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Nadaljevanje na naslednji strani

Udeležba na Delegatski 
skupščini avstrijske zveze 
laringektomiranih

Organizacijski odbor pripravlja vse potrebno za skupščino. (Foto Č. Košak)

Krovna zveza avstrijskih laringekto-
miranih, točneje Kehlkopflose und 
Halsatmer Österreichs e.V. Dachver-

band (skrajšan naziv VKÖ ) je dne 2.10 2018 
priredila Delegatsko skupščino in povabili so 
nas k udeležbi. Predsednico ga. Edeltraut in 
njenega soproga g. Petra Maly-ja, sem prvič 
srečal pred dobrimi dvajsetimi leti v Izoli. Tak-
rat ju je k sodelovanju povabil Slavko Ribaš in 
g. Peter Maly nam je takrat predstavil njihove 
izkušnje o uporabi aparatov za vodno terapi-
jo, saj so jih imeli v tistem času Avstrijci precej 
več. Zame je bilo to prvo srečanje z aparatom 
za vodno terapijo, ki sem si ga posebej za-
pomnil, saj mi je takrat aparat »že na suhem« 
povzročal nemalo preglavic. Ostali člani DLS 
se boste najbrž spomnili, da sta se zakonca 
Maly lani udeležila našega Letnega srečanja 
ob 35. obletnici ustanovitve društva na Je-
zerskem. Naključje je naneslo, da je imela na 

isti dan, svoj rojstni dan tudi ga. Edeltraut in 
seveda smo ji zapeli »Happy birthday to you«.

Naše sodelovanje z Avstrijci ima torej kar dolgo 
zgodovino in na tem mestu ne morem mimo 
tega, da ne bi bil vsaj malo kritičen do insti-
tucij EU, ki so krepitvi povezovanja svojih dr-
žavljanov namenile veliko premalo pozornosti 
in podpore. Moja opažanja, da se sodelovanje 
evropskih zvez (pri tem imam v mislih pred-
vsem laringektomirane) krči namesto, da bi se 
krepilo, so potrdili tudi naši avstrijski prijatelji. 
Splošni parcelizaciji in drobljenju podobe Evro-
pe, ki jo kaže politična scena se niso mogle 
izogniti niti zveze evropskih laringektomira-
nih. Posamezna društva in zveze se vse bolj 
zapirajo v meje nacionalnih držav, kar je zelo 
slabo znamenje za združeno Evropo. Spodobi 
se, da naše gostitelje vsaj kratko predstavim 
članstvu. Zakonca Maly si na čelu VKÖ neut-
rudno več kot 20 let prizadevata za dobrobit 

avstrijskih laringektomiranih. G. Peter Maly je v 
funkciji generalnega sekretarja »administrativni 
motor« zveze. Tisti nepogrešljivi človek, brez 
katerega ne preživi nobeno društvo ali zveza, 
ki nima profesionalno zaposlenih sekretarjev. 
Torej tisti, ki sestavlja vabila, piše zapisnike, ob-
likuje in preoblikuje statute in pravilnike,sklicuje 
delegatske skupščine,obiskuje bolnišnice, 
prepričuje avstrijsko invalidsko birokracijo in se 
udeležuje mednarodnih srečaj in kongresov.G. 
Peter Maly je dolga leta opravljal tudi številne 
funkcije v Evropski Konfederaciji C.E.L.: sekre-
tarja, revizorja, zapisnikarja itd. Hkrati si je tudi 
dolga leta prizadeval, da bi Avstrija aparat za 
vodno terapijo laringektomiranim priznala kot 
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standardni medicinski pripomoček , katerega 
stroške pokriva zdravstveno zavarovanje in na 
koncu mu je to tudi uspelo. Leta 2016 je Re-
publika Avstrija zakonca Maly odlikovala z zla-
tim znakom za zasluge, ki jima ga je podelila 
Zvezna ministrica za socialo.

Za kraj delegatske skupščine so organizatorji 
izbrali hotel Schneeberghof v Puchbergu am 
Schneeberg. Kraj je približno 80 km oddaljen 
od Dunaja. Zato sem pričakoval hotel nekje 
na spodnje avstrijski ravnici. Ne bi se mogel 
bolj motiti. Puchberg je sicer lepo, idilično, tu-
ristično naselje, ki leži na vznožju pod 2016m 
visoko Schneeberg ( v prostem prevodu Sne-
žena gora) , ki je najvišja gora spodnje Avstri-
je in v katero sem se zaljubil na prvi pogled. 
Kljub temu, da je bil šele začetek oktobra je 
bilo mogoče s prostim očesom opazovati 
kako silni sunki vetra na vrhu razpihujejo suhi, 
zapadli sneg in z njim pometajo. Pravi viso-
kogorski orjak, pa samo 80 km od Dunaja! 
Iz Puchberga je prav na sam vrh speljana 
zobata železnica, ena izmed zadnjih treh, ki 
še obratujejo v Avstriji. Kakšno bogokletje za 
slovenske gornike.

Poleg številnih delegatov, predstavnikov raz-
ličnih farmacevtskih družb, gostov in strokov-
njakov se je skupščine udeležil ing. Florian 
Drietel župan mesta Pucherg am Schnee-
berga in primarij dr. Robert Pavelka častni 
predsednik VKÖ, mentor in pobudnik, ki je 
sodeloval pri ustanavljanju zveze, podobno 
kot pri nas primarij dr. V. Kambič. Na splošno 
rečeno je bila delegatska skupščina sesta-
vljena iz dveh delov formalnega in strokov-
nih predstavitev. Formalni del je obsegal vse 
standardna postopke in opravila, brez katerih 
ne zmore nobena skupščina, vsa mogoča 

poročila: predsednika, blagajnika, nadzor-
nega odbora itd. Temu je sledila razrešitev 
starih organov zveze, razprava o najbolj žgo-
čih tekočih problemih, volitve novih organov, 
kratek pregled nalog , ki čakajo zvezo v bližnji 

bodočnosti ter podelitev priznanj prizadev-
nim članom in strokovnjakom zveze. V stro-
kovnem delu je primarij klinike na Dunaju dr. 
Thomas J. Schmal,specialist foniatrije, obšir-
no obravnaval govorne proteze. Zelo nazor-

no je prikazal postopek njihovega vstavljanja 
in izredno pošteno in objektivno osvetlil nji-
hove prednosti in pomanjkljivosti. Lahko smo 
si ogledali rentgensko sliko govorne proteze, 
ki je izpadla »na napačno stran« in končala v 
pljučih. Žal se ne morem znebit vtisa, da se 
pri teh vprašanjih pogosto povezujejo interesi 
proizvajalcev protez s komercialnimi intere-
si bolnišnic na škodo bolnikov, ki jim redko, 
objektivno predstavijo vse možne posledice. 
Strokovno predstavitev je nadaljevala logope-
dinja ga. Gabriela Redel, dolgoletna sodelav-
ka VKÖ , ki je uvodoma predstavila Niztche-
jevo misel o govornem sporazumevanju, ki je 
veliko več kot zgolj besedno sporazumeva-
nje. Govor sestavljajo ton, modulacija,tem-

Podeljevanje priznanj, od leve proti desni: župan ing. Florian Drietel, Edeltraut Maly 
in primarij dr. Robert Pavelka s soprogo. (Foto Č. Košak)

Dr. Thomas J. Schmal je zelo pošteno osvetlil prednosti in pomanjkljivosti govornih 
protez. (Foto Č. Košak)

Glasovanje na delegatski skupščini. (Foto Č. Košak)
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po, jakost in strast z osebnim pečatom, to je 
glasba, ki spremlja besede,torej je vse tisto, 
kar ni moč popisati z besedo. Laringektomija 
zato tudi pomeni izgubo dela osebne iden-
titete. Ga. Gabrijela je v nadaljevanju orisala 
pravne podlage in okvire, ki zavezujejo av-
strijske logopede pri njihovem delu: Kodeks 
etike logopedov, Zakon o pravicah bolnikov, 
Zakon o pravicah invalidov in zakonodaja o 
medicinsko tehničnih pripomočkih. Kratko je 
predstavila rezultate manjše raziskave (n=30) 
,ki jo je izvedla v lanskem letu med svojimi 
»učenci«.Govorne proteze jih uporablja 61%, 
ezofagalni govor pa 33 %. Velika večina 70 
% jih uporablja zgolj eno tehniko nadome-
stnega govora. Kakšno izgubo pomeni larin-
gektomija? Le 26 % laringektomiranih meni , 
da z laringektomijo niso nič izgubili, vsi ostali 
jo občutijo na lestvici kot lahko, zmerno ali 
zelo težko izgubo(15%).Tretjo prezentacijo 
je pripravila ga. Eva-Christina Bartl Tömböly 
logopedinja in svetovalka podjetja Fahl. Ga. 
Christina je predstavila celoten nabor proi-
zvodov imenovane firme: kanile HME filtre, 
vse variante govornih protez,zaščitnih rutic, 
spremljajočega pribora itd. Lani je firma Fahl 
praznovala 25 obletnico ustanovitve. Celoten 
proizvodni program si lahko ogledate na nji-
hovi spletni strani.

V neformalnih pogovorih s strokovnjaki in 
člani VKÖ smo ugotovili precej stičnih točk. 
V pogovorih z g. Franzem Englom (sedaj je 
podpredsednik VKÖ), ki je sicer novo ope-
riran vendar brez pomislekov veliko hodi v 
gore, plava, je zelo dejaven v zvezi, itd. sem 
prepoznal veliko podobnosti z nekaterimi 
našimi novo operiranimi. Ne obstaja sicer re-
cept hitre in učinkovite rehabilitacije po larin-
gektomiji, vendar sem prepričan, da obstaja 
določen profil laringektomiranih, dejavnih in 
energičnih, ki jim bo z več verjetnosti uspe-
la relativno hitra in učinkovita vrnitev v čim 
bolj »normalno življenje«. Tudi naše težave 
v rehabilitacije so precej podobne njihovim, 
precej bolj kot sem pričakoval, npr. relativno 
zelo slabo poznavanje laringektomije celo 
na invalidskih komisijah. Veste tudi naši av-
strijski kolegi se včasih srečajo z zdravniki 
splošne prakse, ki jim svetujejo, da naj dajo 
»zašit traheostomo« in potem bo pa vse O.K. 
Sklenili smo,da je naše sodelovanje smisel-
no, seveda v okviru možnosti, saj izmenja-
va izkušenj in primerov dobre prakse koristi 
obojim. Ostaja več možnih poti učinkovite re-
habilitacije in od razgledanosti glava ne boli. 
                                                    Ivan Košak

Logopedinja ga. Gabriela Redel: “Izguba glasu po laringektomiji je hkrati izguba 
dela osebne identitete.” (Foto Č. Košak)

Udeleženci delegatske skupščine. (Foto Č. Košak)

Naselje Puchberg am Schneeberg je znana turistična lokacija. (Foto Č. Košak)
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Na plaži. (Foto D. Papež)

Z možem sva se odpravljala v Izolo 
na govorne vaje, ki jih organizira 
Društvo laringektomiranih Slove-

nije. Nisva vedela kaj naj pričakujeva saj 
sva se jih po operaciji maja 2017 udele-
žila prvič. Iz srečanj ljubljanske skupine 
na ORL kliniki sva poznala nekaj bolni-
kov, a nisva vedela, kateri se bo vaj ude-
ležil oziroma kateri od njih je to možnost 
že izkoristil. Čeprav nisva vedela kaj naju 
čaka, sva odšla v pričakovanju, da bo 
mož imel teden dni intenzivnih govornih 
vaj, ki bodo pripomogle k hitrejši osvoji-
tvi ezofagalnega govora. Njegov govor ni 
govor ampak zelo razumljiv šepet, ki mu 
sedaj omogoča komunikacijo z domači-
mi in okoljem, v katerega se je normalno 
vključil. 

Če hočeš govoriti, se 
moraš zopet naučiti

Ja, če hočeš govoriti,
se moraš zopet naučiti.
Ampak to ni kar tako,

vaja, trud in vztrajnost,
to je tvoj vsakdan

in enkrat,
tvoj trud ne bo zaman.

Teden dni bivanja v Simonovem zalivu 
je hitro minil. Udeleženci tečaja ezofa-
galnega govora so bili razdeljeni v dve 
skupini. Ljubljansko je vodila ga. Ana, 
mariborsko pa g. Mladen. Logopedom 
sta pomagala tudi dva »pomočnika«, ki 
sta že osvojila ezofagalni govor. Zame, ki 
sem bila na govornih vajah v Izoli prvič, 
je bil največje presenečenje nastop naših 

junakov. Vsaka skupina nam je namreč 
predstavila svoj napredek.

Spremljevalke smo si v skupini izmenjale 
dragocene izkušnje in mnenja o življenju, 
razumevanju naših najdražjih pri prema-
govanju težav s katerimi se ne sooča le 
bolnik, naš partner, ampak vsi člani nje-
gove družine. Skupino je vodila ga. Jana, 
soproga g. D. Papeža. Ob klepetu smo 
ustvarjale in za zaključni večer priredile 
razstavo. Naša srečanja so bila delov-
na, nasmejana, polna pozitivne energije 
in medsebojne pomoči. Najbolj me je 
navdihnila gospa iz Murske Sobote, ki je 
pri njeni visoki starosti polna optimizma, 
nasmejana, aktivna in prijetna sogovor-
nica. Naše celotedensko srečanje, ki je 
bilo prepleteno z dobrimi mislimi na naše 
partnerje, medsebojnim spoznavanjem 
in ustvarjanjem, smo zaključili v petek 
zvečer. G. Papež je poskrbel, da smo 
se ob druženju posladkali, v prijetnem 
vzdušju pokramljali in si izmenjali naslove 
pred sobotnim odhodom domov. 

Na zaključnem srečanju se nam je prid-
ružil predsednik Državnega zbora mag. 
Dejan Židan s soprogo. Med prijetnim Nastop junakov. (Foto D. Papež)
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Prijetno okolje in vedri ljudje,
k druženju z njimi vabijo te.
Vsi so nekoč na istem bili,

sedaj pa pogum in upanje vlivajo ti.

pogovorom je spoznal tudi delček življe-
nja laringektomiranih bolnikov in druže-
nje z nami zaključil s spodbudnimi bese-
dami in lepimi željami.

V času bivanja v Izoli sva ob druženju z 
bolniki in njihovimi spremljevalkami spo-
znala, da starost nima meja. Soočila sva 
se z realnostjo pri kateri začneš gledati 
na svet z očmi za katere sva do takrat 
mislila, da ne obstajajo. Že na srečanjih 
skupine v Ljubljani sva spoznala njihovo 
pozitivno energijo, ki je tudi pripomogla 
k odločitvi mojega moža za tako drasti-
čen poseg, ki mu je spremenil življenje. 
Izguba glasu, vsakodnevno zavedanje, 
da ne moreš komunicirati kot si pred 
posegom, je nova življenjska izkušnja s 
katero obrneš nov list v knjigi življenja. A 
kljub vsemu imamo vsi njegovi upanje, 
da s podporo družine, prijateljev, srečanj 
skupine v Ljubljani, skupnih in individu-
alnih vaj z logopedinjo in psihologinjo, 
druženj in delavnic, ki jih organizira dru-
štvo, bomo oziroma bo zmogel in osvojil 
ezofagalni govor.

Danijel in Nevenka Boškin

Žene in spremljevalke so predstavile rezultate svojih prizadevanj. (Foto D. Papež)

Na zaključnem družabnem večeru se je predsednik Državnega zbora mag. Dejan 
Židan s soprogo pridružil tečajnikom. Čestital je laringektomiranim za vztrajnost in 
jim zaželel vse dobro. (Foto D. Papež)

Jesenski tečaj 
nadomestnega govora

Poletje se je poslovilo in z njim vroči 
dnevi. Prišla je jesen in že je bil tu 
jesenski tečaj nadomestnega go-

vora. V nedeljo 7. oktobra smo se spet 
srečali s starimi znanci, prišlo je tudi nekaj 
novih, s katerimi smo hitro navezali sti-
ke, saj nas je doletela enaka usoda – rak 
grla. Od tečaja je vsak pričakoval največ, 
ampak to ni tako enostavno in preprosto. 
Učenje nadomestnega govora terja cele-
ga človeka.

Štajerska skupina na vajah nadomestnega govora. (Foto D. Papež)
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V ponedeljek zjutraj ob 7:30 smo vsi (te-
čajniki in partnerice) skupaj odpravili na 
telovadbo k morju, kjer smo se razgibali. 
Telovadbo so vsako jutro vodile prosto-
voljke iz Izole. Po telovadbi smo odšli na 
zajtrk, potem je sledilo počivanje do 10. 
ure. Nato se je pričel tečaj govora – lju-
bljanska regija pod vodstvom prof. Ane, 
štajerski del je vodil mag. Mladen. Ko so 
bili tečajniki na govornih vajah, smo se 
partnerice dobile v dvorani na delavni-
cah pod vodstvom Jane Papež. Na prvi 
delavnici smo se predstavile in izmenjale 
mnenja, kako smo me to doživljale skupaj 
s svojimi partnerji. Tečaj in delavnice so 
trajale vsako dopoldne dve uri in popol-
dne dve uri. Moški so se trudili z govorom 
– govor s požiralnikom, učili so se tudi s 
pomočjo »govornega aparata«, pa tudi z 
aparatom ni ravno preprosto.

Ženske smo na delavnicah šivale igrače 
in izdelale hobotnice iz volne za svoje 
partnerje. Med delom smo se nasmejale 
marsikateri šali in večkrat se je tudi katera 
razjokala. Mislim, da smo se na delav-
nicah zbližale in postale prijateljice. Tudi 
naši moški so se pri vajah počutili dobro, 
saj so jih pomožni logopedi in mag. Mla-
den pohvalili in spodbujali. V sredo smo 
se z lokalnim avtobusom odpravili na izlet 
v Piran, kjer smo si ogledali muzej pomor-
stva, si privoščili sladoled in sprehod po 
obali Pirana.

Za zaključni večer smo ženske pripravile 
razstavo izdelkov, moški so nas prese-
netili z pevskim nastopom. Ob njihovem 

petju so se nam orosile oči, ker je to velik 
napredek pri njihovem sporazumevanju. 
S svojim obiskom nas je presenetil tudi 
predsednik parlamenta g. Dejan Židan in 
našim moškim čestital za vztrajnost in jim 
zaželel vse dobro.

Tako je tudi drugi del tečaja minil v prijet-
nem vzdušju. V soboto zjutraj, 13. okto-
bra, smo se poslovili, ter odpravili domov.

Rozina Čuček in Milan Kolednik 

Zbrani tečajniki. (Foto D. Papež)

Obilje izdelkov delavnice ročnih del. (Foto D. Papež)
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Udeleženci letnega srečanja 2018 v Vipavi. (Foto I. Košak)

V torek 28.10 2018 so nas na društvu 
obiskale: dve Katji, Maša in Neža. 
Prijazne in postavne mladenke so 

študentke 3. letnika logopedije in surdo-
pedagogike, ki so si za seminarsko nalogo 
izbrale temo laringektomije, točneje ezofa-
galnega govora. Za začetek smo jim pos-
redovali krajši posnetek ezofagalnega go-
vora, da ga bodo obdelale  z računalniškim 
programom Praat in obljubile so nam, da 
nas bodo v zameno obvestile o rezultatih 
svojega raziskovanja. Na društvu seve-
da prav z zanimanjem spremljamo razvoj 
stroke in nove možnosti, ki jih laringekto-
miranim ponuja razvoj sodobne tehnolo-
gije. Dandanšnji si lahko laringektomirani 
pomagamo že s programi »text to speech« 
(programi, ki računalniški tekst pretvarja-
jo v govor) v svetu niso nobena redkost. 
                                                 Ivan Košak

Obiskale so nas študentke 
logopedije in surdopedagogike

Študentke logopedije in surdopedagogike na obisku. (Foto Č. Košak)

Tradicionalno letno 
srečanje v Vipavi

V našem društvu se je že kar ne-
kako zakoreninila, tradicija »kro-
žnega« prirejanja letnih srečanj po 

posameznih Področnih klubih. Osebno 
se mi zdi takšen način zelo primeren, saj 
lahko rečem, da sem skoraj na vsakem 
srečanju spoznal kaj novega, drugačne-
ga, oziroma kako raznolika in hkrati lepa 
je naša domovina in kako slabo jo v pov-
prečju poznamo. Prej sem Vipavo poz-
nal zelo bežno, ko sva se pred več kot 
desetimi let s sinom s kolesom vračala 
iz Verone naju je v Vipavi ujel tak naliv, 
da sva bila prisiljena poiskati prenočišče. 
Predstavljate si moje presenečenje, ko 
sem ugotovil, da v Vipavi ni hostla, niti 
motela, še manj hotela, kjer bi človek lah-
ko prespal. Morala sva se v nalivu vrniti v 
Ajdovščino v hotel Gold, kjer sva preno-
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čila med gosti, od katerih je bilo »nekako 
od oka« vsaj tretjina ruskih hazarderjev. 
Hotel slovi predvsem po igralnici in men-
da še dandanašnji, več kot četrtino do-
hodka teh krajev prinaša ta panoga. No, 
tokrat sem spoznal popolnoma druga-
čen obraz Vipave.

Kljub našim željam, vremenska napoved 
ni bila kaj prida. Bolj ko smo se iz prete-
žno oblačne Ljubljane pomikali proti Pri-
morski, temnejše je postajalo. Na koncu 
je bilo že jasno , da nam tokrat dež ne 
bo prizanesel. Pred Vipavsko kletjo se je 
vse spremenilo. Topla dobrodošlica Pri-
morcev-organizatorjev in prihod članstva 
iz cele Slovenije sta takoj dvignila razpo-
loženje. Smisel takih srečanj je ravno v 
tem, da se na njih lahko srečamo s člani 
iz cele Slovenije, s katerimi se sicer ne 
bi. Naše društvo je ravno toliko veliko, 
da se iz različnih razlogov tudi največjih 
programov, ne morejo udeležiti vsi člani 
in je to edina možnost, da se spet sreča-
mo sami »stari obrazi« iz različnih koncev 
domovine. Tokrat se nas je zbralo 160. 
Moram pa okregati člane, ki so se prijavili 
za udeležbo, na srečanje niso prišli in se 
niti niso iz opravičljivih razlogov odjavili 
v predvidenem roku. Slabo počutje na 
dan odhoda, ni opravičljivi razlog. Takšni 
člani povzročajo glavobole organizator-
ju, celotnemu društvu pa stroške, saj 
je gostincem najavljeno število obrokov 
potrebno plačati, ne glede na dejansko 
udeležbo. Vsaj tri dni pred odhodom lah-
ko ocenite svoje zdravstveno stanje in se 
v dvomu raje pravočasno odjavite. Torej 
v bodoče, Vas prosim spoštujte navodi-
la organizatorjev. Podprti s toplo malico 
smo se odpravili v center Vipave na obisk 
muzeja. 

Nebo se je odločilo, da naš odhod »po-
žegna«. Pa ni bilo prehudo, pred muze-
jem se je dež že precej unesel. Park v 
središču Vipave je lepo urejen, še večji 
vtis pa napravi Lanthierijev dvorec. Na 
njem je nekaj mediteranskega, mehkega, 
menda zaradi elementov benečanske 
arhitekture. Po prihodu, nas je vodička 
potolažila glede naše zaskrbljenosti z 
vremenom, povedala nam je, da pravi 
Vipavci govorijo o burji šele takrat, ko ta 
preseže 100 km na uro, pod to hitrostjo 
je le navaden veter. Ni kaj, kleni živelj tile 

Vipavci. Lanthieriji so bili plemiči, lojalni 
podaniki, habsburške hiše in pri njih pre-
nočeval sam cesar Leopold I. V Vipavi so 
morali Lanthierijevi za potrebe cesarjeve-
ga spremstva zgraditi dodatne hleve za 
okrog 240 konj. Njihovo lojalnost je Le-
opold I nagradil tako, da jih je povišal v 
grofovski stan. Zato ne preseneča, skla-
dna v baročnem slogu opremljena not-
ranjost dvorca. Posebej me je navdušila, 
pred kratkim odkrita posebnost v poročni 
dvorani, ročno poslikan, lesen strop, star 
nekje med dvesto in tristo let. Enkratno. 
Pravo presenečenja, pa me je čakalo za 
dvorcem, preko mostička v parku in pri 
izviru Vipave. Imel sem občutek kot, da 
bi stopil v nek drug svet na energetsko 
točko. Nekaj posebnega je v tem kotič-

ku, saj so zato, tu imel grofi Lanthieri tudi 
postavljeno vrtno lopo. Kraj diha nek po-
osebljen mir in harmonijo. Začarala me je 
orjaška platana, ki je po mnenju enega 
naših članov, ki se spozna na gozdarstvo, 
stara nekje med dvesto do tristo let. Na 
tem mestu nas je vodička seznanila , da 
je Vipava edina evropska reka, ki izvira v 
delti. Število izvirov niha glede na padavi-
ne in vodostaj, toda ta izvir pri Lanthierije-
vem dvorcu je najmočnejši in ne presah-
ne niti v največji suši. Sedaj tudi precej 
bolje razumem težavo, ki se ti primeri, če 
slučajno zaideš v Trnovskem gozdu, kar 
sem enkrat preskusil na lastni koži. To je 
voda, ni je, »niti za lek«. Seveda ne, če pa 
večina ponikne v apnenčastih tleh in tu 
priteče ven kot Vipava ali pa višje pri Aj-

Obiskali smo Lanthierijev dvorec. (Foto Č. Košak)

Vipavski tamburaši so “zažgali”. (Foto Č. Košak)
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dovščini kot izvir Hublja. Vipava ima zna-
čaj prave kraške reke, izredno hitro nara-
ste, poplavi in se tudi hitro umakne. Na 
koncu obiska nas je presenetila kratka 
ploha, s katero pa je razigrana burja hitro 
opravila. Razgnala je oblake in v dobre 
pol ure je bilo z dežjem konec. Kljub sla-
bi napovedi je bila, po mojem mnenju, 
to najmočnejša ploha, ki smo jo doživeli 
ta dan. Pred to ploho sem se umaknil v 
bližnji »kafič« in glej ga zloma, točijo tuje 

znamke najboljšega Češkega piva, ki ga 
v Ljubljani nisem zasledil. Še en znak, da 
Vipava morda počasi vendar, pospešeno 
napreduje.

Po kosilu pa so nas razveselili Vipavski 
tamburaši. Občinstvo so »zažgali«. Igrajo 
»štikeljce« za dušo. Ni da ni od : Hvalile 
se Kaštelnke, Da te mogu pismom zva-
ti,En dan ljubezni, V dolini tihi itd. Nav-
dušeno smo vsi pomagali pri petju, no 

laringektomirani bolj po tihem in hripavo, 
pa vseeno s srcem. To prizadevanje so 
cenili tudi glasbeniki in menda so ostali 
še enkrat dlje, kot so nameravali.

Kmalu smo se morali posloviti. Hvala, Vi-
pavski tamburaši za čudovit večer. Hval 
organizatorji člani PK –Severne Primor-
ske za izvrstno organizirano Tradicional-
no letno srečanje.

Ivan Košak

Pohod na Peco
No, pa je tudi Peca, počivališče 

Kralja Matjaža, padla. Za nami je. 
Sedaj pa naprej k novim osvojit-

vam dvatisočakov. 

Za segrevanje smo si prvi dan izbrali po-
hod na Črni vrh na Kopah, 1164 metrov. 
Drugi dan pa na zadano in željeno pot, 
na osvojitev dva tisočaka Pece, Bistriška 
špica 2113 metrov. Tretji dan - za ohladi-
tev pa na Kremžarjev vrh, 1164 metrov. 
Kako smo se imeli? Razlaga prihaja. Po 
moje je to vrhunec, ki ga bo težko prese-
či. Domačini na ekološki Lešnikovi kmetiji 

v Šmartnem pri Slovenj Gradcu, kjer smo 
bivali: ni jim para, v sekundi dvajset smo 
bili postreženi in to s hrano, ki je nam , 
ki težje dol požiramo, najbolj ustrezala. 
Vreme: skoraj da bi težko »trofili« lepše. 
Mogoče še malenkost prevroče za taki 
vzpon. Pa nič hudega. Ko smo se mal-
ce pregreli, smo z nahrbtnikov potegnili 
gasilne aparate in pogasili tleči ogenj v 
nas, da ne bi prišlo do vžiga. Ko pa je 
zmanjkovalo kalorij, smo se pometali po 
hribu kot partizani in udari po dobrotah, 
ki smo jih prinesli s sabo. Vsak vzpon je 

terjal določeno težavnost, a s prijatelji po-
zabiš na vse in greš z lahkoto naprej. To 
bi o vzponih bilo vse. Nimaš kaj pisati, to 
moraš doživeti. Saj pregovor pravi: ena 
slika nadomešča tisoč besed. V planinah 
pa en pogled nadomešča tisoč besed, 
jaz pa sem non stop gledal okrog. Toliko 
prostora pa ja ne bodo meni namenili v 
našem glasilu. »Te bi to bila knjiga«, ne 
obvestilo. Vse je potekalo skoraj brez-
hibno. Nekih večjih problemov ni bilo. Ne 
vem, če je to sploh omembe vredno, le 

Slika pove več kot tisoč besed. (Foto Č. Košak)
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naš predsednik je malce »zabrljal«. Ka-
mero je nekam založil. Pa nič hudega, 
tam je bil vrhunski detektiv Joško, ki je 
zadevo rešil v sekundi dvajset. Našli smo 
jo. Potem si jo je dal na štrik in zvezal za 
pas ter mi velik »teret« spravil s križa, da 
sem se lahko posvetil pomembnejšim 
stvarem, ne pa iskanju založenih pred-
metov. Ni se tu končalo z Košaki. Vsak 
večer smo namreč igrali družabne igre 
in mi smo si izbrali človek ne jezi se in 
vidi vraga, tu so hoteli »pretregat« sto na 
uro. Ni jim uspelo, moje detektivsko oko 
je vse videlo. Od srca smo se nasmejali. 
Še otroci bi od smeha dol pokapali in se 
polulali. Ha,ha ha (itak se ve, kdo je bil ta 
barabin ki je hotel »pretregat«). 

Kaj reči na koncu? Mislim, ma kaj mislim! 
Vem, da bo tak dogodek težko ponoviti, 
kaj šele prekositi, kajti vse se je nekako 
poklopilo. Tudi Bog nam je, se mi zdi, 
malce priskočil z vremenom v pomoč. 
Domačini: kapa jim dol. Udeleženci: tudi 
nam kapa dol. Vreme: skoraj ni moglo biti 
lepše. Hvala našim vojakom, ki so spre-
mljali vsak naš korak, da se ja ne bi komu 
kaj zgodilo, pa tudi našemu ekonomu 

Na vrhu Pece. (Foto Č. Košak)

Marti, ki je skrbela, da ja ne bi bilo žeje, na 
koncu pa tudi lakote. Naši organizatorji 
so na koncu pohval. Zaslužili so si, kajti 
na koncu vseh nagrad se podeli najbolj-
ša, najzaslužnejša, najžlahtnejša medalja, 
kot na torti smetana pride na koncu. Tudi 
mrtvi se na koncu bitke štejejo. Gospod 
predsednik, prijatelj Silvo: to sta res zrih-
tala v nulo. Po moje se lepše ne da, vsa 
čast vam, le v navado naj vam pride. Tudi 

vama kapo dol. Lep pozdrav članom in 
podpornim članom. 

Vrhunski detektiv Joško Marcijuš, ki ima 
vas vse rad, člane in podporne člane.

PS: Ivan, zdaj pa imaš malo humorja, kot 
si želel. A si mislil, da ga bom na svoj ra-
čun napisal? Zmotil si se. Lepo se imej, 
pa brez zamere. Taki pač je. 

Joško

Hodim navkreber in se sprašujem: Kaj mi 
je tega treba?

Gora molči.

Klanec je svinjsko (za vegetarijance: cve-
tačno) strm in sapo komaj lovim. Pa kam 
je šel ves kisik? Ko sem šel na Šmarno, ni 
bilo takih težav z dihanjem.

Gora molči.

Kaj me vleče sem gor, zakaj se utrujam do 
onemoglosti po teh skalnatih strmalih?

Gora molči.

Pogovor z goro
Naši gorski podvigi si seveda zaslužijo komentarje. Tako je naš Joško spet dobil priložnost, da je lahko 

malo duhovičil o pohodu na Peco. V tej zvezi se nam je oglasil še Gašper Braniselj (za manj poučene sin 
naše Marte) s svojim pogovorom z goro (ker ta seveda noče odgovarjati) je žal monolog. Morda pa bi 

morali reči k sreči, bojim se, če bi gora lahko odgovorila, bi najbrž odvrnila ono znano, ponarodelo: »Gora 
ni nora, nor je tisti, ki…« Kakorkoli Gašperju hvala za doživet in iskren prispevek v katerem mislim, se lah-

ko prepoznamo številni med nami.

Ivan Košak

Ena, dva. Ena, dva. Štejem svoje korake, a 
zdi se, da se nikamor ne premaknem. Kje 
je že ta vrh?

Gora molči.

Končno pavza in počitek. Pomislim, da bi 
se kar vrnil, a nekaj mi ne da, da bi od-
nehal. Nekaj me vleče naprej. Morda cilj, 
morda občutek veselja, ko se bom lahko 
pohvalil pred prijatelji, morda strah pred 
očitajočimi pogledi sopohodnikov. Ne 
vem, ampak vztrajam. Grem.

Gora molči.

Ena, dva. Ena dva. Koča se je pokazala. 
Prijeten občutek me prevzame, ko v daljavi 
zagledam streho planinske koče, zavetja, 
v katerem me čaka topel obrok in mehko 
ležišče. A ni še tu in sopihanje se nadaljuje, 
koča pa se skorajda ne približuje. Ponov-
no me prešine: Kaj mi je tega treba?

Gora molči.

Ko zagledam vrh, ves ožarjen v svoji mo-
gočnosti, se prvič zavem svojega cilja. Tja 
gori grem. Zato sem na poti.

A gora pomenljivo molči.
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Na vrhu. Končno je vsega konec. Tukaj 
sem. To je trenutek, zaradi katerega sem 
se odpravil na to »kajmijetrebalsko« pot. 
Pa je res? se vprašam.

Gora molči.

Takrat me prešine. Po poti do sem, vse 
te dolge ure hoje, ko sem se pogovarjal z 
goro, sva bila v najintimnejšem odnosu. Ta 
najin odnos je zasenčil vse moje preostale 
misli, ki sem jih na izhodišču še gojil. Do-
lina in vse njene skrbi so ostale prav tam, 
kjer so se skreirale, v dolini. Celotno pot ni-
sem niti enkrat pomislil nanje. Zadovoljen 
in miren sem.

Hvala gora, za tvoje tihe ́ besede´ po poti in 
hvala, ker si me sprejela nase in mi omo-
gočila ta veličastni trenutek na vrhu.

Gašper Braniselj

Je, svinjsko strmo. (Foto Č. Košak)

Gora, pa molči. (Foto Č. Košak)
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Pred Otliškim oknom. (Foto Č. Košak)

Pohodniki smo se povzpeli 
na Sinji vrh nad Ajdovščino
Pohodniki smo se zbrali v Ajdovščini. 

Tudi jaz sem se odločila, da grem 
zraven, čeprav moram priznati, 

da me je bilo malo strah ali bo moje srce 
zmoglo, da se povzpnem na višino 760  m.

Ko smo se pripeljali v Ajdovščino nas priča-
ka burja. Sama pri sebi si rečem, pa kam 
si šla.

Pričakala nas je Marta. Popijemo kavico in 
se pogovorimo kako bo potekal naš vzpon 
na Sinji vrh. Odpeljali smo se do izvira 
Hublja in tam pustili avtomobile. Potem pa 
veselo pot pod noge. Po eni uri hoje nam je 
postalo že pošteno toplo. Treba je sleči ne-
kaj kosov obleke. Sama sebe sem bodrila 
saj boš zmogla. Bodrili smo se med sabo, 
počasi pa bo šlo. Burja nam ni mogla do 
živega. Grelo nas je toplo sonce. Po dobrih 
dveh urah nam je uspelo priti do Otliškega 
okna nad Ajdovščino. Na vrhu pa je pihala 
močna burja. Pogrnili smo si mizo in pojedli 
dobrote, ki smo jih imeli s sabo. Sinji vrh je 
razgledna gora, ki se nahaja med Colom, 
Ajdovščino in Predmejo in pričara čudovit 
razgled po Vipavski dolini, ki se razprostira 

tja do Benetk in Istre. Po malici smo se po-
časi odpravimo nazaj v dolino.

Za zaključek našega pohoda, še ena pija-
ča v gostišču pri izviru Hublja. Naredili smo 
načrt za naslednji izlet, ker se bliža zima je 
to zelo odvisno od vremena. Na koncu se 
moram zahvaliti vsem, ki ste me spodbujali, 
da se priključim ljubiteljem naših gora. Bilo 
mi je lepo z vami, če mi bo zdravje služilo in 

čas dopuščal se vam zagotovo pridružim. 
Na koncu pa še verz, ki sem ga prebrala na 
skali proti vrhu Sinji vrh.

Večkrat pojdi po tej poti 
saj nisi nobenemu na poti, 

pa čeprav ti pride 
kdo nasproti 
na tej poti!

Anica Petrovič

Gasilska na burji. (Foto Č. Košak)
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Iz PodroËnih klubov

Ribiški dnevi na Hotizi
PK Prekmurje

Tudi v poletnih mesecih naš Prekmurski 
klub najde priložnosti za prijetna druženja. 
Razne prireditve, ki jih pripravljajo po raz-
ličnih krajih po Prekmurju v poletnih me-
secih kar vabijo s svojimi lokalnimi poseb-
nostmi. Tudi mi se že nekaj let udeležujemo 
hotiških ribiških dni na dan, ko je prireditev 
posvečena upokojeni populaciji.

Lepo vreme je kar vabilo na sprehod do 
mejnega prehoda s Hrvaško po Halasovi 
krožni poti, tako da so ob vrnitvi nazaj tudi 
ribe bolje teknile, ki jih pripravijo in strežejo 
na tej prireditvi. Ob prijetnem klepetu je tudi 
glasba vabila na plesišče, tako da je lahko 
vsak užil nekaj za svojo dušo. Razšli smo 
že z mislijo na drugo srečanje, ki je tudi že 
tradicionalno. Naš član Vili nas je tudi to 
leto povabil na piknik v Gradišče. Tudi tukaj 
združimo prijetno s koristnim. Geza in Man-
cika že tradicionalno pripravita za začetek 
tradicionalno dobro enolončnico za zače-
tno energijo, ki jo rabimo za pohod ob reki 
Muri do broda in nazaj. Prijetno utrujene pa 
nas Vili s svojo družinsko ekipo pričaka in 
postreže s specialitetami iz žara. Res smo 
lahko ponosni da so v našem klubu člani, 
ki nas povezujejo in pripravijo druženja, ko 
se imamo prijetno, se pogovarjamo o naših 
vsakdanjih težavah in tako lažje stopamo 
naprej. Tako tudi naši novi člani lažje najde-
jo stik s starimi člani, kar je že od nastanka 
kluba glavni cilj takih srečevanj. Počaščeni 
pa smo tudi, da se tega srečanja udeleži-
ta tudi že tradicionalno častni predsednik 
DLS Slavko Ribaš s soprogo Eriko.

Vida Köveš

Potepanje po Halasovi krožni poti. (Foto L. Flisar)

Cilj druženj je krepitev stikov in povezovanje članov. (Foto L. Flisar)
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DRUŠTVO LARINGEKTOMIRANIH SLOVENIJE, PODROČNI KLUB PREKMURJE

VABILO

Ob iztekajočem se letu 2018 organizira PK Prekmurje tradicionalno
PREDNOVOLETNO SREČANJE

za člane, družinske in podporne člane, ki bo
v nedeljo 16. 12. 2018 ob 12.00 uri

v PENZIONU LETALIŠČE v Rakičanu.

Pripravite skeče ali kakšne druge zabavne točke, da se bomo v tem popoldnevu čim bolj veselo  
poslovili od iztekajočega se leta 2018.

Hkrati vse udeležence naprošam, da svojo udeležbo sporočite najpozneje do torka  11.12.2018 na
tel. 575-12-31 ali 051-253-191 (Ladislav Flisar) ali tel. 528-15-87 ali  031-215-514 (Geza Lepoša).

V pričakovanju, da se boste srečanja udeležili vas prisrčno pozdravljam.
za PK Prekmurje 

Geza Lepoša

PK Dolenjska 
in Bela Krajina

V deželi sonca in grozdja

Člani PK Dolenjska in Bela krajina smo 
se zbrali dne 20.10.2018 v Mirni Peči. 
Ko smo se prešteli in na hitrico izmenja-
li nekaj mnenj, smo nadaljevali pot proti 
tokratnemu našemu cilju. Naš tokratni 
cilj je bila vasica Golobinjek. Po velikosti 
majhna vasica pri Mirni Peči, po lepoti in 
prijaznosti krajanov pa pravo mesto..... 
Okrog trideset članov se nas je zbralo in 
nabralo pri enemu od naših članov. Vzro-
ka, mislim, da ni potrebno navajati, pa 
vendarle; zbrali smo se na jesenskem pi-
kniku. Naj takoj na začetku povem, da je 
piknik zelo lepo uspel in tudi z vremenom 
smo imeli veliko srečo. Na začetku nam je 
naš gostitelj razdelil še nekaj zadolžitev in 
nalog in nato akcija. Nekateri so priskočili 

na pomoč našim vrlim »kuharjem«, neka-
teri so bili zadolženi še za kakšne logistič-
ne zadeve, nekateri pa za druge reči. Za 
vsakega se je našlo po nekaj. Da pa ne bi 
kar tako povprek »ubijali« čas, se nas je 

nekaj članov podalo na sprehod po bližnji 
okolici. Prelep sprehod v prelepi pokrajini. 
Imeli smo tudi svojega vodiča (naš član, 
ki ima tukaj vikend) tako, da nam ni čisto 
nič, ampak res nič manjkalo. Sprehod se 

Golobinjek je po lepoti in prijaznosti pravo mesto... (Foto D. Ratkovič)
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nam je zelo prilegel, verjemite mi pa, da 
se nam je »malica« oz. pogostitev potem 
še bolj (prilegla). In tako kot ponavadi, da 
beseda besedo, čas pa kar mineva. Veli-
ko smo si imeli za povedati in tudi tokrat 
ni bilo veliko drugače. Da se bo potrebno 
posloviti, ponavadi ugotovim takrat, ko je 
potrebno iz nahrbtnika potegniti dodatne 
»rokave«. In tako je bilo tudi tokrat. Nato 
pa besede slovesa, pozdravi za tega in 
onega, in še in še in kar naenkrat je ura 
»noč«. Obenem pa ob slovesu že kujemo 
tudi načrte za naslednje »druženje«. Nič 
bat, tudi tokrat ni bilo drugače in kmalu 
se spet vidimo....

Naj povem še to, da sem si gornji naslov 
sposodil in ga malce priredil kar po znani 
pesmi našega ljudskega godca Lojzeta 
Slaka. Gospod Lojze Slak izhaja iz teh 
krajev in prav na dan našega druženja, so 
se v Mirni Peči dogajali številni dogodki 
v spomin nanj in njegovo glasbo. Pa tudi 

Lep dan in udeležencem piknika nič, res čisto nič ni manjkalo. (Foto D. Ratkovič)

sonca omenjenega v naslovu je bilo tega 
dne na pretek, kakor tudi grozdja (resda 
malo v drugačnem agregatnem stanju).

Pa pozdrav do naslednjič in čim prej na 
svidenje...

Igor Jevnikar

VABILO
na prednovoletno srečanje PK-Dolenjska,

spod. Posavje in Bela krajina

Člane PK-Dolenjske vabimo na prednovoletno srečanje, 
ki bo 22. decembra 2018 

v gostilni ŠPOLJAR v MIRNI PEČI z začetkom ob 12.uri. 

Prijave zbira vodja PK-DOL. Nikola Stazinski na tel.: 070 755 660 
in Igor Jevnikar na tel. 051 311 091

Prisrčno vabljeni!
  

Vodja PK-Dolenjska: 
Nikola Stazinski 
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VABILO NA PREDNOVOLETNO SREČANJE!
Ker s počasnimi koraki že zaključujemo leto 2018, PK Štajerska in Koroška vabi svoje člane  

in podporne člane na še zadnje letošnje srečanje, ki bo v 

v soboto, 15.12.2018 v prostorih gostišča Lobnik 
v Orehovi vasi s pričetkom ob 13. uri.

Da osvežimo spomin, da se Gostišče Lobnik, nahaja v Orehovi vasi, ob cesti v smeri 
Mariborskega letališča, v neposredni bližini železniške postaje Orehova vas.

Za ples, jedačo in pijačo bo poskrbljeno, vi pa s seboj prinesite peščico sladkih dobrot  
ter obilo dobre volje.

Naše vrle in spretne delavničarke bodo letos za nas pripravile bogat ročnodelski srečolov, 
zato nam, ni potrebno letos poskrbeti za medsebojno obdarovanje.

 Svojim poverjenikom se prijavite najkasneje do, torka, 11.12.2018.

Poverjeniki: 
 Jožica Petovar: 040 – 602 – 996 Silvo Dvorjak: 041 – 828 – 363 
 Branko Motoh: 041 – 371 – 452 Danijel Vuradin: 041 – 775 – 392 
 Josip Marcijuš: 041 – 549 – 154 Danilo Papež: 041 – 719 – 253 

 
Za PK Štajerska in Koroška: 

Danilo Papež

Čas hitro teče in že je jesen. Drevesa 
spreminjajo barvo listja, mošt se spremi-
nja v vino, kostanji so zreli. Člani Društva 
laringektomiranih PK-Štajerska in Koroška 
smo se zbrali na že znanem kraju Lo-
vski dom v Račah. To je tradicija našega 
področnega kluba, kostanjev piknik. 

Vedno se nas veliko zbere in za dobrodo-
šlico je dobro poskrbljeno. Jana nas zme-
rom okrepča z enolončnico. Tokrat je bil 
ričet. Za pohvalit, ni kaj. Naše pridne go-
spodinje so poskrbele za pecivo, pa tudi 
dalmatinskih mandarin ni manjkalo. Po 
okrepčilu pa na kratek pohod po bližnjem 
gozdu, moški pa balinat. Glavni kuharji so 
pripravljali izvrstno hrano na roštilju, od 
klobasic, čevapčičev, perutničk, bedrc pa 
tudi odojka ni manjkalo. Bilo je res oku-
sno, to se danes reče 

Jesenski piknik s pečenim kostanjem
PK ©tajerska
in Koroπka

» ful-kul« noro dobro. Hvala kuharji in ne 
pozabite, kaj vas čaka naslednje leto. Imeli 
smo se res čudovito. Po dobrem kosilu pa 
še dobra kava. Imeli smo si veliko za po-
vedati. Klepetali bi lahko dva dni, pa bi se 
še kaj našlo. Za poslastico je sledil pečen 
kostanj in seveda dobra kapljica, kar vse 
prispeva k dobremu počutju in družab-
nosti. Ob prijetnem popoldanskem dru-
ženju smo si zopet nabrali veliko pozitivne 

energije, ki jo v društvu tudi potrebujemo.
Taka družabna srečanja nam dajo dodat-
no energijo, da lažje premagujemo vsak-
danje težave.

Ker pa čas v dobri družbi hitro beži, smo 
se morali počasi poslavljati in odhiteti vsak 
na svoj konec. Dragi prijatelji imeli smo se 
res lepo, samo želimo si, da bi še dolgo 
trajalo.

Anica Petrovič

Kostanjev piknik. (Foto D. Papež)
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Področni klub Severne Primorske vabi na

prednovoletno srečanje, ki bo dne 15.12.2018 
s pričetkom ob 13. uri 

v Hotelu Lipa v Šempetru pri Novi Gorici. 

Vljudno vabljeni vsi člani in podporni 
člani našega področnega kluba. 

Udeležbo potrdite do 10.12.2018
na tel. 068 130 004.

Vsem članom, podpornim članom
in njihovim družinam želimo srečno,  

predvsem pa zdravja v letu 2019.                                               

za PK Severne Primorske: 
Magda Čebokli

VABILO NA PREDNOVOLETNO SREČANJE

Dobimo se v prostorih turistične kmetije “Mlin“, 

Cesta med vinogradi 44 Bivje-Bertoki

v soboto, 15. december 2018, ob 18h. 

Vljudno vabljeni!

Za potrditev vaše udeležbe pokličite na telefon 
031 610 110, najkasneje do 8. decembra.

Vodja PK Obala: 
Branko Bubnič
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PK-LJUBLJANA vabi na prednovoletno srečanje, 

ki bo v soboto 22.12.2018 
ob 13 uri v gostilni ZAJC,

Mala loka 6, pri Domžalah.

Prijave sprejemamo na tel. DLS: 

01 436-03-58 v času uradnih ur, 

Milan Zajc (št.: 031 270 139) 

ali Mariji Tomšič (št.: 031 885 557)

Vabljeni!

Vsem članom, njihovim družinam,  
prijateljem in simpatizerjem društva,  

strokovnim sodelavcem obeh ORL klinik,  
želim v imenu Izvršnega odbora DLS  

in svojem osebnem imenu, vesel Božič in  
srečno Novo leto 2019.  

Posebej veliko korajže in zdravja si želim  
za laringektomirane in bolnike, ki bodo   

morda morali te praznike preživeti v bolnišnici.
Predsednik DLS: Ivan Košak


