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Pozdravni govor predsednika Deželne zveze Rheinland-Pfalz g. Winfrieda 
Hesserja. (Foto dr. M. Manestar)

Ko smo izvedli, da bodo v letoš-
njem letu Slovenijo ponovno obis-
kali člani nemške Deželne zveze 

Rheinland-Pfalz, na čelu s predsednikom g. 
Winfriedom Hesserjem, smo se na društvu 
dogovorili, da njihov obisk dne 9. 9. 2009, 
povežemo s pomočjo našega častnega 
predsednika Slavka Ribaša, s predstavitvi-
jo delovanja obeh organizacij in družabnim 
srečanjem, ki naj bi še utrdilo prijateljske 
vezi, ki vežejo obe invalidski organizaciji. 
Srečanju se pridružil še primarij dr. Miloš 
Manestar, predsednik Zagrebačke lige 
boja proti raku, organizacije s katero tudi 
tradicionalno zelo dobro sodelujemo. 

Zakaj prav nemška deželna zveza Rhein-
land-Pfalz? Sama Nemška državna zve-
za je verjetno med najbolje organiziranimi 
zvezami laringektomiranih v EU. Njihov 
glasilo Sprachrohr je na izredno visoko 
kvalitetni ravni. Poleg tega, smo precej nji-

hovih pozitivnih izkušenj uspešno uporabili 
tudi pri oblikovanju naših programov. Bivši 
predsednik Deželne zveze Rheinland-Pfalz 
g. Klaus Steinborn je bil eden izmed naj-
bolj aktivnih predsednikov nemških zvez, 
saj si je osebno zelo prizadeval, zlasti za 
širitev uporabe aparatov za vodno terapijo, 
ne le pri nas ampak tudi na Hrvaško in v 
drugih članicah EU. G. Winfried Hesser, ki 
je bil prisoten tudi na proslavi 25. obletnice 
delovanja DLS, pa je že takrat izrazil željo, 
da bi se naši stiki še okrepili. Tudi primarij 
dr. M. Manestar se s podelitvijo prizanj na 
uradnem delu srečanja, zahvalil za sodelo-
vanje DLS, M. Kristanu in S. Ribašu. Zato 
menim, da je prav, če našim bralcem krat-
ko predstavimo delovanje Nemško držav-
ne in Deželne zveze Rheinland-Pfalz.

Nemška zveza laringektomiranih je bila 
ustanovljena leta 1974 v Aachnu in je krov-
na organizacija vseh nemških združenj la-

ringektomiranih, svetuje in pomaga vsem 
deželnim zvezam, področnim in krajevnim 
klubom. Njeno delovanje obsega ukrepe 
govorne, zdravstvene in poklicne rehabili-
tacije,spodbujanje izmenjave izkušenj čla-
nov, ter obveščanje pooblaščenih državnih 
organov o težavah invalidov. V javnosti za-
stopa interese invalidov in si prizadeva za 
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sprejemanje ukrepov, ki izboljšujejo njihov 
položaj. Zveza trenutno šteje okrog 5900 
članov.

Deželne zveze sestavljajo področni klubi 
ter pridružene skupine za samopomoč, 
ki pomagajo laringektomiranim pri celovi-
ti rehabilitaciji. V njihovo delo je vključeno 
tudi svetovanje svojcem invalidov in tesno 
sodelovanje z znanstvenimi, medicinskimi, 
javnimi ter privatnimi organizacijami.

Deželna zveza laringektomiranih Rhein-
land-Pfalz šteje približno 400 članov. 
Zveza za svoja člane organizira seminarje 
kot so:
– izobraževalni seminar za poverjenike in 

funkcionarje zveze in društev
– tečaj nadomestnega govora za novo 

operirane bolnike 
– tečaj nadomestnega govora za laringek-

tomirane žene
– izobraževanje partnerjev in spremljeval-

cev laringektomiranih

Primarij dr. Miloš Manestar izroča pri-
znanje DLS. (Foto I. Košak)

Občasno se organizirajo tudi izobraževalni 
in družabne izleti, kot npr. izleti v Slovenijo.
Za neposreden kontakt z laringektomira-

nimi ter njihovimi svojci skrbijo, tako po-
dročni in krajevni klubi kot tudi posamez-
ne sekcije, kjer se srečujejo člani v red-
nih intervalih Ta srečanja imenovana tudi 
Stammtischtreffen so tako, za člane kot 
tudi za njihove svojce izrednega pomena, 
saj poleg neposrednega reševanja pro-
blemov skrbijo tudi za poglabljanje medo-
sebnih stikov. Število laringektomiranih in 
podpornih članov v področnem klubu Trier 
znaša okrog 100 članov.

Poleg rednih srečanj področni klub Trier 
organizira tudi pustna srečanja, dnevne 
izlete, piknike ob žaru, kot tudi novoletne 
zabave. 

Finančna sredstva za izvedbo programov 
tako krovne organizacije kot tudi deželnih 
zvez, področnih klubov in skupin za samo-
pomoč se zagotavljajo iz naslednjih virov:
– članarine članov
– denarnih in materialnih donacij
– prilivi javno pravnih institucij
– ostalih prispevkov.

Ivan Košak

Lani spomladi me je zelo preseneti-
lo elektronsko sporočilo, ki sem ga 
dobil od vodje okrajnega društva 

laringektomiranih iz Triera (Nemčija), g. 
Winfrieda Hesserja v katerem mi, med 
drugim sporoča, da se oglaša vedno več 
njihovih članov, ki žele, da bi zopet obis-
kali Slovenijo. »Ne samo lepote pokrajine, 
prijetno bivanje v Izoli in morsko vzdušje, 
temveč tudi zato, ker je v Sloveniji še toliko 
lepega, kar si je vredno ogledati«, je bila 
utemeljitev tistih, ki bi se zopet radi po-
dali na dopust v Slovenijo. Nekateri bodo 
tako že petič v Sloveniji, od tega že četrtič 
v Izoli, v hotelu Simonov zaliv, ki se jim je 
očitno zelo priljubil.

Istočasno pa me je g. Hesser poprosil, če 
sem seveda pripravljen, da jim tudi to pot 
pripravim nekaj predlogov za ogled krajev 
in znamenitosti, ki jih do sedaj še niso vi-
deli. Pri tem pa naj upoštevam sledeče: v 
Izolo bi prišli v začetku septembra s svojim 
avtobusom, ostali bi en teden, imeli bi pol 
penzion (zajtrk in večerjo). Iz hotela, ki naj 
bi bil njihova baza, pa bi opravili tri celo-
dnevne izlete.

Kaj sem hotel drugega, kot privoliti, saj nas 
s prijatelji iz Rheiland-Pfalza (mesta Trier, 
Koblenz, Bad Ems) veže že skoraj petnajst 
letno pristno prijateljstvo. Sprva sem bil 
v zadregi, kaj jim ponuditi takega, kar je 
vredno ogleda in česar še niso videli, pa 
tudi, da ni predaleč, saj se je do poznega 
popoldneva treba vrniti v Izolo. Za pomoč 

Lani spomladi me je zelo preseneti-

Že peti~ v Sloveniji
pri načrtovanju sem zaprosil domačina iz 
obale: Andrejo in Branka Bubniča, ki pa sta 
mi predlagala, da se povežem s turistično 
vodičko Polono Grešak, ki dobro pozna 
to področje in tudi dobro govori nemško. 
Nisem dolgo okleval in kmalu smo skupaj 
pripravili nekaj predlogov, ki sem jih spo-
ročil g. Hesserju. Po nekaj mesečnem 
usklajevanju, smo se končno odločili, da 
bo en dan namenjen ogledu Pule z Areno 
in staremu delu mesta ter Brionov, drugi 

dan obisku našega društva v Ljubljani in 
prijateljskemu srečanju, tretji dan pa ogle-
du znamenitosti v Goriških Brdih. 

Medtem so stekla druga organizacijska 
dela. Po prvih prijavah je g. Hesser do-
bil že v oktobru lanskega leta od hotela 
v Simonovem zalivu zagotovilo, da imajo 
od 6. 9. do 12. 9. 09 v depandansi hotela 
rezerviranih 45 postelj. Takrat je celo izgle-
dalo, da bo moral prekiniti s sprejemanjem 
prijav, saj je prostor v avtobusu omejen. 

Druženje pri ribniku pod Šmarno goro. (Foto S. Ribaš)
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Mojster žara Žika s spremljevalkama. (Foto S. Ribaš)

Na zdravje v vinski kleti Dobrovo. (Foto S. Ribaš)

Že peti~ v Sloveniji

Toda, kar nekaj že prijavljenih je resno 
zbolelo, nekaterim so drugi pomemb-
ni dogodki spremenili načrte, svoje pa je 
opravila tudi koncem lanskega leta začeta 
gospodarska kriza, ki je mnogim »pokaza-
la« zobe in jih prisilila, da so ostali doma. 
Tako se je število udeležencev dopusta v 
Sloveniji nazadnje ustavilo na številki 25. 

Končno smo pripravili vse za njihov prihod 
v Izolo. Edina neznanka je bilo vreme, ki pa 
je bilo, tako kot vsakič doslej ob njihovem 
obisku, ves čas lepo in je tako omogočilo, 
da se je celoten program odvijal brezhibno 
in da so lepote krajev, ki so jih obiskali, za-
žarele v polnem sijaju.

Kako prisrčno je bilo ponovno snidenje z 
nemškimi prijatelji, ki so v nedeljo popol-
dan prispeli v Simonov zaliv, ne preveč 
utrujeni od poti, saj so spotoma prespali v 
Avstriji. Po namestitvi v sobe in bogati več-
erji v samopostrežni restavraciji hotela, smo 
ob osvežujočih napitkih obujali spomine na 
njihova pretekla štiri dopustniška bivanja v 
Sloveniji.

Ponedeljek je bil namenjen aklimatizaciji. 
Mnogi so ga izkoristili za sprehode ob obali, 
sončenje ali pa za potep po Izoli, ki je bila to 
pot polna turistov. 

V torek smo se takoj po zajtrku, z njihovim 
avtobusom in pod vodstvom simpatične ter 
zelo zgovorne turistične vodičke Polone, 
odpeljali proti prvemu cilju: puljski Areni. 
Polona je ves čas vožnje, v tekoči nemščini, 
pripovedovala o krajih, mimo katerih smo se 
peljali pa tudi o trenutnih razmerah v Sloveniji 
in Hrvaški, še posebej o mejnem sporu, ki 
je znatno skalil medsebojne odnose. Tako 
nam je čas vožnje do Pule hitro minil. 

Arena, pred katero smo se najprej zausta-
vili, naredi na vsakogar močan vtis. Kako 
spretni so bili tedanji graditelji, ki so brez 

sodobnih strojev in mehanizacije, tako re-
koč z golimi rokami, ustvarili to mogočno, 
arhitektonsko izredno bogato mojstrovi-
no. Kako majhen se počuti človek, ko se 
postavi ob vznožje te mogočne stavbe in 
kako lahko se v mislih vživi, ob pripovedo-
vanju vodiča, v dogajanja v areni, ko so ob 
rjovenju množic potekale borbe med gladi-
atorji in ko je imperator, s položajem palca, 
odločal o življenju ali smrti zmagovalca.

Po bežnem obhodu starega mestnega je-
dra Pule, ki je, tako kot vsa stara obmor-
ska sredozemska mesta slikovito in polno 
zanimivosti, smo se odpeljali do Fažane, 
kjer nas je že čakala ladja, ki nas je odpe-
ljala na enega, za turiste odprtega otoka, 
ki sestavljajo otočje Brionov. 

Na tem otoku sem bil pred dobrimi 20 leti. 
Takrat je bilo to še zaprto območje, do-
voljeno za obisk le s posebno dovolilnico. 
Takrat se nisem mogel načuditi lepotam 
tega otoka. Vse je bilo zelo skrbno ure-
jeno in negovano. Morje ob obali je bilo 
kristalno čisto, na otoku so bile brezšte-
vilne livade, skrbno negovane in porasle z 
bujno zeleno travo, na njih pa se je prosto 
paslo ali sprehajalo ogromno divjih živa-
li: od srn, jelenov, antilop, konj, oslov itd. 
Skratka, v spominu so mi Brioni ostali kot 
podoba iz raja. Povedati pa je treba, da 
bilo temu tako zato, ker je bil otok urejen 
kot letna rezidenca nekdanjega voditelja 
Jugoslavije, maršala Tita. 
Iz nekdanjih reprezentančnih prostorov, 
sta sedaj na otoku urejena dva srednje ka-
tegorizirana hotela ter poslopje, v katerem 
je za turistični ogled, v pritličju, urejena raz-
stava nagačenih živali, ki jih je večino, ob 
svojih številnih popotovanjih po celem sve-
tu, dobil v dar Tito, v nadstropju pa prostor 
s prikazom bivanja Tita na otoku in spreje-
ma številnih svetovnih voditeljev ter znanih 
oseb iz tedanjega kulturnega in zabavnega 
življenja ter prostor s predstavitvijo meran-
skega industrijalca Kuppelwieserja, ki je v 
drugi polovici 19. stoletja kupil to otočje 
in ga uredil v luksuzen turistični center z 
golfom.
Žal vtis sedanje podobe Brionov ni bil prav 
nič »rajski«. Nekoč bujno zelene livade so 
spremenjene v golf igrišče, ki pa ni nego-
vano. Ker očitno že dolgo časa ni deže-
valo, je bila trava »ožgana« in nič kaj lepe-
ga videza. Živali, ki jih je še vedno veliko 
vrst, so vsaka zase nameščene v ograde. 

Nadaljevanje na naslednji strani
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Na kmečkem turizmu v Medani. (Foto S. Ribaš)

Ogledaš si jih lahko z »vlakca« s katerim 
smo potovali po otoku. Kot posebno zna-
menitost pa so nam pokazali tudi okoli 
tisoč šesto let staro oljko, ki je še vedno 
bujna in dobro rodi.

Tako je minil naš prvi celodnevni izlet s ka-
terim so bili naši nemški prijatelji, kljub vse-
mu, zelo zadovoljni. 

Sreda je bila namenjena obisku našega 
društva v Ljubljani. Po uspešni razrešitvi 
problema parkiranja avtobusa na parki-
rišču za Merkatorjem, smo se podali proti 
sedežu društva. V sejni sobi nas je sprejel 
predsednik Ivan Košak, z vsemi vodji na-
ših PK. Po dogovoru, je na srečanje prišel 
tudi predsednik Zveze društev laringek-
tomiranih Hrvaške, dr. Miloš Manestar, ki 
je ob tej priliki predal priznanje, ki so ga 
podelili našemu društvu ob praznovanju 
35. letnice delovanja zagrebškega kluba 
laringektomiranih. Po prisrčni dobrodoš-
lici, je Winfried Hesser, ki je letos postal 
tudi predsednik Zveze društev laringekto-
miranih dežele Rheiland-Pfalz, predstavil 
organiziranost laringektomiranih v Nemčiji, 
od Zveze na državni ravni, preko deželnih 
zvez do okrajnih in krajevnih organizacij. 
V te organizacije je vključenih okoli 5900 
članov. Cilji delovanja društev so podobni 
našim in so usmerjeni k nudenju čim večje 
podpore pri celoviti rehabilitaciji laringekto-
miranih oseb.

Za nemške prijatelje sem pripravil kratko 
projekcijsko predstavitev našega društva v 
nemščini tako, da so si lahko predstavljali 
našo organiziranost in izvajanje naših so-
cialnih programov.

Po tem »uradnem« delu, smo se napotili k 
ribniku pod Šmarno goro, kjer PK Ljubljana 
že vrsto let organizira spomladanske pikni-
ke. Ko smo se približali ribniku, je že od da-
leč zadišalo po slastnih jedeh iz žara. Naša 
mojstra žara, Žika in Matjaž ter »sposojeni« 
ribič, ki se je specializiral za pečenje rib, so 
že imeli nekaj pripravljenih dobrot. Očitno 
so mojstrovine iz žara nemškim prijateljem 
zelo teknile, saj so naši mojstri komaj do-
hajali s pečenjem. Kmalu se je ustvarilo 
prijetno tovariško vzdušje, h kateremu je 
svoje dodal tudi slasten cviček ter domače 
vino iz Štajerske in Prekmurja. Sčasoma 
tudi jezik ni bil več ovira in kmalu so se 
sklenila nova prijateljstva. Žal smo morali 
prekiniti to prijetno druženje, saj je bil po 
programu predviden še obisk nakupoval-
nega centra v Ljubljani. Skratka, obisk pri 
našem društvu je vsem ostal v prijetnem in 
nepozabnem spominu.

Četrtek je bil namenjen ogledu Goriških 
Brd. V tem koncu Slovenije, ki je tudi za 
marsikaterega Slovenca skoraj neznan, 
nemški prijatelji še niso bili in prav je, da si 
z ogledom tudi teh krajev dopolnijo svojo 
predstavo o Sloveniji. Prvotno smo načr-

tovali, da bomo v Brda prišli po poti skozi 
Italijo. Vendar so pred par dnevi končno 
odprli odsek avtoceste do Nove Gorice 
preko Rebernic in hoteli smo ga preizku-
siti. Kdor se je prej že vozil čez Rebernice 
ve, kako mukotrpna je bila ta vožnja, toda 
sedaj je to zares pravi užitek. V nekaj mi-
nutah prevoziš pot do Vipave in tako si 
kar naenkrat v Novi Gorici. Tako smo se 
hitro, mimo Gorice, pripeljali v Brda. Pred 
nami se je razprostrla čudovita, gričevnata 
pokrajina, pokrita z vinogradi in različnimi 
sadnimi nasadi. 

Najprej smo si ogledali 23 m visoki raz-
gledni stolp v Gonjačah, v vznožju kate-
rega je spomenik 315 žrtvam druge sve-
tovne vojne. Z vrha stolpa je čudovit raz-
gled po celotni pokrajini; razgled seže do 
Julijskih in Karnijskih Alp ter Vipavske doli-
ne in Krasa. Nato smo se odpravili v vinsko 
klet Dobrovo. To je največja slovenska klet, 
ki nadaljuje večstoletno tradicijo področja 
– pridelovanje odličnih briških vin. Zgrajena 
je bila leta 1957 in danes lahko sprejme 
kar 18 milijonov litrov vina. Predstavnik 
kleti, ki nas je sprejel, nas je popeljal skozi 
ogromne prostore kleti, mimo veličastnih 
hrastovih in jeklenih sodov, napolnjenih 
z raznovrstnimi sortami žlahtnega vina in 
pojasnil proizvodni proces v kleti ter pred-
stavil široko kolekcijo vin, ki so mnoga od 
njih dobila najvišja priznanja na različnih 
vinskih sejmih po svetu. Na koncu obis-
ka kleti pa smo bili deležni tudi preskuša-
nja dveh najbolj tipičnih vin tega področja: 
malvazije in refoška.

Že dobre volje, smo se odpravili na ogled 
tipične briške vasice Šmartno, ki je obdana 
z obzidjem in sedmimi obrambnimi stolpi, 

ki naj bi prebivalce nekoč čuvali pred vdori 
Turkov. Zanimiva vasica, vredna ogleda.

Že malce utrujeni in žejni pa tudi že lačni, 
smo se iz Šmartnega odpeljali proti vasi 
Medana, ki je poznana po organizaciji vsa-
koletnega druženja pesnikov iz vsega sve-
ta. Tu nas je, na turistični kmetiji Belica, že 
čakalo naročeno tipično briško kosilo, ki 
je bilo sestavljeno iz mineštre, dimljenega 
kozjega sira na polenti, njokov z rukolo in 
pršutom, ocvrtim pršutom na solati in sla-
dice. K temu pa še, komur je pač to prijalo, 
slastno briško vino in lahko si predstavljate 
s kakšnim zadovoljstvom smo se odpravili 
domov proti Simonovem zalivu.

V petek smo se z avtobusom podali na 
kratek obisk Pirana in Portoroža, nato pa 
so že sledile priprave na skorajšnje slovo 
od morja. Tako so se v soboto, po zajtrku, 
naši nemški prijatelji odpravili proti domu, 
s tem, da so približno na polovici pot pre-
kinili in v nekem hotelu v Avstriji prespali. 
Gospod Winfried Hesser se mi je kmalu 
oglasil in v E-mailu, ki mi ga je poslal, med 
drugim zapisal: »Bilo je zopet zelo lepo in 
vsem udeležencem dopustovanja je bil 
program in vse kar je bilo s tem povezano 
zelo všeč. In to je končno najvažnejše«.

Tudi sam sem prepričan, da je temu res 
tako. Program se je ves čas odvijal tako, 
kot smo ga načrtovali. Ob vsem tem pa 
smo bili ves čas deležni zares lepega in pri-
jetnega vremena. Taka srečanja so potreb-
na in prav bi bilo, da bi za prihodnje leto 
naše društvo organiziralo podoben izlet v 
Nemčijo, k našim dolgoletnim prijateljem. 
Prepričan sem, da bi nas z veseljem spre-
jeli in nam razkazali lepote njihovih krajev. 

Slavko Ribaš
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Na seji predsedstva C.  E.  L. (Foto s. Ribaš)

Predsedstvo C.  E.  L. (Evropske kon-
federacije laringektomiranih) je že 
v lanskem letu sklenilo, da bo le-

tošnje srečanje vseh članic od 24. do 27. 
septembra letos. Bad Reichenhall je bil 
tudi to pot izbran kot kraj dogajanja zato, 
ker je njegova geografska lega, glede na 
oddaljenost posameznih članic ugodna, 
ker so prometne povezave ustrezne in 
ker, kot zdraviliško mesto v katerem je tudi 
specializirana klinika za rehabilitacijo larin-
gektomiranih bolnikov, nudi dovolj pros-
torskih možnosti za dobro izvedbo takih 
prireditev.

Kot predstavnik našega društva, sem se 
udeležil tega zasedanja. Poleg Slovenije 
so bile zastopane še: Nemčija, Bavarska 
(kot samostojen član C.  E.  L.), Avstrija, 
Švica, Poljska, Hrvaška in Norveška. 
Slednja je bila zelo dobrodošla, saj je ne-
kaj zadnjih sej potekalo brez zastopnikov 
Skandinavije. Eden od pomembnih raz-
logov za tako stanje je tudi jezikovna raz-
ličnost, saj sedaj, zaradi trenutne strukture 
vodstva C.  E.  L., poteka komunikacija med 
članicami C.  E.  L. skoraj izključno v nem-
ščini. V Skandinaviji (Norveška, Švedska, 
Finska, Islandija), pa je poleg nacionalnega 
jezika, glavni pogovorni jezik angleščina, 
kar bo moralo vodstvo C.  E.  L. v bodoče 
striktno upoštevati. S pojasnili strani nor-
veškega predstavnika je bilo tudi zaznati, 

Predsedstvo C.  E.  L. (Evropske kon-

Sre~anje v Bad Reichenhallu

da med Skandinavci ponovno narašča 
pripravljenost za aktivnejše sodelovanje v 
C.  E.  L.

Sicer pa je bilo zasedanje namenjeno pri-
pravi volilne seje C.  E.  L., ki naj bi bila od 25. 
do 27. junija prihodnjega leta ravno tako 
v Bad Reichenhallu. Ugotovljeno je bilo, 
da je treba komunikacijo med vodstvom 
C.  E.  L. in članicami poglobiti, da pa mo-

rajo tudi članice bolj izkoristiti možnosti, ki 
jih nudi internet ter preko njega obveščati 
o svoji dejavnosti tako svoje članstvo, kot 
tudi drugo javnost pa tudi C.  E.  L.. Vodstvo 
bo pripravilo novo internetno stran, ki bo 
lažje dosegljiva (recimo samo z vtipkanjem 
»cel« v iskalniku) in ki bo poleg ustrezne 
sodobne grafične podobe omogočala ta-
kojšnjo pridobitev odgovorov na zastavlje-
na vprašanja. 

Članice C.  E.  L. naj bi tudi v čim krajšem 
času poslale na vodstvo podatke o številu 
članov, strukturi virov financiranja posa-
mezne članice in oskrbi s pomožnimi sred-
stvi za laringektomirane osebe. Tako bi se 
ustvaril celovit pregled na tem področju in 
tako podala osnova za morebitno inter-
vencijo s strani C.  E.  L. Vsaka članica naj bi 
tudi sporočila imena svojih kandidatov za 
vodilne funkcije v C.  E.  L. 

Posebna pozornost pa bo posvečena 
tudi pridobivanju novih članic, predvsem 
s področja nekdanje Jugoslavije (Srbija, 
Bosna, Makedonija) za kar bo še posebej 
poskrbel podpredsednik C.  E.  L. dr. Miloš 
Manestar. Ob zasedanju članic C.  E.  L., je 
bila tudi to pot organizirana predstavitev 
prodajnega programa posameznih firm, ki 
se bavijo z oskrbovanjem laringektomira-
nih, vendar kakih posebnih novosti firme 
to pot niso pokazale. 

Tako kot v Sloveniji, je bilo tudi v Bad 
Reichenhallu lepo vreme, kar nam je omo-
gočilo, da smo si v prostem času lahko 
ogledali znamenitosti tega starega in sve-
tovljanskega zdraviliškega mesta.

Slavko RibašPredstavitev prodajalcev MTP. (Foto s. Ribaš)
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Detajl. (Foto Č. Košak)

Postavitev Ustave. (Foto Č. Košak)

Društveno pisarno na Parmovi 53 
v Ljubljani smo okrasili z maketo 
ameriške fregate USS Constitution  

(v prevodu Ustava), ki jo je izdelal Č. Košak. 
Zakaj ravno Ustava? USS Constitution so 
splovili leta 1797 in je danes najstarejša, 
plovna, vojna ladja. Na nek način simbo-
lizira trdoživost lastnost, ki neredko ozna-
čuje laringektomirane. 

Simpatično mi je tudi njeno precej miro-
ljubno ime Ustava, saj vojne ladje običaj-
no nosijo imena velikih generalov, držav-
nikov (Bismarck, Radetzky, Eisenhower, 
itd.) ali pompozna imena (Junak, Zmaga, 
Pogumni, itd.). Njeno ime torej simbolizira 
prizadevanje za ustavne pravice (tudi so-
cialne). Druga podobnost, ki ji je skupna z 

invalidi in drugimi marginalnimi skupinami. 
Dejansko se je USS Constitution izkaza-
la leta 1812 v vonji za neodvisnost ZDA. 
Spopadla se je in premagala 5 angleških 

vojnih ladij, kar ji je zagotovilo občudovanje 
in naklonjenost javnosti, ki jo je rešilo kas-
neje, ko se je postarala pred razrezom. V 
času ameriške državljanske vojne je služila 
kot trenažna ladja. Leta 1931 je opravila 3 
letno potovanje v katerem je obiskala 90 
pristanišč. Ponovno je zaplula leta 1997, 
ko je praznovala svoj 200. rojstni dan. 

Še nekaj tehničnih podatkov USS Consti-
tutiona.

Posadka: 450 mornarjev in oficirjev, 
vključno z 55 marinci in 30 mornarčki

Oborožitev: 44 topov

Izpodriv: 2200 ton

Dolžina : 62 m

Višina glavnega jambora 67 m

Ivan Košak

Društveno pisarno na Parmovi 53 
v Ljubljani smo okrasili z maketo 

Dru{tveno pisarno smo 
okrasili z Ustavo 
      (USS Constitu tion)

UREDNIŠKI ODBOR:
Odgovorni urednik: Ivan Košak, 

urednik: Marija Tomšič, 

član: Danilo Papež. 

Oblikovanje in priprava za tisk 
 Leopold Mihelič

Vojna ladja v svojem elementu.
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Na obisku v Piranu. (Foto s. Tomšič)

Dru{tveno pisarno smo 
okrasili z Ustavo 
      (USS Constitu tion)

Nedelja 27. 9. 2009. Pakirava. 
Razmišljam kakšno garderobo 
naj spakiram: za tople dni ali za 

hladne dni, saj je že koledarska jesen. 
No vsakega malo se na koncu odločim. 
Prešine me: »Kako bo kaj tam v Izoli, saj 
nikogar ne poznam.« Malo me zaskrbi ali 
bo kakšen tak, da se bomo lahko družili.
Vse je spakirano in okrog poldne krene-
va na pot v Izolo na Tečaj nadomestnega 
govora. Sonce sije kot za stavo in ko pri-
speva v Simonov zaliv že srečava prve ljudi 
z rutkami okoli vratu ali pa z obliži na vratu 
in tako veva, da sva prišla prav, saj tudi 
moževa »rutka« dokazuje, da pripadava 
laringektomiranim.

Ko se zberemo pred jedilnico se po-
zdravljamo tudi taki, ki se sicer sploh ne 
poznamo. Sama poznam samo gospoda 
Braneta, ki nas je že prej enkrat prijazno 
obiskal doma v imenu društva. Po večerji 
se dobimo v prostoru za družabnosti pod 
restavracijo. Sledi predstavljanje, nato pa 
nam gospa Marija predstavi program in 
razloži še kakšno podrobnost. Skupina te-
čajnikov se razdeli na dva dela. »maribor-
ski« del tečaja bo vodil gospod Mladen, 
»ljubljanskega« pa gospa Ana. No, njo pa 
tudi že poznam, saj sem jo srečala na hod-
niku ORL, ko sem šla z možem na govorne 
vaje v Ljubljano. Pomagali jima bodo tudi 
pomočniki, inštruktorji. To so člani dru-
štva, ki so bili tudi sami operirani in sedaj 
že zelo dobro govorijo. Ko jih slišim, kako 
dobro govorijo, mi vlijejo veliko optimizma 
in mislim, da bo tudi Slavko enkrat tako 
dobro govoril. Razidemo se in v prijetni in 
čisti sobi s kopalnico zaspim in spim zelo 
dobro, čeprav sicer nikoli nikjer prvo noč 

Na govornem te~aju 
v Simonovem zalivu

Obisk Belvedera ob kakšni kavi in veliko smeha. (Foto S. Tomšič)

ne morem spati. To se ponavlja še vse na-
slednje dni. Pošalim se, da je ta postelja 
gotovo postavljena na takšni energetski 
točki, da pomirja.

Naslednje jutro pa se prične resen urnik. 
Najprej zjutraj ob 7.30 telovadba za spro-
stitev. Zberemo se skoraj vsi udeleženci in 
pod vodstvom Srečka se na lahkoten na-
čin dodobra razgibamo. To se nato pona-
vlja vsako jutro, le prostor smo zamenjali in 
se razgibavali poslej na obali ob morju, kjer 
so nas že greli sončni žarki. Vsi smo kar 
redno prihajali na to telovadbo, saj smo se 
ob Srečkovih prijetnih dovtipih in pripom-
bah že zjutraj veliko nasmejali. Po telovad-
bi je sledil zajtrk in po zajtrku sprehod. 

Ali smo odšli ob obali desno v Izolo in 
tam na kavo, ali pa ob obali levo in v hrib 
na Belveder in tam popili kakšno kavo ali 
vodo ob veliki meri smeha. Na takih spre-
hodih smo se veliko pogovarjali in se šalili.
Po vrnitvi so tečajniki odšli na tečaj, žen-
ske pa smo se družile na pohodih po Izoli 
ali ob obali in se dosti pogovarjale in izme-
njavale izkušnje. 

Gospa Andreja, ki je doma s Primorske in 
Izolo bolj pozna, nas je prijazno popeljala 
na kakšen ogled in nas pogostila s slado-
ledom in ob ogledu tržnice tudi s poseb-
nim sadežem, »žižulami«, ki jih mi celinci 

Nadaljevanje na naslednji strani
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Laringektomirani se zahvaljujejo spremljevalkam za izkazano podporo. (Foto S. Tomšič)

ne poznamo. Sledilo je kosilo in po njemu 
prosto do 17. ure, ko se je zopet začel te-
čaj govora za zakonce in ostale spremlje-
valce pa druženje in klepetanje. Marsikdo 
je ta čas izkoristil za kopanje v morju, ki je 
bilo še vedno prijetno in sploh ne premrzlo. 
Drugi so se raje kopali v pokritem bazenu 
z ogrevano morsko vodo. Nekaj se jih je 
sončilo na morski obali, ki je v tem času 
bolj prazna in tako lahko zares uživaš. Saj 
nam je še vreme postreglo in je vse dni 
sijalo toplo jesensko sonce, ki boža in ne 
žge. Le eno samo noč je deževalo, a je že 
zjutraj do naše telovadbe prenehalo.

V sredo popoldne smo obiskali Piran. 
Naši organizatorji so se zelo potrudili in 
tako so na avtobus namestili tudi udele-
ženca tečaja, ki je sicer vezan na invalid-
ski voziček, da si je lahko ogledal muzej 
v katerem imajo dvigalo za take primere. 
Tudi ostali smo si ogledali muzej pomor-
stva v Piranu in z velikim zanimanjem pri-

Nadaljevanje s prejšnje strani sluhnili kustosinji, ki nam ga je predstavila.
V četrtek popoldne se nam je pridružila 
psihologinja Tanja. Z njo smo imeli nekaj 
»okroglih miz« ki pa niso bile okrogle am-
pak precej sproščeni pogovori. Še o zdra-
vilnih zeliščih smo se pogovarjali. Spoznali 
pa smo tudi nekaj tehnik sproščanja.

V petek po večerji so nam Marija, Andreja, 
Srečko in Branko pripravili v sobi za druže-
nje majhno pogostitev. Zahvalili so se ga. 
Ani, g. Mladenu in ga. Tanji za nesebično 
pomoč tečajnikom, da bi ti čim prej osvo-
jili tehnike govora in se normalno vključili 
v družbo.

Zahvalili so se tudi pomočnikom-inštruk-
torjem, ki so ves čas pomagali pri učenju 
govora in z dobro voljo velikokrat nasmejali 
vse udeležence tega srečanja v Izoli. S tem 
so dajali dober zgled tečajnikom, ki govo-
ra še ne obvladajo čisto dobro. Zaigral je 
harmonikar, sicer udeleženec tečaja, kar 
nekaj parov pa je tudi zaplesalo.

V soboto zjutraj še zajtrk in poslavlja-

nje. Ob stisku rok so se v marsikaterem 
očesu zasvetile solze. Tudi sama sem se 
težko poslovila od nekaterih udeležencev, 
s katerimi smo v enem tednu našli toliko 
skupnih točk v pogovorih in prijetnih uric 
ob druženju. 

Čeprav je bilo na začetku prisotno kar ne-
kaj treme, smo se na koncu vsi poznali in 
se kar težko razšli. Tudi tisti tečajniki, ki na 
začetku tečaja niso še skoraj nič govorili, 
so na koncu pokazali viden napredek pri 
govorjenju. Seveda to še ni pravi govor, 
vendar mislim, da jim bo z vztrajnostjo in 
veliko vaje uspelo govoriti. Enim prej, dru-
gim pa kasneje.

Še enkrat bi se rada zahvalila vsem orga-
nizatorjem, pomočnikom, inštruktorjem, 
strokovnemu osebju, udeležencem tečaja 
in njihovim partnerjem za res krasen teden, 
ki sva ga preživela v vaši družbi.

Pa še kdaj nasvidenje!

Anka in Slavko Dobelšek

Simonov zaliv, te~aj 
govora laringektomiranih
Kako naj začnem? Lepo, poučno in 

koristno je bilo za nas bolnike. Saj 
se nimamo za bolnike, samo tež-

ko govorimo. Zato imamo tečaj govora, 
ki ga organizira Društvo laringektomiranih 

Slovenije, z veliko truda, a jim vedno uspe. 
Učitelji govora - logopedi in njihovi pomoč-
niki so si za nas maksimalno prizadevali. 
Da, pa je potekalo vse kot je treba, je veliko  
truda vložila organizatorka Marija Tomšič.  

Zbrali smo se v Izoli. Bila je sončna nede-
lja. Nekateri smo bili že drugič, nekateri pr-
vič. Hitro smo vzpostavili prijateljske stike, 
ki  so bili za vse zelo dobrodošli. Po večerji 
smo imeli skupno srečanje. Gospa Marija 
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Zanimiv obisk v Piranskem pomorskem muzeju. (Foto: S. Tomšič)

Simonov zaliv, te~aj 
govora laringektomiranih

nas je seznanila s programom tečaja go-
vora, ki bo potekal cel teden. Nagovorila 
sta nas tudi naša priljubljena logopeda ga. 
Ana in g. Mladen. Razdelili smo bili v dve 
skupini. V moji smo bili Dolenjci, Primorci, 
Gorenjci in uvoženi Prekmurec g. Bamfi. 
Vodila jo je logopedinja Ana in dva po-
močnika, oba Branka. Čudovita človeka, 
prijatelja, ki sta to, kar nas je čakalo, tudi 
sama že preživljala. 

Dan smo začeli z jutranjo telovadbo ob 
7.30 uri, ki jo je vodil zelo domiselno g. 
Srečko. Sledil je zajtrk, nato pa enourni 
pohod okrog prekrasne Izole. Nato smo 
se točno, kot čebelice zbrali na tečaju go-
vora, ki je potekal dopoldan dve uri. Potem 
je sledilo kosilo, popoldanski počitek ali 
aktivnosti vsakega posebej. Ob 17. uri se 
je zopet pričel tečaj govora. Na tečaju smo 
bili kot ena družina. Ga. Ana in njena po-
močnika so nas učili osnov izgovorjave, 
trudili so se, da se ne da opisati z beseda-
mi. Bili so gonilna sila, ki nas je spodbujala 
pri vsaki težko izgovorjeni črki, besedi. 

V sredo popoldan smo imeli ogled pomor-
skega muzeja v Piranu. Bilo je zanimivo, 
poučno in lepo. Veliko smo izvedeli iz zgo-
dovine slovenskih pomorščakov in izdela-
vi ladij. V četrtek in petek nas je obiskala 
nasmejana, prikupna, univ. dipl.psih. Tanja 
Žagar. Prav, prijetno smo se z njo pogo-
vorili. V petek zvečer smo se vsi skupaj 
zbrali, obujali spomine, se zahvalili našim 
logopedom in pomočnikom. Ob tem smo 
za dobro voljo tudi nekaj popili, se razgo-
vorili, nekateri pa ob zvoku harmonike tudi 
zaplesali. Obljubili smo si, da bomo govor 
še naprej izboljševali in ga dograjevali, saj 
nam je bil tečaj dobra popotnica. 

Za konec, pa seveda nisem pozabil naših 
boljših polovic, ki se jim zahvaljujem, ker 
so nam ves teden stale ob strani in nas 
spodbujale pri vsaki, za nas tako težko iz-
govorjeni besedi. 

Lepo se še enkrat zahvaljujem naši ne-
utrudni organizatorki ga. Mariji Tomšič, 
logopedoma, njihovima pomočnikoma, in 
pa g. Srečku. 

Alojzij Zbašnik 

Strokovnjaki, gonilna sila tečaja. (Foto: S. Tomšič)

Udeleženci ljubljanske skupine govornega tečaja. (Foto: B. Bubnič)

Naslov društva:

DLS, Parmova 53/IV, 
1000  Ljubljana,

tel.: 01 436-03-58,
fax: 01 436-03-59

Transakcijski račun DLS:
6100 0000 1418 487
Davčna številka DLS: 

 68713401
E-mail: dlsit-2.net
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Pred Kurnikovo hišo. (Foto Č. Košak)

 PK Ljubljana

Iz podro~nih klubov

Takoj ko sem izvedel, da bomo imeli v 
soboto 26. septembra gobarski piknik v 
Tržiču, domači občini našega Žike, sem 
si rekel: »Črt, tega izleta pa res ne smeš 
zamuditi!« Iz dneva v dan je vznemirjanje 
naraščalo in ko je napočil čas za odhod, 
sem že komaj skrival navdušenje.

Zbrali smo se na našem običajnem zbor-
nem mestu in kljub malce oblačnemu vre-
menu je prevladovalo vzdušje pričakova-
nja. Po kratkem čakanju in nekaj osvežil-
nih kavicah, je izza ovinka pribrzel majhen 
avtobus iz katerega je že mahal naš ved-
no dobro razpoloženi vodja PK Ljubljana 
Živorad Manič »Žika«. Po kratkem začu-
denju nad majhnostjo našega prevozne-
ga sredstva smo se posedli in izlet se je 
lahko pričel. Pot nas je vodila mimo Kranja 
in vožnja je bila vse prej kot dolgočasna. 
Med drugim nas je zabaval tudi g. Šporar, 
ki je z matematičnim problemom poskrbel 
za jutranje razgibavanje možganskih celic 
in za ustrezno rešitev uganke glavnemu 
junaku obljubil steklenico cokte ali coca 
cole. Ker sem hotel videti ali bom izivu kos 
sem se problemu bolje posvetil in ga nato 
tudi rešil, na kar sem bil posebej ponosen. 
Po kratkem zmagoslavju na avtobusu smo 
le prispeli v Tržič.

Sledil je kratek oddihu v bližnji kavarnici, 
nato pa ogled znamenitosti. Pod vodstvom 
prijazne vodičke smo se tako mimo stare-
ga mestnega jedra odpravili do naše prve 
znamenitosti, Kurnikove hiše. Hiša je de-
pandasa Tržiškega muzeja in stoji na levem 
bregu Tržiške Bistrice v mestnem jedru. 
Zgrajena je bila po požaru, ki je leta 1811 
upepelil del Tržiča. Hiša je enonadstropna 
stavba z meščansko – obrtno arhitekturo. 
V prvem nadstropju je dolg lesen balkon 
– gank. Krita je s skodlami. Na strehi so 
še sušilne odprtine, ki so bile namenjene 
sušenju volne in volnenih nogavic. Zadnji 
lastniki so bili kolarji Kurniki. Najbolj znan 
je bil ljudski pesnik in kolar Vojteh Kurnik,  
(1826-1886), ki ima na hiši tudi spomenik.
Kljub veliki gneči je vsak lahko prišel na 
svoj račun in si ogledal notranjost hiše, ki je 
fascinrala mnoge od nas in nekaterim tudi 
obudila spomine na njihovo mladost. Polni 
vtisov in novih spoznanj smo se nato skozi 
staro mestno jedro odpravili proti naši na-
slednji znamenitosti, Tržiškemu muzeju.

Muzej je bil zgrajen leta 1964 in prikazuje 
razgibano gospodarsko zgodovino Tržiča, 
ki jo nadgrajuje socialna in duhovna za-

puščina domačinov in drugih ustvarjal-
cev, ter naravna dediščina okolice mu-
zeja. V etnološko dediščino so vključene 
tehniške zbirke (usnjarska, čevljarska, 
tekstilna, kolarska, in kovaška zbirka) ter 
lokalna etnološka zbirka. Med največje in 
najpomembnejše zbirke spada čevljarska 
zbirka,ki jo sestavljajo podzbirke: obutev, 
oprema čevljarskih delavnic, čevljarsko 

Izlet 
v Trži~
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Piknika smo se potiho že vsi veselili. (Foto Č. Košak)
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lo nas je Žika najprej presenetil s pristno 
domačo gobovo juho. Sledil je krajši pre-
mor, ki so ga naši balinarski asi s pridom 
izkoristili in se pomerili v balinarski tekmi 
z lokalnim tekmecem, balinarskim klubom 
Bistrica proti kateremu so, seveda tudi za-
služeno, slavili visoko zmago. Po premo-
ru, je po gobovi juhi sledil še prvovrsten 
prebranac, šobska solata ter razne druge 

dobrote iz žara, ki smo jih z užitkom po-
skusili. Po obilnem kosilu je nastopil čas za 
počitek in klepet, vsi smo se lahko do site-
ga nagovorili. Vendar kakor pravi stari rek: 
»Vse dobre stvari se enkrat končajo«.Tako 
je tudi za nas napočil čas za slovo in polni 
vtisov ter z obljuboda se v Tržič še vrnemo, 
smo se odpravili proti Ljubljani. 

Črt Košak

Obvestilo plavalcem Ljubljanskega 
področja

Obveščamo vse plavalce iz PK Ljubljana, da smo ponovno 
začeli z vodno terapijo pod vodstvom fizioterapevtke ga. 
Mije Klešnik, vsak torek, ob 13.15 uri, od oktobra do junija, 
na Fakulteti za šport, Gordanova 22, Kodeljevo.

NOVA ^LANA

SLAK ŠTEFAN MIRNA PEČ

CESAR ALOJZ MIRNA PEČ

 PK Dolenjska
V začetku septembra smo se člani DLS 
PK Dolenjska s spremljevalci, odpravili 
na pozno poletno potepanje po Štajerski. 
Nabralo se nas je ravno toliko, da je naš 
organizator lahko najel mini-bus, ki je svojo 
pot pričel v Mirni Peči in nadaljeval v Novo 
mesto, kjer smo pobrali še nekaj naših čla-
nov. Ko smo zapuščali Dolenjsko smo se 
usmerili preko Bizeljskega proti Podčetrtku 
in Olimljam, kjer smo si vzeli nekaj časa za 
krajši sprehod.

Pot smo nadaljevali do Jelenovega gre-
bena, kjer smo se na kratko razgledali po 
domačiji, si malce 'privezali dušo' in pri 

PK na izletu 
po Štajerski
gospodarju kupili še kaj za seboj (jelenove 
salame, klobase, ...). Seveda je gospodar 
s paše priklical tudi trop jelenov in muflo-
nov, ki so v trenutku zavzeli cesto in prišli 
čisto v našo bližino, skoraj dobesedno so 
nam 'jedli iz roke'. Po tem tropu jelenov 
in muflonov je ta predel, oziroma posestvo 
tudi širše znano. Nadaljevanje na naslednji strani

V Olimljah smo se, ob krajšem ogledu kra-
ja in narave, seveda ustavili tudi v znani 
'čokoladnici' (trgovini), kjer je bila zopet 
priložnost za drobne nakupe. Izvrstnih 
čokoladnih dobrot je bilo na pretek, tako 
v naših želodcih, kot v vrečkah. Pot nas 

ročno orodje, čevljarska kopita, čevljarski 
stroji, zbirka čevljarskega izobraževanja, 
čevljarska industrijska dediščina in dediš-
čina čevljarskih združenj (cehov, zadrug, 
društev). Predmetno dediščino dopolnju-
jejo arhivsko, fotografsko, knjižnično in au-
dio-vizualno gradivo. Zbirka je razstavljena 
v Pollakovi kajži v okviru stalne postavitve.
Prav tako so v Pollakovi kajži stalno raz-
stavljene usnjarska, kolarska, barvarska in 
tekstilna zbirka.

Po koncu izredno zanimivega ogleda je 
sledil zadnji del izleta, piknik, ki smo se ga 
že vsi potiho veselili. Ob prihodu na kosi-
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PK [tajerska 
in Koro{ka

Trgatev kot trgatev, bi nekdo rekel, ampak 
ne, temu ni tako. Doma sem s kmetije, in 
zato vem iz lastnih izkušenj. Saj smo se mi 
doma tudi veselili in vriskali, ampak zgolj 
zato, ker so sosedje na drugem hribčku, 
delali enako. Saj veste kako to gre: sosed 
dela ograjo, mi tudi. Sosed je kupil traktor, 
ker ima njivo, ga rabi, mi ga tudi kupimo, 
čeprav nimamo niti vrta. Mi laringekto-
mirani, smo pa naredili po svoje. Združili 
smo koristno in zabavno, ter dobili dobitno 
kombinacijo. Že ob prihodu na domačijo 
gospoda Protnerja je bilo jasno kot beli 
dan, da je to, to. 

S prijazno dobrodošlico nam je naš »go-
spodar« razložil kaj nas čaka. Omenil je 
1500 trsov za obrati, kot da bi nas rad mal-
ce prestrašil. Takoj za tem so prišle naše 
gospodinje z dvovrstno malico ter njihovi 
gospodje, kot se na štajerskem spodobi, z 

Trgatev

Prihod v vinograd. (Foto D. Papež)

Vabilo na predavanje-srečanje 
Prisrčno, pozdravljeni. PK Dolenjska vabi člane na predavanje  z naslovom 
Psihosocialna podpora in laringektomija. Zbrali se bomo v soboto, 24. 10. 2009, 
ob 10. uri, v gostišču pri Špolarju (nad železniško postajo Mirna Peč). Predavala bo 
univ. dipl. psih. Tanja Žagar. Predavanju, bo sledil pogovor in družabno srečanje. 

Prosim vas, da svojo udeležbo prijavite najmanj dva dni pred predavanjem, na tel. 
031 214 184 ali tel. 041 760 142.

Lepo pozdravljeni.                                 Vodja PK Dolenjske, Jože Prešiček

Dolenjski člani si s prigrizkom nabirajo novih moči za nadaljevanje poti. (Foto J. Prešiček)

je nato vodila v Bistrico ob Sotli, kjer smo 
se ustavili za čas kosila. V prijetni domači 
gostilni so nas lepo sprejeli in postregli z 
izvrstno domačo hrano, kar nam je dalo 
novih moči za nadaljevanje poti.

Popotovanje smo nadaljevali nazaj na 
Bizeljsko, kjer smo se ustavili za ogled 
znamenite Repnice Najger (Vinska klet).
Repnica je v naraven kremenčev pesek 
izkopana jama - rov, kjer so že davno 
shranjevali izključno kmetijske pridelke. 
Take količine kremenčevega peska najde-
mo zgolj na Bizeljskem, kar je posledica 
naplavin nekdanjega Panonskega morja. 
Prijazna lastnica nam je razkazala prostor-
ne hodnike vinske kleti, katere ogled smo 
zaključili z degustacijo vrhunskih Bizeljskih 
vin. Po degustaciji, smo polni energije 
odrinili naprej, do našega zadnjega 'štajer-
skega' cilja, gradu Podsreda v Podsredi. 
Ogled gradu nam je popestrila prijazna vo-
dička, ki nam je ob ogledu povedala mar-
sikaj zanimivega s tega področja.

Dan se je že prevešal v pozno popoldne 
in polni svežih vtisov smo se namenili proti 
domu, pa vendar smo si privoščili še kraj-
ši postanek v Kronovem, da smo si lažje 
rekli: 'Lepo je bilo, podobno avanturo bo 
potrebno kmalu spet ponoviti.'

Tistim, ki smo bili 'zraven' je bilo lepo. 
Organizator, g. Prešiček je poskrbel za pe-
ster program, mi sami pa za dobro voljo in 
dobro družbo. Vabljeni tudi ostali člani PK 
Dolenjska, da se nam na naslednjih skup-
nih dogodkih pridružite.

Jože in Jožica Zupančič 

Nadaljevanje s prejšnje strani
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V prvi vrsti bi se rada predstavila mislim, 
kateri me še ne poznate obenem pa vas 
vse skupaj prisrčno pozdravljam.

Sem Lah Zdenka, katera je živela z bol-
nikom, ki ga je doletela ta kruta usoda, 
katero vsi od vas dobro poznate in z ka-
tero živite. Na žalost moj partner več ne 
živi in z tem tudi več ne trpi. Meni pa so 
ostali spomini na skupno življenje kate-
rega sva preživela in v bila tudi dostikrat 
vesela, nasmejana in razigrana. Na žalost 
je usoda zaradi bolezni Ivanu vzela življe-
nje pri dokaj lepih mladih letih, ob katerih 
bi lahko še marsikaj ustvarila za dobrobit 
naju dveh in tudi najinih otrok. Na žalost 
pa tega nisva mogla ustvariti.

Umrl je za praznik 25. junija doma, kot da 
bi zaspal. Dragi Ivan počivaj v miru in več-
na luč naj ti sveti.

Rada pa bi vam napisala besedilo ene 
izmed Ivanovih pesmi, katero je zelo rad 
pel.

V prvi vrsti bi se rada predstavila mislim, 

Spo{tovani 
prijatelji, znanci 
in sotrpini

Prijatelj moj nič se ne ženi,
saj veš kako godi se meni,
me žena krega noč in dan,
stokrat je boljše bit sam.

Tri leta je že od poroke,
pri hiši imam že tri otroke,
je eden moj al dva pa ne,
zato me pa boli srce.

V začetku mi je zvesta bila,
a kmalu se je spremenila,
če v kratkem ne popravi se, 
bom moral ločiti se od nje.

Pomagaj mi Marija sveta,
da vrnejo se mlada leta,
a če pomagat se ne da,
stokrat je boljše bit doma.

Rada vas ima Zdenka Lah.

Da so »šli« vsi udeleženci v fotografski objektiv je bilo potrebno splezati celo na klopotec. (Foto D. Papež)

žlahtno kapljico. Ko smo se, kot bi jaz re-
kel, »ojačali« nas je domačin pospremil do 
teh 1500 trsov. Napadli smo jih, verjeli ali 
ne, hujše kot svoj čas partizani sovražnika. 
Ptiči so odleteli. Klopotec je nehal tolči. Po 
dobri uri je še zadnji grozd padel. Naš do-
mačin je videl, da smo prehitri, tega ni pri-
čakoval. Saj gospodinjam nismo dali čas 
za pripravo kosila. Imel je neki planček B, 
ki nam ga je tudi podaril za nagrado, z do-
datnimi 300 trsi. Ampak kaj je to za tako 
elito, pljunek v morje. Tudi to smo pobrali 
in se po polžje vračali na domačijo. Pa ne 
zaradi utrujenosti, temveč za pridobitev še 
nekaj časa, našim enkratnim domačinkam, 
da so v miru naredile to enkratno obilno in 
okusno kosilo. Ne, nismo takoj zapustili 
kmetije, saj smo vendar bili na Štajerskem. 
Kapljica na kapljico, beseda na besedo in 
se je malce zavleklo. Pa nič za to. Kolikor 
sem videl, se nobenemu ni mudilo. Še de-
gustacijo naj omenim. To nam je naš do-
mačin postregel. Ko smo prišli malce do 
»žmaha«, se mi je zdelo, da je bilo eno vino 
boljše od drugega. To je bila pika na i. Še 
to dodatno breme je vsak po svoje nosil, 
saj smo Štajerci in zato smo vsi ostali na 
nogah. 

Ob slovesu je, kot se na domačem terenu 
spodobi, naš domačin vsakemu podaril 
še eno buteljko, da ja slučajno ne bi kateri 
domov prišel žejen. Moram pa omenit na-
šega »poglavarja« za našo regijo gospoda 
Papeža. Ta mi je rekel, če bom že kaj na-
pisal, naj vedno samo ne hvalim. Ubogal 
sem ga. Nisem takoj pisal, pustil sem si 

nekaj dni, da bi z mikroskopsko natanč-
nostjo poiskal kakšno napakico in bi malce 
pošimfal. Papež žal mi je, tokrat je nisem 

našel. Trgatev je bila izpeljana z odliko. 
Verjemi, ne mislim samo jaz tako.

Ponosni dedek, Joža Marcijuš
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Na pet dnevni poznojesenski izlet v hotel Pula, ki je od centra mesta oddaljen samo 2 
km prijetnega sprehoda.
Izlet z ogledom Pulske arene in Pulskih znamenitosti bo organiziran, v trajanju od 14. 
novembra do 19. novembra 2009.
Cena izleta po osebi v dvoposteljni sobi je 80 €, v enoposteljni sobi pa 120 €. V ceni je 
vključeno bivanje v hotelu s tremi zvezdicami, 5 x polpenzion s samopostrežnim zajtrkom 
in večerjo, avtobusni prevoz in turistična taksa.
Ker je število udeležencev omejeno na dva avtobusa (max. 88 udeležencev), se bodo 
upoštevale prijave in vplačila po vrstnem redu do zasedbe prostih mest.
Prijave pa sprejema Matija Tomšič na telefonsko število 01 436 03 58, do najkasneje 2. 
11. 2009. Pri prijavi je potrebno tudi navesti iz katerega, od spodaj navedenih mest bo 
udeleženec potoval.
Pogoj za udeležbo pa je istočasno s prijavo tudi vplačilo prispevka izleta na transakcijski 
račun društva: 6100 0000 1418 487. Na položnico navedite priimek in ime, ter naslov, 
kot namen plačila pa PULA; naslov društva: DLS, PARMOVA 53, 1000 LJUBLJANA. 
Predvidene vstopne postaje pa so: Murska Sobota, Ptuj, Maribor, Vojnik, Ljubljana, 
Postojna. 
O času odhodov iz posameznih mest ali dodatnih vstopnih postaj glede na število 
udeležencev, pa boste obveščeni naknadno, ko bomo imeli vse podatke.

OPOZORILO:
Dobro je, če si zaradi morebitnih nujnih zdravstvenih storitev na Hrvaškem, pri 
ZZZS (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije) pravočasno priskrbite kartico 
zdravstvenega zavarovanja ali konvencijsko potrdilo, ki ga brezplačno dobite pri ZZZS. 
Naročilo lahko izvedete preko interneta http://www.zzzs.si ali preko avtomata, kjer 
sicer registrirate svojo zdravstveno kartico.
Ne pozabite tudi na veljavno osebno izkaznico ali potni list.
Kakor vedno do sedaj, si bomo ta daljši izlet popestrili z druženjem, zabavo in kot smo 
že omenili ogledi in predvsem z dobro voljo. 
Nasvidenje v Puli.

IO DLS

DLS vabi 
na 
5 dnevni 
izlet 
v Pulo

Destinacja izleta 
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