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VEČER POEZIJE JANEZA MLAČNIKA
Luka Pavlin

Janez Mlačnik

Foto: Mediaspeed

Slepi pesnik Janez Mlačnik je v petek, 29. 3. 2019, ob 20.00 v Čopovi rojstni hiši v Žirovnici predstavil svoj
pesniški opus. V prijetnem ambientu rojstne hiše našega literarnega strokovnjaka, smo v soju sveč lahko
prisluhnili avtorjevim 14 sonetom in zaključni pesmi Maš poet svoj glaž, ki opisuje fantazijsko srečanje
lirskega subjekta z našim največjim slovenskim pesnikom. Predstavitvi Mlačnikovih pesnitev sta sledila
skromna pogostitev in druženje s prijatelji in znanci.
Mlačnik podobno kot šah, s katerim se ukvarja že več let, tudi poezijo razume kot priložnost za igro z
besedami. Pesniške zbirke do danes še ni izdal, pričakujemo pa jo lahko leta 2029, ko bo minilo 200 let od
izida prve brajeve knjige.
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SVETOVNI DAN ZDRAVJA
Andreja Poklar

Spoštovani,
radi bi vas spomnili, da vsako leto 7.4. obeležujemo Svetovni dan zdravja. Veliko društev in drugih
organizacij na ta dan v svoji občini že tradicionalno organizira različne zdravstveno promocijske aktivnosti.
Naša želja je, da bi k tem aktivnostim pristopili v čim večjem številu.
Vabimo vas, da bi svoje aktivnosti promovirali skupaj v projektu Koper-zdravo mesto
(www.zdravomesto.org).
Ta dan lahko obeležite po svojih zmožnostih. Aktivnosti ni potrebno izvesti prav na ta dan, lahko jih izvajate
tudi več dni.
Vsaka organizacija lahko organizira različne aktivnosti kot npr. predavanja, stojnice, test hoje, skupinsko
telovadbo na prostem, medijske aktivnosti, medgeneracijska druženja, okrogle mize ipd.
Vljudno bi vas prosili, če bi nas pred pričetkom in po zaključenih aktivnostih ob Svetovnem dnevu zdravja
povratno informirali in sicer kakšne aktivnosti boste oziroma ste uspeli izvesti in v katerih dnevih. Prav tako
vas naprošamo, da čim več aktivnosti tudi slikovno evidentirate in le te pri sebi shranite. Te slikovne
materiale bomo po potrebi naknadno uporabili za časopis Zdravih mest, poročila, objave na spletnih
straneh, ipd.
Letošnja rdeča nit WHO ob svetovnem dnevu zdravja ostaja ista kot je bila v lanskem letu in sicer:
Svetovni dan zdravja 2019: »Univerzalna dostopnost do zdravstvenih storitev: za vsakogar, vsepovsod«
Želimo vam čim več uspeha pri organizaciji in izvedbi aktivnosti ob obeležitvi Svetovnega dneva zdravja
2019.
Informacije nam prosimo pošljite na zdravomesto@koper.si.

GREMO SKUPAJ!
UPORABITE LOGOTIP KOPER-ZDRAVO MESTO!
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OPTIMISTA ZMORETA VSE
Maša Vavpot

Milan in Ana Koren

Foto: B.P.

V nedeljo, 13. aprila, boste lahko ob 19.15 prisluhnili oddaji za invalide Sončni žarek na Radiu Celje. Gosta oddaje
bosta zakonca Ana in Milan Koren iz Velenja, prostovoljca in dejavna člana Društva ILCO za Koroško. Ana je zbolela za
ulceroznim kolitisom že pred 40. leti, Milan pa pred 17. leti. Danes sta tudi ˝ambasadorja˝ Svita, saj zaradi lastnih
izkušenj odlično propagirata brezplačen test blata za vse občane in občanke nad 50. letom.
Odslej bosta tudi večkrat naša dopisnika, saj je dogodkov v koroškem društvu ILCO obilo.

IGRAJ SE Z MANO
Matej Rovšek

Pomlad in sonce nas te dni razveseljujeta, naša potujoča razstava pa se je že podala na pot širom Slovenije!
Izbrana likova dela 12. mednarodnega likovnega natečaja "Igraj se z mano" so bila začetek marca prvič
razstavljena v Koroški galeriji likovnih umetnosti Slovenj Gradec. Otvoritev je spremljal inkluzivni likovni
dogodek Bodi umetnik - "Igraj se z mano".
Likovna razstava trenutno že gostuje v Laškem, pripravljamo pa tudi gostovanja v Sežani, Ljubljani in celo v
Novem Sadu. Vabimo vas, da razstavo gostujete tudi v vašem kraju! Z razstavo in otvoritvenim dogodkom
lahko popestrite kulturni dan, šolsko proslavo, počitniško varstvo ali kak pomemben dogodek vaše
organizacije. Lahko z njo ovekovečite konec ali pa pričetek šolskega leta, teden otroka, občinski praznik in
še marsikatero drugo priložnost.
V tej povezavi vam pošiljamo vabilo za gostovanje naše razstave z več informacijami, z željo da se srečamo
v vaših prostorih in skupaj ustvarimo lep, doživljajski kulturni dogodek.
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NOVI MINISTER PRED TEŽKIMI IZZIVI
Borut Pogačnik

Aleš Šabeder

Foto: Finance

Aktualni minister za zdravje Aleš Šabeder se je znašel pred hudimi izzivi svojega ministrovanja, saj te dni daje
odpoved na desetine družinskih zdravnikov po zdravstvenih domovih naše domovine. Ko smo pred desetimi
dnevi v Dnevniku videli vsote prejemkov za osebne dohodke v slovenskem zdravstvu, vsaj kar zadeva
zdravnike, so si vsaj mnogi rekli: ˝Lepo je v naši domovini biti zdravnik.˝ Malo manj pa seveda medicinska
sestra ali strežnica. Ob tem lahko samo pomislimo, kaj bi bilo, če bi vsi tisti, ki delajo tudi v dobrobit invalidom
in bolnikom, vzdignili roke in rekli, da bodo kar nekam odšli.
Poklic zdravnika je res p o k l i c v pravem pomenu besede, saj se morajo čutiti resnično poklicane, da
pomagajo ljudem. Če pa je v našem sistemu vodenja te države preveč birokracije (in to je gotovo res), potem
je potrebno na številnih nivojih vseh ministrstev zmanjšati število birokratov za katere pravijo zdravniki, da
jim s svojimi administrativnimi nalogami, samo še otežujejo delo s pacienti.
Verjetno je problem naše zahodne družbe tudi ta, da se premalokrat ozremo proti manj razvitemu svetu,
kjer včasih pride en zdravnik na 200.000 prebivalcev. Bili pa so tudi časi v tej naši domovini, ko smo bili vsi
precej bolj enaki in so bile socialne razlike manjše, pa kljub temu ni bilo toliko zavisti in hrepenenja zgolj in
samo po denarju.
Mimogrede, Aleš Šabeder je bil tudi gost naših dveh oddaj v letih 2015 in 2016.
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ODPRTA SCENA
PUSTIMO ŽIVETI
Angelca Likovič
Naši predniki so na lepi slovenski
zemlji znali ceniti življenje. Kako
številčne so bile družine, tudi sama
izhajam iz kmečke družine, kjer je bilo 6
otrok. Kakšni lepi spomini na otroška
leta. Včasih je živelo več generacij
skupaj, otroci so imeli priliko
spremljati
medgeneracijsko
razumevanje in spoštovanje. Starejši
niso odhajali v domove za ostarele,
ostajali so doma in zanje je bilo
preskrbljeno v krogu domačih.
Kaj pa danes?! Kakor hitro starejši ne
Angelca Likovič
Foto: govori.se
morejo več poskrbeti zase, gredo v
domove za ostarele. To je vse lepo in prav, kjer so mladi obremenjeni, hodijo v službe in bi bili starejši večji
del dneva sami. Zavedati pa se moramo, da imajo starejši v domovih veliko domotožje, zato je prav, da jih mladi
zelo pogosto obiščejo in če je le mogoče ob vikendih pripeljejo domov, v domače okolje na skupna nedeljska
kosila. Le tako se ne bodo čutili odrinjene. Mladi se morajo zavedati pregovora, ki je še kako resničen:"Ti očeta
do praga, sin tebe čez prag!" gre za dobrih 20 let razlike .
Država bi morala tudi starejše v mnogo večji meri vključevati v najrazličnejša področja življenje in dela.. V
Sloveniji imamo mnogo invalidov, otrok s posebnimi potrebami in ostarele. Za vse te z veliko srčno ljubeznijo
skrbijo starši in svojci. V pogovoru z njimi vsakokrat izrazijo bojazen in skrb, kaj bo ,ko njih ne bo več, kdo bo
poskrbel za njihove ljubljene osebe. Ob besedi evtanazija jim zastane dih, saj se bojijo, da po njihovi smrti bodo
tega deležni njihovi najbližji..
Evtanazija je načrtni umor človeka, tega ne bi smeli dovoliti. Si pa že manejo roke tisti, ki bi želeli s tem veliko
zaslužiti, ustanovili bi radi posebne sanatorije za evtanazijo. Evtanazija prinaša možnost velikih zlorab zato
moramo odločno reči NE! Velik biznis na račun prekinitve življenja. Vesela sem, da so proti temu tudi naši
zdravniki, saj njihovo poslanstvo je zdraviti in ne na silo prekiniti življenje. V kakšni državi živimo?!. Sama se
zavzemamo za spoštovanje življenja od spočetja do naravne smrti. Naši levičarji pa podpira prekinitev življenja
še nerojenim otrokom, saj vsako leto v naših bolnišnicah na silo prekinejo življenje 4.ooo še nerojenim otrokom,
kar pomeni za 80 avtobusov (po50 v avtobusu) Levičarji pa podpirajo migrante, ki se ne bodo nikoli vključili v
našo kulturo in vero. Zavzemati se moramo za slovenske družine, za naše korenine, naše običaje in našo vero. Če
bomo imeli levičarske vlade se Slovencem slabo piše.
In prav zato Slovenke in Slovenci je naša dolžnost, da se povežemo v civilni iniciativi proti evtanaziji. Spremljajmo,
kaj počnejo levičarji, kakšni so njihovi načrti , da se bomo na naslednjih volitvah lažje in pravilno odločili, da bomo
skupaj stopili na novo POT spoštovanja življenja, poštenosti in medsebojnega razumevanja.
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˝RAZOČARANA GOSPODINJA˝SPET V LJUBLJANI
Franc Feher

Foto. V.B.

Malo je gledaliških predstav, ki imajo preko sto ponovitev. Naš stalni kolumnist Romana Vodeb je avtor (režiser,
scenarist in tudi glavni igralec) komedije »Razočarana gospodinja pri seksologu«. Rutinirani in profesionalni
gledališčniki se ne morejo načuditi, kako je mogoče, da nek gledališki »amater« uspe spisati oz. na oder »postaviti«
gledališko predstavo – bolje rečeno hit –, ki se izjemno uspešno igra po slovenskih gledaliških odrih. V King Kong Teatru
so načrtujejo, da bo predstava podrla številen rekorde – tako po številu uprizoritev, kot po obisku. Roman Vodeb je s
svojim psihoanalitičnim znanje očitno skreiral mojstrovino, ki je doslej nasmejala že več kot 10.000 gledalcev.
Roman Vodeb pravi: ˝Posebnost predstave je, da je zelo poučna in seveda pikantna – mestoma celo malce »vulgarna«
in to na všečen način. »Jezik« na odru je v nekaterih odsekih dialoga domala »pornografski«, vendar v okvirih
prebavljivega. No, kakšni ultra-konservativci (in feministke) na predstavi ne bi mogli uživati. Tudi LeGeBiTrovcem
predstava ne bi bila všeč, ker je heteroseksualno koncipirana. Mladini pod 18. letom starosti pa je vstop na predstavo
prepovedan.
Zadnje mesece – v letu 2019 – je bilo načelo gledaliških gostovanj za to predstavo: »Razočarana gospodinja v vsako
slovensko vas«. Prestolnica Ljubljana pa je bila nekako zanemarjena. Ljubljančani (z okolico) so postali že kar »glasni«
oz. nejevoljni. Mnogi si predstavo želijo spet videti v Ljubljani. Glede na to, da je ta gledališka predstava – tako kot
Vodebova prva predstava »Lepotica in psihoanalitična zver« – kontroverzna, se je gledališča oz. gledališke dvorane kar
nekako bojijo gostiti. Ideja, da bi predstava končno prišla v Cankarjev dom, je (za sedaj) splavala po vodi, pač glede na
to, da feministke preko svoje direktorice Uršule Cetinski obvladujejo Cankarjev dom in »ne marajo« te oz. tovrstne
(hetero)seksualne komedije – sploh pa so »alergične« na Vodeba. Tudi Kavarna Union, v katri se je zvrstilo 17
razprodanih predstav, je Vodebu oz. King Kong Teatru že pred meseci odpovedala gostoljubje.
Zato se bo tokratna ljubljanska predstava (že četrtič) dogodila v kinu Komuna. V četrtek, 11. aprila ob 20. uri bosta
Roman Vodeb in soigralka Monika Jekler (ki je medtem zamenjala prvotno igalko Uršula Soban) uprizorila svojo
»orgijo« na miniaturnem odru kina Komuna. Poznavalci gledališča in komedij toplo priporočajo ogled te kontroverzne
predstave. Vstopnice si je mogoče v pred predstavo rezervirati na telefonski številki 040 33 66 72.˝

Uredništvo ne cenzurira in ne posega v tekste rubrike Odprta scena. Za resničnost navedb
je odgovornost izključno na piscih.
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PODUK
Maša Vavpot
V sklopu našega programa Pod-Uk, je naš predsednik B. Pogačnik predaval ljubljanskim Rotarijancem o
invalidih in invalidnostih. Predavanje je bilo dobro sprejeto. Nekateri so tako prvič slišali nekaj o invalidih in
invalidnostih. Posebni socialni program Pod-uk letos sicer ni bil s strani komisije FIHO ˝prepoznan˝ za
koristnega, čeprav ga izvajamo že več kot 17 let.
Posebno dobro je, da o takšnih temah govorijo ljudje z več kot 25 let prakse na področju dela z invalidi.

ZA BOLJŠI JEZIK
Maša Vavpot
Včeraj v sredo, 3. aprila, je naš urednik sodeloval tudi v oddaji Radijski servis na RS1 s svojim prispevkom o
izboljšanju vpliva slovenskega jezika v propagandnih in drugih sporočilih, ko je bilo govora o uporabi jezika
in o sovražnem govoru in podobnih pripetijah.
Zavzel se je za boljšo uporabo slovenskega jezika, kar zadeva naslove podjetji in lokalov ter njihovo ponudbo.
Omenil je tudi šotor pred Državnim zborom, kjer je potekal Slovenski teden mode, ki pa so ga povsem
potujčili in mu dali angleško ime, čeprav tam ni bilo nobene angleške tovarne tekstila ali tamkajšnjih modnih
ustvarjalcev. Na koncu se je vprašal, kdo bo skrbel za naš jezik , če ne bomo to sami!

POSEBNI ARHIV
Maša Vavpot
Iz radia Zeleni Val so nam sporočili, da so naše oddaje Odprta
dlan odslej arhivirane v njihovem arhivu, do katerega pridete če
v iskalnik vnesete povezavo:

http://arhiv.zelenival.com/arhiv/release/ .
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