Javna humanitarna prireditev »EDINA ZALA«
Krog je sklenjen. Začelo se je z razmišljanjem nas, ki delamo z odvisnimi druţinami, kaj je
tisto, kar vsi skupaj potrebujemo. Mi, zdravljeni odvisniki, njihovi pomembni bliţnji.
In tako se je zgodilo. Nekega jesenskega jutra se je Mijotu Levačiču porodila zamisel. Pogled
na odvisnost skozi gledališko igro. Dobra ideja, morda nora zamisel. Verjetno eno in drugo.
Odvisno kako pogledamo nanjo. Pa tudi dilema: zmoremo to izpeljati? SEVEDA! Ţe od
samega začetka sva z Mijotom ţelela povezati člane vseh terapevtskih skupin našega društva,
kar nama je tudi uspelo, kot ugotavljava sedaj. Pri izvedbi prireditve so, tako ali drugače,
sodelovali člani iz vseh naših skupin! Torej, člani društva, zdravljenci, svojci, terapevti, so
zamenjali svoje vloge, so postali »igralci« na odru, za odrom, morda v zgodbi svojega
ţivljenja. Kdo ve?
Pojavljala so se vprašanja. Katera igra, drama,…? Kaj ţelimo sporočiti preko igre? Avtor? Je
ţe napisana? Kdo ve?
Kot vedno smo izbrali svojo pot! Odločitev je padla. Prosimo g. Toneta Partljiča, da nam
napiše igro. Ali bo? Je to sploh mogoče? Se bo odločil za sodelovanje?
Negotovosti je bilo kmalu konec. Zgodil se je sestanek z g. Tonetom Partljičem. Mijo je
predstavil celotno shemo projekta kot si jo je zamislil. Iskreno rečeno, g. Partljič, kot je tudi
sam povedal, na začetku nad našo idejo ni bil prav nič navdušen. A je vseeno na koncu
sestanka rekel: »Bom napisal igro…!«
Zgodilo se je. Telefon zvoni sredi noči… zjutraj pa nas pričaka v e-poštnem nabiralniku igra z
naslovom »Edina Zala«. Vsi smo bili veseli, srečni,… še posebej pa gospod Partljič, saj mu ni
bilo lahko napisati igro po naročilu. Zato se mu še enkrat iskreno zahvaljujemo.
Snovanje, delo,… se je za nas tako začelo. Sestavljanje igralske ekipe, načrtovanje vaj,
scena,… Ni šlo vse gladko. Verjemite, velike doseţke spremljajo tudi preobrati, teţave,… vse
to je potrebno premagati, da na koncu uspe. Nam je! Naši člani pa so dokazali, da so
pripravljeni v ţivljenju prevzemati velike odgovornosti in svoj del »zgodbe« pripeljati do
konca.
Torej, s pozitivnimi mislimi in razmišljanjem smo se spopadli z vsem, kar nam je prišlo na
proti. Vznemirjenost se je stopnjevala s pribliţevanjem dneva D, 21. novembra 2008. Na
vajah nas je obiskal g. Tone Partljič. Vse bolj jasno pa je bilo, da je sedeţev v dvorani
premalo. Napovedana številčna udeleţba nam je dajala dodatne zaloge pozitivne energije. Kaj
si igralci lahko ţelijo več kot to, da nastopajo pred polno dvorano.
Petek, 21. novembra, natančno ob 18. uri, je častna pokroviteljica javne humanitarne
prireditve, dr. Zdenka Čebašek – Travnik, dr.med., Varuhinja človekovih pravic RS, svečano
najavila začetek prireditve:«…Imela sem sanje! Resnično je današnja prireditev tudi
uresničitev mojih sanj. Toliko ljudi, ki je izšlo iz objema alkohola, toliko ljudi, ki ţeli danes

praznovati ţivljenje, praznovati veselje. Zame je zelo pomembno, ker lahko praznujem z
vami. …Tukaj smo, da prisluhnemo kaj nam imajo povedati naši igralci. Po prireditvi pa
bomo nadaljevali s pogovorom.«
Pogled z odra je bil več kot čudovit. Dvorana polna, do zadnjega kotička. V dvorani je bilo
blizu 400 udeležencev, ki so prišli iz vseh koncev Slovenije in tudi iz Hrvaške. Po
pripovedovanju predstavnikov s četrtne skupnosti Črnuče v dvorani še nikoli ni bilo toliko
ljudi. Vse to govori o tem, da si posamezniki, na katere so bila naslovljena naša vabila, ţelijo
takšnih srečanj, ki ponujajo tudi moţnost izmenjave izkušenj, pogled na odvisnost z drugega
zornega kota. Po drugi strani pa takšna prireditev daje vsem prisotnim občutek, da so del te
zgodbe in predstavljajo kamenček v tem mozaiku, kar tudi ni nepomembno.
Sledila je drama, igra, Edina Zala, katere avtor je g. Tone Partljič, ki je na sami prireditvi
tudi prisostvoval.
Člani društva – Ţarek upanja so odigrali predstavo po svojih najboljših močeh in na nekoliko
drugačen način prisotnim v dvorani prikazali vpliv odvisnosti na druţino in druţbo.
To je prav gotovo priloţnost, da sodelujočim članom društva izrečem svojo hvaleţnost in
priznanje za vloţen trud, prizadevanje in prevzem odgovornosti. Brez njihove pripravljenosti
za sodelovanje, prireditev ne bi bilo mogoče izpeljati v takšni obliki. Niti ne tako uspešno.
Kot so na začetku povedali člani sami: »Samo mi sami lahko izpeljemo ta projekt!«
Še enkrat več sem se prepričala, da je naše delo plemenito, koristno in v dobro vseh nas.
Ponosna sem na naše člane, na naše zdravljence, njihove pomembne bližnje in
strokovnjake, ki delajo v našem društvu. Naša družina se vztrajno povečuje, kar je
zagotovo izjemna spodbuda in odgovornost za delo v prihodnje.
Po odigrani igri, je sledila okrogla miza. Sodelovale so strokovnjakinje:
-

dr. Zdenka Čebašek – Travnik, dr.med, Varuhinja človekovih pravic, ki je
spregovorila o dostojanstvu in stigmatizaciji

-

prim. Darja Boben – Bardutzky, dr.med., vodja oddelka za zdravljenje odvisnosti v PB
Vojnik

-

Anica Pišl, prof. soc. pedagogike, druţinska terapevtka s Psihiatrične klinike
Ljubljana, Oddelek za zdravljenje odvisnosti od alkohola.

Prireditev je pokazala, da zdravljeni odvisniki, njihovi svojci in strokovnjaki, ki delajo z njimi
potrebujejo takšna srečanja, saj je bila dvorana premajhna za vse, ki so se prireditve ţeleli
udeleţiti. Ravno zaradi razmišljamo o ponovitvah, da bi to izjemno izkušnjo lahko doţiveli,
občutili tudi vsi tisti, ki se nam ta dan nismo mogli pridruţiti.
Predsednica društva
Nataša Sorko

Vtisi s prireditve:

»Čestitamo za čudovit večer!«
Društvo zdravljenih alkoholikov Vrhnika

»Mi, Ptujčani, vam izrekamo iskrene čestitke ob odlično uspeli javni humanitarni prireditvi,
katere smo se z veseljem udeleţili. Pomembno se nam zdi, da se ljudem, ki smo zaradi
različnih razlogov
postali odvisni od alkohola, da moţnost, da se tudi v obliki mnoţičnih srečanj, pokaţe naši
druţbi, da se trudimo s svojo boleznijo ţiveti po svojih najboljših močeh. Seveda pa
potrebujemo in pričakujemo pomoč širše druţbe in drţave, da se bolezen, odvisnost od
alkohola, ki je za mnoge ljudi, še vedno le grda razvada, obravnava kot vse ostale bolezni,
tako iz zdravstvenega, socialnega in druţbenega vidika. Vse pohvale igralcem ob doţiveti in
poučni Partljičevi igri Edina Zala.
Gospa Nataša , gospod Mijo in vsi člani društva Ţarek upanja, hvala!«
Člani terapevtskih skupin iz Zdravstvenega doma Ptuj in Irena Čuš

Draga Nataša, Mijo in vsi "igralci" društva Ţarek upanja iskrene čestitke za posebno
prireditev. Bilo je zelo lepo, doţiveto in toplo brez odvečnih besed.
Veselim se sodelovanja z vami.
Alenka Vidmar, univ. dipl.soc.del., KZA Krka Novo mesto

Čestitam za lep prispevek in uspešno izvedeno prireditev!
Aljoša Dornik, univ.dipl.psih., OŠ Brinje, Grosuplje
Društvo Ţarek upanja Ljubljana!
Program prireditve je bil odličen. Hvala Vam ga. Nataša Sorko in Mio Levačič, da ste to
pripravili in nas povabili. To je igra, ki bi jo morali videti vsi zasvojenci in vsi, ki jim je
uspelo ubeţati alkoholu – vsi zdravljenci. Ne samo videti, tudi igrati bi morali v njej.
Doktorice so na kratko predstavile problematiko in na kratko in eksaktno sporočile svoje
mnenje. Če bi se druţenje na prireditvi zavleklo, ne bi bilo tako učinkovito.
Takih prireditev si še ţelimo!
KZA Aljaţev hrib, Celje

Čestitam k predstavi. Upam, da vam bo uspelo čim več ponovitev, pa ne samo za gledalce, ki
so bolj ali manj neposredno povezani z vami, temveč tudi za ostalo publiko.
Prim. doc. dr. Marko Kolšek, dr.med.
Ponovno sem doţivela nekaj lepega. Presenečenje je bilo veliko in izredno lepo. Predstava je
bila domiselna, ravno prav povezana z realnim svetom. Igra je spravila obiskovalce v smeh,
ob določenih vloţkih sem imela tudi solze v očeh. Marsičesa sem se tudi naučila. K uspehu
ste s svojo iznajdljivostjo pripomogli prav vsi, čestitke vsem igralcem za vţiveto odigrane
vloge.
Nataša in Mijo, ostanita še naprej to, kar sta. Zahvaljujem se za prijetno druţenje in
nepozabne trenutke. Bilo je zelo lepo doţivetje.
Mirjam Zobec, soc. delavka, Društvo – Ţarek upanja

Še enkrat čestitam za izvedeni program prireditve in predstave, uspešno vodenje in
povezovanje programa ter vso predhodno delo, ki ste ga opravili vsi sodelujoči. Igra je bila res
izvirna in izvrstna, ideja ravno tako. Tudi poročila so bila odzivna. Posebej me je veselila
udeleţba iz vseh krajev Slovenije, ki kaţe na potrebo in ţeljo po povezovanju vseh delujočih
skupin.
Še enkrat vsem čestitke in energije tudi za vnaprej!
Anica Pišl, prof. soc. ped., druţ.ter., PK Ljubljana, CZOA

EDINA ZALA – Uspelo vam je v eni uri prikazati uro, dan, noč, teden, mesec, leto, desetletja
notranjega boja, duševnih stisk vsakega člana druţine posebej in trdnih odločitev svojcev ter
alkoholika, ki prinašajo Happy End. Vsem Vam od idejne zasnove do izvedbe na odru,
čestitke.
Milan Osterc, Društvo za zdravo ţivljenje Nova pot Radenci

21. novembra je bila dvorana Kulturnega doma Črnuče nabita s pozitivno energijo, ki se je
odraţala v močni povezanosti vseh prisotnih. V zraku se je čutila sreča, odkritost in
pozitivna naravnanost v prihodnost, v smislu: »Skupaj smo močnejši!«. Kljub temu, da so
bili nastopajoči amaterski igralci, je bila v njihovem igranju prisotna srčnost, zavzetost in
pristnost. Čestitke organizatorjem, ki so prireditev speljali na visokem nivoju in so napolnili
dvorano tako, da je pokala po šivih. Čestitke scenaristu Tonetu Partliču za njegovo delo ter
iskrene in odkrite besede. Hvala pa tudi vsem trem govornicam za ganljiv govor. Uspešno
izpeljana prireditev je za organizatorja dokaz, da se da z majhnim narediti veliko.
Vesna Alapović, univ.dipl.soc. del., KZA Krka Novo mesto

Mnenje članov KZA Logatec, je vsekakor pozitivno. Igra je bila zelo v redu, menimo, da so
vsi akterji poţeli zasluţeno priznanje vseh prisotnih. Zato ponovno vse čestitke za trud, ki je
bil obilno poplačan. Tudi intervencije Zdenke Čebašek Travnik, Darje Boben Bardutzky in
Anice Pišl so bile zanimive, da o »predstavitvi« Toneta Partljiča niti ne govorim.
Edina kritična pripomba se nanaša na okroglo mizo. Priznati moramo, da so bila naša
pričakovanja glede na napovedan naslov drugačna. No, verjetno so bila pričakovanja
nerealna. Tudi sam sem se namreč spraševal, kako bo to ob tolikšnem številu ljudi v dvorani
sploh potekalo.
Ta kritičen pomislek seveda ne more zmanjšati pomena prireditve, zato vsem iskrene čestitke.
Sandi Moţe, PB Idrija, KZA Logatec

Poštovani Nataša i Mijo,
Još jednom primite iskrene čestitke za nastup i izvedbu predstave Edina Zala članova Društva
Ţarek upanja.
Damir Vodopivec, dopredsjednik HSKLA

Naše iskrene čestitke, pohvala in zahvala vsem, ki ste pripravili humanitarno prireditev
"Edina Zala" in nam podarili lep večer!
Takšna prireditev je spodbuda, motivacija za vztrajanje na poti, po kateri hodimo tako
zdravljenci kot terapevti.
Ne ţelimo, da gledališka igra "ostane" v Kulturnem domu Črnuče ter počasi potone v pozabo.
Ima namreč močno sporočilo: Kakšna je bolezen odvisnosti od alkohola, kako je potrebno
ukrepati, kje je rešitev. In da se da bolezen premagati, da tudi v drami obstaja "Happy end".
Zato menimo, da bi bilo potrebno igro še večkrat zaigrati kje drugje ali jo posneti, jo
predvajati na televiziji ali jo v obliki DVD-jev ponuditi vsem, ki o problemu alkoholizma
ţelijo izvedeti kaj več, vsem, ki jih ta problem tare ter jim uničuje duha in telo, in tudi tistim,
ki se ţe uspešno rehabilitirajo.
"Nobeno delo, naj bo še tako drobceno, nikoli ne gre v nič." (Ezop)
Vi pa ste naredili veliko delo.
Zlata Golja in člani KZA Velenje

