Srečanje klubov zdravljenih alkoholikov v središču Slovenije
Vače, 19. Junij 2010

Bilo je lanskega junija, torej junija 2009, ko je postalo jasno, da bo Društvo Žarek upanja
organizator naslednjega srečanja klubov zdravljenih alkoholikov. 10. – tega po vrsti. Zavedali
smo se, da je pred nami zahtevna naloga.
Vse se je začelo z iskanjem primernega prostora za organizacijo srečanja. Nekaj neuspešnih
poskusov, nato pa ideja. Središče Slovenije, Vače, to bi bil pravi kraj. In začelo se je….
Počasi, a vztrajno, smo zbirali ideje, komentarje, priporočila…
In končna lokacija srečanja je bila objavljena: pri lovskem domu na Vačah.
Prav nič nismo želeli prepustiti naključku. Vedeli smo, da nas vreme lahko tudi »preseneti«.
In ne boste verjeli, presenetilo nas je. Vreme in še kaj.
Občina Litija, župan Občine Litija, g. Franci Rokavec, je »poskrbel« za šotor, da so ga člani
PGD Polšnik pravočasno postavili na pravo mesto in potem tudi pospravili.
Kaj pa program? Izhodišče: kratko, jasno in jedrnato! Dolgih, dolgočasnih in dolgoveznih
programov nihče ne mara. Vedno poskušamo izhajati iz sebe in situacije, da sami samo
sedimo in poslušamo. Koliko zares zdržimo in kaj nas lahko pripravi k pozornemu
poslušanju?
Počasi se je daleč pride, dogodki so si v zadnjem mesecu sledili z vrtoglavo naglico in
prikorakali smo do določilnega dne.
In vabilo je bilo pripravljeno, tudi vsebina , a podrobnosti smo zadržali zase. Do zadnjega
trenutka.

Pričakovali smo 400 udeležencev in bilo jih je. Potrebno je bilo
že vnaprej poskrbeli, da prisotni ne bodo ne lačni ne žejni ter da
se bodo hkrati v drugem delu srečanja tudi zabavali. Kaj se vam
to morda zdi nemogoče?

Naši člani so krepko poprijeli za delo. Naši »kuharji« so kar na prizorišču samem kuhali
golaž, ki ni bil čisto navaden. Recepta vam žal ne moremo izdati, povemo pa lahko, da je s
svojimi »lovskimi« zvezami imel vmes prste tudi naš Mijo, ki je poskrbel, da so bile prave
sestavine, ob pravem času, na pravem mestu. Poglejte si to spodnjo fotografijo. V tem stroju

smo kuhali golaž. A se vam morda zdi, da se je čas zavrtel nazaj, npr: v drugo svetovno
vojno. Ne, ne…

Naši člani so se zelo intenzivno ukvarjali s pripravo hrane, kuhanjem golaža ipd. »Delovni
čas« naših kuharjev se je pričel že v zgodnjih jutranjih urah. Drugi pa smo imeli v mislih
program, ura se je že bližala enajsti, ko naj bi se začel naš uradni del srečanja. Udeleženci so
prihajali, klopi pod šotorom so bile vedno bolj zasedene. Prihajati pa so pričeli tudi gosti.
Pridružil se nam je tudi naš povezovalec programa, g. Jure Sešek.
In ko je ura odbila enajsto smo pričeli…
Uvodni pozdrav voditelja in … Ja, v Sloveniji se veliko
stvari začne z glasbo. Tudi naš uvod je bil takšen. Zapeli
so… tri sestrice in bratec, ubrano petje, brez napak, 400 –
glavo občinstvo je v trenutku obnemelo… Čudovito,
sproščeno,…
Kot običajno, smo pričeli z uvodnimi pozdravi prisotnih gostov in s poslanicama dr. Zdenke
Čebašek – Travnik, varuhinje človekovih pravic in Marjete Ferlan Istinič, sekretarke z
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
Z nami na srečanju je bil mag. Franc Hočevar, svetovalec predsednika države, dr. Danila
Türka za zdravstvo, socialne zadeve in humanitarna vprašanja. Prenesel nam je
spodbudne in pozdravne besede od gospoda predsednika države. Pozdravil
pa nas je seveda tudi v svojem imenu.

Naše društvo zelo uspešno deluje tudi v tem lokalnem okolju, na območju
občine Litija. Veseli nas, da se lahko pohvalimo z izjemno dobrim
sodelovanjem z Občino Litijo in še posebej z županom Občine Litija, g.
Francijem Rokavcem, ki se nam praviloma pridruži na vseh pomembnih
dogodkih, ki jih organizira naše društvo. Tudi na srečanju je seveda bil z
nami.
Občina Litija pa je bila tudi generalni pokrovitelj srečanja.

Seveda brez strokovnjakov tudi na takšnih srečanjih ne gre. Vse prisotne je
nagovorila prim. Darja Boben – Bardutzky, spec. psihiatrije, vodja oddelka za
zdravljenje odvisnosti v Psihiatrični bolnišnici Vojnik.
Lahko bi rekli, da je bilo naše srečanje z mednarodno udeležbo, saj
nas je s svojim obiskom počastil tudi podpredsednik Zveze klubov
zdravljenih alkoholikov iz Hrvaške, g. Damir Vodopivec, ki je vse
prisotne pozdravil v svojem osebnem imenu in v imenu Zveze ter
predsednika Zveze, doc. dr. Zoran Zoričiča.
Pozdrave pa smo strnili s spodbudnimi besedami predsednika
Krajevne skupnosti Vače, g. Karla Jurjevca. Naše izkušnje so, da je
delovanje v lokalnem okolju uspešno le, če sodeluje čim več
predstavnikov lokalne skupnosti.
Nato smo si privoščili »kratek odmor«, ponovno s paketom petja naših malih
»slavčkov«, bolje angelčkov.
Sledile so besede organizatorja, predsednika društva Žarek upanja, Mija
Levačiča, ki je na kratko strnil zgodovino srečanj in to poskušal zvezati
s celoto dogodka, torej skupnih srečanj klubov.
Besedo je nato prevzela Nataša Sorko, predsednica Zveze skupin
zdravljenih odvisnikov Slovenije, nato pa je še svoj pogled na srečanja,
sodelovanje in povezovanje predstavil predsednik Zveze klubov
zdravljenih alkoholikov Severne primorske, g. Sandi Može.
Med nami so bili predstavniki klubov zdravljenih alkoholikov iz
različnih koncev in krajev Slovenije, po en predstavnik vsakega je imel možnost pozdraviti
vse navzoče. Vsak klub je kot spomin na srečanje dobil spominek, Situlo iz Vač, ki jo je na
območju grobišča iz železne dobe v Rebri 17. januarja 1882 izkopal Vačan Janez Grilc. Situle
so posode iz bronaste pločevine v obliki vedra. Uradni del smo zaključili z naslednjo
»gasilsko« fotografijo.

V popoldanskem delu, po pohodu na Zgornjo Slivno ali Geoss in po sv. Maši v Vaški cerkvi z
ogledom Božjega groba, ki jo je vodil župnik, sam tudi zdravljeni alkoholik, Srečko Turk, je
sledilo sproščeno družabno srečanje do večernih ur.
Vmes je bil čas za srečelov in zanimive družabne igre.

Ob slovesu smo si izrekli: Na snidenje naslednje leto v Kopru.

Nataša Sorko

