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SPOROČILO ZA JAVNOST

Gorza kot zvezda Alpske turneje obiskal 14. Bolnišnične olimpijske igre
Celje, 12. maj 2010 - Visoke temperature in sončno vreme so v sredo, 12. maja, v Celju
napovedovali podobne pogoje za zimske olimpijske igre, kot so jih alpski smučar Aleš Gorza in
njegovi športni kolegi doživeli na letošnjih olimpijskih igrah v Kanadi. Gorza je na povabilo
Ljubljanskih mlekarn, ki so letošnjo pomlad za razveseljevanje bolnih otrok organizirale Alpsko
turnejo, obiskal tudi Splošno bolnišnico Celje in bolnim otrokom podelil medalje zvezd Alpske
turneje na 14. Bolnišničnih olimpijskih igrah.
Otroci, ki se zdravijo na pediatričnem oddelku Bolnice Celje, so z Alešem Gorzo sodelovali v različnih
športnih igrah ter potrdili, da je važno sodelovati in ne zmagati. Zato so vsi prejeli medalje Zvezda
Alpske turneje, ki jim jih je okoli vratu nadel Gorza, Ljubljanske mlekarne pa so otrokom podarile še
barvice in pobarvanke, ki jim bodo krajšale dneve, ki jih preživljajo v bolnišnici.
Športni komentator Televizije Slovenija Peter Kavčič je potem, ko sta z Gorzo prižgala olimpijski
ogenj, v pogovoru razkril tudi nekaj stvari, ki jih otroci o Gorzi še niso vedeli: je velik in strasten
ljubitelj nogometa, saj ima od leta 1988 zbrane vse albume nogometašev, ki so nastopili na velikih
nogometnih dogodkih. Čeprav tudi sam rad igra nogomet, se je moral igranju nogometa v dobro
smučanja odpovedati, saj pri nogometu preveč trpijo kolena, ki jih mora »varčevati« za bele strmine.
Gorza je še povedal, da je bila letošnja sezona posebna tudi zato, ker sta s slalomistom Bernardom
Vajdičem dobila nove čelade. Na njih so se odsevale modre Alpe, ki so jih opazili številni tuji smučarji
in pohvalili privlačnost novih čelad, ki so nastale v sodelovanju z Alpskim mlekom iz Ljubljanskih
mlekarn.
»Bolnišnične olimpijske igre za bolne otroke so v naši bolnišnici tradicionalna prireditev, namenjena
zabavi in popestritvi vsakdanjika na bolniškem oddelku. Poleg zabavnih iger pa prireditev otrokom
omogoči tudi srečanje z znanimi in uspešnimi športniki, ki jih drugače lahko spremljajo le v medijih.
Ker so takšni obiski pika na i bolnišničnih olimpijskih iger, smo veseli, da smo letos s pomočjo
Ljubljanskih mlekarn in njihove Alpske turneje lahko na igrah gostili Aleša Gorzo in se jim za to
zahvaljujemo,« je povedal direktor bolnišnice mag. Marjan Ferjanc.
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