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                                    GOSTJA VEČERA: POLONA BRGLEZ iz ZREČ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLASBENA GOSTA: Matej BRGLEZ in Klara FIJAVŽ (trobenta in saksofon). 

 

VODITELJICA VEČERA: Majda LABOTAR 

Vstop je prost 

Vljudno vas vabimo na  160. literarni večer 

ki bo v soboto, 26. 05. 2018 ob 19. uri  
v »Skomarski hiši« v vasi Skomarje nad Zrečami  

Skomarska hiša, v lasti družbe SWATYCOMET, 
je kmečka hiša iz leta 1803, ki jo je po obnovi, 
28.10.1996, svečano odklenil takratni predsednik 

Republike Slovenije, Milan Kučan in blagoslovil 
mariborski škof, dr. Franc Kramberger.  

V njej so našli posebno mesto literarni večeri pod 

skupnim naslovom: “Jaz ‘mam en star znucan koš” 
v organizaciji KUD Vladko Mohorič Zreče 

 

Kulturno umetniško društvo Vladko Mohorič     

ZREČE, je je najstarejše kulturno društvo v 
občini, ki ima korenine v daljnem letu 1932 in nosi 
ime po zreškem organistu in zborovodji Vladku 
Mohoriču. 

Danes je, KUD Vladko Mohorič Zreče, največje 

kulturno društvo v občini Zreče in vključuje             

12 sekcij, letno pa pripravi nad 200 aktivnosti. 

 

Polona Brglez je magistrica zakonske in družinske terapije.  
Ukvarja se s personalno forenziko, ki človeku omogoča pot iz različnih vrst stisk.  

Je v ustanavljanju Inštituta za personalno forenziko s sedežem v Zrečah, ki bo z 
aktivnostmi začel predvidoma v mesecu septembru.  

Hkrati piše edukativne zgodbice za otroke, ki dajejo pomembne uvide tudi odraslim 
na poti k vzgajanju zdravega in srečnega otroka.  

V prostem času rada napiše tudi kakšno pesem. Njena poezija prehaja iz teme v 
svetlobo in se dotika tako bolečih vidikov posameznikove realnosti kot tudi svetlih 
in radostnih trenutkov življenja. V svoji poeziji zna povezati ironijo z realnostjo, 
včasih pa tudi preko sarkazma prikaže slovenskega človeka in širše.  S svojo poezijo 
želi pokazati, kako je življenje lahko preprosto in lepo, če ima človek čisto vest in 
mirno srce ter ne podlega za vsako ceno krutemu neoliberalističnemu kapitalizmu. 
Njena poezija je preprosta in z namenom, da človek v stiski preko nje prepozna, da 
obstaja pot iz teme v svetlobo ter da je življenje lahko čudovito.  

Vse je v nas ali kot pravi slogan njenega bodočega Inštituta – moč znotraj. 
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