
SREČA JE BILA TOKRAT NA NAŠI STRANI 
 
Na jesenskem izletu članov našega Kluba, ko smo se za kratek čas 
ustavili tudi v Igralniško zabaviščnem centru MOND v Šentilju, je padla 
ideja, da za zainteresirane člane Kluba, organiziramo skupni večer v 
Mondu.  Idejo smo uresničili v ponedeljek, 14. 10. 2013, ko se nas je za 
odhod v Mond zbralo kar dvajset članov našega Kluba. Z udobnim 
Mercedesovim avtobusom smo se po stari cesti, skozi lepe Slovenske 
gorice, podali proti Šentilju. Čas vožnje smo izkoristili za prijeten klepet, 
za seznanitev s potekom obiska Monda ter za okrepčilo z aperitivom. Vsi 
smo prejeli bon v vrednosti pet evrov za preizkus sreče na igralnih 
avtomatih ali mizah. Pred Mond-om smo napravili še spominsko 
fotografijo ter se podali sreči naproti.  
 

 
 
Po opravljenem postopku registracije nas je krupje popeljal po prostorih 
Mond-a ter nas seznanil s sistemom igre tako na igralnih avtomatih kot 
mizah. Bon v vrednosti petih evrov smo na blagajni zamenjali za 
vrednostno kartico oziroma žeton. Igra se je lahko pričela. Preizkusili 
smo svojo srečo. Po uri in pol napete igre ter preizkušanja sreče smo 
skupaj ugotovili, da smo tokrat »srečo« res pripeljali že s seboj, saj je kar 
tretjina naših članov zadela dobitek, v razponu od petih (5) do 
stopetinsedemdesetih (175) evrov. 
 
Po napeti igri smo, dobro razpoloženi, sedli v Restavracijo Harmonia, 
kjer so nam pripravili prijetno kulinarično razvajanje.  



Ob hladni predjedi, juhah in sladicah smo lahko izbirali še med štirimi 
meniji. Zapitek nam je, zelo kavalirski, plačal član, ki je zadel najvišji 
dobitek. 
 
Tisti bolj korajžni so tudi med večerjo odhajali na igralne aparate ter 
izzivali usodo svoje sreče. 
 
Urice našega skupnega druženja so hitro minile. Bilo je prelepo, da bi 
trajalo. In že je bila ura 21:00, ko smo se zadovoljni in srečni vrnili nazaj 
v Maribor. Za nami je bil večer, ki smo ga preživeli na zelo zanimiv način, 
na način, ki bo vsakomur ostal v spominu. Želim si, da bi bila vsa naša 
srečanja takšna. 
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