
OBNOVITVENA REHABILITACIJA V ZREČAH 2016 
V nedeljo, 10 julija 2016, se je 24 udeležencev preko Društva paralitikov Slovenije – 
PARAS odpravilo na 12-dnevno obnovitveno rehabilitacijo v zdraviliško športno-rekreacijski 
center Zreče.  
Tako smo se po letu dni spet z veseljem srečali stari znanci in prijatelji, ki si že vrsto let 
nabiramo novih moči in zdravja v prijetnem in nam prijaznem zdravilišču.  
Spoznavni večer je prinesel veliko dobre volje, pogovorov in novic o tem in onem. Prejeli 
smo lično, doma narejeno škatlico, v kateri se je skrival  sladek bonbonček in misel o 
prijateljstvu, katera naj bi bila rdeča nit igre skrivnega prijatelja vse do zadnjega dne 
našega druženja. Za lepši dan je vsakdo izmed nas ob prvem jutranjem srečanju z vodjo 
skupine prejel lepo pozitivno misel dneva, ki nas je spremljala kot prijatelj na vseh naših 
poteh. 
 

   
Malce deževen sredin dan smo popestrili z zanimivim predavanjem Ernesta Jazbinška, 
njegovo življenjsko zgodbo in filmom o vzponu s prijateljem na Triglav. Ernest je kljub 
amputaciji noge vse življenje bil aktiven športnik, v zrelejših letih pa je poznan kot pisec 
knjig o kmečkem življenju in preprostem človeku. Nad osebo kot je Ernest smo bili zelo 
navdušeni in se mu ob tej priložnosti zahvaljujem za njegovo pozornost in obisk.  
V četrtek smo v pričakovanju glavne nagrade (brezrokavnik, majica in vetrovka) izvedli 
obvezno tombolo. Glavna nagrada je šla v prave roke in bo srečnežu lahko lep spomin na 
Zreče 2016. Prav tako so bili z 8 lepimi nagradami zadovoljni ostali dobitniki nagrad.  

V organizaciji našega gostitelja smo 
se z veseljem udeležili petkovega 
piknika ob bazenu, s športnim 
navdihom. Prav vsi udeleženci smo 
se pomerili v kegljanju ter podelili 
priznanja oz. nagrade za prvo, drugo, 
tretje in zadnje mesto. Bravo in 
čestitke prav vsem! 
 



  
    

  
Ponedeljkov družabni večer smo namenili pantomimi, risanju in nagradam, ki smo jih 
prejeli prav vsi, s komisijo tekmovanja vred. Večji del večera pa smo namenili slavljenki 
Viki, ki je praznovala svoj rojstni dan. Poklonili smo ji skromno darilo, od gostitelja pa je v 
dar prejela okusno torto, s katero smo se posladkali prav vsi. Viki nam je namenila pijačo, 
s katero smo nazdravili. Ob glasbi, plesu in prepevanju se je zaključek družabnega večera 
prevesil v nov dan.  
VIKI, PRIDI TUDI NASLEDNJE LETO! 
 

  
Torek je bil rezerviran za ogled gradu v Slovenski Bistrici, kamor smo se v organizaciji 
Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica in našega hotela odpravili že ob 15. uri. V gradu so 
na ogled številne stalne razstave, galerija in viteška dvorana s freskami. Po zanimivem in 
vodenem ogledu gradu, smo obiskali še čebelarstvo Žvikart s 60-letno tradicijo v 
Slovenskih Konjicah. Izvedeli smo veliko o pridnih čebelicah in pridelavi medu, poskusili 
med in medic, ter napolnili torbice po ugodnih cenah z okusnim in zdravim medom za  
zimske dni. 

  



Čas je lepo in kar prehitro mineval. Obnovitvena rehabilitacija nam je omogočila 
prepotrebne terapije, plavanje, dobro počutje in druženje v termah Zreče in čas slovesa se 
je res prehitro približal.  
Potrpežljivo so čakale še medalje in anketa je odločila kdo je kdo med nami.  
 
Podelili smo naslednje medalje: 
naj prijatelj   naj duhovitež 
naj jedec  naj družaben 
naj sladkosned  naj zaspanec 
naj šarmer  naj nasmejan 
naj ponočnjak 
 

 

 
In še zaključna beseda vodje obnovitvene rehabilitacije Zreče 2016 Brigite Volc: 
Dragi moji – hvala vam ! 
Hvala vam, da ste me lepo sprejeli, me prvi dan presenetili z darilom, ki 
je nosilo napis:   VSI SMO S TEBOJ! 
Hvala vam za darilo ob slovesu, ki me bo vsak dan spominjalo, da smo  
se imeli lepo. Upam, da bo raslo in uspevalo kot naša prijateljstva.  
Ob vsem tem se sprašujem, le kaj bi jaz brez vas? Ni bilo težav, ni bilo slabe volje, bilo je 
sodelovanje in prijateljske vezi so se spletle do te mere, da so tudi nekatere zamere 
izginile. Ponosna sem na vas, saj nam je skupaj uspelo doživeti nekaj lepega, nekaj za 
spomin. Vsi skupaj bodimo hvaležni, da smo lahko bili del nepozabnih dni. Hvala tudi vsem 
spremljevalcem za nesebično pomoč posameznim članom in skupini. Hvala Cirilu za 
fotografije. Brez vas bi nam bilo težje. Hvala kolektivu zdravilišča Zreče, ki je uspešno 
izvedlo rehabilitacijo.  
Naj vam moja ročno izdelana vetrnica s posvetilom srečno vrti vaše želje levo in desno do 
ponovnega snidenja. 
Zapisala: Brigita Volc     Fotografije prispeval: Ciril Logar 


