
OBNOVITVENA REHABILITACIJA V LAŠKEM – 1. SKUPINA    31.7.-12.8.2016 
 
Ob prihodu so vse udeležence prijazno sprejeli na recepciji in nam nudili vse potrebne 
informacije o bivanju, terapijah, kopanju ipd. 
Na uvodnem sestanku sta nas pozdravili predstavnici Thermane, ob večerji v salonu 
Bidermajer smo se tudi dogovorili o našem bivanju, aktivnostih, druženju in drugih 
zadevah. 
V ponedeljek smo se zvrstili pri fiziatru, ki nam je dodelil ustrezne terapije. Letos jih je bilo 
nekaj več kot prejšnje leto, kar nas je še posebej razveselilo. S terapijami smo pričeli takoj 
po pogovoru s fiziatrom, tako da smo se kmalu uvedli v nov ritem. 
V sredo smo se udeležili predavanja na temo RAVNOTEŽJE IN PADCI, ki ga je izvajala 
diplomirana fizioterapevtka. Še kako smo sebe našli v tej problematiki. 
 

 

V četrtek smo se z avtobusom odpeljali na Šmohor (787 m) in tam preživeli prijetno popoldne z 

igrami, piknikom in veselim druženjem. Več povedo slike: 

 

Tako so tekmovali v "balinanju". 

 

V prijetni senci, odlična hrana … 



 

 

… za katero sta poskrbeli vodja kuhinje in vodja strežbe osebno. 

 

Po nekaj dnevih terapij in bazena smo se naslednji torek zbrali v Srebrni dvorani na 

družabnem srečanju. 

 

Večer je suvereno vodila Marija Gradišar, na sliki s Tonetom Iskro, ki nam je prebral 

ljubezenske pesmi Minattija, Tagoreja in … Prešerna. Pri slednjem nas je nekoliko 

"razgibal", saj je prebral znamenito Grešno Katro, Prešernovo trivialno pesem. 

 

 

Srečko Obolnar nam je pripovedoval o svoji bogati športni dejavnosti, številnih maratonih, 

tekih pa tudi nekaj o svojih življenjskih izkušnjah. 

 

 



 

 

Animatorki sta nas pošteno razvedrili z glasbenim kvizom, igrami in svojo sproščenostjo. 

 

 

Tudi Tone Iskra nam je ob prijetnem klepetu z voditeljico prikazal svoje kolesarske 

izkušnje na različnih športnih in humanitarnih prireditvah, kot npr. Wyngs for Live. 

 

 

Thermana in natakar Robi sta presenetila Nevo in vse nas s torto za njen rojstni dan. 

 

 

Besedilo in slike: Aleksander Beccari 


