
OR V LAŠKEM – DRUGA SKUPINA  OD 14.8. – 26.8.2016 

V salonu Bidermajer smo imeli »spoznavni« večer, ki sta se ga udeležili animatorki  zdravilišča 

Laško. Vodja skupine Janko Pirc pa nas je obvestil o dogajanjih, ki nas čakajo naslednjih 12 dni. V 

skupini je bilo  kar nekaj  članov, ki so bili v Laškem ali na sami OR prvič in tem se je še posebej 

posvetil. 

V ponedeljek dopoldan smo imeli zdravnika – fiziatra. Vse je potekalo hitro in brez težav. S 

terapijami smo pričeli naslednji dan. Vsi smo bili veseli, da jih je bilo letos malce več. 

V sredo smo imeli zdravstveno predavanje na temo PREPREČEVANJE PADCEV in za vse nas, ki 

smo kar hitro na tleh, zelo zanimivo. 

Kljub slabim napovedim je bil četrtek obsijan s soncem. Vsi smo bili  zelo veseli, kajti odpravili smo 

se na Šmohor. Ni nam bilo treba skrbeti za prevoz, kajti pred hotelom nas je ob dogovorjeni uri 

čakal avtobus. Vsi ki smo bili na Šmohorju prvič, smo bili  navdušeni. Ob odlični hrani smo 

poklepetali, zapeli in se proti večeru dobre volje vrnili v hotel. 

 

V soboto sem organizirala tombolo. In vsi člani so se pri nakupu tombolskih srečk izkazali in 

nekateri od njih imeli tudi srečo. Srečna zvezda je bila najbolj naklonjena Voislavu, saj je dobil 

nagrado za 1 vrstico in glavno nagrado. Nasmejani in dobre volje smo zaključili sobotni večer. 



   

Pridno so iskali izžrebane številke…                       Nagrajenec za dve izpolnjeni vrstici …. 

V nedeljo smo si malce odpočili, v ponedeljek pa zopet po ustaljenem urniku: zajtrk, terapije, 

kosilo, bazen, večerja in počitek. 

V torek smo se zvečer vsi zbrali v Srebrni dvorani na družabnem srečanju. Janko je pripravil in 

odigral skeč ... in bil je enkraten, tako kot vedno. V nadaljevanju pa smo pripravili Olgi in Tonetu 

Štremfelj obnovitveni poročni obred, ob praznovanju zlate poroke. Povabili smo tudi  »gospoda 

župnika, ministrantko«, poskrbeli za priči, poročni šopek, prstana, lenti, poročno zaobljubo za 

naslednjih 10 let … Hotel jima je poklonil torto, za zdravico pa sta poskrbela kar zlatoporočenca 

sama. Hvala vsem, ki ste sodelovali pri organizaciji, da smo lahko ganili zlatoporočenca do solz. 

 

Janko  v skeču …                                               Poroka se je začela … 



 

 

 

Na predvečer odhoda smo se na skupni večerji zahvalili vodji Janku za vso skrb, se poslovili  in  

zaželeli srečno pot domov. 

 

Besedilo in slike: Milena Selan 

 


