
OBNOVITVENA REHABILITACIJA ZREČE 2017 (od 16. do 28. julija 2017) 

 

Leto je prišlo naokoli in spet je nastopil čas, ko smo se ponovno srečali na obnovitveni rehabilitaciji v 

Zrečah. V nedeljo 16.7. smo se zbrali v avli hotela, skupno nas je bilo 23, od tega sta bila 2 

spremljevalca in 1 partner samoplačnik. Že isti dan popoldan smo opravili zdravniški pregled, nato pa 

je po večerji sledil spoznavni večer. Pozdravili sta nas vodja skupine Mateja in animatorka Nina, ki 

nam je na razpolago že vrsto let. Zato ji še enkrat hvala za toliko truda, ki ga vloži v nas. Z minuto 

molka smo se spomnili tudi prezgodaj preminule kolegice Brigite. 

Že naslednji dan smo pričeli s fizioterapijami, ki so bile prilagojene vsakemu posamezniku. Vmes se je 

našlo tudi kaj prostega časa, ki smo ga izkoristili za skupno kavico ali pijačo. 

                                           

V torek je praznovala naša Viki. Deležna je bila čestitk nas vseh, osebje hotela pa ji je podarilo lepo 

torto, kot je to v navadi že nekaj let. Imeli smo srečo, da je bila v hotelu ravno tisti večer živa glasba, 

tako da smo se lahko tudi malo zavrteli. 

Večere smo si popestrili z različnimi oblikami zabave. Organizirali smo kviz, kjer je bilo potrebno 

pokazati kar nekaj znanja. Sledila je tombola, s preprostimi, a zanimivimi nagradami, tako da se je je 

izplačalo udeležiti.  

Kot vsako leto smo tudi letos priredili piknik, ki smo ga letos popestrili z igro Activity. Ob zanimivi in 

atraktivni igri je večer kar hitro minil.  

       

 

V soboto popoldan smo se odpravili na izlet v Žalec, naš cilj je bil ogled znamenite Fontane piva, ki je 

res nekaj posebnega. Poskusili smo kar 6 vrst piva, vsa po vrsti zelo okusna. 



                                             

 

Na žalost nas je moral predčasno zapustiti naš Evald. Imel je veliko smolo in si je poškodoval nogo ter 

tako končal v bolnišnici. Želimo mu čimprejšnje okrevanje! 

In tako je vse prehitro prišel zadnji večer, ko smo se zbrali v Beli dvorani, nazdravili, se malo 

posladkali in veselo pokramljali. 

 

V petek, 28.7., smo se poslovili z željo, da ostanemo zdravi in se naslednje leto spet vidimo. 

Na koncu pa bi se rada zahvalila svoji skupini za vso pomoč, ki mi je še kako prišla prav. Zahvaljujem 

pa se tudi za darilo, ki me bo spominjalo na lepo preživete dni z vami.  

 

Zapisala: Mateja Jesenšek 

 


