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Se sliši že klišejsko in kot najslabša lajna, a tega dejstva se premalo zavedamo. Morda zato, 
ker v klasični medicini redko poudarjamo to pomembno resnico ali pa zato, ker nam je spiritu-

alnost in pot vase še vedno »eksotika«. Ali to pomeni, da nam je res tako vseeno za naše zdravje? 
Zagotovo drži, da se v odnosu do svojega uma in telesa (pre)večkrat obnašamo mačehovsko. Ne 
da bi se tega zavedali. Prednost dajemo službi, delu, zaslužku, svojemu egu in materialnim 
dobrinam. Ne zavedamo pa se, da to ni dovolj. 
Se spomnite, kdaj ste nazadnje kakšno stvar naredili prvič? Sploh tisto, ki nam vsem zago-
tavlja zdrav način življenja, trezne misli in lahkoten korak? Lastno vlaganje v dolgoročno 
ohranjanje zdravja v zadnjem desetletju dobiva pomen. Predvsem zato, ker začenjamo 
spoznavati, da je naše telo največja skrivnost. In v vseh milijonih let se energije in resnice 
o tisti biti, ki sestavlja vsakega od nas, niso spremenile.  Tisočletna načela, po katerih živijo 
vzhodne kulture, se tega najbolj zavedajo.
Ideja o ayurvedskem centru v Thermani Laško je bila že dolgo prisotna, ko smo vzpostavljali tudi 
prve stike z različnimi predstavniki ayurvede v Indiji. V letu 2012 smo se dokončno odločili, da po-
nudbo Wellness Spa Centra in ponudbo ayurveda masaž nadgradimo. Tako smo se povezali 
s podjetjem Veda Wellness and Hospitalities iz Kerale na jugu Indije. Imajo več kot 15 let 
izkušenj na področju trženja medicine in wellnessa po svetu, vodijo delavnice in seminar-
je po vsej obli, njihova ekipa pa vključuje zdravnike z različnih področij ter mednarodne 
wellness strokovnjake, ki nudijo rešitve, ki pestijo velik delež prebivalstva: visok krvni tlak, 
diabetes, prekomerna telesna teža, revmatizem, dihalne težave, alergije … Zavedati se mo-
ramo, da bo zdravstvenih težav vedno več.
Vse našteto so bili naši razlogi za vpeljavo tega produkta v Thermano Laško. Gre namreč za celovit 
pristop izvajanja indijske vede o življenju, ki nas uči in usmerja na vsakem koraku. Kompleksen 
pristop smo uvedli na vsa področja svojega poslovanja – v wellness, v programe bivanja in go-
stinstvo. V Thermani vas ayurvedskega načina življenja naučimo in vi ga lahko izvajate kjerkoli 
in kadarkoli. V vaši kuhinji skozi svoj način prehranjevanja, na delovnem mestu, pri rekreaciji, z 
družino na izletih.
Iz dneva v dan se srečujem z zadovoljnimi obrazi, ki spregovorijo o svoji ayurvedski izkušnji, o tem, 
kako jim je naša ekipa Thermana & Veda Ayurveda Centra ponudila strokovno pomoč pri iskanju 
harmonije v življenju. Ayurveda obravnava človeka celostno in preplete vse elemente, ki morajo 
biti v ravnovesju – telo, čute, duha in razum. Vse to usmeri na pravo pot, k zdravemu in polnemu 
načinu življenja.
Bodite tudi vi med tistimi, ki bodo živeli z ayurvedo, se ji prepustite, saj vas bo naučila, kako živeti 
v harmoniji z naravo in vam pomagala živeti zdravo. Z njeno pomočjo boste lažje mislili, obvladali 
čustva, oblekli dve ali celo tri konfekcijske številke manj, uspešnejši in srečnejši boste. 
Pozitivne izkušnje naših obiskovalcev so dokaz, da smo naredili pravi korak. A ta je bil le en izmed 
mnogih do sedaj in že se veselimo novih izzivov. Enega takšnih nam prinaša največji slovenski 
športni dogodek letošnjega leta, Evropsko prvenstvo v košarki, kjer bo Thermana Laško odprla vrata 
največjim košarkarskim imenom stare celine, njihovim občudovalcem, podpornikom in navijačem.

Se vidimo v Laškem.
mag. Roman Matek 

Direktor Thermana d.d.
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Kazalo

Thermana d.d., Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško, Slovenija
Rezervacije: 080 81 19, 03 423 21 00
Faks: 03 423 20 10
info@thermana.si, www.thermana.si

Časopis dobrega počutja Moja Thermana izdaja Thermana d.d., družba dobrega počutja, Zdraviliška c. 6, 3270 Laško. . Časopis izhaja dvakrat letno. Uredništvo in brezplačna naročila: urednistvo@thermana.si, 
tel.: 03 423 20 77. Odgovorna urednica: Maja Jahn. Glavna urednica: Mojca Korpar. Uredniški odbor: Metka Krivec, Janja Urankar, Mojca Leskovar, Jacinta Doberšek Mlakar, Miha Gorenak, Slavka Topolić, dr. med., Polona 
Rozoničnik, Metka Mavri, Boštjan Humski, Janja P. Kamenšek. Zunanja sodelavka: Helena Ajdnik, Kreativus. Lektoriranje: Aleksandra Rožič. Oblikovanje in izvedba: Miha Gorenak. Fotografije: Miha Gorenak, arhiv družbe Ther-
mana Laško, TIC Laško in Dreamstime, Shutterstock, v primeru drugih avtorjev je avtor naveden. Tisk: Tiskarna Dinocolor d.o.o. Vojnik. Naklada: 50.000 izvodov. Mesec izdaje: Marec 2013. Pridružujemo si pravico do sprememb 
vsebine, ki je vezana na ponudbo Thermane Laško. Tiskarske napake niso izključene. 

Zdraviliško turistični center ob Savinji
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Njuna zgodba
Spoznala sta se leta 2007, ko je Žana za nastop na festivalu EMA 

potrebovala manekena. Se ga spomnite? Dani je bil na na-
stopu oblečen kot fantom iz opere in svoji bodoči ženi 

(česar takrat še ni vedel) na oder prinesel violino. Žana 
je takrat zapela skladbo Druga violina, ki je tistega 

leta doživela največji 'airplay', zato je konec tiste-
ga leta dobila nagrado za največkrat predvajano 

skladbo. Četudi na slovenskem izboru za pesem 
Evrovizije ni zmagala, se je izkazalo, da je do-
bila še boljšo nagrado kot kipec in vstopnico 
za evrovizijski nastop. Dani se te izkušnje 
spominja z nasmehom na ustih: »Nalogo 
fantoma sem z veseljem sprejel in takrat je 
preskočila iskrica.« Žana je po srednji šoli iz 
rodne Bele krajine odšla v Ljubljano, kar se 
je izkazalo za pravilno odločitev, saj je lažje 

sledila pevskim ambicijam, Danijevo življenje 
pa je bilo prepleteno z delom v medijih, hojo 

po modih pistah in košarko. Njun svet je bil zelo 
pester in precej brezskrben. Nastopi, pojavljanje 

v medijih in raznoliki delovni projekti. Ko sta se 
spoznala, sta začutila, da ima njuna kemija tiste 

prave elemente. Kaj hitro sta se začela pogovarjati o 
družini. »Ko še nisva bila par in tudi potem, prvo leto veze, 

najin svet ni bil tako zelo drugačen, kot je danes, razen, da sva 
imela več časa zase in svoje obveznosti. Ta čas pa sedaj posvečava 

svoji največji sreči. Teh dragocenih trenutkov ne bi zamenjala za nič 
na svetu.« 

Ljubezen, ki sliši na ime Kiara
Pred petimi leti, ko je bila Žana na vrhuncu glasbene kariere, sta se odločila za družino in kmalu postala starša. 
»Tako kot vsakega je tudi naju ta vloga, ne morem reči, da spremenila, ampak prej dopolnila. Oba sva zaradi Kiare 
boljša, bolj odprta, svobodna in igriva. Zato nam tudi uspeva biti srečna družina,« pove Žana. Dani dodaja: »Smo 
precej aktivni, ker smo vsi ljubitelji športa. Žana ima rada borilne veščine, jaz košarko, Kiara pa ima rada gibanje na 
splošno. Veliko različnih športov ji je pri srcu. Najraje preživljamo čas skupaj, ne glede na lokacijo, vreme in razme-
re. Zelo radi obiščemo tudi kopališče, Kiara namreč obožuje plavanje in vodo, zato ne preseneča dejstvo, da smo 
zelo redni gostje Thermane. Skupni trenutki nam veliko pomenijo, ne izbiramo krajev, važno je, da smo skupaj in 

Ko dva postaneta
trije, je sreča 
popolna
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aktivni.« Mala 
Kiara jima 
vsak dan jemlje 
dih. »Neverjetni so 
občutki, ko spremljaš 
svojega otroka, ko vidiš, 
kaj se nauči, kaj ti nudi in 
kako napreduje. Predvsem pa 
naju uči. Zaenkrat je videti, da je Ki-
ara od vsakega dobila najboljše lastnosti. 
(smeh) Trenutno se zanima za karate, to ima 
očitno po mami, redno hodi na telovadbo, igra klavir, 
rada riše, risbe krasijo skoraj vsak korak doma in punca se 
vsak dan domisli kakšne nove aktivnosti. Res je neverjetna. Tako kot 
vsi otroci,« ponosno pove Dani.

Trenutki samo za naju
Ne glede na starševsko vlogo se znata Žana in Dani tudi umakniti v svoj svet, 
ki ga potrebujejo in morajo imeti vsi pari. In kako izgleda, ko si vzameta čas le 
zase? Kje na lestvici so romantika, obiski wellness centrov, masaž, savn, ro-
mantičnih kopeli? »Ko sva sama, imava rada predvsem počitek in mir. Zato se 
večkrat zgodi, da obiščeva savno, kjer se lahko res sprostiva. Ker sva oba aktivna 

špor-
t n i k a , 

si pogosto 
privoščiva tudi 

masažo. Vsi športni 
navdušenci boste vedeli, kaj 

natančne in strokovne roke maserja 
pomenijo športno oblikovanemu telesu in ak-

tivni duši. To je neprecenljiva izkušnja. Ko si vzameva čas zase, se na najinem 
dnevnem redu velikokrat znajdejo tudi sproščujoči večeri s prijatelji. Najina 
družba nama pomeni zelo veliko,« povesta v en glas. »Partnersko zvezo je 
treba vzdrževati in to na več načinov. Pri nama se najde čas tudi za roman-
tiko. Imava svoj način, ki več kot očitno deluje, saj sva srečna. Verjetno je 
najbolj pomembno, da si srečen in zadovoljen sam s sabo, saj takrat lahko 
spoštuješ partnerja in mu pustiš, da je to, kar je in ga ne poskušaš spremi-
njati. In če ti sorodna duša pomeni vse na svetu, potem je to 'delo', ki pome-
ni krepitev zveze in naju kot posameznika, največje veselje. In semkaj šte-

jeva tudi obiske Thermane. Živimo namreč 
v okolici Celja, zato je bližina Laškega 

za naju pravi balzam, ker si lahko 
na dosegu roke privoščiva vse 

tisto, kar je povezano z rela-
ksacijo. Rada se odpraviva 

na romantični vikend, 
na razvajanje. Z različ-
nimi tretmaji se lahko 
umiriš, spočiješ in s 
partnerjem preživiš 
res lepe trenutke. Če 
smo čisto realni, teh 
imamo ljudje v življe-
nju premalo. Sploh 
pa v čudnem času, v 
katerem se svet sedaj 

vrti. Trenutki v dvoje, s 
pogovori o sedanjosti in 

prihodnosti so nekaj, kar 
bi si moral privoščiti vsak 

par vsake toliko časa,« pravi 
Žana. Zagotovo je to najboljši in 

preprost recept za lepo in uspešno 
družinsko življenje, ki je vsekakor vre-

den posnemanja. Če pa tega ne počnemo 
(ker pri ljudeh vedno lahko obstajajo razlogi, ki 

jim pustimo, da nas omejujejo), pa je ta napotek vreden 
vsaj razmisleka o tem, na kateri točki smo. Saj beseda partnerstvo ne pojmuje le (z)veze med 
dvema, ampak imamo tudi partnerstvo do nas samih, odgovornost do svojega življenja, la-
stnega jaza in integritete. Tega pa nam nihče drug ne more zagotoviti. Kako že gre tisti rek, 
človek mora biti sam svoje sreče kovač? »Tega, da smo lahko vsak dan bolj zreli, bolj uspešni 
in vsak dan bolj srečni, nam nihče ne more vzeti. A ta sreča ni sama po sebi umevna. Na teh 
področjih je treba delati. Tako, kot je vsak posameznik odgovoren sam zase, morata partnerja 
skrbeti, da je njun most trden, zgrajen na zdravih temeljih, da si delita dobro in slabo. Potem 
je tu druga relacija, ki jo razvijaš, tista z otrokom, kjer je potrebno veliko dela, poslušanja in 
pogovarjanja. Otrok ne smemo prepustiti vplivom družbe in okolja. Midva z Danijem sva sicer 
podpornika svobodne vzgoje in opažava, da se učinki pri najini Kiari kažejo v pravi smeri. V 
vedenju in karakterju. Čeprav je vedno tako, da človek nikoli ne ve, kam posežejo geni.« (smeh) 

Umirjeno telo je zdravo in 
srečno 

Tako Žana kot Dani imata dobre gene. A ne glede na gensko zasnovo sta mnenja, da je za čvrsto in 
zdravo telo kot tudi duha treba delati. In kakšen je njun nasvet tistim, ki jim v svetu, kjer se skoraj na 

vsakem koraku pričakuje navidezna popolnost, primanjkuje motivacije, želje po gibanju in samozavestni 
drži? »Lahko samo priporočava, da vsak začne razmišljati o stvareh, ki so dejansko pomembne v življenju 

in se ne ubada s stvarmi, ki ga uničujejo. Osredotočite se na dobre stvari in se predvsem naučite umirjati 
svoje telo in misli. To je velik korak k zdravemu in lepšemu življenju. Sicer pa je potrebno živeti tako, kot nam 

je všeč, in ne pa tako, kot drugi pravijo, da bi morali živeti. Mnogi tarnajo, da zaradi napornega urnika nimajo 
dovolj energije še za šport. Poleg tega se še nezdravo prehranjujejo in nič čudnega, 

da se slabo počutijo. Je tako težko razumeti, da se s pravilno prehrano in 
gibanjem počutimo veliko bolje in imamo več energije. Vsaj poskusite 
in videli boste, predvsem pa občutili, da bo vaše življenje veliko 
bolj kakovostno in tudi bolj srečno. Saj veste, med telovad-
bo se sprošča hormon sreče.« (smeh) Da, recept za občutek 
sreče je zelo preprost; v enakovrednih količinah zameša-
mo tri hormone – serotonin, noradrenalin in dopamin. V 
praksi vsakdanjega življenja pa je sreča nekaj povsem 
drugega. Večina raziskav je pokazala, da srečo pove-
zujemo z družino, prijatelji in časom, ki ga preživimo 
z njimi. Sreča pa je tudi zdravje, a se tega premalokrat 
zavedamo. Dani in Žana prisegata na zdravo življenje. 
Veliko se gibljeta, rada imata šport in zdravo prehrano. 
Medtem ko ima Žana težavo, da se težko zredi, mora 
Dani bolj paziti na prehrano. Nimata pa kakšnih po-
sebnih vzorov, ki bi jim sledila. Imata le željo po lepem, 
kakovostnem in srečnem življenju. In za zadovoljitev teh 
potreb skrbi ayurveda, ki pokriva štiri aspekte človeka: dušo, 
um, čustva in telo. Pokriva torej vse vidike zdravja, saj spod-
buja telesno, umsko, čustveno in duhovno dobro počutje. Ob tem 

»Dani je zelo čuteč, ljubeč, skrben očka in mož. Je vse, kar bi si lahko želela,« pove brhka 
Črnomeljčanka. »Žana je skrbna, ve, kaj hoče v življenju, in me dopolnjuje v toliko stvareh, 
da sploh ne vem, kaj bi brez nje,« na vprašanje, kako najlažje opiše ženo, odgovori postaven 
Celjan. Žana Povše Salobir in Dani Salobir sta se skozi leta skupne poti naučila odlično 
funkcionirati kot par in kot starša. Dobro se dopolnjujeta na vseh področjih in tudi ko 
»zaškripa«, hitro najdeta sporazum in zdrav dogovor. To je smisel vsake partnerske zveze, 
mar ne? 

Pogovarjala se je: Helena Ajdnik, Kreativus
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razlaga, kako naše misli, prehrana in način življenja vplivajo na naše fizično stanje. 
Ayurveda človeka obravnava celostno, ga uči, kako živeti v harmoniji z naravo, in mu 
pomaga živeti zdravo. Načela ayurvede zapovedujejo, da je treba izbrati tako hrano, 
ki ustreza naši konstituciji. Predpogoj seveda je, da se dobro poznamo. »Prisegava 
na alternativo in če se le da, kakšno bolezen pozdravimo brez vpliva zdravil, tudi pri 
hrani smo radi na domače. V času romantičnega vikenda v Thermani seveda nisva 
mogla mimo celostne ponudbe, ki je tukaj noviteta. O ayurvedi sva nekaj že vedela, 
vendar je v nobeni obliki še nisva preizkusila. V vsakdanjem življenju uporabljamo ve-
činoma alternativno medicino in naravno zdravljenje, zato nama je bil obisk novega 
ayurvedskega centra v veliko veselje. Preizkusila sva tudi indijsko (ayurvedsko) hrano. 
Bila nama je zelo všeč, saj se bistveno ne razlikuje od naše vsakdanje prehrane. Sva 
pa res poskusila nekaj odličnih novih jedi. Kuhinja je res izvrstna.«

Delo kot način življenja
Žana je od malih nog velika ljubiteljica borilnih veščin. »Moj idol je bil Jean-Claude 
Van Damme in pred časom me je doletela celo čast, da sem ga spoznala. Zdaj treni-
ram že nekaj let, rada pa bi postala tudi učiteljica karateja.« In ravno znanje borilnih 
veščin je bilo »krivo« za odhod čez lužo, v sanjsko industrijo, kjer se je za nekaj časa 
posvetila filmu. »Dobila sem priložnost sodelovati z režiserjem in igralcem Josefom 
Cannonnom, ki je ravno takrat snemal film v Bolgariji z Jeanom Claude-om Van Dam-
mom. Tako se je začelo. Potem pa sem spoznala nove ljudi in nove priložnosti. Bila 
sem na pravem mestu ob pravem času. Pot je še dolga, vendar sem naredila prvi 
korak.« Zgodba z Združenimi državami Amerike je za zdaj zaključena, a njena delovna 
prioriteta ostajajo film, glasba in borilne veščine, Dani pa se posveča svojim delov-
nim obveznostim. »Trenutno sem v Sloveniji, kjer sodelujem s čudovitimi ljudmi in se 
pripravljam na nove glasbene podvige. Tudi nekaj večjih filmskih projektov me čaka, 
a naj ostanejo še pri meni za nekaj časa.« (smeh) Pa bi se lahko navadila na življenje 
v ZDA? »Mislim, da ne. Rada imam umirjeno življenje, Los Angeles pa je mesto prilo-
žnosti. Bivanje tam je zelo naporno. Kar je v redu, če prideš sam, zaradi dela. Če si z 
družino, je pa to lahko zelo naporno. Mogoče nismo bili dovolj dolgo v Ameriki, da 
bi se lahko navadili, vendar nismo imeli želje čakati. Zaenkrat imamo raje Slovenijo.« 
Dobra izbira. Tukaj je veliko lažje prisegati na preprosto življenje in osnovne in s 
tem najbolj pomembne življenjske vrednote, ob tem pa je možnosti za slediti svojim 
sanjam še vedno dovolj. Svet je tako rekoč postal že globalna vas. Pa imata zaradi 
Žaninih delovnih obveznosti kakšen dogovor o dovoljeni odsotnosti? »Res se trudimo, 
da čim več časa preživimo skupaj. Zato sta me Dani in Kiara večkrat spremljala na 
poslovnih potovanjih v tujini. Zdaj ko bo Kiara začela hoditi v šolo, pa bom morala 

včasih odpotovati sama. Vendar ne za dolgo. Saj res 
ne zdržimo dolgo eden brez drugega.«

AKTIVNO PREžIVLjANjE DOPUSTA

Ayurveda je sistem tradicionalne medicine, ki izvira iz Indije, velja pa za 
celosten pristop do zdravja. Beseda ayurveda je v sanskrtu sestavljena iz 
besede »ayus«, kar pomeni »življenje«, in »veda«, kar pomeni »znanje«. Velja, 

da izvira iz Lorda po imenu »Brahma«, ki je po ayurvedskih načelih stvarnik vesolja. 
Nastala je kot veja atharvana vede; gre za najstarejši in najbolj celovit zdravstveni 
sistem, ki je bil v pisni obliki podan pred več kot 5000 leti v Indiji, v zadnjem času 
pa je postal zelo priljubljen v zahodnih kulturah. Osnovno načelo ayurvede ali 
v prevodu znanja o življenju je preprečevanje in zdravljenje bolezni, in sicer z 
ohranjanjem ravnovesja v telesu, umu in duši. Le-to dosežemo s pravilno prehrano, 
zdravilnimi zelišči in zdravim življenjskim slogom. Ayurveda razlaga, kako 
naše misli, prehrana in način življenja vplivajo na naše 
fizično stanje. 

Kako deluje?
Ayurveda poudarja pomen posameznika, njegovo 
enkratnost, unikatnost. Ni vsestransko učinkovita, 
pač pa sledi značilnostim vsakega individuuma. Je 
zdravljenje, ki je zelo natančno prikrojeno točno 
določenim potrebam. Verjame, da ima vsaka 
oseba svoj značilni vzorec energije, edinstveno 
kombinacijo fizičnih, duševnih in čustvenih 
lastnosti. Obstajajo tri vrste osnovne energije, 
imenovane DOŠE (Vatha, Pitha, Kapha), ki so 
prisotne v vseh živih bitjih. V vsakem od nas pa 
se na svojstven način pojavlja tudi pet elementov, 
ki jih sicer najdemo v naravi (Zemlja, Voda, Ogenj, 
Zrak, Eter). Če je katerikoli od teh elementov v 
okolju neuravnotežen, se to odraža tudi v našem 
telesu. Harmonijo lahko dosežemo le tako, da odpravimo 
neravnovesje v svojih osnovnih virih energije.

TRI DOŠE
VATHA: energija, ki nadzoruje telesne funkcije, povezane z gibanjem, vključujoč krvni 
obtok, dihanje, srčni utrip. Uravnoteženje te energije nas pripelje do kreativnosti in vitalnosti. 
Neravnovesje te energije nas vodi v občutek strahu, trepeta, tesnobe.

PITHA: energija, ki nadzoruje presnovo v telesu, vključujoč prebavo, absorpcijo, prehrano in 
temperaturo. Uravnoteženje te energije nas pripelje do zadovoljstva in inteligence. Neravnovesje 
te energije nas vodi v občutek jeze, povzroča razjede.

KAPHA: energija, ki nadzira rast v telesu, vlaži kožo, ohranja raven energije telesa in imunskega 
sistema. Uravnoteženje te energije se izraža kot ljubezen in odpuščanje. Neravnovesje te energije 
nas vodi v občutek negotovosti in zavisti.

Vse tri doše so prisotne v vsakem telesu, vendar vedno ena ali dve od njih prevladuje/ta. Vsakdo 
je namreč rojen z lastno telesno konstitucijo. Veliko dejavnikov, kot so stres, nezdrava prehrana, 
vreme, napeti odnosi v družini, lahko motijo energijsko ravnovesje, kar privede do nevšečnosti 
oziroma bolezni. Svetovalec ayurvede predpiše zdravljenje, s katerim svoje doše ponovno 
postavimo v ravnovesje.

Študije so pokazale, da ayurveda znižuje krvni tlak in holesterol, zavira proces staranja in 
pospešuje okrevanje po bolezni. Veliko zelišč, uporabljenih pri ayurvedi, ima antioksidacijski 
učinek, ki ščiti pred dolgotrajnimi boleznimi, kot je npr. artritis. Ayurveda priporoča vegetarijansko 
prehrano, verjame namreč, da je za naše srce to veliko bolje kot prehrana, ki vsebuje rdeče meso.

K a j 
l a h k o 
p r i čaku j em 
od  ayurvedskih tretmajev?
Ayurveda daje nasvete, kaj je dobro in kaj ni za zdravje vsakega posameznika. Zdravljenje 
z ayurvedo se osredotoča na ponovno vzpostavitev ravnovesja v organizmu oziroma na 
ravnovesje med došami. Pregled pri ayurvedskem svetovalcu temelji predvsem na dobrem 

opazovanju. Svetovalec veliko sprašuje in dobro posluša. Ne uporablja posebnih diagnostičnih 
aparatov (razen aparata za merjenje krvnega tlaka), dela zgolj s svojimi rokami. Z nami 

opravi poglobljen osebni razgovor. Sprašuje tudi o splošnem zdravstvenem stanju, 
s posebnim poudarkom na načinu življenja; pomembno je, da mu zelo natančno 

opišemo svoje navade – življenjske, bivanjske, delovne, prehrambne. Dobre in 
slabe. Pregleda predel okoli trebuha, oči, jezik, nohte, kožo in posluša ton 

glasu. Ko zbere vse potrebne podatke, ki naj jih bo kar se da največ, le-te 
analizira in nas seznani s priporočili o ponovni vzpostavitvi naravnega 
ravnovesja doš, kar vključuje spremembe v načinu življenja, še posebej 
pa v prehranjevalnih navadah. Osnovne značilnosti vsakega nadaljnjega 
zdravljenja so masaže z olji in zeliščni ali očiščevalni tretmaji kakor 
tudi joga in meditacija. Svetovalec ayurvede za vsakega gosta oblikuje 
individualen program; poda navodila, katero hrano naj uživa, katere ne, 
katere sprostilne tehnike so zanj primerne, predlaga terapijo in hkrati 

določi mešanico olj ter naravna zelišča kot prehransko dopolnilo. Skozi 
celoten potek zdravljenja nas budno spremlja in prilagaja terapijo. Ko 

doseže ravnovesje duha in telesa v nas, je njegov cilj dosežen, naše zdravje 
pa trajno izboljšano.

Najpogosteje predpisana zdravljenja vključujejo:

•	 PRANAYAMA: dihalne vaje, ki pomagajo, da se počutimo mirno.
•	 ABHYANGAM: masaža telesa z zeliščnimi olji; z njo izboljšamo prekrvavitev in iz telesa 

izločimo strupene, škodljive snovi.
•	 YOGA: združuje dihalne vaje, gibanje in meditacijo. Dokazano izboljšuje prekrvavitev in 

prebavo, pomaga pri zniževanju krvnega tlaka, holesterola, anksioznosti (tesnoba in strah) 
in kroničnih bolečin.

•	 PANCHA KARMA: razstrupljanje telesa. Strokovno usposobljen kader uporablja različne 
metode za čiščenje telesa.

•	 ZELIŠČNI PREHRANSKI DODATKI: svetovalec predpiše različne prehranske dodatke za 
pomoč pri vzpostavitvi ponovnega ravnovesja energij v telesu.

MOžNI REZULTATI  AYURVED-
SKEGA ZDRAVLjENjA

Daljša življenjska doba.

Razstrupljanje oziroma čiščenje telesa, odstranitev strupenih snovi iz telesa.

Povečanje metabolizma na ravni tkiva.

Pomlajevanje telesa zaradi povečanja moči in odpornosti.

Krepitev duhovnega in duševnega miru – doseganje popolne sprostitve.

Hranitev in izboljšanje vitalnosti in zdravja.

Kaj je 
ayurveda?

Žana in Dani 
sta izbrala:
3-dnevni ayurvedski program 
bivanja »Burn out« za sprostitev in 
harmonijo
Večina izmed nas trpi zaradi stresa, ki je postal stalnica sodobnega 
življenjskega sloga. Zato se ne moremo čuditi, da se včasih počutimo 
“izgoreli”. Poleg tega živimo v času politično-gospodarskih 
sprememb, pretresov in negotovosti, ki jih nekateri izmed nas 
doživljamo še posebej stresno. In naša ekipa THERMANA & VEDA 
vam nudi ayurvedske sprostitvene programe.

Za informacije in rezervacije pokličite na 
brezplačno telefonsko številko: 080 81 19 ali 
pišite na: info@thermana.si.

Sirodhara za odpravo napetosti in 
stresa
V prevodu “Sira” pomeni “glava” in “Dhara” “neprekinjen tok 
tekočine”. Pri tem tretmaju s posebno metodo zeliščna 
olja polivamo na čelo okoli 40 minut. Tretma v 
Thermana&Veda Ayurveda Centru priporočamo 
vsem, ki želite odpraviti težave z nespečnostjo, 
izgubo spomina, glavobola, duševne napetosti in 
nekaterih kožnih bolezni.

Za rezervac i je  pok l i č i te  na 
telefonsko številko: 
03 423 20 40 ali pišite na: 
wellness-spa@thermana.si.

Ayurvedski menu v 
À la carte restavraciji 

hotela Wellness Park Laško za 
kulinarične užitke v dvoje

Ponudbo à la carte restavracije hotela Wellness Park Laško 
smo obogatili z hrano, ki jo s kuharjem iz Indije pripravljamo 
po načelim ayurvede, kjer zavzema prehrana primarno 
mesto v vzdrževanju ravnotežja v telesu!

Za rezervacijo svojega ayurvedskega menuja 
pokličite na: 03 423 20 26 ali pišite na: 

gostinstvo@thermana.si.

Cena ayurvedskega programa bivanja »Burn out« v hotelu 
Wellness Park Laško: 360 € po osebi za 3 dni / 2x polni penzion.

Cena tretmaja Sirodhara (40 min): 76 €.
Cena degustacijskega ayurvedskega menuja: 17 € po osebi.

Ayurveda Center Laško

Piše: Dr. Ajith C.S., svetovalec ayurvede
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Obstaja kakšno tveganje?
V večini primerov ayurvedski tretmaji nimajo slabih stranskih učinkov. Niso pa vsa 
ayurvedska zelišča primerna za vsakogar. Še posebej se je potrebno posvetovati s svojim 
osebnim zdravnikom v primeru kombiniranja ayurvedskih zelišč in zdravil klasične medicine. 
Vedno se je potrebno posvetovati o izbiri kakovostnih nadomestil za vas in vašo družino. 
Svetujemo vam, da se pred odločitvijo o zdravljenju z ayurvedo posvetujete s svojim osebnim 
zdravnikom, še posebej, če imate kakšne specifične težave, jemljete določena zdravila ali 
morate uživati točno predpisano vrsto hrane.

Kaj je joga?
Zdravje je bogastvo. Duševni mir nam prinaša srečo. Joga nam pokaže pravo pot – pot 
duhovnega raziskovanja. V zadnjih desetletjih je postala predmet zelo velikega zanimanja, 
tako na vzhodu kot na zahodu. Filozofija joge je globoko ukoreninjena v kulturo in tradicijo 
Indije. Z njo lahko nadzorujemo um, hkrati nam pomaga doseči osvoboditev. Joga blaži stres, 
spodbuja duševno sprostitev in notranji mir. Po načelih ayurvede sta joga in meditacija 
bistvo vsakega programa zdravljenja, s katerim želimo vzpostaviti ravnotežje med došami. 
Zato sta vključeni tudi v vse naše ayurvedske programe.

Prehrana
Ayurveda govori o šestih pomembnih okusih, in sicer sladko, 

kislo, slano, grenko, ostro, trpko. Za uspešen in trajnostno 
zdrav način življenja je pomembno, da kombinacijo 

vseh šestih okusov uporabljamo v svoji vsakodnevni 
prehrani. Ayurveda povezuje teh šest okusov s 

petimi osnovnimi življenjskimi elementi (zemlja, 
voda, ogenj, zrak, eter), došami (Vatha, Pitha, 

Kapha), prehrano, prebavo in vplivom na 
naše duševno in telesno počutje. Energija, 
ki jo hrana nosi s seboj, je lahko ogrevalna, 
kar pomeni, da je lažje prebavljiva in 
pospeši prebavo, ali pa hladilna, torej 
težje prebavljiva in počasna. Kisle, slane 
in jedke jedi ogrevajo in pomagajo pri 
prebavi, medtem ko sladke, grenke in 
trpke jedi hladijo ter prebavo upočasnijo. 
Hrana ne pomeni zgolj energije za telo, 

zelo pomembna je namreč njena barva, 
sestava in oblika na krožniku. Prav tako so 

pomembne začimbe ter dodana olja, vonj, ki 
ga zaznavamo in ne nazadnje dejanski učinki v 

telesu in došah posameznika.

Prehrana v naših 
programih

Po prvem pregledu svetovalca le-ta oblikuje individualen jedilnik za vsakega 
gosta posebej, v skladu z njegovimi osebnimi došami oziroma konstitucijo. Ko enkrat 
razumete pomen in lastnosti treh doš (Vatha, Pitha, Kapha), se naučite spoznati njihov vpliv. 
To je zelo pomembno, saj lahko dolgoročno spremenite in izboljšate način življenja, s tem 
ko znate uravnavati svoje doše oziroma njihovo delovanje. Uravnotežen vnos vseh šestih 
okusov vam zagotavlja dobro zdravje. 

Učinek zdravljenja po načelih ayurvede je v razstrupljanju oziroma prečiščevanju in 
harmonizaciji telesa, uma in duha. Ayurvedski zdravilni tretmaji so starodavni.

Zakaj masaža?
Z masažo omogočamo globinsko sprostitev, blažimo bolečino, izboljšujemo krvni in ener-
getski pretok, razstrupljamo organizem, krepimo notranje organe in kadar masiramo s sr-
cem, gradimo lepše in boljše medsebojne odnose.

Massa (arabsko): dotakniti se, 
čutiti.
Vadba Dotika je iskanje in raziskovanje vplivov soljudi in okolice na naše bivanje. Način 
življenja in različne vaje vplivajo na našo sposobnost zaznavanja samega sebe in okolice. 
Različne masažne tehnike in prijemi omogočajo dovršene oblike manipuliranja posameznih 
delov telesa.

Komu je delavnica 
namenjena?
Vsem, ki bi se želeli naučiti različnih masažnih tehnik in jih uporabljati v domače namene. 
Predhodno znanje ni potrebno. Na delavnici boste deležni blagodejnih učinkov masaž, 
pridobili boste znanje in se hkrati zabavali. 

Kaj se bomo naučili?
•	 osnovnih prijemov klasične masaže, shiatsa, ayurvede ter refleksne masaže stopal,
•	 masažnih tehnik na masažni postelji / blazini in v vodi (delo na tleh, sede, stoje, kleče),
•	 osnove akupresure (masaža preko obleke),
•	 pravilne uporabe različnih masažnih olj,
•	 osnove aromaterapije,
•	 kateri so pripomočki za masažo,
•	 pravilne drže in kakovostnega dotika,
•	 enostavne dihalne sprostitvene tehnike,
•	 vaje za sproščanje hrbtenice.

Tečaj vodi shiatsu terapevt in učitelj s certifikatom Shiatsu International Anglija.

Za sprostitev, polnjenje energije, odpravljanje bolečin v domačem okolju, obiščite tečaj 
učenja masažnih tehnik v Thermani Laško.

Cena 2-dnevnega tečaja: 120 € / par, 80 € / posameznik. 

Udeleženci imajo na voljo prost vstop v bazene Termalnega Centra 
na dan tečaja.

Število udeležencev na tečaju je omejeno in šteje največ 12.

Pozdrav soncu je ogrevalna vaja, ki daje telesu energijo, hkrati pa je odlična za nadzorovanje 
dihanja. Naše gibanje uskladi z dihanjem, temeljito prezrači pljuča, obogati kri s kisikom in jo 
očisti toksinov. Znižuje krvni pritisk in umirja razbijanje srca. Okrepi živčni sistem, izboljšuje 
spanje in krepi spomin. Izvajamo jo sproščeno in ritmično. Izvaja jo lahko kdorkoli in kjerkoli. 
Ponavadi jo izvajamo zjutraj pred zajtrkom, obrnjeni proti vzhodu – proti soncu. Svetujemo 
udobna oblačila (trenirka), vajo pa izvajajte le do točke, ko postane neprijetno. Vseskozi di-
hajte globoko in enakomerno.

Postavite se vzravnano. Noge imate skupaj, 
roke spuščene ob telo. Globoko vdihnite.

Vdihnite, medtem ko iztegujete desno nogo kolikor 
je mogoče nazaj, tako da počiva na kolenu in prstih; 
istočasno upognite levo koleno, glavo pa dvignite in 
poglejte čimbolj navzgor.

Globoko vdihnite, medtem ko iztegujete roke nad gla-
vo in se v pasu upognete nazaj.

Med izdihom spustite kolena in obraz do tal, trebuh in 
medenica pa ostaneta rahlo privzdignjena.

Izdihnite, medtem ko dvigujete boke, tako da telo tvori obliko 
trikotnika. Pete ostanejo na tleh. Spustite glavo med roke. Ta 
položaj imenujemo »OBRNJENI V«.

Izdihnite, medtem ko dvigujete boke in postavljate levo nogo 
poleg desne. Obraz naj bo tesno ob nogah (enako kot pri 
položaju 3).

Vrnite se v prvotni položaj – noge imate skupaj, roke 
spuščene ob telo – in izdihnite.

Vaje sta izvajala indijski mojster joge Barnabas Pratheep in svetovni prvak v deskanju na snegu 
Rok Marguč.

Med izdihom spustite kolena in obraz do 
tal, trebuh in medenica pa ostaneta rahlo 
privzdignjena.

Noge so trdno na tleh, dlani sklenite na prsih. Sprostite 
se, spustite vrat na prsi in izdihnite. Ta položaj se imenuje 
»MOLITEV«.

Počasi izdihnite in se v pasu prepognite naprej. Roke 
položite plosko ob stopala, obraz naj bo tesno pri 
nogah (upognite kolena, v kolikor je potrebno).

Zadržite dih, obe nogi iztegnite nazaj, tako 
da je celo telo v ravni liniji – od glave do 
pete.

Vdihnite, medtem ko dvigujete zgornji del telesa (naredite 
lok navzgor in nazaj), tako da iztegnete roke, ki se morajo 
dotikati tal. Noge in boki ostanejo na tleh. Poglejte navzgor. 
Ta položaj imenujemo »KOBRA«.

Vdihnite, medtem ko iztegujete levo nogo kolikor je mo-
goče nazaj, tako da počiva na kolenu in prstih; istočasno 
upognite desno koleno, glavo pa dvignite in poglejte čim-
bolj navzgor (enako kot pri položaju 4).

Globoko vdihnite, medtem ko iztegujete roke nad glavo in 
se v pasu upognete nazaj (enako kot pri položaju 2).

Začetni položaj

Položaj 4

Položaj 2

Položaj 6

Položaj 8

Položaj 10

Položaj 12

Položaj 8

Položaj 1

Položaj 3

Položaj 5

Položaj 7

Položaj 9

Položaj 11

Informacije dobite v Wellness Spa Centru:

       wellness-spa@thermana.si

       03/423 20 40

Naročite svoj brezplačni izvod Moje Thermane na urednistvo@thermana.si

Več informacij in rezervacije: Wellness Spa Center 
 

 wellness-spa@thermana.si 
 

  03/423 20 45.

Učenje masažnih 
tehnik 
2-dnevna delavnica za pare

Pozdrav soncu 
joga z indijskim mojstrom

BON ZA 30 % POPUSTA
Bon velja ob nakupu ayurveda tretmaja »Abhyangam« v Thermana & 
Veda Ayurveda Centru Laško. Unovčite ga lahko do 31. 5. 2013 na recepciji 
Wellness Spa Centra. Bona ni mogoče unovčiti pri drugih akcijah, popust se 
ne sešteva z ostalimi popusti. Ena oseba lahko unovči samo en bon in pri 
enem nakupu.

BON ZA BREZPLAČEN 
OBISK JOGE
Bon lahko unovčite do 31. 5. 2013 na recepciji Wellness Spa Centra. Bona ni 
mogoče unovčiti pri drugih akcijah, popust se ne sešteva z ostalimi popusti. 
Ena oseba lahko unovči samo en bon.

Izrežite svoj BON ugodnosti! Info: 03 423 20 40, wellness-spa@thermana.si Izrežite svoj BON ugodnosti! Info: 03 423 20 40, wellness-spa@thermana.si
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NAGRADNA IGRA ZA NAJMLAJŠE:
Poišči pot do ključa in pobarvaj zaklad. 
Vodomček bo izžrebal srečneža, ki bo prejel drUžinsko VsTopniCo za Termalni 
CenTer. poišči pravilno pot do ključa in pobarvaj zaklad. izreži slikico in jo pošlji 
na naslov: Thermana d.d., zdraviliška c. 6, 3270 laško. 

Otvoritev poletne sezone na 
bazenih Termalnega Centra s 
številnimi novostmi

Miss Thermane 2013 

Celodnevne 
počitniške aktivnosti

Vadba osnovne 
motorike za 
najmlajše 

Rojstnodnevne 
zabave za otroke 

Tečaji plavanja

Kot znanilec in najava letošnjemu 
poletnemu dogajanju na 
bazenih Termalnega Centra 
bomo začetek poletja 
obeležili z vodno zabavo, 
ki jo pripravljamo na 
dan, 05. 05. 2013, ko 
bo za glasbo poskrbela 
skupina Črna mačka. 
Da bo ta dan še bolj 
zanimiv, se boste lahko 
zabavali ob pestrem 
celodnevnem programu 
tako za odrasle kot za 
otroke.

To pa še ni vse. Na bazenih 
se v poletju 2013 obeta še 
več dogajanj, prireditev z novo 
animacijsko ekipo, ki vas bo zabavala in 
vam zagotavljala najboljše vodne užitke.

Napovedujemo pestro poletno dogajanje 2013 
na bazenih Termalnega Centra:

•	 Pivo Fest - prireditev, kjer se boste lahko ob kopanju hladili tudi z vrčkom 
NEFILTRIRANEGA PIVA po posebnih cenah ter se razvajali s posebno kulinarično 
pivovsko ponudbo, s pivovskim wellnessom (pivovske masaže na bazenu) ter 
posebnimi pivovskimi programi bivanja. Termini: 15. in 16.6., 17. in 18.8.2013 ;

•	 nagradna tekmovanja »Thermana poje«, kjer boste lahko skozi celotno poletje 
sodelovali v karaokah in se tako preizkusili v petju;

•	 izbor naj malčka/malčice;
•	 glasbeno in plesno obarvane poletne večere;
•	 tematske poletne tedne (teden reciklaže starih oblačil, teden spretnih prstov…).

Praznovanje v Termalnem Centru:
Na voljo sta dva paketa, ŽURKA in MEGA ŽUR, 
ki vsebujeta vabila, bogat animacijski program, 
zabavo z animatorji, CD s fotografijami ter 
darilo za slavljenko oz. slavljenca.

Wellness rojstni dan v Wellness Spa 
Centru:
Paket je namenjen malo večjim puncam, ki so 
že prave gospodične! Za punce, ki se hočejo 
zabavati ob razvajanju in lepotičenju, pop 
rock glasbi, ob tem pa se pošteno naklepetati. 
Izbirate lahko med 2,5 - urnim ali 3,5 – urnim 
wellness rojstnodnevnim paketom.

Za otroke na bazenih Termalnega Centra Wellness Park Laško pod budnim 
očesom animatorjev pripravljamo veliko počitniških vsebin, čofotanja, 
plavanja, poskrbljeno pa je tudi za lačne želodčke.
Počitniške aktivnosti vključujejo: učenje plavanja ali vaterpola pod 
strokovnim vodstvom, igre v vodi in telovadnici, sprehode v naravo, 
kreativne delavnice, učenje Vodomčkovega plesa. 
Cena, ki vključuje vse aktivnosti ter tudi dopoldansko, popoldansko malico in 
kosilo, je 16 € na otroka na dan, starih med šest in petnajst let. Za doplačilo pa je 
na voljo tudi možnost prevoza z vlakom iz Celja (min. 5 otrok).

Termini:
•	 Prvomajske počitnice 29.4. - 3.5.
•	 Poletne počitnice 26.6. - 16.8.
•	 Jesenske počitnice 28.10. - 31.10.
•	 Novoletne počitnice 23.12. – 31.12.

Od približno 3. do 6. leta starosti je 
otrok najbolj dovzeten za učenje 
gibalnih vzorcev. V kolikor ima med 
tem »oknom priložnosti« možnost 

preizkusiti čim širšo paleto gibanj, 
je njegov razvoj osnovne 

motorike neprimerno 
boljši, kot če se s temi 

vzorci sreča kasneje. 

Pripeljite svoje malčke na tovrstno vadbo, kjer 
obljubljamo razvoj gibalnih in funkcionalnih 
sposobnosti, utrjevanje in izpopolnjevanje 
naravnih oblik gibanja, razvijanje 
samozavesti, odnosov v skupini ter učenje 
skozi zabavo.

KDAJ IN KJE?
Ob torkih in četrtkih ob 17:00, v telovadnici 
hotela Wellness Park Laško.

ZA KOGA?
Za otroke stare od 3 do 6 let.

KDO?
Vaditelj je študent Fakultete za šport z znanjem 

iz področja gibalnega razvoja otrok.

CENA ZA VADBENO ENOTO
4,50 € (cena vključuje Vodomčkov popust).

Plavanje je najbolj zdrav in vseživljenjski šport, 
ki preko gibanja v vodi, zavesljajev in dela 
rok, nog in celega telesa ter ob dejstvu, da 
se v Thermani Laško izvaja v laški termalni 
vodi z bogato spodbujevalno energijo in 
zelo kakovostnim biopoljem, pripelje do 
odličnega počutja. In tako so plavalni 
tečaji že dolgo stalnica naše ponudbe.
Tečaji plavanja nudijo učenje na zabaven 
način in so vodeni s strani osmih lastnih 
učiteljev plavanja, ki imajo licenco 
Plavalne zveze Slovenije.

Na voljo so:
•	 Začetni in nadaljevalni plavalni tečaji za 

otroke (od 4. leta dalje) in odrasle;
•	 Tečaji plavanja za vrtce in osnovne šole, kjer 

pripravljamo količinske popuste in ugodne ponudbe.

Po odličnem odzivu bomo tudi letošnje poletje iskali Miss 
Thermane 2013. Prijavite se tiste, ki veliko svojega 

časa posvečate zdravemu načinu življenja, svojemu 
telesu, lepoti in športnim aktivnostim. In tiste, ki 

izpolnjujete pogoje, in sicer starost 18 – 25 let 
ter imate slovensko državljanstvo.
Prireditev se bo odvila 31.8.2013.

Prijava mora vključevati: ime, priimek, rojstne 
podatke, naslov, telefonsko številko, e-naslov, 
kratko predstavitev ter fotografijo.

Prijave sprejemamo do 1.8.2013 na 
e-naslov janja.urankar@thermana.si.

Prijave in informacije:
T: 03 734 89 00, 
E: termalni.center@thermana.si

Več informacij o cenah in izvedbi tečajev za vrtce in šole:
janja.urankar@thermana.si
03 734 89 11

Več informacij in rezervacije Termalni Center: 
termalni.center@thermana.si
03 734 89 00

Termalni Center Wellness Park Laško
Petkrat zaporedoma prejemnik prestižne nagrade za »Naj 
kopališče« v kategoriji srednje velikih termalnih kopališč.

Praznujete na dan vstopa v 
Termalni Center rojstni dan? 

Ob predložitvi osebnega dokumenta vam na ta dan podarimo 

BREZPLAČEN CELODNEVNI 
VSTOP V BAZEN + SAVNO.

Je odprt vsak dan med 9. in 21. uro. Pričakuje vas 2.200 m2 
notranjih in zunanjih vodnih površin ter ostala vodna doživetja. 
Termalna voda ima temperaturo od 27 do 34 °C. Savne so odprte 
med 11. in 22. uro, kjer se v razkošju miru in sprostitve dnevno 
izvajajo tudi vodeni savna programi.
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Ko delo postane 
življenje

SKRBIMO ZA ZDRAVjE

Piše: Majda Anžin, fizioterapevtka

Moji spomini na prvo leto službovanja v Zdravilišču Laško so še 
zelo živi. Najprej mi misli uidejo na obokan kopališki prostor in v 
soparo zavit bazen zdraviliškega doma ter na prostore za ohla-
janje, ki so ponujali mir in sproščenost po namakanju v topli vodi. 
Spominjam se, kako sem, oblečena v kopalke, stala na stopnicah 
pri vhodu v bazen in štela vaje. Fizioterapevtke pred mano so mo-
rale s slabo gibljivimi bolniki skupaj v vodo in jih v njej razgibavati 
in so bile potem tudi one deležne počitka in ohlajanja. S pridobitvijo 
Huubard banje v velikem zračnem prostoru, pozidanem v modrem 
mozaiku, ki je bil namenjen za razgibavanje težjih bolnikov v vodi, in dvi-
gala za njihov lažji dostop, je bilo olajšano delo fizioterapevtov. V drugem 
nadstropju je bila telovadnica, kjer je vodila vaje moja prva vodja fizioterapije, 
Joža Erman. V sobi za individualno delo z bolniki je delalo največ fizioterapev-
tov. Oba prostora, obrnjena proti cesti, ki še takrat ni bila tako prometna, sta nam 
nudila lep pogled na šmihelsko cerkev, velikokrat obsijano s soncem. Zelo dobro se 
spominjam posameznih prostorov, za raztezanje, elektroterapijo, sprejem bolnikov 
in škripanja parketa v njih, svojih prvih sodelavcev, silhuet dveh pokončnih postav,  
prim. dr. Marjana Barleta in prof. dr. Edvarda Poharja, in številnih bolnikov.

Afričan, zelo črne polti, postaven, hodil je z berglami, si je vedno brisal pot z obraza, 
ker je zelo slabo prenašal vlago. Razgibavali smo mu paretična stopala po poškodbi 
hrbtenice. V zahvalo mi je poklonil pisano ruto, ki sem jo pozneje nosila pri folk-
lornem kozjanskem plesu. Pred dnevi sem izvedela, da še živi Rom, ki je zaradi de-
formiranih stopal hodil na prav poseben način s pomočjo navadne palice. Stopala 
je zavil v platnene bele trakove in si nataknil gumijaste škornje. Iz Splita je prišel na 
zdravljenje lepi fant Ante po težki opeklini na delovnem mestu. Med njim in mojo 
kolegico se je stkala ljubezen in ustvarila sta si družino. Z zastrašujočo opeklino, ki 
jo je dobil zaradi delovne nesreče v tovarni, je prišel bolnik iz Loznice v Bosni. Ko 
smo s folklorno skupino nastopali v Zdravilišču Laško, sem ga po nastopu povabila 
na ples. Spominjam se njegovih prstov na rokah, kako si je vsakega posebej zavil s 
povojem, da bi odvrnil poglede s svojih rok, ampak midva sva se temu smejala, saj 
je tako samo še bolj pritegnil pozornost in poglede na njegove roke. Vedno si je go-
voril: »Jaz sem najboljši, jaz sem najlepši!« To mu je gotovo pomagalo pri hitrejšem 
okrevanju in vračanju v vsakdanje življenje. Oba sva imela rojstni dan na isti dan in 
še dolgo mi je vsako leto poslal čestitko. Iz vojne bolnice v Beogradu je prva leta 
prihajalo veliko bolnikov z opeklinami. Iz Srbije je prišel tudi majhen fantek, opečen 
po celi glavi in rokah. Sama sem ga skupaj z njegovo mamico peljala v celjsko 
bolnišnico še po drugo mnenje celjskih zdravnikov. 

V spominu mi ostajajo številni bolniki na vozičkih in bolniki po kapeh, ki sem jih 
spodbujala pri učenju novih korakov. Gospoda Franceta, ki je ostal v zdravilišču več 
kot mesec dni, sva z ženo naučili tudi vstopanja in izstopanja iz avta, kar jima je 
veliko pomenilo.

V zadnjih tednih sem delala s fantom, ki se je rodil z močno poškodovano hrbtenico. 
Že pogled nanj me je užalostil, toda vsa njegova razigranost in smeh sta mi dala 
veliko volje in me spodbudila k razmisleku, kako bi mu z vsem znanjem, ki sem ga 
imela, pomagala. Izpopolnjevanje na delavnicah Dance senzibile in metode Felden-
krais mi je pomagalo, da je bil vsak dan dela z njim poseben izziv. 

V več kot petintridesetih letih mojega fizioterapevtskega službovanja se je nabralo 
veliko veselih dogodkov. Ti so vezani na delo z bolniki, ki so se po poškodbi ali 
bolezni uspešno pozdravili; na družabna druženja, praznovanja pusta s sodelavci; 

na plesni tečaj, ki sva ga 
organizirala s sodelavcem; 
na športna udejstvovanja 
za zdravilišče; na moje 
folklorne nastope za bol-
nike in goste; na strokovna 

izobraževanja in na preda-
vanja, ki sem jih izvajala za 

goste, bolnike, zdravstvene de-
lavce, študente, dijake, otroke.

Z žalostjo se spominjam svoje nemoči 
ob težjih diagnozah. Prizadele so me 

krivice, nestrokovnost in vedno manjša zav-
est v družbi o pomembnosti našega poklica.

V zadnjih dvajsetih letih sem se tako v službi kot v prostem času posvečala 
izobraževanju in vzgojno-preventivnemu delu. Pri tem sem navezala stike s 
prosvetnimi delavci, zdravniki, novinarji, režiserji. Ker sem imela začrtan cilj, se 
v njihovih sredinah nisem nikoli počutila kot manjvreden člen. Bila sem deležna 
pohval, ob kritikah pa sem se učila in gradila svojo osebnost. V pisanju številnih 
člankov sem želela biti vsem razumljiva. S širjenjem programov Šole proti 
bolečini v križu in Šole dobre drže za otroke sem predstavljala tudi ustanovo,  v 
kateri sem bila vsa leta zaposlena.

Ob 60. obletnici medicinske rehabilitacije v Zdravilišču Laško sem ponosna 
na delo vseh generacij in razcvet fizioterapije. Ta zaradi vse večje možnosti 
izobraževanja in vključevanja znanj z najrazličnejših področij omogoča boljše 
zdravljenje  in deluje v dobro vseh, ki znanje in profesionalno delo fizioterapev-
tov potrebujejo in ga spoštujejo. 

Fotografija, posneta 1982, ob praznovanju sedemde-
setega rojstnega dne prof. dr. Edvarda Poharja (sedi na 

sredini). Na njegovi levi je dolgoletna vodja fiziotera-
pije Joža Erman, poleg nje Janko Picej in Tanja Čater. 
Na desni strani prof. Poharja sedijo Zora Pož, Majda 
Šipek in Marta Picej. Za njo stojijo od desne proti 
levi Natalija Radosavljevič, Majda Velikonja, Cvetka 

Jurak, Polona Dornik, Nuša Jazbec, Erna Černe, Ma-
jda Anžin, Danica Mesec, Lajči Urankar ter delovna 

terapevtka Meta Meh. 

Zadnji tedni mojega službovanja pri izvajanju vaj za 
ravnotežje s fantom, ki si je na trampolinu poškodoval 
stopalo.

Gospod France in jaz za pusta.

Naročite svoj brezplačni izvod Moje Thermane na urednistvo@thermana.si

THERMANINI PROGRAMI

THERMANINE POČITNICE
NOVOST V PONUDBI - počitniški bonus, ki prinaša 15 % popusta za vso družino v 
času šolskih počitnic in velike noči!

Vsi počitniški programi vsebujejo:
•	 polpenzion (samopostrežni zajtrk in večerja),
•	 neomejeno kopanje v Termalnem Centru in bazenih Zdravilišča Laško (tudi na dan odhoda),
•	 dnevno uporabo Fitnes Centra,
•	 možnost uporabe brezžičnega interneta v sobi,
•	 kopalni plašč v sobi (odrasli),
•	 GRATIS darilni bon v vrednosti 10 € za wellness storitve,

•	 bogat program animacije.

Sezonski programi 
Pomlad in poletje v Thermani Laško  

Izkoristite najbolj ugodno ponudbo! 

FIRST MINUTE poletje 2013 ter 10 % 

dodatnega popusta za rezervacije do 

10.4.2013!

VSI OTROCI DO 5 LET 

BIVAJO GRATIS!
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VELIKA NOČ
Program za vso družino: ustvarjalne de-
lavnice za otroke, barvanje pirhov, iskanje 
velikonočnih jajčk, mini club, pohodi, igre 
v vodi, glasba za ples…

29. marec – 1. april 2013

PRVOMAJSKE POČITNICE
Program dodatno vključuje 2x vožnjo z 
Bobcartom na Celjski koči ter počitniški 
animacijski program:
ustvarjalne delavnice za otroke, družinski 
pohod na Šmihel, ogled Pivovarne Laško, 
mini disco, domača eko tržnica…

26. april – 5. maj 2013

THERMANA POLETJE
Program dodatno vključuje 2x vožnjo z 
Bobcartom na Celjski koči ter počitniški 
animacijski program: eko ustvarjalne de-
lavnice, ogled čebelarstva,Vodomčkov mini 
disco, kolesarjenje po okolici, glasba za 
ples, izleti v okolico…

28.junij - 1.september 2013

Več o ponudbi in cenah programov dostopno na www.thermana.si ali na 080 81 19.

Program vsebuje: 
•	 polpenzion (samopostrežni zajtrk in večerja),
•	 neomejeno kopanje v Termalnem Centru in bazenih Zdravilišča Laško (tudi na dan odhoda),
•	 dnevno uporabo Fitnes Centra,
•	 možnost uporabe brezžičnega interneta v sobi,
•	 kopalni plašč v sobi (odrasli),
•	 GRATIS darilni bon v vrednosti 10 € za wellness ali zdravstvene storitve,
•	 program animacije, sprostitve in rekreacije.

THERMANA VAS RAZVAJA
Popolno razvajanje za pol cene. Druga oseba 50 % popusta!

V terminih:
3. marec – 29. marec
1. april – 26. april
5. maj – 28. junij

Za 2 osebi 3 dni (2 noči) 

že od 189,97 € 
za imetnike Zlate kartice

Za 1 osebo 3 dni (2 noči) že od 107,65 € za imetnike Zlate kartice in s 15 % počitniškim popustom
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Programi dobrega počutja 2013
THERMANINI PROGRAMI

Vsi programi dobrega počutja vsebujejo neomejen vstop v bazene družbe Thermana, vstop v 
fitnes, brezplačno uporabo kopalnega plašča, brezplačen dostop do brezžičnega interneta, program 
animacije, sprostitve in animacije. Na cene velja popust Thermana cluba.
Cene so veljavne od 2.1. 2013 do 28.12.2013.

Izkoristite
ugodnosti

Thermana cluba!

Medeni program je odlična izbira za vse, ki želite 
svojo energijo in ravnovesje črpati iz narave. Poleg 
nastanitve vključuje zgodbo medenega razvajanja 
v Centru zdravja in lepote Zdravilišča Laško.

Program vsebuje: 
•	 bivanje v standardni sobi hotela Zdravilišče Laško, 
•	 medeno večerjo v à la carte restavraciji Zdravilišča 

Laško,
•	 medeno mlečno kopel in masažo s peelingom,
•	 medeno presenečenje v sobi,
•	 darilni bon v vrednosti 10 € za koriščenje wellness 

ali zdravstvenih storitev.

185-letna tradicija varjenja piva v Laškem daje 
celotnemu mestu prav poseben pečat. Tradicija, ki jo 
spoštuje tudi Thermana, ki je pivovsko maslo vtkala 
v prav posebno sproščujočo masažo. Okusite jo in 
svoje bivanje popestrite z obiskom Pivovarne Laško.

Program vsebuje: 
•	 bivanje v standardni dvoposteljni sobi v hotelu 

Wellness Park Laško,
•	 1 x celotna wellness masaža s pivskim maslom (60 

min),
•	 1 x obisk Pivovarne Laško z degustacijo piva (ob 

sredah in petkih) ali darilo ob odhodu,
•	 pijača dobrodošlice,
•	 1 x pivovski meni v à la carte restavraciji Wellness 

Parka Laško.

Za vaš oddih na valovih laških vrelcev, kjer lahko 
čez dan uživate v bazenih, se prepustite spretnim 
rokamam maserjev ali se odpravite na spoznavanje 
bogate zgodovinske in kulturne dediščine Laškega.

Program vsebuje: 
•	 bivanje v standardni dvoposteljni sobi (izbirate lahko 

med bivanjem v hotelih Wellness Park Laško in 
Zdravilišče Laško), 

•	 1 x GRATIS darilni bon v vrednosti 10 € za wellness ali 
zdravstvene storitve, pri 4 nočeh ali več pa v vrednosti 
2 x 10 €,

•	 darilo ob prihodu v sobo pri bivanju 3 noči ali več.

MEDENI ODDIH
Med, simbol zdravja in dobrega 
počutja.

PIVOVSKA WELLNESS 
PRAVLJICA
Črpanje dobrega počutja iz pivovskega zlata.

TERMALNI ODDIH 
Kopanje, razvajane … Uživanje!

Od 213 € dalje za
4 dni (3 noči)

319 € za 
4 dni (3 noči)

259 € za
4 dni (3 noči) 

Doživite udobnost bivanja, sprostite se v bazenih 
s termalno vodo, posvetujte s fizioterapevtom in 
odpravite bolečine. Domov boste odšli s poletom 
v koraku.

Program vsebuje: 
•	 pijačo dobrodošlice,
•	 bivanje v standardni dvoposteljni sobi (izbirate lahko 

med bivanjem v hotelih Wellness Park Laško in Zdra-
vilišče Laško),

•	 GRATIS darilni bon v vrednosti 10 € za wellness ali 
zdravstvene storitve,

•	 posvet pri fizioterapevtu 20 min.

ODDIH ZA UPOKOJENCE
Poseben program za ohranitev dobrega 
počutja in zdravja!

Že od 179 €
4 dni (3 noči) 

Za vse, ki po napornem delovnem tednu potrebujete 
malo spremembe. Povsem sproščeno ali pa bolj 
aktivno preživet konec tedna, v družbi partnerja, 
družine ali prijateljev. 

Program vsebuje: 
•	 bivanje v standardni dvoposteljni sobi (izbirate 

lahko med bivanjem v hotelih Wellness Park Laško, 
Zdravilišče Laško), 

•	 1 x GRATIS darilni bon v vrednosti 10 € za koriščenje 
wellness ali zdravstvenih storitev.

VIKEND PAKET 
Sprostitev po napornem tednu!
Podarimo vam gratis darilni bon. 

Od 149 € dalje za 
3 dni (2 noči)

Laško že dolgo slovi po romantičnih kopelih in uži-
vanjih v dvoje. Doživite kopel ob soju sveč, svežino 
penečega vina, zajtrk v postelji, romantično večerjo 
na Gradu Tabor ..... Hmmmmm!

Program vsebuje: 
•	 bivanje v standardni sobi hotela Wellness Park Laško, 
•	 penina v sobi na dan prihoda,
•	 1 x svečana večerja v à la carte restavraciji ali na Gradu 

Tabor,
•	 1 x postrežba zajtrka v sobo,
•	 romantična kopel v Wellness Spa Centru,
•	 darilni bon 2 x 10 € za koriščenje wellness storitev,
•	  na dan odhoda je soba na razpolago do 14.00 ure.

ROMANTIČNI ODDIH V 
DVOJE
Z razvajanjem do prerojene ljubezni.

399 € za 
3 dni (2 noči) za 2 osebi
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Programi za zdravje in dobro počutje
Na cene lahko uveljavite dodaten Thermana club popust.

Cene so veljavne od 2.1. 2013 do 28.12.2013

THERMANINI PROGRAMI

Program vsebuje: 
•	 polni penzion
•	 namestitev v dvoposteljni sobi na negovalnem 

oddelku ali v hotelskem delu,
•	 začetni pregled ob sprejemu in posvet pri 

zdravniku specialistu,
•	 vsak dan kopanje v bazenu ali 1 x tedensko 

kopanje v Hubbardovi kadi po nasvetu zdravnika,
•	 dnevno vstop v fitnes po nasvetu zdravnika,
•	 10 % popusta na nego ali pomoč pri dnevnih 

aktivnostih.

Zdravje je naše največje bogastvo. Negujmo 
ga! Izberimo program, kjer lahko v prijetnem 
zdraviliškem okolju in v sožitju zdravilnih moči 
termalnih vrelcev ob strokovnem zdravstvenem 
mnenju storimo prav tisto, kar potrebuje telo, da 
lahko obnovi svoje moči. 

Program vsebuje: 
•	 bivanje v standardni dvoposteljni sobi (izbirate 

lahko med bivanjem v hotelih Zdravilišče Laško ali 

Wellness Park Laško),

•	 polni penzion,

•	 začetni in zaključni pregled pri specialistu fizikalne 

in rehabilitacijske medicine z mnenjem,

•	 neomejen vstop v bazene,

•	 1 x dnevno vstop v fitnes po nasvetu zdravnika,

•	 2 terapiji dnevno po nasvetu zdravnika

Zdravljenje v zdravilišču, na katerega ste napoteni na 
osnovi predloga osebnega ali zdravnika specialista, prinaša 
bistveno izboljšanje zdravstvenega stanja, povrnitev 
funkcionalnih in delovnih sposobnosti, preprečitev 
napredovanja bolezni ali slabšanja zdravstvenega stanja, s 
tem pa tudi zmanjšanje pogostnosti zadržanosti od dela. 
Ob odlični zdravstveni oskrbi in zdravilni moči termalnih 
vrelcev je prijetno in bolj sproščeno zdraviliško okolje 
tisto, ki še dodatno izboljša rezultate.

Izbirate lahko med bivanjem v Wellness Parku Laško 
in Zdravilišču Laško.

Program vsebuje: 
•	 polni penzion,
•	 neomejeno kopanje,
•	 dnevno vstop v fitnes.

ZDRAVILIŠKA OSKRBA
Pomoč in zdravstvena nega osebja v 
prijetnem zdraviliškem okolju

24-urna zdravstvena
nega, daljše bivanje
po ugodni ceni

PO ZDRAVJE V THERMANO 
Vrelci termalne vode, zdravilni postopki, 
terapije in strokovno osebje zagotavljajo 
kakovostne zdravstvene storitve.

Terapije po nasvetu 
zdravnika

ZDRAVILIŠKO ZDRAVLJENJE
Za upravičence ambulantnega zdraviliškega zdravlje-
nja in goste z napotnico za fiziatra ter za spremlje-
valce koristnikov napotnice Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije.

Polni penzion, 
terapije na napotnico

Od 699 € za 8 dni 
(7 polnih penzionov) Od 64 € / dan za 

minimalno bivanje 8 dni 

(7 polnih penzionov)

59 € na dan za min. 
bivanje 29 dni 
(28 polnih penzionov)

Izkoristite
ugodnosti

Thermana cluba!

13

Thermana d.d.
Zdraviliška cesta 6
3270 Laško

Kontaktne informacije v Thermani Laško

Brezplačna št.:
080 81 19

Informacije in 
rezervacije:
03 423 21 00

www.thermana.si info@thermana.si
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Strokovnost in celostna 
obravnava naših pacientov ter 

gostov je že od nekdaj naš zaščitni 
znak in prav zaradi tega se danes s 
ponosom oziramo v preteklost in 
s še večjim zagonom stopamo v 

prihodnost.

60 let medicinske 
rehabilitacije v Zdravilišču 
Laško ali kako se je vse začelo
»Iz Celja smo izvedeli, da so pol četrt ure pred Laškim trgom, tikoma Savinje 
zadeli kopači na vrelec.« To novico so 15. septembra 1852 prinesle Bleiweisove 
Kmetijske in rokodelske novice. Dogodek, ki ga opisuje časopis, je bil začetek 
rojevanja laškega termalnega kopališča, ki je bilo slovesno odprto 1. maja 1854. 
Da, pred dolgimi, skoraj 160. leti.

Toplice so v tem času doživele marsikaj. Spreminjale videz, menjale lastnike, sprejemale 
goste vseh slojev, tudi tiste, ki so sodili v sam vrh aristokracije in oblasti. Preživele so 
1. svetovno vojno in se iz kopališča vse bolj spreminjale v zdravilišče, v katerega so na 

začetku prihajali lažji bolniki, brez težjih poškodb. Število pacientov je iz leta v leto naraščalo, 
še zlasti pa v letih od 1933 do 2. svetovne vojne. Zdravilišče je med 2. svetovno vojno nemška 
oblast sicer zaplenila, vendar je po vojni postalo splošno ljudsko premoženje in od leta 1951 
samostojen zavod. Pred natančno šestdesetimi leti, torej leta 1953, je bilo zdravilišče prav zaradi 
svoje idealne geografske lege, termalne vode in dobro organizirane strokovne medicinske službe 
registrirano v Zavod za medicinsko rehabilitacijo. Hkrati je bila v Laško poslana prva fizioterapevtka 
Danica Kapus, ki je svoje pionirsko delo začela pod vodstvom takratnega šefa zdravnika dr. Ivana 
Lovšina. Le-tega je leta 1956 za dolgih dvaindvajset let nasledil dr. Marjan Barle, za njim pa so si na 
čelu medicinske ekipe sledili še dr. Oskar Schroll, dr. Silvester Krelj in dr. Slavka Topolič.

V novejšo zgodovino zdravilišča bo trajno zapisan prav dr. Marjan Barle, specialist za fizikalno me-
dicino in rehabilitacijo. Bil je nesporno človek velikega strokovnega 

znanja, inovativnosti in organizacijskih sposobnosti. Veliko je 
storil za dobro počutje pacientov in pod njegovim vod-

stvom je zdravilišče Laško tudi dobilo sedanjo podobo. 
Prva stavba za terapevtske namene je bila sicer zgra-

jena že leta 1954, naslednja velika gradnja leta 1976 
pa je prinesla čisto nov hotel s terapevtskimi pro-
stori in novim bazenom. V letih od 1996 do 2002 
je bilo prenovljeno in dozidano celotno zdravilišče. 

Danes je Zdravilišče Laško sodobno zdravilišče, ki 
se ponaša s kakovostnimi medicinskimi storitvami 

ter strokovno usposobljenim zdravstvenim kadrom 
z mnogimi specialnimi znanji. Imamo negovalni 

oddelek, kjer je zagotovljena 24-urna oskrba ter so-
dobno opremljeno fizioterapijo in delovno terapijo. Prav 

tako so bolnikom na razpolago številne samoplačniške in 
diagnostične ambulante. 

V Zdravilišču Laško boste s strokovno pomočjo ohranili zdravje, izboljšali počutje in življenjske 
sposobnosti. 

Usposobljeno zdravstveno osebje vam bo v pomoč pri naslednjih 
stanjih: 

•	 okvare in prizadetosti gibal, 
•	 stanja po poškodbah in operacijah gibalnega sistema s funkcionalnim izpadi, 
•	 degenerativni sklepni in izvensklepni revmatizem, 
•	 obolenja hrbtenice, 
•	 mišična in nevrološka obolenja ter stanje po možganski kapi, 
•	 rehabilitacija bolnikov z boreliozo, 
•	 motnje prekrvavitve perifernega ožilja, 
•	 ginekološke bolezni – stanja po operativnih posegih na dojkah in mali medenici,
•	 kožne bolezni.

Med standardne metode in tehnike prištevamo vse postopke kinezioterapije, elektrotera-
pije, magnetoterapije, hidroterapije, termoterapije, hipobarične terapije in masaže.

Med specialne tehnike manualne terapije prištevamo:

•	 BOWNOVA TERAPIJA je nežna terapija, ki jo lahko varno uporabljamo pri najrazlič-
nejših težavah ter pri ljudeh vseh starosti. Terapevt z nežnimi prečnimi potegi preko 
mišične ovojnice stimulira receptorje v mišično vezivnem tkivu in s tem sproža pro-
ces samozdravljenja. Metoda je učinkovita pri akutnih in kroničnih problemih v meh-
kih tkivih, bolečinah v hrbtenici, glavobolih, utrujenosti in kot sprostitvena terapija.

•	 OBRAVNAVA TRIGGER TOČK je obravnava bolečih mest prekomerne vzdraženosti 
v mišici in se izvaja s pritiskanjem na boleče točke ter raztezanjem obravnavane 
boleče mišice. Metoda učinkovito lajša bolečine v mišicah, mišice sprošča ter izboljša 
gibljivost sklepov.

•	 CYRIAX TERAPIJA je ena izmed najbolj priznanih in dodelanih metod s področja 
manualne terapije. Terapevt na podlagi funkcionalnih testov najprej poišče prizadete 
strukture, nato pa se odloči za specifične tehnike, ki prizadete strukture vrnejo v 
stanje, kakršno je bilo pred poškodbo ali boleznijo. S tem se obnovi in povrne tudi 
neboleč gib. Metoda je izredno učinkovita pri artrozah in po poškodbah različnih 
sklepov ter bolečinah v hrbtenici. 

•	 BOBATH OBRAVNAVA je nevrološka obravnava, katere cilj je optimalno izboljšati 
celotno funkcioniranje osebe v vsakodnevnem življenju. Za doseganje funkcionalnih 
ciljev se uporabljajo specifične tehnike, ki osebam pomagajo ponovno osvojiti nor-
malne gibalne vzorce.

•	 LIMFNA DRENAŽA je posebna zdravilna masažna tehnika, namenjena izboljšanju 
pretoka limfne tekočine v telesu. Metoda je učinkovita pri posledicah različnih po-
škodb (otekline) in po operacijah rakavih obolenj.

•	 MEDI in KINEZIO TAPE je lepljenje trakov različnih barv na boleča ali poškodovana 
mesta. Trakovi ne vsebujejo zdravilnih učinkovin in ne povzročajo alergij. Na podro-
čju poškodbe ali bolečine delujejo tako, da zmanjšajo bolečino, izboljšajo prekrvavi-
tev in zmanjšajo oteklino.

Informacije o storitvah in terapijah:

       info@thermana.si

       03/734 51 50

Ayurvedski programi bivanja 
v Hotelu Wellness Park Laško

THERMANINI PROGRAMI

Doživite delček Indije, prepustite se znanju in izkušnjam indijskih terapevtov, okusite kuhinjo po načelih ayurvede in prisluhnete nasvetu indijskega 
svetovalca ayurvede. 
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Vsi programi Ayurvede vključujejo:
•	 namestitev v dvoposteljni sobi standard,
•	 polni penzion na bazi individualnega dietnega načrta po ayurvedi,
•	 zeliščni ayurvedski čaj na voljo v restavraciji,
•	 začetni in zaključni posvet pri  svetovalcu ayurvede,
•	 dnevni posvet pri  svetovalcu ayurvede,
•	 ayurvedske prehranske dodatke za čas izvajanja terapij, 
•	 izdelavo plana individualnih terapij in dietnega načrta odvisno od tipa doše,
•	 1 – 2 terapiji dnevno po nasvetu svetovalca ayurvede,
•	 neomejen vstop v bazene in savne,
•	 vstop v Fitnes Center,
•	 program animacije in rekreacije.

Izberete lahko med naslednjimi programi:

KUPON UGODNOSTI
Ob rezervaciji svojega ayurveda programa bivanja prišepnite geslo: THERMANA & VEDA in uveljavite 30 % POPUSTA v terminu od 8.3. do 31.8.2013.

Ayurveda Detox 
Program za razstrupljanje telesa.

Ayurveda anti-aging program 
Za okrepitev pomljajevalnih sil in  
upočasnitev staranja.

Lepota po ayurvedsko  
Program za bolj svež videz.

Hujšajmo z Ayurvedo 
Shujševalni program z napotki o pravilni 
prehrani v domačem okolju.

Burn-out program  
Za sprostitev in premagovanje stresa.

Ayurveda pomlajevalni program 
Za povečanje telesne in duhovne moči.

Joga & Meditacija 
Program za večjo vitalnost.

8 dni / 7 noči 1.050 €

11 dni / 10 noči 1.500 €

8 dni / 7 noči 1.080 €

11 dni / 10 noči 1.490 €

3 dni / 2 noči 380 €

4 dni / 3 noči 515 €

6 dni / 5 noči 780 €

15 dni / 14 noči 1.990 €

3 dni / 2 noči 360 €

4 dni / 3 noči 490 €

6 dni / 5 noči 780 €

8 dni / 7 noči 1.080 €

11 dni / 10 noči 1.490 €

3 dni / 2 noči 350 €

4 dni / 3 noči 470 €

6 dni / 5 noči 705 €

Več o ponudbi in cenah programov dostopno na www.thermana.si ali na 080 81 19.
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Nepozabna poroka v 
Thermani Laško
Boštjan Humski, vodja programa gostinstvo: »Zavedati se pomembnosti tega slavnost-
nega trenutka. To je naša naloga, ki ji posvečamo veliko pozornosti. Da je odmerek pravi, 
potrjuje zadovoljstvo mladoporočencev in svatov. In to nam daje potrditev, da smo na 
pravi poti ter energijo, da bomo jutri še boljši. Opiramo se na bogate izkušnje, da za vas 
(in z vami) načrtujemo, usmerjamo in vodimo poročno slavje v Thermani Laško. Želje so 
pri načrtovanju edino vodilo, ki jih izpolni vrhunsko usposobljeno, prijazno in ustrežljivo 
osebje. Poroke so premišljeno vodene, od ogleda lokacije mesece pred poroko do kisle 
juhe na slavju. Tako se lahko par posveti radostnim občutkom in svatom. Vabljeni v 
Thermano Laško, kjer bomo z veseljem podrobneje predstavili zgodbo poročnega dne in 
za vas ustvarili najlepši dan.«

Thermana Laško za vajino 
poročno zgodbo
Poroka ni le simbolična prelomnica. Gre za željo po nepozabnem in popolnem dnevu. 
Ta je prepreden z vsemi občutki, ki jih premore naše srce. Vsem tem je skupna želja po 
srečni in zdravi prihodnosti v dvoje. Lepo je, ko ob spominu na dan zaobljube srce zaigra 
tudi leta po poroki. Za lepe spomine ni odločilnega pomena le ljubezen para in da se 
le »vse poklopi«, temveč dobra organizacija. Tega se v Thermani zavedamo pri sleherni 
poročni zgodbi. Vsaka je za nas unikatna; tako kot so lokacije, na katerih izrečeta tisto 
besedo – med čarobnimi poslikavami, pod vejami stoletnih dreves ali fascinantnim les-
tencem ali ob šumu Savinje. Vse dni v letu, v vsakem vremenu. Vsa poglavja poročnega 
dne bodo popolna popotnica ob prvih korakih na skupni poti.

Mnenja mladoporočencev
»Poročno slavje tukaj je bilo nepozabno in nama bo ostalo v najlepšem spominu.« 

(Sabina in Tadej) 

»Uresničili ste najine sanje! Iz srca hvala!« 

(Tanja in Miran)

»Vrhunska pogostitev in priprava poroke, prijazno osebje in nepozabni trenutki, ki jih ne 

bova pozabila.« 

(Družina Jelovšek)

»Hvala za nepozabni poročni dan!« 
(Tanja in Gregor)

»Vsekakor bi se še enkrat odločila, da bi najin poročni dan preživela v Vaši družbi, zato 

bova Vas in Vaše zaposlene ohranila v najlepšem spominu in zagotovo se bova še vračala 

k vam.«
(Jasmina in Jure)

»Najina poroka je bila POPOLNA! Bila je točno takšna, kot sva jo želela!« 
(Tjaša in Marko)

»Bili ste enostavno “SUPER”, saj ste “najin dan” naredili nepozaben!«
(Kristina in Boštjan)

»Za najin dan, “poroko”, sva si izbrala vas in najini vtisi so nad vsemi pričakovanji – 

boljše ne bi moglo biti! Od začetka do zaključka so bile najine želje upoštevane oz. še 

dodatno dopolnjene s predlogi, idejami in pristopom zaposlenih v Thermani Laško.«
(Zorica in Marko)

Za poročne obrede so na voljo 
edinstvene lokacije Thermane 
Laško:
•	 Zlata dvorana s čarobnimi poslikavami, 
•	 eleganten ambient hotela Wellness Park Laško,
•	 Gala dvorana Kongresnega Centra,
•	 romantičen Most želja,
•	 Zdraviliški park v objemu stoletnih dreves.

Vaša poroka v 
Thermani Laško

Če vam misli uhajajo na poroko vas vabimo, da nas obiščete in se prepričate o svoji 

sanjski poroki.

Nudimo vam:
Poročni obred
Poročno slavje

Kulinarično razvajanje
Namestitve v hotelih

Pet edinstvenih poročnih lokacij
Slastne poročne torte

Informacije:
Pokličite nas: 03 423 89 88

Pišite nam: gostinstvo@thermana.si
Obiščite našo spletno stran: 

www.thermana.si/poroke
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Thermanin
jedilni list

GOSTINSKI PROGRAMI

Sezonska, lokalna, ekološka ali 
naravna kuhinja. Odslej tudi po 
načelih ayurvede.
Osvežena ponudba à la carte restavracije hotela Wellness Park Laško je nastala po domiselnih re-
ceptih vrhunskih kuharskih mojstrov, temelji pa na pestri in inovativni ponudbi jedi iz lokalnih ses-
tavin, upoštevajoč tradicijo in sodobne smernice priprave zdrave prehrane. V sklopu ayurvedskih 
programov smo kulinarično ponudbo popestrili tudi z ayurvedskimi jedmi, ki jih za vas pripravlja ku-
har iz Indije. Ste že kdaj poskusili BIRYANI ali PALAK PANEER, CAULIFLOWER MANJOORIAN in druge 
brezmesne specialitete ayurvedske kuhinje? Spoznajte kulinarične presežke nove ponudbe v à la carte 
restavraciji hotela Wellness Park Laško, ki je odprta vsak dan od 11. 00 do 23. 00 ure.

Thermanin kuharski mojster iz 
Indije je za vas pripravil 
naslednji ayurvedski menu:

AYURVEDSKA SOLATA

JUHA RASAM

AYURVEDSKA GLAVNA JED
BIRYANI (basmati riž z mešano zelenjavo in indijskimi oreščki)

CAULIFLOWER MANJOORIAN (ocvrta cvetača s čilijevo omako in ingverjem)                    
BEETROOT THORAN(rdeča pesa s kokosovo moko)

PALAK PANEER (špinača s pečenim mladim sirom in začimbami)

BANANA PAYASAM (mleko, banane, rozine, oreščki, kardamom)

Presenetite s kulinaričnim razvajanjem. 
Podarite darilne bone Thermane Laško!

Pripravili smo vam nekaj idej iz kulinarične ponudbe: 
različne torte, hišna medena pita, ayurvedski menu, 
degustacijski menu v à la carte restavraciji.
Ali pa prepustite izbiro obdarjencu in podarite  
BONE v vrednosti že od 10 € dalje.

Informacije in rezervacije:

       gostinstvo@thermana.si

       03 734 89 88

Naročite svoj brezplačni izvod Moje Thermane na urednistvo@thermana.si

Boste naredili sami?
(jedi vsebujejo količine za 4 osebe)

AYURVEDSKA SOLATA
Sestavine: 8 dag korenja, 8 dag kumar, 8 dag paprike, 12 dag paradižnika, 4 dag so-
jinih kalčkov, 4 dag čebule, čili v prahu, poper, bučno olje, sok ene limone, sol.

Priprava: Svežo, očiščeno zelenjavo zrežemo na manjše kocke, prelijemo oz. 
mariniramo s prelivom iz limoninega soka, bučnega olja, čilija v prahu, soli in popra. 
Solato ohlajeno naložimo na solatni list in poljubno okrasimo.

JUHA RASAM
Sestavine: 40 dag paradižnika, 1 dag olivnega olja, 3 dag česna, mešanica indijskih 
začimb (čili, gorčična semena, curry, kumina, koriander, poper), sok limone.

Priprava: Paradižnik narežemo na kocke, na olivnem olju česen prepražimo, da zadiši, 
mu dodamo na kocke narezan paradižnik in dušimo z mešanico indijskih začimb, 
zalijemo s pol litra vode, okisamo z limoninim sokom. Juho ponudimo s svežimi listki 
koriandra in currya. Juha rasam je močnega pikantnega okusa, a jo lahko prilagodite 
svojemu okusu.

AYURVEDSKA GLAVNA JED

BIRYANI 
Sestavine: 16 dag basmati riža, 20 dag paradižnika, 8 dag korenja, 4 dag čebule, 2 
dag česna, 4 dag olja, cimet, klinčki, sol, poper, 2 dag indijskih oreščkov, 4 dag sveže 
paprike, listi koriandra, kardamom.

Priprava: Riž basmati skuhamo v slani vodi. Na olju prepražimo cimet, klinčke, kar-
damom, indijske oreščke, na lističe narezano čebulo, česen, korenje, svežo papriko 
in paradižnik. Kuhanemu basmati rižu primešamo prepražene sestavine in zmešamo. 
Okrasimo s svežimi lističi koriandra. 

CAULIFLOWER MANJOORIAN
Sestavine: 20 dag cvetače, 4 dag jedilnega škroba, 4 dag moke, 2 jajci, sol, poper, 
ingver, mleta paprika, sojina omaka, čilijeva omaka.

Priprava: Cvetačo operemo, razcvetkamo in v slani vodi blanširamo. Ohlajeno, osušeno, 
začinjeno paniramo v moki in jajcih, nato ocvremo v olju. Poleg ponudimo čilijevo in 
sojino omako.

BEETROOT THORAN
Sestavine: 10 dag rdeče pese, 4 dag kokosove moke, 2 dag čebule, 4 dag olja, gorčično 
seme, kurkuma, sol.

Priprava: Očiščeno, oprano rdečo peso grobo sesekljamo. Na vročem olju prepražimo 
čebulo, dodamo grobo sesekljano rdečo peso, začinimo, dušimo in na koncu dodamo 
kokosovo moko. Serviramo v obliki žličnika.

PALAK PANEER
Sestavine: 24 dag mladega sira, 16 dag špinače, 5 dag čebule, 2 dag česna, 10 dag 
paradižnika, 4 dag olja, mleta pekoča paprika, kumina, ingver, koriander v prahu.

Priprava: Mladi kravji sir narežemo na kocke. Spečemo ga v pečici, da je zlato rumene 
barve. Poleg pripravimo omako iz špinače, in sicer tako, da blanširamo špinačo in 
paradižnik, na olju prepražimo čebulo, česen, ingver, mleto pekočo papriko, dodamo 
sesekljano blanširano špinačo in paradižnik, solimo omako, dodamo pečene kocke 
mladega sira. 

BANANA PAYASAM
Sestavine: 40 dag banane, 8 dag rozin, 4 dl mleka, 4 dag sladkorja, 8 dag indijskih 
oreščkov, 8 dag ghee masla, 4 dag moke, kardamom.

Priprava: Banano narežemo na lističe, raztopimo ghee, sortiramo lističe banane, 
dodamo moko s kardamomom, zalijemo z mlekom, pokuhamo. V drugi kozici raz-
topimo malo ghee, sladkor, karameliziramo, dodamo rozine, indijske oreščke, sestavine 
primešamo k banani , ki smo jo kuhali v mleku. Serviramo toplo.
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Dodatna ponudba v 
hotelih

BIVANjE V ThERMANI LAŠKO

Medena zgodba v Laškem 
V Thermani Laško gradimo ponudbo na tradiciji in znanju. Prizadevamo si 
postati eden od pomembnejših slovenskih centrov zdravja in dobrega počutja 
s kakovostno ponudbo vseh storitev. Ponudbo klasične medicine nenehno 
dopolnjujemo s storitvami na področju dobrega počutja, za katere iščemo 
osnovo v slovenski tradiciji in kulturni dediščini. 

Čebelarska dediščina, združena s sodobno ponudbo slovenskih čebelarjev, je bila iztočnica 
za oblikovanje novega turističnega produkta, Medene zgodbe v Laškem. Njena pot se 
začne z ogledom razstave čebelarske dediščine, nadaljuje z ogledom vrta medonosnih 
rastlin v zdraviliškem parku in spoznavanjem življenja čebele kranjske sivke skozi tematsko 
raznovrstne opise v slogu interpretacije narave. Na vrtu je predstavljenih več vrst medonosnih 
rastlin, ki s svojimi sladkimi izločki hranijo čebele in omogočajo njihov razvoj. Predstavitev 
rastlin ter zgodbo o medu in življenju čebel lahko spoznate iz pripovedi vodnika, v okviru 
izobraževalnih predavanj ali pa jo preberete na informativnih tablah. Vse, ki želite medeno 
zgodbo spoznati podrobneje, popeljemo do okoliških čebelarjev z dolgoletno tradicijo. Pri 
njih si lahko ogledate čebelnjak, različne vrste panjev, točilnice medu ter spoznate čebelarsko 
dediščino, delo čebelarja, produkte čebeljega panja ter postopek nastajanja medenega peciva 
in okraskov iz čebeljega voska. Iz prikaza dela spoznamo, kaj se od čebel lahko naučimo, kako 
uporabljamo med in druge medene dobrote za ohranjanje zdravja. V okviru medenih zgodb 
pripravljamo tudi redna strokovna predavanja na temo čebel, medu in apiterapije (S čebelo 
do medu, Apiterapija in Z medom do zdravja). V Thermani Laško smo naredili še korak dlje 
in na naravni osnovi zdravilnih in blagodejnih učinkov medu razvili wellness programe, ki 
smo jih poimenovali »Medeno razvajanje«, uvedli pa tudi posvetovalnico za apiterapijo ter 
obogatili kulinarično ponudbo. 

Eno od najbolj urejenih 
podjetij
Občina Laško je ob občinskem prazniku organizirala tekmovanje za najbolj urejene 
vasi in objekte v občini v sklopu vsakoletne akcije Turistične zveze Slovenije MOJA 
DEŽELA LEPA IN GOSTOLJUBNA. V kategoriji najbolj urejeno PODJETJE je bilo družbi 
Thermana podeljeno 2. mesto. 

Čebelam prijazno podjetje
Čebelarska zveza Slovenije in Javna svetovalna služba 

v čebelarstvu preko akcije »Ohranimo čebele« 
ozaveščata ljudi o pomenu čebele za naše 

okolje in življenje. Zveza vsako leto razpisuje 
natečaj »Čebelam najbolj prijazno podjetje«, 
ki s svojimi aktivnostmi dokazuje veliko 
mero skrbi za naravno in prispeva k še 
večjemu ozaveščanju splošne javnosti o 
pomenu čebel in čistega okolja. Strokovna 
komisija je na osnovi prejetih vlog podjetju 
Thermana, d. d., podelila 1. MESTO ZA 

ČEBELAM NAJBOLJ PRIJAZNO PODJETJE V 
LETU 2012. V vlogi smo predstavili svoj trud, 

saj podjetje na osnovi sprejete okoljske politike 
družbe in okoljskega programa podjetja deluje v 

smislu varovanja okolja in kot tako velja za okolju 
prijazno turistično namestitev. Priznanje je bilo podeljeno tudi na 
osnovi sodelovanja s Čebelarskim društvom Laško in Medeno zgodbo. 
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Zaljubljena v 
Thermano Laško

BIVANjE V ThERMANI LAŠKO

Želeli so se prepričati o moji reklami. Hitro sem poklicala gospo 
Urško Kužnik, ki je vodja recepcije, in jo poprosila za ogled. 

Čudovita dobrodošlica, voden ogled, moji prijatelji so bili 
navdušeni. In danes je njihova dopustniška destinacija 
Wellness Park Laško.

Ni pa vam pri srcu le 
Thermana, ampak tudi Laško?

Kot sem rekla, v Thermano navadno pridem z možem in 
družbo. Kar dobimo tam, dobimo tudi v mestu, kjer smo zelo 

dobro informirani o dogajanju v centru in okolici. Laško je 
čudovito. Ima veliko turističnih točk. Nekatere smo si že ogledali, 

nekatere nas še čakajo. Mislim, da je to nikoli končana zgodba, saj 
je vedno, ko pridemo, na voljo nekaj novega. Jaz, kot vsaka ženska, ob 

obisku mesta seveda najprej rada obiščem trgovine s tekstilom. Se pa skoraj 
vedno povzpnemo na grad, od koder je lep razgled na prečudovito dolino in Savinjo. 

Obiščemo bližnje cerkvice in se zapeljemo tudi malo dalje recimo do Hude jame z okolico, 
ogledali smo si tudi že stoletne lipe, cerkvico na Šmohorju, ki smo si jo s pomočjo prijaznih 
domačinov ogledali, v njej zapeli in slišali stare orgle.

Bili ste ena izmed prvih obiskovalk novega 
programa v Thermani. Gre za edinstveno 
novost v Sloveniji, prvi celovit Ayurveda 
Center Thermana & Veda. Kakšne so vaše 
izkušnje?
Ayurveda je zame nova izkušnja. Tudi zato, ker ne govorim angleškega jezika. A se je izkazalo, 
da to ni problem. Hotel je poskrbel tudi za take kot sem jaz in za prevajalca dal simpatičnega 
gospoda Petra. Boljšega ne bi mogli izbrati. Vedno je bil prisoten pri pogovoru s svetovalcem 
in tudi takrat, ko ga želim samo kaj vprašati, je na voljo. Če njega ni, ga z veseljem nadomestijo 
prizadevne receptorke. Tako, da v zvezi s tem ni nobenega problema. Naj poudarim, da je 
svetovalec zelo prizadeven in individualno obravnava prav vsakega gosta. Tako za terapije, 
ki so potrebne za moje probleme, daje navodila maserjem in sestavlja tudi jedilnike. Ko sem 
prvič poskusila celoten program bivanja, ki temelji na načelih ayurvede, mi je svetovalec 
dodelil maserko Somyo. Ima res zlate roke in se popolnoma posveti svojemu delu. Pa še 
kuharja moram omeniti. Res je, da vsaj zame dela prevelike porcije, čeprav je vse zelo dobro. 
Pa tudi k mizi pride vprašati, ali je vse po pričakovanjih. Moje mnenje je, da je Thermana 
Laško s celostno ayurveda ponudbo izjemno veliko pridobila in izboljšala wellness storitve.

Po čem se Thermana Laško razlikuje od drugih 
ponudnikov turističnih storitev? 
Take strokovnosti in prijaznosti nisem doživela še v nobenih termah, pa sem jih pred 
Wellness Parkom Laško obiskala že veliko. Posebnosti ob obisku ne naredijo le zame, ampak 
za vsakega gosta. Lepo in nasmejano ga sprejmejo. Ni nepotrebnega čakanja. Sobe so res 
lepo opremljene in zelo je čisto. Naj omenim še okusno kuhinjo in raznovrstno hrano, ki si 
jo gostje po lastni izbiri postrežejo, ter pohvalim prizadevno osebje v strežbi. Nasmeh nič ne 
stane, veste, a na goste čudežno deluje. Poleg naštetega so prednost pred drugimi dosegli 
tudi z novim Ayurveda Centrom, ki ponuja vse na enem mestu – wellness, namestitve 
oziroma bivanje ter gostinstvo. Vse to ponujajo z vključenim celostnim pristopom po načelih 
ayurvede. Poskusite tudi vi, na življenje boste gledali drugače.

Naročite svoj brezplačni izvod Moje Thermane na urednistvo@thermana.si

Pogovarjala se je Helena Ajdnik, Kreativus

Ga. Slavka Janežič je po rodu Dolenjka, ki je skoraj vse življenje 
živela v Ljubljani. Rojena je bila med drugo svetovno vojno in 
je zaradi revnega družinskega okolja že pri petnajstih letih 
začela služiti svoj denar. Ker navkljub pridnosti za študij 
denarja ni imela dovolj, se je za študijske klopi odločila 
leta kasneje, in študirala ob delu, da je prišla do želenega 
poklica. Do upokojitve je delala kot računovodkinja. A tudi 
v tretjem življenjskem obdobju ji delovna vnema ni dala 
miru, zato se je tudi po upokojitvi vrgla v računovodske 
vode. Je srečno poročena in mati dveh sinov. Pravi, da 
danes časa za delo več nima, tudi ne potrebe, raje uživa v 
zasluženi upokojitvi. Njena najljubša turistična destinacija 
je Laško, kjer je gostja hotela Wellness Park Laško že leta. 
Tako redna, da svojih obiskov več ne šteje. 

Gospa Slavka, kako se je začela vaša 
prijateljska zgodba s Thermano Laško?
Hotel Wellness Park Laško je praktično že moj drugi dom, zato se mi ne zdi pomembno šteti. 
Če vam povem, da sem bila lani tukaj sedemkrat, potem veste, da res uživam. V Laško sem 
zašla pred leti, povabila me je prijateljica, ki ima tukaj vikend. Šli sva se kopat v zdraviliški hotel. 
Jaz ne bi bila jaz, če ne bi hotela videti tudi kopališča pod čudovito kupolo. Tako sva naslednji 
dan zopet šli v kopališče, in to v bazen pod kupolo. Od takrat dalje se nisem več ločila od tega 
prečudovitega kopališča.

Ko pridete v Laško, izkoriščate storitve obeh 
Thermaninih hotelov?
Hvaležna sem, da do sedaj še nisem potrebovala storitev v Zdravilišču Laško. Če jih bom, pa 
gotovo ne bom šla drugam kot v ta hotel. Do sedaj še nisem srečala nobenega pacienta, ki ne bi 
bil zadovoljen v tem zdravilišču. Vsak je zelo pohvalil zdravstveno osebje in druge storitve. Jaz 
sem vedno gostja hotela Wellness Park Laško, kjer je ponudba in vsebina drugačna, takšna, ki jo 
še lahko uživam. Na srečo. Storitve so res na nivoju. Že ko stopiš iz dvigala, zagledaš nasmejane 
obraze receptork, ki te že na hodniku pozdravijo tako, da takoj izgubiš morebitno slabo voljo. 
Točno po naročilu te sprejmejo usposobljeni maserji, pedikerji, manikerji, ki odpravijo vse 
morebitne težave in te pocrkljajo, polepšajo. Jaz se vsemu temu ne morem odpovedati. Še 
posebej zato, ker vedno dobim kakšno darilce, kot recimo bon za deset evrov za katerokoli 
storitev v wellnessu.

So se v času vaših obiskov spletle prijateljske 
vezi z drugimi gosti?
Vsakokrat se srečam in pogovarjam s hotelskimi gosti. Seveda jih že v bazenu informiram o 
storitvah v hotelu in wellnessu, če česa še ne vedo. Pa tudi informiram jih o turističnih točkah, 
ki smo si jih mi že ogledali. Do kakšnih poglobljenih prijateljskih vezi pa ni prišlo.

Pripeljete v Thermano tudi moža, družino, 
prijatelje?
Seveda ne pridem sama, ker tudi moj mož obožuje Wellnes Park. Skoraj vsakokrat pripeljemo 
zraven tudi prijatelje. Nekatere večkrat, nekatere pa vsaj enkrat ali dvakrat v letu. Lahko tudi 
povem, da smo enkrat za spremembo silvestrovali v drugem hotelu. Bili smo velika skupina. 
In ker nismo bili prav navdušeni nad hotelom, sem hitro izkoristila priliko in jim povedala za 
Wellness Park v Laškem. Dogovorili smo se za ogled, ker niso povsem verjeli mojim besedam. 
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2120 OSKRBA STAREjŠIh

Za varno in brezskrbno 
starost

časih smo bili ljudje bolj povezani med sabo 
kot sedaj. 

Kaj vas je v tretjem življenjskem 
obdobju zopet pripeljalo v Laško?
Za bivanje v oskrbovanem stanovanju 
družbe Thermana sem se odločila, ker 
mi je Laško pri srcu. K odločitvi so 
pripomogle dolgoletne pozitivne iz-
kušnje z medicino Zdravilišča Laško in 
pa spomini na prijazne ljudi. Za Laško 
sem se odločila tudi zaradi možnosti 
koriščenja storitev družbe Thermana. 
Moja velika ljubezen je plavanje, žal mi 

bolezen in leta ne dopuščajo več, da bi 
bila aktivna. Poznam tudi druge domove, 

namenjene starejšim, saj sem obiskovala 
prijateljice in znanke, nikjer pa mi ni bilo 

tako všeč kot v Laškem. Tu sem zelo srečna in 
večkrat si rečem, da sem se odločila pravilno.

Kako bi opisali bivanje v oskrbovanem 
stanovanju? 

Stanovanje sem si uredila po svoje in v njem se zelo dobro 
počutim. Kadar potrebujem pomoč, so mi delavci vedno na voljo. 

Sedaj se že dobro poznamo in kar vedo, kaj si želim in kaj potre-
bujem. V domu se veliko dogaja, rada se udeležujem telovadbe in 
prireditev, najbolj sem vesela, ko nas obiščejo otroci, ki prinesejo 
razigranost in dobro voljo. Ko si zaželim miru, se umaknem v svoje 
stanovanje.

Ni skrivnost, da ljubite potovanja. Velikokrat ste obis-
kali Indijo, ki slovi po tradicionalni medicini, ki smo jo 
uvedli v Thermani. Kako se spominjate teh potovanj?

V Indijo sem se zaljubila ob prvem obisku, zato sem se tja vrnila 
kar sedemkrat. Nazadnje sem bila pri sedeminosemdesetih letih. Eni 

ljudje Indijo obiščejo zaradi vere, drugi zaradi tradicionalne medicine, 
sama sem v Indijo potovala zaradi arhitekture, ki me je očarala. Gre za 

zelo veliko deželo, ki sem jo prepotovala po dolgem in počez. Obiskala sem 
tako obmorske kraje kot tudi visokogorje. Rada se spominjam obiska znamenito-

sti. Ogledala sem si mavzolej Tadž Mahal pri mestu Agra, ki ga je v 17. stoletju za 
svojo pokojno ženo dal zgraditi vladar Šah Jahan. Mavzolej je iz belega marmorja in 
ga je več tisoč delavcev gradilo več kot dvajset let. V Agri smo obiskali tudi Rdečo 
trdnjavo oz. Rožnato mesto, ki velja za pravi biser med indijskimi mesti. V spominu 
mi je ostala tudi Hava Mahal oziroma palača vetrov, ki sploh ni palača, gre za steno s 
prečudovitimi okni. Obiskala sem tudi Kalkuto, velemesto v vzhodni Indiji, ki šteje več 
kot petnajst milijonov prebivalcev in je štirinajsto največje mesto na svetu. Na poto-
vanjih sem ogromno fotografirala in snemala s kamero. Lepe spomine nosim v sebi, 
rada pa pogledam tudi fotografije, kipe in druge spominke, ki krasijo stene mojega 
stanovanja. Vesela sem, ko slišim, da ste v Thermani začeli z uvajanjem tradicionalne 
indijske medicine. Prepričana sem, da je mogoče marsikatero težavo odpraviti tudi z 
ayurvedo, vedo o življenju.

Oskrbovana stanovanja so oblika bi-
vanja, ki bodisi nadomešča ali ča-
sovno odmika potrebo po odhodu 
v dom za starejše. Namenjena so 
osebam, ki ne morejo več živeti 
popolnoma samostojno in po-
trebujejo organizirano prehrano 
in nego. Stanovalci oskrbovanih 
stanovanj ohranjajo vse najpo-
membnejše prednosti bivanja v 
lastnem domu, predvsem pa av-
tonomnost in zasebnost. Arhitek-
turno in lokacijsko so oskrbovana 
stanovanja družbe Thermana brez ovir 
in v celoti prilagojena potrebam bivanja 
starega človeka, omogočajo tudi bivanje 
oseb na invalidskih vozičkih.

Stanovalci imajo zagotovljeno pomoč in nego v 
nujnem obsegu ter možnost dodatnega naro-
čanja storitev po lastnih željah. Zaradi tega 

se v stanovanjih počutijo udobno, prijetno in pred-
vsem varno.

Oskrbovana stanovanja lahko najamete. Velika so 
od 26,40 m2 do 30,40 m2, nahajajo pa se v prvem 
nadstropju vile Šmohor in vile Rečica. Vsako stano-
vanje ima predsobo, kopalnico in dnevni prostor ter je 
opremljeno s klicnim sistemom. Za prehrano je poskrbljeno v 
jedilnici doma starejših, obroke si pa lahko najemniki pripravljajo 
tudi sami. Oprema stanovanja je podobna tisti v hotelskih sobah, stanovanje 
pa si lahko opremijo tudi po svojih željah. 
Stanovalci oskrbovanih stanovanj imajo pri uporabi zdravstvenih in kopali-
ških storitev družbe Thermana 20-odstotni popust.

Pogovor z Ljudmilo Ravbar Amstetter

Rojeni ste v Ljubljani, kjer ste tudi živeli. Kdaj in na kakšen način vas je pot prvič 
zanesla v Laško?
V Laško sem prišla prvič pred več kot štiridesetimi leti, ko sem zaradi težave s hrbtenico obiskala 
zdravilišče, kjer so mi s svojim profesionalnim pristopom zelo pomagali. Rada sem se vračala, saj 
sem se tu od nekdaj dobro počutila. Okolica mi je bila izredno všeč. Ljudje so bili zelo prijazni, 
kar velja še danes. 

Kaj se je spremenilo od vašega prvega obiska do danes?
Lepe spomine imam na tiste čase, ki so bili drugačni. Ni se nam tako mudilo, kot se nam danes. 
Ob prvih obiskih Zdravilišča Laško sem bila nastanjena v današnji vili Debro. Spominjam se, da 
smo imeli na hodniku štedilnik, kjer smo si pacienti sami kuhali kavico in se družili. Skupaj smo 
se sprehajali po parku in večkrat obiskali gostilno Teksas, ki je imela še slamnato streho. V tistih 

Informacije:
Dom starejših Laško
Zdraviliška cesta 6
3270 Laško

www.thermana.si
janja.kamensek@thermana.si

T: (0) 3 734 56 00
T: (0) 3 734 52 46
F: (0) 3 734 52 47

Zdravo preživljanje 
prostega časa

BIVANjE V ThERMANI LAŠKO

V Thermani Laško celostno 
krepimo zdravje z naslednji-
mi animacijskimi aktivnosti:
•	 nordijska hoja,
•	 sprehodi po zdraviliškem parku,
•	 pohodi na okoliške hribe,
•	 animacija v Termalnem Centru,
•	 joga,
•	 vodna aerobika,
•	 vaje s stepi,
•	 glasba za ples in razvedrilo,
•	 izleti in ogledi.

Piše: Jacinta Doberšek Mlakar, prof. zdravstvene vzgoje

Na številne vzroke za nastanek bolezni posamezniki v sodobnem svetu ne 
moremo vplivati, imamo pa na voljo številne možnosti, ki nam omogočajo, 
da lahko veliko naredimo za svoje zdravje. Ohranjajo, izboljšajo in povrnejo 
ga uravnotežena in zdrava prehrana, zmerna telesna dejavnost, opustitev 
kajenja in tveganega uživanja alkoholnih pijač. Smiselno preživljanje 
prostega časa nas lahko ob¬varuje pred marsikatero telesno in duševno 
boleznijo ali pa vsaj omili posledice.

Prosti čas človeka ima »naravne« potrebe. 
Navadno je razdeljen na:
•	 počitek (razbremenitev od intelektualnih ali fizičnih naporov),
•	 druženje s pomembnimi bližnjimi (na ta način gradimo globoke, ljubeče in trajajoče 

odnose),
•	 razvedrilo (prinaša sprostitev in smeh),
•	 fizično aktivnost, 
•	 razvoj osebnosti (intelektualne, čustvene, estetske, delovne, moralne, socialne aktivnosti).

Način preživljanja prostega časa je osebna odločitev posameznika. Potrošniška družba in vpliv medijev 
so v ponudbi možnosti in načinov preživljanja prostega časa našli svojo »tržno nišo«. Namesto vprašanj 
»Kaj je dobro zame?«, »Kaj potrebuje moja duša in moje telo?« si prepogosto zastavljamo vprašanja 
»Kam naj grem, kaj naj delam, kaj je moderno?« To je velika napaka.

Zdravo in dobro se počutimo, kadar smo aktivni v preživljanju dneva in imamo dobro razporejena 
razmerja med potrebami, ki jih zahtevata naše telo in duševnost. To pomeni, da imamo »sebe v 
ravnovesju«!

Vodilni zdravstveni problemi mladih in starejših po vsem svetu so povezani z nezdravim koriščenjem 
prostega časa, predvsem velikim nesorazmerjem med sedenjem (gledanje televizije, poležavanje, igre 
z računalnikom) in fizično aktivnostjo v kombinaciji z uživanjem neuravnotežene prehrane, uživanjem 
alkohola, cigaret in ostalih drog. Bistrost življenja posameznikom in družini jemlje tudi psihična 
neaktivnost, osamljenost, nekomunikativnost, nezainteresiranost zase, za druge, za ožje in širše okolje.

Redna telesna dejavnost naj zopet postane naša prvinska potreba. To navado skušajmo z lastnim 
vzorom prenesti tudi na svoje otroke. Gibanje naj bo redno, najbolje hoja ali kolesarjenje, lahko tudi 
vaje doma. Vsak dan ali vsaj trikrat na teden se gibljimo po 30 minut. Pri tem ni potrebno pretiravati; 
napor naj bo »do zadihanosti«, ko se še lahko normalno pogovarjamo. Obdobno naj se zgodi intenzivno 
gibanje. Priložnost je prav gotovo takrat, ko obiščemo zdravilišče. Zakaj ne bi redno vsaj konca tedna 
preživeli z družino, prijatelji in zaplavali? Plavanje je primerno za vsako starostno obdobje in zato 
izvrstna ter zdravju prijazna telesna dejavnost. Odlična izbira je tudi ples. Gre za družabni trenutek, ki 
koristi zdravju, saj smo ravno prav telesno aktivni. Zavedajte se, da veliko sedenja škodi fizičnemu in 
duševnemu zdravju, človek pa je »narejen« za premikanje in gibanje.

Nasveti za zdravo porabo prostega časa:
•	 Prakticirajte krajše ali daljše sprehode v naravi.
•	 Vzdržujte zanimanje za dogajanja v vaši okolici in negujte stike z bližnjimi.
•	 Družite se!
•	 Ukvarjajte se z zanimivimi stvarmi (gledališče, nastopi, igranje instrumenta, ustvarjanje …).
•	 Recite stop alkoholu in kajenju.
•	 Zgodaj se odpravljajte spat in dovolj spite.
•	 Rešujte križanke, berite knjige in se igrajte.
•	 Obvladujte svoje razpoloženje.
•	 Priskrbite si pomoč, če jo potrebujete.
•	 Negujte vaš smisel do življenja – ŽIVETI JE LEPO!
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Naročite svoj brezplačni izvod Moje Thermane na urednistvo@thermana.si

Zdravljenje z bioenergijo
PO METODI »ZDENKO DOMANČIČ«
Terapijo zdravljenja z bioenergijo sva v Zdravilišču Laško pričela že leta 2006 to je takrat, ko sva 
pri g. Zdenku Domančiću diplomirala. Njegova metoda je znanstveno potrjena in preverjena 
pred posebno zdravniško komisijo leta 1984. Alternativno zdravljenje je v svetovni zdravstveni 
organizaciji (WHO) priznano že od leta 1976. Metoda je uspešna kot samostojna terapija, zelo 
dobre rezultate pa dosega tudi kot dopolnilno zdravljenje skupaj z metodami uradne medicine. 

Že dalj časa vemo, da za normalno zdravje človeka mora energetsko telo, ki je sestavljeno iz avre, 
čaker in energetskih meridijanov, delovati usklajeno oziroma biti mora uravnoteženo. Življenjska 
energija se pri zdravemu človeku brez ovir pretaka po telesu in energetsko oskrbuje telo in vse 
organe. Stres, operacije, poškodbe in močna čustvena doživetja povzročijo, da se na določenem 
delu telesa pretok energije poslabša ali pa celo prekine. Na tem delu telesa sčasoma nastopijo 
zdravstvene težave, ki lahko pripeljejo do resne bolezni. 

S terapijo, ki jo izvajava odpravimo blokade pretoka energij, telo oskrbiva z bioenergijo in obolelo 
mesto energetsko obdelava. Po štiridnevni terapiji pridobljena bioenergija v telesu ostane še od 
štirinajst dni do štirih tednov in v tem času se v telesu odvija samozdravljenje. To je prava pot k 
zdravju in boljšemu počutju, pri velikem številu pacientov pa je bila to pot do končne ozdravitve.

Terapijo izvajamo v Zdravilišču Laško, MODRA DVORANA v  II. nadstropju. 
Zdravljenje traja zaporedoma štiri dni, od 15 do 60 minut na dan glede na vrsto bolezni.

Terapija je uspešna pri zdravljenju naslednjih bolezni:
GLAVE, NOTRANJIH ORGANOV, ŽENSKIH IN MOŠKIH SPOLNIH ORGANOV, SLADKORNE BOLEZ-
NI, OKONČIN IN SKLEPOV, HRBTENICE, OŽILJA, GANGRENE, PSIHE, STRESA, RAKA, TUMORJA, 
ALERGIJE, BOLEZENSKA STANJA PO BORELIOZI IN PUTIKI, KAPI, PARKINSONOVE IN ALZHEI-
MERJEVE BOLEZNI, MULTIPLE SKLEROZE, RAZNIH BOLEČINSKIH IN POSTOPERATIVNIH STANJIH 
ter drugih boleznih, ki niso virusnega izvora.

NAROČANJE in INFORMACIJE:
maks.felser@gmail.com | 041 998 352 | 041 521 380 

MILENA IN MAKS FELSER, Dipl. terapevta
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Nova Elanova 
kolekcija smuči 
premierno 
predstavljena v 
Thermani Laško

KONGRESNI CENTER

Družba Elan je vodilni proizvajalec in ponudnik izdelkov za 
športno in aktivno preživljanje časa. Na globalnem tržišču 
igra pomembno vlogo že več kot 65 let. Vsa podjetja Elan 
so z inovativnim pristopom in napredno tehnologijo predana 
razvoju tehnično in oblikovno dovršenih izdelkov. Ti nudijo 
kupcem s celega sveta užitek v športnih aktivnostih.

Zimsko dejavnost Elan osredotoča na proizvodnjo smuči in snežnih desk. 
Blagovna znamka Elan vsako smučarsko sezono potrjuje in dograjuje 
svoj ugled tako pri smučeh kot snežnih deskah. Originalnost, razno-

likost in inovativnost omogočajo, da izdelki Elan govorijo sami zase. V letu 
2012 je bila s strani nemške institucije Plus X Award Elanu podeljena prestižna 
nagrada za najbolj inovativno športno tržno znamko.

Vsako zimo Elan znova potrjuje svojo odličnost. V septembru se v Sloveniji 
združijo predstavniki trgovske mreže iz več kot petinštiridesetih držav celega 
sveta na tradicionalni Elanovi prodajni konferenci z namenom, da se ekskluz-
ivno seznanijo s popolnoma novo kolekcijo smuči in snežnih desk za naslednjo 
zimsko sezono. Ob tem pa aktivnosti predvidevajo tudi, da poslovni partnerji 
spoznajo lepote in zaklade Slovenije. Tokrat je Elan izbral prijetno destinacijo 
– mesto Laško, z modernim hotelskih kompleksom Thermana Laško, ki je s 
kongresnimi in zelo kakovostnimi lastnostmi popolnoma zadovoljil Elanova 
pričakovanja.

Namen prodajne konference je kombinacija osrednjih ciljev – predstavitve in 
razkritja najnovejše kolekcije ter tehnologij smuči in snežnih desk, delavnic, z 
namenom izobraziti ter aktivno vključiti udeležence v produktne, trženjske in 
prodajne aktivnosti; na drugi strani pa jim ponuditi občutiti in doživeti sloven-
ske lokalne skrivnosti – znamenitosti, kulinariko in ljudi.

Dvodnevni dogodek predstavitev, motiviranja in navduševanja predstavnikov 
Elanovih distribucijskih podjetij in mnenjskih voditeljev se je izkazal za izredno 
uspešnega. Tudi zaradi odličnega sodelovanja z ekipo 
Thermane Laško, ki je pri tovrstnih sode-
lovanjih na najvišji ravni.

Pritličje površina m2 širina, dolžina

Velika dvorana skupaj 538,2 27,6 m | 19,5 m 490 / 280 / / 280
Velika dvorana i 302,25 15,5 m | 19,5 m 280 / 160 / / 160
Velika dvorana ii 234 12 m | 19,5 m 210 / 120 / / 120
Gala dvorana 138,3 9 m | 15,37 m 120 32 64 40 48 80
Foyer z recepcijo 458 / / / / / / /
Garderoba 50 / / / / / / /
dnevno nočni bar 95 / / / / / / /

1. Etaža površina 
m2 širina, dolžina

modra dvorana skupaj 206,2 15 m | 13,67 m 200 96 116 36 56

modra dvorana i 105,4 7,71 m | 13,67 m 96 24 56 28 32

modra dvorana ii 100,8 7,36 m | 13,70 m 105 28 60 30 36

zelena dvorana 78 7,41 m | 10,53 m 66 20 40 18 24

oranžna dvorana 72,4 7,59 m | 9,54 m 55 16 32 18 24

rdeča dvorana 72,6 7,63 m | 9,52 m 55 16 32 18 24

Vijolična dvorana 32,3 4,1 m | 7,89 m 20 12 14 14 16

rumena soba 30,2 4,08 m | 7,41m / 11 / 11 12

Foyer 335 / / / / / /

Več informacij o celotni kongresni ponudbi v 

Thermani Laško dobite na: 

03 423 24 80 
kongres@thermana.si 
(Mojca Leskovar, vodja programa M.I.C.E.).

Kongresni Center z 
največ prednostmi

KONGRESNI CENTER

V Thermani Laško smo z otvoritvijo Kongresnega Centra v septembru 
2010 ponudbo dopolnili s programom kongresnega turizma. 
Kongresni Center, ki skupaj s hotelom Wellness Park, 
Termalnim Centrom in Wellness Spa Centrom tvori 
vsebinsko zaokroženo, tehnološko najnovejšo in 
arhitekturno dovršeno ponudbo za najzahtevnejše 
kongresne goste, udejanja kakovostno storitev, 
ki je premišljeno umeščena in nagovarja jasno 
ciljno skupino.

Že ob samem snovanju kongresne ponudbe smo se 
obrnili na Zavod kongresno-turistični urad in tekom 
priprave projektov upoštevali tako mednarodne 

smernice s področja kongresnega turizma kot priporočila 
zavoda. Kongresni hotel Wellness Park Laško tako v celoti 
izpolnjuje standarde hotela s konferenčnimi zmogljivostmi, 
kot jih v skladu z mednarodnimi merili na tem področju 
postavlja slovenski Kongresno-turistični urad.

Kongresni Center zaradi odlične tehnične podpore in 
prilagodljivosti omogoča zadovoljitev potreb po resnično raznolikih 
dogodkih – od najzahtevnejših kongresov pa do družabnih srečanj, 
maturantskih in drugih plesov, porok, modnih revij, protokolarnih 
sprejemov ter tudi gledaliških in koncertnih predstav.

V dobrih dveh letih delovanja smo v kongresnem hotelu Wellness Park Laško gostili 
številna poslovna in družabna srečanja, s katerimi smo kongresni javnosti predstavili 
raznolike možnosti za organizacijo poslovnih in družabnih dogodkov, se uveljavili na 
domačem kongresnem trgu in povečali prepoznavnost tudi na tujih trgih. Dokazali 
smo, da znamo z individualnim pristopom ter prijaznostjo in ustrežljivostjo vseh 
zaposlenih, prilagodljivostjo do naročnika in predanostjo odličnosti, zadovoljiti 
še tako zahtevnega gosta. V Thermani se zavedamo, da vsak organizator in tudi 

udeleženec iščeta nove izkušnje. Če so te pozitivne, se 
rada vračata.

10 razlogov za 
organizacijo 

dogodka v 
Kongresnem 
Centru 
Thermana 
Laško

1. Izbirate lahko med sedmimi sodobno opremljenimi 
kongresnimi dvoranami in tremi sejnimi sobami, ki 

skupaj sprejmejo do 1.100 udeležencev. Največja 
večnamenska dvorana sprejme do 490 oseb.

2. Oprema v dvoranah je najsodobnejša. 
Nameščen avdio in video sistem 

omogočata izpeljavo dogodka na 
visoki profesionalni ravni. Vse dvorane 
imajo dnevno svetlobo in možnost 
zatemnitve. Brezplačni brezžični 
dostop do interneta je gostom na voljo 
v vseh objektih.

3. Kongresni center odlikuje 
velika prilagodljivost dvoran, v njem 

so moderno urejeni skupni prostori ter 
preddverje, kjer se lahko gostje srečajo na 

pogostitvi, sprejemu, prireditvi, služi pa tudi 
kot razstavni prostor za umetniška dela.

4. Namestitev v hotelu Wellness Park Laško 
odlikujejo visoka kakovost bivanja, prijaznost zaposlenih in 
zaokrožen spekter ponudbe na enem mestu (Termalni Center, 

Wellness Spa Center, Thermana 
& Veda Ayurveda Center Laško, 
preventivni programi in medical 
wellness v Zdravilišču Laško). Hotel 
ima 188 sob (s 347 ležišči), hotelsko 
ponudbo Thermane pa dopolnjuje tudi 
hotel Zdravilišče Laško.

5. Hotel Wellness Park Laško ima izjemno lokacijo 
ob Savinji s pogledom na reko in gozd.

6. Ohranjena kulturna dediščina mesta Laško z bogato pivovarsko tradicijo je mesto spremenila v blagovno 
znamko, ki jo dopolnjujeta privlačno okolje in lega v osrčju Slovenije.

7. Vašemu srečanju dodamo okuse vrhunske kulinarike, zanimive izlete, odkrivanje naravnih in kulturnih 
znamenitosti ter prav posebna doživetja, vse povsem po vaši meri in vaših željah.

8. Cestne in železniške povezave so udobne. Do avtoceste je slabih 12 km, s tem pa je Thermana lahko 
dostopna od povsod v Sloveniji in tujini. Avtobusna postaja je tik pred hotelom, železniška postaja je 
oddaljena le 500 m.

9. Gostje lahko parkirajo v neposredni bližini, kjer je 170 zunanjih parkirišč, 277 pa je parkirnih mest v 
podzemni parkirni hiši, z neposrednim dostopom do hotela in Kongresnega Centra. 

10. Za konec – v bogati kongresni ponudbi slovenskih naravnih zdravilišč se Thermana Laško edina ponaša 
s standardom kongresnega hotela ter tako na trg prinaša novo sodobno in privlačno ponudbo, ki je 
prava izbira tako za poslovna (kongresi, konference, seminarji, predstavitve, delovna srečanja, novinarske 
konference, protokolarni sprejemi, itd.) kot za družabna srečanja (gledališke in koncertne predstave, 
poroke, maturantski plesi, modne revije, idr.).
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Koledar prireditev v Laškem
MAVRICA POLK IN VALČKOV
Sreda, 20.3., ob 19.30, Kulturni center Laško

TRADICIONALNI MARČEVSKI POHOD NA ŠMOHOR
Nedelja, 17. 3., ob 8.00, start: Gasilski dom Debro

6. STIKOV POHOD NA HUM
Sobota, 23. 3., ob 9.00, start: grad Tabor Laško

7. POHOD PO ANZEKOVIH POTEH
Sobota, 13. 4., ob 8.00, start: Tic Laško

DAN POEZIJE
Petek, 19. 4., ob 16.00, obeležje Antona Aškerca na Globokem pri Rimskih To-
plicah 

TRADICIONALNI PRVOMAJSKI POHOD IN SREČANJE NA 
ŠMOHORJU 
Torek, 1. 5., ob 7.00, start: Gasilski dom Laško

SVETOVNI DAN MUZEJEV (Dan odprtih vrat)
Sobota, 18. 5., od 9.00 do 17.00, Muzej Laško

SREČANJE AŠKERČEVIH NAGRAJENCEV
Petek, 24. 5., ob 16.00, Aškerčeva domačija na Senožetih

18. POHOD PO AŠKERČEVI POTI 
Sobota, 15. 6., ob 7.00, start: Zidani Most

POLETNA MUZEJSKA NOČ
(Dan odprtih vrat, delavnice, ogled dokumentarnega filma)
Sobota, 15. 6., od 9.00 od 24.00, Muzej Laško

49. PIVO IN CVETJE 
11. – 14. 7. 2013, Laško

OKUSIMO UTRIP LAŠKEGA

STIK Laško

Tradicionalna prireditev Pivo in cvetje 
je skozi razgibano zgodovino postala 

ena največjih in najodmevnejših 
prireditev v Sloveniji, ki jo vsako leto 
obišče več kot 120.000 obiskovalcev. 
Na štiridnevni prireditvi v juliju je 
vzdušje na ulicah in trgih mestnega 

središča še posebej pestro. Pivo in 
cvetje poleg koncertov glasbenih 

izvajalcev različnih zvrsti ponuja še 
številne razstave, športne igre, prikaze šeg 

in opravil, kmečko ohcet, parado, ognjemet in 
še in še. 

Začelo se je s cvetjem
Začetki segajo v davno leto 1963. Pravzaprav se je vse skupaj začelo s 
skromno cvetlično razstavo v organizaciji hortikulturnega društva. Takrat 
se je porodila tudi zamisel o prazniku piva in cvetja. Pobudnik prireditve 
je bil gospod Ivan Vodovnik, tedanji predsednik pivovarne, predsednik 
turističnega in hortikulturnega društva. Leto kasneje je prireditev prvič 
stekla pod imenom »Pivo in cvetje«. Kljub nekaj zapletom so organizatorji 
uspeli pripraviti turistično, zabavno in veselo prireditev, torej takšno, ki 
so si jo za cilj zadali že na samem začetku. S pripravo tovrstne prireditve 
so želeli Laško ponovno oživeti ter urediti v privlačen kraj za prebivalce 
in obiskovalce, iz katerega bi odhajali z lepimi vtisi in se vanj tudi vedno 
radi vračali. Pri delu in pripravah na velik dogodek je sodelovalo veliko 
meščanov in okoličanov, kot je za prireditev značilno še danes. Sicer pa 
je bil uradni organizator prireditve turistično društvo, glavni sponzor pa 
laška pivovarna.

Za vsakogar nekaj
Že prvo leto je prireditev beležila tako velik obisk, kakršnega organizatorji 
niso pričakovali. Vsega je zmanjkalo. Število obiskovalcev se je nato iz 
leta v leto le še povečevalo. Odvijale so se številne prireditve, nekatere 
so se skozi leta ponavljale, spet druge so bile opuščene. Društva so 
pripravljala razstave (filatelistične, ribiške, lovske, gospodarske, turistične, 
čebelarske), ki so prikazovale njihove dosežke, manjkale pa niso niti raz-
stave spominkov in značk, malih živali, laške pihalne godbe in še kakšna. 
Uvod v dolge sobotne noči je vsakokrat popestril lep ognjemet, česar 
smo vajeni tudi danes. Skozi leta se je obdržala tudi povorka, ki danes 
prikazuje bogato pivovarniško tradicijo, cvetlično bogastvo ter stare šege 
in običaje. Pivo in cvetje je znano tudi po ohceti po stari šegi. Prvih nekaj 
porok sicer ni bilo pravih in je šlo le za prikaz kmečke ohceti, z leti pa 
je postal običaj, da gre za pravo poroko. V preteklosti na prireditvi niso 
manjkali niti promenadni vrveži godb in raznovrstni športni dogodki. 

Letos že 
devetinštiridesetič
Letos se bo odvilo že devetinštirideseto Pivo in cvetje, in sicer v dneh od 
11. do 14. julija. Dogajanje bo zopet nadvse zanimivo, dobrovoljno ter 
pisano in raznoliko, povsod pa bo seveda na voljo pristno pivo z dolgo-
letno tradicijo. Podroben program prireditve si oglejte na spletni strani 
www.pivo-cvetje.si. Vabljeni v Laško! 

Na podeželju, v idilični Rečiški dolini v občini Laško, se v 
Galeriji Maleš, Zgornja Rečica 89, že peto leto zapored 
odvijajo odmevne prireditve in razstave, na katerih se 
obiskovalci lahko seznanijo z zapuščino »slikajočega 
pesnika«. Miha Maleš sodi med tiste slovenske 
umetnike, ki so zapustili največje ustvarjalne 
opuse 20. stoletja, zato ne preseneča ugotovitev, 
zapisana ob umetnikovi veliki retrospektivi v 
ljubljanski Moderni galeriji leta 1974, da je Maleš 
za popularizacijo slovenske umetnosti v kulturni 
zavesti slovenskega človeka storil več kot kateri koli 
naš ustvarjalec od Jakopiča dalje. Za svoj umetniški 
opus je Miha Maleš leta 1977 prejel Prešernovo nagrado.
V jubilejnem letu 2013, ko obeležujemo 110-letnico 
umetnikovega rojstva, vas vljudno vabimo na ogled razstav in 
spremljajočih dogodkov, ki bodo umetnika predstavili v doslej še neznani luči. Po 
razstavah bo vodila lastnica Galerije Maleš in umetnikova hči, gospa Travica Maleš 
Grešak.

Več informacij: 041 867 246 (gospa Travica)

Pivo in cvetje 
skozi čas

Vabljeni v galerijo Maleš

TIC Laško, Trg svobode 8 
Laško Tel.: 03 733 89 50 
Faks: 03 733 89 56 
E-pošta: tic@stik-lasko.si 
www.stik-lasko.si

Delovni čas:
Ponedeljek–petek 
od 8.00 do 17.00
Sobota od 9.00 do 12.00

V TIC-u Laško lahko izbi-
rate med vrsto programov, 
lahko vam sestavimo tudi 
program po meri, nudimo 
pa splošne informacije o 
Sloveniji, informacije o La-
škem in okolici, spominke, 
razglednice, promocijske 
artikle Pivovarne Laško in 
uradne spominke turistične 
znamke I feel Slovenia.

ZA RAZVEDRILO IN NAGRADE

Nagradna križanka

Nagrade za križanko:

1. nagrada
1 x Ayurvedski posvet in tretma po izboru svetovalca ayurvede.

2. nagrada
1 x vstopnica za kopanje in savnanje za 2 osebi.

3. nagrada 
1 x vstopnica za kopanje za 1 osebo.

Pravila sodelovanja:
S sodelovanjem v nagradni križanki se strinjate s splošnimi pogoji. 
Vaši podatki bodo obdelani v skladu z Zakonom o varovanju podatkov 
(ZVOP-1-UPB1). Geslo nagradne križanke nam pošljite na dopisnici 
(skupaj z vašimi osebnimi podatki: ime, priimek, naslov, poštna številka, 
gsm številka) na naslov: Uredništvo Moje Thermane, Zdraviliška cesta 
6, 3270 Laško. 

Rešitev ali geslo nagradne križanke pošljite do 1.7.2013. Nagrajenci 
bodo objavljeni v naslednji številki časopisa Moja Thermana.

nagrajenci nagradne križanke moja Thermana 9:
1. nagrada: Ana Simončič, Šempeter
2. nagrada: Erika Špilar, Trbovlje
3. nagrada: Angelca Vombergar, Cerklje

nagrajenec Vodomčkove nagradne igre moja Thermana 9:
Nagrado družinsko kopanje v Termalnem Centru prejme Grega 
Globočnik, Celje

Nagrajenci bodo prejeli nagrade po pošti!

5 9 6
2 8
4 5 1 7

4 6 2
9
2 3 4 9 7 1

8 3 5
1 3

4 8 9 1
Sestavil: g. Peter Poljak

Sudoku za prosti čas

Za več nagradnih iger obiščite Facebook:www.facebook.com/thermana.lasko.slovenia
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DESETAK JE NOVA NAKUPOVALNA VALUTA PO VSEJ SLOVENIJI.

darilni bondarilni bon
Čarobno! Desetak izpolni 
vse želje v 4 nakupovalnih 
središčih Slovenije.

Odkrijte raznolike prednosti Desetaka: magični darilni bon lahko unovčite v vseh prodajalnah, gostinskih in storitvenih 
lokalih v 4 najboljših nakupovalnih središčih Slovenije. Naj bodo to modna oblačila in dodatki, tehnika ali kulinarične 
dobrote – Desetak bo izpolnil vse vaše želje. Doživite čarobnost Desetaka – novi darilni boni v vrednosti 10 € so vam 
na voljo v informacijski pisarni Europarka.

Podrobnejše informacije so na voljo na: www.desetak.si

Desetak
DARILNI BON
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