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Največja vrednost podjetja
so ljudje - še toliko bolj v
turizmu, saj ljudje v njem
iščejo dobro počutje in
prihajajo po doživetja

Iz vsebine
Za dobro počutje

N

a vprašanje, katere so najvrednejše neotipljive »stvari« v podjetju, zagotovo lahko
dobimo zelo različne odgovore. A vse bolj jasno je v številnih podjetjih izraženo
prepričanje, da so to blagovna znamka, znanje v podjetju, odnosi med ljudmi,
energija, ideje, koncepti. Ljudje! Če to velja za številne panoge predvsem zadnja leta – to
zavedanje pa je na splošno še dodatno okrepilo zdajšnje gospodarsko stanje, pa lahko
rečem, da se v turizmu pomena ljudi za uspešnost podjetja in za pozitivno izkušnjo gosta
zavedamo že od nekdaj.
Res je, da je danes za konkurenčen in privlačen nastop na trgu treba nenehno vlagati v razvoj nove
ponudbe in dopolnjevanje obstoječe. Ustvarjati inovativne produkte in razvijati kreativne pristope.
Tudi v Thermani Laško smo podobno kot drugod v slovenskem turizmu v preteklih letih izredno
veliko vlagali in tako lani jeseni po večletni gradnji zaključili obsežen razvojni projekt Wellness
Park Laško, s katerim smo v naši družbi nagovorili nov segment najzahtevnejših wellness in
kongresnih gostov. A hkrati ne smemo – in nismo – pozabili, da uspeh v največji možni meri
določajo prav ljudje, ki ustvarjajo, upravljajo in izvajajo to ponudbo.
Kljub izredno zaostrenim razmeram na trgu zaposlovanja se v turizmu soočamo s povsem
drugačno situacijo, že več let imamo namreč velike težave zaradi primanjkovanja kadrov
v gostinstvu, pri čemer se s to težavo ne soočamo zgolj v Sloveniji, temveč je to značilno kar
za celotno Evropo. Težko je s prstom pokazati na krivca, sploh pri tako vsesplošnem problemu. Ali
je to sistem izobraževanja ali razvrednotenje poklica zaradi dejstva, ker ga lahko opravlja vsak? Ali
pa ga mladi preprosto dojemajo kot neprivlačnega zaradi neugodnega delovnega časa, slabih plač
in manjšega ugleda?
Prav zato je še toliko pomembneje pogledati izza tega splošnega stanja in prepoznati vse
tiste, ki v svojem poklicu vidijo izziv in se zavedajo, da je treba delati s srcem, da poklic veliko zahteva, a tudi veliko daje. Tokratno uvodno nosilno temo smo zato posvetili ljudem
v Thermani, ki vsak dan znova skrbijo za dobro počutje, zdravje in prijetna doživetja naših
gostov. Iz naše ekipe 505 ljudi smo izbrali pet mladih, ki so s svojim znanjem in veščinami,
a tudi s suverenim nastopom in pozitivno energijo opozorili nase na zadnjem Gostinsko-turističnem zboru v Kranjski Gori, sicer pa lahko pri spoznavanju njihovih zgodb na naslednjih treh
straneh najdete še več stičnih točk. Ponosen sem, da so del naše zgodbe.
Thermana Laško smo družba, ki svojo vrednost temelji na lokalnih virih, lokalnem okolju in ljudeh,
ki prihajajo v veliki meri iz lokalnega okolja, kar je danes izredno pomembno. A hkrati smo družba,
ki svojo lokalno zgodbo gradi tako, da je konkurenčna na globalnem trgu. Pri tem bomo uspešni
zgolj in samo takrat, ko bomo pisali prijetne, uspešne zgodbe – tako zgodbe ljudi, ki prihajate k
nam, kot zgodbe ljudi iz Thermane, ki živijo in ustvarjajo z nami.

Ponosni smo, če jih lahko ustvarjamo skupaj z vami.
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Vsak dan
prinaša
nove
izzive.
In piše
nove
zgodbe …
Besedilo: Miša Novak

Ko se odločamo, kam se bomo podali na počitnice ali zgolj na kratek oddih, ponavadi pri izbiri upoštevamo karakter destinacije,
vrsto in zaokroženost ponudbe pa tudi sam ambient hotela – kot kažejo raziskave, pri tem veliko damo na mnenja in priporočila
prijateljev, znancev in vse več tudi spletnih forumov. A če se nekam vračamo, je to skoraj v celoti zato, ker smo se tam dobro
počutili. Počutje pa v največji meri ustvarjajo prav ljudje!

V

poslanstvo Moje Thermane smo med drugim zapisali tudi spoznavanje zgodb ljudi. Tistih, ki prihajate v Laško po dobro počutje,
in tudi tistih, ki se trudijo, da vam bo v Thermani, družbi dobrega počutja, lepo. Prijetno. Da se boste sprostili, nekaj naredili
zase in za svoje zdravje. Da se boste napolnili z energijo. Tudi s prijaznostjo, trudom in nasmehom ljudi, ki tukaj delajo.

Kjer se srečajo zgodbe gostov in zgodbe zaposlenih
Tako kot je vsak gost zgodba zase – s svojim razlogom za obisk, s svojimi potrebami in pričakovanji, s svojimi željami,
ima tudi vsak zaposleni svojo zgodbo. Tokrat smo v ospredje postavili zgodbe ljudi iz Thermane. Lepo iztočnico
nam je dala tokratna sogovornica v časopisu, zdravnica splošne medicine Majda Masten, ki že od svojega petindvajsetega leta živi z multiplo sklerozo in zadnje leto in pol prihaja v Zdravilišče Laško prav vsako sredo na svoje
rituale razgibavanja v termalni vodi ter japonske shiatsu in ayurvedske abhyanga masaže, ko je dejala: »Resnično
me je presenetilo, koliko tukaj v Thermani dajo na izobraževanje. Kako maserji obvladajo svoje delo in kaj vse vedo
o medicini! Pa receptorji z vsemi jeziki, ki jih obvladajo, …«

505 ljudi, 155 let tradicije
Izmed 505 ljudi, ki tvorijo Thermanino ekipo, smo tokrat izbrali peterico mladih, ki so s svojim znanjem in veščinami,
a tudi s suverenim nastopom in pozitivno energijo opozorili nase na zadnjem Gostinsko-turističnem zboru v Kranjski
Gori. Bogdan in Miha sta natakarja, Tomaž in Jernej kuharja, Tanja receptorka. A naj bo to zgolj neka skupna rdeča nit,
ki je spodbudila pogovor z njimi.
Kaj je v resnici tisto, kar imajo skupnega? Da so mladi? Zagotovo, a še mnogo več. So ljudje, ki vsak dan znova v
svojem delu vidijo nove izzive in ustvarjajo nove zgodbe. Ljudje, ki v poklicu kuharja, natakarja in receptorja – v času, ko
se mladi vse manj odločajo za to delo − vidijo svojo poklicno in življenjsko pot. Ljudje, ki v svoje delo vlagajo sebe. Ljudje, ki
uživajo v tem, kar počnejo. Ljudje, ki tudi v prostem času iščejo nove ideje, spremljajo novosti, jih preizkušajo in oplemenitene s
svojimi spoznanji prenašajo v delovno okolje. So peterica, ki na neki način predstavlja vseh 505 ljudi iz Thermane. Spoznajmo jih!
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Tomaž Turk

hitro oropa sposobnosti uživanja, pozornosti do drobnih stvari … Zagotovo bo prišel čas, ko bodo ljudje tisti čas, ki ga imajo, bolje investirali. Ko
bodo poskušali tudi kaj novega. Ko se bodo znali sprostiti, si vzeti čas in
preprosto uživati. Ko bo pomembno, da je ta čas preživet kakovostno, v
družbi prijateljev, ob okusni hrani in v lepem okolju. Veseli me, ko vidim
odzive gostov ob kakšnih posebnih promocijskih predstavitvah. Zanima
jih, ali in kje je to mogoče doživeti.

»Če si gosta prepričal z
»očmi«, si naredil veliko. Če si ga prepričal še z
okusom, si zmagal.«
Tomaž je kuhar v hotelu Hum. Rad ima lepe stvari. V dekokrožnikov mu ni para, in kar je najpomembneje – v tem preuživa. Kuhinja je njegov dom in zelo rad preizkuša nove in drugačV kulinarični artistiki je dobil zlato medaljo, v tekmovanju magic box,
omejenem času iz omejenih in točno določenih sestavin narediti kar največ,

raciji
prosto
ne okuse.
kjer mora v
pa bronasto.

V čem vidite poslanstvo dekorativnega izrezovanja sadje in zelenjave v kulinariki?
Če si gosta prepričal z »očmi«, si naredil veliko. Če si ga prepričal še z okusom, si zmagal. Veliko mi pomeni, da
ljudje opazijo dekoracijo. Da so pozorni na detajle. Prav zanimivo je poslušati komentarje gostov, ko si ogledajo
kakšno dekorativno mojstrovino …

Koliko nam je ljudem, na splošno, pomembna dekoracija hrane?
V današnjem hitrem tempu si kar ne znamo vzeti dovolj časa, da bi se temu malo bolj posvetili tudi doma, pri
obrokih, ki jih pripravljamo vsak dan. Ponavadi nekaj zelo na hitro pojemo. Ne posvečamo dovolj pozornosti videzu krožnika, mize oziroma okolja, v katerem jemo … Tako zgolj potešimo svojo lakoto, ne nahranimo pa svoje
duše. A tudi slednje je pomembno!

Miha Pančur

»Navdušiti gosta? Pri nekom že
nasmeh naredi čudež, pri drugem
pa morda ves trud in znanje ne
obrodita sadov.«
Miha je natakar v hotelu Wellness Park Laško. Ko smo za nekaj besed o
njem povprašali vodjo gostinstva v Thermani Laško Boštjana Humskega,
ga je opisal kot zelo uglajenega, prijaznega in komunikativnega. In kje se je
Miha s svojimi znanjem še posebej izkazal? Poleg tega, da je ljubitelj piva,
ga zna tudi
pravilno natočiti. V točenju in postrežbi
piva
je prejel srebrno medaljo.

Pravijo, da ste ljubitelj piva. Je z njim
povezana kakšna
zgodba? Kakšna
skrivnost?

Rekli bi lahko, da je kulinarična artistika zelo minljiva. Čudovite skulpture, v
katere je vloženega veliko časa, a imajo omejen čas trajanja. Izzivi?
Rad delam na primer z lubenicami, saj nastajajo res čudoviti barvni, rdeče-zeleno-beli vzorci, lažje pa je z bučami, saj so bolj obstojne. Želim pa se izpopolnjevati na področju čokoladne in sladkorne artistike – v ustvarjanju
dekoracije iz čokolade in sladkorja, saj je v primerjavi s sadjem in zelenjavo trajnejša.

Kulinarična artistika
Kulinarična artistika izvira iz Kitajske in pomeni dekorativno, umetnostno izrezovanje ali obdelavo sadja in
zelenjave. Z oblikovanjem najrazličnejših likov nastaja dekoracija v gostinstvu − za krožnike, mize oziroma
celotne banketne in druge pogostitve.

Bogdan Deželak

»V tem, da iščem povezave med
zgodbami jedi in zgodbami
vina, vidim vsak dan znova
velik izziv.«

Bogdan je mlad, ambiciozen, inovativen in odlično strokovno
podkovan natakar v Thermaninem mestnem hotelu Hum, kjer
koordinira delo strežbe in recepcije. Vodja gostinstva v Thermani Laško Boštjan Humski pravi, da ve, kaj hoče, in temu sledi.
V pripravi omizja in pri angleškem načinu strežbe je dobil zlato
medaljo, v tekmovanju vinskih svetovalcev – sommelierjev pa srebrno.

Vzemiva za iztočnico naslov članka »Vsak dan prinaša nove
izzive. In piše nove zgodbe …« Kaj to pomeni vam?
Na splošno velja, da je v kuharskem poklicu več možnosti, da se izraziš. Ker sem v strežbi pogrešal to
kreativnost, sem se odločil za izobraževanje za vinskega sommelierja. V tem, da iščem povezave med
zgodbami jedi in zgodbami vina, vidim vsak dan znova velik izziv. Pomembno mi je tudi, da ima vsaka
jed svoje ime in priimek, prav tako kot to velja za vsako osebo. To jed je nekdo naredil, v njo je vložil
veliko truda. In izziv natakarja je, da jo predstavi.

Kje ima poklic mesto v vašem življenju?
Ima kar premočen vpliv … Kar ne morem se resnično sprostiti. Danes je hiter življenjski slog tisti, ki nas

o
koncu

Da, pivo imam rad, ne
samo laško, vsa piva rad
poskušam. Zgodba o pivu
seveda obstaja, a je morda
preveč osebna … Posebnih
skrivnosti, ki bi jih lahko razkril,
ni, so pa pravila. Pa veliko znanja
samem točenju in postrežbi piva. Na
pa je vse v praksi.

Koliko je s tem povezano dejstvo, da delate v Laškem, pivovarskem mestu?
Posebne povezanosti z Laškim v bistvo ni. Pivo sem točil in pil, že preden
sem prišel v Laško. Je pa to vsekakor lepa povezava.

Kaj je tisto, kar dela natakarja dobrega – takšnega,
da sam uživa pri delu in da s svojim pristopom navduši tudi gosta?
To delo moraš imeti res rad. Sprijazniti se moraš s tem, da ko se vsi zabavajo, ti najbolj delaš. A v nekaj letih kar pozabiš, da so v letu tudi prazniki in
nedelje … Navdušiti gosta? Pri nekom že nasmeh naredi čudež, pri drugem
pa morda ves trud in znanje ne obrodita sadov.

Jernej Kladnik
»V svoje delo dajem svojo dušo.
V vsako jed, za
vsakega gosta
znova.«
Jernej je mlad kuhar v hotelu
Zdravilišče Laško, ki se zaveda, da
je v kulinariki treba iti v korak s ča-
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som. Verjame, da je v vsako jed treba dati dušo. V tekmovanju v magic
boxu je moral v pol ure iz ajdove kaše, pora, kozic, krvavic in muškatne
buče narediti à la carte jed pred gostom in ga navdušiti – in dosegel bronasto medaljo.

Kako bi kot mlad, energičen in iskriv kuhar opisali
kuharski poklic?
Poklic je lep, ustvarjalen in dinamičen. Res je, da je naporen, a menim, da
je treba upoštevati tudi to, kaj ti poklic daje v zameno. Danes se mladi
vedno manj odločajo zanj, lahko bi rekel, da s tem to delo izgublja svojo
privlačnost, da je izgubilo svojo noto. A hkrati nas je veliko mladih, ki
v njem prepoznavamo svoje izzive. Ves čas spremljam dogajanje, iščem
informacije in poskušam novosti. To se mi zdi pomembno. Da v svoje delo
dajem svojo dušo. V vsako jed, za vsakega gosta znova.

Je kaj »krivde« za neprivlačnost poklica na drugi
strani – na strani gostov?
Danes si znamo vzeti čas za kosilo zunaj bolj ali manj le v nedeljo – če ne
vključim kosil ali malic, ki jih na hitro pojemo med delovnim tednom v
službi. Pa še takrat se ponavadi zatečemo k precejšnji klasiki. Lepo bi bilo,
da bi znali izkoristiti ta čas, si takrat izbrali nekaj novega, posebnega, se
posvetili izbiri vina, uživali tem, da se je nekdo resnično potrudil za nas.

Tanja Čretnik

Še nekaj utrinkov iz zgodb ljudi iz
Thermane
»Hotel je živ organizem in naše poslanstvo je skrbeti ne zgolj za dobro počutje, temveč tudi za prijetna
doživetja naših gostov.«
»V tem poklicu moraš biti predvsem s srcem. Imeti ga moraš rad. Brez tega, da ga čutiš, ne gre. Če tega ni,
potem so delovni konci tedna in dolge, tudi nočne ure lahko zelo naporni. Pomembno je tudi znanje, prav
tako usposabljanje, sledenje trendom in novostim.«
»Ponovno bi izbral ta poklic. Razmišljam, da morda predstavitev tega poklica ni povsem pravilna … Vse
manj mladih se zavestno odloča zanj, ko pa zaključijo srednjo ali višjo gostinsko-turistično šolo, je odziv
pogosto: Kuhar ali natakar pa že ne bom. A poklic je res lep in dinamičen, možnosti za samoizražanje in
tudi za napredovanje je res ogromno.

«

»Kuhar lahko da več od sebe, a natakar da sebe. In več kot daš sebe in od sebe, več dobiš nazaj. V pristopu
do gosta vidim vedno znova nov izziv in priložnost, da gostu polepšam dan, s tem pa ga on polepša tudi
meni. Zadovoljen gost je tisto, kar ti daje energijo za naprej.«
»To v vsakdanjem tempu še nekako razumem, čeprav pomanjkanje časa ne bi smelo biti opravičilo za
neredne in hitro pripravljene obroke. Gre vendar za nas, za naše telo, za naše zdravje in dobro počutje. In
vsa hrana kot tudi vsa filozofija okoli priprave hrane imata pri tem ogromno vlogo! A hkrati opažam, da
hrani ne znamo posvetiti tistega časa, ki ga zasluži – tudi ko smo na oddihu, počitnicah. Torej praviloma
takrat, ko gremo nekam z namenom, da čas preživimo drugače, da se sprostimo, odpočijemo in naberemo
novih moči.

«
»Ja, včasih tudi sam nimaš najboljšega dneva, pa so gostje tisti, ki te »Želel bi si, da bi gostje v naši hiši tudi kulinaričnim užitkom posvetili več časa in pogosteje poskusili kaj
novega. To je vsak dan znova nov izziv, naše poslanstvo in za to si prizadevamo. Da bi iz hrane za naše goste
napolnijo z energijo.«
naredili posebno doživetje in zanje oblikovali prijetne trenutke v dovršenem ambientu, ob lepo pogrnjeni
Tanja je receptorka v hotelu Wellness Park Laško. Ko vstopiš v sodoben
in barvno razgiban hotelski ambient, jo je skoraj nemogoče zgrešiti. Pa
ne zgolj zaradi njene živahne rdeče pričeske, temveč in še posebej zaradi
sproščenega in iskrivega nasmeha. V tekmovanju receptorjev je dosegla
bronasto
medaljo.

Na recepciji ste vsak dan v stiku
z veliko ljudmi. Kako vidite
umetnost tega dela?

Vsak gost prihaja iz različnega okolja, tudi kulture,
vsak je drugačen, vsak
ima svojo zgodbo, v
tistem trenutku pa
tudi neko določeno
razpoloženje … Zato
je tako pomembno,
da znaš gosta »prebrati«. Nekdo želi
le hitro informacijo
in sprejem v hotel,
nekdo kratek klepet,
spet nekdo bi potreboval idejo, kam se odpraviti … In gostu moraš
znati dati prav tisto, kar potrebuje. V vsakem primeru so
najprej prisotni profesionalen pristop, prijaznost in dober stik. Osebni
stik, na osebni ravni, prepoznavanje vsakega
posameznika, a nikakor to ne pomeni, da smo lahko domačni. Šola te kar
nekako ne pripravi dovolj na vse te raznolike situacije, a izkušnje ti dajejo
prav gostje.

Kaj pa, ko imate sami slab dan?
Ja, včasih tudi sam nimaš najboljšega dneva, pa so gostje tisti, ki te napolnijo z energijo.

mizi, nežnih zvokih glasbe, vabljivo dišeči in lepo predstavljeni hrani. Doživetje, za katerega si je vredno
utrgati čas, pa naj smo sami, v dvoje ali v večji družbi. Ali niso prav tovrstni kulinarično obarvani trenutki
tisti, ki delajo življenje lepo?

«

»Kljub temu, da od doma odhajamo na dopust po nova doživetja, si vsi želimo s seboj odnesti tudi del domačega zavetja. Prizadevamo si za osebni pristop do vsakega posameznika in upam si trditi, da se prav zato
k nam nekateri gostje vračajo tudi večkrat v letu. Postali so naši zvesti obiskovalci in vse več jih zvestobo
potrdi z včlanitvijo v naš klub zvestobe Thermana club.

«

»V današnjem tekmovalnem svetu močno verjamem, da je uspeh v največji meri odvisen od moči vezi, ki
jih razviješ s svojimi gosti.«
»Skrb za dobro počutje je vsekakor v naših rokah. Del dobrega počutja predstavljajo prisrčen sprejem,

prijazno in strokovno odlično podkovano osebje, prijetna atmosfera, kakovost in raznolikost ponudbe, kulinarične mojstrovine in veliko, veliko drobnih malenkosti, s katerimi stopimo nasproti željam gostov − ki
jih moramo pred tem še prepoznati.

«

»Pogosto se vprašam, kako ugoditi tako raznolikim ali pa še tako zahtevnim gostom. Takrat se skušam
vživeti v vlogo gosta in rešitev je kaj kmalu na dlani.«
»Maser mora biti predvsem zelo odprt – odprt na način, da lahko sprejme človeka, takšnega, kot je. Da

začuti, kaj potrebuje – in ga ne poskuša spreminjati, da zna brati govorico njegovega telesa. Mora biti profesionalen, brez predsodkov, svoje osebne težave pušča doma. Menim, da maser postane resnično dober, ko
obvlada različne tehnike, neprecenljivo izkušnjo pa predstavlja tudi delo v zdraviliškem delu – na področju
masiranja kot dela procesa rehabilitacije zaradi različnih bolezni in poškodb. Tam res dobiš občutek za ljudi
in njihove potrebe.

«

»Natakar je lahko dober le takrat, ko odlično pozna svoj produkt, le-ta
pa se seveda vsak dan znova spreminja … Ko lahko nekaj suvereno
predstavi in tudi priporoči. Ob tem pa ima tudi znanje enogastronomije − umetnosti dobre kuhinje, združene s poznavanjem vin
in njihovo skladnostjo z jedmi. Ja, izzivov je več kot dovolj.

«

»In več kot daš sebe in od sebe, več dobiš nazaj. V pristopu do gosta vidim vedno znova nov izziv in priložnost, da
gostu polepšam dan, s tem pa ga on polepša tudi meni.«
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Vodene vadbe v Thermani
odlična izbira za vse, ki si
želite dobro počutje
in vitalnost
Janja Urankar, vodja programa wellness

Telo nujno potrebuje gibanje, aktivnost …
Občutek, da živi … Gibanje vpliva na naše
splošno počutje in krepi zdravje, prinaša
pa nam tudi energijo in samozavest.
Kot pravijo, našemu življenju prinese
dodatna leta in v naša leta vnaša
življenje! Ozaveščenost o pomenu
gibanja je danes vsekakor precej
večja, kot je bila še mogoče zgolj
pred nekaj leti, a hkrati ljudje vse
več časa presedimo pred različnimi
zasloni. Če ste odločeni, da nekaj
storite, se vam zagotovo postavljajo
različna vprašanja. Kaj izbrati, kako
začeti? Kakšne cilje si zastaviti? Ali
se odločiti za individualno vadbo
ali se pridružiti skupini? Enoznačnih
odgovorov preprosto ni. Pomembno je, da
vsak posameznik izbor vadbe prilagodi sebi,
svojim sposobnostim, željam in tipu osebnosti,
seveda tudi vremenu. V mesecih, ki so pred nami,
je vodena vadba v telovadnici lahko dobra izbira.
V Thermani Laško smo pripravili bogat izbor različnih vodenih vadb, med
katerimi lahko zagotovo najdete tudi kakšno po svoji meri, pa če iščete vadbo za
boljšo telesno pripravljenost zgolj za določeno obdobje v letu ali pa obliko vadbe, ki bo postala
stalnica v vašem življenjskem slogu. Vse spodaj predstavljene vadbe se odvijajo v telovadnici Wellness
Spa Centra v hotelu Wellness Park Laško, v sodobnem in prijetnem ambientu, ki je vsekakor tudi
pomemben element naše motivacije. Ne pozabite, da je popoldanska ali večerna vadba lahko
imenitna priložnost za trenutke, ko malo »pobegnete« od vsakdanjih obveznosti – čas, ki ga
posvetite res samo sebi in svojemu dobremu počutju. vadba pa lahko postane tudi redno
tedensko druženje z vašimi prijateljicami oziroma prijatelji. Po vadbi pa še mogoče zaplavate,
se odločite za savno ali pa zgolj »zavijete« na pijačo in prijeten klepet.

Vadba za oblikovanje telesa
Vsak torek ob 19.00 in četrtek ob 19.30

Zabaven, preprost in učinkovit trening celega telesa, s katerim povečujemo vzdržljivost, moč in oblikujemo telo.
Vadba poteka ob glasbi in z različnimi pripomočki. Namenjena je
vsem, ki želijo ob glasbi z zmernim tempom izboljšati splošno
telesno sposobnost (telesno kondicijo, moč, gibljivost, ravnotežje in koordinacijo gibov). Primerna je tudi za vse, ki
se srečujejo z osteoporozo oziroma imajo težave s hrbtenico in bi jim dobra telesna pripravljenost olajšala
opravljanje vsakdanjih aktivnosti.

Pilates
Vsak torek ob 20.00

Odlična vadba za stresen življenjski slog, saj
povečuje sposobnosti, potrebne v vsakdanjem
življenju, ter izboljša mentalno koncentracijo in
kontrolo telesa.

Pilates je vadba, ki krepi mišice trupa in ohranja telo stabilno. Medtem ko
izvajamo gibe z nogami in rokami, mobiliziramo hrbtenico, izboljšujemo
telesno držo in vzpostavljamo povezavo med telesom in dušo. Pilates velja za odlično preventivno vadbo proti bolečinam v hrbtenici, hkrati pa je
podlaga vsem športnim zvrstem, saj z gibalnimi vzorci, ki jih izvajamo pri
pilatesu, naše gibanje postane bolj ozaveščeno, preciznejše, predvsem pa
varnejše. Vse pogosteje se uporablja tudi v rehabilitacijske namene.

ZU – ZU dance
Vsako sredo ob 16.00

Nova plesna vadba, ki ob energičnih latinskoameriških ritmih ustvarja vzdušje razgretega plesišča, a obenem prinaša vidne rezultate. V
eni uri nepozabne zabave lahko izgubite
tisoč kalorij ...
ZU – ZU dance je dinamična in
razburljiva plesna vadba ob eksotični latinskoameriški glasbi. Koreografije izmenjujejo počasne in
hitre ritme s ciljem oblikovati
in okrepiti celotno telo. Osredotoča se na mišične skupine
zadnjice, rok, nog in trebuha in na najpomembnejšo
mišico telesa, to je srce!
Vadba je nezapleten skupek
krepilnih vaj in enostavnih
plesnih korakov.

Joga
Vsako sredo ob 19.30

Z vadbo joge lahko dosežete
skladen razvoj telesa, uma in
duše. Pomagala vam bo ohranjati uravnovešen um in odpravljati utrujenost.
Joga je celovit praktičen sistem
samorazvoja, celovita znanost o življenju,
ki se je razvila pred več tisoč leti. Je najstarejši sistem celovitega osebnostnega razvoja
in obsega telo, um in dušo. Joga je osredotočanje
uma navznoter. Prizadeva si nadzorovati um in njegove
odklone. Je veda o umu, čutih in fizičnem telesu. Pomaga pri
usklajevanju in nadziranju subtilnih sil (energij) v telesu. Joga
vam lahko pomaga pri poslu in v vsakdanjem življenju.
Z vadbo joge lahko ves čas uživate umsko mirnost,
izboljšate spanec, pridobite več energije, čilosti, vitalnosti, uživate dolgo življenje in visok
standard zdravja. Vlila vam bo novih moči,
vero in zaupanje vase.

Kako se pridružim?
Vadbe se odvijajo v telovadnici
Wellness Spa Centra v hotelu Wellness Park Laško. Potrebna je vnaprejšnja prijava. Minimalno število prijavljenih je 10 oseb pri jogi, pri ostalih
oblikah rekreacije pa se vadba izvede, če
je prisotnih vsaj 6 oseb. Odločite se lahko za
nakup enega, štirih, osmih ali dvanajstih obiskov
ali pa za neomejen mesečni vstop. Če se odločite za
osem ali več obiskov, dobite tudi eno do tri karte za
kopanje. Obiske lahko izkoristite v času 30 dni od
dneva nakupa.
Informacije in obvezne predhodne rezervacije
na telefonu 03 423 20 40 in na
e-pošti wellness-spa@thermana.si.

Več o ugodnostih na vsesplošno počutje in zdravje, ki jih
prinaša redna telesna vadba, preberite na straneh 18 in 19.
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S plavalnim tečajem do
osnovnih in nadaljevalnih
tehnik plavanja – za
otroke in tudi
odrasle

Vaterpolo šola 4–6 let:
• Spoznavanje z vodo		
• Prilagajanje na vodo		
• Skok v vodo na noge
• Ena plavalna tehnika v celoti

Vaterpolo šola 6–8 let:
• Nadgradnja predhodnega znanja
• Skok v vodo na glavo
• Dve ali tri plavalne tehnike v celoti
• Pravilno dihanje pod vodo
• Samostojni plavalci

Vaterpolo šola od 8 let dalje:
• Nadgradnja znanja plavanja oziroma posamezne tehnike		
• Nadgradnja koordinacijskih gibov telesa		
• Nadgradnja nožne tehnike vodnih udarcev (kravl, prsno, škarjice)
• Tehnika rok (sprejem žoge, oddaja žoge, met na gol)

Janja Urankar, vodja programa wellness
Ko slišimo besedi plavalni
tečaj, večinoma pomislimo
le na popolne začetnike
ali neplavalce, pogosto na
otroke. A danes se tudi vse
več odraslih, ki se nikoli
niso sistematično učili
plavanja, odloča za plavalne
tečaje, s katerimi izpopolnijo
plavalne tehnike. Zakaj je to
pomembno? S pravilno tehniko
plavanja sprožimo delovanje
večine večjih mišičnih skupin,
pravzaprav celotnega telesa. O
plavanju lahko zato govorimo kot
o telesni aktivnosti, s katero dobro
skrbimo za skladen telesni razvoj – saj ne
vključuje vaj, ki bi bile izrazito namenjene
krepitvi samo izbrane mišične skupine, da o
njenih
blagodejnih učinkih na celotno telo in o plavanju kot
eni najbolj zdravih oblik rekreacije sploh ne govorimo.

Plavalni tečaji v Thermani za različne starosti in stopnje znanja
Ob dejstvu, da svojo ponudbo v Thermani Laško v veliki meri gradimo prav na vodi – na laški termalni vodi z bogato spodbujevalno energijo in zelo kakovostnim biopoljem, veliko pozornosti posvečamo tudi plavalnim tečajem.
Ponudbo smo v zadnjih mesecih dodatno razvili in obogatili. Tako so vam danes na voljo plavalni tečaji za otroke
in odrasle, ki so namenjeni tako plavalcem, ki bi želeli nadgraditi tehniko plavanja, pa naj bo to na osnovni ali
nadaljevalni stopnji, kot tudi neplavalcem. Za visoko kakovost plavalnih tečajev v Thermani skrbi osem lastnih
učiteljev plavanja, vsi z licenco Plavalne zveze Slovenije.
Cena tečaja (84 evrov za otroke in 120 evrov za odrasle) vključuje prijavnino, organizacijo in izvedbo plavalnega tečaja v obsegu 10 ur, 10 x vstop v Termalni Center Wellness Parka Laško, dodatne pripomočke pri
izvajanju programa, priznanje, CD s fotografijami in darilo. Skupine so oblikovane na podlagi predznanja
udeležencev, ki ga preverimo
na začetku tečaja.

Vaterpolo šola
Vodomček za
otroke
Za otroke od štirih let dalje
smo pripravili privlačno novost. To je vaterpolo šola
Vodomček. Otroci so razdeljeni v tri skupine, cilji šole
pa so glede na starost otrok
naslednji.

Cena tečaja (42 evrov) vključuje prijavnino, 8 x vstop v Termalni Center Wellness Parka Laško, organizacijo in izvedbo tečaja ter dodatne
pripomočke pri izvajanju programa.
Informacije in rezervacije na telefonski številki 080 81 19, na www.
thermana.si in na e-pošti termalni.center@thermana.si.

Kaj so plavalne tehnike?

Plavalne tehnike so načini gibanja plavalca med plavanjem, ki jih opredeljujejo položaj telesa v vodi, udarci z nogami, zavesljaji z rokami ter
gibanje glave in dihanje. Plavalne tehnike so: prsno, hrbtno, kravl in
delfin.

Zakaj je plavanje dobro za naše telo?
V zadnji številki Thermane smo pisali, da plavanje velja za eno najbolj zdravih oblik rekreacije, zagotovo pa za vadbo z najmanj stranskih učinkov, ter da voda dokazano izredno blagodejno vpliva na telo,
saj poglobi in umiri dihanje, utrjuje srčno-žilni sistem, razbremeni
sklepe, sprošča in hkrati enakomerno krepi mišice celotnega telesa
ter izboljšuje termoregulacijo in odpornost telesa. Znanstveniki so
dokazali, da kopanje lahko celo odplavi depresivno razpoloženje. Že
po tridesetih minutah uživanja v vodi se občutno zmanjša občutek
nervoze,
agresije
in
melanholije.
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V Thermani
tudi vodene
vadbe v vodi
Vadba v vodi za seniorje –
zdrava in zabavna
Vadba v vodi za seniorje je namenjena tako starejšim, ki so
relativno zdravi, kakor tudi tistim z zdravstvenimi težavami in
omejitvami, nastalimi zaradi bolezni ali poškodbe. Vadba traja 60
minut. Program vadbe sestavljajo
ogrevanje, aerobna vadba, vaje za
krepitev mišic in raztezanje mišic
s sproščanjem. Vadba poteka v
Termalnem Centru Wellness Parka
Laško vsak petek od 10.45 do 11.45
oziroma po predhodnem dogovoru. Obvezne so predhodne prijave.

Vadba v vodi za bolj zdravo nosečnost in vitalne
mlade mamice
Cilji vadbe so psihofizična priprava
nosečnic na porod in obdobje po
porodu, prednosti pa so številne.
Vadba poteka v Termalnem Centru Wellness Parka Laško vsak petek med 12. in 13. uro oziroma po
predhodnem dogovoru. Obvezne
so predhodne prijave.

Tudi vadba za dojenčke in
malčke
V Thermani Laško kot posebna
vodena vadba v vodi poteka tudi
vadba za dojenčke in malčke (od 4.
meseca starosti dalje). Vadba poteka ob torkih med 16. in 17. uro
za dojenčke do 1. leta, med 17. in
18. uro za malčke od 1. do 2. leta
ter med 18. in 19. uro za malčke od
2. do 4. leta starosti.
Informacije in
rezervacije na
telefonski
številki 031
236 714 in
na e-pošti
termalni.
center@
thermana.si.
Vadbe so
podrobneje
predstavljene na
www.thermana.si.

Thermanine
wellness novosti
Razvajanje v dvoje …

Pridružite se nam na predstavitvi (točen datum preverite na www.thermana.si ali na
080 81 19):
• kozmetike Decleor, februarja 2011, v Centru zdravja in lepote Zdravilišča Laško.
• kozmetike Afrodita, marca 2011, v Centru zdravja in lepote Zdravilišča Laško.
• kozmetike Aroma Herbal, februarja 2011, v Wellness Spa Centru
Wellness Parka Laško.
• kozmetike Priori in Jane Iredale, marca 2011, v Wellness Spa Centru
Wellness Parka Laško.

Prepustite se romantičnemu vzdušju v Wellness Spa Centru Wellness
Parka Laško ali Centru zdravja in lepote Zdravilišča Laško. Za vas smo v
februarju, mesecu ljubezni, pripravili prav posebno ponudbo − kopel »Ljubezenski napoj«. Razvajanje v dvoje vključuje romantično glasbeno vzdušje
in kulinarično presenečenje ...

Za blagodejno nego telesa …
V Wellness Spa Centru Wellness Parka Laško smo pripravili številne nove
nege telesa:
• Tropski anti-age piling telesa z encimi tropskih sadežev in morsko soljo
poskrbi za odstranitev odmrlih celic in mehkobo kože ter ji povrne sijaj.
• Eksotični pobeg kožo izdatno nahrani ter preprečuje znake staranja in
pretiranega sončenja.
• Tropska oaza z encimi manga in marakuje ter izvlečki granatnega
jabolka in retinola poskrbi za bolj čvrsto in gladko telo.
• Orientalski pridih nege lasišča rešuje težave s prhljajem, vlaži lasišče
in deluje antistresno.
• Nega hrbta z aromatičnim blatom iz Kanade v kombinaciji z masažo
deluje razstrupljevalno in je izredno primerna pri revmatičnih obolenjih.
• Lahkotnost gibanja deluje drenažno, odpravlja utrujenost in zatekanje
nog ter spodbuja limfni sistem.
• Objem morja z morskimi algami deluje razstrupljevalno. Poskrbi za
odvajanje vode in izčrpano kožo.

Rituali čiščenja telesa ob polni luni
Pridružite se ritualu čiščenja telesa ob polni luni v savnah Termalnega
Centra (v terminih 19. januar, 18. februar, 19. marec, 18. april, pa tudi v
naslednjih mesecih), ko za vas pripravimo prav poseben program. Savna
Center je takrat odprt do 23.30.

Posebna presenečenja v savnah
Ob prihajajočih praznikih in dogodkih smo za vas pripravili posebna presenečenja v savnah Termalnega
Centra − Valentinovo presenečenje, Pustno presenečenje, Velikonočno presenečenje (v terminih
14. februar, 8. in 9. marec, 24. in 25. april). Ideja
za lep popoldan, lahko pa tudi privlačno majhno
darilo.

Brezplačna svetovanja za
oblikovanje telesa, nego
kože in ličenje
Ne spreglejte brezplačnih svetovanj za oblikovanje telesa, nego
kože in za ličenje v Wellness Spa Centru, na katera se predhodno
naročite na 03 423 20 40 ali po e-pošti wellness-spa@
thermana.si. Na strani 13 lahko poiščete tudi posebna
večdnevna programa Body Slim in Body Slim Plus.

Predstavitve in posebne promocijske ponudbe kozmetike
Za vas smo pripravili več posebnih predstavitev
kozmetičnih linij znanih tujih in domačih proizvajalcev, ki vas bodo seznanile s kozmetiko in
vam pomagale najti tisto, ki bo najbolje ustrezala
vam in vaši koži.

Medene novosti v Centru zdravja in
lepote Zdravilišča Laško
V Thermani smo v letu 2010 prvi v Sloveniji začeli pisati raznolike medene
zgodbe in na naravni osnovi zdravilnih in blagodejnih učinkov medu razvili
programe, ki smo jih poimenovali »Medeno razvajanje«. Izbirate lahko med
negami obraza in telesa, pri katerih uporabljamo kozmetične proizvode
na osnovi medu, ter med medenimi masažami, medenimi ovoji, medenimi
kopelmi in savnanjem z medom. Pri razvoju medenih tretmajev sodelujemo s kozmetiko
Afrodita, kjer se zavedajo, da v lepotni negi med že od nekdaj pomeni vir razkošnega razvajanja,
blaginje in ugodja. Razvili
so naravno pro-age linijo
MLEKO&MED.
Med novimi storitvami
so:
• medeno-mlečna
obloga telesa,
• medeno-mlečni ritual
telesa in duha,
• medeno-mlečna
osvežilna nega obraza,
• medeno-mlečna
luksuzna nega obraza,
• medeno-mlečna masaža,
• medeno-mlečna masaža s
pilingom,
• medeno-mlečna kopel z masažo in
pilingom.

Nov Thermanin
Kongresni Center
z živahnim utripom v leto 2011
Besedilo:

Miša Novak

Od odprtja novega Kongresnega Centra v hotelu Wellness Park Laško lansko jesen se je v Thermanini hiši
zgodila že vrsta dogodkov. Odločitev, da izpolnijo standarde kongresnega hotela, se je izkazala za absolutno pravilno,
prav tako je veliko vrednost pokazalo tudi dejstvo, da prostori zaradi odlične tehnične podpore in prilagodljivosti omogočajo 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.

O

b tem danes v izredno konkurenčnem svetu poslovnega turizma – tekma pa se je zaradi gospodarske krize še dodatno zaostrila prav v času odpiranja nove kongresne ponudbe Thermane Laško
– resnično štejeta velika prilagodljivost do naročnika in predanost odličnosti. Oblikovanje ponudbe po meri pričakovanj in želja naročnika prav na vsakem koraku bi lahko rekli – od gostinske
ponudbe, podobe dogodka, izkušnje poslovnega partnerja pa do oblikovanja dodatnih vsebin, ki dogodku lahko dajo posebno noto. Kot pravi Mojca Leskovar, vodja programa M.I.C.E., dobivajo
prav pri teh ključnih elementih izredno dobre povratne informacije od svojih naročnikov. »Opogumljeni z dobrimi rezultati in odzivi dalje gradimo na razvoju avtentične ponudbe – in s tem jasnejšega
pozicioniranja na trgu – in na integriranju tako imenovanih business in leisure programov«, dodaja Leskovarjeva. Poglejmo si nekaj utrinkov iz jesenskih dogodkov.

Pogled v prihodnost z NIL-om
V času dinamičnih gospodarskih gibanj se bolj kot kdaj koli doslej
poraja vprašanje, kako z informacijsko tehnologijo spodbuditi
večjo konkurenčnost organizacije in podpreti njen razvoj.
Ključnega pomena za razvoj vsake uspešne organizacije
je vztrajno in zanesljivo sledenje tehnološkim gibanjem. Kako izbrati najprimernejše tehnologije, kako
jih najbolje izkoristiti in s kakšnimi rešitvami obvladovati izzive? Pri iskanju odgovorov so eksperti iz podjetja NIL na strokovno-izobraževalnem
srečanju oktobra 2010 v Kongresnem Centru
Wellness Park Laško prispevali svoje znanje in
delili izkušnje s strokovnjaki za informacijske
tehnologije drugih slovenskih podjetij in organizacij. Celoten Kongresni Center, vhodni del hotela
Wellness Parka Laško in tudi dogodki so bili odeti
v prepoznavno celostno grafično podobo »Pogled v
prihodnost«.

Citroënov dogodek z viličarji v Pivovarni Laško
V decembru je Citroën Slovenija v Laško povabil novinarje. Ker so bili to novinarji, ki se spoznajo na avtomobilizem, so se preizkusili tudi v hitrostni in spretnostni vožnji, tokrat v malo manj
konvencionalnem okolju – z viličarji v proizvodni hali Pivovarne Laško. Po Gambrinusovi večerji v à la carte
restavraciji so imeli novinarsko konferenco pod stekleno kupolo v Termalnem Centru Wellness Parka Laško.

Vseslovenski fitnes kongres
V jesenskih mesecih je Thermana med drugim gostila tridnevni, po vrsti že 9. Vseslovenski fitnes kongres, ki ga je
Fitnes zveza Slovenije v soorganizaciji z Gimnastično zvezo Slovenije organizirala na temo rehabilitacije in postrehabilitacije športnih poškodb ter novosti v skupinski fitnes vadbi, aerobiki in pilatesu. Na strokovnih predavanjih in
delavnicah različnih skupinskih vadb, ki so jih vodili mednarodno priznani demonstratorji in trenerji, se je vsak dan
zvrstilo več kakor 300 udeležencev.

Evropska razstava psov
V času evropske razstave psov v Celju je Thermana v začetku oktobra gostila množico štirinožnih prijateljev z njihovimi
lastniki, prav tako pa celoten organizacijski odbor prireditve, vse sodnike in pomembne goste Kinološke zveze Slovenije in
nekaterih tujih zvez. V Veliki dvorani Kongresnega Centra je potekala svečana otvoritev razstave z gala večerjo.

Naročite svoj brezplačni izvod Moje Thermane na urednistvo@thermana.si
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10 razlogov, da svoj dogodek priredite
v novem Kongresnem Centru
Wellness Park Laško
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Izbirate lahko med sedmimi sodobno opremljenimi kongresnimi dvoranami in tremi sejnimi sobami
ki skupaj sprejmejo do 1.100 udeležencev, največja, večnamenska dvorana pa do 490 oseb.
Oprema v dvoranah je najsodobnejša. Nameščen avdio in video sistem omogoča izpeljati dogodek na
visoki profesionalni ravni. Vse dvorane imajo dnevno svetlobo in možnost zatemnitve.
Namestitev v hotelu Wellness Park Laško odlikujejo visoka kakovost bivanja, prijaznost zaposlenih in
zaokrožen spekter ponudbe na enem mestu (Termalni Center, Wellness Spa Center, preventivni
programi in medical wellness v Zdravilišču Laško). Hotel ima 188 sob (s 347 ležišči), hotelsko ponudbo
Thermane pa dopolnjujeta tudi hotela Zdravilišče Laško in Hum.
Hotel ima izjemno lokacijo ob reki Savinji s pogledom na reko in gozd.
Ohranjena kulturna dediščina mesta Laško z bogato pivovarsko tradicijo je mesto spremenila v blagovno
znamko, ki jo dopolnjujeta privlačno okolje in lega skoraj v osrčju Slovenije.
Vašemu srečanju dodamo okuse vrhunske kulinarike, zanimive izlete, odkrivanje izkustva naravnih in
kulturnih znamenitosti ter prav posebna doživetja, vse povsem po vaši meri in vaših željah.
Cestne in železniške povezave so udobne. Do avtoceste je le slabih 12 km, s tem pa je Thermana lahko
dostopna od povsod v Sloveniji ali tujini. Avtobusna postaja je tik pred hotelom, železniška postaja je
oddaljena le 500 m.
Gostje lahko parkirajo v neposredni bližini, kjer je 170 zunanjih parkirišč in 277 v podzemni parkirni
hiši, z neposrednim dostopom do hotela in Kongresnega Centra.
Brezplačni brezžični dostop do interneta.
In ne nazadnje – 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.).

Zmogljivosti

Oranžna dvorana

Rdeča dvorana

Vijolična dvorana

ZRAČNI PROSTOR
VEČNAMENSKE DVORANE

Zelena dvorana

Modra dvorana

Rumena soba

• 1 večnamenska dvorana (do
490 oseb),
• 1 gala dvorana (do 120 oseb),
• 5 seminarskih dvoran (od 20
do 220 oseb),
• 3 sejne sobe (od 14 do 28
oseb),
• novinarska soba,
• dnevno-nočni bar,
• preddverje za potrebe
razstavnega prostora,
• vsa potrebna podporna
infrastruktura (recepcija,
garderoba itd.).

Tehnična oprema
•
•
•
•

210 SEDEŽEV

Gala dvorana
(490 SEDEŽEV)

Velika dvorana
NASTOPAJOČI

280 SEDEŽEV

RECEPCIJA

SERVISNI PROSTORI

GARDEROBA

CATERING

•
•
•

“Black & White” Bar

•
•
•
•
•
•

prezentacijska oprema,
sistem ozvočenja,
videokonferenčni sistem,
digitalni avdio konferenčni
sistem z digitalnim snemanjem,
možnost neposrednih TVprenosov,
kabine za prevajanje,
snemanje dogodka in zapisa
na elektronski medij,
sistem induktivne zanke,
krmilni sistem za upravljanje
celotne multimedijske opreme,
info sistem s podatki o
dogajanju,
žični in brezžični internet dostop,
žični in brezžični mikrofoni,
računalnik za prikaz predstavitev
z internetno povezavo.

Rezervacije in informacije o kongresni ponudbi na telefonu
03 42 32 480 in e-pošti kongres@thermana.si
(Mojca Leskovar, vodja programa M.I.C.E.).
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Novost v Thermani −
neoperativne metode
oblikovanja telesa in
pomlajevanja
Janja Urankar, vodja programa wellness
Vitalno telo in mladosten videz si danes želimo tako zaradi estetskih kot tudi zdravstvenih razlogov,
vse bolj pa si želimo biti kos visokim zahtevam, ki jih pred nas postavlja hitra in konkurenčna
družba. Vsakdanji tempo je zahteven, stres vse večji, svoje prinesejo tudi leta. Spopadamo se
z maščobnimi oblogami na problematičnih delih telesa, ki se jih nikakor ne moremo znebiti, z
vse izrazitejšimi gubami, nezadovoljni smo z videzom utrujene kože. Thermana je uvedla nove
storitve estetske medicine, ki jih izvaja dr. Ernest Novak, priznani specialist kirurgije z bogatimi
izkušnjami na področju operativnih in neoperativnih (neinvazivnih) estetskih in lepotnih posegov.

D

r. Ernest Novak izvaja neoperativne metode oblikovanja telesa in pomlajevanja v Thermani Laško ob sobotah med 10. in
12. uro, izključno po predhodnem dogovoru oziroma naročilu. Naročila sprejema recepcija Wellness Spa Centra Wellness Parka Laško na telefonski številki 03 423 20 40. Terapija se predlaga na podlagi individualnega pregleda in posveta. Cenik vseh storitev najdete na www.thermana.si pod sklopom wellness – Wellness Spa Center, cenik estetske kirurgije. Prav
tako lahko na tej povezavi dobite zloženko z opisom in fotografijami, v nadaljevanju pa predstavljamo ključne elemente terapij.

Lipoliza za lokalno odpravo maščob
Za problematične predele telesa pri ženskah, kjer se ponavadi nabirajo maščobne obloge kot tudi tiste maščobne obloge,
ki dajejo vtis pomarančaste kože – ki jo dobro poznamo kot celulit, veljajo zadnjica, stegna, trebuh, ledveni del hrbta,
kolena in zgornji del rok. Na teh mestih pogosto kljub dietam in gibanju ne uspemo doseči želenih rezultatov, to pa vodi v
nezadovoljstvo s samim sabo in slabo počutje. V tem primeru se lahko odločimo za lokalno odpravljanje maščob z lipolizo.
Kaj je lipoliza – lokalno topljenje maščob: Lipoliza je odlična metoda za odstranjevanje manjših količin maščobe
in je kot takšna namenjena preoblikovanju problematičnih linij telesa, ki jih sicer tudi z dieto ali gibanjem ne moremo odpraviti. Lipoliza je opravljena brez anestezije, ambulantno oziroma brez bivanja v bolnišnici, z enostavnim vbrizgavanjem
aktivne substance v maščobo s pomočjo zelo tankih igel. Postopek je učinkovit, varen in minimalno boleč.
Kako poteka in deluje lipoliza: Pri tej metodi se v maščobno tkivo, ki ga želimo zmanjšati, vbrizga fosfatidilholin
– to je aktivna substanca naravnega izvora, pridobljena iz soje. Snov je tudi sicer prisotna v človeškem telesu in opravlja
veliko nalog, predvsem v procesu presnove maščob. Z vbrizgavanjem aktivne substance na določeno mesto, kjer želimo
zmanjšati maščobne celice, povzročimo lokalno topljenje maščob, s čimer se zmanjšujejo maščobne obloge oziroma celulit. Maščobne obloge se začnejo zmanjševati, koža nad stopljeno maščobo se skrči, tkivo postane čvrstejše, koža gladkejša,
telo se preoblikuje in pridobi nove linije. Na mestu vbrizgavanja in v njegovi okolici aktivna substanca povzroči propad
maščobnih celic, zato je učinek oziroma rezultat − kar je izredno pomembno − dolgotrajen.
Kdaj je lipoliza prava izbira: Lipoliza ni čudežno zdravilo za hujšanje in ni metoda, s katero bi zmanjševali telesno
težo. Uporablja se takrat, ko ne moremo izboljšati določenih problematičnih delov telesa oziroma odpraviti maščob na
določenem delu telesa. Koliko tretmajev je potrebnih? Praviloma je za vidne učinke treba izvesti eno do štiri terapije v
razmiku šestih do osmih tednov. Velika večina pacientov je zelo zadovoljna že po dveh do treh terapijah.
Ali so možni stranski učinki: Lipoliza velja za zelo varno metodo, kjer stranski učinki, ki bi resno ogrožali naše
zdravje, niso znani oziroma opisani. Prehodni stranski pojavi, kot so rdečina, otekanje, hematomi na mestu vboda in
bolečine, podobne bolečinam mišic po treningu, se pojavijo praktično pri vsakem pacientu.

Ali so možni stranski učinki: Stranski učinki pri terapiji z botulinum toksinom – če sploh nastopijo – so večinoma
blagi in prehodni. Lahko se pojavi začasno
otekanje ali minimalna modrica na mestu
vbrizganja, ki večinoma izgine v dveh do
treh dneh. Redko se lahko rahlo povesi veka
ali pride do asimetrije. V tem primeru se pacient
zglasi pri svojem estetskem kirurgu.

Tkivna polnila za obnovo volumna in
novo čvrstost kože
Naše obrazne linije in gube se zaradi naravnega zorenja in staranja poglabljajo. To je posledica postopnega propadanja kolagena in vlaken elastina v našem telesu. Smejanje, mežikanje in mrščenje še dodatno povzročajo propadanje
kolagena v koži in s tem še pospešujejo nastanek brazd. Tovrstne sledi danes
učinkovito odpravljamo s tkivnimi polnili, ki zagotavljajo všečne, vidne in takojšnje rezultate. Gre za neoperativni poseg glajenja obraznih linij in gub, obnovo
volumna in polnosti kože, povečanje ustnic in korekcijo brazgotin, kar nam daje
mladostnejši in bolj svež videz.
Kaj so tkivna polnila: Polnila so snovi za dosego želenega kozmetičnega
učinka, ki se vbrizgajo v kožo ali podkožje. V estetski kirurgiji se uporabljata dve
vrsti polnil: trajna polnila, katerih učinek je dolgotrajen, in razgradljiva, katerih
učinek je prehoden. Slednja vsebujejo hialuronsko kislino, ki je biorazgradljiva, v
našem telesu pa se tako razgradi v šestih do dvanajstih mesecih.
Postopek in učinki: Polnilo se vbrizga v majhnih količinah pod kožo ali
vanjo tako, da izpolnimo gube, obrazne linije ali brazde. Polnilo obnovi volumen
kože in ji daje novo čvrstost. Lahko ga vbrizgamo tudi v ustnice in jim na ta način povečamo volumen. Rezultat so polnejše ustnice, bolj poudarjenih linij ter
mladostnejšega videza. Kožni ali alergološki testi pred posegom niso potrebni,
tako da je mogoče poseg narediti kadarkoli. Za čim manj neprijeten občutek se
lahko uporabi lokalni anestetik. Rezultati so vidni takoj. K vsakdanjim obveznostim se lahko vrnete takoj po posegu. Ko učinki izzvenijo, je mogoče področja
– kjer je to potrebno – ponovno popolniti.
Ali so možni stranski učinki: Najpogostejša stranska učinka sta rdečina
in oteklina na mestu vbrizganja polnila, a v večini primerov prenehata postopoma v nekaj urah, najpozneje pa v dnevu ali dveh.
Pacientke dr. Ernesta Novaka, pred terapijo in po terapiji

Pred aplikacijo tkivnih polnil in po njej

Z botulinum toksinom do mladostnejšega in bolj svežega videza
Naš obraz z leti zaradi smejanja, gubanja čela, mežikanja in tudi zaradi nezdravih navad, kot je kajenje, pridobi globoke
brazde in gube, ki jim pravimo izrazne linije. Te nas postarajo, zaradi njih smo videti utrujeni, zaskrbljeni. Do nedavnega je
bilo te brazde težko popraviti, sedaj pa jih je mogoče s pomočjo botulinum toksina močno zmanjšati.
Kako poteka in deluje terapija z botulinum toksinom: Botulinum toksin je snov, ki sprošča mišice. Pridobivajo
ga iz bakterije Clostridum Botulinum. Na trgu je znan pod imenom Dysport in Botox, oba proizvoda pa vsebujeta enako
substanco. Oftalmologi že desetletja uporabljajo botulinum toksin za njegov prvoten pomen – to je za zdravljenje blefarospazma, v estetski kirurgiji pa ga že leta koristno uporabljajo za kozmetično popravo vidnih znakov stresa in staranja.
Botulinum toksin se vbrizga z zelo tanko iglo v izbrano mišico, ki se na ta način sprosti in zgladi gube. Krčenje in premikanje obraznih mišic namreč nadzorujejo možganski signali. Z botulinom toksinom tem signalom preprečimo vpliv na
mišice. Zato se mišica ne krči, ampak se sprosti, koža nad njo postane gladka in mehka, kar daje mladostnejši, bolj svež in
spočit videz. Terapija z botulinum toksinom se večinoma opravlja na obrazu v predelu okoli oči, na čelu, okoli ust, na vratu
in za dvig vek. V večini primerov so rezultati vidni po nekaj dneh, največji učinek pa se pokaže po 10 do 14 dneh. Postopek
je varen, učinkovit in traja približno 10 minut. Je minimalno boleč in ne zahteva uporabe anestetikov, z vsakodnevnimi
aktivnostmi pa lahko nadaljujete takoj po terapiji.
Kako dolgo učinkuje terapija: Botulinum toksin učinkuje ponavadi tri do štiri mesece, po tem času pa učinek
počasi izzveni. Pri redni uporabi se učinek podaljša na štiri do osem mesecev ali še dlje. Ker substanca vsebuje proteine,
lahko telo – to se zgodi v redkejših primerih – proti njim razvije protitelesa, kar zmanjša učinek terapije.

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

Pred kombinirano terapijo s polnili in botulinum toksinom in po njej

Pred terapijo z botulinum toksinom in po njej

Kako lahko izberem terapijo, ki je prava zame?
Na telefonski številki 03 423 20 40 (Wellness Spa Center Wellness
Parka Laško) se naročite na pregled pri dr. Ernestu Novaku. Terapija
se predlaga na podlagi individualnega pregleda in posveta.
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Thermana Laško vabi … Thermanine klubske kartice zvestobe
poiščite hotel in
– izberite svojo. Splača se!
V Thermani Laško smo z željo, da nagradimo vaše zaupanje in zvestobo ter vas s privlačnimi,
program po vaši meri
tudi 15-odstotnimi popusti, že ob prvem obisku spodbudimo, da pogosteje naredite nekaj zase,
HOTEL WELLNESS
PARK LAŠKO****
Razvajam se ...
Hotel Wellness Park Laško v ambientu
sodobne arhitekture celotno filozofijo
posveča vodnim termalnim užitkom pod prepoznavno stekleno kupolo Termalnega centra in
programom sprostitve in razvajanja v Wellness Spa
Centru. Izbirate lahko med standardnimi sobami, povezanimi družinskimi
sobami in apartmaji s po dvema spalnicama, ložo, balkonom in jacuzzijem,
odločite pa se lahko tudi za sobo s parketom ali za sobo s posteljo dolžine
220 cm. Z avgustom 2010 je Wellness Park Laško svojo ponudbo zaokrožil
s tehnološko modernim in arhitekturno dovršenim Kongresnim Centrom za
najzahtevnejše kongresne goste.

HOTEL
ZDRAVILIŠČE
LAŠKO****
Tradicija zdravja in dobrega
počutja
V Zdravilišču Laško smo zdravilno termalno vodo združili z vrhunskim
medicinskim znanjem ter oblikovali prepoznavne preventivne in rehabilitacijske programe, ki temeljijo na 155-letni zdraviliški tradiciji. Ponudba hotela
Zdravilišče Laško obsega 206 sob (48 sob je prilagojenih osebam s težavami
pri gibanju), Center medicine s prostori za ambulante, fizikalno in delovno
terapijo ter balneoterapijo, termalne bazene, Savna center, Center zdravja in
lepote, fitnes center, sodobno urejene gostinske prostore in poslovno seminarski center. Celoten hotel je brez arhitekturnih ovir in se ponaša z zlatim
certifikatom »Invalidom prijazno«.

HOTEL HUM***
Mestni hotel z eleganco
Hotel Hum odlikuje dolgoletna tradicija
dobre gostinske in hotelske hiše. Ponuja vso
udobnost mestnega hotela, v sodelovanju z
drugimi hoteli družbe Thermana pa ima bogato
ponudbo tudi na področju wellnessa in kongresnega
turizma.

Thermana d.d., Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško
Rezervacije: 080 81 19
info@thermana.si, www.thermana.si

v letu 2010 oblikovali nov klubski koncept. V okviru Thermana cluba lahko izbirate med Zlato in
Modro kartico, otrokom do 15. leta pa je namenjen Vodomček club. Na prihodnjih treh straneh
vam predstavljamo aktualne sezonske programe, redne programe dobrega počutja in zdraviliške
programe Thermane Laško. Izberite program po svoji meri in se odločite za eno izmed klubskih
kartic, s katero bo svet Thermane ne zgolj prijeten, sproščujoč in zdrav, temveč tudi dostopnejši!
Splača se!

Zlata kartica Thermana club
Zlato kartico in z njo članstvo v Thermana clubu si lahko pridobi oseba nad
15. letom starosti, ki pravilno izpolni pristopnico in poravna letno članarino v
višini 20 EUR. Članarina se poravna pred koriščenjem članskih ugodnosti, velja
eno leto od dneva vplačane članarine, ugodnosti pa veljajo takoj.
Zlata kartica vam prinaša takojšnjih 15 % popusta in vrsto privlačnih ugodnosti:
• 15 % popusta na veljavne cene penzionov in programov, kopaliških, wellness in zdravstvenih storitev.
• 5 % popusta na gostinske storitve (ob enkratnem nakupu za najmanj 100 EUR).
• 15 % popusta na storitvene darilne bone.
• Z zbiranjem bonusnih točk do nagrad za zvestobo: vsak nakup v višini 1 EUR prinese eno točko.
• Ugodnosti priporočil: za vsakega prijatelja, ki pride v Thermano po vašem priporočilu, vas bomo nagradili.
• Možnost koriščenja posebnih ugodnosti za člane kluba: ob vsaki novi številki časopisa Moja Thermana za vas
pripravimo tudi katalog izdelkov in storitev s posebno ugodno ponudbo za člane Thermana cluba.
• Prejemanje rednih informacij o programih in storitvah Thermane Laško: na ta način ste seznanjeni z vsemi novostmi.
• Možnost sodelovanja v nagradnih igrah.
• Letno srečanje imetnikov kartic.

Modra kartica Thermana club
Članstvo imetnikov Modre kartice Thermana club je brezplačno, veljavnost je dve
leti od včlanitve, ponovno pa se potrdi z vsakim novim nakupom. Modro kartico
si lahko pridobi oseba nad 15. letom starosti, ki pravilno izpolni pristopnico.
Modra kartica vam z brezplačnim članstvom prinaša takojšnjih 5 % popusta in
vrsto privlačnih ugodnosti:
• 5 % popusta na veljavne cene penzionov in programov, kopaliških, wellness in zdravstvenih storitev.
• 5 % popusta na storitvene darilne bone.
• Z zbiranjem bonusnih točk do nagrad za zvestobo: vsak nakup v višini 1 EUR prinese eno točko.
• Ugodnosti priporočil: za vsakega prijatelja, ki pride v Thermano po vašem priporočilu, vas bomo nagradili.
• Možnost koriščenja posebnih ugodnosti za člane kluba: ob vsaki novi številki časopisa Moja Thermana za vas
pripravimo tudi katalog izdelkov in storitev s posebno ugodno ponudbo za člane Thermana cluba.
• Prejemanje rednih informacij o programih in storitvah Thermane Laško: na ta način ste seznanjeni z vsemi novostmi.
• Možnost sodelovanja v nagradnih igrah.
• Letno srečanje imetnikov kartic.

Vodomček club (za otroke)
V Thermani Laško so nam otroci pomembni gostje. Zato smo posebej za njih
pripravili otroško klubsko kartico Vodomček, ki poleg rednih popustov prinaša
še dodatne 15-odstotne popuste in pa seveda privlačno dogajanje, povsem
po meri otrok. Član je lahko oseba do dopolnjenega 15. leta starosti. Članstvo
v klubu se vsako leto avtomatično podaljša, preneha pa s pisnim preklicem
oziroma ko član dopolni 15 let.
Vodomček club z brezplačnim članstvom prinaša številne ugodnosti:
• 15 % popusta na programe in penzionske storitve (popust se sešteva z rednimi popusti za otroke).
• Kopanje je ob vsakem obisku ugodnejše za 15 %.
• Rojstni dan prinese čestitko in darilo.
• Možnost koriščenja posebnih ugodnosti za člane kluba, s katerimi skrbimo, da Thermanin svet otroških
doživetij ni le ugodnejši, ampak tudi zabavnejši.
• Redne informacije o programih, v katerih člane še posebej obveščamo o novostih, dogajanju in posebnih
ponudbah za družine ter tudi o zanimivih brezplačnih izobraževalnih delavnicah.
• Možnost sodelovanja v nagradnih igrah z zanimivimi nagradam.
• Letno srečanje imetnikov kartic.
• Tudi v Vodomčkovem kotičku v Termalnem Centru Wellness Parka Laško se ves čas nekaj dogaja. Otroci v
družbi Vodomčka uživajo, starši pa se lahko brezskrbno posvetijo svojemu svetu razvajanja, sprostitve, zdravja
in dobrega počutja.

Ugodnosti za vse kartice lahko koristite le ob predložitvi veljavne članske izkaznice.
Klubske kartice lahko pridobite na prodajnih mestih v hotelih Thermane ali na spletni strani
www.thermana.si. Vse informacije so na voljo na brezplačni številki 080 81 19.
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Sezonski programi (zima, pomlad in
poletje v Thermani Laško)
WELLNESS SKI

Odlična ideja za smučarsko sezono 2010/2011
Že od 127,50 € za vsaj 3 polpenzione; cena velja za imetnike
Zlate kartice Thermana cluba

•
•

•

Park Laško ali Zdravilišče Laško)
polpenzion (zajtrk, večerja)
neomejen vstop v bazene, savne in fitnes v Zdravilišču Laško
in Wellness Parku Laško
Valentinov ples 11. februarja 2011 ob 19.30 uri (možnost
zamenjave klasične večerje z
večerjo za Valentinovem plesu
s posebnim doplačilom)

ZIMSKE
POČITNICE

Zimske radosti in
wellness razvajanje

22. – 25. april 2011

Od 134,90 € dalje za 4 dni (3
polpenzioni); cena velja za
imetnike Zlate kartice
Thermana cluba

1. otrok do 12. leta
gratis in popusti za
ostale otroke do 15. leta
starosti
Program vsebuje:
• bivanje v standardni dvoposteljni sobi
• polpenzion (zajtrk, večerja)
• neomejen vstop v bazene, savne in fitnes v Zdravilišču Laško
in Wellness Parku Laško
• 1 x gratis darilni bon v vrednosti 10 € za wellness storitve
• 2 x brezplačna vožnja z Bobkartom na Celjski koči
• program animacije, sprostitve
in rekreacije

1. otrok do 12. leta
gratis in popusti za
ostale otroke do 15. leta
starosti

NAPOVEDNIK
Program vsebuje:
• bivanje v standardni dvoposteljni sobi
• polpenzion (zajtrk, večerja)
• neomejen vstop v bazene, savne in fitnes v Zdravilišču Laško
in Wellness Parku Laško
• 1 x gratis darilni bon v vrednosti 10 € za wellness storitve
• 2 x brezplačna vožnja z Bobkartom na Celjski koči
• program animacije, sprostitve
in rekreacije

»Ljubezen je v zraku …«
10. – 13. februar 2011

Od 198,05 € dalje za 2 osebi za
3 dni (za 2 polpenziona); cena
velja za imetnike Zlate kartice
Thermana cluba

Program vsebuje:
• bivanje v standardni dvoposteljni sobi (izbirate lahko med
bivanjem v hotelih Wellness

Od 114 € dalje za 3 dni (2 polpenziona)

Praznik pomladi v
družbi Thermane

Od 127,50 € dalje za 4 dni (3
polpenzioni); cena velja za
imetnike Zlate kartice
Thermana cluba

VALENTINOV
VIKEND

Program vsebuje:
• bivanje v standardni dvoposteljni sobi
• polpenzion (zajtrk, večerja)
• neomejen vstop v bazene, savne in fitnes v Zdravilišču Laško
in Wellness Parku Laško
• celodnevna vozovnica za smučanje na smučišču Golte ALI
Celjska koča ALI proti doplačilu
10 € na dan za smučarsko karto
tudi na Mariborskem Pohorju
ALI Rogli ALI Krvavcu
• program animacije, sprostitve
in rekreacije

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

Sprostitev po napornem
tednu
Podarimo vam gratis
darilni bon

VELIKONOČNI
VIKEND

18. – 27. februar 2011

Program vsebuje:
• bivanje v standardni dvoposteljni sobi
• polpenzion (zajtrk, večerja)
• neomejen vstop v bazene, savne in fitnes v Zdravilišču Laško
in Wellness Parku Laško
• celodnevna vozovnica za smučanje na smučišču Golte ALI
Celjska koča ALI proti doplačilu
10 € na dan za smučarsko karto
tudi na Mariborskem Pohorju
ALI Rogli ALI Krvavcu
• program animacije, sprostitve
in rekreacije

VIKEND
PAKET

PRVOMAJSKE
POČITNICE
Oddih, sprostitev in
počitnice

25. april – 2. maj 2011

Od 134,90 € dalje za 4 dni (3
polpenzioni); cena velja za
imetnike Zlate kartice Thermana cluba

1. otrok do 12. leta
gratis in popusti za
ostale otroke do 15. leta
starosti

THERMANA
POLETJE
Počitnice, voda,
uživanje …

18. junij −
7. september 2011

Že od 100,90 € za 3 dni (2 polpenziona); cena velja za imetnike
Zlate kartice Thermana cluba

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 ali
Hum)
• 1 x gratis darilni bon v vrednosti 10 € za wellness storitve

ROMANTIČNI
ODDIH V DVOJE
Z razvajanjem do
prerojene ljubezni

Kopel ob soju sveč,
svežina penečega vina,
zajtrk v postelji …
Od 226 € dalje za 2 dni
(1 polpenzion) za 2 osebi

1. otrok do 12. leta
gratis in popusti za
ostale otroke do 15. leta
starosti
Program vsebuje:
• gratis pijačo dobrodošlice
• bivanje v standardni dvoposteljni sobi
• polpenzion (zajtrk, večerja)
• neomejen vstop v bazene, savne in fitnes v Zdravilišču Laško
in Wellness Parku Laško
• 2 x brezplačna vožnja z Bobkartom na Celjski koči
• 1 x gratis darilni bon v vrednosti
10 € za wellness ali zdravstvene
storitve
• program animacije, sprostitve
in rekreacije

Laško že dolgo slovi po romantičnih
kopelih in uživanjih v dvoje.
Pričakujejo vas kopel ob soju sveč,
svežina penečega vina, zajtrk v
postelji …
Program vsebuje:
• bivanje v standardni dvoposteljni sobi (izbirate lahko med
bivanjem v hotelih Wellness
Park Laško in Zdravilišče Laško)
• 2-dnevni paket (1 polpenzion)
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•

poleg bivanja vsebuje še: na
dan prihoda 1 x kopel Rock´n
roll ljubezni (v Wellness Parku
Laško) oziroma 1 x Zlato kopel
(v Zdravilišču Laško), penino v
sobi in svečano večerjo v restavraciji à la carte. Na dan odhoda je postrežba zajtrka v sobo,
soba pa je na voljo do 12. ure
3-dnevni paket (2 polpenziona) poleg vsebine 2-dnevnega
paketa DODATNO vsebuje še: v
primeru bivanja v Wellness Parku Laško 2 x wellness masažo
(50 min.), v primeru bivanja v
Zdravilišču Laško pa 2 x masažo
z medom (20 min.)

NA ODDIH MED
TEDNOM
Naj sprostitev postane
del delavnika
Kopanje, savnanje …
Uživanje!

Poleg nastanitve vključuje zgodbo
medenega razvajanja v wellness
centrih hotelov Thermane Laško.
Program vsebuje:
• bivanje v standardni dvoposteljni sobi (izbirate lahko med
bivanjem v hotelih Wellness
Park Laško ali Zdravilišče Laško)
• 1 x masaža z medom ali medeni
ovoj (20 min.)
• 1 x medeno razstrupljanje (90 min.)
• 1 x gratis darilni bon v vrednosti
10 € za wellness ali zdravstvene
storitve
• medeno presenečenje

AYURVEDA

Tisočletne modrosti za
vaše telo
Spoznajte vašo vitalno
energijo – vata, pita ali
kapha

316 € za 4 dni (3 polpenzioni)

Programi dobrega počutja
jske filozofije in si ustvarite kratek
sprostitveni oddih po vaši meri.
Program vsebuje:
• bivanje v standardni dvoposteljni sobi v hotelu Wellness
Park Laško (namestitev s pogledom na reko Savinjo)
• 1 x Thai – masažo s toplimi zelišči in aromatičnimi olji (50 min.)
• 1 x gratis darilni bon v vrednosti 10 € za wellness storitve
• 1 x postrežbo zajtrka v sobo

PIVSKA
WELLNESS
PRAVLJICA

Črpanje dobrega počutja iz pivskega zlata
Za vse, ki v Laškem
spoštujete pivovarsko
tradicijo

Od 103 € za 3 dni (2 polpenziona) (nedelja – petek)

243 € za 4 dni
(3 polpenzioni)

Idealen program za vse tiste, ki si
lahko utrgate čas kar med tednom.
Teden je tako lepši, ob tem pa še
privarčujete!
Program vsebuje:
• bivanje v standardni dvoposteljni sobi (izbirate lahko med bivanjem v hotelih Wellness Park Laško, Zdravilišče Laško ali Hum)
• 1 x gratis darilni bon v vrednosti
10 € za wellness ali zdravstvene
storitve

MEDENI
PROGRAM

Med, simbol zdravja in
dobrega počutja
Od 291 € za 5 dni
(4 polpenzioni)

Za vse, ki se zavedate, kako
pomembno je, da so vse vitalne energije v našem telesu v ravnovesju,
kajti takrat je telo zdravo, um jasen, srce pa napolnjeno z veseljem.
Privoščite si 4-dnevni program in
vsak dan obarvajte z ayurvedskimi
masažami, ki temeljijo na tisočletni
modrosti.
Program vsebuje:
• bivanje v standardni dvoposteljni sobi v hotelu Wellness
Park Laško (namestitev s pogledom na reko Savinjo)
• 1 x Abhyanga – masaža celotnega telesa (70 min.)
• 1 x Padabhyanga – masaža in
drenaža nog (40 min.)
• 1 x gratis darilni bon v vrednosti 10 € za wellness storitve
• 1 x postrežba zajtrka v sobo

THAI

Sprostitev s pridihom
azijske filozofije
Prepustite se spretnim
rokam Tajk
227 € za 3 dni
(2 polpenziona)

Ali pa so vam morda bližje tradicionalne tajske masaže? Izberite
torej sprostitev s pridihom azi-

Program vsebuje:
• bivanje v standardni dvoposteljni sobi (izbirate lahko med bivanjem v hotelih Wellness Park Laško, Zdravilišče Laško ali Hum)
• vsak dan gratis najem kolesa ali
izposojo nordijskih palic
• 1 x kolesarski vodnik po Laškem in
okolici ali 1 x pohodniški vodnik
• 1 x refleksno consko masažo
stopal (30 min.)

BODY SLIM

Za lepšo postavo in boljše počutje
S celostnim pristopom do
odličnih rezultatov
Od 789 € za 8 dni
(7 polpenzionov)

185-letna tradicija varjenja piva
v Laškem daje celotnemu mestu
prav poseben pečat. Tradicija, ki jo
spoštuje tudi Thermana, ki je pivsko 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 (50 min.)
• 1 x obisk Pivovarne Laško z degustacijo piva (samo ob sredah)

PO LAŠKEM IN
OKOLICI

Veter v laseh, neokrnjena
in razgibana pokrajina,
visoke razgledne točke …
Za kolesarje in pohodnike
Od 182 € dalje za 4 dni
(3 polpenzioni)

Medeni program je odlična izbira za vse, ki želite svojo energijo
in ravnovesje črpati iz narave.

Program je pisan na kožo vsem,
ki poleg razvajanja, savnanja in
kopanja potrebujete še kaj bolj
aktivnega. Odkrivanje okolice, aktivne sprehode, skok na kolo, spoznavanje kraja med nordijsko hojo
... Oborožili vas bomo s potrebno
opremo in s kopico idej.

•
•

izdelava programa telesne vadbe
aquaaerobika

BODY SLIM PLUS
15 dni (14 polpenzionov)
Od 1.455 € za 15 dni
(14 polpenzionov)

Program vsebuje:
• bivanje v standardni dvoposteljni sobi (izbirate lahko med
bivanjem v hotelih Wellness
Park Laško ali Zdravilišče Laško)
• 1 x začetni in zaključni pregled
pri zdravniku, 2 x meritev krvnega sladkorja in maščob
• 1 x meritev telesa s prehranskim svetovanjem
• 14 x 1 l mineralne vode
• 10 x joga ali jutranja telovadba
• 14 x biostimulacija telesa (40
min.), 1 x razstrupljevalna nega
telesa (60 min.), 2 x negovalni
oblikovalni anticelulitni tretma
(60 min.), 2 x medena obloga
za nego kože in razstrupljevanje telesa (90 min.), 2 x masaža
Udvartana – čiščenje (90 min.)
• izdelava programa telesne vadbe
• aquaaerobika

PROGRAM
UPOKOJENCI 55+
Program temelji na revolucionarni
tehnologiji FuturaPro, ki v enem
aparatu združuje več različnih tehnologij oblikovanja telesa ter po
principu krčenja mišic in optimalne
celične modulacije dosega odlične
rezultate pri izgubi maščobnih
oblog, oblikovanju telesa in
izboljšanju tonusa kože. Poleg tega
program vključuje prehransko
svetovanje in izdelavo programa
telesne vadbe.
Program vsebuje:
• bivanje v standardni dvoposteljni sobi (izbirate lahko med
bivanjem v hotelih Wellness
Park Laško ali Zdravilišče Laško)
• 1 x pregled pri zdravniku, 1 x
meritev telesa s prehranskim
svetovanjem
• 7 x 1 l mineralne vode
• 5 x joga ali jutranja telovadba,
7 x biostimulacija telesa (40
min.), 1 x razstrupljevalna nega
telesa (60 min.), 1 x negovalni
oblikovalni anticelulitni tretma
(60 min.), 1 x medena obloga
za nego kože in razstrupljevanje telesa (90 min.), 1 x masaža
Udvartana – čiščenje (90 min.)

Poseben program samo
za upokojence!
Od 137 € za 4 dni
(3 polpenzioni)

Program vsebuje:
• pijačo dobrodošlice
• bivanje v standardni dvoposteljni sobi (izbirate lahko med
bivanjem v hotelih Wellness
Park Laško, Zdravilišče Laško ali
Hum)
• 1 polpenzion (zajtrk in večerja)
• neomejeno kopanje, savnanje
in fitnes v Wellness Parku Laško in Zdravilišču Laško (tudi na
dan odhoda)
• gratis darilni bon v vrednosti 10 €
za wellness ali zdravstvene storitve
• program animacije, sprostitve in
rekreacije
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Programi za zdravje in
dobro počutje
PROGRAM
ZDRAVJA

Vrelci termalne vode,
zdravilni postopki,
terapije in strokovno
osebje zagotavljajo
kakovostne zdravstvene
storitve
Terapije po
nasvetu zdravnika

Od 488 € za 8 dni (7 polnih
penzionov)

ZDRAVILIŠKO
ZDRAVLJENJE

Za osebe z napotnico
za ambulantno
zdraviliško
zdravljenje in za
goste, spremljevalce
koristnikov napotnice
Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Polni penzion,
terapije na napotnico

ZDRAVILIŠKA
OSKRBA

Pomoč in zdravstvena
nega osebja v prijetnem
zdraviliškem okolju
24-urna zdravstvena
nega, daljše bivanje po
ugodni ceni
59 € na dan za minimalno
bivanje 29 dni (28 polnih
penzionov)

Od 62 € na dan za minimalno bivanje 8 dni (7 polnih
penzionov)

Ambulante in
posvetovalnice v
Zdravilišču Laško
V Zdravilišču Laško lahko za nasvete, kako odpraviti različne zdravstvene
težave, vedno povprašate v naslednjih ambulantah in posvetovalnicah:

Fiziatrična ambulanta:

Svetovali vam bodo specialisti fizikalne medicine in rehabilitacije Zdravilišča
Laško. Pregled je možen tudi z napotnico izbranega zdravnika.

Posvetovalnica z apiterapijo – zdravljenje z medom:
Svetoval vam bo Franc Grošelj, dr. spec. spl.med., apiterapevt.

Ortopedska posvetovalnica:

Svetovali vam bodo specialisti ortopedi iz Ortopedske bolnišnice Valdoltra in
specialist ortoped iz Bolnišnice Celje.

Ambulanta za akupunkturo:

Svetovali vam bodo specialisti fizikalne medicine in rehabilitacije Zdravilišča
Laško.

Nevrokirurška posvetovalnica:

Svetoval vam bo mag. Igor Tekavčič dr. med., spec. nevrokirurg iz Kliničnega
centra Ljubljana.

Nevrološka posvetovalnica:

Svetoval vam bo Marko Zupan, dr. med., spec. nevrolog iz Bolnišnice Celje.

Posvetovalnica za žilno kirurgijo:

Svetovala vam bo Brigita Švab, dr. med., spec. krg.

Revmatološka posvetovalnica:

Svetoval vam bo Dean Sinožič, dr. med., specialist interne medicine iz Splošne
bolnišnice Celje.

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 naše telo, da lahko
obnovi svoje moči. Ob dveh pregledih pri specialistu fizikalne in rehabilitacijske medicine vam program
omogoča 10-odstotni popust na vse
terapije po nasvetu zdravnika.
Program vsebuje:
• bivanje v standardni dvoposteljni sobi (izbirate lahko med
bivanjem v hotelih Zdravilišče
Laško ali Wellness Park Laško)
• polni penzion
• 2 x pregled pri specialistu fizikalne in rehabilitacijske medicine z mnenjem
• 10 % popusta na terapije po
nasvetu zdravnika
• neomejeno kopanje in savnanje
• dnevni vstop v fitnes po nasvetu zdravnika
• 10 % popusta na nego

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
hotelih Wellness Park Laško in
Zdravilišče Laško.

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

Program zdraviliške oskrbe je
pravšnji za vse tiste, ki potrebujete
daljšo zdraviliško oskrbo, pa naj bo
ta na negovalnem oddelku ali v hotelskem delu. Pripravili smo program
z minimalnim bivanjem 29 dni, ki
glede na dolžino prinaša posebne
ugodnosti tako pri bivanju kot tudi
vseh zdravstvenih storitvah po nasvetu zdravnika.
Program vsebuje:
• bivanje v dvoposteljni sobi na
negovalnem oddelku ali v hotelskem delu v hotelu Zdravilišče Laško
• 1 x dnevno kopanje v bazenu ali
1 x tedensko kopanje v Hubbardovi kadi (po nasvetu zdravnika)
• 1 x pregled pri zdravniku specialistu (ob sprejemu)
• 1 x posvet pri specialistu fizikalne in rehabilitacijske medicine
• 10 % popust na nego ali na
pomoč pri dnevnih aktivnostih
ter na zdravstvene ali wellness
storitve

Kiropraktična ambulanta:

Svetoval vam bo Veršinin Andrej, dr. med., ortoped, nevrolog in specialist
manualne medicine.

Alergološka ambulanta:

Svetovala vam bo Mettler Amalia dr. med, specialist pediater-alergolog.

Dermatovenerološka ambulanta:

Svetoval vam bo Slobodan Vujasinovič, dr. med., spec. dermatovenerolog.

Informacije in rezervacije: +386 (0)3 734 57 00,
info@thermana.si, www.thermana.si
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»Moje srede so
pravi užitek …«
Besedilo:

Miša Novak

Majda Masten, dr. med., je pred dvema letoma
upokojena zdravnica splošne medicine, ki od
svojega štiriindvajsetega leta živi z multiplo
sklerozo. Pogovor je tekel predvsem o
blagodejnih učinkih, ki jih imajo sredini
rituali v Zdravilišču Laško na njeno telo
in počutje. Najprej blagodejna termalna
voda, potem shiatsu masaža in za piko
na i še ayurvedska abhyanga.

M

ultipla skleroza velja za bolezen, ki
ima mnogo obrazov. S seboj nosi tudi
mnogo zgodb ljudi, ki so se morali spopasti z njo. Majdo Masten je presenetila v petem
letniku študija medicine, sredi priprav na obsežen
izpit iz interne medicine. Ko se je soočila z diagnozo,
o multipli sklerozi ni vedela praktično nič. Poglobila
se je v literaturo in več kot je prebrala o bolezni, bolj
prestrašena je bila. Bolezen je spremenila njene sanje, da
se specializira za plastično kirurgijo, zagotovo tudi življenje, ne pa tudi njene volje in optimizma. Zaključila je študij in
specializirala družinsko medicino, za sabo pa ima 25 let dela, ki ji
je pomenilo vse.

Novi zagoni in zavedanje, da bo treba nekaj storiti
Ko jo je bolezen z novimi zagoni konec leta 2008 prisilila k upokojitvi, se ji je sesul svet. »Nočem v penzijo. Ne znam živeti
drugače kot zdravnica!« Toda izbire praktično ni bilo, saj se niti podpisati ni več mogla. Prišlo je tudi zavedanje, da se bo treba
razbremeniti in storiti kaj zase, sicer bo šlo na slabše.
Po prvi obnovitveni rehabilitaciji v Zdravilišču Laško leta 2007, ko je ob predpisanem terapevtskem programu poskusila še nekaj drugih storitev, se je domov vrnila resnično v dobri kondiciji. A njena nevrologinja ji je hitro položila na
srce, da ni dovolj, da nekaj storiš zase le dvakrat na leto, temveč bo treba na sebi delati redno, vsak dan. Pozitivni učinki
na njeno telo in počutje so pripomogli, da se je počasi navadila na bolj umirjen tempo, se sprostila in posvetila več časa
skrbi za sebe in za svoje počutje.

»Učinek shiatsu masaže me je popolnoma šokiral«
Po drugi obnovitveni rehabilitaciji v Zdravilišču Laško marca 2009 – mimogrede pove, da nikakor ne razume, da se
bolniki z multiplo sklerozo kar ne odločajo za obnovitveno rehabilitacijo, ki jim pripada, saj je na primer med svojimi 19
pacienti z multiplo sklerozo s težavo uspela prepričati le tri, da so izkoristili to možnost – je sprejela odločitev, da bo v
Laško hodila redno enkrat na teden.
Tako so z marcem 2009 srede postale njene. Po plavanju in vajah za noge v termalni vodi je stalnica postala še
japonska masaža shiatsu. »Učinek masaže na mojo nogo, v kateri sem prej 26 let čutila elektriko, zadnja leta pa nisem
mogla niti po stopnicah, me je popolnoma šokiral! Takoj sem vedela, da je to prava stvar zame.« Septembra 2009 ji je
Thermanin maser Janez Starina, ki jo na masažah redno spremlja že od vsega začetka, predlagal še ayurvedsko masažo
abhyanga. »Resnično me je presenetilo, koliko tukaj v Thermani dajo na izobraževanje. Kako maserji obvladajo svoje delo
in kaj vse vedo o medicini!« Blagodejnost celotnega spleta vode in masaž – njihova izbira mora biti prilagojena vsakemu
posamezniku, čeprav se vse več govori in piše prav o dobrih učinkih shiatsu in abhyange na ljudi z multiplo sklerozo – je
bila takojšnja, resnično pravi učinki pa so se pokazali maja 2010, ko so začele izginjati posledice starih zagonov.

September 2010: Normalen nevrološki status
Dr. Mastenova se danes lahko pohvali, da hodi popolnoma normalno, korak je siguren, motenj ravnotežja ni več, utrujenost,
ki velja za stalnico pri multipli sklerozi, je izginila, tudi nekateri gibi, ki jih pri masaži najprej ni bilo mogoče izvesti, sedaj niso
več težava, spi boljše, koordinacija je po 29 letih – ko ji je težave predstavljalo že rokovanje ali pisanje – normalna, prvič po
29 letih je izginil Lherrmitov znak. Septembra 2010 je bil njen nevrološki status normalen.
Kako ji je to uspelo? »Skrbim za bolj umirjen način življenja, izogibam se stresu, več spim, tudi čez dan, če sem zaspana,
izogibam se hudi vročini in mrazu, skrbim za redno gibanje. Ob tem ostajam aktivna tudi na mentalni ravni, skrbim, da
možgani delujejo, pa tudi v odnose z ljudmi okoli sebe vlagam več. Predvsem pa gre za to, da poslušam sebe!« In privošči
si svoje srede, za katere, pravi dr. Mastenova, ima precejšnje zasluge prav njen maser Janez Starina, ki jo tako dobro pozna.

»Sedaj sem na prvem mestu jaz!«
Pravi, da jo včasih tudi zamika, da ne bi sedla v avto in se iz Maribora zapeljala
do Laškega, a hkrati ve, da je to nekaj, česar nikakor ne sme izpustiti. Najprej
je mislila, da so masaže luksuz, zdaj se globoko zaveda, da so njen »zrak«, brez
katerega bo težko živela. »Hudo mi je, ko vidim, da ljudje niso pripravljeni vložiti nekaj vase, so pa pripravljeni vlagati v materialne dobrine.« Tudi sama ni
zrasla in živela v okolju, kjer bi bile masaže del skrbi za sebe, a zdaj pravi: »Sedaj
sem na prvem mestu jaz, potem dolgo nič in šele nato vse ostalo. Prej je bilo
vedno ravno obratno.«

Svoje izkušnje prenaša naprej
Svoje izkušnje z boleznijo, ki lahko tako hudo poseže v življenje
posameznika, s posebnimi predavanji že nekaj časa deli tudi
z gosti z multiplo sklerozo v Zdravilišču Laško. Odzivi so
resnično dobri, način podajanja njenih izkušenj in vedenja o bolezni pa neprecenljiv za mnoge, ki na tej poti
pogosto izgubijo voljo in zapadejo v depresijo. Pri
tem dr. Mastenova pravi, da ji je zdaj, ko pogleda
nazaj, žal, da je pred svojimi pacienti in sodelavci
v službi tako dolgo skrivala svojo bolezen. »O bolezni je treba govoriti, deliti izkušnje, najti pot iz
depresije, zbrati energijo in moč, da se podamo
izza štirih sten.«
Ko jo pogledaš in začutiš njeno moč in optimizem, si želiš, da bi znal globoko vrednost njenih
besed o tem, kako pomembno je skrbeti zase in za
svoje zdravje, prenesti v svoj vsakdan.

Kaj je zagon pri multipli sklerozi
Potek multiple skleroze je težko predvideti. Pri večini oseb se ponovni izbruhi bolezni, tako imenovani zagoni – zagon pomeni vsako poslabšanje simptomov in pojav novih, ki traja vsaj 24 ur – pojavljajo
po naključnem vzorcu, brez opozorila, pogosto jih sproži
kakšna stresna situacija, obsegajo pa motnje vida, motorike,
občutka, govora, pisanja, bolečine v predelu obraznega živca, vrtoglavico, inkontinenco, izgubo ravnotežja, depresijo …

Kako napredek in počutje dr. Majde Masten doživlja njen maser?

Janez Starina: »Napredek in boljše počutje dr. Mastenove sta zame zelo
dragocena tudi zato, ker se je moje svetovanje o koristnosti masaže potrdilo
v praksi. Podlaga teh rezultatov je seveda redno tedensko izvajanje masaž
shiatsu, ki deluje na fizični in energetski ravni, in abhyanga, s katero umirjamo telo. Vsak napredek in boljše počutje gosta maserju povesta, da je izbral
pravilno masažo, ki pa mora biti strokovna in umirjena.«

Kako bi opisali vpliv masaž na splošno počutje in
kako na počutje v primeru multiple skleroze?

Janez Starina: »Masaže so namenjene lajšanju bolečin in napetosti v mišicah, ne pa zdravljenju. Če redno lajšamo težave, se bolje počutimo in smo
polni življenjskega optimizma, vsekakor pa drži moto: »Življenje odvzema,
masaža vrača.« Masaži shiatsu in ayurvedska abhyanga sta pri multipli
sklerozi zelo priporočljivi. Sta dobra nadgradnja klasične švedske masaže
in refleksne masaže stopal.«

Na kratko o shiatsu in abhyangi

Shiatsu masažo izvajamo na blazini na tleh, preko oblačila, z raztegi in potegi
okončin, pritiski in blagimi manipulacijami različnih delov telesa. Na ta način
sproščamo napetosti v mišicah, ki nastanejo zaradi prisilne drže, fizične aktivnosti in stresa. Za to masažo lahko rečemo, da je individualno razgibavanje
brez lastnega truda oziroma napora. Vse ostalo naredi terapevt.
Abhyanga je najbolj nežna ayurvedska masaža (ayurveda je starodaven hindujski sistem zdravljenja, močno razširjen v Indiji in vse bolj v zahodnem svetu,
danes pa je sestavni del indijske nacionalne zdravstvene mreže). Izvaja se z
vodotopnimi olji, izbranimi na osnovi tipa osebe, ki jo masiramo, vsako olje
pa je izvleček šestih začimb ali zelišč s podobnim učinkom delovanja. Zato ta
olja delujejo še pet do sedem dni po masaži. Z masažo ponovno vzpostavimo
energetski pretok, kar daje občutek svobode in popolne sprostitve, hkrati pa
ponuja številne terapevtske metode za zdravljenje.
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Gost s sladkorno Nikoli ni prepozno začeboleznijo
ti z zdravim načinom živ zdravilišču
vljenja
Silvester Krelj, dr. med., specialist fizikalne medicine in rehabilitacije

Pogovarjala se je: Jacinta

Doberšek Mlakar

Po ocenah ima sladkorno bolezen okoli 200 milijonov ljudi po
vsem svetu. V Sloveniji za to boleznijo vsako leto zboli okoli
4000 ljudi. Bolezen ločimo glede na uporabljena zdravila
na sladkorno bolezen tipa 1, ki jo zdravimo z inzulinom, in
tipa 2, ki jo zdravimo z dieto, zdravili in včasih z inzulinom.
Velika večina ljudi zboli za sladkorno boleznijo tipa 2.

Vsakdo zagotovo pozna vsaj eno osebo v svojem sorodstvu ali bližnji okolici,
ki ima sladkorno bolezen. Bolezen se nam kot pogosta prikrita spremljevalka
v razvitem, sodobnem času smeje iz beline sladkorja, moke, slaščic in drugega
prehranskega obilja ter fizično
neaktivnega
življenja. Telo se odzove s
protestom
trebušne slinavke, kar se je,
sprva neopazno, pred 17
leti
zgodilo tudi mojemu
sogovorniku, Slavku
Brusu.
Kako in v
kakšni »preobleki« so se
pri vas pokazali simptomi
sladkorne
bolezni?

B

olezen je dolgotrajna in lahko prizadene ožilje, ledvice, živčevje,
lahko okvari vid, občutek za tip, toploto in bolečino. Ateroskleroza
ožilja ovira pretok krvi po arterijah srca, možganov ter žilah rok in
nog. Posledici sta povišan krvni tlak in prizadetost možganov in srca.
Osnovna značilnost sladkorne bolezni je njena dolgotrajnost. Zato
zahteva tudi dolgotrajno zdravljenje z različnimi metodami in načini
zdravljenja. Poleg klasične terapije z zdravili in ustrezno prehrano je zelo
pomembno, da se bolnik pouči in izobražuje o bolezni, spoznava bolezen
samo, načine zdravljenja in se druži s tistimi, ki imajo podobne težave.
Za bolnike s sladkorno boleznijo je Zdravilišče Laško primeren kraj za
izvajanje različnih fizičnih aktivnosti v vodi in na suhem, ki tem bolnikom
koristijo. Na voljo so ustrezna prehrana, nasveti različnih strokovnjakov in
številni raznovrstni načini fizikalnih terapij, ki preprečujejo in lajšajo njihove težave. Telesne vaje in plavanje izboljšajo fizično kondicijo, znižujejo raven
krvnega sladkorja in krvni tlak ter dobrodejno vplivajo na počutje. Z ustreznimi
terapijami lajšamo bolečine, zdravimo dolgotrajne rane, povečujemo prekrvljenost telesa ter kontroliramo krvni sladkor in krvni tlak. Na voljo so številni
specialisti za preglede in posvete. Mogoča je uporaba naprav v fitnesu, obisk
savne po posvetu z zdravnikom, za dobro počutje svetujemo različne vrste
masaž in obisk wellnessa.
Gostje z urejeno sladkorno boleznijo si bodo v zdravilišču s pomočjo
termalne vode in terapij okrepili svojo odpornost in počutje ter bodo tako
lažje obvladovali svojo dolgotrajno bolezen. V pogovoru s predsednikom
Društva diabetikov Celje Slavkom Brusom v nadaljevanju preberite več o
bolezni in programih, ki jih razvijamo v Zdravilišču Laško za člane društva,
na naslednjih straneh pa še posebej o tem, kaj lahko storimo, da bolezen
lažje obvladujemo oziroma da do nje morda sploh ne pride.

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

Opažati sem začel,
da se med delom
(delal sem kot fizioterapevt v bolnišnici)
nekako okoli desete
ure zelo slabo počutim.
Oblival me je znoj, bil sem
omotičen in zelo lačen. Tega
si takrat nisem znal razlagati.
Nekega dne so mi ob takem počutju izmerili krvni sladkor in rezultati
so pokazali mnogo premalo sladkorja v
moji krvi. Zdravnik mi je svetoval dieto in kontroliranje krvnega sladkorja. Nasvete sem upošteval bolj
na splošno in nisem resno obravnaval svojega stanja. Nato sem
se slabi dve leti počutil dokaj dobro in sem mislil, da se je moja
sladkorna bolezen začela in tudi končala. Leta 1994 so mi kolegice
medicinske sestre v bolnišnici testno izmerile sladkor na novem merilniku krvnega sladkorja in pokazal je vrednost 32, kar je več kot petkratno povišanje normalne vrednosti krvnega sladkorja. Potem se je začela
natančna in resna obravnava moje bolezni in tudi sam sem spoznal, da bom
moral korenito poseči po zdravilih in spremeniti način življenja.

Kako se počuti človek, ko mu postavijo diagnozo težke, dolgotrajne bolezni −
kar sladkorna bolezen prav gotovo je, in kako se znajde v množici informacij, ki
bi jih bilo treba upoštevati za spremembo škodljivih, ustaljenih navad življenja?
Od zdravnikov in zdravstvenega osebja sem slišal ogromno informacij. Zapomniš in sprejmeš lahko samo manjši del.
Eno od bistvenejših informacij za samostojno življenje diabetika pa sem našel sam – to je možnost vključitve v Društvo
diabetikov. V društvu sem od leta 1996 in tam sem spoznaval vedno več stvari o pravicah diabetikov pa tudi povsem
praktične veščine, ki pomagajo obvladovati sladkorno bolezen.

»Navada je železna srajca,« so modrovali že starejši. Vemo, da to zelo drži. Kako
strma je bila vaša pot spreminjanja prehranskih, gibalnih in vedenjskih vzorcev?
Ko danes realno pogledam nazaj, kaj mi je najbolj škodovalo, da sem sprožil pri sebi sladkorno bolezen, je prav gotovo
dejstvo, da sem imel dolgo obdobje svojega življenja zelo neurejen način hranjenja in gibanja. Imel sem premalo obro-
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kov, od tega dva zelo obilna. To »navado« mi je uspelo spremeniti postopoma, v več letih. Vmes se mi je stanje še slabšalo,
tako da sem 2003. leta prešel na kombinirano terapijo z inzulinom. Težave sem imel tudi z nogami in ulkusi, ki se niso
hoteli zaceliti. Spraševati sem se začel, ali je res treba zaužiti toliko zdravil in ali lahko zmorem sam obvladati sladkorno
bolezen … To razmišljanje se je pozneje spremenilo v trdno odločitev, da bom spremenil prehrano, postal telesno aktiven
in znižal telesno težo. Pri svojih 172 centimetrih višine sem imel namreč 95 kilogramov. Počasi sem zmanjševal količino
posameznega obroka in upošteval načela zdrave prehrane. Tedaj sem šele ponotranjil vse zdravstvenovzgojne informacije in spoznal, da prehrana diabetika ni nikakršna dieta, pač pa le zdrava prehrana, ki naj bi jo užival vsak človek. Odrasel
človek potrebuje bistveno manj hrane, kot misli, da jo potrebuje! Starejši pa sploh … Sam nisem nikoli sit in nikoli lačen.
Danes zmorem pojesti količinsko za eno pest pri enem obroku in imam pet obrokov dnevno. Postopno pa se začel načrtovati tudi svojo gibalno aktivnost in jo redno izvajati. Do nedavnega sem menil, da je dovolj, da fizično delam in pri tem
izvajam neke gibe … Kakšna zmota … Na ta način prav gotovo ne spraviš telesa v pogon na način, da bi sprožil porabo
ogljikovih hidratov in zadostno prekrvavil telo.

Ponavadi med intervjuji ne omenjam let. Vendar, gospod
Slavko Brus, danes ste pri vaših 67 letih videti odlično
in vaše počutje še nikoli ni bilo tako dobro. Imam
prav?
Da, dosegel sem veliko spremembo v svojem življenju. Z omenjenimi spremembami v prehrani in gibanju mi je uspel neverjeten preobrat na boljše.
Postopno so mi v nekaj letih zmanjševali količine inzulina in danes sem
brez inzulina, od lanskega maja pa tudi brez zdravil. Trikrat tedensko obiskujem fitnes, vmes pa še aktivno hodim. Vsako jutro se tudi tehtam, da
vidim odstopanja. Vendar takega načina življenja ne želim vsiljevati nikomur.
Za takšen preobrat je potreben čas, še posebej pa močna motivacija. Sam pa
vsakega člana našega društva spodbujam, da ni nikoli prepozno ter da naj začne
hoditi in zmerneje jesti.

Od leta 1999 ste predsednik Društva diabetikov Celje, ki se ponaša kot društvo,
ki vsako leto izvede 13 do 14 programov s področja izobraževanja, telesne aktivnosti, druženja in socialne pomoči. Od lanske pomladi je tudi sodelovanje s
Thermano izjemno aktivno …
Seveda! Skupaj smo se našli v programu, ki ga ponujate društvom in našim članom izjemno ustreza. V Thermano –
Zdravilišče Laško prihajamo obnavljat svoje zdravje, dobimo pa tudi ogromno motivacije,
informacij in znanja za zdravo življenje. Od lanske pomladi se je
zdravstvenovzgojnih predavanj in delavnic v Zdravilišču Laško udelež i l o
okoli 500 članov našega društva, kar je daleč največ glede
n a
izkušnje prejšnjih let, rekreativnega kopanja pa se je v istem obdobju udeležilo okoli 900 članov našega društva.
Društvo diabetikov Celje je sicer prostor informacij, ki
jih diabetik potrebuje. Ugotavljam, da je osveščenost
o zdravem življenju vedno večja, česar sem zelo vesel. Vsakemu članu smo na voljo za informacije in
svetovanje v pisarni društva na Gledališkem trgu 5
vsak ponedeljek, sredo in petek med 9. in 11. uro.

Društvo diabetikov Celje je prostor informacij,
ki jih diabetik potrebuje. Za informacije in
svetovanje so na voljo v pisarni društva na
Gledališkem trgu 5 (vsak ponedeljek, sredo in petek
med 9. in 11. Uro).

Vprašali ste strokovnjaka

Imam sladkorno bolezen, a ona mene
nima!
Jacinta Doberšek Mlakar, univ. dipl. prof. zdr. vzgoje

Ko govorimo o načinih obvladovanja sladkorne bolezni,
moramo vedno upoštevati, da je človek neločljiva
celota. Da posameznik lahko reče »dobro se počutim,
srečen sem«, ni odvisno samo od fizičnega zdravja,
pač pa od povezave in stabilnosti na vseh ravneh:
na fizičnem, čustvenem, duševnem, socialnem in
delovnem področju, vključno z dostojnim materialnim
- ekonomskim stanjem. Zbrati je treba moč
in voljo za konkretne spremembe v
življenjskem slogu in navadah,
ki ne služijo zdravju.
Pri tem pa ne bodimo pasivni,
ne delajmo načrtov samo
v mislih, pač pa jih tudi udejanimo. Čas, ki je potreben za
krepitev notranje volje in
moči, je včasih dolg, ključ do
samozavesti kljub bolezni je
pozitivna naravnanost, pot
pa sestavljajo majhni koraki:

•

•
•
•
•
•

•

Na vprašanja odgovarja vodja medicine v Zdravilišču Laško Silvester Krelj, dr. med., specialist fizikalne
medicine in rehabilitacije.
Že več let imam sladkorno bolezen. Trenutno jo zdravim z inzulinom.
Zanima me, ali se lahko kopam v vaših bazenih?
Ljudmila iz Domžal

S

poštovana gostja. Voda v bazenih Thermane Laško ima temperaturo od 32 do 34 stopinj Celzija. Imenujemo jo tudi hipotermna,
kar pomeni, da je njena temperatura nižja od normalne temperature človeškega telesa. Če imate urejen krvni sladkor s pomočjo
tablet ali inzulina, ni ovir za vaše kopanje v naši termalni vodi. Če
imate morda povišan krvni tlak, mora biti tudi urejen z zdravili.
Priporočamo vam, da se kopate 20 do 30 minut, nato bazen zapustite in se ohladite za približno pol ure do eno uro, nato se lahko
ponovno vrnete v bazen.

•
•

Fizična aktivnost: vsak dan
vsaj pol ure priljubljene gibalne aktivnosti. Dobra in najcenejša
izbira je aktivna hoja po svežem zraku v udobni obutvi.
Zdrav življenjski slog: zdrava prehrana, obvladovanje
razvad,
poslušanje svojega telesa in duše, smiselna »organizacija dneva« in
izogibanje pretiranemu sedenju.
Obvladovanje stresa: vzemimo si čas za razvedrilo in čim več se
smejmo!
Negujmo stike z ljudmi, še posebej s tistimi, ki so nam pomembni.
Negujmo svoje notranje počutje in mir s prebiranjem sproščujočih in pozitivno naravnanih knjig, poslušanjem glasbe, z molitvijo
ali meditacijo.
Voljo in motivacijo si lahko krepimo sproti, s samoopazovanjem,
zavedanjem svojih misli in čustev, besed in dejanj. Postanimo odgovorni za svojo energijo in življenje, iščimo pozitivne ljudi in vztrajajmo na pozitivnem miselnem in vedenjskem vzorcu. Distancirajmo
se od neprestanega kritiziranja in obrekovanja.
Ozavestimo svoje vrednote. Prepoznavajmo in umirjajmo konflikte in energijo usmerimo v reševanje. Prevzemimo nadzor nad
negativnostjo. Bodimo »izbirčni« do besed – uporabljajmo le lepe
in umirjene.
S težavami se soočimo in jih vzemimo kot izziv ter jih vedno
rešujmo, nikoli zanikajmo.
V svojem življenju poiščimo globlji smisel, ki se kaže v veselju,
pripadnosti in občudovanju.

Koraki so lahko včasih čisto majhni …
Nikoli ni prepozno začeti z zdravim načinom življenja. V praksi poznamo
neredke primere, ko ljudje ponovno izboljšajo zdravje in postanejo aktivni
šele v drugi polovici življenja! Kakovost življenja sladkornega bolnika in
preprečevanja zapletov se enakovredno prepletata med zgoraj naštetimi
koraki in z upoštevanjem navodil zdravnika. Kronično bolezen vzemimo
kot grbine na cesti: malo nas upočasnijo, potem pa se spet peljemo gladko!
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Telesna aktivnost in
sladkorna bolezen
Polona Dornik, diplomirana fizioterapevtka in limfterapevtka, vodja terapije v Zdravilišču Laško

S

plošno znano je, da je zmanjšana telesna aktivnost lahko eden od vzrokov za nastanek
nekaterih kroničnih bolezni, kot so povišan krvni tlak, osteoporoza, sladkorna bolezen,
ishemično srčna bolezen, napetost, nespečnost, notranji nemir, debelost. Za splošno
izboljšanje zdravja je treba začeti z vadbo že
danes, ker si ga le
tako lahko izboljšamo, se bolje počutimo
in imamo več
energije.

Katere ugodnosti prinaša
redna telesna vadba?
Prvič: Lajša težave pri nekaterih
kroničnih boleznih
Pomaga lahko preprečiti ali uravnati visok krvni tlak, zniža raven
sladkorja v krvi, preprečuje nastanek osteoporoze in nekaterih vrst
raka.

Drugič: Krepi srce in pljuča
S fizično aktivnostjo dosežemo boljši
dotok kisika in hranil v tkiva. Dejansko
redna telesna dejavnost pomaga, da naš
celotni srčno-žilni sistem deluje učinkoviteje.

Tretjič: Pomaga upravljati našo telesno težo
Le ko smo telesno dejavni, trošimo energijo. Bolj kot smo
dejavni, več kalorij potrošimo in enostavneje ohranjamo kontrolo telesne teže.

Četrtič: Izboljša naše razpoloženje
Telesna vadba lahko pomaga, da se znebimo slabe volje, saj aktivnost spodbuja sproščanje
različnih možganskih kemikalij, ki povzročajo boljše počutje. Redno gibanje pripomore k boljšemu počutju in pridobivanju samozavesti.

Petič: Omogoča boljše spanje
Povečana telesna dejavnost pripomore k boljšemu in kakovostnejšemu spancu. Dobro spanje lahko
izboljša koncentracijo ter zviša sposobnost za delo in veselje do njega.

Šestič: Prinaša veselje in druženje
Fizične aktivnosti na primer ob koncu tedna lahko pomenijo, da se zbere družina in preživi nekaj uric skupaj.
Izbrana aktivnost naj bo prilagojena in primerna za vse družinske člane. Pojdimo na sprehod, peljimo otroke ali
vnuke na plavanje, odpravimo se v naravo ali telovadnico. Pomembno je le, da najdemo aktivnost, v kateri bomo
uživali vsi.

Gibanje in sladkorna bolezen
Pri gibanju porabljamo glukozo v krvi, zato nam to lahko pomaga pri vzdrževanju ravni sladkorja v krvi in
boljšem obvladovanju sladkorne bolezni. Gibanje naj postane in ostane »zdrava navada«. Gibanje vključuje
vsako telesno aktivnost, tudi hojo, uporabo stopnic, delo na vrtu, prav tako pa tudi vse resno načrtovane
individualne vadbe.Telesno aktivni bodimo vsaj petkrat na teden po 30 minut. To gibanje naj bo po možnosti
tako intenzivno, da se bomo vsaj malo spotili, če nam to dopušča zdravstveno stanje. Pomembno je, da z
gibanjem začnemo in pri njem vztrajamo.
Vsi, ki živite s sladkorno boleznijo, morate biti posebej pozorni in upoštevati nekatere učinke gibanja.
Če jemljete določena zdravila za zdravljenje sladkorne bolezni ali inzulin, se lahko vaša glukoza v krvi ob
nekontroli zelo zniža, kar v izjemnih situacijah lahko povzroči celo nezavest ali komo. Zato je treba glukozo
v krvi pred gibanjem zmeriti, kajti za začetek dejavnosti potrebujete pravilno »količino« glukoze v krvi. Vsekakor se pogovorite z zdravnikom, kako izvajati meritve ob telesni dejavnosti. Pri fizični aktivnosti je dobro,
da imate vedno s seboj ogljikovohidratni prigrizek, torej nekaj sladkega, npr. glukozne tablete ali suho sadje,
da v primeru, ko se vam začne zniževati glukoza v krvi in to občutite, takoj zaužijete prigrizek in na ta način
preprečite prevelik padec krvnega sladkorja.
V nekaterih primerih pa se z gibanjem lahko glukoza v krvi tudi poviša, predvsem kadar jo slabo kontrolirate. Torej sta pri večjih fizičnih aktivnostih potrebna tudi previdnost in dobro poznavanje svoje bolezni.
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Vrste telesne dejavnosti, ki so primerne za bolnike s sladkorno boleznijo
Najpomembnejše pri izbiri fizične aktivnosti je, da jo prilagodimo posamezniku, njegovi zmogljivosti, starosti, telesni kondiciji in morebitnim boleznim. Vsaka vadba zato ni primerna za vsakogar. Pomembno je upoštevati
individualne značilnosti in različne gibalne potrebe posameznika. Pri načrtovanju telesne aktivnosti se lahko odločamo za vadbo in gibanje v naravi
ali pa za gibanje v zaprtih prostorih, kot so telovadnice, fitnesi ali bazeni.

Gibanje v naravi
Pri tovrstni telesni aktivnosti je najprimernejša in najdostopnejša vadba
vsekakor hoja. Le-ta je tudi najbolj naravna vsakodnevna vadba. Za tiste,
ki ne zmorejo večjih naporov, hoja lahko pomeni že samo krajše ali daljše
sprehode po ravnem, lahko pa pomeni tudi dolge ure hoda po strmem ali
položnem terenu. Lahko je počasna ali hitra, saj je vse odvisno od tega,
kaj želimo in zmoremo. Poskusimo z nordijsko hojo, pri kateri razgibamo
celotno telo, kjer z aktivnim vključevanjem gibanja rok dodatno povečamo
telesno aktivnost. Poleg hoje so primerna vadba lahkoten tek, hitra hoja,
tek na smučeh, balinanje, golf in kolesarjenje.

Organizirana vadba v telovadnicah ali fitnesih
Vadba v telovadnicah ponavadi poteka v skupinah, kjer posamezna društva diabetikov organizirajo vadbo za svoje člane. Tu se poskušajo posamezniki pod vodstvom vaditeljev z redno vadbo približati zastavljenim
ciljem, predvsem izboljšanju splošne vzdržljivosti in povečanju gibljivosti.
V fitnesih vaditelj izdela natančen program vadbe, prilagojen posamezniku, njegovim potrebam in zmožnostim.

Vadba v vodi
V zdraviliščih ponavadi poteka skupinska terapevtska vadba v bazenih s
termalno vodo različnih temperatur. V Zdravilišču Laško je temperatura
vode od 32 do 34 stopinj Celzija. V vodi potekajo terapevtske skupinske vaje, namenjene našim bolnikom in gostom. Organizirane
so tudi vadbe za različne skupine in društva. Pri vadbi v vodi
izkoriščamo njeno mehanično in termično delovanje, kajti voda s svojo toploto deluje sproščujoče na človeški
organizem, zmanjšuje bolečine, zboljša gibljivost sklepov in krepi obrambno sposobnost organizma.
Naštela sem le nekaj možnosti za aktivno izkoriščanje časa, saj je, kot kažejo raziskave, žal večina
sladkornih bolnikov premalo telesno aktivna.

Na kaj je še treba pomisliti pri vadbi?
Primerna oblačila za vadbo
Uporabljajte lahka zračna oblačila iz naravnih materialov, ki naj bodo
prilagojena letnemu času in načinu vadbe!

Primerna obutev
Veliko pozornosti namenite svoji obutvi – naj bo prav tako kot oblačila prilagojena vadbi. Obutev naj bo lahka, vedno z opetnikom, da nam omogoča
varen in stabilen korak, kar je zelo pomembno, da se po nepotrebnem ne
izpostavljamo dodatnim poškodbam (nevarnost padcev). Seveda je najbolje, da je narejena po vaši meri, še zlasti, če imate že težave s tako imenovani »diabetičnim stopalom«, da se na
ta način
izognete nepotrebnim dodatnim
poškodbam kože.

Torej, začnimo!
Telesna dejavnost torej
prinaša številne ugodnosti in se bogato
obrestuje. Vključite jo
v svoj vsakdan čimprej
in nikar ne odnehajte!
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Vpliv prehrane
na krvni sladkor
Barbara Oštir, dipl. m. s., vodja zdravstvene nege v Zdravilišču Laško

V

Zdravilišču Laško se intenzivno ukvarjamo z
obravnavo sladkornih bolnikov. Ti prihajajo k nam
na rehabilitacijo po različnih poškodbah in boleznih
ali v okviru skupin društev diabetikov. Za organizirane
skupine pripravljamo bogate programe, ki poleg zdraviliških
storitev vključujejo tudi aktualne zdravstvenovzgojne
vsebine in pester program animacije. Med
zdravstvenovzgojnimi
vsebinami
so
dobro obiskane kuharske delavnice s
predavanjem o zdravi prehrani.
Sladkorna bolezen tipa 2 je
kronična presnovna motna,
pri kateri je ustrezna prehrana ključni dejavnik
uspešnega obvladovanja in zdravljenja.
Sodobna prehranska
priporočila za sladkorne bolnike so
praktično enaka
smernicam zdrave
prehrane. Razlikujejo se predvsem
pri izbiri ogljikovih
hidratov
(sadje,
zelenjava, škrobna
živila …), ki predstavljajo osnovni vir
energije za delovanje
telesa. Po zaužitju se
ogljikovi hidrati iz hrane
najprej prebavijo do enostavnih sladkorjev in nato
absorbirajo v krvni obtok, zaradi
česar poraste krvni sladkor.
Telo deluje najboljše, če je raven
krvnega sladkorja relativno enakomerna,
torej brez večjega nihanja. Kadar krvni sladkor
močno pade, se počutimo brez energije in postanemo
lačni. Nenadno preveliko povišanje krvnega sladkorja pa povzroči,
da se močno poveča izločanje hormona inzulina iz trebušne slinavke. Inzulin znižuje količino sladkorja v krvi, poleg tega pa odvečni sladkor spreminja v trigliceride, ki se nato shranjujejo v maščobne celice.

Gosti iz zdravilišča odnesejo tudi nova znanja in
recepte
V Zdravilišču Laško naše izkušene kuharice pripravijo okusne in zdrave
obroke skupaj z gosti, ki pripravljeno hrano degustirajo, s pomočjo pripravljenih receptov pa si lahko jedi pripravijo tudi doma. Na predavanju o
zdravi prehrani je poudarek na pomenu ustrezne prehrane in spremembe
življenjskega sloga pri obvladovanju in vodenju sladkorne bolezni.

Prehrana z nizkim glikemičnim indeksom
Pri izbiri ogljikovih hidratov izbiramo tista živila, ki povzročajo čim manjši
porast krvnega sladkorja. Govorimo o prehrani s t. i. nizkim glikemičnim
indeksom (različne razpredelnice z živili so dostopne na spletu). Ta nam
pove, kako hitro in koliko časa po zaužitju hrane raven sladkorja v krvi

poraste in nato pade. Hitrejša kot je sprememba, višji je glikemični indeks živila, to pa je slabše za naš organizem
in obratno. Število od 1 do 100 nam pove, kako hitro se ogljikovi hidrati razgradijo v enostavnejšo obliko (glukozo).
Ogljikove hidrate delimo na enostavne in kompleksne. Enostavni imajo višji glikemični indeks (nad 50). To so
bel sladkor, sladka peciva, pijače s sladkorjem, bela moka in proizvodi iz nje, testenine iz bele moke, bel riž, krompir,
koruza idr. Ogljikovi hidrati, katerih glikemični indeks je nižji od 50, so pretežno kompleksni. Sem sodijo nepredelane, polnozrnate žitarice, polnozrnat kruh, polnozrnate testenine, neoluščen riž, leča, grah, fižol, vse vrste sadja in
zelenjave. Živila, ki vsebujejo kompleksne ogljikove hidrate, kombiniramo z beljakovinskimi živili (piščančje, puranje meso, ribe, jajčni beljak idr.), ki imajo prav tako nizek glikemični indeks. To ugodno vpliva na povečanje mišične
mase in izgubljanje maščob. Živila, ki vsebujejo veliko maščob (maslo, olje, smetana idr.), imajo nizek glikemični
indeks, vendar so kljub temu slaba hranila in jih uporabljamo zelo preudarno.
Glikemični indeks je lahko sladkornim bolnikom − pa tudi vsem drugim − v veliko pomoč pri načrtovanju
obrokov, vendar ima tudi svoje slabe plati. Njegova vrednost se s predelavo (kuhanjem, mletjem …) ali zaradi
naravnih vplivov spremeni. Primer tega je zorenje, saj ima lahko zelo zrel sadež za 50 odstotkov višji glikemični
indeks kot normalno zrel. Tudi razkuhan krompir ali testenine imajo višji glikemični indeks kot ravno prav kuhana.
Živila, ki imajo visok glikemični indeks (več kot 60), močno omejimo, kombiniramo z živili, ki imajo nižji
glikemični indeks, in pazimo na način priprave hrane. Živila s srednje visokim glikemičnim indeksom uživamo
v normalnih količinah. Pri živilih z nizkim glikemičnim indeksom smo manj omejeni, a se še vedno
ravnamo po »zdravi pameti«.

Pet obrokov z upoštevanjem prehranske piramide
Za začetek je pametno sestaviti okvirni tedenski jedilnik, sestavljen iz
petih dnevnih obrokov, pri čemer upoštevamo prehransko piramido
in pravilo najmanj petih enot sadja in zelenjave na dan. Ne smemo
pozabiti na pitje tekočine. Izogibamo se kupljenim napitkom iz
sadja, zelenjave in sladkorja. Voda ostaja popolna pijača, ki ne
vpliva na krvni sladkor in ne redi.

Posvet s svojim zdravnikom
Preden se odločimo za večje spremembe v prehrani, je
pomembno, da z izbrano dieto dobro seznanimo svojega zdravnika oziroma diabetologa in se posvetujemo z njim. Ta bo glede na tip
sladkorne bolezni, starost,
telesno dejavnost in
splošno zdravstveno stanje posameznika določil
potrebe
po
hranilih.

Recept za zdrav in hiter obrok
Pripravila:

Slavica Deželak, vodja kuhinje v Zdravilišču Laško

Pirini rezanci z lososom, grahom in paradižnikom
(za 4 osebe)
40 dag pirinih rezancev, 2,5 l vode, žlica olja in žlička soli

Preliv: 2 žlici olivnega olja, 12 dag svežega lososa, 10 dag graha, 5 dag pora, 10 dag češnjevega paradižnika,
2 stroka česna, sol, bazilika, peteršilj

Postopek priprave: V segreto ponev damo olivno olje, narezan por in na koščke narezan losos ter pražimo
nekaj minut. Nato dodamo sesekljan česen, paradižnik in kuhan grah. Osolimo in dodamo začimbe. Kuhane
testenine damo na krožnik, jih prelijemo z omako in po želji potrosimo z naribanim ovčjim sirom.
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Organizirano počitniško
varstvo otrok – pridružite se
nam pod stekleno kupolo
Bi želeli, da vaši otroci počitnice preživijo na zabaven in
aktiven način – tudi takrat, ko se ne morete nekam podati
skupaj z njimi? V Termalnem Centru Wellness Parka Laško
poteka v času zimskih in prvomajskih počitnic organizirano
varstvo otrok, ki je zdaj glede na dobre odzive postalo že kar naša
počitniška stalnica.
Dobrodošli so otroci med 6. in 15. letom starosti, za katere smo vsak
počitniški dan med tednom (med 7. in 16. uro) pripravili pester Thermanin
svet otroških doživetij.
Pričakujejo vas:
• Učenje plavanja in/ali vaterpola pod strokovnim vodstvom
• Igre v vodi in telovadnici
• Sprehodi v naravo
• Kreativne delavnice
• Učenje Vodomčkovega plesa
• Dopoldanska, popoldanska malica in kosilo
• Možnost prevoza z vlakom iz Celja (za doplačilo)
• Primerno za otroke od 6. do 15. leta
Termini organiziranega varstva (do poletnih počitnic): zimske počitnice (21. do 25. februar 2011) in
prvomajske počitnice (26., 28. in 29. april 2011). Cena varstva na otroka na dan je 14 €. Več informacij na
telefonu Termalnega Centra 03 734 89 00.

Sestavila: Darinka

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

Kobal, ilustrirala: Alenka Vuk
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Sobivanje gostov in majhnih hišnih
ljubljenčkov v hotelu
Metka Krivec, vodja hotela Wellness Park Laško
Razumemo, da se mnogi gostje v času svojega dopusta ne želijo ločiti od svojih hišnih
ljubljenčkov, zato jim v hotelu Wellness Park Laško omogočamo bivanje skupaj z njimi. Z željo
in ciljem, da bo to bivanje prijetno in prijazno za vse – tako za lastnika, za kužka ali muco, za
druge goste v hotelu, ne nazadnje pa tudi za vse nas, ki skrbimo in smo odgovorni
za urejenost hotelske hiše in dobro počutje vseh naših gostov, smo oblikovali
posebna pravila. Ta pravila moramo poznati in spoštovati vsi, pripravili pa
smo tudi posebno ponudbo.
Tovrstna pravila so uveljavljena praksa še posebej v tujini, a tudi pri nas so že postala del
ponudbe vseh hotelov, ki so v svoji poslovni praksi sprejeli odločitev, da so v hotelu
dobrodošli tudi manjši hišni ljubljenčki. Takih hotelov je v Sloveniji vse več, saj je
tudi povpraševanje gostov oziroma lastnikov hišnih živali vse večje.
Morda nas je k pripravi tega prispevka spodbudila tudi izkušnja, ko smo v
času evropske razstave psov DOG SHOW, ki je potekala v Celju v začetku oktobra
2010, pri nas gostili lastnike več razstavnih psov, iz številnih držav. Ugotavljamo
namreč, da na neki način sobivanje gostov in majhnih hišnih ljubljenčkov v
hotelu ostaja tema, o kateri se ne govori veliko, še manj pa piše. Zato želimo
predstaviti tako pravila kot tudi to ponudbo lastnikom hišnih živali, ki pri nas
bivajo s svojim ljubljenčkom, pa tudi goste o tem seznaniti že pred prihodom.

Upoštevanje hišnih pravil – za dobro počutje vseh
Tako za lastnika psa kot tudi za druge goste je pomembno, da veljajo jasna hišna
pravila – ali tako imenovani protokol. Ne pozabimo, da je še posebej pes bitje, ki se
bolje počuti, kadar so pravila obnašanja jasno postavljena. Toliko pomembneje je to
v novem okolju − kjer se lahko hitro počuti nesuverenega oziroma premalo varnega,
kar pa lahko vodi v neželeno vedenje, ki je moteče za vse. Pomembno je, da razumemo, da
so nekateri gostje morda manj naklonjeni živalim nasploh ali še posebej sobivanju hišnih živali
v hotelu. Zato spoštujemo in razumemo to različnost pogledov in naredimo vse, da se bodo prijetno
počutili vsi.
Pravila, ki jih predstavljamo, smo oblikovali na podlagi preteklih izkušenj najboljše prakse in tudi pripomb
drugih gostov, ki so se ob bivanju hišnih živali v hotelu morda počutili manj ugodno. Pa ne zato, ker bi bili proti temu, da
so v hotelu dobrodošle tudi hišne živali, temveč bolj zato, ker so čutili, da so morda kršena neka osnovna pravila.

Spoznajmo protokol za hišne živali
Torej, kakšna navodila želimo, da upoštevajo gostje v hotelu, ki s seboj pripeljejo svojega hišnega ljubljenčka:
• V hotelu je dovoljeno bivanje malim hišnim ljubljenčkom. Naj dodamo, da pod male hišne ljubljenčke razumemo psa
majhne oziroma manjše pasme ali muco.
• Lastnik ima svojega hišnega ljubljenčka pod stalnim nadzorom in je na vsakem koraku obziren do drugih gostov.
• Ko lastnik pelje psa iz sobe, ga ima na povodcu.
• Hišnim ljubljenčkom ni dovoljen vstop v zdravstvene, gostinske in kopališke prostore.
• Gost lastnik hišne živali na recepcijo vnaprej sporoči termin čiščenja sobe. V vsakem primeru mora biti hišni ljubljenček
v času, ko gosta oziroma lastnika ni v sobi, ves čas zaprt v boksu (boks pa mora imeti lastnik s sabo).
• Lastnike muc prosimo, da s seboj prinesejo mačja stranišča in jih v času bivanja redno čistijo.
• Priporočamo, da lastniki prinesejo hrano za svojega ljubljenčka s seboj, saj najbolje vedo, katera hrana mu najbolj ustreza.
• V hotelu je dovoljeno bivanje zgolj zdravi živali.
• Lastnik hišne živali je dolžan poravnati vso premoženjsko škodo (praske, raztrganine ...) ali telesno poškodbo, ki
jo v hotelu povzroči njegov hišni ljubljenček.
• Vsa dodatna čiščenja, ki niso del rednega čiščenja, se zaračunajo gostu.
• Pred nastanitvijo v hotelu je lastnik dolženi podpisati izjavo, s katero izjavlja, da ima njegov pes ali muca
opravljena vsa potrebna oziroma obvezna cepljenja ter da bo poravnal vso morebitno nastalo škodo.
• In ne nazadnje, lastnik je odgovoren za sprotno in takojšnje čiščenje iztrebkov okoli hotela in v
soseščini.
• Dnevna cena bivanja hišnega ljubljenčka je 15 evrov (kar ne vključuje hrane – razen vrečke hrane za
potešitev prve lakote, posebej pripravljenih obrokov ali varstva).

V času bivanja lahko psa odpeljete na krajše ali daljše sprehode, saj je hotel
odlično izhodišče za izlete v okolico. V okolici je veliko travnatih površin, gozdnih in drugih zanimivih pešpoti, ki vodijo do znamenitosti, urejen park ob reki
Savinji … Javne poti so opremljene s koši za odlaganje iztrebkov, kar je zagotovo
pomembna informacija. Velja tudi omeniti, da je treba psu zagotoviti zadostno
gibanje in priložnost za opravljanje potrebe, kar pomeni sprehod vsaj trikrat
oziroma še večkrat na dan. Zagotovo prav vsak lastnik dobro pozna svojega psa
in se zaveda njegovih potreb.
Voda iz pipe je pitna, poleg tega pa se, medtem ko lastniki psov ob vročih
poletnih dneh srkajo osvežujoče pijače na terasi kavarne, lahko njihovi pasji
prijatelji osvežijo v pitnikih, pripravljenih posebej zanje.
Morda bo zanimiva tudi informacija, da lahko proti
plačilu zagotovimo varuško, ki pasjega nadebudneža pospremi na sprehod (naročilo na
recepciji).

Kakšne pa so druge
možnosti?
Ko odhajamo od doma in
svojega psa ali muce ne
moremo vzeti s seboj
(ker hišne živali v hotelu
niso dobrodošle, morda
odhajamo na daljšo in
napornejšo pot ali pa
na zdravljenje), obenem
pa med sosedi, prijatelji
in sorodniki ni nikogar,
ki bi lahko skrbel za našega hišnega ljubljenčka,
ga lahko odpeljemo v hotel
za hišne živali, ki je namenjen
izključno oskrbi hišnih živali,
večinoma psov in mačk. Tovrstnih
hotelov, ki so znani kar kot pasji hoteli
– saj večnima v oskrbo sprejemajo pse, je v
Sloveniji okoli deset, razpršeni pa so po vsej državi: najdemo jih v Dramljah pri Celju, Lukačevcih pri
Moravskih Toplicah, Škofji Loki, na Blejski Dobravi, v Novi Gorici,
Jurkloštru in Podmolniku pri Ljubljani. Cene so lahko različne – glede na
velikost psa pa tudi glede na nje
govo zahtevnost. Pasji hoteli v oskrbi ponavadi poleg hranjenja vključujejo še
sprehode (dva- ali trikrat dnevno), včasih pa tudi krtačenje,
ponekod so šli še korak dlje
in ponujajo pasji fitnes
in
kozmetično-frizerske storitve. Poleg tega
lahko med iskanjem po
spletu najdete številne
oglase posameznikov, ki
ponujajo varstvo živali
kar na svojem domu.

V sodelovanju s priznano blagovno
znamko Pedigree smo poskrbeli, da so
na voljo pasje postelje, posode za hrano in vodo pa tudi kakšna igračka.

Kako pa se trudimo za počutje vašega ljubljenčka
Da bi se pasji ljubljenček počutil kar najprijetneje, v hotelu Wellness Park Laško nudimo nekaj pripomočkov. V sodelovanju s priznano blagovno znamko Pedigree smo poskrbeli, da so na voljo pasje
postelje, posode za hrano in vodo pa tudi kakšna igračka. Na voljo so ob bivanju manjšega števila psov v
hotelu. Zastopnik za prodajo hrane MERA DOG, podjetje VRAMI, d.o.o., Ljubljana, pa vsakemu pasjemu gostu
ob prihodu podari vzorček hrane (80 g) za potešitev prve lakote, držalo za vrečke za iztrebke pa zagotovi hotel
Wellness Park Laško.

Zastopnik za prodajo hrane MERA DOG, podjetje
VRAMI, d.o.o., Ljubljana, vsakemu pasjemu gostu ob
prihodu podari vzorček hrane (80 g) za potešitev prve lakote, držalo za vrečke za iztrebke pa zagotovi hotel Wellness
Park Laško.
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Vseživljenjsko učenje v
Domu starejših Laško
– za polnejše tretje
življenjsko obdobje
Mag. Melita Zorec, univ. dipl. soc. delavka

V

seživljenjsko učenje je dejavnost in proces, ki zajema vse oblike učenja: formalno, neformalno, naključno,
priložnostno. Poteka v različnih učnih okoliščinah od rojstva prek zgodnjega otroštva in odraslosti do konca
življenja − s ciljem, da se izboljšajo posameznikovo znanje in spretnosti. Z učenjem tako pridobivamo tudi
interese, značajske poteze, vrednote, odnos do sebe in drugih ter druge osebnostne lastnosti (povzeto po Strategija
vseživljenjskosti učenja, 2007). Pomena vseživljenjskega učenja za polnejše tretje
življenjsko
obdobje se zavedamo tudi v Domu starejših Laško. Zato stanovalcem redn o
organiziramo različna predavanja in praktične prikaze postopkov, ki
so nujni in potrebni za njihovo varno bivanje in dobro počutje,
saj je tretje življenjsko obdobje pomembno obdobje učenja z
vidika osebnostne rasti ter prepoznavanja in ozaveščanja
lastnih potreb.
Spoznajmo utrinke z nekaj dogodkov, ki smo jih organizirali v preteklih mesecih, in preberimo o vtisih,
ki jih te aktivnosti puščajo pri naših stanovalcih.

Vtisi vseživljenjskega
učenja stanovalcev
Doma starejših Laško
Pripravili: Marjeta
in Petra

Vrbovšek, dipl. del. ter.,
Vindišar, dipl. fizio.

Ljudmila Čebulj: »Pod pojmom vseživljenjsko učenje razumem izobraževanje,

pridobivanje
novih informacij v različnih tečajih umetnostne zgodovine, jezikov. Za našo generacijo bi rekla, da je to nadgrajevanje znanja, poglabljanje znanja na tistih področjih, za katera v aktivni dobi ni bilo časa. Razna predavanja,
predstavitve, ki jih organizirajo v domu, so zelo zanimivi. Na ta način koristno porabimo svoj čas.«

Vladimira Ličen: »Ko se rodiš, se začneš učiti, spoznavati svet, razumevati svet. Sama vseskozi stremim k temu,
da sprejmem čim več informacij, ki me zanimajo. Tudi v tretjem življenjskem obdobju v meni ostajata zanimanje
in želja po novem, neodkritem. V domu nam ponujajo različne možnosti in priložnosti, kjer se lahko naučimo česa
novega: literarne ure, kjer spoznavamo razne pisatelje in pesnike, skupine za samopomoč, predstavitve čebelarjev,
policistov, gasilcev, zdravilnih zelišč ... Učenje lahko prinaša mnogo koristi pri večji informiranosti, lažjem vključevanju v družbo. Sama sem velika ljubiteljica narave. Rada berem in spremljam razne naravovarstvene filme,
živalske oddaje po televiziji ter si na ta način širim obzorje.«
Vera Orovič: »Nikoli ne vemo vsega. Vse življenje se učimo, vedno izvemo kaj novega – to je po mojem mnenju
bistvo vseživljenjskega učenja. Ko si mlad, jemlješ stvari in življenje drugače kot v starosti. Zavedaš se, kaj je
pomembno in kaj ne. Mladi mislijo, da vedo vse, pozneje pa veš, da temu ni tako in da se vedno lahko naučiš
še kaj novega. Starejši radi izvemo novosti, čeprav z mladimi nimamo vedno enakega mnenja. Novo znanje nas
bistri, drži pokonci, nas ohranja aktivne. Starejši imamo veliko izkušenj, ki jih lahko z novim znanjem s pridom
uporabimo. Življenje gre z velikimi koraki naprej. O računalnikih vedo mnogo več kot mi že čisto majhni otroci.
Bila sem na predavanju Mance Košir, ki pa je bilo po mojem mnenju prezahtevno za nas starejše. Zdi se mi, da ne
moreš vplivati na misli in težav, ki pestijo nas starostnike, reševati s tem, da jih zanikaš.
Zelo všeč mi je bilo predavanje o zdravilnih zeliščih. Želela bi si še več tem o zdravju.
To je tisto, kar je za nas aktualno in uporabno. Dobro bi bilo poslušati predavanje
o medsebojnih odnosih, saj je to v ustanovi, v kateri smo se znašli, potrebna in
pomembna tema.«

Elizabeta Štampe: »Vse svoje življenje se moramo učiti, da lažje živimo. Rada
prihajam na razne skupine, predavanja, predstavitve ... Zanimiva sta bila predstavitev čebelarstva in predavanje o zeliščih. Še posebej rada pa grem k Lilijam; to
je pogovorna skupina, kjer vedno izvem kaj novega. Vesela sem, če od koga slišim
nekaj, česar še ne vem. Nikoli ne veš, kdaj ti ta informacija lahko pride prav.«

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

Pomen izvajanja vaj evakuacije
v Domu starejših Laško
Ljudje, ki živijo v domovih za starejše, potrebujejo posebno varstvo in zaščito
tudi v primeru elementarnih
nesreč, zato je zelo pomembno pravilno ukrepanje vseh
zaposlenih in stanovalcev
ter gasilcev ob takšnem
izrednem dogodku, kot je
požar.
Dom starejših Laško tako
v obliki rednih vaj evakuacije redno sodeluje z gasilci
gasilske enote Laško. S temi
vajami se zaposleni seznanijo
s postopki ob evakuaciji, hkrati
pa tudi mi obnavljamo znanje,
ko v sodelovanju z gasilsko enoto
spoznavamo objekt ter se ukvarjamo z
morebitnimi scenariji, do katerih bi lahko prišlo ob
požaru.
Na takšen način zagotavljamo stanovalcem varno bivanje in ugodno počutje,
zaposlenim pa ustrezne delovne razmere in usposobljenost za izvajanje postopkov ob tovrstnih nesrečah.
Pripravil: Roman Cerovšek, gasilski častnik 2. stopnje, gasilski inštruktor

Starost in prebavila
Starosti nihče ne uide. V biološkem pogledu sledi rasti, razvoju in odraščanju, obdobju odraslosti in rodnosti. Staranje je del življenja in samo
kot tako ni niti dobro niti slabo.
S staranjem je povezana ateroskleroza, ki se največkrat pokaže na žilah
srca, možganov in okončin. Tudi prebava je motena in že spremembe
v ustni votlini so vzrok temu. Pogosto se pojavijo obložen in razpokan
jezik, pomanjkanje sline, težko požiranje, težave z zobovjem in podobno.
Poleg zdravil, ki jih predpiše zdravnik, si težave lahko olajšamo z nekaterimi
zdravilnimi rastlinami. Sem spadajo žajbelj, malinjak, preslica, srčna moč. S
čajem iz teh rastlin si lahko izpiramo ustno votlino.
Tudi prebava starih ljudi je upočasnjena in oslabela – pravimo, da imajo slab
tek. Pomanjkanje želodčnih sokov povzroča nelagodje, napenjanje, spahovanje, neješčnost itd. Za blaženje teh težav se uporabljajo tavžentroža, rumeni
svišč, pravi pelin itd. Če je želodčne kisline preveč, pa pomagajo sladki koren,
sok surovega krompirja, kamilice, kolmež, ingver itd.
Jetra so zaradi svoje presnovne vloge izpostavljena številnim strupom iz okolja – mednje štejemo tudi zdravila, alkohol, nepravilno prehrano. Pri tem dobro
pomaga čaj iz semen pegastega bodlja, listov artičoke, gladišnika, navadnega
potrošnika ali cikorije, navadnega koprca, kurkume itd.
Pri težavah z zaprtjem pa uporabljamo laneno seme, listje in plodove sene,
skorjo navadne krhlike in seveda primerno prehrano z dovolj vlakninami.
Pripravil: Boris Jagodič, mag. farmacije

Starostniki, poskrbite za svojo
varnost
Policisti ugotavljamo, da so starejši ljudje pogoste žrtve kaznivih dejanj.
Zato se ne trudimo zgolj pri preiskovanju in prijemanju storilcev, temveč
dajemo velik poudarek preventivnemu delu. Sem spadajo tudi predavanja,
kakršnega smo pripravili za stanovalce Doma starejših Laško.
Vsekakor ljudem v tretjem življenjskem obdobju predlagamo čimveč samozaščitnih ukrepov, ki jih bodo obvarovali pred nepridipravi. Velja namreč, da si storilci ponavadi izberejo takšen kraj in žrtev, ki predstavljata
zanje najmanjše tveganje. To pomeni, da izkoriščajo nepazljivost ljudi. Z
upoštevanjem precej preprostih nasvetov lahko starejši ljudje storijo pomemben korak k varnosti. Storilci bodo takoj opazili njihovo pazljivost in
odstopili od svoje zle namere. Celoten članek s konkretnimi in priročnimi
nasveti je na voljo na http://www.thermana.si/oskrba-starejsih.
Pripravil: Bojan Šipek, vodja policijskega okoliša Laško
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Odkrivanje
muzejev v Laškem
in okolici
Na obisk se lahko odpravite sami ali pa
za namig in rezervacijo ogledov obiščete
TIC Laško, kjer vam po dogovoru sestavimo tudi program po vaših željah.
STIK Laško

Samo v muzejih lahko čas zavrtimo daleč nazaj … Obiščite muzeje v Laškem in okolici, ki
skrivajo najdbe in zanimive zgodbe iz preteklosti, obeležujejo zapuščino znanih osebnosti ter
predstavljajo zanimivosti in posebnosti kraja.

Aškerčevina –
domačija
Antona Aškerca
Senožete 1, Rimske Toplice, tel.:
03 573 62 98. Odprto po predhodnem naročilu.
V prijetnem zaselku Senožete
v Rimskih Toplicah stoji domačija
našega največjega pesnika balad
in romanc Antona Aškerca. Ogledate si lahko v muzej preurejeno
pesnikovo rojstno hišo z ohranjeno
značilno arhitekturno dediščino.
Domačija v svoji notranjosti odkriva črno kuhinjo ter bogato literarno-etnološko zbirko pesnika. Za
ogled sta zanimiva še ob hiši stoječa lesena in s slamo krita kašča ter
značilni slovenski kozolec toplar.

Galerija Maleš
Zgornja Rečica 89, Laško, tel.:
041 867 246. Odprto po predhodnem naročilu.
Miha Maleš, ki se ga je v umetnostni zgodovini oprijel vzdevek
»slikajoči pesnik«, sodi med tiste
slovenske umetnike, ki so zapustili
največje ustvarjalne opuse 20. stoletja. Na domačiji Maleševe hčere,
gospe Travice Maleš Grešak, je na
ogled zbirka njegovih del, k obisku
pa vabijo še druge občasne tematske razstave in prireditve v sklopu
pomladnih in jesenskih trilogij.

Muzej Laško
Aškerčev trg 5, Laško, tel.: 03
734 02 36. Odprto: torek–sobota od 9.00 do 17.00, nedelja,

ponedeljek in prazniki zaprto.
V središču starega mestnega
jedra domuje Muzej Laško. Stalna
razstava Laško − potovanje skozi čas vas popelje od pradavnine
do današnjih dni, razstava Pivovarstvo in zdraviliški turizem pa
vam razkrije dolgoletno tradicijo
pivovarstva in zdravilnih vrelcev v
Laškem in Rimskih Toplicah. Vsekakor pa si je vredno ogledati tudi
razstavo Geologija okolice Laškega
ter občasne slikarske, fotografske
in druge razstave.

dejavnost je na ogled muzejski
rudniški rov, ki stoji na prostem v
bližini gasilskega doma v Rečici.
Oglejte si predmete, ki ohranjajo spomin na življenje in delo
rudarjev: dizelsko lokomotivo
za prevoz premoga, kakršno so
uporabljali v rudniku Laško,
trak za premog, fotografije, dihalni
aparat in jamsko stranišče.

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 izbirate med vrsto programov, lahko vam sestavimo tudi program
po meri, nudimo pa
splošne informacije o
Sloveniji, informacije
o Laškem in okolici,
spominke, razglednice, promocijske
artikle Pivovarne
Laško in uradne spominke
turistične
znamke I feel
Slovenia.

Muzej
Elektroprenosa
»Fala« Laško
Celjska cesta, Laško. Odprto po
predhodnem naročilu v TIC-u
Laško.
Le malokdo ve, da je bila leta
1885 prav v Zdravilišču Laško
zgrajena prva naprava za proizvodnjo elektrike na vodni pogon
v Sloveniji. Čeprav se tehniška dediščina prenosne dejavnosti v preteklosti ni načrtno zbirala, se je na
srečo skozi desetletja pri posameznikih ohranil marsikateri starinski
eksponat, ki ohranja spomine na
razvoj prenosne dejavnosti v Sloveniji.

Rudarski muzej Rečica
Spodnja Rečica, Laško. Odprto
po predhodnem naročilu v TIC-u Laško.
Zgodovina rudarjenja v Laškem sega v desetletje od 1790 do
1800. V spomin na to pomembno

Koledar prireditev v Laškem
Prireditve na prostem:
• Laški sejem: vsak prvi petek v mesecu: 7. januar, 4. februar, 4. marec, 1. april in 6. maj od 8.00 do 16.00,

Trubarjevo nabrežje, Laško.
• 13. Pustni karneval: 6. marec ob 15.00 po ulicah Laškega.
• 22. Jurjevanje po ulicah Laškega: 22. april v dopoldanskem času.
Abonmaji v Kulturnem centru Laško:
• Abonma Laško, Kvartet Akord – koncert klezmer glasbe: 14. januar ob 19.30.
• Gledališki abonma, monokomedija Fotr: 10. februar ob 19.30.
• Mavrica polk in valčkov, Tradicionalna mavrica z laškimi ansambli: 19. januar ob 19.30.
• Zaključni koncert Mavrice polk in valčkov: 16. marec ob 19.30.
Pohodi:
• 27. Marčevski pohod na Šmohor: 20. marec, start ob 8.00, Gasilski dom Debro.
• 4. Stikov pohod na Hum: 9. april, start ob 9.00, grad Tabor.
• 5. Pohod po Anzekovih poteh: 16. april, start ob 8.00, TIC Laško.
• 3. Glasbeni pohod: april, start ob 9.00, kmetija Bobek, Lahomno.
• Tradicionalni prvomajski pohod in srečanje na Šmohorju: 1. maj, start ob 7.00, Gasilski dom Debro.
K obisku vabijo še številne druge prireditve, katerih podrobne informacije najdete na spletni strani
www.stik-lasko.si.
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Redna tedenska animacija
PONEDELJEK
07.00: Jutranje prebujanje z rekreacijo (fizioterapija hotela ZL)
10.30: Telovadba v vodi (Termalni Center hotela WPL)
14.30: Sproščanje (prijave na recepciji fizioterapije hotela ZL)
15.00: Ogled mesta in kulturno-zgodovinskih znamenitosti
17.30: Vodna rekreacija (notranji bazen hotela ZL)
18.30: Vodna aerobika (notranji bazen hotela ZL)
		
Zvečer predavanja v Zlati dvorani (znanstvena, potopisna, zdravstvena …)

Povabilo na
Valentinov ples

TOREK

V petek, 11. februarja 2011, bo ob 19.30 v hotelu Wellness Park Laško Valentinov ples.
Za zabavo bodo poskrbeli Express band in skupina Tangels.
Vstopnina z večerjo znaša 37 € na osebo.
Za okus še meni:				
♥
Koktajl Valentino
♥
Lososov tatar na avokadovi strnjenki z jagodnim kulijem
♥
Kremna beluševa juha s parmezanovimi profiteroli
♥
Gratinirana jakobinka na tartufovi rižoti
♥
Medaljoni jelena v objemu lahke čokoladne omake ,
oskorjen piščančji file z mandeljni ,
krompirjevi srčki in zelenjavni šopek
♥
Čokoladno – sadni mousse v družbi jagodičevja,
krhke čokolade in fige

07.00: Jutranje prebujanje z rekreacijo (fizioterapija hotela ZL)
10.00: Nordijska hoja (prijave na hotelskih recepcijah do 9. ure)
10.30: Telovadba v vodi (Termalni Center hotela WPL)
18.00: Poslikava stekla (avla hotela ZL)
17.30: Vodna rekreacija (notranji bazen hotela ZL)
18.00: Telovadba v vodi (Termalni Center hotela WPL)
18.30: Vodna aerobika (notranji bazen hotela ZL)
19.00: Vadba za oblikovanje telesa (telovadnica WSC hotela WPL)
20.00: Pilates (telovadnica WSC hotela WPL)
		
Zvečer predavanja v Zlati dvorani (znanstvena, potopisna, zdravstvena …)

SREDA
07.00: Jutranje prebujanje z rekreacijo (fizioterapija ZL)
10.30: Telovadba v vodi (Termalni Center hotela WPL)
15.00: Vodeni ogledi Pivovarne Laško in degustacija piva v hotelu Hum
16.00: ZU-ZU dance (telovadnica WSC hotela WPL)
17.30: Vodna rekreacija (notranji bazen hotela ZL)
18.00: Predstavitev medičarstva in lectarstva (avla hotela ZL)
18.00: Telovadba v vodi (Termalni Center hotela WPL)
18.30: Vodna aerobika (notranji bazen hotela ZL)
19.30: Joga (telovadnica WSC hotela WPL)
		
Zvečer predavanja v Zlati dvorani (znanstvena, potopisna, zdravstvena …)

♥

Naslednja številka vas pričakuje v prvi tretjini maja 2011. Če želite postati stalni
naročnik, pošljite naročilo s svojim naslovom na urednistvo@thermana.si. Z
naročilom na Mojo Thermano vam bomo časopis poslali brezplačno na dom takoj ob izidu. Naročilo bo veljalo do preklica.

ČETRTEK
07.00: Jutranja telovadba (telovadnica fizioterapije, hotel ZL, soba 4)
10.30: Telovadba v vodi (Termalni Center hotela WPL)
14.30: Sproščanje (hotel ZL prijave na recepciji fizioterapije)
15.00: Ogled Polhove jame, opuščenega rudnika svinca
17.30: Vodna rekreacija (notranji bazen hotela ZL)
19.00: Vadba za oblikovanje telesa (telovadnica WSC hotela WPL)
		
Večer ob klavirju (kavarna hotela WPL)
		
Zvečer predavanja v Zlati dvorani (znanstvena, potopisna, zdravstvena …)

PETEK
07.00: Jutranje prebujanje z rekreacijo (fizioterapija hotela ZL)
10.00: Nordijska hoja (prijave na hotelskih recepcijah do 9. ure)
10.30: Telovadba v vodi (Termalni Center hotela WPL)
14.30: Barvna terapija (prijave na recepciji fizioterapije hotela ZL)
17.30: Vodna rekreacija (notranji bazen hotela ZL)
18.00: Predstavitev izdelkov iz keramike (avla hotela ZL)
18.30: Vodna aerobika (notranji bazen hotela ZL)
		
Zvečer glasba za ples in razvedrilo (hotel ZL in hotel WPL)

SOBOTA
07.00: Jutranja telovadba (telovadnica fizioterapije, hotel ZL, soba 4)
11.00: Izlet v okolico
18.30: Vodna aerobika (notranji bazen hotela ZL)
		
Zvečer glasba za ples in razvedrilo (hotel ZL in hotel WPL)

Pustovanje

Sobota, 5. marec 2011, ob 20.00, hotel Hum

Plesno kulinarični dogodek Ples Ona in On
Petek, 25. marec 2011, hotel Wellness Park Laško

Plesno kulinarični dogodek Dan Ljubezni
Petek, 27. maj 2011, hotel Wellness Park Laško

Ples poročnih parov

Petek, 17. junij 2011, Bidermaier salon, hotel Zdravilišče Laško

Stand up komedije

27. januar, 17. marec, 12. april, 19. maj 2011
V mesecu februarju bomo naše goste na vsakem koraku razvajali z ljubezenskimi napitki in kulinaričnimi fantazijami. V mesecu marcu bo gostinska ponudba
zaokrožena v znamenju pusta in pustnih jedi, v mesecu aprilu pa bo Thermana
goste presenečala z velikonočnimi jedmi.

NEDELJA
07.00: Izlet v Kobilarno Lipica
11.00: Vodna rekreacija (notranji bazen hotela ZL)
18.30: Vodna aerobika (notranji bazen hotela ZL)
• Vsako soboto, nedeljo in praznike poteka v Termalnem Centru
raznolik in privlačen animacijski program, vse od 11. do 18. ure. Vodne
igre, košarka, vodna aerobika, vaterpolo, igre za otroke, nagradne igre,
delavnice za otroke, glasbene želje ...
• Vsako polno uro (od 12. do 21. ure) potekajo v savna centrih Wellness
Parka Laško in Zdravilišča Laško programi vrtinčenja z izbrano eteriko,
oblogami, pilingi ...
Thermana Laško si pridružuje pravico do spremembe urnikov. Redno tedensko animacijo tudi sproti obogatimo z dodatnimi dogodki,
zato aktualno ponudbo preverite na www.thermana.si, na recepciji
hotelov ali pokličite na brezplačno številko 080 81 19.

Z modro številko
hitro do vseh
informacij
Številka je izhodišče za vse
oddelke, v katerih izvajamo
naše storitve. Dodatno pa
lahko na njej slišite še trenutno najaktualnejšo ponudbo. Na oddelkih, kjer
potekajo rezervacije storitev,
neodgovorjeni klic zabeležimo
na elektronski pošti in klic
vrnemo. Po klicu na številko

080 81 19

vas vodi vmesnik:

•
Informacije za vse dogodke so na voljo na 080 81 19 in na
info@thermana.si.

•

•

•

•

•
ZL = Zdravilišče Laško, WPL = Wellness Park Laško, WSC = Wellness Spa Center

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

za informacije v zvezi z
NAMESTITVIJO v naših
hotelih pritisnite 1
za informacije v zvezi z
WELLNESS STORITVAMI,
BAZENI in SAVNAMI
pritisnite 2
za informacije v zvezi z
ZDRAVSTVENIMI STORITVAMI pritisnite 3
za informacije v zvezi z
GOSTINSKIMI STORITVAMI pritisnite 4
za informacije v zvezi z
DOMOM STAREJŠIH
pritisnite 5
če vas zanima TRENUTNA
PONUDBA, pritisnite 6

