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P

o več kot dvajsetih letih je bilo v »tovarni sanj«, kot radi rečemo turistični panogi,
narejenega precej. Najprej so bila v načrtu predvsem velika vlaganja v infrastrukturo,
kar je razumljivo, saj bi brez hotela, bazena, wellnessa, kongresnega centra težko povabili
gosta v našo deželo. A s tem je bil izpolnjen le eden izmed (pred)pogojev, da bi danes
lahko govorili o tisti pravi uspešnosti. Čas je, da nekaj naredimo na tem področju.
Predvsem zato, ker si naša zelena krasotica to zasluži in ker je turizem lepa dejavnost, saj širi pozitivizem in dobro voljo. In temu poslanstvu bomo v Thermani
Laško sledili tudi v bodoče. Ne glede na to, da je v vodstvu družbe prišlo do manjših
sprememb.
V vlogi novega predsednika uprave obljubljam, da bom v lokalnem, regionalnem, pa če bo
treba tudi širšem okolju, pomagal, da bomo pozitivno razmišljali vsi, ki se s turizmom
neposredno ali posredno ukvarjamo. Da se bomo približali paradnim konjem turizma v svetu. Ne nazadnje naša voda ni nič manj kakovostna, naš zrezek nič manj
okusen, naše masaže niso nič manj prijetne in naše terapije nič manj blagodejne.
Ali pač? Prepričan sem, da je odgovor ne. To vsakodnevno dokazujejo naši zadovoljni gosti. Ključna razlika je v tem, da kolegice in kolegi v najbolj razvitih turističnih
destinacijah turizem ŽIVIJO, pri nas pa ga žal še vedno preveč delamo. Še posebej v pisarnah, kjer se pišejo zakoni, odredbe, pravila in strategije. Ti pa v praksi vedno ne morejo
zaživeti.
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Turizem je zelo preprosta dejavnost. Ne potrebuje strategij, ki se menjujejo iz leta v leto.
Vse se namreč začne in konča pri naših portirjih, receptorjih, natakarjih, kuharjih, maserjih,
zdravnikih, fizioterapevtih, animatorjih in ostalih zaposlenih, ki destinacijo delajo drugačno od drugih. Zaposleni v Thermani Laško z delom dokazujemo, da se trudimo turizem
živeti.
Poleg tega je naša dolžnost, da smo dostopni za slehernega obiskovalca, ne glede na
njegove želje ali potrebe. Priznanje EDEN, ki ga je letos prejela destinacija Laško – sotočje
dobrega, samo dokazuje, da smo na pravi poti.

(Za)živimo turizem skupaj. Dobrodošli v Thermani Laško.

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

mag. Andrej Bošnjak

predsednik uprave Thermana Laško, d.d.
Zdraviliško turistični center ob Savinji

Časopis dobrega počutja Moja Thermana izdaja Thermana d.d., družba dobrega počutja, Zdraviliška c. 6, 3270 Laško. Časopis izhaja dvakrat letno. Uredništvo in brezplačna naročila: urednistvo@thermana.si, tel.:

03 423 20 77. Odgovorna urednica: Maja Jahn. Glavna urednica: Mojca Korpar. Uredniški odbor: Metka Krivec, Janja Urankar, Mojca Leskovar, Miha Gorenak, Dunja Koren, Metka Mavri, Boštjan Humski, Janja P. Kamenšek.
Zunanja sodelavka: Helena Ajdnik, Kreativus. Lektoriranje: Aleksandra Rožič. Oblikovanje in izvedba: Miha Gorenak. Fotografije: Miha Gorenak, arhiv družbe Thermana Laško, TIC Laško in Dreamstime, Shutterstock, v primeru
drugih avtorjev je avtor naveden. Tisk: Tiskarna Dinocolor d.o.o. Vojnik. Naklada: 50.000 izvodov. Mesec izdaje: September 2013. Pridružujemo si pravico do sprememb vsebine in cen, ki je vezana na ponudbo Thermane Laško.
Tiskarske napake niso izključene.
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Dostopni turizem omogoča osebam s posebnimi potrebami
in starostnikom, da funkcionalno
neodvisno,
pravično3 in z
Naslovna
zgodba
dostojanstvom lahko koristijo turistične produkte.

Naslovna zgodba

Turizem brez
ovir

Poznamo:
•
•
•
•
•

Zmagovalka izbora EDEN 2013 je
destinacija Laško.

Mateja Pintar: Dostopnost
je zame svoboda

Pogovarjala se je: Helena Ajdnik, Kreativus

Thermana Laško je kot dobitnica zlatega certifikata »Invalidom prijazno« in kot največji
ponudnik dostopnega turizma v destinaciji Laško – sotočje dobrega, prejemnici naziva
Evropske destinacije odličnosti 2013, zgled uspešne implementacije dostopnega turizma
v turistično ponudbo podjetja.

»

Zagotovo gre za paradnega konja dostopnega turizma v Sloveniji, še posebej pa v destinaciji Laško, v kateri
uspešno povezujejo naravne vire, medicinsko znanje in lokalne posebnosti v dobro turistično ponudbo,
ki zajema wellness, zdravstveni turizem, aktivnosti na podeželju in športni turizem. Vsa ponudba pa je
prilagojena tudi osebam s posebnimi potrebami,« pojasnjuje mag. Karmen
Novarlič, vodja Sektorja za turizem pri javni agenciji SPIRIT
Slovenija. V Sloveniji so bili leta 2006 v okviru projekta
NETMEN prvič opredeljeni osnovni kriteriji dostopnosti,
na podlagi katerih se je začel organizirano razvijati
koncept dostopnega turizma ter turistične
ponudbe za ljudi s posebnimi potrebami. V
slovenskem turizmu je na tem področju
še veliko priložnosti za nadgradnjo in
izboljšanje ponudbe in stvari se premikajo
v pravo smer. To je posledica številnih
ukrepov za enakopravno vključevanje
oseb s posebnimi potrebami v družbo,
ki jih izvajajo države Evropske unije. Ob
tem se tudi turistični ponudniki vse bolj
zavedajo pomembnosti tega področja. V
Sloveniji je največja dostopnost razvita
v okviru zdraviliškega turizma, vse drugo
pa nekoliko zaostaja za evropskimi in
svetovnimi trendi. Dodatne spodbude v smeri
implementacije dostopnosti je bil slovenski
turizem deležen prek certifikata »Invalidom
prijazno« in nekaterih izobraževanj, vendar so dodatna
znanja in spodbude potrebne, če želimo, da dostopni
turizem dosega pozitivne družbene in ekonomske učinke.
»Vsakdo, ne glede na senzorne, psihofizične, gibalne in druge posebne
potrebe, mora imeti možnost, da se odloči za počitnice, izlet in ogled znamenitosti, ki so prilagojeni njegovim
željam in zmožnostim. V skladu s tem so tudi cilji dostopnega turizma v prihodnje usmerjeni na enakovredno
obravnavo vseh ljudi in na spoštovanju sočloveka ter na spoštovanju njegovih morebitnih posebnih potreb.« In
kakšni so načrti? »Dostopni turizem postaja vse bolj prepoznaven kot eden od najpomembnejših segmentov v
turizmu. Oseb z različnimi ovirami med turisti je vse več, zato so prilagoditve nujno potrebne. Dostopni turizem
v Sloveniji ne predvideva novih storitev, temveč bo obstoječe prilagajal glede na potrebe. Dostopni turizem je
del trajnostnega oziroma zelenega turizma, ki je nujna smer nadaljnjega razvoja. Le takšen turizem, ki temelji
na ekonomski uspešnosti turističnega poslovanja ter je hkrati prizanesljiv in konstruktiven do naravnega,
kulturnega in socialnega okolja, bo lahko obstajal tudi v prihodnosti,« sklene Novarličeva.

Destinacija
Laško – dostopna in
športna

»V STIK-u smo zelo ponosni na priznanje EDEN. Pomeni priložnost za
nadaljnji razvoj celotnega turizma in dobro promocijo. Destinacija Laško
– sotočje dobrega se zaveda pomembnosti dostopnega turizma, saj se dela
na tem področju. Združili smo naravne danosti, občina je pokazala interes
s strategijo razvoja dostopnega turizma že leta 2006, in pri pripravah je
aktivno deloval tudi javni zavod STIK – Center za šport, turizem, informiranje
in kulturo Laško, ki je pomagal s svojim znanjem in nudil dobro podporo na
področju organizacije. Kaj je v praksi naredila destinacija, kaj je naredilo
mesto?
Če se boste sprehodili po Laškem, boste videli klančine, ni pločnikov
v drugem nivoju, dostopni so javni zavodi, za slepe in slabovidne so
opremljena križišča, gostinci se prilagajajo gostom, ki zaradi kulturnih in
verskih razlogov določene hrane ne jedo. Izkoristili smo možnost, da se še
bolj razvija športni turizem, saj so na voljo kapacitete in dostopna je športna
dvorana Tri lilije. V njej imamo vsako leto različna tekmovanja. Športniki s
posebnimi potrebami se radi vračajo v naš kraj in to zelo veseli. Priznanje
nas ne bo uspavalo, delo namreč nadgrajujemo,« razlaga Tomaž Majcen, v.
d. direktorja javnega zavoda STIK Laško. Tako v mestu kot pri gostinskih in
turističnih ponudnikih se ustvarjajo dodatni pogoji.
»Pri dostopnem turizmu so pomembne malenkosti. Te naredijo razliko.
Pomembne korake je naredil zdraviliški turizem. Zaradi njega je kader
izjemno dober. Zaposleni delajo razliko, saj so izobraženi in čutijo, kaj
turisti želijo. Zato se vračajo. To potrjuje rek, turizem smo ljudje,« zaključuje
Majcen. Pri športu ni nič drugače. Ne glede na to, ali ima šport opraviti
s posebnimi potrebami ali ne. Tukaj se je spletlo dobro sodelovanje med
športno dvorano Tri lilije in Thermano Laško in ta naveza vsem športnikom
zagotavlja dobre pogoje. Poleg vsakoletnih tekmovanj za športnike invalide
velja izpostaviti še en primer dobrega sodelovanje. »Profesionalni športniki,
ki sicer nimamo posebnih potreb, se vseeno soočamo z izzivi, ki jih rešuje
dostopni turizem. V prvi vrsti športniki v času tekmovanj ali priprav na novo
sezono potrebujemo mir, kakovosten počitek, wellness storitve na področju
regeneracije, preprečevanja poškodb in telesne priprave, po potrebi tudi
storitve medicinske rehabilitacije, česar si športniki najmanj želimo. A
če že, je pomirjujoč občutek, da bo zate dobro poskrbljeno. Kar pa je za
visokoraslega športnika najbolj pomembno, je ležišče. Skloniš se že, spati
na klasični postelji pri višini 2,08 metra pa res ne moreš,« nasmejano pove
Žiga Dimec, član Košarkarskega kluba Zlatorog Laško. Dolgoletni prvoligaš
s Thermano Laško sodeluje že leta in je dokaz dobrega sodelovanja na
področju športnega turizma.

dostopni turizem za gibalno ovirane osebe (invalidi na invalidskih
vozičkih, tisti, ki potujejo z otroki v otroških vozičkih),
dostopni turizem za senzorno ovirane osebe (slepi in slabovidni,
gluhi in naglušni),
dostopni turizem za osebe z intelektualnimi in psihičnimi ovirami,
dostopni turizem za starostnike,
dostopni turizem za osebe, ki jim je turizem težje dostopen iz
drugih razlogov (diabetes, alergije, vegetarijanstvo, veganstvo
itd.).

Ana Karneža:
Ni vredu, a tako pač je

Ana se je rodila s spondilometafizarno honrodisplazijo. »Moje telo ne
raste sorazmerno z leti. Sem manjše rasti, imam deformacijo kosti, zato
težko hodim. Tudi hrbtenico sem imela zvito, a to smo že operirali. Sproti
se razvijajo male težavice, a računam, da me bodo noge še dolgo nosile,«
v smehu pove simpatična pevka, ki v bolezni ne vidi ovir. »Po sprejetju
dejstev je bilo potrebno stopiti korak naprej, se zavedati dobrih plati in
jih razvijati. Na svojo težavo skušam gledati pozitivno in včasih nanjo
povsem pozabim.« Zaradi bolezni je njena koža postala debelejša in tudi
zato je Ana dozorela prej kot vrstniki, s katerimi zelo rada preživlja prosti
čas. »Sem pozitivna, vesela, komunikativna, zelo družabna ter prava
mala perfekcionistka. Rada si zastavljam cilje in se zanje potrudim.« Ko
se je prijavila na Slovenija ima talent, ni razmišljala o bolezni, marveč
le o svojem talentu. Ja, punca zna izjemno peti, a tudi šport ji je blizu.
»Seveda pride v poštev, a v zelo omejenih disciplinah – plavam, kar mi
gre res dobro, in igram namizni tenis, medtem pa stojim na zaboju
(smeh).« Kariera aktivne športnice ne bo prišla v poštev, a čemu bi se
z njo ukvarjala, če so želje in sanje nekje drugje. »Zelo rada opazujem,
analiziram in se poglabljam v ljudi. S svojo hibo zelo dobro vem, da
je zunanjost relativna. O tem se veliko pogovarjam tudi z družino, ki
je z mano vedno, sama bi bila v zunanjem svetu zaradi številnih ovir,
sploh arhitektonskih, izgubljena.« A opaziti je, da se vidne in nevidne
ovire počasi odmikajo. »Lepo je videti, da obstajajo turistični ponudniki,
ki ponudbi za nas, malo drugačne, sledijo brezpogojno. V Thermani
Laško je osebje prijazno, vedo, kako komunicirati s posebnimi potrebami,
dober občutek daje prostornost, dostopnost, veliko je dvigal in
energija je prijetna.« Navkljub bolezni je Anina prihodnost
polna ciljev. »Zagotovo me čaka še kakšna operacija.
Glasba ostaja moj vsakodnevni ritual. Zanima me
študij psihologije. Poleg tega bi rada potovala, bila
čim bolj samostojna. Vem, da brez pomoči ne bo
šlo. Zato bom načrte prilagodila, odrekla pa se jim
zagotovo ne bom,« pove mladenka in z nagajivim
nasmeškom odbrzi na relaksacijo v Wellness Spa
center.

Thermana Laško je skoraj njen drugi dom, saj je gostja že deset let. »Kot športnici
invalidki mi je najbolj pomembna dostopnost za invalidske vozičke. Ta možnost mi
predstavlja svobodo in samostojnost, kar mi tudi sicer v življenju največ pomeni.
Pomembno mi je, da nisem od nikogar odvisna, da imam vse na dosegu roke in da
počnem to, kar hočem in kadarkoli hočem. Tu v Laškem preživim res veliko časa, saj
so pogoji za trening, tekmovanja in priprave najboljši. Dvorana je na dosegu roke in ves
podporni sistem je pod eno streho – bazeni, masaže, terapije. To vsakemu športniku prav
pride.« Mateja je na invalidskem vozičku od petnajstega leta. Takrat se je nedolžen
družinski izlet v hribe končal s hudo poškodbo hrbtenice. Mateja je postala hroma.
»Rokometne kariere, ki sem jo začela v osnovni šoli, je bilo konec, sledila je dolgotrajna
rehabilitacija.« Dekle, ki je bilo pred gimnazijskimi izzivi, je bilo kar naenkrat pred
izzivom življenja. Z neverjetno življenjsko energijo je napredovala in bila odločena,
da je posledica nesreče ne bo ustavila. Življenja brez športa si enostavno ni znala
predstavljati. In tako je v njeno življenje prišla nova žoga. Ali bolje rečeno žogica.
Njena velika športna kariera se je šele začela. Sledil je naslov paraolimpijske prvakinje
pri komaj devetnajstih letih, nato še olimpijski bron in številna odličja s svetovnih in
evropskih tekmovanj. Uspehi do danes so bili veliki in v zadnjem letu in pol, ko je imela
več bolniških ur kot treninga, pridejo ti spomini še kako prav. »Ja, poškodbe in zdravstvene
težave so se začele pred olimpijskimi igrami v Londonu. In nekako ne pridem na zeleno vejo.
A prepričana sem, da bom kmalu spet v pravem sedlu in se vrnila v moje staro športno življenje.
Mogoče pa me čaka kakšno novo življenje,« navihano pripomni energična športnica.

Dolores Kores, direktorica Zavoda
Premiki

»V Sloveniji je dostopni turizem slabo razvit,« poudarja Koresova, ki je z Zavodom Premiki orala ledino na tem področju.
»Prvi smo začeli razvijati aktivnosti in danes je naše socialno podjetje usmerjeno v trajnostni turizem. Od ustanovitve
zavoda do danes smo delovanje segmentirali v tri področja; turistično agencijo, ki prodaja aranžmaje in izlete, drugi del
delovanja zavoda so izobraževanja o dostopnem turizmu. Tukaj je poudarek predvsem na specifikacijah, prilagoditvah
nekega objekta ali destinacije, na odnosu do strank, na razbijanju stereotipov. Tretji segment našega dela pa je
certifikat »Invalidom prijazno«, ki ga zaenkrat podeljujemo turističnim in gostinskim ponudnikom.« Osnovno poslanstvo
zavoda, ki mu daje življenje pet zaposlenih invalidov, je spoštovanje načela invalidskih organizacij »nič o invalidih brez
invalidov«. »Pri nas se turistični delavci še ne zavedajo, kakšen tržni potencial je dostopni turizem, kakšne
so demografske napovedi za bodočnost, težava pa je tudi stereotipna miselnost. Posamezni turistični
ponudniki se pozitivno odzivajo, a ponavadi se omejijo zgolj na eno vrsto dostopnega turizma. Tu pa
nastane problem, saj so prej izključujoči kot dostopni. Praksa prevečkrat ponudi stavek »za invalide
nimamo tako velike ponudbe, je pa brezplačna«. Ta odnos ni pravilen, zmotno pa je tudi prepričanje,
da imajo invalidi manj denarja. Velika izjema pri zagotavljanju pogojev prav vsem turizma željnih
je destinacija Laško. Ne le zato, ker je tam paradni konj Thermana Laško z zdraviliščem, marveč je
celotno območje, odkar so leta 2008 v Občini Laško izdelali Strateški načrt razvoja invalidskega
turizma, aktivno vpeto v proaktivno sodelovanje. Širijo se informacije, zanimajo jih izobraževanja,
imajo posluh. In kar je pomembno, ne osredotočajo se le na eno vrsto dostopnega turizma,
marveč se prilagajajo vsem, od invalidov do alergikov. V tem segmentu prilagajanja so daleč pred
ostalimi ponudniki, ki vidijo situacijo še vedno preveč ozko.«
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Boštjan Repnik,
Ozara Slovenija:
Tudi psiha rada
potuje

Ozara Slovenija, Nacionalno združenje za kakovost
življenja, je nevladna, humanitarna organizacija, ki
deluje v javnem interesu na področju socialnega
in zdravstvenega varstva. Z različnimi programi
zagotavlja strokovno pomoč, podporo ljudem z
dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ljudem
v duševni stiski in njihovim svojcem, in namenja skrb
ohranjanju in izboljšanju duševnega zdravja vseh prebivalk
in prebivalcev Slovenije. Posebno pozornost namenja tudi
izobraževanju in založniški dejavnosti, poslanstvo pa izpolnjuje
s pomočjo sodelovanja s številnimi domačimi in tujimi institucijami
in strokovnjaki. »Na podlagi naših dolgoletnih izkušenj bi dejal, da imajo ljudje s
težavami v duševnem zdravju dve izraziti težavi, ko razmislek nanese na turizem.
Prva se nanaša na skromne prihodke, druga pa je povezana z določeno vrsta
stresa, ki lahko skupaj z nekaterimi drugimi okoliščinami vpliva na poslabšanje
zdravstvenega stanja. Opažamo, da velika večina uporabnikov pred vključitvijo
v programe naše organizacije po več let ni potovala. Zaradi tega že od samih
začetkov delovanja Ozare izvajamo poseben spremljevalni program, ki jim ponuja
različne skupinske oblike preživljanja prostega časa – izlete, tabore in letovanja.
Veliko uporabnikov ima izjemno šibko socialno mrežo, zaradi česar so pogosto
osamljeni. V skladu z našimi zmožnostmi se vedno potrudimo pokriti tudi del
stroškov za izvajanje omenjenih aktivnosti. Prednost programa je v tem, da je vsa
skrb za izvedbo aktivnosti prepuščena našim zaposlenim in prostovoljcem,« pravi
Boštjan Repnik, generalni sekretar. »Prepričani smo, da lahko turistične storitve,
zlasti če so ustrezno prilagojene in vodene, izjemno pozitivno vplivajo na osebe s
težavami v duševnem zdravju, zlasti pri okrevanju, vzdrževanju dobrega počutja in
preprečevanju poslabšanj duševnega zdravja. Raznovrstna turistična ponudba jim
ponuja številne oblike sprostitve, rekreacijo, druženja in zabavo, s čimer povečujejo
občutje splošnega zadovoljstva ter krepijo samopodobo. Ob tem je najpomembneje,
da se ponudnik turističnih storitev do oseb s težavami v duševnem zdravju vede
tako kot do drugih gostov. Takšen odnos jim veliko pomeni, saj so v vsakodnevnem
življenju velikokrat žrtev predsodkov in diskriminacije. Zaželeno je, da jim turistični
delavci ponudijo enostavne, a dovolj podrobne in razumljive informacije ter jim
dajo občutek, da jim bodo v primeru kakršnihkoli težav vedno na voljo.«

Vlasta Nussdorfer,
varuhinja človekovih
pravic: Dostopnost prihaja
z zamikom, a ceniti je
treba napredek

»Ko je govora o osebah s posebnimi potrebami in njihovem vstopom v družbo,
se spomnim čudovitega filma Nevidni, pri njem sem sodelovala, saj sem si
neizmerno želela preobrata v našem dojemanju teh oseb, zlasti pri sprejemanju
in vključenosti v normalno vsakodnevno življenje. Pogosto so bili res nevidni, zato
ne čudi, da zanje vse prihaja z zamikom, a ceniti je treba napredek,« pripoveduje
varuhinja človekovih pravic, Vlasta Nussdorfer, ki opozarja, da je dostopnost
vsakodnevnega življenja invalidom, starostnikom, slepim, slabovidnim, gluhim in
ljudem s posebnimi potrebami še vedno otežena. »Ne sicer povsod in ne vsakomur,
saj ima vsak specifične potrebe. Ne moremo pa še reči, da je za te osebe ustrezno
poskrbljeno. Tudi družba drugačnih ne vključuje enakopravno in ne uresničuje
njihovih pravic v celoti. Veseli me, da premiki so, vendar bo dela v prihodnje za
vse še dovolj.« Ob tem se spominja posebnega projekta študentov invalidov, h
kateremu je bila nekoč povabljena. »Sedla sem na invalidski voziček in se popeljala
po mestu. V trenutku sem ugotovila, koliko je preprek in s kako majhnimi stroški bi
lahko v lokalih in trgovinah postavili klančine, pa jih ne. Ker tisti, ki o tem odločajo,
niso invalidi. Premika se, a treba bo še marsikaj postoriti. Ni vse v denarju, ki nam
vedno manjka. Invalidi čutijo naš odnos, zato je izjemnega pomena vzgoja. Nujna
je doma, v šolah. Vsepovsod. Seveda je potrebno še naprej na vseh področjih in
na različne načine skrbeti, da bodo osebe s posebnimi potrebami v enaki meri in
brez diskriminacije uveljavljale pravice tako kot osebe, ki nimajo posebnih potreb.«

DOSTOPNI TURIZEM
Na to opozarja kot varuhinja človekovih pravic in kot odgovorna državljanka. »Kot varuhinja človekovih
pravic se dnevno srečujem s kršenjem pravic ljudi. Še dobro, ker sem vedno živela z odprtimi očmi. Res
pa o turizmu zanje nisem veliko razmišljala. Prav posebno doživetje je bil zame pred leti izlet v Portorož,
ki sem ga organizirala za otroke in odrasle iz Varstveno delovnega centra Draga Ig. To je bil čudovit
dan. Sem za enakovredni turizem. Prilagoditi je treba dostopnost vsem skupinam. Tu imam v mislih tudi
starejše, otroke, pa nosečnice in vse, ki prilagoditve potrebujejo. Dostopnost je treba prilagoditi njihovim
specifičnim potrebam. Želim, da ljudje ne bi vedno najprej pomislili le nase, na svoje potrebe, želje, ugodje.
Prisluhnimo šibkejšim, ki svoje potrebe zadovoljujejo težje, se pogosto ne zmorejo braniti, kaj šele boriti.
Naredimo dobro delo tudi brez pričakovanj, da nam kdo za to plača, nas vidi ali pohvali.«

Petra Greiner, ustanoviteljica
Zavoda 13

Zavod 13 je neprofitna organizacija, ki širšo javnost ozavešča o otrocih s posebnimi potrebami. »Posebni
otroci predstavljajo izziv, a hkrati dajejo priložnost življenje okušati s širše perspektive,« pravi Petra
Greiner, mama velike družine, v kateri ima deklica Sofia posebne potrebe. »Zavod 13 je nastal iz potrebe
družbi prikazati posebnega otroka. Predvsem želimo nuditi toplo dlan in zapolniti vrzel, ki nastane, ko v
življenju ni vse tako, kot smo si želeli. Posebni starši smo ves čas soočeni z vprašanji, ko beseda nanese
na dopustovanje, je teh še več; kako moteč bo glasen otrok za okolico, ali so na destinaciji na voljo
različne možnosti za aktivnosti (terapevtske blazine ob bazenu, mogoče plavanje po konceptu Halliwick,
možnost igralno-terapevtskih uric). Ne gre pa le za tehnični vidik, temveč za iskreno željo po odprtosti
za drugačnost, ki jo pričakuješ od kadra. Šele v zadnjem času smo naredili velike korake v tej smeri in
Thermana Laško je zelo dober sopotnik posebnim potrebam in veselimo se novih pridobitev, ker bodo tudi
našim aktivnostim prav prišle.« Zavod 13 daje informacije o terapijah, osnovnih pravicah staršev, zasnoval
je podporno skupino, pripravil pa je tudi zloženko Upanje je tukaj, v kateri so podatki mamic posebnih
otrok. »Poleg tega smo živahni tudi na kulturnem področju. Javnost ozaveščamo skozi fotografski razstavi
Poglej me in Nedotakljivi. Prva prikazuje otroke s posebnimi potrebami, druga odrasle, kjer portreti
govorijo optimistične zgodbe na prvi pogled pomanjkljivega telesa, prikazujejo njihova vsakdanja opravila
in športne strasti. Veseli smo, da nam je tudi Thermana Laško omogočila gostovanje. S tem je še enkrat več
dokazala, da smo si v drugačnosti vsi enaki.«

Posebne prednosti
v Thermani Laško:
Športnikom prilagojene Thermanine
storitve
V Thermani je športni turizem izredno pomembno področje. Športnikom nudimo praktično vse za njihove
priprave, tekmovanja in sprostitev. Primerna nastanitev (prilagojena velikost postelj posebej
za športnike), programi dobrega počutja, zdravstvena oskrba in rehabilitacija za hitro
zdravljenje poškodb, ustrezni športni objekti in infrastruktura v neposrednem okolju
- vse to nas uvršča med konkurenčnejše ponudnike športnega turizma v tem
delu sveta. Naša posebnost pa je tudi v tem, da smo edini v tem delu Evrope,
ki smo sposobni namestiti in oskrbeti več kot 500 oseb z različnimi gibalnimi
omejitvami.

Dostopnost je
pri nas doma
Turistična destinacija, ki je dostopna gostom z različnimi potrebami.
Piše: Metka Krivec, vodja programa hotelirstvo

Evropska komisija je v skladu z usmeritvami evropske turistične politike zasnovala
projekt »€opean Destinations of Excellence« (Evropske destinacije odličnosti).
Cilj projekta je usmeriti pozornost na vrednost, raznolikost in skupne značilnosti
evropskih turističnih destinacij ter promocija slednjih. V preteklih letih so bile v
Sloveniji izbrane štiri destinacije odličnosti (Dolina Soče, Solčavsko, Reka Kolpa
in Idrija). V letošnjem letu pa je bila na temo dostopni turizem izbrana že peta
destinacija odličnosti pri nas. Ta laskavi naziv je v Kongresnem Centru Thermane
Laško v mesecu juniju slavnostno podeljen destinaciji Laško, ki jo imenujemo
tudi sotočje dobrega.

S

PIRIT Slovenija je k sodelovanju vabil destinacije, ki razvijajo in prilagajajo turistično
ponudbo dostopnejšo gibalno, senzorno in intelektualno oviranim osebam ter osebam
s psihičnimi ovirami kot tudi starostnikom in osebam, ki jim je turizem tako ali drugače
težko dostopen. Skupne moči pri pripravi dokumentacije smo združili Center za šport, turizem,
informiranje in kulturo, Občina Laško, lokalni turistični ponudniki in podjetje Thermana, d.d.
Člani strokovne komisije so ob podelitvi v svoji obrazložitvi zapisali: Zmagovalna destinacija
se ponaša s častitljivo 160-letno dediščino zdraviliške in 60-letno dediščino medicinske
rahabilitacijske dejavnosti v Laškem, ob reki Savinji in njenih pritokih. Komisijo pa je pozitivno
presenetilo dejstvo, da prijava ni bila osredotočena samo na zdraviliško dejavnost, pač pa tudi
na pestro mrežo aktivnosti, ki so gostom s posebnimi potrebami na voljo po celotnem območju
občine.
Že leta 2008 so na Občini Laško izdelali Strateški načrt razvoja invalidskega turizma. Leta 2009
je Thermana Laško, d.d. – Hotel Zdravilišče Laško pridobilo zlati certifikat »Invalidom prijazno
podjetje«. Zaradi prizadevanj na področju trajnostnega turizma, okoljske politike podjetja in
zelenega poslovanja pa je dve leti zatem hotelu Wellness Park Laško podeljen tudi okoljski znak
EU Eko marjetica. Ne smemo pozabiti na naravne danosti, lokalne pivovarske tradicije, vsebine,
povezane s čebelarstvom ter druge vsebine, ki so prav tako dostopne oviranim osebam. Center
za šport, turizem, informiranje in kulturo – STIK pa uspešno povezuje vse ponudnike in izvajalce
programov, ki so namenjeni pisani paleti gostov.
Prestižni naslov destinacija odličnosti – dostopni turizem nam je v Thermani Laško v največji
ponos. Slednji je za nas potrditev v preteklosti sprejetih pravilnih odločitev, ki temeljijo

predvsem na dolgoletnem sodelovanju z različnimi društvi, ki imajo posebne potrebe v
zvezi z namestitvijo svojih članov. Le-ti so z nasveti v preteklosti pripomogli k temu, da smo
se razvijali v smeri, da smo danes prilagojeni gibalno, senzorno, intelektualno ali psihično
oviranim kot tudi starostnikom.
V naših hotelih je tako poskrbljeno za goste, ki jim je turizem tako ali drugače težko
dostopen. Gibalno in senzorno ovirane osebe se pri nas ne počutijo prikrajšane, kajti nudimo
jim primerne sobe za namestitev. Ker smo družinam prijazno zdravilišče, le-tem nudimo tudi
povezane sobe. Da si starši na dopustu dejansko lahko oddahnejo in za nekaj uric odmislijo
»živ-žav« okoli sebe, smo jim prilagodili tudi ponudbo v smislu otroške animacije ter varstva
otrok. S klančinami in dvigali smo poskrbeli, da je dostop z otroškimi vozički mogoč v vse
prostore hotela. Razumemo, da se mnogi gostje v času dopusta ne želijo ločiti od svojih
hišnih ljubljenčkov, zato jim omogočimo bivanje skupaj z njimi v želji, da je bivanje prijetno
za lastnika, kužka in preostale goste. Ker mislimo na vse, gostom, ki imajo težave z dihali
ali alergijami, predlagamo namestitev v sobah z lesenimi talnimi oblogami, športnike pa za
njihov vrhunski počitek nameščamo v sobah s podaljšanimi ležišči, ki merijo v dolžino 220
cm. Ob rezervaciji nudimo gostom možnost izbire namestitve v sobi z energijsko ploščico,
sobi sprostitve in ugodja s slovensko posteljo ali prisluhnemo željam glede tega, katera barva
interjerja jim ustreza in jih tako namestimo v sobi z določeno barvo (kromoterapija). Gostom
drugačne veroizpovedi pa nudimo namestitev in hrano pripravljeno po načelih Halal-a.
Naši kuharski mojstri so mojstri v pravem pomenu besede. Znajo se prilagajati gostom z
drugačnimi prehranjevalnimi navadami in tistim z zdravstvenimi težavami. V pestrem
izboru jedi poskrbimo za okušalne brbončice vegetarijancev, diabetikov, športnikov. Osebam
s celiakijo pripravimo jedi brez glutena, naša posebnost pa so jedi pripravljene po načelu
ayurvede in načelu Halal. Prednost dajemo sezonskim in lokalnim sestavinam, iz katerih
pripravljamo najokusnejše jedi.
Sicer pa je Laško izredno dostopna destinacija zaradi odličnih prometnih poti. Gostje se lahko
pripeljejo na dopust z javnim prevozom, vlakom ali avtobusom. Mi pa poskrbimo za transfer
prtljage od postaje do hotela. Veliko tujcev, predvsem iz oddaljenih krajev, izbere sprostitev v
laških termalnih vrelcih tudi iz razloga, ker je Laško zaradi bližine avtoceste odlično izhodišče
za odkrivanje naravnih in kulturnih znamenitosti zelene Slovenije.

Organizirajte priprave, tekmovanja ali športni turnir v
Thermani Laško:
T: 080 81 19, 423 20 76
E: info@thermana.si

Posebne gostinske ponudbe za vse
okuse in zahteve
V vseh gostinskih dejavnostih Thermane Laško Vam naši kulinarični in slaščičarski mojstri
pripravljajo posebne jedi.
Naročite lahko menuje brez glutena, soje, laktoze ...
Pripravljamo vam odlične slaščice brez moke in ostale slaščičarske specialitete za posebne zahteve.

Z a n a ro č i l a i n d o d a t n e i n f o r m a c i j e p o k l i č i t e :
03 423 20 00 ali pišite na: gostinstvo@thermana.si.
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Njegovo drugo
življenje!
V življenju srečamo ljudi, ki so nam namenjeni, od njih se učimo, njihove
zgodbe se nas dotaknejo, so naš vsakdanji opomin. Osebe, katerih voljo,
pogum in veselje do življenja občudujemo, pa čeprav njihova pot ni prav
takšna, kot so si jo zamislili. Zdravilišče Laško ni samo rehabilitacijsko
središče, je tudi center, kjer se srečajo posebne energije edinstvenih ljudi.

Bistrici,
v
vzhodni
Sloveniji pa mu najbolj
ustreza ravninski predel
v okolici Lendave in
Jeruzalema.

J

Čeprav je po daljših kolesarskih
izletih zelo utrujen, pa je njegovo
počutje toliko bolj odlično. Med vožnjo si
redno meri frekvenco srčnega utripa, ki ob večjih
vzponih skoči nad predpisano raven. Po zagotovilih strokovnjakov je
porast srčne frekvence med naporom normalen pojav, če se ob tekočem kolesarjenju povrne na normalno
raven. Vse to zgolj dokazuje dobro fizično kondicijo. In le-ta mu pomaga na poti aktivnega življenja,
ki pa ne vpliva samo na fizične sposobnosti. Športne dejavnosti spodbujajo tudi pozitivno mišljenje in
invalidom odpirajo nove razsežnosti življenja. Ko sta minili dve zimi v njegovem novem življenju, ga je
spet začelo nekaj kljuvati: »Kaj pa smučanje?« Iskal je odgovor, ali bo še kdaj lahko stopil na smučke in se
spustil po belih strminah. Ko se v človeku njegovega kova začnejo porajati takšne misli, se hitro udejanijo.
Tudi stroka pravi, v tem primeru delovni terapevti, da smučanje za kapiste ni povsem izključeno. Nekaj dni
se je zgolj sprehajal ob smučišču in zbiral pogum. Začetek je bil veliko težji, kot je pričakoval. Desne noge,
ki ne skriva posledic kapi, ni mogel spraviti v smučarski čevelj. Ko mu je to s pomočjo vseh družinskih
članov le uspelo, je bil že preveč utrujen za nadaljnje poskuse. Kot že rečeno, je po naravi previden človek,
zato je kaj hitro uvidel, da si kaj več kot postavljanja v smučarsko držo zaenkrat ne bo mogel privoščiti.

ernej Sluga – Nejc je aktiven športnik, avtor spletnih strani, oče, partner, prijatelj,
poslovnež in človek, ki ga je pri devetintridesetih letih zadela huda možganska
kap. Sam pravi, da je v trenutku vse postalo drugače. In tako sedaj govori o
svojem prejšnjem življenju in o svojem drugem življenju.
Bolezen je prišla povsem nepričakovano, brez vsakršnih opozorilnih znakov. Tudi po
številnih preiskavah zdravniki niso uspeli odgovoriti na njegov »Zakaj?«. Nikoli ni imel
težav z visokim krvnim pritiskom, telesno težo je imel idealno, nikoli ni zares kadil,
veliko se je ukvarjal s športom. Idealen način življenja, bi rekli. Odkar je postal oče
treh otrok, se je celo navadil na sprehode v naravi. Bolezen je posegla v njegovo
življenje na strmi poti navzgor. Ustvaril si je družino, našel je službo, ki je izpolnjevala
vsa njegova pričakovanja. Bil je uspešen, delo ga je veselilo, tudi finančne težave,
s katerimi se soočajo mlade družine, so zbledele. Kljub temu da je v službi preživel
dobršen del dneva, je rad poiskal še kakšno urico ali dve za rekreacijo. Še vedno je
igral hokej, tudi tenis ga je privlačil, smučanje je bilo že od nekdaj njegov najljubši
šport, v zadnjem času pa je tudi z družino veliko kolesaril. Svoje otroke je spodbujal,
da so prosti čas izkoristili koristno, šport se mu je poleg znanja in izobrazbe zdel
najpomembnejši.
In potem se je pisalo leto 1998, natančneje 19. januar, ko se je njegovo življenje
povsem spremenilo. Kot strela z jasnega, možganska kap. Prve tedne so strokovnjaki
zgolj zmajevali z glavami, njegovo družino so skušali pripraviti na hude posledice
bolezni. Sam pravzaprav sploh ni razumel, kaj se z njim dogaja. O bolezni, ki se tiče
starejših in predvsem »drugih« ljudi, ni vedel ničesar. Po končanem zdravljenju v
ljubljanskem Kliničnem centru so ga prepeljali na Inštitut za rehabilitacijo invalidov.
Sledile so številne fizioterapije, delovne terapije in logopedske obravnave. Že jeseni
istega leta je bil sposoben samostojno živeti. V želji, da bi bilo čimprej vse po starem,
je veliko hodil po mestu in okoliških sprehajalnih poteh. Vendar pa hoja ni bila njegov
cilj, hotel je veliko več.
Včasih je bil športnik, že v zgodnjem otroštvu je treniral hokej, in tudi v zrelih letih je
nadaljeval s kariero med veterani. Po bolezni se je začel soočati z neprijetno realnostjo:
»Kaj pa, če le ne bo vse tako, kot je bilo v prejšnjem življenju?« Želel si je nazaj vsaj en
košček svojega pravega življenja in že zgodaj se mu je utrnila misel na KOLO. Njegovo
dobro staro kolo, ki mu je pred kapjo odlično služilo. Zdaj pa ni bilo več primerno, saj
je izgubljal ravnotežje in nekajkrat celo padel. Na glavi je sicer imel zaščitno čelado,
vendar je sprevidel, da kolesarjenje po bolezni zanj pomeni veliko izzivanje usode.
Veliko je premišljeval, kaj naj stori in skupaj s serviserjem sta poiskala rešitev. Omislil
si je novo kolo s pomožnimi kolesi in tehničnimi lastnostmi, prilagojenimi njegovim
omejenim gibalnim sposobnostim. Na kolesu se počuti varnega, ker je po naravi
previden in natančen človek, občasno najde tudi kakšno
malenkost, ki jo je treba izboljšati. Na srečo ga serviser posluša in ugodi njegovim
prošnjam. Skoraj ne mine lep, sončen dan, ki ga ne izkoristi za daljši ali krajši kolesarski
potep. Že samo vožnja do tri kilometre oddaljenega lokala v centru mesta in skodelica
»machiata« naredita njegovo življenje spet tako lepo. Pa vendar občasno pridejo dnevi,
ko ga prime, da bi bilo spet vse tako kot nekdaj. Takrat razgrne zemljevide (kolesarske
vodnike), preuči težavnost poti, se opremi z vodo in kolesari tudi po več ur. Tako je
prekolesaril že dobršen del poti v ljubljanski kotlini (Brezovica, Goričane, Vrhnika),

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

Tudi naslednjo zimo je večino časa porabil za začetniške težave. Zbral je celo pogum, da se je peljal
z vlečnico, namenjeno otrokom. Položni grič je bil pretežak zalogaj – od treh spustov sta se kar dva
končala s padcem. Pa ni obupal. Najprej je bilo njegovim omejenim sposobnostim treba prilagoditi
opremo: smučarske čevlje, smuči in palico. Tudi glede tehnike smučanja se je posvetoval s prijatelji –
učitelji smučanja. Za začetek si je izbral najbolj položno smučišče in si prislužil posmehljive poglede
majhnih otrok. Uspelo mu je, sam je šel na vlečnico in se spuščal po komaj zaznavni strmini. Prvi dan je
poskus ponovil še 5-krat. Bil je neizmerno srečen – po petih letih je lahko spet smučal. V naslednjih dneh
je napredoval in smučal na nekoliko zahtevnejši progi. Smučarski teden je končal s tridesetimi spusti.
Izjemen dosežek! Na tisti položni strmini za otroke se je počutil kot zmagovalec. Zmagovalec v pravem
pomenu besede. Premagal je precej pasti, ki mu jih je kar naprej ponujala zahrbtna bolezen. Ni se prepustil
jadikovanju nad usodo in brezvoljnim posedanjem pred televizorjem. Vsak dan, ki ga preživi aktivno,
športno, mu neizmerno veliko pomeni. Nejca med tednom še vedno čakajo štiriurne delovne obveznosti v
podjetju Spica, ki jih opravlja z velikim veseljem.
Svojih otrok ni imel priložnosti naučiti smučati in igrati tenisa, kot bi si želel. Tudi hoja in kolesarjenje
z njim tako živahnim otrokom, kot so njegovi, najverjetneje ni v največje zadovoljstvo. Pa vendar jim je
lahko posvetil veliko svojega časa, ko so bili še mlajši. Takrat je bilo vedno namenjeno nekaj časa tudi
družabnim igram. Nekatere stvari, ki so se jim dogajale, je lahko tako »od strani« bolje videl. V življenju
navadnih ljudi za to velikokrat zmanjka časa in posluha. Z nasveti noče biti preveč radodaren, saj se
mladi po navadi upirajo napotkom starejših in izkušenejših, a kakšno dobronamerno opozorilce vseeno
pride kdaj prav. Upa, da bo lahko še dolgo nadaljeval s takšnim življenjem. Po letih bolezni se je sprijaznil
z resnico. Tako, kot je bilo, nikoli več ne bo. Pa saj je pravzaprav veliko stvari od prej že pozabil. Sploh ne
ve, če so bile res tako imenitne, kot jih je kasneje poveličeval. Sedaj sklepa, da so najbrž bile prisotne tudi
slabe strani, čeprav kot pravi, si takrat tega ni hotel priznati. Četudi se je najprej zdelo, da je njegovo drugo
obdobje »samo slabo«, je sedaj uvidel, da temu ni tako. Sedaj se veliko druži s »svojimi kapisti«, zaupajo si
težave, ki jih zdravi prijatelji ne bi razumeli. Skupaj hodijo na izlete, izmenjujejo si dragocene izkušnje in
razmišljajo o tem, kaj lahko še storijo, da bo življenje vsak dan lepše.
www.cvb.si
www.zdruzenjecvb.com

V Centru Medicine
Zdravilšča Laško vam
nudimo Bobath
koncept, ki pomaga
pri okrevanju
po možganski kapi.
V Zdravilišču Laško v okviru delovne
terapije izvajamo BOBATH KONCEPT v
nevrorehabilitaciji, ki izhaja iz motoričnega
učenja. Bobath koncept je namenjen
obravnavi nevroloških bolnikov.
Imenujemo ga tudi »živčni koncept«,
kar pomeni, da se od svojega nastanka
v zgodnjih petdesetih letih dvajsetega
stoletja pa vse do danes ves čas razvija,
sledi najnovejšim nevrofiziološkim in
biomehanskim teorijam ter v svoj način
razmišljanja vključuje široko paleto različnih
tehnik obravnave bolnika.
Koncept sloni na pozitivnem pristopu do
bolnika, prenosu terapije v vsakodnevno
življenje, izkoriščanju bolnikovih
sposobnosti za ohranitev in okrepitev
šibkejših delov telesa po poškodbah
ali bolezenskih stanjih, ki prizadenejo
delovanje živčno-mišičnega sistema.
S pomočjo Bobath koncepta ocenjujemo
in obravnavamo posameznike, pri katerih
se pojavijo motnje v funkciji, gibanju in
nadziranju drže zaradi lezije v centralnem
živčnem sistemu – možganih.
Namen terapije je ponovno učenje
ali izboljšanje izvajanja vsakodnevnih
aktivnosti v različnih okoliščinah, kot so:
obračanje v postelji, vstajanje, usedanje,
hoja, oblačenje, slačenje, obuvanje,
prehranjevanje in še kaj s poudarkom na
največji možni kakovosti in kontroli gibanja
med izvajanjem funkcije.

Želite izvedeti več o Bobath in
drugih manualnih terapijah?
Pokličite brezplačno na 080 81 19 ali
na 03 734 57 72.
Pišite nam: centerzdravja@thermana.si

Šport v zrelih letih
je naša izbira
Piše: Dunja Koren, vodja programa medicina

Kaj nam je v življenju pomembno, odločamo v
veliki meri sami. Ne nazadnje smo mi tisti, ki
nosimo posledice lastnih odločitev. Naj se zdi
še tako obrabljeno, ko govorimo o telesni
aktivnosti, je izbira izključno naša. Populacija
se v Sloveniji in globalno stara. In ta, sicer
normalen življenjski proces, postaja vedno
večji problem sodobnega sveta. Na kakšen
način bo družba poskrbela za preventivne
programe, je stvar časa in odločitev tistih,
ki vladajo. A tudi mi lahko pomagamo. Če
vsak od nas naredi nekaj za lastno zdravje,
prihranimo v prvi vrsti skrb sebi in posledično
zdravstvenemu sistemu. Kaj bi nam morale
zakrneti kosti, ko pa imamo možnost, da z gibanjem
uspešno kljubujemo letom tako v smislu vitalnosti
telesa kot duše.

M

noge medicinske raziskave so potrdile, da je telesna dejavnost ključni del življenjskega sloga, ki podpira
zdravje in kakovost življenja. Staranju najučinkoviteje kljubujemo z redno vadbo, saj le-ta podaljšuje življenje
ter zmanjšuje nastanek in razvoj številnih sodobnih kroničnih bolezni, kot so srčno-žilne bolezni, sladkorna
bolezen, rak na debelem črevesju, rak dojk idr. Redna športna aktivnost zavira propadanje funkcionalne telesne mase
in s tem preprečuje sarkopenijo in osteoporozo. Pri aktivnih starostnikih je zaznati manj šibkosti, padcev in zlomov
kosti. Nekatere študije kažejo tudi zmanjšano nevarnost za razvoj demence in Alzheimerjeve bolezni. V današnjem
času je pomembno tudi dejstvo, da telesno aktivno prebivalstvo redkeje koristi zdravstveno oskrbo, kar je za državo in
posameznika najceneje.
Vsak izmed nas bi si moral želeti, da starost dočaka zdrav, s primerno telesno težo, z zadostno mišično maso ter z
dobrimi prehranskimi navadami. Uresničitev teh želja vsekakor zahteva prilagoditev življenjskemu slogu, ki podpira
zdravje in kakovost našega življenja. Za kakovost vadbe se je potrebno potruditi in poiskati načine in oblike, ki nam najbolj
ustrezajo. Skupinska športna aktivnost je lahko zelo učinkovita in zabavna, saj smo ob druženju dodatno motivirani in
temu primerno tudi bolj fizično aktivni.
Pri neaktivnih se po šestdesetem letu starosti začne pojavljati izguba funkcionalne telesne mase, predvsem se pozna
izguba skeletnih mišic. Da se izognemo težavam, ki se pojavijo pri intenzivni ali rekreativni telesni dejavnosti, si je
priporočljivo poiskati ustrezno strokovno podporo. Z njo lahko začetniki pri vadbi vsaj malo nadomestijo tisto, kar so
v mlajših letih zamudili, aktivni starostniki pa dobijo usmeritve za nadaljnje delo. Po petdesetem letu postane vadba
skorajda obvezna. Čas vzdržljivosti pri različnih športnih aktivnostih se počasi zmanjšuje. Zaradi tega se je priporočljivo
vsaj 2–3 krat tedensko posvetiti vajam. Moč mišic ni pomembna, pomembno je, s kakšno silo se naredijo gibi.

Opis programov

V Zdravilišču Laško smo s pomočjo strokovnega tima razvili programe namenjene populaciji, ki želi starost pričakati
v formi, ki jim jo bodo zavidali še mladostniki. Programe, ki jih bomo začeli izvajati v začetku oktobra, smo prilagodili
potrebam in željam posameznih skupin.
Da bodo le-ti pisani na kožo vsakemu izmed udeleženih in da bo gibanje tudi v užitek, ste zadnji teden v
septembru vabljeni na dneve odprtih vrat, kjer bomo programe tudi predstavili. Programi bodo sestavljeni
za različne starostne skupine, z različno stopnjo intenzivnosti in prilagojeni gibalnim sposobnostim. Na
tedenskih vajah, ki jih bodo izvajali fizioterapevti in kineziologi, vas bomo naučili pravilne izvedbe vaj, dihanja
in sprostilnih vaj po končani intenzivni vadbi. Hkrati pa vam bomo pripravili program, ki ga boste med
posameznimi tedenskimi treningi lahko izvajali doma. Več informacij o vadbah lahko pred koncem septembra
dobite tudi na recepciji fizioterapije.
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Sinonim odlične
medicinske rehabilitacije

Termalni Center predstavlja
nove dogodivščine

Piše: Dunja Koren, vodja programa medicina

Piše: Janja Urankar Berčon, vodja programa wellness

To in še več je Zdravilišče Laško zadnjih šestdeset let. Gostje,
ki prihajajo k nam, v večini primerov pridejo s posledicami
poškodb in operacij gibalnega sistema. V upanju na izboljšanje
zdravstvenga stanja in povrnitve delovnih sposobnosti k nam
prihajajo tudi bolniki z obolelimi sklepi, kostmi, mišicami,
hrbtenico ipd. Ker zdravilna moč laške termalne vode
blagodejno vpliva na bolečino, je bolnikom s tem omogočeno
lažje gibanje. Kakovostno biopolje pa vpliva na biopolje
organizmov, kar je izrednega pomena tako pri rekonvalescenci
kot pri regeneraciji in zdravljenju. Zdravilna energija termalne
vode je v našem primeru združena še z vrhunskim znanjem.
Terapevtski programi, ki jih izvajajo naši strokovno usposobljeni
fizioterapevti, preverjeno pomagajo pri hitrejšem okrevanju
in pridobivanju novih moči. Z balneoterapijo, kinezioterapijo,
elektroterapijo, termoterapijo in mnogimi drugimi bolnikom
pomagamo na poti do boljšega počutja.

V

sak dan znova so naša največja skrb gibalno in senzorno ovirane
osebe. Z občudovanjem in spoštovanjem jim namenjamo posebno
pozornost in jim pomagamo na poti do njihove neodvisnosti.
Zaradi težav pri gibanju so v večini primerov odvisni od vozičkov, palic ali
drugih pripomočkov. Ker se tega še kako dobro zavedamo, smo poskrbeli,
da lahko neovirano dostopajo do vseh prostorov našega zdravilišča. Na
ta način jim želimo sporočiti, da jih obravnavamo povsem enakopravno.
Manj vidne težave imajo senzorno ovirane osebe, vendar še zdaleč ne
zanemarljive. Slepim in slabovidnim zato omogočamo sobivanje s psom
vodnikom. Vse poti, stopnišča in prehodi so jasno označeni. Za gluhe
in naglušne smo poskbeli z mobilno indukcijsko zanko. Vsi dostopi v
Thermani so brez arhitektonskih ovir, kar olajša gibanje vsem našim
gostom. Težave, s katerimi se srečujejo senzorno ovirane osebe, je poleg
nekaterih tehničnih pripomočkov in pomagal, mogoče reševati tudi
z izredno prilagodljivostjo osebja. Prav zaradi tega v našem zdravilišču
nimamo težav, saj smo zaposleni v Thermani Laško največji ambasadorji
širokega srca in brezpogojnega občutka do ljudi, ki so drugačni.
Vsak zase in vsi skupaj občudujemo dobro voljo in pogum naših gostov.
Z veliko mero odgovornosti jim omogočamo, da se pri nas počutijo
sprejete in jim nudimo žarek upanja v času bivanja pri nas. Vsako leto
v našo ponudbo dodamo nekaj novega, tako na področju dostopnosti
kot tudi na področju animacije. Veliko pozornosti v Thermani Laško
namenjamo tudi pripravi zdrave in raznolike prehrane. K nam prihajajo
gostje z različnimi kroničnimi boleznimi in individualnimi prehranskimi
zahtevami. S strokovnim znanjem in vrhunskimi sestavinami ustrežemo
prav vsakemu, še tako zahtevnemu gostu. Ker pa nam hrana pomeni
tudi užitek in kulturo, se za gurmanske užitke prav posebej potrudimo.
Ker smo ponosni na lokalne pridelovalce, večino živil kupujemo v naši
okolici. Zato s ponosom povemo, da gostje jedo lokalno pridelano hrano.
Za piko na i se lahko pohvalimo z lastnim zeliščnim vrtom, ki ga zaposleni
urejajo s posebno skrbnostjo. Zeliščni vrt ima sicer funkcijo zdravilnega
terapevtskega vrta, saj dišavnice in zdravilna zelišča mimoidoče pomirjajo.
A vselej iz njegovega nedrja kaj zelenega utrgamo, da okusni hrani naše
kuhinje dodamo ščepec tistega našega in domačega.

Združujemo 160 let
tradicije v 60 let popolne
ponudbe v medicinski
rehabilitaciji:
Terapije
Balneoterapija, kinezioterapija, delovna terapija, elektroterapija, terapija v
magnetnem polju, termoterapija, hipobarična terapija, bioptron terapija, bownova
terapija, meritve, masaže ...

Pivnica termalne vode
Zaradi pozitivnih in spodbujevalnih lastnosti vode Laško jo priporočamo tudi
za pitje. V energijskem smislu za pitje priporočamo do 2l vode dnevno.
Količina vode naj bo razdeljena v manjše odmerke po 2 dcl preko
celega dneva. Vodo pijemo po požirkih. Preden vodo popijemo jo
nekaj časa zadržimo v ustih.
Vabljeni v pivnico termalne vode v hotelu Zdravilišče Laško,
kjer lahko tudi kupite priročne steklenice in podarite kozarec
zdravja tudi drugim.

Z a i n f o r m a c i j e i n re z e r va c i j e o
m e d i c i nsk i re h a b i l i t a c i j i p o k l i č i t e
b re z p l a č n o t e l e f o nsk o š t e v i l k o :
0 8 0 81 1 9 a l i n a 0 3 7 3 4 5 7 7 2 .
P iš i t e n a m n a : c e n t e r z d ra v j a @ t h e r m a n a . s i

Kaj potrebujem za tečaj?

Potapljaški tečaji

•

NOVO na bazenih

kopalke in brisačo
A, B,C opremo (masko, dihalko in plavuti)
•
dobro voljo in nekaj prostega časa
CENA TEČAJA SCUBA RANGER JE 180 €.
Tečaj izvedemo, če je prijavljenih vsaj pet
otrok. Po opravljenem tečaju boste prejeli CD
s fotografijami nad in pod vodo.

V poletnih mesecih smo se v bazenih Termalnega centra z
ekipo Potapljaškega kluba PRO DIVE iz Maribora preizkušali
v potapljanju, spoznavali potapljaško opremo ter tekmovali
v podvodnem ribolovu. Obiskovalci so še danes, navkljub ne
več poletnim temperaturam, zelo zagreti. Ker so bili nad poletno
potapljaško dogodivščino navdušeni, od septembra dalje sodelovanje
poglabljamo in pripravljamo otroške tečaje potapljanja – SCUBA
RANGERS.
SSI Scuba Rangers program je najbolj dodelan potapljaški program za otroke.
Šola potapljanja je prirejena za otroke stare od 8 do 12 let. Scuba Rangers učne
ure so varne, poučujejo jih posebno izurjeni Scuba Rangers inštruktorji, ki bodo
vašemu otroku prikazali lepote potapljanja na prijeten, zanimiv in varen način.

•

Več informacij in obvezne
predhodne prijave:
Termalni Center Wellness Park Laško:
termalni.center@thermana.si, 03 734 89 00 ali

Potapljaški klub PRO DIVE (g. Bojan Majcen):
info@prodive.si, 041 601 818.

SCUBA RANGERS filozofija

Da bi bilo preprosto in zabavno, smo ustvarili SCUBA RANGERS zvezdo. Ta
označuje pet stvari, ki jih mora usvojiti SCUBA RANGER:

PRAVO ZNANJE: Ranger se mora naučiti pravil odgovornega potapljanja.
PRAVE VEŠČINE: Ranger se mora naučiti in upoštevati osnovne potapljaške
veščine.

PRAVA OPREMA: Ranger mora poznati osnovno potapljaško opremo

in vedeti, kako je treba zanjo skrbeti. Dobro bi bilo, da ima svojo opremo za
potapljanje na vdih.
PRAVE IZKUŠNJE: Ranger naj se redno potaplja, upošteva predpisane
omejitve in nadaljuje z učenjem o potapljanju in podvodnem raziskovanju.
UČENJE: Scuba Ranger se začne učiti že pred vstopom v vodo, seznani se z
idejo o potapljanju, pomaga vrstnikom in spoznava potapljaško opremo.
Učenje je razdeljeno na pet delov. Otroci se naučijo veščin in potapljaške teorije,
da bi postali varni in uspešni potapljači, ki se potapljajo v zabavnem in varnem
okolju. Spodbudite otroke, da se povzpnejo po Scuba Ranger lestvici! Ranger
si zaveže trak okoli dihalke za vsako stopnjo, ki jo osvoji, kar prispeva k občutku
uspeha.

Rdeči Ranger: Otroci pokažejo svoje znanje plavanja in se naučijo plavati
z masko, dihalko in plavutmi. Poudarek je tudi na pomoči drugim otrokom. In
najbolj pomembno – tako se zabavajo!
Beli Ranger: Bodočim potapljačem je predstavljena potapljaška oprema.
Čemu služi posamezen kos opreme in kako ga uporabljamo. Nato gredo Rangerji
prvič v bazen.
Modri Ranger: Rangerji se naučijo novih potapljaških vaj, kot je na primer
lebdenje na vodi.
Srebrni Ranger: Otroci imajo na sebi potapljaško opremo in se pod vodo igrajo
ter vadijo potapljaške tehnike, ki so se jih že naučili, da povečajo zanesljivost.
Demonstrator Ranger: Vaš ponosen otrok lahko “uči” potapljanja starše,
brate in sestre ter prijatelje in jim demonstrira vse potapljaške veščine, ki se jih
je naučil.

Spoznajte Miss
Thermane 2013
Ob vrhuncu poletja smo na bazenih Termalnega Centra izbrali že
drugo Miss Thermane. Je dekle, ki veliko svojega časa posveča
zdravemu načinu življenja, svojemu telesu, lepoti in športnim aktivnostim. Je sproščena in nasmejana.
Najlepša »Thermanka« 2013 je postala Branka
Šrot iz Poljčan.
Branka o sebi pove, da svoj prosti čas, kolikor ji ga ostaja ob študiju na Fakulteti za
strojništvo, kjer študira Tehniško varstvo
okolja, preživlja aktivno, saj rada teče,
hodi v fitnes, kino in rada nakupuje ter
se druži s prijatelji, fantom in svojo družino.
Odličen izgled, komunikativnost, samozavestnost pri nastopu ter vsestransko
zanimanje za turizem in wellness način
življenja so bili kriteriji, po katerih je komisija ocenjevala vse kandidatke in kjer je
Branka dosegla najvišje ocene.
Čestitamo zmagovalki, Branki Šrot!

ZGODBE S CELJSKEGA – NOVICE IZ 33 OBČIN
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Tematske
nočne zabave
v kopalkah in DJ
party na bazenih
Jesen in zimo začenjamo z novim konceptom zabav na bazenih. Združujemo
sprostitev z zabavo in za vas vsak mesec pripravljamo posebno tematsko
zabavo:
2013

Oktober

2013

November

2013

December

2014

Januar

2014

Februar

Halloween SPArty

Christmas SPArty

Valentines night SPArty

Z zaključkom poletnih počitnic že delamo načrte za nove. Na bazenih Termalnega
centra Wellness Park Laško pod budnim očesom animatorjev za otroke
pripravljamo veliko počitniških vsebin, čofotanja, plavanja, poskrbljeno pa je tudi
za lačne želodčke. Počitniške aktivnosti vključujejo učenje plavanja ali vaterpola
pod strokovnim vodstvom, igre v vodi in telovadnici, sprehode v naravo, kreativne
delavnice in učenje Vodomčkovega plesa.
Cena, ki vključuje vse naštete aktivnosti, ob tem pa tudi dopoldansko in popoldansko
malico ter kosilo, je 16 € za enega otroka na dan (aktivnosti so namenjene otrokom
od 6. do 15. leta). Za doplačilo je na voljo tudi možnost prevoza z vlakom iz Celja
(najmanj pet otrok).

Jesenske počitnice: 		
Božično-novoletne počitnice:
Zimske počitnice: 			

Tečaji plavanja
Plavanje je zagotovo najbolj zdrav šport. Gibanje v vodi je zelo preprosto, delo rok in
nog pa je brez našega zavedanja zelo intenzivno. Če ob tem poudarimo dejstvo, da
je v laški termalni vodi bogata spodbujevalna energija in zelo kakovostno biopolje,
vse te aktivnosti pripeljejo do odličnega počutja. Ravno zato so plavalni tečaji že
dolgo stalnica naše ponudbe. Tečaji nudijo učenje na zabaven način, vodeni so s
strani osmih učiteljev, ki imajo licenco Plavalne zveze Slovenije.

začetni in nadaljevalni plavalni tečaji za otroke (od 4. leta dalje) in odrasle
tečaji plavanja za vrtce in osnovne šole, kjer pripravljamo količinske popuste in
ugodne ponudbe.

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

Winter SPArty

28.–31. 10. 2013
23.–31. 12. 2013
17.–21. 2. ter 24.–28. 2. 2014

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

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

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

Rituali čiščenja
telesa ob polni luni
Savna Center Wellness Park Laško je ob polni luni odprt do 23:30 ure, ko pripravljamo
rituale čiščenja telesa. Odslej tudi z novostjo – zvočne kopeli z
gongom za še globljo sprostitev, po kateri se boste počutili
še bolj prerojeno, lahkotno in sveže. Prepustitev zvočni
kopeli je enostavna. Vi se samo umirite, medtem ko
vibracije meditativnih glasbil in vokala preplavijo
telo in vaše notranje občutke. Počutite se, kot da bi
se kopali v prelivajočih tokovih zvoka. Polna luna
prinaša nespečnost, daje pa edinstveno priložnost,
da izkoristimo večjo dojemljivost in čustvenost,
katerima smo izpostavljeni. V času polne lune imajo
revitalizacijske terapije tudi boljši učinek. Poglejte na
koledar, polne lune se vam bodo same razkrile, obkrožite
jih, obiščete Savna center ter postorite nekaj za dobro
počutje.
Letošnjo sezono bomo popestrili program savnanja z uvedbo DIHALNIH
SPROSTILNIH vaj v Savna Centru Wellness Park Laško. Na sporedu bodo dvakrat
tedensko, vodil jih bo indijski joga mojster, Pratheep Barnabas.

1 mesec savne podarimo!

Ob nakupu mesečne vstopnice
za bazen in savno vam
dodaten mesec podarimo.

Velja s kuponom za nakup in začetek koriščenja v mesecu septembru 2013. Plačaš 1
mesečno vstopnico, dobiš pa kar 2 meseca kopanja in savnanja. Cena se ne sešteva z
ostalimi popusti. 1 kupon velja za 1 osebo in ne velja za nakup darilnih kuponov.

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

Praznujete na dan vstopa v
Termalni Center rojstni dan?
Ob predložitvi osebnega dokumenta vam na ta dan podarimo

•
•

Celodnevne
počitniške aktivnosti

•
•
•

Petkrat zaporedoma prejemnik prestižne nagrade za
»Naj kopališče« v kategoriji srednje velikih termalnih
kopališč.

Na voljo so:

Sexesful SPArty

Termini:

Termalni Center Wellness Park Laško
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Pokličite nas brezplačno na 080 81 19

www.thermana.si
info@thermana.si
03 734 89 00

BREZPLAČEN CELODNEVNI
VSTOP V BAZEN + SAVNO.

NAGRADNA IGRA ZA NAJMLAJŠE:
Poišči koliko je razlik med slikama.

Vodomček bo izžrebal srečneža, ki bo prejel družinsko vstopnico za Termalni
Center + DRUŽINSKO KOSILO (do 4 osebe). Poišči koliko razlik se skriva na spodnjih
slikah. Izreži slikico in jo pošlji na naslov: Thermana d.d., Zdraviliška c. 6, 3270 Laško.
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Sezonski programi
Jesen in zima v Thermani Laško
THERMANA VAS RAZVAJA

JESENSKE POČITNICE

BOŽIČNA PRAVLJICA

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

POČITNIŠKI BONUS, ki prinaša 15 %
popusta za vso družino in pri minimalnem
bivanju 3 noči gratis bivanje za otroka do
12. leta!

POČITNIŠKI BONUS, ki prinaša 15 %
popusta za vso družino

23. september – 25. oktober,
3. november – 20. december

25. oktober – 3. november 2013

20. december – 27. december 2013

Posebna ugodnost za člane Thermana cluba:

2 otroka do 12. leta bivata brezplačno.

Velja za minimalno bivanje 3 noči in rezervacije do 30.9.2013.

/ 2 noči
i
n
d
3
i
b
se
o
2
a
Z
že od 189e,9Th7erm€ana club!
rtic

e ka
za imetnike Zlat

3 dni / 2 noči
že od 10rt7ic,6e z5vk€ljučenim

e ka
za imetnike Zlat
!
iškim popustom
tn
či
po
15 %

3 dni / 2 noči
že od 10rt7ice,6Th6erm€ana club!
e ka

za imetnike Zlat

Vsi sezonski programi vsebujejo:
•
•
•
•
•
•
•

polpenzion (samopostrežni zajtrk in večerja),
neomejeno kopanje v hotelih Wellness Park in Zdravilišče Laško (tudi na dan odhoda),
dnevno uporabo fitnes centra,
možnost uporabe brezžičnega interneta v sobi,
kopalni plašč v sobi (odrasli),
GRATIS darilni bon v vrednosti 10 € za wellness storitve,
program animacije, sprostitve in rekreacije.

Več o ponudbi in cenah programov dostopno na www.thermana.si ali na 080 81 19.
NOVO LETO - FIRST MINUTE 15 % popusta za rezervacije do 15.10.2013.
27. december – 2. januar 2014

Program vsebuje:
•
•
•
•
•
•
•
•

polpenzion (samopostrežni zajtrk in večerja),
neomejeno kopanje v hotelih Wellness Park in Zdravilišče Laško (tudi na dan odhoda),
dnevno uporabo fitnes centra,
možnost uporabe brezžičnega interneta v sobi,
kopalni plašč v sobi (odrasli),
GRATIS darilni bon v vrednosti 1 x ali 2 x 10 € (pri bivanju 5 noči)za wellness ali zdravstvene storitve,
darilce,
program animacije, sprostitve in rekreacije.

Pri koriščenju programa NOVO LETO, ki vključuje nočitev iz 31.12. na 1.1.2014, je obvezno doplačilo za silvestrsko zabavo.

3 dni / 2 noči
že od 1ic2e2Ther€mana club!
e kart

za imetnike Zlat

14

THERMANINI PROGRAMI

THERMANINI PROGRAMI

Programi dobrega počutja 2014

!

Izkoristite
ugodnosti
Thermana cluba!

Vsi programi dobrega počutja vsebujejo: neomejen vstop v bazene, vstop v fitnes, brezplačno uporabo kopalnega plašča, brezplačen
dostop do brezžičnega interneta, program animacije, sprostitve in rekreacije. Na cene velja popust za člane Thermana cluba.
Programi in cene veljajo za leto 2014.

VIKEND PAKET

TAHI VIKEND

Sprostitev po napornem tednu!
Podarimo vam gratis darilni bon.

Od 149 € dalje za
3 dni / 2 noči

Vračanje energije in zdravja v utrujeno telo

WELLNESS
VIKENDI

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 hotelu Wellness Park Laško
ali Zdravilišče Laško)
• 1 x gratis darilni bon v vrednosti 10 € za wellness
storitve.

ROMANTIČNI ODDIH V
DVOJE

3 dni (2 noči) za 2

osebi

WELLNESS
VIKENDI

Od 319 € dalje za
3 dni / 2 noči

Program vsebuje:
• bivanje v standardni sobi hotela Wellness Park
Laško,
• darilni bon v vrednosti 10 € za koriščenje wellness
storitev,
• neomejen vstop v Savna Center Wellness Park
Laško,
• 1 x Thai-masaža z aromatičnimi olji 50 min,
• 1 x Thai – protistresna masaža stopal 40 min.

Program vsebuje:
• bivanje v standardni dvoposteljni sobi v hotelu
Wellness Park Laško ,
• 1 x celotna wellness masaža s pivskim maslom (60 min),
• 1 x obisk Pivovarne Laško z degustacijo piva (ob
sredah in petkih) ali darilo ob odhodu,
• pijača dobrodošlice,
• 1 x pivovski meni v a la carte restavraciji Wellness
Parka Laško
• neomejen vstop v Savna Center Wellness Park Laško
• darilni bon v vrednosti 10 € za koriščenje wellness
ali zdravstvenih storitev.

226 € za
dn
3 i (2 noči)

WELLNESS
VIKENDI

MEDENO RAZVAJANJE

Od 213 € dalje za
4 dni / 3 noči

WELLNESS
PAKET

Za vaš oddih na valovih laških vrelcev, kjer lahko
čez dan uživate v bazenih, se prepustite spretnim
rokamam maserjev ali se odpravite na spoznavanje
bogate zgodovinske in kulturne dediščine Laškega.
Program vsebuje:
• bivanje v standardni dvoposteljni sobi (izbirate lahko
med bivanjem v hotelih Wellness Park Laško in Zdravilišče
Laško),

•

•

1 x gratis darilni bon v vrednosti 10 € za wellness ali
zdravstvene storitve, pri 4 nočeh ali več pa v vrednosti
2 x 10 €,
dnevno sveža pitna termalna voda v sobi.

Poseben program samo za upokojence!

WELLNESS
PO LAŠKO

Že od 179 €
4 dni (3 noči)

Ayurvedski programi bivanja
v Hotelu Wellness Park Laško
Doživite delček Indije, prepustite se znanju in izkušnjam indijskih terapevtov, okusite
kuhinjo po načelih ayurvede in prisluhnete nasvetu indijskega svetovalca ayurvede.

Kopanje, razvajane … Uživanje!

ODDIH ZA UPOKOJENCE

Med, simbol zdravja in dobrega
počutja.

249 € za
dn
4 i (3 noči)

TERMALNO RAZVAJANJE

WELLNESS
PO LAŠKO

185-letna tradicija varjenja piva v Laškem daje
celotnemu mestu prav poseben pečat. Tradicija, ki
jo spoštuje tudi Thermana.

Začutite harmonijo življenja kot splet
telesa, čutov, duha in razuma

WELLNESS
VIKENDI

Črpanje dobrega počutja iz pivovskega zlata.
Za vse, ki spoštujete Laško pivovarsko tradicijo.

Kratek oddih v hotelu Wellness Park Laško****Superior
in razvajanje na tajskih masažah, kjer vam bodo
povrnili energijo.

AYURVEDA VIKEND

Z razvajanjem do prerojene ljubezni.

459 € za

229 € za
3 dni / 2 noči

PIVOVSKO RAZVAJANJE

Izberete lahko med naslednjimi programi:
•
•
•
•
•
•
•

detox,
shujševalni,
pomlajevalni,
anti-aging,
burn-out,
yoga & meditacije
lepota po ayurvedsko.

Hotel
WELLNESS
PAKET

Wellness Park
Laško****Superior

Laško že dolgo slovi po romantičnih kopelih in uživanjih v dvoje. Pričakujejo vas kopel ob soju sveč,
svežina penečega vina, zajtrk v postelji …

Spoznajte starodavno indijsko medicinsko vedo,
kiopredeljuje načine za ohranjanje zdravja in zdravljenje bolezni s terapijami, masažami, zeliščnimi
zdravili, pravilno prehrano in telesno vadbo.

Program vsebuje:
• bivanje v standardni sobi hotela Wellness Park Laško,
• penina v sobi na dan prihoda,
• 1 x svečana večerja v a la carte restavraciji,
• 1 x svečana večerja na Gradu Tabor,
• 1 x postrežba zajtrka v sobo,
• romantična kopel v Wellness Spa Centru,
• darilni bon 2 x 10 € za koriščenje wellness
storitev,
• na dan odhoda je soba na razpolago do 1400 ure.

Program vsebuje:
• bivanje v standardni sobi hotela Wellness Park Laško
• darilni bon v vrednosti 10 € za koriščenje wellness ali
zdravstvenih storitev,
• neomejen vstop v Savna Center Wellness Park Laško,
• 1 x posvet pri specialistu ayurvede 50 min,
• 1 x ayurvedski tretma po nasvetu specialista ayurvede
• 1 x individualna ura joge 60 minut,
• ayurvedski čaj na voljo v restavraciji hotela,
• možnost prehrane po načelih ayurvede.

Medeni program je odlična izbira za vse, ki želite
svojo energijo in ravnovesje črpati iz narave. Poleg
nastanitve vključuje zgodbo medenega razvajanja
v Centru zdravja in lepote Zdravilišča Laško.
Program vsebuje:
• bivanje v standardni sobi hotela Zdravilišče Laško,
• medeno večerjo v a la carte restavraciji Zdravilišča
Laško,
• medeno – mlečna masaža 60 min,
• medeno presenečenje v sobi,
• darilni bon v vrednosti 10 € za koriščenje wellness
ali zdravstvenih storitev.

15
15

Program vsebuje:
• pijačo dobrodošlice,
• bivanje v standardni dvoposteljni sobi (izbirate lahko
med bivanjem v hotelih Wellness Park Laško in Zdravilišče Laško),
• gratis darilni bon v vrednosti 10 € za wellness ali zdravstvene storitve,
• posvet pri fizioterapevtu 20 min,
• jutranja telovadba,
• popoldanska rekreacija v bazenu,
• nordijska hoja,
• dnevno pitje termalne vode v pivnici Zdravilišča Laško.

3x
polpenzion

5x
polpenzion

490 €

780 €

7x
10 x
14 x
polpenzion polpenzion polpenzion
1.050 €

1.490 €

1.990 €

Rezervacije in informacije:
BREZPLAČNA ŠTEVILKA: 080 81 19
EMAIL: info@thermana.si
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Akupunktura – zdravljenje s tradicijo!
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Povrnite si harmonijo telesa s pomočjo tradicionalne kitajske medicine.

Programi za zdravje in dobro počutje
Vrelci termalne vode, zdravilni postopki, terapije in strokovno osebje zagotavljajo kakovostne zdravstvene storitve.

Akupunktura ima analgetski učinek, zato je uspešna pri glavobolih, migrenah, vrtoglavicah, mišično-sklepnih bolečinah, pri bolečinah zaradi bolezni, poškodb ali starosti (vrat, križ, rame, komolci, zapestje, kolki, kolena, stopalo). Odpravlja tudi posledice možganske kapi in vnetja živcev, lajša
bolečine v želodcu in prebavilih, napihnjenost, zaprtje, kronično utrujenost, alergije, alergijski rinitis in konjuktivitis, astmo, ekceme. Uspešna je pri
zmanjševanju telesne teže, odvajanju od kajenja, nespečnosti, živčnosti in depresivnosti. Akupunktura lajša posledice stresa, sprošča in izboljšuje
splošno počutje!

PROGRAM ZA SPROSTITEV

Za rezervacije paketa Akupunkture v Centru medicine, ki vključuje posvet pri zdravniku in 3x akupunkturo,
pokličite: 03 / 7345 128 ali pišite na centerzdravja@thermana.si.

Tradicija dobrega počutja od leta 1854.

Terapija kot preventiva.

PO POŠKODBI SPODNJE
OKONČINE

PO MOŽGANSKI KAPI

Namenjen po poškodbi kolena ali gležnja.

Od 549 € dalje za
8 dni / 7 noči

ZA
ZDRAVJE

Od 565 € dalje za
8 dni / 7 noči

ZA
ZDRAVJE

Do hitrejšega okrevanja vam lahko
pomagajo tudi naši strokovnjaki.

Od 639 € dalje za
8 dni / 7 noči

ZA
ZDRAVJE

Brezskrbne počitnice za vas in vaše svojce!
Vam misli že uhajajo k poletnim počitnicam. A nimate odgovora, kje bi vaši najbližji, ki ne morejo sami ostati doma, preživeli svoj čas. Zaupajte jih nam.
Ob odlični zdravstveni oskrbi in zdravilni moči termalnih vrelcev bo prijetno in sproščeno zdraviliško okolje tisto, ki bo izboljšalo njihovo počutje ter zdravje.
Hkrati pa bo osebje na negovalnem oddelku Thermane Laško poskrbelo za vse tiste, ki potrebujejo zdravstveno nego in pomoč v vsakodnevnih aktivnostih.

Program vsebuje:
• bivanje v standardni dvoposteljni sobi,
• neomejen vstop v bazene družbe Thermana
• vsakodnevni vstop v fitnes
• 2 x limfno drenažo obraza in zatilja (30 min),
• 1 x klasično polovično masažo (30 min),
• 1 x refleksno masažo stopal (30 min),
• 1 x podvodno celotno masažo (25 min),
• 1 x Bownovo terapijo (55 min),
• dnevno pitje termalne vode v pivnici Zdravilišča
Laško,
• dnevno jogo in rekreacijo;

V LAŽJI KORAK Z ARTROZO
Da bo vsakodnevni korak manj boleč.

Od 549 € dalje za
8 dni / 7 noči

Program vsebuje:
• bivanje v standardni dvoposteljni sobi,
• neomejen vstop v bazene družbe Thermana
• vsakodnevni vstop v fitnes
• 3 x fizioterapevtsko obravnavo (30 min),
• 4 x protibolečinsko elektrostimulacijo (20 min),
• 4 x vaje v fitnesu pod nadzorom fizioterapevta (20 min),
• 1 x Medi tape,
• 1 x brošuro ˝Vaje za izboljšanje ravnotežja in
propriocepcije˝,
• dnevno pitje termalne vode v pivnici Zdravilišča
Laško,
• dnevno jogo in rekreacijo;

ZDRAVILIŠKA OSKRBA

Pomoč in zdravstvena nega osebja v
prijetnem zdraviliškem okolju.
24-urna zdravstvena nega, daljše bivanje
po ugodni ceni.

Program vsebuje:
• bivanje v standardni dvoposteljni sobi,
• neomejen vstop v bazene družbe Thermana
• vsakodnevni vstop v fitnes
• 3 x Bobath obravnavo (45 min),
• 4 x šolo hoje (15 min) – korekcija hoje in izboljšanje
ravnotežja,
• 4 x klasično delno masažo (20 min),
• 1 x Bownovo terapijo (55 min),
• dnevno pitje termalne vode v pivnici Zdravilišča
Laško,
• dnevno jogo in rekreacijo;

ZDRAVILIŠKO ZDRAVLJENJE

Za upravičence ambulantnega zdraviliškega
zdravljenja in goste z napotnico za fiziatra
ter za spremljevalce koristnikov napotnice
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

ZA
ZDRAVJE

59 € na dan

i
min. bivanje 29 dn

ZA
ZDRAVJE

Od 64 € na dan
i
min. bivanje 29 dn

ZA
ZDRAVJE

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.
Program vsebuje:
• bivanje v standardni dvoposteljni sobi,
• neomejen vstop v bazene družbe Thermana
• vsakodnevni vstop v fitnes
• 3 x fizioterapevtsko obravnavo (30 min),
• 4 x sobno kolo (15 min),
• 4 x biostimulacijo z laserjem (10 min),
• 4 x parafango (1 obloga 20 min)
• 1 x Medi tape,
• 1 x brošuro ˝Vaje za izboljšanje ravnotežja in
propriocepcije˝,
• dnevno pitje termalne vode v pivnici Zdravilišča,
• dnevno jogo in rekreacijo;

Program vsebuje:
• namestitev v dvoposteljni sobi na negovalnem
oddelku ali v hotelskem delu,
• začetni pregled ob sprejemu in posvet pri zdravniku
specialistu,
• vsak dan kopanje v bazenu ali 1 x tedensko kopanje v
Hubbardovi kadi po nasvetu zdravnika,
• vsakodnevni vstop v fitnes po nasvetu zdravnika,
• 10 % popusta na nego ali pomoč pri dnevnih
aktivnostih,
• dnevna terapija s pitjem Laške termalne vode;

Polni penzion, terapije na napotnico!
Program vsebuje:
• namestitev v standardni dvoposteljni sobi,
• neomejen vstop v bazene družbe Thermana po nasvetu zdravnika,
• vsakodnevni vstop v fitnes po nasvetu zdravnika,
• dnevno pitje termalne vode v pivnici Zdravilišča
Laško,
• dnevno jogo in rekreacijo;
Izbirate lahko med bivanjem v hotelu Wellness Parku
Laško****Superior ali hotelu Zdravilišču Laško****.

Hotel

Cena na dan

Zdravilišče Laško****

59,00 €

Program vključuje:

polni penzion,
neomejeno kopanje v hotelu Zdravilišče Laško in Wellness Park
Laško po nasvetu zdravnika,
• dnevno vstop v Fitness Center po nasvetu zdravnika,
• kopalni plašč v sobi,
• brezžični internet.
•
•

Cene veljajo v letu 2013 na osebo v dvoposteljni sobi.
Turistična taksa ni vključena v ceno in znaša 1,01 € na osebo na dan. Minimalno bivanje 28 noči!

Rezervacije in informacije: 080 81 19, info@thermana.si
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Bodi obveščen o aktualnih dogodkih ter posebnih akcijah
Thermane Laško preko brezplačnega SMS obveščanja.
Samo za bralce Moje Thermane posebna SMS nagradna igra:
1. Nagrada
2x Kopanje, savna in fitnes v Thermani Laško

2. Nagrada
2x Kopanje in savna v Thermani Laško

3. Nagrada
2x Kopanje v Thermani Laško
Vsa prejeta SMS sporočila so brezplačana. SMS sporočilo za prijavo v nagradno igro se obračuna po veljavnem ceniku vašega
operaterja. Za odjavo od prejemanja sporočil posredujete SMS: THERMANA STOP na 6001. Nagrajenci bodo obveščeni preko
SMS sporočila. Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani www.thermana.si. S sodelovanjem v nagradni igri soglašate s
splošnimi pogoji Brezplačnega SMS kluba Thermane Laško.

18 Za dobro počutje

REKREACIJA
2013/2014

Je pred vrati. V Thermani Laško vas čakajo nove kombinacije vaj, ki so primerne za vsakogar. Za
vas bomo pripravili zadostno število vadbenih ur, prilagodljiv tempo in termin vadbe. Razlogov
za obisk ne sme zmanjkati. A dovolj je le eden – vaše zdravje in dobro počutje. Dajte sebi in telesu
možnost na tednu brezplačne vadbe.

Teden brezplačne vadbe: 23.–27. 9. 2013
Urnik vadbe:
PON

17:00

Otroška joga

PON

18:00

TNZ s stepi

PON

19:00

Orientalski ples

TOR

18:00

WTS® - vadba z utežmi

TOR

19:00

Funkcionalna krožna vadba za oblikovanje telesa

TOR

20:00

Joga

SRE

17:00

Vadba za najmlajše

SRE

19:00

TNZ s stepi

SRE

20:00

Joga

ČET

19:00

Funkcionalna krožna vadba za oblikovanje telesa

PET

18:00

WTS® - vadba z utežmi

PET

19:00

Joga

Vse vadbe se izvajajo v telovadnici Wellness Spa Centra v hotelu Wellness Park Laško.
Informacije in obvezne predhodne prijave na T: 03 423 20 40 ali E: wellness-spa@thermana.si.

NOVO!

Funkcionalna
krožna vadba
za oblikovanje
telesa
Je zanimiva in intenzivna vadba. Temelji na krepitvi temeljnih mišičnih skupin, ki so
pomembne v našem vsakdanjiku. Vadba ima pozitivne učinke tako na telo kot na
zdravje. Po njej se boste bolje počutili, izboljšali se bosta telesna funkcionalnost in
zmogljivost, ki sta pomembni pri vsakdanjih opravilih. Okrepili boste mišično vzdržljivost in telesno moč, ohranili ali popravili boste telesno držo, hkrati pa bo vadba
poskrbela za topljenje maščobnega tkiva in večanje mišične mase, s čimer boste izoblikovali telo.
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Joga za otroke
Joga bo otrokom pomagala razviti spretnosti, kot so zavedanje svojega telesa, samokontrola,
fleksibilnost in koordinacija, ob tem pa bo izboljšala motoriko, gibljivost, ravnotežje ter
naučila tehnike sproščanja.

Položaj 5
PASCHIMOTHANASANA (naprej upognjen sedeči položaj) –
je ena najbolj odličnih asan, ki omogoči pretok izdihanega
zraka skozi sushumno (hrbtenjačo), kar vzbuja prebavni
ogenj, nagib ledij in odstrani vse bolezni.

Položaj 6

Zakaj jogo priporočamo otrokom?
•
•
•
•
•
•
•

Zmanjšuje hiperaktivnost v učnem okolju in pomaga pozornost usmeriti v učenje,
povečuje vzdržljivost ter fizično pripravljenost,
pomaga združiti telo in duha v eno,
izboljšuje gibljivost, moč in ravnotežje ter osredotočenost in občutek samozavedanja,
pomaga obvladovati stres,
pomirja,
izboljša zdravje in navduši za bolj zdrav način življenja s fizično aktivnostjo in zdravim
načinom prehranjevanja.

Zdravstveni učinki joge pri
otrocih so vredni branja

BHUJANGASANA (položaj kobre) – položaj omogoča, da se
hrbtenica upogne nazaj ter prsnemu področju, da se raztegne
in prsni koš razširi. Učinkovit je v boju proti astmi in drugim
dihalnim težavam.

Položaj 7
TADASANA (položaj gore) – masira in zrahlja strani pasu.
Uravnoteži desno in levo skupino mišic, ki pomagajo pri
pravilni drži.

Tako kot pri odraslih se je tudi pri otrocih joga pokazala kot zelo učinkovita metoda
zdravljenja različnih bolezni. Manj glavobolov, izboljšanje koncentracije in znižanje stopenj
debelosti. Otroci, ki jogo redno obiskujejo, povedo, da joga zmanjšuje depresijo, anksioznost,
disociacijo, povedali pa so tudi, da se počutijo manj obremenjene in da so bolj sproščeni.

Položaj 8
TRIKONASANA (položaj trikotnika) – redna vadba bo
pripomogla k zmanjšanju maščobe na pasu. Stimulira živčni
sistem, blaži depresijo, krepi medenično dno.

Joga pri otrocih in va je, ki jih
izvajamo v Thermani Laško:

Orientalski
ples
Orientalski ples je namenjen ženskam vseh starosti, poklicev in postav. Gre za intenzivno
in neagresivno fizično aktivnost, ki je primerna tudi za ženske, ki sicer niso fizično aktivne.
Krepi odpornost telesa, posebej dobro vpliva na rodila ter trebušne organe. Ženske skozi
ples začutijo svojo moč, se začnejo zavedati svojega telesa, okrepijo samozavest in s tem
lažje premagujejo vsakdanji stres. Pri vadbi se bomo najprej učile osnovnih gibov orientalskega plesa, nato pa osvajale vedno nove in nove kombinacije, ki vsebujejo gibe z boki,
rokami, medenico, trupom, rameni, trebuhom, glavo … Spoznavale bomo različne stile orientalskega plesa, svoje znanje pa bomo nenehno nadgrajevale z različnimi koreografijami.
Vadbo bo vodila Ana Kovačič, ki se z orientalskim plesom ukvarja že vrsto let. Svoje znanje
je pridobivala na različnih tečajih in delavnicah, ki so jih vodile domače in tuje plesalke ter
na plesnih kongresih v Italiji. Leta 2007 je zaključila s šolanjem za učiteljico orientalskega
plesa v studiu za orientalski ples »Habibi« v Grazu pod vodstvom Leile Pavšič El Rabadi.

Kupi 4, koristi 8
obiskov joge
za otroke!
Namesto 27,20 € samo 13,60 €

Položaj 1
5 do 7 minut neintenzivne vadbe z dihanjem –
spodbudila bo dihala ter razgibala sklepe.

Položaj 2

Cena velja s kuponom za člane Vodomček kluba in se ne sešteva z
ostalimi popusti. 1 kupon velja za 1 osebo in ne velja za nakup
darilnih kuponov

Položaj 9
NATARAJASANA (položaj gospodarja plesa) – krepi
hrbet, ramena, roke, boke in noge. Razvije občutek
za ravnotežje, koordinacijo in izboljša koncentracijo.

www.thermana.si | info@thermana.si
03 423 20 40

2 ali 3 ponovitve SURYA NAMASKARA (pozdrav soncu) – krepi
hrbet in pomaga uravnovesiti presnovo ter prehodno obdobje
med otrokom in mladostnikom.

Položaj 10
EKA PADA PRANAMASANA (položaj molitve na eni nogi) –
razvija živčno ravnotežje, krepi noge, gležnje in mišice stopal.

Položaj 3
PAWANMUKTASANA (položaj vetra lajšanja) –
krepi prebavni sistem, olajša zaprtje, zmanjša
trebušne maščobe in odpravlja energetske
blokade v predelu trebuha.

Položaj 4
MATSYASANA (ribji položaj) – odpravlja togost v vratnih, prsnih
in ledvenih področjih in s tem poveča dotok krvi v teh delih.
V tem položaju se energija telesa osredotoča na obščitnične
žleze, ki urejajo koncentracijo kalcija v krvi in njegovo
absorpcijo v telesu.

DELOVNI ČASI:
Hotel Wellness Park Laško

Hotel Zdravilišče Laško

Wellness Spa Center

Center zdravja in lepote

Termalni Center

Kopališče Zdravilišče

Savna Center

Savna Center

Vsak dan od 9:00 do 21:00

Informacije dobite v Wellness Spa Centru:
wellness-spa@thermana.si
03 423 20 40

Vsak dan od 9:00 do 21:00

Vsak dan od 11:00 do 22:00

Vsak dan od 8:00 do 21:00

Pon - sob, prazniki od 9:30 do 22:00
Nedelja od 7:00 do 22:00
Vsak dan od 16:00 do 22:00
Nedelja od 8:00 do 22:00

Pridržujemo si pravico do spremembe delovnih časov. Zunanji bezen kopališča Zdravilišče Laško je odprt do 21:00.

Naročite svoj brezplačni izvod Moje Thermane na urednistvo@thermana.si
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Otroški wellness
za princeske in
Nove
prince
romantične
Sprostitev, uživanje, lepotičenje in … vse
to odslej tudi za mlajšo populacijo. Pri
nas razvajamo tako odrasle kot tudi
otroke – z masažo, kozmetičnimi
tretmaji, oblikovanjem frizure ...
Pripravili smo programe za princeske
in prince in s tem poskrbeli, da se
bodo tudi najmlajši gostje počutili
kot v pravljici.

MINI PRINCESKA/
PRINC si lahko izbere
dve storitvi iz izbora
Trajanje: 60 minut, cena: 45 €

MAKSI PRINCESKA/
PRINC si lahko izbere
pet storitev iz izbora
Trajanje: 150 minut, cena: 110 €

kopeli v dvoje
MEDENO SADNI OBJEM: kopel z eteriko mandarine in limete,
medena limonada z meto, mini medena pita.
Posebna ponudba meseca septembra: namesto 57 €, samo 39,90 €

TROPSKA PRAVLJICA: kopel z eteriko manga, mangov koktajl.
Posebna ponudba meseca oktobra: namesto 57 €, samo 39,90 €

JASMINOVA KOPEL: kopel z eteriko rožnega lesa in jasmina, zelen
jasminov čaj, vaniljeva sladica.
Posebna ponudba meseca novembra: namesto 57 €, samo 39,90 €
ČOKOLADNE SANJE:

kopel z eteriko čokolade, Pineau Reynac,

čokoladna fontana.
Posebna ponudba meseca decembra: namesto 57 €, samo 39,90 €

Cene romantičnih kopeli veljajo za dve osebi in trajajo 60 minut. Posebne
mesečne ponudbe veljajo med tednom, od ponedeljka do petka.

Pravilen
pristop k dieti

Kaj je na voljo?

26. 9. 2013 ob 20:00 vabljeni na predavanje in diskusijo na temo »Pravilen
pristop k dieti«

•
•
•
•
•
•
•

Spregovorili bomo o zdravem načinu življenja, prehranjevalnih navadah,
prehranskih dopolnilih, prehrani za športnike. Odgovorili bomo na vprašanja, kako pravilno hujšati, izboljšati počutje,
izboljšati storilnost (v športu, v službi, doma …),
pridobiti mišično maso, moč, eksplozivnost.

Princeskina manikura,
princeskina pedikura,
pedikura za prince,
jagodna nega obraza,
čokoladna masaža,
športna otroška masaža,
otroška masaža glave in oblikovanje frizure.

Vse storitve je možno koristiti tudi posamezno.
Vsi člani Vodomček kluba lahko koristijo dodaten Vodomčkov 5-odstotni popust.

Informacije in rezervacije:
wellness-spa@thermana.si
03 423 20 40

Pripravili bomo brezplačno degustacijo beljakovinskih napitkov, izotoničnih napitkov,
nadomestkov obrokov.

Poskrbite za
kožo, zaščitite
jo pred zimo
Piše: Janja Urankar Berčon, vodja programa Wellness

Poskrbite, da zima ne bo postala sovražnik
za vašo kožo! Mraz, veter, nenadne
spremembe temperature in suh zrak
v ogrevanih prostorih lahko kožo
trajno poškodujejo, v kolikor ni
predhodno pravilno negovana.
Posledice razdražene in suhe
kože znajo biti zelo neprijetne –
zategnjenost, srbenje, rdečica …
V izogib temu je potrebno kožo
zaščititi pred zunanjimi vplivi in
poskrbeti za dodatno in predvsem
ustrezno nego. Velja tako za moške kot za
ženske!

P

rvi korak do učinkovito negovane kože je temeljito
čiščenje.
Slednje
priporočamo že zjutraj, vsekakor pa je nujno potrebno zvečer odstraniti vso umazanijo, ki se
nabira tekom dneva. To storimo z blagimi čistilnimi sredstvi. S tem zagotovimo prosto pot
učinkovinam v kremah, ki jih nanesemo kasneje. Pri izbiri čistilnih sredstev moramo biti pozorni, da
ne vsebujejo alkohola in da ne poškodujejo hidrolipidnega sloja kože, ker ima ta zelo pomembno
zaščitno vlogo. Čistilna sredstva naj bodo obogatena z vitamini in rastlinskimi izvlečki, saj ta kožo
ohranijo vlažno in prijetno na otip. Čiščenje lahko dopolnite z blagimi čistilnimi losjoni. Po končanem
čiščenju sledi nanos ustrezne kreme. Zimski zrak vsebuje zelo malo vlage, zato je koža pozimi
toliko bolj izsušena, številne nepravilnosti pa so vidne na vsakem koraku. Zaradi tega priporočamo
uporabo vlažilnih krem, ki kožo ščitijo pred škodljivimi zimskimi vplivi in tako preprečujejo izsušitev
ter ohranjajo lep, zdrav in sijoč videz. Dodatna zaščita v zimskih dneh je vsekakor puder, ki ga lahko
uporabimo po nanosu dnevne kreme. Svetujemo, da izberete mineralni puder, ki kožo ščiti in hrani, pri
tem pa nima negativnega vpliva na okolje. Rezultat mineralnih pudrov je naravno brezhibna, zdrava
polt. K boljšemu, zdravemu videzu pripomore tudi prava mera gibanja na svežem zraku, pitje zadostne
količine vode, uporaba vlažilcev zraka in ustrezna prehrana, ki naj bo obogatena z vitamini in minerali.
Zaradi temperaturnih sprememb so lahko pozimi, posebno na občutljivi in razdražljivi koži, drobne
kapilare in rdečica še bolj izrazite. Rdečica je lahko posledica širjenja krvnih kapilar, ki ga povzročajo
tudi drugi dejavniki – spremembe duševnega počutja, stres, začinjena hrana, alkohol, onesnaženje
in UV-žarki. Kapilare postopoma postajajo vse bolj prepustne, kar lahko povzroči nastanek vnetnih
reakcij. Pojavijo se tudi pikanje, zategovanje in srbenje. Sčasoma lahko kapilare postanejo vidne,
rdečica pa stalna. Z uporabo ustreznih izdelkov lahko omenjene težave omilimo ali jih celo odpravimo
ter koži vrnemo zdrav in lep videz.

Naročite se na brezplačen posvet pri naših strokovnjakih
in pravočasno poskrbite za svoj videz kože:

Wellness Spa Center
03 423 20 40
wellness-spa@thermana.si
Center zdravja in lepote
03 734 57 71
wellness.zdravilisce@thermana.si
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Posebna
wellness
ponudba
MINI in MAKSI WELLNESS AKCIJSKA ponudba v septembru, oktobru in novembru
Wellness Park Laško

Pon–pet

Vikend, prazniki

MINI WELLNESS DAN

30 €

31 €

•
•

3-urno kopanje v bazenih Termalnega Centra;
Delna wellness masaža (20 min) v Wellness Spa Centru;

Zdravilišče Laško

Pon–pet

Vikend, prazniki

MINI WELLNESS DAN

29 €

30 €

•
•

3-urno kopanje v bazenih Zdravilišča Laško;
Klasična polovična masaža (30 min) v Centru zdravja in lepote;

Wellness Park Laško

Pon–pet

Vikend, prazniki

MAKSI WELLNESS DAN

45 €

46 €

•
•

Celodnevno kopanje v bazenih Termalnega Centra;
Wellness masaža telesa (50 min) v Wellness Spa Centru;

Zdravilišče Laško

Pon–pet

Vikend, prazniki

MAKSI WELLNESS DAN

37 €

38 €

•
•

Celodnevno kopanje v bazenih Zdravilišča Laško;
Klasična celotna masaža (45 min) v Centru zdravja in lepote;

Pokaži Thermana club kartico in
prihrani do 15 %
Na cene storitev MINI in MAKSI
WELLNESS DNEVA veljajo dodatni
Thermana Club popusti:

- 15 % z Zlato kartico
- 5 % z Modro kartico.

Naroči si svojo Thermana club
kartico na: www.thermana.si/club
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Lokalna ponudba v
gostinstvu

23

Ko kulinarika zapleše
v ritmih glasbe

Piše: Boštjan Humski, vodja programa gostinstvo

Thermanini gurmanski presežki so edinstveni posladki, slastne jedi,
pripravljene iz lokalnih sestavin, izpod rok vrhunskih kuharskih mojstrov ter
prefinjena ponudba slovenskih in tujih vin. Vsa kulinarična doživetja bodo
v vas prebudila tudi tiste najbolj lenobne okuševalne brbončice ter vam
vzela dih, nato pa vas, za piko na i, popeljala še v svet glasbe. V prazničnih
mesecih za vas namreč pripravljamo tudi nekaj glasbenih dogodkov.
Iz Thermanine pestre kulinarične ponudbe smo za vas izbrali le
najboljše od najboljšega. Izberite svoj »creme de la creme«!

Laška medena pita s pregreto
smetano

J

e pristna domača laška sladica, sestavljena iz
prvovrstnih in kakovostnih lokalnih sestavin. Moko,
ki je osnovna sestavina najboljše sladice daleč
naokoli, posebej za nas zmeljejo v Mlinu Grebenc. Najbolj
rumena in okusna jajca se zvalijo pri Klinarjevih, orehi so
Skaletovi, za najpomembnejši sestavini, skuto in pregreto
smetano, poskrbijo Knezovi, slasten sladek med pa pridelajo
čebelice iz čebelarstva Pislak. Thermanini slaščičarski mojstri
vas tako ob okušanju laške medene pite, kjer se prepletajo sokovi
medu, skute, pregrete smetane in orehov, zapeljejo v harmonijo sladkih
okusov. Zato jo enostavno morate poskusiti.

Nov jedilni list z lokalnim pridihom

O

Osvežena ponudba à la carte restavracije hotela
Wellness Park Laško je nastala po domiselnih
receptih vrhunskih kuharskih mojstrov
Thermane Laško. Pestra in inovativna
ponudba jedi temelji na sestavinah, ki so
pridelane pri naših lokalnih kmetovalcih
ter upoštevajoč tradicijo in sodobne
smernice priprave zdrave prehrane.
Prepričani smo, da boste po izbranih
jedeh v novem jedilnem listu posegali
vsi, ki prisegate na zdrav življenjski slog
in način prehranjevanja. Ker pa želimo,
da bo gurmanski užitek popoln, vam bodo
naši vinski svetovalci pomagali in svetovali,
da boste k jedem izbrali primerno vino iz bogate
vinoteke slovenskih in tujih vin.

À

la carte restavracija Wellness Parka Laško je s svojo ponudbo in izjemnim
ambientom tudi idealen kraj za sklepanje poslovnih dogovorov ob poslovnem
kosilu ali večerji. Vsaki vaši še tako zahtevni gurmanski želji z veseljem ustrežemo
vsak dan od 11. 00 do 23. 00, s čudovito teraso, ki nudi pogled na žuborečo Savinjo in
zelen Hum.

Hišni zeliščni vrt

Z

a zeliščni vrt smo izbrali Thermanin najbolj
sončen kotiček, kjer pod skrbnimi rokami naših
kuharskih mojstrov rastejo zelišča, ki jih s pridom
uporabljamo v Thermanini kulinarični ponudbi. Kuhanje s
svežimi zelišči je za vsakega kuharja nekaj posebnega, vsak gost pa hitro opazi boljši okus hrane
ter kreacije pri vsakodnevni dekoraciji krožnikov. Da se naši gostje počutijo kot doma in da tudi na
oddihu ne pozabijo na zdrav življenski slog, jim skozi vse letne čase pripravljamo zdrave zeliščne
napitke. Skozi celotno poletje lahko uživajo v okusih limonade s svežo meto iz hišnega zeliščnega
vrta. Jeseni in pozimi pa se lahko pogrejo z domačim čajem iz
posušenih zelišč.

Laški piškoti – NOVO!

S
**
**
**

e težko uprete sveže pečenim piškotom z okusom
po lešniku, orehu ali medu? Potem v kavarni hotela
Wellness Park Laško ali kavarni hotela Zdravilišča Laško
izberite svoje najljubše hišne piškotke:

Da sladkanje z laškimi piškoti ne bo tako zelo pregrešno, so vam na
voljo pirini piškoti. Pozabili nismo na tiste, ki ste alergični na kakšne
sestavine. V Thermaninih kulinaričnih kotičkih namreč ne poznamo
besede »prikrajšani«. Saj lahko dobite tudi piškote brez glutena in mleka.
Naj bodo simpatično pakirani laški piškotki v prihajajočih prazničnih
dneh odlično darilo.

Presenetite s kulinaričnim razvajanjem.
Podarite darilne bone Thermane Laško!
Pripravili smo vam nekaj idej iz kulinarične ponudbe: različne torte, hišna medena pita, ayurvedski
menu, degustacijski menu v à la carte restavraciji.
Ali pa prepustite izbiro obdarjencu in podarite
BONE v vrednosti že od 10 € dalje.

Informacije in rezervacije:
03 734 89 88

Prednovoletna
srečanja

M

artinov večer bomo pričeli v prečudoviti avli z okuševalnico
malih zalogajčkov, nadaljevali s kulinaričnim razvajanjem ter vse
skupaj začinili z vrhunskimi vini kleti Steyer in zabavo s Tanjo Žagar.
Ne izpustite priložnosti biti v družbi žlahtne kapljice, dobrih jedi in odlične zabave.

Rezervacije na telefonski številki: 03 423 21 00 ali 03 42 22 00.

Thermanine silvestrske zabave in novoletni
ples!

S

ilvestrske zabave v Thermani Laško bodo potekale na različnih lokacijah, v obeh
hotelih Thermane Laško ter nekoliko drugače, na bazenih Termalnega Centra.
Pridružite se nam tudi na novoletnem plesu v hotelu Wellness Park Laško.

*

medeni pirini piškoti,
koruzni piškoti z rozinami,
piškoti s hišno marmelado in bučnimi semeni,
orehovi trikotniki s pregreto smetano,
babičini rogljički,
lešnikovi poljubčki (brez glutena in mleka).

gostinstvo@thermana.si

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

Martinovanje s Tanjo Žagar, 15. 11.
2013 v hotelu Wellness Park Laško

All inclusive silvestrovanje in »Zlata 80 party« na bazenih
Termalnega Centra! Vrnite se v mladost in se zabavajte
kot nekoč. Nori kičasti okraski, zabava v kopalkah, odlična
družba in legendarna glasbena spremljava so popolna
silvestrska zabava pod čudovito stekleno kupolo!

*

Silvestrske zabave v hotelu Wellness Park Laško s skupino
Happy band in zabave v hotelu Zdravilišče Laško s skupino
Coda party bodo potekale v sproščenem, uglajenem in
zabavnem vzdušju.

*
P

Pridružite se nam tudi na novoletnem plesu v Hotelu Wellness Park Laško, 3. 1. 2014,
ko bo ponovno zabavala skupina Happy band.

Napovedujemo v letu 2014!
ripravljamo valentinov ples in noro pustovanje!
Bodite z nami!

Rezervacije na telefonski številki: 03 423 21 00 ali 03 42 22 00.

Sliši se neverjetno, a res se bliža konec leta. Začenja se planiranje zabav,
zaključkov in poslovnih srečanj. Ponudba za »prste obliznit«, vabljivi in udobni
ambienti ter odlične gostinske storitve so zagotovilo, da boste v Thermani Laško
uživali ob slovesu leta.

Za vas pripravljamo:

*
*
*
*

tematsko zabavo na bazenih Termalnega Centra

zabavo z DJ-jem, koktajli, hladnim ali hladno-toplim bifejem v prijetnem ambientu Black &
White bara
doživetje Laškega s kraljem piva Gambrinusom, ki vas sprejme z vrčkom piva in vam ponudi
pravo pivsko pojedino
slavnostne in svečane večerje z glasbo

Zaupajte nam svoje želje in skupaj bomo spisali še eno uspešno zgodbo kulinaričnih doživetij in
najboljše zabave leta!

Pokličite nas že danes na 03 734 89 99 in si zagotovite nepozabno zabavo!
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Dogodki iz
Kongresnega Centra

Želite, da udeleženci vašega poslovnega ali
družabnega dogodka nikoli ne pozabijo in
se vedno radi vrnejo k vam?
Po nove ideje, poznanstva in prijetne trenutke? Organizirajte poslovno ali družabno srečanje v središču Slovenije!

IQ-Net
Konferenca

Mreža IQ-Net, ki je bila vzpostavljena leta 1996 in jo upravlja Evropsko središče za
raziskavo politik na Univerzi Strathclyde v Glasgowu, se še razširja, med drugim tudi
v srednje in vzhodnoevropske regije. Partnerskim organizacijam – organi upravljanja
evropskih sredstev v državah članicah (v Sloveniji je to MGRT) in programski sekretariati
– je tako omogočena izmenjava izkušenj in dobrih praks glede specifičnih tematik v
povezavi z zasnovo, izvedbo, upravljanjem in ocenjevanjem programov strukturnih
skladov. Prav zaradi tega gre za mrežo, ki je izrednega pomena. Partnerji se srečujejo
dvakrat letno, letošnja konferenca, štiriintrideseta po vrsti, pa je bila namenjena razpravi
o izvajanju evropske kohezijske politike ter njeni prihodnosti 2014–2020 ter njenim
strateškim usmeritvam.
kulturnih znamenitosti ter prav posebna doživetja, vse povsem po vaši meri in vaših
željah.
Cestne in železniške povezave so udobne. Do avtoceste je slabih 12 km, s tem pa je
Thermana lahko dostopna od povsod v Sloveniji in tujini. Avtobusna postaja je tik pred
hotelom, železniška postaja je oddaljena le 500 m.
Gostje lahko parkirajo v neposredni bližini, kjer je 170 zunanjih parkirišč, 277 pa
je parkirnih mest v podzemni parkirni hiši, z neposrednim dostopom do hotela in
Kongresnega Centra.
Za konec – v bogati kongresni ponudbi slovenskih naravnih
zdravilišč se Thermana Laško edina ponaša s standardom
kongresnega hotela ter tako na trg prinaša novo
sodobno in privlačno ponudbo, ki je prava
izbira tako za poslovna (kongresi,
konference, seminarji, predstavitve,
delovna srečanja, novinarske
konference,
protokolarni
sprejemi, itd.) kot za družabna
srečanja
(gledališke
in
koncertne predstave, poroke,
maturantski plesi, modne
revije, idr.).

O

d 27. do 29. maja 2013 je v Thermani Laško potekala že enajsta konferenca
slovenskih elektroenergetikov, na kateri je bilo predstavljenih rekordnih
dvesto devetinštirideset referatov. V enaindvajset študijskih komitejev se
je razvrstilo preko štiristo predavateljev in razpravljavcev, ki so obravnavali najbolj
pereče probleme razvoja in delovanja slovenskega in svetovnih elektroenergetskih
sistemov. Konference sta se udeležila g. Andre Merlin, predsednik Mednarodnega sveta
za velike elektroenergetske sisteme (CIGRE) iz Pariza, in g. Herbert Haidvogel, predsednik
Mednarodnega združenja distributerjev električne energije (CIRED) z Dunaja. Časti pokrovitelj
konference je bil predsednik republike Slovenije g. Borut Pahor. Na slovesnem odprtju
konference so bila podeljena priznanja zaslužnim elektroenergetikom. Najvišje mednarodno
priznanje Slovenskega združenja elektroenergetikov – Ambasador CIGRE je prejel gospod
Andre Merlin iz Francije. Najvišje slovensko priznanje – za življenjsko delo je prejel g. Ivan
Leban iz IBE Ljubljana, dolgoletni projektant elektrarn in transformatorskih postaj v Sloveniji.
Ob konferenci je bila organizirana razstava izdelkov in storitev za elektrogospodarsko
dejavnost, na kateri je sodelovalo okrog trideset razstavljavcev. Vsak študijski komite je na
svojem področju sprejel sklepe, ki naj bi bili strokovno vodilo za napredek elektrotehnične
stroke v Sloveniji.

»

Krešimir Bakič, predsednik Slovenskega združenja elektroenergetikov CIGRÉ in CIRED ter
prvi predsednik SEERC (South East €opean region of CIGRE) je povedal:
Konferenca v laškem kongresnem centru Thermana je bila zelo uspešna, ne
samo zaradi izjemnega števila strokovnih prispevkov in kakovostnih razprav
ter odlične razstave izdelkov in storitev za elektroenergetiko, ampak tudi
zaradi izvrstne podpore osebja v tem zelo lepem kongresnem centru. Kot
organizatorji konference smo dobili veliko pohval od udeležencev, ki
so poudarjali odlične pogoje dela, lepe prostore in dobro tehnično
opremljenost. Skratka na konferenci je vse delovalo kot je treba.

»

V

vrhunsko in sodobno urejenih
prostorih,
ki
so
namejeni
različnim poslovnim sestankom,
novinarskim konferencam, predavanjem,
družabnim srečanjem, smo v Wellness
Parku Laško 13. 6. 2013 gostili uspešno
konferenco o prihodnosti evropske kohezijske
politike. Organizatorja konference, Ministrstvo
za gospodarski razvoj in tehnologijo, organ
upravljanja za evropske strukturne sklade, Kohezijski
sklad, in IQ-Net mreža, ki povezuje partnerje v programih
strukturnih skladov na ravni regij in držav po vsej Evropski uniji,
sta v Laško pripeljala predstavnike iz Avstrije, Belgije, Danske, Finske, Nemčije, Poljske,
Portugalske, Španije, Slovenije, Velike Britanije in Hrvaške.

Gostili smo 11.
konferenco slovenskih
elektroenergetikov

Ponujamo vam pet iskrivih razlogov, zakaj bo vaš dogodek
v Kongresnem Centru Thermane Laško, ki lahko sprejme do
1.100 udeležencev, uspešen in nepozaben:
• Na 3.700 m2 lahko izbirate med sedmimi sodobno opremljenimi kongresnimi dvoranami in
tremi sejnimi sobami, od tega največja dvorana sprejme do 490 poslovno navdihnjenih ali le
zabave željnih oseb.
• Povezava Kongresnega Centra s sodobnim hotelom, Termalnim Centrom in Wellness Spa
Centrom je še kako priročna, saj se po napornih predavanjih oziroma dolgotrajnih sestankih
lahko razvajate pod veličastno stekleno kupolo ali prepustite dotikom izkušenih wellness
terapevtov.
• Izjemna lokacija v osrčju Slovenije ob reki Savinji z odlično infrastrukturno povezavo ponuja
tudi prelepo naravno okolje.
• 170 parkirnih mest na zunanjih parkiriščih ob hotelu in 277 v podzemni parkirni hiši z
neposrednim dostopom do hotela in Kongresnega Centra.
• Oprema v dvoranah je najsodobnejša. Nameščen je avdio in video sistem, ki vam omogoča
izpeljavo dogodka na profesionalni ravni. Vse dvorane imajo dnevno svetlobo in možnost
popolne zatemnitve. Uporaba brezžičnega interneta je brezplačna.

Pritličje
Velika dvorana skupaj
Velika dvorana I
Velika dvorana II
Gala dvorana
Foyer z recepcijo
Garderoba
Dnevno nočni bar

površina m2

širina, dolžina

538,2
302,25
234
138,3
458
50
95

27,6 m | 19,5 m
15,5 m | 19,5 m
12 m | 19,5 m
9 m | 15,37 m
/
/
/

490
280
210
120
/
/
/

/
/
/
32
/
/
/

280
160
120
64
/
/
/

/
/
/
40
/
/
/

/
/
/
48
/
/
/

280
160
120
80
/
/
/

površina
m2

širina, dolžina

Modra dvorana skupaj

206,2

15 m | 13,67 m

200

96

116

36

56

Modra dvorana I

105,4

7,71 m | 13,67 m

96

24

56

28

32

Modra dvorana II

100,8

7,36 m | 13,70 m

105

28

60

30

36

1. Etaža

78

7,41 m | 10,53 m

66

20

40

18

24

Oranžna dvorana

Zelena dvorana

72,4

7,59 m | 9,54 m

55

16

32

18

24

Rdeča dvorana

72,6

7,63 m | 9,52 m

55

16

32

18

24

Vijolična dvorana

32,3

4,1 m | 7,89 m

20

12

14

14

16

Rumena soba

30,2

4,08 m | 7,41m

/

11

/

11

12

Foyer

335

/

/

/

/

/

/

Organizirajte svojo prireditev
v Kongresnem Centru
Thermane Laško:
03 423 24 80
kongres@thermana.si
(Mojca Leskovar, vodja programa M.I.C.E.).

Več na www.kongresi.eu

26

OSKRBA STAREJŠIH

OSKRBA STAREJŠIH 27

Skrb za zdravje duha v
jeseni življenja

Skupina za
ohranjanje
spomina

Piše: Janja Podkoritnik Kamenšek, vodja programa oskrbe starejših

Star pregovor pravi: »Vprašala bodo stara leta, kaj so delala mlada.« Tudi če niso delala
ničesar tako zelo škodljivega, pa vendar vemo, da potek staranja prinese omejitve, ki
jih ni mogoče uvrstiti med bolezenska stanja. V starosti so pogosto prizadeta čutila,
prisotne so motnje opravljanja določenih fizioloških funkcij, nemalokrat se pojavijo
težave z gibanjem. Četudi navedene težave ne nastanejo čez noč, se z njimi težko
spoprijema sleherni posameznik kot tudi njegovi svojci. Zato je spodbudno dejstvo, da
lahko vse navedene težave omilimo z različnimi pripomočki, ki starostnikom omogočijo
kakovostnejše preživljanje tretjega življenjskega obdobja. V Domu starejših Laško znamo
poskrbeti za dobro počutje stanovalcev. Zanje skrbi visoko usposobljen strokovni kader
z bogatimi izkušnjami s področja gerontologije oziroma skrbi za starejše, in kar je
še pomembneje – s posluhom za sočloveka. Sodobna oprema in pripomočki, ki jih
zagotavljamo, pa bistveno dvigujejo kakovost življenja starostnikov.

P

ravo kakovost življenja ter harmonijo duha in telesa lahko dosežemo ob enakomerni skrbi za
fizično zdravje in psihično kondicijo ter z vzdrževanjem socialnih stikov. Slednje je še kako
pomembno v tretjem življenjskem obdobju, ko se možnosti za družabno življenje marsikomu
zmanjšajo oziroma je volje za druženje nekoliko manj. V Domu starejših Laško se zavedamo, da je za dobro
počutje stanovalcev potrebno uravnovešeno stanje telesa in duha. Prav zaradi tega nudimo mnogo
priložnosti in aktivnosti, ki pripomorejo k boljši psihični in telesni kondiciji. Z raznovrstnimi družabnimi
dogodki, ki se jih stanovalci lahko udeležijo tako v prostorih doma kot tudi v bližnji okolici, skrbimo, da
njihovo družabno življenje ostane pestro. Ker se zavedamo, da je telesna kondicija v zrelih letih še kako
pomembna, imajo stanovalci možnost udeležbe na redni skupinski telovadbi ali individualnih vajah na
delovni oziroma fizioterapiji. V domu k stanovalcem pristopamo s posluhom za individualne potrebe in
želje, zato jih spodbujamo k vadbi, ki jim najbolj ustreza. Zavedamo se, da ima vsak posameznik svojo
življenjsko zgodbo, ki ga dela drugačnega od ostalih. Naša največja skrb pri stanovalcih je vzbujanje
zavesti, da sta za dobro počutje in dolgo neodvisno življenje zelo pomembna tako telesna kot tudi
miselna aktivnost.
Ko stanovalci potrebujejo mir in čas zase, se najraje zatečejo v čudoviti park, kjer so obdani le z zvoki
narave. Tam se lahko sprehodijo po varno urejenih sprehajalnih poteh v idilični okolici doma, ki se nahaja
v neposredni bližini Wellness parka in Zdravilišča Laško. To je še kako priročno v vročih poletnih dneh
ali mrzlih zimskih večerih, ko se, če se jim zahoče, brez težav odpravijo na kopanje ali druge vrste
razvajanje, ki jim ga ponuja Zdravilišče Laško.
Za dobro počutje stanovalcev smo ob domu zasadili terapevtski zeliščni vrt, kjer se uporabniki in njihovi
svojci zelo radi zadržujejo, saj jim omogoča pristen stik z naravo. Zeliščni vrt ima funkcijo zdravilnega
terapevtskega vrta, saj dišavnice in zdravilna zelišča s svojimi opojnimi vonjavami pomirjajo še
tako nemirne misli. Vrt privablja metulje in žuželke, zaradi svoje barvitosti ter drobnih detajlov pa je
edinstvena paša za oči. Vrt zdravi tudi pozimi, ko počiva pod snežno odejo. Kot pravi zeliščarji zdravilne
zeli posušimo in v mrzlih dneh, ko v premraženih rokah najbolj prija topel in omamno dišeč zvarek, iz
njih pripravljamo okusne čajne napitke.
V starosti je zelo pomembno aktivno vzdrževanje socialnega življenja, da se ne izoliramo od družbe
in tako poskrbimo za socialni vidik zdravja. V domačem okolju se starejši mnogokrat nehote izolirajo
od okolice zaradi težav s pokretnostjo. Prostori in okolica doma so prilagojeni starejšim in invalidnim
osebam, arhitekturno gledano ni ovir, dostop z vozički je enostaven, povsod so nameščena dvigala. V
domu je možnosti za vključitev v družabno življenje zelo veliko; stanovalci se lahko priključijo eni izmed
štirih skupin za samopomoč, pevskemu zboru, skupini ročnih del, lahko se vključijo v mizarsko delavnico,
sodelujejo v eko krožku, lahko se pridružijo molitveni, pekovski skupini, se pričnejo učiti angleškega jezika
in še mnogo drugega. Ob tako pestri izbiri vsakdo najde dejavnost, v kateri bo užival in se sprostil na svoj
način. Naštete aktivnosti so namenjene druženju, hkrati pa imajo terapevtski namen, saj so strokovno
vodene. Poleg naštetih aktivnosti, ki so permanentnega značaja, nas v domu mesečno obiščejo in s
svojimi nastopi razveselijo razna društva, naš vsakdanji ritem pa mnogokrat popestrijo otroci iz vrtca
in šole.

Dobro počutje je odvisno tudi od
lastne samopodobe. Zaradi tega
stanovalce
vzpodbujamo,
da
čimdlje
ohranjajo
sposobnosti za lastno skrb,
prav tako jih vzpodbujamo
k aktivnemu oblikovanju
življenja
v
domu.
S tem namenom
smo
oblikovali
gospodinjske skupine,
ki
v
institucijo
vnašajo
princip
družinskega življenja.
Ker smo sodobno
naravnani in sledimo
trendom, stanovalce
vsak teden obišče
priznani inštruktor joge
iz Indije. Joge za starejše,
ki je nekoliko prilagojena,
se redno udeležuje deset
stanovalcev, ki z navdušenjem
povedo, da je joga v njihova
življenja prinesla več notranjega
miru in življenjske vedrine. Popeljala
jih je na pot duhovnega raziskovanja in
močnejšega zavedanja samega sebe.
V poznih letih je potrebno več pozornosti nameniti skrbi
za ohranjanje koncentracije in spomina. Dober spomin je pomemben
dejavnik, ki vpliva na osebno počutje. Z rednimi miselnimi vajami lahko doprinesemo k
temu, da naš spomin počasneje peša. V domu smo s pomočjo zveze društev Spominčica
oblikovali skupino za ohranjanje spomina, ki se tedensko srečuje. K udeležbi želimo
povabiti tudi starejše, ki niso nastanjeni v domu, saj je organizirano izvajanje vaj zelo
pomembna preventiva. Če se želite pridružiti skupini za ohranjanje spomina, pokličite
03 73 45 246.

Vabimo vas na dan odprtih vrat,
kjer boste lahko začutili prijeten
utrip življenja v Domu starejših
Laško, 28. 9. 2013 ob 9. 30 uri.
Zaradi lažje organizacije dogodka
svojo udeležbo potrdite na:
03 73 45 246 ali na
dom.starejsih@thermana.si.

S starostjo upadajo vsa področja spomina, predvsem kratkoročnega –
najtežje si v spomin prikličemo pred kratkim pridobljeno znanje, najbolj
pa ohranimo naučene vzorce gibanja (npr. hoja).
Da bi nam spomin upadal počasneje, je pomembno, da se čim
pogosteje učimo (na pamet se naučimo telefonske številke
svojcev; ob koncu dneva ponovimo, kaj smo ta dan obedovali
…). Pomemben je tudi dober spanec, saj telo lažje sprejme
informacije, če je spočito. Strokovnjaki priporočajo zdravo in
uravnoteženo prehrano, predvsem omega 3 maščobe, ki se
nahajajo v ribah, in uživanje zadostne količine vitaminov in
tekočine. Odsvetuje se prekomerno uživanje alkohola, saj ta
načne dolgoročni spomin.
Za ohranjanje spomina je dobrodošla kakršnakoli učna ali
miselna aktivnost. Zato smo se v Domu starejših Laško odločili,
da ustanovimo skupino za ohranjanje spomina, ki smo jo
poimenovali »Spominčica«.
Voditeljici skupine sta medicinska sestra Barbara Kranjc in socialna
delavka Kristina Drstvenšek. Miselne vaje, ki jih rešujemo, so različnih
težavnih stopenj.

Poizkusite se v naslednjih miselnih
vajah tudi vi:
1. V PROSTORU POIŠČITE PREDMETE, KI SO RDEČE BARVE IN JIH POIMENUJTE
(najdite vsaj tri predmete).
2. POIMENUJTE ŠTIRI ŽIVALI NA ČRKO »P«.
3. IZ ČRK SESTAVITE VEČ BESED – N M O J A P K N I E D.
4. SESTAVITE ČIM VEČ BESED, KI VSEBUJEJO VSAJ DVE ČRKI A (npr. ananas).
5. OD 100 ODŠTEVAJTE PO 3 (100-3=97-3=94-3= …).
In zapomnite si stavek, ki ga poznamo, pa vendar prepogosto pozabimo nanj:

»NIKOLI NISMO PRESTARI, DA BI SE UČILI«

.

Informacije:

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

Dom starejših Laško
Zdraviliška cesta 6
3270 Laško

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

Za več informacij pokličite
brezplačno številko 080 81 19

Za več nagrad
n
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Nagradna križanka

ih iger obiš
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Laško – Sotočje dobrega:
Evropska destinacija odličnosti
STIK Laško

Laško – sotočje dobrega ima raznolik kulturni, športni in
turistični utrip. Destinacija je najbolj znana po tradiciji pivovarstva in zdravilnih vrelcih, katerih termalna voda je skozi
razgibano preteklost mnogim pripomogla k povrnitvi zdravja
in ohranjanju dobrega počutja. Ta naravni dar so v Thermani
Laško in Rimskih termah združili z vrhunskim medicinskim
znanjem ter oblikovali prepoznavne wellness in medicinske
programe, v katere so vključili tudi krajevne zgodbe.
Neokrnjena in razgibana pokrajina vabi k odkrivanju številnih prijetnih
kotičkov. Planinske in tematske pohodne poti ter poti, primerne tudi za
kolesarjenje, ki vodijo mimo bogate kulturne dediščine, so odlično izhodišče
za izlete in doživetja v naravi. V TIC Laško je na voljo brezplačna zloženka
z opisi posameznih poti in zemljevidom, možen pa je tudi najem koles.
Lahko se odpravite tudi na splavarjenje ob sotočju rek Savinje in Save, od
Zidanega Mostu do Radeč. Ponudba vodenih ogledov in izletov po celotni
destinaciji je pestra. Izbrati je mogoče med že pripravljenimi programi, ki
se lahko po želji obiskovalcev tudi prilagodijo oziroma po lastnih željah sestavljajo. Ljubitelji konjeništva se lahko podajo na vožnjo z zapravljivčkom,
turno ježo, terensko jahanje ter ježo konj in ponijev. Ljubiteljem tenisa so
na voljo tri igrišča. Doživite lahko tandemski polet z jadralnim padalom,
reka Savinja, potok Gračnica in ribniki Marof pa so primerni za ribolov.

Nagrade za križanko:
1. nagrada

1 x Kopel Rock n Roll ljubezni za 2 osebi.

Sudoku za prosti čas

1

2

8

4
9
7

2. nagrada

1 x vstopnica za kopanje in savnanje za 2 osebi.

3. nagrada

6

1 x vstopnica za kopanje za 1 osebo.

Pravila sodelovanja:
S sodelovanjem v nagradni križanki se strinjate s splošnimi pogoji.
Vaši podatki bodo obdelani v skladu z Zakonom o varovanju podatkov
(ZVOP-1-UPB1). Geslo nagradne križanke nam pošljite na dopisnici
(skupaj z vašimi osebnimi podatki: ime, priimek, naslov, poštna številka,
gsm številka) na naslov: Uredništvo Moje Thermane, Zdraviliška cesta
6, 3270 Laško.
Rešitev ali geslo nagradne križanke pošljite do 1.2.2014. Nagrajenci
bodo objavljeni v naslednji številki časopisa Moja Thermana.

Nagrajenci nagradne križanke Moja Thermana 10:
1. nagrada: Grega Kragelj, Ljubljana.
2. nagrada: Suzana Bratož, Podnanos.
3. nagrada: Antonija Sodnja, Celje.
Nagrajenec Vodomčkove nagradne igre Moja Thermana 10:

Nagrado družinsko kopanje v Termalnem Centru prejme Lana Bek, Celje

Nagrajenci bodo prejeli nagrade po pošti!
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Sestavil: g. Peter Poljak

Turistične in ogledne kmetije vabijo skozi vse leto, prav tako tudi gostinski ponudniki, ki z veseljem postrežejo sveže in sezonske jedi iz lokalno
pridelanih živil. Povprašajte po jedeh iz pregrete smetane, ki v sebi nosijo
žlahtno sporočilo lokalnega okolja in čaroben utrip podeželja, prepojen
z bogato dediščino in tradicijo. Pridružite se odkrivanju skrivnostnega
življenja kranjske sivke in okušanju dobrot iz čebeljega panja. Popeljali
vas bomo v zgodovino čebelarstva, seznanili s štirimi najpomembnejšimi
čebelami v slovenski kulturi, vam odkrili umetnost izdelovanja lecta …
Za piko na i vas čakajo medena razvajanja, ogled vrta medovitih rastlin v
zdraviliškem parku, ki je opremljen s tablicami z Braillovo pisavo, za popotnico domov pa še medeni spominki. Da je Laško – sotočje dobrega prava
medena destinacija pričajo tudi priznanja. Thermana Laško se tako lahko
pohvali s priznanjem za čebelam najbolj prijazno podjetje v Sloveniji, ki ji
ga je leta 2012 podelila Čebelarska zveza Slovenije, Občina Laško pa je na
istem natečaju v kategoriji občin zasedla 2. mesto.
Domačija pesnika Antona Aškerca v Rimskih Toplicah pričara še eno od
mnogih zgodb iz bogate kulturne dediščine. V muzej pr€ejena pesnikova
domačija odkriva črno kuhinjo ter bogato literarno-etnološko zbirko.
Spoznate lahko tudi sonaravno rejo drobnice ter izdelavo ovčjih sirov in
drugih mlečnih izdelkov, ki jih lahko pokusite že na kmetiji ali pa kupite in
odnesete domov. Še več zgodb iz preteklosti odkriva tudi Jurklošter, kjer
ostanki nekdanje kartuzije razkrivajo vpogled v skrivnostni svet znotraj samostanskih zidov in pripoved o prepovedani ljubezni Friderika II. Celjskega
in Veronike Deseniške.
Za vrhunske športnike s posebnimi potrebami je poskrbljeno v dvorani Tri
lilije, ki je v svoji bogati športni zgodovini velikokrat gostila tekmovalce
invalide različnih športnih kategorij. Najpogostejši obiskovalci so športniki
invalidi, ki tekmujejo v namiznem tenisu.
Laško – sotočje dobrega je znano tudi po pestrem prireditvenem dogajanju. Skozi vse leto se vrstijo številne kulturne, etnografske in zabavne
prireditve. Med njimi je najbolj znana in največja tradicionalna turistična
prireditev Pivo in cvetje, ki v Laško vabi že od leta 1963. Poleg prireditev
pa destinacija s svojo moderno in dostopno infrastrukturo zagotavlja
idealne pogoje za organizacijo in izvedbo različnih konferenčnih dogodkov.
V Turistično informacijskem centru v središču mesta pa je na novo urejena
prodajalna domačih dobrot in izdelkov domače in umetnostne obrti.

Koledar prireditev v Laškem
Sobota
7. 9. 2013

Sobota
14. 9. 2013

Sreda
3
16. 10. 201

Od petka
13
8. do 11.11.20

7. pohod po Anzekovih poteh in drugo
druženje godb na Svetini.
Start ob 7:30 uri pri železniški postaji Laško

Pohod po poti treh cerkva.

Start ob 9. uri na parkirišču hotela Zdravilišče Laško.

Koncert ansambla Toneta Rusa v sklopu
Mavrice polk in valčkov.
Kulturni center Laško.

17. Martinovo v Laškem.

15. pohod po nekdanjih trških mejah Laškega.
Sobota
9. 11. 2013

Start ob 9. uri na Valvasorjevem trgu (pred zgradbo
Savinja).

December
2013

8. veseli december v Laškem.

TIC Laško, Valvasorjev trg 1, 3270 Laško
Tel.: 03 733 89 50 Faks: 03 733 89 56
tic@stik-lasko.si, www.stik-lasko.si
Delovni čas:
Ponedeljek–petek: od 8.00 do 18.00
Sobota od 9.00 do 14.00
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.

