
ZBIRANJE ZAMAŠKOV ZA LUKA ŠE 

VEDNO POTEKA 

 

  

 

 

Sem Luka, radoživ, vedoželjen in nasmejan petošolec, ki rad hodim v 

šolo. Zelo rad igram flavto in se zabavam z vrstniki, vendar pa sem pri 

tem oviran, saj imam cerebralno paralizo. Rad bi povedal, da to ni 

bolezen, ampak stanje, ki mi otežuje življenje, predvsem na gibalnem 

področju. Sedaj se boste verjeno vprašali, zakaj, kako? Naj vam 

razložim… Ob rojstvu je prišlo do možganske poškodbe, ki je povzročila 

hipotonost (šibek mišični tonus) v trebuhu in spastičnost (povečan 

mišični tonus) v spodnjih udih, kar mi je onemogočilo spontan gibalni 

razvoj. Že skoraj od rojstva sem bil reden gost nevrofizioterapije v 

zdravstvenem domu in v Soči, vendar pa je bilo to premalo za pravi 

napredek, zato sem začel z intenzivnimi zasebnimi terapijami. Tako sem pri devetih letih postal 

primeren kandidat za SDR operacijo. In smo šli čez lužo, v Ameriko, kjer mi je operacija odpravila 

zategnjenost in končno lahko v celoti stegnem noge, kar je predpogoj za hojo. Ker pa so moje mišice 

šibke in jih moram krepiti z intenzivnimi terapijami, potrebujem vsakodnevno terapijo. 2x tedensko 

obiskujem fitnes (ura stane 30 evrov), najmanj 3x tedensko fizioterapijo (ura stane 40 evrov) in 1x 

tedensko hipoterapijo (ura stane 50 evrov). Ker gre za velik finančni zalogaj, se vam vsem iskreno 

zahvaljujemo za vsak zamašek. Ves denar, ki smo ga zbrali od zamaškov in donacij je bil porabljen 

izključno za te terapije.  

Še enkrat HVALA! 

         Luka Bolha z družino 

 

 

Za vsa dodatna vprašanja smo na voljo na tel. št. 041 785 114, Tanja Bolha in po e-pošti zitkat@gmail.com. 

 

Za odvoz zamaškov prosimo pokličite na tel. št. 041 575 892, Alenka Žitnik. 

 

Humanitarni račun OZRK Ljubljana: SI56 6100 0112 2334 482 (sklic za Luka: 14-08-2013) 

Z vašo pomočjo smo v 4 letih in 

pol zbrali že 65 ton zamaškov! 
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