
Ohlasy účastníků rekondic 2009 
Pobyt hodnotíme vcelku kladně, dozvěděli jsme se spoustu nových informací, které se 

týkají našeho zdravotního stavu. Relaxovali jsme se duševně i tělesně – zejména na 
vycházkách v krásné přírodě, cvičením a plaváním v bazénu. Duševně nás nabilo 
každovečerní posezení se spoustou humoru a perfektně připraveným programem. Aspoň na 
chvíli jsme zapomněli na své problémy, které přináší každodenní život. Kladně můžeme 
hodnotit i personál hotelu a chutnou stravu. Navázali jsme nová přátelství a nezbývá než se 
těšit na rekondici v roce 2010. Děkujeme výboru a všem organizátorům. 

Stůl č. 14, ženy z Ostrav 

Byl to vynikající pobyt. Organizace výborná, ubytování a stravování včetně služeb bez 
jediné chybičky. Šéfkuchař má náš obdiv a samé superlativy! Střídaly se odborné přednášky a 
prezentace nových výrobků a pomůcek. Každý večer byl vyplněn vynikajícím programem, 
k čemuž přispěly jednotlivé kluby. Všem organizátorům a účinkujícím upřímně děkují a 
srdečně zdraví  

manželé Branní 

Díky rekondicím jsem se naučil se stomií žít a našel spoustu dobrých přátel. Rekondice 
jsou přínosem nejen pro nás stomiky, ale i pro naše rodinné příslušníky. Rádi s manželkou na 
tyto pobyty jezdíme a doufáme, že ještě dlouho jezdit budeme. Zvláště tato rekondice 
s ostravským klubem se nám hodně líbila. 

Kolomazníkovi z Kroměříže 

Rekondiční pobyt byl v krásném prostředí – jako obvykle perfektně připraven a vše řádně 
zajištěno. Proto chceme poděkovat hlavně panu Kremlovi a všem, kteří se starali o hezký 
průběh. Poděkování si zaslouží jak kuchyně, tak i příjemný a roztomilý číšník. V hotelu bylo 
čisto a přístup personálu byl výborný. Od firem jsme získali hodně nových poznatků a byli 
jsme mezi svými přáteli. Děkujeme. 

Stůl č.4 

Letošní rekondice se opravdu vyvedla. Perfektní organizace, super zábava. Ubytování bez 
chyby, strava velmi chutná. Program byl rozmanitý a určitě vyhovoval všem. Nemalou 
zásluhu na průběhu má výbor ostravského klubu, kterému bychom tímto chtěli poděkovat. 

Stůl č. 24, muži z klubu Ostrava 
 
Hotel velmi hezký, odpovídající 3*, nejlepší bazén, ve kterém kdy rekondice byly. Rovněž 
jídlo velmi dobré včetně obsluhy. Pouze ceny nápojů se nám zdají až moc „vysokohorské“. 
Program už je tradiční, vynikl šejk z Bahrajnu. 

Demlovi, Dolíška, Mohylová 

Objekt hotelu má výtah, což je pro řadu z nás důležité. Přivítaly nás chladné pokoje, ale to 
se  po rozhovoru s panem ředitelem zlepšilo. S personálem jsme byli spokojeni, ke stravování 
není připomínek. Rehabilitace bez problému, máme jen připomínku k bazénu : je hluboký 175 
cm, což u rehabilitačních bazénů nebývá a není to vhodné. Prezentace firem nám velmi 
pomáhají k ulehčení a snadnějšímu životu se stomií. Večerní kulturní programy byly rovněž 
skvělým zpestřením, za což děkujeme všem zúčastněným klubům. Chceme především 
poděkovat výboru ostravského klubu za jejich obětavost a těšíme se na příště. 

Stůl č. 15 



To wielki zaszczyt dla nas przebywac wsrod tak wspanialych przyjaciol. Dzienkujemy 
pieknie za dobre wyzywienie, milom obsluge oraz wspanialom atmosfere. Rekondycyje 
zostanom w naszej pamieci i serdcu.  

Dzinkuje Ala i Ewa, Polska 

Motto stretnutia „Podať pomocnú ruku“ sa podarilo skvělým organizátorom počas 5 dní 
naplniť na výbornú. Zabezpečenie prednášok zástupcami 5 firem a ich ukážkovní spolupráca 
so stomikmi nás pobavili, prekvapili ale aj motivovali pokusit sa o podobnú akciu na 
Slovensku. Klobúk dolu před fantáziou a nápadmi organizátorov, ktorí do programu vložili 
sami seba a vytvořili atmosféru veĺkej rodiny. Výber miesta pobytu na Červenohorskem sedle 
bol tiž dobrý tip, lebo v krásnej prírode sú ludia na seba lepší. Bola tu veĺká příležitost 
načerpať sily a cenné informácie zo života stomikov. Srdečná vďaka! 

Účastníci zo Slovenska 

Rekondiční pobyt se nám velmi líbil. Uspořádání programu pěkné, přednášky všech firem 
obsáhlé a zajímavé, ubytování a strava velmi dobrá. Všichni účastníci a král velice příjemní a 
veselí. Hodnotíme na 1*.  

Děkují Kantorovi. 

Dovolte, abych poděkoval jménem našeho Klubu stomiků Přerov za pěkně prožitou 
rekondici. Vše bylo perfektně připraveno, dokonce i počasí bylo zajištěné. Dík patří i Těm 
Všem co se na organizaci podíleli. Výbor a ostatní účastníci, kteří byli i nebyli vidět. Opět to 
bylo pro nás, kteří jsme se za klub zúčastnili velmi inspirativní a poučné. Doufám, že jednou i 
u nás najdeme takovou zdravou a pevnou partu a budeme moci a umět uspořádat takovou 
srdečnou a neformální zábavu. Ještě jedenkráte pozdrav všem  

Josef Matoušek, předseda klubu stomiků Přerov 

Díky rekondicím jsem se naučil se stomií žít a našel spoustu dobrých přátel. Rekondice 
jsou přínosem nejen pro nás stomiky, ale i pro naše rodinné příslušníky. Rádi s manželkou na 
tyto pobyty jezdíme a doufáme, že ještě dlouho jezdit budeme. Zvláště tato rekondice 
s ostravským klubem se nám hodně líbila. 

Kolomazníkovi z Kroměříže 

Děkujeme za krásný pobyt v příjemném prostředí hotelu Červenohorské sedlo. Velice se 
nám líbilo prostředí, skvělá strava, okolí – příroda, připravený program, výborný personál. 
Vřelé díky za přípravu celému kolektivu výboru ostravského klubu. 

Malohlavovi, Nosovi, Elblovi  z opavského klubu 

Na Červenohorském sedle jsme byli velice spokojeni s organizací, obsluhou i 
s programem. Moc se těšíme na příští rekondice! 

účastníci z opavského klubu 

Milý organizační výbore! Byli jsme velmi spokojeni s úrovní tohoto rekondičního pobytu 
– šťastná volba místa, odborných přednášek, rehabilitačních služeb i neformálních setkání. 
Děkujeme vám za příjemně strávené dny v Jeseníkách. 

Manželé Zmítkovi a Rohanovi 

Co se nám nelíbilo : vystoupení jičínského klubu příliš dlouhé, hudba ve čtvrtek dost 
špatná pro staré lidi, některé přednášky bylo špatně slyšet (bavení se stomiků a příprava talířů 
na oběd). 



Co se nám líbilo: ubytování, jídlo a personál nemělo chybu! Dobrá hudba ve středu a 
pátek, prima program. Obdivujeme vitalitu našeho klubu, jak to zvládá. Díky. 

Janečková a Priechodský  

Ubytování i strava velmi dobré, dobrá organizace a zajištění pobytu. Prezentace firem i 
ukázky novinek byly výborné. 

 Stůl č. 26 

Velice kladně hodnotím celý pobyt, ochotu obsluhujícího personálu, způsob stravování i 
ubytování. Ze zdravotních důvodů jsem se nemohl zúčastnit vycházek, ale soudě dle ohlasů 
těch, kteří je absolvovali, byly i tyto velmi zdařilé. Společenské večery neměly chybu, stejně 
jako prezentace firem distribujících stomické pomůcky. Malé stížnosti byly na teplotu 
v bazénu, ale jinak prostě SUPER!  

Jaroslav Pecha, předseda jičínského klubu 

Díky za veškerou péči o tělo i ducha! 

Milena Dluhošová 
 

Vynikající byl nápad zařadit přednášky jen na dopoledne a tombolu na předposlední den. 
Přednášky byly jako tradičně velmi přínosné, pochvala KLOKÁNKŮM! Ubytování a strava 
vynikající, personál vstřícný, ochotný a usměvavý – děkujeme! Dík ostravskému klubu za 
opět vynikající organizaci. 

Stůl č. 3 

Rekondice 2009 byly výborné a o to víc lituji, že jsem se nemohl zúčastnit i těch 
loňských. Ubytování, strava, prezentace firem a kulturní akce - výborné a pestré. Mám vzkaz 
pro nespokojené účastníky rekondic : Vážení přátelé, jistě se v tak velkém kolektivu vždycky 
najde někdo nespokojený. A těmto lidem by se mělo umožnit, aby se aktivně podíleli na všem 
tom, co se jim nezdá být na 100%. 

S pozdravem Bronislav Tučný 
 


