
Ohlasy účastníků rekondičního pobytu 

Hotel Relax, Rožnov p. R., 29.9. – 3.10.2010 
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu pobytu stomiků v hotelu Relax ve 

dnech 29.9.-3.10.2010. Vynikající vedení, vzdělávací program na vysoké úrovni, bohatá 
společenská zábava, to vše maximálně obohatilo život stomiků. Po celý pobyt jsme využívali 
krásný teplý bazén a rehabilitační služby. Hotel Relax je ideálním místem pro setkávání 
stomiků v dalších letech. Zdravíčko a mnoho životní síly panu předsedovi Slezského klubu 
stomiků přeje  

Růžena Hruzíková z Polanky. 

 

Jsme velice spokojení s programem, ubytováním, jídlem, prostě se vším. Moc děkujeme. 

manželé Jaščurkovští z Ostravy 
 

Ubytování, nové informace, strava, kulturní program – vše na výbornou. 

stůl č.7 (Klíč, Cedidla, Tučný) 
 

Rekondiční pobyt se nám velmi líbil. Byl výborný. Děkujeme organizátorům 
doc. Kremlovi a spol. za obětavou práci pro kolektiv. 

Děkují Jančovi. 
 
Osazenstvo stolu č.22 hodnotí velice kladně celý pobyt, přednášky, program, ubytování. 
Děkujeme výboru a dalším členům, kteří se podíleli na celé přípravě. Patří vám dík. 

Za všechny Helena Kudělová. 
 

Rekondiční pobyt nám hlavně prospěl v orientaci používaných zdravotních pomůcek, 
nových výrobků v této oblasti, které byly vynikajícím způsobem prezentovány zástupci 
výrobních firem. Pobyt byl velmi dobře organizován po stránce ubytování, stravy, rehabilitací 
a také výborných programů na vysoké úrovni. Velmi nám prospěl po stránce psychické, 
zapomněli jsme na všechny starosti a zdravotní problémy, které nás běžně trápí. Moc 
děkujeme všem organizátorům! 

stůl č. 10 
 

Rekondice se nám moc líbila. Získali jsme mnoho poznatků od všech přednášejících, ale i 
cenné rady od některých účastníků rekondic. Tento pobyt byl pro nás velkým přínosem. 
Ubytování, strava, procedury, ochota personálu – perfektní. Malá chybička byla s vytápěním, 
ale vše se vyřešilo ke vší spokojenosti. Akce p. Kubíkové neměla chybu. Pan Uher byl skvělý 
a přispěl ke krásné atmosféře. Nálada byla velmi srdečná. I večírek s tombolou se moc 
vydařil. Velký dík patří hlavně panu doc. Kremlovi a celému výboru za tento opravdu cenný a 
příjemný pobyt. Děkujeme. 

Halfarová, Gregorová, Suchancová a Zahelová 
 



Letošní rekondice se zvlášť vydařila, jelikož k tomu přispěly i naše firmy, které kromě 
předvedení pomůcek zpestřily svůj program zábavnou formou a tím byla rekondice 
přitažlivější a veselejší.  

Za všechny od stolu 23 A.Rohovský 
 

Takovou úžasnou „rodinu stomiků“ můžeme jen závidět. Dokonalá organizace, vřelí a 
upřímní lidé, kteří nás přijali mezi sebe jako své bratry. Děkujeme za pohostinství i otevřená 
srdce. 

Za POL-ILCO Katowice Ewa Sawicka i Lucjan Gliksman 

(přeložila A.Nečasová) 
 

Po roce jsme se opět sešli na tradičním rekond. pobytu stomiků v krásném valašském 
městečku Rožnov pod Radhoštěm. Hotel Relax poskytoval pouze dvoulůžkové pokoje 
s příslušenstvím, které jsou pro nás stomiky nejvhodnější. Letos nastala změna ve stravování, 
kdy švédské stoly byly nahrazeny jednotnou snídaní, což všichni ocenili. Také byla změna 
v programech distributorů stomických pomůcek. Přednášky byly zpestřeny nejen o novinky 
v sortimentu, ale také o výborný program. Dále chceme poděkovat celému ostravskému klubu 
za perfektní zajištění celého pobytu Tyto rekondice jsou pro nás velmi důležité, poněvadž se 
zde setkáváme se stejně postiženými, což nám dodává sílu do dalšího života. Mnoho síly nám 
dodaly i rehabilitační procedury, plavání v bazénu, masáže, různé bylinkové koupele atd. 
Doufáme, že se v příštím roce opět všichni sejdeme! 

Za stůl č. 14 V.Pavlíková 
 

Jako vždy i letošní pobyt se nám všem moc líbil. Strava výborná, ubytování skvělé, bazén 
i masáže na 1***. Těšíme se na další v příštím roce a mockrát děkujeme. 

Za opavský klub Pavel Elbl, předseda 
 

Ve středu léta Páně 2010 jsme se vítali se všemi přáteli a již se musíme loučit. Opět jako 
vždy se to nedá slovy vyjádřit – upřímné díky. Člověk, který nikdy o této organizaci neslyšel, 
neví, jak tito lidé se dokážou bavit, smát a bojovat s nemocí. Děkujeme všem, kteří se o tuto 
organizaci starají a přejeme jim pevné nervy, protože jak se říká, není člověk ten, aby se 
zavděčil lidem všem. A teď z jiného soudku: ubytování a strava dobrá, personál ochotný. 
Počasí nám přálo a houby rostly. Všem se nám tu líbilo až na extrém (?), který nelze ovlivnit 
a člověk se s tím musí vyrovnat. 

stůl č. 16 
 

Byli jsme velmi spokojeni s touto rekondicí, která byla kvalitně zorganizovaná po stránce 
odborných přednášek, kulturních programů včetně prostředí, ubytování a stravy. 

Kolektiv stolu č. 6 
 
Ubytování špičkové, strava výborná, přednášky na úrovni – velký přínos – nové pomůcky. 
Zábava – dvě špice. Prostě to nemělo chybu. Díky vám všem. 
 

stůl č. 8 – Nový Jičín 
 



Děkujeme za velmi příjemný rekondiční pobyt. Vše se nám líbilo, se vším jsme byli 
velmi spokojeni. Velký dík všem organizátorům, těšíme se na příští setkání a věříme, že se 
všichni ve zdraví sejdeme. 

Kantorovi 
 

V pěkně opraveném Relaxu se nám líbily jak pokoje, tak i všechny společenské sály. Při 
přednáškách nebyly problémy s prostorem a zvlášť se líbila projekce dataprojektoru. Poněkud 
problém byl se sušením osušek, případně by bylo vhodné, aby při procedurách byly 
poskytovány další osušky. 

stůl č. 12 - Bergrovi a Zmítkovi 
 
1. Organizace velmi dobrá, je dobré, že jsou mezi přednáškami delší přestávky. 
2. Úroveň ubytování a stravování na úrovni, servírovaná snídaně silně omezila činnost 
„sběratelů“. 
3. Společenské akce byly dobré, až na rozladěný cimbál. 
4. Doporučit přednášejícím, aby nedávali možnost k rozebírání vzorků, tím se omezí činnost  
    „sběratelů“. 

Děkujeme a těšíme se na další setkání. 

J.Páter – klub Nový Jičín 
 

Ubytování, stravování i celkový program této akce byl jedním slovem vynikající. Proto 
zaslouží vřelé poděkování především doc.Kreml, který byl duší rekondičního pobytu. 
Přednášky z oblasti stomických pomůcek byly smysluplné a velice zajímavé. Byli jsme 
seznámeni s vývojem kvality nových pomůcek a mohli jsme se o tom přesvědčit na základě 
předložených vzorků. Těšíme se na další rekondiční pobyt, který naši družbu stomiků ještě 
více utuží. 

manželé Branní 
 

Ubytování v pokojích je na patřičné úrovni, rovněž ostatní prostory hotelu jsou pro naše 
akce plně vyhovující. Jediný nedostatek je nízká teplota (byla nám zima). Stravování 
hodnotíme jako vyhovující. Účast firem je velkým kladem rekondic a velmi pomáhá 
stomikům řešit problémy. Líbí se nám i jejich aktivita při večerních programech. Rekondiční 
pobyty mají své opodstatnění a doufáme, že klub v nich bude pokračovat. 

manželé Demlovi 

Jménem Klubu stomiků Přerov chci touto cestou poděkovat pořádajícímu Slezskému 
klubu stomiků Ostrava za umožnění krásného a užitečného rekondičního pobytu v Rožnově 
pod Radhoštěm. 

Pěkná podzimní valašská příroda byla umocněna počasím, které se vydařilo. V programu 
rekondic nechyběly jak odborné přednášky, tak i kvalitní a dobrá zábava profesionálů i 
poloprofesionálů.  

Nejlepší, ale byla ta naše, tu co jsme si sami připravili za vydatné pomoci scenáristy, 
režiséra, dramaturga, zkrátka autora Doc. Svati Čermáka.  „Přijímání nových stomiků“.  
Improvizace je vždy nejlepší zábavou protože je nečekaná a jedinečná. A tak poslední večer 
každý ze spřátelených klubů Ostravy, Opavy, Nového Jičína, Přerova i zahraničního Polska 
přispěl svým vtipem a pohotovostí k pobavení ostatních. 



Klub stomiků Přerov děkuje i za cenovou relaci, která byla nositelům stomických 
pomůcek poskytnuta.  

Již teď se těšíme na REKONDICE 2011 
 

Josef Matoušek 

Předseda Klubu stomiků Přerov 
 
 


