
 

Rekondiční pobyt 28.9. – 2.10.2011 

Ohlasy účastníků 
Pobyt v Rožnově p.R. v hotelu Relax byl fantastický! 1. Překrásné prostředí (příroda, 

lesy, vybrané počasí) 2. Vynikající ubytování (procedury,bazén, čistota) 3. Chutné až 
výběrové stravování (výběr dvou jídel, perfektní raut, usměvavá obsluha v jídelně i restauraci) 
4. Organizace celého pobytu byla bez chybičky (semináře, zábava, tombola). Podtrženo a 
sečteno plusové hodnocení s největším počtem bodů. Děkujeme za všechno a těšíme se na 
další setkání!!! 

Stůl č. 23 
Letošní rekondiční pobyt byl velice pečlivě připraven výborem Slezského klubu stomiků. 

Hotel Relax nabízí velmi kvalitní ubytování i dobrou nabídku rehabilitačních procedur. Čas 
strávený s lidmi se stejným postižením vnímáme jako přínos – společné rozhovory, výměna 
zkušeností nebo povzbuzování. Bonusem navíc bylo nádherné podzimní počasí. 

Ze srdce děkujeme. 

Motykovi a Mužíkovi 
 

Velice jsme byli opět spokojení. Program byl úžasný, počasí taky. Prostě skvělé. A 
děkujeme všem, kteří se o nás tak krásně starali a hýčkali nás. Děkujeme moc. 

Jančovi, Halusková, Jaščurkovská 
 

Stále si zpíváme : Zastavte čas aspoň do pondělí… Bohužel nikdo nás nevyslyšel a je tady 
konec. Náš pobyt skončil a můžeme si jen v duchu říkat : opakovat, opakovat! Naše rekondice 
u příležitosti 20.výročí klubu se nesmírně vydařila, užili jsme si do sytosti, smíchu bylo taky 
dosti! Ke zpříjemnění pobytu přispělo také podzimní babí léto a jeho sluníčko. Doufáme, že 
jsme tímto pobytem udělali něco pro své zdraví a přispěli ke zlepšení své duševní a fyzické 
kondice a budeme se zase těšit na další společné setkání! 

Stůl č.20 
 

Musíme vyjádřit veliký a srdečný dík výboru ostravského klubu stomiků za organizaci. 
20. výročí založení klubu bylo vynikajícím způsobem zajištěno. Velmi kladně hodnotíme 
kulturní vystoupení skupiny Ladi Kerndla, cimbálového souboru z Kozlovic a vystoupení 
Franty Uhra z Lanžhota. I další dva večery, kdy nám hrál pan Dolíška, proběhly k naší 
spokojenosti. Jsme velice spokojeni s komfortním ubytováním i stravováním v hotelu Relax. 
Průběh tohoto pobytu hodnotíme jako velmi vydařený a už se všichni těšíme, že se v plném 
počtu sejdeme příští rok. Zvláště předsedovi p. Kremlovi děkujeme, že zajistil tak nádherné 
počasí. Dík patří všem sponzorům, že jejich finanční pomoc umožnila nám všem tak nádherný 
pobyt. 

Za klub stomiků Nový Jičín Jaroslav Pecha, předseda klubu 
 



1. Výborně naplánované počasí. 2. Moc se nám líbily stručné prezentace firem. 3. Velice 
bohatý a hodnotný program. 4. Vyhovuje i dostatek času pro soukromý program. 

Děkují Bergrovi a Zmítkovi 
 

Ve dnech 28.9.-2.10.2011 jsme se zúčastnili rek.pobytu v Rožnově p.R. Je zde nutné 
zhodnotit vysokou úroveň připravenosti bohatého programu každého dne, za což si zasluhuje 
poděkování výbor Slezského klubu stomiků, zejména jeho předseda. 

Kudělovi, Opěla, Pištěk, Bartusek 
 

Z pohledu členů ostravského klubu stomiků byla tato akce velmi dobře a pečlivě 
připravena. Ke spokojenosti nám přispěly nejenom kvalitní a odborné přednášky, ale i 
samotný průběh celého pobytu. Mezi jednotlivými členy docházelo k výměně zkušeností při 
používání stomických pomůcek a to přispělo k navázání přátelských vztahů mezi jednotlivými 
členy. Proto celý průběh hodnotíme vysoce kladně, s poděkováním všem, kteří tuto akci 
připravili. Rádi bychom se takovýchto akcí zúčastnili i v příštích letech. 

Stůl č. 14- Kalvarovi, Fojtíkovi 
 

Vše bylo OK. Pobyt byl velmi dobře organizačně připraven. Prezentace firem byla 
přínosná, zase jsme se dozvěděli všechny novinky v pomůckách a potřebách stomiků. 
Kulturní a sportovní program byl velmi dobrý. Stravování a všechny ostatní služby hotelu 
výborné. Děkujeme všem organizátorům za jejich skvělou práci. 

Stůl č. 10 - Foltákovi a Pindurovi 
 

Všichni jsme spokojeni, jídlo dobré, program super, nemá to chybu. Dík za překrásné 
dny. Děkujeme všem organizátorům. 

Míšek aspol. od stolu 17 
 

Oceňujeme organizaci pobytu, jak po stránce kulturní i zájmové. Oceňujeme zkrácenou 
podobu prezentace firem a hodnotíme kulturní vystoupení hostů. Odjíždíme plni dojmů a 
těšíme se na další setkání. Děkujeme! 

Stůl 18 – Dolíška, Mohylová, Štol, Vostárek 
 

Rekondičního pobytu jsme se zúčastnili poprvé. Byli jsme velice spokojeni. Pokud se 
uskuteční další rekondice, velice rádi se opět připojíme. Skvělá organizace, výborná kuchyně, 
přínosné přednášky. Tímto děkujeme sponzorům a celému výboru a dalším jednotlivcům, 
kteří se na tak skvělé akci podíleli! Velký dík! 

Stůl č.25 
 



Hotel Relax je velmi vhodný, ubytování, bazén, zázemí pro akce je výborné. Rovněž se 
stravováním jsem velmi spokojený, chutná mi. Kulturní pořad, jak Kerndl tak cimbálovka 
byly perfektní. Kratší vystoupení firem se hodilo, byl čas o přestávkách na individuální 
konzultaci. Postrádal jsem přítomnost stomasester aspoň na hodinu. Vodní lázně jsou 
výborné, vlastní masáže jsou trochu slabší. Nejlépe hodnotím to, že předseda a král udělal 
pořádek se svatým Petrem a přeložil léto na čas rekondice. To byl geniální manévr. 
Doporučuji upozornit vedení hotelu na výtahy, protože se může ovládací systém dále 
zhoršovat a jen jednou se otevřou dveře a za nimi nebude kabina. Pak bude malér. 

Váš velmi spokojený účastník rekondice Demel 
 

Délka vstupu do klubu je u každého časově rozdílná, ale musí se dnes všichni shodnout, 
že letošní oslavy byly výborem klubu organizačně skvěle připraveny. Není nic, co by se nám 
nelíbilo, byli jsme všichni u našeho stolu 21 nadmíru spokojeni, ať již to byl samotný 
program, stravování a krásné ubytování. Ještě jednou děkujeme našemu předsedovi Pavlu 
Kremlovi za nevšední starost a přejeme do dalších let hodně zdraví, rodinné pohody a tak i 
celému výboru. I sluníčko žaslo nad tou pohodou a odměnilo se nám. 

Paskonková, Pavlíková, Glogovský, Hoškovi 
 

Jsme šťastní účastníci klubu z Opavy, kteří se zúčastnili rekondičního pobytu k 20.výročí 
založení ostravského klubu. Chtěli bychom poděkovat za krásný pobyt, který neměl chybu, 
jak po stránce organizační, tak i kulturního vyžití i pohostinnosti – jídlo výborné. Přístup 
všech zaměstnanců pěkný. Ještě jednou děkujeme ostravskému výboru a hlavně p.Kremlovi, 
který dovedl objednat i krásné počasí. Děkujeme. 

Opavští účastníci 
 

Ačkoliv jsme tady poprvé, jsme velice mile a příjemně překvapeni:-organizací pobytu a 
prezentací na vysoké profesionální úrovni- kvalifikovaným seznámením s produkty 
jednotlivých firem 

Tímto vyslovujeme poděkování celému výboru za vytvoření příjemné až domácí 
atmosféry v čele s doc. Pavlem Kremlem. 

Šamánkovi, Thóm,Střížová, 
 

Rok se s rokem sešel, na rekondice do hotelu Relax jsem došel… Konat se bude velká 
sláva, 3x hurá : velké výročí klubu stomiků, 20 let má náš klub, 60 let náš král a poddaných je 
plný sál, kteří slávu provolávají a na zdraví připíjejí. Hostinu nám připravili, večer jsme si 
zatančili, hosté z daleka byli, dobře se s námi pobavili a do tomboly přispěli.Velké díky 
organizátorům, personálu, rehabilitačním pracovníkům za kvalitní a obětavou práci. Sláva 
nazdar výletu, v roce 2012 jsme zase tu! 

Stůl č. 16 
 



Milí priatelia našej spol.vlasti, ďakujeme za stomikov SLOVILCO za pozvanie na vaše 
20.výročie založenia ostravského klubu. Ďakujeme za výbornú organizaciju, cítili sme sa 
s vami jako bratia, váš program bol na výbornej úrovni, kde sa bavili vaši aj naši stomici při 
športových i kulturných podujatiach. Ďakujeme předsedovi za pozvanie a našu spokojenosť. 

Za slovenské SLOVILCO ďakujú jej členovia 
 
 
 
 
 


