
Ohlasy na rekondice 
26. – 30.9.2012 horský hotel Jelenovská 

Podzimní termín nám vyhovoval, počasí i krajina krásné; odpočinkové, rekondiční a 
vzdělávací místo vyhovovalo. Ubytování bylo docela komfortní s možnostmi rehabilitací. 
Přednášková a poradenská činnost zajištěna v maximální možné míře firmami ConvaTec, 
ALP, Dancac, Welland, Eakin, Coloplast a B-Braun. Stomici oceňují předvádění novinek, 
ukázky, jak je používat, jak nám mohou pomoci žít plnohodnotně, případně jak své problémy 
odstraňovat. Ženy ocenily pěkné prádlo, které jakoby skrývalo stomii, za což velké díky. 
Zástupci firem byli velice vstřícní a se zájmem a přátelským přístupem radili, vysvětlovali, 
opakovali a projevili tak ke stomikům opravdu pěkný přístup. Výborná byla též přednáška 
MUDr. Petra Jermáře z Kyjova. 

Stravování bylo pestré, množství jídla dostačující, oceňujeme, že u jídla byl vždy na stole 
čaj. Kulturní vyžití bylo dostatečné, zvláště posezení u cimbálovky a taneční večery, takže 
kdo se chtěl hýbat, měl možnost. Veselo bylo také u tomboly. Krásné byly výlety za 
poznáním okolí – Pulčínské skály s nádhernými výhledy na Karpatskou vrchovinu, louky a 
podzimní přírodu, skvostný byl také Betlém v Horní Lidči s působivým filmem o historii 
tohoto regionu. Nádherné!  Organizátorům ze Slezského klubu stomiků Ostrava patří díky za 
velikou práci a také i za ty drobné a nenadálé organizační starosti. Díky! 

Stůl č.29 (Cedidla, Štol, Kubínková a Štefková) 
 

Na rekondiční pobyt jsme se těšily a opět jsme nebyly zklamány. Ubytování bylo pěkné a 
jídlo i obsluha dobrá. Počasí se nám vydařilo (ale hřiby nerostly). Chtěly bychom poděkovat 
ostravskému výboru, který sám zajišťoval budovu, pohoštění a program večerů. Dnes jsme 
byly nadšené návštěvou Betlému. Byla to pěkná tečka za prožitými rekondicemi. Ještě jednou 
díky. 

                                                          Stůl č.22 (Zahelová, Gregorová, klub Opava) 
 

Děkujeme za ubytování a vzornou obsluhu personálu hotelu. Rovněž děkujeme za 
rehabilitační služby, které byly obohaceny cvičením PILATES. Obzvlášť chceme poděkovat 
výboru ostravského klubu za perfektní organizaci a program po celou dobu pobytu. 

                                                             Děkují Češkovi a Přibylovi z Opavy 
 

Letošní rekondice v hotelu Jelenovská se nám líbily, až na drobné nedostatky hotelového 
zařízení, které je zastaralé, rezavé a přístupové schodiště je pro lidi s pohybovým omezením 
složité. V blízkosti hotelu chybí parkoviště pro větší množství aut. Večírky, které probíhaly 
mimo budovu hotelu, byly v pohodě, tombola velká, program super, trochu horší stav WC 
v této budově a noční návraty zpět na hotel bez osvětlené cesty nás děsily. Jídlo bylo naprosto 
skvělé, chutné, dobrý výběr, pokoje v pohodě vč. sociálního zařízení. Okolí hotelu je 
nádherné, počasí skvělé. Betlém v Horní Lidči je překrásný. Děkujeme za společně strávené 
chvíle a za rok se těšíme nashledanou. 

                                                               (anonym) 
 



Jednoznačně vyjadřujeme poděkování všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu 
rekondičního pobytu v hotelu Jelenovská. Byli jsme velmi spokojeni jak s ubytováním, 
stravováním, tak i s velmi vydařeným kulturním programem. Moc se nám tady líbilo. 

                                                                 Kolomazníkovi a Kalvarovi 
 

Kromě ubytování se mi líbilo všechno. Nejvíce přednáška Nadi Kubíkové a 
MUDr.Jermáře. 

                                                                                   M.Suchancová 
 

Rekondiční pobyt v krásném prostředí hotelu Jelenovská hodnotíme za klub z Přerova 
velmi kladně. Ubytování vcelku slušné, dokonce byla zajištěna donáška stravy imobilnímu 
členovi našeho klubu panu Zrnkovi, který tímto vyjadřuje pochvalu. Odborné přednášky byly 
přínosem pro každého stomika, zvláště pak přednáška MUDr. Jermáře. Kulturní program byl 
vynikající, jak vlastní přijímání nových stomiků mezi členy klubu, tak i hudební produkce. 
Hodnotíme na 1*. 

                                                                                    Josef Matoušek 
 

Program rekondic velmi dobrý, prezentace firem byla opět na úrovni. Ubytování – pokoje 
velmi dobré až na některé nedostatky : pokoje od západní strany nebylo možno větrat pro 
smrad z kanalizace, neosvětlená cesta ze starého sálu – možnost úrazu, špatné parkování, 
hodně schodů – pro mnohé až příliš. Stravování dobré až na párky, některé byly kyselé, 
několika lidem bylo nevolno po konzumaci rybího filé na oběd. Další rekondice zde nekonat. 

                                                                                    Klub Nový Jičín 
 

S rekondičným pobytom sme boli velmi spokojné. Program bol super, prezentácie firem 
boli na vysokej úrovni. Čo dodať, bolo nám medzi vami dobre, ďakujeme. 

                                                                                  A. Trenčanská, M. Gamanová, Slovensko 
 

Za stůl č.9 hodnotíme rekondiční pobyt v hotelu Jelenovská velice kladně. Po celý 5-ti 
denní pobyt nemáme žádných připomínek k ubytování, stravě, zdravotním přednáškám a 
léčebným procedurám, až na parkování automobilů, které je nevyhovující. 

                                                                                 Šindlerovi a Mužíkovi 
 

Ubytování i strava v horském hotelu uspokojila naše požadavky. Program byl zajištěn bez 
jakýchkoliv závad a plně uspokojil požadavky účastníků. Tímto děkujeme celému 
organizačnímu týmu a zaměstnancům hotelu. 

                                                                              Nosovi a Elblovi, klub Opava 
 

Rekondiční pobyt v hotelu Jelenovská byl tradičně vynikající. Perfektně zorganizované 
přednášky, výlety, kulturní akce, za které všem, kteří se na tom podíleli, moc a moc 
děkujeme. Ubytování, usměvavá obsluha jak v jídelně, tak v kavárně, to je další pozitivum. 
Objednané slunečné počasí a my z Ostravska jsme si mohli do zásoby načerpat čerstvého 
vzduchu, který u nás doma nemáme. Hodnotíme tento pobyt jako vydařený, setkáváme se zde 



s lidmi, které máme rádi, jsou veselí, pohodoví a dobrosrdeční. Rychle to uteklo, a proto 
pokud Bůh dá, se snad za rok znovu setkáme a už teď se na to těšíme. 

                                                                               Stůl č. 13 
 

Při letošních rekondicích se nám líbilo vše. Proběhly poutavé a zajímavé přednášky, které 
nám přiblížily vše, co se týká našich problémů, byl zde bohatý zábavný program, vydražení 
dortu, pěkná zábava, bohatá tombola. Vše proběhlo v přátelské atmosféře. Strava byla dobrá, 
všechno nám chutnalo. Odvezeme si pěkné zážitky a těšíme se na další rekondice. Všem, kteří 
se o to zasloužili, patří vřelý dík a uznání. 

                                                                           Stůl č. 1 
 

Díky organizátorům za péči a snahu zajistit příjemný a ničím nerušený pobyt v krásné 
přírodě. Nedostatky hotelu : bydlení v suterénu : smrad močůvky, nelze větrat ani otevřít 
ventilaci, v pokojích a koupelnách chladno, v nočních hodinách vchody volně přístupny cizím 
osobám. 

                                                                                      Milena Dluhošová 
 

Byli jsme spokojeni s programem, přednáškami a se stravou. 

                                                                                     Stůl č. 4 
 

S ubytováním a službami včetně stravování jsme spokojeni. Zajištění večerních akcí bylo 
určitě pro výbor a organizátory velmi pracné a namáhavé. Všem, kteří dřeli, abychom se my 
ostatní bavili, děkujeme. Zarazilo nás množství neudržovaných objektů v okolí hotelu. 
Program nás zaujal, získali jsme informace a pobavili jsme se. 

                                                                                    Demlovi 
 

Byli jsme spokojeni s ubytováním, stravou, obsluhou v jídelně. Děkujeme všem, kteří 
rekondiční pobyt připravovali a organizovali. 

                                                                                  Děkuje stůl č. 23 
 

U stolu č. 14 jsme se jednoznačně shodli, že pobyt byl velmi dobře organizován. Výborné 
přednášky, prezentace i programy pro volný čas. 

                                                                                 Broňa 
 

A opět tady máme konec… Náš rekondiční pobyt dopadl opět na výbornou! Zejména 
strava byla výborná a chutná, ubytování bez výhrad. Rehabilitační program nám upevní 
zdravotní stav a firemní přednášky nám poskytly opět další nové informace. Přednáška 
MUDr.Petra Jermáře všechny velice zaujala a poučila. Večery byly jako vždy naplněny 
bohatým kulturním programem a výborným občerstvením. ☺ Celkovou organizaci tohoto 
pobytu nelze než pochválit, včetně práce celého výboru. Teď už nezbývá než se těšit, že se 
sejdeme příští rok opět ve zdraví, A moc se těšíme už dnes, čas totiž strašně rychle letí!!! 

                                                                             Marie, Jana, Honza a Michal 
 



Rekondiční pobyt byl zajištěn, jak to už bývá tradicí, velmi dobře po stránce organizační. 
Přednášky byly poučné a prezentace firem vynikající. Ubytování vyhovující, jídlo chutné a 
v dostatečném výběru. Celkově lze hodnotit tento pobyt dle našeho názoru jako přínosný a 
výborný pro všechny zúčastněné. Poděkování patří všem, kteří se na tom podíleli. 

                                                                            Květa a Luboš 
 

Rekondiční pobyt stomiků se letos opět vydařil. Děkujeme všem organizátorům za 
perfektně připravený program. Hlavně se nám líbilo, že prezentace firem byly rozplánovány 
do 3 dnů a následující 2 dny byly volnější pro využití rehabilitací, soukromých procházek do 
okolí a dobře zorganizovaných (Ing.Rohanem a panem Juřinou) výletů. 

                                                                          Stůl č. 6 
 

Ubytování, stravování a program nebudu hodnotit, protože patřím mezi organizátory a 
chválit se je neslušné, hanit zase nemoudré. Co však bylo velkým zážitkem pro mě osobně, je 
výlet do Pulčínských skal a kdo tam byl s námi, dá mi jistě za pravdu, že nádherná příroda za 
krásného slunečného počasí a pocit z toho, že jsem dokázala tam vyšlapat, bude patřit mezi 
krásné vzpomínky.  

Dalším nezapomenutelným zážitkem byla návštěva Betlému v Horní Lidči. Při nádherně 
zpracovaném filmu, podbarveném úžasnou hudbou Jiřího Pavlici, si člověk uvědomí, že je 
zde opravdu jen poutníkem v dějinách času.Více než 200 vyřezávaných figurek, z nichž 
mnohé jsou v pohybu, jsou dílem 15 českých a slovenských řezbářů a kromě ústředního 
biblického jesličkového výjevu nám přibližují historii nás Slovanů – příchod Cyrila a 
Metoděje, zajímavé kostely a hrady Zlínského a Trenčínského kraje i těžkou práci našich 
předků.  

Třetím zajímavým poznáním pro mě bylo cvičení PILATES. Nikdy předtím jsem o něm 
neslyšela a jsem moc ráda, že jsem se s tímto cvičením mohla seznámit, vyzkoušet si to a 
myslím, že by to pro nás stomiky mohlo být velmi užitečné a mohli bychom PILATES 
zařazovat pravidelně na dalších rekondičních pobytech. Takže díky Oldřichu, Josefe a Mirko, 
že jste mi tyto zážitky zprostředkovali. A děkuji všem z vás, kteří jste se snažili vytvořit 
pěkné vzájemné společenství a pohodu. Úsměv a podaná ruka, to je to nejlepší poděkování. 

                                                                                          Alena Nečasová 
 


