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Rekondiční pobyt byl organizačně velmi dobře zvládnutý. Kladně hodnotíme časové omezení 
prezentací firem na úkor pobytu v přírodě a využití procedur, především rehabilitačního 
bazénu a dalších ozdravných procedur, za což je třeba poděkovat všem členům výboru, kteří 
s tím měli dost práce. Ještě jednou díky. 

                                                              Kudělovi, M. Glogovský a S. Krčmářová 
 

Děkujeme organizátorům ze Slezského klubu stomiků Ostrava za pohádkový pobyt v lázních, 
v pohádkové přírodě se snad nejčistším ovzduším v republice, za bezvadné ubytování. Za 
srdečné a ojedinělé přivítání primářem MUDr. Riedlem s vrchní sestrou a rehabilitační sestrou 
a milé chování veškerého personálu. Díky, že jste všechno zařídili. Bazén byl fantazie, 
stravování výborné, bohatý výběr a jídla až mnoho. Přednášky byly věcné a šly „na tělo“ 
všem stomikům, kteří mají nějaké problémy. Díky i za vylepšení „kafebarem“ v odpolední 
pauze. Každý si mohl vybrat, čemu dává přednost – procházky, malá turistika, koncert 
v Libuši, posezení v hospůdce, místní kostelíček, náš společenský večer, kde jsme se ale 
museli přizpůsobit prostorám. Škoda, že jsme nemohli ještě pobýt po večeři všichni společně. 
Také náš novojičínský klub v jídelně byl úplně rozházen. Možná to chtělo určit stoly tak, jak 
to bývalo dříve. Ale byli jsme velmi, velmi spokojeni a jak se u nás říká: navíc tři prsty 
navrch.  
                     S velikým poděkováním za všechny účastníky z klubu Nový Jičín Anna Štefková 
 
Tento rekondiční pobyt, který byl mimo naše tradice, byl opět bezchybný. Lázeňský život se 
nám moc líbil. Velmi pěkné bylo ubytování, strava sice trochu dietní, ale to nám neublížilo. 
Procedury a bazén jsme si užili a dodalo nám to energii do příštích dnů. Zejména se nám 
líbilo uvítání nových stomiků, mezi nimi byli i naši noví kamarádi. Chyběla nám však 
společenská místnost na společné večery, to snad byla jediná závada tohoto pobytu. Na 
přednáškách jsme se dozvěděli další novinky, celkově nás pobyt zdravotně posílil a proto se 
již těšíme na rekondici v roce 2014. 

                                                               spokojení účastníci Věrka, Jana, Marie a Eda 
 
Děkujeme za krásně prožité rekondice v K. Studánce. Určitě jsme načerpali síly do dalšího 
života a setkali se se známými z ostatních klubů. Ubytování bylo překrásné, chceme 
poděkovat i personálu za milé přijetí, dobré jídlo a starost o nás (vyhověli všem našim 
požadavkům – např. čaj). Také velký dík ostravskému výboru, který dokázal zajistit perfektně 
vše pro tolik lidí. Ještě jednou vroucí dík. 

                                                     podepsaní jsou všichni účastníci z klubu Opava 
 
Na letošním rekondičním pobytu se nám velmi líbilo. Příjemné prostředí, dobré jídlo, 
procedury a společně strávený čas s lidmi stejně zdravotně postiženými celý pobyt ještě 
umocnil. Poděkování všem, kteří se na organizaci pobytu podíleli. Kéž se všichni ve zdraví 
setkáme i v příštím roce. 

                                                             Motykovi 
 
Jsme moc rádi, že jsme se zúčastnili našeho prvního rekondičního pobytu. Jsme spokojeni se 
vším – jak s ubytováním, stravou, procedurami. Budeme mít na co vzpomínat. Děkujeme. 

                                                                 Hýblovi 
 



Pobyt v K. Studánce splnil svůj účel tím, že poskytl stomikům klid a pohodu v krásném 
prostředí, zdravotní procházky, koupele a masáže (které jsou jinak pro některé stomiky 
nedostupné). Velmi poučné byly přednášky firem se stomickými pomůckami. Chci poděkovat 
všem organizátorům, kteří pro nás připravili pobyt v krásném prostředí s vynikajícím 
programem. 

                              Za klub stomiků Přerov děkuje předseda Josef Matoušek s manželkou 
 
Přes počáteční potíže při snídani bylo stravování i ubytování výborné. Myslíme si, že 
prezentace některých firem byla až moc odbytá, protože jsou mezi námi noví členové, kteří 
mají zájem o více informací. Děkujeme za poskytnuté procedury, byly kvalitní. Karlova 
Studánka byla dobrá volba. Balzám pro tělo i duši. Děkujeme všem organizátorům. 

                                                              Zmítkovi a Bergerovi 
 
Jako každý rok jsme se sešli na rekondičním pobytu, letos v krásných lázních Karlova 
Studánka. Co bychom chtěli – počasí bylo různé, jako lidé mezi sebou jsou různí, jídlo vcelku 
dobré, porce velké. Protože jsme v lázních, nebylo tolik zábavy jako jiné roky. Výhodou ale je 
to, že lesy jsou tak blízko. Podle nás byli všichni spokojeni. 

                                                             Mlýnkovi a Segedovi 
 
OK – bez připomínek. 

                                                              Zdeněk Glozar, nový člen 
 

Byli jsme na rekondičním pobytu poprvé a byli jsme příjemně překvapeni. Nemáme žádné 
připomínky, vše vyhovovalo – jídlo, organizace, příjemní lidé. Náměty snad až po nějaké 
době, až si vše necháme projít hlavou. 

                                                                 Burečkovi 
 

 
Prostředí kouzelné, ubytování velmi pěkné, organizace skvělá, program pestrý, přednášky – 
mnoho informací potřebných pro stomiky. Byl prostor na vzájemné poznávání a výměnu 
zkušeností. Přijímání nových stomiků bylo zábavné. Doporučuji ve Veselé písni stomiků 
používat slovo „dírka“ místo „díra“. Odpočala jsem si, na psychiku úžasné. Rehabilitační 
procedury skvělé, personál lázní vstřícný. 

                                              Marie Ředinová, předsedkyně českého ILCO 
 
Organizácia bola na výbornej úrovni, veľmi ďakujeme organizačnému štábu. Prostredie bolo 
veľmi pekné, ubytovanie a stravovanie na veľmi dobrej úrovni. Liečebné procedury nám 
veľmi prospeli, personál boľ velmi milý a úslužný. Veľmi sme si oddychli, načerpali novu 
novú energiu a silu. Prajeme všetkým organizátorom veľa zdravia a ešte mnoho tvorivých síl 
pri uskutečňovaniu rekondičných pobytov. Ďakujeme. 

                                                            Miloslav Adamec, SLOVILCO, Slovensko 
 
Okolica piekna, atrakcii dužo. Bardzo nam sie podobalo. Organyzacja rekondycji bardzo 
dobra. Super, že moglismy skorzystać z zabiegow i basenu. Prezentacie ciekawe. V sumie 
pobyt bardzo udany. Dzienkujemy za zaproszenie i mile spedzony z vami czas. 

                                                            Janusz i Krystyna, POLILCO, Polsko 
 
Rekondiční pobyt splnil veškerá naše očekávání. S ubytováním a stravováním jsme byli 
spokojeni, k dobrému pocitu přispěl i personál hotelu. Lázeňské procedury i bazén také 
pomohly k naší pohodě. Večírek byl jako vždy vydařený včetně pasování nových stomiků. 



Ani zájezd na Praděd nezklamal a počasí nám přálo. Prostředí lázní je nádherné a pomáhá po 
stránce psychické i fyzické. Od zástupců firem jsme se dozvěděli nové věci, stomici si mezi 
sebou vyměnili zkušenosti. Děkujeme celému výboru za tento pobyt. 

                                                           Halfarovi, Suchancová a Halusková 
 
Ubytování na úrovni, pokoje v pořádku, procedury dostačující, pobyt taktéž i stravování – až 
na ty snídaně (pořád fronty na cokoliv!). Přednášky byly kvalitní, poučné, srozumitelné a 
často i humorné. 

                                                         Pindurovi, Kalvarovi 
 
 
OK – vše super!! 

                                                           Valášek, Soška a Češkovi 
 
Pobyt byl výborně organizovaný, program bohatý, prostředí krásné, strava vynikající, ochota 
personálu profesionální. Všem patří vřelý dík. Těším se na další setkání. 

                                                             Dagmar Zamarská 
 
Jak už je zvykem každý rok, opět jsme se setkali na podzimním rekondičním pobytu, letos 
v krásném a příjemném prostředí lázní Karlova Studánka, kde nás vítá malebná krajina 
Jeseníků s krásnými dřevěnými stavbami, příjemný personál, skvělé stravování, procedury, 
pitný režim a také výšlap na Praděd, odkud je nádherný výhled. Pěkné počasí, čistý vzduch… 
Užili jsme si setkání s přáteli i zástupci firem, dozvěděli se mnoho nového. Pobyt se vydařil, 
děkujeme. Byli jsme spokojeni a už dnes se těšíme opět za rok na shledanou. 

                                                                               3 členky ostravského klubu 
 
Vše bylo na jedničku, nemám žádné připomínky! 

                                                                              Jiří Folták 
 
Velice oceňujeme práci výboru, který má hlavní podíl na příjemném pobytu nás stomiků. 
Pokud se vyskytl nějaký drobný nedostatek, pak byl způsoben místními podmínkami lázní a 
byl v rámci možností výborem ihned řešen. Pro upevnění našeho zdraví jsme měli možnost 
využít senzační bazén, koupele, masáže a inhalace, procházet se ve zdravém prostředí lázní a 
popíjet zdejší minerální pramen. Přínosem byly i dobře zorganizované přednášky a prezentace 
firem. Mezi úspěšné akce patřil i zábavný večer s tradičním přijímáním nových členů (snad až 
na příliš hlasitou hudbu). Už teď se těšíme na rekondiční pobyt v příštím roce. 

                                                                           Škovránek a Mužík 
 
Patřím mezi organizátory tohoto pobytu, takže chválit výsledek je jaksi nepatřičné. Chtěla 
bych jen napsat, že obvykle toho mívám v neděli po skončení pobytu „už ažaž“ a jsem ráda, 
že se jede domů. Ale letos se mi odjíždět vůbec nechtělo a klidně bych tam ještě týden 
vydržela. Bylo mi tam s vámi moc dobře – díky. 

                                                                              Alena Nečasová 
 


