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Jménem výboru našeho klubu a jistě i jménem všech účastníků bych ráda poděkovala 
tomu, kdo má na zdárném průběhu rekondičního pobytu největší podíl – Pavlu Kremlovi.  
Kolik hodin strávil jen  vyřizováním projektu k získání pěti grantů, aby cena pobytu byla pro 
nás, většinou důchodce, přijatelná! A nyní ho čekají další hodiny práce na vyúčtování a 
zhodnocení, přičemž nabíhají termíny podání nových grantů pro rok 2016. Máme veliké 
štěstí, že máme předsedu, který má nejen mozkový potenciál tyto nelehké záležitosti 
zvládnout, ale především ochotu věnovat svůj čas pro druhé. A to vše s úsměvem, 
s trpělivostí vyslechnout naše kritiky a schopností spojovat kolektiv. Vážíme si toho a moc 
děkujeme. 

                                                                               Alena Nečasová 

Klobouk dolů před organizátory této akce, že i za složitějších podmínek (plné lázně) 
dokázali zajistit pro všechny všechno počínaje programem, výlety, ubytováním a konče 
stravou. Počasí sice bylo neovlivnitelné, ale i to nám přálo. 

                                                           D.Střížová, Fr. Thom 

Každým rokem se velice těšíme na rekondiční pobyt, kde se setkáváme se známými 
stomiky a poznáme také ty nové. I letošní setkání nás nezklamalo díky náročné práci celého 
výboru v čele s doc. Pavlem Kremlem. Program byl připraven k naší velké spokojenosti. 
Využili jsme přednášky, rehabilitace i bazén. Líbil se nám večírek a završením celého pobytu 
bylo nádherné odpoledne v Lázních Jeseník, přálo nám i počasí. Děkujeme a těšíme se další 
akce. 

                                                         Halfarovi, Strokočová, Halusková 

Opět nám skončil jeden rekondiční pobyt. Počasí nám přálo, sv. Petr kohoutek udržel. 
Ubytování hezké, jídlo trochu horší. Bazén, masáže výborné. Krásný zájezd do Jeseníku se 
nám také vydařil. Rekondice byly pěkné a v pohodě, výboru za to díky. Těšíme se na další 
setkání. 

                                                          Halfarová a Darmovzalová 

Děkujeme za příjemný rekondiční pobyt v krásném prostředí Karlové Studánky. 
Ubytování a organizace pobytu byly super. Moc se nám tady líbilo.  

                                                         Milan a Pavla Švidrnochovi 

23. rekondiční pobyt Slezského klubu Ostrava byl perfektně organizován. Líbilo se mi, 
že úkoly si rozdělili členové klubu. Ubytování optimální, plavání a procedury příjemné. Vítání 
nových stomiků 1, hudba 1. Výlet do Jeseníku s průvodcem pěkný, hra Stomiku nedej se 
v přírodě super. Diskuse s lékařem a fyzioterapeutkou 1. Prezentace všech firem a 
pozornost účastníků úžasný zážitek. Celkové hodnocení: 1∗. 

                                                             Marie Ředinová 

Ďakujeme za krásne dni strávené medzi vami. Prostredie krásne, strava dobrá, 
přednášky super. Takže sme veĺmi spokojný, ste parta úžasných ĺudí, aj tentokrát sme sa 
cítili veĺmi dobre. Ďakujeme organizátorom, ktorý sa podielali na organizovaní tohto pobytu. 

                                                   Čačkovi, Adamcovi, Trenčanská, Kopčanová 



Letošní rekondiční pobyt se nám, jako snad každý rok, velice líbil. Výborné ubytování, 
vyčerpávající odborný program, fantastická rehabilitace, i počasí dokonce vyšlo. Děkujeme 
všem organizátorům za jejich velkou práci. Díky. 

                                                Foltákovi 

Rekondice v Karlové Studánce neměla chybu. Zúčastnili jsme se jí poprvé a byli jsme se 
vším spokojení. Jídlo, ubytování a hlavně program, který proběhl, hodnotíme známkou 1. 
Děkujeme a těšíme se na příště. 

                                              Madecká a Poráčovi 

-Velmi dobrá prezentace rekondičního pobytu před nástupem- velmi dobrá organizace 
přednášek- velmi dobré ubytování a stravování- vynikající organizace ve všech oblastech – 
ubytování, stravování, procedury, zájezd, doprava. Pozn. Na minulém rekondičním pobytu 
v Rožnově p.R. byly místnosti pro přednášky prostornější, bylo to tam pro přednášky lepší. 

                                                              Stůl č. 60 (5 účastníků) 

Děkujeme všem, kteří pro nás připravili a zajistili bezva podzimní rekondiční pobyt. 
Ještě jednou velký dík! 

                                                               manželé Hýblovi 

Ubytování výborné, stravování také dobré, jediná chyba, že jsme nebyli v jedné jídelně, 
jiná léta jsme vždy ráno byli seznámeni s denním programem, což letos nebylo. Prezentace 
firem byly také dobré. Páteční večírek s hudbou se nám líbil, rovněž pěkný byl sobotní 
autobusový zájezd do Lázní Jeseník. 

                                                               Bergrovi a Zmítkovi 

Letošní rekondice zase utekla jako voda, opět jsme zavítali do lázní Karlova Studánka, 
kde jsme prožili hezkých 5 dní i díky pěknému počasí. Procedury nás posílily a upevnily naše 
zdraví. Nelíbilo se nám umístění v několika jídelnách, strava byla ochuzena o nedostatek 
příloh, z našeho hlediska celkově zhoršena. Absolvovali jsme všechny přednášky, firmy se je 
vždy snaží  něčím novým oživit a zaujmout. Nejvíce budeme vzpomínat na letošní večírek, 
který se nám líbil snad nejvíce z posledních rekondic, nemělo to chybu a proto děkujeme 
všem členům výboru a hlavně našemu předsedovi za organizaci celé rekondice. Děkujeme 
rovněž ing. Rohanovi za starost s vyhověním požadavků při ubytování. Budeme se těšit na 
další akce našeho klubu včetně další rekondice. 

                                                            Jana, Marie, Zdeněk a Honza 

Tradičně jako vždy organizace, ubytování, stravování vzorně zajištěno. 1 (s 
hvězdičkou). Dík předsedovi a celému výboru. 

                                                              manželé Segedovi 

Karlova Studánka je dobrá volba, je tady krásně a čisto, ubytování na Bezruči tradičně 
dobré. Co se týká jídelny, tak organizace velmi špatná, jídlo dobré (až na jednu výjimku), 
procedury a bazén dobré, výlet nehodnocen, a to nejlepší byl večírek, který byl skvělý. 

                                                             manželé Glozarovi        

Celkově spokojenost. Drobné nedostatky jsme překonali, organizace výborná, bazén 
nejlepší, ubytování vyhovující. Těšíme se za rok znovu. 

                                                             stůl 59 



Děkujeme za pozvání a výbornou organizaci celé akce. Program byl dobře složen, byly 
příjemně zkombinovány přednášky lékaře, firem dodávajících stomické pomůcky, líbila se 
nám přednáška fyzioterapeutky, taktéž organizace a zajištění lázeňských procedur proběhla 
v přátelské atmosféře a ke spokojenosti účastníků. Kulturní program výborný! Prostředí 
Karlovy Studánky prospělo všem, zejména účastníkům z Ostravska a větších aglomerací. 
Byli jsme velmi spokojeni i s ubytováním. Děkujeme! 

                                                       (nepodepsáno) 

Program byl připraven velmi dobře, oživením bylo cvičení Mgr. Tyrpeklové na posílení 
břišní stěny stomiků. Výlet do Lázní Jeseník byl velice pěkný, zahráli jsme si s jednotlivými 
kluby hru Stomiku nedej se, zvítězili hosté ze Slovenska. Byl to pěkný zážitek pro všechny. 
Strava byla dobrá, všem chutnala. Budeme odjíždět s pěknou vzpomínkou na tyto rekondice 
a děkujeme všem organizátorům, kteří se o to zasloužili. 

                                                        stůl č.94 

Program byl zajištěn na jedničku s hvězdičkou, rovněž tak rehabilitace. Zajímavé byly 
prezentace firem se stomickými pomůckami i přednášky MUDr.  Tyrpekla a jeho manželky 
fyzioterapeutky. Vycházky po okolí, výlet autobusem do Jeseníku, společenský večer 
s tancem, přijímání nových členů do klubu stomiků - za zvládnutí tak velké akce pro více než 
100 lidí velké díky. 

                                                        Hlouškovi 

Sluníčko nám svítilo a nám se to líbilo… 

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci rekondičního pobytu 
v Karlové Studánce. Víme, že tyto akce obnášejí hodně a hodně starostí, ale chtěli bychom 
navrhnout pořadatelům, aby se více věnovali skladbě jídelníčku (přizpůsobit stomikům, čaj je 
možné připravit na stoly v konvicích). Obsluha byla rychlá i s pěkným přístupem. 
Rehabilitace byly výborné – je třeba vymyslet prodej kartiček. Taktéž ubytování jedinečné – 
bez problémů. Jsme rádi, že máme možnost potkat se se zástupci všech firem, které nám 
předvedou novinky- akce dobře zajištěny. Hezká byla přednáška MUDr. Tyrpekla. Páteční 
večírek se vydařil - vše perfektně připraveno. Výlet do Jeseníku neměl chybu včetně 
příjemného průvodce. Věřte, že se na takovéto akce, kde se potkáváme se svými přáteli, 
nezapomíná. Tady jsme si s naší nemocí všichni rovni. Ještě jednou díky, že nám byl 
umožněn pobyt na vaší rekondici. Přejeme všem hodně zdraví, abychom se mohli těšit na 
příští rok. 

                                                         Za spolek stomiků z Opavy Eva Zahelová 

Letošnímu pobytu přálo počasí. Ubytování v roubených lázeňských domech s nejčistším 
ovzduším v republice si jistě našlo své příznivce. Pro stomiky středního a staršího věku byl 
uzpůsobený program, zejména léčebné masáže, koupele, plavání apod. Jako prospěšné lze 
hodnotit odborné přednášky firem, soutěže, kvíz i cvičení s komentářem Mgr. Tyrpeklové. 
K méně kladnému ohodnocení patří zdejší kuchyně, strava nepatřila mezi to nejlepší pro 
stomiky (jáhlové rizoto i hrášková omáčka vyvolávaly nemalé problémy). K tradičně 
nejlepšímu patřil společenský večer s přijímáním nových členů mezi stomiky. Předposlední 
den byl vhodně zvolen k dopoledním procházkám, nákupu suvenýrů, relaxaci a výletu do 
Lázní Jeseník, kde společenskou hrou „Stomiku nedej se“ byl výlet zakončen. Děkujeme 
organizátorům za krásně prožité dny a dáváme velkou 1. 

                                                    Za KS Přerov manželé Matouškovi 

 



Děkuji výboru za zajištění rekondice v Karlové Studánce. Ubytování, stravování i 
rehabilitace – výborné (jen ten bazén možná organizačně více promyslet). Zájezd do 
Jeseníku byl výborný nápad, škoda jen, že jsme nebyli více informování o náplni zájezdu a 
neměli sebou ručníky, hůlky, svačiny..). Výborná společenská hra se mohla konat v KS a 
v Jeseníku bychom měli více času na prohlídku. Ale celkový dojem velice dobrý a byla jsem 
zde velice spokojená. Děkuji a těším se zase na společné chvíle s báječnými lidmi. 

                                                   Milena Dluhošová a připojují se Filipcovi a Mališovi 

Se vším spokojenost, bez připomínek. 

                                                  Zdeněk Valášek 

1. Na přednáškách a prezentacích jsme se  seznámili s novinkami, které jsme si mohli 
také prohlédnout a na naše dotazy jsme vždy dostali odpověď. 

2. Rehabilitace byla dostupná pro všechny a rádi jsme ji využívali, hlavně relaxační a 
masážní bazén. Velmi to prospělo našemu zdraví. 

3. Přijímání nových stomiků se moc vydařilo a všichni jsme se skvěle bavili. 

4. Výlet do Lázní Jeseník nás obohatil a poznali jsme další kout vaší pěkné země. 
Všichni účastníci se díky výbornému průvodci mohli seznámit s historií těchto lázní. 

Celkově se tento rekondiční pobyt velmi vydařil, vládla zde milá atmosféra a prospělo to 
tělu i duši. Moc děkujeme za pozvání a za to, že jsme zde mohli prožít pěkné chvíle 

                                                                              manželé Treffonovi,  Polsko 
                                                                                 (přeloženo z polštiny) 

 

 

 


