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Opět je další rekondiční pobyt za námi. Počasí se umoudřilo a užili jsme si sluníčka i přírody. 

Setkali  jsme  se  opět  s přáteli  a  děkujeme  za  novinky  všem  firmám. Děkujeme  za  také  za 

masáže,  fantastické masážní  vany  i bazén  a  za organizaci  veškerých  akcí. Budeme  se  těšit 

opět za rok na další setkání. 

M. Darmovzalová a M. Halfarová 

 

Opět  nastala  doba,  kdy  nám  končí  naše milovaná  rekondice.  I  když  ta  letošní  proběhla 

v pozdějším  termínu,  tak  se nám počasí moc  vydařilo  a  vše proběhlo  k plné  spokojenosti. 

Luxusní ubytování s dobrou cenou. Děkujeme celému výboru za pěkný program, dobře jsme 

se pobavili  a  za mou osobu  chci poděkovat  za připravenou oslavu mých narozenin  v milé 

společnosti. Za vše velké díky a zase se budeme těšit na příští rekondice. 

                                                                                       Jana a Marie 

 

Průběh  rekondic  hodnotíme  kladně  jak  po  stránce  organizační  a  bohatého  programu,  tak 

nádhery  prostředí. Upřímný  dík  patří  celému  kolektivu,  který  to  (díky  zmatkařům)  neměl 

lehké. 

                                                                                Děkují Kudělovi 

 

Rekondice  se  mi  moc  líbily. Masáže  velice  příjemné,  prezentace  firmy  ConvaTec    velmi 

zábavná.  Kuchaři  vařili  dobře,  s doprovodným  programem  jsem  byla  spokojená.  Sobotní 

výlet na Soláň byl vydařený, krásně svítilo sluníčko a na hotelu  jsem využila saunu, bazén  i 

koloběžky. 

                                                                                  Anonym 

 

Ubytování bylo  velmi hezké,  čisté, dobrý  servis.  Strava dobrá,  chutná,  snad by mohla být 

rychlejší obsluha, muselo se dlouho čekat. Program byl velmi pestrý, dobře připravený, každý 

si mohl vybrat. Poděkování zaslouží všichni, kdo se na celém programu podíleli. 

                                                                                      Kalvarovi 

 

Jako každoročně skládáme poklonu celému výboru za bezchybné zorganizování celé akce. Za 

stravu bychom nedali zrovna michelinskou hvězdičku, ale frgály to vše spravily!  

                                                                                             Stůl č. 9 



 

Velmi dobrá rehabilitace  (sauna, masáže), vyšší cenová úroveň, dobrá organizace a úroveň 

doprovodného  programu,  pár  novinek  u  stomických  firem,  horší  kvalita  prostor  pro  naše 

akce. 

                                                                                        V. Bureček 

 

Každoročně se těšíme a ani letošní pobyt nás nezklamal. Krásné prostředí, počasí a dobří lidé 

přispěli  k naší  spokojenosti.  Program  byl  velice  pestrý,  každý  si mohl  vybrat  vzhledem  ke 

svému zdravotnímu stavu. Prezentace, soutěže, procedury, večírky, vše bylo výborné. A výlet 

na Soláň neměl chybu – počasí nádherné. Velký dík patří celému výboru v čele s doc. Pavlem 

Kremlem. Děkujeme.              

                                                                                        Anna a Josef Halfarovi 

 

Všechno bylo super, jen načasování sauny nebylo moc dobré. 

                                                                                 Švidrnochovi 

 

Za pokoj 104 ‐ s ohledem na cenovou hladinu OK!!! 

                                                                                        Z+ H+ Z 

 

Ubytování  i  stravování  velmi  dobré,  vysoká  úroveň  rehabilitace  a  také  možnost  využití 

bazénu a sauny kdykoliv a zdarma. Také vysoká úroveň obsahu rekondice, hlavně oslava 25 

let  vzniku  klubu,  kulturní  obsah,  hry,  přijímání  nových  stomiků.  Velmi  dobrá  dopravní 

dostupnost, vše na jednom místě. Zkrátka – rekondice byla FAJN.  Děkujeme. 

                                                                                          Jirka, Soňa 

 

Máme za sebou jeden z nejlepších rekondičních pobytů. Děkujeme všem, kteří se podíleli na 

organizování přednáškových akcí, dobrého jídla a pití, zábavy, tomboly, ubytování v krásném 

prostředí  našich  Beskyd. Moc  všem  děkujeme  za  skvělé  zážitky  a  už  se  těšíme  na  další 

rekondici za rok. 

                                                                                        Manželé Filipcovi 

   



 

Rekondice  v hotelu  DUO  byly  dobře  zorganizované,  program  byl  bohatý  a  líbil  se  nám. 

Ubytování v zrekonstruovaném hotelu bylo velice dobré. Strava dobře vybraná, jídla chutná 

až na dosti tvrdý řízek a steak. Počasí nám přálo a děkujeme všem organizátorům. Budeme 

mít pěknou vzpomínku. 

                                                                                          Stůl č. 1 

 

Hotel  výborný,  jídlo  dobré,  obsluha  dobrá,  na  pokoji  málo  teplá  voda,  sauna  špatně 

načasovaná, pivo špatně načepované. Jinak celková organizace výborná, program výborný a 

jsme velmi spokojeni.    

                                                                                            Glozarovi 

 

Na  rekondiční  pobyt  s klubem  stomiků  se  velmi  těšíme.  Ani  letošní  pobyt  nás  nezklamal, 

ubytování i stravování, procedury a hlavně program, za který velmi děkujeme celému výboru 

v čele s naším předsedou doc. Pavlem Kremlem. 

                                                                                       Strokočová, Halusková 

 

Ďakujeme  za  krásne  strávené  dni  na  vašom  rekondičnom  pobyte.  Naše  ďakujem  patrí 

organizátorom‐  za vybratú  lokalitu v krásnej prírode, program, ktorý nám pripravili. Za nás 

veĺká spokojnost. 

                                                                                    Čačkovi, Trenčanská, Pavlíková 

 

Opava  děkuje  ostravskému  klubu  za  pěkně  prožitých  5  dnů  v krásném  prostředí  Beskyd 

v hotelu  DUO.  Potkali  jsme  se  se  známými,  načerpali  síly  do  dalších  dnů,  předali  své 

poznatky. Pokoje byly pěkné, čisté. Počasí nám celkem přálo, hlavně v sobotu to byla pěkná 

tečka. Oceňujeme práci pana Rohana, který měl vše propracované a promyšlené – zařizovat 

jídlo nebylo  snadné. Děkujeme  i ostatním  členům výboru, kteří pomáhali panu vedoucímu 

Kremlovi.  Program  byl  různorodý,  byli  jsme moc  spokojeni. Využili  jsme  nabídky  hotelu  – 

vany, masáže atd. Sauna byla nenahřátá, bazén studený. Vedení hotelu nejevilo o nás hosty 

zájem. Těšíme se na další akce, které prožijeme s vámi. Přejeme hodně zdraví a sil do další 

práce. 

                                                                            Zahelová, klub Opava 

   



 

KLUB OSTRAVA SLAVÍ ČTVRT STOLENÍ, 

OSTATNÍM KLUBŮM TATO ZPRÁVA PŘILETÍ. 

KLUBY PŘIJÍMAJÍ POZVÁNÍ A VŠICHNI SE TĚŠÍ NA PĚTIDENNÍ SETKÁNÍ. 

KAŽDÝ DEN S NOVÝM PROGRAMEM – PŘEDNÁŠKY, CVIČENÍ, PÍSNIČKY, TANEČEK, 

RŮZNÉ SPOLEČENSKÉ HRY A ZDOLALI JSME  I NEJEDEN KOPEČEK. 

NA HORNÍ BEČVĚ MOC DOBŘE BYLO, ANI POČASÍ NÁS NETRÁPILO. 

SLUNÍČKO SE SMÁLO A BÝT TADY ZA TO STÁLO. 

DĚKUJEME ZA POZVÁNÍ A ZA KRÁSNÝ PROGRAM  A JESTLI ŽIVI BUDEM, 

BUDEME SE TĚŠIT NA DALŠÍ SPOLUPRÁCI S VAŠÍM KLUBEM. 

SE VŠEMI SE LOUČÍ A NA POBYT VZPOMÍNÁ KLUB  STOMIKŮ Z NOVÉHO JIČÍNA. 

DĚKUJEME.                                                            


