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Ohlasy	účastníků	rekondic	27.9.	–	1.10.2017,	RELAX	Rožnov	p.	R.	

Právě jsem s přítelem absolvovala svůj první rekondiční pobyt stomiků. Dostala 
jsem se po 2 letech své nemoci ven z těch čtyř stěn domova a nemocnic a o něčem 
takovém jsem ani nesnila. Tímto bych ráda poděkovala všem sponzorům a státním 
úřadům, kteří nám na tento pobyt přispěli. Ale hlavně těm, kteří se o nás od první 
minuty příjemně starali. Dokázali vytvořit atmosféru, která byla úžasná a my se krásně 
bavili v bezpečí tohoto společenství, kde jsme si byli rovni. Hodnocení hotelu a služeb 
– to by byly jen samé superlativy (možná jich český jazyk ani tolik nemá). Budu ráda, 
když se příští rok opět s těmi báječnými lidmi setkám a dozvím se i o novinkách 
v pomůckách pro stomiky. Klub stomiků je v dobrých rukou (ne krále Miroslava) ale 
výboru v čele s Doc. Pavlem Kremlem. Ještě jednou poděkování všem! 

Hanka Kuželová a Miroslav Klotka 

Po roce jsme se opět sešli na rekondičním pobytu. Rádi jsme se viděli s přáteli, 
pobavili se při výborných akcích i výletech. Firmy nám představily novinky, užili jsme si 
přírodu s nádherným počasím i masáže a bazén. Spokojeni jsme byli i s ubytováním a 
jídlem. Děkujeme a už nyní se těšíme za rok na shledanou. 

stůl č. 6 

Letošní rekondiční pobyt v Rožnově hodnotíme jako jeden z nejlepších. Vynikající 
stravování – jak co do kvality, tak i množství. Velmi dobrá organizace, krásný kulturní 
program, pěkné počasí neuvěřitelně vyšlo. Zdravotní rehabilitace a přednášky nám 
pomohly ke zlepšení zdravotního stavu. Děkujeme všem, kteří se podíleli na vydařené 
organizaci a moc se těšíme na rekondice příští. 

stůl č.9 - Marie, Jana, Zdeněk a Honza 

Letošní jubilejní 25. rekondiční pobyt opět naplnil naše očekávání. Program byl 
pečlivě připraven a každý si mohl užít pobyt dle svých možností. Ať už výlety, exkurze, 
bazén a různé rehabilitační procedury. Děkujeme!!! 

stůl č. 19 – Motykovi, Hýblovi a Glogovský 

Rekondiční pobyt hodnotíme známkou VÝBORNÁ. Děkujeme za dny strávené 
s vámi. Ubytování a strava velmi dobré, organizátoři mají náš obdiv a úctu, program 
super! Byli jste úžasní, těšíme se a bude nám ctí setkávat se s vámi. 

Čačkovi, Trenčanská a Pavlíková – SLOVILCO 

Jsme nadšeni z pobytu v Rožnově p. R. Cítili jsme se zde úžasně ve společnosti 
přátel z Česka i Slovenska. Obdivovali jsme organizaci a připravený program. Každý 
den byl naplněn zajímavými akcemi a přednáškami, příjemný byl také večerní 
program s tancem, regionální kulturou a humorem. Veselá a příjemná atmosféra 
působila na všechny účastníky. Strávili jsme s vámi nezapomenutelné chvíle. Využili 
jsme rehabilitace (masáže, bazén) a také vycházky. Setkali jsme se s velmi srdečným 
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přijetím, poznali spoustu zajímavých lidí, a proto jsme si ani nestačili prohlédnout a 
poznat vše z krásného okolí. Děkujeme! 

E. a R. Grycz ,Katowice a W. a I.Grudzier, Lublin 

PS. Na shledanou v Polsku v květnu 2018 
(ze slovenštiny a polštiny přeložila A.Nečasová). 

 

Spokojenost po všech stránkách – jako vždy výbor nezklamal. Jediná věc byla 
nemilá, bohužel neovlivnitelná – byla zima na pokoji. Jinak super. 

stůl č. 15 

Chtěli bychom vyjádřit poděkování Slezskému klubu stomiků za organizaci 
rekondic. Vše bylo vynikajícím způsobem zajištěno včetně bohatého kulturního 
programu. Dobře jsme se bavili zpěvem při cimbálovce nebo tancem při hudební 
produkci Edy Rakuse. Finálním zakončením bylo úžasné amatérské divadlo 
„Velkopolomské hvězdy“, kde v komedii Dvouplošník v hotelu Westminster nebylo 
minuty, kde by chyběl smích. Potěšením bylo, že zde hráli i naši přátelé z klubu 
Ostrava Milan a Pavla Švidrnochovi. Během pobytu jsme využili přednášky, 
rehabilitace i bazén. Přálo nám počasí a volný čas jsme využili prohlídkou Valašské 
dědiny, zajímavou exkurzí do výrobny svíček a návštěvou Farmářských trhů. Zkrátka 
rekondice opět na jedničku. 

Mnoho zdaru a úspěchů přeje za Klub stomiků Přerov 
 předseda Josef Matoušek. 

Termín i místo pobytu bylo pečlivě vybráno ke spokojenosti účastníků. Pobyt byl 
dobře organizačně připraven, každý měl možnost si vybrat, jak co se týče procedur, 
tak i sportovního nebo turistického vyžití. Ubytování velmi dobré, jídlo chutné, 
personál velice vstřícný. Proto patří poděkování celému přípravnému výboru našeho 
klubu v čele s předsedou P. Kremlem. Celý pobyt hodnotíme velmi kladně. 

za stůl č. 8  Vilibald Kalvar 

Ve dnech 27.9.-1.10.2017 jsme se zúčastnili rekondičního pobytu v hotelu Relax. 
Jsme stomici z klubu Opava a tak jsme se těšili na setkání s přáteli z ostatních klubů. 
Tento pobyt se opravdu podařil. Zasloužilo se o to i krásné slunečné podzimní počasí. 
Zúčastňovali jsme se dobře promyšleného programu k obveselení i seznámení 
s okolím. I firmy se snažily dobře prezentovat své výrobky – spokojenost. Strava 
výborná – nám vyhovující, žasli jsme nad přístupem personálu, který nás obsluhoval 
vždy s úsměvem. Pokoje čisté, útulné. Chtěli bychom poděkovat ostravskému klubu, 
hlavně organizátorům a pomocníkům. Víme, že zajištění takové pěkné akce dá hodně 
práce. Proto jim všem přejeme hodně zdraví a síly do dalších let a děkujeme. 

stůl č.21 – Češkovi, Zahelová E., Zahelová L. a Gregorová  
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Již poněkolikáté v hotelu Relax… Nic víc než spokojenost. 

stůl č. 20 

Ubytování výborné, stravování výborné, obsluha výborná. Díky!!! 

bez podpisu 

RELAX je relax!!!  Jednička s hvězdičkou. Děkujeme všem, kteří se zasloužili o 
příjemný, zajímavý a zábavný program a pobyt v hotelu Relax. Bezva byly přednášky 
firem stomických pomůcek, relaxační procedury byly pro nás ozdravné. Příjemným 
doplňkem byla návštěva Mlýnské doliny s komentářem a rovněž i výrobna svíček. 
Také výlet do Velkých Karlovic se zdařil! Divadlo super!!! Za podpory pěkného počasí 
jsme si osvěžili tělo i duši. 

Halfarovi, Lyčková a Dluhošová 

Každým rokem se všichni těšíme na rekondiční pobyt, na setkání s příjemným 
kolektivem stomiků a perfektní organizaci celé akce. Mysleli jsme si, že už nelze nic 
vylepšovat, ale na těchto rekondicích jsme se opět přesvědčili, že jsou další formy 
zábavy a skvělé organizace. Děkujeme za krásné chvíle a perfektní zábavu všem. 

Soňa, Dáša, Zdeněk a Jirka 

Hodnocení rekondicí 27.9. -1.10.2017, Hotel Relax Rožnov pod Radhoštěm: 

- kvalitní přednášky zástupců firem dodávající stomické pomůcky 

- dostupnost kvalitních masáží 

- dobrá možnost využití kulturních a společenských zařízení ve městě 

- možnost využití koupání v bazénu (ne všude může jít stomik do bazénu) 

- z hotelu Relax jsou krásné procházky do okolní přírody 

- velice dobře hodnotíme kulturní program připravený po celou dobu pobytu 

Rádi jsme se setkali s ostatními stomiky a za vše děkujeme. 
Jiří a Alžběta Jančovi z klubu stomiků Přerov 

 


