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Tak jako každoročně je veliká spokojenost. Organizačně a obsahově na vysoké úrovni. 
Stravování velmi dobré a pár nedostatků u ubytování (topení, voda) šlo lehce překlenout 
veselou myslí, mnohými veselými debatami, případně tancem. 

 Ullmanová, Kučera, Krčmářová, Lazar, Kubečka 

I přes potíže s programem se nám tu moc líbilo. Výborné ubytování i dobré stravování. 
Plné naplnění programu umožňovalo celé okolí Červenohorského Sedla. Děkujeme. 

 Bergerovi a Zmítkovi 

Výboru patří upřímné poděkování za uspořádání hezkého pobytu v hezkém prostředí 
včetně programu. 

 Kudělovi 

Děkujeme ostravskému klubu za zorganizování a realizaci rekondičního pobytu 
v krásném prostředí Jeseníků. Moc se nám všem líbilo. 

Fabíkovi, Horníčková, Rodryč 

Zřejmě není překvapení, že jako vždy bezchybná organizace schopného vedení. Jídlo 
super, zábava, ubytování taktéž. Díky všem organizátorům. 

Motykovi, Thom, Střížová, Zubalíkovi 

Opět jsme se po roce sešli na rekondičním pobytu. Sešli se s přáteli, viděli nádhernou 
krajinu, nadýchali se čerstvého vzduchu. Pobyt zde byl velice příjemný, perfektní masáže, 
vířivky i bazén. Překvapil nás i profesionální přístup personálu hotelu a restaurace, kde za 
chvíli zvládli obsloužit tak velké množství lidí. Jídlo bylo velice chutné, ubytování pěkné. 
Našemu výboru děkujeme za vzornou organizaci programu a všech akcí, zábavy i přednášek. 
Velké díky všem a těšíme se za rok opět na další rekondiční pobyt. 

Monika, Dáša, Slávka, Věrka, Zdeňka a Bohumír 

Stomici z Opavy děkují ostravskému klubu za příjemné prožití rekondičního pobytu na 
krásném místě Černohorského Sedla. Máme jen malou připomínku k pití u snídaně (vyřešila 
by to konvice s čajem). Jinak děkujeme výboru a zvláště panu Rohanovi za obětavou starost o 
ubytování a stravování všech účastníků. Přejeme hodně štěstí, zdraví a těšíme se na další 
rekondici! 

Opaváci 

Hodnocení rekondice Červenohorské Sedlo, září 2018 : 1. Výborná organizace, 2. 
Výborný program - rozmanitý, 3. Dobré zajištění masáží, rehabilitací, možnost plavání,  
4. Úžasný kolektiv, 5. Pěkně zvolené místo a počasí nám přálo. Celkové hodnocení : 1 

Marie Ředinová 

S rekondičním pobytem jsme velice spokojeni, jezdíme už 22 let a vždy jsme spokojeni. 
Letos oceňujeme to, že jste nám starším umožnili cestu autobusem, protože ne vždy máme 
možnost se na rekondice dostat. Moc vám za to děkujeme a těšíme se na příští rok. 

Cilečkovi a Hoškovi 

Ubytování pěkné, jídlo dobré, program výborný. Prostředí krásné, je tady jen omezená 
možnost vycházek a to nám počasí moc přálo a bylo hezky. 

Švidrnochovi 

Letošní rekondice se opět zdařila, ale bohužel nám zdraví neumožnilo užít si to naplno. Je 
nám to líto, protože program byl pěkný. Byly jsme moc spokojeny s krásným ubytováním, 



chutným jídlem a opět krásným počasím. Děkujeme za organizaci a budeme se těšit na 
rekondici další, že se za rok zase všichni sejdeme.  

Marie a Jana 

Ubytování velká spokojenost, program byl opět na úrovni, strava dostačující. Byli jsme 
rádi, že jsme se mohli opět setkat s přáteli se stejnými zdravotními problémy. Děkujeme 
vedení ostravského klubu, že nám to umožnili. 

Jančovi  

Každoročně se na rekondice velmi těšíme. Členové výboru opět vynaložili velké úsilí a 
pečlivě vybírali zajímavý a různorodý program. Užili jsme si rehabilitačních procedur, krásné 
vycházky do okolí a také výlety, při kterých nám přálo počasí. Zúčastnili jsme se všech 
přednášek stomických firem a dozvěděli se o všech novinkách. Velmi zajímavé bylo 
dopoledne s předsedkyní českého ILCO paní Ředinovou. Krásný pocit v nás zanechalo 
vystoupení harmonikářky Terezky Škrhákové z Brna, se kterou jsme si zazpívali mnoho 
krásných písní. Ještě jednou velký dík celému výboru. 

Halfarovi 

Pobyt i organizace naprosto v pořádku, jídlo vynikající, program na jedničku. Za hotel a 
pokoje nemůžete, takže nebudeme komentovat. (Majitelé hotelu by měli jít na zkušenou do 
světa ). Děkujeme, moc se nám zde líbilo a to počasí, co jste objednali, nemělo chybu. 

Hartmanovi, Foltákovi, Onderková, Suchancová 

Měli jsme možnost strávit rekondiční pobyt znovu na Červenohorském Sedle, ale 
pohledem o 9 let staršího účastníka. Uvítal nás hotel po rekonstrukci, ve stále stejném 
krásném horském prostředí. Počasí jedinečné, co víc si přát. Ubytování i strava na dobré 
úrovni, k večeři si mohl každý vybrat ze 4 druhů a to rautově, takže si každý jistě našel to své, 
od masa, ryb, zeleniny až po borůvkové knedlíky. Program byl zaměřen jak na edukaci našich 
zdravotních potřeb , tak i zábavu, cvičení, společenské hry a hudební produkci. Poslední večer 
se promítal záznam z představení veselohry v podání  divadelní společnosti „Velkopolomské 
hvězdy“, kde měli role i naši přátelé Milan a Pavla Švidrnochovi. Jen byla škoda, že nám 
nemohli předvést svoje vystoupení naživo. Celkové hodnocení  rekondice je velmi dobré a už 
se těšíme napřesrok, čím zase Slezský klub stomiků Ostrava překvapí. 

Za klub stomiků Přerov předseda  Josef Matoušek  


