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OHLASY ÚČASTNÍKŮ REKONDIČNÍHO POBYTU  
25. – 29.9.2019 – HOTEL BAUER, BÍLÁ 

 

Opět po roce jsme se sešli na rekondičním pobytu, na který se vždy velmi těšíme. Ani 
letošní pobyt nás nezklamal, ubytování, stravování, procedury a hlavně program, za který 
velmi děkujeme celému výboru v čele s naším předsedou doc. Pavlem Kremlem. 

Nadýchali jsme se všichni čerstvého vzduchu, potěšila nás nádherná příroda a vycházky 
po okolí. Už teď se těšíme za rok opět na viděnou.  

Stůl č. 27: Strokočová, Darmovzalová, Halusková, Suchancová 

Rekondice se velice vydařily ke vší naší spokojenosti. Zúčastnili jsme se všech přednášek 
firem a také využili možnosti rehabilitace. Velký dík patří celému výboru. 

Děkujeme Halfarovi 

Rekondice Bílá 2019 maximálně splnily naše očekávání. Přednášky stomických firem 
byly hodnotné. Ubytování velmi dobré, personál vstřícný, kulturní a společenský program byl 
velmi dobře připravený. Dobře jsme si odpočinuli, nabrali nových fyzických a psychických 
sil. 

Děkujeme Alžběta a Jiří Jančovi 

Děkujeme ostravskému klubu za příjemný pobyt na rekondicích na Bílé. Vzorná 
organizace, přednášky poutavé, pěkný program, báječný bazén a masáže. 

Děkuje stůl č. 1 a 2 

K rekondičnímu pobytu na hotelu Bauer vyjadřujeme spokojenost s programem, 
ubytováním a stravou, za což děkujeme členům výboru. 

Manželé Kudělovi 

Tak hurá, 27. rekondice je za námi. A tak vidíme, jak ten život utíká. Celý pobyt můžeme 
hodnotit velmi kladně. Ubytování a strava perfektní (až na zbytečně velké porce), úžasný 
rehabilitační program. Poprvé jsme se k naší spokojenosti setkali s masážemi thaskými 
masérkami. Abychom jenom nechválili, jediným nedostatkem byl pro nás stomiky slabý tlak 
vody v krásných koupelnách. 

Firemní přednášky byly opět poučné a zajímavé. Děkujeme našemu výboru za zajištění a 
dobrou organizaci našeho pobytu včetně celého programu. Teď už si přejeme, jen ať se 
v hojném počtu sejdeme příští rok! 

Za stoly č. 11 a 12: Marie, Jana, manželé Kalvarovi, Zdeněk a Vašek 

Byla jsem v zastoupení pana Hoška. Velmi mě překvapilo dobré jídlo a dobrý kolektiv. 
Také počasí nám přálo. Organizace výborná. Děkuji, že jsem vás mohla poznat. 

J.K. 

Letošní rekondiční pobyt na Bílé byl, jako vždy, perfektně připravený. Ubytování, jídlo 
bylo výborné, přednášek hojnost. Informací bohatě i počasí nám přálo. Co nám snad scházelo, 
byla zdviž do poschodí. Děkujeme celému výboru za spoustu odvedené práce, ať se vám daří i 
nadále. 

Foltákovi a stůl č. 3 

Pobyt na rekondici se nám velice líbil, nabil nás pozitivní energií. Děkujeme 
organizátorům za perfektní organizování, načasování veškerého programu. Strava výborná, 
všeho dost! Díky, příště se sejdeme zase, jestli nás vezmete.  

Díky za vše, stůl č. 5-6, Češkovi, Nosovi, Páterová 
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Ďakujeme organizátorom za organizáciu tohoto pobytu. Ďakujeme za pozvanie a těšíme 
sa na ďalšiu spoluprácu. Ubytovanie bolo super. Strava výborná, okolie hotela je v krásnom 
prostredí, ktoré sme využili na relax. 

Ďakujeme, Čačkovi, Trenčanská, Bajzíková 

Vše bez problému, práce výboru bez chyb, pochvala za vše, nemělo to chybu, super 
pobyt. 

Žáček, Hrušková, Thom, Střižová 

Není co dodat, všechno bylo perfektní, jak ubytování, strava a prostředí. 
Děkujeme moc, Milan a Pavla Švidrnochovi 

Děkujeme organizátorům za uskutečnění pěkného pobytu na Bílé. Náplň rekondic se nám 
líbila, přednášky byly přínosem pro všechny. Pěkným zpestřením byly zábavné večery pro 
navázání kontaktů s novými členy. Ubytování v hotelu příjemné, personál vstřícný, strava 
chutná. Příjemným zpestřením byl wellness. 

Dluhošová, Lyčková 

Beskydy jsou kouzelná krajina, tady náš rekondiční pobyt začíná, 
klub stomiků Ostrava tento pobyt pořádá. 

Na bílou jsme přijeli, abychom tu krásu viděli, 
Ubytování hotel U Bauera – koupání, sport, kultůra 
a horské trasy plné krásy. 

Písničky, taneček, dobrá muzika potěší všechny nejen stomika. 
Na každý den program skvělý, přednáškami propletený. 
Tak jsme zase o kus dál, máme svou hymnu a taky rituál. 

Nemoc mnohdy přijde jak blesk z čistého nebe, 
postihnout může každého i tebe. 
Pak se stáváš stomikem a chodíš se značkovým pytlíkem, 
každý nový stomik, jako nový člen, rituálem je ohromen. 

O Beskydech se ví, že na zdraví působí.‘ 
Je to region plný přírodních krás, 
kde všechny generace vracejí se zas a zas. 

Samé skvělé akce, každý si vybírá, co chce a jak chce. 
Barevný podzim otvírá své náručí, za počasí však nikdo neručí, 
pár kapiček z nebe mlha i sluníčko 
nevadí, to je pro naše zdravíčko 
a ta zdejší dobrá strava, ta nám sílu dává. 

Pět dní pobytu už je pryč, od svých pokojů vracíme klíč 
a z krajiny tradic a kouzelných stromů, 
vracíme se zase domů. 
Domů, domů cestička, při loučení ukápne i slzička. 

Nám se tady líbilo, všechno nás tu bavilo. 
Těšíme se, že po nějakém čase, setkáme se někde zase. 

Děkujeme všem, hlavně těm, kteří toto setkání připravili. 

Klub stomiků Novojičínska. 


