
20 let Slezského klubu stomiků Ostrava 
Oslavy 20. výročí založení Slezského klubu stomiků Ostrava vyvrcholily na přelomu září 

a října na rekondičním pobytu v hotelu Relax v Rožnově pod Radhoštěm. O tento pobyt byl 
velký zájem. Zúčastnilo se 117 osob, dalších 14 náhradníků jsme tentokrát nemohli uspokojit. 
Přijeli i hosté ze Slovenska a z Polska. Oslavy probíhaly ve čtvrtek 29.9.2011. Nejprve se ve 
dvou blocích dopoledne a odpoledne představilo 8 firem, které dodávají stomické pomůcky. 
Následovalo milé vystoupení Ládi Kerndla s pětičlennou kapelou. Zpěvák nás vyzval, 
abychom využili možnost si zatancovat. Takový ohlas asi ani nečekal, parket byl neustále 
plný.  

Po krátké přestávce večer vrcholil rautem. Zahájili jsme jej příchodem krále v královském 
úboru, hrála při tom znělka z Noci na Karlštejně „Jede král, jede král“. Nechyběla klubová 
vlajka a výbor klubu v klubových tričkách. Po večeři začala hrát cimbálová muzika Valašský 
vojvoda z Kozlovic a to byla paráda, opravdu něco úžasného. Hráli do půl jedné a téměř 
nikdo neodešel, společně jsme zpívali a tancovali, sólo s muzikou si s chutí zazpíval předseda 
klubu. 

Hezky jsme si užili i další dny rekondičního pobytu. Byly připraveny rehabilitace, stomici 
hojně využívali krásný bazén v hotelu. Velkou legraci jsme si užili při soutěžním odpoledni, 
s písničkami a vtipy mezi nás zavítal Franta Uher z Moravanky, navštívili jsme skanzen i 
Rožnovský minipivovar, nechyběla tradiční bohatá tombola. Překrásné počasí lákalo ke 
kratším i delším vycházkám. Poslední večer zasedla Nejvyšší stomická stolice v čele 
s hyperstomikem, aby slavnostním aktem do klubu přijala sedm nových členů. Účastníci 
vytvořili krásnou rodinnou atmosféru a tak se nelze divit, že při loučení bylo dost slziček. 

Překvapivý dárek k jubileu obdržel náš klub od firem ConvaTec a ALP ecology. 
Zakoupili nám 40 akrů půdy na Měsíci a stejně velký pozemek i na Marsu. Tedy některou 
akci můžeme v budoucnu moci konat na vlastní zahradě mimo naši Zemi. Dáme vám včas 
vědět. 
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