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      Taky se Vám to stává? Zdá se nám, že Městský úřad neudělal to nebo ono, že chodník není 
tam, kde by měl, že se nestará o nás o staré, že kultura není nic moc. Mně se to stává, stačí však, 
abych několik týdnů či měsíců strávila v jiném městě, která má stejný počet obyvatel, kde se mi to 
moc nelíbí (nechci jmenovat, možná že se mi to jenom zdá a jeho obyvatelé by se mnou 
nesouhlasili). Ale po příjezdu domů srovnávám a vidím. Však, jaký je náš Rožnoveček, jak mu 
zdrobněle říkám, krásný.  Náměstí je plné kvetoucích květináčů, všude je spousta upoutávek na 
kulturní programy a mnoho lidí.  Prostě Rožnov žije!
V červenci jsme měli schůzi naší DIA organizace. Bylo horko, tak se asi všichni schovávali doma 
ve stínku. Přišlo nás málo. Schůze byla v zasedačce Městského úřadu, mohli jsme si uvařit kávu, 
čaj. Ze zprávy o hospodaření jsme se dozvěděli, jakou finanční podporu jsme pro své aktivity od 
Městského úřadu dostali, bez ní bychom mohli těžko existovat.  Podporována je i činnost 
Seniorcentra, které sdružuje několik organizací, včetně naší. A proto velké poděkování patří 
představitelům Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm za jeho pomoc a finanční podporu.
Z toho ovšem plynou povinnosti i pro nás. Když jsme byli jako organizace požádáni o spolupráci 
při pořádání některých akcí, vždy jsme se snažili vyhovět. Je to naše povinnost a musíme pomáhat. 
Jenomže jsou to stále stejní lidé. Přijďte i Vy, kdo nikdy nechodíte, bude Vám s námi určitě prima.

Co se událo v minulém pololetí:



 
Stejně jako v minulých letech pokračovalo pod dozorem p. Malíkové rehabilitační plavání
na hotelu Relax, kterého se pravidelně po pět dopolední účastnilo 17 členů. V dopoledních  
hodinách probíhalo také plavání na Kryté bazénu, kde naši členové využívali výhod zakoupených
permanentek.
Každé první pondělí v měsíci nás p. Malíková přinutila rozhýbat tělo v tělocvičně SZTŠ.
Jedenkrát měsíčně nás p. Faltýnková informovala co nového v léčbě cukrovky, formou diskuzí jsme 
konzultovali naše zdravotní problémy.
Během jarních měsíců připravili zástupci Zubří, Bečev a Rožnova několik krásných výletu okolní  
přírodou, navštívili jsme přehradu na Horní Bečvě, společně jsme přešli z Rožnova do Zubří přes  
Hradisko a v dalším parném odpoledni jsme došli až na Díly.
Na Zavadilce jsme se utkali při turnaji v bowlingu, který připravili zástupci Bečev.  
Naši členové se zúčastnili jako pořadatelé i akcí pořádaných jinými organizacemi: Ekologiáda –   
soutěž  pro  školní  mládež,  Běh  pro  zdravý  Rožnov  –  akce  pro  širokou  veřejnost  a  Slavnost 
Slunovratu - určeno pro všechny bez rozdílu věku.  Díky všem, kteří pomohli.
Zapojili jsme se také do programu Seniorcentra a v rámci tohoto programu jsme navštívili Dlouhé   
Stráně a Velké Losiny a účastnili se kulturních pořadů.
Předsedkyně  p.  Krieglerová  se  v březnu  zúčastnila  jarního  shromáždění  předsedů  územních 
organizací  ve  Žďáru  nad  Sázavou,  kde  byly  projednány  připomínky  k novým  stanovám  a 
k nadcházejícímu  sjezdu Svazu diabetiků,  a  v červnu odjela  do Zlína,  aby s ostatními  předsedy 
územních organizací zlínského kraje  projednala  kandidátku na místo předsedy a na nový výbor 
Svazu diabetiků. 

A co nás čeká a co už začalo:

Je konec prázdnin, konec léta, připravme se na nevlídné počasí, na to, že se nám nebude chtít vyjít 
ven. Nejraději bychom se doma pohodlně usadili do křesla a sledovali televizi. Jenomže my, co 
máme cukrovku, se musíme hýbat a nejjednodušší je chodit, třeba společně na vycházky. Pro ty 
aktivnější je opět připraveno plavání se cvičením ve vodě, cvičení v tělocvičně. 
V pondělí 21. září jsme se sešli v Městské knihovně ve 14, 30 hod. na první poprázdninovou
edukaci, vedenou p. Faltýnkovou. Další termíny na toto pololetí: 19. 10., 16. 11., 14. 12. 2009.
V sobotu 26. září nasedlo 30 účastníků do autobusu a vyjelo směr Valašské Klobouky, kde strávili 
týden plný zdravé stravy, pohybu pod dohledem zdravotních sestřiček 
Cvičení v tělocvičně SZTŠ začíná 12. 10. a pokračuje 19. 10., 26. 10., 9. 11., 16. 11., 23. 11., 
30. 11. a 7. 12. 2009.
Rehabilitační plavání a cvičení na hotelu Relax  je domluveno v těchto termínech:
13. 10., 20. 10., 27. 10., 3. 11, 10. 11. 2009 vždy od 9,30 do 11,30 hod. 
Zájemci hlaste se u p. Kyselého na tel. 608345387 nebo přímo na místě..



Rehabilitační plavání na Krytém bazénu bude probíhat podle domluvy. 
V říjnu bychom chtěli ještě uskutečnit bowlingový turnaj na Zavadilce.
A podle počasí a zájmu členů bychom mohli vyjít ještě někam do přírody, tyhle akce jsou otázkou 
domluvy. Proto prosím naše vyhlášené odborníky na turistiku o návrhy na výlety.
Dne 17. 10. 2009 ve 13 hodin začíná „Den pro zdravý pohyb“ – akce Zdravého Rožnova za 
podpory jiných organizací, včetně naší – určeno pro veřejnost 
V rámci spolupráce se Seniorcentrem jsme přichystali besedu s MUDr. Oldřichem Křenkem 
na téma „Kardiovaskulární choroby a diabetes“. Beseda se koná 23. 11. 2009 v 15 hodin 
v zasedačce Městského úřadu a je přístupná široké veřejnosti. 
Tradiční „Pochod proti diabetu“ proběhne v sobotu 14. listopadu 2009. Po domluvě jsou určena 
dvě místa – Rožnov p. R a Horní Bečva. 
Ve dnech 28. – 29. listopadu se koná sjezd Svazu diabetiků v Praze, bude vyslán jeden člen 
výboru. 
A v prosinci máme plánovanou poslední edukaci v letošním roce, kterou spojíme s oslavou 
nadcházejících vánočních svátků.

Vzpomínka na Jelenovskou:

Ve dnech 26. 9. - 3. 10. 2009 jsme absolvovali rekondiční pobyt v horském hotelu Jelenovská ve 
Valašských Kloboukách. Už asi po desáté, ale ubytování v hotelu a celkové prostředí nám vždycky 
vyhovovalo. Zvláště bazén je pro naše opotřebované údy přímo balzámem. I když ze začátku byla 
voda v bazénu příliš studená (zlí jazykové tvrdí, že mužská část zájezdu šla v neděli do vody  jako 
chlapečci a vycházela  jako holčičky), ale po domluvě s plavčíkem se vše upravilo a plavci byli 
spokojeni. Jen někteří to, bohužel, odnesli nachlazením.
Ráno začínalo měřením glykémií, její výše odhalila naše dietní prohřešky stejně  jako ostatní 
měření v průběhu dne. V 7,30 byl nástup na rozcvičku na terase na čerstvém vzduchu. Všem se nám 
líbila a cvičili jsme do roztrhání těla, někteří sice měli problémy s rovnovážnými cviky, ale to nám 
nezabránilo, aby se na závěr rozcvičky neneslo naše hlasité „Cvičení zdar, zdar, zdar!!!!!!“. 
Po snídani se část účastníků uchýlila do bazénu a zdolávala „rekordy“, další část pokračovala ve 
cvičení v tělocvičně. Zde se ukázalo, kdo se snaží udržet svou tělesnou schránku v kondici a také, 
že nejsme už tak mladí a pružní..
Každý den po obědě jsme vyslechli poučná, někdy i trošku káravá slova Marušky Faltýnkové, naší 
edukační sestřičky. Trpělivě znovu a znovu nás upozorňovala na úskalí a problémy naší nemoci, 
seznamovala nás s novými poznatky léčby cukrovky. V neděli si přizvala i pomoc – přijel MUDr. 
Wiesner, který nás kromě jiného také seznámil s novinkami v nemocnici ve Valašském Meziříčí.
Po edukacích následovalo opět upevňování fyzické kondice ve formě výletů. Méně zdatní 
absolvovali vycházky po blízkém okolí hotelu, ti zdatnější se vypravili na delší túry – výlet na 
rozhlednu Královec, na hrad Brumov. Zdálo by se, že známe za ta léta velmi dobře okolí, že 
nemůže nikdo zabloudit. Ale chyba lávky. Právě těm nejzdatnějším se to podařilo. Chvilka 



nepozornosti, přehlédnutí značek a návrat z výletu už se stal problémem. Naštěstí se podařilo najít 
cestu zpátky k hotelu, takže žádné ztráty nebyly, jen tato skupina dorazila poslední na večeři, 
předběhli ji i ti méně zdatní a pomalejší. 
Kromě výše jmenovaných aktivit jsme také hráli kuželky, navštívili jsme lázně Luhačovice, někteří 
tanečníci předvedli své umění na večírku pořádaném hotelem. Týden uběhl jako voda a najednou 
byl pátek večer a s ním závěrečný večírek s posezením, se zpěvem a také s tombolou, do které 
každý přispěl nějakým dárečkem. Vyhráli všichni, nikdo nebyl zklamán, že nevyhrál. 
A v sobotu ráno už na nás čekal autobus, abychom se vrátili zpět do svých domovů, ke svým 
blízkým.
Celý pobyt utekl moc rychle a my se těšíme na příští. Budeme zdrávi, abychom mohli zase někam 
jet? A kam? Podaří se nám zajistit někde jinde pobyt? Uvidíme.

A na závěr něco pro poučení a na zub:

Ovoce je třeba jíst s mírou
Ne vždy si diabetik uvědomuje, že každý kousek ovoce je třeba započítávat do celkového počtu 
denního příjmu sacharidů. Vonící miska nebo strom plný vitamínům láká, ale bohužel střídmost je 
bez výjimky nutná. Odříkat si některý druh ovoce diabetik nemusí, mnoho z nich ale lze jen trošku 
ochutnat. Jak na to? Pomoci může tabulka, kterou by každý diabetik měl mít stále k dispozici.
Následující údaje přinášejí informace o hodnotě (hmotnosti) jedné výměnné jednotky některých 
druhů ovoce:
Ananas 90 g, angrešt 90g, banán 90 g (asi polovina kusu), borůvky 90 g, broskev 90 g, 
brusinky 100 g, grep 190 g, hroznové víno 90 g, hruška 90 g, jablko 100 g, jahody 160 g (10 kusů),
kiwi 160 g (2 kusy), maliny 100g (3 lžíce), mango 100g, meloun žlutý 130 g,
meloun červený 300 g, meruňka 110 g (3 kusy), nektarinka 120 g, mirabelky 90 g (4 kusy),
pomeranč 140 g (1 kus), rybíz bílý 140 g (8 lžic), rybíz černý a červený 140 g, švestka 90 g (4 ks),
třešně 100 g (15 ks), višně 100 g.

Důležité je hlídat si i oblíbené ořechy:
Mandle a vlašské ořechy 80 g, kešu 40 g, pistácie 60 g, lískové oříšky 90 g, kokos čerstvý 110 g,
Rozinky 15 g, kaštany 40 g, burské oříšky 60 g, para 110 g, kokos mletý 100 g, křížaly z jablek
a hrušek 20 g, sušené meruňky 20 g, datle 15 g, fíky 20 g

Jáhlové koláčky s ovocem:
 600 g jáhel, 350 g krupek, 50 g oleje, 150 g kokosu, trošku koriandru a ovoce podle chuti.

Krupky a jáhly uvaříme s koriandrem, vyvaříme všechnu vodu a necháme vychladnout. Vařené 
krupky s jáhly rozmixujeme, přidáme olej, kokos a vše promícháme. Tvarujeme koláčky, které 
dáváme na vymazaný plech a navrch zdobíme ovocem. Pečeme mírně asi 30 minut.

                                                                                                           Za ÚO SD  C.Danišová, M. Krieglerová


