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           Každý rok končí vánočními svátky. Svátky klidu a uklidnění mysli, rozjímání, 
vzpomínání na dětství, na dárečky pod vánočním stromkem. 
Poslední den roku, Silvestr by měl být naopak veselý a plný zábavy a veselí. Ale kde jsou ty 
časy bujarých Silvestrů, strávených s partou kamarádů. Ajaj, jeden má bypass, druhého bolí 
žlučník, my všichni ostatní máme cukrovku, takže na bujaré veselí u láhve alkoholického 
moku můžeme jenom vzpomínat. Zůstala nám už jenom televize a vtipy, tak si vyprávějme, 
dokud si nějaký pamatujeme.

Povídají si dva kamarádi. „Tak letos budeme poprvé slavit silvestra doma.“ 
„Ale copak proč?“  Kamarád jenom vzdychne: „No, manželka už nemá sílu, 
aby mě zase táhla domů!“

            Loňský rok byl rokem šetření peněz, rok krizový? A co ten nový letošní? Bude lepší 
nebo bude aspoň stejný jako ten loňský? A co ta prasečí chřipka nebo ta normální, vyhne se 
nám nebo se máme nechat očkovat? Dá se totiž léčit různě.

Angličan si vezme láhev whisky a jde si ji vypít do klubu, kde stráví celý 
den. Francouz si vezme láhev koňaku a jde si ji vypít k milence a stráví u ní 
celý den. Čech si vezme skleničku ranní moči a jde s ní na zdravotní 
středisko, kde stráví celý den.

              A co my důchodci? Jak se nám bude dařit? Mají se důchodci v EU stejně dobře jako 
my?



Ten ve Švédsku vstane, posnídá ze švédského stolu, vezme raketu a jde do 
klubu hrát tenis. Francouzský důchodce si dá francouzskou bagetu, 
camembert a jde do klubu hrát golf. Český důchodce vstane, vezme si 
švédské kapky, francouzské hole a jde do práce.

          Myslím, že to s námi ještě není tak nejhorší. Představme si situaci kdy: 

Babička s dědečkem jsou tak chudí, že mají jen jedny zuby. Babička si je 
vezme a povídá: „Žes pil pivo?“ „Jo“, ale babička pokračuje, „žes pil rum?“ 
„Jo“ na to děda. „ A že ti to nesedlo?“

            Tak to s námi doufám nedopadne. A to už je poslední vtip, který jsem Vám chtěla pro 
lepší náladu na začátku roku 2010 sdělit.
Až Vás přejde smích, myslím po přečtení předcházejícího, tak si vezměte tužku, kalendář a 
zaznamenejte si všechny akce, které pro Vás DIA organizace připravila a hlavně se 
zúčastňujte v hojném počtu.

Takže dobrý rok 2010!!!!

Hodnocení roku minulého:

        Během celého loňského roku probíhalo pod dozorem p. Malíkové rehabilitační plavání
na hotelu Relax. V dopoledních hodinách probíhalo také plavání na Krytém bazénu, kde naši 
členové využívali výhod zakoupených permanentek. Po tři pondělky v každém  měsíci nás 
p. Malíková přinutila rozhýbat tělo v tělocvičně SZTŠ.
V průběhu  celého  roku  nás  p.  Faltýnková  seznamovala  na  edukacích  s novými  poznatky 
v léčbě diabetu  a formou diskuzí jsme konzultovali naše zdravotní problémy.
Během jarních a letních měsíců připravili zástupci Zubří, Bečev a Rožnova několik krásných 
výletů  okolní  přírodou,  navštívili  jsme  přehradu  na  Horní  Bečvě,  společně  jsme  přešli 
z Rožnova přes Hradisko do Zubří a v dalším parném odpoledni jsme došli až na Díly.
Na bowlingové dráze  na Zavadilce  se  po dvakrát  utkali  naši  členové v turnaji  a přes své 
zdravotní problémy ukázali sportovního ducha v boji o vítězství.
        Po prázdninové přestávce se opět rozběhla činnost a vrcholily přípravy na náš týdenní 
rekondiční pobyt na Jelenovské, kterého se zúčastnilo 30 lidí (28 členů + 2 zdrav.sestřičky). 
I přes problémy, jež nás během pobytu pronásledovaly, se pobyt vydařil.
V listopadu se uskutečnil tradiční Pochod proti diabetu, poprvé za dobu trvání jsme uspořádali 
Pochod na dvou místech současně  - v Rožnově a na Horní Bečvě, aby se jej mohli zúčastnit
i diabetici z okolních obcí.
Závěr roku patřil poslední edukaci spojené s ochutnávkou dia cukroví z kuchyní našich členek 
a vánočnímu turnaji v bowlingu.

         Naši členové se také zúčastnili jako pořadatelé i akcí pořádaných jinými organizacemi:
22. 4. 2009 –    Ekologiáda - soutěž pro školní mládež, 
20. 5. 2009 -     Běh pro zdravý Rožnov – akce pro širokou veřejnost, 
20. 6. 2009 -     Slavnost Slunovratu - určeno pro všechny bez rozdílu věku 
17. 10. 2009 -   Den pro zdravý pohyb – akce pro širokou veřejnost, kde kromě jiného členky 
                         naší organizace měřily tlak a hodnotu cukru.

         Zapojili  jsme se také do programu Seniorcentra  a v rámci tohoto programu jsme 
uspořádali  v listopadu besedu pro širokou veřejnost  na téma  “Kardiovaskulární  choroby a 
diabetes“.



Myslím, že loňský rok byl na akce a zážitky z nich bohatý a budeme se i nadále snažit
udržet nastolený směr.

Zprávy z     ústředí:   
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 připravovanému sjezdu Svazu diabetiků, v červnu odjela do Zlína, aby s ostatními předsedy 
územních organizací zlínského kraje  projednala  kandidátku na místo předsedy a na nový 
výbor Svazu diabetiků.  Jak už bylo několikrát  připomenuto,  ve dnech 27.  -  28.  11.  2009 
proběhl v Praze sjezd Svazu diabetiků, na který byla vyslána předsedkyně Krieglerová, aby za 
naší  organizace  volila  nejvhodnější  kandidáty  na post  předsedy Svazu a  do kontrolních a 
revizních komisí.

Co nás čeká v     letošním roce  :
          Budeme i nadále pokračovat v rehabilitačním cvičení v tělocvičně, které se uskuteční 
vždy v pondělí od 13 – 14 hodin. Je možné také po dohodě využít tělocvičnu i  k hraní ping 
pongu. Přesné termíny cvičení budou upřesněny.
           Probíhají jednání o rehabilitačním cvičení a plavání na hotelu Relax a na Krytém 
bazénu.  Termíny budou upřesněny.
           Po dohodě s p. Faltýnkovou budou probíhat edukace v galerii Městské knihovny vždy 
ve 14,30 hod. v následujících termínech:

15. 2.            Diabetik při hospitalizaci
15. 3.          Principy selfmonitoringu
19. 4.          Cukrovka a deprese
17. 5.            Glykemický index potravin
14. 6.            Stop cukrovce
20. 9.            Světový den srdce
18. 10.          Diabetická dieta při užívání antikoagulační léčby
15. 11.          Chřipka a diabetik
14. 12.          Volné téma

            Podle počasí a zájmu členů bychom mohli vyjít opět někam do přírody, tyhle akce 
jsou otázkou domluvy. Proto prosím naše vyhlášené odborníky na turistiku o návrhy na 
výlety.
           Ve dnech 2. – 9. 10. 2010 se uskuteční týdenní rekondiční pobyt na Jelenovské, na 
výroční členské schůzi budou rozdány závazné přihlášky na tento pobyt. Vyplněnou přihlášku 
předejte do 30. 4. 2010  p. Kyselému nebo p. Krieglerové se zálohou 1000 Kč.
14. listopadu budeme opět  „ pochodovat  proti diabetu“  jak v Rožnově, tak na Horní Bečvě.
Plánujeme také bowlingový turnaj a účast na akcích jiných organizací – Klubu seniorů, 
sdružení Zdravý Rožnov.



A ještě něco pro náš mlsný jazýček:                           
                                                                                         
Nepravá humrová pomazánka                                                                                      

      100 g mrkve, 100 g ředkviček, 60 g cibule, 1 dl netučného bílého jogurtu, 
      1 lžíce majonézy, 60 g rajčat, 1 lžíce citrónové šťávy, pepř, nekalorické 
      sladidlo, sůl
      Omytou mrkev a ředkvičky nastrouháme najemno, přidáme nadrobno nasekanou 
      cibuli, sůl, jogurt, vše promícháme. Dochutíme citrónovou šťávou, pepřem a 
      sladidlem. Mažeme na krajíčky chleba. Zdobíme plátky rajčat a zelenou 
      petrželkou.

    1 porce obsahuje:
      165 kcal – 690 kJ      5 g bílkovin      9 g tuku      16 g sacharidů      3,3 g vlákniny
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Územní organizace Svazu diabetiků Rožnov p. R.

Vás srdečně zve na

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI

Datum konání  :    středa  24. 2.  2010 ve 14,30 hod.
Místo konání    :    velká zasedací místnost Městského úřadu Rožnov p. Radh.

Před zahájením se od 14. hod. budou vybírat členské příspěvky na r. 2010, které činí proPřed zahájením se od 14. hod. budou vybírat členské příspěvky na r. 2010, které činí pro  
důchodce 80 Kč, pro pracující 160 Kč (příspěvky je možno zaplatit i prostřednictvím jinéhodůchodce 80 Kč, pro pracující 160 Kč (příspěvky je možno zaplatit i prostřednictvím jiného  
člen). Prosíme, aby členové,  kteří nemají zaplacené členské příspěvky ještě za r. 2009 člen). Prosíme, aby členové,  kteří nemají zaplacené členské příspěvky ještě za r. 2009 
(k 1. 1. 2010 je to 26 členů),  aby je doplatili v(k 1. 1. 2010 je to 26 členů),  aby je doplatili v  co nejbližším termínu nebo také na schůzi.co nejbližším termínu nebo také na schůzi.

Vezměte, prosím, sebou průkazky Svazu diabetikůVezměte, prosím, sebou průkazky Svazu diabetiků
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Kontaktní adresy:  Marie Krieglerová, Valašská 1658, Rožnov, mobil: 739377091    Kontaktní adresy:  Marie Krieglerová, Valašská 1658, Rožnov, mobil: 739377091    
                                Josef Kyselý, Tyršovo nábř. 824, Rožnov,   mobil: 725684803                                 Josef Kyselý, Tyršovo nábř. 824, Rožnov,   mobil: 725684803 
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