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Asi tak v polovině března jsem dostala e-mail – „blíží se začátek dubna, připrav, prosím Tě, 
úvodní stránku DIA Servisu, ale něco optimistického“. Něco optimistického, ale kde vzít a 
nekrást? Bolelo mě koleno, od vánoc jsem ztloustla asi 3kg, takže pohyb mi dělá problémy, 
halenku, kterou nosím do divadla, ne a ne dopnout. Počasí  je stále jako uprostřed zimy, jaro 
je  v nedohlednu. Už mi sice vylezly papriky a mohla bych je přesazovat, ale jsem nějaká bez 
elánu, nic se mi nechce. Už zase napadl sníh a to je 16. března! Pranostika sice říká, že březen 
za kamna vlezem, ale co je moc, to je moc. Ven na procházku mě to neláká, jediné, co jsem 
schopna a ochotna dělat, je číst si a samozřejmě přitom něco dobrého žvýkat. A ven vyjít 
jenom nakoupit a do knihovny pro nové čtivo. Nejraději mám detektivky. Posledně mi paní 
knihovnice nabídla knihu Jiřiny Šiklové, známe socioložky, „Deník staré paní“. Nemohla 
jsem se od ní odtrhnout. Kolik tam je moudrosti o nás starších, kolik kritických poznámek. 
Kromě jiného obsahuje poučné desatero, jak se chovati. Nechci unavovat, ale aspoň jeden 
bod, ten poslední.
„Nelituj se proto, že jsi stará. Je to výsada, ti méně šťastní zemřeli a stáří se nedožili. 
Pamatuj, že hezké a smysluplné stáří, plné pohody, lásky a hezkých vztahů je odměnou 
za dobrý a hodnotný život. Odpovědnost a zásluhu za něj neseš především ty sama“.  
Těch zbývajících 9 bodů obsahuje stejně hluboké myšlenky. Možná ještě jednu, která 
vystihuje náš sklon si stále na něco stěžovat, třeba na to počasí, či na zhoršující se zdravotní 
stav. Je to sice psáno pro ženy, ale i muži se mohou zamyslet.



„Nepovídej stále o svých starostech, nemocech, bolestech a nestěžuj si. Léty jich přibývá 
a s nimi roste i náklonnost je vypočítávat, pro tvé okolí to může být nudné“. 
A ještě chytrá věta jen pro ženy. Nebo i pro muže? 
„U mladých žen nahrazuje krása ducha, u starých duch krásu“.
Čtu po sobě, co jsem napsala, nejraději bych to vymazala, vždyť to není vůbec optimistické. 
Ale zrovna vysvitlo sluníčko, koncem týdne se má oteplovat, koncem dubna pojedeme do 
Uherského Hradiště na výlet. Určitě by každý našel spoustu drobných radostí, které ho čekají. 
No, není to optimistické? A nakonec, není to úžasné, že my starší dámy si „mejlujeme“?
Krásné, slunečné Velikonoce přejí všichni, co připravují DIA SERVIS!!!

Co se přihodilo:
Měsíce leden a únor jsme strávili v relativním klidu. Jen 24. 2. 2010 proběhla výroční členská 
schůze, které se zúčastnila nadpoloviční většina členů organizace. Účastníci schůze byli 
seznámeni s hospodařením za loňský rok, proběhlo zhodnocení loňské činnosti a byly 
naplánovány další akce pro rok letošní. Došlo také ke změně ve výboru – pro zdravotní 
důvody skončila práci ve výboru p. Marie Časnochová a byla nahrazena p. Stanislavem 
Jaroněm. Předsedkyně p. Krieglerová informovala o spolupráci s MUDr. A. Kalincem a 
edukační sestrou p. Černou v oblasti edukací.  Měsíční edukace p.Faltýnkové bude  doplňovat 
svými přednáškami MUDr. Kalinec. P. Černá se setkala s členy výboru, kde nastínila nový 
způsob edukací s tzv. mapami.
V diskusi padl také návrh na navázání spolupráce s nadací Děti, kultura a sport a uspořádat
několika denní pobyt v Uherském Hradišti. Tento návrh byl přijat.
V měsíci březnu začalo pravidelné pondělní cvičení v tělocvičně a bude dále pokračovat v 
níže uvedených termínech.
Rehabilitační plavání na hotelu Relax vyplnilo všechna úterní dopoledne měsíce března.
V sobotu 27. 3. 2010 jsme se spolupodíleli na akci Zdravého Rožnova nazvané „Malý 
seminář studené kuchyně“.

Co nás čeká?
Bude pokračovat cvičení v tělocvičně v těchto termínech: 12. 4., 19. 4. a 26. 4. 2010..

Pravidelné měsíční edukace budou pokračovat v určených termínech: 
19. 4.          Cukrovka a deprese
17. 5.            Glykemický index potravin
14. 6.            Stop cukrovce

Další dubnovou akcí je bowling na Zavadilce ve středu 21. 4. 2010 v 15 hodin. Odjezd 
autobusu ve 14,20 hod. a 14,25 hod. ze st. č. 14.

Ve čtvrtek 22. dubna v 9 hod. v Domově pro seniory se uskuteční první zkušební edukace 
s mapami pod vedením edukační sestry p. Černé, .které se zúčastní 5 členů organizace. 
Po zhodnocení této zkušební edukace se rozhodne o pokračovaní edukací pro další členy.



Ve dnech 27. – 28. 4. 2010 se uskuteční dvoudenní zájezd do Uherského Hradiště. 
Program zájezdu:  úterý - prohlídka Muzea Velké Moravy, Buchlovice, prohlídka Slováckého
                                          muzea, večeře U hejtmana Šarovce
                    středa- Zlín – Baťovo muzeum, volné odpoledne na nákup a prohlídku 
                                          Zlína
Odjezd:  úterý 27. 4. v 7,45 hod. z autobusového nádraží ze st. výstup, členové ze Zubří 
budou vyzvednuti v 7,50 hod. u zastávky směr Valašské Meziříčí.
Návrat: středa 28. 4. kolem 18. hodiny do Rožnova. 
Cena zájezdu: 200 Kč. Zájezd je pořádán ve spolupráci s nadací Děti-Kultura-Sport a suma, 
vybraná od účastníků zájezdu, bude použita jako sponzorský dar pro nemocné děti. 

Podle počasí bychom mohli začít s našimi výlety po okolí Rožnova. Termín a trasa prvního 
výletu  budou určeny na dubnové edukaci.
Sdružení  Zdravý Rožnov pořádá dne 20. 4. 2010 tradiční Ekologiádu. Opět se budeme 
spolupodílet jako pořadatelé, proto prosím „Rožnováky“ o pomoc při zajišťování této akce.
Termíny dalších akcí, na kterých se spolupodílíme, budou včas dány na vědomí.

Zprávy:
10. března 2010 se zúčastnila p. Marie Malíková z pověření výboru krajského zasedání 
předsedů územních organizací, kde byli zástupci organizací seznámeni se situací ve Svazu.
Špatná finanční situace naší republiky se projevila i ve financích našeho Svazu, byly 
podstatně sníženy prostředky na provoz ústředí – snížení mzdových nákladů, provozních 
nákladů, snížení počtu zaměstnanců (odchází sekretářka, zrušen post tajemníka Svazu), 
zrušení celostátních setkání předsedů všech organizací atd. Na celorepublikové radě byl dán 
návrh na mimořádné vybírání peněz v územních organizacích (cca 20 Kč/člen) na provoz 
ústředí. Tento návrh nebyl přijat. Víme, že situace není příznivá nikde, ale vybírat další peníze 
od našich členů je nereálná vzhledem k tomu, že při konání jakékoliv akce je poměr 
financování  - 70% územní organizace a 30% státní dotace.
V pátek 12. března 2010 proběhla revize vyúčtování grantu za r. 2009, která proběhla bez 
problému, takřka na jedničku. Za což patří dík hlavně hospodáři p. Kyselému.
Následující pondělí 15. března 2010 předsedkyně p. Krieglerová a hospodář p. Kyselý 
obhajovali žádost o grant. Byla jim přislíbena pomoc, ale bohužel vzhledem k finanční situaci 
bude nižší než v loňském roce.
I naše organizace se potýká s nedostatkem financí, záleží na našich sponzorech, jak dlouho 
budeme jako organizace fungovat, protože v letošním roce budou kráceny státní dotace, grant 
města. Proto prosíme všechny členy, aby se zapojili a snažili se sehnat sponzory. Aby oslovili 
i své rodinné příslušníky a známe, kteří podnikají, zda by se nemohli podílet na sponzorování 
naší činnosti.

   



Recept:

Kuře na zelí

200 g kuřecího masa, 300 g kysaného zelí, 60 g cibule, sladká paprika, sůl

Maso rozdělíme na menší kousky, osolíme a posypeme sladkou paprikou. Na dno kastrolu
rozložíme vrstvu kysaného zelí, poklademe na kolečka nakrájenou cibuli a na tento základ 
položíme porce kuřete. Pečeme asi 45 minut. Kuře je krásně křehké. Podáváme s vařenými 
brambory.

1 porce přibližně obsahuje:
26 g bílkovin, 1,5 g tuku, 11 g sacharidů, 4,1 g vlákniny.
160 kcal = 670 kJ

     +          +

                                                                                                   C.Danišová, M. Krieglerová


