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Pamatujete ještě, jak na každem sidlišťu byly klepače? To bylo užasne zařizeni, na kerem se dalo 
blbnut cele dni. Klepač byl našim fejsbučkem aji mobilem dohromady. Jak bylo cosik třeba
komunykovat, šlo se na klepač. Kdo by tenkrat tušil, že za čtvrt stoleti budu mět problem najit nejen
klepač, ale dokonce aji jeho fotku! Kdo by to tušil, že barva na tych nadhernych kladinach 
obsahovala polychromovane bifenyly či jakesik jiné sajrajty... No a co? Koho zajimaly take 
cypoviny?Však aji moja dřevěna postylka, ve ktere sem jako maly synek v době ruske okupace 
chrapal, byla natřena barvu, kera obsahovala olovo. A jak se to fajně lizalo! Proto možna mam 
železne zdravi, ni? Muj tata s mamu neměli žadne bezpečnostni šraky, abych nevypadnul z postylky 
nejebnul se do hlavy. Tuž, možna sem se jebnul. Každopadně sem neměl žadnu flašku na piti, kera 
by byla zajištěna proti temu, aby sem se nezalknul, nebo abysem  nepokypal drahu plovuci dlažku.
Ani na oknach a na sporaku nebyly žadne specijalni pojistky, abysem nevypadnul z okna nebo 
abysem se nešel dobrovolně upect do truby. Na cypoviny nebyl čas, bo bylo třeba vyvařit posrane 
plinky. Koho by dneska napadlo vrazit použite pampersky do tatramatky nebo do hrnca na sporaku?
Když sem poprve zavodil na kolobce, šprajclo se mi předni kolo a rozbil sem si držku. Přesto muj 
tata s mamu nežalovali s pomoci právnické kancelaře učitelku. Zdupane sem dostal ja sam. Když 
zme šli ze synkama kopat bunkr k lesiku, měl sem v kapse chleba z maslem a zapijel sem to taku 
žlutu sodovku. Kamoš měl k temu navíc zelenu papriku a červenu slazenu sodovku! Chlastali zme 
sodovky plne cukru, a přesto si nepamatuju, že by kdokoliv z nas byl tlusty. Navíc sem ja cucal tu 
jeho červenu a on zas pruboval moju žlutu. Chleba při kopani bunkra překažal, tuž odpočival na 
boku v blatě a zežrany byl až pak. Aji s blatem. Myslite si, že mi z teho bylo blbě?  Nikdy! Ani 
opary zme nedostali. Dom zme chodili včas, ani nevim, jak zme to zvladli. Kolemjduci vždycky 
oznamili spravny čas. Žadne mobily nebyly, takže co se dohodlo na klepaču, to muselo platit. Kdo 
se připozdil při hrani sofistykovanych her (třeba hazani nožem od frňaka tak, aby se zapichnul do 
země), byl ztraceny. Nebyl žadny fejsbuček, počitače, internet.Našli zme kamoše venku aji bez 



mobila. Byli v lesiku, v bunkru, nebo na hřišťu. Padali zme do potoka, padali zme ze stromu, z 
klepača, lamali si hnaty, robili zme si modřiny, sypali zme si pisek do vlasu aji do oči. Byl to naš 
problem. Kdo si doma stěžoval, dostal ještě přidane. Mliko se pilo od kravy, kobzole se kradly 
jezeďakum a pekly a žraly se zelene, šťovik chutnal dokonale a třešně zme kradli susedovi anebo
 v aleji Martinově. Kdo se prozradil a spadnul ze stroma, ten s nama přiště nešel, bo kdo by tež lazil 
s mamlasem? 
Okolo byl komunystycky socializmus, a přesto zme byli svobodni. Žadne hlupe předpisy nas 
nesvazovaly. Bylo nam jedno, jake zakřiveni maju banany, bo stejně byly akorat parkrat za rok.
V době, kdy opravdu dozravaly. Gulaš a koprovka byly nejlepši ze včerejška. Z buřtu při opekani 
vykapaval poctivy praseči tuk a přestože zme to žrali černe připalene, bylo nam fajně a neměli zme 
pocit, že žereme polyvinylchloridovy bazmek.
*Tak si řikam, jak je kurňa možne, že vlastně ještě žijem? 
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Zprávy: Zprávy: 
                                                      
Máme za sebou další čtvrt roku, který utekl jako voda. Přispěly k tomu velkou měrou prázdniny, 
během kterých naši členové nabírali nových sil na dovolených, v lázních a se svými nejbližšími.
Ale přesto jsme si našli čas, abychom společně navštívili ve dnech 12. - 15. 8. 2010 Uherské 
Hradiště, kde jsme si užili welness studia, navštívili jsme Kroměřížský zámek, ZOO v Lešné, 
letecké muzeum a muzeum bonsají. Ve středu 19. 8. 2010 proběhla členská schůze naší územní 
organizace, zhodnotili jsme naší činnost za I. půlrok, byli jsme informování o situaci ve Svazu a 
hlavně byly sděleny poslední informace ohledně rekondičního pobytu na Jelenovské. S příchodem 
zářijových dnů se naše činnost opět obnovila a my se poprvé sešli na první akci – výletu po okolí – 
směr Dolní Paseky s přechodem do Zubří., které se zúčastnilo pouze šest členů (3 ze Zubří a 
3 z Rožnova). Je mi líto, že se těchto akcí účastní stále menší počet členů. Lepší účast už byla na 
první poprázdninové edukace v galerii Městské knihovny na téma Světový den srdce.
V sobotu 2. října nastoupilo 20 účastníků do autobusu a vydali se na náš tradiční rekondiční pobyt 
na horském hotelu Jelenovská ve Valašských Kloboukách. Vzhledem k nezájmu členů o tuto 
lokalitu to byla poslední rekondice na Jelenovské. Výbor hledá nové místo pro příští pobyt, ale vše 
je nejen otázkou financí, ale také situaci ve Svazu a v naší územní organizaci. 
S příchodem nevlídného a sychravé počasí, které už nepřeje našim výletům a všem aktivitám 
v přírodě, se musíme uchýlit do tepla domovů, tělocvičen, bazénů a zde vybít svou energii. A proto 
jsme opět připravili rehabilitační plavání a cvičení v tělocvičně. Plavání na hotelu Relax se 
přesouvá na středy 3. 11., 10. 11., 24. 11. a 1. 12. 2010 od 9,30 hod. do 11,30 hodin. Zájemci o 
plavání hlaste se u p. Kyselého, tel. 608345387.  
Cvičení v tělocvičně se dočkalo také změny, bude se cvičit v úterý od 8 – 9 hod. Přesný termín 
zahájení cvičení bude oznámen na vývěskách naší organizace.
Do konce roku nás čekají ještě tři edukačky: pondělí  18. 10. a 15. 11. 2010
                                                                        úterý      14. 12. 2010, která bude zároveň i naším 
rozloučením s rokem 2010.



Hodnocení letošního rekondičního pobytu z     pera C. Danišové:  

Vysoce hodnotím obsah letošních přednášek sestřičky p. Faltýnkové  i její rozvrh měření našich 
glykémií. Nové byly pro nás i edukace s mapou p. Černé, při kterých jsme si jinou formou ověřili 
své vědomosti.
Přednášky se týkaly nejen nových způsobů léčby (např. Victoza), ale i významu měření glykémií 
v průběhu celého dne (glykémie nalačno, před jídlem, 2 – 3 hodiny po jídle, v noci). Výsledky
měření budeme konzultovat se svými ošetřujícími lékaři. Kromě těchto přednášek nám 
p. Faltýnková názorně ukázala zásady první pomoci.
Hodnotím také individuální přístup ke každému. Vzhledem k našemu zdravotnímu stavu i stáří 
nastala změna i ve skladbě cviků ranní rozcvičky na terase. Dopolední cvičení v tělocvičně byla 
operativně změněna cvičitelkou p. Malíkovou na cvičení na židlích, které je méně náročné a které
jsme mohli všichni cvičit.
Počasí nám přálo, nikdo neseděl doma, společně ve skupinách jsme znovu objevovali krásy okolí.
Čtvrteční výlet do Luhačovic se také vydařil, sluníčko svítilo a my se procházeli po lázeňské 
kolonádě a v rozumné míře ochutnávali teplé lázeňské oplatky.
Velké oblibě se také těšilo plavání v krytém bazénu, který jsme využívali nejen po celý den, ale
 i ve večerních hodinách. 
Vřelé díky patří sestřičce p. Faltýnkové, cvičitelce p. Malíkové a výboru organizace, především 
p. Krieglerové, kteří přes počáteční překážky ze strany vedení hotelu, vše báječně zvládli.
Děkujeme také Zlínskému kraji za finanční podporu při pořádání této rekondice.

Naše fotka z turnaje v kuželkách

       



Něco na zub:

Kuřecí salát Canada

1 porce obsahuje:
390 kcal – 1630 kJ
27 g bílkovin
16 g sacharidů
3,9 g vlákniny
24 g tuku

200 g vařeného kuřete, 200 g fazolových lusků, 50 g mandarinek, 75 g cibule, 50 g majolky, 50 g 
nízkotučného jogurtu, citrónová šťáva, sůl, pepř.
Kuře nakrájíme na kostičky, přidáme uvařené fazolové lusky, na kostičky nakrájené mandarinky, 
najemno nakrájenou cibuli, pepř, sůl, majolku a jogurt. Vše zlehka promícháme. Vhodné je přidat 
tmavé pečivo.

Dobrou chuť!!!!!!!

A na závěr něco na zasmání:

 Raději s Parkinsonem trochu rozlít, než s Alzheimerem zapomenout vypít.

Poctivý nálezce je v podstatě smolař, který najde něco, co vůbec nepotřebuje.

  
                                                                                                                     M. Krieglerová, C. Danišová


