TISKOVÁ ZPRÁVA

Revoluce začíná u každého z nás
Diabetická hymna „La Révolution”  od pacientů pacientům
Praha, 31. 10. 2013  Občanské sdružení DIAstyl se rozhodlo oslovit diabetiky a
motivovat je k větší péči o vlastní zdraví a zdravý životní styl. K příležitosti Světového
dne diabetu, který připadá na 14. listopadu, natočilo diabetickou hymnu v duchu
myšlenky Mezinárodní diabetické federace (IDF) „Spojení proti diabetu” (Unite for
diabetes), kterou symbolizuje modrý kruh. Na realizaci videoklipu se podílel Svaz
diabetiků ČR, občanské sdružení DIAKTIV i diabetici ze Slovenska.
Diabetickou hymnu na motivy hudby z muzikálu Les Miserables (Bídníci) nazpívala známá
slovenská herečka a zpěvačka Zuzana Haasová, která je diabetičkou 1. typu od svých 7 let, v
duetu s Jozefem Pavlusíkem, vítězem třetí série soutěže Česko Slovensko má talent.
Také on má k tomuto tématu velmi blízko, protože diabetem onemocněl jeho bratr. Text hymny
pochází z pera Martina Ladyra, předsedy občanského sdružení DIAstyl, který má sám
diabetes od osmnácti let.
Cílem diabetické hymny je vyburcovat nejen diabetiky, ale i celou populaci k zvýšené
pozornosti o své zdraví a snaze dodržovat zdravý životní styl. Revolucionářská atmosféra,
inspirovaná revolučním období Francie, tak vysílá poselství nemocným i zdravým, aby se
naučili přistupovat ke svému zdraví zodpovědně. Hlavním přáním autorů je, aby se píseň stala
mezinárodní diabetickou hymnou. „Tak, jak má diabetes svůj znak, modrý kruh na bílém
pozadí, který se automaticky pojí s cukrovkou, tak chceme vytvořit i diabetickou hymnu,
která by se s tímto onemocněním spojovala,“ prozradila Zuzana Haasová.
„Pro myšlenku hymny pro diabetiky jsem se nadchl,” přivítal iniciativu Ing. Vladimír Horák,
předseda Svazu diabetiků České republiky. „Tento netradiční apel oslovuje jak diabetiky,
tak jejich blízké a známé i širokou veřejnost. Dle statistik každý druhý diabetik s cukrovkou
2. typu o svém onemocnění zatím neví, což jej vážně ohrožuje na životě. Díky hymně by tak
mohl začít věnovat svému zdraví větší pozornost,” dodal Horák.
Klip s diabetickou hymnou bude poprvé uveden 14. 11. 2013 online na internetových video
serverech a česká delegace jej představí na mezinárodním kongresu IDF, který se bude
konat 2.  6. prosince 2013 v Melbourne. Klip bude zároveň součástí DVD k jubilejnímu
speciálu časopisu DIAstyl, který je vydáván s podporou Svazu diabetiků.
„Věříme, že diabetickou hymnu využijí i další pacientské organizace a že se bude šířit
spontánně prostřednictvím internetu a sociálních sítí,” je přesvědčen Mgr. Martin Ladyr,
iniciátor projektu. „Podporujeme i její překlad do dalších jazyků, diabetici na Slovensku už
na něm pracují,” doplnil Ladyr.

Svaz diabetiků ČR
Svaz diabetiků je největší pacientskou organizací v ČR sdružující pacienty s diabetem, jejich rodinné
příslušníky, přátele a lékaře. Členská základna čítá přes 9.000 aktivních členů. Poslání organizace je pomáhat
diabetikům na území ČR v jejich plném začlenění do společenského života realizací zdravotních, sociálních a
dalších aktivizačních programů a podílet se na osvětě veřejnosti.

Občanské sdružení DIAstyl
DIAstyl je občanské sdružení zaměřené na aktivní diabetiky, kteří se zajímají o své chronické onemocnění,
mají zájem o edukaci, zdravý životní styl a svým přístupem chtějí dosáhnout plnohodnotného života se svou
nemocí. Sdružení realizuje již devátým rokem vydávání edukačního časopisu, nejen pro pacienty,
stejnojmenného názvu DIAstyl, který vychází jako dvouměsíčník v průměrném nákladu 15.000 výtisků. DIAstyl
se snaží o aktivní zapojení všech svých členů do činnosti sdružení s cílem přispět tak k jejich seberealizaci v
činnosti s pozitivním dopadem na širokou diabetickou veřejnost.

Občanské sdružení DIAKTIV
DIAKTIV sdružuje diabetiky propagující aktivní život s diabetem, především aktivní přístup k léčbě, založený na
kvalitní edukaci (vzdělávání). Jedna z mála organizací, která vyvíjí činnost jak pro diabetiky 2. typu, tak
především pro diabetiky 1. typu, jejich rodinné příslušníky, přátele a další zájemce. DIAKTIV realizuje
především projekty s cílenou edukací se zaměřením na motivaci k aktivnímu přístupu k léčbě. V těchto
aktivitách je vlajkovou lodí Mezinárodní setkání věčně mladých diabetiků, konané každoročně v Luhačovicích s
pravidelnou účastí kolem 250 účastníků.

