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 Zpráva o činnosti Diacelu Písek, sdružení rodičů dětí 

s diabetem a celiakií, z.s. za rok 2018  

-  pověření výboru sdružení  

 

AKCE, které proběhly v roce 2018 

LEDEN 

6.- 13.1.2018 - „Bedřichov 2018“- zimní tábor pro 30 zdravotně postižených 

dětí z celé ČR 

19.1.2018 13. Ples Diacelu Písek - pro členy i širokou veřejnost 

23.1.2018 – Lednové lyžování na Monínci– pro členy 

 

ÚNOR 

21.2.2018 - Únorové lyžování na Monínci – pro členy 

23.2. – 28.2.2018 „Val di Fiemme - Alpe Cermis“- lyžování v Itálii - pro členy i 

širokou veřejnost 

 

BŘEZEN 

14.3.2018 - Březnové lyžování na Monínci – pro členy 

25.3.2018 zájezd do Termálních lázní Bd Füssing – pro členy i širokou veřejnost 

 

DUBEN 

 21.4.2018 - 12. slet čarodějnic ve Chvaleticíchs vojáky  - zábavné odpoledne -  

pro členy 

 

KVĚTEN 

30.5.2018 – setkání po zájezdu do Itálie v penzionu Sport – pro účastníky 



ČERVEN 

1.6.2018 -  Letní ples –„JSME STÁLE DŤI“ - pro členy i širokou veřejnost 

15.6. – 17.6.2018 - Vodácký výlet „Berounka 2018“pro členy a přátele 

 

ČERVENEC 

30.6. – 14.7.2018 - „Štědronín 2018„- „MISE ŠTĚDRONÍN“ - letní  ozdravně 

edukační dia tábor pro 45 zdravotně postižených dětí z celé ČR  

 

SRPEN 

28.8.2018 – setkání v Beskydech 

 

ZÁŘÍ 

2.9.2018 - 11. turnaj v pétanque Semice – pro členy a přátele 

14.9. – 16.9.2018 „Loučení s létem na Pálavě“ pro členy a přátele 

 

ŘÍJEN 

6.10.2018 – vzpomínkový večer na zájezd do Itálie – pro účastníky 

 

LISTOPAD 

17.11.2018 – Pravá jihočeská zabíjačka na statku ve Chvaleticích – pro členy a 

přátele 

 

PROSINEC 

7.12.2018 - Vyhlášení soutěže s Novo Nordiskem – Písecká brána Praha 

13.12.2018 - Setkání s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem 

 15.12.2018 – zájezd - Adventní Praha s památníkem na Vítkově a divadelním 

představením „Děvčátko“ ve Studiu dva - pro členy i veřejnost  



16.12.2018 – Třeboň - setkání s jihočeskáým klubem SRPDD ČR 

 

 

SPOLUPRÁCE: 

- Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí ČR  

                                  – Diacel Písek je klubem SRPDD ČR 

- Od června 2015 je Zdenka Staňková členem koordinačního výboru 

SRPDD ČR 

- Svaz diabetiků Písek 

- Dia klub Nová Paka 

- Společnosti, zabývající se distribucí pomůcek pro diabetiky:  

          Novo Nordisk, Medtronic , Abbottt, Medista, Elekta, Roche, Lifescan,  

           Promedica, Diamedics 

- Společnosti zabývající se výrobou a distribucí výrobků pro celiaky: 

                             Jizerské pekárny, Kleis spol.s.r.o., 

- Havita – obchod pro celiaky ve spolupráci s  Diacelem Písek 

- Zapojení do Komunitního plánování ORP Písek 

- Získání nových partnerů a sponzorů 

 

MÉDIA - články o činnosti:  

- Web Diacelu Písek: www.diacel.cz   

- Písecký svět: www.piseckysvet.cz 

- Časopis: DiaStyl & život 

- Týdeníky: Písecké postřehy, Milevské noviny, Strakonicko 

- Deníky: Písecký deník 

- Zpravodaj města Písku, 

- Písecký servis 

- Robinson 

 

USKUTEČNĚNÁ JEDNÁNÍ  

- s JUDr. Václavem Letochou, předsedou SRPDD  ČR 

 

http://www.piseckysvet.cz/


VÝTVARNÁ SOUTĚŽ S NOVO NORDISKEM – umístění 

 

Kategorie tábory: 

  

Mladší 7 - 11 let:  

2 místo:  Eliška Jarochová, Úvaly a Zora Petrusová, Praha 

3. místo: Liliana Bílková, Hodkovice nad Mohelkou 

V nejstarší kategorii 12 - 18 let: 

 

1.místo: Tereza Durayová, Chrudim         

2.místo: Julia Jane Holubová, Karlovy Vary 

V individuální soutěži se na předních místech umístily také „naše“ dívky: 

Liliana Bílková, Hodkovice nad Mohelkou, Tereza Cihelková, Praha,Tereza 

Durayová, Chrudim, Nikola Pizúrová, Bradlec 

 

Dětský čin roku – ocenění za r.2018 získal Martin Zuzek z Dobrušky, účastník 

dia táborů s Diacelem Písek za záchranu spolužačky – diabetičky. Své znalosti 

získal právě na našem dia táboře. 

 

V jednání s ministerstvy ve prospěch diabetických dětí je jako důležitý argument 

počet dětí – diabetiků.  

Všechny děti zastupuje Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí ČR, proto je 

velice důležité být členy. Informace je možné nalézt ve výroční zprávě SRPDD 

ČR, byla distribuována první týden v lednu – ve zprávě je vysvětleno, proč je pro 

děti SRPDD ČR důležité. 

Povinností členů – diabetiků je zaplatit členský příspěvek 390,- Kč do konce 

května 2019 

Diacel Písek, sdružení rodičů dětí s diabetem a celiakií je klubem SRPDD ČR, 

ale zároveň samostatným subjektem.  

- Od r. 2003 fungovalo pouze jako klub SRPDD ČR 

 

- V r. 2006 vzniklo OS Diacel jako samostatná organizace 



- Registrace na MV ČR pod č.j. VS/1-1/65830/06-R 

 

- 28.11.2015 změna Stanov, názvu a statutu podle platné legislativy 

DIACEL PÍSEK, sdružení rodičů dětí s diabetem a ceiakií, z.s. 

 

- Sdružuje 22 rodin z celé ČR – Písku, Milevska, Prahy, Kamenice nad 

Lipou, Kovářova, Strakonic, Chvaletic, Radomyšle, Nahošína, Týna nad 

Vltavou, Přeborova, Českých Budějovic, Velké Turné 

 

- Pořádá vlastní akce pro rodiny, přátele i některé jsou určeny i pro 

širokou veřejnost. 

 

- Akcí mají právo účastnit se všichni členové. 

Povinností členů Diacelu Písek  je zaplatit členský příspěvek 200,- Kč za  

zdravotně postižené dítě do konce února 2019  na účet Diacelu: 

212720288/0300  

Všechny informace jsou k dispozici na webových stránkách: www.diacel.cz 

 

Ve všech činnostech se snažíme pomoci rodinám dětí s diabetem zvládat situace, 

které život přináší. Pomáháme získávat sebedůvěru dětí – diabetiků, 

přibližujeme jim činnosti, kterým by se sami nevěnovaly, snažíme se je začlenit 

do běžného života. Pro děti jsou velmi důležité ozdravně edukační letní i zimní 

dia tábory, kde se učí samostatnosti a získávají řadu informací. Kromě toho se 

setkávají i s dalšími zdravotně postiženými dětmi a uvědomují si, že nejsou se 

svými problémy, starostmi a nemocí samy. 

Snažíme se získat sponzory na různé akce i na činnost sdružení. 

Publikováním v novinách i časopisech na regionální i celorepublikové úrovni a 

také besedami pro veřejnost přispíváme k seznamování veřejnosti 

s problematikou diabetu i bezlepkové diety. 

Ve všech aktivitách pomáháme rodinám s diabetickými dětmi posilovat jistotu, 

že to, co dělají pro své dítě, je to nejlepší, co mohou. 

 

Písek: leden 2019                                                       

                                                                   Zdeňka Staňkov předsedkyně sdružení                                            


