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Vážení přátelé,

Klub Diana je neziskové sdružení onkologicky nemocných a přátel. V roce 2013 
jsme oslavili  25.  výročí  založení  Klubu Diana.  Sdružení  bylo založeno v r.  1988 a 
vzniklo z iniciativy pacientek, které prodělaly rakovinu prsu.

Hlavním  posláním  této  organizace  je  pomáhat  onkologicky  nemocným  pa-
cientkám, probudit v nich sílu a odvahu znovu se zapojit do života ve společnosti. I s 
tímto postižením můžeme prožít dny plné radosti a lásky se svými blízkými a přáteli.
Poslání klubu je zakotveno v jeho stanovách. Poradenskou službu poskytujeme všem, 
kteří po prodělané nemoci hledají pomoc při řešení svých nových životních situací.

Naše práce je postavena na principu dobrovolnické pomoci našich členek, které 
úspěšně prošly  léčením.  Mnohé aktivní  členky Klubu Diana se snaží  svojí  činností 
prospět potřebným členkám a pacientkám. V současné době sdružuje Klub Diana 180 
členů. Poradenskou službu poskytujeme všem, kteří ji potřebují. Ženy, které za námi 
přicházejí, informujeme o jejich právech a sociálních službách, na které mají nárok a 
nabízíme jim další kontakty na zdravotnická zařízení a služby. 

Při hodnocení činnosti Klubu Diana je zapotřebí poděkovat pětičlennému výboru 
klubu a všem členům, kteří se aktivně podíleli na realizaci naplánovaných aktivit pro 
rok 2013. Díky nim jsme mohli uskutečnit projekty rehabilitačního cvičení a plavání, 
odborné přednášky, oblíbené rekondiční pobyty, autobusový zájezd a jednodenní vý-
lety.

Všechny akce v roce 2013 jsme úspěšně realizovali díky pracovitosti, odhodlání, 
nadšení a odvaze všech aktivních členů Klubu Diana.

Věřím, že i v dalších letech budeme připraveni pomoci nejen našim členům, ale i 
všem, kteří naši pomoc potřebují.

        Eva Najvarová
předsedkyně Klubu Diana

Poslání a cíle Klubu Diana
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 poskytování  informací  o aktivitách klubu každou středu (kromě prázdnin)  na 
poradních dnech
 psychická podpora onkologickým pacientkám a také jejich blízkým, spojená 
s řešením praktických problémů při změně situace v důsledku vážného 
a dlouhodobého onemocnění
 správná informovanost o prevenci a léčbě nemoci
 informovanost o poskytnutí odborné literatury
 spolupráce s lékaři na poradenské a přednáškové činnosti
 všestranná informovanost o výživě a správném životním stylu
 zlepšení kvality života a fyzické kondice žen s rakovinou prsu
 informace o zdravotních pomůckách
 informace o sociálních a právních službách

   zvýšení odpovědnosti ke svému zdraví
 předávání kontaktů na další zařízení a služby

Rekondiční a ozdravné pobyty
Ozdravný pobyt – Penzion Velké Dářko 2. 5. – 5. 5. 2013
Ozdravný pobyt – Penzion Na rozcestí – Dolní Morava 15. 6. – 22. 6. 2013 Ozdravný 
pobyt – Vila Bystrica – Luhačovice 14. 9. – 21. 9. 2013

Ozdravné pobyty působí příznivě na psychiku jedince. Jejich cílem je vrátit nemocným 
po léčbě sebedůvěru a fyzickou kondici a seznamovat je se zásadami správného životního 
stylu a zdravé výživy.  Odpočinek v příjemném prostředí, osvobození se od všedních sta-
rostí, poznávání nového prostředí a lidí postižených stejným onemocněním, dodává sílu 
k překonání svých zdravotních obtíží. Pohyb v přírodě navozuje pozitivní myšlení, je výbor-
ným prostředkem pro relaxaci a zjištění stavu vlastních fyzických sil, jejich posílení 
a  obnovení.  Cílem  ozdravných  a  rekondičních  pobytů  je  především  zlepšení  celkové 
kondice  organismu  nácvikem  správných  životních  návyků.  Pobyt  v  přírodě  umožňuje 
vnitřní  klid  a  pohodu.  Pobyty  přispívají  k  úspěšnému  překonání  zdravotních  potíží  a 
usnadňují zařazení se do běžného života v rodině i v pracovním prostředí.

Zdravotní rehabilitace
Cvičení: 1x týdně rehabilitační cvičení pod vedením cvičitelky, bylo zaměřeno na sní-

žení lymfatických otoků, pokud se u operovaných žen otok objeví a k posílení fyzické kon-
dice. Speciální léčebná tělesná výchova se zaměřením na odstranění nebo zmírnění lym-
fedému horních končetin patří mezi základní a nezbytné prvky v péči o takto postiženou 
ruku. 

Plavání:  1x týdně v krytém bazénu TJ Tesla probíhalo rekondiční a rehabilitační pla-
vání, které bylo poskytnuto ženám po ukončené onkologické léčbě a stalo se nejlepší re-
habilitací pro zlepšení pohyblivosti i pro prvotní rozcvičení paže na operované straně hrud-
níku.  Plavání  zvyšuje psychickou a fyzickou zdatnost  a odolnost  pacientek vůči  osteo-
poróze. Ženy využívají k rekondičnímu cvičení a plavání také rehabilitační středisko 
v budově MOÚ, Žlutý kopec.

Terénní  a  klimatická  léčba:  1x  měsíčně  organizujeme  vycházky  do  přírody  nebo 
poznávací výlety (pro zvýšenou obranyschopnost organismu, posílení imunity a obnovení 
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vlastních fyzických sil ). Uskutečnilo se několik výletů: Vranov u Brna, navštívili jsme Ži-
dovský hřbitov v Brně, Český technologický park na Palackého vrchu, vystoupali jsme na 
rozhlednu v Soběšicich, z Útěchova jsme došli do Jehnic a prošli jsme se podél brněnské 
přehrady.

Zájezd na Křemešník a do Pelhřimova – 21. května 2013 – Klub Diana ve spolupráci 
s Klubem turistů a lyžařů Brno uskutečnil zájezd na Křemešník a do Pelhřimova. Na Kře-
mešníku, kam jsme dorazili ve stanovenou dobu, nás již čekal pan Hána, kostelník kostela 
Sv.Trojice, který nám povídal o místní škole, faře a o celém okolí. Jeho vyprávění bylo 
delší, než jsme plánovali a tak z časových důvodů jsme nemohli podniknout slibovanou 
4 km procházku okolím Křemešníku. Od kostela jsme sešli podél křížové cesty k zázračné 
studánce s léčivou vodou a pak jsme se přesunuli do Pelhřimova. Většina účastníků zá-
jezdu si se zájmem prohlédla Muzeum kuriozit, někteří jen muzeum Zlaté české ručičky 
a Síň bratří Lipských. Prošli jsme si také historickou stezku městem s označenými význam-
nými domy. Pro většinu účastníků byl  zájezd a hlavně Muzeum kuriozit  zajímavým po-
znatkem.

Kulturní akce
Společné  návštěvy  divadelních  představení nám  zajišťovala  členka  paní  Jana 

Barvínková.  Díky  ní  jsme  viděli  v  brněnských  divadlech:  v  Mahenově  divadle  činohru 
Mandragoru a Královu řeč, v Janáčkově divadle jsme zhlédli operu Sicilské nešpory a balet 
Lucidor a Arabella. Velmi děkujeme Janě za obětavou práci spojenou s objednáváním, 
výběrem peněz a předáváním vstupenek na veškerá divadelní představení. 

Nadace Zdraví pro Moravu – paní MUDr. Danuše Spohrová v tomto roce nabídla 
Klubu Diana vstupenky na 4  koncerty  cimbálové muziky  v  pořadu Zpívání  pro  zdraví. 
Těchto koncertů, které Nadace zdraví  pro Moravu pořádá v kulturním středisku Rubín, 
jsme se rádi zúčastnili a tak alespoň na chvilku jsme všichni zapomněli na svoje starosti 
a bolesti. Jsme vděčni paní MUDr. Spohrové za její laskavost a dobročinnost. 

Dále oceňujeme, že naše členky se mohou zúčastňovat akcí pořádaných MOÚ Galerie 
Žlutý kopec, které nabízí kromě výstav rovněž kulturní akce, a to vždy první čtvrtek 
v měsíci. 

Členky KD navštěvují výtvarnou dílnu (1x měsíčně), která umožňuje seberealizaci 
spojenou s různými druhy výtvarných technik pod vedením výtvarníků a psychologa Masa-
rykova onkologického ústavu. 
Uspořádali jsme kurzy:
Smaltované šperky – náušnice, přívěsky
Keramika – ptáčci a dno ptačí klece
Pouzdro z filcu – na mobil, brýle
Pedig – dokončení ptačí klece

Malování hrníčků
Letní šperky z fimo hmoty
Výroba ručního papíru

Vánoční přáníčka z ručního papíru
Pedig – vánoční ozdoby
Origami – skládání ubrousků na sváteční stůl

Od ledna 2013 jsme zavedli každý měsíc společná setkání členek Klubu Diana, 
které  mají  zájem  různými  výtvarnými  technikami  vyrábět  dárečky  pro  členky  klubu, 
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popřípadě se s ostatními chtějí podělit o zajímavé zážitky z dovolených. Využíváme tím 
současné větší prostory naší klubovny.

Podpořené projekty v roce 2013
Projekty, které se nám podařilo realizovat v roce 2013, bychom nemohli uskutečnit bez 

finanční podpory Krajského úřadu Jihomoravského kraje – Odbor zdravotnictví, Ligy proti 
rakovině Praha a Nadace Zdraví pro Moravu, ale také bez pomoci řady přátel, dárců a 
sponzorů. 

Zdravý životní styl onkologicky nemocných pacientek, převážně s rakovinou prsu  
– finanční dotace Krajského úřadu Jihomoravského kraje – Odbor zdravotnictví

Rekondiční pobyty v Penzionu Na rozcestí na Dolní Moravě a ve Vile Bystrica  
v Luhačovicích
 - finanční dar Nadace Zdraví pro Moravu 

Český den proti rakovině – 15. května 2013.
 Do sbírky ČDPR 2013 se z Klubu Diana v Brně aktivně zapojilo 25 členů, kterým pomá-
halo 27 studentů z Gymnázia Matyáše Lercha a 10 studentek ze Zdravotní školy Lipová. 
Všichni od časného rána oslovovali občany města Brna a nabízeli kytičku měsíčku lékař-
ského  s  letáčkem prevence  kolorektálního  karcinomu.  Slunečný  den  rozzářil  tváře  ko-
lemjdoucích lidí a ti si s radostí kupovali nabízené kytičky s vědomím, že prospějí dobré 
věci. V Brně se nám podařilo oslovit 4 399 milých lidí. Obdrželi jsme 99 338 Kč. Tyto fi-
nanční  prostředky jsme zaslali  na  účet  Ligy proti  rakovině Praha.  Naše členka Milada 
Špačková s manželem Zdeňkem si každoročně organizuje tuto sbírku sama v oblasti Vy-
sočiny a Východočeského kraje. Pro Klub Diana prodali 1541 kytiček, utržili 37.783,– Kč, 
které zaslali na účet LPR Praha. Jsme rádi, že pomocí této sbírky, která je již mezi lidmi za 
léta své existence dobře známá, se shromáždí na účtu LPR Praha dostatek finančních 
prostředků, které budou využity ve prospěch nádorové prevence, zlepšení kvality života 
onkologických pacientů, podpory onkologické výchovy, výzkumu a vybavení onkologických 
center. 

Velmi děkujeme všem členům Klubu Diana, kteří se každoročně aktivně zapojují 
do celé akce Českého dne proti rakovině.

Ostatní projekty v roce 2013
Členky Klubu Diana se osobní účastí podílely na akcích preventivních programů pro 

zdravou veřejnost:
AVON POCHOD s nemocnicí Blansko = boj za zdravá prsa s nemocnicí Blansko Doká-

žeš to taky – Udělej to pro sebe – Plaveme prsa – Nejde jen o prsa
Boj za zdravá prsa s nemocnicí Blansko – AVON Pochod 2013 – 28. 5. 2013 Paní 

Pavla Grossová, manažerka firmy AVON, nás požádala, abychom se zúčastnily preven-
tivní akce Boj za zdravá prsa s nemocnicí Blansko v rámci AVON Pochodu 2013. Akce se 
konala v nemocnici Blansko a za Klub Diana do Blanska přijely Jana Barvínková a Eva 
Najvarová. Přivezly s sebou fantomový model prsů a letáčky o samovyšetřování, letáčky 
Klubu Diana a letáčky o Alianci  žen s rakovinou prsu. Příchozím ženám, studentkám i 
studentům ze  zdravotnické  školy,  se  snažily  vysvětlit  metodu  samovyšetřování  prsů  a 
důvod, proč je důležité, aby si žena pravidelně vyšetřovala svá prsa. Dle statistiky v ČR 
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žije asi 50 000 žen s rakovinou prsu. Každým rokem onemocní touto nemocí asi dalších 7 
000 žen. Pro vyléčení této nemoci je nutná včasná diagnostika. 

Cílem akce v  Nemocnici  Blansko bylo přesvědčit  ženy,  aby převzaly  iniciativu  nad 
svým zdravím. Nejúčinnější metoda je prevence. Přítomni byli i  lékaři z radiodiagnostic-
kého oddělení, kteří podávali kompletní informace o mamografickém vyšetření. Také ná-
vštěvnice této akce měly možnost požádat o zaslání poukázek – Ženy ženám – na vyšet-
ření mamografem.

Dokážeš to taky! V letošním roce: BEREME TO S NADHLEDEM 24. – 26. 5. 2013. 
Z Klubu Diana se akce zúčastnily tři členky. Odpoledne si prohlédly městečko pod hradem 
Karlštejnem a k večeru se přidaly k ostatním účastníkům a společně si prohlédly hrad Karl-
štejn. Sobotní program začal již od rána na letišti v Bubovicích, kde byly postaveny velké 
cateringové stany. Zástupci jednotlivých organizací využili připravené nástěnky a vytvořili 
poutavý průřez činnosti svých organizací. Pro veřejnost byl také připraven fantomový mo-
del  prsů  a  letáčky  o  samovyšetření.  Hlavním bodem programu byl  let  odvážných žen 
v malém letadle nad hradem Karlštejnem a lomy Malá a Velká Amerika. Od nás si hrdě po-
čínala naše Miluška, která s velkou odvahou nastoupila do letadla, a pak fotografovala naši 
krásnou rodnou zemi. 

Do programu byl zařazen nácvik afrických tanců, zpěv a bubnování. Čínské ženy se 
svými dětmi zatančily národní tance v tradičních kostýmech. 

Kolem páté hodiny odpoledne přijeli balonáři a všichni sledovali, jak se balon pomalu 
nafukuje a nakonec je připraven k vzlétnutí. První skupinka tří odvážných žen, mezi nimi 
naše Hanka, se pomalu začala vznášet. Ne sice moc vysoko, ale jistě to musel být krásný 
pocit. Balón začal klesat a z něj vystupovaly ženy šťastné, že to dokázaly. Další trojice již 
tolik  štěstí  neměla,  neboť  zakrátko  po vzletu  se  zvedl  velký  vítr  a  balonáři  museli  let 
předčasně ukončit.  V neděli  dopoledne se všichni  sešli  v sále v penzionu U Janů,  kde 
zhodnotili celou akci. Díky obětavosti lidí, kteří tuto akci několik měsíců připravovali, mohli 
všichni prožít společný den na letišti v Bubovicích a splnit heslo – Dokážeš to taky!

Cílem této naší tradiční akce je ukázat všem ženám, že nemocí život nekončí,  ale 
s nemocí se dá žít život stejně bohatý a krásný jako před ní.

Projekt Udělej to pro sebe
V roce 2013 v rámci projektu Udělej to pro sebe dvě členky z Klubu Diana přednášely 

o prevenci rakoviny prsu studentům na Gymnáziu Matyáše Lercha a Střední zdravotnické 
škole Lipová, Brno.

Celkem jsme v roce 2013 ve 4 přednáškách poučily o prevenci rakoviny prsu 91 
studentek a 3 studenty.

Od začátku roku 2005 do konce roku 2013 v celorepublikovém projektu Udělej to 
pro sebe členky Klubu Diana seznámily s prevencí rakoviny prsu v  95 přednáškách 
celkem 2300 občanů ČR.

Plaveme prsa – plavecký areál Kraví hora – 12. října 2013
Již potřetí organizovala Aliance žen s rakovinou prsu celostátní akci pro veřejnost se 

symbolickým názvem "Plaveme prsa!", kterou se zapojila do mezinárodní kampaně Den 
pro zdravá prsa vyhlašované koalicí Europa Donna. Smyslem této akce je upozornit na 
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dobrou prognózu v případě včasné léčby zhoubného nádoru prsu, na možnosti kvalitního 
života vyléčených žen a na význam podpory v průběhu léčby i po ní.

Klub Diana a Liga proti rakovině Brno letos zajistili společné plavání v sobotu 12. října 
2013 v bazénu na Kraví hoře v Brně v době od 14.00 hod do 17.00 hod. Pro návštěvníky 
byly připraveny propagační materiály obou organizací a edukační materiály o samovyšet-
ření prsu včetně fantomového modelu prsů.Přišlo plavat 39 lidí, návštěvníci si nechali vy-
světlit význam celé akce a někteří si na fantomovém modelu vyzkoušeli metodu samovy-
šetření. Všichni měli radost z pohybu a společně jsme hezky a účelně strávili sobotní od-
poledne.

Nejde jen o prsa, září – prosinec 2013
Projekt  Nejde  jen  o  prsa  je  projekt  Aliance  žen  s rakovinou  prsu  s podporou  ING 

Životní pojišťovny. Jedná se o celorepublikový projekt pro střední školy ve školním roce 
2013/2014. Jeho podstatou je seznámit studenty třetích ročníků středních škol s prevencí 
rakoviny prsů a naučit je správnou metodu samovyšetřování prsů. Do tohoto projektu se 
přihlásilo 19 pacientských organizací, mezi nimiž je i Klub Diana. Organizace, které tento 
projekt realizují, obdržely od Aliance žen s rakovinou prsu nový fantomový model prsů.

O  prevenci  rakoviny  prsu  jsme  v Brně  přednášely  na  Střední  škole  sociálních  a 
zdravotnických  služeb –  Vesna,  na SOÚ tradičních  řemesel,  obor  kadeřnice  a  Střední 
zdravotnické škole na Jaselské. Studenti byli během přednášek velice pozorní posluchači
a téma je zaujalo. Měly jsme dobrý pocit z toho, že jim předkládáme, jak se mají o své 
zdraví  starat.  Součástí  přednášky  bylo  promítnutí  natočeného  odborně  provedeného 
samovyšetřování  prsů.  Po  zhlédnutí  tohoto  filmu  si  studenti  na  modelu  prsů  prakticky 
vyzkoušeli, jak pohmatem zjistit uložení menších či větších bulek v prsou.

V rámci projektu Nejde jen o prsa jsme od září do prosince 2013 celkem v 10 
přednáškách o prevenci rakoviny prsu poučili 204 studentů.

Oslava 25. výročí založení Klubu Diana – 7. 10. 2013
Při příležitosti 25. výročí založení Klubu Diana proběhlo v pondělí 7. října 2013 v hotelu 

Slovan setkání pozvaných hostů a členů Klubu Diana. Po slavnostním zahájení schůze 
předsedkyně Klubu Diana Eva Najvarová seznámila přítomné s činností Klubu Diana za 
uplynulých 25 let.

Klub Diana byl založen v září roku 1988 a předsedkyní se stala paní Věra Svobodová. 
Klub se začal  rozrůstat  o nové členky a ty se začaly pravidelně scházet na poradních 
dnech, na vycházkách a následně na velmi žádaných rekondičních pobytech. Naše sdru-
žení svým příkladem pomohlo mnohým ženám v republice k utvoření podobných skupin, 
hlásajících námi propagované heslo, že i s tímto postižením můžeme prožít dny plné ra-
dosti  a  lásky  se  svými  blízkými  a  přáteli.  Činnost  naší  organizace  spočívá  nejen 
v připravování rehabilitačních akcí, výtvarné dílny, výletů, zájezdů, přednášek a ozdrav-
ných pobytů pro své členy, ale také se účastníme akcí pro širokou veřejnost, které připra-
vují jiné organizace. Tyto akce jsou spojeny s edukací prevence rakoviny prsu.

Během 25 let Klub Diana postupně vedly tyto předsedkyně: Věra Svobodová, Marie 
Leischnerová, Karla Jeřábková, Jana Barvínková a od roku 2008 Eva Najvarová. 
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Bývalým předsedkyním Eva Najvarová poděkovala za jejich práci, nadšení, odvahu 
a odhodlání pomáhat ženám, které prodělaly rakovinu prsu. Poděkovala také paní Ludmile 
Gallové a členům výboru Klubu Diana. Bez jejich pomoci by se nemohly realizovat všechny 
projekty a akce, které jsme během let absolvovali. 

Po  přestávce  nám  studenti  z brněnské  Konzervatoře  zahráli  na  flétny  a  klavír  a 
zazpívali nádherné písně. Jejich kulturní vystoupení bylo příjemným zpestřením našeho 
slavnostního odpoledne.

Následovalo vystoupení  paní  Evy Knappové,  ředitelky Aliance žen s rakovinou prsu 
z Prahy. Slova se také ujala zakladatelka sdružení ŽAP z Prahy paní Dana Hybšová, dále 
předsedkyně klubu ALEN Praha Daniela Kelišová a za Mamma Help promluvila ředitelka 
paní Mgr. Jana Drexlerová. Všechny s obdivem zhodnotily práci naší organizace a popřály 
všem pevné zdraví.

Melodie zahraná na dudy uvedla taneční skupinu Žert, která nám zatancovala skotské 
tance. Jejich tance nám navodily příjemnou a přátelskou atmosféru.

Předsedkyně Klubu Diana poděkovala všem členům Klubu Diana i hostům, že přijali 
pozvání a přišli společně oslavit čtvrt století existence naší organizace. Popřála přítomným 
hodně zdraví, pohody a spokojenosti do dalších let.

Odborné vzdělávání
Cílem našeho sdružení je pomáhat postiženým onkologickým pacientkám a k tomu je 

zapotřebí, aby se naše členky, které pracují ve vedení klubu, a laické terapeutky odborně 
vzdělávaly. 

Vzdělávání členů doplňujeme na vzdělávacích seminářích a konferencích, které po-
řádá Aliance žen s rakovinou prsu, Masarykův onkologický ústav a LPR Praha. 

Spolupráce s jinými organizacemi
Krajský úřad Jihomoravského kraje – Odbor zdravotnictví
Magistrát města Brna – Odbor zdraví
ÚMČ Brno – střed
Aliance žen s rakovinou prsu Masarykův onkologický ústav
Liga proti rakovině Praha, Brno
firma AVON
Zdravotnická prodejna Diana
Nadace Zdraví pro Moravu
Venuša Bratislava 
Aktivně  spolupracujeme  s  organizacemi  podobného  charakteru,  zejména  organizacemi 
sdruženými v Alianci žen s rakovinou prsu. 
5

PREZENTACE A MÉDIA
Důležitou součástí naší činnosti je prezentace v médiích nebo osobní rozhovory pro 

denní tisk, rozhlasové a televizní pořady, a to zejména při akcích konaných pro širokou 
veřejnost. 

O  činnosti  Klubu  Diana  k 25.  výročí  založení  organizace  byl  zveřejněn  článek 
v ONKOOKNU, které vydává LPR Brno, ve Zpravodaji LPR Praha a ve Zpravodaji Brna – 
střed. O akci Plaveme prsa byli občané města Brna informování v měsíčníku Metropolitan. 
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Pravidelně udržujeme a doplňujeme naše webové stránky – www.klubdiana.wz.cz, což 
umožňuje  aktuálně  informovat  o  naší  činnosti  širokou veřejnost.  Zajišťujeme fotodoku-
mentaci z pořádaných akcí a doplňujeme kroniku klubu, kterou Klub Diana vede od zalo-
žení organizace.

HOSPODAŘENÍ KLUBU DIANA V ROCE 2013

PŘÍJMY (v Kč) 
členské příspěvky.....................................................................................13 673,-
vlastní činnost.........................................................................................232 011,-
dotace celkem..........................................................................................57 136,-

v tom:
JMK odbor zdravotnictví................. 16 000,-
LPR Praha...................................... 41 136,-

Dary..........................................................................................................32 791,-
Úroky                                                                                                            ........................................................................................................  22  ,58  
CELKEM................................................................................................335 633,58

VÝDAJE (v Kč)
Režie........................................................................................................40 084,-
užití sponzorských darů............................................................................28 737,-
užití dotace.............................................................................................102 648,-
vlastní činnost                                                                                             .........................................................................................  232   011,-  
CELKEM................................................................................................403 480,-

ROZDÍL (v Kč) ztráta........................................................................67 846,42

JMĚNÍ

Stav k 1. 1. 2013 
Běžný účet.......................193 154,45
Pokladna                         .....................  15     175  ,-  
Celkem.............................208 329,45

Stav k 31. 12. 2012
Běžný účet................133 009,03
Pokladna                                  ..............................  7   474,-  
Celkem.............................140 483,03

Rozdíl..............................- 67 846,42

Poděkování za sponzorství a spolupráci:
Projekty, které se nám v roce 2013 podařilo uskutečnit, bychom nemohli realizovat bez 

finanční podpory Magistrátu města Brna, Městské části Brno – sever, Krajského úřadu 
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Jihomoravského kraje – Odbor zdravotnictví, LPR Praha, ale také bez pomoci řady přátel, 
dárců a sponzorů.

Upřímně děkujeme:

JUDr. Michalu Haškovi, hejtmanu Jihomoravského kraje – za sponzorský dar Alianci žen  
s rakovinou prsu – za poskytnutí sponzorského daru na akci „Plaveme prsa“, za zrealizo-
vání akce Dokážeš to taky a zajištění vzdělávacích seminářů pro vedení klubu Masary-
kovu onkologickému ústavu v Brně
Cígler – software, a.s. za poskytnutí programu na vedení účetnictví
Věře Fialové, za grafické zpracování propagačních materiálů
Mgr. Pavlu Žákovi a Mgr. Haně Rabušicové – za vedení webové stránky Klubu Diana 
Michalovi Fajferovi – za počítačové služby
Vedení hotelu Slovan v Brně – za uspořádání oslav k 25. výročí založení Klubu
Studentům Konzervatoře v Brně – za kulturní vystoupení při oslavách 25. výročí založení 
KD
Taneční skupině Žert – za taneční vystoupení při oslavách 25. výročí založení KD
Mamma Helpu Brno – za zhotovení odznáčků k 25. výročí založení Klubu Diana
Růženě Šafaříkové – za kontakty s rakouskou družební organizací
Tomáši Ryglovi – za věcné dary
Petru Kovačovi, řediteli Gymnázia Matyáše Lercha a paní profesorce Němcové, za 
vstřícnou pomoc při zajišťování Českého dne proti rakovině (Květinového dne)
RNDr. Evě Lojdové – zástupkyni ředitelky SZŠ a VOŠZ Brno Merhautova, pracoviště 
Lipová, za vstřícnou pomoc při zajišťování Českého dne proti rakovině (Květinového dne)
MUDr. Danuši Spohrové – Nadace zdraví pro Moravu, za věcný dar ve formě vstupenek 
na kulturní akce pořádané touto nadací v Brně a za sponzorský dar na ozdravné pobyty na 
Dolní Moravě a ve Vile Bystrica v Luhačovicích
Ludmile Gallové – za poskytnutí sponzorského daru
PSMONT PLUS, s.r.o. –za poskytnutí sponzorského daru a věcného daru formou tisku 
letáků Klubu Diana
STAVOS Brno, a.s. – za poskytnutí sponzorského daru
ZON spol. s r.o. – za poskytnutí sponzorského daru
Rodinnému pivovaru Bernard, a. s. – za poskytnutí sponzorského daru
VINCENTKA, a.s. – za poskytnutí sponzorského daru
ERDING, a.s. – za poskytnutí sponzorského daru 
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