
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva za rok 2014 

 



 

KLUB DIANA 

Sdružení onkologicky   
nemocných a přátel      
Údolní 10            
602 00 Brno  
 
 
Vážení přátelé, 
 
 
    Klub Diana, sdružení onkologicky nemocných a přátel byl založen v září 1988 skupinkou 
žen, které prodělaly rakovinu prsu. 
     Posláním této organizace je pomáhat onkologicky nemocným pacientkám po skončení 
léčení se znovu aktivně zapojit do života ve společnosti. I s tímto postižením mohou ženy  
prožít dny plné radosti a lásky se svými blízkými a přáteli.  
                                                                                                                                          
     Poslání klubu je zakotveno v jeho stanovách.  Poradenskou službu poskytujeme všem, 
kteří hledají pomoc při řešení svých nových životních situací v rodině i v zaměstnání. 

     Naše práce je postavena na principu dobrovolnické pomoci našich členek, které úspěšně 
prošly léčením. Mnohé členky Klubu Diana se snaží svojí činností a životní moudrostí 
prospět potřebným členkám a pacientkám. V současné době Klub Diana sdružuje 174 členů. 
Poradenskou a edukační službu poskytujeme všem, kteří ji potřebují. Ženy, které za námi 
přicházejí, informujeme také o jejich právech a nabízíme jim další kontakty na zdravotnická 
zařízení a služby.  

     Při hodnocení činnosti Klubu Diana v uplynulém roce  2014  je zapotřebí poděkovat 
pětičlennému výboru klubu a všem členům, kteří se aktivně podíleli na realizaci 
naplánovaných aktivit pro členy organizace i pro širokou veřejnost. Díky nim jsme mohli 
uskutečnit projekty rehabilitačního cvičení a plavání, odborné přednášky pro studenty 
středních škol, oblíbené rekondiční pobyty, autobusový zájezd a jednodenní výlety. 

     Všechny akce v roce 2014 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 

 
     - 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 v Židovské čtvrti - Boskovice    6. 5. -   9. 5. 2014                                            

Ozdravný pobyt     -  Penzion Horácko – Unčín            2. 6. –  6. 6. 2014                        
Rekondiční pobyt  -  Hotel MAS – Sezimovo Ústí                     5.10. –12.10.2014                                                    

     Ozdravné pobyty působí příznivě na fyzickou kondici i psychiku jedince. Cílem 
ozdravných a rekondičních  pobytů je vrátit nemocným po léčbě sebedůvěru a seznamovat 
je se zásadami správného životního stylu a zdravé výživy. Aktivní odpočinek v přírodě, 
poznávání nového prostředí a seznamování se s osudy lidí postižených stejným 
onemocněním, dodává sílu k překonání vlastních zdravotních obtíží. Pohyb v přírodě je 
výborným prostředkem pro relaxaci a zjištění stavu vlastních fyzických sil, jejich posílení a 
obnovení. Na ozdravných a rekondičních pobytech se snažíme především o zlepšení 
celkové fyzické i psychické kondice organismu a pobyt v přírodě umožňuje vnitřní klid a 
pohodu. Pobyty přispívají k úspěšnému překonání vzniklých zdravotních potíží a dávají 
možnost k snadnějšímu zařazení se do běžného života v rodině i v pracovním prostředí.  

 

Zdravotní rehabilitace                                                                                        
Cvičeni :                                                                                                                                         
1x týdně rehabilitační cvičení pod vedením cvičitelky, bylo zaměřeno na snížení lymfatických 
otoků, pokud se u operovaných žen otok objeví a k posílení fyzické kondice. Speciální 
léčebná tělesná výchova se zaměřením na odstranění nebo zmírnění lymfedému horních 
končetin,  patří mezi základní a nezbytné prvky v celoživotní péči o takto postiženou ruku.  

Plavání:                                                                                                                                   
1x týdně v krytém bazénu TJ Tesla probíhalo rekondiční a rehabilitační plavání, které bylo 
poskytnuto ženám po ukončené onkologické léčbě. Plavání je nejlepší rehabilitací pro 
zlepšení pohyblivosti i pro prvotní rozcvičení paže po operaci. Zvyšuje psychickou a fyzickou 
zdatnost a odolnost pacientek vůči osteoporóze. Naše členky také využívají možnost 
rekondičního plavání a cvičení v bazénu v rehabilitačním středisku v budově MOÚ, Žlutý 
kopec.  



Terénní a klimatická léčba:                                                                                                              
1x měsíčně organizujeme vycházky do přírody nebo poznávací výlety pro zvýšení 
obranyschopnosti organismu,  posílení imunity a obnovení vlastních fyzických sil. Uskutečnili 
jsme několik výletů a navštívili jsme :                            
Vranov u Brna, Mariánské údolí v Líšni, letiště v Medlánkách, Dolní Kounice,  prošli jsme se 
od Ríšovy studánky k hradu Veveří a od Kaprálova mlýna do Ochozu u Brna. Poslední 
rozloučení s podzimní přírodou jsme uskutečnili procházkou podél brněnské přehrady.  

. 

Zájezd do Litomyšle a Nových Hradů - 20. 5. 2014 
První překvapení zájezdu byla rozhledna Terezka u osady Paseky. Krásný rozhled při 
daleké viditelnosti si užila většina účastníků. Po krátké jízdě autobusem do Boru u Skutče 
jsme uskutečnili nepovinnou procházku ke skalním útvarům Kolumbovo vejce, Kazatelna a 
Betlém. Pěší výlet nejdříve probíhal podle plánu, ovšem druhá půlka trasy byla 
přeznačkována sice romantickým údolím potoka, ale se třemi brody bez lávek. Vzhledem k 
většímu průtoku vody byly přechody obtížné, což se projevilo hlavně značným časovým 
prodloužením vycházky. Návštěva rokokového zámku Nové Hrady s expozicí nábytku  
proběhla již bez problémů. Po skončení prohlídky zámku jsme se přesunuli do města 
Litomyšle a vzhledem k pokročilé hodině jsme učinili změnu plánu a nejdříve absolvovali 
návštěvu zámku Litomyšl a zámeckého  areálu - památky UNESCO. Po prohlídce zámku 
jsme se vydali na prohlídku městské památkové rezervace. Závěr zájezdu jsme věnovali 
krátké procházce po naučné stezce Nedošínský háj a rezervaci ptactva Velký Košíř. 

 

Kulturní akce   

Nadace Zdraví pro Moravu – paní MUDr. Danuše Spohrová i 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 jsme alespoň na chvilku zapomněli na svoje starosti a bolesti. Jsme vděčni 
paní MUDr. Spohrové za její laskavost a dobročinnost.  

Dále oceňujeme, že naše členky se zúčastňují  kulturních akcí, které pořádá MOÚ Galerie 
Žlutý kopec.  

Členky KD navštěvují výtvarnou dílnu (1x měsíčně), která umožňuje seberealizaci 
spojenou s různými druhy výtvarných technik pod vedením výtvarníků a psychologa 
Masarykova onkologického ústavu.  

Háčkovaly jsme velikonoční slepičky, glazovaly keramiku, vyráběly glycerínová mydélka, 
svíčky, letní šperky z pryskyřice, košíčky z pedigu,  panenky ze šustí, vánoční ozdoby – 
falešný patchwork                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
Každý měsíc probíhalo setkávání členek Klubu Diana, které měly zájem různými 
výtvarnými technikami vyrábět dárečky pro členky klubu, popřípadě se s ostatními chtěly 
podělit o zajímavé zážitky z dovolených. Využily jsme tak současné větší prostory naší 
klubovny. 
 

Podpořené projekty v roce 2014  

Projekty, které se nám podařilo realizovat v roce 2014, 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. Projekty:  

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

Rekondiční pobyty v Penzionu v Židovské čtvrti v Boskovicích  a v hotelu MAS 
v Sezimově Ústí  - finanční dar Nadace Zdraví pro Moravu  

                                                                                                                                                      
Český den proti rakovině – 14. května 2014                                                           
V letošním roce jsme si objednali kytiček o něco více, neboť jsme předpokládali, že se do 
Květinkového dne zapojí větší počet našich členek. Ve středu 14. května již brzo ráno se 
s květinkami  a letáčky o prevenci rakoviny plic  do ulic v Brně vypravilo 29 členek Klubu 
Diana a 30 studentů z Gymnázia Matyáše Lercha. Všichni nabízeli kytičky a letáčky 
kolemjdoucím občanům, ale v tento den nesvítilo sluníčko, byla zima a chladno a tak se i 
našim prodávajícím tolik nedařilo. Někteří občané si samozřejmě kytičku zakoupili 
s vědomím, že podpořili dobrou věc. Na odpoledne  jsme měli domluvené další členky, které 
neprodané kytičky dál nabízely občanům, kteří se vracejí z práce. I přes velkou iniciativu 
našich členů  a studentů, jsme v Brně prodali jen 4 171 kytiček a na účet LPR jsme poslali 
přibližně 96 238,-Kč. Naši členové manželé  Špačkovi z Dobré Vody si každoročně sami 
zajišťují prodej kytiček ve svém regionu a okolí. Nejen oni sami nabízeli kytičky, ale oslovili 
MAS Horní Pomoraví o.p.s. Hanušovice, Gymnázium Velké Meziříčí,  ZŠ a MŠ Jimramov  a  
Pionýrskou skupinu Boskovice, aby svůj finanční zisk ze sbírky věnovali Klubu Diana. Touto 
svojí aktivitou poslali na účet LPR  55 813,-Kč .  

Na LPR Praha jsme poslali celkem 152 051,- Kč. 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 2014  

Členky Klubu Diana se osobní účastí podílely na akcích preventivních programů pro zdravou 
veřejnost :  

-     - AVON POCHOD s nemocnicí Blansko, AVON POCHOD v Praze a Pustiměři                                                                               
-   Dokážeš to taky                                                                                                                                      
-   Udělej to pro sebe                                                                                                                               
-   Plaveme prsa                                                                                                                                     

Boj za zdravá prsa s nemocnicí Blansko - 3. 6. 2014                                                       
Nemocnice Blansko se již potřetí aktivně zapojila do boje proti rakovině prsu a uspořádala  
3. června v Blansku na náměstí Republiky  „růžovou akci“ s názvem Boj za zdravá prsa. 
Akce si dala za cíl zviditelnit problematiku onemocnění rakoviny prsu a vyzdvihnout velký 
význam mamografického vyšetření v boji s touto zákeřnou chorobou. Na „růžovém“ náměstí 
Republiky mohly příchozí ženy využít možnosti nechat si odborně poradit od lékařů 
radiodiagnostického oddělení blanenské nemocnice o problematice rakoviny prsu. 

Naše členka přijela do Blanska vybavená fantomovým modelem prsů, letáčky o 
samovyšetření prsů, letáčky Klubu Diana a Aliance žen s rakovinou prsu. Ve  stánku 



příchozí ženy učila metodu samovyšetření prsů. Zastavovaly se u ní ženy středního i 
staršího věku, dále maminky s dětmi na mateřské dovolené. Přišly také studentky ze střední 
zdravotnické školy, které poučila o prevenci rakoviny prsu, o zdravém životním stylu, o 
výskytu nádorového onemocnění v ČR a genetice. Nedílnou součástí tohoto výkladu je 
vysvětlení metody samovyšetření prsu. Na fantomovém modelu si účastnice této edukace 
mohly ověřit umístění, tvar a velikost nádoru v prsou. 
 
AVON  POCHOD  v  Praze  14.6.2014                                                                                         
AVON  Pochodu v Praze se zúčastnily tři členky naší organizace. S Andreou Mičke a 
s dalšími zástupkyněmi organizací  v cíli pochodu, ve Žlutých lázních,  na stánku Aliance žen 
s rakovinou prsu, měly všechny připravené edukační materiály k prevenci rakoviny prsu. 
Oslovovaly kolemjdoucí ženy a dívky a předávaly jim informace o prevenci rakoviny a na 
modelu prsů je učily, jak se mají starat o svá prsa. Až došli účastníci pochodu, Žluté lázně se 
rozzářily do růžova a členky u stánku měly plné ruce práce s vysvětlováním metody 
samovyšetřování prsů. Při nejemotivnějším okamžiku AVON Pochodu, symbolickému 
vypouštění balonků, se k nebi vznesly tisíce růžových vzkazů pro ty, kteří s námi již být 
nemohou, a zároveň pro dodání naděje těm, kteří s nemocí bojují. 
 

AVON  POCHOD v Pustiměři  -  21. červen 2014                                                             
Na pozvání  AVON Lady paní Mgr.Petry Peškové naše členka se v sobotu 21.června 2014 
rozjela do Pustiměře u Vyškova. Měla na této akci provádět edukaci o prevenci rakoviny 
prsu. Přivezla s sebou množství letáčků o samovyšetření prsů, letáčky Aliance žen 
s rakovinou prsu, naše letáčky Klubu Diana a samozřejmě i fantomový model prsů. AVON 
POCHOD startoval u Hasičské zbrojnice, trasa vedla asi 2,5 km obcí a zase se k Hasičské 
zbrojnici vracel. V růžových stanech Avonu se mohla děvčata a příchozí ženy nechat nalíčit, 
nalakovat nehty a kadeřnice kouzlila zajímavé účesy. Pro děti byl připraven skákací hrad . 
Příchozí ženy a dívenky  si nechaly vysvětlit metodu samovyšetření prsů a na modelu si 
hned nové poznatky vyzkoušely. Ženy se zájmem naslouchaly a rády si vzaly nabízené 
letáčky o samovyšetřování. Během celého odpoledne byl zajištěn pěkný hudební doprovod a 
všichni příchozí mohli prožít hezký společný den. 
Na závěr byly do nebe vypuštěny růžové balónky jako akt naděje a vzpomínka na ty ženy, 
které boj s nemocí prohrály.  
 

 Akce Dokážeš to taky -  minigolf – v Brně dne 29. 4. 2014                                                         
V tomto roce se rozhodlo, že akce Dokážeš to taky – turnaje v minigolfu, nejprve proběhnou 
regionálně na více místech v ČR tak, aby se jich mohly  zúčastnit všechny okolní pacientské 
organizace.  Akce Dokážeš to taky pro členy Klubu Diana, se konala  v úterý 29. dubna 2014  
ve 14.00 hod na  Minigolfu v Bohunicích. Na tuto naši akci do Brna nám přijela fandit Eva 
Knappová, ředitelka Aliance žen s rakovinou prsu.                                                               
Mnoho z nás bylo na minigolfu poprvé. Oba vedoucí nám trpělivě vysvětlili průběh turnaje, 
seznámili nás s podmínkami a počítáním bodů, naučili nás správně držet hůl a pak jsme se 
po trojicích rozdělili na jednotlivé hrací dráhy. Do hry jsme šli všichni s plným nasazením a 
pak již bylo slyšet jen pochvalné výkřiky, když míček zapadl do jamky a neutěšené vzdechy, 
když nám to nešlo. Všichni jsme zvládli si zahrát na všech 18 hracích drahách a pak jsme si 
počítali body.                                                                                                                                       
Do celostátního turnaje v Praze si vybojovala první místo paní Eva Paseková s 59 body a na 
druhém místě skončila Ludmila Wolfová s 61body. Pak následovali ostatní a jejich výsledky 
jsou zaznamenány ve výsledkové listině. 

Prožili jsme společné, krásné a slunné odpoledne a zjistili jsme, že minigolf se nám stane 
koníčkem. Děkuji  Alianci žen s rakovinou prsu, která nám pro náš turnaj uhradila pronájem 



celého minigolfu. Eva Knappová, ředitelka  Aliance žen s rakovinou prsu byla u nás, když 
jsme potřebovali poradit a fandila nám po celou dobu turnaje. 

Tuto akci hodnotím jako velmi úspěšnou především tím, že jsme se utkali v turnaji ve 
sportovní disciplině,  kterou téměř nikdo neznal   a přece jsme to dokázali. 

 
AKCE  DOKÁŽEŠ TO TAKY 2014 -  Chce to dobrý úder!                                                     
Po náhodně vyhraném brněnském kole v minigolfu, jsem postoupila do celorepublikového 
kola do Prahy. V pátek 23. 5. 2014 v 8 hod  jsem si s druhou účastnicí Liduškou Wolfovou 
dala sraz na hlavním nádraží v Brně a společně jsme odjely do Prahy.  
V sobotu po snídani odjezd do O2 Arény, s kolegyní jsme vytvořily prezentační nástěnku 
Klubu Diana. Po krátké instruktáži  a rozdělení soutěžících do skupinek, my jsme byly s 
holkama s Ostravy, začalo finálové kolo. Samotný minigolf je opravdu sofistikovaná hra. 
Hlavně trefit jamku na první dobrou, bylo dost náročné... 
Po chutném obědě nás čekal opravdu bohatý program, kterým nás po celý den provázel 
velice sympatický Petr Rajchrt. Zahráli nám TAM TAM Batucada a Yellow Sisters, s oběma 
jsme  absolvovali workshop. S TAM TAMem jsme si energicky zabubnovali a s Yellow 
Sisters jsme posléze nacvičily hymnu Aliance žen s rakovinou prsu, kterou pro nás složil 
právě Petr Rajchrt. Během odpoledne proběhla autogramiáda knihy Laury Janečkové Život 
je boj.  
Po výbušném vystoupení TAM TAMu, nás zklidnilo vystoupení Společnosti čínských žen.  
Kdo měl zájem a chuť, měl možnost si vyzkoušet techniku cvičení tchai-chi pod vedením 
erudovaného lektora. Kolem 17 hodiny bylo vyhlášení vítězek. Na 1. místě se umístila velice 
milá a sympatická paní Darja Lešanovská - Slunečnice Olomouc. 
Poslední den našeho pobytu v Praze po snídani  jsme  se všechny opět sešly, abychom 
uzavřely a prodiskutovaly  Dokážeš to taky  2014. Na závěr nás čekal milý dárek. Od paní 
Evy Knappové jsme každá obdržela CD s nahrávkou hymny, kterou jsme již měly tu čest se 
naučit s Yellow Sisters v rámci sobotního workshopu. 
Účastnice byly ze všech koutů naší republiky, takže se navázalo mnoho novým přátelství, 
rychlá výměna kontaktů a hurá domů. Tuto akci bych ze svého pohledu hodnotila jako 
zážitek na celý život. 
         Eva Paseková 

    

Projekt  Udělej to pro sebe 
V roce 2014 v rámci projektu Udělej to pro sebe dvě členky z Klubu Diana přednášely o 
prevenci rakoviny prsu studentům na  Gymnáziu Matyáše Lercha  a Střední zdravotní škole 
Lipová, Brno. 
Celkem v roce  2014 ve 4 přednáškách jsme poučily o prevenci rakoviny prsu  85 studentek 
a 3 studenty a 1 paní profesorku. 
Od začátku roku 2005 do konce roku  2014 v celorepublikovém projektu Udělej to pro sebe 
jsme seznámily s prevencí rakoviny prsu v  99  přednáškách  celkem   2389 občanů ČR. 
 
 
Plaveme prsa – Hotel MAS, Sezimovo Ústí - 11. říjen 2014                                                      
Aliance žen s rakovinou prsu zorganizovala na 11. října tohoto roku  4. ročník celostátní 
akce Plaveme prsa. Touto akcí se připojila  k evropské kampani Breast Healt Day - Den pro 
zdravá prsa  vyhlašovaného každoročně evropskou koalicí Europa Donna.  
Vzhledem k tomu, že členové Klubu Diana s členkami Alen Praha byli  v tomto vyhlášeném 
termínu společně na rekondičním pobytu v Hotelu MAS v Sezimově Ústí, dohodli se 
s vedením hotelu MAS, že tolik prospěšná akce se uskuteční přímo v hotelu MAS. Od          
14.00 hod do 17.00 hod v hotelu MAS byl k dispozici bazén pro plaveckou štafetu účastníků 
akce a u recepce hotelu byly připravené veškeré propagační materiály o samovyšetření 



prsů, letáčky o pojištění FOR YOU a fantomový model, na kterém si mohli návštěvníci tuto 
metodu samovyšetření prsu vyzkoušet. Zástupkyně obou organizací byly připravené 
provádět edukaci o prevenci rakoviny prsu. Samozřejmě byly také k dispozici  veškeré 
letáčky o činnosti obou organizací a Aliance žen s rakovinou prsu. Firma AVON na svém 
stánku ženám nabízela jednak poukázky v hodnotě 200 Kč na vyšetření prsů v projektu 
Ženy ženám a některé kosmetické přípravky. Do akce se zapojilo  celkem 103 osob, kromě 
členů obou organizací, také další hosté hotelu. Byli to převážně hosté ze Slovenska, ze 
Senice a okolí. Někteří z přítomných již o metodě samovyšetření prsů slyšeli, některým jsme 
vše o prevenci rakoviny prsu vysvětlily. Každý účastník akce dostal od nás dáreček na 
památku. 

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 
pořádá 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                                                                                                                           
ÚMČ Brno -  sever                                                                                                            
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.  

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  byl zveřejněn článek v ONKOOKNU, které vydává LPR Brno a ve 
Zpravodaji LPR Praha . V denním tisku byli občané města Tábora informováni o akci 
Plaveme prsa, která se uskutečnila v Hotelu MAS Sezimovo Ústí.  

Pravidelně udržujeme a doplňujeme naše webové stránky- www.klubdiana.wz.cz, což 
umožňuje aktuálně informovat o naší činnosti širokou veřejnost. Zajišťujeme  
fotodokumentaci z pořádaných akcí a doplňujeme kroniku klubu, kterou Klub Diana vede od 
založení organizace 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 

   HOSPODAŘENÍ   KLUBU   DIANA   V  ROCE   2014   
 
 

P Ř Í J M Y    (v Kč)                 

  členské příspěvky      12 856,-- 
  vlastní činnost                          197 991,-- 
  dotace celkem                               66 609,90 
      v tom:   JMK odbor zdravotnictví                     21 000,-- 
        LPR Praha                                         45 609,90 
  dary         28 445,-- 
  úroky                12,30                  
 
                                           C E L K E M                                                               305 914,20 
 
 

V Ý D A J E   (v  Kč) 
   režie        12 675,44 
  užití sponzorských darů                  33 447,-- 
  užití dotace                               66 609,90 
  OON vč.daně z vl. zdrojů                   4 800,--  
             vlastní činnost                              197 991,--             
 
                                         C E L K E M                                                                315 523,34 
 

                                                                                                                    
R O Z D Í L   (v  Kč)   ztráta                                            -  9 609,14  
 
 
 
 

 
 

                                                 JMĚNÍ 
 
 
                                   stav k 1. 1. 2014                            stav k 31. 12. 2014 
        Běžný účet          133 009,03                                   92 270,89 
        Pokladna                7 474,--                                     38 603,-                                           
 
    c e l k e m               140 483,03                                 130 873,89 
 
    r o z d í l                                         -   9 609,14 
   
 
                                                                                                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Poděkování za sponzorství a spolupráci :                                                                                 
Projekty, které se nám v roce 2014 podařilo uskutečnit, bychom nemohli realizovat bez 
finanční podpory Magistrátu města Brna, Městské části Brno – sever, Městské části Brno – 
střed, Krajského úřadu Jihomoravského kraje – Odbor zdravotnictví, LPR Praha, ale také 
bez pomoci řady přátel, dárců a sponzorů.  

Upřímně děkujeme:  

Alianci žen s rakovinou prsu - za poskytnutí sponzorského daru na akci Plaveme prsa, 
Adresné zvaní  a Dokážeš to taky a zajištění vzdělávacích seminářů pro vedení klubu                                                                                                                        
Masarykovu onkologickému ústavu v Brně                                                                                
Cígler – software, a.s. za poskytnutí slevy na program pro 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                                                                                                          
Petru Kovačovi – řediteli Gymnázia Matyáše Lercha a paní profesorce Němcové, 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                    
v Boskovicích  a v Sezimově Ústí                                                                                    
Ludmile Gallové – prodejna Diana Žlutý kopec - za sponzorský dar                                                                                                                                              
PSMONT PLUS, s.r.o. –za poskytnutí sponzorského daru a věcného daru formou tisku 
letáků Klubu Diana                                                                                                                                                                                                 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Údaje, které patří na rub titulní strany dolů:  

Kontaktní adresa: Klub Diana  

Údolní 10  

602 00 Brno  

www.klubdiana.wz.cz  

e-mail: dianaklub@post.cz  

Číslo účtu: 1353862399/0800  

Česká spořitelna Brno  

IČO: 15548376  

Výbor sdružení :  

Eva Najvarová            - předsedkyně  

Miluška Gruberová      - místopředsedkyně, pokladní  

Milan Slavík                 - hospodář  

Mgr.Hana Rabušicová - jednatelka  

Ing.Zdeňka Vlahová     - matrikářka  

Revizní komise :  

Věra Jochmanová - předsedkyně  

Libuše Vepřeková - členka  

Marta Kolářová      - členka  

 

 


