
KLUB DIANA 
Sdružení onkologicky 
nemocných a přátel, z.s.
Žlutý kopec 7
656 53 Brno

Infoleták  duben – září  2018

Vážení přátelé,

prožili jsme krásné zimní období Jistě jsme si všichni podle svých možností užili zimních 
radovánek, ale jsem si jistá, že už se všichni těšíme na jarní sluníčko a teplejší jarní i letní 
dny. Výbor Klubu Diana vám pro tyto dny naplánoval množství akcí, kterých se můžete 
zúčastnit. Přečtěte si následující  informace  o činnosti našeho spolku a já věřím, že se na 
některých výletech či pobytech potkáme.

Činnost  Klubu  Diana  v      období  duben – září  2018

Základní službou pro pacientky a veřejnost jsou pravidelné poradní dny. Od 1. listopadu 
2017 Klub Diana působí v ordinaci č. 2113 – nutriční poradně. Tato ordinace se 
nachází v 1. poschodí Švejdova pavilonu v Masarykově onkologickém ústavu. Vlevo je
lékárna, vpravo bufet, půjdete k výtahům a za výtahy se dáte vpravo chodbou kolem 
kaple až k dalším ordinacím a tam si najdete naši kancelář. Na dveřích je malý plakát 
Klubu Diana.
 Poradní den pro členy Klubu Diana  a veřejnost bude vždy v     úterý v     době
 15.00 – 17.00 hod.
Pokračujeme  v plavání v bazénu ve Sportareálu v Řečkovicích, každou středu        
10.00 –11.00 hod. Rehabilitační cvičení  probíhá každý čtvrtek od 16.15 hod do 17.15 hod
v tělocvičně Základní školy, Lidická 6a, Brno.
Máte možnost využít  plavenky do bazénu Rehabilitačního centra MOÚ Žlutý kopec, 
které Klub Diana pro vás zakoupí.

Semináře:
6. března 2018 – 4. Slet DAM – Den Aliance v     MOÚ Brno, 10.00 – 14.00 hod

 tradiční společné setkání v MOU s ředitelem MOÚ prof. J.Žaloudíkem, bude hovořit 
PhDr.Zuzana Joukalová o Radě pacientů v MOÚ, MUDr. M. Svoboda, PhD představí projekt
INTENT,, bude hovořeno o klinických studiích. Jste srdečně zváni.

Práva pacienta a komunikace ve zdravotnictví – 19.4. 2018

Seminář povedou zkušené lektorky z Amélie a bude možnost si také předem domluvit 
konzultaci s paní dr. Peterovou.

Výlety:

pátek 27. dubna 2018 – sraz  v     9.45hod na autobusové zastávce Semilaso v Kr. Poli , 
odtud autobusem č. 41 ( odjezd 10.02 hod)zajedeme do Medlánek, kde na zastávce 
Medlánky vystoupíme. Ulice Turistická nás povede do mírného kopečka ke křížku, kde se 
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můžeme rozhodnout, zda už se občerstvíme. V tom případě sejdeme k letišti Medlánky do 

hospůdky „ U křivé vrtule“. Po občerstvení se vrátíme ke křížku a po naučné stezce nás 
zelená značka povede na zastávku trolejbusu Komín – sídliště, nebo můžeme stále 
pokračovat po zelené značce až dojdeme ke Kamenolomu na trať tramvaje č. 1.

pátek 8. června 2018 - sraz v     10.00 hod na zastávce ZOO Brno, odtud přejdeme na 
zastávku autobusu č. 303 – je nutné si koupit jízdenku – tramvajovka zde neplatí.

V 10.14 hod  odjíždí autobus č. 303 k hradu Veveří, Zde vystoupíme a prohlédneme si hrad 
a jeho okolí, můžeme dojít až ke kostelíku Nanebevzetí Panny Marie , pocházejícího asi ze 
12.stol.

Cestu zpět si můžeme zvolit opět autobusem a nebo v případě hezkého počasí se převést 
parníkem k přístavišti.

pátek 21.září 2018  - sraz v     9.10 hod v     hale hlavního vlakového nádraží v     Brně. Odjezd 
spěšného vlaku do Slavkova u Brna je 9.28 hod.( je to hned následující zastávka).

Ve Slavkově vystoupíme a půjdeme směrem k zámku, který si prohlédneme. Projdeme si 
zámecký park a opět vlakem ( odjíždí téměř každou půlhodinu) pojedeme do Brna.

Pokud se na sraz nedostaví nikdo z vedení Klubu Diana, můžete se bez starosti vydat 
vy sami. Výlety jsou tak dobře popsány, že si v klidu užívejte jarní a letní přírodu 
v okolí Brna.

      25. 4. 2018 Vystřihovánky  z papíru

      23. 5.2018 Litá pryskyřice

      27. 6.2018 Kytička z korálků

      27.9.2018 Batikované šálky, polovinu ceny šátku si budete 
hradit  samy

Při některých výtvarných technikách si budou členky hradit 50% nákladů na materiál.
Výtvarná dílna začíná vždy ve 14.00 hod. Vedoucí za Klub Diana je Zdeňka Vlahová
mobil : 604 253 140.  
Program našich středečních setkání ve výtvarné dílně je naplánován a domluven 
s vedoucími ve výtvarné dílně. Pokud některá z členek nemá o tu konkrétní 
naplánovanou výtvarnou techniku zájem, bylo by dobré, aby do výtvarné dílny přišla 
v jiný den, kdy se jí může slečna ve výtvarné dílně věnovat a s vybranou ruční prácí 
pomoci.
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 Autobusový zájezd do Bouzova a Javoříčských jeskyní
 úterý 29. května 2018

Sraz účastníků zájezdu bude v  7.00 hod u restaurace Bohéma u Janáčkova
divadla na Rooseveltově ulici. Odjezd zájezdového autobusu bude v 7.10 hod.

Bouzov – první zastávka – návštěva národní kulturní památky romantického hradu Řádu 
německých rytířů. Absolvujeme základní návštěvnický okruh v délce 40 minut.
Loštice – návštěva Muzea tvarůžek s degustací a možností výhodného zakoupení výrobků 
v podnikové prodejně. Volno na oběd a návštěvu tvarůžkové cukrárny.
Javoříčské jeskyně – prohlídka krápníkových jeskyní v kratší variantě v délce 40 minut. Ke 
vchodu do jeskyní je nutno absolvovat max. půlhodinový výstup v délce necelého jednoho 
kilometru. V obci NKP památník obětem 2.svět. války.
Další  program zájezdu bude překvapením.

Cena pro členy Klubu Diana 250,- Kč     

Vstupné: hrad Bouzov (110,- Kč),  Loštice (30,-Kč), Javoříčské jeskyně (80,-Kč). Bude 
se vybírat během cesty. Členům, kteří budou aktivně pomáhat při realizaci ČDPR 
2018, bude 200,- Kč z ceny zájezdu vráceno.

Zájezd je nutné zaplatit do 23. dubna 2018.
Předpokládaný příjezd do Brna v 19.00 hod.                                        

  Pětidenní pobyt v hotelu Kréta v Kutné Hoře
v termínu pondělí 18. 6. až pátek 22. 6. 2018

Sraz účastníků pobytu je v pondělí 18.června 2018 v 9.45 hod v hale hlavního 
vlakového nádraží v Brně, odkud odjíždí v 10.20 hod přímý rychlík ( bez přestupu) do 
Kutné Hory.
Do Kutné Hory přijedeme ve 12.58 hod.

Po příjezdu do hotelu Kréta se ubytujeme a pobyt začneme společnou večeří, neboť  máme 
pobyt objednaný s polopenzí.
Během pobytu si prohlédneme město Kutnou Horu, která v roce 1995 bylo zapsáno do 
Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví a její památky, z nichž některé 
navštívíme. Např. Chrám sv. Barbory (UNESCO), Katedrálu Nanebevzetí Panny Marie a sv. 
Jana Křtitele v Sedlci (UNESCO), Hřbitovní kostel Všech svatých – Kostnice, Vlašský dvůr, 
České muzeum stříbra. V případě zájmu můžeme také se projít po naučných okružních 
stezkách kolem města. 

Cena pobytu :

pro člena Klubu Diana 2 700,-Kč

pro hosta na pobytu 2 950,-Kč
V ceně je ubytování, polopenze a páteční oběd.
Pobyt je nutné zaplatit do 22.května 2018.

V pátek před odjezdem budeme mít společný oběd a z Kutné Hory budeme odjíždět přímým 
rychlíkem do Brna ve 14.56 hod. V Brně na hlavním vlakovém nádraží budeme v 17.40 hod.



Propozice pobytu v Hotelu Pod Jedlovým vrchem v Loučné nad Desnou
v termínu 8.9. – 15.9.2018

Sraz účastníků pobytu v sobotu 8. září 2018 v 8.30 hod v hale hlavního vlakového 
nádraží v Brně. Odjezd rychlíkem z Brna v 9.18 hod do Zábřehu na Moravě, kam 
přijedeme v 11.22 hod.
Odtud opět vlakem v 13.09 hod odjedeme do Loučné nad Desnou, kam přijedeme
 v 13.54 hod. 

V hotelu se ubytujeme a pobyt začneme společnou večeří. Během pobytu budeme poznávat
obec Loučnou, podíváme se na zámek a projdeme se zámeckým parkem, podíváme se do 
Koutů nad Desnou,  zajedeme si na Červenohorské sedlo a samozřejmě nevynecháme 
vodní nádrž Dlouhé stráně s přečerpávací vodní elektrárnou.

Cena pobytu je:

Pro členy Klubu Diana 3 900,-Kč

Pro hosty 4 150,-Kč

V ceně je zahrnuto: ubytování, polopenze, před odjezdem společný oběd, exkurze do 
elektrárny Dlouhé stráně.

Zpět do Brna pojedeme v sobotu 15.září 2018 po společném obědě vlakem ve 14.59 hod 
z Loučné nad Desnou do Zábřehu, kam přijedeme v 15.47 hod.
Odtud ze Zábřehu odjedeme rychlíkem v 16.34 hod přímo do Brna, kam přijedeme 
v 18.43 hod.

Pobyt je nutné zaplatit do  26. června 2018.

Český den proti rakovině, dříve Květinový den

proběhne ve středu 16.května 2018. Tematické zaměření sbírky: Nádorové onemocnění 
tlustého střeva

Účel sbírky: Nádorová prevence, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podpora 
onkologické výchovy, výzkumu a vybavenosti onkologických pracovišť. 

Barva stužky u kytičky bude letos vínová.
Věříme, že díky dobrému jménu sbírky a nízké prodejní ceně kytiček se Vám bude prodej 
dařit stejně dobře jako v roce loňském.

Budeme rádi, když se přihlásíte a pomůžete nám nabízet kytičky a preventivní letáčky 
spoluobčanům města Brna.
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Projekt „Nejde jen o prsa“  v roce  2017  

V rámci tohoto projektu  v roce 2017  Eva Najvarová a Miluška Gruberová přednášely 
studentům na středních školách o prevenci rakoviny prsu. 
    
Edukace proběhla na těchto školách:

SOÚ tradičních.řemesel, Životského 28,Brno                                          
Střední škola sociálních a zdravotnických služeb VESNA, Údolní 10,Brno
Gymnázium Matyáše Lercha, Žižkova, Brno
Střední zdravotnická škola, Lipová Brno
Biskupské gymnázium Brno, Barvičova 85, 602 00 Brno

V roce 2017 jsme celkem v 11 přednáškách poučily 250 studentů o prevenci rakoviny 
prsu a zdravém životním stylu.

V rámci projektu „ Nejde jen o prsa“ jsme od září 2013  do konce roku 
2017 celkem ve  41  přednáškách poučili  908  studentů o prevenci 
rakoviny prsu.     

Výtvarná dílna za rok 2017

Výtvarná dílna probíhala jako každý rok jednou za měsíc ve výtvarné dílně v MOÚ.  Od
ledna  do  června  jsme  si  namalovaly  benátské  masky,  z keramické  hlíny  jsme  si
vymodelovaly  sovy,  které  jsme  další  výtvarnou  dílnu  naglazovaly,  potom  si  vyzkoušely
ozdobit  květináče mozaikou a v červnu vytvořily stromečky v květináči zdobené kávovými
zrny.   V září  jsme  si  znovu  vyzkoušely  litou  keramiku  a  v říjnu  jsme  ji  naglazovaly.
V listopadu jsme si vytvořily zajímavé adventní věnce z alobalu a v prosinci jsme si udělaly
vánoční přáníčka.
  Opět jsme se naučily hodně nových technik a udělaly si pěkné výrobky.  Děkujeme všem
ve výtvarné dílně, že se nám hodně věnovali a ve velmi příjemném prostředí nás naučili
nové výtvarné techniky.                 

Příští  členská  schůze  bude  v pondělí   24. 9. 2018  ve 14.00 hod  ve 
společenském sále na radnici MČ Brno - střed, Dominikánská 2.

Přeji vám pěkné prožití jara a léta a věřím, že z pestré nabídky akcí Klubu Diana si určitě 
vyberete.

Na setkání s Vámi  se těší  

Eva Najvarová
  předsedkyně Klubu Diana

Česká spořitelna Brno IČO 15548376 tel.: 604 541 337
č.ú.1353862399/0800 e-mail:dianaklub@post.cz

        www.klubdiana.wz.cz
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