
Vážení přátelé,
uplynulo  půl  roku  od  našeho  setkání  na  členské  schůzi  v  březnu  t.r.  V
uplynulém období jsme si užívali teplých a slunných dnů, setkání s rodinami
a přáteli, hlídání vnoučat, také cestování a poznávání krás naší země nebo
ciziny. Někteří z nás byli ve spojení s dalšími členkami klubu Diana, neboť
nás pojí dlouhodobé přátelství. Také se někteří z Vás zúčastnili rekondičního
pobytu s Klubem Diana.
Doufám, že Vám prožité období dodalo energii do dalších dnů a přispělo k
posílení těla i ducha.
Bohužel, život přináší nejen radosti, ale také nečekané události a bolestné
ztráty, z nichž pro Klub Diana a nás všechny byla ta největší .
 Navždy nám odešla naše Eva Najvarová,  dlouholetá předsedkyně klubu.
Byla naše kamarádka, přítelkyně s velkým srdcem a duší.
Velmi těžko za ni najdeme náhradu. Je a bude s námi  stále a v duchu jejího
odkazu se výbor Klubu Diana snaží pokračovat v činnosti, kterou jsme s ní do
května t.r. plánovali.  
Alespoň touto  cestou Ti  Evo děkujeme za  vše,  co jsi  pro  všechny členy 
Klubu vykonala,vzpomínky na Tebe nás budou stále provázet.
V  duchu  přísloví  "člověk  je  smrtelný,  práce  je  živá",  Vám  předkládáme
přehled akcí Klubu Diana na období říjen až prosinec a  částečně leden až
březen a věříme, že si opět každý z Vás vybere aktivity, které jsou mu blízké.

Činnost Klubu Diana v období říjen – prosinec 2018.

Základní službou pro pacientsky a veřejnost jsou:
 pravidelné poradní dny, a to každé úterý od 15 do 17 hod. v budově

Masarykova onkologického ústavu ve Švejdově pavilonu v 1. poschodí .
Dostanete se tam halou kolem bufetu, za výtahy odbočíte vpravo až na
konec chodby a tam opět vpravo k ordinaci nutričního lékaře

 rehabilitační plavání pro členy Klubu Diana probíhá v bazénu ve 
Sportareálu  na ulici Družstevní v Brně -  Řečkovicích každou středu 
10.00 - 11.00 hod.
 Kontaktní osoba: Eva Palečková, tel.: 777 982 284

 rehabilitační cvičení začne 4. řijna 2018 a bude probíhat každý čtvrtek
od 16.00 hod. - 17.00hod. V tělocvičně Základní školy, Lidická 6a, Brno
Kontaktní osoba: Miluška Gruberová, tel.: 604 464 669

 plavenky do bazénu Rehabilitačního centra MOÚ Žlutý kopec pro vás 
zakoupí Klub Diana podle vašeho zájmu. 

Cena pro onkologické pacientky je 300,- Kč.
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Plánované akce od října do prosince 2018

Přednáška Mysli proti rakovině – 11. 10.2018
Aliance žen s rakovinou prsu pořádá v rámci projektu  Mysli proti rakovině
přednášku o tom, jak zvládnout náročná životní období související s nemocí,
léčbou a obdobím po léčbě rakoviny. 
Projekt  je  pod  záštitou  České  onkologické  společnosti  a  České  lékařské
společnosti. 
Zveme  vás  na  přednášku  PhDr.  Ing.  Martina  Pospíchala,  který  bude
přednášet  o  tom,  co  může  člověk  sám udělat  pro  to,  aby mu jeho  mysl
pomáhala  při  zachování  zdraví  a  v  rámci  možností  se  tak  i  snížila
pravděpodobnost návratu nemoci.
Přednáška se uskuteční 11. října 2018 od 15 hod. v MOÚ ve 4. patře.
Na seminář se přihlašujte  M. Gruberové, tel.: 604 464 669

Slavnostní členská schůze s oslavou 30. výročí založení Klubu Diana
Výbor KD připravuje slavnostní členskou schůzi s oslavou 30. výročí založení 
Klubu Diana, která se bude konat v pondělí 5. 11. 2018  od 15 hod. v 
konferenčních prostorách hotelu Holiday Inn Brno, Křížkovského 20. 
Na programu setkání budou informace o historii Klubu Diana, příspěvky 
pozvaných hostů . Součástí programu bude odpolední občerstvení, společná 
večeře a kulturní vystoupení.
Na tuto akci obdržíte pozvánku s návratkou.
Srdečně vás zveme a  těšíme se na setkání s vámi.

Výtvarná dílna na rok 2018 a 2019

      27.9.2018 Batikované šátky, polovinu ceny šátku si budete 
hradit samy

      31.10. 2018 Malování na tašky

      28.11.2018 Vánoční ozdoby z filcu

      12.12.2018 Vánoční svícínky ze skleniček , zavařovacích 
sklenic

      30.1.2019 Keramika, pítka pro ptáčky

27.2.2019 Glazování keramiky

      27.3.2019 Pedig . Velikonoční košíčky
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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.  

Akce Klubu Diana od března  do září 2018

Členská schůze Klubu Diana 5. 3. 2018
Členskou  schůzi  zahájila  Mila  Gruberová.  Uvítala  přítomné  a  omluvila
nepřítomnost  předsedkyně Evy  Najvarové  z  důvodu  nemoci. Účastníci
schůze posílají paní předsedkyni srdečné pozdravy a přejí brzké uzdravení. 
V  programu byli  přítomní  podrobně  seznámeni  s  přehledem akcí  klubu  v
období březen - září 2018
Dále byli seznámeni s návrhem výroční zprávy za rok 2017, rovněž tak se
zprávou o hospodaření za rok 2017 a návrhem rozpočtu na rok 2018. 
V  průběhu  hlasování  byly  předložené  materiály  přítomnou  členskou
základnou schváleny, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 
V následné diskusi nebyly vzneseny dotazy, ani připomínky  k činnosti klubu
Diana. 
V  průběhu  schůze  byly  všem  předány  písemné  materiály  s  programem 
činnosti do konce září 2018.
Účastníci, kteří se přihlásili na zájezd  na Hrad Bouzov, nebo na rekondiční
pobyty do Kutné Hory a Loučné,měli možnost zaplatit plánované akce, což
někteří učinili. Ostatní byli informováni o termínech platby, které mají možnost
provést každé úterý v sídle Klubu Diana na MOÚ. Byly také vybírány členské
příspěvky na rok 2018.
Na schůzi byly členům nabídnuty k prodeji velikonoční přáníčka, výtěžek z
prodeje byl předán do pokladny klubu. 
Na požadavek účastnit se prodeje kytiček při Dnu proti rakovině 16. 5. 2018
se přihlásilo 12 členek KD.
Závěrem bylo poděkováno všem přítomným za aktivní účast s přáním prožití
hezkého léta ve zdraví.

Den Aliance v MOÚ Brno dne 6. 3. 2018

Setkání zahájila ředitelka Aliance E. Knappová a uvítala všechny přítomné.
Zdůraznila  potřebu  a  důležitost  setkání  lékařských  kapacit  se  zástupci
pacientských  organizací,  jejichž  cílem  je  zlepšení  léčby  a  péče 
onkologických pacientů a vzájemná informovanost. 
 V roce 2018 je naplánováno 5 seminářů ve spolupráci s Amelií, hlavní náplní
je komunikace s lékařem.
Přítomní  byli  informováni  o  významu novely koncepce onkol.  péče v  ČR 
ředitelem MOU. 
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Podmínky pro onkologické pacientky jsou následovné:
 -  zdravotní  pomůcky  -  epitezy  -  nadále  platí  nárok  lx  za  dva  roky  s
částečnou úhradou pacienta.  V MOU -  lékárně byla zřízena prodejna,  vč.
možnosti zakoupení potr. doplnků , prádla a plavek zn. AMONEA. 
Přítomní byli seznámeni se studiemi, které jsou   v současnosti otevřené na
MOU v léčbě karcinomu prsu. 
S podporou klinického výzkumu v onkologii  seznámil  přítomné zahraniční
host.  Cílem  spolupráce  je  zlepšit  komunikaci  s  pacienty  s  ústavy,  onkol.
centry, propagaci výzkumu. Institut v Bruselu sdružuje 78 center v Evropě . V
r.  2017  bylo  provedeno  25  nových  studií  léků.  Byly  zodpovězeny  četné
dotazy  přítomných,  týkající  se  pacientů,  kteří  se  výzkumu  dobrovolně 
zúčastní po předchozím doporučení odb. lékaře. 
Zúčastnění  byli  seznámeni  s  novým  mezinárodním  projektem  INTENT  -
pacientská rada v Evropských ústavech - zkušenosti ze zahraničí.  Od r. 2017
byla tato rada ustanovena na MOU. Cílem je  pomáhat  řešit  problémy,  ze
kterými  se  návštěvníci  ústavu  setkávají  a  zlepšit  tak  prostředí  i  léčbu
pacientů.    
Zástupkyně  Ligy  proti  rakovině  Brno  seznámila  s  projektem  pohybových
aktivit.
Posluchačům setkání byly přítomnými zástupci zodpovězeny otázky na daná
témata  a  předány informativní  materiály.  Za  Klub Diana  se  zúčastnilo  17
členek KD.

Psychologický  seminář - Brno 19. 4. 2018

Aliance žen s rakovinou prsu Praha, uspořádala v Brně - hotelu Grand 19. 4.
 2018 odborný seminář pro onkologické pacienty klubu Diana a jejich přáte-
le "Jak  udržet energii a pohodu". 
Na téma práva pacienta a komunikace ve zdravotnictví - základní teoretické 
informace, práce ve skupinách, příklady z praxe, přednášela zkušená lektorka   
z Amelie, o.s. 
Semináře se zúčastnilo 30 členek klubu Diana a získané informace budou pro 
ně cenným návodem, jak hájit svoje práva pacienta ve vztahu k lékařům, 
zdravotnickým zařízením  a institucím, které řeší přípomínky, nebo stížnosti 
pacientů. Jako jsou např.: lékařská komora, nemocniční ombudsman, soudy, 
rozhodčí komise, zdrav. pojišťovny, odbory zdravotnictví  a  další instituce.  
Přítomným účastníkům byla nabídnuta možnost konzultace v případě potřeby
s paní dr. Peterovou, po tel. dohodě prostřednictvím výboru klubu Diana, ev. 
Aliance Praha. 
Písemný materiál "Práva pacientů" je k dispozici v klubu Diana Brno. 
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Brněnské onkologické dny – 16. - 18. 5. 2018

Jako každým rokem Aliance s rakovinou prsu  měla svůj stánek, na kterém 
umožnila prezentaci jednotlivých onkologických organizací, působících v naší 
republice.
Klub Diana zastupovaly členky výboru Ing. Zdeňka Vlahová a Miluška 
Gruberová. Prováděly edukaci zdravého životního stylu a seznamovaly 
přítomné s metodou samovyšetření prsu. Byl využit fantomový model prsu 
včetně letáčku o samovyšetření a informační materiál o Klubu Diana. Také 
jsme využily příležitost zúčastnit se odborných lékařských přednášek. 

Český den proti rakovině – 16. 5. 2018

Již se stalo tradicí,  že v polovině května Liga proti  rakovině Praha pořádá
Český den proti rakovině, letos již po dvaadvacáté.
Celonárodní sbírky se Klub Diana opět zúčastnil a 22 členů, společně s 28
studenty Gymnázia Matyáše Lercha a 4 studenti Střední školy knih nabízeli
ve  městě  Brně květinky  měsíčku  lékařského.Ústřední  téma  letošní  sbírky
znělo: Prevence nádorů tlustého střeva a konečníku.
Celkem jsme prodali 4 775 kytiček a na účet LPR odeslali 121 605,-- Kč. Naši
členově Milada a Zdeněk Špačkovi si každoročně organizují tuto sbírku sami
v okruhu svého bydliště na Vysočině. Pro Klub Diana prodali 2  239 kytiček a
na účet LPR poukázali 77 038,-- Kč.
Finanční prostředky z veřejné sbírky, která za více než dvě desetileté trvání je
mezi  lidmi  dobře  známa,  budou  využity  ve  prospěch  nádorové  prevence,
zlepšení  kvality  života  onkologických  pacientů,  podporu  onkologického
výzkumu a vybavení onkologických pracovišť.
Klub Diana jako  onkologická organizace obdržela  z odeslaných finančních
prostředků příspěvek ve výši  Kč 59 592,90. Tyto peníze budou použity na
naší činnost.
Velmi děkujeme všem, kteří se aktivně do celé akce ČDPR zapojili a navázali
tak na tradičně úspěšná období.

Zájezd Bouzov – Loštice – Javoříčko – 29. 4. 2018

 Klub  Diana uspořádal  již  tradiční  autobusový  zájezd tentokrát  na  střední
Moravu.  Zájezd  nezačal  nejlépe,  neboť  ve  stanovený  čas  se  nedostavil
objednaný autobus. Po složitějším pátrání jsme sehnali dispečerku Tourbusu,
která nám zařídila náhradní spoj, však s hodinovým zpožděním. 

Dále se nám též podařilo posunout začátek prohlídky hradu Bouzov.
Tuto romantickou  a velkolepou stavbu si zařídil  řád německých rytířů. Po
zajímavé prohlídce standardním okruhem jsme zamířili do města Loštice, kde
jsme měli plánovanou exkurzi ve výrobně známých olomouckých tvarůžků. 
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Dali  jsme  však  přednost  obědu  ve  zdější  restauraci  a  nákupu  výrobků  v
podnikové prodejně a útulné cukrárně s tvarůžkovými výtvory. 

Odpolední  program začal  v  obci  Javoříčko,  kterou nacisti  v  průběhu
války vypálili  a  zastřelili  její  obyvatele.  Nad obcí  se  však  v  kopci  Šraněk
nachází známé Javoříčské jeskyně, i když jsme museli z parkoviště vystoupat
po  schodech  ke  vchodu  do  jeskyně.  Tuto  namáhavější  část  absolvovali
všichni účastníci i ti méně zdatní. Prohlídka však uspokojila i ty nejnáročnější
účastníky zájezdu, i když jsme absolvovali jen kratší část trasy.

Třešničkou na dortu našeho zájezdu bylo překvapení vedoucího akce, a
sice návštěva arboreta v Bílé Lhotě, kde se nás ujal fundovaný průvodce a
provedl  nás  celým  arboretem  se  zasvěceným  výkladem  a  odpověděl  na
všechny kladené otázky. Prohlídka arboreta se všem líbila.
Těšíme se již na zájezd v příštím roce.

Rekondiční pobyt Kutná Hora - 18. 6. - 22. 6. 2018 

O účast členů klubu Diana na pobyt v Kutné Hoře byl již od počátku velký 
zájem. Je to pochopitelné, protože toto město a jeho památky je zapsáno od 
roku 1995 do seznamu světového a kulturního dědictví. Celkem se zůčastnilo
31 členů Klubu Diana. 
Během pobytu jsme si prohlédli Chrám sv. Barbory, Katedrálu nanebevzetí 
Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedleci,Hřbitovní kostel Všech svatých - 
Kostnici, Vlašský dvůr, Muzeum stříbra a doly, kde se stříbro v minulosti těžilo
a další památky ve městě. 
Velkým zážitkem pro nás byla návštěva stříbrných dolů, kde jsme obdrželi 
pláště, helmy a čelovky, neboť prohlídka byla v podzemních, velmi úzkých 
prostorách. 
Velké množství restaurací a cukrárny ve městě nám ve volném čase nám 
poskytly občerstvení a odpočinek mezi jednotlivými návštěvami historických 
památek. Protože bylo velmi teplo, tak turistických vycházek se zúčastnili jen 
někteří členové a vyšli na rozhlednu nad městem, nebo se vydali naučnou 
stezkou v okolí města. 
S ubytováním v hotelu Kréta jsme byli spokojeni, renovované a prostorné 
pokoje nám skýtaly veškeré pohodlí. Stravování formou polopenze bylo 
rovněž na velmi dobré úrovni a celkovou spokojenost nám umocnil ochotný a 
vstřícný personál. Vedení hotelu nám vycházelo maximálně vstříc, za což 
velmi děkujeme paní vedoucí. 
Celkový pobyt byl všemi hodnocen velmi kladně, z Kutné Hory jsme odjížděli 
plni nových zážitků a poznání tohoto města, tak bohatého kulturními 
památkami, kterým je věnována náležitá péče. 
Za uspořádání pobytu, jeho organizaci a celý průběh poděkovali všichni při 
závěrečném posezení výboru Klubu Diana a věnovali vzpomínku naší 
předsedkyni Evě Najvarové, která nám všem velmi chybí. 
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Celorepublikový projekt Nejde jen o prsa 2017/18
V rámci tohoto projektu ve školním roce 2017/18 proběhly opět přednášky o 
prevenci rakoviny prsu pro studentky na středních školách . Celkem proběhlo 
8 přednášek.

Další informace  pro rok 2019:
 členská schůze se bude konat 4. 3. 2019 ve Společenském sále na 

Dominikánském náměstí – ÚMČ  Brno- střed ve 14 hod.
Na této schůzi budete seznámeni s výletem a rekondičními pobyty, 
které se uskuteční v roce 2019. 

 vycházky leden -  tradiční vycházka do Vranova bude v pátek 11. 1. 
   2019 . Sraz v 10.30 hod. na nádraží Brno - Královo 
   Pole

                          únor -  tradiční vycházka – arboretum Řicmanice, termín 
          bude oznámen koncem  ledna 2019

      
        březen – návštěva rezervace Kamenný vrch (koniklece) . 

    Sraz účastníků v 10 hod. na Mendlově náměstí. 
    Termín  bude oznámen na členské schůzi 4.3.

Příští členská schůze (slavnostní) bude 5. 11. 2018 v 15 hod. Podrobnosti 
jsou uvedeny v přiložené pozvánce

Přejeme vám hezké podzimní dny a těšíme se na setkáni s vámi na akcích, 
které pro vás připravil výbor Klubu Diana.

Členové výboru KD
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