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

Infoleták  březen - září 2019

Vážení přátelé,
 setkáváme se po uplynulém zimním období, a všichni se již těšíme na jaro. Doufám, že jste 
zimu prožili ve zdraví a neduhy, které nás trápí se nezhoršily, abychom si mohli v letošním 
roce užít aktivity, které jsme pro Vás připravili. 
Naše poslední setkání bylo v listopadu 2018, kde jsme společně oslavili 30. výročí Klubu
Diana.Dle odezvy přítomných na této oslavě se akce vydařila,  což bylo  pro výbor  klubu
Diana  a  ostatní  členky  a  členy  klubu,  kteří  se  na  přípravě  a  jejím  zdárném  průběhu
podíleli, poznáním, že naše práce má smysl a je vámi hodnocena kladně. 
Jako  dodatek  programu  oslavy  Vás  chceme  informovat  o  tom,  že  v  týdnu  po  oslavě 
navštívily naše členky paní Jana Barvínková a paní Liduška Adolfová 1. předsedkyni klubu
paní Věru Svobodovou. Předaly jí pozdravy od nás všech, dárečky našich žen z výtvarné
dílny,  kytku,  informační  materiál  Klubu  Diana  a  rovněž  popřály  paní  Svobodové  k  96.
narozeninám.  Společně  zavzpomínaly  na  uplynulá  léta.  Paní  Svobodová  byla  velmi
potěšena  a  dojata  a  srdečně  poděkovala  všem  za  návštěvu  a  Klubu  Diana  za
vzpomínku. Přejeme jí další prožitá léta ve zdraví . 
Dále Vás seznámíme s organizačními změnami, které koncem roku 2018 byly provedeny v
Klubu Diana v souvislosti s úmrtím naší  předsedkyně Evy Najvarové. 
Výbor Klubu Diana se rozhodl, že v činnosti bude pokračovat a dokončí tak v roce 2018
aktivity,  které byly naplánovány .  Tato situace nebyla vůbec lehká, protože  jsme neměli
náhradu a nikdo z výboru se nechtěl, resp. nemohl převzít funkci předsedkyně. 
Do října se organizačních úkolů ujala 1. místopředsedkyně  Míla Gruberová. Výbor byl velmi
nápomocný a všichni  se snažili  chod klubu udržet.  Až do doby,  kdy nám  Krajský soud
oznámil, že nemáme statutárního zástupce a  pokud ho nezvolíme do  určitého období, bude
činnost Klubu Diana zastavena. 
V této krajní situaci a po zralém uvážení a podpory výboru se rozhodla Míla Gruberová tento
úvazek vzít na sebe. Výbor byl doplněn  o paní Janu Culkovou a zvolil jako předsedkyni Mílu
Gruberovou  s tím, že v průběhu roku 2019 budeme řešit nového předsedu.

Výbor tedy pracuje ve složení:  
 Miluška Gruberová   předsedkyně                                                                 
Mgr. Hana Rabušicová    1. místopředsedkyně  - jednatelka   klubu
 Ing. Zdena Vlahová         2. místopředsedkyně - kronikářka,evidence čl. základny, výtvarná 

  dílna             
 Milan Slavík  -   hospodář
Jana Culková  -  pokladník

Jak jste již zjistili, odsouhlasil výbor klubu Diana zvýšení ročního členského příspěvku od 
ledna 2019  na  200,- Kč na člena.
K této změně jsme dospěli po zralém uvážení, abychom udrželi chod klubu, jeho činnost
 a plánované  aktivity.
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Podotýkáme, že činnost výboru Klubu Diana je dobrovolná práce. Členové výboru si vzali 
své úkoly dobrovolně. Naší prioritou je práce pro členy spolku, zajištění aktivit pro zlepšení  
Členové výboru vykonávají svoji činnost ve prospěch druhých, nepovinně a bez nároku na 
odměnu.
Členství v klubu je dobrovolné.

Plánovaná činnost  Klubu  Diana  v      období  od  dubna do září  2019
Základní službou pro pacientky a veřejnost jsou pravidelné poradní dny. 
Klub Diana působí v ordinaci č. 2113 – nutriční poradně. Tato ordinace se nachází v 1. 
poschodí Švejdova pavilonu v Masarykově onkologickém ústavu. 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 jsou každé úterý v     době 15.00 – 17.00 
hod.
Pokračuje plavání v bazénu ve Sportareálu v Řečkovicích, každou středu  od 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.
Pokud budete mít zájem o plavenky do bazénu Rehabilitačního centra MOÚ Žlutý 
kopec, nahlaste zájem výboru KD, který je zakoupí.

Brněnské onkologické dny
se budou konat ve dnech 10. - 12. dubna 2019 na Brněnském výstavišti. Jako každý rok
zde  bude  mít  stánek  Aliance  žen  s  rakovinou  prsu  Praha,  na  které  zástupci  spolků
seznamují veřejnost se svou činností a provádějí edukaci o samovyšetřování  a besedy o
prevenci rakoviny prsu . Je zde i příležitost zúčastnit se odborných lékařských přednášek.
Klub  Diana  se  této  akce  pravidelně  zúčastňuje  a  rovněž  v  letošním  roce  zajistí  výbor 
zástupce .

Autobusový zájezd   pátek 3. května 2019 -  Zámek Chropyně  -  Kroměříž - výstava 
FLORIA JARO 
V  dopoledních  hodinách  navštívíme  pozdně  renesanční  zámecký  objekt  v  Chropyni  -
původně tvrz, přestavěná v r. 1615. Ve 2. pol. 19. století byl upraven na lovecký zámeček a
od r. 1973 je upraven pro Muzeum Kroměřížska, kde najdeme  zajímavé expozice z historie. 
V odpoledních hodinách navštívíme výstavní areál FLORIA v Kroměříži, kde se v krásném
prostředí  pokocháme  nádhernou  aranžmá  květin  a  různých  výstavních  expozic.  Máme
možnost  si  zakoupit  sazenice  a  různé  květiny  i  keře  do zahrádek,  dále  využít  nabídky
prodeje zahradnických výrobků. Pro návštěvníky je tu připraven i kulturní program a možnost
občerstvit  se v restauračním zařízení. 
Sraz účastníků bude v 7.00 hodin u Janáčkova divadla na Rooseveltově ulici v Brně. 
Odjezd v 7.15 hod. 
Cena zájezdu je stanovena včetně vstupného do zámku Chropyně, výstavu Floria a na 
překvapení.
Cena pro členy Klubu Diana:  330,- Kč  
Cena pro hosty:  350,-Kč
Členům, kteří budou aktivně pomáhat při Květinovém dnu bude dodatečně vráceno 200,- Kč.
Zájezd je nutné zaplatit do 8. dubna 2019
Předpokládaný příjezd do Brna v 19.00 hod.
Vedoucí zájezdu: Ing. Pavel Rabušic, tel. 733314855
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Český den proti rakovině - 15. května 2019

V letošním roce se opět zúčastníme celonárodní sbírky, kterou pořádá Liga proti rakovině 
Praha. Výbor Klubu Diana se na Vás  obrací s prosbou o účast při prodeji kytiček, jak tomu
bylo v předchozích letech. I když nejsme už nejmladší, dokážeme zabrat a věřím, že opět
letos budeme solidární. O výpomoc opět požádáme žáky gymnasií v Brně.
Liga proti rakovině Praha pojímá prodej kytiček také jako hromadnou preventivní akci a letos
bude zaměřena na prevenci rakoviny  plic.
 Získané finanční prostředky od LPR za prodej kytiček budou využity na naši činnost. 
Členové Klubu Diana,  kteří  budou aktivně spolupracovat  a  prodávat  kytičky,  obdrží  opět
odměnu - slevu ve výši 200,- Kč  na akce pořádané v roce 2019. 
Všem, kteří se do prodeje zapojí, předem děkujeme. 

 Pětidenní  pobyt  - Pardubice  od 24. 6. do 28. 6. 2019 -  pondělí - pátek   -  Hotel Kristl 

   Hotel se nachází nedaleko centra města Pardubice, ubytování ve dvoulůžkových pokojích 
s příslušenstvím.   Stravování formou polopenze.    Tento pobyt je  opět zaměřen na poznání
zajímavých míst v naší republice. V Pardubicích se nachází několik    historických lokalit - 
renesanční brána s věží, ze které je nádherný výhled,  malebné Perštýnské náměstí, 
novorenesanční   radnice, zámek se spoustou uměleckých děl, zámecký park. Rovněž okolí 
Pardubic nabízí několik lokalit na výlety do okolí.
  V průběhu pobytu máme pro Vás připravena i příjemná překvapení. 
Přesný čas a místo odjezdu 24. 6. 2019 upřesníme při platbě pobytu.
Po příjezdu do Pardubic se ubytujeme a pobyt  začíná večeří.  V ceně pobytu je ubytování, 
polopenze .
Cena pobytu   pro člena Klubu Diana : 2 100,- Kč
 Cena pro hosta :  2 200,- Kč  
Vedoucí pobytu je  Ing.  Zdeňka Vlahová,   tel. 604253140

Týdenní rekondiční pobyt Frýdlant nad Ostravicí od 7. 9. do 14. 9. 2019    -  Penzion 
Šance

Penzion je umístěn v klidném prostředí chráněné krajinné krajinné oblasti Moravskoslezské
Beskydy,  v  blízkosti  Frýdlantu  nad  Ostravicí.  Ubytování  ve  dvoulůžkových  pokojích  s
příslušenstvím,  stravování bude formou polopenze. Pobyt zahájíme společnou večeří. 
V průběhu pobytu budou organizovány vycházky do přírody dle kondice účastníků. 
Zajedeme si také do Frýdlantu nad Ostravicí, jehož počátky sahají do let 1395 se spoustou
pamětihodností  z historie města.
Přesný čas a místo odjezdu 7. 9. 2019 upřesníme při platbě pobytu. 
V ceně pobytu je ubytování a polopenze.
Cena  pobytu    pro člena Klubu Diana : 4 000,- Kč
Cena pro hosta: 4 250,- Kč
Vedoucí pobytu : Jana Culková, tel. 728930182
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   Středa     24. 4. Enkaustika – malování žehličkou a voskovkami

   Středa        29. 5. Stříkané tašky

    Středa     19.6.  Letní šperky

   Středa      25.9. Keramika - andělíčci

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. Veškeré náklady si tyto členky budou hradit samy.

Informace:

Klub Diana je členem pacientské rady v Masarykově onkol. ústavu v Brně.  Rada se
schází 2x ročně. Členy PR jsou zástupci lůžkových  a ambulantních oddělení, pacientů a
pacientských organizací.  
 Cílem Rady je pomáhat řešit konkretní návrhy a problémy, s nimiž se návštěvníci 
ústavu setkávají  a  snaží  se  je  řešit  tak,  aby se  zlepšilo  jak  prostředí  ústavu,  tak  léčba
nemocných. 
Na posledním setkání Pacientské rady byly též podány informace o přechodu pacientů, kteří
jsou dlouhodobě po ukončení léčby v kontrolní péči u onkologů k praktickým lékařům. Bude
se jednat o dlouhodobý proces a pokud by měl pacient ze změny obavu, může zůstat u
svého onkologa.
Pokud ale máte dobrou zkušenost se svým praktickým lékařem, je někdy výhodnější svěřit
se do jeho péče, kdy jde o sledování Vašeho komplexního zdravotního stavu. Praktičtí lékaři
budou na tyto změny řádně připraveni.
V případě potřeby a dalších odborných vyšetření Vás praktický lékař samozřejmě odešle ke
specialistům.

I  Vy,  naši  členové se můžete zapojit  do práce pacientské rady.  Pokud máte nápad,  jak
zlepšit prostředí ambulancí, nebo lůžkových zařízení,  předejte své nápady člence výboru
Míle Gruberové, která je přednese na jednání PR. 
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Výlety:

březen -  vycházka do rezervace na Kamenném vrchu v Brně. Termín a vedoucí vycházky 
bude stanoven na členské schůzi.

duben – sobota 27. 4. 2019 – procházka přírodní rezervací  a zviřecí oborou. Kohoutovice-
Holedná 

Sraz  účastníků v 10 hod. na zastávce Bystrc - Kamenolom , tramvaj č. 1, 3, 11 směr 
Bystrc Ečerova, popř.Rakovecká

Vedoucí : Mgr. Hana Rabušicová, tel. 732902865

květen – pátek 24. 5. - návštěva a prohlídka Otevřené zahrady.

Příští členská schůze bude v pondělí 23. 9. 2019 ve 14 hod. ve Společenském sále na 
ÚMČ Brno- střed, Dominikánská 2.

Výbor KD vám přeje pěkné prožití jara a léta a věříme, že si z nabídky akcí KD  vyberete 
aktivity, které vám budou vyhovovat.

Na setkání s vámi se těší  

za výbor Klubu Diana

                                                    Miluška Gruberová – předsedkyně  KD

Česká spořitelna Brno IČO 15548376               tel.: 604 464 669
č.ú.1353862399/0800 e-mail:dianaklub@post.cz

        www.klubdiana.wz.cz
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