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

Klub  Diana,  sdružení  onkologicky  nemocných  a  přátel,  z.s.
pomáhá již  ženám, které onemocněly rakovinou prsu. A právě v
uplynulém  roce  2018  jsme  si  na  slavnostním  shromáždění
připomněli 30. výročí založení Klubu Diana (23. 9. 1988)   Vznikl
z  iniciativy  pacientek,  které  prodělaly  operaci  onkologického
nádoru prsu.rakovinu prsu.

Posláním této organizace je pomáhat onkologicky nemocným
pacientkám a po skončení  léčení  se  znovu  aktivně  zapojit  do
života ve společnosti. Je třeba pro ně najít cestu, jak dál prožívat
svůj  život  v  maximální  možné  kvalitě.  Pacientkám,  které
prodělaly  onkologické  onemocnění  a  chtějí  se  zapojit  do
kolektivu, nabízíme pomocnou ruku.

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. Členové spolku si
vzájemně pomáhají a o svých problémech bez ostychu hovoří.
Ženy, které za námi přicházejí, informujeme také o jejich právech
a nabízíme jim další kontakty na zdravotnická zařízení a služby.
Pro  volnočasové  vyžití  organizujeme  rehabilitační  cvičení,
plavání, nenáročnou turistiku, zájezdy, rekondiční pobyty a další
zájmové činnosti.

Věnujeme se šíření osvěty a účastníme se vzdělávacích  akcí,
které  podporují  prevenci  proti  negativním  jevům  onemocnění.
Pro veřejnost a zejména mladé dívky a ženy provádíme edukace
o  samovyšetřování  prsou  a  zdravém  životním  stylu  s  cílem
omezit riziko vzniku rakoviny.
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V  současné  době  Klub  Diana  sdružuje  149  členů.  Při
hodnocení činnosti Klubu Diana v uplynulých letech je zapotřebí
poděkovat pětičlennému výboru klubu a všem členům, kteří se
aktivně  podíleli  na  realizaci  naplánovaných  aktivit  pro  členy
organizace i pro širokou veřejnost.

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

POSLÁNÍ A CÍLE KLUBU DIANA

 poskytování informací o aktivitách klubu 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
 edukace prevence rakoviny prsu pro studenty na středních 

školách a pro ostatní veřejnost
 účast na akcích pořádaných jinými organizacemi s cílem 

edukace prevence rakoviny prsu pro zdravou veřejnost
 informace 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 v Kutné Hoře - v termínu 18. 6. - 22. 6. 2018
Poznávací ozdravný  pobyt se v daném termínu uskutečnil v

Hotelu Kréta, který nám poskytl veškeré možné pohodlí a  s tím
spojené stravovací služby na velmi dobré úrovni. 
Pobyt  hodnotíme  jako  velmi  zdařilý.   Zúčastnilo  se  31  členů
Klubu Diana. 

-2-



V průběhu  pobytu  jsme  navštívili  historické  památky  Kutné
Hory,  které jsou zapsány na seznamu světového a kulturního 
dědictví a je jim věnována zasloužilá péče. Velkým zážitkem pro
nás  byla  návštěva  stříbrných  dolů,  kde  jsme  obdrželi
pláště, helmy a čelovky,  neboť prohlídka je ve velmi úzkých a
tmavých slojích. 

Ve  volném  čase  mezi  návštěvami  památek  nám  poskytly
útočiště  příjemné  restaurace  a  cukrárny.  Tento  pobyt  přispěl
našim  členům k obohacení poznání historie naší vlasti a z Kutné
Hory jsme odjížděli spokojeni a plni nových zážitků. 

Ozdravný pobyt v Loučné nad Desnou - v termínu 8. - 15. 9.
2018

Tento  pobyt  byl  zaměřen  na  regeneraci  sil  v  přírodě  s
nenáročnou turistikou a poznáním krás  Jeseníků . 

Zúčastnilo se 20 členů Klubu Diana . Ubytovaní jsme byli  v
Hotelu  Pod  jedlovým  vrchem,  ve  kterém  domácí  prostředí  a
chutné stravování  vynahradilo  nižší  konfort.  Počasí  nám velmi
přálo a tak jsme denně vyjížděli za poznáním do Losin,  Koutů
nad  Desnou,  Červenohorské  sedlo,  na  exkurzi  do  elektrárny
Dlouhé stráně. Nenáročné turistické výlety nám  poskytly výhledy
na krásnou okolní přírodu a některým z nás i radost z nalezených
hub. 

Na pobytu jsme se setkali s členkami klubu KON z Pardubic,
který zde byl rovněž na ozdravném pobytu. Pobyt  se vydařil  a
naši  členové  opět  utužili  své  zdraví  načerpáním  energie  do
nadcházejících zimních dnů.

Jednodenní zájezd - hrad Bouzov - Loštice - Javoříčko - 9. 4. 
2018

.  Navštívili  jsme  romantický  hrad  Bouzov,  posléze  se
přesunuli  do  Loštic,  které  jsou  známé  výrobou  olomouckých
tvarůžků.  V podnikové prodejně jsme si nakoupili různé výrobky
a někteří navštívíli i cukrárnu s tvarůžkovými zákusky. 

Dalším  cílem  naší  cesty  byla  obec  Javoříčko,  kde  jsme  u
památného  místa  věnovali  vzpomínku  obětem  obce,  kterou
nacisti v průběhu války vypálili a zastřelili její obyvatele.  Prohlédli
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jsme  si  Javoříčské  jeskyně,  které  nás  oslnily  svojí  velikostí  a
krásou. I přes náročný výstup absolvovali prohlídku jeskyní téměř
všichni účastníci zájezdu.  Po náročném poznávacím programu
jsme  uvítali  návštěvu  arboreta  v  Bílé  Lhotě,  kde  jsme  si  po
komentované prohlídce odpočinuli v krásné přírodě. 

ZDRAVOTNÍ REHABILITACE

Cvičení:
1x  týdně  probíhalo  rehabilitační  cvičení  pod  vedením

cvičitelky,  které  bylo  zaměřeno  na snížení  lymfatických  otoků,
horních končetin, pokud se u operovaných žen otok objeví a k
posílení  fyzické  kondice.  Speciální  léčebná  tělesná  výchova
patří  mezi  základní  a  nezbytné  prvky  v celoživotní  péči   po
prodělaném onkologickém onemocnění. 
Plavání:

1x  týdně  v bazénu  Sportareálu  Řečkovice  probíhalo
rekondiční a rehabilitační plavání. 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 Masarykova onkologického ústavu
Terénní a klimatická léčba:

1x  měsíčně  organizujeme  vycházky  do  přírody  nebo
poznávací  výlety  pro  zvýšení  obranyschopnosti  organismu,
posílení imunity a obnovení vlastních fyzických sil. 

KULTURNÍ AKCE

Nadace Zdraví pro Moravu – paní MUDr. Danuše Spohrová
Nadace zdraví pro Moravu - paní MUDr. Danuše Spohrová v 
roce 2018 poskytla členům Klubu Diana vstupenky na 5 koncertů
pořadu "Zpívání pro zdraví" v kulturním středisku Rubín v Brně. 
Každého koncertu se zúčastnilo průměrně 30 osob. Tyto 
koncerty jsou u našich členek velmi oblíbené .
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V říjnu 2018  se naše členky zúčastnily ve dvou termínech kurzu
"Zdravé vaření", což je možnost doplnit si jídelníček vhodný pro
ženy po onkologickém onemocnění.

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. Vyráběly jsme košíčky z pedigu, malovaly
sádrové  masky,  z keramiky  tvořily  aromalampy  –  sovy  a
keramiku glazovaly,  zdobily jsme květináče mozaikou, zhotovily
stromeček  v květináči  zdobený  kávovými  zrny,  tvořily  litou
keramiku včetně glazování, vyráběly si ruční papír, zdobily věnce
alobalem a zhotovily vánoční blahopřání.

Oslava 30. výročí vzniku Klubu Diana – 5. 11. 2018
Na podzim  letošního  roku  se završilo 30 leté působení Klubu

Diana,  sdružení  onkologicky  nemocných  a  přátel,  z.s.  v
Brně. Klub Diana byl  v roce 1988 založen skupinou žen, které
prodělaly rakovinu prsu. Cílem bylo poskytovat ženám potřebné
informace a pomoci jim tak orientovat se ve složité životní situaci.
Nedílnou  součástí  činnosti  klubu  bylo  motivovat  pacientky  k
návratu do nového života, jak rodinného tak společenského. 

Současný  výbor  Klubu  Diana  se  rozhodl  uspořádat  u
příležitosti  30.  výročí  slavnostní  schůzi  s  oslavou,  která  se
uskutečnila    v Hotelu Holiday Inn v Brně. Slavnostní schůze se
zúčastnili členové Klubu Diana a pozvaní hosté.

Všichni  účastníci  obdrželi  brožuru  o  historii  Klubu  Diana  a 
přehled činnosti  klubu za uplynulé období jak pro členy klubu,
tak  i  pro  veřejnost.  Součástí  balíčku  byly  drobné  upomínkové
předměty.

Schůzi zahájil konferenciér, přivítal přítomné, představil hosty.
Poté  se  ujala  slova  nová  předsedkyně  Klubu  Diana  Miluška
Gruberová,  která  seznámila  všechny  s  historií  prvopočátků
založení Klubu Diana a poděkovala všem předsedkyním, které
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působily  v  uplynulém  období  za  jejich záslužnou  činnost  ve
prospěch onkologicky nemocných žen.

Vzpomínku a poděkování věnovala poslední předsedkyni paní
Evě Najvarové za její 10leté působení v čele klubu Diana, která
nás  v  letošním  roce  opustila  po  těžké  nemoci  Výbor  Klubu
Diana  bude pokračovat v činnosti v duchu jejího odkazu. 

V průběhu slavnostní schůze byl výbor Klubu Diana doplněn
doplnění  řádnou  členkou  Janou  Culkovou.  Volba  byla 
přítomnými členy jednohlasně schválena.

V  kulturním  programu  2  x  vystoupila  orientální  tanečnice,
která  svým  tancem  potěšila  nejen  oči  přítomných.  Energie  a
krása  byly  symbolikou  mládí  a  zaslouženě  byla  odměněna
potleskem. 

Po krátké přestávce na kávu přednesli své diskusní příspěvky
hosté - ředitel Masarykova onkologického ústavu - prof. MUDr.
Jan Žaloudík,  CSc,  Eva  Knappová  z  Aliance žen s  rakovinou
prsu, vedoucí  zdravotní  prodejny  Diana  –  paní  Ottová,
profesorka Němcová z  Gymnazia Matyáše Lercha, zástupkyně
Mamma  Help  Brno  paní  Dubová,  za   Sdružení  Alen  Praha
Daniela  Kelišová.  Zdravici  a  přání  Nadace Zdraví  pro  Moravu
přečetla v zastoupení  Jana Barvínková.Ve svých vystoupeních
pozdravili všechny přítomné, popřáli Klubu Diana hodně úspěchů
do  dalších  let.  Ocenili  dlouholetou  činnost  klubu  ve  prospěch
žen,  které  prodělaly  rakovinu  prsu  a  zejména aktivity,  které  v
rámci  prevence  zajišťují  ve  prospěch  veřejnosti,  zejména
mladých  žen.  Vzájemná  spolupráce  všech  zúčastněných  a
dosažené  výsledky  jsou  motivací  pokračovat  nadále  v
plánovaných aktivitách. 

Poté následoval další kulturní program, ve kterém vystoupila
hudební  skupina   Banjo  band   s  písničkami  našeho  mládí.
Někteří  účastníci oslavy si spolu s hudebníky zazpívali a dobrá
nálada  ovládla už tak příjemné a pozitivní prostředí oslavy. 

Celým  programem  provázel  slovy  a  vtipným  glosováním
konferencier a díky tomu byl průběh oslav plynulý a příjemný. 

Společná  večeře  zakončila  oficiální  část  setkání.  Závěrem
poděkovala předsedkyně Klubu Diana všem přítomným za účast.
Zejména  ocenila  a  poděkovala  za  vystoupení  konferenciera,
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tanečnice  a  hudební  skupiny,  kteří  přispěli  svou  účastí  bez
nároku  na  honorář.  Předsedkyně  poděkovala  i  vedení  hotelu
Holiday Inn za poskytnutí příjemného prostředí a vzorné služby v
průběhu  oslav  a  všem  sponzorům,  kteří  se  podíleli  na
uspořádání oslavy 30. výročí Klubu Diana.

PODPOŘENÉ PROJEKTY V ROCE 2018

Projekty, které se nám podařilo realizovat v roce 2018, bychom
nemohli  uskutečnit  bez  finanční  podpory  Ligy  proti  rakovině
Praha, Nadace Zdraví pro Moravu, MČ Brno – střed, Magistrátu
města Brna – Odboru zdraví,  ale také bez pomoci řady přátel,
dárců a sponzorů.

Projekty:
Psychologická  a  rehabilitační  podpora  pro  onkologicky

nemocné pacienty
finanční dotace z rozpočtu města Brna – Magistrát města Brna –
Odbor zdraví

Rekondiční pobyty v hotelu Kréta v Kutné Hoře a v hotelu
Pod Jedlovým vrchem v Loučné nad Desnou
finanční dar Nadace Zdraví pro Moravu

Klub Diana – 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
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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.

OSTATNÍ PROJEKTY V ROCE 2018

Členky  Klubu  Diana  se  osobní  účastí  podílely  na  akcích
preventivních programů pro zdravou veřejnost:
 Dokážeš to taky
 Nejde jen o prsa
 Plaveme prsa

Dokážeš to taky  2018  - "Zaostřeno na život".
Akce - Dokážeš to taky je určena ženám, které překonávají

obtížně  následky  onemocnění,  či  onkologické  léčby  v  období,
kdy  v mysli  mají obavy a nejistotu z dalšího průběhu života .
Cílem těchto aktivit  je dodat ženám sebedůvěru, a pomoci jim
hledat  nový  způsob a náplň života.

Ve dnech 25.  -  27.  května  2018 uspořádala  Aliance žen s
rakovinou prsu v Praze již po 16. setkání zástupců pacientských
organizací  z celé republiky. Tento ročník byl nazvaný "zaostřeno
na život" a byl v krásném prostředí lázní Zvánovice asi 40 km od
Prahy. 
 Úkolem účastníků bylo naučit se zacházet s fotoaparátem a
následně  zpracovávat  fotografie.  Všichni  obdrželi  fotoaparát  a
pod  vedením  Heleny  Szmigielové  a  se  snažili  zachytit  ty
nejhezčí a zajímavé scenerie v okolí lázní. Z nejlepších fotografií
potom vznikla  výstava. 

-8-



V průběhu pobytu  byly  účastnice seznámeny s knihou "Můj
život s bohem" od autorky Coriny Kohrode Warrkenové, kterou
přivezly sestry z nakladatelství "Paulínky"  a společná diskuse o
knize, víře a životě doplnila psychologický  program. 

 Ženy  které  prodělaly  onkologické  onemocnění  opět
dokázaly, že se nebojí žádné příležitosti naplnit svůj život novými
aktivitami.  Společenství  žen  se  stejným  osudem  jim  přineslo
novou  zkušenost  a  motivaci  jak  se  vypořádat  s  novou  životní
situací.
 Z Klubu Diana se zúčastnily členky Ing. Zdena Vlahová a Alena 
Jislová. Letošní akce ve společenství žen z ostatních 
pacientských  organizací se jim velmi líbila a získané poznatky a 
zkušenosti uplatní při činnosti Klubu Diana. 

Projekt "Nejde jen o prsa" v roce 2018 Klub Diana
Tento  projekt  Aliance žen s  rakovinou prsu  Praha je  určen

mladým ženám a jeho posláním je motivovat mladé ženy, jak v
rámci  prevence  mají  pečovat  o  své  zdraví.V  případě  vzniku
rakoviny  prsou  je  to  především  sebepozorování   pravidelné
samovyšetřování a v neposlední řadě zdravý životní styl. 

V rámci tohoto projektu jsme v roce 2018 provedli 8 přednášek
- edukací  na gymnáziích, středních školách a učilištích ve městě
Brně  a  poučili  tak  210  mladých  žen.  Na  přednáškách  byli
přítomni  i  mladí  muži,  kterým  není  lhostejné  zdraví  jejich
kamarádek.
Edukace provádí  zkušené edukátorky Klubu Diana,  které mají
"Osvědčení"  o  odborné  způsobilosti  edukovat  samovyšetření
prsu v rámci projektu "Nejde jen o prsa". 

V rámci projektu „Nejde jen o prsa“ jsme od září 2013 do
konce roku 2018  celkem ve  49  přednáškách poučily  1118
studentů o prevenci rakoviny prsu. 

Plaveme prsa – neděle 14. října 2018  
Jako v předchozích letech tak i letos se v Brně konala akce

"Plaveme  prsa"  v  plaveckém  stadionu  za  Lužánkami.  Z
technických  důvodů  se  plavalo  v  neděli  14.  10.  2018.Po
předchozím  projednání  s  Aliancí  Praha  zajistil  akci  vedoucí
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plaveckého areálu pan Čepelák.Ve 14.00 hod.  uvítal přítomné,
seznámil  s  organizačním  průběhem  akce  a  popřál  všem
přítomným hezké  sportovní  odpoledne.  V  průběhu  odpoledne
předvedly 3 x svoji produkci mladé akvabely z TJ Tesla a mistr v
plavání  Rostislav  Vítek  z  Brna. Členky Klubu  Diana prováděly
edukaci prevence rakoviny prsu a nabízely účastníkům letáky a
informační  materiály.  Rovněž  prováděly  u  bazénu  evidenci
plavajících účastníků a zápis o uplavaných drahách. 
Fotografování se ujal pan Najvar. Z Klubu Diana plavalo 7 žen a
2 muži. 
Celkem se zúčastnilo 100 plavajících, včetně dětí, kteří uplavali
celkem  135 km. Všichni plavali nejen pro dobrou věc, ale hlavně
pro své zdraví. 

Celá  akce  se  vydařila,  atmosféra  byla  velmi  přátelská  a
pozitivní i  díky panu Čepelákovi,  který se zájmem a nadšením
vše  zorganizoval.
Klub  Diana  děkuje  členkám  Klubu  Diana,  které  se  aktivně
podílely  na  zdárném  průběhu  akce  ve  prospěch  onkologicky
nemocných žen a veřejnosti. 

ODBORNÉ SEMINÁŘE

4.  slet dam - Den Aliance v MOÚ Brno
Dne  6.  3.  2018  uspořádala  Aliance  žen  s  rakovinou  prsu

Praha ve spolupráci s MOÚ  4. setkání pacientských organizací v
Brně - MOÚ.

V  úvodu  přivítal  přítomné  ředitel  MOÚ  prof.  MUDr.  Jan
Žaloudík, CSc.  Přítomní účastníci byli seznámeni  s významem
novely  "koncepce  onkol.  péče  v  ČR",  další  přednášející
informovali  o  podpoře  Klinických výzkumů,  lékových klinických
studíí,  mezinárodním projektu INTENT, o projektu pohybových
aktivit. a o významu Rady pacientů. 

Z klubu Diana se zúčastnilo 22 členů a nové poznatky v péči o
onkologické  pacienty  jsou  přínosem  pro  další  činnost  Klubu
Diana.
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 Neviditelné ženy
V roce  2018 byly  uspořádány 3  semináře  pro  metastatiské

ženy,  a  to  v  Opavě,  Luhačovicích  a  v  Doksech.  Každého
semináře se vždy zúčastnilo 34 až 36 žen z Čech i Moravy.
Semináře pořádá Aliance žen s rakovinou prsu Praha, vedoucí
pobytů je paní Žamberská.

Je  určen  pro  ženy,  které  prodělaly  rakovinu  prsu,  byly
odléčeny,  ale  po  určitém  období  došlo  budˇ  k  recidivě,  nebo
vzniku nového onkologického onemocnění formou metastáz. 

 Program  semináře  je  veden  zkušenými  terapeutkami.
Přednášky, cvičení, různé terapie, masáže, vycházky a možnost
poradit  se  o  své  nemoci  s  pozvanými  odborníky  vedou  ke
zlepšení  jejich  fyzického  a  psychického  stavu.  Jsou  pro  ně
velkou podporou v jejich nelehké životní situaci. 
Z Klubu Diana se těchto akcí zúčastnily  4 členky. Všechna 
setkání byla hodnocena velmi kladně.

Psychologický trenink

Aliance žen s rakovinou prsu Praha zorganizovala v Brně 19. 4. 
2018 odborný seminář, navazující na předchozí semináře. 

Přednášející byla sociální pracovnice z Amelie Praha, z.s. a 
téma přednášek - "Práva pacienta a komunikace ve 
zdravotnictví,  Jak udržet energii a pohodu". Přednášek se 
zúčastnilo 26 členek  Klubu Diana. Zkušená lektorka uvedla 
příklady z praxe,  navodila modelové situace ve skupinách a 
ženy si tak mohly vyzkoušet, jak se chovat v situacích, kdy 
komunikují s lékaři, jak ovládat své emoce. Je třeba vědět, jak  
reagovat v různých životních situacích, aby ženy byly bez stresu. 
Pro praktický život jsou tyto informace velmi důležité, semináře 
jsou u žen oblíbené a pomáhají jim překonávat a řešit různé 
problémy, které život s nemocí přináší.
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ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Cílem našeho  spolku  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, Masa-
rykův  onkologický  ústav,  LPR  Praha,  Arcus  Onko  centrum  a
Amélie.

SPOLUPRÁCE S JINÝMI ORGANIZACEMI

ÚMČ  Brno  –  střed,  Magistrát  města  Brna  –  Odbor  zdraví,
Aliance žen s rakovinou prsu, Krajský úřad Jihomoravského kraje
– Odbor zdravotnictví, Masarykův onkologický ústav – členství v
Pacientské  radě,  Liga  proti  rakovině  Praha,  Zdravotnická
prodejna Diana, Nadace Zdraví pro Moravu.

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, např. na
akci  „Plaveme prsa“,  Brněnské onkologické dny v Brně.    Ve
zpravodaji  LPR  Praha  byl  uveřejněn  článek  o  naší  činnosti.  

Každoročně  vydáváme  informační  letáky  pro  naši  členskou
základnu  i  pro  veřejnost.  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.
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HOSPODAŘENÍ   KLUBU   DIANA   V  ROCE   2018

P Ř Í J M Y    (v Kč)                
 členské příspěvky      9 600,--

 vlastní činnost             190 344,--
 dotace:  MMB - OZ                20 000,--

                    LPR Praha  (příspěvek)   59 592,90
 dary                         28 511,--

   úroky                                                                   18,23

             C E L K E M                                         308 066,13
V Ý D A J E   (v  Kč)

 režie              2 376,06
   užití sponzorských darů 18 000,--

                užití dotace                            116 009,40            
             vlastní činnost                                       190 344,--           

     C E L K E M                                           326 729,46
 
 

R O Z D Í L   (v  Kč)   ztráta                        -   18 663,33    
JMĚNÍ

                              stav k 1. 1. 2018                                   stav k
31. 12. 2018

       Běžný účet     114 913,23          125 721,90
    Pokladna          47 186,--                              17     714,--

                  c e l k e m     162 099,23          143 435,90
                                                                                                        

                    r o z d í l                              -  18 663,33
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Poděkování za sponzorství a spolupráci
Projekty,  které  se  nám  v  roce  2017  podařilo  uskutečnit,

bychom nemohli realizovat bez finanční podpory Městské části
Brno – střed, Magistrátu města Brna – Odboru zdraví, Krajského
úřadu Jihomoravského kraje – Odboru zdravotnictví, LPR Praha,
ale také bez pomoci řady přátel, dárců a sponzorů.
Upřímně děkujeme:
 Masarykovu  onkologickému  ústavu  v Brně, za  zajištění

kanceláře Klubu Diana ve Švejdově pavilonu
 Alianci  žen  s rakovinou  prsu  Praha, za  poskytnutí

sponzorského daru na akci, “Nejde jen o prsa” a „Plaveme
prsa”,  zajištění  vzdělávacích  a  psychologických  seminářů
pro vedení klubu a členskou základnu

 Solitea ČR, a.s., za poskytnutí  aktualizace  programu pro
vedení účetnictví 

 Věře  Fialové,  za  grafické  zpracování  propagačních
materiálů

 Mgr.  Pavlovi  Žákovi  a Mgr.  Haně Rabušicové,  za vedení
webových stránek 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 

 MUDr. Danuši Spohrové –  Nadace zdraví pro Moravu, za
poskytování volných vstupenek na kulturní akce pořádané
touto nadací ve městě Brně, za finanční dar na ozdravné
pobyty a věcný dar – projekt „Vaření pro zdraví“

 PSMONT  PLUS  s.r.o.,  za  poskytnutí  finančního  daru  a
celoroční tisk propagačních materiálů

 vedení hotelu Holiday Inn, za uspořádání oslavy 30. výročí
Klubu Diana, vystoupení moderátora,  tanečnici a hudební
skupině na oslavě výročí

 Zuzaně Posejpalové  a Milušce Gruberové,  za poskytnutí
finančního daru
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Kontaktní adresa:
Klub Diana, sdružení onkologicky nemocných a 
přátel, z. s.
Žlutý kopec 7
656 53 Brno

www.klubdiana.wz.cz 
e–mail: dianaklub@post.cz 

Číslo účtu: 1353862399/0800 
Česká spořitelna Brno 
IČO: 15548376

Výbor sdružení:

Miluška Gruberová – předsedkyně
Mgr. Hana Rabušicová – 1. místopředsedkyně
Ing. Zdeňka Vlahová – 2. místopředsedkyně, matrikářka
Milan Slavík – hospodář 
Jana Culková -  pokladní

Revizoři:
Věra Jochmanová
Marta Kolářová
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