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Infoleták říjen – prosinec 2019

Vážení přátelé,
prožili jsme krásné období jara a léta letošního roku. Každý z nás se v tomoto období snažil
užít si přírody buď výlety po okolí Brna nebo prožíval pěkné dny na své zahrádce a někteří z
nás se podívali i do vzdálenějších míst mimo Českou republiku. Všichni jsme měli snahu
utužit si zdraví a zlepšit svoji fyzickou kondici. Je dobré si vzpomenout na akce, které jsme
spolu prožili v Klubu Diana.

Zpráva z výroční členské schůze LPR 19. 3. 2019.
Za  Klub  Diana  jsme  se  zúčastnily  (Rabušicová,  Culková)  výroční  členské  schůze  LPR
konané dne 19. 3. 2019 v Lékařském domě ČLS JEP v Praze.
Předsedkyně LPR MUDr. Michaela Fridrichová všechny seznámila se zprávou o činnosti
Ligy  za  rok  2018  (podrobný  rozbor  akcí  byl  podán  na  sněmu  LPR  v  říjnu),  zprávu  o
hospodaření  Ligy za rok 2018 přednesla Jaroslava Skoumalová (obdrželi  jsme v tištěné
podobě podrobnou zprávu), zprávu revizní komise MUDr. Lenka Hronovská.

O rekondičních pobytech pořádaných LPR mluvila MUDr. Aschermanová 
Nás zajímaly především informace k Českému dni proti rakovině 2019, které podala paní
Bajgarová z agentury Arcadia: letošní téma – rakovina plic, květinky s meruňkovou stužkou. 

V odpoledním programu vystoupila s přednáškou Mgr. Michaela Fridrichová z Katedry
anorganické chemie Přírod. fak. UK - Chemik a kouření se zajímavými statistickými údaji.
Předsedkyně  ILCO  Ing.  Marie  Ředinová  informovala  plénum  o  Pacientské  radě  při
ministerstvu  zdravotnictví.  Rada  má  24  členů,  založena  byla  v  roce  2017,  je  poradním
orgánem  ministerstva.  Členové  jsou  rozděleni  do  5  pracovních  skupin,  pro  pacienty  je
důležitá skupina Oddělení podpory práv pacientů.

Na závěr vystoupila Martina Bittnerová, spisovatelka a publicistka s představením své
knihy Lásky Boženy Němcové, kterou si mohli zájemci na místě zakoupit.

43. Brněnské onkologické dny 

 se konaly 10. - 12. dubna 2019 v Brně, v areálu BVV Brno. Pořadatelem je Masarykův
onkologický  ústav  a  jsou  největší  celostátní  odbornou  akcí  s  mezinárodní  účastí  pro
nelékařské zdravotní pracovníky zaměřené na nádorová onemocnění, prevenci a prezentaci
nových léků v onkologii.
  Jako každý rok, tak i v letošním roce byla součástí programu prezentace dobrovolných
spolků pro onkologické pacienty.
  Edukační a informační stánek zde měla i Aliance žen s rakovinou prsu,  pod vedením
ředitelky Evy Knappové. Na stánku byly   informační materiály Aliance žen, Klubu Diana,
edukační fantom a letáky s tématikou samovyšetřování prsu a prevence  rakoviny .
Členky Klubu Diana se věnovaly účastníkům konference, kteří projevili zájem o informace a
seznámení  se  s  technikou o samovyšetřování  prsu.  Byly  to  zejména zdravotní  sestry  a
studenti lékařské fakulty.
V průběhu konference se naše členky zúčastnily  přednášek, zaměřených na rakovinu prsu. 
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Služby na stánku se zúčastnily tyto členky Klubu Diana: Gruberová, Dofková,
 Mgr. Rabušicová, Culková, Ing. Vlahová, Jislová.
Výbor Klubu Diana děkuje všem zúčastněným za vzornou prezentaci naší činnosti. Plníme
tím část našeho programu pro veřejnost. 

Zájezd do Chropyně a Kroměříže dne 3.5. 2019
Tentokrát se tradiční autobusový zájezd Klubu Diana uskutečnil začátkem května z důvodu
termínu konání akce Floria v Kroměříži. Této zahradnické výstavy se chtěla zúčastnit většina
členek klubu.  Součástí zájezdu byla i kulturní část – návštěva zámku v Chropyni.
 Po dálnici jsme se rychle přesunuli do Chropyně. Protože jsme přijeli k zámku s předstihem,
stačili jsme ještě uspořádat vycházku po naučné stezce kolem blízkého rybníka. Na rybníce
právě probíhalo hnízdění vodního ptactva, hlavně křiklavých racků.
 V 9 hodin jsme již  zahájili  prohlídku zámku, kde jsme se rozdělili  na dvě poloviny.  Po
zajímavé  prohlídce  interiéru  a  přírodovědné  výstavy  jsme  odjeli  do  Kroměříže  přímo  k
výstavnímu areálu.
 Účastníci se rozptýlili  po areálu, který skýtal mnoho příležitostí jak k nákupu okrasných i
užitkových rostlin, tak i zahradnických pomůcek  i dalšího souvisejícího zboží. Z výstavy si
každý odnášel upomínku v podobě rostlin, výpěstků a květin.
Poslední částí programu zájezdu bylo i malé překvapení, a sice návštěva unikátní technické
památky - větrného mlýna německého typu – s výkladem pana mlynáře i jeho manželky.

Český den proti rakovině – 15. 5. 2019
Klub Diana se opět, jako v předchozích letech, zapojil do programu LPR - Český den proti
rakovině - prodej kvítku měsíčku lékařského občanům města Brna. Výtěžek sbírky je určen
na nádorovou prevenci rakoviny plic.  Zlepšení kvality onkol. pacientů a k podpoře onkol.
výzkumu a vybavenosti onkol. pracovišť.
Ve středu 15. května 2019 se vydalo nabízet kytičky občanům 23 členek klubu Diana, jejichž
věkový průměr činí 70 let. S prodejem nám, tradičně, pomohli studenti gymnasia M. Lercha a
biskupského gymnasia v Brně. Technické zázemí a službu na poště zajistilo 6 členů KD. I
přes nepříznivé počasí, hlavně chladný den, se podařilo všem zúčastněným prodat převážný
počet přidělených kytiček. Ve prospěch Klubu Diana opět v letošním roce prodávali kytičky
naši členové, manželé Špačkovi.
Finanční odměna od LPR za prodej kytiček bude stěžejním přínosem do rozpočtu klubu pro 
zajištění činnosti v r. 2019.
Všem, kteří se podíleli na této akci, patří naše poděkování. 

Poděkování Ligy proti rakovině za účast na akci ČDPR.
 Předběžné výsledky letošní sbírky Český den proti rakovině, která se konala 15. května, 
nasvědčují tomu, že konečná částka po započtení ještě přicházejících darů a dárcovských 
SMS, bude atakovat loňský rekord. K dnešnímu dni je na kontě sbírky 19 748 826,81 Kč! 
Liga proti rakovině Praha děkuje všem dárcům, kteří zakoupením žluté kytičky či posláním
DMS umožňují Lize financovat projekty naplňující boj proti rakovině. 
Poděkováním za spolupráci a podporu byl tradiční červnový Děkovný koncert, kde v úterý
11. června vystoupili v programu Gypsy mezzosopranistka Dagmar Pecková, klavírní virtuóz
Miroslav Sekera a houslistka Olga Šroubková.  V úvodu večera poděkovala předsedkyně
Ligy  MUDr.  Michaela  Fridrichová  všem  zástupcům  dobrovolníků,  partnerským  firmám  i
dárcům. 
K ČEMU POSLOUŽÍ VÝNOS SBÍRKY? Získané finance za prodej kytiček, za zaslané DMS
a  peněžité  dary  slouží  k  financování  tří  základních  dlouhodobých  programů  Ligy  proti
rakovině Praha: - Prevence nádorových onemocnění a výchova ke zdravému způsobu života
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 -  Podpora  kvality  života  onkologických pacientů  -  Podpora  onkologického  výzkumu  a
přístrojového vybavení onkologických pracovišť 
Liga proti rakovině Praha DĚKUJE všem dárcům, dobrovolníkům, spolupracovníkům 
a partnerům za podporu v boji proti rakovině. 

  Mezinárodní konference RRI v Praze
   Ve  dnech  12.  -  15.  6.  2019  se  konal  19.  ročník  konference  Reach  To  Recovery
International 2019. Tuto konferenci pořádala Aliance žen s rakovinou prsu a zahájil ji ministr
zdravotnictví  Adam Vojtěch.  V přednáškových  sálech probíhaly  přednášky a  workshopy,
kterých se zúčastnili zástupci ze 17 zemí. Za klub Diana Brno  odjely do Prahy čtyři naše
členky , dvě za KD a dvě za metestatické ženy.
  Členky jednotlivých sdružení a klubů byly v přednáškovém sále se simultáním překladem a
vyslechly si přednášky o tom, jak pracují jednotlivá sdružení v jejich zemích  - např. Austrálii,
Indii, Novém Zélandu, Malajsii, Zimbabve, Polsku  a dalších státech.
 V některých zemích mají ženy problémy se k léčbě vůbec dostat nejen po finančí stránce.
Zazněly také stížnosti na nedostatek dobrovolníků k vyhledávání nemocných žen.
   V sobotu 15.6.2019 se účastníci konference mohli zúčastnit Avon pochodu. Sraz byl na
Staroměstském  náměstí  a  odtud  pokračoval  na  Štvanici  kde  probíhal  nejen  hudební
program.

Ozdravný pobyt v Pardubicích  24.6. - 28.6.2019
Do  Pardubic nás odjelo 25  členů Klubu Diana  a přátel. Byli jsme ubytováni v Hotelu Kristl,
kde nás ubytovali  již dopoledne a my jsme se mohli  jít  projít  po Pardubicích. Večer nás
navštívila paní Alena Nováková , která vede klub KON Pardubice a měla pro nás veliké
překvapení, protože nás všechny pozvala na plavbu lodí po Labi, kde oslaví se svým klubem
25.  výročí   jejich  založení.  Proplouvali  jsme zdymadlem a  po  cestě  obdivovali  hrad  na
Kunětické hoře.
Ve středu jsme jeli místní dopravou do lázní Bohdaneč, kde jsme se prošli krásným parkem,
prohlédli  si  lázeňský pavilon  od architekta Gočára,   zašli  si  na náměstí  do cukrárny na
zmrzlinu a prohlédli si další části lázní.
Ve čtvrtek jsme odjeli autobusem do Slatiňan, kde jsme si prohlédli zámek a šli se podívat
k výběhu na koně z místního hřebčína, a kolem vody se vrátili zpět k autobusu. Někteří z nás
ještě při zpáteční cestě navštívili město Chrudim.
V  den odjezdu jsme se  šli naposled projít po Pardubicích. Navštívili jsme zámek a přilehlý
park a odpoledne jsme odjeli zpět do Brna. Pobyt se nám líbil i když v 30 - 34 stupňových
vedrech to bylo občas náročné.
V  průběhu  uplynulého  období  se  uskutečnili  jednodenní  výlety:   obora  Kohoutovice  -
Holedná, rezervace Kamenný vrch. 
Nadále pokračovaly práce členek ve výtvarné dílně v MOÚ, rehabilitační cvičení a plavání.
Kromě toho se naše členky dohodly na dalších aktivitách (společná setkání, vycházky, lázně
Kostelec, paličkování apod.) 
O rekondici ve Frýdlantu nad Ostravicí v září se dočtete v následujícím informačním letáku.

Plánovaná činnost Klubu Diana od září do prosince 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.
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 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.  

POZOR ZMĚNA!! Rehabilitační cvičení  probíhá každý čtvrtek od 16.15 hod do 17.15 hod
v tělocvičně Základní školy – Vídeňská    - zastávka tramvaje č. 2 , 5, 6 – nemocnice 
Milosrdných bratří. ZŠ je vpravo nad zastávkou tramvaje.

Pokud budete  mít  zájem o plavenky  do bazénu  Rehabilitačního  centra  MOÚ Žlutý
kopec, nahlaste zájem výboru KD, který je zakoupí.

 Jednodenní výlety:
sobota 28. září 2019 – Dolní Kounice, hrad - zámek, a klášter Rosa Coeli
                                      sraz v 9.50 hod.na autobusovém nádraží Zvonařka,
                                      odjezd v 10.15 autobusem do Dolních Kounic na Masarykovo nám.
                                      Zpět do Brna jede autobus v 15.01 z Masarykova nám. 
Prohlédneme si zámek - hrad byl vybudován ve 12. století na ochranu kláštera Rosa 
Coeli.Po zrušení kláštera byl v 16. st. přestavěný na renesanční zámek .V současné době se
pořádají pouze víkendové prohlídky.Vstup je zpoplatněn 70 Kč.
Dále je v plánu prohlídka kláštera Rosa Coeli.  Nachází se na okraji města, přímo pod 
zámkem.Byl založen Vilémem z Pravlova roku 1181. V říjnu 1183 byl obsazen jeptiškami. Z 
rozlehlého kláštera se dochovalo pouze torzo.Patří však k nejvýznamnějším kulturním 
památkám na Moravě.  

pátek 11. října 2019 -  Chroustovské údolí           
                                      sraz na autobusové zastávce Jemelkova v 10.25 hod.( vystoupit na
                                      zastávce tramvajových linek č.6,8 DUNAJSKÁ)
                                      odjezd v 10.39 hod.do Domašova – Nový konec
                                      návrat do Brna vlakem v 15.37 ze Zastávky u Brna

Chroustovské údolí je zaříznutý úsek horního toku říčky Bobravy. Půjdeme po 
turistické,nenáročné trase v délce 7,5 km. Cestou není možnost občerstvení , nutno vzít s 
sebou.

pátek 8. listopadu 2019 – Stránská skála   
                                           sraz  v 9.30 hod. na tramvajové zastávce linky č. 10 u Hlavního 

nádraží
                                           odjezd v 9.36 hod. Pozor, tramvaj č.10 jede pouze 1x za hodinu

Stránská skála je Národní přírodní památkou. Je to chráněné území se třemi ostrůvky 
druhohorních jurských vápenců. Výška 310 m.n.m .Obejdeme ji po zeleně značené cestě v 
délce 2 km. Možnost pokračovat pěšky do Židenic, nebo zpět do města tramvají č. 10. 
Občerstvení vzít s sebou.

pátek 10. ledna 2020 – Prohlídka betlémů v Brněnských kostelech 
                                       sraz před kostelem sv. Tomáše v 10.00 hod.
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Nabídka Ligy proti rakovině - rekondice

Liga proti rakovině Praha pořádá pro onkologické pacienty - odléčené - 14 denní rekondiční 
pobyty s léčebnými procedurami. 
Pobyty se realizují od jara do podzimu v těchto zařízeních:
- Nová Ves pod Pleší  - procedury, individuální vycházky, poznávání okolí
- Meziboří -Krušné hory - procedury, individuální turistika, výlety
- Toušeň u Prahy - procedury, vycházky, výlety do okolí
Pokoje dvoulůžkové, jednolůžkové omezeně - hradí si účastník sám + LPR přispívá 300,- 
Kč/den
Strava - plná penze, obědy a večeře výběr ze dvou jídel. 
Procedury rozepíše lékař na místě - dle zdrav. stavu pacienta, v průměru 4 denně .

Termíny na lázeňské pobyty vyhlašuje LPR  na podzim, kdy je třeba se ihned přihlásit. 

Kdo bude mít zájem o tento typ rekondice v r. 2020, přihlaste se u M. Gruberové do října t.r.
Budou Vám podány další informace, jak postupovat dál. Kontakt s LPR a vyřizování všech
náležitostí si bude zajišťovat každý sám, dle pokynů LPR.  V případě potřeby Vám zástupce
Klubu Diana pouze poradí a podá informace. 

 Středa     25.  9.   Keramika andílci

 Středa      30.10.   Věnce z pedigu

  Středa     27.11.   Zrcadla ozdobená mozaikou

  Středa     11.12.   Drhané náramky

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.

Příští  schůze s vánoční besídkou bude 9. 12. 2019 ve společenském sále na ÚMČ
Brno-střed, Dominikánská 2.
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Pozvánka:



-  k  návštěvě  Brněnských dnů pro  zdraví-celoměstské kampaně na podporu  zdravého
životního stylu napříč všemi generacemi. V pořadí již 25. ročník zahrnuje 100 akcí z mnoha
oblastí  zaměřených  na  pohyb,  výživu,  duševní  zdraví,  aktivní  stárnutí  a  zdravotní
poradenství. Konají se ve dnech 20. 9. - 29. 9. 2019.
- na Akci Plaveme prsa, která se koná v plaveckém areálu za Lužánkami dne

Upozornění !!
Poprázdninová  správní  rada  připravila  pro  klienty  VZP  několik  novinek.  „Na  základě
požadavků z terénu se rozšiřuje příspěvek na paruky. Příspěvek bude 2000 korun, protože
se ukázalo,  že  náklady na pořízení  paruky po chemoterapii  jsou vysoké.  Příspěvek  byl
jednoznačně schválen,“ uvádí předsedkyně správní rady Věra Adámková.
Důvodem zavedení příspěvku je to, že od ledna platí novela týkající se úhrad zdravotnických
prostředků, která od srpna ruší stávající příplatek ve výši tisíc korun ročně.

 Od prvního září proto VZP nabídne pacientkám po chemoterapii příspěvek ve výši 
2000 korun (průměrná cena standardní paruky se pohybuje kolem tří tisíc).

Citace ze Zdravotnického deníku.

V ostatních zdravotních pojišťovnách je potřeba si zjistit, jak příspěvek na paruky upravili.

Na setkání v vámi se těší výbor Klubu Diana.

Česká spořitelna Brno IČO: 15548376 tel.: 604464669
č.ú.1353862399/0800 dianaklub@post.cz

www.klubdiana.wz.cz
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