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PODĚKOVÁNÍ ZA SPONZORSTVÍ A SPOLUPRÁCI 

 

 Projekty, které se nám v roce 2019 podařilo uskutečnit, bychom 
nemohli realizovat bez podpory Městské části Brno – střed, LPR Pra-
ha, ale také bez pomoci řady přátel, dárců a sponzorů. 

Upřímně děkujeme: 

 Masarykovu onkologickému ústavu v Brně za poskytnutí prostor 
výboru Klubu Diana ve Švejdově pavilonu 

 Alianci žen s rakovinou prsu Praha za zajištění vzdělávacích 
seminářů a aktivit pro vedení klubu a členskou základnu 

 Věře Fialové za grafickou úpravu a tisk výroční zprávy 

 Tomáši Martykánovi a Mgr. Haně Rabušicové za vedení 
webových stránek Klubu Diana 

 Kamilu Čepelákovi za organizaci akce Plaveme prsa a pos-
kytnutí sponzorského daru 

 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 posky-
tování volných vstupenek na kulturní akce pořádané touto nada-
cí ve městě Brně a za finanční dar na rekondiční pobyt 

 PSMONT PLUS s.r.o., za celoroční tisk propagačních materiálů 

 Tanečnicím skupiny Aldanza, za kulturní program 

 
Za finanční dary děkujeme: 

 

Anně Balonové, Bohumile Dofkové, Milušce Gruberové, 

Aleně Jislové, Jaroslavě Málkové, Ludmile Rovnerové, 

Aleně Slaměníkové, Janě Zdražilové 

a anonymní dárkyni z Holešova 
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KLUB DIANA 
Sdružení onkologicky nemocných a přátel, z.s. 
 

 Klub Diana, sdružení onkologicky nemocných a přátel, z.s. již 
31 let pomáhá ženám, které onemocněly rakovinou prsu. Vznikl  
z iniciativy pacientek, které prodělaly operaci onkologického 
nádoru prsu. 
 Posláním naší organizace je pomáhat onkologicky ne-
mocným pacientkám, aby se mohly po skončení léčení znovu 
aktivně zapojit do života. 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 jsou zaměřeny na prevenci onkologického onemocnění. Pro 
veřejnost provádíme edukace o samovyšetřování prsou a zdra-
vém životním stylu s cílem omezit riziko vzniku rakoviny. 
 V současné době Klub Diana sdružuje 149 členů. Při hod-
nocení činnosti Klubu Diana v uplynulých letech je zapotřebí po-
děkovat pětičlennému výboru klubu a všem členům, kteří se 
aktivně podíleli na realizaci naplánovaných aktivit pro členy orga-
nizace i pro širokou veřejnost. Klub Diana je členem Aliance žen  
s rakovinou prsu Praha. 
 Všechny akce jsme úspěšně realizovali díky pracovitosti, 
odhodlání, nadšení a odvaze všech aktivních členů Klubu Diana. 
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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 

 informovat o prevenci a léčbě nemoci 
 účast na akcích pořádaných jinými organizacemi s cílem edukace 

prevence rakoviny prsu pro zdravou veřejnost 
 poskytování informačních brožur, týkajících se prevence, vzniku  

a průběhu nemoci a rad o změně životního stylu po vyléčení 
 spolupráce s organizacemi pořádajících přednášky a besedy  

s lékaři, kterých se zúčastňujeme 
 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 Pardubicích v termínu 24. 6. – 28. 6. 2019 
 Pobytu se zúčastnilo 25 členů Klubu Diana. Ubytováni jsme byli 
v hotelu Kristl. První den, po procházce Pardubicemi, nás večer 
navštívila paní Alena Nováková, která vede Klub KON Pardubice. 
Měla pro nás velké překvapení. Pozvala nás na plavbu lodí po Labi  
u příležitosti oslavy 25. výročí založení jejich klubu. Vzhledem  
k parným dnům, které v té době panovaly, to byla velmi příjemná 
akce pro všechny. Měli jsme možnost poznat nejen okolní přírodu, 
ale též seznámit se s členkami Klubu KON a navázat nová přátelství. 
 V dalších dnech našeho pobytu jsme navštívili Lázně Bohdaneč, 
Slatiňany město a zámek, město Chrudim. Volné večery jsme 
prožívali poznáváním Pardubic a účastí na kulturních akcích, které 
zde v té době probíhaly. Vzhledem k velkým teplotám a věku našich 
členek, jsme neprovozovali delší turistické vycházky, ale využili jsme 
možnost pobytu na koupalištích. 
 

Ozdravný pobyt ve Frýdlantu nad Ostravicí v termínu 7. 9. – 14. 
9. 2019 
 Rekondičního pobytu se zúčastnilo 25 členů Klubu Diana. 
Ubytováni jsme byli v penzionu Šance v obci Nová Dědina, v oblasti 
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pod Lysou horou. Ubytování bylo jednoduché, ale čisté a prostorné. 
Vstřícné a ochotné jednání vedoucí a personálu, včetně chutné 
stravy, bylo hodnoceno kladně. 
 V průběhu pobytu jsme na turistických vycházkách navštívili 
Sepetnou, Borovou, Slatinské vodopády, povodí Ostravice, srub 
Petra Bezruče. Zdatnější účastníci se vypravili na přehradu Šance. 
Denně jsme využívali místní železniční lokálku. 
 Zajeli jsme si do Frýdlantu nad Ostravicí a v městečku Ostravice 
jsme navštívili muzeum dřevěných soch zvířat a pohádkových postav. 
 Ve Frýdku-Místku jsme navštívili zámek a historické jádro města. 
V této době se zde konala putovní výstava LPR "Každý svého zdraví 
strůjcem". Několik našich členů tuto výstavu navštívilo a využilo 
nabídky vyšetření základních tělesných ukazatelů a dermatologickou 
poradnu. Na procházkách jsme využili i pohostinství místních 
hospůdek a cukráren. 
 Z rekondice jsme odjížděli plni dojmů a zážitků z krásné přírody, 
kde jsme posílili náš organismus pro nastávající podzimní dny. 
 

Jednodenní zájezd – Chropyně, Kroměříž - 3. 5. 2019 
 Tradiční autobusový zájezd se uskutečnil začátkem května  
v termínu konání akce FLORIA v Kroměříži. Této zahradnické 
výstavy se zúčastnila většina členů klubu Diana. Součástí zájezdu 
byla návštěva zámku v Chropyni a vycházka po naučné stezce kolem 
blízkého rybníka, kde právě probíhalo hnízdění vodního ptactva, 
zejména racků chechtavých. Po prohlídce interiérů zámku a příro-
dovědné výstavy jsme odjeli do Kroměříže, přímo k výstavnímu 
areálu. Zde byla možnost nakoupit si okrasné i užitkové rostliny  
a zahradnické pomůcky. Prohlédli jsme si krásně aranžované květy  
a využili odpočinkových programů v areálu. Odváželi jsme si kromě 
zážitků i výpěstky rostlin a květin.  
 Poslední částí zájezdu byla návštěva unikátní technické 
památky – větrného mlýna německého typu, kterým nás provedli pan 
mlynář a jeho manželka. Zájezd se vydařil, poznání naší historie  
a přírody nás vždy naplní novou energií. 
 
 

ZDRAVOTNÍ REHABILITACE 

 

Cvičení: 
 Pod vedením zkušené cvičitelky probíhalo 1x týdně ozdravné  
a rehabilitační cvičení k posílení fyzické kondice, s prvky jógy  
a zaměřené na snížení lymfatických otoků horních končetin. 
 Vhodný tělesný pohyb patří mezi základní a nezbytné prvky  
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v celoživotní péči po prodělaném onkologickém onemocnění. 
 

Plavání: 
 Rekondiční a rehabilitační plavání v bazénu 1x týdně, kterého 
se zúčastňuje velký počet našich členek, zvyšuje fyzickou a psy-
chickou zdatnost a odolnost pacientek vůči osteoporóze. 
 Členky rovněž využívají cvičení a plavání v rehabilitačním stře-
disku MOÚ pro zlepšení pohyblivosti paže po operaci. 
 

Terénní a klimatická léčba 
 1x měsíčně organizujeme turistické vycházky do přírody nebo 
poznávací výlety pro posílení pohybového aparátu, imunity  
a obnovení fyzických sil. Tato vzájemná setkávání jsou psychickou 
oporou účastníků. 
 
 

KULTURNÍ AKCE 

 

 Nadace Zdraví pro Moravu – MUDr. Danuše Spohrová poskytuje 
Klubu Diana vstupenky na koncerty pořadu Zpívání pro zdraví 
pořádané v kulturním středisku Rubín v Brně. V průběhu roku byly 4 
koncerty, kterých se zúčastnilo průměrně 30 osob. V tomto roce jsme 
rovněž obdrželi vstupenky pro 20 osob na Společenský ples 
seniorů v Rubínu. Společenské aktivity jsou u našich členek velmi 
oblíbené. 
 

Výtvarná dílna 
 Členky KD navštěvují 1x měsíčně výtvarnou dílnu v MOÚ, kde 
pod vedením výtvarníků vyrábí různé dárkové výrobky: keramické,  
z pedigu, drhané šperky, obrázky technikou "enkaustiky", plátěné 
potištěné tašky, zdobené destičky. 
 Naučí se zde nové techniky a vzájemné setkávání působí 
ozdravně na psychiku. 
 Tyto aktivity jsou u členek oblíbené a jsou vhodné pro udržení  
a procvičení jemné motoriky rukou. 

Výbor Klubu Diana informuje naše členy o kulturních akcích, 
které pořádá MOÚ Galerie Žlutý kopec, kterých se rovněž zúčast-
ňujeme. 
 

Členská schůze s vánočním programem 
 Členská schůze s vánočním programem se konala 9. prosince 
2019 ve společenském sále MMB. Na schůzi bylo přítomno 63 členů 
Klubu Diana, 6 hostů a 4 účinkující v kulturním programu. 
 Všichni přítomní obdrželi informační leták na rok 2020 a přehled 
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plánovaných akcí do března 2020. Schůzi zahájila předsedkyně 
klubu, uvítala všechny přítomné a představila pozvané hosty. 
 Předsedkyně zhodnotila činnost klubu od září do prosince 2019, 
která je podrobně rozepsána v infoletáku a shrnula aktivity za celý 
rok. Každý měl možnost zúčastnit se akcí z nabízeného programu, 
které členům KD vyhovuje. 
 Členové výboru klubu Diana se podíleli a zúčastňovali na 
aktivitách pořádaných Aliancí žen v Praze, MOÚ v Brně a na vzdě-
lávacích programech s účastí veřejnosti. 
 Členům, kteří dobrovolně a dlouhodobě pomáhají na akcích 
klubu Diana bylo poděkováno a obdrželi dárečky, které poskytl 
formou sponzorského daru Kamil Čepelák z firmy Born to Swim. 
 Poté následoval kulturní program, vystoupení skupiny histo-
rických tanců Alladanza. Čtyři krásné mladé ženy v historických 
kostýmech předvedly barokní tance. Byla to nádherná podívaná  
a naši členové odměnili tanečnice upřímným potleskem. 
 Závěrem si přítomní členové rozdělili dárečky, které přinesli.  
A tak si odnášeli kromě příjemných zážitků i malou pozornost. 
 S přáním krásných a klidných Vánoc ve zdraví a kruhu rodinném 
jsme se rozešli do svých domovů a těšíme se na další akce  
a setkávání v roce 2020. 
 
 

PODPOŘENÉ PROJEKTY V ROCE 2019 

 

 Projekty, které se nám podařilo realizovat v roce 2019 bychom 
nemohli uskutečnit bez finanční podpory Ligy proti rakovině Praha, 
Nadace Zdraví pro Moravu a bez pomoci řady dárců a sponzorů 
 

- rekondiční pobyt v hotelu Kristl Pardubice 
- rekondiční pobyt v penzionu Šance ve Frýdlantu nad Ostravicí 
 

Ostatní projekty v roce 2019 
 

 Členky Klubu Diana se osobní účastí podílely na akcích Aliance 
žen s rakovinou prsu a preventivních programech pro zdravou 
veřejnost. 
 

Mezinárodní konference Reach To Recovery – 19. ročník 
konala se v Praze ve dnech 12. - 15. 6. 2019. 
 Konferenci pořádala Aliance žen s rakovinou prsu za účasti 
ministra zdravotnictví MUDr. Adama Vojtěcha a zástupců ze 17 zemí 
světa. Za Klub Diana se zúčastnily 4 členky. 
 V přednáškových sálech probíhaly přednášky a workshopy se 
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simultánním překladem. 
 Účastníci byli seznámeni s prací sdružení v jiných zemích např. 
v Austrálii, Indii, Novém Zélandu, Malajsii, Zimbabwe, Polsku. 
Přínosem pro naši organizaci bylo poznání, že v České republice je 
péče o onkologické pacienty spolu s prevencí rakoviny prsu na 
vysoké úrovni, neboť v některých zemích není možné z finančních 
důvodů poskytnout ženám potřebnou onkologickou léčbu. 
 V sobotu 15. 6. 2019 se v Praze konal Avon pochod za účasti 
zahraničních účastnic, které měly možnost poznat podporu veřejnosti 
v prevenci rakoviny prsu. 
 

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 byl určen na 
prevenci nádorů rakoviny plic, zlepšení kvality života onkologických 
pacientů a k podpoře výzkumu a vybavenosti onkologických pra-
covišť. 
 Sbírky se zúčastnilo 23 členek klubu Diana, jejichž věkový 
průměr byl 70 roků. S prodejem nám tradičně pomohli studenti 
gymnasia M. Lercha a Biskupského gymnázia v Brně a manželé 
Špačkovi. Technické zázemí a službu na poště zajistilo 6 členů KD. 
 Prodejem 7 532 kytiček jsme se umístili na 15. místě z 62 
organizací v ČR, které kytičky prodávaly. Příspěvek od LPR za prodej 
kytiček je stěžejním přínosem do rozpočtu KD na zajištění činnosti. 
 Naše poděkování patří všem, kteří se aktivně zapojili do této 
akce. 
 

Plaveme prsa  
 Stalo se již tradicí, že pacientské organizace žen s rakovinou 
prsu v České republice organizují každý rok v říjnu akci "Plaveme 
prsa". Smyslem této akce je upozornit veřejnost na dobrou prognózu 
v případě včasné léčby zhoubného nádoru prsu a na možnost 
kvalitního života vyléčených žen v průběhu léčby i po ní. 
 Cílem této akce, určené pacientkám a sympatizující veřejnosti, 
je učinit něco pro své zdraví a podpořit také ženy s rakovinou prsu. 
 V Brně se plavalo 13. října 2019 v bazénu za Lužánkami. Orga-
nizačně vše zajistil Kamil Čepelák z firmy Born to Swim. Klub Diana 
se podílel na edukaci návštěvníků o zdravém životním stylu  
a samovyšetřování. Rovněž jsme zajistili službu při evidenci 
plavajících a počtu uplavaných drah. 
 V bazénu plavalo celkem 61 plavců, včetně dětí, a uplaváno 
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bylo 83 650 m. Dle shromážděných výsledků Aliance jsme se umístili 
na 3. místě. 
 Součástí odpoledne byla vystoupení akvabel a ukázky záchra 
nářů v případě tonoucích se plavců. 
 Tato akce se v Brně vydařila a tímto děkujeme všem orga-
nizátorům, pomocníkům a plavajícím za účast. 
 

 

ODBORNÉ AKCE 

 

Neviditelné ženy 
 V roce 2019 uspořádala Aliance žen s rakovinou prsu seminář 
pro metastatické ženy v Poděbradech. Pobyty jsou určeny pro ženy, 
které prodělaly rakovinu prsu, byly vyléčeny, ale po určitém období 
došlo k recidivě, tvorbě metastáz nebo vzniku nového onkologického 
onemocnění. Vedoucí pobytů je paní Žamberská a program je veden 
zkušenými terapeutkami. Přednášky, cvičení, různé relaxační terapie, 
pobyt v přírodě a možnost poradit se o své nemoci s pozvanými 
odborníky vedou ke zlepšení zdravotního a psychického stavu 
pacientek. Je to pro ně velká podpora v nelehké životní situaci.  
Z Klubu Diana se zúčastnily 2 členky. Setkání bylo hodnoceno velmi 
kladně. 
 

Pacientská rada MOÚ  
 Jednání se uskutečnila 26. 2. a 5. 11. 2019. Organizátorem je 
MOÚ za účasti vedení MOÚ, zástupce ministerstva zdravotnictví  
a pacientských organizací. Za Klub Diana se zúčastňuje předsedkyně 
KD. Přítomní účastníci jsou seznamováni s aktuálními problémy 
týkající se činnosti ve vztahu k pacientům zaměřené na zkvalitnění 
informovanosti, pohodlí a komfortu. 
 Členové pacientské rady podávají radě podněty pacientů ke 
zlepšení celkového stavu v této oblasti. Vznesené připomínky jsou 
postupně projednávány a následně řešeny vedením MOÚ. 
 

43. Brněnské onkologické dny 10. - 12. 4. 2019 
 Pořadatelem BOD je Masarykův onkologický ústav. Je to nej-
větší celostátní odborná akce s mezinárodní účastí pro nelékařské 
pracovníky, zaměřená na nádorová onemocnění, prevenci a pre-
zentaci nových léků v onkologii. Součástí programu byla prezentace 
dobrovolných spolků pro onkologické pacienty. Na edukačním stánku 
Aliance žen s rakovinou prsu byly informační materiály Aliance, Klubu 
Diana o prevenci rakoviny prsu a edukační fantom pro nácvik samo-
vyšetřování prsu. 
 V průběhu konání akce se 6 členek Klubu Diana věnovalo 
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účastníkům konference, kteří projevili zájem o informace o činnosti 
klubu a seznámení se s technikou samovyšetřování. 
 Jednalo se zejména o studenty lékařské fakulty a zdravotní 
sestry. V průběhu konference se naše členky zúčastnily přednášek 
zaměřených na rakovinu prsu. 
 
 

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

 

 Cílem našeho spolku je pomáhat a podporovat onkologické 
pacientky. K tomu je zapotřebí, aby si naše členky, které pracují ve 
vedení klubu, i dobrovolné terapeutky doplňovaly informace. Zúčast-
ňujeme se vzdělávacích akcí a konferencí, které pořádá Aliance žen 
s rakovinou prsu, Masarykův onkologický ústav, Liga proti rakovině, 
Arcus Onko centrum a Amelie. 
 Aktuální informace čerpáme rovněž z odborné literatury a bro-
žur, které tyto organizace vydávají. Informace poskytujeme i ženám, 
se kterými se setkáváme při různých aktivitách a které projeví zájem 
o naše zkušenosti. 
 
 

SPOLUPRÁCE S JINÝMI ORGANIZACEMI 

 

 ÚMČ Brno – střed, Aliance žen s rakovinou prsu Praha, 
Masarykův onkologický ústav Brno, Liga proti rakovině Praha, 
Nadace Zdraví pro Moravu, Zdravotnická prodejna Diana, Born to 
Swim, FINCLUB – zdravá výživa. 
 Aktivně spolupracujeme s organizacemi podobného charakteru, 
zejména s těmi, které jsou sdruženy v Alianci žen s rakovinou prsu 
Praha. 
 
 

PREZENTACE A MÉDIA 

 

 Součástí naší činnosti je i prezentace v médiích nebo osobní 
rozhovory při akcích konaných pro veřejnost např. Plaveme prsa, 
Brněnské onkologické dny apod. 
 Každoročně vydáváme informační letáky pro naši členskou 
základnu i pro veřejnost. Pravidelně udržujeme a doplňujeme 
webové stránky: www.klubdiana.wz.cz, kde má veřejnost možnost 
seznámit se s činností naší organizace a v případě zájmu s námi 
navázat kontakt. Zajišťujeme fotodokumentaci z pořádaných akcí  
a doplňujeme kroniku Klubu Diana od počátku vzniku organizace. 

http://www.klubdiana.wz.cz/


 
 

 
 

HOSPODAŘENÍ KLUBU DIANA V ROCE 2019 

 
 

PŘÍJMY (v Kč) 

 

členské příspěvky ................................................................... 20 814,- 
vlastní činnost ....................................................................... 186 570,- 
dotace: LPR Praha (příspěvek) .............................................. 56 854,20 
dary  ....................................................................................... 28 030,- 
úroky  .............................................................................................. 17,32 
 

CELKEM ...................................................  ........................... 292 285,52 
 
 

VÝDAJE (v Kč) 

 

režie  ......................................................................................... 8 624,09 
užití sponzorských darů .......................................................... 21 722,- 
užití dotace .............................................................................. 56 854,20 
vlastní činnost ....................................................................... 186 570,- 
 

CELKEM ............................................................................... 273 770,29 
 

ROZDÍL (v Kč) úspora ........................................... +18 515,23  

 
 

JMĚNÍ 

 

                 stav k 1. 1. 2019                                       stav k 31. 12. 2019 
 

Běžný účet….125 721,90 ..................................................... 154 370,13 
Pokladna……..17 714,-............................................................. 7 581,- 
 

Celkem……...143 435,90 ..................................................... 161 951,13 
Rozdíl .......................................... +18 515,23 

 



 
Plaveme prsa 

 
 
 
 

 
Rekondice Pardubice 

 
Zájezd Floria Kroměříž 

 

 
Vycházka do Dolních Kounic 



 
Plaveme prsa 

 
 
 
 

 
Rekondice Pardubice 

 
Zájezd Floria Kroměříž 

 

 
Vycházka do Dolních Kounic 



 
Rekondice Frýdland nad Ostravicí 

 
 
 

 
Výtvarná dílna 
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