
 
1 

 
KLUB DIANA 
Sdružení onkologicky nemocných a přátel, z.s. 
 

 Klub Diana, sdružení onkologicky nemocných a přátel, z.s. již 32 let 

pomáhá ženám, které onemocněly rakovinou prsu. Vznikl z iniciativy 

pacientek, které prodělaly operaci onkologického nádoru prsu. 

 Posláním naší organizace je pomáhat onkologicky nemocným paci-

entkám, aby se mohly po skončení léčení znovu aktivně zapojit do ži-

vota. 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 po-

skytujeme 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 pomá-

hají a o svých problémech bez ostychu hovoří. Ženy, které za námi při-

cházejí, 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. V současné době 

Klub Diana sdružuje 124 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 akti-

vit pro členy organizace i pro širokou veřejnost. Klub Diana je členem 

Aliance žen s rakovinou prsu Praha. 

 Od 2. čtvrtletí roku 2020 byl život a veškeré dění v naší republice 

ovlivněn pandemií Covid 19 a v důsledku karanteních opatření vlády 

byla částečně omezena i činnost Klubu Diana. 

 Přes veškeré problémy se nám podařilo částečně naplnit plánovaný 

program činnosti. Byli jsme v neustálém kontaktu se členy organizace, 

předávali informace a prostřednictvím telefonu jsme byli k dispozici 

všem, kdo naši pomoc potřebovali.  

 Všechny akce jsme realizovali a uskutečnily díky pracovitosti výboru 

Klubu Diana, odhodlání, nadšení a odvaze všech našich aktivních členů. 
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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 

 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 a 

besedách s lékaři 

 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 
 

Resort Sněžné – 6. - 10. 9. 2020 

 Po prázdninové přestávce a celkovém zklidnění situace v ČR 

výbor Klubu Diana uspořádal 5 denní pobyt na Vysočině v resortu 

Sněžné náhradou za zrušené plánované pobyty v Lednici a Berou-

ně. Pobytu se zúčastnilo 18 členů Klubu Diana. 

 Počasí nám přálo a tak jsme si každý den užívali darů Vysočiny. 

Naše turistické výlety byly podnikány dle kondice našich členek. 

Navštívili jsme Buchtův Kopec, areál Podlesí, Blatiny s kavárnou 

a pražírnou kávy u Hofrů, Mílovský rybník a ti zdatnější se vy-

pravili na skalní útvary Devět skal, Dráteník, Čtyři palice a další 

zajímavé lokality. Na našich cestách jsme byli nadšeni výskytem 

hub a jejich sběr nám splnil naše přání. V městečku Sněžném jsme 

navštívili místní zajímavosti - Muzeum obrazů Vysočiny místních 
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malířů, zahradu s bonsajemi a prožili příjemné chvíle v místní 

cukrárně. 

 Velký dík patří personálu Resortu za přátelské prostředí, ochotné 

jednání a výbornou stravu. 

 Pět dnů pobytu nám uteklo jako voda a domů jsme odjížděli plni 

zážitků, posíleni pobytem v krásné a čisté přírodě. Doufáme, že 

příští rok nám podmínky v naší zemi dovolí uskutečnit další re-

kondice, které jsou v našem věku po prožitých zdravotních prob-

lémech balzámem pro naše těla i duši. 
 

Zájezd do Znojma 16.9.2020 

 Tradiční letošní autobusový zájezd byl uspořádán až v září  

v důsledku předchozích vládních opatření. Změna bohužel 

negativně ovlivnila účast, bylo nás jen 27, z toho ještě dva turisté. 

Nicméně zájezd dopadl dobře, posloužilo k tomu i slunečné 

počasí. Vyrazili jsme načas v 7:30 hod. od Janáčkova divadla a po 

slabé hodince jsme se již ocitli u velkého překvapení letošního 

zájezdu, což byly Bohutice se svým zámkem a lurdskou jeskyní. 

Díky paní starostce jsme si mohli prohlédnout unikátní křížovou 

cestu tvořenou dřevěnými cedrovými sochami v životní velikosti. 

Příjemnou byla i krátká procházka na poutní místo nad vesnicí. 

 Dalším cílem programu bylo město Znojmo. Při prohlídce 

okresního města Znojmo jsme prošli městskou památkovou 

rezervaci. Absolvovali jsme náročnější, avšak velice zajímavou 

prohlídku znojemského podzemí. Po tomto výkonu nám vyhládlo, 

takže všichni ocenili návštěvu v některém z okolních stravovacích 

zařízení. Po obědě jsme od radniční věže vyrazili na prohlídku 

středu města s mnoha architektonickými památkami. Odpoledne 

nás očekávali na zámku nad řekou Dyjí, kde jsme měli prohlídku  

s průvodkyní. 

 Zbývající čas jsme vyplnili kocháním se panoramatem starého 

města a vyhlídkou do údolí Dyje. Stihli jsme i ochutnání kávy, 

zmrzliny a cukroví. V 17 hod. jsme Znojmo opustili a za půldruhé 

hodiny dorazili zpátky do Brna. Zájezd se všem líbil a očekávají 

pokračování této tradice i v příštích letech. 
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ZDRAVOTNÍ REHABILITACE 
 

 V omezeném režimu se naše členky pod vedením zkušené 

cvičitelky zúčastnily ozdravného a rehabilitačního cvičení k po-

sílení fyzické kondice s prvky jógy a zaměřené na snížení lymfa-

tických otoků horních končetin. 

 Částečně se také uskutečnilo rekondiční plavání ve sportovním 

bazénu a rovněž jsme využili rehabilitační plavání v bazénu MOÚ. 

 Tyto aktivity jsou u našich členek oblíbené a přispívají k celkové 

fyzické pohyblivosti a psychické odolnosti. 

 
TERÉNNÍ A KLIMATICKÁ LÉČBA 

 

 Turistické vycházky byly pořádány 1x měsíčně pro posílení 

pohybového aparátu. Setkávání na nich je i psychickou oporou 

účastníků. 

 
KULTURNÍ AKCE 

 

 Nadace zdraví pro Moravu - MUDr. Danuše Spohrová poskytla 

Klubu Diana vstupenky na Ples seniorů a koncert pořadu Zpívání 

pro zdraví v kulturním středisku Rubín v 1. a 4. čtvrtletí. Každé 

akce se zúčastnilo 30 členů KD. 

 Rovněž se zúčastňujeme kulturních akcí pořádaných MOÚ, v le-

tošním roce výstav výtvarného umění. 
 

Výtvarná dílna 

 Ve výtvarné dílně v MOÚ se naše členky sešly pouze v období 

uvolnění karantény. Vyráběly různé dárkové předměty. 

 Tato činnost je velmi oblíbená pro vzájemné setkávání a slouží 

zejména k procvičování jemné motoriky rukou po operaci prsu. 
 

Členské schůze 

 Uskutečnily se dvě členské schůze, na kterých byla přítomna 

nadpoloviční většina členů. V březnu 2020 proběhly na schůzi 

volby do výboru a revizní komise. Členská základna jednohlasně 

schválila jednotlivě navržené členy do výboru a revizní komise.  

O průběhu voleb je zpracován zápis. 



 
5 

 Členská schůze v září 2020 byla poznamenána menší účastí  

v důsledku obavy z nákazy. Byla projednána činnost klubu, která  

v období karantény byla velmi omezena, a nebylo možné zajistit 

všechny plánované aktivity. 

 Na každé schůzi obdrželi naši členové informační leták 2020  

o akcích, které se podařilo uskutečnit a plán činnosti na další 

období. 

 Společná setkávání našich členů probíhají v přátelském duchu  

a jsou jednou z možností soudržnosti členské základny. 

 
PODPOŘENÉ PROJEKTY V ROCE 2020 

 

 Projekty, které se nám podařilo realizovat v r. 2020, bychom 

nemohli uskutečnit bez finanční podpory Ligy proti rakovině 

Praha, Nadace Zdraví pro Moravu a bez pomoci dárců. 

- Rekondiční pobyt v Resortu Sněžné na Vysočině 

- Zájezd do Znojma a okolí 
 

Český den proti rakovině 30. 9. 2020 

 Liga proti rakovině Praha posunula v důsledku nouzového stavu 

v ČR termín květinového dne občanům na 30. 9. 2020. Výbor 

Klubu Diana se opět zapojil do sbírky s pomocí přátel a studentů. 

Měli jsme obavy, zda se nám podaří získat pro prodej naši 

členskou základnu, jako v předchozích letech. 

 Naše ženy a naši přátelé opět nezklamali a tak jsme v určený 

den vyšli do ulic města Brna, nabízet občanům kytičky měsíčku 

lékařského se zelenou stužkou a letáčky, které vybízely občany  

k včasné prevenci nádorového onemocnění ledvin a močového 

měchýře. Letošní rok byl i v této akci specifický, někteří lidé 

vůbec netušili, že prodej probíhá, a tak jsme je museli aktivněji 

oslovovat a informovat o akci. Velká část občanů nám však byla 

vděčná, že si mohou kytičky koupit, protože i pro ně se stal 

kytičkový den tradicí s možností přispět na prevenci rakoviny. 

 Velké poděkování patří všem, kteří se prodeje zúčastnili.  

Z Klubu Diana to bylo 24 členek, které s ochotou a zápalem pro 

věc vyšly do ulic. Průměrný věk prodívajících členek byl 74 let  

a mezi nejstaršími byla dvojice Maruška 83 roků a Hanka 79 roků, 
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které získaly prvenství i za nejvyšší průměr za kytičku. 

 Prodeje ve prospěch Klubu Diana se zúčastnili jako v před-

chozích letech i naši členové manželé Špačkovi a 24 studentů 

Gymnázia Matyáše Lercha v Brně, se kterými máme již dlou-

hodobou spolupráci a opět nezklamali. 

 Díky všem zúčastněným se nám podařilo prodat 4200 kytiček  

+ 2703 od manželů Špačkových. 

 Z celkového počtu prodejců v ČR se Klub Diana umístil na 

třetím místě v počtu prodaných kytiček a také podle celkového 

výdělku. Za úspěšné výsledky jsme byli oceněni od LPR mi-

mořádnou odměnou. 

 Jsme velice rádi, že jsme mohli podpořit činnost Ligy proti 

rakovině, která nám přispěla 30% z celkové částky na aktivity 

našeho klubu. 

 Ještě jednou děkujeme všem, kteří se prodeje zúčastnili a po-

mohli nám naplnit část našeho programu, informovat veřejnost  

o nutnosti prevence rakoviny. 

 
ODBORNÉ AKCE 

 

Neviditelné ženy 
 V roce 2020 uspořádala Aliance žen s rakovinou prsu seminář 

pro metastatické ženy v Luhačovicích od 2. do 7. února. Pobyty 

jsou určeny pro ženy, které prodělaly rakovinu prsu a po určitém 

období došlo k recidivě, tvorbě metastáz nebo nového onko-

logického onemocnění. Program je veden zkušenými terapeutkami 

a pozvanými odborníky. Cílem pobytu je zlepšení zdravotního  

a psychického stavu pacientek. Z KD se zúčastnily dvě členky, 

setkání hodnotily velmi kladně. 

 Dne 5. března 2020 uspořádala Aliance žen s rakovinou prsu 

Praha Pátý Slet dam v MOÚ. Akce se zúčastnilo 20 členů Klubu 

Diana a zástupci klubů, sdružených pod Aliancí Praha. Téma 

prezentace: Plán zkvalitňování péče o pacienty v MOÚ Brno - 

Nové nastavení systému hodnocení kvality zdravotní péče. 
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Odborné vzdělávání 

 Cílem našeho spolku je podporovat onkologické pacientky  

a pomáhat jim zapojit se aktivně do života po prodělaném 

onkologickém onemocnění a šířit preventivní osvětu veřejnosti.  

K tomu je zapotřebí, aby si dobrovolné terapeutky a členové 

výboru klubu doplňovali potřebné informace. Zúčastňujeme se 

vzdělávacích akcí, které pořádá Aliance žen s rakovinou prsu, 

MOÚ Brno, Liga proti rakovině a centrum Amelie. Aktuální 

informace čerpáme rovněž z odborné literatury a brožur, které tyto 

organizace vydávají. V roce 2020 nám vzdělávání bylo nabízeno 

prostřednictvím online formou. Informace, které se týkaly 

onkologických pacientek, jsme jim přeposílali emailem. 

 
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, Finclub 

- zdravá výživa. 

 Dále spolupracujeme s organizacemi podobného charakteru  

a zejména s těmi, které jsou sdruženy v Alianci žen s rakovinou 

prsu Praha. 

 
PREZENTACE A MÉDIA 

 

 Součástí naší činnosti je prezentace a osobní rozhovory při 

akcích, konaných pro veřejnost i náhodných setkáních s občany. 

 Každoročně vydáváme informační letáky pro naši členskou 

základnu i veřejnost. Pravidelně udržujeme a doplňujeme webové 

stránky: www.klubdiana.wz.cz, kde se má veřejnost možnost sez-

námit s posláním a 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/
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HOSPODAŘENÍ KLUBU DIANA V ROCE 

2020 

 

PŘÍJMY (v Kč) 
členské příspěvky              18 200,-- 
vlastní činnost                70 750,-- 
dotace: MMB - OZ               20 000,-- 
      LPR Praha (příspěvek)          57 250,20 

dary                    24 405,-- 
úroky                      15,07 
 

CELKEM                   190 620,27 

 
VÝDAJE (v Kč) 
režie                      2 998,86 

užití sponzorských darů           10 000,-- 
užití dotace                 53 008,05 
vlastní činnost                70 750,-- 
 

CELKEM                   136 756,91 
 

 
ROZDÍL (v Kč) úspora            + 53 863,36 
 

 
JMĚNÍ 
 

                          stav k 1. 1. 2020                              stav k 31. 12. 2020 
 

Běžný účet  154 370,13              207 013,49 
Pokladna     7 581,--                   8 801,-- 
Celkem    161 951,13            215 814,49 
rozdíl                                      + 53 863,36 



 

Český den proti rakovině 
 

 

Výlet na Vysočině 

 

Rekondice Sněžné 
 

 

Rekondice Sněžné 



 

Zájezd Znojmo 
 

 

Zájezd Znojmo 

 

Zájezd Znojmo 

 

 

Výtvarná dílna 
 

 

 

 


