
Březen – září 2022

Březen
pondělí 7.3. členská schůze 14 hod. ÚMČ Brno -střed, Dominikánská 2.
středa 23.3. výtvarná dílna
každou středu -plavání

Duben
pátek 1.4. vycházka
středa 27.4. výtvarná dílna
pátek 29.4. vycházka
každou středu -plavání

Květen
středa 4.5. -sobota 7.5. rekondiční pobyt -Sloup
středa 11.5. Český den proti rakovině (prodej kytiček)
úterý 17.5 zájezd -Holešov
středa 25.5. výtvarná dílna
pátek 27.5. vycházka
každou středu -plavání

Červen
čtvrtek 9.6. -čtvrtek 16.6. rekondiční pobyt -Telč
pátek 17.6. vycházka
středa 29.6. výtvarná dílna
každou středu -plavání

Září
pátek 2.7. vycházka
sobota 10.9. -pátek 16.9. rekondiční pobyt -Bystřice pod Hostýnem
pondělí 26.9. členská schůze ve 14hod.
středa 28.9. výtvarná dílna
každou středu -plavání

Zapište si prosím termíny našich akcí do kalendáře.
Podrobné informace k jednotlivým aktivitám jsou uvedeny v letáku.

Informační leták březen -září 2022

Naše poslední setkání na členské schůzi 9. září 2021 bylo poznamenáno menší účastí a 
členská schůze s Vánočním programem byla zrušena. Rozšířením nákazy Covidem a 
následnými opatřeními vlády ČR jsme byli opět uzavřeni ve svých domovech .
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S nastupujícím jarem letošního roku naše naděje na uvolnění ev. zrušení opatření nabývají 
konkrétní podoby a my všichni se těšíme, že se náš život vrátí k normálnímu průběhu a 
plánujeme si aktivity a radosti, které nám nebyly umožněny.
Je znát, že situaci v naší zemi i ve světě začínáme brát jako součást našeho života. I když se 
stále musíme chránit před nákazou.

Výbor Klubu Diana, jako každý rok pro Vás připravil akce a aktivity, kterých se můžete 
zúčastnit dle vlastního zájmu.
V letošním roce uspořádáme navíc jeden pobyt, který jistě uvítají členky, které si již 
netroufají na delší pobyty , kam se musí cestovat více hodin. Je to pobyt na 4 dny do Sloupu
v Moravském Krasu, jednu hodinu jízdy od Brna.
Nabídku na tento i ostatní pobyty Vám nyní předkládáme, spolu s jednodenním zájezdem. 
Je to pro Vás možnost vyjet ze svých domovů, načerpat síly v přírodě a ve společnosti 
ostatních členů klubu.

Největší potřebou člověka je mít někoho, komu by se mohl svěřit, důvěřovat mu, kdo by jej 
vyslechl, nezranil a uměl mu pomoci.
I naše společné aktivity Vám mohou splnit toto přání. Dlouhodobé členství v Klubu Diana 
mnohé z nás naplnilo vzájemným přátelstvím a pocitem, že na světe nejsme sami.
Přejeme Vám všem stálé zdraví, dobrou mysl a radost ze života.

Plánovaná činnost Klubu Diana březen - září 2022

Základní službou pro pacienty a veřejnost jsou pravidelné poradní dny každé úterý v době
od 15.00 do 17.00 hod.
Klub Diana působí v prostorách Knihovny MOÚ, která se nachází ve 4. poschodí  Švejdova
pavilonu.  Výtahem vyjedete  do  4.  poschodí,  půjdete  chodbou  ke  knihovně  a  do  dveří,
označených plakátkem Klub Diana.
Doporučujeme Vám telefonicky nahlásit Vaši návštěvu v KD a kontaktovat nás i v případě,
že si nebudete vědět rady, kde najít knihovnu s naší pracovnou. Bude-li potřeba, přijdeme
pro Vás na vrátnici.
V době,  kdy stále trvají  některá  opatření  kvůli   koronaviru a některé  naše aktivity  jsou
omezeny, dotazy a informace Vám zodpovíme telefonicky. 

Pokračuje rekondiční plavání-POZOR ZMĚNA!

každou středu do 18.května, od 13:00-14:00h
každou středu od 25. května do 29. června, od 10:00-11:00h
ve Sportareálu Řečkovice (mimo letní prázdniny)
Informace u Věry Pavličkové tel.: 737 685 829.
Plavenky do bazénu MOÚ Žlutý kopec -zájemci si mohou objednat u Jany Culkové.

Projekt Nebýt na to sama nabízí  našim členům účast  na  cvičení  jógy a  výtvarné
činnosti. Zájemci se mohou přihlásit na výboru KD.
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Akce Nadace Zdraví pro Moravu
V sobotu 12.  března 2022 Vás srdečně zveme na kulturní  akci  Zpívání  pro zdraví  do
kulturního domu Rubín v Žabovřeskách, začátek 15:00h.
Humorné  vystoupení  pěveckého  sboru  RockBabky.  Zájemci  se  přihlásí  u  Milušky
Gruberové.

Jednodenní vycházky

pátek 1.dubna 2022 – Bučovice ,prohlídka zámku a lesoparku Kalvárie
                                   sraz v 9.15 hod na Hlavním nádraží 
                                   odjezd vlakem v 9.28 hod.
Prohlédneme si reprezentační sály renesančního zámku s arkádovým nádvořím a přilehlou  
zahradu. Vstup je zpoplatněn. Potom projdeme pěší zónou, kde je možnost posezení v 
kavárně, nebo restauraci. Po procházce lesoparkem Kalvárie, který založil Jan z 
Lichtenštejna, odjedeme autobusem do Brna. 

Pátek 29.dubna 2022 – procházka krajem Lišky Bystroušky
                                      sraz v 9.00 hod. na Staré osadě
                                      odjezd  v 9.15 hod. busem na zastávku Na spáleništi
                                      návrat busem z náměstí v Bílovicích
Od zastávky půjdeme lesem bez stoupání  k památníku 1. vánočního stromu a dále kolem 
Liduščina památníku, studánky L.Janáčka a myslivny Lišky Bystroušky do Bílovic. Délka 
trasy je 4 km. V Bílovicích je restaurace a kavárna.

Pátek 27. května 2022 – Přírodní park Holásecká jezera
                                        sraz v 9.00 hod. na zastávce busu č. 40 na ul.Úzká
                                        odjezd v 9.06 hod.
Vystoupíme na zastávce Popelova a procházkou projdeme mezi jezery do Holásek. V 
případě hezkého počasí možnost svlažení nohou ve vodě. Délka cesty je 3,5 km. Z Holásek 
se vrátíme busem č. 48 do Brna.

Pátek 17.června 2022 – železný most Ivančice, rozhledna na Réně
                                        sraz v 8.30 hod. na Hlavním nádraží
                                        odjezd  v 8.50 hod. 
                                        návrat vlakem asi ve 14 hod.
Z vlaku vystoupíme na zastávce Ivančice - letovisko a prohlédneme si zachovalou část 
viaduktu nad údolím  řeky Jihlavy. Podél řeky půjdeme ke Stříbskému mlýnu a cestou 
uvidíme „stromokruhy“, kde je možnost odpočinku, a dojdeme k rozhledně A.Muchy na 
Réně. Poblíž rozhledny je posezení pod vzrostlými stromy s možností občerstvení. 

Pátek 2. září 2022 – Lelekovice – rozhledna Babí lom- Podlesí
                                 sraz v 8.50 hod. u nádraží v Kr.Poli
                                 odjezd autobusu do Lelekovic v 9.00 hod.
                                 návrat  busem z Podlesí asi ve 13 hod. 
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Z Lelekovic půjdeme lesem ke kamenné rozhledně Babí lom a po rozhledu do krajiny 
budeme sestupovat méně známou cestou do Podlesí u Kuřimi. Cesta je dlouhá cca 4,5 km.

Jednodenní zájezd

Autobusový zájezd do   Holešova, úterý 17.5. 2022

Holešov je město v okrese Kroměříž ve Zlínském kraji, 17 km severozápadně od Zlína. Žije 
zde přibližně 12 tisíc obyvatel. Navštívíme překrásný, zrekonstruovaný, raně barokní zámek
s rozsáhlou zahradou francouzského typu.
V rámci prohlídkového okruhu můžete spatřit salla terrenu s bohatou štukovou výzdobou a 
freskami, honosný velký sál, zámeckou kapli či panský pokoj. Další historické sály slouží 
jako Zámecká galerie. Součástí areálu je zámecký park.

V rámci vstupného navštívíme i synagogu, která  byla k bohoslužebným účelům využívána 
asi do 20. let 20. století. Pro veřejnost byla slavnostně otevřena 6. září 1964, avšak už ne k 
účelům náboženským, ale muzejním.  Synagogu  od roku 1999 až do současnosti spravuje 
Městské kulturní středisko Holešov. K synagoze náleží židovský hřbitov.

Sraz účastníků zájezdu bude v 7. 20 hod u restaurace Bohéma u Janáčkova divadla na 
Rooseveltově ulici.
Odjezd zájezdového autobusu bude v 7.30 hod.

Návštěva zámku a synagogy Holešov – prohlídka
Prohlídka Holešova
Turistická procházka
Další program zájezdu bude překvapením.

Prohlídka zámku a synagogy - vstupné 90,- Kč 
Překvapení 60,- Kč 

Cena pro členy Klubu Diana  250,- Kč
Cena pro hosty  270,- Kč

Předpokládaný příjezd do Brna v 19.00 hod.

Vede : Ing. Pavel Rabušic
Přihlášky a platbu za zájezd budeme přijímat v březnu a dubnu, každé úterý od 15:00 do 
17:00h v knihovně MOÚ
Případné dotazy a tel. přihlášky na tel.: Gruberová 604 464 669, Rabušicová 732 902 856.

Rekondiční pobyty

K  věten – středa  4. - sobota 7. 5. Sloup v Moravském krasu-hotel Stará škola
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Během pobytu navštívíme jeskyně, na vycházkách budeme poznávat krásu okolní přírody a 
hlavně načerpáme síly po dlouhé a nevlídné zimě. Ubytováni ve 2lůžkových pokojích s 
příslušenstvím, vybavení – výtah, vířivka, restaurace.
Cena pro člena  KD  2000,-Kč s polopenzí
Cena pro nečlena  2 300,- Kč
Přihlášky a platbu za pobyt budeme přijímat do úterý 12. dubna.
Vedoucí pobytu: Miluška Gruberová

Červen – čtvrtek 9. - čtvrtek 16. 6. Telč hotel Pangea
Během pobytu navštívíme památky tohoto historického města, podnikneme výlety do okolí, 
navštívíme  jarmark a užijeme si Noc kostelů. 
Ubytování ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím, společenská
místnost, bazén.
Cena pro člena KD 4 300,- Kč se snídaní
Cena pro nečlena 4 600,- Kč
Přihlášky a platbu za pobyt budeme přijímat  do 24. 5. 2022
Vedoucí pobytu: Zdeňka Vlahová

Září – sobota 10. 9. do pátku 16. 9. Bystřice pod Hostýnem RS Sola Gratia
Během pobytu navštívíme poutní místo Hostýn, Jurkovičovu křížovou cestu a jiné památky 
včetně města Bystřice. Budeme si užívat na vycházkách okolní přírodu a lesy. 
Ubytování ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím,  výtah
Cena pro člena KD 5 300,- Kč s polopenzí
Cena pro nečlena 5 500,- Kč
Přihlášky a platbu do 23. 8. 2022
Vedoucí pobytu: Jana Culková

Doufáme, že Vás naše nabídka oslovila a využijete možnosti se vzájemně setkat na těchto 
pobytech a užít si změny prostředí a načerpat nové síly a energii v přírodě.
Výbor KD se těší na Vaši účast.

Liga proti rakovině
Český den proti rakovině bude uskutečněn ve středu 11. 5. 
Letošní ročník je zaměřen na prevenci nádorů děložního čípku a nádorů varlat.
KD se opět zúčastní celonárodní sbírky. Výbor Klubu Diana se na Vás obrací s prosbou o 
účast při prodeji kytiček, jak tomu bylo v předchozích letech. O výpomoc opět požádáme 
žáky gymnasií v Brně. 
Členové klubu Diana, kteří se budou aktivně podílet při prodeji kytiček obdrží slevu 200,-
Kč při účasti na akci Diana.

Prosíme tímto o přihlášení dvojic, které budou kytičky prodávat. Děkujeme za 
spolupráci.

     Výtvarná dílna pro rok 2022
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23. 3. 2022     Pedigové košíčky

27.4. 2022     Plstěné víly

25.5. 2022     Keramické květináče

 29.6. 2022     Drhané náramky

28.9.2022     Drátkované zvonečky

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.  
Z důvodu omezené kapacity výtvarné dílny informujte vedoucí Zdeňku o 
Vaší účasti ve výtvarné dílně, maximálně  4 osob v daném termínu.
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 práci pomoci.
Veškeré náklady si tyto členky budou hradit samy.

Placení členských příspěvků na rok 2021 a 2022, ve výši 200,-Kč/rok budeme vybírat
na společných aktivitách a každé úterý v prostorách knihovny MOÚ - v sídle klubu
Diana.

Příští členská schůze se bude konat 26.9.2022 ve 14:00h ve Společenském sálu na ÚMČ
Brno -střed, Dominikánská 2.

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

Upozornění:

Veškeré  akce  pořádané  Klubem  Diana  se  budou  konat  v  souladu  s  aktuálním
nařízením vlády.

Na setkání s vámi se těší

7. 3. 2022 Výbor Klubu Diana

Miluška Gruberová -předsedkyně
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