
Klub Diana 
Vážení přátelé, 
 
Klub Diana -sdružení onkologicky nemocných a přátel, 
z.s.založily před 33 lety ženy, které prodělaly rakovinu 
prsu. 
   Hlavním posláním spolku je pomáhat onkologicky nem-
ocným pacientkám po skončení léčby znovu najít cestu,  
jak dál prožívat svůj život v maximální možné 
 kvalitě.       
   Členové spolku si vzájemně pomáhají a radí,  předávají  
si zkušenosti a o svých problémech bez ostychu hovoří. 
Poslání klubu je zakotveno v jeho stanovách. 
  Poradenskou službu poskytujeme všem, kteří hledají 
pomoc při řešení svých nových životních situací. V 
případě Vašeho zájmu nás můžete navštívit v naše poradní 
dny, popř.nás kontaktovat telefonicky. 
 Náš spolek  od počátku  aktivně spolupracuje s organiza-
cemi podobného charakteru v ČR,  sdruženými pod Alian-
cí žen s rakovinou prsu a s Ligou proti rakovině v Praze. 
Dále spolupracujeme s Masarykovým  onkologickým  
ústavem, Magistrátem města Brna. 
 Jsme členem Pacientské rady  Masarykova onkologické-
ho ústavu, kde se podílíme na řešení požadavků a připo-
mínek pacientů. 
 Věnujeme se šíření osvěty o prevenci rakoviny prsu  a 
zúčastňujeme se akcí a přednášek, které organizují výše 
uvedené instituce.   
 Pro volnočasové využití našich členů organizujeme  pla-
vání, nenáročnou turistiku, zájezdy, rekondiční pobyty a 
další zájmové činnosti. 
  V současné době sdružuje Klub Diana 115 členů. 
Cílem naší činnosti je zlepšení zdravotního stavu členů 
Klubu Diana a psychická podpora při řešení praktických 
problémů. 
V současné době je vlivem nákazy koronaviru a v 
důsledku karanténích opatření vlády omezena i činnost 
Klubu Diana. 
 Plánovaná činnost na rok 2022 bude uskutečněna po-
dle vládních opatření v souvislostí s nákazou kovidem. 
V případě Vašeho zájmu o členství v KD, event. o 
některou z plánovaných aktivit se telefonicky informu-
jte na čísle 604464669 u předsedkyně Milušky Gruber-
ové. 
 
 
 

 
 
Plán činnosti Klubu Diana na rok 2022 
 
Poradní dny:  
 

každé úterý 15–17 hod., 
MOÚ Žlutý kopec 7, 
Švejdův pavilon 4. poschodí, knihovna 
 
Členské schůze: 
 

pondělí 7. 3.  ve 14 hod.,  
pondělí 26. 9. ve 14 hod 
MČ Brno-střed, Dominikánská 2,  společenský sál                                     

 
Plavání: 
 

zařízení MOÚ -prodej plavenek po předchozí dohodě 
v Klubu Diana 
bazén Sportareál -každou středu (mimo prázdniny) 
13–14 hod. v Řečkovicích 
 
Ozdravné pobyty: 
 

4.-7. 5. Sloup – Moravský kras 
6.-16. 6. Telč 
10.9.-16.9.Bystřice  pod Hostýnem  

 
Jednodenní zájezd: 
 

17. 5.  Holešov 
 
Vánoční členská schůze: 
 

pondělí 12. 12. ve 14 hod.                     
společenský sál                           
Dominikánská 2. 

 
Výtvarná dílna na MOÚ: 
 

1x měsíčně, bude uvedeno  v infoletáku 
 
Výlety: 
 

1x měsíčně, bude uvedeno v infoletáku 
 
 
 
 

 
Přednášková činnost:  
 

bude zajišťována průběžně, podle možností 
spolupracujících organizací.  
Termíny budou oznámeny emailem nebo telefonicky. 
 
 
Přihlášky do Klubu a placení členských příspěvků 
(min. 200,-Kč ročně) každé úterý 15–17 hod.  
MOÚ Žlutý kopec 7, 
Švejdův pavilon, 4. poschodí, knihovna 
Kontakt: 
Gruberová Miluška -předsedkyně  
Tel.: 604 464 669  (domluvit předem) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktní adresa:  Klub Diana 
        MOÚ, Žlutý kopec 7 
        656 53 Brno         
        www.klubdiana.wz.cz 
        e-mail: dianaklub@post.cz 
 
 
 
Č. účtu: 1353862399/0800  
Česká spořitelna Brno 
IČ: 15548376 
 
 

 



 
 
Poděkování za sponzorství a spolupráci 
 
Projekty, které se nám v roce 2021 podařilo usku-
tečnit, bychom nemohli realizovat bez finanční 
podpory státních orgánů:  
MČ Brno – střed, Magistrátu města Brna Odboru 
zdraví, LPR Praha, ale také bez pomoci řady přá-
tel, dárců a sponzorů. 
Upřímně děkujeme: 
Masarykovu onkologickému ústavu v Brně za 
poskytnutí prostor výboru KD ve Švejdově pavi-
lonu                                                                                          
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 Klubu Diana 
Tomáši Martykánovi a Mgr. Haně Rabušicové  za 
vedení webových stránek Klubu Diana 
Petru Kovačovi – řediteli Gymnázia Matyáše Ler-
cha a paní profesorce Němcové za vstřícnou po-
moc při zajišťování Českého dne proti rakovině  
MUDr. Danuši Spohrové – Nadace zdraví pro 
Moravu za poskytování volných vstupenek na kul-
turní akce pořádané touto nadací v Brně a za 
finanční dar na rekondici v Resortu Sněžné a v 
Luhačovicích 
 
Za finanční dary děkujeme: 
Zuzaně Posejpalové , Aleně Slaměníkové 
 
Za výrobky na prodej děkujeme: Aleně Jislové, 
Zdeňce Vlahové 
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Sdružení onkologicky  
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