
Leden – březen 2022

Milé členky a členové Klubu Diana, 
 Výboru Klubu Diana se v uplynulém období podařilo zajistit pro Vás aktivity, které
byly naplánovány a kterých se  část našich členů zúčastnila. S jejich průběhem Vás
seznámíme v letáku. Jsme velmi rádi, že nám situace dovolila se setkávat a užít si
léta  bez omezení, roušek a obavy o své zdraví. Věřím, že my všichni jsme si hojně
užívali naší krásné přírody, ať už na cestách, nebo na chalupách a zahradách a že Vás
toto období naplnilo energií a posílilo zdraví. Je však nyní opět situace, kdy tuto sílu
a energii budeme potřebovat na překonání další vlny pandemie, místo abychom bez
obav vzpomínali na prožitky v létě.  
Je pravda, že si zvykáme na  nový průběh našeho života, ale, nemůžeme se s ním
smířit . Doufáme, že vše jednou pomine a čas nám dopřeje užít si další  roky života
bez obav a ve zdraví. 
A protože  se  blíží  nejkrásnější  svátky  v  roce,  věřme,  že  vyslovená  přání  budou
vyslyšena. 

Blíží se Vánoce, za okny sype se sněhová nadílka. 
Záclony provoní anýz a vanilka.
 Vánoční koledy zpívají andělé, že jsou tu Vánoce, 
tak ať jsou šťastné a veselé.
  Mnoho štěstí v kouzlu Vánoc, v záři světel stromečku,
  ať zdraví, láska a klid zavítají i do Vašeho domečku.
  Lásku, radost na Vánoce,  také štěstí v Novém roce.
 Ať Vás láska stále hřeje, 
z upřímného srdce přeje Vám všem  
               
 výbor Klubu Diana - Míla, Zdenka, Hanka, Jana, Milan

Uskutečněné aktivity a činnost klubu v období září - prosinec

Členská schůze se uskutečnila 27. 9. 2021 v společenské sále  MČ MMB. Z důvodů
opatření vlády - COVID - nebylo možné se od podzimu 2020 sejít, proto jsme  jsme
uvítali možnost vzájemného setkání.
 Zúčastnilo se 32 členek Klubu Diana. Nižší účast byla zřejmě zapříčiněna  obavami
našich členek staršího věku z možné nákazy virem .
Schůzi  zahájila  předsedkyně  KD,  uvítala  přítomné.  Hlavním  programem  bylo
seznámení se s aktivitami, které se v uplynulém období  uskutečnily a s plánem akcí
připravených do konce roku 2021. 



Všechny tyto informace jsou uvedeny v informačním letáku, který obdržel každý z
účastníků.

 Předsedkyně požádala účastníky schůze, aby využili uvolněné situace a zúčastnily se
společných aktivit, které jsou do konce roku připraveny. Je to jedna z možností, jak se
vzájemně sejít a informovat o činnosti.
 Členům,  kteří  nemohli  být  přítomni,  zašle  výbor  KD tento  materiál  mailem,  ev.
poštou.
Protože se blíží Český den proti rakovině - prodej kytiček - požádala  předsedkyně
přítomné, aby se zapojili do prodeje. 
V průběhu schůze  měli  možnost  členové zaplatit  členské příspěvky a  zakoupit  si
výrobky našich členek - přáníčka a přispět tak dobrovolně na činnost KD. 
Poslední setkání v tomto roce bude schůze s vánoční besídkou 6. prosince, na kterou
všechny  srdečně  zveme  a  doufáme, že  nám  stávající  situace  umožní  setkání
uskutečnit. 
Závěrem poděkovala předsedkyně KD členům výboru za dosavadní práci a členům,
kteří nám při plánování a uskutečňování našich aktivit dobrovolně pomáhají. 

  Český den proti rakovině 2021.
 Liga proti rakovině Praha opět zorganizovala květinový den koncem září 2021. Klub
Diana se opět zapojil do prodeje, jako v předchozích       letech. Členové Klubu Diana
spolu s přáteli klubu a studenty brněnského gymnázia Matyáše Lercha  vyšli 29. září
do ulic města Brna  a nabízeli květinku měsíčku lékařského spolu s letáčkem, který
vybízel  občany  k  včasné  prevenci  nádorového  onemocnění  ledvin,  močového
měchýře  a  prostaty.  Oproti  předchozímu  ročníku  někteří  lidé  sami  přicházeli  k
prodávajícím s přáním, zakoupit si kytičku.
  Naši prodávající se snažili  a až na malé výjimky se jim podařilo prodat všechny
přidělené kytičky.
    Přes veškerou snahu se nám avšak nepodařilo  zajistit větší počet prodávajících,
abychom prodali  celou  zásilku  kytiček.  Členská  základna  Klubu  Diana  stárne  a 
mnoho našich členek, které se dříve s radostí  prodeje zúčastňovaly, ze zdravotních
důvodů již toho není schopna. Velmi si ceníme pomoci studentů Gymnázia Matyáše
Lercha, kteří prodali 42% z celkového počtu prodaných kytiček Klubem Diana
  Ve prospěch Klubu Diana prodávali kytičky, jako v předchozích letech, naši členové
manželé Špačkovi ve svém regionu na Vysočině , což velmi oceňujeme a jsme za  to
vděčni. 
  Avšak nejen prodej kytiček v ulicích, ale i další povinnost a zázemí prodeje bylo
třeba zajistit. 
  Této  činnosti  se  s  úspěchem zhostil  výbor  Klubu  Diana.  Příprava  balíčků  pro
prodejce,  jejich  předání  v  den  prodeje,  následně  služby  na  poště  při  převzetí  a
odesílání výtěžků a závěrečné bilancování a uzavření sbírky s LPR. Je to práce téměř
na celý týden.



  Klub  Diana  opět  v  letošním roce  našel  velkou  podporu  u  vedení  Masarykova
onkologického  ústavu  při  poskytnutí  prostor  výtvarné  dílny  k  uložení  kytiček  a
následně   v  den  prodeje  zázemí  v  hale  u  podatelny  při  předávání  balíčků
prodávajícím a možnost nabídnout kytičky pacientům a zaměstnancům ústavu. 
Z Klubu Diana se zúčastnilo 19 členů  a přátel, z  Gymnázia Matyáše Lercha 18
studentů. Celkem bylo prodáno 4 500 kytiček, za které jsme vybrali 120 487 Kč a
manželé  Špačkovi  nám přispěli  částkou  55  401  Kč.  Celkový  výtěžek  sbírky  byl
odeslán na Ligu proti rakovině, která nám vyplatí , 30 % na činnost Klubu Diana.
  Jsme velice rádi,  že  jsme se opět  mohli  zúčastnit  celonárodní  sbírky Ligy proti
rakovině  ve prospěch onkologie.
 Děkujeme všem, kteří nás podpořili, zúčastnili se prodeje a pomohli nám naplnit část
našeho poslání - informovat veřejnost o nutnosti prevence rakoviny. 
 Děkujeme i  občanům města Brna, kteří dobrovolně přispěli finanční částkou do této
sbírky.

Říjen narůžovo 2021.
V rámci 45. ročníku Brněnských onkologických dnů ve dnech 13. - 15. října 2021
uspořádal  MOÚ   Brno  12.  října  2021  pacientskou  radu  za  účasti  pacientských
organizací. Za Klub Diana se zúčastnila předsedkyně Míla Gruberová. 
Ve stejný den proběhla kampaň statutárního města Brna pod odbornou garancí MOÚ
v rámci onkologické prevence akce   - Brno narůžovo u Janáčkova divadla od 15 do
19 hod. 
V programu kampaně pro veřejnost bylo odborné poradenství a diagnostika s cílem
zvýšit  povědomí společnosti o rakovině a jejich následcích. 
Této akce  se  zúčastnily  pacientské  organizace :  Nebýt  na to  sama,  LPR, Aliance
Praha, Amelie, Ilco, maminky s rakovinou, Hlas onko pacientů, NEDO, Krtek. 
Návštěvníky pozdravil ředitel MOÚ, zdůraznil nutnost prevence, vzájemnou důvěru
mezi lékaři, pacienty a širokou veřejností.
V programu akce byl v 16 hod. běh  na 2 km v parku pod Janáčkovým divadlem za
účasti sportovců, studentů, lékařů a občanů Brna. 
Akce  "Brno  na  růžovo"  se  zúčastnil  i  Klub  Diana,  který  zde  měl  svůj
stánek. Členky  klubu  seznamovaly  návštěvníky s  činností  a  posláním  klubu,  s
historií  klubu, edukační a preventivní činností  pro veřejnost.  Odpovídaly na četné
dotazy žen, které se zajímaly o prevenci a zkušenosti s prodělanou nemocí.
 Součástí  této  akce  byl  doprovodný  kulturní  program  -  kouzelník  a  pěvecké  a
hudební vystoupení.

Metastatické ženy v roce 2021.
V Poděbradech se letos konal pobyt v hotelu Junior pro metastatické ženy  tzv. 
Neviditelné ženy, který pořádala Aliance žen s rakovinou prsu. 



 Pobyt  probíhal od 31. 7. do  6. 8. 2021 a za Klub Diana se ho účastnili Hana 
Rabušicová s manželem a Hana Hanáčková s doprovodem  - Leischnerovou Marií. 
Každé ráno se začínalo rozcvičkou a poté následovaly přednášky  např. o správném
dýchání a využití dechu, oční jóga, tejpování, o vlivu světla  a vlivu barev na náš
organizmus, Su Jok,  o lymfatických  masážích a podobně. Přednášky byly velice
zajímavé  a  poučné  .  Měli  jsme  také  možnost  vyzkoušet  si  praktické  ukázky.
Poděbrady  jsou  moc  pěkné  lázeňské  město,  které  jsme  si  prošli  a  odpočinuli  si
v krásném  parku.  Za  příjemný  pobyt  děkujeme  organizátorce  akce  paní  Libě
Žamberské.

Výtvarná dílna: v uplynulém období říjen – prosinec se z důvodu nezájmu našich
členek neprobíhaly plánované aktivity  ve výtvarné dílně.

Cvičení – z důvodu zvyšující se nákazy covidem nebylo v říjnu zahájeno zdravotní
cvičení.

Jednodenní vycházky:
Holedná
3. září jsme podnikly vycházku na kopec Holednou. Po projití obory nad 
Kohoutovicemi jsme došly až k rozhledně, z níž byl výhled na velkou část Brna. Po 
další části cesty lesem jsme přešly most přes řeku Svratku v Komíně a pěknou 
vycházku zakončily kávou a zmrzlinou v cukrárně.

Rudka a Kunštát
8. října byl plánovaný výlet do Rudky a Kunštátu. Sešlo se nás 9 a odjely jsme z
Králova Pole s obavami o počasí, neboť předešlé dny dosti silně pršelo. V Rudce bylo
dosti  chladno,  ale  brzy  se počasí  zlepšilo  a  nakonec  byl  krásný  slunečný  den.
Prohlédly jsme si jeskyni se sochami i přilehlou zahradu s množstvím keramických
soch a krásnými květinami. Potom jsme sešly stezkou do Kunštátu a po prohlídce
náměstí a občerstvení  jsme spokojené odjely do Brna.

Nebýt na to sama
Členové klubu se  zapojili  do aktivit  nového projektu pro onkologické pacienty  –
návštěva onkokosmetické poradny, zdravotní cvičení – jóga. 

Plavání – od října bylo zahájeno rekondiční plavání v bazénu Sportareálu v Brně –
Řečkovicích každou středu 10 – 11 hod. Zajištěny jsou 2 dráhy pro 20 plavajících.

Životní výročí členů klubu – všem členům, kteří se v roce dožijí  kulatého výročí
zasíláme písemná blahopřání. Od dosažení krásného věku 90 let  zasíláme přání



 každoročně. V roce 2021 bylo odesláno  blahopřání 22 členům KD, nejstarší naší
člence bylo 96 let.

V  tomto roce zemřely 2 členky KD – Koláčková Vlasta a Fischerová Božena. Výbor
klubu odeslal kondolenci rodinám zemřelých . 

Výbor Klubu Diana projednal a odsouhlasil,  že se nebude konat  členská schůze
s vánoční besídkou 6. 12. 2021 . Vážným důvodem je zhoršená  epidemiologická
situace  a doporučení vlády ČR omezit setkávání většího počtu lidí na akcích.
Dalším důvodem je vyšší věk členů, kteří prodělali onkologické onemocnění a u
kterých  hrozí vyšší nebezpečí nákazou covidem.

Plánovaná činnost Klubu Diana na leden – březen 2022

Na 1.  čtvrtletí  roku 2022 jsme naplánovali  následující   akce.  Věříme, že v tomto
období se situace s epidemií covidu natolik uklidní, že se budeme moci opět setkávat
na našich akcích.

Výtvarná dílna leden – březen 2022

26.1.2022 Keramická miska
23.2.2022 Glazování keramiky a výroba prostírání
30.3.2022 Košíček z pedigu

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  8 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 vedoucí ve výtvarné dílně věnovat a s vybranou
ruční prací pomoci. Veškeré náklady si tyto členky budou hradit samy.

Plavání  – probíhá každou středu od 10 – 11 hod.  v plaveckém Sportareálu Brno-
Řečkovice. Na plavání se můžete informovat u Věry Pavlíčkové, tel. 737 685 829



Jednodenní turistické vycházky

pátek 6.ledna 2022 – Brno, betlémy a zahrady pod Petrovem
                                    sraz v 10 hod. u sochy Jošta
Prohlédneme si sv.Jakuba, Minoritský kostel, Kapucínský kostel  sv. Petra a Pavla. 
Potom projdeme opravené zahrady pod Petrovem a Denisovými sady se dostaneme 
do parku Studánka.

pátek 18. února 2022 – obora s divokými prasaty – Bystrc
                                        sraz na Mendlově náměstí v 9.50 hod.
                                        odjezd autobusu č. 52 v 10.00 hod. 
                                        návrat z Bystrce MHD
Vystoupíme na zastávce Stará dálnice a projdeme oborou s divočáky. Potom budeme 
pokračovat po zpevněné cestě a silnici do Bystrce. Trasa měří 3,5 km. 

Pátek 4. března 2022 – hrad Veveří – Rakovec
                                        sraz v 10.00 hod. v Bystrci na zastávce ZOO
                                        odjezd autobusu v 10.13 hod. k hradu Veveří
Vystoupíme na zastávce lávka u hradu, podíváme se na jezero a budeme pokračovat k
Ríšově studánce a dále Kočičím žlebem na Rakovec. Délka této trasy je 7 km.
Pro méně zdatné turisty je připravena druhá trasa dlouhá 2,0 km.

Členská  schůze  Klubu  Diana  se  bude  konat  7.  března  2022  od  14  hod.  ve
společenském  sále  ÚMČ,  Dominikánská   2.   Na  této  schůzi  bude  podáno
občerstvení. 

Informace – různé:

Rekondiční pobyty a zájezd v roce 2022 vám nabídneme na březnové členské
schůzi s možností se  závazně přihlásit.

Poradní dny  pro členy Klubu Diana – každé úterý od 15 – 17 hod. Na MOÚ Žlutý
kopec Švejdův pavilon 4. poschodí. Výtahem vyjedete do 4. poschodí, chodbou vlevo
přijdete ke dveřím označeným plakátkem Klubu Diana.

Plavenky  –  zdravotní  plavání  v  bazénu  MOÚ  –  budou  zakoupeny  na  základě
vašeho požadavku, cena pro onkologického pacienta 300,- Kč.

Upozorňujeme, že stále trvá naše členství v prodejně Finclubu , kde máte možnost si
zakoupit doplňky stravy, vitamíny za zvýhodněnou členskou cenu . 



Slevové akce na výrobky vhodné pro náš věk vám budeme průběžně posílat emailem

Placení členských příspěvků na rok 2022:
členské příspěvky  ve výši 200,-Kč/rok budeme vybírat na členské schůzi 7. 3., v
plavání,  na  vycházkách  a  společných  aktivitách  a  každé  úterý  v  prostorách
knihovny MOÚ – sídla Klubu Diana.

Upozornění:
Připomínáme vám, že na veškerých akcích pořádaných Klubem Diana je nutné
dodržovat stanovená vládou hygienická opatření  dle stávající situace.

30. 11. 2021 Za výbor Klubu Diana
Miluška Gruberová- předsedkyně

Česká spořitelna Brno IČO 15548376
tel.: 604 464 669
č.ú.1353862399/0800 e-mail:dianaklub@post.cz

       www.klubdiana.w  z.cz
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