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KLUB DIANA 
Sdružení onkologicky nemocných a přátel, z.s. 
 
 
Klub Diana, sdružení onkologicky nemocných a přátel, z.s. již 33 let 

pomáhá ženám. Vznikl z iniciativy pacientek, které prodělaly operaci onko-
logického nádoru prsu.  

Posláním naší organizace je pomáhat onkologicky nemocným paci-
entkám, 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. 

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 přichá-
zejí, informujeme také o jejich právech a nabízíme jim další kontakty na 
zdravotnická zařízení a služby. Pro volnočasové vyžití organizujeme reha-
bilitační cvičení, plavání, nenáročnou turistiku, zájezdy, rekondiční pobyty  
a další zájmové činnosti. 

Věnujeme se šíření osvěty a seznamujeme se s novinkami, které jsou 
zaměřeny na prevenci onkologického onemocnění. V současné době Klub 
Diana sdružuje 115 členů. Naše členská základna stárne, a proto je naše 
činnost a úsilí převážně zaměřena na akce, kdy mají členky možnost se 
scházet. Dlouhodobé členství v Klubu Diana je naplňuje vzájemným přátel-
stvím a pocitem, že nejsou na své problémy samy. Tato psychická podpora 
je velmi potřebná zejména v období karanténních opatření z důvodu přetr-
vávající nákazy covidu. 

Přes veškeré problémy, které se vyskytly v průběhu roku 2021, se nám 
podařilo částečně naplnit plánovaný program činností. Byli jsme v neustá-
lém kontaktu se členy organizace, předávali informace prostřednictvím 
telefonu a e-mailů a byli jsme k dispozici všem, kdo naši pomoc potřebova-
li. Při hodnocení činnosti Klubu Diana v uplynulém roce je zapotřebí podě-
kovat pětičlennému výboru klubu a všem členům, kteří se aktivně podíleli 
na realizaci naplánovaných aktivit pro členy organizace i pro veřejnost.  

Klub Diana je členem Aliance žen s rakovinou prsu Praha a LPR, kde 
se také podílíme a účastníme na pořádaných akcích. 
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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 
 účast na akcích pořádaných jinými organizacemi 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 

 

Rekondiční pobyt od 7. do 14. června 2021 v Luhačovicích – Hotel  
u Havlíčka 

V hotelu jsme byli prvními hosty po uvolnění zákazu, celý hotel včetně 
stravování nám byl k dispozici bez dalších návštěvníků. Pobytu jsme si 
užívali ve dvoulůžkových pokojích, vybavených sociálním zařízením a tele-
vizí. Vedoucí hotelu pan Hyžík se ochotně staral o naši spokojenost se 
službami, včetně chutného stravování. Po celou dobu pobytu nám přálo 
počasí, a tak jsme si každý den užívali krásného prostředí lázní Luhačovice 
a vycházek do okolí. Cílem našich výletů byly přírodní a historické zajíma-
vosti Luhačovic.  

Pitnou kúru nám poskytly prameny Vincentka, Otovka, Aloiska a na 
vycházkách v okolní přírodě jsme posílili naše plíce a rozhýbali po dlouhé 
zimě ztuhlé klouby. Některé naše členky si užily několikrát za týden pobyt  
v plaveckém bazénu, který byl poloprázdný a poskytl nám aktivní relaxaci. 
Lázeňská kolonáda, příjemné kavárničky, rozkvetlá příroda nám po 
aktivním programu umožnily si odpočinout, občerstvit se a užít si lázeňské 
atmosféry. Pobytu se zúčastnilo 21 osob. 

 

Zájezd do Hodonína - 22. června 2021 
Tradiční květnový zájezd nemohl být v květnu kvůli koronaviru usku-

tečněn. Proto byl uspořádán tento autobusový zájezd až koncem června. 
Změna bohužel negativně ovlivnila účast, bylo nás jen necelá třicítka 
účastníků, z toho ještě část turistů. Naše první zastávka byla u zámku Milo-
tice. Prohlídku jsme měli objednanou a dostali jsme dobrou průvodkyni. Po 
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zámku se procházeli návštěvníci v dobových kostýmech a nechali se  
s ochotou fotografovat. 

Dalším cílem naší cesty bylo město Hodonín. Po cestě vedoucí účast-
níky seznámil s historií okresního města Hodonín a před obědem jsme 
stihli prohlídku středu města s mnoha architektonickými památkami. Ve-
doucí u každého zastavení seznámil přítomné s nejzajímavějšími objekty.  

Odpoledne nás očekával hlavní bod programu, a sice projížďka na 
parníku po řece Moravě, která tvoří hranici se Slovenskem. Šikovná prů-
vodkyně nás cestou po řece zásobovala výkladem nejen o řece, ale též  
o lužním lese, kterým jsme projížděli. Hlavně z horní paluby se naskýtal 
úžasný pohled na řeku a její okolí. Výlet splnil naše očekávání, užili jsme si 
krásný den. 

 

Rekondiční pobyt v Resortu Sněžné 13. - 17. 9. 2021 
Zúčastnilo se nás 19 členů Klubu Diana a byli jsme ubytováni v krásně 

zařízených dvou a čtyřlůžkových apartmánech s polopenzí. Protože fyzické 
síly našich členů nejsou stejné, rozdělili se účastníci na několik skupinek, 
které se různě mísily, podle toho, jak se kdo ten den cítil. Během našeho 
pobytu jsme proto navštívili mnoho míst např. Buchtův kopec, Mílovy, cuk-
rárnu u Hofrů, Blatiny, Dráteníčky, Kadov, Svratku s krásně opraveným 
zámečkem Karlštejn, Penzion u Martina, Medlov, Poličku a další lokality. 
Dokonce někteří z nás, kteří rádi sbírají houby, měli možnost si nějaké 
nasušit. Počasí nám přálo a celý týden bylo příjemně a hlavně nepršelo. 
Pobyt se nám všem moc líbil i díky vstřícnému personálu Resortu Sněžné. 

 

ZDRAVOTNÍ REHABILITACE 

 

Z organizačních a bezpečnostních důvodů nebylo obnoveno tradiční 
rehabilitační cvičení ve školní tělocvičně. Některé členky využily nabídky 
vedoucí projektu Nebýt na to sama a zúčastnily se cvičení jógy. Část čle-
nek se zapojila do cvičení v místě svého bydliště. Bylo obnoveno rekondič-
ní plavání ve Sportareálu Galant. Pravidelně ho navštěvovalo jednou týdně 
20 členek Klubu Diana. Dle zájmu členek byly zakoupeny plavenky do ba-
zénu MOÚ. Tyto aktivity přispívají k celkové fyzické a psychické odolnosti. 

 

Terénní a klimatická léčba 
Turistické vycházky byly pořádány 1x měsíčně. Setkávání na nich je  

i psychickou oporou účastníků, jsou velmi oblíbené a přispívají k posílení 
pohybového aparátu. Vycházky byly pořádány do okolí Brna a cílem byly 
zajímavé přírodní lokality a historické památky. 
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KULTURNÍ AKCE 

 

Plavba za zdravím  
Tak jako každoročně v měsíci září LPR ve spolupráci s MOÚ pořádala 

Plavbu za zdravím na Brněnské přehradě. Zúčastnili se 4 členové Klubu 
Diana. Účastníky na lodi přivítal ředitel MOÚ. 

Vyzval je k návštěvě přízemí lodě, kde sestřičky z MOÚ prováděly mě-
ření tuku a svalové hmoty, dermatologické vyšetření a edukaci na fantomu 
prsu. Součástí plavby byl kulturní program. 

 

Zpívání pro zdraví  
Akce se uskutečnila v září v Kulturním domě Rubín. Zúčastnilo se 30 

členů Klubu Diana. Vstupenky ve formě daru poskytla Nadace Zdraví pro 
Moravu – MUDr. Danuše Spohrová. V programu vystoupila cimbálová mu-
zika Burčáci a pěvecká skupina z Míkovic. Po dlouhém období zákazu 
kulturních akcí byla tato akce pohlazením pro duši a přítomní senioři si 
zazpívali se zpěváky a prožili odpoledne setkáním se svými přáteli.  

 

VÝTVARNÁ DÍLNA 

 

Plánované aktivity ve výtvarné dílně byly opět negativně poznamenány 
karanténními opatřeními. Činnost byla omezena účastí 4 osob v daném 
termínu. Členky, které měly zájem se zúčastnit, měly možnost se telefonic-
ky předem dohodnout. 

Členka výboru Zdeňka Vlahová se zapojila do činnosti výtvarné dílny  
a nabídla výuku různých technik. Dvě členky našeho klubu pravidelně vy-
rábí dárkové předměty – přáníčka, korálky, drátkované výrobky a jiné vý-
tvory. Přáníčka zasíláme našim členům k životním jubileím a drobné dárky 
našim sponzorům a dárcům jako poděkování. 

Rukodělné práce slouží našim členkám k procvičování jemné motoriky 
rukou a psychické pohodě.  

 

ČLENSKÉ SCHŮZE 

 

Plánovaná členská schůze v březnu 2021 byla z důvodů vládních 
opatření zrušena. Výbor odsouhlasil její konání distančním způsobem. 
Připravený materiál byl členům rozeslán poštou a e-maily. Přílohou byl 
požadavek o vyjádření se k jednotlivým bodům schůze a odsouhlasení 
výsledků činnosti roku 2020 a plánu na rok 2021. Obdrželi jsme 38 kladně 
odsouhlasených vyjádření, o závěrech byl pořízen zápis. 
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Další členská schůze se uskutečnila v září. Přítomno bylo 32 členů KD. 
Nižší účast byla zapříčiněna obavami z možné nákazy virem. Přítomní byli 
seznámeni s akcemi, které se uskutečnily a plánem činnosti na další obdo-
bí. Byly projednány organizační záležitosti. 

Z důvodů pokračujících opatření vlády v důsledku nákazy covidem by-
lo předběžně rozhodnuto, že se nebude konat plánovaná členská schůze  
s vánoční oslavou v prosinci 2021. 

Na každé členské schůzi obdrželi členové Informační leták o akcích, 
které se podařilo uskutečnit a plán činnosti na další období. V průběhu roku 
zaslal výbor KD blahopřání členkám k jejich významným životním jubileím 
65, 70, 75, 80 roků a dále každý rok.  

 

ODBORNÉ AKCE 

 

Metastatické ženy  
Pro ženy, které jsou opakovaně po operaci, eventuálně pokračují  

v léčbě po prodělané nemoci, organizuje Aliance Praha pobyty, které jsou 
zaměřeny na terapeutickou a psychologickou pomoc. V roce 2021 se pobyt 
konal v Poděbradech v hotelu Junior. Pobyt probíhal od 31. 7. do 6. 8. 
2021 a za Klub Diana se ho účastnili 4 členky Klubu Diana. 

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. Měly jsme také 
možnost vyzkoušet si praktické ukázky. Za příjemný pobyt poděkovali 
účastníci KD organizátorce akce paní Libě Žamberské. 

 

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 2021 

 

Liga proti rakovině Praha opět zorganizovala květinový den koncem 
září 2021. Klub Diana se zapojil do prodeje, jako v předchozích letech. 
Členové Klubu Diana spolu s přáteli klubu a studenty brněnského gymná-
zia Matyáše Lercha vyšli 29. září do ulic města Brna a nabízeli květinku 
měsíčku lékařského spolu s letáčkem, který vybízel občany k včasné pre-
venci 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 výjim-
ky se jim podařilo prodat všechny přidělené kytičky. 

Přes veškerou snahu se nám ale nepodařilo zajistit větší počet prodá-
vajících, abychom prodali celou zásilku kytiček. Členská základna Klubu 
Diana stárne a mnoho našich členek, které se dříve s radostí prodeje zú-
častňovaly, ze zdravotních důvodů již toho není schopna. Velmi si ceníme 
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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. 

Klub Diana opět v letošním roce našel velkou podporu u vedení Masa-
rykova 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 zaměst-
nancům 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 vypla-
tila 30 % na činnost Klubu Diana. 

Jsme velice rádi, že jsme se zúčastnili celonárodní sbírky Ligy proti ra-
kovině ve prospěch onkologie a informovali veřejnost o nutnosti prevence 
rakoviny. 

 

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, které se zúčastnila předsedkyně Klubu Diana. 

Ve stejný den proběhla kampaň statutárního města Brna pod odbor-
nou 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 dia-
gnostika s cílem zvýšit povědomí společnosti o rakovině a jejich násled-
cích. Této akce se zúčastnily pacientské organizace: Nebýt na to sama, 
LPR, Aliance Praha, Amelie, Ilco, Maminy s rakovinou, Hlas onko pacientů, 
NEDO, Krtek. Návštěvníky pozdravil ředitel MOÚ, zdůraznil nutnost pre-
vence, 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 narůžovo se zúčastnil i Klub Diana, který zde měl svůj stá-
nek. 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 proděla-
nou nemocí. Součástí této akce byl doprovodný kulturní program – kouzel-
ník a pěvecké a hudební vystoupení. 
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PODPOŘENÉ PROJEKTY V ROCE 2021 

 

Projekty, které se nám podařilo realizovat v roce 2021 bychom nemohli 
uskutečnit bez finanční podpory Ligy proti rakovině Praha, Nadace Zdraví 
pro Moravu a bez pomoci drobných dárců. 

– rekondiční pobyt v lázních Luhačovice 
– rekondiční pobyt v Resortu Sněžné na Vysočině  
– zájezd do Hodonína a okolí  

 

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Cílem našeho spolku je podporovat onkologické pacientky a pomáhat 
jim zapojit se aktivně do života po prodělaném onkologickém onemocnění. 
K tomu je zapotřebí, aby si členové výboru klubu doplňovali potřebné in-
formace. Tyto čerpáme z odborné literatury a brožur Amélie, Aliance Praha 
a Ligy proti rakovině. V roce 2021 nám bylo vzdělávání nabízeno online. 
Informace, které se týkaly onkologických pacientek, jsme jim přeposílali 
emailem. 

Zúčastňujeme se akcí pro veřejnost, které šíří preventivní osvětu. 

 

SPOLUPRÁCE S JINÝMI ORGANIZACEMI 

 

Magistrát města Brna – Odbor zdraví, ÚMČ Brno – střed, Aliance žen  
s rakovinou prsu Praha, Masarykův onkologický ústav Brno, Liga proti ra-
kovině Praha, Nadace Zdraví pro Moravu, Zdravotnická prodejna Diana, 
Finclub – doplňky stravy. 

Dále spolupracujeme s organizacemi podobného charakteru a zejmé-
na 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 ko-
naných 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 má veřejnost možnost seznámit se s posláním  
a činností naší organizace a v případě zájmu s námi navázat kontakt. Zajiš-
ťujeme 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 2021 

 
 
 
 
P Ř Í J M Y (v Kč) 
 
členské příspěvky……………………………………………. 11 600,00 
vlastní činnost………………………………………………. 137 670,00 
 dotace: LPR Praha (příspěvek)………………………. 52 827,90 
 dary……………………………………………………… 45 800,00 
úroky…………………………………………………………………. 1,26  

C E L K E M………………………………………………… 247 899,16 
 
 
V Ý D A J E (v Kč) 
 
Režie……………………………………………………………. 1 813,24 
užití sponzorských darů……………………………………...16 055,00 
užití dotace…………………………………………………… 72 920,00 
vlastní činnost………………………………………………. 137 670,00 

C E L K E M………………………………………………… 228 458,24 
 
 
R O Z D Í L (v Kč) úspora……………………………….. + 19 440,92  
 
 
 

J M Ě N Í 
 
 stav k 01. 01. 2021 stav k 31. 12. 2021 
Běžný účet…………... 207 013,49………………………... 210 406,41 
Pokladna………………...8 801,00…………………………. 24 849,00 

C E L K E M………… 215 814,49…………………………235 255,41 
 
R O Z D Í L (v Kč)………………+ 19 440,92 
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PODĚKOVÁNÍ ZA SPONZORSTVÍ A SPOLUPRÁCI 

 
Veškeré akce Klubu Diana, které se nám v roce 2021 podařilo usku-

tečnit, bychom nemohli realizovat bez podpory řady organizací, přátel, dár-
ců a sponzorů. 

 
Upřímně děkujeme: 
 

• Masarykovu onkologickému ústavu v Brně za poskytnutí prostor pro 
činnost Klubu Diana v prostorách ústavu 

• Městské části Brno – střed za bezplatné poskytnutí společenského sálu pro 
konání členských schůzí 

• Alianci žen s rakovinou prsu Praha za zajištění vzdělávacích a psycholo-
gických seminářů pro vedení klubu a členskou základnu 

• Lize proti rakovině – Praha za příspěvek z prodeje při Českém dni proti 
rakovině a za finanční dar 

• MUDr. Danuši Spohrové – Nadace zdraví pro Moravu za poskytnutí 
volných vstupenek na kulturní akce pořádané touto nadací ve městě Brně, 
za finanční dar na rekondiční pobyty  

• Petru Kovačovi – řediteli Gymnázia Matyáše Lercha za vstřícnou pomoc při 
zajišťování Českého dne proti rakovině  

• Věře Fialové za grafické zpracování propagačních materiálů 
• Tomáši Martykánovi a Mgr. Haně Rabušicové za vedení webových stránek 

Klubu Diana 
• Aleně Slaměníkové za finanční dar 
•  Ing. Zdeňce Vlahové a Aleně Jislové za výrobu dárků  
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Kontaktní adresa: 

 
Klub Diana, sdružení onkologicky nemocných a přátel, z.s. 
Žlutý kopec 7 
656 53 Brno 
 
www.klubdiana.wz.cz  
e-mail: dianaklub@post.cz  
 
 
Číslo účtu: 1353862399/0800  
Česká spořitelna Brno  
IČO: 15548376 
 
 

Výbor sdružení: 

Miluška Gruberová – předsedkyně 
Mgr. Hana Rabušicová – 1. místopředsedkyně 
Ing. Zdeňka Vlahová – 2. místopředsedkyně, matrikářka 
Milan Slavík – hospodář  
Jana Culková – pokladní 
 
 

Revizoři: 

Věra Jochmanová 
Marta Kolářová 
 

  

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

