
Září - prosinec 2022

Září:
plavání každou středu 10-11hod.
Sportareál Řečkovice

Říjen: 1. 10. Zpívání pro zdraví – Rubín
6. 10. vycházka z Rozdrojovic k přehradě

plavání
12. 10. Říjen na růžovo
26. 10. výtvarná dílna

Listopad:   3. 11. vycházka z Kohoutovic do Bosonoh
30. 11. výtvarná dílna

plavání

Prosinec:   1. 12. vycházka Ostopovice-Nebovidy
plavání

12. 12. členská schůze
          14. 12. výtvarná dílna

Zapiště si prosím termíny našich akcí do kalendáře.

Podrobné informace k jednotlivým aktivitám jsou uvedeny v letáku.



             Informační leták září - prosinec 2022

Milí členové a členky Klubu Diana, vážení přátelé a příznivci našeho klubu.
Uplynulo půl roku od od našeho vzájemného setkání na  členské schůzi v březnu  a vzájemného
setkávání se na aktivitách Klubu Diana - zájezd, pobyty, plavání, vycházky - kterých jste se někteří
zúčastnili. 
Letošní rok byl pro nás všechny příznivější co se týče různých omezení z důvodu výskytu nákazy 
covidem v naší zemi a tak bylo možné uskutečnit všechny aktivity, které jsme si naplánovali. 
Přáli bychom si, aby Váš zájem o účast na našich akcích byl větší,  neboť rok od roku se stále
snižuje počet členů, kteří se chtějí nebo mohou zúčastnit. 
Je to zřejmě dáno také tím, že některým z vás už zdraví neslouží, jak byste si přáli a také obava
 z cestování vás omezuje. Naše členská základna zestárla, což je také jeden z důvodů. V neposlední
řadě nás v průběhu dvou let omezila nařízení vlády a rušení akcí, kde jsme se mohli setkávat. 
Letošní léto bylo pro nás všechny až příliš horké, ale každý z nás si našel svoje místa, kde mu bylo
dobře. Na zahrádkách, v parcích, na setkáních s rodinami a přáteli nebo na pobytu v lázních. Jsou to
prožitky, které nám pomáhají v této nelehké době a povzbudí tělo i duši. Jsou našimi vzpomínkami
v zimním období, kdy u čaje nebo kafíčka se o ně podělíme se svými přáteli. 
V našem letáku si připomeneme zážitky účastníků našich pobytů a akcí v období jara a léta 
tohoto roku.

  Aktivity a činnost Klubu Diana v  období březen - září 2022 
  Zápis z členské schůze Klubu Diana dne 7. března 2022
Členská schůze se konala v plánovaném termínu  ve společenském sále MMB na Dominikánské ul.
v Brně. Přítomno bylo  41 členů. 
Schůzi zahájila předsedkyně  Klubu Diana M. Gruberová a uvítala všechny přítomné. Pro všechny
to  byla  opět  příležitost  se  setkat  po  dlouhé  zimě  a  karanténních  opatřeních,  které  omezovaly
společné  aktivity.
V programu schůze byli členové klubu seznámeni s činností výboru KD v období prosinec - březen
a o průběhu plánovaných aktivit.
Pokračovalo rekondiční  plavání  v  bazénu a zdravotní  vycházky do přírody.  Z důvodu vládních
opatření a obavy z nákazy byla zrušena  členská schůze s vánoční besídkou.
Na  období  březen  -  září  2022  připravil  výbor  bohatý  program:  vycházky,  výtvarnou  činnost,
plavání, zájezd, rekondiční pobyty a Zpívání pro zdraví. 
Podrobné seznámení obdrželi členové klubu v informačním letáku. Každý má možnost vybrat si
aktivity, které mu vyhovují.
Protože máme v plánu zúčastnit se akce LPR - prodeje kytiček při ČDPR, vyzvala předsedkyně
přítomné, aby se přihlásili a zúčastnili  se prodeje 11. května. Při této akci opět požádáme studenty
GML o výpomoc. 
V  druhé části  členské schůze seznámila přítomné předsedkyně s návrhem výroční zprávy za rok 
2021 a hospodář KD s výsledky  hospodaření a revizní zprávou 2021.  K uvedeným materiálům
nebyly vzneseny dotazy ani připomínky a návrh výroční zprávy  s výsledky hospodaření byl přijat a
přítomnými členy jednohlasně schválen.
Po oficiální  části schůze se členové měli možnost přihlásit na zájezd a rekondiční pobyty.  Zájem
byl veliký, což svědčí o přání  setkávat se na společných akcích v kolektivu a podpořit tak svou 
psychickou  a fyzickou odolnost v této nejisté a náročné době. 
Na  schůzi  byly  vybírány  členské  příspěvky.  Na  podporu  činnosti  bylo  přítomným  nabídnuto
zakoupení  drobných dárků vyrobených členkami KD. 
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Akce Nadace Zdraví pro Moravu
V sobotu 12. března se 32 členů Klubu Diana zúčastnilo akce "Zpívání pro zdraví"  v KS Rubín.
Vstupenky na tuto akci poskytla Nadace Zdraví pro Moravu. V programu vystoupila cimbálová
muzika Burčáci z Míkovic a krojovaný dívčí soubor. 
Vyslechli jsme si krásné písničky a v průběhu vystoupení bylo předvedeno oblékání slavnostního
kroje. Prožili jsme krásné odpoledne a spokojeně jsme se rozešli do svých domovů.

V pátek  27.  května  se  21  členů  KD  opět  zúčastnilo  akce  Zpívání  pro  zdraví  v  KS  Rubín.
Vstupenky - dar -na tuto akci opět poskytla   Nadace Zdraví pro Moravu. V programu vystoupila
country skupina TETSON  a poslechli jsme si písničky českých i zahraničních  zpěváků a skupin.
Na závěr si účastníci přáli zahrát české country písničky, které si s kapelou zazpívali.. 

Rekondiční pobyt ve Sloupu u Moravského krasu – 4. - 7. května 2022
Aktivity roku 2022 jsme zahájili  členskou schůzí v březnu  a v květnu jsme se vypravili na první
společnou rekondici do  Moravského krasu-městyse Sloup. Tento čtyřdenní pobyt blízko Brna jsme
uspořádali  proto,  aby  se  i  naše  starší  členky  mohly  zúčastnit a  cestování  pro  ně  nebylo  tolik
zatěžující. 
Pobytu  se  zúčastnilo  16  členů  Klubu  Diana.  Ubytováni  jsme  byli  v  hotelu  Stará  škola  ve
dvoulůžkových  pokojích  s  příslušenstvím. Stravování  bylo  formou  polopenze.  S  ubytováním  a
stravováním byli všichni účastníci spokojeni.
Městys Sloup je Mariánské poutní místo v krásné přírodě Moravského krasu. V průběhu pobytu
jsme navštívili jeho památky - kostel Panny Marie bolestné a hřbitov rodiny Salmů. Velký zážitek
nám poskytla prohlídka Sloupskošošůvských jeskyní, které jsou  unikátní svojí rozlohou. Turistické
výlety do okolí jsme organizovali dle kondice účastníků  - vycházky  do blízkého okolí lesů,  do
obce Šošůvka, kde jsme si prohlédli moderní kapli sv. Václava a sv. Anežky české. Na kozí farmě
jsme se potěšili s malými kůzlátky  a využili možnosti zakoupení sýrů.  Navštívili  jsme také zámek
v Rájci nad Svitavou a cestou autobusem tam i zpět jsme poznávali různorodou krajinu Moravského
krasu.
Skupina zdatnějších turistek se vydala na rozhlednu Veselici,  hrad Holštýn s hladomornou a na
přírodní úkaz propadání. Tento pobyt se nám velmi vydařil.   Všichni jsme si užívali po celou dobu
krásného počasí,  které nám přálo pobývat převážně  v přírodě a načerpat nové  síly po zimním
období, opět poznamenaném pandemií. 

Český den proti rakovině – 11. 5. 2022
Klub Diana se opět zapojil do akce Ligy proti rakovině -  Českého dne  proti rakovině - prodeje
kytiček ve prospěch LPR a prevence proti rakovině reprodukčních orgánů žen a mužů.  Prodeje se
zúčastnilo  16 členů KD,   18 studentů Gymnázia Matyáše Lercha a 4  přátelé KD. 
Naši prodejci nabízeli kytičky občanům na různých místech v  Brně. Kromě toho ve prospěch KD
prodávali opět kytičky manželé  Špačkovi. Přípravu prodeje, zabezpečení distribuce, zázemí 
a službu na poště včetně konečného vyúčtování na LPR zajistil opět výbor  KD.
Bylo prodáno celkem 5723 kytiček, na LPR odesláno 166 134,- Kč, průměr na kytičku byl 
29, 03 Kč. LPR nám z vybrané částky poukázala na účet KD příspěvek 30 %, což činí 49 840,20
Kč. Částka  bude opět využita na činnost KD.
Děkujeme všem, kteří se na prodeji podíleli a přispěli k dobrému průběhu celé akce. 

Jednodenní zájezd do Holešova – 17. 5. 2022
V úterý 17.5. 2022 se uskutečnil  zájezd do Holešova.  Z Brna jsme vyjeli  včas směr Kroměříž. Po
necelé  hodince  jsme přijeli  do  Holešova,  kde nás  již  očekával  průvodce,  kterého nám zajistila
členka KD Dáša Zicháčková.  Zájezdu se zúčastnila necelá čtyřicítka účastníků, z toho 11 turistů z
přátelského KTL. S průvodcem panem Bartoškem, který byl velmi fundovaný, jsme nejdří zavítali 
do zámku a pak do několika hlavně církevních památek. Neopomněl nám zajímavě něco říci 
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i o historii Holešova. Nakonec nás předal do péče průvodci židovské synagogy. I výklad v synagoze
byl pozoruhodný. Než se s námi rozloučil, doporučil nám samoobslužnou jídelnu na oběd, která
byla  zajímavě  provozována.  Odpolední  překvapení  nás  zavedlo  do  Rymic,  kde  jsme  navštívili
skanzen hanáckých obydlí a větrný mlýn. Pro vydatný déšť jsme neuskutečnili návštěvu židovského
hřbitova a turistickou část zájezdu a vrátili se předčasně do Brna. I tak byl zájezd kladně hodnocen.

Rekondiční pobyt  v Telči -  9. -16. června 2022
 Autobusem jsme odjeli do Telče, kde se nás v Hotelu Pangea ubytovalo 17 osob. Hotel leží kousek
od  Štěpnického rybníku, který je jedním ze třech rybníků v Telči a nedaleko náměstí Zachariáše
z Hradce, které bylo v roce 1992 zapsáno na Seznam UNESCO.   
Stejně jako na minulých pobytech se naše skupina rozdělila na menší skupinky, které si dělaly svůj
vlastní program. V pátek jsme navštívili Muzeum techniky, kde byla vystavená auta, motorky, kola,
ale také kočárky s panenkami, rádia a mnoho dalších věcí, které se kdysi používaly. Bylo to moc
zajímavé. Odtamtud jsme šli Lipovou alejí a přes zámecký park na náměstí. Večer byla Noc kostelů,
takže jsme měli možnost si prohlédnout kostely a hrad Roštejn.  V sobotu jsme jeli vlakem do Dačic
a někteří pokračovali dál do Slavonic. Prohlédli jsme si náměstí a šli na prohlídku krásného zámku.
Zašli jsme si na oběd a poté se stavili na kafíčko a odjeli vlakem zpět do Telče.  V neděli se konal
na náměstí  jarmark.  V pondělí  jsme jeli  autobusem do Nové  Říše,  kde jsme si  prohlédli  zdejší
klášter, kterým nás provázel člen řádu premonstrátů, kteří zde žijí.  V úterý jsme si prošli  zámek v
Telči,  kde  je  otevřena  jen  jedna  prohlídková  trasa,  protože  se  zámek  i  nádvoří  opravuje.  Po
prohlídce  byla  naplánována  procházka  kolem  Staroměstského  rybníka  se  sochami  svatých  a
kostelem Matky Boží. Ve středu nás 8 členek jelo seniortaxi na hrad Roštejn.  Prošly jsme si trasu
A, kapli a šly pěšky do vesnice Doupě a zpět do Telče odjely autobusem. Někteří naši členové ještě
navštívili  Telčské  podzemí,  rozhlednu  Oslednici,  věže  sv.  Ducha  a  Jakuba,  expozici  historie
železniční dopravy a okolí města Telč. Počasí nám přálo a pobyt se všem líbil.

Rekondiční pobyt v Bystřici pod Hostýnem v penzionu Sola Gratia 10.-16. 9. 2022
Pobytu se zúčastnilo 15 členů Klubu Diana. Po příjezdu do Bystřice nám vedoucí penzionu odvezla
zavazadla a my jsme se prošli po městě, kde zrovna probíhala akce Napoleon v Bystřici. Pořádal ji
Klub  vojenské  historie  francouzského  císařství.  Členové  Klubu   v  napoleonských  kostýmech  ,
jezdci na koních i pěšáci pochodovali v průvodu po městě.
V neděli  jsme  navštívili  místní  zámek,  kde  jsme  absolvovali  s  průvodcem prohlídky několika
výstav. Další den jsme vyjeli autobusem na Hostýn, kde jsme si prohlédli baziliku a prošli křížovou
cestu od Dušana Jurkoviče.
V  úterý  jsme  měli  zajištěnu  exkurzi  do  závodu  TON,  kde  jsme  shlédli  celou  výrobu  jejich
světoznámých židlí a dalších výrobků. Exkurze byla velmi zajímavá, obdivovali jsme náročnou
 a převážně ruční práci.
Ve  středu  jsme  se  prošli  velkým městským parkem.  Odpoledne  začalo  pršet  a  propršel  i  celý
čtvrteční den. Poslední den nám opět paní vedoucí odvezla zavazadla na autobusové nádraží 
a v poledne jsme se vraceli do Brna. Pobyt nám trochu zkomplikovalo deštivé počasí, přesto jsme
byli spokojeni, protože přispěl k celkové fyzické i psychické odolnosti členů Klubu Diana. 

Pravidelné aktivity - plavání v bazénu - kromě prázdninového období bylo plavání pravidelně 1x 
týdně - účast přihlášených pravidelná.

 Vycházky, které se uskutečnily v březnu až září 2022:
Naší první vycházce v dubnu vůbec nepřálo počasí ale přesto několik odhodlaných členek Klubu
Diana vyrazilo do Bučovic. Po prohlídce zámku se občerstvily a ohřály v cukrárně na pěší zóně v 
centru města a potom se vydaly na procházku parkem „Kalvárie“.
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V pátek 29. dubna se vycházka krajem Lišky Bystroušky velmi vydařila. Bylo krásné slunečné 
počasí a obešly jsme všechna zastavení, které jsme si naplánovaly. Jako bonus jsme vystoupaly na 
novou rozhlednu „U Lidušky“ z níž je krásný rozhled - na Bílovice a okolní lesy.

V květnu jsme vyrazily poznat krajinu na jihu Brna a to Holásecká jezera. Hned na začátku jsme si 
ochutnaly vodu z Balbínova pramene. Za pouhou korunu je možno si načepovat sklenici. Potom 
jsme šly podél všech 7 jezer a potom ještě pokračovaly do Chrlic k dalšímu jezeru. Do Brna jsme se
vrátily lehce unavené, ale spokojené.

Náš výlet v červnu se uskutečnil po vydatných lijácích, takže příroda byla svěží a řeka Jihlava plná 
vody. Viděly jsme zachovalý kus viaduktu nad údolím řeky Jihlavy a cestou ke Stříbskému mlýnu
jsme se zastavily u jezu. Po lávce přešly na druhý břeh a přišly do místa, které se nazývá Ptakobod a
tam se posadily a posvačily. Potom jsme došly až k rozhledně Rena a z vrcholu viděly celé 
Ivančice. Byly jsme unavené, ale spokojené s krásným výletem.    
   
Účast na dalších aktivitách
V průběhu období březen - září 2022 se někteří členové výboru a  Klubu Diana zúčastnili :
 -  akcí na projektu "Nebýt na to sama"  - cvičení jógy, zdravé vaření, výtvarná činnost
 - akce "Plavba za zdravím"  pořádaná LPR a MOÚ   
 - pacientské rady MOÚ     

Plánovaná činnost Klubu Diana - říjen - prosinec 2022

 Výtvarná dílna pro rok 2022

     21. 9.2022      Drátkované zvonečky

26.10. 2022      Glavirování do dřeva

30.11. 2022      Tiffany technika

 14.12. 2022      Enkaustika

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.
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Jednodenní turistické vycházky
čtvrtek 6. října 2022 -  z Rozdrojovic k přehradě

sraz v 9.30 hod v terminálu Bystrc, ZOO

odjezd v 9.43  hod. autobusem č. 302 do Rozdrojovic

Z Rozdrojovic půjdeme lesní cestou k přehradě. Podél jezera budeme s několika přestávkami na 
občerstvení pokračovat k přístavišti. Cesta je nenáročná, asi 5 km dlouhá.

čtvrtek 3. listopadu 2022 – z Kohoutovic do Bosonoh

sraz v 9.10 hod. na Mendlově náměstí

odjezd autobusu č. 52 v 9.20 hod.

Vystoupíme  v  Kohoutovicích  na  zastávce  Hájenka  a  lesními  cestami  se  vydáme  kolem
Kohoutovické Baby k pomníku Fr.Bašného. Pokračovat budeme po žluté turistické značce až do
Bosonoh.  Tam se  podíváme  na  výklenkovou  kapličku  „Poklona“  a  projdeme  přes  bosonožské
náměstí, kde je možnost občerstvení v hostinci u Čoupků,  na zastávku MHD. Trasa je dlouhá     
3,5 km bez stoupání. 

čtvrtek 1. prosince 2022 – Ostopovice - Urbanův kopec – Nebovidy

sraz v 9.30 hod. v hale Hlavního nádraží

odjezd z 5. nástupiště v 9.48 hod.

návrat busem č. 501 z Nebovid 

Prohlédneme si novou železniční zastávku a také rozestavěné mosty tzv. Hitlerovy dálnice. Z 
Urbanova kopce uvidíme část města Brna z neobvyklého směru. Vycházka je nenáročná, dlouhá  
3,5 km. 

Plavenky do rehabilitačního bazénu v MOÚ 
Rehabilitační centrum  prodává plavenku za 800,- Kč .  Kdo má zájem, je třeba si plavenku 
objednat u členky výboru p. Culkové, tel. 728930182
 CENA PLAVENKY   PRO ONKOL. ČLENA KD JE 400,- Kč                                      
                                                                    

Plavání - Plavecký stadion v Řečkovicích  - bylo zahájeno ve středu  7. září - od  10 do 11  hod.,  
 bude probíhat každou středu do 21. prosince 2022.
Vzhledem  ke  stávajícím  novým  podmínkám  pronájmu, výbor  projednal  a  odsouhlasil  výši
poplatku: 
Onkologičtí členové :          Kč 530,- (do konce roku 15x)
Ostatní  :              Kč 680,- (do konce roku 15x)
 Tyto ceny platí do konce roku a další  změny, včetně pronájmu na rok 2023, budou  řešeny dle
ekonomické situace v ČR.

Akce Nadace Zdraví pro Moravu
Sobota 1.  října  v 15.00 hodin bude v KD Rubín opět vystoupení cimbálové muziky "Svodnica." 
Vstupenky obdržíme opět jako  dar od Nadace Zdraví pro Moravu. 
 Zveme Vás,  abyste  se  této  akce  zúčastnili  a  společně  si  užili  krásné  odpoledne  v  přátelské
atmosféře. Zájemci o vystoupení se napíší na prezenční listinu na členské schůzi.

Akce  Říjen  narůžovo –  připravuje  MOÚ,   termín  bude  ještě  upřesněn  a  oznámíme  vám ho
emailem. Tato akce se  koná  před Janáčkovým divadlem, je určena široké veřejnosti a cílem je
podpořit prevenci rakoviny prsu. Loni jsme se zúčastnili prezentací na stánku.
Srdečně zveme členy KD na tuto akci.
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Vánoční členská schůze
V  pondělí  12.  prosince  od  14.00  hodin  se  uskuteční  členská  vánoční  schůze  s  kulturním 
programem, občerstvením a s dárečky, které si navzájem přineseme a nadělíme. Opět se bude konat 
ve společenském sále ÚMČ Brno-střed, Dominikánská ul. 2. 
Vzhledem k tomu, že v předchozích dvou letech se akce nekonala, věříme, že tuto možnost uvítáte
 a sejdeme  se v hojném počtu, abychom se společně  pobavili. 

Veškeré akce pořádané Klubem Diana se budou konat  v souladu s aktuálním nařízením vlády,
vzhledem k  výskytu  nákazy  covid.  Prozatím  je  situace  stabilizovaná,  ale  pokud  by  došlo  ke
změnám, budeme Vás včas informovat. 

Přejeme Vám hezký,  slunečný podzim,  dobrou náladu a  hlavně pevné  zdraví.  Věříme,  že  si  z
nabídky vyberete aktivity, které Vám budou vyhovovat a těšíme se na další setkání s Vámi.   

Výbor Klubu Diana
Míla 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

              

http://www.klubdiana.wz.cz/
mailto:dianaklub@post.cz
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