A L E N – ženy s rakovinou prsu z. s. Praha
Zpráva o činnosti spolku ALEN Praha za rok 2020

Výbor Alenu předkládá zprávu o všech aktivitách spolku, které proběhly v uplynulém roce 2020.
Naše činnost byla silně ovlivněna koronavirovou pandemií a vládním usnesením o nouzovém stavu.
Odpadlo setkávání na schůzkách, bylo podstatně méně výletů a nekonala se jedna rekondice
(Bechyně).
Výbor Alenu pracoval. Sešly jsme se na 10 výborových schůzkách, z toho dvě byly mimořádné. Řešila
se situace, kdy H. Kudelová a D. Kelišová (předsedkyně a hospodářka) odstoupily. Za D.Kelišovou
byla na valné hromadě zvolena Jana Černá, za předsedkyni jsme až do konce roku náhradu nenašly.
Zastupovala místopředsedkyně J. Ducková. Výbor byl po valné hromadě 8. 9. 2020 doplněn o Janu
Dvořákovou. Členské schůzky byly čtyři, z toho dvě valné hromady.
Vycházky opět připravovaly M. Pálková, D. Kelišová a B. Vinařová. Navštívily jsme výstavu Jiřího
Trnky v Kutné Hoře, prošly jsme pražský park Cibulka, Čapkovu Strž a zámek Loučeň. Všechny
vycházky měly úspěch a bohatou účast. Stejně tak již tradiční silvestrovský výšlap na Karlštejn.
Tyršův dům (plavání) i Homolku (cvičení) opět svědomitě opečovávala M. Kubešová. I zde byl
znatelný vliv Covidu. V první polovině roku aktivity probíhaly od ledna do března, krátce potom na
podzim. Kvůli pandemii i zde počet členek oproti loňsku výrazně poklesl.
Výtvarný kroužek – situace obdobná.
O členskou základnu, příspěvky, gratulace se starala B. Vinařová. Příspěvky zaplaceny, gratulace
poslány.
Květinový den byl přeložen z jara na 30. 9. Organizačně zajistily H. Kudelová a J. Dundáčková.
Rekondiční pobyt v Poděbradech vedla D. Kelišová, Srní J. Dundáčková, Třeboň B. Vinařová.
Bechyně kvůli koronaviru odpadla.
Informační Zpravodaj připravuje D. Kelišová. V roce 2020 vyšel třikrát. Obsahoval informace o dění
v Alenu, hodnocení rekondic, informace o výletech, aktivitách, a plno nových informací ze oblasti
zdravotnictví i o akcích dalších partnerských organizací.
Zapsala: B. Vinařová

