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                  „Nežije zbytečně ten, 

kdo nezištně pomáhá druhým.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

 
všem příznivcům, kteří jakýmkoliv způsobem v uplynulých 

2Oti letech pomáhali a podporovali činnost Klubu ŽAP. 

Zvláštní poděkování patří výboru LPR a Prof. MUDr. 

Zdeňkovi Dienstbierovi, DrSc. za velkou pomoc v začátcích 

samostatné práce Klubu. 
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Projdu tímto světem jenom jednou. 

Proto ať každé dobro, 

které mohu vykonat, každou laskavost, 

kterou mohu prokázat člověku 

nebo zvířeti, vykonám teď. 

Ať ji neodkládám, ani nezanedbávám, 

neboť touto cestou již nepůjdu. 

 
                                  John Galsworthy 
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Rok 1991 
 

Na návrh paní Zdeny Hegedüsové – vyčlenil se z členek 

Ligy proti rakovině - nazvěme to „zájmový kroužek“ žen 

se stejným onemocněním (ženy po 

ablaci prsu), který zůstal jako 

kolektivní člen Ligy a dostal název 

Klub ŽAP při Lize proti rakovině. 

Zároveň byl přijat návrh na logo, které 

se stalo i prvním logem po registraci Klubu ŽAP. Tehdy 

se počet členek pohyboval kolem 20 žen. 

  

 

Rok 1993  
 

Po úmrtí paní Zdeny převzala místo vedoucí a zároveň 

byla jmenována do výboru LPR  Dana Hybšová. Spolu se 

dvěma dalšími aktivními členkami – Hanou Lamačovou   

a Martou Šépkovou -  vypracovaly stanovy a ty se 

souhlasem výboru LPR byly zaslány Ministerstvu vnitra 

k zaregistrování. Tak  v listopadu 1993 byla potvrzena 

právní subjektivita NNO – nestátní neziskové organizace 

– Klub ŽAP. Byl založen účet u Československé 

spořitelny, organizace získala svoje IČO a začala 

pracovat pod vedením prozatímního tříčlenného výboru: 

Dana Hybšová, Marta Šépková a Hana Lamačová.  

 

 

 

 



4 

 

Rok 1994 
 

Začátky nebyly lehké. Nebylo se kde učit jak takovou 

organizaci vést. Ve skutečnosti šlo zpočátku jenom 

o pravidelné scházení se, vyhledávání kontaktů na lékaře 

a první krůčky k následné vzájemné spolupráci. Šlo 

o hledání informací o protetických pomůckách, o léčbě 

a jejích vedlejších účincích a o nárocích u zdravotní 

pojišťovny. Šlo o to podat ruku, vyslechnout, popovídat 

si a povzbudit. 

V polovině roku byla do výboru kooptována paní 

Františka Langmaierová. Rok 1994 byl rokem prvního 

setkání s paní Ivanou Čermákovou – předsedkyní 

obdobného klubu z Frankfurtu n/Mohanem.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zjistily jsme, co znamená REKONDIČNÍ pobyt, který 

jsme absolvovaly pod vedením PhDr. Jany Novákové se 

Sdružením zdravotně postižených. V polovině tohoto 

roku jsme díky spolupráci s SPCCH (Svaz postižených 

civilizačními chorobami) získaly místnost ve 

Wuchterlově ulici v Praze 6 na naše schůzky a cvičení 

jógy pod vedením paní Marušky Slaninové, a kde jsme se 

také poprvé sešly na vánoční besídce. Schůzky výboru se 
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konaly v bytě předsedkyně Dany Hybšové. Tam vznikla i 

pozdější poštovní adresa. V tomto roce jsme získaly první 

sponzorský dar – přístroj na tlakovou masáž – 

PNEUVEN od Výzkumného ústavu kovů v Panenských 

Břežanech. Klub ŽAP se stal členem SDOO (Sdružení 

dobrovolných onkologických organizací) Byla podepsána 

smlouva  o  finančním  daru  s  nakladatelstvím Harlequin 

 a Telecomem Praha. Byl to rok, kdy jsme poprvé podaly 

žádost o grant na Ministerstvo zdravotnictví, vypracovaly 

jsme letáček       „CO JE ŽAP      a jeho význam“. Díky 

Emilce Novotné jsme získaly sponzora na tisk prvních 

materiálů –  firmu TERMOTISK v Letňanech 

Už tento rok náš Klub úspěšně zastupovala na konferenci  

svépomocného svazu žen po léčení rakoviny v Rakousku 

a ve Frankfurtu nad Mohanem paní Františka 

Langmaierová.  Také výbor Ligy proti rakovině byl vždy 

připraven nám pomoci.   

 

 

Rok 1995 
„I daleká cesta 

 začíná prvním krokem“. 

 

První výroční schůze, na které byl zvolen l. vícečlenný 

výbor. První Výroční zpráva o činnosti.  Rekondičních 

pobytů se zúčastnilo celkem 71 členek Klubu ŽAP. Rok, 

kdy jsme za příspěvek od NROS (Nadace rozvoje 

občanských společností) vydaly a předaly do nemocnic 

první  překlad brožurky německé Ligy proti rakovině – 

„Chemoterapie a její důsledky“ . Byla podepsána další 

sponzorská smlouva s NROS o  poskytnutí grantu na 

vydání brožury „Zdroj informací“ Obdržely jsme  



6 

 

finanční dar od ředitele skláren v Nižboru ing. Jiřího 

Rückla., vydavatelství Harlequin, Telecomu a několika 

jednotlivců.  Byla uzavřena dohoda s MUDr.Janem 

Štěpánem    o pravidelném vyšetřování osteoporózy 

členkám ŽAP     a stejná dohoda s imunoložkou MUDr. 

Evou Vrbovou     o vyšetřování imunitního systému. Byl 

založen turistický kroužek pod vedením Věry Urbanové. 

Do zatím krátké řady sponzorů přibyla fa. Biomedica 

Praha. Výrobci   přístroje PNEUVEN jsme podaly návrh 

na technické úpravy speciálního rukávu sloužícího 

k léčbě a regulaci lymfatického otoku, které byly později 

realizovány. Založily jsme knihovničku a daly možnost 

nahlédnout do začínající Kroniky, kterou s pečlivostí sob  

vlastní  začala  psát  Irena  Skokanová.  V  tomto  roce 

 jsme   se   zúčastnily   semináře   s  organizací   SHARE  

za   podpory   výboru    JDC    a staly jsme se držitelkami 

prvních školících epitéz pro instruktáže samovyšetřování 

prsů.  Počet členek se zvýšil na 121.  

Poprvé jsme se také potýkaly se závažným úkolem – 

vyúčtování grantu Ministerstvu zdravotnictví. 

 

 

Rok 1996  
 

Tento rok jsme přijaly pozvání Ivanky Čermákové 

a navštívily jsme ve Frankfurtu n/Mohanem  klub  

Frauenselbsthilfe nach Krebs.  Věra Urbanová -  

fyzioterapeutka tam absolvovala 1. odborný kurz 

specielního cvičení s kaučukovým pásem THERRA 

BAND pro ženy po ablaci prsu. Mezi oběma Kluby se 

rozvinula krásná spolupráce. Byly jsme schopné vydat 

a na onkologická oddělení nemocnic předat překlad další 
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brožury – POKYNY A DOPORUČENÍ pro ženy po 

ablaci prsu. Korekturu provedl doc. MUDr. Jiří 

Zámečník, CSc. Její tisk byl hrazen grantem NROS.  

Svépomocí jsme vydaly letáček „Co dál…?“ 

a Kalendářík samovyšetřování. Uspořádaly jsme 

2 rekondice za účasti 61 členky. Na základě získaných 

zkušeností jsme „pokusně“ začaly s instruktážemi 

samovyšetřování prsu na cvičné epitéze, kterou jsme 

obdržely darem od organizace SHARE v minulém roce.  

Předvánoční setkání s programem, pohoštěním 

a drobnými dárky se konalo v hotelu International. 

 

 

Rok 1997 
 

Výroční schůze a zvolení nového pětičlenného výboru. 

Novinkou tohoto roku bylo zahájení rehabilitačního 

cvičení a plavání v pronajatém bazénu. Byl zakoupen 

další - novější přístroj PNEUVEN, masážní přístroj a byla 

uzavřena smlouva s MUDr. Luďkem  Sehrem (pomoc při 

odstraňování lymfatických otoků). Byly zakoupeny 

cvičební pásy Therra-Band pro potřeby cvičení na 

rekondicích. 

Paní Maruška 

Slaninová 

nabídla 

členkám 

s lymfatickým 

otokem 

odborné 

masáže. 

Zúčastnily 
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jsme se „výcviku dobrovolnic“, který pořádal ESET 

Praha 4 – návštěvy pacientek v nemocnicích. 

Aktivně jsme spolupracovaly s Ligou proti rakovině 

na l. Květinovém dnu.  

Proběhly dva rekondiční pobyty za účasti 85 členek 

Klubu ŽAP. 

 

 

Rok 1998 
„Nemohu přidat léta životu, 

 ale létům mohu přidat život“ 

 

Tento rok byl významný tím, že jsme vlastním nákladem 

vydaly brožuru „Co znamená, když se řekne…(korekturu 

provedla MUDr. Božena Žemličková), a získaly sponzora 

– nakladatelství WALD PRESS - na vydání obsáhlé 

brožury – překlad z němčiny „Poznat znamená vědět“, 

kterou jsme nabízely při instruktážích samovyšetřování  a 

předávaly je i lékařům na onkologických pracovištích 

v nemocnicích. Uspořádaly jsme opět dva rekondiční 

pobyty za účasti 65 členek. Uskutečnily jsme zájezd do 

Weidenu. Z výtěžku Květinového dne byl zakoupen 

nejmodernější masážní přístroj LYMFOVEN na 

odstraňování lymfatických otoků. Zároveň byla uzavřena 

dohoda s MUDr. Martinem Waldem o vyšetření 

lymfatických otoků u všech členek ŽAP. Poprvé jsme se 

zúčastnily výstavy Pragomedica spolu s Ligou proti 

rakovině. V Praze jsme přivítaly zástupkyně organizace 

Frauenselbsthilfe nach Krebs z Frankfurtu nad Mohanem 

– paní Gerdu Eckert, Isoldu Brunnski a Ivanu 

Čermákovou. 
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                                        Návštěva z Frankfurtu nad Mohanem 

 

Byla smluvně pronajata tělocvična a začalo pravidelné 

cvičení a cvičení s Therra Bandem pod vedením Věry 

Urbanové.  

Fa. SONY Czech nám sponzorsky věnovala 

videokameru, a tak jsme mohly založit první „listy“ 

videotéky.  

 

 

Rok 1999 
„Otevřete svoji náruč změně,  

ale nevzdávejte se přitom svých hodnot“ 

 

Výroční schůze a zvolení staronového výboru. Během 

roku jsme využily pozvání rozhlasu Radiožurnál, 

ostravské televize a Novy, kde jsme byly ve vysílání.  

Dvou rekondičních pobytů se zúčastnily 72 členky. 

Projekty uvedené v předchozích kapitolách včetně 

instruktáží samovyšetřování prsu dále pokračují. 
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Výstava Pragomedica 

Rok 2000 
 

Pronajatý bazén na cvičení a plavání svou kapacitou 

nestačí.          

Byla proto 

rozšířena 

smlouva na 

1,5 hodiny 

každý 

týden. 

Kromě 

výstavy  

 
                                                                    Seminář v Rüblingu 

Pragomedica jsme spolu s ing. Karlem Kopsou  (výrobce 

Lymfovenu) podávaly informace na výstavě NON 

Handicap. V únoru t.r. se zúčastnila předsedyně ŽAP 

třídenního semináře ve výrobním podniku epitéz  

AMOENA v Rüblingu v NSR. 

Podařilo se nám díky paní Jiřině Jiráskové (tehdejší 

ředitelce divadla) získat vstupenky do divadla na 

Vinohradech za 

sponzorovanou 

cenu.  

Dvou rekondičních 

pobytů a dvou 

víkendových 

pobytů se zúčastnilo 

celkem 114 žen. 
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Rok 2001 
„K pasivitě nemůže člověka nikdo odsoudit.  

K té se může odsoudit jedině sám.“ 

 

Tento rok jsme na několik onkologických pracovišť 

v nemocnicích umístnily nástěnky s informacemi 

o činnosti Klubu ŽAP a s materiály, které Klub vydává. 

V lednu začala a v červnu skončila práce na webových 

stránkách pod adresou: sweb.cz/klub.zap.  

Tento rok jsme pořádaly 2 rekondiční a dva víkendové 

pobyty. Spokojeno bylo 126 členek Klubu ŽAP. 
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Zúčastnily jsme se natáčení televizního pořadu KUFR. 

Rozšířily jsme projekt PREVENCE – samovyšetřování 

prsu. 100.000 ks skládaček „Poznat předpokládá vědět“ 

nám sponzorsky vytiskla fa. WALD PRESS. Letáčky 

vkládali do krabiček s podprsenkami pracovníci firem: 

ÚPAVAN Trutnov, TRIOLA Praha, TIMO Praha, 

ASTRA Červený Kostelec. V dalších prodejnách prádla 

přikládali prodávající tyto letáčky k nákupu.  

Významnou akcí bylo slavnostní předávání plaket 

WALD PRESS AWORD s portrétem prof. Františka 

Walda a nápisem „Šel jsem po celý život se slabšími“. 

Slavnostní akt se pořádal v prezidentském salonku 

Rudolfina a jeho součástí byl i koncert z děl Petra Iljiče  

Čajkovského. Ocenění za dosavadní dobrovolnickou 

práci získala i předsedkyně Klubu ŽAP – Dana Hybšová. 

Ceny předával pan ing. Jiří Wald.  Klub ŽAP byl jednou 

z organizací zakládající Alianci českých organizací a žen 

s rakovinou prsu (ACBCA).  

 

 

Rok 2002                                                                                               
„Posuzujte svůj úspěch tím, 

 čeho jste se museli vzdát, 

 abyste ho dosáhli“ 

 

Pokračovaly všechny aktivity, uvedené v předchozích 

kapitolách.  Rekondiční a  víkendové pobyty absolvovalo 

tento rok  díky dotacím 110 žen. 

Česká rada humanitárních organizací nám přispěla na 

víkendový seminář s podpůrným psychologickým 

programem. Zúčastnily jsme se akce fy. AVON – 

Happening „Nejkrásnější dárek pro dítě je zdravá máma“. 
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Vznikla spolupráce na diplomové práci 

„FYZIOTERAPIE“ se studentkou Vlastou Petrů. Změnil 

se název pravidelného zpravodaje z původního „Zdroj 

informaci“ na „Praktický pomocník“. 

Na návrh výboru ŽAP byla Věra Urbanová  vyznamenána 

Národním dobrovolnickým centrem Hestia cenou 

„Křesadlo“ 

 

 

Rok 2003 
 

Rok 10. výročí registrace Klubu ŽAP Ministerstvem 

vnitra. Výbor pracuje stále ve stejném složení. Reportáž o 

činnosti Klubu měla veřejnost možnost shlédnout 

v programu ČT1 – Barvy života a dočíst se v tiskovinách 

MF Dnes, Onkologická péče 4/2003, v Letňanských 

listech, Grantisu, ve Zpravodajích  LPR. Slavnostní večer 

k 10. Výročí Klubu ŽAP se konal v hotelu Olympic. 
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Bohatý kulturní program  moderoval pan Karel Weinlich 

a Dalimil Klapka. 

Na tomto slavnostním večeru byla předsedkyně Dana 

Hybšová oceněna „Zlatým odznakem LPR“. 

Za výrazné finanční 

podpory Kanadského 

velvyslanectví jsme 

uskutečnily první pilotní 

projekt „Seminář pro ženy 

po ablaci prsu a jejich 

rodinné příslušníky“. 

AVON nás požádal o  

spolupráci na projektu Road 

Show „Ženy ženám“  

S Aliancí žen s rakovinou 

prsu jsme se poprvé        

zúčastnily dlouhodobého 

projektu DOKÁŽEŠ TO 

TAKY – „Plavecká štafeta“.  

Pokračoval 

projekt  

Happening – 

Nejkrásnější 

dárek pro dítě je 

zdravá máma. 

Pořádaly jsme 

dva rekondiční a 

tři víkendové 

pobyty. 

Zúčastnilo se celkem 129 žen. 
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Rok 2004 
„Nejkrásnější cesta, po které můžeme tady na zemi jít,  

je ta, po které kráčíme jeden k druhému“ 

 

Pro usnadnění administrativní práce jsme zakoupily do 

kanceláře nový počítač. 

V Praze jsme se oficielně sešly a navázaly spolupráci a 

přátelství se slovenským Klubem -  bratislavskými 

VENUŠAMI. Firma AVON věnovala Klubu ŽAP 

silikonový model prsů FANTOM, který nadále slouží 

jako pomůcka při instruktážích samovyšetřování.  

Pro členky Klubu ŽAP jsme pořádaly l. edukační seminář 

„Samovyšetřování prsu a kontakt s veřejností“. 

Vedoucí modelárny fy. Timo, paní Tereza Tusinová 

přijala naše připomínky a návrhy na vylepšení 

zdravotního prádla. 

Zkušená masérka paní Maruška Slaninová od tohoto roku 

prováděla pro členky Klubu ŽAP odborné 

aromaterapeutické masáže. 

DOKÁŽEŠ TO TAKY – „Vyšlápneme si – pojďte 

s námi“ se konalo v Ochozu u Brna. 
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Bylo rozpuštěno SDOO (Sdružení dobrovolných 

onkologických organizací) při Lize proti rakovině. 

 

 

Rok 2005 
 

Na výroční volební schůzi byl zvolen opět staronový 

rozšířený výbor 

Zahájily jsme tzv. „Veselé úterky“ v Chabrech. Jedná se 

o setkávání v sokolské kavárničce při čaji a kávě, dobrých 

domácích zákuscích a také o práci šikovných rukou. 

Uskutečnila se pracovní návštěva v Klubu VENUŠA 

v Bratislavě.  

 

Aktivně jsme spolupracovaly na Road Show – instruktáže 

samovyšetřování na sedmi stanovištích.  

Získaly jsme další sponzorované vstupenky do divadla   

U Hasičů  a do Městských divadel pražských. 

Tento rok jsme se zapojily do soutěže o partnerskou 

organizaci TESCA Skalka a v soutěži jsme zvítězily. 
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V projektu DOKÁŽEŠ TO TAKY  „Kolem s kolem“ - 

jsme získaly 1. místo co do počtu účastníků.  

Pro členky jsme připravily 2 týdenní ozdravné pobyty,     

l prodloužený víkend a l víkendový seminář. Účast 

celkem 134 osob. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Road Show                                        Ergoterapie 

 

 

Rok 2006 
 „Kamkoli jdeš, vezmi sebou celé své srdce“ 

 

Kromě opakujících se aktivit byl v tomto roce novinkou 

„Den zdraví“ v Praze 8. Byly jsme osloveny Městským 

úřadem, abychom pro veřejnost předvedly na modelu 

FANTOM samovyšetřování prsů. Druhou takovou velice 

úspěšnou akcí byl „Den 

maminek“ v kulturním 

domě KRAKOV. 

V Brně jsme se sešly 

s bratislavskými 

VENUŠAMI a se 

zástupkyněmi brněnského 

Klubu Diana. Instruktáž 

samovyšetřování a 
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ukázka zdravotního prádla byla pro naše slovenské 

přítelkyně velkou inspirací.                                                                                         

V listopadu vyhlásilo TESCO Stores charitativní sbírku 

pro Klub ŽAP. V rámci této sbírky jsme uspořádaly jako 

partneři TESCA i charitativní prodej našich drobných 

dárkových  předmětů. Nechyběly jsme tradičně na 

výstavě Pragomedica a NON Handicap, ani na 

„DOKÁŽEŠ TO TAKY“ – „Proplujeme spolu peřejí“, na 

Květinovém dnu, AVON pochodu proti rakovině, dalších 

Road Show. Odměnou za to vše nám byla účast na 

Vánočním koncertu LPR. Rekondičních pobytů se 

tentokrát zúčastnily 102 ženy. 

 

 

Rok 2007 
 

Pokračovala spolupráce s MÚ Prahy 8. Na veřejném 

prostranství před kulturním domem KRAKOV byl 

zajímavý  rozhovor  moderátora s naší Evou 

Slezáčkovou.  

Knihovnička se tento rok rozrostla o další knihy 

a obsahuje 100 různých výtisků o nemoci, léčbě, životě 

s nemocí, a také knížky pro odpočinek.  

Projektu „Dokážeš to taky“ 

s názvem  „Až na vrcholky 

hor“ se za Klub ŽAP 

zúčastnilo12 žen.  

 

Pro členky pražských 

onkologických sdružení 

jsme zajistily přednášku 
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MUDr. Martina Walda o nových metodách léčby 

lymfatických otoků.  

Jako každý rok, i tento se konaly tři vícedenní rekondiční 

pobyty. 

Vypravily jsme se za slovenskými kamarádkami do 

Turčianských Teplic. Byl to první pobyt, který byl 

dotován z výtěžku charitativních sbírkových prodejů. 

 

 

Rok 2008 
 

Rok 15. výročí založení Klubu ŽAP. Slavnostní setkání 

se konalo v hotelu CROWNE PLAZA a moderátorem 

večera s bohatým kulturním  programem byl pan 

Alexandr Hemala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tomto slavnostním večeru předal Prof. MUDr. Zdeněk 

Dienstbier, DrSc. předsedkyni Klubu ŽAP broušenou 
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skleněnou plaketu s nápisem: „Poděkování za nezištnou 

pomoc pro Ligu proti rakovině“. 
Žiju stejně jako Ty“ – byla krásná akce Prahy 4 na 

Pankrácké pláni, kde jsme se prezentovaly mezi dalšími 

desítkami NNO a Sdruženími zdravotně postižených. 

Aktivně jsme se zúčastnily putovní výstavy Ligy proti 

rakovině „Každý strůjce svého zdraví“ 

Podílíme se na projektu fy. WobeMucos – „Pozor 

lymfedém“.  

Tento rok jsme začaly s instruktážemi samovyšetřování v 

9. třídách základních škol. Hlavní edukátorkou se stala 

Mgr. Jaroslava Petrová.  

 

V rámci 

spolupráce 

s Občanským   

Sdružením ALEN 

jsme zajistily 

poznávací zájezd 

do Švédska. 

 
 

Západ slunce na moři při cestě ze Švédska                     
 

V pořadí druhý byl týdenní edukační seminář 

samovyšetřování prsu, který absolvovalo 14 členek Klubu 

ŽAP. Tří rekondičních pobytů se zúčastnilo 89 žen. 

Přivítaly jsme  na přátelském setkání bratislavské 

VENUŠE. Jednou měsíčně jsme zajistily návštěvu Solné 

jeskyně. DOKÁŽEŠ TO TAKY – „S Tebou se dračích 

lodí nebojím“ –  se pořádalo  v objektu Žlutých lázní 

a byl to úžasný zážitek.  
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Veselé úterky v Chabrech jsme tento rok rozšířily 

o společná setkávání a oslavy s jubilantkami Klubu ŽAP. 

 

 

 

Rok 2009 
 

Pořádaly jsme druhý seminář pro ženy po ablaci prsu 

a jejich rodinné příslušníky ve Františkových  Lázních, 

který  dotovali   zaměstnanci T-Mobile. Seminář 

absolvovalo celkem 40 osob. S bratislavskými 

VENUŠAMI se setkalo ve Vysokých Tatrách 30 ŽAPek. 

Dalších rekondic se během roku pak zúčastnilo 90 žen. 

V termínu akce DOKÁŽEŠ TO TAKY – „V každé z nás 

je síla zvítězit“jsme byly na rekondičním pobytu. Proto 

jsme kriteria splnily v Malé Skále. 

                                                                                          

                                                                                                 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           Dokážeš to taky  v Malé Skále 
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Pokračují všechny pravidelné akce jako je cvičení, 

cvičení v bazénu, výšlapy, Květinový den, Pragomedica, 

NON Handicap, společné návštěvy divadel, koncertů, 

výstav, AVON pochod, a další. 

Na pozvání europoslance MUDr. Milana Cabrnocha  se 

osm členek Klubu ŽAP zúčastnilo pracovního semináře 

ve Štrasburku, kde jsme navštívily zasedání Evropského  

parlamentu  a  v  jednom   ze  salonků   jsme   diskutovaly  

s europoslancem Ing. Janem Zahradilem.. 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Evropský parlament                                                 vstupní hala 

 

Dnem „D“ v tomto roce byl Vánoční koncert Ligy proti 

rakovině, na kterém byl Klub ŽAP vyznamenán „Cenou 

Ligy proti rakovině“ za první místo v počtu prodaných 

kytiček a za nejvyšší výtěžek získaný během Českého dne 

proti rakovině. 

Na předvánočním setkání v hotelu Crowne Plaza se nás 

s hosty sešlo 128. 
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Rok 2010 
„Pomáhej, a nikdy se nebudeš cítit sám“ 

 

Na výroční volební schůzi byl zvolen nový výbor. 

Dosavadní předsedkyně Dana Hybšová skončila       

po 17. letech ve funkci předsedkyně a na její místo byla 

zvolena paní Marta Křečková. Tato změna ve funkci 

předsedkyně vyvolala i změnu v poštovní adrese. Po 

několika pokusech se nám podařilo díky pochopení 

ředitelství školy najít prostor pro novou kancelář 

v Základní škole Fryčovická 462, opět v Letňanech. 

Začínáme s edukacemi samovyšetřování v 8. třídách ZŠ. 

Bratislavské VENUŠE  jsme hostily  v Praze. 

Projekt DOKÁŽEŠ TO TAKY – „Pochody vzájemné 

pomoci“ byl tématicky zaměřen  na aktivity jednotlivých 

organizací.  

Čtyřikrát ročně pokračujeme v oslavách významných 

životních výročí našich členek.  

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 
                          Dokážeš to taky                          Oslava jubilantek 
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Rok 2011 
 

Stále pokračuje spolupráce s Ligou proti rakovině, 

s Aliancí žen s rakovinou prsu, s Klubem VENUŠA 

z Bratislavy, s dalšími onkologickými organizacemi, i s 

lékaři a přednášejícími z různých oborů 

V roce 2011 jsme uskutečnily 

celkem čtyři rekondiční pobyty, 

z toho jeden z výtěžku Českého 

dne proti rakovině. V rámci 

tohoto rekondičního pobytu ve 

Františkových Lázních  jsme 

12.listopadu  uspořádaly pro 

veřejnost a hosty lázní 

přednášku o prevenci rakoviny 

prsu. Přednáška se konala v 

Galerii  Brömse     za 

překvapivě velké účasti žen 

i mužů. 

Slovenské VENUŠE jsme navštívily v Tatranské 

Lomnici. 

DOKÁŽEŠ TO TAKY  se v tomto roce z organizačních 

důvodů nekonalo. 

Spolupracovaly jsme s MF Dnes na obsáhlém článku 

s mnoha fotografiemi na téma problematiky rakoviny 

prsu.  

 

 

Rok 2012 
 

Edukace samovyšetřování pokračují se stále větší 

intenzitou. Tento rok jsme uskutečnily 26 přednášek 
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Edukace  8. třídy Zákl. školy 

Sportovní utkání s VENUŠAMI 

s ukázkou samovyšetřování na silikonovém modelu 

FANTOM a proškolily jsme více než 820 osob. 

Zapojujeme se častěji do akce „Dny zdraví“ ve spolupráci 

s Ligou proti rakovině, s MÚ Prahy 8, s MÚ Prahy 18, 

MÚ Prahy 9. 

Rekondiční pobyty byly 

i tento rok dotovány                  

Hl . m. Prahou. Třech pobytů 

se zúčastnilo 80 členek ŽAP a 

prodloužený víkend jsme 

prožily v Blatné se 40 

VENUŠAMI. 

Připravily jsme k vydání 

brožuru „Cvičení 

s gumovým pásem“ 

Instruktáž tohoto cvičení 

je možno shlédnout  na 

videu na našich 

i Aliančních webových 

stránkách.  

Znovu obnoven projekt Aliance žen s rakovinou prsu - 

DOKÁŽEŠ TO TAKY – „Všichni draci mého života“.                                  

 

 

Rok 2013  

 

Graficky novou 

podobu dostalo  naše 

logo.  
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Rok 2013 se stal pro Klub ŽAP velice významným, 

oslavily jsme 20 let jeho činnosti. 

Zakoupily jsme z dotace LPR nový počítač, který pro nás  

velmi ochotně instaloval  manžel naší členky Jarmily 

Vaníkové.  

I naše webové stránky se 

změnily a byly zprovozněny 

v dubnu. 

Vydaly jsme zcela novou 

brožurku „Cvičení s gumovým 

pásem“. Tisk sponzorovala 

Liga proti rakovině.  

DOKÁŽEŠ TO TAKY – téma 

„Bereme to s nadhledem“ byla 

jednou z největších akcí 

Aliance žen s rakovinou prsu. 

 Rekondičních  pobytů se 

zúčastnilo 75 členek Klubu ŽAP. 

Aktivně jsme se podílely na všech akcích LPR a Aliance 

žen s rakovinou prsu. Stále větší zájem je i o instruktáže 

samovyšetřování prsu. 

S kamarádkami VENUŠAMI jsme se tentokrát setkaly 

v Bratislavě.  

 

 

 

 

Během těchto dvaceti let si připisujeme kromě již 

uvedených různých aktivit i například pomoc při 

zakládání   nových   onkologických  organizací,   účast  

na všech    významných    akcích    Ligy   proti   rakovině   



27 

 

a Aliance žen s rakovinou prsu, účast na mnoha 

seminářích, odborných kurzech a přednáškách, pomoc při 

diplomových pracích studentek a studentů, spolupráce 

a členství v ČRHO (Česká rada humanitárních 

organizací). Spolupráce s německým klubem byla 

ukončena v důsledku jeho zániku. Tento Klub byl 

rozpuštěn po úmrtí  jeho předsedkyně. 
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PŘÍLOHA I. 
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PŘÍLOHA II. 

 

Finanční prostředky – sponzorské dary, granty a  

dotace od počátků činnosti do roku 2013:
 

Active Trave 

Agentura DMMS CZ a.s. 

AMEDIS s.r.o. Praha 9 

AMOENA, spol. s.r.o. Praha 

Ceps a.s. Jesenice 

ČRHO 

DREX s.r.o. Lány 

FV Plast Satalice 

Hlavní město Praha 

Hotel Holiday Inn 

Johnson & Johnson 

Konstrukce Sviadnov 

MARFA, s.r.o. 

Liga proti rakovině 

MČ Praha 18 

Ministerstvo zdravotnictví 

Narex Konsult 

NROS Praha 

SPT Telecom, a.s. 

TBG Metrostav 

Vydavatelství Harlequin Praha 

Nadace LUDMILA Praha 3 

Kanadské velvyslanectví 

TIMO 

MÚ Praha 9  

Aliance žen s rakovinou prsu, 

o.p.s. 

ROCHE 

Siko koupelny, a.s. 

Tesco Stores 

IWAP Praha  

SIEMENS Fond pomoci 

DM-drogerie markt s.r.o. 

Nadace VIA 

MUCOS Pharma CZ 
Bazárek DISCO 

AMGEN Praha, s.r.o. 

Ret Constellation s.r.o. 

Unilever ČR s.r.o. 

ConvaTec ČR s.r.o. 

Penzion SIDONIA 

Česká spořitelna

ConvaTec ČR, s.r.o. 

 

Ing. Jiří Rückl, Ivana Čermáková, Václav Hybš, Alena Koldovská, Jana 

Šimková, Jiřina Kovařovicová, Miroslav Dusil, RNDr.Tomáš Holan,  Květa 

Jenčíková, Mgr. Eva Šourková, Dana Pařízková, Eva Slezáčková, Ing.Marta 

Votavová, Dana Hybšová, Věra Urbanová,  Hana Filipová, Mgr. Alena 

Sládková, Jana Kulhánková, Eliška Knejpová, Miluše Dufková, Miluše 

Czeková, Emilie Novotná, Helena Listíková, Věra Kratochvílová, Vlasta 

Kocánová, Karla Staňková, Helena Kovanicová, Olga Svobodová, Ing.Petr 

Pařízek,  Mr.+Mrs. Al Dahrí, Mgr. Jaroslava Petrová, Ing.Martina 

Zelenková, Vlastimila Dubová, MUDr. Pavla Melicharová, MUDr.Jarmila 

Pradáčová, Jiřina Neprašová, Alena Hošková, Zdenka Kupečková, Karolína 

Schmidtová, Ing. Kopsa,   
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Sponzoři, kteří přispěli Klubu ŽAP jinou formou, než 

peněžní: 

 
Liga proti rakovině, Sdružení zdravotně postižených v Praze 6, VTX Nižbor, 

AZ Tisk Praha,  Termotisk Praha 9, Biomedica Praha, Barekol Čejkov, EZ 

Praha, Sony Czech, s.r.o. Praha , ENIA Nižbor, Jiří Andreas Votice, Sklárna 

A.Rückl & syn, Nižbor, Tiskárna Dr.Eduard Grégr a syn, AVON Praha, 

Pojišťovna Allianz Praha, Divadlo na Vinohradech, Divadlo U Hasičů, 

Michelské pekárny, Hellada Praha, Hotel CROWNE PLAZA, MUCOS 

Pharma, WALD Press, EMCO Praha, DOUWE Egberts, OZP Praha, TESCO 

Stores, Unilever ČR , VDV Olgy Havlové Praha, AKORD Písek, Městská 

divadla pražská,  Divadlo Na Fidlovačce, Vinotéka „Doktor“ Nižbor, 

Reklamní agentura A.R. GARAMOND, MF Dnes, POLYGOS print s.r.o., 

Sara Lee Czech Republic s.r.o., Aliance žen s rakovinou prsu,  Frankbus, 

Václav Hybš, Ing. Josef Drastil. 

 

 

PŘÍLOHA III. 

 

Lékaři a další odborníci, kteří na schůzkách a 

rekondicích přednášeli a besedovali s členkami ŽAP 

bez nároku na honorář: 

 
Bc. Blanka Suchá (zdrav.sestra) 

Doc. PhDr. Miluše Kubíčková CSc (zdravý životní styl)  

Doc. MUDr.Václav Mottl (onkolog) 

Dr. Eva Zemanová (psycholožka)  

Dr. Radkin Honzák (psychiatr) 

Dr. Horálek, (SALOCO) 

Ing. Eva Tichá (Amoena) 

Ing. Kertis (OXYGEN)   

Ing. Marie Kousalíková (radní Prahy 6) 

Ing. Pošta (zdravá výživa), 

Ing. Pekárková (OXYGEN) 

Ing. Irena Sezemská (akupresura) 

Ing. Říhová  (Biomedica) 

JUDr. Ondřej Dostál (práva pacientů) 

Jaroslav Fišar (podiatr) 
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Marie Čechová (LR International),  

Marie Slaninová (masérka) 

Mgr. Pavel Braborec (Barekol)  

Mgr. Jana Fialová (domácí lékárnička)  

Mgr. Gabriel (časopis Pacient) 

Mgr. Karin Havlíčková (Kalifornia Fines)  

Mgr. Pavla Křížová, 

Mgr. Eva Lešenarová (Lipoelastik)  

Mgr. Vávra (HER 2) 

Marie Váňová (důchodové zabezpečení) 

MUDr. AntonínNechvátal  (kožní)  

MUDr. Adámková (kosmetika) 

MUDr. Bejšovcová  (vitaminy) 

MUDr. Božena Žemličková (gynekoložka)  

MUDr. Michaela Fridrichová (onkoložka) 

MUDr. Karel Erben (Homocystein) 

MUDr. Eliška Hrubá (neuroložka) 

MUDr. Václav Hrubý (diagnostik) 

MUDr. Zdeněk Hoff (ortopéd) 

MUDr. Jiří Holub CSc 

MUDr. Jiří Holeyšovský (onkolog) 

MUDr. Michael Jánský (urolog) 

MUDr. Jarmila Pradáčová  (kožní)   

MUDr. Jaroslav Běhounek (chirurg) 

MUDr. Jiří Holešovský (onkolog)  

MUDr. Eva Kejřová,(praktická lékařka) 

MUDr .Irena Komorousová (diagnostik) 

MUDr. Marie Korešová-Očková (gynekoložka) 

MUDr. Hana Levitusová 

MUDr. Martin Wald  (lymfolog) 

MUDr. Michaela Kruková (cévní) 

MUDr. Milena Dvorská (zubní) 

MUDr. Irena Muchová (cévní)  

MUDr. Václav Polášek (plastický chirurg) 

MUDr. René Vlasák (lymfolog) 

MUDr. Anna Richtrová (diabetolog) 

MUDr. Jaroslava Sedláčková (MPSV) 

MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D. (onkoložka) 

MUDr. Vladimíra Stáhalová (onkoložka)  

MUDr. MarieTomečková (evr.centrum med. informatiky) 

MUDr. Tamara Tošnerová (psychiatr) 

MUDr. Tůma (VZP) 

MUDr. Václav Mottl (mamární poradna) 
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MUDr. Vaňková (rentgenové záření) 

MUDr. Eva Vrbová (imunoložka) 

Npor. Švandrlíková (instruktáže pro seniory) 

Pavel Březovský (řed. odboru zdrav. péče) 

PhDr. Eva Křížová (psycholožka) 

PhDr. Hříbalová (internistka)  

PhDr. Jana Nováková (psycholožka) 

PhDr. Zdenka Chovancová (psycholožka) 

PhDr. Milan Stěpanovič (psycholog) 

pí. Hajnová (časopis Zdraví), 

pí. Janečková (Maxis), 

pí. Jiráčková (VZP) 

pí. Iva Černá (AREÍON) 

pí. Majka Pučálková (Amoena) 

pí. Trojanová (penzijní připojištění) 

PharmDr. Ivana Trnková 

Por.PaedDr Luďka Palcerová 

Prim. MUDr. Dostálová 

Prim. MUDr. Jana Prausová (onkoložka) 

Prof. MUDr. Evžen Skala, CSc (hematolog) 

Prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, CSc (předseda LPR) 

Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc (dermatoložka) 

Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc (osteoporóza) 

RNDr. Ludmila Olivierusová (zdravá výživa)   

Tereza Tusinová (Timo) 

zdrav. sestra Alena Jelínková (lymfatické masáže) 

zdrav.sestra Jana Korandová (revmatologický ústav) 

 

 

PŘÍLOHA IV. 

 

Publikace a tiskoviny: 

 

Co je ŽAP a jeho význam 2 vydání 

Co dál, když máte nádor prsu 5 vydání 

Co znamená, když se řekne… 5 vydání 

Samovyšetřování 2 verze 

Dotazník pro školy 2 200 ks 

Co je ŽAP – obnovená verze 8 vydání 
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Kalendář samovyšetřování 1 200 ks 

Poznat znamená vědět 500 ks 

Poznat předpokládá vědět A5 1 000 ks 

Poznat předpokládá vědět - skládačka 140 000 ks 

Cvičení pro ženy po ablaci prsu 6 vydání 

Seznam akreditovaných pracovišť 200 ks 

Nejčastější otázky 1 000 ks 

Průvodce zdroji informací – podle aktuálnosti 

 
Informace VZP o nárocích – podle aktuálnosti 

 
Gratulujeme Vám …. 1 200 ks 

Chraňte se … 600 ks 

Záložka s návodem na samovyšetřování 5 000 ks 

Cvičení s gumovým pásem 3 000 ks 

 

 

Zpravodaj PRAKTICKÝ POMOCNÍK 2x ročně 

AKTUALITY 5x ročně 

ŽAPodaj 5x ročně 

Brožura z každého ozdravného pobytu 

 
Kalendáře s logem ŽAP - každoročně 

 
Informační panely na onko odděleních v nemocnicích 

 
Internetové stránky www.klubzap.cz 

 
Kronika a videotéka 

 
Články v novinách a časopisech 
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PŘÍLOHA V. 

 

Předvánoční setkání se sponzory a spolupracujícími 

lékaři 

 

To kouzlo vánoc, jak nás má v moci, 

zažehne plamínek, rozzáří oči. 

Dlaně jsou teplejší, srdce je vřelé, 

prostě nás pohltí, pohltí celé. 

Dárky pak dáme těm, co srdci jsou milí, 

kéž by šlo prodloužit sváteční chvíli. 

Kmitavý svící jas se snítkou jmelí 

ať splní se přání všem, která kdy měli. 

 
Datum 

konání Místo konání Účinkující 

20.12.1993 Spol. místnost 

SPCCH Praha 6 

Jitka Nedvědová 

19.12.1994 Spol. místnost 

SPCCH Praha 6 

Jitka Nedvědová 

18.12.1995 Spol. místnost 

SPCCH Praha 6 

Jitka Nedvědová, DUO studentů LŠU 

16.12.1996 Hotel International, 

Salonek Bruncvík 

IR Skupina studentů pražské konzervatoře 

17.12.1997 Hotel Holiday Inn, 

Salonek Bruncvík 

Jaroslava  Obermaierová, Dětský sbor 

15.12.1998 Hotel Holiday Inn, 

Salonek Bruncvík 

Kubík Hybš, Jitka Nedvědová, DUO 

Umělecké školy 

16.12.1999 Hotel Holiday Inn, 

Salonek RAČA 

Kubík Hybš, Lucka Zemanová a Martin 

Hybš, Jitka Nedvědová 

14.12.2000 Hotel Holiday Inn, 

Salonek RAČA 

Terezka Rücklová a Kubík Hybš, Lucka 

Zemanová a Martin Hybš, Lucka Mrázková 

a Jan Moravec 
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15.12.2001 Hotel Holiday Inn, 

Salonek RAČA 

Květa Fialová, Naďa Konvalinková, 

Terezka Rücklová a Kubík Hybš 

17.12.2002 Hotel Holiday Inn, 

Salonek RAČA 

Dana Hybšová - recitace, Alena Peserová a 

Martin Hybš 

29.10.2003 Hotel Olympic Slavnostní večer k 10. výročí, Alena 

Peserová a Martin Hybš, Fagot trio 

AMU, Dalimil Klapka, Karel Weinlich 

15.12.2003 Hotel Crowne Plaza, 

Salonek RAČA 

Alena a Martin Hybšovi, Skupina ZIG-

ZAG, Josef Štágr - zpěv, Jakub Hybš 

13.12.2004 Hotel Crowne Plaza, 

Salonek RAČA 

Alena a Martin Hybšovi, Skupina ZIG-

ZAG, Jakub Hybš se skupinou 

19.12.2005 Hotel Crowne Plaza, 

Salonek RAČA 

Alena a Martin Hybšovi, Katka 

Smejkalová, Ivanka Devátá, Uršula 

Kluková, Věra Křesadlová, Jitka 

Nedvědová, Studentky SUŠTŘ (módní 

přehlídka) 

18.12.2006 Hotel Crowne Plaza, 

Salonek RAČA 

Alena a Martin Hybšovi, Skupina ZIG-

ZAG 

17.12.2007 Hotel Crowne Plaza, 

Salonek RAČA 

Alena a Martin Hybšovi, Dětský soubor 

1.12.2008 Hotel Crowne Plaza, 

Trojsálí Bruncvík, 

Libuše, Přemysl 

Slavnostní večer, Ivanka Devátá, TWO 

Voices, Trio ARUNDO, Alexander 

Hemala 

14.12.2009 Hotel Crowne Plaza, 

Salonek RAČA 

Pavel Kožíšek, Hanka Křížková, Dětský 

taneční kroužek 

13.12.2010 Hotel Crowne Plaza, 

Salonek RAČA 

Bára Štěpánová, Matouš Vítek, Eva 

Manderiová, Alena a Martin Hybšovi 

12.12.2011 Hotel Crowne Plaza, 

Salonek RAČA 

Pražské mažoretky, Gabriela Vránová, 

Vystoupení 5ti členek Klubu ŽAP 

10.12.2012 Hotel Crowne Plaza, 

Salonek RAČA 

Dětský soubor Ratolesti, Stanislav 

Zindulka, Sbor seniorek Hlaholu 

2.12.2013 Hotel Crowne Plaza, 

Trojsálí Bruncvík, 

Libuše, Přemysl 

Slavnostní večer 

Při předání brožury do tisku nebyl ještě 

hotový program  

 

Od roku 1998 všechny výše uvedené večery provázel 

hudbou a zpěvem pan Jaromír Jansa. 
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PŘÍLOHA VI. 
 

Zvolené funkcionářky výborů Klubu ŽAP 

 
1994 Výbor Dana Hybšová, Hanka Lamačová, Marta 

Šépková, Františka Langmaierová 

 Revizní komise Miluše Czeková, Jarka Nenáhlová, Milu 

Dufková 

1995-1996 Výbor Dana Hybšová, Hanka Lamačová, 

Františka Langmaierová, Mirka 

Kulhánková, Věra Urbanová 

 Revizní komise Miluše Czeková, Marta Šépková, Milu 

Dufková 

1997-1998 Výbor Dana Hybšová, Hanka Lamačová, 

Františka Langmaierová, Mirka 

Kulhánková, Věra Urbanová 

 Revizní komise Miluše Czeková, Libuše Pavelková, Dana 

Čermáková 

1999-2000 Výbor Dana Hybšová, Mirka Kulhánková, Věra 

Urbanová, Miluše Dufková, Libuše 

Pavelková, v roce 2000 kooptována Eva 

Zelenková 

 Revizní komise Miluše Czeková, Eva Slezáčková, Dana 

Čermáková 

2001-2004 Výbor Dana Hybšová, Mirka Kulhánková, Věra 

Urbanová, Miluše Dufková,  Eva 

Zelenková 

 Revizní komise Miluše Czeková, Eva Slezáčková, Libuše 

Pavelková 

2005-2009 Výbor Dana Hybšová, Mirka Kulhánková, Věra 

Urbanová, Miluše Dufková, Eva 

Zelenková, Libuše Pavelková, Naďa 

Drastilová 

 Revizní komise Miluše Czeková, Eva Slezáčková, Jana 

Trojáková 
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2010-2011 Výbor Marta Křečková, Lenka Kardová, Věra 

Urbanová, Jarka Petrová, Miluše Dufková, 

Eva Zelenková, Věra Otradovcová 

 Revizní komise Dana Hybšová, Dana Pařízková, Naďa 

Drastilová 

2012-2013 Výbor Marta Křečková, Dana Hybšová, Lenka 

Kardová, Věra Urbanová, Miluše Dufková, 

Eva Zelenková, Věra Otradovcová 

 Revizní komise Jarka Petrová (+ edukátorka), Dana 

Pařízková, Naďa Drastilová 

 

 

PŘÍLOHA VII. 

 

Aktivity Klubu ŽAP – jak šel čas   
Řazeno abecedně 
Besedy s odborníky – na rekondicích  

Cvičení s gumovým pásem 2x měsíčně 

Členské schůzky 1x měsíčně 

Ergoterapeutická odpoledne 1x za týden 

Charitativní sbírky (prodej) příležitostně 

Klasické masáže a kosmetické masáže podle zájmu 

Květinový den - Český den proti rakovině každoročně 

Odborné přednášky na členských schůzích 1x měsíčně 

Odborné kurzy příležitostně 

Oslavy jubileí členek Klubu 1x za čtvrtletí 

PF všem sponzorům, lékařům, příznivcům každoročně 

Plavání a cvičení v bazénu 4x měsíčně 

Pochod AVON proti rakovině každoročně 

Plaveme prsa každoročně 

Pomoc při povodních v r. 2002 

Projekt DOKÁŽEŠ TO TAKY každoročně 
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Přednášky a instruktáže samovyšetřování 2-4x za měsíc 

Předvánoční setkání každoročně 

Půjčování vlastního přístroje na masáž lymf. otoků dle potřeby 

Rekondiční pobyty 2-3x za rok 

Semináře 2-3x za rok 

Smluvně zajištěné vyšetření imunitního systému, 

osteoporózy, cévní, kožní, lymfatického otoku 

 

Sobotní výšlapy do okolí Prahy 1x měsíčně 

Společné návštěvy divadel, koncertů příležitostně 

Spolupráce a každoroční výměnné pobyty s Klubem 

VENUŠA z Bratislavy 

 

Spolupráce na televizních pořadech  

Spolupráce s Kluby a Sdruženími v ČR  

Spolupráce s Aliancí žen s rakovinou prsu  

Spolupráce s Ligou proti rakovině  

Účast na akcích "DNY ZDRAVÍ" příležitostně 

Veselé úterky v Chabrech 1x za měsíc 

Víkendové pobyty 1-2x za rok 

Celodenní autobusové zájezdy 1x za rok 
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rekondiční pobyt se Sdružením zdravotně postižených 

Konstantinovy Lázně Nové Město na Moravě 

Luhačovice 
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Relaxace Po cvičení 

Ranní rozcvička 

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

Rekondice na Pleši 

Večerní beseda s lékařem 

Umíme se bavit 
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Edukace pro veřejnost 

Seminář 

Ukázka tiskovin 
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Cvičení ve vodě 

Plaveme prsa 
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Z předvánočních setkání 
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www.klubzap.cz 

e-mail: klub.zap@seznam.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dana Hybšová 

 

 

 

2O let činnosti Klubu ŽAP 

aneb 

Jak šel čas … 

 

Zlom a grafická úprava Veronika Karbanová 

Pro Klub ŽAP za sponzorovanou cenu vytiskla  

Reklamní agentura A.R. GARAMONT s.r.o. 

Belnická 785, 252 42 Jesenice u Prahy 

v nákladu 300 ks 

 

Brožura je neprodejná 
 


