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Světova 8, 180 00 Praha 8 - Libeň 

 

 ŽAPodaj            
BŘEZEN 2018         AKTUALITY, NOVINKY, ZPRÁVY 
                                                            
 

 

 

  Rok 2018 = 25 let spolu 
 

 

 

   

 

 

                                                                                             

 Milé ŽAPky,  ŽAPáci, milí přátelé, 

tyto krásné chvíle jsou už minulostí. 

Jedno přísloví říká: „Neplač nad 

rozlitým mlékem“ – A O TOM TO JE! 

Předvánočním setkáním jsme ukončily 

jenom další rok naší klubové činnosti a 

vstoupili jsme do 25. roku od založení 

Klubu ŽAP.. Naší snahou je i v tomto 

roce se s Vámi potkávat co nejčastěji, 

podávat Vám co nejvíce informací,  

a   nabídnout co nejvíce aktivit jak pro 

volný čas, tak také pro zdraví. Od Vás 

očekáváme pomoc při společných akcích – jako je Květinový den, Plaveme prsa, AVON 

pochod , účast na cvičeních, vycházkách a dalších. Jistě není třeba zdůrazňovat, že naše 

společenství je živý organizmus a když ho nebudeme společně „krmit“ – nemůže existovat. 

Přejeme Vám všem sílu,  zdraví, radost a spokojenost. Přejeme Vám umění přijímat a 

rozdávat lásku.                                                                                        

                                                                                                                     Výbor 

 

 

Svět je kulatý. Místo, které se zdá být koncem, může být také začátkem. 
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PONDĚLKY: 

 

            Všechny to víme. Přesto zopakuji, že 

každé pondělí (pokud není svátek nebo 

turnaj v minigolfu) se scházíme 

v kanceláři, nedočkavé na příjemnou 

práci, která nám dává mnoho radosti a 

uspokojení. Jedná se o ruční výrobu 

drobných dárkových předmětů, z jejichž 

prodeje jde výtěžek na sbírkový účet. To, 

že se vždy najde čas na „hodování“, není 

třeba zdůrazňovat. Děvčata, která chodí 

pravidelně, přicházejí obtěžkána 

krabicemi plnými domácích zákusků a 

dobrot. Při kávičce či čaji pak hodnotíme nejen gastronomickou část odpoledne, ale 

vymýšlíme nápady na samotnou ruční práci.                                                                       Dana 

 

 

 

           Minigolf: 

           Je oblíbená hra tisíců lidí. Věk ani pohlaví nehraje roli. Proto i my 

v rámci zdravého pohybu se jednou měsíčně scházíme v O2 aréně, 

abychom alespoň hodinku věnovali zábavné hře. Zveme 

Vás do 3. ročníku.  Jistě si i Vy minigolf oblíbíte. 

Datum se můžete dozvědět na členské schůzce.  

                                                                    A to je on …… golfový míček. 

            V dubnu se sejdeme  v O2aréně v pondělí 16.4. ve 13,30 hodin. 

 

                                                

 ÚTERKY:      

 

Kavárnička v Chabrech: 

Jedna, dva, tři… To je ono! Třetí úterý se každý měsíc těšíme na setkání v kavárničce 

SOKOLOVNY v Chabrech. Proč?   Posedíme, popovídáme o radostech a dění v rodině, 

v Klubu a tak….     Vaří se káva, čaj, „cpeme se“ výbornými zákusky a ovocem, prohlížejí se 

fotografie a procházíme vzpomínkami. Jednou za čtvrtletí společně oslavíme kulaté a 

půlkulaté  narozeniny všech, které přijmou pozvání. Pro ně máme připravené malé 

překvapení.  Letos připadá 1. jubilejní kavárnička na datum  17.dubna .Moc se těšíme na 

setkání se všemi, kdo oslavili jubileum v 1.čtvrtletí 2018- 

 

 

Zvuk smíchu se mi vždy zdál tou nejcivilizovanější hudbou na světě. (Sir Peter Ustinov) 
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Členské  schůzky:   

Následně si zapište do kalendáře a do diářů termíny konání 

členských schůzek: 

27.březen, 24.duben, 29.květen, 19.červen, 25.září, 

30.říjen, 27.listopad.  

Členská schůzka se koná vždy poslední úterý v měsíci s letošní 

výjimkou – ČERVNA – kdy na poslední úterý připadá  2.den 

rekondice.  

Pro připomenutí: Schůzka začíná v 15,30 hodin v prostorách Českobratrské církve 

Evangelické v Praze 6. Zikmunda Wintra 15.  

Na schůzce Vám vždy sdělujeme ty nejčerstvější informace o konání plánovaných akcí, 

hodnotíme uplynulý měsíc, případně rozdáváme přihlášky na sjednanou rekondici.  

Zpravidla pak následuje přednáška, ať už lékaře, nebo z jiného zajímavého oboru 

.      

Divadla 

Jana Bednaříková se ochotně a pečlivě stará o to, abyste každý měsíc měli 

možnost výběru z divadelních představení, která se hrají v divadlech Na 

Fidlovačce, Na Vinohradech a U Hasičů. Před každou členskou schůzkou 

(nebo po schůzce) si u ní můžete zakoupit za sponzorovanou cenu 

vstupenky do jmenovaných divadel podle nabídky.  Telefon na Janu: 

777 141 486 

 

 

STŘEDA: 

Cvičení: 

V každou lichou středu začíná v 15,30 hodin v tělocvičně speciální školy ve 

Vršovicích, Moskevská 29 - cvičení pro ty ŽAPky, které ještě nezapomněly, jak 

zdravý je pohyb, mají rády skupinové cvičení a pro radost i fyzickou zdatnost si 

přicházejí zacvičit s Hankou Jankovou. Stále čekáme na větší účast. 

 

 

ČTVRTEK: 
Je vyhrazen dvěma aktivitám.   a) Plavání a cvičení v bazénu 

                                                  b)  Cvičení tai-chi 

POZOR !!! Od ledna letošního roku jsme byly nuceny změnit čas užívání bazénu, a sice: 

Pouze na jednu hodinu od 14,30 – 15,15 hodin 

Výzva: „Čekáme na Vaši větší účast“ platí i tady. 

 

      Cvičení tai-chi pořádá Aliance žen s rakovinou prsu a je zcela zdarma. Kde? V tělocvičně T3 

hlavní budovy Sokola Újezd 452/42 – Praha 1, Malá Strana, a to od 16,15 do 17,45 hodin.  

Další zájemkyně o toto pohodové cvičení jsou vítány. 
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      Rekondice:                                                                           Vlak jede krajinou………….                      

  

      Na rok 2018 jsme naplánovaly 3 rekondiční pobyty: 

         Od 4. do 11. dubna – TRHOVÉ SVINY:  

 Ubytování ve dvou a třílůžkových pokojích v hotelu 

ATOS s plnou penzí.                        Cena 2.100,- Kč   

 

        Od 25. června – PODĚBRADY:  

Ubytování v penzionu Fontána  ve  dvoulůžkových a  

třílůžkových pokojích. Polopenze.                       

Cena  2.700,- Kč 

Počet lůžek je omezen -  

 

        Od 21. do 28. října - FRANTIŠKOVY LÁZNĚ:  Ubytování v hotelu Pawlik ve 

dvoulůžkových pokojích s polopenzí. Počet lůžek je již objednán Předběžná cena   6.600,- 

Kč (čekáme na dotaci). Prodejkyně kytiček budou zvýhodněny. Pro přihlášené budou 

písemné přihlášky k dispozici na dubnové schůzce. 

 

        DUBEN: Zveme Vás na veletrh neziskovek (NGO) 11.dubna – Forum Karlín 

                      25.dubna pořádá Židovská obec Praha „Den Shalom“ 

 

        KVĚTEN: 

       Do diáře: Český den proti rakovině - pro nás KVĚTINOVÝ DEN – 16.května 

                          25. – 27. 5. Projekt Aliance žen s rakovinou prsu – DOKÁŽEŠ TO TAKY 

 

        ČERVEN bude opravdu bohatý a náročný: 

 

        V rámci významného 25. výročí  založení Klubu ŽAP 

pořádáme pro členy odpolední plavbu parníkem po Vltavě. 

Zajištěna je  hudba a pohoštění. Plavba je naplánována na 

středu 6.června. Parník  LABE vyplouvá od Čechova mostu  

v 15,00 hodin. Sraz  na nábřeží ve 14,30 hodin. Oblečte se 

podle počasí a hlavně: Nezapomeňte doma dobrou náladu. 

  

 

        Avon pochod nás čeká 9.června 

 

        Setkáme se s kamarádkami z bratislavských VENUŠÍ. Přijedou do Prahy  ve čtvrtek 

21.června, odjíždět budou v neděli 24. Program připravujeme, podrobnosti se dozvíte na 

květnové členské schůzce.   

 

 

Život je buď smělé dobrodružství, nebo nic. 
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OHLÉDNUTÍ  DO MINULÝCH MĚSÍCŮ: 
 

Cena MČ Praha 18 pro  Danu Hybšovou 

 

Milá Dano, 

 jsme hrdé, že jsi z rukou pana starosty Mgr. Ivana Kabického převzala ocenění za 

dlouholetou dobrovolnickou a nezištnou práci pro ženy s onkologickým onemocněním. 

Byla jsi v opravdu výjimečné společnosti, vždyť dalšími oceněnými byli spisovatel - 

historik, pedagog - logoped, profesorka konzervatoře, sbormistryně, fotbalista a tenistka. 

Potěšila nás Tvá slova, kdy jsi ve svém projevu vzpomněla na všechny Žapky jako své 

spolupracovnice, bez nichž by Klub ŽAP nebyl tím, čím je. 

      Příjemné prostředí, hudební program dam z Two Woices, osobní péče pana starosty a jeho 

spolupracovníků o všechny hosty jenom umocnily naše krásné pocity.  

Velmi oceňujeme, že MČ Prahy 18 tuto cenu udílí a dává tak najevo, že si váží svých 

letňanských osobností, které ve svém životě udělaly tolik prospěšného. 

                   

      Za zúčastněné : Jarka, Milu, Marta K., Anička B, MartaV  a vnučka Verunka  

 

 
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ, ANEB UŽ NEJSEM SÁM 

Jako v pořadí druhý muž - člen Klubu ŽAP a doslova trn mezi rozkvetlými růžemi, zúčastnil 
jsem se předvánočního setkání v hotelu International, které se konalo v pondělí 11. 12. 
2017. Teprve během bohatého a pestrého programu vyplnil přihlášku další nový člen Klubu 
ŽAP Petr MIŇOVSKÝ, takže jsme mezi věčně usměvavými ženami, které jsou nabité 
neutuchajícím elánem a smyslem pro život, už tři.. Ještě jsem neviděl tolik Žapek pohromadě 
a jak mi bylo řečeno, prý je jich mnohem více. Stoly byly plné napečeného vánočního cukroví 
od přítomných žen. Nechyběly ani obložené chlebíčky, červené nebo bílé víno a voda 
s citronem či pomerančem. 
Program nejen zahájila, ale po celou dobu provázela předsedkyně Klubu ŽAP Marta 
KŘEČKOVÁ. Úvodem se představily členky Top Stepu, kdy předvedla třiaosmdesátiletá 
žena dvě ukázky španělského tance. Pak jsme si vyslechli dvě písně v podání jedné 
z tanečnic a nakonec jsme viděli ukázku břišních tanců. Tuto skupinu vedla Renáta 
BROŽOVÁ. Následovala chvilka poezie, kdy nám paní Helena KOHOUTOVÁ přečetla 
článek Jana NERUDY „Vánoční trhy“. A na závěr, jako třešnička na dortu vystoupil 
zkráceným programem Dětský folklórní soubor KYTICE pod vedením Mgr. Heleny 
HARČARIKOVÉ. Byl to nezapomenutelný a dojemný zážitek až k pláči. Volné chvilky mezi 
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jednotlivými ukázkami a pak až do 19 hodin zpestřil atmosféru pan Jaromír JANSA, který 
hrál na elektronické klávesy a zpíval. 
Ještě než začala tombola, předsedkyně Klubu ŽAP poděkovala a jmelím podarovala 
jednotlivé členky výboru za práci v uplynulém období, jmenovitě: Daně HYBŠOVÉ, Evě 
ZELENKOVÉ, Mgr. Jaroslavě PETROVÉ, Janě KREJCAROVÉ, Milušce DUFKOVÉ, Věře 
OTRADOVCOVÉ, Daně PAŘÍZKOVÉ, Naděnce DRASTILOVÉ a pak ještě nejmladší člence 
ing. Martě VOTAVOVÉ. Poděkování patřilo i předsedkyni Martě KŘEČKOVÉ. 
Po celou dobu programu si jednotlivé členky Kubu ŽAP rozdávaly různé dárečky a po celém 
sále panovala skvělá pohoda v přátelském duchu. Po rozdání tomboly však jednotlivé členky 
hojně opouštěly prostor, až jsme u jednoho stolu zůstali téměř do půl deváté v devíti lidech. 
Myslím, že se večírek povedl a všem se velice líbil. Opět se těším na další setkání s partou 
skvělých žen, mezi kterými se vždy cítím velice dobře, nemám chmurné myšlenky a neustále 
mládnu nejen na duchu. 
                                                                                                                    Váš věrný a oddaný Žapák Ruda 
 

     

 

 

První letošní vycházka byla v pátek 5.ledna, a to již tradičně k Jesličkám v Prokopském 

údolí. Sešlo se nás 14 + fenka Pallaska. Ruda s Martou nám přichystali překvapení. V batohu 

a taškách nesli vše potřebné na pořádný piknik.  Ten se opravdu povedl: pekly se špekáčky 

(mimochodem moc dobré), našlo se i něco dobrého k pití, i sladké ke kafíčku. Zkrátka taková 

malá hostina v přírodě. Na začátek ledna bylo počasí téměř jarní.  

Malé dobrodružství jsme si užili při procházce jeskyní, vyzkoušeli houpačky a skluzavku. 

Hezky jsme se prošli, povídali jsme si a rozešli jsme se na Smíchovském metru.  

Moc pěkně jsme zahájili tento jubilejní rok, kdy oslavujeme 25. výročí  založení Klubu ŽAP. 

Říká se „jak na Nový rok, tak po celý rok“ a já věřím, že naše další akce budou stejně prima. 

 Děkujeme Martě a Rudovi. 

Za účastnice lednové vycházky shrnula Jarka E. 

                                                     

 

Moudří lidé cestují, aby objevili sami sebe. 
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Moudří lidé cestují, aby objevili sami sebe.                                           

PIKNIK V PROKOPÁKU 

Velmi vydařenou akcí, pátý den roku 2018, stala se vycházka a piknik v přírodě za účasti 

dvanácti členů Klubu ŽAP (z toho navíc tři členové KPMV: Martička VOTAVOVÁ, 

Jaruška PETROVÁ a já) a jednoho bývalého člena KPMV, nyní aktivního účastníka Petra 

SLAVÍKA a čtyřnohého přítele člověka. Společně jsme se setkali těsně po desáté hodině 

nad stanicí metra Nové Butovice, kam jsem pouze já přijel busem linky číslo 149 a ostatní 

metrem. Jaruška se k nám 

pak přidala cestou v Nové Vsi 

a Petr došel proti nám z 

Hlubočep. Hned po svém 

příjezdu šokoval jsem 

přítomné ženy nejen tím, že 

jsem si vzal v pátek neplacené 

volno, ale že jsem ve dvou 

taškách nesl pytel dřeva, 

dvacet špekáčků, tři vidlice na 

opékání navíc ještě litr 

svařeného vína. Jediný, kdo 

kromě mne o tom věděl, byla 

Martička, která však předem 

nic neřekla. Volnou chůzí 

jsme šli z Nových Butovic 

přes Novou Ves do Prokopského údolí, kde se konal piknik na bývalém koupališti u obce 

dětí ve žlutých svítivých vestičkách, jejichž cíl byl v Nové Vsi u dřevěného betlému, kam 

směřovaly i  naše kroky. 

Paradoxně se tak spojily dvě 

odlišné skupinky lidí: maličcí 

caparti z nedaleké mateřské 

školky v Nových Butovicích a 

ženy z Klubu ŽAP. Naše 

skupinka se u dřevěného betlému 

na několik minut zastavila. Zde 

jsme pořídili několik 

hromadných fotek, kdy nebýt 

vizuálního rozdílu, těžko by se 

dle chování dalo rozlišit, kdo do 

jaké skupiny patří. Martička si 

sedla na houpacího koníka, pak 

si hrála s dřevěným datlem a 

kolem ní běhaly malé děti. 

Když jsme se dokonale vyřádili, pokračovali jsme dál. 

Všechny účastnice vyndaly ze svých tašek různé vánoční cukroví a nápoje. Martička 

položila na stůl dvě lahve s pivem a šla rozdělat oheň. Já pak vyndal špekáčky a nastala 

skvělá nálada. Během necelé hodinky přišel z Hlubočep Petr SLAVÍK, který donesl 

čerstvé obložené chlebíčky a šokoval tak jako já ženy, které nic takového vůbec nečekaly. 

Skvělá nálada pak pokračovala i při závěrečné chůzi do Hlubočep, kdy jsme se zastavili i u 

známého jezírka. 

 

                                                                                                                                              

Ruda 
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      Ze života Klubu 

 

     Vánoční koncert Ligy proti rakovině je tradicí, na které členky ŽAP nemohou 

chybět. Tentokrát jsme v programu vyslechly vokální soubor Gentleman Singers - osmi 

členný mužský sbor. Součástí koncertu je vždy předávání cen: Za významnou vědeckou 

práci byl vyznamenán Mgr. Zbyněk Heger, Ph.Dr. z Agronomické fakulty Brno. 

Novinářská cena byla předána PhDr. Evě Křížové za dlouholetou propagaci Ligy proti 

rakovině. Cenu „Skokana roku“ byla udělena Lize proti rakovině Hradec Králové. 

Z koncertu si všichni odnesli velice dobrý pocit. 

    

      15.ledna se konalo na Ministerstvu zdravotnictví setkání NNO s novým ministrem 

zdravotnictví panem Adamem Vojtěchem. Kromě pana ministra nás pozdravili: náměstek 

pro legislativu a právo  Radek Polcar, náměstkyně ministra Alena Šteflová, náměstek pro 

zdravotní péči Roman Prymula, ředitelka Odboru dohledu nad zdravotním pojištěním paní 

Helena Regnerová a prof. Štěpán Svačina – poradce ministra a předseda České lékařské 

společnosti.  

      Každý ze jmenovaných věnoval několik minut objasnění, čeho se jeho resort týká. Po 

krátkých projevech došlo na dotazy a návrhy z pléna. Některé z dotazů byly zodpovězeny, 

některé pak – jak bylo řečeno – potřebují  čas. Zasedání trvalo přibližně 2 hodiny. 

 

     24.ledna jsme se zúčastnily 9. pražského onkologického kolokvia pro pacienty. Seminář 

zahájila doc.MUDr. P. Tesařová s přednáškou Úloha pacienta v procesu léčby a 

uzdravování. MUDr. Fricová přednášela o léčbě bolesti, MUDr. Kapounková o pohybové 

aktivitě onko pacientů. Vystoupil i Petr Koukal s programem STK pro chlapy a Petr 

Havlíček mluvil o výživě a zdr. živ. stylu v prevenci zhoubných nádorů. Dále vystoupily 

zástupkyně ml. pacientek Bellis, Amélie, Onko-Unie, Stomici a Hlasu pacientek. 

Děkujeme Dialogu Jessenius za důležitá témata a získání potřebných informací. 

Za ŽAP se zúčastnily: DanaH, DanaP, MartaK, Jarka a Zuzka. 

 

       Sympozium ke Světovému dni proti rakovině se konalo 31.ledna v Lékařském 

domě. Tématem letošního prvního sympozia byly nádory tlustého střeva a konečníku.  

Zahájila   MUDr. Michaela Fridrichová a úvodní slovo měl MUDr. Štěpán Svačina. 

V krátkých  cca 25minutových  vstupech hovořili: MUDr. Norbert Král z 1.LF UK o 

Screeningu kolorektálního karcinomu. O nových pohledech na diagnostiku mluvil  MUDr. 

Tomáš Grega z ÚVN. MUDr. Lenka Ostřížková z FN Brno nám přiblížila možnosti léčby 

metastatického kolorektálního karcinomu. Zajímavou přednášku měl MUDr. Jiří Pudil 

z ÚVN o chirurgické léčbě jaterních metastáz kolorektálního karcinomu. Pro mnohé 

přítomné to bylo určitým překvapením, protože o metastázách do jater se velmi málo 

mluví. O možnostech radioterapie hovořila MUDr. Tereza Drbohlavová. Doc. RNDr. 

Ladislav Dušek se věnoval epidemiologii karcinomu tlustého střeva a konečníku.                        

 

 

Je lepší mít bohatou duši než být bohatý. 
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      Krasohled 

5. února jsme na pozvání Aliance navštívily vernisáž koláží paní Jitky Dosoudilové. 

Výstava se koná v Evropském domě v Jungmannově ul. 24, Praha 1 a je volně přístupná. 

Byla otevřena ke Světovému dni proti rakovině a nás těší, že jsme Jitku poznaly ještě 

jinak než ze cvičení Tajči, kde se setkáváme. 

Všem výstavu i návštěvu Evropského domu doporučujeme.   

                                                                                     Marta K, Jana, Nela, MartaV a Jarka. 

 

     Děkujeme Jarce Bertlové za milá slova uznání, která řekla na lednové schůzce. Příprava 

Vánoční je opravdu náročná a poděkování si zaslouží každý, kdo jakkoliv pomůže. Jsme 

moc rády, že mezi sebou máme nadané organizátorky, PC specialistky, pekařky- cukrářky, 

nákupčí, baličky a další a další, ale hlavně milé a hodné kamarádky. 

 

Děkujeme Jarce Petrové, že nám na lednové schůzce připomněla organizace a 

programy, které pro ženy s onkologickým onemocněním aktivně pracují. Seznámila nás s 

klinickými studiemi, které můžeme najít na úvodní stránce Aliance žen s rakovinou prsu  

    s novinkami v léčbě i s potravinami, které podporují uzdravení. 

                                                            

      Minigolf 2017: 

1. místo   Jarka Petrová s průměrem    47 bodů 

       2. místo: Marta Křečková       „            51 bodů   

       3. místo: Dana Pařízková        „            53 bodů 

       Nejlepší v 1. úderu na jamku byly: I.Bílková a M. Votavová -            7x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                         Dana Hybšová                               6x 

                                                         H. Jiroušková, N. Jakubcová, 

                                                         M. Křečková M. Votavová           4x 

 

Ani jednou jsme na 1.úder nezdolaly jamku č. 13 a to je výzva!!! 

Golf hrajeme jedno pondělí v měsíci od 13.30 hod. za dotovanou cenu. Zvládne to každá a 

ta legrace za to stojí. 

Před hrou či po ní si můžeme posedět u kávy, vína, domácí limonády a dojet si na WC na 

koloběžce. Je to vždy hezké odpoledne. 

                                                                                                       

 

   Vycházka dne 7.února 2018  - cíl Werichova vila na Kampě: 

 

Sraz jsme měli na Klárově ve 13 hodin 

odkud jsme se vydali pod vedením Marty 

Votavové k cíli. Během naší cesty jsme 

měli několik krátkých zastávek u 

zajímavých historických objektů a míst. 

První zastavení bylo hned na Klárově, 
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odkud jsme viděli probíhající renovaci renesančního domu U Bílé botky v Rybářích, který 

dostal název podle zde  

pobývajícího ševce s jeho dílnou. Později v letech 1960 -70 byla budova zrekonstruována pro 

herečku Slávku Budínovou. V současné době probíhá rekonstrukce pro nového vlastníka 

Rudolfa Jelínka, který zde má 

v plánu vybudovat muzeum 

likérnictví. 

Druhá naše zastávka byla u 

Hergertovy cihelny z r. 1781. 

Dnes je zde muzeum Franze 

Kafky. Před muzeem jsou  

sochy od Davida Černého - 

autora miminek, která jsou 

umístěna na Žižkovské věži. 

Třetí naše zastavení bylo u 

nejužší uličky v Praze v jejíž 

blízkosti Cihelná ul.č.20 jsme 

vzpomněli Vladimíra Holana, 

nejvýznamnějšího českého 

básníka a překladatele 20.století, který zde žil i zemřel. 

Dále jsme v ul. Míšenská  vzpomněli na herce Eduarda Vojana, který se zde narodil. 

Při zastavení u domu s názvem U Bílé kuželky, který byl postaven v letech 1708 - 14 v duchu 

baroka. V druhém patře jsou dochovány nádherné malované barokní trámové stropy. Byl zde 

hostinec ve kterém se hrály kuželky, což nebyla tak nevinná kratochvíle, neboť zde leckterý 

hráč přišel i o celý svůj majetek. Hrálo se zde o velké částky a tak tu často docházelo k 

menším i velkým rvačkám, podle toho kdy, kdo a co prohrál. Dodnes je zde restaurace - 

Lokál. 

Naše další zastavení bylo u čtyřramenného funkčního, plynového kandelábru na Dražického 

náměstí. Kandelábr byl 

vyroben v 

Komárovských 

železárnách. Je na 

žulovém podstavci 

s kruhovou profilovanou 

římsou, na přední straně 

je umístěn historický erb 

Prahy. Litinový sokl 

tvoří čtveřice ženských 

postav v rouchu, 

osvětlovací lucerny jsou 

připevněny na čtyřech 

ramenech, podepřených 

bohatě zdobenými 

esovkami a na horní 
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hraně jsou umístěny čtyři draci. V Praze je dodnes zachováno celkem 80 kandelábrů, nikoliv 

tak nádherných jako tento. Také jsme se na naší "pouti" zastavili v kostele Pany Marie pod 

řetězem – kostel maltézských rytířů. Ve štítu je socha Madony a uvnitř obrazy Karla Škréty, 

nejvýznamnějšího barokního malíře 17.století, plastiky Jana Jiřího Bendla, nejvýznamnějšího 

raně barokního sochaře který je mimo jiné autorem soch mariánského sloupu, který původně 

stál na Staroměstském náměstí. Na Maltézském náměstí jsme postáli u první "lavičky" 

Václava Havla  v České republice. Jedná se o celosvětový projekt, místa pro dialogy. Zhlédli 

jsme zde Nosticův palác rodu pánů z Nostice, kteří se usadili v Praze a velkou měrou zasáhli 

do našich dějin. Dnes v paláci sídlí Ministerstvo kultury.  

V rozsáhlé knihovně pracoval Josef Dobrovský - autor české mluvnice i historiograf František 

Martin Pelcl. Dle jeho učebnice se až do začátku působení Františka Palackého učil dějepis. 

Budova Nosticovy jízdárny, v současné době tělocvična baletu, byla vybudována v roce 1765. 

V ní žil František Martin Pelcl a po roce 1829 zde bydlela rodina Antonína Mánesa - 

významného českého malíře a kreslíře. Též tu pobýval nějakou dobu i historik Josef 

Dobrovský. 

Za jízdárnou v domě č.2 zemřel Kryštof Dientzenhofer významný stavitel. Bydlel zde i jeho 

syn Kylián Ignác, který se zde narodil i zemřel. 

Poslední zastávka byla u zlomkového mlýna u Čertovky, kde jsme se dozvěděli díky naší 

Martě - průvodkyni - milovnici cestování po zajímavých místech s bohatou historií, plno 

zajímavých informací o vlastnících, jak se místo měnilo dle jednotlivých vlastníků i o tom, že 

tu byly první přírodní lázně v Praze - s kamínky v proudící vodě Čertovky. Ještě nutno zmínit 

i malé Nosticovo divadlo (dnes divadlo Kampa) nacházející se v areálu paláce Michnů z 

Vacínova, barokní palác, dnešní Tyršův dům v kterém sídlí Česká obec sokolská. 

Naše cesta za poznáním byla velice příjemná. Za dobré nálady a vzájemné podpory  

a milého povídáni jsme dorazili do cíle. 

Werichova vila nebo Dobrovského domek jsou používané k označení budovy čp.501 

na malostranském ostrově Kampa - cíl našeho snažení. 

Málokterá pražska historická budova je opředena tajuplnou historií a skrývá osudy  

tolika významných osobností, jež spojovalo jediné - slovo, „ divadlo“. A tak hurá za  

další historií i současností.  

Ve sklepení budovy se lze v místnosti "hliniště" seznámit kde a jak byl "stvořen" Golem Další 

místnost v přízemí "Holanerium" je věnována vzpomínce na básníka Vladimíra Holana, který 

zde v letech 1945-80 žil. Ale s majitelem se nijak zvlášť tzv. nemuseli. 

V prvním patře lze zavzpomínat, připomenout si Jana Wericha, Jiřího Voskovce i Jaroslava 

Ježka - protagonisty Osvobozeného divadla. Je zde místo i pro tvorbu poválečných filmů či 

tvorbu pro děti. 

Vše si je možné naplno znovu zažít díky interaktivní, digitální technologii, která umožní 

spojení mezi zařízením a návštěvníkem. Lze si tady třeba vyslechnou telefonický rozhovor 

pana Jana Wericha s Jiřím Voskovcem za jeho pobytu v Americe. 

Velice dojemná a působivá je možnost pocítit podmanivou atmosféru při návštěvě tzv. 

„pracovny Jana Wericha". Je zařízena původními dobovými předměty a člověk při vstupu má 

pocit, že pan Werich jen na chvilku odešel. 

Návštěvník si může vše vychutnat průběhem klasické prohlídky, ale též ve velké míře 

použitím již zmíněné techniky. Tuto možnost nabízí  expozice - jako vůbec první muzeum v 
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Evropě. V podkroví budovy je k dispozici multifunkční sál pro různé kulturní akce. Zadní část 

zahrady Werichovy vily je situována na břehu romantické Čertovky. Zbývající "přední" část 

je volně propojena s parkem Kampa. 

Na závěr naší vycházky jsme všichni s radostí okusili dobrý zákusek s kávou či čajem v 

cukrárně, která  je umístěna hned při vstupu do vily. 

Po příjemném posezení, sdělení všech dojmů a posilnění jsme se vydali ke svým domovům. 

Bylo to velice příjemné, nevšedně strávené odpoledne s přáteli, obohacené o laskavý, 

zajímavý výklad naší průvodkyně Marty Votavové, které za to vše patří velký DÍK. 

TĚŠÍME SE ZASE NĚKDY PŘÍŠTĚ.                                                                  Marcela M 

 

Hračky a vzpomínky: 

8.března jsme skromně na výborové schůzce oslavily Mezinárodní den žen. Po schůzce jsme 

se sešly s dalšími ŽAPkami u Metra Palmovka. Cílem naší vycházky byla výstava retro 

hraček v Grabově vile v Libni. Náhradní dopravou jsme dojely na konečnou stanici Bulovka a 

pokračovaly nám neznámým parkem ke zmíněné vile. Teplo sice vypadá jinak, ale sluníčko 

nás provázelo celou cestu a výhledy na Libeň nás opravdu oslnily. Vstup na výstavu byl 

zdarma, byla možnost odložit kabáty a prohlídka nebyla časově omezena. Dnes je velmi často 

užívané slovo  RETRO. Staré, zapomenuté, už dávno neužívané. Ale pohled na ono „retro“ – 

zvláště, když se to týká našeho dětství a mládí, je krásné a dojemné. Dlouho jsme postávaly, 

podrobně prohlížely a hledaly alespoň podobnost s hračkami našeho dětství. Od panenek, 

kočárků, kolébek, postýlek, kuchyněk a pokojíčků,  nádobíčka a různých kostek a stavebnic 

pro děvčátka a vláčků, autíček a stavebnic, houpacích koníků a jiných dávno zapomenutých 

hraček pro chlapce. Opět to bylo krásné odpoledne, sešlo se nás 14 a jistě žádná nelitovala.  

Díky Marto za nápad.             

                                 Dana

      

   

Program vycházek a výletů na duben a květen  připravila Marta Votavová 

tel. 724 028 845 

 

Neděle 15. 4. 2018 – Výstava narcisů a tulipánů na Výstavišti v Lysé nad Labem 

Sraz bude u pokladen Masarykova nádraží v 9.05 h, odjezd v 9.21 h (příp. 9.28 h z Vysočan). 

Oběd si dáme buď na Výstavišti nebo v restauraci U Krále Václava. 

 

Neděle 13. 5. 2018 – 702. narozeniny císaře Karla IV. 

Klub přátel a milovníků výletů pořádá akci pro veřejnost, kdy pořadatelé budou v kostýmech. 

Pro ŽAPky nám připravili 2 km procházku. Sraz je ve 12 hodin na Újezdě, dolní stanice 

lanovky. Startovné je 5 Kč. V cíli v restauraci U Karla IV. v Neklanově ulici nás uvítá 

zbrojnoš (Ruda Krause) a císař Karel IV. se svou manželkou Eliškou Pomořanskou 

(Hanka Huspeková z Třeboradic, kterou znáte jako Sissi). Z výtěžku startovného bude 

věnován Klubu ŽAP sponzorský dar ve výši 1000 Kč. 

 

Moudří lidé vidí zázračné v obyčejném….. 
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Zúčastnily jsme se 13.března Výroční členské schůze Ligy proti rakovině. Dopolední část 

byla věnována zprávě o činnosti LPR za rok 2017, zprávě o hospodaření s podrobným 

rozborem. Po diskuzi byla zpráva o činnosti jednomyslně odsouhlasena.  O nadcházejícím 

Českém dni proti rakovině promluvila MUDr. Fridrichová a zástupce agentury Arcadia. 

Dopolední program končil volbou nového výboru. Odpolední část byla věnována krátkým 

vstupům : MUDr. Lucie Veselá hovořila o chemoterapii a podpůrné léčbě při chemoterapii, 

Ing. Marie Ředinová o tom, že strach je špatný rádce a doc. RNDr. Karel Nesměrák se 

věnoval tématu : Příroda versus chemie. 

 

 

Velikonoční prodej: 

Tento rok se Velikonoční svátky ohlásily neobvykle brzy. To se samozřejmě projevilo na 

nedostatku času při výrobě velikonočního sortimentu, který už několik let je důležitý nejen 

pro propagaci naší NNO, ale také zdrojem příjmu sbírkového účtu. 21.března jsme přijaly 

pozvání MČ Prahy 8 na Jarmark neziskových organizací, který se pravidelně koná na 

Městském úřadě (tzv. Bílý dům). Vzápětí v sobotu a v neděli – 24. a 25.března jsme strávily 

ve stánku na Staroměstském náměstí. Velikonoční prodej není nikdy tak úspěšný jako prodej 

o Vánocích, ale je to dobrá zkušenost. 

Výbor děkuje ŽAPkám, které se staly po tři dny zkušenými a laskavými prodejkyněmi 

s nadšením vyráběných maličkostí. 

                      Dana 

            

      

 

INFORMACE, KTERÉ MŮŽEME VĚDĚT. 

 

Dary sociálnímu zařízení v době péče jsou ze zákona neplatné. Podle § 206 Obč. zák. 

darování osobě, která provozuje zařízení, kde se poskytují zdravotnické nebo sociální služby,  

v době, kdy dárce byl v péči takového zařízení nebo jinak přijímal jeho služby. 

 

Elektronické recepty posílají lékaři do centrálního úložiště. Pacient obdrží buď 

papírovou průvodku nebo recept  dostane v e-mailu, v SMS či speciální aplikaci v mobilu. 

V lékárně načtou identifikátor (dvanáctimístný kód) z receptu, zkontrolují jej v úložišti a 

vydají lék. Elektronický recept platí jako papírový. Obyčejný 14 dní, na antibiotika a 

chemoterapeutika 5 kalendářních dní a z pohotovosti den po vystavení. 

 

Méně za léky: 

U pacientů nad 65 let se roční limit snižuje na 1.000,-Kč, nad 70 let na 500,- Kč. Pokud 

vydáme za doplatky léků více než je limit, pojišťovny nám částku vrátí. 

Změny jsou i u očkování zdarma, zejména u specifických skupin pacientů, například 

s poruchou funkcí ledvin, transplantacích, se závažným imunodeficitem a dalších. Bližší 

informace poskytnou pojišťovny či ošetřující lékař. Do seznamu zdravotních výkonů. je nově 
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zařazena domácí paliativní péče, pokud má pacient alespoň jednu blízkou osobu, která je 

schopná mu tuto péči zajišťovat.                                                                                      Jarka P. 

 

Objev mladých brněnských vědců léčí chronické rány                                 

Jedná se o unikátní přípravek, který léčí a zahojí chronické rány, kde jiná léčba nepomáhá. 

Jde například o bércové vředy,  těžké popáleniny, proleženiny. Přípravek se jmenuje 

Amnioderm a tým na něj získal mezinárodní patent. 

                          Jarka P. 

 

 

 

Jiří Žáček: Maminka 

K čemu jsou holky na světě? 

Aby z nich byly maminky, 

aby se pěkně usmály 

na toho, kdo je malinký. 

Aby nás měl kdo pohladit 

a povědět nám pohádku. 

Proto jsou tady maminky, 

aby náš svět byl v pořádku.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nectít stáří je jako ráno zbourat dům, v němž máme večer spát. 
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Výbor Klubu ŽAP a kontakty:                                 www.klubzap.cz 

                                                     E-mail: klub.zap@seznam.cz 

Marta Křečková předsedkyně  služební O2 605 700 360 

         224 252 409 

         607 850 120 

                                    e-mail: hamstrova@centrum.cz 

Dana Hybšová místopředsedkyně   O2 734 332 733 

    

                                    e-mail: dana.hybsova@seznam.cz 

Milu Dufková  jednatelka    O2 607 682 238 

         284 687 825 

   e-mail: eva.dufkova@vse.cz 

Eva Zelenková pokladní    O2 606 393 365 

         222 968 225 

   e-mail: zelenkova.eva@seznam.cz 

Ing.                              sportovní referentka                          O2        724 028 845                    

Marta Votavová         

                                    e-mail: mvotavova@upcmail.cz 

Mgr.    edukátorka    O2 724 907 078  

Jaroslava Petrová  

                                    e-mail: japetrova@seznam.cz 

Jana Krejcarová spolupráce s Aliancí   O2 728 747 366 

    

                                   e-mail: jana.krejcarova@volny.cz 

Revizní komise: 

Věra Otradovcová předsedkyně    O2 728 228 368 

           T-mobil 733 130 538 

   e-mail: vera.otradovcova@email.cz 

Dana Pařízková         T-mobil 605 250 766 

                                                               O2       274 779 587 

                                    e-mail: danuse.parizkova@seznam.cz 

Naděnka Drastilová            O2 602 185 438 

   e-mail: nada.drastilova@seznam.cz 

 

ŽAPodaj vydává Klub ŽAP vlastním nákladem pro klubové potřeby. 

Zpracovaly: Dana Hybšová, Jarka Petrová, Marta Votavová 

http://www.klubzap.cz/
mailto:hamstrova@centrum.cz
mailto:dana.hybsova@seznam.cz
mailto:eva.dufkova@vse.cz
mailto:zelenkova.eva@seznam.cz
mailto:japetrova@seznam.cz
mailto:jana.krejcarova@volny.cz
mailto:vera.otradovcova@email.cz
mailto:danuse.parizkova@seznam.cz

