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Světova 8, 180 00 Praha 8 - Libeň 

 

 ŽAPodaj   
Červen 2018         AKTUALITY, NOVINKY, ZPRÁVY 

                                                            
 

 

 

Rok 2018 = 25 let spolu   
 

 

 

   

 

                                                                   Milé  ŽAPky, ŽAPáci, vážení přátelé,        

 

 

první polovina roku 2018 – roku 25. výročí založení 

Klubu ŽAP právě skončila. Byly to měsíce naplněné 

jak běžnými aktivitami, tak mimořádnými událostmi. 

Naše vzájemná setkávání přinášela všem vždy 

dobrou pohodu, radost a pocit upřímnosti. Jsou před 

námi dva měsíce školních prázdnin. Pro mnohé z nás 

to znamená více času pro rodinu, pro své koníčky a 

hlavně chvíle odpočinku v kruhu svých nejbližších. 

Užijte a prožívejte každý den tak, jako by byl 

poslední. Čerpejte sílu a energii nejenom ze sluníčka 

a přírody, ale také ze štěstí a radosti své i těch, které 

máme rádi. 

 

                                               Výbor 

 

 

 

 

 

Štěstí je tichá, neustálá radost z malých událostí. 



  

2 
 

PONDĚLÍ: 

 

      Ruční práce – ergoterapie: V prvním pololetí, 

kromě svátků, jsme se scházely pravidelně v jednu 

hodinu odpoledne v kanceláři, abychom se 

věnovaly práci, která nás nepřestává bavit. 

Dokončené drobné výrobky s radostí a 

uspokojením prohlížíme a chválíme. Pravda – také 

druhá část odpoledního setkání má svoje velké 

PLUSY. Kafíčko, čajíček a každé pondělí jiné 

domácí pečivo znásobí pohodu všech přítomných. 

Pokud se nestane nic mimořádného, sejdeme se 

opět v pondělí 3.září. Budu se těšit na známé tváře 

i na ty, které to přijdou poprvé zkusit. 

                                                                           Dana 

 

 

           Minigolf: 

                                               Vždy jedno pondělí v měsíci ve 13,30 hodin v ŽAPáckých tričkách 

přicházíme do O2 arény, abychom trošku jinak rozhýbaly své tělo při 

velmi zábavné hře. V soutěži o nejméně bodů zažíváme veselé 

chvilky. A když se povede „trefit“ jamku na jeden úder, je velká 

sláva po celém hřišti.  

             

 Teď si dáme  pauzu, ale po prázdninách začneme znovu v září 17.9.       

            Podívejte, jak nám to jde                                 Dana                                            

                                               

 

 

                                                

  

ÚTERÝ:      

 

Kavárnička v Chabrech: 

V úterý 17.dubna jsme se sešly 

v kavárničce, abychom popřály našim 

jubilantkám, které během 1.čtvrtletí 

oslavily půlkulaté a kulaté narozeniny. Tak 

jako vždy se stoly doslova prohýbaly pod 

moučníky, dortíky, chlebíčky a různým 

ovocem. Připily jsme všem i sobě na 

zdraví, předaly jsme za Klub ŽAP dárečky 

a medaile, každá si odnesla domů malou 
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kytičku i dárečky od svých kamarádek. Bylo veselo, vzpomínalo se na právě uplynulou 

rekondici a při vyprávění zážitků těm, co na rekondici nebyly „lezly oči z důlků“. Zase jedno 

opravdu vydařené odpoledne.  

 

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

 

 

 

Členské  schůzky:   

Následně si zapište do kalendáře a do diářů termíny konání 

členských schůzek v 2. pololetí 2018: 

 25.září, 30.říjen, 27.listopad.  

Členská schůzka se koná vždy poslední úterý v měsíci.  

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. 

Abyste si zapsaly všechno, ( víme, že v prosinci se členská schůzka nekoná) rezervujte si svůj 

čas v pondělí  10.prosince. Tento den se sejdeme v 15 hod. v hotelu INTERNATIONAL na 

slavnostním setkání u příležitosti 25.výročí založení Klubu ŽAP. 

.      

 

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: 

Že každé cvičení začíná každou lichou středu v 15,30 hodin v tělocvičně 

speciální školy ve Vršovicích, Moskevská 29 – to ty, které rády na cvičení 

chodí – ví. Připomínáme těm, které zapomněly, že cvičení je zdravý  pohyb,  je 

to radost a dobré vědomí, že pro sebe dělám „něco navíc“.  Hanka Janková stále 

čeká na větší účast.  Začínáme ve středu 12.září. 

 

 

Kurážný člověk zvládá život lépe. (Andrew Jackson) 
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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. 

 

     Rekondice:                                                                                 

  

        Vzhledem k tomu, že tento ŽAPodaj je poslední v prvním pololetí a do ruky ho dostáváte 

v polovině měsíce, připomínáme, že rekondiční pobyt 

v Poděbradech začíná 25.června. Ubytování je možné již od 10,00 

hodin v penzionu FONTÁNA. 

 

        Od 21. do 28. října - FRANTIŠKOVY LÁZNĚ:  Ubytování 

v hotelu Pawlik ve dvoulůžkových pokojích s polopenzí. Počet lůžek je již objednán 

Předběžná cena   6.000,- až 6.500,- Kč  Prodejkyně kytiček budou zvýhodněny.  

 

    

        Ještě v červnu se setkáme  s kamarádkami z bratislavských VENUŠÍ. Přijedou do Prahy  ve 

čtvrtek 21.června, odjíždět budou v neděli 24. Připraven je bohatý a časově hodně náročný 

program. Na setkání se svými kamarádkami se těšíme a proto „se modleme“, ať nám vyjde 

počasí.  

 

 

Život je buď smělé dobrodružství, nebo nic. 

 

 

 PŘIPOMÍNKA toho, co bylo: 

 

      Květinový den:     

      Všechny nás zajímá jak proběhl a dopadl Květinový den. S pomocí studentů jsme prodali 

více jak 15.000 květinek měsíčku zahradního. Kromě studentů se do prodeje zapojilo 36 

ŽAPek. Celkový výnos 475 448 Kč. Nejvyššího průměru ze Žapek docílily Jarka Petrová, 

Marta Votavová a Hela Hotovcová, více jak 35 Kč. Ale i takové matadorky se mohou učit 

od studentek Brouzdové a Matějíčkové s průměrem 46 Kč za kytičku. 

      Děkujeme ŽAPkám i studentům za významnou pomoc. 
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Když rozkvete déšť 

 

Zažila jsem to letos už poněkolikáté. 

Vždycky se už od Velikonoc nemohu dočkat.  

Třetí středu v květnu je to tu – Květinový den. 

Kytičky a letáčky do košíčku, batůžek na záda a mošničku na 

peníze přes rameno.  Brzy ráno vyrážím z domova.  

Prší. 

 

V ten den se každoročně národ rozdělí na dvě skupiny. 

Jednu tvoří lidé se sluchátky v uších, skloněnou hlavou, naléhavě 

telefonující, nebo spěchající někam na poslední chvíli. Nechci 

všem křivdit, možná někdo opravdu pospíchá. Avšak člověka, 

který téměř běží se sluchátky a telefonem a právě koupenou 

krabičkou cigaret a utrousí přes rameno: nemám peníze nazbyt, 

tak toho je mi spíš líto. 

A pak tu je druhá skupina lidí a ti jsou jiní. 

Sestřičky v nemocnici, kam jsem ráno musela na krev mě přivítaly 

a připravily o prvních pár kytiček.  

Pak průvodčí ve vlaku: „Jé to je dobře, že jedete, já už jsem 

myslela, že když mám letos službu, tak si nekoupím kytičku“ .  

A hned si zkrášlila uniformu. Spolucestující ve vlaku si také 

koupili. A další a další lidé. Ti už se nám nevyhýbají. Někteří nás, 

prodávající, sami vyhledávají. Jiné oslovíme, nabídneme a oni 

mají radost, že mohou přispět na dobrou věc. Jak přibývá čas, je 

stále víc lidí ozdobeno žlutými kvítky měsíčku lékařského a 

úsměvem.  

 

A pak, když vyjdu z metra, kde jsme s Jarkou a Martou prodávaly, 

mám pocit, že letos rozkvetl déšť. 

 

Jen ještě musím zmínit paní, která mě letos opravdu pobavila. 

Chtěla kytičky dvě, pro sebe a pro manžela: s dámskou a pánskou 

stužkou… i to člověk zažije o Květinovém dnu. 
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Toto krásné rozjímání o Květinovém dni nám do ŽAPodaje poslala Helenka Hotovcová. 

 

My k tomu přidáme opravdu zajímavý statistický přehled o vybraných částkách 

Klubem ŽAP za posledních 15 let: 

2004  223.663,- Kč    2012  459.082,- Kč 

2005  253.646,- Kč    2013  459.636,- Kč   

2006  258.244,- Kč    2014  365.063,- Kč 

2007  352.056,- Kč    2015  417.118,- Kč 

2008  424.518,- Kč    2016  360.353,- Kč 

2009  416.186,- Kč    2017  408.518,- Kč 

2010  506.739,- Kč    2018  475.448,- Kč 

2011  489.555,- Kč   Celkem          5.869.825,- Kč 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

13.května 

       se nás symbolicky sešlo 13 ve spodní části Petřína, kde nás přivítala pážata Karla IV, 

Dana a Marta. Obdrželi jsme itinerář pochodu k 602. výročí císařova narození. Ale před 

tím zájemci ochutnali různé nezvyklé druhy zmrzlin, které nám ochotně nabídla Nela. 

Podle harmonogramu jsme ve 12 hodin vyrazili na trasu. Prošli jsme na nábřeží, 

obdivovali krásné opravené domy, mohutné stromy a úžasné výhledy. 

U  železničního mostu jsme přívozem překonali řeku a byli blízko našeho cíle - restaurace 

U Karla IV. v Neklanově ulici pod Vyšehradem. V této útulné hospůdce se zajímavým 

interierém a ochotnou obsluhou nás přivítal sám Karel IV. se svou chotí. Nejenom 

přivítal, ale i obdaroval a to šekem na 1000 Kč pro náš Klub. 

Vycházka se vydařila a pokud by nás v cíli vždy čekal takový finanční stimul, myslím, že 

bychom chodili častěji. Děkujeme Klubu přátel a milovníkům výletů za milý dar, Martě a 

Rudovi za organizaci akce a všem chodcům za bezvadnou atmosféru 

pochodu.                                                                                                                                  

                                                                                                                         Jarka Petrová 

 

 

 

 

Sen, nad kterým se nezamýšlíme, je jako dopis, který neotevřeme (Carl  Gustav Jung) 
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DOKÁŽEŠ TO TAKY – Zaostřeno na život. 

     Od pátku 25. do neděle 27.května 2018 probíhal dlouholetý projekt Aliance žen 

s rakovinou prsu „DOKÁŽEŠ TO TAKY“ s podtitulem „Zaostřeno na život“. Letos to 

bylo o fotografování .Za Žapky jsme Marta a já strávili víkend (bylo s námi několik 

mužů) v lesních lázních ve Zvánovicích v hotelu Legner.  

      V pátek jsme společně odjížděli v 16,00 hodin od pražského Hlavního nádraží autobusem. 

Během hodiny jsme se  z hektického centra Prahy ocitli v kouzelném kraji kocoura 

Mikeše. Uvítal nás hotýlek doslova schovaný v břečťanu, borovičkách a tújích. Pelargonie 

a šalvěje zdobily terasu a zurčící fontánku na terase překřikovali ptáčci. No krása! 

Ubytovali jsme se a po večeři nás čekala první část programu. Sestřičky z řádu Dcer sv. 

Pavla – Paulínky nám představily knihu spisovatelky Corinny Kohröde – Warnkenové 

„Můj růžový život s rakovinou“. Autobiografické dílo, podle předčítaných ukázek,  je 

beze sporu zajímavé. Téma i zpracování je velice silné. Autorka se formou dopisů Bohu 

svěřuje se svými pocity, jaké jsme i my zažívaly a zažíváme.  

Druhý den – v sobotu nás čekal hlavní program – focení. Nejprve trocha teorie s Helenkou 

Szmigielovou. Potom jsme (leckdo z nás i poprvé) začali objevovat svět objektivem 

fotoaparátu. Večer byla uspořádána z nejpovedenějších děl výstavka. 

Vyvrcholením celé akce se stal táborák a opékání buřtů. Došlo i na zpěv. V neděli ráno, 

po vydatné snídani, jsme se vydali zpět do „civilizace“. 

      Zažili jsme nádherné chvíle. Okamžiky plné emocí ze shledání kamarádek. A vznikla i 

nová kamarádství a také ujištění sama sebe, že všechno dokážeme!                          

                                                                                                                                              Hela 
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 Setkání ŽAPek na PARNÍKU:   

      Ve středu 6.června ve 14,30 hodin se na náplavce u Čechova mostu postupně sešlo 54 ŽAPek 

a čtyři muži. 

   

    Je nám pětadvacet: 

Tak je tu ten den - středa 6.6. - a máme pětadvacetiny.  

Každá jsme je už jednou měla. Život nám ležel u nohou a nebylo nic, na co bychom si 

netroufli. 

Tahle oslava je jiná. Narozeniny má klub ŽAP-takže my všichni společně. Na tenhle den, a to 

se vsadím, budeme dlouho vzpomínat.Sešlo se nás hodně v přístavišti u Čechova mostu. Čeká 

nás loď Labe a dvouhodinová plavba Prahou. 

Kapitán zvedá kotvu přesně ve 3 odpoledne a vyplouváme. Napravo Hradčany, vlevo zlatá 

kaplička, před námi Karlův most, Tančící dům, Císařská louka, Vyšehrad...- Praha pohledem 

labutí. 

Přípitek, tak, jak k 

narozeninám 

přísluší, kávička se 

zákuskem- oslava, 

jak se patří. Ani 

hudba nechybí. 

Báječné country 

písničky od tria 

Zátoka. Dvě kytary a 

"houpavé" banjo 

leckterou z nás 

rozezpívá. A 

všechny máme 

radost. 

Díky 

organizátorkám - výboru ŽAP - jsme se sešli a strávili spolu krásné odpoledne. 

Při loučení jsme si odnášeli i dáreček k narozeninám, ale hlavně úžasný společný zážitek z 

nádherného odpoledne. 

A to je to, čeho si ceníme každá nejvíce. 

Tak kamarádky ŽAPky: hodně zdraví a ještě hodně takových společných zážitků. 
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PS: je mi ctí patřit do party úžasných žen, pro které, když spojí své síly, není nic, na co by 

si netroufly.           

                                                                                         Hela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budoucnost patří těm, kdo věří svým krásným snům. (Eleanor Roosevelt) 
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 Avon pochod 9.června: 

      Pochodu se za ŽAP zúčastnila Helenka Hotovcová, Marcela Maierová, Marta Křečková  a ve 

stánku s modelem FANTOM se vystřídaly: Marta Křečková, Jarka Petrová, Eva Zelenková 

a velmi pěkně poprvé edukovala i Hela Hotovcová. Pochod se vydařil, program byl úžasný a 

balónky jsme stihly vypustit ještě před bouřkou a průtrží mračen. 

 

         

 

Náš milý, neúnavný čestný člen RUDA sedl a psal………. 

 
 

 

TÝDEN MEZI ŽAPKAMI: 

      Stejně tak jako na jaře roku 2017, jel jsem z Prahy autem sám a členky Klubu ŽAP 

vlakem a autobusem bez Martičky VOTAVOVÉ. Ta tentokrát přijela až o den později 

krátce před polednem.   Cílem  cesty byl hotel Atos v Trhových Svinách.  

      Sotva se 

„děvčata“ 

ubytovala, 

doprovodil jsem 

všechny  spolu 

Jaruškou na 

náměstí a pak na 

pěší túru v délce 

2 km k Buškovu 

hamru, kde však 

bylo otevřeno až 

od 15. května. A 

tak jsme si hamr 

prohlédli jen 

přes plot a fotili 

pouze před 

brankou. Po 

chutné večeři jsme šli do svých pokojů. 

      A začal obdobný režim, jako v letech minulých na týdenním rekondičním pobytu mimo 

Prahu: 

     7:45 hodin ranní rozcvička 

     8:00 hodin snídaně 

     9:30 hodin cvičení a relaxace 

12, hodin oběd 

13 hodin vycházka nebo zájezd 

18 hodin večeře 

19 hodin společné posezení – korálky, hry nebo soutěže 
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      Následující den jsme šli po obědě přes město a došli až ke kostelu Nejsvětější Trojice, kde 

nám byl nejen otevřen kostel, ale kde nám vnučka správců zahrála dvě skladby na 

varhany, což byl nezapomenutelný zážitek pro nás. Nedaleko kostela byla studánka se 

vzácnou, léčivou vodou, hlavně na zrak.  

      Třetí den pobytu jsme jeli autobusem do Borovan, kde jsme navštívili  s průvodcem 

místní klášter. Dostali jsme skvělou průvodkyni a během prohlídky jsme měli dvě velká 

nečekaná a milá překvapení. Na chodbě byl do kněžského roucha oblečen Petr a vypadal, 

jako by byl pravý.   

     Druhý šok a milé překvapení bylo, když nám v závěru prohlídky průvodkyně nečekaně 

nabídla ochutnávku borůvkového vína. Po prohlídce jsme pak zašli do zámecké kavárny,         

kde jsme si dali kávičku, dortíky a zmrzlinové poháry a Martička usedla za klavír a více 

jak půl hodiny hrála a zpívala pro lepší náladu. 

   

 

Nic na světě nám nepatří – jenom čas. (Senecaa) 
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      Čas běžel rychle kupředu a byla tu sobota.  Po obědě jsme jeli smluvním autobusem do 

Nových Hradů, kdy se celá parta šestadvaceti Žapek a dvou Žapáků rozdělila na dvě části. 

Zdatnější část šla s Martou do 

Terezského údolí a druhá část se mnou 

do hradu.  

      Pak jsme popojeli společně do obce 

Žumberk, kde jsme si prohlédli tvrz a 

pak zašli do restaurace penzionu Marie, 

kde měli, jak jsem se mylně domníval 

čepovat pivo ze sousedního rolnického 

minipivovaru. Ovšem osud se spikl proti. 

Mezi majiteli pivovárku a penzionu 

vznikla rivalita, tak že jsme nemohli 

ochutnat speciál Černá mamba 14°, kterou prý čepují v Třeboni A tak jsme se museli 

smířit s čajem a pivem z pivovaru v obci Jílovice.  

 

     V neděli (dle slova „nedělati“) byl volný den. Ráno nebyla rozcvička a po snídani i po 

obědě byl volný program, kdy si každý dělal vše podle svého. 

      Marta s Jarkou si udělaly každá svůj pěší okruh, kdy se obě vrátily více jak hodinu po 

čase oběda,  Po obě jsme se někteří sešli v místním kostele, kde byl pěvecký koncert pod 

vedením Ludmily Dvořákové z Českých Budějovic. Pro přítomné to byl další velký 

kulturní zážitek. 

     V pondělí se jelo linkovým 

autobusem do Českých Budějovic, 

kde jsme se z náměstí Přemysla 

Otakara rozprchli na všechny strany.  

      V úterý za námi přijel z Vodňan, 

nám všem známý řidič autobusu pan 

Jiří KUBÍK, který nás vozil minulý 

rok na rekondičním pobytu na 

Vysočině. Krátce po deváté hodině, 

odvezl nás na celodenní výlet, který 

se konal ve městě Třeboň. V 10 hodin 

jsme si prohlédli Schwarzenberskou 

hrobku a pak se na několik hodin 

rozprchli po městě.  Ve 14:20 jsme se 

sešli před zámkem, kam většina z nás 

šla na prohlídku. V 16 hodin jsme 

z parkoviště  jeli do rodiště Jana 

Žižky z Trocnova, kde jsme si 

pořídili další hromadné foto a prošli maličký pěší okruh kolem. 

      A byl tu poslední den našeho pobytu v hotelu Atos v Trhových Svinách. Ten den byla 

snídaně již v 7:30 a odjezd se konal krátce před devátou. 
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      Cíl cesty byl v městě Gmünd na rakouském území, těsně za Českými Velenicemi, kde 

jsme se ráchali ve velmi přepychovém aquaparku, kde ten den měli pro účastníky, kteří 

dorazili do 11 hodin poloviční vstupné. Za pouhých 11,90 Eur jsme se mohli do sytosti 

ráchat celé čtyři hodiny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     Týden tedy utekl jako voda. Opět se vydařil a 

všem se moc líbil. Vše proběhlo v naprosté 

pohodě, podle podrobného a předem 

připraveného programu, na kterém   

      se podílely hlavně: Marta VOTAVOVÁ  

      a Dana HYBŠOVÁ. Z Gmündu pan KUBÍK 

odvezl děvčata do Českých Budějovic na vlak do 

Prahy.  

 

 

 

 

Dívat se pozorně kolem sebe je tolik jako dvakrát žít. (Leonardo Da Vinci) 

 

 

 

   Trhové  Sviny  4. – 11. dubna 2018. 

      Rekondičního  pobytu se zúčastnilo 28 členek Klubu ŽAP. Doprava do místa pobytu byla 

bezproblémová a perfektně zorganizovaná. Ubytování bylo plně vyhovující naším 

potřebám. Stravování bylo celodenní s pestrou nabídkou včetně ovoce a zeleniny. Pan 

vedoucí ochotně vyhověl všem požadavkům. 

      Program na celou dobu pobytu byl velmi dobře promyšlen. Obsahoval každodenní ranní 

rozcvičku v přírodě pod vedením zkušení cvičitelky Hanky Jankové. Dopoledne 

následovalo zdravotní cvičení, při kterém jsme střídaly cvičení s gumovými pásy a prvky 

tai-či. Poté následovala vizualizační relaxace s hudbou pod odborným vedením Dany 
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Hybšové s cílem harmonizace osobnosti.  

Tento náš program velmi dobře doplnila přednáška o technikách dýchání a uvědomování 

si sama sebe. Odpoledne jsme věnovaly procházkám s cílem poznat blízké okolí. 

Během pobytu jsme také uskutečnily několik zájezdů za poznáním historických míst 

nejbližšího okolí. Tyto zájezdy nás velmi obohatily o nové poznatky. 

K našim večerním aktivitám patřily ergoterapeutické činnosti, vědomostní a zábavné hry. 

Děkujeme hlavním organizátorkám – Daně Hybšové a Martě Votavové za tento úžasný 

rekondiční pobyt.  

Naše poděkování patří zejména Magistrátu hl.města Prahy za finanční dotaci, která nám 

umožnila zmíněný pobyt uskutečnit a tak zažít jarní dny plné radosti a naděje.  

                                                                                                      Marcela M. a Jiřina Dolejšová 

  

 

 

SE ŽAPKAMI DO LYSÉ NAD LABEM: 

     V neděli 15. 4. 2018 jsme jeli vlakem z Masarykova nádraží do Lysé nad Labem, kde se 

konala výstava narcisů a tulipánů.  Helenka se přidala až na nádraží v Lysé nad Labem a 

Elvíra až v areálu výstaviště. Užili jsme si podívané na pestrobarevné kytičky, leccos 

nakoupili a po obědě vláčkem zpět do Prahy.  Já si z výstavy odvezl deset muškátů.  Ruda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Fotka sice ukazuje jaká byla nálada, ale objektiv neobsáhne celou výstavu.  

Kde všichni jsou? 

 

 

 

Svět je pěkný a stojí zato o něj bojovat. (E.Hemingway) 
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PŘEČTETE SI I NÁSLEDUJÍCÍ ZAJÍMAVOSTI  ???? 

 

Ještě pozdrav z Borovan:   

ve formě Borůvkového likéru 

2 litry omytých borůvek, 1 litr vody, půl kila cukru, vanilka, půl lžičky skořice, půl litru rumu. 

Borůvky krátce povaříme s vodou, propasírujeme, přidáme cukr, vanilku a vaříme 5 min. 

Přidáme skořici a ještě minutu vaříme. Necháme vychladnout , přidáme rum a do lahví 

stáčíme přes jemné sítko. 

 

Studio Ludwig: 

Komplexní nabídka zdravotnických potřeb a služeb pro ženy s onko onemocněním. 

Epitézy, prádlo, oblečení pro volný čas, plavky, paruky, turbany, šátky a další výrobky a 

služby (kadeřnictví, kosmetika...). 

Adresa: Minská 9, Praha 10- Vršovice, tel. 271 723 817, 776 733 296, 

www.studioludwig.cz 

 

 

UPOZORŇUJEME, že svou činnost na imunologii  v poliklinice Budějovická ukončila 

paní doktorka  MUDr. Veselá. 

 

 

Edukační činnost: 

      Úspěšně jsme ukončily edukační přednášky pro tento školní rok. Situace byla ztížená 

onemocněním edukátorky Jany Krejcarové, které přejeme brzké a úplné uzdravení. 

Edukovaly jsme na Dnech zdraví, akcích LPR a Aliance žen s rakovinou prsu. 

      Po prázdninách nás čekají edukace 10. září v Libni, 13. září na Proseku, 24 a 25.září na 

Rajské zahradě. Také je v jednání přednáška v Chabrech.  Je toho opravdu hodně a jsem 

ráda, že ke zkušeným edukátorkám se podle svých pracovních možností přidá i Hela 

Hotovcová.                                                                                                            Jarka 

 

 

Turnaj v minigolfu: 

 

      K 25. výročí vzniku Klubu ŽAP a sdružení Alen a ke 20. výročí NNO Benkon Benešov 

chceme uspořádat společný turnaj v minigolfu v O2 Aréně . Datum upřesníme na členské 

schůzce, předpokládáme, že se bude jednat o první polovinu října 2018.  

 

Je to tvoje mysl, která vytváří tento svět. (Buddha) 

 

http://www.studioludwig.cz/
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Slavnostní koncert LPR pro prodejce kytiček: 

11. června jsme my, zúčastnění, prožili v Betlémské kapli překrásný a nezapomenutelný 

večer. 

Vystoupení paní Evy Urbanové a Moravského klavírního tria, které tvoří paní Jana 

Ryšánková - klavír, Jiří Jahoda - housle a Miroslav Zicha - violoncello se zapsalo do srdcí 

všech posluchačů. 

Během večera jsme vyslechli například od A. Dvořáka árii Rusalky ,, Měsíčku na nebi 

hlubokém", ,,Když mě stará matka " z cyklu Cikánských melodií i národní písně  Ach synku, 

synku a Teče voda teče. Dále variace z baletu Labutí jezero, Šavlový tanec a další překrásná 

díla. 

Večerem nás provázel pan Petr Hora Hořejš a úvodní slovo s poděkováním všem 

zainteresovaným na prodeji kytiček měla předsedkyně LPR paní doktorka MUDr. Michaela 

Fridrichová. 

Děkujeme Lize za večer plný hvězd nejenom v kapli, ale zejména v srdcích a těšíme se na 

další ročník této úžasné akce.                                                                                                         

Za Klub ŽAP  Praha Jaroslava Petrová 

 

 

Program vycházek a výletů – připravila Marta Votavová tel. 724 028 845 

 

Středa 5. 9. 2018 - Svatý Jan pod Skalou  

Čeká nás pěší vycházka 2,5 km z Vráže rozc. po žluté značce nejdříve mírným stoupáním a 

pak klesáním do obce Svatý Jan pod Skalou. Navštívíme kapli sv. Maxmiliána, kostel 

Narození sv. J. Křtitele, jeskyni sv. Ivana a místní muzeum. Pro zdatné je možné 

vystoupat na vyhlídku nad skalní stěnou. Sraz je v metru Zličín v 9:35 hod., odjezd ze 

stanoviště autobusu č. 380 v 9:50 hod.. Návrat odpoledne přímo ze Svatého Jana busem č. 

384 na Zličín. Svačinu na oběd raději s sebou, restaurace je nejistá. 

 

Úterý 9.10. 2018 – Pražským semmeringem na piknik na Cibulce 

Pojedeme vláčkem z Prahy-hl.nádraží do stanice Praha-Cibulka a následuje 1 km vycházka 

parkem Cibulka, kde si dáme odpolední piknik u sochy Diany a rozhledny. Uvidíte 

poustevnu a kolem sochy Dia a sv. Jana Nepomuckého sejdeme k tramvajím na Poštovku. 

Sraz bude u pokladen na hlavním nádraží ve 14:30 h a odjezd v 14:54 h.  S sebou nějaké 

dobrůtky a nápoje. 

 

Neděle 25.11.2018 – uctění památky císaře Františka Josefa I. – 3. roč. 

Klub přátel a milovníků výletů nás zve na svou akci pro veřejnost. Sraz ŽAPek je před 

branami na Výstavišti Holešovice ve 12 hodin a následovat bude procházka Stromovkou. 

Do cíle pak dojedeme autobusem. Tam nás uvítá Ruda Krause v kostýmu Franze Josefa a 

Hanka Huspeková jako Sissi. Z výtěžku startovného bude věnován Klubu ŽAP 

sponzorský dar ve výši 1000 Kč. 

 

Nikdy nezačínej přestávat, nikdy nepřestávej začínat. (Aurelius) 
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BRAMBORY:    

Britští vědci označili produkt nejbohatší na vitamíny. 

A  je to úžasné! Staly se jím brambory 

Rozsáhlé studie vedly k těmto závěrům:  

Brambory jsou mnohem užitečnější než zelí, banány nebo ořechy, které jsou 

usilovně propagovány protagonisty zdravých životních stylů.  

Pravidelná konzumace brambor (zejména ve vařené formě) normalizuje mnoho 

funkcí organismu.  

Nejužitečnější jsou brambory ve slupce.  

Obsahují 5 krát více vlákniny než banán, obrovské množství vitaminu C a také 

důležitý prvek selen, kterého je v bramborách více, než v ořechách a semínkách.  

Obecně lze brambory charakterizovat jako komplex vitamínů a stopových prvků 

v kombinaci pro člověka nejvyváženější.  
 

BRAMBOROVÁ ŠŤÁVA: 

 

1. Bramborová šťáva je vynikající protizánětlivý nápoj. Velmi dobře funguje při 

artritidě a u mnoha dalších forem zánětlivých bolestí, zejména však bolestí 

kloubů a bolestí zad. Bramborová šťáva zvýší krevní oběh ve všech částech 

vašeho těla. 

2. Bramborová šťáva je zásaditá a zabraňuje nemocem  jako jsou 

kardiovaskulární choroby a dokonce pomáhá předcházet rakovině. 

3. Bramborová šťáva je vynikající na ekzémy a akné- pomáhá uklidnit kůži. 

4. Bramborová šťáva vám pomáhá při hubnutí - vypijte jeden šálek bramborové 

šťávy ráno, ještě před snídaní a potom večer 2-3 hodiny před tím, než půjdete 

spát.  

Bramborová šťáva sama osobě nemá skoro žádnou chuť a tak ji můžete 

namíchat s jinými šťávami, například ideální je mrkvová. Pokud musíte sladit 

můžete přidat například trochu medu. 

5. Bramborová šťáva také odplavuje z těla kyselinu močovou. 

6. Bramborová šťáva snižuje také hladinu cholesterolu – obecně zlepšuje váš 

zdravotní stav. 

7. Bramborová šťáva je také levná varianta pro detoxikaci vašeho těla. 

Bramborová šťáva se používala v Japonsku a na dalších místech na světě k 

léčbě hepatitidy a tato léčba měla dobré výsledky. 

8. Bramborová šťáva je také dobrá pro léčbu pankreatitidy a při onemocnění 

ledvin.   

Bramborová šťáva je také vhodná pro lidi, kteří mají cukrovku a vysoký krevní 

tlak. 

9. Bramborová šťáva také zabraňuje tvorbě vápenatých kamenů v močových 

cestách. 

10. Bramborová šťáva je také vhodná jako podpůrný prostředek k léčbě nádorů a 
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rakoviny - červené a fialové brambory obsahují velké množství antokyanů a ten 

zastavuje růst rakovinných buněk. Žluté a oranžové brambory obsahují velké 

množství zeaxanthinu a ten je důležitý pro zrak. 

11. Bramborová šťáva je alkalická a tak je ideální pro zklidnění trávícího  traktu, 

léčení poruch trávení a při přebytku kyselin v těle. Také je vynikající při hojení 

podrážděných střev a také pomáhá při hojení žaludečních vředů. Je to zázračný 

produkt pro gastrointestinální trakt. 

12. Bramborová šťáva je plná vitamínů  A, C,B a dále také obsahuje fosfor, 

vápník, železo, draslík, zeaxantin, vlákniny, a bílkoviny! 

 

Vždy používejte zralé brambory, bez černých skvrn, bez zelených ploch – tyto 

oblasti obsahují toxiny - ujistěte se, že všechny tyto plochy byly  odstraněny  

před odšťavňováním. 

Můžete do bramborových šťáv přidávat jiné jako například mrkvovou šťávu a 

nebo dokonce i bylinky jako je kopřiva, šalvěj. 

 

 

Česnekový sirup: 

Suroviny 

8 oloupaných stroužků česneku 

200 ml jablečného octa 

200 ml medu 

Pomocí lisu nebo mixéru najemno rozmačkejte stroužky česneku. 

Česnek vložte do skleněné nebo porcelánové misky a přidejte jablečný ocet s medem. 

Celé zamíchejte. Směs přelijte do skleněné uzavíratelné nádoby a dejte do chladničky na 5 

dní. Každý den však směs na chvíli z chladničky vyjměte a dobře ji promíchejte. Po 5 

dnech je váš sirup hotový. 

Sirup můžete užívat v případě výskytu nějakého infekčního onemocnění, ale i jako 

prevenci. Konzumuje se tak, že 2 čajové lžičky sirupu rozmixujete ve sklenici vody. Pije 

se na lačný žaludek ráno po probuzení 

 

 

     Namočte přes noc 4 mandle a ráno je snězte. S vaším tělem se začnou 

dít úžasné věci. Zamýšleli jste se někdy nad tím, proč nám naše babičky radily na noc 

namáčet mandle? Je tomu proto, protože pokud jsou namočené, nabízejí našemu tělu 

zdravotní přínosy, o kterých se vám dosud možná ani nezdálo. Jsou totiž plné esenciálních 

vitaminů a minerálů jako vitamin E, zinek,  vápník, hořčík, omega-3 mastné kyseliny a 

mnohé další. Když dojde na vaše zdraví, mandle s ním dokáží udělat malé zázraky. Proč 

jsou ke konzumaci lepší máčené než suché mandle? Zřejmě jste se pozastavili nad tím, 

jaký je rozdíl mezi namáčenými a suchými mandlemi. I když se to na první pohled nezdá, 

rozdíl je velký.  
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Konkrétně v těchto dvou bodech:  

1) Suché mandle obsahují enzymové inhibitory, které chrání semena až do doby vhodné 

na klíčení, když mají dostatek vláhy. Tyto látky mohou blokovat enzymy ve vašich 

střevech. Po namočení se uvedené látky deaktivují.  

2) Konzumace namočených mandlí dělá trávení jednodušším a efektivnějším. Pro tělo je 

tak k dispozici větší množství živin, které mandle obsahují. Ve skutečnosti toto platí nejen 

pro mandle, ale pro všechny ostatní ořechy a semena.  

 

Nežijeme proto, abychom jedli, ale jíme, abychom žili. (Sokrates) 

 

 

Co s vaším tělem udělá konzumace pouze 4 namočených mandlí denně ? 

Zdraví srdce:  

Mononenasycené tuky, bílkoviny a draslík nacházející se v mandlích jsou extra přínosné 

pro vaše srdce. Vitamin E také snižuje riziko chronických onemocnění srdce. Hořčík vás 

zase chrání před akutním srdečním infarktem. Mandle navíc mají schopnost snižovat 

záněty, které poškozují cévy a tepny.  

Zvýšení mozkových funkcí:  

Mandle jsou zdrojem živin, které pomáhají k rozvoji zdravého a výkonného mozku. Jde 

například o látku L-karnitin, který zvyšuje mozkovou aktivitu a pomáhá vytvářet nová 

nervová propojení, což zlepšuje paměť a snižuje riziko Alzheimerovy choroby.  

Zdraví kostí:  

Minerály jako vápník, hořčík a fosfor z mandlí prospívají zdraví kostí. Navíc, fosfor nejen 

podporuje kosti, ale i účinně předchází vzniku osteoporózy.  

Regulace krevního tlaku:  

Draslík přítomen v mandlích přispívá  k regulování krevního tlaku a brání jeho zvyšování. 

Nízký obsah sodíku zase pomáhá kontrolovat přílišnou fluktuaci krevního tlaku.  

Předcházení rakovině:  

Je prokázáno, že pravidelná konzumace mandlí snižuje riziko rakoviny tlustého střeva tím, 

že zlepšuje průchodnost střev, aby v nich potrava nezahnívala  a netvořily se z ní toxiny. 

Kromě toho mandle obsahují i  vitamin B17, který je známý svými mocnými 

protirakovinnými účinky. 

Zvýšená energie:  

Každodenní konzumací pár mandlí je nejlepším způsobem, jak si zvýšit energetickou 

úroveň. Mangan, měď a riboflavin z mandlí pomáhají zvyšovat produkci energie a 

rychlost vašeho metabolismu.  

Snížení cholesterolu:  

Mandle se řadí mezi nejlepší potraviny na snižování hladiny cholesterolu v krvi. Je to díky 

již zmíněnému vitaminu E a vápníku.   
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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 

   e-mail: hamstrova@centrum.cz             607 850 120   

Dana Hybšová místopředsedkyně   O2 734 332 733 

                                   e-mail:dana.hybsova@seznam.cz      O2        725 523 550                                                            

Milu Dufková  jednatelka    O2 607 682 238 

   e-mail:eva.dufkova@vse.cz                          284 687 825      

Eva Zelenková pokladní    O2 606 393 365 

   e-mail: zelenkova.eva@seznam.cz  222 968 225  

    

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 

http://www.klubzap.cz/
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