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Světova 8, 180 00 Praha 8 - Libeň 

 

 ŽAPodaj         

Říjen 2018  
 
 
AKTUALITY, NOVINKY, ZPRÁVY 
                                                            
 

 

 

  Rok 2018 = 25 let spolu 
 

 

 

  

 

 

                                                                                          Milé  ŽAPky, ŽAPáci, vážení 

přátelé,  

   

příroda se zbarvila – podzim zaklepal 

na dveře. Do ruky dostáváte poslední  

letošní ŽAPODAJ. Léto bylo 

neobvykle teplé a Vy jste ho jistě užili 

podle svých představ. Do konce roku 

zbývají  dva měsíce. Pro nás to 

znamená  ještě mnohá setkání, čeká 

nás ještě spousta práce. Přejeme si, 

abychom za 25.rokem činnosti  naší 

organizace neudělali velkou tečku. Je 

to sice čtvrtstoletí záslužné práce, ale 

co je to v uplynulém čase? A tak 

přejeme Vám i sobě spoustu energie, 

nezhoršující se zdraví, spokojenost 

s každým dnem, pohodu a stálý 

optimismus.  
 

                                                                                                             Výbor                                                

Každý, kdo prospěje druhému, prospěje sobě. 

(Seneca) 
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PONDĚLÍ: 

 

Každý týden  začíná pondělkem. 

To je den, kdy se už hodně let 

schází stejná parta ŽAPek 

v zasedací místnosti Klubu, aby se 

tři hodinky věnovala ručním 

pracím -  výrobě drobných 

upomínkových dárkových 

předmětů. A věřte, nejsou to 3 

hodiny jenom práce a práce. 

Někdy je povídání tolik, že 

zapomeneme uvařit i kávu či čaj a 

nestačí se zkonzumovat pečivo, 

které ŽAPky donesou. Prohlížíme hotové  i rozpracované výrobky a tipujeme, jak co 

půjde při prodeji „na odbyt“. Prosím? Vy ještě nevíte, že výtěžek z prodeje na vánočních a 

velikonočních trzích putuje na sbírkový účet, ze kterého dotujeme vzájemné návštěvy na 

Slovensku a Venuší v Čechách?  Přijďte si pro kousek radosti i Vy.                                                                     

Dana 

 

 

 

           Minigolf: 

          Je další akce, která připadá na pondělí. Trošičku se  

to kříží s ručními pracemi, ale vždy jedno pondělí v 

měsíci se scházíme ve 13,30 hodin v O2 aréně, 

abychom si procvičily zručnost a napravily záda při 

turnaji v minigolfu. Podle počtu zúčastněných se 

rozdělíme na družstva a „ jde se na to“. Zahraná 

poslední jamka znamená objednávku kávy nebo 

skleničky vína a….. hodnotí se. Kdo tentokrát má 

nejméně bodů? Jaruška pečlivě sečte hrací karty, 

zaznamená výsledky dobrá nálada nekončí ani po odchodu z arény. 

 

           Teď se už jen trefit……………….. 

 

            Příští utkání v minigolfu je 19.11.                                    

 

                                               

Jestliže Vám někdo ukřivdí, můžete na tu křivdu zapomenout. Ale jestliže Vy 

ukřivdíte jemu, budete si to stále pamatovat. Neboť ve skutečnosti ten druhý je 

Vaše nejcitlivější já, jemuž bylo dáno jiné tělo. 

      (Džibrán) 
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ÚTERÝ:      

 

Členské  schůzky:   

Všichni víme, že členská schůzka se koná vždy poslední úterý 

v měsíci.  Začíná v 15,30 hodin v prostorách Českobratrské 

církve evangelické v Praze 6. Zikmunda Wintra 15.  

Na schůzce se dozvídáte nejčerstvější informace o dění v Klubu,  

 o konání plánovaných akcí, hodnotíme uplynulý měsíc, případně 

rozdáváme přihlášky na plánovanou  rekondici.  

Pokud se nám podaří zajistit přednášejícího, pak závěr schůzky patří pozvanému hostu a 

následné diskuzi k vyslechnutému tématu.  

Zapište si: krom dnešní schůzky nás čeká už jenom schůzka 27.listopadu.  Rezervujte si 

svůj čas v pondělí  10.prosince.  Tento den se sejdeme v 15,00 hod. v hotelu 

INTERNATIONAL na slavnostním setkání u příležitosti 25.výročí založení 

Klubu ŽAP. 

V roce 2019 se členské schůzky budou konat: 29.ledna, 26.února, 26.března. 

      

 

Kavárnička v Chabrech: 

Dbejme, aby nám stáři neudělalo vrásky na duši, když už je dělá na tváři.  

(Michel de Montaigne, francouzský filosof a esejista, 1533-1592) 

Blíží se listopad, měsíc, kdy bude poslední letošní kavárnička, kavárnička s oslavou jubileí. 

Vzhledem k tomu, že nás do Klubu přivedla nemoc, cítím, že nad přibývajícími roky 

neteskníme, přijímáme je s pokorou, uvolněné, spokojené. Odpoledne v chaberské 

sokolovně nám sice tváře nevyhladí, ale vrásek na duši se bát nemusíme. I padající hole 

nebo berle káráme a zvedáme s humorem. 

Nikdy není jednoduché předejít nepopsatelnému přípravnému shonu. Zdá se, že se vše 

opakuje, ale nevstoupíš dvakrát do stejné řeky. Pokaždé odhadujeme, kolik připravit stolů 

a jak je uspořádat, vždy máme obavu, bude-li nabídka slaného a sladkého pohoštění 

vyvážená, je-li ovoce pečlivě omyté, proč vázne vaření čaje a příprava objednané kávy. 

Ve chvíli, než jsou s láskou napečené a cestou opečovávané dobroty na stolech, hlasivky 

nezahálejí. Je to příležitost k popovídání, veselý hovor je plný radosti ze shledání. Bez 

vtipkování se neobejde ceremoniál s květinkou, s malým ŽAPčím dárkem, s listem A4 

popsaným úvahami k zamyšlení nebo pro zasmání ani předání kožené plakety s věkem 

oslavenkyně. Také vám připadají fotografie z této chvíle jako mystifikace neodpovídající 

věku? Nebo ta atmosféra omlazuje? Smích je zázračná pilulka, spolu s nabízeným 

pohoštěním odplaví  bolest, starosti a někdy i myšlenku na dietu.  

Už se těšíme, jak si všechno zopakujeme 20. listopadu!     Milu 

 

Stýkej se s těmi, kdo tě mohou udělat lepším. 

(Seneca) 
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Divadla: 

Na konci každé členské schůzky – kromě letních 

prázdnin – nabízí Jana Bednaříková sponzorované 

vstupenky na  divadelních představení, která se hrají 

v divadlech Na Fidlovačce, Na Vinohradech a U Hasičů.    

Telefon na Janu: 777 141 486 

 

 

 

STŘEDA: 

Cvičení: 

Hanka Janková vzkazuje: „Stáří není nemoc“! Všechny to víme – 

pohyb je zdravý a proto přijďte mezi nás. 

Hanka 

 

 

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

                                                   b)  Cvičení tai-chi 

POZOR!!!   

Bazén máme pronajatý 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 pro členky zcela zdarma. Cvičíme  

v tělocvičně T2 – I.patro 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. My, které na 

cvičení chodíme, můžeme vřele doporučit. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Není hanba něco nevědět. Hanba je nechtít se ničemu učit. 

(Seneca) 
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PŘIPOMÍNKA toho, co bylo: 

 

     Rekondice:                                                                                 

      Od 21. do 28. října – jsme byly na rekondici ve FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH. 

      Ubytování v hotelu Pawlik s polopenzí.  Prodejkyně kytiček byly finančně zvýhodněny.  

 

 

PO VLTAVĚ V LABI 

Titulek zní sice podivně a zmateně, ale hned to vysvětlím. 

Klub ŽAP, slaví v letošním roce 25 let své činnosti. Jako dárek svým členům, kterých se dnes 

sešlo celkem 57, pořádal výbor dvouhodinovou plavbu motorovou lodí Labe po řece Vltavě. 

K dobré pohodě a též k poslechu hrála tříčlenná skupina Zátoka. Pluly jsme od Čechova 

mostu kolem Kampy přes zdymadlo, až k Císařské louce a zpět až k ostrovu Štvanice.   

 

 

 
 

 
 

Dokud osud dovolí, žijte v radosti. 

(Seneca) 
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TŘI DNY SE ŽAPKAMI A VENUŠEMI V PRAZE A NA KARLŠTEJNĚ 

čtvrtek 21. června 2018 
15:45 hodin = sraz účastníků ve stanici metra Vyšehrad z centra 
16:00 hodin = prohlídka areálu Vyšehradu včetně Slavína 
 
pátek 22. června 2018 
08:45 hodin = sraz účastníků u pokladen hlavního nádraží v Praze 
09:07 hodin = odjezd vlakem do stanice Karlštejn (Venuše jedou vlastním autobusem) 
09:50 hodin = pěší přesun od nádraží ke hradu Karlštejn (Venuše jedou v kočáře s koňmi) 
11:05 hodin = prohlídka hradu včetně kaple sv. Kříže (první skupina po 16ti osobách) 
11:35 hodin = prohlídka hradu včetně kaple sv. Kříže (druhá skupina po 16ti osobách)  
12:05 hodin = prohlídka hradu včetně kaple sv. Kříže (třetí skupina jen po 12ti osobách) 
14:00 hodin = společný oběd pouze členů Klubu ŽAP v restauraci U Janů 
16:41 hodin = návrat vlakem do Prahy 
 
sobota 23. června 2018 
09:00 hodin = sraz účastníků na zastávce TRAM Pohořelec z centra 
09:30 hodin = prohlídka obrazárny Strahovského kláštera a Petřína 
11:30 hodin = pěší přesun do restaurace U Zelené brány 
12:00 hodin = společný oběd (svíčková na smetaně s houskovým knedlíkem a terčem) 
     (k poslechu bude hrát harmonikář v kostýmu žižkovského Pepíka) 
13:20 hodin = pěší přesun do smyčky TRAM Malovanka  
13:30 hodin = jízda TRAM ze smyčky Malovanka do smyčky Starý Hloubětín (s harmonikářem) 
14:35 hodin = konec akce – společné foto. 
 
18:00 hodin = sraz účastníků na stanovišti BUS č. 15 Černý Most 
18:24 hodin = odjezd autobusem l. č. 141 do stanice Nádraží Horní Počernice 
19:00 hodin = společné posezení se členkami Klubu ŽAP a VENUŠE 
 

V červnu jsme v Praze uvítaly kamarádky z bratislavských VENUŠÍ  
Připraven byl bohatý a časově hodně náročný program.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

                   

 

  

                                                                                         KDY?? 

                                             KAM??                                                                                                  

                         

                                                  JAK??                     

                                                 

     

Jsi šťastný?  Poděl  se! 
(Seneca) 

http://krasna.nova.cz/clanek/tvujsvet/chci-jit-volit-precti-si-odpovedi-na-nejcastejsi-dotazy.html
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VENUŠE V PRAZE A NA KARLŠTEJNĚ 

V loňském roce byly ženy z Klubu ŽAP na Slovensku ve Vysokých Tatrách, kam jely na 

pozvání žen z Klubu VENUŠE. Letos jim tuto návštěvu ženy z Klubu ŽAP oplatily a pozvaly 

VENUŠE do Čech.  

„Děvčata“ z Bratislavy přijela 

vlastním autobusem do Prahy 

již ve čtvrtek po poledni a 

hned se ubytovala v hotelu 

v Horních Počernicích. Ještě 

ten den měly ŽAPky a 

VENUŠE sraz v 15:45 hodin 

na stanici metra Vyšehrad a 

pod vedením Jarušky si 37 

VENUŠÍ a 9 ŽAPek prohlédlo 

areál Vyšehradu i se 

Slavínem.  

V pátek jsme se 

s VENUŠEMI (které jely 

autobusem) sešli až u hradu 

Karlštejn, neboť my šli pěšky 

a ony se vyvezly dvěma kočáry taženými koňmi. Na nádvoří jsme čekali něco přes hodinu, 

neboť prohlídkový okruh číslo dvě, který vedl i do kaple svatého Kříže měl omezenou 

kapacitu skupiny (pouze pro 16 osob). A tak jsme museli jít na třikrát, neboť se nás ten den 

sešlo celkem čtyřiačtyřicet.  

Na Vyšehradě jsme zažili silný vichr, že nás to málem odneslo, jako Helenčin slamáček, které 

navíc před kostelem sv. Petra a Pavla vyhrnul šaty až ke krku.  Na Karlštejně jsme zažili zase 

přívalový déšť.  

A sobotní program začal již 

v 9 hodin, kdy jsme se sešli 

na zastávce tramvaje 

Pohořelec. “Děvčata šla do 

obrazárny ve Strahovském 

klášteře a já jel do depa 

Vokovice pro tramvaj, kde se 

v 10:05 hodin sešel s Petrem 

Miňovským.  Pak jsme spolu 

vůz typu 15T For City 

falcefit převezli do smyčky 

Královka. V restauraci U 

Zelené brány se konal 

společný oběd, kdy za námi 

přijel až z Domažlic 

harmonikář pan Budský, 

který k dobré pohodě hrál 

staré hospodské písničky. 

Hrál bez přestávky od 12:00 do 13:20 hodin, kdy přišel do restaurace můj kolega z depa 

Vokovice Jiří Švarc, který ochotně po ranní směně pak převezl 53 účastnic z Břevnova do 

Starého Hloubětína. Všem ženám se akce velmi líbila, ač některé již byly unaveny a 

v tramvaji poklimbávaly. Trasu jsem vymyslel tak, aby ženy ze Slovenska poznaly Prahu a 

viděly ji z jiného úhlu: Z Malovanky přes Pražský hrad, Chotkovou silnicí (vyhlídka na 
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        Prahu), přes 

Malostranské 

náměstí, Újezd, 

Václavské náměstí 

a přes Žižkov na 

Krejcárek, pod 

kterým je 

z estakády další 

nádherný pohled 

na celou Prahu. 

Jirka proto sám 

snížil rychlost jízdy 

na 20 km/hod. Na 

konci cesty jsme 

pořídili společnou 

fotografii všech 

účastnic z Čech i ze 

Slovenska.   

 

 

VENUŠE v Praze: 

21.6. jsme se moc těšily na naše kamarádky z Bratislavy. Přijely vlastním autobusem do Horních 

Počernic, kde se po uvítání ubytovaly, trochu odpočinuly a už je čekal námi připravený program, 

návštěva Vyšehradu. Přejezd MHD jsme zvládly dobře a po výstupu z metra nastalo to pravé 

vítání. Na své přítelkyně čekaly  ŽAPky, aby si společně významné místo našich dějin prohlédly. 

Role průvodce se ujala Jarka, která nám pověděla o historii a současnosti Vyšehradu. Viděly jsme 

významné památky, sochy, navštívily Baziliku sv. Petra a Pavla i hroby známých osobností, Slavín, 

pokochaly se nádhernými výhledy i poseděly, abychom si odpočinuly a popovídaly. 

V pátek jsme měly plánovanou návštěvu Karlštejna, kam Venuše přijely autobusem a my vlakem. 

Všechny skupiny jsme navštívily nejkrásnější okruh s Kaplí Svatého Kříže. Ta je po rekonstrukci 

opravdu nádherná a mnohé z nás jsme si řekly, že jsme ji naposledy viděly při školním výletě, což 

je třeba 60 či více let. 

V sobotu jsme si společně prohlédly obrazárnu na Strahově, došly na oběd, kde nám typickou 

pražskou atmosféru vytvořil pan harmonikář, kterého i s následující projížďkou tramvají po Praze 

zajistil Ruda. I tento den se vydařil. My všechny si trochu odpočinuly a večer nás čekalo společné 

posezení. Vzájemně jsme si předaly malé dárky a povídaly si u griotky, vína, kávy, zákusků a 

dalších dobrot, které naše zručné členky přinesly.  

Loučení je vždy trochu smutné, ale protože víme, že se příští rok sejdeme tentokráte v Tatrách, 

popřály jsme si navzájem zdraví a poslaly pozdravy těm, které nemohly přijet nebo přijít.  

Děvčata – máme Vás rády a těšíme se na Vás! 

Velké poděkování za uskutečnění tohoto setkání patří zejména hlavním organizátorkám – Daně H., 

Martě V., Martě K., Jarce P. Vždyť mnoho věcí se zařizovalo několik měsíců dopředu a jiné se 

operativně řešily z hodiny na hodinu. Poděkování si zaslouží i Ruda a ŽAPky, které se jakkoliv 

podílely na zdárném průběhu celé akce. 
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Milá Dana, milé ŽAPky, 

v mene všetkých Venuší ďakujem za nádherný program a srdečné spoločné chvíle počas 

pobytu u Vás v Prahe. Všetko sa mi  znova premieta v mysli a znova prežívam každý okamih. 

Zajtra máme posledné pred prázdninové stretnutie a určite bude plné spomienok.  V Kutnej 

hore  v časti Sedlec sme boli v Kostnici a v Kostole. Mali sme výbornú sprievodkyňu  

a odchádzali sme až o 15 hodine.  

Srdečne pozdravujeme a tešíme na ďalšie stretnutia 

 Marta Vozárová 

 

 

Rekondice v Poděbradech: 

Poslední týden v červnu se nás 23 ŽAPek na týden přestěhovalo do krásných zelených 

Poděbrad. Čekaly nás pěkné 

pokoje v penzionu FONTÁNA. 

Milí a ochotní majitelé se o nás 

vzorně starali. Pan Nedoma dovezl 

kufry od nádraží do penzionu a 

všem je vynosil až do pokoje. 

Každý den nás otec a syn uvítali u 

snídaně, která byla denně 

obohacena domácím moučníkem 

od paní Nedomové. Denní 

program byl přímo „ nabitý“. 

Vzhledem ke krásnému počasí jsme péči o tělo prokládaly kratšími či delšími vycházkami. A 

že v Poděbradech je kam jít a co poznat!!  Krásná lázeňská kolonáda je plná soch, vodotrysků, 

kaváren a zeleně. Zavzpomínaly jsme si na pražské odpoledne na parníku a také 

v Poděbradech jsme vypluly na parníku Král Jiří po proudu Labe. Dalším zpestřením pobytu 

byla vyjížďka výletním vláčkem. Červená mašinka se třemi polootevřenými vagónky nás po 

břehu Labe dovezla k soutoku s Cidlinou a pak dál až do Libice na bývalé slavníkovské 

hradiště. Lužním lesem jsme se vrátily zpět a podívaly se ke starému kostelíčku u Labe, kde 

byli v 15.století popraveni za vzpouru havíři z Kutné Hory. Výlet se jistě líbil všem, ale 

hlavně byl určen těm, které by tolik kilometrů neušly.  

Celý pobyt tu byl nezapomenutelný. Poděbrady znám – bydlím 10km odsud. A nenudila jsem 

se ani minutu. Utvrdila jsem se v tom, že nezáleží na tom, kam člověk cestuje, ale s kým a jak 

ten čas prožije. Snad se mnou budete souhlasit, že nejen na srdce, ale i na duši jsou 

Poděbrady. Týden utekl stejně rychle jako každá ŽAPčí rekondice. Bylo nám spolu moc 

hezky a už se těšíme na další týdenní setkání. 

Hela Hotovcová 
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Vycházka 5.9.2018 do obce Svatý Jan pod Skalou v okrese Beroun, západně   

od Prahy. 

Sešli jsme se na Zličíně odkud jsme ve dvou skupinkách odjeli autobusy do zastávky 

Vráž  - rozcestí a dále jsme se vydali po žluté značce do cíle. 

Po cca 15 minutách volné chůze vesnicí jsme došli k lesu. Cesta lesem byla velmi příjemná a 

tak jsme pozvolným klesáním sešli do malebného údolí, kterým protéká potok Loděnice,  

místními obyvateli zvaný Kačák. 

První zastávku jsme si udělali u místního hřbitova, kde se nachází jedna z největších 

památek obce Svatý Jan pod Skalou. Jedná se o kapli v novogotickém slohu.  

Zakladatalem kaple byl Maxmilián Berger, někdejší majitel budovy zrušeného  

Svatojánského kláštera. Kapli postavil Grueber z Mnichova - profesor architektury na Karlově 

universitě v Praze. Kaple byla vybudována v letech 1847 - 49 jako rodinná hrobka rodiny 

Bergerových.  

Malebná obec Svatý Jan pod Skalou je částí Národní přírodní rezervace Český kras. 

Obec tvoří tři časti - Svatý Jan pod Skalou, Sedlec a Záhrabská. 

Dle legendy se její historie počítá již od 9. století, kdy se zde usadil první křesťanský 

poustevník Ivan. Byl velice uctíván a žil zde 42 let v travertinové jeskyni, kde také zemřel. 

Od roku 1584, kdy byly jeho ostatky nalezeny, začala tradice slavných Svatováclavských 

poutí. Dodnes jsou jeho ostatky uloženy v místním kostele sv.Jana Křtitele a dle 

svatojánského kostela dostala název i zdejší obec. 

V místní restauraci ke které jsme dorazili cca v 11,30h. jsme si všichni dopřáli občerstvení.  

Po krátkém odpočinku jsme šli k Muzeu, kde nás očekával pan průvodce. Muzeum je přímo 

proti Obecní škole, která sousedí s restaurací - místo našeho krátkého odpočinku. 

V průběhu naší prohlídky nás pan průvodce velice poutavě a obšírně seznámil s historickým 

vývojem obce. 

Muzeum je velice malá, skromná budova, ale svým obsahem ať dobovými dokumenty nebo i 

předměty velice zajímavá. Po návštěvě muzea jsme ještě zašli s panem průvodcem na krátké 

posezení do kostela. Uprostřed kostela stojí bohatě zdobený náhrobek sv.Ivana, kde je 

umístěna schránka s ostatky poustevníka. Prohlédli jsme si i již zmíněnou jeskyni, ve které 

poustevník Ivan žil. 

Někteří zdatnější členové naší vycházky se vydali ke kříži na vrchol nad kostelem- 

dominantou obce. 

Za slunečného počasí, které nás provázelo již od rána, jsme se obohaceni o nové zážitky 

a poznatky vrátili do Prahy. 

Těšíme se na další společnou akci, které se snad zúčastní i náš "Žapák" Ruda, 

který dnes s námi nemohl, ale přišel nám popřát před odjezdem z Prahy hezký den  

i šťastný návrat domů, což nás moc potěšilo. 

Závěrem opět patří velký dík Martě Votavové, která tuto akci zorganizovala. 

Marcela. 

 

 

Těšme se ze svých přátel, neboť nevíme, jak dlouho nám to bude ještě přáno. 

(Seneca) 
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Turnaj v minigolfu: 

     se opravdu vydařil. 3.10. se sešly členky klubů Alen, Benkon,Victoria a ŽAP v O2 Aréně, 

aby společně sportovně oslavily výročí 20 a 25 let trvání svých organizací. Jak jsme si při 

uvítání řekly, není důležité, kdo zvítězí, ale to, že se sejdeme a máme radost, že se vidíme 

a strávíme spolu pěkné odpoledne. 

 Sestavily jsme 5 družstev po 4 hráčkách a šly „na to"! Smíchu i divení jak to, že míček 

vyskočí z jamky, když už se nám ho tam podaří dostat, bylo dost. Nejlepší trefy měla 

děvčata z Victorií Litoměřice a byla mezi nimi  nejlepší hráčka Jarka s 45 údery na 18 

jamkách. Pořadí dalších bylo těsné a my Žapky skončily třetí se ztrátou 18 bodů. Velkou 

pochvalu dostala nejstarší účastnice naše Dana Pařízková. Odměny pro kluby, nejlepší 

družstvo, nejlepší a nejstarší hráčku zajistily Žapky. Připravily i diplomy a pamětní listy. 

Trička věnovaly Alenky a taštičky se sladkostmi přidal pan Michal Navrátil z Masu 

Sezimovo Ústí. A po hře nastalo to pravé! Zavonělo uzené s domácími okurkami od 

Benkonek, pokochaly jsme se pohledem na dort s golfovým hřištěm od Alenek a za chvíli 

jej i ochutnaly ke kávě a kdo to ještě zvládnul, dal si vynikající koláčky od Boženky a Evy 

z Benkonu. Na cestu domů nás sušenkami vybavily Victorky. Potěšila nás i návštěva Ivy z 

Aliance a kamarádky Nadi. Děvčata ocenila netradiční koloběžkovou dopravu na toaletu, 

organizaci i obsluhu.  

Děkujeme sponzorům Avon, Jacobs Douwe Egberts a Adventure minigolf O2, že nám 

pomohli uspořádat tak skvělou akci!!! 

My nejvytrvalejší jsme si poseděly u sklenky vína a popřály Daniele Kelišové k 

významnému životnímu jubileu. Myslím, že to byla krásná tečka na závěr společného 

setkání.                                                                                                                                     

Jarka Petrová 
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Plaveme prsa: 

 

V sobotu 13. 10. 2018 pořádala Aliance žen s rakovinou prsu v rámci DNE PRO ZDRAVÁ 

PRSA vyhlašovaného každoročně evropskou  koalicí  EUROPA  DONNA  8. ročník  

celostátní  akce PLAVEME   PRSA 

Akce se konala v Aqacentru Šutka a moderoval ji pan Petr Rajchert. ŽAPky spolu s Alenkami 

prováděly na  prsním  fantomu  instruktáž  samovyšetření  prsu.  

Pro děti  i dospělé byl připraven  doprovodný program, ve kterém vystoupily  akvabely, 

Krasoplavci a bublinář. Nechyběla ani možnost vyfotit se pod vodou před Prsní stěnou. 

Studenti  připravili  nemocnici  pro medvídky, kde dětem  názorně  předváděli,  jak 

poskytovat první pomoc.  

Letos se k akci připojil i spolek ILCO, který zastřešuje sdružení  stomiků  a pokřtil zde svůj 

plakát „Stomici ve vodě“. 

Odpoledne se opravdu vydařilo, již teď se těšíme na příští ročník.  

 

 Jana Krejcarová 

 

 

 
 

 

 

Měřme život skutky, ne časem. 

(Seneca) 
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A opět náš milý „spisovatel“ – lépe řečeno „dopisovatel“ RUDA nezahálel: 

 

Procházka po lesoparku Cibulka 
Již od jara letošního roku byla naplánovaná podzimní, jednodenní projížďka vláčkem po 

Zlíchovském semmeringu, Asi týden před pravidelnou schůzkou v Dejvicích však železniční 

trať, jako naschvál byla v rekonstrukci, tak že Martička musela operativně vytvořit náhradní 

program. 

Psalo se úterý, devátý říjnový den roku 2018 a čtrnáct Žapek se dvěma psy se sešlo ve 14:30 

hodin ve vestibulu metra trasy „B“ Anděl a ve 14:42 hodin se přesunuly do zastávky Naskové 

u sídliště Vidoule. Já do 

přeplněného autobusu 

přistoupil v Košířích, kde 

jsem byl upřímným 

způsobem mile Žapkami 

přivítán.  

Martička, tak jako vždy 

měla dokonale a 

vyčerpávajícím způsobem 

předem připravený 

podrobný popis celé pěší 

trasy a ke každé zastávce 

měla zajímavý komentář. 

Tou první zastávkou byla 

kamenná poustevna za 

dětským hřištěm. 
 

Pak jsme se kousek cesty vrátili a došli k malému jezírku, které fascinovalo fenku Nelly, která 

byla ve svém živlu a několikrát do vody skočila a lovila v něm klacíky. U jezírka byla socha 

bohyně Diany. 

Jen někteří z nás odbočili několik desítek metrů k pramenu a studánce. Ostatní popošli 

k altánu, kam jsme pak došli i my. Na dvou lavičkách jsme si udělali piknik v přírodě, kdy 

každý donesl nějakou dobrůtku, či pamlsek z domova: kupříkladu kokosové kuličky s rumem, 

bramborové placky, mandarinky čokoládové Toffifee. Nechyběla ani lahvička becherovky.  

Sotva jsme si odpočinuli a 

řádně posilnili, pokračovali 

jsme dál. Došli jsme až 

k jeskyni Dantovo peklo 

pod cihlovou rozhlednou, 

kde byla pískovcová socha 

Jitra „Škrtiče“. 

Od jeskyně jsme stoupali 

po schodech ke kamenné 

rozhledně, na jejíž vrchol 

jsme až na jednu výjimku 

vylezli po šestasedmdesáti 

schodech všichni. Pejskové 

na nás čekali dole. 

Z kamenné věže byl krásný 

rozhled, byť z části 

omezený korunami stromů:  
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na sídliště Řepy, areál fakultní nemocnice v Motole, televizní věž a stadion na Strahově i 

usedlost Spiritku. 

 

 
Závěrem procházky jsme minuli usedlost Cibulka, došli jsme k Čínskému pavilonu, který 

však byl ve velmi žalostném stavu obehnán plotem. Pak jsme kráčeli a z povzdálí spatřili 

sochu Jupitera „Dia“ a na úplný závěr se zastavili u sochy svatého Jana Nepomuckého. Zde 

jsme se rozloučili a každý z nás jel tramvají za dalším programem nebo domů. Několik Žapek 

se ještě prošlo kolem vodní nádrže, suchým poldrem Homolka až na Kotlářku.                                                                                                                                              

Žapák RUDA  

 

 

 

Edukace: 
        Po prázdninách jsme se nestačily ani rozhlédnout a začaly nám edukační akce. 10. září 

jsme byly na Dnu zdraví v Libni, 13. na Proseku, 20. na Parníku v Praze 14, 24 -25. na akci 

LPR Každý svého zdraví strůjcem a 24. října v Letňanech. K tomu máme přednášky ve 

školách a 1.11.seminář pro stávající i nové edukátorky. Škoda jen, že se tento termín kryje se 

sněmem LPR, uvítaly bychom, kdyby se Aliance a LPR příště domluvily a my se mohly 

zúčastnit obou vynikajících  akcí. 

        Práce na poli edukací je hodně a je potřebná, proto která můžete, zapojte se, prosím.  

Jarka Petrová 

                                                     

 

 

 
Den prchá za dnem a čas nenávratně uplývá. 

(Seneca) 
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CO  JE  PŘED  NÁMI ? 

 

KONCERTY: 
Nejbližší koncert se koná 6.listopadu ve 14,30 hod. 

Další koncert je 4.prosince opět ve 14.30 hod. Vstupné vždy dobrovolné. 

 

Liga proti rakovině zve na svůj Vánoční koncert 6.12. do Karolina v Praze 1 

 

SNĚM  LIGY  PROTI  RAKOVINĚ se koná 31.10 – 1.11. v hotelu DUO na Proseku. 

 

VÝROČNÍ  KONFERENCE  Aliance žen s rakovinou prsu se koná 23. – 24. 11.. 

 O průběhu nás budou informovat Marta K. a Jana, které se jí za náš klub zúčastní. 

 

ONKO UNIE nás zve na svou akci „Dny ONKOUNIE“ – 1.12.  (přednášky od 10 – 16 hod.) 

v areálu Olympus, Evropská 176, Praha 6 a na večerní kulturní program. 

 

VÁNOČNÍ PRODEJE: 

Staroměstské náměstí: 14. až 16.prosince 2018 

Libeň – Bílý Dům: 5.prosince 2018 

 

VÝROČNÍ  ČLENSKÁ  SCHŮZE  -  VOLEBNÍ: 
26.února 2019 od 15,30 hodin v prostorách Českobratrské církve Evangelické – Zikmunda 

Wintra 15 – Dejvice 

 

 

PROGRAM  VYCHÁZEK A  VÝLETŮ:  

připravila Marta Votavová tel. 724 028 845 

 

Pátek 4. 1. 2019 – Za jesličkami do Prokopského údolí a opékání buřtů  

Sraz bude v 10,00 hodin ve stanici metra B – Jinonická. Procházkou půjdeme přes Staré 

Butovice k jesličkám pohodlnou cestou.  V Prokopském údolí si uděláme malý piknik 

v přírodě. Buřty, nějaké sladkosti a něco na zahřátí s sebou, dřevo zajistí ŽAPáci. 

 

Úterý 12.2. 2019 – Skleník Fata Morgana 

Není nadto navštívit v zimě tropy, subtropy a deštný prales. A to přímo v Praze! Proto 

navštívíme skleník Botanické zahrady v Tróji. Sejdeme se v metru Holešovice v 10 hodin. 

Vstupné nad 60 let je 75 Kč, nad 70 let 20 Kč. 

 

Středa 20. 3.2019 – Chvalský zámek – dotek romantiky na okraji Prahy 

Sraz bude ve 14 hodin na konečné metra Černý Most. Navštívíme aktuální výstavu a 

prohlédneme si zámek – vstupné 40 Kč. Po skončení si dáme kávičku a dezert v některé 

z restaurací Chvalské tvrze. 

 

 

Miluješ život? Pak neztrácej čas. Neboť čas je tkáň, z níž se život skládá. 
(Seneca) 
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Srdečně Vás zveme 

na slavnostní předvánoční setkání u příležitosti 

25.výročí založení Klubu ŽAP 

pod záštitou Ligy proti rakovině. 

Hotel INTERNATIONAL Koulova 15, Praha 6           Salónky Bruncvík, Libuše, Přemysl     

Dne 10.prosince 2018 v 15,00 hodin 

  Kulturní program, bohatá tombola, pohoštění, hudba k poslechu i tanci, historie Klubu. 

 

                                                          Výbor Klubu ŽAP. 

Prosíme potvrďte svou účast: 

e-mail:klub.zap@seznam.cz – tel.: 734332733 

 

REKONDIČNÍ  POBYTY: 

 
Penzion PUTIM – Putim: 

10.  -  17.dubna 2019 

Předběžná cena: 3.000,- Kč 

 

Hotel MAS – Sezimovo Ústí: 

27.května  -  2.června 2019 

Předběžná cena: 3.200,- Kč 

 

Hotel ENGADIN  -  Železná Ruda: 

7.  -  14.září 2019 

Předběžná cena: 2.900,- Kč 

 

Definitivní cena se bude odvíjet od dotace Hlavního města a dalších oslovených sponzorů. 

 

 
 

 

 

 

JEŠTĚ  BONUS – dva zajímavé články: 
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BRAMBORY 

Britští vědci označili produkt nejbohatší na vitamíny. 

A  je to úžasné!  

Staly se jím brambory, které mnozí současné  odborníci posuzovali za jednu z nejškodlivějších 

potravin 

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 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 byli  odstraněny  před odšťavňováním. 

Můžete do bramborových šťáv přidávat jiné jako například mrkvovou šťávu a 

nebo dokonce i bylinky jako je kopřiva, šalvěj. 
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TLUSTICE 

když pěstujete tuto rostlinu, určitě si ji z bytu 

nedávejte pryč a rozmnožte si ji. Když uvidíte, jaké 

má využití, budete ji hlídat jako oko v hlavě 
Určitě jste se již alespoň jednou v životě sešli s 

touto rostlinou, které se někdy říká „strom 

peněz“. Nazvali ji tak lidé, protože její listy 

připomínají tloušťku kulatých minci. Obsahují 

velké množství šťávy. O jejich vlastnostech ví 

jen málokdo. Řeknu vám, jak si z pokojové 

rostliny uděláte skutečnou medicínu. 

Nejdříve vás musíme upozornit, že listy tlustice 

kromě užitečných látek obsahují i arsen. Proto by se při vnitřním požití mělo dávat pozor na 

správné dávkování. 

  

Využití tlustice 
1. Při vzniklém oparu na ústech si natírejte postižené místo šťávou z tlustice každých 30 minut. 

Jinou alternativou je přiložení si obkladu namočeného v jeho šťávě a zalepení náplastí, nejlépe 

před spaním. 

 
2. Chcete-li se rychle zotavit po angíně, je třeba, abyste si vytiskli šťávu z 10-jejich listů a 

rozředili ji ve sklenici s vodou. Tímto roztokem si vykloktejte hrdlo 3x denně. 

 

3. Při artróze kloubů se doporučuje před spaním potřít si místa šťávou z 10-15 listů. 

 
4. Pokud máte problémy s hemeroidy, přiložte si na postiženou oblast rozřezaný list. 

 
5. Tlustice léčí i popáleniny, strie, rány a abscesy. Připravte si kašičku z listů, natřete ji na 

potřebná místa, obvazujte obvazem a měňte každé 2 až 3 hodiny. 

 

 6. Šťáva z listů tlustice odstraňuje svědění a zánět po bodnutí komárů, včel a vos. Potřete si ránu 

4 až 6x denně. 

 
7. Tlustice pomáhá i při zánětlivém onemocnění ledvin. Je třeba 3x denně vypít 1 polévkovou lžíci 

tohoto extraktu: rozdrťte 5 lístků, zalijte je sklenicí horké vody a nechte vyluhovat 1 hodinu. 

Lidové pověry říkají, že pokud Tlustice začne kvést, vaši domácnost čeká finanční přilepšení a 

blahobyt. Pečujte tedy o krásu této rostlinky a užívejte si její blahodárné účinky! Nezapomeňte se 

o její léčivé vlastnosti podělit sdílením článku s vašimi blízkými. 
 
 Jak ji rozmnožit? 

Rozmnožování tlustice je jednoduché. Často se děje 

samovolně v květináči, kam sem tam odpadne nějaký 

lísteček. Opatrně zasazené lístečky se stávají „maminkou“ 

pro malé tlustice, které začínají vyrůstat u zaschlých míst, 

kde jsme lísteček odlomily. I když rostlinu množíme 

stonkovými řezy, necháme nejprve stonky nějakou dobu 

zaschnout, asi den nebo dva, až poté je sázíme do zeminy. 

Druhou možností je dát stonky do sklenice s vodou a počkat, až pustí kořínky. 
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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 
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