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Světova 8, 180 00 Praha 8 - Libeň 

 

 ŽAPodaj         

Březen 2019   
 
 
AKTUALITY, NOVINKY, ZPRÁVY 
 

Ohlédnutí 
Celý rok 2018 se nesl v duchu 25 let trvání Klubu ŽAP. Za tuto dobu prošlo 

Klubem na 400 žen, které zde hledaly pomoc a inspiraci do dalšího života.  

Připomeňme si nezapomenutelnou Plavbu parníkem k tomuto výročí, Setkání 

s  kamarádkami Venušemi z Bratislavy, Turnaj v minigolfu,  Slavnostní 

předvánoční setkání, vydání brožury Milníky na cestě čtvrtstoletím existence 

Klubu ŽAP, edukačních záložek do škol a Kuchařky s 25 oblíbenými recepty.                                                          
 

                                                                                          

Milé  ŽAPky, ŽAPáci, vážení přátelé,  

   

První „poslové jara“ a to nejsou jenom 

sněženky – nás už pozdravily. Krátké dny, 

většinou bez sluníčka se mění, a my se 

měníme s nimi. Potkáváme lidi, kteří se 

usmívají, neduhy ustupují do pozadí a 

všichni se těší z teplejších dnů. Příroda 

rozkvétá – jaro otevřelo dveře. Před námi je 

řada měsíců roku 2019, které budou 

vyžadovat naši pozornost, naši energii, 

dobrou vůli a snahu dělat něco nejen pro 

sebe, ale také pro Klub jako celek. Věříme 

ve vaši spolupráci a přejeme všem pevné 

zdraví,  hodně štěstí a radosti z každého příštího dne. 
 

                                                                                                             Výbor                                                

 

 

Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. 

(Einstein) 
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PONDĚLÍ: 
 

Celý minulý rok jsme téměř každé pondělí pilně a 

rády pracovaly na drobných dárečcích, které jsme pak 

úspěšně prodávaly na Staroměstském náměstí a na 

Jarmarku v Libni na vánočních a velikonočních trzích. 

Ano, i když maličkosti, ale líbí se. (No, po pravdě, asi 

se hodně líbí jejich cena – chceme, aby si dáreček 

mohl koupit opravdu každý.) A tak i letos budeme 

pokračovat v duchu „zajetých kolejí“. Co to je? Práce, legrace, smích a dobré pohoštění na 

závěr. Už to začalo a je to fajn…. 

                                                                                                                                              Dana 

 

Minigolf: 

Stále platí, že jedno pondělí v měsíci věnujeme krásné hře v O2 aréně. 

Začínáme pravidelně v 13,30 hodin v Žapáckých tričkách. Na příštím 

utkání se sejdeme 8.dubna a zveme všechny, kteří si to chtějí zkusit.  

 

 

 

I na maličkostech jsou závislé velké věci. 

(Livius) 

                                               

 

ÚTERÝ:      

 

Členské  schůzky:   

Každá členská  schůzka se i nadále koná vždy poslední úterý v měsíci. POZOR!!! Od 

letošního roku  začíná schůzka v 16,00  hodin v prostorách Českobratrské církve 

evangelické v Praze 6. Zikmunda Wintra 15.  

Členské schůzky v následujícím období: 30.4., 21.5., 25.6. 2019. 

Minulá – únorová schůzka byla podle stanov výroční – volební. Volby do 

výboru se konají jednou za dva roky.  

Na ustavující výborové schůzce, která se konala 12.března bylo nejdůležitějším úkolem 

rozdělení funkcí. Novou předsedkyní se stala paní Helena Hotovcová. Dana Hybšová – 

místopředsedkyně 

Jana Krejcarová – spolupráce s Aliancí 

Marta Křečková – jednatelka, SR Aliance 

Jaroslava Petrová – edukátorka 

Marta Votavová – turistika, rekondiční pobyty 

Eva Zelenková – pokladní 

Revizní komise: Naďa Drastilová, Dana Pařízková, Věra Otradovcová – předsedkyně 
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Děkujeme výboru za úspěšnost v minulém volebním období, 

Martě Křečkové za několikaletou obětavou činnost předsedkyně a 

Milu Dufkové za 25 let práce pro naší organizaci. 

Hele Hotovcové přejeme hodně sil, elánu a nových nápadů pro 

dobré fungování našeho Klubu.   

 

      

 

Výborové schůzky: 

Každý měsíc se výbor schází druhé úterý v 16,00 hodin v kanceláři 

ŽAP. Otevřené dveře jsou pro každého, kdo přijde s věcnou připomínkou, 

nebo novými nápady pro práci v ŽAPu. 

 

 

Připomenutí 
 

Máme nový kalendářní rok a tak přišla i povinnost zaplatit roční členský 

příspěvek. Jeho výše je nezměněna – stále platíme 300 Kč. Podle stanov je 

termín na zaplacení také stálý - 31. březen. 

     Kdo do tohoto termínu nezaplatí, přestává být členkou/členem a nemůže 

se už zúčastňovat žádných klubových aktivit. 

     Pokud má kdokoli z vás problém přijít na schůzku a tam zaplatit, je možné 

poslat peníze na náš účet. Číslo účtu je 5155150006/4000 a do zprávy pro 

příjemce dejte svoje jméno, abychom věděly, od koho peníze přišly. 

Pro informaci: do 26. února 2019 zatím neuhradilo svůj příspěvek 17 členek.  

Tak věřím, že všechny stihnou termín, aby i nadále mohly být mezi námi. 

                                                                                                                                  Eva 

 

 

Kavárnička v Chabrech: 

Pokračujeme v tradici třetího úterý v měsíci setkávání v chaberské 

sokolovně. Zveme všechny, které mají zájem povídat si při kávě či čaji 

a dobrých zákuscích.  

Setkání pro jubilantky a jejich hosty se uskuteční 18.června. Na toto 

setkání se mimořádně těšíme, bude opravdu výjimečné!  

Tak na zdraví!!!       
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STŘEDA: 

Cvičení: 

Je nám to moc líto, ale od února letošního roku jsme pro velmi malou účast byly nuceny zrušit 

pravidelné cvičení v tělocvičně ve Vršovicích. Ta, která by přesto měla zájem o cvičení, může 

využít nabídky Amelie -  Šaldova 15, Karlín (roh Šaldovy a Sokolovské), tel.: 283 880 316, 

739 001 123, e-mail: amelie@amelie-os.cz 

Po – 14-15 hod. Relaxací proti stresu 

Út – 14-15 hod. Pilates 

Čt – 9.30-11 hod. Jóga 

 

 

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

                                                   b)  Cvičení tai-chi vTyršově domě, Újezd – Praha 1 

POZOR!!!   

Bazén máme pronajatý pouze na jednu hodinu od 14,30 – 15,15 hodin. 

 „Čekáme na Vaši větší účast“  

 

      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. 

 

  

Člověk je velký ve svých předsevzetích, ale slabý v jejich provádění. 

(E.M.Remargue) 

 

 

 

DALŠÍ  sportovní a kulturní aktivity: 

 

Vycházky a výlety: 

Připravila Marta Votavová tel. 724 028 845 
 

Neděle  7. 4. 2019 – Jaro na vsi v Polabském muzeu v Přerově nad Labem  

Navštívíme tradiční velikonoční výstavu ve skanzenu s doprovodným 

programem a ukázkou velikonočních zvyků. Sraz na Masarykově nádraží 

v 11:30 h u pokladen. Odjezd vlaku v 11:52 hodin směr Čelákovice a tam 

přestup na bus 443. Vstupné do skanzenu je 50 Kč. Ve skanzenu určitě 

bude něco k snědku na stáncích. Zpět busem 443 v 15.16 hod.  

mailto:amelie@amelie-os.cz
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Sobota 11.5. 2019 – Po stopách císaře Karla IV. 

Již tradiční pochod Klubu přátel a milovníků výletů (KPMV). Start je ve 12 hodin na Újezdě, 

alej Obětí totality (mezi dolní stanicí lanovky a pomníkem Obětem komunismu). Za 

doprovodu pážete přejedeme tramvají k Národnímu divadlu a podél Žofína a po náplavce 

dojdeme na Výtoň a poté do restaurace U Karla IV. v Neklanově ulici. Ze startovného 

bude věnována Klubu ŽAP částka 1000 Kč. Voucher slavnostně předá sám Karel IV. 

s manželkou (Hanka Huspeková).   

 

Úterý 4. 6. 2019 – Palácové zahrady pod Pražským hradem 

Sraz v 10 hodin na prostranství před Valdštejnskou jízdárnou (metro Malostranská).  Společně 

si prohlédneme pět terasových zahrad, které jsou zahrnuty do světového dědictví 

UNESCO. Vstupné 70 Kč. 

 

Úterý 2. 7. 2019 – Čapí hnízdo 

Sraz v 9.40 h v metru Roztyly, odjezd v 10 h směr Benešov a přestup směr Olbramovice. 

Prohlédneme si Ekocentrum, kde je ZOO Labyrint a naučná stezka, a osvěžíme se v bistru 

U Čápa nebo v restauraci. Vstupné 90 Kč.  

 

 

Kina a výstavy: 

Kino – Ženy v běhu 

Termín bude stanoven až podle aktuálního programu, jakmile objevím vstupenky za 60 Kč.  

Pak pošlu sms a vy mi obratem potvrdíte, kdo má zájem. Následně koupím lístky. 

                                     Marta 

  

Pravidelné koncerty: se konají vždy první úterý v měsíci od 14,30 hodin v evangelickém 

farním sboru v Praze na Vinohradech, v Korunní 30. Vstupné je dobrovolné. 

 

 

Divadla: 

na konci každé členské schůzky nabízí Jana Bednaříková sponzorované 

vstupenky na představení, která se hrají v divadlech Na Fidlovačce, Na 

Vinohradech a U Hasičů.    Telefon na Janu: 777 141 486 

 

 

Rekondiční pobyty: 

První rekondiční pobyt v penzionu PUTIM v Putimi nás čeká již za několik dní: 

Od 10. do 17. dubna 2019.  Počet lůžek je omezen. V ceně je zahrnuto ubytování, plná penze, 

denně 60 minut bazén, tělocvična a salonek pro večerní sezení. 
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Druhý rekondiční pobyt je plánován od 27.května do 2.června 2019 v hotelu MAS 

v Sezimově Ústí. Polopenze, doprava autobusem z Prahy do hotelu a zpět. Bazén, bowling, 

půldenní výlet s prohlídkou Tábora.  

Cena bude upřesněna na přihlášce. 

 

 

Tajemství úspěchu v životě není dělat to, co se nám líbí,  

ale nalézt zalíbení v tom, co děláme.  

(Edison) 

 

 

 

Květinový den: 

Letošní Květinový den připadá tentokrát na třetí středu  – 15.května 

2019  a je zaměřený na nádorové onemocnění průdušek a plic.  

Loňský rok je výzvou pro nás všechny! Dosáhly jsme na nejvyšší stupeň – 

byly jsme první jak v počtu prodaných kytiček, tak získaných peněz z 58 

zúčastněných organizací. 

Věřme si a snažme se toto prvenství  udržet! 

Naše skvělé, osvědčené organizátorky s vámi domluví podrobnosti na členské schůzce 

v dubnu. 

 

Připravené tašky pro prodejce budou k dispozici v kanceláři ŽAP dne 6.května od 11,00 

do 13,00 hodin a dne 13.května od 16,00 do 17,00 hodin. 

 

 

 

Co nám přinesly uplynulé měsíce: 

 

Vyhodnocení 3.ročníku minigolfu: 

 

Celkově se zúčastnilo 18 členek ŽAP.  

Odehrály jsme 8 her + velký turnaj v rámci oslav výročí založení: ALEN, 

BENKON,VIKTORIA a ŽAP. 

Celkové umístění:  

1.místo                                   Jaroslava Petrová s průměrem  49 bod 

2.místo                                              Dana Pařízková                        55 bodů 

3.místo                                              Dana Hybšová               56 bodů 

                         Marta Křečková                        56 bodů 

                                                         Marcela Maierová                     56 bodů  
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Nejvíce jedniček měla Jarka – 6x, Marcela - 5x, 

Marta K. – 4x 

Nejvíce jedniček bylo na jamce č.2 a 5 – 6x.   

Na jamce 1 a 16 – 5x.  

Ani jednou jsme nezdolaly jamku č. 6, 7 a 13. 

                          

 

 

 

 

 

 

Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl, a je, a nemá 

být to, co není, jak tomu v mnoha případech je. 

(Jan Werich) 

 

 

 

 

 

Dny ONKO UNIE: 

Dne 1.prosince 2018 jsme se zúčastnily akce, na kterou nás pozvala ONKO UNIE. Den byl 

rozdělen na odbornou a společenskou část. V odborné části jsme se dozvěděly mnoho o 

karcinomu vaječníků, dělohy, děložního hrdla i čípku. Další příspěvek se týkal BRCA mutací 

a možného genetického přenosu na potomky. Všechny příspěvky byly předneseny 

renomovanými lékaři srozumitelně a pomohly nám k pochopení této problematiky. MUDr. 

Dostálek nám promítl film ze svého působení v Africe a v tu chvíli jsme byly rády, že žijeme 

v ČR.  

Další část se týkala seznámení s pacientskou organizací Veronica,z.ú. , jejímž cílem je 

především pomoc pacientkám s výše uvedenými onemocněními. Informace najdeme na 

www.pacientská-organizace.cz. Z opravdu věcné a bohaté diskuze vyplynula potřeba 

edukačního semináře a budoucí možnost zařadit toto téma do preventivních přednášek.  

Ve druhé – společenské části jsme si v podvečer a večer vyslechly vánoční koncert žáků ZUŠ 

Tausigova a kapely Pecky Všecky s repertoárem známých melodií od 60 let až po současnost. 

Za dobře prožitý den, kdy jsme se mnoho dozvěděly, užily si krásné hudby, bylo o nás 

pečováno opravdu skvěle (včetně občerstvení a dárkové taštičky) děkujeme paní Mgr. Petře 

Adámkové, ředitelce ONKO UNIE a všem, kteří měli svůj díl  zásluhy o uspořádání. 

 

 

 

 

http://www.pacientská-organizace.cz/
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Vydařená akce " Prokopské údolí " 
V pátek 4.1.2019 se nás sešlo 8 členů ŽAP, dvě příznivkyně a 4 pejsci v Jinonicích. Vydali  jsme se na 

procházku Prokopským údolím a nechali za sebou ruch velkoměsta. Bylo to jak mávnutí 

kouzelným proutkem. Ocitli jsme se v tiché, kouzelné přírodě pokryté běloskvoucím sněhem. 

Cestou jsme se zastavili u jesliček velmi vtipně vyřezaných ze dřeva. V ohništi se nám podařilo 

vykřesat z přineseného dřeva ohýnek a opékání buřtíků začalo. Dámy vykouzlily na stolech 

vánoční tabuli s ubrusem, vánočním cukrovým, horkým čajem, svařeným vínem a pivem. Každý 

přispěl na úžasnou tabuli nějakou pochutinou. Všichni byli nadmíru spokojeni. Romantická 

vycházka s výbornou náladou za krásného počasí se skvěle vydařila.  

                 Petr Miňovský 
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INDONÉSIE – povídání, promítání: 

21.ledna jsme zaplnily učebnu Pedagogické fakulty v Reetigově ulici. Pozvala nás sem Marta 

Votavová, aby se s námi podělila o své zážitky z cest po této – pro většinu z nás – exotické 

zemi. To, že je Marta turistka, všichni víme. Ale že byla pozvána do Japonska k převzetí 

titulu „Mezinárodní chodec“ se většina z nás dozvěděla právě zde. A když už byla 

v Japonsku, posunula se o „kousek dále“ a se skupinou přátel navštívili Indonésii. Ta leží 

v jihovýchodní Asii a Oceánii. Tvoří ji 17.508 ostrovů a je čtvrtým nejlidnatějším státem.  

Jako správní turisté procestovali co se dalo, viděli krásy přírody, ale i život běžných obyvatel. 

A my, díky fotografiím a videu, se na chvíli do této exotické země přenesly také. Dozvěděly 

jsme se opravdu hodně, vždyť Marta natočila například i divadelní vystoupení, hudební 

nástroje, oblečení, líčení, jídla,  plodiny. Prohlédly jsme si i suvenýry a každá dostala na 

ochutnání typicky indonéský dezert z hadího ovoce. Příjemnou atmosféru doplnilo i pohoštění 

ve formě čaje, který nám připravila přítelkyně Marty, která zařídila i místo setkání.  

                       Jarka 

 

 

Kdo hodně chce, vhodnou cestu si najde. 

(Nepálské přísloví) 

 

 

Prague ONCO: 

Ve středu 23.1. jsme se zúčastnily 10.zasedání pacientské sekce programu Prague ONKO.  

Program byl nabitý a my se dozvěděly opět spoustu potřebných informací. S příspěvkem 

Možnosti dlouhodobé péče o blízkého onkologicky nemocného vystoupila Mgr. Šárka 

Slavíková z Amélie.  

Velmi pěkně a srozumitelně vysvětlila spolupráci Rady pacientských organizací 

s Ministerstvem zdravotnictví paní Ing. Marie Ředinová z českého ILCA. Velká diskuze 

proběhla u tématu  Úloha praktického lékaře v dispenzarizaci onko pacientů. Zde je ještě 

mnoho otazníků a práce pro všechny zúčastněné.  

Závěr měl MUDr. Dostálek s tématem  „Nežádoucí účinky onkologické léčby“ z pohledu 

onkogynekologa.  

Tato zasedání mají opravdu velkou úroveň a zvu všechny zájemce, aby se přihlásili na příští 

již 11.ročník. 

                                 Jarka 

 

Sympozium LPR ke Světovému dni proti rakovině: 

Proběhlo 4.února v Lékařském domě a z Klubu ŽAP se nás zúčastnilo opravdu hodně. Vždyť 

téma „Nádorové onemocnění plic“ se nás dotýká velmi často. Některé naše členky, ač 

nekuřačky, takto onemocněly v souvislosti s původní diagnózou rakoviny prsu. 

V přednáškách se hovořilo nejenom o známém faktu neblahého vlivu kouření u tohoto 

onemocnění, ale i o metodikách diagnostických a léčebných. Velká diskuze proběhla 

k připravovanému programu prevence rakoviny plic. 

Děkujeme Lize proti rakovině za pozvání a výbornou organizaci akce. 
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Kdo vítězí nad lidmi, je mocný. Kdo vítězí sám nad sebou, je nejmocnější. 

(Lao-C) 

 

 

 

Edukační seminář v Poděbradech: 

Ve dnech 7. – 10.března jsme uspořádaly pro členky Klubu ŽAP edukační seminář pod 

vedením hlavní edukátorky Mgr. Jarky Petrové. Semináře se zúčastnilo 14 členek ŽAP 

s cílem proškolení v praktické ukázce samovyšetřování na modelu FANTOM a komunikace 

s veřejností. 

        

     

 

 

 

 

 

     Seminář Samovyšetření prsu 

 

     Účelem edukačního semináře, na který jsme si zažádaly o dotaci, bylo odborné proškolení 

ŽAPek, které se budou zúčastňovat   akcí  jako jsou: Dny zdraví, Avon pochod, Plaveme 

prsa, Každý svého zdraví strůjcem atd. a  s touto důležitou součástí prevence onemocnění 
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rakovinou prsu seznamovat  dospělou populaci. Naším záměrem bylo  i získat alespoň  

dvě ženy – ŽAPky, které posílí dvojici přednášejících ve školách.  

     Naše odborná edukátorka, Mgr. Jarka Petrová,  připravila pestrý a zajímavý program. Ve 

čtvrtek večer nás seznámila s nejčerstvějšími statistickými údaji o počtu nových pacientek 

a pacientů, o lékařských vyšetřovacích metodách a možnostech léčby rakoviny prsu. 

Zopakovaly jsme si fakta o rizikových skupinách v populaci a také jak se projevují 

jednotlivé typy nádorů. Další den byl věnován promítání filmů o samovyšetřování 

s praktickou ukázkou. Této části se zúčastnil i personál penzionu Fontána, kde jsme  byly 

ubytovány. Sobotní dopoledne bylo věnováno opět nácviku samovyšetřování  na modelu 

Fantom a zejména komunikativním dovednostem. 

      Pobyt nám zpříjemnily wellness procedury v Královských lázních, (ty jsme si samozřejmě 

hradily individuálně), procházky, návštěva muzea i oslava MDŽ.  

      Celý prodloužený víkend byl přínosný a přinesl všem spoustu nových informací a také  

zážitků. Oceňujeme opravdový 

zájem všech zúčastněných a 

věříme, že získané poznatky 

uplatníme co nejvíce u široké 

veřejnosti. 

 

 

 

 

 

    

    

   

 

 

Vycházka do Botanické zahrady: 

Dočkali jsme se plánované vycházky na výstavu orchidejí. Ve středu 20.března jsme se sešli 

v hojném počtu 21 a se zájmem si prošli skleníkem Fata Morgana, plným oslnivou krásou 

rozkvetlých orchidejí.   
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Výstavy: 

Do konce března trvá výstava Jitky Dosoudilové na Křídlech fantazie v Evropském domě 

v Jungmanově ul. Jitka je naše spolucvičitelka tai –chi a její tvorba fotografických koláží 

potěší romantiky i modernisty. 

 

Individuálně jsme navštívily výstavy Předjaří na Pražském hradě a kdo nestihl a potřeboval se 

ještě více kochat krásou květin  zašel do Karolina na výstavu růží a tulipánů.Vždyť březen je 

tulipánový měsíc a my jsme tak podpořily Amelii a její projekt. 

Po rekonstrukci bude v dubnu otevřen Michnův palác v areálu Sokola na Újezdě. Jsme zvané 

na koncerty a další kulturní akce. 

 

 

MOTOL 

25.března jsme zorganizovaly odbornou přednášku Lymfom, jeho příznaky a léčba. Přednáška 

proběhla v knihovně Nemocnice Motol a přednášející byla Bc. Blanka Suchá. Na přednášku 

jsme pozvaly i členky ostatních organizací, Alen, Benkon, Bellis, Mamma HELP a zájemkyně 

ze cvičení tai- chi i s cvičitelem Ivanem Trebichavskym. Ivan se o tuto problematiku velmi 

zajímá, spolupracuje s Bc. Suchou a uspořádal pro zájemkyně speciální cvičení s technikami 

podporujícími proudění lymfy. 

 

 

Velikonoční jarmark: 

Opět jsme byly jednou z neziskových organizací, které se 27.března 

zúčastnily charitativního prodeje v „Bílém domě“ v Libni. Tentokrát jsme 

se snažily udělat radost hlavně dětem, které si pravidelně přicházejí 

v odpoledních hodinách vybrat nějakou maličkost a nejvíc se těší na 

„Štěstíčka“. Prodeje se ujaly už tradičně „děvčata z Chaber“. Děkujeme 
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A ještě se krátce vrátíme do loňského roku: 
 

25 let Klubu ŽAP 

 

Při příležitosti 25. výročí uspořádal Klub ŽAP slavnostní  předvánoční setkání členek a přátel 

Klubu ŽAP v reprezentačních prostorách hotelu Internacional. Celý program 

profesionálně moderovala PhDr. Miroslava Kopicová, zpěvem a hudbou provázel pan 

Jaromír Jansa.  

Na uvítanou příchozí obdrželi tašku s kalendářem Klubu ŽAP, brožurku „Milníky 1993 – 

2018“, která je provede čtvrtstoletím činnosti Klubu, kuchařku s 25 osvědčenými recepty 

od našich děvčat a „Praktického pomocníka pro rok 2019“. 

V sále byly  vystaveny kroniky Klubu, fotografie z rekondic, výletů a ostatních aktivit našich 

členek, dále jsme zde představily výrobky, které  při ergoterapii vyrábí šikovné ruce 

našich děvčat. 

Po úvodním slovu paní Marty Křečkové – předsedkyně Klubu ŽAP přišly se svými pozdravy 

a dárky naše kamarádky ze spřátelených organizací. Za Ligu proti rakovině nám za 

úspěšných 25 let činnosti poděkovaly paní Iva Kurcová, DiS a paní Ivana Birková, za 

Alianci žen s rakovinou prsu nám další úspěchy v činnosti popřála paní ředitelka Eva 

Knapp, stejně tak  pozvaní hosté z Klubu Alen, Benkonu, Mamma HELP a bratislavských 

Venuší.  
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Večer proběhl ve velmi přátelské atmosféře. Šporkovo trio a jeho hosté přiblížili tajemnou 

atmosféru Vánoc svým pásmem „Malé noční zastavení“, paní Jana Rychterová nás 

potěšila svými šansony.  

Všechny ženy byly při odchodu obdarovány červenými tulipány, které předával náš  ŽAPák 

Petr, jeden ze dvou zástupců mužů v našem Klubu. Setkání se, dle mínění hostů,  opravdu 

vydařilo za což patří velký dík  nejen děvčatům z výboru ŽAP, které celou akci 

připravovaly, ale  také našim sponzorům : Hotelu Internacional, LPR, AVON, 

HELLADA, BIOMEDICA, SARA LEE, Cukrárna Hájek – Hájková, díky kterým  jsme 

mohli  připravit pro své členy a hosty bohatou tombolu a vynikající pohoštění 

 

 

 

 

 

Vzpomínka na nezapomenutelnou plavbu parníkem. 

 

 

 

 

 

Úsměv. Nestojí nic, ale dělá mnoho. Obohacuje ty, jimž platí a neubírá těm, kteří  

jej dávají. Nikdo není tak bohatý, aby se bez něho obešel. A nikdo není tak chudý, aby se 

jím nestal bohatším. 

(F.I.Fletscher) 
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To, co by vás mohlo zajímat: 
 

Web uLékaře.cz poradí pacientům. 

Jedná se o on-line, virtuální medicínské konzultace, kdy nepotřebujete v tom okamžiku jít 

k lékaři. Web uLékaře.cz spolupracuje s 250 odborníky. 40 praktických lékařů drží službu 24 

hodin denně – 7 dní v týdnu. Provádějí analýzu dotazů, problém rozpoznají a zařadí 

k odbornému lékaři. Součástí služby je i objednávka ke konkrétnímu odborníkovi zdarma. 

Cena: Odpověď do 24 hodin = 99,- Kč, do 6 hodin = 199,- Kč 

Pokud někdo této služby využijete, sdělte nám prosím své zkušenosti. 

                                                                                                                               Převzato z tisku 

 

Velmi důležité! 

Pokud užíváte hormonální léčbu při nádoru prsu, je třeba dát pozor na současně užívané volně 

prodejné potravinové doplňky z lékáren. Na ně nejsou zpracované studie jako na léky. 

Chcete-li užívat tyto přípravky, požádejte v lékárně o konzultaci s farmaceutem. Mohly by 

snižovat účinek vašeho léku například tím, že zrychlují metabolismus jater. Velmi nebezpečná 

je třezalka. Preparáty s luteinem, zeaxantinem (prevence okulární degenerace), vápníkem 

nevadí.  

 

ICE (z mezinárodní zkratky IN CASE OF EMERGENCY = pro případ záchrany) 

Záchranáři navrhují, aby si každý zadal do svého mobilu číslo kontaktní osoby pro případ 

zranění a nemožnosti osobní komunikace. 

Do mobilu zadat: ICE (místo jména) + telefonní číslo toho, koho je třeba zavolat. 

 

Aliance žen s rakovinou prsu o.p.s. sídlí na nové adrese: Havlíčkovo náměstí 11, 

Praha 3 – Žižkov, 2.patro. Kontakty jsou stejné. 

 

Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. 

Možnost 3D vyšetření prsu na nejnovějším mamografu nabízí nově Nemocnice na Bulovce. 

V případě nepřehledných žláz je schopen najít i malé nádory, které by na standardních 

přístrojích nemusely být nalezeny. Součástí přístroje je také metoda kontrastní mamografie, 

ke které lékař přistoupí u podezřelých ložisek. „Když uvidíme ložisko, které se na mamografii 

chová nestandardně, můžeme ženě podat kontrastní látku a udělat znovu 3D snímky. Jestli se 

bude jednat o ložisko nádorové, tak se nádor „rozsvítí“ – na šedém pozadí bude svítit bílá 

barva“, dodala vedoucí Mamodiagnostického centra Nemocnice na Bulovce Livia Večeřová. 

Mnoho žen se tak navíc vyhne bolestivé biopsii. 

 

Informace: 

Zdravotnická prodejna Eliška ve Slezské ulici Praha 2 ukončila služby spojené s prodejem 

zdravotních podprsenek a plavek. Tyto služby nadále poskytuje prodejna Eliška na Bulovce 

www.zpeliska.cz 

Dále můžeme navštívit Studio Ludwig, Minská 9, Praha 10 – Vršovice. Tel. 776 773 296, 

271 723 817, www.studioludwig.cz 

http://www.zpeliska.cz/
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Doporučujeme: 

Pro případ řešení onkopsychologických problémů nabízíme kontakt na PhDr. Ing. Martina 

Pospíchala – člena české onkologické společnosti. Najdete na: www.linkos.cz/pacient-a-

rodina/pomoc-v-nemoci/mysliprotirakovine. Stačí i: www.mysliprotirakovine 

Telefon: 737 264 366 

 

Upozornění: 

Liga proti rakovině pořádá 14ti denní rekondiční pobyty pro onkologické pacienty 

v Nemocnici Na Pleši, v sanatoriu Schönbach v Meziboří a ve Slatinných lázních Toušeň. 

Bližší informace u paní Birkové – tel.: 776 430 030 , e-mail: birkova@lpr.cz 

 

 

Výzva ke sbírání víček a pohledů 
Oslovili mě turističtí kamarádi z Lužné u Rakovníka, kteří ŽAPkám věnovali dvě tašky vlny 

na pletení, a poprosili mě,  zdali bychom mohli sbírat víčka a pomoci  dobré věci.  Sbírají 

se víčka z pet lahví a výtěžek půjde pro ONKO (logickou) MÁMU a její 3 letou dceru 

Lynettku s nádorem na mozku. Víčka můžete nosit do kanceláře nebo na členské schůzky. 

Já je pak předám dál.  

A pokud máte doma přebytečné pohledy (klidně i s textem nebo známkou), moc o ně stojí 

kamarádka z Lužné, která je velká sběratelka.  Děkuji všem.    

                                                                                                                 Marta Votavová 

 

 

 

Mazanec: 

Dost možná, že mnohá z nás uvítá osvědčený recept na tradiční velikonoční pečivo, který  

pro nás připravila „SISSI“. 

 

Recept na velikonoční mazanec od Hanky Huspekové  

Suroviny:  30 g droždí, 500 g polohrubé mouky, 120 g cukru, 120 g rozpuštěného másla, 50 g rozinek, 

250 ml vlažného mléka, 3 žloutky, špetka soli a vanilkový cukr. Smícháme a necháme vykynout. 

Pečeme 5-10 min. na 200 stupňů a dopékáme na 170 stupních. 

Recept na tvarohovou vánočku od Hanky a hořčici z cukety od Marty V. najdete v příštím čísle. 

 

 

 

 

 

Všechno co potřebujeme, je možné koupit za málo peněz. Pouze zbytečnosti jsou drahé. 

A skutečně krásné věci se nedají koupit vůbec. 

(Alex Munthe) 

 

http://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/pomoc-v-nemoci/mysliprotirakovine
http://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/pomoc-v-nemoci/mysliprotirakovine
http://www.mysliprotirakovine/
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 ZMĚNY V ÚHRADÁCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ BUDOU 

POSTUPNÉ 
Změny v úhradách sériových zdravotnických prostředků se budou uskutečňovat postupně a 

řízeně, aby se na ně stihli včas připravit předepisující lékaři, dodavatelé, zdravotní pojišťovny a 

samozřejmě také pacienti. Během celého přechodného období, které skončí 30. listopadem 2019, 

budou pro preskripci i vykazování používány dosavadní kódy zdravotních pojišťoven. 

„Přechodné období je naprostou nutností, aby se zabránilo chaosu a překotným změnám. Vše 

musí probíhat koordinovaně a s dostatečnou přípravou na všech stranách,“ vysvětlil ministr 

zdravotnictví Adam Vojtěch. Do té doby se bude většina zdravotnických prostředků hradit za 

stejných podmínek a ve stejné výši jako doposud. „Díky tomu, že se změna tvořila na široké 

platformě všech stakeholderů, včetně významného zastoupení zdravotních pojišťoven, věřím, 

že se na nový systém připravíme relativně v krátkém čase a nejpozději od prosince příštího 

roku se k pacientům dostanou nově hrazené pomůcky,“ uvedl David Šmehlík, náměstek 

ředitele VZP. 

Již od Nového roku se mění systém úhrad individuálně zhotovovaných zdravotnických 

prostředků, které v počtech kusů uhrazených na poukaz tvoří asi 0,2 % a ve finančních nákladech 

cca 10 % z celkového objemu této péče (na zakázku vyráběné ortézy, protézy, epitézy, vložky do 

bot, obuv, oční protézy, kompresivní punčochy, kruhové pletení na popáleniny, návleky na 

lymfodrenáže, ušní tvarovky, kontaktní čočky). 

Další příjemnou změnou pro pacienty bude od ledna platné sjednocení úhrad u zhruba 500 

položek, které dosud hradí zaměstnanecké zdravotní pojišťovny odlišně od VZP. „Týká se to 

například některých typů pomůcek pro diabetiky. Nově budou úhrady u všech pojišťoven 

stejné, a to ve výši příznivější pro pacienta,“ upřesnil Jan Beneš, předseda Komise pro 

zdravotnické prostředky Svazu zdravotních pojišťoven. 

  

 ČERVEN – MĚSÍC NA PŘE-OHLÁŠENÍ 
Klíčovým datem z hlediska výrobců a dodavatelů bude 1. červen 2019, kdy začnou pře-ohlašovat 

veškeré své dosud hrazené zdravotnické prostředky do nových úhradových skupin uvedených v 

zákoně, společně s požadovanými dokumenty (prohlášení o shodě, návody k použití…). K tomu 

bude sloužit webová aplikace 

Státního ústavu pro kontrolu léčiv (přihlašovací údaje budou dodavatelé moci získat od 1. dubna 

2019). Výstupem z tohoto procesu bude Seznam hrazených zdravotnických prostředků (jeden 

univerzální číselník). 

„Dovolím si apelovat na dodavatele, aby se na proces pře-ohlašování s předstihem připravili, 

protože podle schváleného harmonogramu bude ukončen 30. června 2019. Zdravotnické 

prostředky, které nebudou do tohoto termínu ohlášeny na SÚKL, budou automaticky po 1. 

srpnu 2019 vyřazeny z číselníku,“ připomněla ředitelka SÚKL Irena Storová. Právě SÚKL bude 

mít v novém systému zásadní roli administrujícího orgánu a správce dat. 

  

 SÉRIOVÉ PROSTŘEDKY: VÍCE PLNĚ HRAZENÝCH POMŮCEK JIŽ 

V PROSINCI 2019 
Pro lékaře a pacienty nastane hlavní změna 1. prosince 2019. Od tohoto data začínají být sériově 

vyráběné zdravotnické prostředky hrazeny podle nových pravidel a v nové výši. Po vypořádání 
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všech podnětů a námitek k zařazení zdravotnických prostředků do nových úhradových skupin 

bude od tohoto data platit nový číselník s výší a podmínkami úhrad a s novými kódy SÚKL, a 

to i pro dnes již hrazené zdravotnické prostředky. 

„Pacientům přinese nový systém množství pozitivních změn. Budou mít plně hrazeno širší 

spektrum zdravotnických prostředků. V některých skupinách poklesne spoluúčast 

pojištěnců, v jiných se zase navyšuje počet pomůcek, na které mají nárok,“ zdůraznil 

ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. 

 „Vysoce si cením toho, že nový systém úhrad zdravotnických prostředků vznikl jako 

společný produkt všech zainteresovaných stran – státních úřadů, zdravotních 

pojišťoven, odborných společností, dodavatelů i pacientských organizací – které 

dokázaly upozadit mnohdy protichůdné zájmy ve prospěch pacientů. Jsem přesvědčen, 

že výsledkem je funkční systém, ze kterého bude nejvíce profitovat právě pacient,“ 

uzavřel ministr. 

 

 

Co nás čeká: 
 

 

Městská část Praha 18 pořádá ve středu 10.dubna 2019 

Den zdraví. Od 10,00 do 17,00 hodin budou mít zájemci 

z Letňan i náhodní nakupující v TESCU či PENNY 

možnost nechat si změřit krevní tlak, hladinu cukru 

v krvi, cholesterol, mohou se zúčastnit ukázky první 

pomoci a jistě se zastaví i u stánku Klubu ŽAP, kde 

Jana Krejcarová, Jarmila Vaníková a Dana Pařízková 

budou provádět ukázku samovyšetřování prsu.  

 

 

 

 

 

 

 

Velikonoční trhy  na Staroměstském náměstí: 

Hned po návratu z rekondičního pobytu v Putimi  (to je ve čtvrtek 18.4. a v pátek 19.4.)  nás 

čekají náročné dva dny prodeje na Staromáku.  Do této náročné akce se přihlásily: Marta 

Votavová, Hela Hotovcová, Marta Křečková, Dana Hybšová a jak jinak – Petr Miňovský, 

který se vždy ukáže tam, kde je těžká a namáhavá práce (pro silného muže). Původně jsme 

měly v úmyslu, vzhledem k rekondici,  velikonoční prodej vzdát. Ale Marta V. prohlásila, že 

„každá koruna do pokladny ŽAP je dobrá, a že tedy případně i sama s Petrem prodej 

uskuteční.“  Nebude sama!!!  Díky. 
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Květinový den: 

Letošní Květinový den připadá tentokrát na třetí středu  – 15.května 

2019  a je zaměřený na nádorové onemocnění průdušek a plic.  

Loňský rok je výzvou pro nás všechny! Dosáhly jsme na nejvyšší stupeň – 

byly jsme první jak v počtu prodaných kytiček, tak získaných peněz z 58 

zúčastněných organizací. 

Věřme si a snažme se toto prvenství  udržet! 

Naše skvělé, osvědčené organizátorky s vámi domluví podrobnosti na členské schůzce 

v dubnu. 

 

Připravené tašky pro prodejce budou k dispozici v kanceláři ŽAP dne 6.května od 11,00 

do 13,00 hodin a dne 13.května od 16,00 do 17,00 hodin. 

 

 

 

 

 

 

Starý zákon má pravdu: Někdy padají hradby pouhým křikem, ale pouhým křikem se 

nedá postavit nic. 

(Karel Čapek) 
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DĚKOVNÝ  KONCERT: 

Pořádá Liga proti rakovině k Českému dni proti rakovině dne 11.června v Betlémské kapli. 

 

 

DNY ZDRAVÍ: 

Budeme se zúčastňovat v určených termínech 

 
 

PŘEDNÁŠKY ve školách: 

Stále probíhají, nově se zapojila Hela Hotovcová, to nám velmi pomůže a moc nás to těší. 

 

Den  SHALOM: 

Koná se 4.dubna v Praze na Židovské obci v Maiselově ulici 250/18. Sraz je před budovou 

Pražské Židovské obce v 9,45 hodin. Po dopoledním programu je možnost se naobědvat 

v košer restauraci za cenu 150,-Kč. (není povinné). 

 Ve 14,00 – 15,30 hodin bude prezentace nové knížky Zuzany Peterové „Naše sladké nevěry“. 

Uvádí herečka Miriam Kantorková. 

 

DOKÁŽEŠ  TO TAKY! 

Téma dlouhodobého projektu Aliance žen s rakovinou prsu zatím neznáme. Uskuteční se ve 

dnech 13. – 15.června. V rámci této akce je naplánována účast na světové konferenci RRI, 

která se bude konat v Praze.  

 

AVON  pochod: 15. června 
Každý rok se pravidelně zúčastňujeme tohoto pochodu a zároveň „sloužíme“ ve stánku, kde 

provádíme instruktáže samovyšetřování prsu na modelu FANTOM. Věříme, že i letos se Klub 

ŽAP bude prezentovat svou hojnou účastí. 

 

 

 

Díky nemoci známe hodnotu zdraví, díky zlu hodnotu dobra, 

 díky hladu sytost, díky únavě odpočinek.  

(Hérakleitos) 
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PROGRAMY  PREVENCE  RAKOVINY  PRSU: 

 

Aliance žen s rakovinou prsu – ředitelka paní Eva Knappová.                                             

Nejde jen o prsa – projekt pro střední školy. 

Ostře sledovaná prsa – kampaň běžící v Evropě (odlitky prsů – Prsní stěna ) 

Ženy ženám – poukázky na vyšetření sono a mamo 

Neviditelné ženy – recidivy onemocnění ( vedoucí projektu : Lída Žamberská – 603230513) 

Bellis – sdružení mladých pacientek 

 

Liga proti rakovině – ředitelka paní Iva Kurcová, Dis. 

Dny zdraví  

Každý svého zdraví strůjcem 

Semináře – sympozia 

Rekondiční pobyty 

Odborné tiskoviny 

Nádorová telefonní linka 

ONKO-UNIE – ředitelna paní Mgr. Petra Adámková 

Nejsem na odpis – pomoc dlouhodobě léčeným pacientkám 

VERONICA, z.ú. – péče o gynekoonkologicky nemocné 

 

Amélie – ředitelka paní Mgr. Šárka Slavíková 

Psychologická a sociální pomoc onkologickým pacientům a jejich rodinám 

Ergoterapie, cvičení, vycházky, tematické akce 

 

Dialog Jessenius – ředitelka paní Mgr. Michaela Tůmová 

 

Sdružení lékařů a sester, doc.MUDr. Petra Tesařová 

Ruce na prsa – preventivní přednášky a akce 

Hlídej si mě! 

 

CIOP – centrum informací pro onko pacienty, budova dětské onkologie, Motol, 4.patro, č.62  

 

Hlas pacientek – společný projekt Aliance, Amélie, Dialogu Jessenius, Onko – Unie 

Zejména proplácení léků pacientkám v terminálním stadiu pro zlepšení života 

 

 

 

Být laskavý ke všem bytostem, to je jediné pravé náboženství. 

(Budha) 
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Výbor Klubu ŽAP a kontakty:                                 www.klubzap.cz 

                                                     E-mail: klub.zap@seznam.cz 

Hela Hotovcová předsedkyně  služební O2 605 700 360 

   e-mail: hela-h@seznam.cz              792 325 430   

   

Dana Hybšová místopředsedkyně   O2 734 332 733 

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

Marta Křečková jednatelka, SR Aliance               

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

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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