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1993     -    2018 
25 let spolu 

 

 

 

A léta běží, vážení …….. 

Nejen na chronologicky vkládaných fotografiích jsme chtěly 

ukázat rozmezí 25 let. 

Je nám líto, že technicky není možné jmenovat všechny 

sponzory, lékaře a příznivce, kteří šli ne za námi, ale vedle nás. 

Všem patří náš obdiv a velké poděkování.  
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1993 

 

Projdu tímto světem jenom jednou. 

Proto ať každé dobro, 

které mohu vykonat, každou laskavost, 

kterou mohu prokázat člověku 

nebo zvířeti, vykonám teď. 

Ať ji neodkládám, ani nezanedbávám, 

neboť touto cestou již nepůjdu. 

                                                             John Galsworthy  

 

 

     Na podzim roku 1993 na doporučení prof. MUDr. Zdeňka Dienstbiera, 

vypracovaly tři členky Ligy proti rakovině – paní Dana Hybšová, Hana 

Lamačová a Marta Šépková – stanovy Klubu a žádost o registraci.  Tu pak 

spolu se stanovami odeslaly na Ministerstvo vnitra. Registrace byla 

provedena v listopadu 1993 pod číslem jednacím VS/1-22529/93-R.  

 

     Začátky práce byly velmi složité. Nebylo se kde a od koho učit, protože 

neziskové organizace teprve vznikaly. Díky radám členů výboru Ligy proti 

rakovině, jmenovitě prof. Zdeňku Dienstbierovi a prvnímu sponzorovi 

panu Václavu Hybšovi se podařilo založit účet a získávat spolupráci 

s lékaři. Navázaly jsme spolupráci se Sdružením zdravotně postižených 

v Dejvicích a PhDr. Jana Nováková nám trpělivě a ráda předávala 

zkušenosti. 
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1994                                                                                    

 

     V tomto roce – prvním roce samostatné činnosti – jsme absolvovaly 

první rekondiční pobyt Ligy proti rakovině v sanatoriu Na Pleši, vedený 

prof. Evženem Skalou.  

 

 

 

 

 

 

První setkání s Ivankou Čermákovou – předsedkyní Klubu 

Frauenselbsthilfe nach Krebs z Frankfurtu nad Mohanem. 
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1995 

     Za podpory výboru JDC jsme absolvovaly seminář samovyšetřování, 

který připravila organizace SHARE. Na závěr jsme obdržely darem první 

školící epitézy. 

Výrobce  přístroje PNEUVEN akceptoval náš návrh na úpravu speciálního 

rukávu na přístrojovou masáž lymfedému. 

 

Vydaly jsme první překlady  

brožur LPR NSR a předaly je na  

onkologická oddělení v nemocnicích 
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1996 

     Z iniciativy paní Ivanky Čermákové vznikla spolupráce mezi Klubem 

ŽAP Praha a klubem Frauenselbsthilfe nach Krebs, který sídlil ve 

Frankfurtu n/Mohanem. Tam paní Věra Urbanová a Dana Hybšová 

absolvovaly speciální kurz cvičení s kaučukovým pásem – THERRA 

BAND – pro ženy po ablaci prsu.  

 

První instruktáže 

samovyšetřování pro členky 

Klubu ŽAP na epitézách 

věnovaných Klubu 

organizací SHARE 
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1997 

Novinka - 1. Květinový Den LPR, při kterém členky Klubu ŽAP aktivně 

spolupracovaly.  

Klub měl v tomto roce už 139 členek.  

Byly zakoupeny cvičební pásy Terra-Band--Ba 

- 1   

 

   Nejstarší členka Klubu ŽAP  

            při prodeji kytiček. 
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 1998and9°119961 

      Uzavřena smlouva s MUDr. Martinem Waldem o vyšetření všech 

členek Klubu ŽAP na lymfatický otok.  

Poprvé jsme se zúčastnily výstavy PRAGOMEDICA pod záštitou Ligy 

proti rakovině, kde jsme prezentovaly svoji činnost. 

 

 

 

Návštěva z Frankfurtu 

nad Mohanem  -  paní 

Gerda Eckert,  Isolda 

Brunnski a Ivanka 

Čermáková v Praze. 
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1999 

     V tomto roce se Klub ŽAP prezentoval ve vysílání rozhlasu 

Radiožurnál, v ostravské televizi a v televizi NOVA. 

     Od roku 1993 - založení Klubu se naše aktivity ve prospěch členek 

rozšířily o cvičení a plavání v pronajatém bazénu, o speciální cvičení, o 

pravidelné společné vycházky, založily jsme knihovničku a videotéku, 

získaly jsme sponzorsky nejmodernější přístroj na tlakovou masáž - 

LYMFOVEN,  rozšířily jsme instruktáže samovyšetřování prsu, Kroniku 

Klubu ŽAP v této době pečlivě doplňovala Irenka Skokanová. 

 

Cvičení s kaučukovým    

pásem  

TERRA-BAND 
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2000 

      Po úspěšném jednání s ředitelkou Vinohradského divadla, paní Jiřinou 

Jiráskovou, jsme získaly vstupenky na představení za výrazně 

sponzorovanou cenu. 

      Účast na výstavě Pragomedica, kde jsme spolu s ing. Karlem Kopsou 

(výrobce Lymfovenu) podávaly informace o činnosti Klubu ŽAP  a 

významu samovyšetřování prsů. 

 

Na výstavě  

NON Handicap 
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2001 

  

      V rámci prevence vytiskla fa. WALD PRESS pro Klub ŽAP  100.000 

ks skládaček, které firmy ÚPAVAN, TRIOLA, TIMO a ASTRA vkládaly 

do krabiček se zdravotními podprsenkami.  

      Klub ŽAP se stal jednou ze 

zakládajících organizací Aliance 

žen s rakovinou  prsu. 

Jedno z prvních ocenění 

dobrovolnické práce pro 

předsedkyni Klubu ŽAP  

Danu Hybšovou 
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2002 

      Od České rady humanitárních organizací jsme obdržely finanční     

příspěvek na konání víkendového semináře s podpůrným     

psychologickým programem pro členky a rodinné příslušníky. 

 

 

Cenu Národního 

dobrovolnického 

centra na návrh 

výboru získala  

Věra Urbanová. 
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2003 

       

                 Slavnostní večer k 10.výročí založení Klubu ŽAP 
se konal v hotelu Olympik.  Na  tomto večeru  převzala  předsedkyně  

Dana Hybšová 

                                              „ Zlatý odznak LPR“. 

      S reportážemi o významu a činnosti Klubu ŽAP se veřejnost seznámila 

v pořadu ČT – Barvy života- a v tiskovinách MF Dnes, Onkologická péče, 

Grantis, Letňanské listy a Zpravodaj LPR. 

 

 

První – pilotní seminář pro ženy po 

ablaci prsu a jejich rodinné příslušníky 

za výrazné finanční podpory 

Kanadského velvyslanectví 
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2004 

       Oficiální spolupráci s onkologickým klubem VENUŠA z Bratislavy 

jsme potvrdily v Praze.  

 

        Firma AVON věnovala Klubu ŽAP silikonový model prsů – 

FANTOM.  

 

        Paní Tereza Tusinová – vedoucí modelárny fy.TIMO - přijala naše 

návrhy na zdokonalení zdravotního prádla.  

 

Podzimní společná vycházka 

do přírody 
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2005 

      Tento rok jsme uskutečnily plánovaný projekt – tzv. „Veselé  úterky 

v Chabrech“. Krom pravidelných setkání oslavujeme společně každé 

čtvrtletí významná jubilea členek. 

      V projektu Aliance žen s rakovinou prsu „Dokážeš to taky“-  „Kolem 

s kolem“ jsme získaly 1. místo v počtu účastníků. 

      Zvítězily jsme v soutěži o partnerství s TESCO  Skalka 

 

Jubilantky při oslavě 

 v   Chabrech 
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2006 

      Došlo k prvním veřejným akcím  „Samovyšetřování prsů“  

na žádost  MČ Prahy 8  v  KD  Krakov a v aule  MÚ Prahy 8. 

 

 

Ukázka 

samovyšetřování  

v Brně při setkání 

členek Klubu ŽAP, 

bratislavských 

VENUŠÍ a členek 

Klubu DIANA 

Brno  
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2007                                   

     Aktuální téma:  „Léčba lymfatických otoků“. Zajistily jsme přednášku 

Doc. MUDr. Martina Walda pro členky všech onkologických organizací 

v Praze.  

 

 

 

Pracovní zájezd  do 

Turčianských Teplic a 

setkání s Venušemi byl 

poprvé dotován ze 

sbírkového účtu 
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2008 

        Rok 15. výročí založení Klubu ŽAP 

      Při této příležitosti byla Prof. MUDr. Zdeňkem Dienstbierem DrSc. 

předána předsedkyni ŽAP broušená plaketa s nápisem:  

„Poděkování za nezištnou pomoc pro Ligu proti rakovině“ . 

 

 

Zajistily jsme poznávací  

zájezd do Švédska pro 

členky Klubu ŽAP  a 

Sdružení ALEN 
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2009 

     Členky výboru Klubu ŽAP se zúčastnily pracovního semináře a 

navštívily zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. Zájezd se konal 

na pozvání europoslance MUDr. Milana Cabrnocha 

 

 

Na Vánočním koncertu Ligy 

proti rakovině byl Klub ŽAP 

vyznamenám „Cenou Ligy 

proti rakovině“ za nejvyšší 

výtěžek získaný za prodej 

kytiček během Českého dne 

proti rakovině 
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2010 

      Na výroční volební schůzi byla do funkce předsedkyně zvolena Marta 

Křečková. 

      Změnila se poštovní adresa Klubu ŽAP.  

                     

 

Diplomy za 

vítězství ve 

sportovních a 

vědomostních 

soutěžích 
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2011                                

 

     V rámci rekondičního pobytu ve Františkových Lázních jsme ve 

spolupráci s Galerií Brömse pořádaly pro návštěvníky lázní přednášku o 

prevenci rakoviny a samovyšetřování prsů.  

     Spolupráce s MF Dnes na obsáhlém článku problematiky rakoviny prsu. 

      

 

Plavba na pltích při 

poznávacím zájezdu na 

Slovensku 
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2012       

      V tomto roce jsme uskutečnily 26 přednášek pro 820 osob s ukázkou 

samovyšetřování prsů na silikonovém modelu FANTOM.  

 

 

 

Prodloužený víkend se 

sportovním utkáním 

s bratislavskými 

VENUŠEMI  v Blatné 
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2013 

Rok 20.výročí založení a činnosti Klubu ŽAP 

Zcela novou grafickou podobu dostalo naše logo a webové stránky.  

 

 

Na žádost Aliance žen s rakovinou 

prsu jsme vydaly brožuru  

„Cvičení s gumovým pásem“.   

Tisk sponzorovala Liga proti 

rakovině.. 
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2014 

      Nájem kanceláře v základní škole ve Fryčovické ulici v Letňanech byl 

po dohodě ukončen v polovině roku. 

Klub ŽAP – dosud jako „občanské sdružení“ – byl v souvislosti  s vydáním 

Nového občanského zákoníku s účinností od 1.1.2014 zapsán ve 

spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze jako „spolek“ 

pod spisovou značkou L 5535. 

 

 

O ukázku samovyšetřování projevují 

zájem i muži 
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2015 

      Od února 2015 sídlíme na nové adrese. Městský úřad Prahy 8 nám pro 

naši činnost poskytl prostory ve Světově ulici.  

 

 

 

Členky Klubu ŽAP 

u moře - zájezd na 

Krétu za velmi 

příznivou cenu 
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2016   

      Pracovní přátelské setkání s VENUŠEMI ve Valticích na Moravě. 

      Zahájily jsme pravidelná utkání v minigolfu v O2 aréně. 

 

 

 

Úspěšný seminář pro 

členky a jejich rodinné 

příslušníky v Malé Skále 
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2017 

    Zájezd k moři do Albánie za vysoce sponzorovanou cenu využilo 22 

členek Klubu ŽAP.  
 

Koncem roku 

obdržela  Dana 

Hybšová od 

Městského úřadu 

Prahy 18 ocenění 

za dlouholetou 

práci pro 

onkologické 

pacientky 
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2018                                

Významné výročí. Klub ŽAP slaví 25 let dobrovolnické práce pro 

onkologické pacientky 

      V rámci tohoto výročí jsme uskutečnily letní setkání – plavbu po 

Vltavě parníkem. V říjnu jsme spolu se sdružením ALEN a BENKON 

pořádaly přátelské utkání v minigolfu a v prosinci slavnostní setkání členek 

Klubu ŽAP se vzácnými hosty z řad lékařů, sponzorů a zástupců NNO. Pro 

bratislavské VENUŠE jsme při jejich návštěvě Prahy připravily bohatý 

kulturní program.                  
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     Děkujeme, že jste věnovali chvilku z Vašeho času a brožuru si 

prohlédli. Doufáme, že jste četli a dívali se pozorně.  

Fotografie jsme řadily tak, jak rok od roku přicházel a odcházel.  

Už víte proč ???? 

     Čtvrtstoletí – 25 let je v životě doba, kterou každý jedinec vnímá 

jinak. Měří ji svým pohledem, svými zážitky a prožitky, svými 

splněnými nebo nesplněnými sny. Svými touhami, svou prací, svými 

dobrými či špatnými skutky. Pro někoho je 25 let velice dlouhá doba, 

pro jiného pouhé ohlédnutí.   

     Pro nás to byla doba nejprve hledání, pak poznání a posléze 

úspěšné roky naplněné prací pro ty, které hledaly…….. 

     Nebyl to vždy čas rozkvetlých růží, šly jsme i bosou nohou po 

strništi. Byly však i hezké chvíle. Příjemná setkání, úsměv, jasný 

pohled i milé poděkování. My vnímáme  spokojenost s tím, co za námi 

zůstává.  

     Upřímně děkujeme všem, kteří nás „podrželi“ v začátcích, 

děkujeme těm, kteří celou cestu šli s námi a mnohdy neznámou  

dláždili.  

      Děkujeme přátelům a příznivcům, všem, kteří slyší a ví, že 

„podaná ruka kolemjdoucímu…….“ 

 

Stále máme a budeme mít na paměti Senecova slova: 

 „Nežije zbytečně ten, kdo nezištně pomáhá druhým“ 

  

        Výbor Klubu ŽAP 
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31 

 

 

 

 

www.klubzap.cz 

e-mail: klub.zap@seznam.cz 

 

 

 

 

Zpracoval výbor Klubu ŽAP 

 

 

Milníky na cestě čtvrtstoletím 

činnosti Klubu ŽAP 

Zlom a grafická úprava Lucie Hybšová 

Pro Klub ŽAP vytiskla za sponzorovanou cenu 

tiskárna Termotisk v Letňanech. 

Náklad 100 ks 

Brožura je neprodejná 

 

http://www.klubzap.cz/

