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 ŽAPodaj         

Červen  2019   
 
 
AKTUALITY, NOVINKY, ZPRÁVY 
 

 

Milé Žapky, Žapáci, milí přátelé 

 

Nedávno jsme si přáli navzájem vše dobré 

do nového roku a je před námi opět léto. 

Bývá to čas plný slunce i radosti ze 

setkávání s přáteli a rodinou. S našimi 

dětmi a vnoučaty. 

Prožijte tento čas co nejlépe, aby vám 

vzpomínky na letní dny prohřívaly srdce a 

duše ještě dlouho po té. 

Jeden moudrý pán - Joseph Roth řekl: 

 

 

 

Smích je lehký stříbrný zvoneček, který nám dobrý anděl dal s sebou na cestu životem 

a tak si navzájem popřejme ať ten zvoneček nikdy a nikde neztratíme. 

 

 

 

PONDĚLÍ 
 

je začátek nového týdne a den, kdy 

se v kanceláři Klubu ŽAP schází – 

podle momentální situace – 12 až 16 

ŽAPek, které nejen, že mají rády 

ruční práce, ale těší se vždy na cca 3 

hodiny, které stráví spolu. Proberou 

se události minulého týdne, plánují 

se společné aktivity pro nastávající 

dny, sem – tam se dozvíme nějaký 

ten „drb“ a nový vtip a nakonec při 
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kafíčku a čaji hodnotíme a chválíme umění osvědčených kuchařek a cukrářek. A při tom všem 

„naděláme“ spoustu práce – myslím tím, že pečlivě stříháme, lepíme, šijeme …… a pod 

rukama nám rostou drobné a hezké výrobky, které pak za symbolickou cenu prodáváme na 

velikonočních a vánočních trzích. Letos z výtěžku prodeje minulého roku dostane každá 

účastnice zájezdu do Tater příspěvek 56 Eur. Děkujeme těm, které na tomto úžasném 

příspěvku mají LVÍ  PODÍL!!! 

 

 

Minigolf: 

I pro letošní rok platí, že jedno pondělí v měsíci věnujeme této krásné hře 

v O2 aréně. Začínáme pravidelně v 13,30 hodin v Žapáckých tričkách za 

sponzorovanou cenu 35,- Kč na osobu. Zveme všechny, kteří si to chtějí 

zkusit. První termín po prázdninách je 7.října. 

 

 

 

Riskuj: Když vyhraješ, budeš šťastný. Když prohraješ, budeš moudrý. 

Řecké přísloví 

 

ÚTERÝ:      

 

Členské  schůzky:   

Všechny členské schůzky se konaly a budou nadále konat  vždy poslední úterý 

v měsíci. Není od věci připomenout, že od března letošního roku  začíná 

schůzka v 16,00  hodin v prostorách Českobratrské církve evangelické 

v Praze 6. Zikmunda Wintra 15 tak, jak jste zvyklé.   

Členské schůzky v následujícím období: 17.9.(poslední 

úterý jsme v Tatranské Lomnici), 29.10., 26.11. 2019. 

Prosincovou členskou schůzku nahradí jako každý rok 

Předvánoční setkání 9.prosince od 15 hod. POZOR !!! V nových 

prostorách Čakovického zámku. Doprava velmi jednoduchá – Od Metra B – 

Vysočanská autobusem č. 136. Výstupní stanice přímo před Zámkem v Čakovicích. 

Těšíme se na Vaši účast na členských schůzkách i na setkání v prosinci.  

 

      

Výborové schůzky: 

Výbor se schází vždy druhé úterý v měsíci v 16,00 hodin v kanceláři ŽAP. Jednání výboru je 

otevřené.  Přivítáme každý dobrý nápad  k rozšíření činnosti Klubu 

 

Ani nejrychlejší kůň nedostihne slovo vyřčené v hněvu. 

Čínské přísloví 
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Kavárnička v Chabrech: 

Vždy se to nepodaří, ale je jakoby zákonem dané, 

že každé třetí úterý v měsíci ve 14 hodin se 

scházíme v kavárničce chaberské Sokolovny. 

Pochopitelně účast není jako na členské schůzce, 

ale jsou to opět ty ŽAPky – a je jich opravdu dost 

– které z takového setkání mají radost a těší se ze 

vzájemné přítomnosti. Je to něco podobného jako 

pondělky. Ale rozdíl tu je.  V kavárničce 

„nepracujeme“, ale slavíme. Spolu s jubilantkami 

vzpomínáme na uplynulé roky a chvíle pohody. 

Nechybí nikdy bohaté pohoštění a dárečky jak od 

Klubu, tak od kamarádek. Zábava nevázne, 

přípitek na zdraví je samozřejmostí. Každý měsíc 

s napětím očekáváme nové tváře, a srdečně zveme 

další kamarádky na hezké posezení. V červnu jsme 

oslavily nádherná jubilea Jarušky Bertlové, Evy 

Pokorné a Vlasty Slížkové. Těžko popsat. Sešlo se 

nás 27 a stoly na pohoštění nestačily. Však se podívejte na fotky! GRATULUJEME. 

Inspirovaly jsme se březnovým ŽAPodajem a Becherovka a přípitek byl!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Přijmi to, co je. Nech plavat to, co bylo. Netrap se tím, co změnit nejde. 

Měj radost každý den a věř v dobrou budoucnost. 
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STŘEDA: 

 

Cvičení: 

    Vracíme se ke zprávě z minulého ŽAPodaje. 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. 

 

  

  

Štěstí je tichá, neustálá radost z malých událostí. 

Neznámý autor 

 

 

Jiné aktivity. 

Vycházky a výlety: 

 

Středa  18. 9. 2019 – Republikové sály zámku Mníšek pod Brdy  

Prohlédneme si nově zrekonstruované sály zámku. Odjezd bude ze 

Smíchovského nádraží busem č. 317 v 9.30h. Sraz si dáme dole v metru 

mailto:amelie@amelie-os.cz
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v 9.10hodin. Vstupné pro ŽAP je 40 Kč, ostatní 80 Kč. Po prohlídce poobědváme 

v některé z restaurací na náměstí a zajdeme na kávičku. Bude-li zájem, s některými vyjdu 

na Skalku nad Mníšek (prudké stoupání). 

  

     Úterý 8. 10. 2019 – Hrabalovo Kersko 

      Procházka parkem Kersko, které je spojené s Bohumilem Hrabalem. Uvidíme Hrabalovu 

hájenku, kde se točily Slavnosti sněženek, Svatojosefský pramen a Hrabalovu chatu. 

Délka vycházky bude asi 6 km. Sraz je na konečné metra Černý Most v 10.30h, odjezd 

busem 398 v 10.48h. Zpět pojedeme přes Čelákovice, návrat kolem 15. hodiny do 

Vysočan. Svačinu a pití raději s sebou. 

 

 

Kina a výstavy: 

Kino – Ženy v běhu 

Už bylo řečeno, že 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. Přes 

prázdninové měsíce se nekonají. Začínají až v říjnu. 

 

 

Divadla: 

Jana Bednaříková nabízí na členské schůzce za sponzorovanou cenu vstupenky 

na představení, která se hrají v divadlech Na Fidlovačce, Na Vinohradech a U 

Hasičů.    Telefon na Janu: 777 141 486 

 

 

 

 

Další akce, které doporučujeme: 

 

V Prokopském údolí je nově otevřena Skalničková zahrada. Prostor není veliký, ale je 

zajímavý mezi skalami. Otevřeno pro veřejnost je pátek – neděle od  9,00 do 19,00 hod. 

Vstup zdarma. Dojedete do Hlubočep busem 120 z Knížecí a dojdete pěšky asi 10 min. 

V sousedství je možnost občerstvení. 

 

Dále doporučujeme návštěvu Výstavní síně Kooperativy s překrásnými obrazy. 

Výstup na metru Křižíkova, jedna stanice tram.směr centrum a pak vpravo. Je zde i možnost 

posedět v kavárně 
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Rekondiční pobyty: 

Máme za sebou dva rekondiční pobyty: 

 

První rekondiční pobyt v penzionu PUTIM od 10. do 17. 

dubna 2019.   

Fotografie z pobytu  a článek o tom, jaké to bylo si přečti na 

stránce 7. 

 

 

 

Druhý rekondiční pobyt od 27.května do 2.června 2019 v hotelu MAS v Sezimově Ústí. 

Stránka 15. 

  

Třetí rekondiční pobyt je plánován od 7. do 14.září v hotelu ENGADIN v Železné  Rudě.  

Cena pro členku po onkologické operaci je 2.300,-Kč. Vybíráme 26.června v kanceláři jako 

obvykle od 13,00 do 14,00 hodin. V ceně je započítáno ubytování a plná penze.  

 

Další pobyt se uskuteční od 22. do 28.září v hotelu URAN v Tatranské Lomnici na pozvání 

bratislavských VENUŠÍ. Pobyt je dotován ze 

sbírkového účtu Klubu ŽAP a Květinového dne 

2019. Doplatek 50 Eur spolu s přihláškami 

budeme vybírat 4.září v kanceláři od 13,00 do 

14,00 hodin. 

 

 

Ten, kdo se víc směje než běsní, je vždy silnější. 

Japonská moudrost 

 

Krátké ohlédnutí do minulých měsíců: 

 

Výlet do skanzenu Přerov n. Labem v neděli 7.4.2019 

      Ještě před odjezdem na rekondici do Putimi jsme 

zvládli Polabské národopisné muzeum v Přerově 

nad Labem. Zúčastnilo se  sedm ŽAPek a oba 

ŽAPáci. Spojení z Prahy bylo vlakem do 

Čelákovic s přestupem na autobus. Ve skanzenu 

probíhala výstava zaměřená na Velikonoce a 

jednotlivé interiéry byly velikonočně vyzdobeny. 

Zaujala nás též prodejní výstava velikonočních 

výrobků. Ve spodní části skanzenu se filmovala 

zimní ruská pohádka a vše bylo zasněženo 

umělým sněhem. 
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     Putim  

    Putim 

      Putim 

      Na první jarní rekondici 

v první polovině dubna 

jsme se opravdu těšily. 

Bylo nám líto, že 

ubytovací kapacita 

v penzionu Putim byla 

pevně daná a ne všichni 

zájemci mohli tudíž jet. 

Věříme, že si vyberou 

z dalších našich bohatých 

nabídek. Cestu do Písku 

jsme měly zajištěnou 

pohodlným autobusem, 

z Písku jsme dojely 

místní dopravou. Při výstupu z vlaku nás čekal krásný pohled na malebnou vesnici 

obklopenou rybníkem a řekou Blanicí .S dominantou kostela na návrší ve středu obce. A 

protože u nádraží byly rozcestníky, hned jsme si naplánovaly, kam se vydáme na výšlapy, 

nejlépe všemi směry, protože krajina je zde nádherná a celkem rovinatá. 
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     V penzionu o nás bylo dobře postaráno. Pan majitel i personál se snažili, abychom byly 

maximálně spokojené. Zařízení bylo útulné s pěknými dekoracemi, květinami, 

fotografiemi. Jídlo domácí, velmi chutné, doplněné moučníky pečenými paní majitelkou. 

      Protože měl penzion vnitřní bazén mohly jsme jej prakticky kdykoliv využívat. Součástí 

penzionu byla velká společenská místnost, kde jsme cvičily, relaxovaly, trávily společné 

večery. A co vše jsme zažily? Vycházky po okolí Putimi – víte, že písemná zmínka o 

Putimi je z roku 1148 a Putim je tudíž starobylejší, než v pozdější době, mnohem 

významnější Písek. Je zde kostel sv.Vavřince, kerý sloužil jak katolíkům tak evangelíkům. 

Loď byla rozdělena zdí a každé náboženství mělo svůj vchod. Lidé žili v míru a toleranci, 

což by bylo přínosem i v dnešní době. To, že je zde socha Švejka je opodstatněné. Vždyť 

v Putimi strávil noc při své cestě k regimentu do Č. Budějovic a v kruhu se sem vracel. Je 

zde i statek, kde žil sedlák Jan Cimbura, známá literární postava a mnoho dalších 

historických budov. Podívat jsme se byly v soukromé ZOO a obdivovaly majitele jak se 

starají o tolik ptáků a zvířat. I jejich sbírka šicích strojů byla zajímavá. Navštívily jsme i 

muzeum přírody a železnice a cestou zpět jsme šly kolem největší rybniční rezervace 

ptáků s možností výstupu na vyhlídkovou věž. Já s Helou jsme se vydaly do Sudoměře, 

abychom na vlastní oči viděly místa slavné husitské bitvy. A opravdu jsme se dostaly do 

bažinatých míst, kde Žižka svým důvtipem zdolal mnohem početnější nepřátelské vojsko. 

Loni jsme při rekondici v Trhových Svinech navštívili Trocnov a my, čtenáři Jiráska, jsme 

za Žižku v našich dějinách vděčni. Krásná byla také cesta z Písku do Putimi podél Otavy 

nebo z Putimi na soutok Blanice a Otavy. 

     V neděli, kdy jsme měly naplánovaný celodenní výlet se nám trochu pokazilo počasí, ale 

pokud sprchlo, byly jsme většinou v autobuse či budově. Takže, sv. Petr nás má stále rád. 

Navštívily jsme unikátní hřbitov v Albrechticích, kde je ve hřbitovní zdi 87 náhrobních 

kapliček s malbami a texty, které vystihují povahy a život zde pochovaných. Jedná se o 

evropský unikát. Dále jsme navštívily starou a novou tvrz v Kestřanech a dojely do 

vesničky Selibov do Pohádkové kovárny. Zde nás čekala milá paní majitelka a program. 

Sbíraly jsme razítka za znalost pohádek cestou po pohádkové zahradě. Kdo věděl ( a to 

jsme byly všechny), mohl si vybrat odměnu. Pan kovář nás provedl starou kovárnou a 

vyprávěl o zvycích, pověrách i životě našich předků. Překvapením pro nás byla výroba 

velikonočního květníčku, který jsme si každá odnesla. Na cestu zpět jsme dostaly 

bonbónky a je nám jasné, že naše vstupné neuhradilo náklady, ale hřálo nás na duši, že i 

někdo další dělá práci hlavně pro radost jiných. Zamávaly jsme čápovi a odjely do 

Protivína. Konečně víme a podělíme se s vámi proč se protivínské pivo jmenuje Platan. 

K pivovaru vede totiž trojřadá alej nádherných platanů. Ale my nebyly v pivovaru, ale 

v Krokodýlí zoo. Zoo je zároveň chovnou a výměnou stanicí těchto plazů. Díky paní 

průvodkyni jsme se dozvěděly mnoho zajímavého. Měly bychom poznat rozdíl mezi 

krokodýlem kubánským a americkým, rozeznat aligátora, kajmana i gaviála.  

Ale znáte to. Ve chvíli, kdy to slyšíte je to jasné, ale po čase zapomínáme.   Každopádně,  

návštěvu s dětmi můžeme doporučit. 
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Další výlet – Písek. Společně jsme prošly historické centrum a pak si daly volno třeba na 

cukrárnu. Že se Písek líbil, potvrdil další individuální výlet těch, co vše nestihly a to se hlavně 

týkalo muzea s expozicí odívání Jitexu. 

A už je to dlouhé a přesto není vše 

vyčerpané. Nemůžu vynechat turnaj 

v petangue. Zúčastnily jsme se téměř 

všechny. Atmosféra byla skvělá, zápal, 

fandění, bystré oči soupeřů, kteří hlídali 

přešlapy, laxní hody, to se zkrátka nedá 

popsat. Také jsme fandily při fotbale, 

kde náš pan kuchař chytal za Putim. 

Dokázaly jsme si půjčit od fandů 

soupeře buben, aby nás bylo více slyšet. 

Sice Putim prohrála, ale legrace byla 

veliká a plicím to jenom prospělo. Jeden večer jsme měly připravené grilování a to bylo 

příjemné zpestření pobytu. 

Do společných večerů patřily i oslavy narozenin Jarky a Jíři. Měly jsme co dělat, abychom po 

bohaté večeři zvládly skvělé dorty. Jiné večery byly hudebně- literární. MartaV. s Helou 

připravily písničky a krásné čtení. A co naše mandaly? Dalo nám hodně práce je vybarvit, pak 

vyhodnotit ty nejhezčí a spolu s vítězným družstvem v pétanque je odměnit.   

     Všechny dobře víme, že nejdůležitější je čas, který spolu strávíme. Dívat se na TV mohu 

doma. Když se sejdeme, oceníme přípravu programu a změnu v životě, která je prospěšná 

nám všem.   

      Děkujeme za dotaci Magistrátu hl.m. Prahy a hlavním organizátorkám Martě V. a Daně.    

Děvčata, bylo to skvělé!!!                                                                                              Jarka 

 

 

Tak, jak byl báječný celý pobyt, tak báječný byl i moučník od manželky pana 

vedoucího. 

Tady je recept:   

 

Moučník Prošívaná deka.  

 

           2 hrnky polohrubé mouky  

           1 hrnek cukr krupice  

           4 vejce  

           1 prášek do pečiva  

           1 vanilkový cukr  

           1/2 hrnečku oleje  

           1/2 hrnečku mléka  

           2 vaničky plnotučného tvarohu  

 

Našlehat vejce s krupicovým cukrem do pěny. Pak střídavě přidávat mouku  

s práškem do pečiva a jednou mléko a olej.  
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Připravíme si plech, vymazaný tukem, nebo papírem na pečení. Těsto nalijeme  

na připravený plech.  

Připravený tvaroh dáme do sáčku.   Na připravené těsto, děláme prošívanou  

 deku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdo příliš rozvažuje než vykročí, stráví celý svůj život na jedné noze. 

Čínské přísloví 
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Den zdraví v Letňanech: 

V den, kdy jsme odjížděly na rekondiční pobyt, proběhl Den zdraví v Letňanech. Děkujeme 

Jarmile Vaníkové a Daně Pařízkové, které za ŽAP prováděly instruktáže samovyšetřování 

prsu. Akce byla zdařilá, s velkým počtem účastníků a dobře hodnocená i v Letňanských 

Listech.                                           

  Jarka 

 

Benefiční  akce  Bellis:  
Dne 29.5.2019 pořádaly naše mladé kolegyně – pacientky z Bellis benefiční akci ve foyer 

Národního divadla. Zpívala a pořadem provázela patronka paní Iva Pazderková. Děvčata 

předvedla modely z jarní kolekce  C&A, taneční vystoupení „Naděje“ a  trička pro letošní 

Avon pochod. Vrcholem večera byl sborový zpěv pacientek nové písně s Pavlem Caltou, 

který s nimi nejen zpíval, ale doprovázel na kytaru.   
Akce se konala na podporu a vyjádření sounáležitosti se ženami, které postihlo onemocnění 

karcinomu prsu.   
Děkujeme za krásné chvilky, které nám děvčata z Bellisek připravila. 

                                                                                                                         Jana Krejcarová 
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Jó, třešně zrály… 

V sobotu 25.5. se nás pár Žapek a jeden muž-doprovod sešlo na stanici Hradčanská. Cílem 

naší výpravy byla Hanspaulka. 

Libuška Pavelková nám  chtěla ukázat , kde bydlí nebo bydleli některé hvězdy stříbrného 

plátna, či stálice na prknech, která znamenají svět. 

Hned na začátku procházky jsme potkali malíře Jiřího Andrleho. Znáte jeho „Stříbrný vítr“? 

Nádherný rozhlasový cyklus, kde spolu s papouškem Žanynkou  vzpomíná na dětství a mládí.  

      Vilka, kde bydlí stojí v ohybu cesty, která nás dovedla na hřbitov. Našli jsme hrob herce 

Josefa Kemra a také rodiny zvonařů Manoušků. Pomalu jsme pokračovali dál a došli k domu 

Waldemara a Olgy Matuškových. Teď tu sice bydlí někdo úplně jiný, ale dál tam zrají třešně 

a v noci určitě zpívají slavíci (jako v Madridu). Další zastávka byla u slavné Adiny Mandlové. 

Z ulice je sice vidět jen zadní část domu, ale Libuška nám ukázala obrázek celé stavby a je to 

opravdu mimořádně zajímavá vila ve tvaru lodi. Stojí na stráni nad Prahou s jistě nádherným 

výhledem na město. 

Bylo to moc hezké odpoledne. Poznali jsme zajímavý kout Prahy navíc s pěkným výkladem.  

Libuško, děkujeme. 

                                                                                                                                              Hela 

 Divadlo Gong: 

LPR nás pozvala na Černou hodinku do divadla Gong. Tentokráte byly na programu 

překrásné verše a vzpomínky Jaroslava Seiferta citlivě doplněné hudbou starých mistrů. Snad 

všichni posluchači se vrátili vzpomínkami do svých dětských let a procítěný přednes i hudba 

nám připravily mimořádný zážitek. 

      Děkujeme manželům Krausovým, Filipu Sychrovi  i Šporkovu triu a těšíme se na další 

shledání. 

 

Edukace ve šk. r.  2018 – 2019: 

Již několik let se zúčastňujeme projektu Aliance žen s rakovinou prsu pro střední školy. 

V letošním roce jsme proškolily 245 studentů a pro Klub ŽAP získaly 11 000 Kč. Děkujeme 

edukátorkám a velmi nás těší, že náš tým v příštím roce posílí Hela a Alena. 

                                                                                                                                 Jarka 

 

 

 

Neříkej, že nemůžeš, když nechceš. Protože přijdou dny, kdy to bude daleko horší. 

Budeš pro změnu chtít, ale nebudeš moci. 

Jan Werich 
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Mohlo by zajímat i Vás, kdo nebyl na dubnové schůzce: 

       

 

 

Na Na dubnové členské schůzi nás navštívil pan 

Jelínek, zástupce Života Plus, aby nám 

představil službu Tísňová péče. 

Pro ty z vás, které jste na schůzce nebyly 

přinášíme informaci o zmíněné přednášce. 

Jedná se o možnost zřízení si nepřetržité 

telefonické služby, kdy jsou uživatelé napojeni 

na centrální dispečink a hlídání pomocí 

speciálního monitorovacího systému. 

Pokud máte zájem nabídku využít, obraťte se, 

prosím, na níže uvedená telefonní čísla. 

 724 182 325 nebo 327 534 158 

Více informací získáte i na: www.zivotplus.cz 

 

 

 

 

 

 

Není šedivých dnů. To jsou jen unavené oči, 

které nevidí jejich svátečnost. 

Jan Werich 

 

 

 

 

 

 

Vycházka do Palácových zahrad: 

Proběhla podle plánu v úterý 4.června. Marta V. se omluvila, protože měla vystoupení 

v televizi v pořadu Sama doma. Zahrady se nám líbily, obdivovaly jsme velké plody fíků a 

broskví. Výhledy z horních částí jsou překrásné. Určitě si vycházku zopakujeme až bude po 

rekonstrukci přístupná největší ze zahrad Ledeburská. 

 

Bejt chytrej, to je jediný majetek, který Ti nikdo nemůže vzít. 

Jan Werich 
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Děkovný večer v Betlémské kapli : 

Liga proti rakovině pořádala dne 11. června 2019 v Betlémské kapli slavnostní večer, jenž je 

tradičním poděkováním   všem,  kteří se podíleli na úspěchu 23. ročníku celonárodní sbírky 

LPR – Českého dne proti rakovině.  

Slavnostní večer  zahájila  předsedkyně  MUDr. Michaela Fridrichová, která představila téma 

hudebního večera „ Cikánský svět a hudba jako inspirace v dílech klasiků české a světové 

hudby“. V  programu vystoupili přední umělci – mezzosoprán paní Dagmar Pecková, na 

housle zahrála mladičká Olga Šroubková,  na klavír pan Miroslav Sekera. Pan Jiří Klem 

recitoval překlad romské poezie. Večer byl  - jako vždy úžasný  a přítomní  hosté odcházeli  s 

pocitem krásně prožitého večera.   

                                                                                                                            Jana Krejcarová  

 

 

Jak proběhl KVĚTINOVÝ  DEN? 

 

Prodaly jsme s pomocí vybraných škol  

17.321 kytiček. 

prodávalo 38 ŽAPek ve dvojicích. 

Výtěžek celkem 526.391,- Kč. 

Průměr na 1 prodanou kytičku = 30,40 

Kč 

 

To přece stojí za potlesk! 

 

Škoda, že nemáme více fotek pro dokumentaci 

chladného, ale úspěšného Květinového dne. 

 

 

Koťata jsou prodána: 

Taky máte rádi návraty domů? Kdo by 

neměl,že? Po dni plném ruchu a chvatu přímo 

miluji tu chvíli, kdy si udělám kávičku a usednu 

do mého oblíbeného křesla a promítám si film – 

zážitky. A dnes jich bylo!  

Setkávání se s různými lidmi: jedni se usmívali a 

chválili, jiní trousili hanlivé poznámky. To už 

tak bývá každý rok. Byl Květinový den. 

Pro mně začíná vždy už večer předem. 
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Připravím si kytičky s letáčky, bílo-modrou mošničku na peníze a tričko. Krásně žluté, stejně 

jako jsou květinky. Svačina, ta také nesmí chybět a košík. V něm mívám ony kvítky – malá 

světýlka naděje pro onkopacienty. A pak hajdy do postele a dobře se vyspat. 

      Dnes jsem vstala o něco dříve než obvykle a vyrazila z domova. Chtěla jsem ještě před 

odjezdem do Prahy nabízet před naším nádražím. Lidé ráno spěchají, ale i tak koupí. Jistě, že 

ne všichni, však to znáte. Někdo sklopí zrak a vyhne se velkým obloukem ale jiný se už z 

dálky usmívá a přidá do kroku. A tak jsem tam stála, v košíku kytičky, a nabízela. Většinu lidí 

znám, alespoň od vidění, jsme malé městečko. I oni ví od koho kupují. Potkáváme se. Ulicí se 

blížila má pravidelná ranní spolucestující, došla až ke mně: „Jé, já myslela, že tu prodáváte z 

toho košíku koťata!“ Po vteřině jsme obě vybuchly smíchy. Asi to byl z její strany žert, 

možná si to opravdu myslela, nevím, ale já jsem si na tu větu vzpomněla během dne ještě 

několikrát a přišla mi k smích znovu a znovu. 

      Díky té paní mě neopouštěla dobrá nálada ani když už mě bolelo celé tělo od stání a těžké 

mošničky naplněné mincemi, ani když jsem v dešti šla do metra, ani když mi kvůli frontě na 

poště ujel vlak a já jela až dalším. 

 

      Až příště potkám onu paní, řeknu jí, že letošní „koťata jsou prodána“.  A mimochodem, ona 

si koupila dvě. 

Hela 

 

 

Čtyři roky uplynuly od poslední návštěvy Sezimova Ústí.  

      Sluníčko pálilo jako v červenci a my jsme nastupovaly na Černém Mostě  do autobusu, který 

pro nás přijel z hotelu MAS. Naše skupina byla jako poslední. Rekreanti z Hradce Králové a 

z Pardubic již v autobusu seděli. Po třetí hodině jsme dostaly klíče od pokojů  a ubytovaly se. 

První povinností nastávajícího týdenního 

programu byla odpolední instruktážní 

schůzka.  

Ještě ten den několik ŽAPek neodolalo čisté 

a teplé vodě v hotelovém bazénu. Ráno 

rozcvička, po snídani cvičení v bazénu pod 

vedením odborné asistentky – upravené pro 

seniory. Během dopoledne byly naplánovány 

příjemné procedury – jako masáže, 

kyslíková terapie, suchá uhličitá koupel, 

magnetoterapie, přístrojová masáž chodidel 

apod.  Tradiční odpolední „výšlapy“ se 

odehrávaly třikrát pod taktovkou hotelového 

delegáta.  

První: Odpolední výjezd do Tábora. Klášter 

a kostel Klokoty, prohlídka města Tábor a 

jeho památek. Samozřejmě končíme 

v cukrárně. Máme důvod. Začalo pršet a kde 
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jinde se schovat? Pršelo ještě druhý den dopoledne.  Naplánován byl ale zájezd – ČAPÍ 

HNÍZDO. Máme štěstí. Těsně před odjezdem déšť ustal a tak,  i když bylo poměrně chladno - 

byl konec května – vycházka a prohlídka farmy se zdařila. Farma je velký areál. Chtěly jsme 

pochopitelně vidět co nejvíce a tak jsme chodily a chodily…… tu krásní plaví koně, tam 

klokani a jinde zas drůbež. Tolik se o Čapím hnízdě hovoří – my jsme viděly!!!                  

Slyšely jste už někdy o zámku JEMNIŠTĚ?  To bylo další krásné odpoledne. Úžasný  interiér, 

zahrada před zámkem a rozsáhlý park s malou zoo. Prohlídka zámku trvala hodinu – bylo na 

co se dívat a co poslouchat. Potom posezení v kavárně, kde bylo pro nás připraveno pohoštění 

a závěr – vycházka parkem. Slova nestačí – prostě nádhera! Slunce, zeleň, staleté stromy a 

jejich stín, upravené cesty, lavičky a pestré záhony. Docela upřímně – nechtělo se nám 

nastupovat do autobusu. 

      Být v Sezimově Ústí a opomenout památník Eduarda Beneše, to snad by nedokázala ani jedna 

ŽAPka. Byly jsme překvapené. Oproti poslední návštěvě byla hrobka i park krásně upravené. 

A vycházku na Kozí Hrádek kolem Hájenky a dětského hřiště – krásně upravenou lesní cestou  

už – je to tak – všechny ŽAPky nezvládly. Ujít tam a zpět více jak 6 km je už pro mnohé z nás 

dost náročné. Ještě jedna zajímavost stojí za zmínku. V sobotu se konal Den otevřených dveří 

spojený s oslavou Dne dětí v areálu Kovosvitu. V jedné z hal jsme měly možnost shlédnout 

postup  výstavby továrny i města, v dalších pak ty nejmodernější stroje a roboty na výrobu 

různých nejpřesnějších součástek. Pro děti připravili zaměstnanci spoustu atrakcí a dárků. 

     Řekne se týden, ale když se má zvládnout tolik aktivit, (tolik jídla), a podtrhne to i hezké 

počasí, pak týden je pouhé ohlédnutí plné zážitků.   

Dana 
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19. Konference  Reach  to  Recovery: 

 

Ve dnech 12. – 15. 6. 2019 pořádala Aliance žen s rakovinou prsu v hotelu Clarion 

„Mezinárodní konferenci Reach to Recovery. Do Prahy přijelo cca 300 hostů ze 17 zemí 

světa. Za Klub ŽAP se zúčastnila Marta Křečková a Jana Krejcarová. 

Hlavním tématem konference  

byla  péče o pacientky 

s rakovinou prsu a  hlavně  péče 

o  ženy s metastázami. Byla nám 

představena práce dobrovolníků, 

ukázky rekonstrukční chirurgie,  

lymfedem v onkologické péči,  

řešení  plodnosti  mladých žen 

v léčbě i po léčbě a spoustu 

dalších témat, která se dotýkají 

žen z vyspělých, ale i 

rozvojových zemí.  Zhlédli jsme 

několik velmi emotivních 

příběhů žen, které s rakovinou 

bojovaly, nebo stále bojují. Se svými zkušenostmi nás seznámili odborníci  z celého světa. 

Kromě zástupců z Evropy vystoupili se svými přednáškami hosté z  Brazilie, Indie, Malajsie, 

Nového Zélandu, Jižní Afriky,  Austrálie a dalších zemí.  

Díky děvčatům z Aliance, které konferenci připravovaly, proběhlo vše ve velmi přátelské 

atmosféře. Bylo nám velkou ctí se konference zúčastnit. 

                                                                                                                             Jana Krejcarová 
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AVON – pochod: 

Z letošního Avon 

pochodu bohužel máme 

jenom několik fotografií. 

Pokud ale sledujete 

Televizní noviny, určitě 

jste nepřehlédly reportáž, 

která vystihovala 

atmosféru i počet 

účastníků. Přes velké 

vedro se pochodu – jak 

bylo vidět – zúčastnily i 

děti, které maminky a 

tatínkové vezli na 

kočárcích. 

Klub ŽAP se opět 

reprezentoval ve stánku u modelu prsů a nabízel instruktáž samovyšetřování všem, kteří 

projevili zájem. A všechny čtyři zástupkyně Klubu, Marta, Jana, Hela i Alena měly „co 

dělat“. 
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Velikonoce na „Staromáku“: 

 

Rekondiční pobyt v Putimi jsme 

naplánovaly a také uskutečnily těsně 

před velikonocemi. Proč tento úvod? 

Protože jsme byly přesvědčené, že letos  

prodej našich výrobků v rámci  

velikonočních trhů na Staroměstském 

náměstí  časově nezvládneme. Staré 

české přísloví praví: Člověk míní, 

pánbůh mění“. A tak se stalo, že Marta a 

Petr  rozhodli, že  trhy si ujít nenechají. 

Petr čekal na Martu už u autobusu a 

rovnou se vydali spolu do kanceláře, aby připravili vše potřebné pro následující den. Naplnili 

tašky, svázali krabice a důležité bylo nezapomenout baner. Druhý den ráno, obtěžkáni balíky,  

(opravdu jak bezdomovci) dopravili výrobky do stánku, naaranžovali a už v 10 hodin 

dopoledne zahájili prodej. Je třeba pochválit a hlavně poděkovat také dalším ŽAPkám, které 

se k původnímu rozhodnutí připojily a Martu a Petra ve stánku vystřídaly. Díky MartoK., 

Marcelo, Helo   a Milu 

Jak se ukázalo, zájem 

kupujících, i přes docela 

nevhodné umístnění stánku, byl 

značný. Za všechny uplynulé 

roky, kdy jsme se trhů 

zúčastnily, nebyl prodej tak 

úspěšný. Výtěžek, jak víte, 

„putuje“ na sbírkové konto. Z toho Klub částečně 

dotuje  členkám výdaje na každoroční setkání  

s VENUŠEMI – letos je to týdenní pobyt 

v Tatranské Lomnici v hotelu URÁN. Prosím 

zamyslete se nad tím, že příspěvek dostanou i ty, 

které nemají na sbírkovém účtu žádný podíl.  
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Co nás čeká o prázdninách a po prázdninách: 

 

OSMIČKA: 

      Do časopisu Městské části Praha 8 jsme připravily článek o činnosti Klubu ŽAP. Článek by 

měl vyjít v červencovém čísle. Nezapomeňte si časopis zajistit. Možná se dozvíte něco, co 

jste dosud o práci Klubu nevěděly. 

 

 

     VELETRH sociálních služeb a den zdraví: 

    Městská část Praha 8 pořádá 9.září 2019 již zmíněný „Veletrh sociálních služeb a den zdraví“. 

Akce se bude konat v čase od 11,00 do 17,00 hodin venku na terase před Kulturním domem 

KRAKOV v Praze 8 – Bohnicích. Protože právě v tu dobu probíhá rekondiční pobyt na 

Šumavě, tak zvaně „sloužit“ ve stánku Klubu budou Jarka P. a Hela H. Tyto dvě zkušené 

edukátorky budou poskytovat informace a instruktáže o samovyšetřování prsů.  Protože   na 

stánku budeme mít i naše drobné výrobky k prodeji, u stánku najdete také Martu K. a Danu P. 

Přejeme jim úspěch. A Vy, které zůstáváte v Praze, přijďte je podpořit. 

 

 

      Pozvánka: 

     Liga proti rakovině připravuje Sněm  členských organizací na 22. – 23.října. Hotel DUO na 

Proseku. Bližší informace bude sdělena během následujících měsíců. 

 

 

      Zveme Vás  na putovní výstavu Ligy proti rakovině, která se bude konat 16. a 17. září 

v Praze – Arkády Pankrác.  

 

 

      Dovolím si podělit se s vámi o krásnou básničku, kterou jsem dostala od našich kamarádek 

z Bratislavy. Věk je možno upravit!!!! 

 

Milé dámy , když... 

Když netečnou se staneš k mužským 

svodům, 

když vyhýbat se začneš každým 

schodům,   

když sedneš si a záhy začneš spát,  

když teplé prádlo přestane Tě hřát, 

když odhalovat budeš to, co chceš jen 

namazat,  

jó holka, je Ti sedmdesát! 

Když v každém muži budeš vidět 

příživníka, 

když odmítneš prát fusekle a trika,  

když sama sebe začneš litovat, 

když se vším se budeš jen smiřovat,  

když opustí Tě touha s mužem spát, 

jó holka, je Ti sedmdesát!  

Když vyhasne co v očích hořívalo, 

když rozbolí, co dosud těšívalo, když ze 

dne na den ubudou Ti síly, 

když na lýtkách se zauzlují žíly, 

když obezita přestane Tě žrát,  

jó holka, je Ti sedmdesát!  
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Když šediny Ti skryjí hlavu s lupy,  

když na bradě Ti začnou bujet chlupy,  

když nával bude přes den stíhat nával,  

když na noc si vždy chystat budeš zábal,  

když v noci nebudeš moct spát, 

jó holka, je Ti sedmdesát!  

Když na peníze zúží se Tvé emoce, 

když konverzovat budeš pouze nemoce, 

když čekat budeš, až naběhne Ti důchod, 

když přestaneš i o přátele stát, 

jó holka, je Ti sedmdesát!  

 

Když všechno to však je jen zdání,  

když předčasné je toto veršování,   

byť zralá jsi, však pro druhé dál žiješ,  

když s přáteli se bavíš, hoduješ a piješ,  

když život svůj ses nerozhodla vzdát, 

pak Ti holka  nevadí, že je Ti sedmdesát! 

 

 

A tohle znáte???? 

Proč jsme o tom ještě neslyšeli??!! Já si vždycky pustím na 

spáleninu studenou vodu z kohoutku ... 
 
Zkušenost jedné ženy se spáleninami. 
Před nějakou dobou jsem vařila kukuřičné klasy a píchla jsem vidličkou do vařící vody, abych zjistila, 
jestli je kukuřice hotova. 
Minula jsem ale kukuřici a má ruka se ponořila do vařící vody. 
Můj kamarád, který je vietnamský veterán, k nám přišel právě v okamžiku kdy jsem skučela bolestí. 
Zeptal se, jestli někde nemám trochu obyčejné staré mouky. Vytáhla jsem ze spíže pytlík mouky a on 
mi do něj strčil popálenou ruku. Řekl, abych ruku v mouce nechala deset minut, což jsem udělala. 
Řekl, že ve Vietnamu, jeden voják začal hořet, a oni v panice na něj vysypali pytel mouky, aby uhasili 
plameny. Jenomže se jim podařilo nejen uhasit plameny, ale ten chlapík na sobě pak neměl ani jediný 
puchýř!!!! 
Ve zkratce konec tohoto příběhu - nechala jsem ruku v mouce deset minut, pak jsem ji vytáhla a ruka 
nebyla červená, nebyl na ní žádný puchýř a já jsem ani necítila žádnou bolest. Po této zkušenosti 
mám v ledničce stále pytlík mouky a kdykoli se popálím, studená mouka je ještě lepší, než mouka 
v pokojové teplotě. Od té doby jsem neměla ani jednou puchýř a dokonce ani červenou skvrnu! 
Zkus to, vyzkoušej zázrak! Měj stále v ledničce pytlík mouky a jednou tomu budeš ráda! 

Nedávej ruku pod kohoutek s tekoucí studenou vodou, strč ji na deset minut přímo do 

mouky!

 Hořká čokoláda 

     Prý snižuje tlak a chrání cévy před poškozením. Nedávno lékaři zjistili, že pravidelná 

konzumace kvalitní hořké čokolády snižuje krevní tlak. Nyní už vědci i vědí, proč tomu tak 

je. Střevní mikrobi totiž způsobují kvašení vlákna v kakau, čímž vznikají molekuly, které při 

vstupu do krevního řečiště působí protizánětlivě a chrání cévy před poškozením. 

 

 

 

Člověk přišel na svět, aby tady byl, pracoval a žil. 

Jan Werich 
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      Milé ŽAPky, ŽAPáci, 

      Dveře za školním rokem jsou téměř zavřené. Nastávají prázdniny pro děti a pro mnohé z nás 

náročné dny hlídání vnoučat a pravnoučat. Znalci počasí nám slibují horké letní dny 

s bouřkami a přívalovými dešti. Pro ty, které mají zahrádky, nebo pěstují kytičky to bude 

starost navíc. Ono totiž zabavit děti není někdy jednoduché a k tomu se stále obávat o úrodu a 

vypěstované květinky, hlídat slunce, aby nás nespálilo, nakupovat a vařit – to v našem věku 

už „dá zabrat“. Ale do budoucna se my umíme dívat optimisticky. Užijeme si dva měsíce jak 

nejlépe budeme umět a zároveň se budeme těšit na nejbližší setkání v září. Jak dlouho nám 

bude trvat, než si povíme své zážitky? Jestli jste pozorně četli, příležitostí bude dost.  

Tak tedy krásné letní dny a už dnes se těšíme ve zdraví na shledání v září.   

                                                                                                                                              Dana 

Jako bonus fotky, které se do textu nevešly: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Čapí sídliště – no není to nádhera? 
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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 

 

Opravdovým bohatstvím člověka je dobro, které na světě vykoná. 

Mohamed 
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