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 ŽAPodaj         

Říjen  2019   
 
 
AKTUALITY, NOVINKY, ZPRÁVY 
 

 

Milé Žapky, Žapáci, milí přátelé! 

 

Léto odfoukl vítr jako chmýří pampelišek. 

Pár dnů babího léta nás ještě zahřálo a už 

tu bude listopad. 

Snad každá jsme o prázdninách něco 

pěkného zažila, s někým zajímavým se 

setkala. 

Na prázdninové měsíce horkého léta 

budeme dlouho vzpomínat.  Přejeme 

Vám, aby barevné střípky vzpomínek 

projasnily podzimní dny a dlouhé večery. 

     Co je důležité – máme za sebou už osm týdnů naplněných mnoha aktivitami a do konce 

roku nám stejný počet týdnů zbývá. Dny se neúprosně krátí, příroda nám ukazuje krásné 

barvy podzimu a může brzy být, že „Praha se oblékne do hermelínu“. Nastávající chladné 

dny nám nezabrání, abychom v duši a srdci necítili teplo a na tváři nám nezůstal úsměv.  

 

 

 

 

PONDĚLÍ 
 

      Na stole v „zasedačce“ se kupí polotovary 

budoucích výrobků, z jejichž prodeje na vánočních 

trzích získáme nejen nějaké korunky do Klubové 

pokladny, ale také radost, že se líbí a že „jdou na 

odbyt“. Ve 13,00 hodin se sejde parta kamarádek, 

které se celý týden těší, že zaměstnají ruce a na 

závěr si pochutnají na přinesených dobrotách. 
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      Jedno pondělí – každý měsíc – je vyhrazeno báječné, zdraví prospěšné zábavě, a my víme, 

že je to minigolf. V O2 

Aréně se schází skupina 

děvčat, o které se dá říci, že 

minigolfu „propadla“. Rozdělí 

se do družstev, „nafasují“ 

golfové hole a golfové míčky 

a jde se na hřiště. Každý 

úspěch vyvolá nadšení všech. 

Po skončení turnaje se 

samozřejmě u stolečků 

s kávou či vínkem úspěchy i 

neúspěchy hodnotí. Pokud jste 

to ještě nezkusily, přijďte se 

alespoň podívat – zkusit.  

Příští turnaj se koná 

4.listopadu v 13.30 hod. 

 

 

Něžnost a laskavost nejsou znaky slabosti a zoufalství, 

ale ukázkou síly a výjimečnosti. 
Kahlil Gibran 

 

 

ÚTERÝ 

 
V kalendáři máme zapsáno, že každé poslední úterý v měsíci v 16,00 hodin začíná 

členská schůzka. Kde? No přece v prostorách Českobratrské církve 

evangelické Zikmunda Wintra 15, v Praze 6. Na každou schůzku se 

snažíme získat někoho, kdo nás zaujme svým povídáním. Moc by 

nám pomohlo, kdybychom od vás dostaly návrhy, co byste rády 

slyšely, co by vás zajímalo, eventuelně co byste rády viděly.                                                                       

Členské schůzky v následujícím období do vydání příštího ŽAPodaje:budou 

26.listopadu, 28.ledna, 25.února 

      9.prosince ve 14.30 hod. se sejdeme na našem tradičním předvánočním setkání. Tentokrát 

to bude v Čakovickém zámečku. Doprava je jednoduchá. Metro B – Vysočanská, od 

metra autobusem č. 136 do stanice Čakovický zámek. 

 

Na schůzku v listopadu přijdou mezi nás hasiči, na lednové schůzce bude ukázka cvičení 

Lymfa flow ( rozproudění lymfy), v únoru zajímavosti o panenkách. 
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      Kavárnička:   

Druhé pololetí letošního roku je plné lákavých 

nabídek na zajímavé pobyty. Vypustily jsme 

proto zářijovou kavárničku a v listopadu bude 

změna termínu. S jubilantkami se mimořádně 

budeme veselit již druhé úterý v měsíci 

listopadu, tj. 12. listopadu, jako obvykle od 14 

hodin. Odvážím se napsat, že jubilea jsou po 

vánočním setkání druhá oblíbená příležitost, 

kdy v hojné účasti můžeme ochutnávat 

přinesené dobroty, popovídat si a především 

se zasmát. Těšíme se, že sešlost bude opět 

početná, že bude na co vzpomínat.        Milu 

        

 

  ČTVRTEK: 

 

Vy, které chodíte pravidelně cvičit a plavat do bazénu na Jarově, víte, že do bazénu  

musíte přijít ve 14,30 hod. Bazén máme pronajatý na jednu školní hodinu, to znamená do 

15,15 hod. Poslední týdny před prázdninami byla účast hodně slabá. Proto Vás žádáme o 

větší účast. Nájem bazénu musíme totiž zaplatit ať je účast 5 nebo 14  osob.   

 

Cvičení tai-Chi. Cvičení  pro nás pořádá Aliance žen 

s rakovinou prsu a je pro členky zcela zdarma. Pro Vás, které 

ještě váháte, znovu opakujeme: 

 

     Cvičíme v tělocvičně T2 – 1. patro hlavní budovy 

Sokola Újezd 452/42 –         Praha 1, Malá Strana 

od 16,15 do 17,45 hodin. 

 

 

 

Ke cvičení v bazénu: 

 

Od září je opět možnost, tak jako v minulých letech, chodit do bazénu v SOU na Jarově. 

Máme vyhrazen každý čtvrtek od 14,30 do 15,15 hodin. Ráda bych připomněla, aby 10 

minut bylo věnováno cvičení ve vodě. Předcvičování se ujala Marta Křečková. Pokud 

nebude Marta přítomna, cvičení bude vést Marcela Maierová. Protože tuto naši aktivitu 
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prezentujeme v žádosti o sponzorský dar, prosím, aby tento rozvrh byl dodržován. Částka 

spoluúčasti 350,- Kč bude i v následujícím období zachována.  

      Hela 

 

 

„V září vyvolávám fotky z prázdnin…“  

 

     Já fotky nevyvolávám, ale prohlížím si je. S jednou z nich se s Vámi chci podělit. Jde o 

vzpomínku na můj letní výlet do dětství. 

     Dlouho, několik let, jsem se chtěla podívat do Zruče nad Sázavou. Na tamním zámku je 

totiž stálá výstava-muzeum panenek. 

     Ale od začátku: je sobota ráno a motoráček mě veze malebnou krajinou mezi poli a lesy. 

Moc ráda jezdím vlakem, dívám se z okna a „kochám se“. Lidé nastupují a vystupují. 

Jedou na chatu nebo také na výlet. I starší 

dvojice trampů se mnou jela. No paráda.  Po 

hodině jízdy se zčista jasna vyloupne věžička 

Zručského zámku. Z nádraží je to jen kousek 

přes náměstíčko a pak do mírného kopečka a už 

jsem v krásném zámeckém parku. Už ten stojí 

za prohlídku. Je rozsáhlý, upravený. Mezi 

záhony barevných květin, pod korunami starých 

stromů se můžete procházet anebo odpočívat na 

lavičkách ve společnosti tichých soch dozajista i celý den. Já ale mířím k nízké budově, 

kdysi asi domu šafáře či zahradníka. Vstupuji do dětství. Vítá mě příjemná paní, sama 

velká panenka mezi ostatními malými i maličkými společnicemi děvčátek. Spolu 

s medvídky obývají pokojíčky a kuchyňky. Spí v postýlkách a kočárcích. 

     Okouzlená procházím tím královstvím a hledám tu svoji průvodkyni dětstvím. A tady je! 

Moje panenka-moje Jituška. Měla dlouhé zlaté vlasy a zelené oči. Když jsem ji kdysi 

dostala, asi od Ježíška, ležela v barevné krabici a já byla přešťastná. Vybavuji si její 

krásné zelené šatičky ozdobené bílými bambulkami. Maminka mi potom našila plný 

kufřík i jiných šatiček. 

     Ještě teď, když píšu tento článek, mnou prochází radostný pocit. Ten mě určitě hned tak 

neopustí. 

                                                                                                                                                                

Hela. 

 

 

 

Čím delší je ostrov znalostí, tím delší je břeh zázraků. 
Ralph W. Sockman 
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Vycházky 18.září se zúčastnilo 9 ŽAPek. Ze Smíchova jsme odjely autobusem do Mníšku 

pod Brdy, skoro až před zámek. Prohlídka zámku trvala hodinu a díky milé paní průvodkyni 

nás velmi zaujala. Zámek vlastnila rodina Kastů od roku 1911 až do roku1945. Pak zde byl 

archiv a po roce 2008 byl znovu zrekonstruován do dnešní podoby. Bylo slunečné počasí a 

tak nás na procházku zlákala krásně upravená zámecká zahrada. Následoval oběd v restauraci  

„U Káji Maříka“. Ještě před odjezdem do Prahy jsme stačily nahlédnout do kostela. Jen Marta 

si připsala pár kilometrů navíc. Došla si do Dobříše. 

Ještě něco málo k rekondici vŽelezné Rudě. Opravdu správná nán. Ranní rozcvičky, cvičení 

s gumou, vycházky, petang, a večer práce v kolektivu: Korálky, přednášky, cvičení paměti, 

tvoření mandal. Mně chyběla relaxace po cvičení s Danou. 

Velký díky Martě V. za organizaci a starostlivost. 

Za ŽAPky: Jarka E. 

 
 

 

 

 

REKONDIČNÍ POBYT KLUBU ŽAP NA ŠUMAVĚ‘ 

 

Týdenní rekondiční pobyt na Šumavě v hotelu Engadin u Železné Rudy se začal v sobotu 

7. září 2019. .     

Z Prahy jelo celkem 22 členek Klubu ŽAP přímým vlakem až do Železné Rudy, odkud je 

nadvakrát přivezl mikrobusem majitel hotelu pan ČERNÝ až před vchod do hotelu. Já nejen 

z důvodu vlastního pohodlí jel svým vozem a jedna členka za námi přijela až o den později. 

Šumava nás však bohužel nevlídně přijala deštivým počasím. Chladno však naštěstí nebylo a 

čistý horský vzduch se s tím pražským nedal vůbec rovnat. Marta po dohodě s majitelem 

vyfasovala klíče od pokojů, které pak dle seznamu rozdala, tak že se děvčata hned šla 

ubytovat. Rozdělena byla do dvoulůžkových pokojů ve třech patrech hotelu. 

Před večeří nás majitel seznámil s hotelovým řádem, přísně, z bezpečnostních důvodů od 

některých z nás vzal rychlovarné konvice, které uschoval ve své kanceláři a předem nás 

upozornil, že nesmíme od ranní snídaně žádné potraviny odnášet do svých pokojů. Každý 

z nás měl určené své místo u očíslovaných stolů a předem si objednal oběd a večeři dle 

nabídky. Snídaně ve formě bufetu byla připravena na osmou, oběd se rozdával v pravé 

poledne a večeře byla v osmnáct hodin.  

V neděli se počasí, alespoň do patnácté hodiny umoudřilo, ačkoliv nebe bylo po celý den 

šedivé. Po obědě jsme se vydali v plném počtu pěšky Lyžařskou ulicí do města, kde jsme 

navštívili místní informační centrum spojené s muzeem Šumavy, kam byl vstup zcela volný. 

Nejen v přízemních prostorách, ale i v patře byly expozice přírodní krásy Šumavy, historie 

stavby železničního tunelu pod Špičákem, práce horské služby, fauna i flora. Déšť nás však 

překvapil oproti předpovědi o dvě hodiny dříve a tak jsme do kostela a cukrárny Chalotte šli 

za deště. Několik z nás šlo i v dešti zpět do hotelu pěšky, osm zbývajících se nadvakrát 

vyvezlo taxíkem. Večer všem Marta rozdala tak zvané „mandaly“ které jsme pečlivě 

vybarvovali až do doby, než šel v televizi seriál Policie Modrava.    

Déšť bohužel neustal ani v pondělí, a tak se po celé dopoledne vymýšlel program na 

následující dny ve společenské místnosti. Počínaje pondělkem vedla vždy od 7:45 hodin ranní 

rozcvičku Hana JANKOVÁ, která pak vedla po snídani ve společenské místnosti cvičení 

s gumou. Pak až do oběda navlékaly ŽAPky pod dozorem Marcely MAIEROVÉ zelené 

korálky. My ostatní jen s údivem žasli nad trpělivostí a šikovností jejich citlivých a hbitých 
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prstíků i ostřímu zraku. Po obědě jela asi třetina žen do německého města Zwieselu, kde je 

aquacentrum. Tam se ŽAPky vezly mikrobusem a zpět se vrátily taxíkem. Nechyběl však ani 

Petr, který vodu přímo miluje. Po večeři se ve společenské místnosti konala první část 

zajímavé přednášky o Indonésii, kterou se svými osobními zážitky, doplněnou fotografiemi, 

vyčerpávajícím způsobem přednesla Marta VOTAVOVÁ. Opět měla velký úspěch oceněný 

potleskem. Až do pondělního večera jsme byli v celém hotelu zcela sami. Pak přijelo čtrnáct 

členů z Klubu důchodců v Karviné, se kterými Marta navázala kontakt, takže jsme si dle 

předešlé dohody navzájem vyhovovali nejen v pronájmu společenské místnosti a nijak si 

nepřekáželi.    

Od úterý se počasí umoudřilo, a tak se mohl plnit program aktivit dle ozdravného plánu. Po 

cvičení s gumou jsme se sešli venku a uspořádali turnaj ve hře petanque ve třech družstvech 

po šesti. V rámci fyzické terapie se po obědě konal společný výlet na Špičácké sedlo, odkud 

jel ekovláček k Černému jezeru. Večer se konala druhá část přednášky o Indonésii a pak 

oblíbený seriál: Ordinace v růžové zahradě.   

Ve středu v dopoledních hodinách se ve společenské místnosti opět cvičilo s gumou, 

navlékaly se korálky, dobarvovaly „mandaly“ a vybíralo jízdné na autobus příštího výletu. 

Odpoledne se většina z nás vydala na pěší túru k hotelovému pivovaru Belveder. Cestou jsme 

sbírali houby a po krátkém posezení jsme se zpět vraceli Křížovou cestou do Železné Rudy a 

k hotelu Engadin. Po večeři jsme přes hodinu vyplňovali mnohdy záludné kvízové otázky, 

které připravila DANA. Pak jsme se opět rozprchli do svých pokojů. Spaní všem v poklidné 

přírodě v okolí hotelu moc chutnalo.   

Ve čtvrtek  dopoledne, samozřejmě po cvičení,  jsme se sešli u nedalekého jezírka, kde se 

konal druhý turnaj v petanque. Po obědě jsme se přemístili autobusem do Německa. Zde jsme 

společně navštívili Stezku v korunách stromů v Národním parku Bavorský les. Menší 

polovinu autobusu obsadila skupinka důchodců z Karviné. Večer se pak ve společenské 

místnosti konalo vyhodnocení nejlépe vybarvených „mandal“. Vítězem se překvapivě stal 

Petr. Do začátku seriálu Ordinace v růžové zahradě se vyprávěly vtipy a Marta se svou 

kamarádkou Maruškou zapěly několik známých písniček.    

A byl tu pátek, poslední den týdenního pobytu, kdy jsme se  na cvičení sešli ve společenské 

místnosti a pocvičení u nedalekého jezírka, kde se konal třetí turnaj v pétanque. Po obědě jely 

ŽAPky autobusem do Špičáckého sedla a lanovkou se dopravily na vrchol Pancíře.    

Jelikož nám u snídaně chyběla vytištěná moudra od DANY, četla nám každý den Marta různé 

moudré citáty známých celebrit ze svého mobilu. Martě VOTAVOVÉ tak patří obrovský dík 
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za to, jak celý pobyt perfektně organizačně zvládla a během pobytu stihla ještě ve volných 

chvílích houževnatě uplést několik tělíček a nožiček na budoucí medvídky.   

Jelikož jsem, ač velice nerad opustil tuto skvělou partu již v pátek po obědě, nemohl jsem 

tento referát dopsat. Požádal jsem proto Marcelu, aby jej při pátečním rozlučkovém večírku 

všem přítomným ŽAPkám přečetla. Ostatní jej najdou v říjnovém ZAPodaji.      

 

V hotelu Engadin u Želené Rudy, dne 13. 9. 2019 sepsal                                  Rudolf  KRAUSE 
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Týden ve Vysokých Tatrách s Venušemi 
22.-28.9.2019 

 

     Měla bych napsat krátký článek o týdnu stráveném v Tatranské Lomnici spolu s Venušemi. 

Ale jak stručně popsat: hory, sluníčko, milé a příjemné kamarádky, pěkné ubytování, výborné 

jídlo, ranní a odpolední relax v bazénu, procházky a výlety. To všechno jsme prožily a 

shodly jsme se na tom, že to bylo perfektní. 

     A tak si přečtěte jen několik citátů z našich  hodnocení: 

„Měly jsme Danino počasí, které mi dopřálo pohled z Lomnického štítu“  Miluška D. 

„Jsem ráda, že jsem se více jak po 50 letech dostala do Vysokých Tater. Přivítala jsem i 

zájezd na Spiš s odborným výkladem.“  Maruška N.  

A tento společný výlet s Venušemi si chválily snad všichni. Kostel sv. Ladislava  ve Spišském 

Štvrtku zaujal nádherou a jedinečností a procházka s výkladem po Spišské Nové Vsi byla 

velice zajímavá. 

„Úžasný pocit v sevření skal na Velickém plese u Sliezského domu“  Alenka M. 

„Vycházka kolem Štrbského plesa byla krásná. I výšlapy v Tatranské Lomnici a okolí.“  

Vlasta S. 

„ Díky počasí úžasná rána s pohledem na Lomnický Štít a Gerlach. Možnost individuálních 

programů v průběhu pobytu, beseda o medvědech na 1*.“  Marcelka M. 

„Vždy budu vzpomínat na výstup Velkou studenou dolinou na Zbojnickou chatu (1960m 

n.m.)“  Jarka P. 

I pro mně bude nezapomenutelná zkušenost tato tůra, kterou jsem zvládla.  

A ještě chci zmínit večer s tancem. Nás několik Žapek nemohlo stačit temperamentním 

Venuším. Jen Alenka „neutekla“ z parketu ani při čardáši.  

Moc se mi líbí hodnocení Hely i ostatních děvčat pobytu v Tatrách. Já také chválím celý 

pobyt a v něm i literární večer, který jsme si připravily a věnovaly Jiřímu Wolkerovi. Tím, 

že jsme navštívily Tatrianskou Polianku a viděly místa jeho posledních dnů, vnímaly jsme 

jeho verše v podání Helenky opravdu silně. Díky JarušceB  jsme si i poslechly krásný 

přednes jejího oblíbeného J. Seifrta. 

V Tatrách jsme měly opravdu vše - přátelství, turistiku, zábavu, relax, dobré jídlo i péči, 

kulturu i poučení. JarkaP 

Týden utekl jako voda a bylo tu loučení. Příští rok se zase sejdeme-v Čechách. 

 

Stejně tak, jak o rok zpátky, 

sešly jsme se – kamarádky. 

Letos Tatry, Gerlach, Spiš, 

v krásných horách, slunci blíž. 

Vzpomínky se hlavou hrnou. 

Za rok Lipno- na shledanou 

                                                                    

                                                       Hela 
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Laskavost je jazyk, který hluší slyší a slepí vidí. 

Mark Twein 

 

 

HRABALOVO KERSKO SE ŽAPKAMI 

Na úterý 8. října 2019, naplánovala Marta VOTAVOVÁ pro členky Klubu ŽAP krátký pěší 

výlet do Kerska, kde natočil režisér Jiří Menzel film „Slavnosti sněženek“ podle knihy 

Bohumila Hrabala, který zde žil s pětadvaceti polodivokými kočičkami až do své smrti. 

Autorka se nemohla zúčastnit a tak jsem byl požádán, abych jí zastoupil. 

Sraz byl určen na 10:30 hodin u stanice metra Černý Most, odkud jsme,  již za drobného deště 

dojeli autobusem na křižovatku v Kersku. Schouleni pod deštníky, došli jsme po silnici do 

vyhlášené pivnice Hájenka, kde jsme  si dali pouze nápoje, neboť na oběd jsme chtěli zajít až 

do restaurace U Pramene. 
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Krátce po poledni jsme se vydali  na další část pěšího přesunu, který byl zcela nedaleko 

v lesním ateliéru Kuba. Zde si ŽAPky prohlédly prodejní výstavu keramiky. Pak už jsme se 

všichni těšili na posezení u oběda v restauraci U Pramene. Tady nás však čekalo velké 

zklamání, neboť  na dveřích jsme se dočetli, že mají pondělí a úterý zavírací den. A tak jsme 

smutně pokračovali dál po předem určené trase, až k chatě Bohumila Hrabala, kam jsem však 

došli s více jak hodinovým předstihem, neboť autobus do Čelákovic měl jet až ve 14:06 

hodin. Čekat o hladu více jak hodinu se nám nikomu nechtělo a tak nezbývalo nic jiného, než 
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zvolit náhradní řešení. Shodli jsme se, že si celou tříkilometrovou pěší trasu zopakujeme 

v opačném směru, a na jídlo si zajdeme do pivnice Hájenka.         
 

V pivnici Hájenka to žilo a číšník se sotva stačil otáčet.  Zde jsme si dali konečně něco 

teplého do žaludku.  Času jsme  měli dostatek.  Autobus na Prahu nám jel od hlavní silnice 

v 15:33 hodin. Já u stolu rozdal ŽAPkým stručný popis historie Kerska a k němu i černobílý 

obrázek hrobu Bohumila Hrabala, který tam má místo květin: plnou láhev piva, knížku Něžný 

barbar a několik keramických koček z nedalekého lesnického ateliéru Kuba.     

 
V PRAZE DNE 8. ŘÍJNA 2019                ŽAPÁK RUDA KRAUSE    

            

            
     

Edukační akce: 

      Abychom si po prázdninách nemyslely, že v odpočinku budeme pokračovat i v září byla 

na nás nachystána přímo edukační smršť. Vše bylo náročné,protože společná schůzka byla 

až ke konci měsíce, ale akce běžely od počátku. Začínaly jsme 9.září v KD Krakov Praha 

8. Celodenní akce se zúčastila MartaK, HelaH a JarkaP. Kromě edukací jsme nabízely i 

naše výrobky, za které jsme v opravdu silné konkurenci získaly 1040 Kč. 

12. září jsme byly na Dnech zdraví LPR na Proseku. Zde edukovaly MiluD, MartaK, DanaP, 

DanaH, EvaZ. 

15-16. září se konala před Arkádami Pankrác celostátní akce LPR- Každý svého zdraví 

strůjcem. Této akce se spolu s Ligou 

zúčastňujeme od počátku a letos proběhl již 

12. ročník.    Obsadit dvoudenní akci je 

náročné a mnohé z nás musely měnit své 

původní plány. Ale, že ynaložený čas není 

zbytečný dokumentuje to, že při mé službě  

přišly i tři pacientky a dvě řekly, že je nikdo 
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nenaučil správně prsa vyšetřit. Třetí paní řekla, že ji to pan doktor ukázal, ale že si to 

nepamatuje. Přišla i řádová sestra, nechala se poučit a příští den přivedla celou třídu děvčat. 

Také nás požádala paní o pomoc pro dceru  - pacientku, mladou maminku. Pohovořily jsme, 

poradily a přidaly kontakt na Bellisky. Na Arkádách byla MarcelaM, IrenaB,EvaZ, HankaJ, 

JarmilaV, AlenaM, JarkaP. 

Hned 19.září byly Dny zdraví na Poliklinice Parník v Praze 13. Prahu 13 jsme již chválily, 

protože letos přispívá všem svým obyvatelkám od 25 let na preventivní vyšetření prsu. Je 

to záslužné a dobrý příklad. Zde tradičně edukovaly DanaH a BlankaZ. 

Měly jsme pauzu, ale jen díky tomu, že jsme odjely do Tater za našimi kamarádkami 

Venušemi. Ani tam jsme nezahálely a sdělovaly si vzájemně zkušenosti z této práce. 

A byl tu 12.  říjen a s ním velká akce Aliance žen s rakovinou prsu – Plaveme prsa. Už 

tradičně ŽAPky „držely prim“. Děkujeme děvčata za účast. Pro informaci: bylo nás 9. 

Také průběžně probíhají přednášky ve školách takže edukátorky se činí. 

Děvčata, vám všem aktivním, velké díky.            Jarka 

 

Nikdy se nesmíme vzdát víry, že dobří vždy zvítězí 

a že ti dobří jsme my. 

Faith Popcorn 

 

Přidejte se a sdílejte  - 3 za život 

Firma Avon (náš sponzor) v měsíci říjnu mezinárodním měsíci boje za zdravá prsa 

uskutečnila kampaň 3 prsty 2 prsa 1x za měsíc. 

Součástí kampaně bylo pro nás pozvání od p. Evy Knapp, ředitelky Ali do divadla Brodway 

na 19.září na muzikál Trhák. Před představením jsme byly pozvány do divadelního Klubu, 

kde jsme se s kampaní seznámily. Spoluautorkou je sympatická Belliska Andrea, která 

vymyslela, že v tomto měsíci si ženy nalakují nehty tak, aby upoutaly. Tři prostřední jinou 

barvou než palec a malík. A to proto, že 3mi prostředními provádíme samovyšetřování. 

V divadelním Klubu nás mile přivítala ambasadorka Avon pochodu paní Dana 

Morávková. Připraveno bylo oku lahodící občerstvení. U samotného představení jsme se 

výborně bavily, vždyť odlehčení a smíchu je v životě třeba jako soli. Po představení jsme 

se spolu s p. Morávkovou, Alenkami, Belliskami a Avonkami vyfotily. 

Díky a potěšilo nás, že pozváním na tuto akci byla oceněna i naše edukační činnost. 
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Klidné radosti trvají nejdéle. 
Cristian Bovee 

 

 

 

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

 

Středa 13.11.2019 – Procházka starými Holešovicemi a na kávičku do vzducholodi 

Tentokrát se projdeme z Ortenova náměstí Holešovicemi, kde dříve bývala tovární čtvrť. 

V jedné z budov sídlí Centrum moderního umění DOX, kde shlédneme výstavu O létání a 

jiných snech spisovatele Petra Síse. Vstupné 45 Kč pro ŽAPky, ostatní 90 Kč. Na závěr si 

dáme kávičku ve vzducholodi Gulliver od Martina Rajniše zavěšenou na střeše DOXu. 

Sraz je ve 14 hodin v metru Holešovice. 

 

Neděle 5. 1. 2020 – Za jesličkami do Prokopského údolí a opékání buřtů  

Sraz bude v 11,00 hodin ve stanici metra B – Jinonická. Procházkou půjdeme přes Staré 

Butovice k jesličkám pohodlnou cestou.  V Prokopském údolí u bývalého koupaliště si 

uděláme po loňské zkušenosti velký piknik v přírodě. Buřty, nějaké dobroty a něco na 

zahřátí s sebou, dřevo zajistí ŽAPáci, vidličky na opékání Hanka Huspeková. 

 

Středa 19.2. 2020 – Na výstavu do Galerie pro onkologické pacienty v Anenské ulici 

Sraz bude dole v metru Národní třída v 15 hodin. Procházkou dojdeme do galerie p. Ireny 

Kraftové, kde shlédneme aktuální výstavu. V současné době je zde výstava patchworku. 

 



 

14 
 

ODPOČINKOVÉ  PODĚBRADY: 

 

Díky mimořádnému výtěžku KVĚTINOVÉHO DNE jsme připravily relaxačně 

regenerační pobyt v Poděbradech. Termín konání: 18. – 22.11.2019 (Po – Pá).  

Ubytování je v penzionu Fontána ve 2 a 3 lůžkových pokojích s polopenzí. Součástí 

pobytu jsou  tři procedury: 2x masáž a jedna dle vlastního výběru. Výrazně cenově 

zvýhodněny budou prodejkyně kytiček, které nečerpaly zvýhodnění u pobytu 

v Tatrách. 

                                Mimořádně zvýhodněná cena = 1.900,- Kč 

      Klubová cena = 3.100,- Kč                                       Plná cena = 4.100,- Kč 

          

Informace, které se nám mohou hodit: 

Masáže: 

LPR v rámci programu zlepšení kvality života onko pacientů zajistila a významně finančně 

přispívá na masérské, regenerační a relaxační služby. Terapie jsou poskytovány na poliklinice 

Lípa v Nových Butovicích ve 4.patře u neurologie. Od stanice metra 5-10 min. pěší chůze. 

V přízemí polikliniky jsou informace i výtahy. Cena jedné terapie – masáže je 600 Kč, onko 

pacient zaplatí 100 Kč. 

Vybrat si můžete : Rehabilitační a relaxační masáž 

                              Manuální lymfomasáže 

                              Reflexní terapie(body šíje a plosek) 

                              Masáž lávovými kameny 

                              Masáž medová, indická masáž hlavy a individuální cvičení 

Objednat se můžete u Mgr. Jany Sikorové tel. 604 342 633, janinasikorova@seznam.cz 

Každý onko pacient může využít zvýhodněnou platbu u jedné terapie za měsíc. Po domluvě ji 

lze rozdělit na 2x po 30 min. Pozor obecně platí, že masáže nejsou vhodné u pacientů v léčbě. 

U paní masérky je třeba říci své jméno, datum nar. a číslo diagnózy. Tyto údaje jsou předány 

LPR pro kontrolu. Paní masérka je zkušená, empatická, poradí v případě nejasností či 

problémů. 

POZVÁNKA NA ZAJÍMAVOU VÝSTAVU: 

V Náprskově muzeu, Betlémské nám.1, probíhá do 29.12. jedinečná výstava nazvaná 

Vlastním hlasem. Letos je to 100 let, kdy u nás získaly ženy volební právo. Průkopnice 

razily heslo „ Muž má svá práva, žena jakbysmet“. Na výstavě jsou popsány osudy a činy 25 

žen. Vidíme zde také předměty, které je připomínají. Díky těmto a dalším mnohým ženám 

mailto:janinasikorova@seznam.cz
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jsme patřili v Evropě ke státům, kde ženy mohly volit poměrně brzy již v r. 1919. 

Muzeum je otevřeno út – ne, 10-18 hod. Vstupné je 100 Kč, snížené 70 Kč, rodinné 170 Kč. 

 

Letošní Vánoční koncert Ligy proti rakovině se koná 5.prosince 2019 od 19,00 hodin ve 

Velké aule Karolina, Ovocný trh 5, Praha 1. 

Oblíbené koncerty v Korunní 60 pokračují i nadále každé první úterý v měsíci od 14.30 

hod.     

 

Ještě jedna pozvánka:                       

 

 

Život je jako bicykl:  

dokud nepřestanete šlapat, nespadnete. 

Claude Peppe 
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Šetrnější ozařování při levostranné rakovině prsu: 

 
  

V Pardubicích v onkologickém centru Multiscan jako první v republice zavedli systematické 

využití tzv. "respiratory gatingu" u všech pacientek s levostranným karcinomem prsu, 

které podstupují pooperační ozáření. 

Jedná se o ozařování prsu či hrudní stěny v řízeném hlubokém nádechu. Výhodou je, že 

nádechem se významně oddálí srdce od oblasti ozáření a dochází k významnému 

šetření tohoto důležitého orgánu. 

Při využití techniky respiratory gatingu ženy na monitoru před sebou vidí aktuální polohu 

hrudníku i polohu žádanou a mohou tak sami tuto polohu korigovat. Technika je 

současně velice bezpečná, neboť pokud hrudník v žádoucí poloze není, přístroj 

okamžitě přestane zářit do doby, než se v ní opět objeví. Speciální kamera ozařovacího 

stroje vyhodnocuje pohyb hrudníku pacientky a podle hloubky nádechu spouští ozařování. 

Pacientka zároveň vidí na obrazovce svou dechovou křivku.  

      MUDr. Vít Ulrych, lékař onkologické centrum Multiscan Pardubice 

 

A teď z jiného konce: 

 

Na třetí adresu během trvání Klubu ŽAP už jsme si všechny zvykly. Na této (poslední) 

máme „trvalé bydliště“ už 5 let. I když cca 2x do roka se snažíme, co nám síly stačí, o tzv. 

generální úklid, co naplat, hlavně na podlaze a nejvíce na koberci, je těch 5 let znát. Proto 

jsme se rozhodly objednat úklid přes úklidovou firmu. A je to opravdu znát. Koberec je 

jako nový, dlaždičky jsou světle šedé a okna nebrání vstupu světla do místností. Dana P. 

vyprala záclony a děvčata, která pravidelně chodí na setkání,  před úklidem odstranila vše 

co by překáželo, a po úklidu upravila všechno do původního stavu. Nebylo to docela 

snadné a proto všem patří velký dík.  
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Jak se vyznat v akademických titulech: 

 

      DiS = diplomovaný specialista (za jménem) 

Bc. = bakalář (před jménem) 

BcA. = bakalář umění (před jménem) 

Ing. = inženýr (před jménem 

Ing.arch. = inženýr architekt (před jménem 

MgA. = magistr umění (před jménem) 

Mgr. = magistr (před jménem) 

PaedDr. = doktor pedagogiky (před jménem) 

PhMr. = magistr farmacie (před jménem) 

MUDr. = doktor medicíny (před jménem) 

MVDr. = doktor veterinární medicíny (před jménem) 

MDDr. = doktor zubního lékařství (před jménem) 

JUDr. = doktor práv (před jménem) 

PhDr. = doktor filozofie (před jménem) 

RNDr. = doktor přírodních věd (před jménem) 

PharmDr. = doktor farmacie (před jménem) 

ThLic. = licenciát teologie ( před jménem) 

ThDr. = doktor teologie (před jménem) 

Ph.D. = doktor (za jménem) 

Th.D. = doktor teologie (za jménem) 

CSc. = kandidát věd (za jménem) 

DrSc. = doktor věd (za jménem) 

dr.h.c. = čestný doktorát (za jménem) 

prof. = profesor (před jménem) 

doc. = docent (před jménem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobré myšlenky nezaniknou, 

ani když jsou zapomenuty. 
Publilius Syrus 
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Něco málo pro zdraví: 

 

 Česnekový sirup - silnější než penicilín.  

Média neustále 

přináší zprávy o tom, 

jak se dnes 

nezodpovědně a ve 

velkém množství 

používají antibiotika. 

Výsledkem potom 

bývá vznik kmenů 

baktérií, které jsou 

odolné jakýmkoliv 

farmaceutickým 

antibiotikům. Léčba i 

banálních infekcí se 

tak může výrazně zkomplikovat. Je těžké pochopit takové nadužívání antibiotik, které mají mimo 

uvedeného rizika vzniku odolných baktérií, také celou paletu dalších nepříznivých účinků na naše 

zdraví. Důvodem je zřejmě na jedné straně pohodlnost lidí a na straně druhé neznalost toho, že 

existují též jiná, velmi účinná přírodní antibiotika.Sirup 10x účinnější než penicilín 

Jednou z přírodních látek se silným antibakteriálním účinkem je česnek. Dnes vám prozradíme 

recept na sirup, který má na bakterie až 10 krát lepší účinek než běžně používaná antibiotika, jako 

jsou například penicilín, ampicilin, tetracyklin a další. Kromě antibakteriálních účinků je také 

super zdravý a dokáže vám nabídnout mnohé další zdravotní přínosy. Navíc je jeho výroba je 

extrémně jednoduchá a laciná. Suroviny na jeho výrobu jsou lehko dostupné a též velmi zdravé 

samy o sobě. Určitě ho proto vyzkoušejte. 

Ingredience: 

Na výrobu silného česnekového sirupu budete potřebovat: 

 8 oloupaných stroužků česneku  

 1 šálek (200 ml) jablečného octa  

 1 šálek (200 ml) medu 

Příprava: 

Při přípravě sirupu postupujte následovně: 

1.   Pomocí lisu na česnek nebo v mixeru najemno rozetřete stroužky česneku.  

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

3.   Celé to dobře zamíchejte.  

4.   Směs přelijte do skleněné uzavíratelné nádoby a dejte do chladničky na 5 dní. Každý den však 

směs na chvilku z chladničky vyndejte a dobře ji promíchejte.  

5.   Po 5 dnech je váš antibakteriální sirup hotový. 
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Užívání: 

Sirup můžete užívat v případě výskytu nějakého infekčního onemocnění, ale také jako prevenci. 

Konzumuje se tak, že 2 čajové lžičky sirupu rozmixujete ve sklence vody. Pije se na lačný 

žaludek ráno hned po probuzení. Nezapomínejte však na to, že uvedený sirup je extrémně silný 

a proto ho nikdy nekonzumujte přímo. Vždy ho zřeďte vodou! 

Proč užívat tento česnekový sirup: 

jde o extrémně zdravý lék, který nejen potlačí růst patogenních baktérií, ale též podpoří váš 

imunitní systém, sníží krevní tlak a zredukuje hladinu zlého LDL cholesterolu v krvi. Pokud ho  

budete užívat jako prevenci 1x nebo 2x týdně, snížíte si výskyt chřipky, prochladnutí nebo angíny. 

No a nakonec, dokáže též účinně zmírňovat příznaky artritidy, dny a dalších bolestí kloubů. 

Avokádo – zdravá a lahodná plodina řazená do super potravin 

      Pěstuje se zejména ve Střední Americe a Indonésii, ale můžeme si jej vypěstovat i doma, 

není to tak složité. Avokád je mnoho druhů, my známe nejvíce podlouhlá, podobná 

hrušce, zelená až černá. Používá se vyzrálé do pomazánek, jogurtů, míchaných vajíček a 

přímo na chleba s máslem. Avokádo obsahuje zejména tuky s kys.olejovou, velmi 

zdravou, je obsažena i v oliv.oleji. Je bohaté na vlákninu, která pomáhá kromě jiného 

snižovat prudké výkyvy hladiny 

cukru. Obsahuje velké množství 

vitamínu K, C, B5, B6, E, dále 

vit.A, B1,2,3, kyselinu listovou, 

draslík, hořčík, mangan, měď, 

železo, zinek, fosfor. Celkově 

posiluje srdce, snižuje krevní tlak i 

cholesterol. Má protizánětlivé 

účinky, zvyšuje míru koncentrace, 

zlepšuje paměť. Snižuje riziko 

šedého zákalu, pomáhá při 

onemocněních kůže, sliznic, jater, 

ledvin i močových cest. Působí preventivně proti rakovině, osteoporóze, zmírňuje 

příznaky artritidy. Pozor – nehodí se pro zvířata, je pro ně toxický ve všech podobách. 

Proto si jej vychutnejme my lidé. Pokud koupíte avokádo v akci a je nedozrále, nechte jej, 

nejlépe ve spíži v temnu několik dnů dozrát až je tmavé. 

 

 

 

„Chtěl bych“ neznamená nic, „chci“ dělá divy. 
Alexandre Vinet 
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Cuketová hořčice od Marty Votavové : 

2 kg cukety 

1 palice česneku  

2 feferonky (nebo 4-6 kozích rohů)  

1 dl octa  

1/4 l oleje  

130 g cukru  

80 g soli  

2 lžičky pepře  

Cukety oloupeme, lehce nakrájíme a vaříme s ostatními přísadami hodinu. Potom vše 

rozmixujeme  tyčovým mixerem (můžeme přepasírovat). Na závěr vmícháme 1 velkou 

polotučnou hořčici. Naplníme do sklenic a sterilujeme 20 min při 80 ᵒC.  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Karel Gott – patřil mezi umělce, jejichž dílo překročilo hranice času 

 

Źít 

Karel Svoboda, Karel Šíp, Karel Gott 

 

Žít- zrození lásky dar 

co však plodí zlost a svár 

to sotva pochopím 

Žít-slovo s tíhou závaží 

otazník jak dál a žít 

kdy mocní zametou s touhle planetou. 

 

ref. Žít! Děsí mě ten stálý mráz 

nadějí je láska v nás 

ať píseň lásku v nás probudí! 

Žít- na čem víc tu záleží? 

Co mi hlavou zní je žít… 

 

Teď jen to jediné.. 

žít- vodu pít a dýchat vzduch 

rybám v řekách splácet dluh. 

Chci z tónů stavět most 

zloby bylo dost! 

 

Žít! Písní v lidech zlámat hráz 

zbraní tenorů je hlas 

ať ten hlas, ať píseň lásku v nás probudí! 

Láska v nás ať píseň lásku v nás probudí 
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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 

 

Jsou dva způsoby jak žít. Buď nevidíte zázrak v ničem, 

nebo vidíte zázrak ve všem.                        (Albert Eistein) 

 

http://www.klubzap.cz/
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mailto:japetrova@seznam.cz
mailto:jana.krejcarova@volny.cz
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mailto:danuse.parizkova@seznam.cz

