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 ŽAPodaj         

Únor 2020    
 
 
AKTUALITY, NOVINKY, ZPRÁVY 
 

 

Milé Žapky, Žapáci, milí 

přátelé! 

 

     Tak takhle pamatujeme zimu 

nejen z obrázků Josefa 

Lady,  ale i ze svého mládí. 

Dnes je zima jenom podle 

kalendáře. Škoda. Takové 

změny a zvraty počasí mají 

nevalný vliv jak na přírodu, 

tak na člověka i zvířata. 

Sníh a mráz odjakživa k období zimy patřil. Jak krásný byl pohled na zasněžené střechy a 

stromy, na zamrzlou Vltavu a rybníky, na čistou bílou všude kolem…… Přestaňme snít, 

dva měsíce roku 2020 vzal vítr. A stejně jako na prahu roku, tak i další měsíce budou 

naplněny aktivitami, které máme a i nemáme tolik v oblibě. Ty, které se pravidelně 

opakují a přinášejí nám radost a ty, které sice Klubu přinášejí např. korunky do kasičky, 

nebo jsou směřovány na vzdělávání (akce samovyšetřování pro veřejnost) a také spousty  - 

pro řadové členky nepředstavitelné - práce pro výbor. Sem patří například zajišťování 

rekondičních pobytů, členských schůzí, účast na akcích Ligy proti rakovině, Aliance žen 

s rakovinou prsu, seminářích a hledání a vyúčtování finančních prostředků, vypracování 

grantů a tak dále a tak dále. Tak s chutí do práce – nebo se říkalo „s chutí do toho a půl je 

hotovo“. 

 

Každý den přináší své dary. Tak si je rozbal. 

Ruth Ann Schabackerová 

 

PONDĚLÍ: 
 

 Prosinec je takový zvláštní měsíc. Nejen že je to poslední měsíc roku, měsíc nejkrásnějších 

svátků hlavně pro děti, ale pro nás ŽAPky je to měsíc velkých akcí. Proč při pondělku 

tento úvod? Protože všechno co se děje, děje se prakticky mimo kancelář. Stalo se, že 
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jsme se sešly v pondělí v roce 2020 

po delší době a v zasedačce bylo 

10°C. A tak místo tvoření jsme 

uvařily horký čaj (potřebovalo 

by to bývalo pořádný grog) a 

při povídání jsme čekaly, až se 

topení „umoudří“ a ruce se 

zahřejí. Dočkaly jsme se a do 

odpolední svačinky jsme 

udělaly tak říkajíc plno práce. 

Pondělky v kanceláři máme 

my, co pravidelně chodíme, 

moc rády. Radost z vyrobených 

drobností a vždy dobrých 

cukrářských a jiných dobrot nám vždy vydrží celý týden a celý týden se těšíme  na další 

setkání.  

 

      Jedno pondělí  každý měsíc jsme zaměnily ruční práce za krásnou a zdraví prospěšnou 

hru. MINIGOLF. Další miniparta se potkávala ve 13,30 hodin v O2 Aréně, „vyfasovala“ 

golfové hole a míčky, a rozdělená na malé skupinky se vydala na hřiště plné záludných 

jamek. Úspěchy i neúspěchy (těch není moc) se poctivě zapisovaly do kartiček. I tady 

nemá smutek žádné právo – tady je radost celého kolektivu z každé trefené jamky na 

místě. No a po skončení turnaje se u stolečků hodnotily jednotlivé odpaly při kafíčku nebo 

vínečku. Venku je „lezavo“, třeba prší, ale tady je teploučko, příjemně. Byly jsme spolu a 

bylo nám fajn.   

      V březnu se utkáme naposledy  v  pondělí 9. 

Výsledky 4. Ročníku r.2019 

1. Místo    Jaroslava Petrová            s průměrem     51,25 bodů 

2. Místo     Marcela Maierová                                  53,14 

3. Místo     Marta Křečková                                      54,71 

 

Na první úder zdolání jamky 

Marcela Maierová                                                            10x 

Marta Křečková                                                                  7x 

N.Jakubcová,D. Pařízková, J. Měkutová                            6x 

        

Nejlepší dráhy byly č.11   8x na první úder, 10 a12  6x 

Za celé 4 roky jsme nepokořily dráhu č 13 

 

Máme smutnou zprávu, minigolf v O2 Areně z důvodu rekonstrukce končí.  

Velice děkujeme panu Ječnému s týmem za sponzorskou podporu, pomoc při uspořádání 

turnaje naší a spřátelených organizací a celkově za milé prostředí. 
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      Děvčata golfistky, bylo to výborné po herní i společenské stránce. Celkem se nás na 

minigolfu vystřídalo 28, průměrná účast byla 12 Žapek. Moc nám prospěla fyzická, 

duševní činnost i to, že jsme byly spolu. 

 

                                  

Kdo má oči – vidí, kdo má uši – slyší, kdo má mozek – myslí, 

ale jen ten, kdo má srdce . chápe. 

 

 

ÚTERÝ: 

 
Českobratrská církev evangelická nám už mnoho let propůjčuje své prostory pro konání 

našich členských schůzek. My už máme tzv. „zafixováno“, že každé poslední úterý 

v měsíci v 16,00 hodin naše schůzka začíná. Adresa je stále stejná: Zikmunda Wintra 15, 

Praha 6. Protože jsme překročily další rok, nově připomínáme, že na schůzce se dozvíme 

nejnovější informace, které se týkají dění v ŽAP, informace o konání rekondičních pobytů 

a na každou schůzku se snažíme pozvat přednášejícího, který nám poví něco zajímavého. 

Od Vás očekáváme návrhy. Co by Vás zajímalo, co byste chtěly slyšet..                                                                       

Členské schůzky v následujícím období budou: 

31.března, 28.dubna, 26.května a 30.června 

      Žádáme Vás – poznamenejte si do svého kalendáře tato data – na schůzky nás chodí 

stále méně. A jistě to není způsobeno jenom tím, že nás trápí nějaká nemoc. 

Březnová schůzka bude velice zajímavá. Navštíví nás paní, které jsou špičkami v oboru 

sběratelství panenek a medvídků. Přijedou až z Ostravy a Karlových Varů a přivezou nám 

ukázat ty nejvzácnější exponáty, o kterých jistě budou krásně povídat. Pokud některá 

vlastníte starou panenku či medvídka, přineste je, rády se s nimi všechny potěšíme.  

 

 

      Kavárnička:   

Mnoho lidí vnímá letošní letopočet jako magický. Pro nás je mimořádný, zajímavý počtem 

ŽAPek jubilantek. V Pomocníku jsme tuto informaci nemohly přehlédnout.   

Snažily jsme se data setkání skloubit s jinými aktivitami. Plánujeme je na 24. března, 19. 

května a 16. června .  

Kavárnička v chaberské sokolovně má zajímavou historii. V roce 2000 vzniklo v Praze 8 

občanské sdružení GEMA.  

K uskutečnění projektu bylo nutné najít vhodné prostory k setkávání. Pro zajímavost uvedu, 

kde Kavárničky působily: v Jelení ulici (poblíž Pražského hradu), ve Františkánské zahradě, v 

Šimůnkově ulici a v TJ Sokol Dolní Chabry. Na programu byla zdravotní cvičení, přednášky, 

práce s počítačem, cvičení paměti, vycházky apod. Na vybavení Kavárniček poskytla Gema 

finanční prostředky.   
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V Dolních Chabrech se nepodařilo zájem seniorů udržet a činnost brzo zanikla. V té době 

Danin byt obětovaný na naši oblíbenou ergoterapii už nestačil. Na návrh spolupracovnice s 

organizací GEMA, sokolky Mileny Pospíšilové, jsme se přesunuly do volné chaberské 

sokolovny. V ideálním prostředí jsme nepracovaly „na suchu“, složily jsme se na nákup kávy, 

čaje a něčeho k zakousnutí. Někdy některá z nás něco upekla doma. Bez slávy jsme si popřály 

k narozeninám nebo k svátku. Jak jsme se postupně v sokolovně zabydlely, doslova, bez 

nadsázky, rostla s jídlem chuť. Poblahopřát přicházely i přítelkyně. Pro ergoterapii se také 

změnily podmínky, ale to je jiná historie.  

Klubová společenská událost oslav jubilea se 

vyvinula spontánně z radosti, že „se dožívám“ a 

chci se o radost podělit. Takový je můj pocit.  

Oslavovat není povinnost, ale podmínky v 

sokolovně jsou připraveny také díky dobré 

spolupráci s TJ Sokol.  

Milé oslavenkyně, 

opatrujte se, těšíme se na 

setkání.  

                                                                                                          Milu  

 

Kolik by Vám bylo, kdybyste nevěděli, kolik Vám je? 
Satchel Paige 

 

  ČTVRTEK: 

 

Na lednové schůzce nás navštívil Ivan Trebichavský. Povídal 

nám o funkci lymfatického systému a  součastí přednášky 

byla i praktická ukázka cvičení na povzbuzení správného 

toku lymfy- Lymfa Flow. Všechny jsme si s ním zacvičily. 

Ivan nás pozval na cvičení tai-či, které pro nás zcela zdarma 

pořádá Aliance žen s rakovinou prsu..   

 

     Cvičíme v tělocvičně T2 – 1. patro hlavní budovy 

Sokola Újezd 452/42 –         Praha 1, Malá Strana 

od 16,15 do 17,45 hodin. 

 

 

 

Dej do všeho co děláš špetku odvahy. 
Baltasar Gracián 
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Ke cvičení v bazénu: 

 

Čtvrtek je také samozřejmě vyhrazen plavání a cvičení v bazénu v SOU na |Jarově. 

Vzhledem ke zmíněnému cvičení tai-či máme pronajatý 

bazén od 14,30 do 15,15 hodin. Žádáme vás, které do bazénu 

chodíte, abyste věnovaly 10 minut cvičení, které vede Marta 

Křečková.. Pokud nebude Marta přítomna, cvičení bude vést 

Marcela Maierová. Protože tuto naši aktivitu prezentujeme 

v žádosti o sponzorský dar, prosíme, aby tento rozvrh byl dodržován. Částka spoluúčasti 

350,- Kč bude i v následujícím období zachována.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Člověk si vždy najde čas na to, co má rád. 
John L. Spalding 
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 ČTENÍ  PRO  VZPOMÍNÁNÍ: 

 

 

Vycházka do starých Holešovic – středa 13.listopadu 2019:  

Ačkoliv ten den bylo deštivé počasí, na Ortenově náměstí se nás sešlo 11 ŽAPek a jeden muž. 

Nejdříve jsme si prohlédli architekturu některých domů ulic od Osadní po Dělnickou a Marta 

V. nám k nim řekla některé zajímavosti. Holešovická čtvrť se v poslední době velice 

zmodernizovala a opravila, ale přesto tu ještě budovy připomínající továrny zůstaly. V jedné 

takové budově sídlí Centrum moderního umění DOX, které jsme navštívili. Nejdříve jsme se 

zahřáli kávičkou a pak jsme vystoupali do největší atrakce DOXu – do nitra vzducholodi od 

Martina Rajniše, kterou si objednal majitel Leoš Válka a která je zavěšena nad velkou terasou. 

Poté jsme si prošli výstavy zajímavých soch z tenkého drátku pěkně nasvícených. Velkou část 

jsme strávili u obrazů Petra Síse, který se zaměřuje na téma létání. Od něho byla také velká 

tapisérie pro Václava Havla, kterou měl DOX zapůjčenou.   

Marta Votavová  
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Pět dní v Poděbradech: 

Od pondělí do pátku, trávilo 16 členek Klubu ŽAP a já s Petrem ,  pět dní v lázních 

Poděbrady v penzionu Fontána. Pobyt byl dotován z výtěžku Květinového dne.  Každý z nás 

si dopřál tři procedury.  V ceně  byl nocleh,  polopenze a zcela volný program. Ve čtvrtek, 

kdy se konal rozlučkový večírek s hudbou,  převlékl jsem se do kostýmu císaře, který jsem 

měl sebou zcela náhodou, neboť jsem do Poděbrad přijel z Olomouce, kde se konal Poslední 

puchýř pro turisty. Já jsem tam vystupoval jako osobnost města, která zde byla v prosinci 

1848 korunována za císaře. Překvapil jsem nejen členky Klubu ŽAP, ale hlavně rodinku 

majitelů penzionu, která se o nás po celé dny vzorným způsobem starala od časného rána, kdy 

připravili snídani, až po večeři. V den odjezdu dokonce syn majitelů na čtyřikrát odvážel 

členky Klubu ŽAP od penzionu s kufry až na nádraží k vlaku.  

            Ruda 
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Vánoční trhy: 

Nemohly bychom o vánočních 

trzích a jarmarku psát, 

kdyby nebylo pilných a 

šikovných rukou několika 

ŽAPek, které celý rok 

vymýšlejí a pilně pracují 

na drobných i větších 

dárkových předmětech. 

Neměly bychom radost 

z tržby, kdyby nebylo co 

prodávat. Proto si myslím, 

že jména těch, které na 

konto sbírkového účtu rok 

co rok nejvíce přispívají, 

mají být zveřejněna. Jim 

patří poděkování hlavně 

těch, které  finanční 

prostředky z tohoto účtu 

užívají.  

Děkujeme Daně 
Hybšové, Ireně Bílkové, 

Elvíře Brychové, Jiřince 

Buňkové, Milu Dufkové,  Jarce Eichlerové, Mirce Fillerové, Zdeňce Hronovské, Marušce 

Hříbalové, Helence Jirouškové, Jarmile Měkutové, Jarce Matějčkové, Marcele Maierové, Janě 

Šimkové, Martě Votavové, Blance Zelenkové a několika dalším, které alespoň občas do 
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Světové  dorazí, za jejich čas a nadšení. 

Poděkování patří také těm, které hodiny stojí ve stánku a prodejem  „vydělávají“ nemalé 

částky: Znovu je to Marta Votavová, Jarka Petrová, Marta Křečková, Věra Otradovcová, Míla 

Hromasová,  Nela Jakubcová, Hela Hotovcová, Jiřinka Buňková, Marcela Maierová, Petr 

Miňovský, Jířa Vaňourná. 

 

Předvánoční setkání v roce 2019: 

Mnoho let jsme se tradičně před vánocemi setkávali v  saloncích hotelu INTERNATIONAL 

v Praze 6. Bohužel vedení hotelu se změnilo a jak víme, v současné společnosti jsou peníze 

vždy až na prvním místě. Klub ŽAP je nezisková organizace a proto jsme nemohly přistoupit 

na nové finanční podmínky ze strany hotelu. Žádali od nás úhradu  jako od bohaté firmy. 

Nebylo jednoduché najít vyhovující prostory. Kriteria byla: jednoduchá a dostupná doprava, 

výhodná finanční smlouva, dobré zázemí a časové neomezení. Hospodu (restauraci) jsme 

zavrhly okamžitě. A tak po všech možných návštěvách se zdál upravený půdní sál v zámku 

v Čakovicích nejpřijatelnější. Ano, věděly jsme, že točité schodiště z prvního patra do patra 

druhého bude pro některé ženy problém. Jednu cestu nahoru, jednu cestu dolů zvládly 

s úspěchem všechny. A co nás potěšilo – všem, kterým jsme položily otázku jak byly 

spokojené a jak se odpoledne líbilo, odpovídaly, že MOC a některé ŽAPky dokonce 

prohlásily, že si připadaly spolu mnohem blíž. Zkrátka a dobře, když se chce, všechno jde.  

Vystoupení pana Josefa Dvořáka a jeho nejbližších velmi obohatilo program a hudební 

produkce místní umělecké školy se také velice líbila. I pan Jansa měl více času na krásné 

písničky, tombola byla bohatá a co se pohoštění týká, snad nikdy nebylo tak různorodé a 
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nebylo ho tolik. Na pohoštění měly obrovskou zásluhu hlavně děvčata z Chaber. Chlebíčky, 

pomazánky, vánoční cukroví ….. Vřelé díky. Veliké poděkování nás všech patří Haničce 

Huspekové. Zajistila stoly, ubrusy, sklo, ozdobený vánoční stromeček ,napekla vánočky, 

perníky. Pomáhala s přípravou pohoštění a ujala se s kamarádkou obsluhy. Děvčatům, která 

se podílela na hezkém průběhu celého odpoledne opravdu moc a upřímně děkujeme.  
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CO  JSME  V LETOŠNÍM  ROCE  UŽ  STIHLY: 

Vlastním hlasem: 

Vminulém ŽAPodaji jsme vás zvaly na zajímavou výstavu do Náprstkova muzea. Nevím, kdo 

se tam vypravil, já ano a podělím se o několik postřehů. 

Výstava byla zaměřená na snahu žen o vyrovnaném postavení ve společnosti s muži. V r.1811 

bylo v občanském zákoníku dáno, že rozhodující slovo má manžel a otec. Žena byla osoba 

soukromá, muž veřejná. Tyto názory a právní předpisy chtěly pokrokové ženy změnit. Na 

výstavě byly popsány skutky 25 žen. O některých ženách jsem nikdy neslyšela, další jména 

mi chyběla. Ale průřez byl zajímavý a autorky zaslouží velkou pochvalu! V expozici byly i 

dobové předměty a tak jsem viděla kalamář B. Němcové, krásný šicí stroj,který vypadal jako 

luxusní psací stolek i skládací glóbus Amerického klubu dam Vojty Náprstka. Seznámila jsem 

se s Klemeňou Hanušovou, která ženám vysvětlovala proč nenosit korzety a propagovala 

volnost pohybu v dnešním slova smyslu – cvičení. 

Porovnala jsem si večerní šaty baronky Sidonie Nádherné a dělnice z Nuslí. Zaujal mne plakát 

Manifest za všeobecné volební právo z r.1905. Do r.1899 nesměly ženy studovat na vysokých 

školách. Lída Bozděchová žádala v r. 1872 císaře ve Vídni, aby mohla pracovat na poště. 

Měla příslušné vzdělání, ale nikdo ji nezaměstnal. Císař prosbě vyhověl a ona se tak zařadila 

vedle mužů do práce ve státní správě Ale víme, že takto pracující ženy ( i učitelky ) se 

nesměly vdát. Všimla jsem si, že mnoho těchto průkopnic – spisovatelek, sochařek, malířek 

zůstalo svobodných, asi si domyslíte proč. Přelomem byla 1. Světová válka, kdy ženy 

nahradily chybějící muže a svého postavení se již nechtěly vzdát. V poválečné době je 

připomenutá Eliška Junková či Marie Lichtensteinová  ( hokejistka ). Zaujala mne i kniha 

z r.1922 Manželská láska – vysvětlení sexuálních nesnází, samozřejmě od autorky lékařky. 

Velkými bojovnicemi za ženská práva byly Fr. Plamínková, která 14.9.1938 poslala otevřený 

dopis A. Hitlerovi. A v r. 1942 ukončil její život výstřel na Kobyliské střelnici. Milena 

Jesenská zemřela v r. 1944 v koncentračním táboře. Z vězení na Pankráci se dochovaly krásné 

výrobky z chlebového těsta, srdíčka, košíčky, rámečky.  

Jak jsem šla expozicí došla jsem ke ždímačce Perla a vzpomínala na svojí maminku, která si 

v r.1960 z první výplaty po mateřské splnila sen a koupila si pračku. Do té doby prala na 

valše. Vše následující byly i mé vzpomínky. Pamatujete, že první antikoncepce – Antigest 

byla u nás od r.1965? A pokud žena nebyla vdaná, nemohla ji dostat. Pousmála jsem se nad 

dobovými plakáty družstevnic a budovatelek, ale ne s despektem, vždyť to byla součást 

našeho života. A souhlasila jsem s tím, že od socialistické ženy se očekávalo zvládnutí dětí, 

rodiny, zaměstnání, večerního studia apod. Nevím jak je to možné, že jsme to zvládaly bez 

pomoci paní na úklid, rozvozu hotových jídel či osobních psychologů. 

Výstavu zakončily současné požadavky žen – Ženy na Hrad z r.2018, či nápis na utěrce, který 

se mi líbil ,,Nechci kytku, ale rovné příležitosti,,. Já bych chtěla oboje a ženám i mužům přeji 

krásný šťastný život v míru a ve zdraví.                                                       JarkaP 

 

21.1. Jarka Petrová navštívila na pozvání  Studio Ludwig. Studio nabízí zdravotnické potřeby 

pro ženy – paruky, šátky, turbany, epitézy, prádlo , plavky, oblečení pro sport a volný čas. 

Nově zavedlo Poradnu pro pacientky. Součástí nabídky jsou i kadeřnické služby. Letáčky 

s podrobnostmi jsou k dispozici v naší kanceláři. 

Kontakt: www.studioludwig.cz, Minská 9, Praha 10 – Vršovice. Tel. 776 733 296 

29.1. jsme se zúčastnily pacientského semináře PragueOnco 2020. 

Tento tradičně vysoce odborný seminář byl tentokrát zaměřen na přednášky o léčbě bolesti.  

http://www.studioludwig.cz/
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Dále prof. Tesařová vysvětlila použití Genomových testů u nádorů prsu a vaječníků. 

Odborníci pomocí testů zjistí, zda je nutná chemoterapie či zda by byla zbytečná a zatěžující. 

Důležité je varování před testy, které se prodávají komerčně!!! 

MUDr. Jirsová z Pleše doporučila při ozařování použití krycí textilní mřížky a místo ošetřovat 

gelem L-Mesitran, kde jsou velmi dobré zkušenosti. 

PhDr. Pospíchal v rámci projektu ,,Mysli proti rakovině,, velmi poučně vysvětlil stresové 

situace na příkladu zlého snu. Nic se ve skutečnosti neděje, ale člověk se bojí. A opět poučení 

z výzkumu: pobyt v lese a v přírodě u 90% lidí zvýší o 50% nárůst aktivity imunitních buněk. 

Dále pomáhá cvičení, hudba, zpěv, dotyky, hlazení (masáže, kosmetika). Z příjemných pocitů 

vzrůstá hormon Oxytocin, který zlepšuje imunitu a zdaví. 

Za pacienty vystoupil ing. Kolb z organizace Asociace mužů sobě z.s (nádory prostaty). I 

muži se začínají zapojovat a my jim přejeme hodně úspěchů. 

 

3.2. se konalo sympozium LPR zaměřené na téma letošního Květinového dne ,,Nádorová 

onemocnění ledvin a močového měchýře,, 

Účast ŽAPek byla velká a získané informace nám rozšířily znalosti o tomto onemocnění. 

4.2. se Dana H. a Jarka P. zúčastnily testování nového portálu na Min. zdravotnictví. Portál 

bude sloužit široké veřejnosti k rychlému získávání informací o nemocech, prevenci, lékařích, 

pracovištích, lécích atd. Spuštěn by měl být po půlce března. 

Ten den se několik ŽAPek  zúčastnilo také na pozvání „Koncertu seniorů“. Podpořily tak 

Martu Votavovou  při jejím 1. veřejném vystoupení – hře na klavír. 

Edukační činnost: 
Máme za sebou 7 přednášek ve školách, 8.dubna budeme edukovat 20-30 zájemců pečujících 

o nedonošené děti. 

Prosím, zejména nové členky, které by nám mohly pomoci, aby mne oslovily a já je ráda 

proškolím. 

Děkuji všem edukátorkám. Děvčata, s jarním sluníčkem nás zase budou čekat stánky. 

                                                                                                            Jarka 

 

8. dubna nás také čeká Den zdraví v Letňanech v Klubu seniorů v Třinecké ulici. 

 

Vážené ŽAPky a ŽAPáci, 

poděkujme si za příspěvek ve výši 600 Kč, který jsme odevzdali Organizaci ,,Lékaři bez 

hranic,,. Bude použit na nákup zdravotnického materiálu do oblasti Afriky , kde je tato pomoc 

velmi potřebná. 

 

 

Vše, co vysíláme do životů druhých, se nám vrací zpět do toho našeho. 
Seneca 

. 
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Piknik se ŽAPkami v Prokopském údolí  v lednu 2020:   

První letošní neděli jsme se setkali opět při 

tradičním pikniku v Prokopáku s více jak deseti 

ŽAPkami, oběma ŽAPáky, Haničkou, a jejími 

vzorně vychovanými fenečkami, Adélkou a 

Žulinkou. Oproti minulému roku, vypadalo počasí 

spíše jako v březnu než v lednu. Ačkoliv asfalt byl 

místy namrzlý, okolí stolků na bývalém koupališti 

bylo značně rozbahněné. Tak jako loni se oba 

stoly doslova prohýbali jídlem, pamlsky a pitím. 

Petr rozdělal oheň, nad kterým se bleskově 

opékalo asi patnáct špekáčků. Po celou dobu byly 

obě psí holky uloženy bokem a poslušně pozorovaly veškerý cvrkot z povzdálí. Třetí fena, 

paničky Nely, pobíhala kolem stolů, nebo se tradičně brouzdala v nedalekém potoku.    

Asi po hodině jsme pak pokračovali v chůzi Prokopským údolím až do Hlubočep. 

Pouze 

Martička s Petrem šli opačným směrem, zpět do Butovic. ŽAPky nám třem z KPMV 

nakonec utekly, neboť jsme nikam nespěchali.    

PERLIČKA NA ZÁVĚR  

V Hlubočepích jsem Haničce koupil jízdenku za 32,- Kč, kterou mi bleskově proplatila. Mára 

si v dosti naplněném vlaku sedl a na klín si dal obě psí holky, které nebyly lehčí než 10 kilo a 

průvodčímu v zácviku, aniž bych si toho já všiml, předložil lítačku. Já si na chodbičce poctivě 

koupil jízdenku se senior slevou. Když jsem se Márovi na Smíchově pochlubil, že jsem oproti 

němu platil pouze 4,- Kč, neboť jsem byl přesvědčen o tom, že on platil 12,- Kč, ten mi s 

úsměvem sdělil, že neplatil nic, protože má „lítačku“, stejně jako mám i já.  A tak jsem 

Českým drahám nevědomky věnoval čtyři koruny, jako sponzorský dar, za jejich „vzorné“ 

služby, a rázem jsem měl po radosti.                                                 Ruda 

 

 

 



 

14 
 

Roztocké muzeum  „Kuchyňky a pokojíčky aneb jak žily panenky“  

22.1.2020: 

ŽAPky se sešly na Libeňském nádraží a v Holešovicích přistoupil zbytek výpravy. Leč byl 

zádrhel, vlak končil v Podbabě. Byla výluka vlaků a tak jsme musely přesednout na 

autobus a zbytek cesty do Roztok dojet autobusem. Tam se k nám připojily ještě dvě 

členky. Celkem nás bylo 16. 

      V muzeu na nás čekalo naše dětství v podobě panských pokojíčků, lidových jizeb, 

kuchyněk a různého nádobíčka – panské prostírání i s různými detaily jako např. 

miniaturní příbory. Vše jsme si pozorně prohlédly. Pak si některé z nás zašly na kávičku 

do muzejní kavárničky a některé se zajímaly o krámek s různými módními oděvy. 

      Potom jsme odjely dalším autobusem do Únětic. Tam jsme si v místním pivovaru daly 

dobrý oběd a zapily ho dobrým pivem. 

      Po obědě jsme odjely zpět do Podbaby a plné dojmů se rozjely do svých domovů. 

                                                                                                                                Hana Janková 
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NA CO SE MŮŽEME PŘIPRAVIT A TĚŠIT: 

 

 

Rekondiční pobyty v 1. pololetí 2020: 

 

Jarní rekondiční pobyt prožijeme v Jesenici u Rakovníka. Je to oblast, kde jsme ještě 

nebyly. 

Vzhledem k tomu, že ještě nevíme a do odjezdu pravděpodobně  výši dotace vědět nebudeme, 

stanovily jsme výši spoluúčasti tak, abychom byly eventuelně  schopné  rekondici 

dotovat z jiných prostředků. 

 

Termín: 19. – 26.dubna 2020 

Částka spoluúčasti: 2.950,- Kč 

 

Na téměř letním rekondičním pobytu v Horní Plané u Lipenské přehrady se 

sejdeme s kamarádkami Venušemi, které za námi přijedou na prodloužený 

víkend. Tato rekondice se bude konat ve velmi atraktivním prostředí a proto bude 

pochopitelně spoluúčast nezvykle vyšší. Částka není definitivní, záleží na přidělené dotaci  a 

výtěžku Květinového dne. 

Přihlášky na první rekondiční pobyt obdržíte na členské schůzce v únoru, na pobyt u Lipenské 

přehrady pak na schůzce v dubnu. 

U obou pobytů se jedná o polopenzi a o omezený počet lůžek.  

 

Termín: 1. – 8.června 2020 

Částka spoluúčasti: 3.750,- Kč 

 

O posledním – podzimním rekondičním pobytu se dozvíte v příštím ŽAPodaji. Prozradíme 

Vám pouze místo – bude to Vrchlabí – a to z toho důvodu, abyste měly možnost si promyslet, 

o kterou rekondici budete mít vzhledem k omezenému počtu lůžek zájem. 

 

Upozorňujeme na možnost využití 16ti čtrnáctidenních rekondičních pobytů LPR. Pobyty 

jsou tradičně na Pleši, v Meziboří , lázních Toušeň. Bližší informace podá paní Birková, tel. 

776 430 030, e-mail: birkova@lpr.cz 

 

V březnu plánujeme pracovní výjezdní zasedání výboru. 

 

 

Velikonoční prodeje: 

Jarmark neziskových organizací – Libeň, Bílý dům proběhne dne 25.března od 10-16 hod. 

Na Staroměstském  náměstí nás kupující najdou 4.a 5.dubna. Přijďte  i vy podpořit děvčata ve 

stánku a zároveň se podívat co šikovné ruce vašich kamarádek dovedou vytvořit. 

mailto:birkova@lpr.cz
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Program vycházek a výletů – připravila Marta Votavová tel. 724 028 845  

Neděle 8.3.2020 – Muzeum J.A. Komenského, Valdštejnská ulice   

Letos slavíme 350 let od úmrtí učitele národů. Muzeum připravilo novou výstavu. Součástí je 

promítání, školní kabinet a interaktivní program. Obdržíme pracovní sešity, kde budou různé 

otázky a ke konci si je můžeme vyhodnotit. Sraz dole v metru Malostranská ve 14 hodin, do 

muzea dojdeme pěšky 400 m. Vstupné pro ŽAP 15 Kč, ZTP zdarma, ostatní nad 60 let 30 Kč.  

Neděle 29. 3. 2020 – Zámek Radim – organizuje Hela Hotovcová  

Soukromý zámek Radim má ojedinělou architekturu tzv. saské renesance. Čeká nás prohlídka 

reprezentačních prostor a paní kavárnice nám zahraje na loutnu. Po prohlídce ochutnáme v 

zámecké kavárničce domácí koláče a dortíky. Pojedeme tam vláčkem přes Pečky (zámek je 

300 m od nádraží). Sraz je v 9,40 hodin u nových pokladen na Masarykově nádraží, odjezd 

vlaku S1 v 10 hod. Vstupné pro ŽAPky 45 Kč pro jeden okruh,  ostatní 90 Kč. Návrat z 

Radimi  vlakem ve 14.27 hod.  

Pátek 22.5. 2020 – Školní botanická zahrada SOŠ Jarov, Pod Táborem 17  

Objevíme zapomenutý kout, o který se stará škola. Kromě venkovních ploch s květinami a 

arboretem jsou zde tropické a hospodářské skleníky. Sejdeme se v 15 hodin na zastávce Pod 

Táborem (bus 109, 177, 182, 183, 195). Vstup je zdarma.  

Středa 17. 6. 2020 - Třebíz – vesnická památková rezervace  

Vesnička vzdálená 30 minut ze Zličína představuje na malém prostoru ukázku tradiční české 

architektury. Navštívíme Národopisné muzeum, projdeme si náves s kostelíkem, zvoničkou, 

statky, palírnou, chalupami a rodným domem V. B. Třebízského. Na oběd se stavíme v jediné 

restauraci na návsi (jídlo od 140 Kč). Vstupné pro ŽAP 20 Kč. Sraz bude v metru Zličín v 10 

hodin, odjezd v 10.15 h do Třebízi. Návrat odpoledne 

Děvčata, která máte ráda květiny nezapomeňte na krásnou výstavu „Předjaří na Pražském 

Hradě“. Opět je plánovaná na začátek března. 

 

 

Koncerty v Korunní 60 od 14.30 pokračují i nadále. Každé první úterý v měsíci máme 

možnost si poslechnout krásné skladby. Vstupné dobrovolné. 

 

10.června v Betlémské kapli pořádá LPR slavnostní koncert k 30.výročí založení Ligy proti 

rakovině. 

 

 

Květinový den: 

proběhne 13. května. 14 000 kytiček jsme již objednaly a vrátit nesmíme žádnou!!!!!!!!! 

Spoléháme na osvědčené prodejkyně i pomoc děvčat při náročné přípravě. Je to pro nás den 

D a přináší nám velkou finanční pomoc.   Děvčata, k osvědčeným prodejkyním se přidejte i 
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vy, které jste ještě neprodávaly. I malé prodané množství je velkou pomocí! 

Bližší informace na schůzkách. 

 

Sponzorské dary 

Podle pravidel schválených výroční členskou schůzí v únoru 2005 uvádíme v oficiálních 

tiskovinách (Pomocník, Kalendář ) jmenovitě sponzorské dary od výše 1 000 Kč za rok. 

Dary přijaté v listopadu a prosinci se z důvodu zadávání do tisku zveřejňují 

v následujícím roce. 

Za finanční dary do jednoho tisíce korun a ostatní pomoc děkujeme v Praktickém 

Pomocníku. 

 

Potkal jsem anděly, kteří nosily oděv obyčejných lidí a žily obyčejné životy. 
Tracy Chapman 

 

 

 

TOTO JE TAKÉ DOBRÉ SI PŘEČÍST: 

 

Voda v těle 
 

  

 Kolik lidí znáš, kteří říkají, že nechtějí pít před spaním, protože budou 

muset vstávat v noci.  

 Proč lidé potřebují močit v noční době? 

Odpověď:Gravitace zadržuje vodu v dolní části těla, když jste ve 

vzpřímené  

poloze (nohy otékají). V posteli je spodní část těla (nohy, atd.)  v úrovni s 

ledvinami, ledviny odstraní vodu, protože je to jednodušší.   

Vodu potřebujeme na vypláchnutí toxinu z těla.   

Správný čas kdy pít vodu… Velmi důležité. Od srdečního specialisty! 

 Pití vody v určitém čase maximalizuje jeho účinnost na tělo: 

 2 sklenice vody po probuzení - pomáhají aktivovat vnitřní orgány 

1 sklenice vody 30 minut před jídlem -napomáhá trávení  

1 sklenice vody před koupáním - pomáhá snižovat krevní tlak  

1 sklenice vody před spaním - zabraňuje mrtvici nebo infarktu 

Mohu také dodat,… můj lékař mi řekl, že voda před spaním také pomůže zabránit 

nočním křečím nohou. 

                                Většina infarktů je mezi 6 hodinou ráno a polednem 

  

 1. Pokud berete aspirin jednou denně, vezměte si ho na noc.  

    Důvod: Aspirin má 24 hodin "half-life"; Aspirin bude nejsilnější v časných ranních 

hodinách  -ve  
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    vašem systému.  

2. Aspirin vydrží opravdu dlouho v lékárničce (když zestárne, tak voní jako ocet).  

 

Něco, co můžeme udělat, pomoci sami  sobě - je dobré vědět. Bayer dělá krystaly 

aspirinu, které se okamžitě rozpustí na jazyku. Pracují mnohem rychleji než tablety. 

Proč mít Aspirin u postele? Je to o infarktu. 

Existují i jiné příznaky srdečního infarktu, kromě bolesti na levé paži. Člověk si musí  také 

uvědomit intenzivní bolest na hrudi, stejně jako nevolnost a hodně pocení. Mohou být i 

menší příznaky, žádná bolest v hrudi v průběhu infarktu. 

 Většina lidí (60%), kteří měli infarkt během spánku se neprobudili. 

  

Pokud nastane bolest na hrudi, může vás to probudit z hlubokého spánku.  

Pokud k tomu dojde, okamžitě rozpustit dva aspiriny v puse a spolknout s trochou vody. 

Potom: - Zavolej pohotovost. Řekněte "infarkt!" 

      Řekněte, že jste si vzali dva aspiriny. 

 

Posaďte se na židli nebo pohovku u předních dveří a čekejte na pomoc…neuléhejte!! 

 

 

 Máte doma zašlé šperky? 

 

      Nabízíme vám zcela jedinečný způsob vyčištění,  který zvládne naprosto každý. K této     

báječné metodě budete potřebovat následující prostředky: 1 polévkovou lžíci soli, 1 lžíci jedlé 

sody, 1 polévkovou lžíci saponátu, 250 ml vody a kousek hliníkové fólie (alobalu). Nic 

náročného tedy shánět nemusíte, neboť jste tím pravděpodobně doma už vybaveni. 

Nyní stačí pustit se do samotného procesu čištění. Nejprve nechte šperky na chvíli zahřát. 

Vezměte si hrnec, na jeho dno položte alobal, na který dejte sůl, jedlou sodu a saponát do 

myčky. Vše zalijte horkou vodou. Vložte dovnitř šperky a vařte je po dobu 10 minut. 

Vytáhněte je a opatrně je otřete měkkým ručníkem. Hotovo, vaše šperky budou opět   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záleží na tom, jaká jsi, ne co máš. 
Seneca 
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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 

 

Moudrost přichází s věkem stejně jako demence. Ale nikdy nevíme, 

co bude rychlejší. 

 

http://www.klubzap.cz/
mailto:zelenkova.eva@seznam.cz
mailto:japetrova@seznam.cz
mailto:jana.krejcarova@volny.cz
mailto:vera.otradovcova@email.cz
mailto:danuse.parizkova@seznam.cz

