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  ŽAPodaj         

Březen – Červen 2020   
 
 
AKTUALITY, NOVINKY, ZPRÁVY 
 

 

       Milé Žapky, Žapáci, milí přátelé! 

 

      Jistě si vzpomínáte, že 10.března jsme se v poměrně velkém počtu sešli v hale Tančícího 

domu, abychom shlédli zajímavou a neobvyklou výstavu pana Bořka Šípka. Následující den 

byla vládou vyhlášena přísná pravidla, 

která se týkala rychle se šířící nákazy 

koronavirem. Pro seniory od tohoto dne 

byl vyhlášen přísný zákaz vycházení a 

scházení se. A tak se stalo, že veškeré 

plánované aktivity našeho Klubu ŽAP 

se zastavily u červeného semaforu na 

dlouhé tři měsíce. Učíme se znovu 

chodit, díky mobilům jsme nezapomněli 

mluvit. Velmi jsme si navzájem chyběli 

a moc se těšili na společné setkání. 

Sláva…. Je to tady!!! Už zase smíme do 

bazénu, fungují oblíbené pondělky ve 

Světové a hlavně – vidíme se konečně 

na členské schůzce. Naposledy to bylo 

v únoru. Škoda jen, že před námi jsou 

opět dva měsíce prázdnin. 60 dnů, kdy se zase nesejdeme. Sečteno = půl roku nám proteklo 

mezi prsty. Buďme však vděčni, že těžká epidemie se nám i našim blízkým vyhnula. Ty 

nastávající týdny už se beze strachu budeme věnovat svým rodinám, vnukům a pravnoučatům 

a jak jen to půjde, budeme nabírat síly pro další činnost v našem Klubu ŽAP.  

            Výbor 

            

 

 

 

Základní lidskou slabostí je, že člověk nepředvídá bouři, když je pěkné počasí. 

Niccolo  Machiavelli 
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PONDĚLÍ: 
 

      Se souhlasem většiny jsme se po dlouhé 

pomlce sešly 15.června  v zasedačce 

ve Světové a zahájily jsme tak 

pravidelné ergoterapeutické 

pondělky. Po prázdninách se opět 

sejdeme už 31.srpna. Všechny jsme  

šťastné, že jsme karanténu zvládly. A  

protože musíme „dohnat výpadek“, 

musíme začít pilně pracovat. Věříme, že 

oblíbené vánoční prodeje na Staroměstském 

náměstí i v Libni se uskuteční, a proto je potřeba mít připravené zboží a obaly. A jestli 

chceme být k sobě upřímné, hodně moc se těšíme i na přinesené cukrářské a pekařské 

dobroty, při jejichž konzumaci se vždy protrhne hráz povídání. Tentokrát to opravdu bylo 

jak „na trhu“. Však to byla – co do počtu -  malá členská schůzka.  

      K pondělkům patřila několik let i hezká hra – minigolf. V důsledku rekonstrukce haly 

jsme bohužel s touto hrou skončily těsně před karanténou. Myslím si, že není na škodu 

zopakovat si výsledky posledního – 4.ročníku roku 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, č. 10 a12 - 6x 

Za celé 4 roky jsme nepokořily dráhu č. 13. 

 

 

 

¨ 

 

 

 

 

 

 

Co máme rádi, chceme, aby zůstalo. 

Roger Serutan 
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      Pan Ječný nás pozval na své nové působiště venkovní minigolf na Novodvorské. Irena, 

Marta K. a Marcela se byly na nové hřiště podívat a moc se jim prostředí líbilo. Na 

podzim se my ,,golfisté,, na místo vypravíme a zahrajeme si. 

 

 

ÚTERÝ: 

 

ČLENSKÉ  SCHŮZKY: 
 

 Březnová schůzka měla být obohacena návštěvou dvou sběratelek 

panenek. Naší snahou    bude,  pozvat tyto paní  na některou schůzku 

v podzimních měsících. 

Schůzky po prázdninách plánujeme: 29.září,  27.října,  24.listopadu. 

Prosincovou členskou schůzku nahradí tradiční Předvánoční setkání. 

 Konat se bude v pondělí 14.prosince opět v sále Čakovického zámečku. 

 

 

 

Laskavost je jazyk, který hluší slyší a slepí vidí. 

Mark Twain 

 

 

 

      Kavárnička:   

 

 Již při přípravě Pomocníka na konci minulého roku 

jsem věděla, že letošní rok počtem 24 jubilantek bude 

pro nás mimořádný. Pečlivě připravený plán oslav nám 

však zhatil vir. Věřím, že se do podzimu unaví a nasytí a 

život naší hájené věkové kategorie se vrátí do 

zaběhnutých kolejí. Nic nevzdáváme a těšíme se. Plán 

jsme upravily a jak 15. září, tak 10. listopadu důstojně, 

s příznačnou pohostinností, s dobrou náladou všechna 

odložená jubilea nerušeně oslavíme. Opatrujme se, 

podzimní nadějné rekondice nás posílí. 

    

   Letopočet 2020 vypadá úhledně, uspořádaně, ale je to jen zdání. 

                               Milu 

 

Věk člověka dovede k tomu, co je v životě důležité. 
Thomas Moore 
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  ČTVRTEK: 

     Tělocvična T2 v 1. patře hlavní budovy Sokola 

Újezd 452/42  Praha 1, Malá Strana se znovu 

otevřela a my jsme si s Ivanem rády zacvičily 

v obvyklou dobu – ve čtvrtek od 16,15 do 17,45 

hodin. 

 

 

 

 

Ke cvičení v bazénu: 

 

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

jsme už okusily sladké potěšení ponoru do vody. Začaly jsme ve čtvrtek 28.května. 

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.  

 

 

REKONDICE 2020: 

     Není třeba vysvětlovat proč, ale faktem zůstává, že  dva rekondiční pobyty v prvním 

pololetí jsme, ne naší vinou,  nemohly uskutečnit. Proto jsme už v dubnu začaly hledat 

náhradu alespoň za plánované LIPNO. Všechna jednání probíhala telefonicky a e-mailem. 

Dobře víte, že i přihlášky na rekondiční pobyty jsme řešily rovněž po telefonu, případně 

opět e-mailem. 

 

Vrchlabí – hotel IMLAUF: termín 3. – 10.září 2020 

      Cena pro členku ……….  2.800,- Kč - polopenze  

 

Libverda – hotel CENTRAL: termín 12. – 19.října 2020 

      Cena pro členku ……….   2.100,-  Kč - polopenze 

      + ………………………. 1.000,- Kč (vzhledem ke špatnému spojení byl objednán 

autobus na dopravu tam i zpět, který zůstane po celou dobu pobytu k dispozici na zájezdy 

do okolí). 

 

      Na jaro 2021 plánujeme rekondiční pobyt v hotelu Praha 

v Luhačovicích. 

      Termín: 11.-18.4.2021 
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Český den proti rakovině – Květinový den: 

 

Tato každoroční velká akce Ligy 

proti rakovině musela být 

vzhledem k pandemii zrušena. 

Výbor LPR rozhodl o přesunu, 

a sice na 30.září 2020. 

Musíme věřit, že i tento 

nezvyklý termín bude, co se 

týká prodeje kytiček, úspěšný 

jako jiné roky a že po 

vyhodnocení bude Klub ŽAP 

tradičně na jednom z prvních 

míst v počtu prodaných 

květinek.  

      Pro kytičky, letáky, 

pokladny, složenky apod. si  

 

přihlášené prodejkyně mohou přijít v pondělí 21.9. od 10-12 hod. nebo ve středu 23.9. 

od 14-16 hod. do kanceláře ve Světové. 

 

 

 

Kdo příliš rozvažuje, než vykročí, 

stráví celý svůj život na jedné noze. 

čínské přísloví 

 

 

 

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

 

Neděle 20. 9. 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. 

 

 

Nestěžuj si, že stárneš. Mnozí se toho nedožijí. 

Robert Russell 
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Pátek 2.10. 2020 – Za nejmenší pražskou rozhlednou 

    

  To, že v Praze máme několik rozhleden, každý ví. Ale víte, že tu máme i nejmenší 

rozhlednu? Je kousek od mého bydliště a objevila jsem ji při svých výletech na kole. Vede 

k ní nenáročná cesta ze sídliště Prahy 14. Sejdeme se v 10 hodin na konečné metra Černý 

Most. Popojedeme kousek autobusem a potom půjdeme pěšky k rozhledně, kde je i 

geologický park. Dále kolem rybníku Martiňák se dostaneme do zrenovovaného 

zámeckého parku Dolní Počernice. Cestu zvládne každý, neboť je to po rovině max. 2 km. 

Na oběd se můžeme zastavit v restauraci Léta Páně nebo v pizza restauraci Al Mulino.  

 

      Zároveň Vám nabízíme možnost individuálního zážitku – návštěvy „HRNČÍŘSKÝCH  

TRHŮ“ v Berouně, které se konají v sobotu a v neděli dne 12. a 13. září t.r. 

 

 

  

 

               Díky 

         pandemii                                             „ 

          
           
 

     „Letošní způsob jara zdá se býti poněkud nešťastným“, řečeno, s malou obměnou, ústy 

klasika.  

     Ovšem já s ním nemohu zcela souhlasit. Jistě nás spousta opatření zaskočila a leckomu se 

vykolejil vlak jistot a každodenních rituálů. Avšak přiznejme si, že   d í k y   p a n d e m i i  

jsme mohli zjistit mnohé o svém okolí i o sobě. 

     Např.: (Na)Učili jsme se vzájemné ohleduplnosti a kolektivní solidaritě. Celonárodní 

samovýroba roušek způsobila, že o nás věděla Evropa, ba i svět.   D í k y   p a n d e m i i   

jsme více četli, intenzivněji zahrádkařili, „třídili“ vzpomínky a fotografie a vyřizovali 

dlouho odsouvané záležitosti, anebo začali s novými aktivitami, na které jsme dříve 

neměli čas. 

     A jsem u toho: najednou jsme měli času spoustu. Den byl delší. Povolené krátké vycházky 

do přírody svátečně voněly. Jara bylo každý den víc a víc. A my jsme měli šanci   d í k y   

p a n d e m i i,   si ho více vychutnat. 

     Troufám si tedy říci, že pokud jsme my a naši blízcí přečkali to zvláštní jaro ve zdraví,  

     tak to vlastně bylo krásné dlouhé jaro – d í k y   p a n d e m i i. 

                                                                                                                 Hela 

Potkal jsem anděly, kteří nosili oděv obyčejných lidí a žili obyčejné životy. 

Tracy Chapman 
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Den Aliance v MOÚ Brno:  

Letošního ,,Sletu dam"( jak říkával prof. Žaloudík), který se konal 5.března, se za naši 

organizaci zúčastnily Hela Hotovcová, Marta Křečková a Jarka Petrová. Do Brna jezdíme 

pravidelně, protože přednášky, které pro nás v MOÚ připravují, jsou opravdu kvalitní a 

pomáhají nám orientovat se v onkologické léčbě. 

První přednášku měl nový ředitel MOÚ prof. MUDr. Marek Svoboda Ph.D a týkala se 

plánu zkvalitnění péče o pacienty. Následná přednáška prof. RNDr. Ladislava Duška nám 

představila nové nastavení systému hodnocení kvality zdrav. péče. My si přejeme, aby 

jsme se se vším dobrým pro pacienty co nejvíce setkávaly i v praxi. 

 

 

 

19.2.2020 – výstava – práce onkologických pacientů:  

     Počasí jak se říká: „Psa by nevyhnal.“ Na Národní třídě se sešly čtyři statečné ženy. Pěšky 

jsme se vydaly ulicemi, kde nebyla nouze o kaluže. Cíl naší cesty byla Anenská ulice, 

galerie. Klika cvakla – zavřeno. Po chvíli se dveře otevřely. „Výstava se nekoná 

z technických důvodů“, oznámila nám paní, která dveře otevřela. A tak naše kroky 

směřovaly zpět – k tramvajové zastávce. Hurá domů na horký čaj! 

                                 Elvíra 

     

 

Návštěva muzea J. A. Komenského: 

 

       

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Za slunného březnového odpoledne dne  8.3.2020 jsme v počtu osm žen a jeden muž 

      navštívili  Muzeum J. A. Komenského ve Valdštejnské ulici na Malé Straně. 

      Prohlídku jsme zahájili s průvodkyní v přízemí budovy, kde byly na několika panelech 

umístěny komiksy. 
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      Po zhlédnutí jsme vystoupali do 1. patra a ti z nás, kteří měli zájem, obdrželi Pracovní 

sešit pro žáky SŠ s 18 otázkami, které jsme v průběhu prohlídky písemně zodpovídali. 

Odpovědi jsme si buď pamatovali ještě ze studentských let, nebo je hledali na přehledně a 

zajímavě uspořádaných panelech. 

      Všechny nás zaujala staroslovanská abeceda hlaholice, která měla jen 38 písmen a my 

jsme si mohli přiložením papíru a „šrafováním“ tužkou najít a obtisknout písmena svého 

křestního jména. 

      Dále jsme si osvěžili vědomosti o dění na Univerzitě Karlově v průběhu staletí a seznámili 

se s různými typy škol od středověku do současnosti.  

      Rovněž jsme zjistili, že autorem Všeobecného školního řádu pro děti ve věku 6 – 12 let, 

který vydala roku 1774 císařovna Marie Terezie, byl pruský osvícenec a filantrop Johann 

Ignaz von Felbiger. Byla v něm uvedena pravidla a předměty zvlášť pro chlapce a zvlášť 

pro dívky. 

      Zajímavé bylo i listování školními obrazy zvířat s jejich českými názvy, které vymyslel 

Karel Slavoj Amerling. 

      Na panelech o Komenském bylo uvedeno jeho celoživotní dílo z oblasti pedagogiky, 

originálně koncipované jazykové učebnice a filozofická a vědecká pojednání. Pro svoje 

vědomosti a pokrokové metody vyučování byl zván panovníky po celé Evropě. Po požáru 

v polském Lešně, který vznikl při dobývání města švédskými vojsky, mu shořelo 

celoživotní dílo a on uprchl do Nizozemí, kde také později zemřel. Naživu zůstaly jeho 

dvě děti a s jejich potomky žijícími v USA jsme se mohli setkat před několika lety 

v Praze, kam byli pozváni u příležitosti oslav výročí J. A. Komenského.  

      V muzeu je zachována ohořelá kniha jeho Didaktiky, kterou do vlasti přivezl Jan 

Evangelista Purkyně ze svého pobytu v Polsku. 

      Na závěr prohlídky jsme ještě zhlédli film o životě J. A. Komenského. 

      Výstava byla velmi zajímavá a dvě hodiny, které jsme tak strávili, velmi rychle uběhly. 

  

                                        Marie Spatzová 

 

A ještě jednou: 
       Sraz: Metro Malostranská. 

       Počet: Osm ŽAPek, jeden ŽAPák. 

       Cíl: Muzeum J. A. Komenského  u Zeleného slunce. 

       Muzeum historie českého školství, vzdělanosti, pedagogiky, navazující na dílo a odkaz    

       J. A. Komenského. Úvod výstavy – komiks, který mapuje celý život J. A. Komenského.  

       Část je věnována  počátkům  křesťanské vzdělanosti,  vzniku pražské univerzity, době  po 

       Bílé Hoře, zlatému věku humanismu a období baroka, sbírce starých tisků, učebnic,  

       slovníků a dalších prací J. A. Komenského. Je tu i vzácná kniha ORBIS PICTUS. 

       Velká část je věnována školním pomůckám, souboru vzácných školních obrazů, učebnic  

       i slovníků z 19. – 20. století. Zastoupeno je i období totality a současný vývoj v oblasti  

       školství. 

       Vzpomínky na školu: Lavice – kdo by odolal? Čítanky, slabikáře, Poupata. Husí brko v  

       kalamáři. Výzva! Zkusíme psát – žádná sláva! Špinavé od inkoustu, se vzpomínkami            

       na dětství jsme ukončily prohlídku výstavy – jak jinak – u dobré kávičky. 

                      Elvíra  

 

Všichni máme krátký a nenávratný čas života. 

Vergilius 
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Pracovní motto naší Zuzky: „Pomáhám druhým, aby si pomohli sami.“ 

 

Máme velkou radost, že naše členka Zuzka Nemčíková si splnila jeden ze 

svých snů.  Napsala knihu „ ABCDa zvládání rakoviny, opakovaných 

recidiv a metastáz“, kterou věnovala svému milovanému muži Milošovi. 

Kniha není jen o nemoci, ale zejména o životě. Vždyť, kdo jste měl možnost 

poznat Zuzku blíže např. z rekondic, setkání na Malé Skále či z jejích 

přednášek, víte o jejím pozitivním přístupu jak k nemoci, tak k životu 

(smetáková metoda). 

Vřele vám doporučujeme knihu si přečíst a Zuzce přejeme sílu, optimismus a 

velkou lásku. 

Kniha vyšla ve vydavatelství Galén. Objednat knihu si můžete na www.dobreknihy.cz a 

půjčit si ji můžete v kanceláři Klubu ŽAP. 

 

 

Společná návštěva výstavy architekta Bořka Šípka: 

Odpoledne 10. 3. 2020 se 

poměrně velká skupina členů 

klubu ŽAP sešla před 

Tančícím domem. Zvědavě 

jsme vstoupili do zajímavé 

budovy, kterou většina z nás 

nikdy nenavštívila a která v 

době svého vzniku budila 

kontroverzní názory a dohady. 

Sestoupili jsme dolů do 

výstavního sálu a ocitli se v 

krásném skleněném 

království, plném úžasných 

skleněných výtvorů, které hrály všemi barvami a vzbuzovaly v nás obdiv. Byli jsme 

uchváceni neuvěřitelnou autorovou fantazií a precizní řemeslnou prací opravdových mistrů 

sklářů. Dokonalá symbióza autorova talentu, fantazie a mistrovského ztvárnění skla. 

Prohlídka byla navíc doplněna filmem o autorovi. Takováto výstava by měla v nás vzbudit 

národní hrdost, že máme obdivuhodné Čechy, kteří se světově proslavili. Rozhodně 

nemusíme trpět komplexem méněcennosti, že jsme malý, bezvýznamný národ. Po shlédnutí 

výstavy někteří z nás vyjeli výtahem  na vyhlídkovou terasu v posledním patře. Navzdory 

chladnému a velmi větrnému počasí se všichni kochali krásným výhledem na Vltavu, 

Hradčany a všechnu tu krásu naší "Zlaté stověžaté" Prahy. Plni příjemných zážitků jsme ještě 

společně poseděli nahoře v kavárničce u kávy, zákusků, nebo někdo u piva. Na závěr bych si 

dovolil a doufám, že mohu jménem všech zúčastněných, poděkovat Jarušce Petrové za 

zorganizování návštěvy velmi zajímavé výstavy a příjemně stráveného odpoledne. 

                                                                                                                              Petr Miňovský 

http://www.dobreknihy.cz/
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V září 2012 jsme na pozvání děvčat z Klecan, Zdeňky a Hanky, uspořádaly výšlap do 

Klecan a okolí. Našim hlavním cílem byla fara, kde působil obrozenec a spisovatel Václav 

Beneš Třebízský. Prohlédly jsme si kostel, kde kázal, školu, kde učil, i faru, kde bydlel, 

úřadoval i psal. Byl velkým vlastencem a psal o zvycích na venkově i slavných dobách 

českých dějin. V parčíku poblíž kostela se nachází jeho socha. 

      Klecanská děvčata, nám jako správné hostitelky, připravila občerstvení a my na zahradě 

fary při kávě s bábovkou vstřebávaly zážitky. Uběhlo 8 let a vydaly jsme se do rodiště V. 

B. Třebízského. Jakoby se čas zastavil a my navázaly, kde jsme před ,,chvilkou“ skončily. 
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Konečně! Po dlouhé době karantény můžeme 17.června vyjet na společný výlet – do  

národopisného  muzea v  Třebízi. Muzeum bylo otevřeno 18. května 1975. Třebíz je 

vesnička s jedinečnou zachovalou návsí, rybníčkem, kašnou a zvoničkou. Po rekonstrukci 

rozsáhlé usedlosti Cífkova statku a přilehlých budov se tu nachází šenk, černá kuchyně, 

obytné místnosti, nechybí špýchar a konírna, výstava mlýnků, malá mlátička a různé 

hospodářské nářadí.  

      Nahlédli jsme do venkovského krámku, do chaloupky ševce i baby kořenářky. Dům č. 19 

je rodný dům, kde se narodil 27.2.1849 Václav Beneš Třebízský. Dnes je zde malá 

expozice o životě a díle tohoto spisovatele.  Kousek za obcí ve stráni se nachází jeho 

socha.  

     Výlet se vydařil. Počasí nám přálo, paní průvodkyně byla milá a oběd v blízkém motorestu 

byl dobrý.           

                           Jarka+ Elvíra  
 

 

 

 

 

 

 

 

A vzpomínky zůstanou……. 
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INFORMACE: 

Andělíčci pro štěstí: 

 Krabičku plnou andělíčků a průvodní dopis předala jménem celého Klubu ŽAP ve čtvrtek 

11.6. Marta Votavová tiskové mluvčí Nemocnice Na Bulovce.  150 andělíčků z korálků 

vyrobily členky výboru  pro zaměstnance a dobrovolníky infekčního oddělení, kteří se starali 

o pacienty s nejvážnějšími komplikacemi nemoci COVID-19. Chtěly jsme tak vyjádřit 

skromný dík nás všech za jejich obětavou práci. 

 

Masáže:        

Paní masérka Sikorová nás informovala, že Liga proti rakovině dočasně pozastavila příspěvky 

na masáže. Objednávat se můžete nadále za cenu 600 Kč. 

Epitézy: 

Nejčastěji používané kódy hrazené pojišťovnami 

5005476 Natura Cosmetic 2S 320 trojúhelníková 

5005463 Natura Light 2A 392 asymetrická prodloužená do podpaží pravá, levá 

5005497 Energy Cosmetic 2S 310 trojúhelník 

5005431 Contact 2A 383 samolepící s doplatkem 2175,- Kč 

Další informace u Jarky. 

Pozvání do galerie pro onkologicky nemocné v Anenské ul., Praha 1 

V galerii vystavují svá díla jednak onkologičtí pacienti dospělí i děti, další těžce nemocní i 

významní umělci.  

,,Projekt je projevem úcty a lidskosti k těm, kteří vážně onemocněli a statečně bojují,“ říká 

majitelka a provozovatelka galerie paní Irena Kraftová. 

 

V kanceláři máme pro  zájemce k dispozici  knihu, kterou nám věnovala ředitelka Mamma 

HELPu Jana Drexlerová.  

„O MAMINCE, KTERÁ SI OSTŘÍHALA VLÁSKY“.  

Kniha je završením projektu  „Jak o této nemoci mluvit s malými dětmi“ a moc se autorkám 

povedla. 

Je nám líto, že Mamma HELP svou činnost po 20ti letech  k 30. červnu ukončil. Zůstal za ním 

obrovský kus práce a pomoci potřebným. I za ně děkujeme. Přejeme Janě a všem Mamma 

Helpkám do dalšího života hlavně hodně zdraví, síly a optimismu.  

 

 

Přejeme všem krásné letní dny, spoustu zážitků, pozor na prudké 

sluníčko, abychom se v září zase ve zdraví sešli.  Moc se budeme 

na setkání těšit!  

                 Váš výbor 

 

Ti, kteří přinášejí slunce do života druhých, se mu sami nemohou vyhnout. 

James Matthew Barrie 
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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: turistkamarta@seznam.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 

            Innogy        735 431 383 

   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 Einstein 

http://www.klubzap.cz/
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