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 ŽAPodaj          

Říjen 2020    
 
 
AKTUALITY, NOVINKY, ZPRÁVY 
 
 

Není šedivých dnů. To jsou jen unavené oči, které nevidí jejich svátečnost.  
Jan Werich 

 
 
Milé Žapky, Žapáci a přátelé! 

 
     Otevíráte letos poslední ŽAPodaj.  
     Přečtete si o činnosti klubu v minulém 
období.  
     I když podmínky byly a jsou složité, 
naše aktivity zcela neumlkly. 
Zavzpomínejme na rekondice a výlety, 
třeba i na Květinový den. Připomeňme si 
společně strávené chvíle.  
     Ať jsou nám následující články milým 
povzbuzením do dalších dnů. 

                                                                                                  
Hodně zdraví a optimismu přeje výbor.   

 
 

Jediní lidé, kterým by ses měl snažit odplatit, jsou ti, kteří Ti pomohli. 
Johl E. Southart 

 

PODĚKOVÁNÍ  

Děkujeme našemu dlouholetému sponzorovi firmě JDE JACOBS DOUWE EGBERTS CZ 
s.r.o. za čaje a kávu, které ŽAPkám zpříjemňují společné chvíle.  

Paní Pavle Hurychové děkujeme za konkrétní obstarání a předání.  

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://citatem.cz/wp-content/uploads/2016/01/nadeje-je-obruc.jpg&imgrefurl=https://citatem.cz/nadeje-je-obruc/&tbnid=_WO0pkD88Ir4sM&vet=12ahUKEwjnrNjTgqLsAhVXNuwKHamzB4wQMyhZegUIARCEAQ..i&docid=ri9dOUtFa57SzM&w=590&h=441&q=nad%C4%9Bje&ved=2ahUKEwjnrNjTgqLsAhVXNuwKHamzB4wQMyhZegUIARCEAQ
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PONDĚLÍ: 
 
Milé ŽAPky,  
každý rok by měl mít 365 dní, 52 
pondělků. V letošním roce jako by 
těch – pro nás tak důležitých - 
pondělků nebyla ani polovina. 
Začátkem jara nám jich pandemie 
„spolkla“ 13, oficiální letní 
prázdniny pak dalších 8 a 
začátkem druhé poloviny roku 
jsme se v zasedací místnosti na 
ručních pracích sešly jenom 4x. 
PONDĚLÍ – první den po 
víkendu. Pro skupinu ŽAPek den 
téměř sváteční! Těšíme se na 
setkání, těšíme se na novou 
zajímavou práci, na nové drobné 
výrobky, které se nám ukazují pod 
šikovnýma rukama. Těšíme se na 
cukrářské a pekařské dobroty a 
nejvíce na chvíli, kdy je 
konzumujeme  při kafíčku či čaji. 
Každé pondělí se stůl podobá stolu 
svátečnímu – svatební hostině. 
Naše kamarádky jsou výborné 
kuchařky, pekařky, cukrářky. Od 
hodiny by se neztratily v soutěži  Master Chef!!! No, na letošní rok by bylo lépe zapomenout.  
Tzv. opatření – zvláště pro nás seniorky – nebyla příjemná. Musíme věřit a hlavně se chovat 
tak, aby příští rok byl zase „normální“. Abychom se mohly scházet v plném počtu ve zdraví, 
a aby pečící trouby nemusely vychladnout.  
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ÚTERÝ: 
 
Členské schůzky: 
 
Koronavirus se podepsal i na našich členských schůzkách. Nedá se nic dělat, všechno 
napravíme. Všechny plánované termíny závisí na koronavirové situaci.  
Na příští členské schůzce bychom se rády sešly 24.11. v obvyklou hodinu, to je v 16,00 h. 
Prosincovou schůzku už 27 let nahrazuje „Předvánoční setkání“, které je letos  plánováno na 
14. prosince a sejdeme se opět v čakovickém Zámečku v 15,00 hodin.  
Schůzky na rok 2021 jsou naplánovány takto:  26.ledna, 23.února, 30.března, 27.dubna, 
25.května a 29.června.  
POZOR!!!   Pečlivě si zapište do plánovacího kalendáře: Vzhledem ke změně pracovní 
doby naší předsedkyně Helenky, od ledna 2021 se může stát, že nastane změna v konání 
členských schůzek. Budete včas informováni. 
 
 
      Kavárnička:  
  
Kavárnička 
Kavárnička se stala po 26 let oblíbenou součástí našeho klubového života, ale všechny její letošní 

termíny se staly plácnutím do vody. Do konce letošního roku náš smích v předsálí chaberské 
sokolovny nezazní. Věřme, že kvůli viru omlazené letošní jubilantky „zazáří“ v sále Čakovického 
zámečku na tradičním předvánočním setkání. Všechno je po celý rok pro jejich dekorování pečlivě 
připraveno a uschováno. Opráším Zákopčaníkovo SLUNCE V DUŠI, to pomáhá a hřeje. 

                                               Milu 

  

ČTVRTEK: 

 
V lednu to bude rok, co nás na schůzce navštívil pan Ivan Trebichovský. Ivan vede 
cvičení Tai-či. Cvičení je pro členky Klubu ŽAP zdarma, protože se jedná o dlouhodobý 

 projekt Aliance. Kdo si chce zacvičit, je vítán.  
    Cvičíme v tělocvičně T3 – přízemí hlavní 

budovy Sokola, Újezd 452/42, Praha 1 - 
Malá Strana od 16,15 do 17,45 hodin. 

 
Kdo si chce zacvičit, je vítán, stačí si vzít pohodlný 
cvičební úbor a pití. 
 
 
 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.wikihow.com/images_en/thumb/6/60/Do-Tai-Chi-Step-11.jpg/v4-460px-Do-Tai-Chi-Step-11.jpg&imgrefurl=https://www.wikihow.cz/Jak-d%C4%9Blat-tai-%C4%8Di&tbnid=W47Yayou6u5CJM&vet=12ahUKEwjik6mKiqLsAhUD_hQKHe5mCPgQMyg9egQIARBA..i&docid=B_hwvC9BG0dCQM&w=460&h=345&q=cvi%C4%8Den%C3%AD%20tai%20chi&ved=2ahUKEwjik6mKiqLsAhUD_hQKHe5mCPgQMyg9egQIARBA
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Pravidelné plavání a cvičení v bazénu: 
 
Cvičení probíhá v SOÚ na Jarově každý čtvrtek od 14,30 do 15,15 hodin. Začínáme 10 
minutovým cvičením pod vedením Marty Křečkové nebo Marcely Maierové. Částka 
spoluúčasti za pololetí je 350 Kč. Srdečně zveme nové zájemkyně.  
V současné době jsou obě aktivity dočasně pozastaveny, je třeba sledovat aktuální 
informace. 
 
 

Odvaha nekřičí. Někdy je to jen tichý hlásek, který říká: Zítra to zkusím zas. 
Mary Anne Rademacherová 

 
 
 
 

REKONDICE 2021: 
 

Už v červnovém ŽAPodaji jste se dočetli – jenom připomínáme: 
První jarní rekondiční pobyt je plánován a objednán v hotelu PRAHA v Luhačovicích v  
termínu 11. – 18.dubna 2021 
 

 

Netradiční prodej kytiček v rouškách  -náš  článek, který vyšel ve Zpravodaji LPR 

Letošní rok nám přinesl mnohá omezení, která ovlivnila i Český den proti rakovině.  I přes 
ztížené podmínky jsme se snažily co nejlépe uspět. Své prodejkyně jsme vybavily respirátory 
a rukavicemi, protože jsme je jako onkologické pacientky chtěly co nejvíce chránit. Chyběla 
nám tradiční pomoc studentů, proto náš celkový prodej byl nižší než jiná léta. O to více 
oceňujeme snahu a aktivní přístup všech členek, které se do akce zapojily. Potěšila nás reakce 
kupujících, kteří si nás často sami vyhledávali i z důvodu, aby měli kompletní sbírku kytiček a 
velmi štědře nám přispívali. Jsme rády, že „Květinový den“ i v tak těžkých podmínkách 
vůbec proběhl. Prodejcům i kupujícím velice děkujeme.  

Pan Urban, manžel Věry, nás pravidelně podporuje koupí kytičky. Daří se mu dobře a totéž 
přeje i nám. Moc všechny ŽAPky pozdravuje.  

 

Český den proti rakovině a jeho vyhodnocení  

Letošní prodej kytiček jsme musely zajistit jenom my ŽAPky a jeden náš ŽAPák Ruda. 
Tradičně s námi spolupracující školy měly prodej zakázán z důvodu koronavirové situace. 
Přesto se nám podařilo prodat 5836 kytiček a získat 196.762 Kč, které jsme odevzdali Lize 
proti rakovině. Prodeje se zúčastnilo  28 členů. Dosáhli jsme skvělého výsledku, a to je 
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průměr na kytičku 33,70 Kč. Mimořádný průměr za 50 ks měla Boženka Korejčíková – 63,36 
Kč. K dalším nejlepším prodejcům podle průměru nad 30 Kč patřili:  

I. Honzíková, N. Jakubcová, H. Janková, H. Jiroušková, R. Krause, A. Manderlová, J. 
Neprašová, M. Nováčková, V. Otradovcová, D. Pařízková, J. Petrová, E. Pokorná, J. 
Svobodová, J. Vaníková, M. Votavová a E. Zelenková.  

Nejvíce kytiček prodali:   

M. Votavová – 1750 kytiček s tržbou 58.167 Kč   
R. Krause – 400 kytiček s tržbou 14.904 Kč  
H. Janková – 300 kytiček s tržbou 9.975 Kč  
I. Honzíková – 250 kytiček s tržbou 8.408 Kč  
J. Petrová – 260 kytiček s tržbou 8.260 Kč  

Jsme si vědomi, že ne každá může vzhledem ke svému zdravotnímu stavu prodávat. O to více 
si ceníme snahu těch, co se zapojily a snažily se prodat i menší množství kytiček, a tím 
finančně pomoci Klubu.  Dále děkujeme i těm, které letos neprodávaly, ale Klubu finančně 
přispěly. 

Upřímně děkujeme paní mgr. Křikavové a žákům Vyšší odborné školy zdravotní – sídlem 
v Praze 4, 5.května 200/51. Mgr. Křikavová a žáci této školy již mnoho let výtěžek sbírky 
Květinového dne připisují na Klub ŽAP. A tak tomu bylo i letos, přestože situace nebyla pro 
prodej příznivá.  
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Tajemství úspěchu v životě není dělat to, co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme 
T.A.Edison 

Informace z Ligy proti rakovině 

Vážení přátelé, 

velmi neradi a po dlouhém zvažování jsme museli přistoupit k rozhodnutí zrušit dlouho 
připravovaný podzimní sněm v hotelu DUO a rovněž slavnostní koncert v Betlémské kapli.  
Je nám to opravdu velmi líto, ale bohužel vzhledem k současné situaci s epidemií koronaviru 
a z toho vyplývající  vládní nařízení a omezení nám konání těchto velkých akcí neumožňují.  
Pevně věříme, že se situace v příštím roce opět vrátí k normálnímu životu a budeme se moci 
zase potkávat a trávit společný čas. 
Ráda bych Vám jménem Ligy poděkovala za skvělou pomoc při letošní sbírce, opravdu to 
nebylo vůbec jednoduché a víme, že pro většinu z vás situace se školami vše ještě hodně 
ztížila.  

 Milí přátelé, přeji Vám za nás všechny v Lize klidné dny a především pevné zdraví. 

                        Iva Kurcová 

 
Program vycházek a výletů – připravuje Marta Votavová tel. 724 028 845 
 
Společné vycházky prozatím omezíme vzhledem k vydanému nouzovému stavu. 
Doporučujeme všem, aby nepodceňovaly individuální vycházky do přírody, které jsou 
důležité pro naše zdraví i psychiku. Pokud bude možné vycházku do konce roku uskutečnit, 
budeme informovány přes sms. 
Nicméně již nyní bychom rády uskutečnily tradiční novoroční výšlap a piknik do 
Prokopského údolí . Plánujeme se sejít v neděli 3.1.2021 v 11 hodin v metru B -  Jinonice.  
 
 
Rekondice Vrchlabí 3.–10.9.2020 
 
Ve čtvrtek 3. září jsme po obědě dorazili do penzionu Imlauf ve Vrchlabí. Po ubytování jsme 
se seznámili se zahradou s jehličnany a bazénem v areálu penzionu. Zde jsme měli denně 
rozcvičku a cvičení s gymnastickými gumami. Odvážlivé členky okusily i 18° „ teplou“ vodu 
v bazénu. Poté jsme se vydali lesní cestou do města. Zastavili jsme se v informačním centru, 
prošli klášterní zahradu a zámecký park a prošli náměstí. Poseděli jsme v kavárně Sedm štítů, 
v jednom z nejstarších domů ve Vrchlabí a prohlédli si podkrovní muzeum starých časů.  
V pátek jsme se autobusem vydali do Jilemnice. Prošli jsme Zvědavou uličku a náměstí. 
V jilemnickém zámku jsme si prohlédli expozici o zemědělství a zahradnictví v zahradním 
domku. V bývalém zámeckém pivovaru jsme shlédli výstavu o historii lyžování. Následovala 
prohlídka zámeckých komnat a mechanických jesliček.  
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V sobotu jsme byli v ZOO Dvůr Králové n. Labem. Pozorovali jsme zdejší zvířata a projeli se 
Afrikou truckem po Safari. Při vjezdu do lvího území jsme si mohli připadat jako ve filmu 
Jurský park. Následnou bouři s průtrží mračen naštěstí všichni přežili pod střechou. 
V neděli jsme popojeli do Herlíkovic a vystoupali kopec ke čtyřsedačkové sedačce na Žalý. 
Ochotný personál vždy na nástup a výstup lanovku zastavil, takže se v pohodě všichni svezli. 
Pod rozhlednou jsme se občerstvili, kdo chtěl, vystoupal na rozhlednu nebo došel ke 
studánkám. Zpáteční cesta byla buď autobusem nebo se skupinka vydala pěšky podél Labe se 
zastávkou v pivovaru Krkonošský medvěd.  
V pondělí jsme se vypravili opět do Vrchlabí. Cílem byl kostel sv. Vavřince, ulička 
s původními domky a pocházka po náplavce. 
V úterý pro nás přijel vláček Bubáček s průvodkyní, projeli jsme Vrchlabí a dojeli na 
Benecko a zpět. 
Ve středu jsme z Jilemnice odjeli na Zlaté návrší. Odtud jsme se vydali k prameni Labe, 
Labskou boudu, vodopádům a zpět. Kdo nechtěl, zůstal v okolí Vrbatovy boudy. Večer jsme 
se při pohoštění s naším pobytem rozloučili.  
Všem ženám i jednomu muži pobyt velmi prospěl jak po stránce fyzické, tak i psychické, 
vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci. 
Velký dík patří manželům Imlaufovým za ochotu při každodenní dopravě autem, ostatnímu 
milému personálu a výborným pánům kuchařům. Zejména děkujeme naší úžasné Martě 
Votavové, která pro nás všechny akce perfektně připravila a zajistila.  
                                                                                                   Alena Manderlová 
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Výlet do zámku Radim 
 
V neděli 20. září jsme se sešly na Masarykově nádraží a těšily se na společný výlet. Cesta 
nám příjemně ubíhala a my vystoupily v Pečkách, kde na nás čekala Helenka. Přesedly jsme 
na místní lokálku, popojely jednu zastávku a byly na místě. 
      Zámek Radim, o kterém žádná z nás do té doby nevěděla, je renesanční sídlo z počátku 
17.stol. Vybudoval jej Karel Záruba, dvořan Rudolfa II. Vodní tvrz, kde sídlil, mu již 
nevyhovovala, tak v sousedství nechal postavit tento krásný zámek. Po vstupu na nádvoří nás 
hrou na ruční harfu přivítala naše milá paní průvodkyně. Pan Bukovský, současný majitel a 
potomek MUDr. Jaroslava Bukovského, osobního lékaře rod. Masarykových, nám pověděl 
mnoho zajímavého o historii sídla i majitelích. Jedním z nich byl Adam z Valdštejna (bratr 
Albrechta), který zámek získal po bitvě na Bílé hoře a velmi dobře o něj pečoval. Zámecké 
komnaty jsou vybaveny krásným nábytkem i doplňky. Je to díky předchozímu majiteli, který 
je s velkým citem nakupoval na aukcích po celém světě. Při prohlídce jsme ocenily nádherné, 
jedinečné, malované záklopové trámové stropy z let 1608-10, které jsou původní. Z nařízení 
Marie Terezie z důvodu požární bezpečnosti musely být zazděny a omítnuty. Jaké štěstí, že se 
uchovaly a my můžeme tuto krásnou práci našich předků obdivovat. Součástí prohlídky byla i 
návštěva suterénu s kuchyní s přípravnou zvěře, spíže i vězení. 
      Po prohlídce jsme se posadily v zámecké kavárně, vybraly si něco dobrého, a že bylo z 
čeho vybírat a vstřebávaly zážitky. Na rozloučenou jsme se prošly zámeckým parkem, který 
byl původně francouzský, později anglický. Hezky jsme si popovídaly s kozičkami a moc nás 
mrzelo, že konverzace nebyla dlouhá, protože jsme neměly suchý chléb, na který od nás 
evidentně čekaly. Marta V. se s námi rozloučila, cestu zpět jako správná sportovkyně jela na 
kole. My se vrátily do Peček, některé hned přesedly na vlak do Prahy, ale Marta K., Marcela, 
a Jarka na pozvání a s Helenkou zašly na Pečské vinobraní. A to stálo také za to!!! Jednak pro 
dobrý burčák a i pro návštěvu krále s královnou a dvořany na koních. 
Den byl jako malovaný, příjemné zážitky, setkání Žapek, co více si přát! Děkujeme Hele a 
Martě V., že se o nás tak pěkně starají. 
                                                                                                                                 Jarka Petrová 
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Žádný den není dlouhý 
pro člověka, který cokoli 

dělá. 
L.A. Seneca 

 
 
Rekondice v Lázních Libverda od 12. – 19.10. 2020 
 
Náš rekondiční pobyt jsme zahájily odjezdem z Prahy za slunečného počasí. Předpověď 
počasí nebyla příznivá, ale na rekondici v hotelu Central jsme se i tak těšily. Každý den 
začínal rozcvičkou před snídaní, kterou vedla Marcela, dopoledne následovalo cvičení 
s gumou, které vedla Hanka. Odpoledne jsme si užívaly vycházek do přírody a výletů do 
okolí. V úterý jsme jely do Hejnice, kde jsme navštívily kostel Panny Marie a klášter, známé 
poutní místo v srdci Jizerských hor. Po prohlídce jsme se vydaly procházkou do arboreta, a 
protože jsme šly lesem, využily jsme procvičování dýchání s brčkem. Příští den jsme 
navštívily „Pavoučí sklárnu“, Peklo v Heřmanicích a 25 metrů vysokou rozhlednu.  Ve čtvrtek 
jsme navštívily Frýdlant v Čechách, prošly si historické centrum a křížovou cestu. Byly tam 
krásné výhledy na zámek, který byl z důvodu covidu zavřený. Další výlet byl do zámeckého 
dvora Černousy, kde je historický areál z poloviny 18. století. Také jsme se prošly po Lázních 
Libverda a okolních krásných vyhlídkách včetně Obřího sudu. Na konci týdne jsme jely do 
Liberce do Botanické zahrady a lanovkou na Ještěd. Ve volných chvílích se většina z nás 
zabývala ergoterapií. Večery jsme trávily společně různými vědomostními soutěžemi a také 
jsme malovaly mandaly. Poučily jsme se z knihy R. Fulghuma „Ach jo“, pobavila nás báseň J. 
Žáčka o ptácích. Jeden večer byl věnován přednášce o osteoporóze a významu vitamínu D.  
Tento pobyt jsme si mohly dovolit díky grantu Hlavního města Prahy, za který tímto 
děkujeme. Zároveň děkujeme panu Kubíkovi za bezpečnou a bezproblémovou dopravu. 
Martě Votavové děkujeme za organizaci celého pobytu a příkladnou péči o nás všechny. 
                 Věra  Otradovcová a Věra Karasová 
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Rubrika zdraví: 

 

 

 

 

 

 

Elixír pro zdraví 

Co budete potřebovat?  

 200 g česneku šalvěj, estragon, 
 2 sušené chilli papričky  1 bobkový list 
 1 hřebíček  rozmarýn, tymián,  
2 dcl olivového oleje  3 kuličky celého pepře  

Rubrika zdraví 
 
Vitamín D = sluneční vitamín důležitý pro naši imunitu. 
Vitamín D podporuje aktivaci imunitních procesů v těle a tím pomáhá lépe zvládnout infekce, o 
kterých ani nemusíme vědět. Podílí se na vstřebávání vápníku a fosforu a tím na kvalitě kostí a 
zubů. Vědecké výzkumy říkají, že až 70ti procentům obyvatel tento vitamín chybí!!! Optimální 
hladina v krvi je 100 –125 mmol/l. To způsobuje, že jsme např. náchylnější k nachlazením a 
chřipkám. 
      Vit. D nejlépe získáme ze sluníčka, proto pobyt v přírodě je základem. Naše země ale nemá tolik 
slunečních dnů a také ve věku nad 65 let se schopnost takto vitamín přijímat významně snižuje. 
Vstřebávání vit. D brání i používání ochr. opalovacích přípravků. Ty ale zase používáme, abychom 
se chránili před rakovinou kůže. 
       Jak tedy vit. D dále získat ??? 
Samozřejmě jej můžeme přijímat ve stravě. Je např. v tučných rybách – lososu, makrele, tuňáku. 
Dále ve žloutku, játrech, mléku, máku, ořeších, ale je i v sádle, slanině, olivovém oleji. Ale ani toto 
není jednoznačné co se týká obsaženého množství. Vždy záleží na kvalitě potraviny. Volně chované 
slepice mají až 5x více vit. D ve žloutku, než ty z klecových chovů. Vit. D je vhodné přijímat jako 
doplněk stravy nejlépe formou kapek v množství, které nám určí lékař. Pomáhá nám při 
osteoporóze a zlepšení imunity. Obézní lidé potřebují 2-3x vyšší dávky. V souvislosti s Covidem 19 
došli lékaři k závěru, že lidé s nízkou hladinou vit. D byli 2x náchylnější k vážným průběhům 
infekcí dýchacích cest. 
Vit. D – běžně 15 kapek týdně si můžeme přidat do zeleninového salátu, ale i jogurtu a jiných 
potravin. Chuť se nezmění a svému tělu pomůžeme. 
 
20. říjen – Den osteoporózy 
 
Osteoporóza je velmi laicky řečeno „řídnutí kostí“, které vede ke snadným zlomeninám, sesedání a 
zmenšování postavy, často k jejímu ohýbání až do oblouku. 
Pro onkologické pacientky, které podstoupily klasickou léčbu chemoterapií či ozařováním a došlo u 
nich k předčasné menopause, je toto onemocnění velmi pravděpodobné. Proto je důležitá návštěva 
odborného pracoviště, denzitometrické vyšetření (nezátěžové, nebolestivé) a podle výsledku se řídit 
rady odborného lékaře. Vyšetření mohou absolvovat všechny ženy i bez onkologické diagnózy. Náš 
spolupracující lékař je doc. MUDr. Vít Zikán, Ph.D., osteocentrum na Karlově náměstí č. 32 
(Kachlíkárna).  
 
CIOP (Centrum informací pro onkologické pacienty Nemocnice Motol) – změna kontaktu: nyní p. 
Michaela Tůmová tel. 737 246 975. Ostatní se nemění – viz Pomocník. 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjC25mR9MvbAhWDZVAKHVqwAPoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.frau.cz/pestovani-cesneku-jak-pestovat-cesnek/&psig=AOvVaw1FWycvOIjLO2u0DDMFPbeB&ust=1528816669476006
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Jak na to 

Oloupeme česnek, který vložíme do skleněné zavařovací láhve. Přidáme pepř, bobkový list, 
hřebíček, chilli papričky a bylinky podle vlastního uvážení. Nakonec zalijeme olejem a 
nádobu pořádně uzavřeme víkem.Takto připravený česnek necháme odležet alespoň měsíc. 
Nakládaný česnek skladujeme na tmavém a chladném místě. Užíváme ho při zdravotních 
problémech, popřípadě přidáváme do pokrmů. Skvěle využijete i samotný olej, který je 
ideální do salátů nebo jen tak na opečenou bagetu 

 

ELPIDA - je organizace pro seniory i ty, kteří se o ně starají 
Nabízí pomoc ve formě  Linky seniorů, kde poradí s náročnými životními situacemi a 
poskytne smysluplné kontakty na další služby a instituce. 
Kontakt: tel. 800 200 007 denně 8:00 - 20:00 hod., www.necosestalo.cz 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Zdraví si začneme vážit, až když ho ztratíme. 
 
 

 
 

 
Židovský penicilin proti chřipce - tohle fakt zabírá 100%ně ! 
 
0,3 l Horký slepičí vývar   
 
zalijeme s ním :  1 cibuli nakrájenou na drobno 
                                 4 stroužky česneku rozmačkané 
                                10 cm bílé části póru 
                                 1 čilipapričku 
                                 2 cm kořen zázvoru nastrouhaný 
 
 horké sníst, lehnout do postele aspoň na 3 hodiny                                                             

VYROBTE  SI  DOMÁCÍ  DESINFEKCI:  

Kouzla nejen s obyčejným octem 
Vyrobit si domácí desinfekční přípravek není nijak složitá. Stačí zkombinovat ocet, esenciální 
oleje a citrusy. Jak na to? Jednoduše si naloupejte kůru z citronů či pomerančů a slupky dejte 
do zavařovací sklenice. Směs se zalije octem a nechá po dobu 3 týdnů odstát na chladném a 
temném místě. Vždy po pár dnech je třeba obsah protřepat. Po zmiňované době směs 
přeceďte a nalijte do rozprašovače. Do 100 ml roztoku se přidá ještě cca 5 kapek 
esenciálního oleje.    

 

http://www.necosestalo.cz/
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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, Marta Votavová. 

O žádném čase se nedá říci, že by byl málo vhodný k prospěšnému snažení. 
L.A. Seneca 

http://www.klubzap.cz/
mailto:klub.zap@seznam.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
mailto:nada.drastilova@seznam.cz
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