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  ŽAPodaj 

Duben  2021 

 

AKTUALITY, NOVINKY, ZPRÁVY 

 

Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl, či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme. 

Seneca 

     

 

                                                                                                     

Milé ŽAPky, Žapáci a 

přátelé, 

 jaro je v plném proudu. Ten 

zázrak je rok co rok stejný a 

přesto nás vždy uvádí v 

úžas. Zlaté trubky narcisů a 

řehtačky modřenců soutěží 

se štěbetajícími vrabčáky. A 

ta šťavnatá zelená všude  

kolem. To je krása. 

  

Ač stále více doma než mezi lidmi, doufáme, že každým dalším dnem se blížíme k 

“nornálnímu” životu. A všichni se shodujeme na jednom: Už aby to bylo! 

 Pak budeme zase společně chodit na procházky a výlety. Sejdeme se v bazénu a tělocvičně. 

Posedíme v kavárničce a půjdeme na koncert či výstavu. Letos bychom měli jet na tři rekondiční 

pobyty. 

     Věřme, že se to všechno uskuteční a my budeme zase S P O L U. 

         Výbor 

Žít bez naděje, znamená přestat žít. 

F. M. Dostojevskij 

PONDĚLÍ: 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://g.denik.cz/124/f3/shutterstock-1499385848_kondice-960-16x9.jpg&imgrefurl=https://www.kondice.cz/tag/nadeje/&tbnid=seIrgBpRzYRMtM&vet=12ahUKEwiF4_e_tcnvAhUHSRoKHe6fB7QQMyhNegQIARBx..i&docid=CaC5J2FQVoWGUM&w=960&h=540&itg=1&q=nad%C4%9Bje&ved=2ahUKEwiF4_e_tcnvAhUHSRoKHe6fB7QQMyhNegQIARBx
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„Bejvávalo, bejvávalo…“ azase BUDE!!! Pandemie a vládní opatření, které nám neumožňuje 

se scházet, už trvá více jak rok. Jenomže nás jen tak něco neporazí! A protože prostory před 

kanceláří (v důsledku stavby výtahu) jsou vlastně staveništěm, tak dodám, že žádná překážka 

nás nezastaví. Už aby zákaz scházení byl minulostí, abychom na stůl mohly rozložit „práci“, 

která nás baví a posléze aby zavoněla káva a ovocný čaj, zákusky a dortíky. „Řeči se vedou a 

pivo se pije“ – to si pamatuji z nějakého starého filmu pro pamětníky. My pivo oželíme, ale 

rozhodně se budeme rozcházet se slovy „dopovíme si to příště“. Protože některá z nás ani 

v době pandemie nezahálela, tady je pár obrázků toho, co ve chvílích „zákazu vycházení“ 

vzniklo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPytaKjYbXAhXDQBQKHTwAAlwQjRwIBw&url=http://postavicky-ozdoby.cz/andelicci-svitici/62-2x-svitici-andelicek-modry-s-korunkou-a-bez-korunky.html&psig=AOvVaw0um9S65s24NCZhF0zcFuMV&ust=1508825951621438
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Naděje je pro člověka jako klíček k hodinám – bez něj by se hodiny zastavily. 
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ÚTERÝ: 

Členské schůzky: 

Vzhledem ke koronavirové situaci neuvádíme žádné termíny společných schůzek. Až to bude 

možné a aktuální dáme všem včas vědět. 

 

Kavárnička: 

Současná covidová opatření samozřejmě narušila i zaběhnutý chod naší kavárničky. Snažím se, 

aby příprava jubileí „papírově“ běžela po staru, bohužel bez pozvánky na oblíbená setkání. 

V loňském, na jubilea úrodném roce, měla být čtyři setkání, obdobně i v roce letošním. Žádné 

jubileum není  promlčené, jen bude o něco zralejší. Nemoc nás naučila trpělivosti a vážit si 

zdraví.  

Městská část Dolní Chabry zatím dokončí přestavbu Základní školy a prostory sokolovny 

budeme mít jen pro sebe. Nehoříme plameny a vyhoření nám nehrozí. 

Těšme se na odložená setkání, na popovídání, na rozesmáté tváře, na pestrou nabídku 

nežádoucích kalorií a prožijme ve zdraví krásné jaro! 

                                  Milu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žádný lék není tak dobrý, jako naděje. 

Sri Chinmoy 
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ČTVRTEK: 

Cvičení Tai-či probíhá pouze on-line, ale už se všechny těšíme na možnost sejít se v naší 

tělocvičně.  

 

REKONDICE: 

 

 

 

 

 

 

První rekondiční pobyt v Luhačovicích byl naplánován na 11. – 18. dubna. Vzhledem 

k vládním nařízením kvůli pandemii covidu 19 jsme tento pobyt posunuly na 15. – 22. května 

v naději, že za koronavirem už uděláme tečku. Bohužel po telefonickém hovoru s vedením 

hotelu musíme plánovanou rekondici zrušit.  

 

 

 

 

 

 

 

           HORNÍ  PLANÁ  na Lipně:     

 

Protože termín rekondičního pobytu v tomto krásném penzionu spadá už do čtvrtého balíčku, 

věříme, že k plánovanému rozvolnění dojde a my se po dlouhé době sejdeme. Jenom 

připomínáme všem přihlášeným, aby úhradu ve výši 4.200,- Kč poslaly do 15. května na účet 

5155150030/5500 var. symbol  50621. Další podrobnosti se dozvíte SMS zprávou nebo e-

mailem do konce května. 
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ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ: 

Těšily jsme se, že letos proběhne Květinový den standartně. Už proto, že bychom věděly, jak 

velké peníze nám přistanou na účet (procenta z výtěžku prodaných kytiček). S těmito penězi 

vždy počítáme při spoluúčasti na rekondiční pobyty.  

Z Ligy proti rakovině nám přišla následující zpráva. 

Vážení spolupracovníci Českého dne proti rakovině, 

vzhledem ke komplikované situaci prodej kytiček v ulicích v květnovém 

termínu bohužel neproběhne, přesouvá se na září.  

O dalších podrobnostech (přesný termín a formát sbírky, otevření 

přihlášek atd.) Vás budeme brzy informovat. 

Přejeme Vám pevné zdraví a doufáme v lepší časy i Vaši přízeň při 

sbírce na podzim 2021! 

 

P.S.: V květnu proběhne podobně jako vloni on-line kampaň na podporu e-

kytiček za DMS a další doprovodné akce, doplňující informace od nás 

dostanete průběžně e-mailem. 

 

Za organizátory sbírky pro Ligu proti rakovině Praha 

se na další spolupráci těší 

 

Jana Mauleová  

 

Z Ligy proti rakovině jsme obdržely milý dopis od paní ředitelky Kurcové s poděkováním za 

účast a úspěch při prodeji kytiček v roce 2020. 

I když jsme věnovaly mnoho času a práce na organizaci spolupráce se školami nakonec bylo 

díky koroně vše jinak a my se musely spolehnout samy na sebe. O to více nás těší, že jsme 

dopadly více než dobře. Byly jsme druhé v celkově vybrané sumě, která činila 201 127,00 Kč. 

Dále jsme získaly pěkné páté místo v počtu prodaných kytiček a to bylo 6 405 ks.   

Jsme prostě ženy šikovné a děkujeme i mužům, kteří prodávali s námi.  
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  A co my ????? 
 

 

La Manche  
Projekt SENu – senzačních seniorů 

uplavat 34 km byl letos, vzhledem 

k uzavření bazénů, zaměněn na 

chodecký. 

Velmi se nám tato myšlenka zalíbila a 

jak jsme předpokládaly,oslovila i naše 

členky. Ale tak velkou účast jsme 

opravdu nečekaly. Akce probíhala 

celý únor a my společně ušly úžasných 

3 107 km. Chodily jsme pro radost a 

pro zdraví. Všech 39 účastnic si 

zaslouží obdiv. Někomu to chodí 

samo jiný šel za pomoci hole či 

dokonce berlí. Nejmladší chodkyni je 

58 let, nejstarší 87. 10 účastníků bylo 

80 a více letých. Průměrný věk byl 75 let. Milá byla i podpora manželů, pánů Burdy a Krejcara. 

Krásná byla i spolupráce, kdy jsme každý týden hlásily nachozené km Martě a ta je zapisovala 

do tabulky a zpětně nás informovala o tom jak nám km přibývají. 

Díky sponzorům, můžeme každému účastníkovi projektu dát milý dáreček!!! 
Bude to buď káva, čaj či balzám na nohy. Těšme se!!! Už abychom se sešly a dárky si mohly 

rozdat. 

 

 

 

Chodíme, chodíme hore po dědině……. 

 

La Manche na suchu z pohledu Marty Votavové 

Tak takovou aktivitu Klub ŽAP ještě neměl a jsem ráda, že se nás tolik zapojilo. Co mi to přineslo? 

Hlavně pevnou vůli a zlepšení kondice. Nebýt La Manche, kolikrát bych ani z domu nevylezla. Ale takto 

jsem bez ohledu na počasí chodila na procházky ven každý den a ani jediný den nevynechala. A protože 

nemám ráda chodit jen tak, vymyslela jsem si novou aktivitu. Turističtí kamarádi mi poradili, že existuje 

aplikace www.horobraní.cz, kterou si mohu stáhnout do mobilu a chodit na kopce, které jsou zde 

uvedené. Na každý den jsem si připravila nějakou trasu a zalogovola si minimálně jeden vrchol denně, 

někdy i více. V ČR je přes 14 tisíc kopců, které mají kótu a vrcholovou tyč. Já jsem se zaměřila na 

Pražskou plošinu a „odlovila“ jsem 60 kopců. Moc mě to bavilo, protože jsem se dostala na místa, o 

kterých jsem neměla ani tušení. Takže mi La Manche přinesl i nová poznání. Zkrátka – já jsem si to 

užila. 

 

Je úžasné zase JÍT… 

http://www.horobraní.cz/
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Po dlouhých 7mi měsících a po 2 měsících intenzivní rehabilitace bylo pro mne La Manche na 

suchu slunce (i když pršelo) a bič, který mne nutil: „Choď!“ Mnoho kilometrů to pravda nebylo, 

ale každý den jsem se vypravila na hodinku – hodinku a půl a zatím pomalu a opatrně  

procházela nové ulice v Letňanech. Zírala jsem, jak se za krátkou dobu Letňany změnily. 

Dokonce tak, že jsem jednou nevěděla kudy se vrátit domů (zabloudím totiž na vlastní 

zahrádce), a tím pádem jsem našlapala ten den téměř 3 km. Pro mne úžasný pocit!! Díky Marto 

za nápad. Díky, že jsi donutila v této hloupé době tolik ŽAPek k pobytu a pohybu venku. Jako 

jistě mnoho dalších, i já se těším na společná setkání bez COVIDU. 

                       Dana 

 

 

Schopnosti, které jsou v nás vloženy, jsou větší, než si myslíme. 

Ch.H. Spurgeon 
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1.-7.2. 8.-14.2. 15.-21.2. 22.-28.2. Celkem

Votavová Marta 49,5 78 88 133 349

Havlová Marie 57,9 59,2 62,7 58 238

Kupečková Zdeňka 45 42 70 72 229

Burda Karel 44 76 54 48 222

Petrová Jarka 43 32 57 43 175

Krejcar Zdeněk 29 32 27,8 33 122

Dolejšová Jiřina 28 28 28 28 112

Manderlová Alena 24,5 29,5 24,5 32 111

Maierová Marcela 18,5 30,5 29,5 31,5 110

Neprašová Jiřina 15 21,5 32 39 108

Morvayová Edita 15 21 31 38 105

Krejcarová Jana 22 25 20,6 27 95

Korejčíková Božena 9,5 27,31 10,65 29 76

Hotovcová Hela 17 20 23 12,5 73

Vaníková Jarmila 18 15 15 20 68

Burdová Anna 20 11 8 25 64

Plainerová Zdeňka 15 23 5 18 61

Jakubcová Emanuela 15 15 15 15 60

Špatzová Marie 8,56 14,88 14,2 20,42 58

Lněníčková Irena 0 0 16 39 55

Křečková Marta 8 15 15 15 53

Kohoutová Zdeňka 16,61 13,31 9,26 13,43 53

Zelenková Blanka 11 15 10 16 52

Bílková Irena 11 13 11 14 49

Burianová Marie 6 14 12 14 46

Karasová Věra 4 9 11 19 43

Slížková Vlasta 4,5 8 11 14 38

Kolaříková Marcela 16 6 6 6 34

Otradovcová Věra 5 9 9 11 34

Buňková Jiřina 5 6 6 15 32

Katrmošková Marie 10 8 6 6 30

Hybšová Dana 6,5 4,6 5,9 7,8 25

Pokorná Eva 5 6 6 7 24

Eichlerová Jarmila 2 5 12 5 24

Štolová Jaroslava 5 7 6 6 24

Fillerová Miroslava 3 5 8 4 20

Zelenková Eva 5 5 3 3 16

Pařízková Danuše 2,5 3 5 3 14

Filipová Hana 5 0 2 2 9

Celkem 625,57 752,8 786,11 942,65 3 107

3 107  

Z celkem zúčastněných 50ti organizací jsme byly na krásném 20 místě. 
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Chodecký únor  

jsem velmi přivítala. Chodím ráda, ale někdy, to snad každý zná, se člověku nechce. La Manche 

mi pomáhal překonat lenost a já objevila další krásná místa a vyhlídky. Nezapomenu na 

zasněžené Prokopské údolí, kde moje stopy byly prvními ani na pohled na zasněženou Prahu 

z Děvína. Můj poslední den 28. února byl opravdu symbolický. V lese na starém Barrandově 

jsem na pařezu našla malovaný kamínek, který mne přenesl do naší další ,,Žapácké akce 

„Malované masopustní kamínky“. A pak, že náhody neexistují!!!   JarkaP 
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Naše soutěžní kamínky 

 

Malované kamínky: 

Soutěž o malované kamínky s masopustními motivy vyhlásila Městská část Praha – Letňany. 

Byla to pro nás Žapky další motivace něco udělat, když nám doba kovidová zabraňuje v jinak 

pestré Klubové činnosti. Naši největší oporou byla Dana a její berušku jsme přihlásily do 

soutěže o nejmenší kamínek. Ale i Jarka zabodovala a její vepřové hlavy (i když ta prostřední 

vypadala spíše jako psí) měly úspěch. Přidala se i Hela a náš soubor kamínků se velmi líbil. 

 

Otevři okno naději: každý večer je příslibem svítání. 

Rubrika zdraví: 

Dotované masáže od Ligy proti rakovině pokračují. Objednat se můžete u Mgr. Jany Sikorové 

tel. 604 342 633. Pracoviště má na Poliklinice Nové Butovice, Seidlerova ul., 4.patro, sekce D, 

č.dveří 507. Cena masáže pro onko pacienty  je 100 Kč. 

Nový mikroatomizér – MCR-4 Topol  

Pomůže v boji s rakovinou. Přístroj by měl po certifikaci pomáhat s léčbou v oblasti hrudní a 

břišní dutiny. Cílí přesně na místo nádoru a měl by nahradit používanou laváž – výplach 

cytostatiky. S nápadem na vytvoření nového postupu přišel prim. MUDr. D. Hoskovec z VFN 

Praha, firma SKALA – Medica a vědci z VÚT Brno. 

Covid 19  

V Evropě se držíme na prvních příčkách. To nás samozřejmě netěší, ale první příčky držíme i 

v onemocnění ledvin a také u obezity. U ledvin se v prvních stádiích rakoviny neobjevují žádné 

příznaky. Později je příčinou návštěvy lékaře zejména krev v moči nebo bolest beder. Prevence 

spočívá v nekouření, udržování přiměřené hmotnosti, správné skladbě jídelníčku bez 

zbytečných potravinových doplňků a důležitá je i denní pohybová aktivita.  

Češi patří k nejobéznějším národům spolu s Maďary a Litevci. V dospělém věku nás více než 

50% je obézních či s nadváhou. Bohužel se zvyšuje obezita i u dětí a adoscelentů. Obezita nás 

nejen omezuje tělesně, ale vede i k psychickým poruchám a onemocněním typu diabetu II, 

hypertenze, aterosklerózy, vysoké hladiny cholesterolu. Prevencí je zdravý životní styl, 

vyvážený příjem a výdej energie a z toho vyplývá nutnost častějšího pohybu. 

 

Pod čarou: Málo kdo má to štěstí, že při La Manchi zhubl jako Maruška H. Většina z nás ji 

může jen tiše závidět, protože naše břišní a další tukové ochrany se ne a ne zmenšit. Ale pohyb 
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nám opravdu prospívá, okysličíme se, zpevníme svaly a hlavně máme dobrý pocit a to je 

důležité pro celý náš organismus. 

Doc. MUDr. Martin Wald,Ph.D je autorem nových brožur 

Diagnóza: Nádor prsu díl 1 : A co teď  

                                    díl 2.: A co potom 

Na trhu je mnoho publikací s touto tématikou. Většinou jsou autorkami ženy - pacientky či 

jejich blízcí. Pohled lékaře – chirurga a lymfologa, který se o nás pacientky stará více než 30 

let a také spolupracuje s pacientskými organizacemi je veden snahou pomoci zlepšit kvalitu 

života v nejširším slova smyslu.  

V prvním dílu je srozumitelné vysvětlení, kde mohou být nádory, jak se dají léčit, jaké mohou 

být komplikace, na co se ptát a na co ne, mutace BRCA 1-2, a o čem se málo mluví. Tato 

publikace je určena ženám, kterým právě byla sdělena diagnóza a velmi jim usnadní orientaci 

v onemocnění. 

2.díl  je určen ženám po léčbě a věnuje se komplikacím, které léčba přináší. Péči o jizvy, 

necitlivost, nutnost cvičení, bolest, poruchy hybnosti, karpální tunel, erysipel (růže), 

lymfedém a další. 

Obě publikace, díky laskavosti pana docenta, máme k půjčení v kanceláři. Jinak je první díl 

zdarma, druhý díl lze objednat na  : www.enzymel.cz  a stojí kolem 250 Kč. 

Máte-li dobrého onkologa, praktického lékaře či gynekologa bylo by smysluplné jim 1.díl 

věnovat, aby jej mohli nabidnout  nové pacientce a tím se tato účelná publikace šířila. 

Nejsi na to sama – průvodce rakovinou prsu 

publikace vznikla ve spolupráci mladých pacientek – Bellisek a lékařů. Propojuje odborné 

informace se zkušenostmi pacientek. Provází ženu onemocněním od podezření na nádor až po 

návrat do běžného života po léčbě. 

Sdružení ALEN oznámilo změny ve výboru, které nastaly po online výroční volební schůzi. 

Novou předsedkyní byla zvolena ing. Milena Najmanová a místopředsedkyní ing. Hana 

Kudelová. Ke zvolení za Klub ŽAP poblahopřála naše Hela Hotovcová. 

Aliance žen s rakovinou prsu 

má novou paní ředitelku Mgr. Štěpánku Pokornou.  

Dosavadní paní ředitelce paní Evě Knappové jsme poděkovaly následujícím dopisem: 

Milá Evo,  

rády bychom Ti poděkovaly za vše, co jsi udělala nejen pro Klub ŽAP, ale pro všechny 

pacientky s rakovinou prsu. Se svým neutuchajícím elánem jsi podporovala organizace, které 

Aliance zastřešuje. Pomocnou ruku jsi podala metastatickým pacientkám  a Tvojí srdeční 

záležitostí se staly mladé pacientky Bellisky. 

http://www.enzymel.cz/
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Děkujeme za všechny akce, které jsi pro nás s velkým nadšením připravovala a kterých jsme se 

rády účastnily. Díky za mezinárodní i tuzemské konference, které o nás daly vědět celému 

světu, za účast v Pacientské radě MZ, za akci Shalom, kde jsme se dostaly ke spoustě 

zajímavých informací a za další a další. Díky za úžasného Ivana Trebichavského, který s námi 

cvičí Tai-chi. Dík za silikonové prsní modely, se kterými provádíme instruktáže 

samovyšetřování prsou, i za spoustu brožurek, které jsi pro nás získala a se kterými 

edukujeme  nejen na školách, seniorských klubech, Dnech zdraví, ale i na všech akcích 

pořádaných Aliancí.   

Těch díků by bylo nespočet ……Bude nám chybět Tvůj optimizmus a vůle Alianci posouvat 

stále dopředu. Vzpomínat na Tebe budeme jen v dobrém. 

 

                                                                                                                                    

Členky Klubu ŽAP.    

 

 

 

 

Moje milé, 

moc děkuji za váš mail - poděkování a samozřejmě i za krásnou kytku!!! 

V příloze vám posílám fotku, abyste viděly, jak se u mne doma zabydlela a mám ji 

stále na očí očích .... 

  

Také moc, moc děkuji za vaše slova uznání, která mi hřejí na srdci a která mi dovolují si 

myslet, že těch téměř 10 let práce mělo smysl... Byla to pro mne doba opravdu jedna z 

nejdůležitějších v mém životě, a i když ne vždy jednoduchá, jsem za ni osudu hodně vděčná. 

Nicméně nebudeme se loučit moc intenzivně, protože víte, že nezavírám dveře úplně, ale 

budu, pokud to bude možné, kolem vás všech kroužit dál. Jen možná ne tak těsně.... . 

Koneckonců, stále budu pokračovat ve spolupráci s panem profesorem Kvapilem - právě 

dokončuji žádost o grant na naše koncerty v modlitebně v Korunní - snad se tam na podzim 

uvidíme!!! 

 

I já bych ale chtěla poděkovat vám, protože jste vy všechny, váš klub, byly pro mne po celou 

dobu opěrným sloupem v mé práci a věřte mi, že mi to hodně pomáhalo!! 

Jsem přesvědčená, že s novou paní ředitelkou budete mít výborný vztah a budete společně 

pokračovat v práci jako doposud. Uvidíte, že je to opravdu dobrý člověk a budu vám vděčná, 

když jí otevřete svoji náruč, jako jste to udělaly pro mne. 

                                                                                                              S láskou Vaše Knappka  

______________________________________________________________ 
 

Něco pro gurmány: 

 

VZPOMÍNKY na dětství 
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Každé léto jsem trávila u svých prarodičů na venkově blízko Sedlčan. Děda i babička byli velmi 

pracovití a my děti, jak bylo v 50. letech zvykem, se o sebe staraly samy. Žádná televize ani 

rozhlas, ale večer nám děda vyprávěl zážitky z 1. I 2.světové války. Babička vařila jednoduchá 

jídla, ale na její sváteční vdolky nikdy nezapomenu. Pekla je na plotně na sucho na tzv. mašině 

což byla mřížka z drátů s rukojetí. Mazala je domácími povidly, sypala domácím tvarohem a já 

celá šťastná běžela k sousedce, která měla krávy (my jen kozy) pro smetanu, ve které lžíce stála. 

Nikdy v životě jsem už tyto ,,suché“ vynikající vdolky nejedla. 

Já svým vnoučatům, dnes už některým dospělým, dělám každé léto borůvkové knedlíky. Oni 

říkají, že jsou nejlepší na světě a já věřím, že na ně jednou budou vzpomínat jako já na vdolky 

mojí babičky. 

                             Jarka P. 

 

 

 
Někdo má rád holky, jiný zase vdolky…. 

 

 

 

 

Hoď bidlo přes bidlo    recept z mých rodných Ratenic               

300 g krup 

1 kg brambor 

100 g sádla 

3 cibule, sůl, česnek, majoránka 

Na sádle osmahneme pokrájenou cibuli a přidáme na kostičky nakrájené ve slupce uvařené 

brambory, koření a sůl. 

Česnekem nešetříme. Nakonec do směsi vmícháme uvařené kroupy. 

Můžeme podávat s kysaným zelím.        Hela Hotovcová 

 

Pavlišovský řízek od Marty Votavové 

Pavlišov je vesnička na Náchodsku. Podle dochované historie se zde v zájezdním hostinci 

stavovali na cestě s textilem z Broumovska a Hronovska Němci, kteří tu obchodovali a přitáhli 

sem německé pohraniční jídlo – „šnicl mit knodel a sauerkraut“. Toto jídlo se dochovalo dodnes 

a je velmi oblíbené v Kladském pomezí a Orlických horách. Není to vůbec nic složitého, jenom 

se vám bude zdát kombinace šílená. Jde totiž o klasický obalovaný řízek v trojobalu, který se 

podává s kysaným zelím a houskovým knedlíkem. Věřte však, kdo tuto místní specialitu 

ochutná, bude velmi překvapen, jak je to dobré. 

Uhlířina 

V neděli byly sváteční houskové knedlíky s masem a zelím, v pondělí znovu houskové knedlíky 

(ale s vajíčkem), v úterý zpravidla knedlíky bramborové s cibulkou, ve středu brambory na 

loupačku nebo s omáčkou. Ve čtvrtek maminka usmažila cibuli, a na ni nakrájela všechno co 

zbylo. Houskové knedlíky, brambory a knedlíky bramborové, přidala zelí (pokud se nesnědlo), 
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to všechno „na plotně“ promíchala, omastila domácím vepřovým sádlem (případně přidala 

škvarky) a s hlávkovým salátem tahle „uhlířina“ to byla mňamka. 

                                                                                                                                         Dana H. 

Ani Sandnerka nemohla vařit líp 

Jako malá školačka jsem bydlela u babičky (maminka odcházela do práce v pět hodin ráno) 

v Jasánkách. Mimo vzrostlých jasanů (podle nich název místa) tam pod plotem byl malý 

smrkový lesík, no a v něm rostly krásné ryzce. Babička je obalila v hladké mouce a tak na sucho 

je opékala na tálech kamen – tenkrát se topilo převážně dřevem. Opečené z obou stran je 

pokapala vepřovým sádlem a jako příloha k bramborám, nakrájeným na kolečka a rovněž 

opečeným na sucho na kamnech, to byla královská večeře. 

A to nebyla jediná pochoutka. Na „Rýžovou šlichtu“ jsem k babičce chodívala ještě jako vdaná 

paní. Babička totiž osolenou rýži téměř rozvařila, zcedila, dala na sádle osmahnutou cibulku, 

přidala na zahrádce vypěstované bylinky a přidala na droboučko rozsekanou klobásku.

 Mňam! 

                                                                                                                                        Dana H. 

___________________________________________________________________________ 

A s láskou vzpomínáme…………. 

Během koronavirové pandemie svoje členství v Klubu ŽAP ukončily, a odešly tam, kde 

nikoho už nic nebolí, naše dlouholeté členky: 

  

Eliška Knejpová 

Členka od roku 1998 

Byla velmi aktivní členkou a 

také donátorkou Klubu.  

Zúčastňovala se – pokud jí to 

zdraví dovolovalo -  všech 

aktivit, pravidelně cvičila,  

chodila na „výšlapy“, 

zúčastňovala se rekondičních 

pobytů i Květinových dnů. Byla 

to kamarádka! 

Měly jsme Tě moc rády a budeš 

nám chybět.   
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Sváťa Sojková 

Členka od roku 2003 

Sváťa se sice moc do práce Klubu nezapojovala, 

ale vynahradila to tím, že v kolektivu byla oblíbená 

pro svůj optimismus a veselou povahu. Při 

vzpomínce na Sváťu se nám vždy vybaví její vtipné 

přestrojování např. na závěr rekondic. 

Rády si na Tebe vzpomeneme. 

 

 

 

 

 

Jana Drexlerová 

Že Mamma HELP ukončil svoji činnost loni koncem 

června jsme psaly v minulém ŽAPodaji. Smutné je, 

že svůj boj s rakovinou prohrála koncem minulého 

roku jeho zakladatelka Jana.  

Mamma HELP byl jistě organizací, která se zapsala 

do srdcí mnoha žen s karcinomem prsu. Energická, 

vždy šla za svým cílem. Dosáhla velkých úspěchů 

v pomoci druhým.  

Nebyla členkou Klubu ŽAP, přesto na ni budeme 

s láskou vzpomínat. 

 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  

 

Vraťme se k informacím: 

Nezapomínejme členské příspěvky posílat na účet. 
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Číslo účtu: 5155150030/5500 

Variabilní symbol: 2021 

Příspěvky v minimální výši 300,- Kč prosím pošlete do konce května 2021. 

Nový web pomůže ovdovělým  – www. vdovyvdovam.cz Vznikl nový portál, který 

pomáhá vdovám i vdovcům. V ČR je téměř 50% žen starších 65ti let vdovami (vdovců 

necelých 15%). Nový portál má pomoci překonat smutné období a dát i praktické rady jak 

postupovat v oblasti dědictví, financí či a úřadech. 

 

Na poslední stránce každého ŽAPodaje nacházíte čísla telefonů a e-mailové adresy na všechny 

členky výboru.  Protože opakování je matka moudrosti – jak praví přísloví, a protože ne každá 

pečlivě čte i poslední stránku, zdůrazňujeme: 

Ruší se telefonní linka č. 605 700 360 – předsedkyně Hela Hotovcová 

Ruší se telefonní linka č. 725 523 550 – místopředsedkyně Dana Hybšová 

Nadále používejte čísla osobních mobilních telefonů. 

Dvě věci si náležitě neceníme, dokud je neztratíme: mládí a zdraví. 

Arabské přísloví 

A ještě něco na úplný závěr dubnového ŽAPodaje: 

 

Děkujeme  našim členkám, které, ač se zdánlivě v Klubu nyní nepracuje, 

zajišťují jeho nezbytnou činnost.  Starají se o platby, kontroly účtů, pracují na 

grantech, jsou v kontaktu s magistrátem a dalšími organizacemi. Zúčastňují se  

n- line  přednášek a jednání, připravují budoucí 

rekondice. I když jsme se nemohly 

vídat na našich pravidelných 

akcích a setkávat se na 

členských schůzkách, 

dostáváme milá 

blahopřání k jubileím.  

Radost nám dělají 

telefonické rozhovory i 

e-maily, kterými jsme 

vzájemně propojené.  Je 
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hezké o sobě vědět a všechny věříme, že to vše je smyslem existence našeho 

Klubu. 

 

 

 

Zdravím děvčata Klubu ŽAP – ráda bych se rozloučila, jelikož se stěhuji na Vysočinu, kde ze 

zdravotních důvodů se budu cítit daleko lépe nežli v pražském bytě. Tímto vás chci srdečně 

všechny pozdravit, popřát hodně zdraví a tolik očekávané uvolnění všech dosud omezených 

činností. Užijte si zajímavé rekondice a jiné pěkné aktivity a hlavně buďte stále fit! 

          Věra Krajíčková 

 

 

Dokud dýchám, žiji. Dokud žiji, doufám. A naděje umírá poslední. 

Merle Shain 

 

 

 

Výbor Klubu ŽAP a kontakty:           www.klubzap.cz 

                                                    E-mail: klub.zap@seznam.cz 

Hela Hotovcová předsedkyně                                                792 325 430                                   

                         e-mail: hela-h@seznam.cz                  

Dana Hybšová místopředsedkyně   O2 734 332 733 

                                   e-mail:dana.hybsova@seznam.cz                                                                 

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      Vodafon      724 907 078  

Jaroslava Petrová e-mail:japetrova@seznam.cz 

   

http://www.klubzap.cz/
mailto:zelenkova.eva@seznam.cz
mailto:japetrova@seznam.cz
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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 

 

I po špatné sklizni je třeba znovu zasít. 

Seneca 

 

ZAJÍMAVÁ  PŘÍLOHA  k zamyšlení: 

19. 3. 2021 Lenka Procházková 

Názory disidentky a chartistky, spisovatelky Lenky Procházkové. 

Zrovna ode mě to asi zní divně, ale musím říci, že život v normalizaci nebyl tak 
šedivý, stísněný a uniformní, jak se dnes píše v učebnicích. Byl v něm prostor pro 
soudržnost a lidskou slušnost. (…) 
Lidem, kteří v dětství či mládí prožili rozčarování z Mnichovské zrady západních 
spojenců a pak válku, Heidrichiádu. Nelze jim vyčítat, že po osvobození vstupovali do 
KSČ, protože cítili vděčnost k vojákům Rudé armády, kterých u nás padlo víc než sto 
třicet tisíc. Proto v roce 1946 dostali v Čechách komunisté tolik hlasů. 
Komunismus byl v té poválečné době opravdu vnímán jako nadějný směr, plný 
energie. (…) Občas jsem zvaná na přednášky, a tak vím, že ani mnozí vysokoškoláci 
dnes neznají základní fakta z novodobých dějin své země, natož z dějin světových. 
Komunistické školství sice taky přechylovalo dějiny k obrazu svému, ale kam se 
hrabalo na dnešní mystifikátory. Když jsem koncem šedesátých let dospívala, patřilo 

mailto:jana.krejcarova@volny.cz
mailto:vera.otradovcova@email.cz
mailto:danuse.parizkova@seznam.cz
mailto:nada.drastilova@seznam.cz
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naše školství k nejlepším na světě a umění bylo taky na vrcholu. Dnes se filmy z této 
zlaté éry pouštějí v televizi v noci, aby se těch pár bdících pamětníků nažralo a stádo 
spících zůstalo nedotčeno srovnáváním. Říká se, že malý národ může být velký jen 
svou kulturou a vzdělaností. Pokud na tuto tradici zapomene, jakým tmelem bude 
držet pohromadě? Televizními seriály? 

Připadá mi, že už zase žijeme v kleci přikryté hadrem. Naštěstí i dnes mnozí, a je jich 
čím dál víc, hledají škvíry v té celtě. Těmi škvírami je internet. (…)  

Nedávno jsem v nějakém článku na internetu četla věštbu, že česká státnost po 
sto letech skončí? Opravdu se zdá, že vývoj k tomu směřuje… 

-rozdělení republiky byl první krok. 
-předávání majetků a půdy církvi a šlechtě, které je popřením smyslu Masarykovy 
pozemkové reformy, už proběhlo. 
-samostatná zahraniční politika neexistuje, pouze prezident se snaží něco dělat Pro 
národní zájmy. A média ho za to cupují. 
-devastace školství pokračuje. 
-o průmyslu, zemědělství, zdravotnictví a sociální politice už ani nebudu mluvit. Co 
ještě zbývá k dovršení? 

-zrušit Benešovy dekrety a uzavřít konkordát s Vatikánem… . 

Na toto sepětí minulosti a přítomnosti s budoucností je dnes embargo. Chováme se, 
jako bychom žili v bezčasí. A zatím se čas nachyluje. Obranné mechanismy, mezi 
které patří například instinkt, pozvolna mizí, když jsou atakovány nepřetržitým 
proudem informací. Většina těch informací má jepičí životnost a nulovou výpovědní 
hodnotu. Přesto si namlouváme, že jsme in. Náš mozek je ale stvořen pro jiné 
programy, než je vnější masáž. (…) 
Většina lidí si v roce 1989 nepředstavovala, že změna režimu se zvrhne do 
kapitalismu, který notabene nedodržuje ani vlastní pravidla. Mnozí doufali, že 
navážeme na ideály obrodného procesu. Že bude svoboda tisku, že se otevřou 
možnosti drobného podnikání a soukromého zemědělství, ale že velké podniky 
zůstanou státu. Jistě si nepředstavovali, že prodáme i vodu zahraničním firmám a že 
část polí a lesů věnujeme církvi. 
Možná, kdyby se v prosinci 1989 stal prezidentem Dubček, mohla ta naděje a 
semknutí mít delší trvání. Tím by se zpomalil a snad ani neprosadil historický návrat 
ke kapitalismu. Republika by se asi nerozpadla. Jenže Dubček se kandidatury vzdal 
na naléhání Havla. Bylo mu totiž vysvětleno, že pouze osobnost V. Havla může být 
zárukou, že se stát udrží celistvý (…) 
Dubček se nesměl stát ani prezidentem Slovenska. Byl symbolem něčeho, co mělo 
být pohřbeno, protože mocní tohoto světa měli jiné plány. 
Jakou roli v těch plánech sehrál Havel, můžeme pouze odhadovat. Z jeho skutků je 
ale zřejmé, že se necítil být hercem, ale tvůrcem. Myslím, že tato iluze mu vydržela 
až do smrti. Jako spisovatelce mi Dubče-kova postava připadá tragičtější.(…) 

Máme, co jsme nechtěli. Žijeme ze dne na den a ve strachu, co bude zítra. A 
zítra může být i válka. Ekonomové se obávají, že je neodvratná. Zbrojařské 
koncerny v to doufají. 

Tentokrát už Rusko ale nebude Evropu zachraňovat. Tak se probuďme, je za 
minutu dvanáct! 
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