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  ŽAPodaj 

Říjen  2021 

 

AKTUALITY, NOVINKY, ZPRÁVY 

     

 

                                                                                                      

 

Milé Žapky, Žapáci a milí přátelé, 

léto je pryč a my můžeme jen 

vzpomínat na teplé letní sluníčko, na 

rekondice a výlety. 

Čas letí a jsou tu Dušičky a v 

dohledu advent a Vánoce. 

Prožijme tedy podzim v klidu a 

pohodě. A těšme se ze společných 

akcí, které nás do konce roku ještě 

čekají. 

Hela a výbor Klubu ŽAP 

 

 

 

Nejkrásnější na světě nejsou věci, nýbrž chvíle, okamžiky, nezachytitelné vteřiny. 

K.Čapek 
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PONDĚLÍ: 

„UFFF“, konečně jsme se dočkaly chvíle, kdy přišel čas znovu se sejít. První setkání po 

mnoha týdnech – jsme jako ve včelím úle – pomalu neslyšíme jedna druhou. Nesmírná radost 

ze setkání, radost, že jsme se poznaly!!! Na stole se hromadí plné talíře různých zákusků, 

ovoce, štrúdl a buchty. Není místo na práci!! Nejdříve si při hodování musíme povědět 

všechno, co se za dobu pandemie událo v rodině, v sousedství, jak nám všem sloužilo zdraví, 

jak vyrostly děti a kde se „čerstvé“ děti narodily. Jsou to nádherné okamžiky bez roušek a 

respirátorů. Už příští pondělí se dáme do práce. Věříme, že charitativní prodeje se vrátí na 

staré koleje a jejich vláček se znovu rozjede. Do klubové kasičky nasypeme znovu korunky, 

které příští rok využijeme jako příspěvek na rekondiční pobyty.  

Dnes už máme konec října a za uplynulé dva měsíce jsme 

stačily zčásti naplnit několik krabic a další ještě na naplnění 

čekají. Materiálu i polotovarů je zásoba, tak přiložme ruce 

k dílu. Sladká (i slaná) odměna je každé pondělí – díky 

kamarádkám – připravena. 

 

             Nejkrásnější hudba je lidský smích. 

                                                                                            Jan Werich 

ÚTERÝ: 

Členské schůzky: 

Přesně tak, jak jsme avizovaly, první pocovidová členská schůzka byla náhradou za výroční 

schůzku – volební, která měla proběhnout už v únoru tohoto roku. Vše bylo pečlivě 

připraveno a volby výboru se uskutečnily téměř bez připomínek. Za dlouhodobě nemocnou 

Naďu Drastilovou byla do výboru zvolena Alena Manderlová. Kontakty na všechny členky 

nového výboru najdete na poslední stránce ŽAPodaje. Naděnko, moc Ti děkujeme nejenom 

za práci ve výboru, ale i za dlouhá léta, kdy jsi pomáhala s organizací prodeje kytiček. 

Přejeme Ti zdraví a těšíme se na Tebe. 

Doufejme a věřme, že nepřijde zase jiná pandemie, která ohrozí naplánované akce – a že jich 

je – a my opět nebudeme vědět kam dřív skočit! A to nemáme na mysli jenom akce, které 

nám přinášejí radost, ale je tu spousta dalších povinností, kterými pomáháme sobě a hlavně 

druhým. Jednou takovou je i účast na členské schůzce. Pro nejbližší období jsou členské 

schůzky naplánové: 30. listopadu, 25.ledna, 22.února. Schůzky začínají vzhledem 

k pracovním povinnostem Helenky v 16.30 hod.  

V prosinci nahradí členskou schůzku 13.12. naše tradiční předvánoční setkání. 

 



 

3 
 

Předvánoční setkání 13. 12. 2021 od 14:30 hodin 

 

areál Dopravního podniku hl. m. Prahy (Vozovna Kobylisy)  

Praha 8, vchod z ulice Maškova (proti PENNY marketu) 

Spojení: 
tramvaj 17 ze zastávky metra C Kobylisy do konečné zastávky Vozovna Kobylisy 

autobus 145, 162 a 169 ze zastávky metra C Kobylisy do zastávky Vozovna Kobylisy 

autobus 183 ze zastávky Vysočanská do konečné zastávky Vozovna Kobylisy 

Pohoštění budeme připravovat samy, každý si přinese svůj šálek s podšálkem.  

Kavárnička: 

Předsálí chaberské sokolovny zase ožilo naším povídáním a vůní 

dobrot 12. října. Bylo o čem povídat, na co vzpomínat. 

Přiznám se, že silnou konkurencí milých chaberských 

setkání jsou „ručprčky“, ale každé má své poslání. Jedno je 

o doplnění energie po vykonané práci a druhé vychutnat 

nabídku tradičních dobrot nebo posoudit dobroty nové – 

tentokrát čtyři druhy slaných ořechovosýrových mňam 

kuliček. 

Nezapomeňte – příště se sejdeme 23. listopadu. Způsob dopravy 

do Dolních Chaber se nezměnil. 

Milu 

ČTVRTEK: 

Bazén: 

Cvičení a plavání v bazénu na Jarově bylo smluvně obnoveno začátkem září. Všechny, které 

tuto akci s radostí přivítaly, vědí, že čas se oproti zvyklosti změnil. Šatny 

se pro nás otevírají již ve 13,30 hodin. Na zářijové schůzce jsme se 

dozvěděly, že částka – spoluúčast – zaplacená v prvním pololetí se 

automaticky přesouvá na pololetí září 2021 – leden 2022. S případnými 

dotazy se obracejte na Martu Křečkovou. 

Také cvičení taj-či už má svůj pevný řád. Stejná parta jako před pandemií se schází opět 

každý čtvrtek v 16.15 hod. v přízemí Tyršova domu v tělocvičně č.3. Zveme další zájemkyně, 

vždyť pohyb našemu tělu prospívá a oddaluje neduhy stáří. Cvičení běží již 8.rokem a cvičitel 

Ivan dobře zná naše potřeby a možnosti. Cvičení začínáme pomalým rozcvičením s ohledem 

na lymfatický systém od hlavy až po nohy. V závěru si procvičíme sestavu, ale tak, že se nové 

cvičenky nemusí bát, že by ji nezvládly. Ivan je trpělivý a vše nám rád znovu ukáže. 

Troufáme si tvrdit, že náš kolektiv je vstřícný, kamarádský a cítíme se mezi sebou příjemně. 

 



 

4 
 

REKONDICE: 

Jak jsme už v minulém ŽAPodaji psaly, rekondiční pobyt v Luhačovicích, který byl dvakrát 

odložený, se letos opět neuskutečnil. Ale v poměrně velkém počtu jsme absolvovaly letní 

pobyt v hotelu Jenišov u Lipenské přehrady. V prostředí, o kterém se může někomu jenom 

zdát, jsme strávily krásných 6 slunečných dní. Pardon – jeden den nám trošku pršelo. To však 

nic nezměnilo na sluníčku v duši a na tvářích. V moderním hotelu s balkony na břehu jezera, s 

pečlivě udržovaným trávníkem a blízko lesa, s chutným jídlem a přívětivým personálem nám 

utekl týden příliš rychle. Možná také proto, že to byl společný pobyt po dlouhých devíti 

měsících. 

 

 

 

Vitalita je závislá na tom, jak člověka baví, co činí. 

Hana Hegerová 

 

Rekondice Poděbrady: 
Klub ŽAP se ve dnech 13. – 19. 9. 2021 zúčastnil rekondičního pobytu v lázních Poděbrady v 

počtu 27 členů.  

Ubytováni jsme byli v penzionu Fontána a Královských lázních, kam jsme docházeli na 
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reflexní a klasické masáže. 

 

V rámci rekondice jsme absolvovali několik vycházek do okolní přírody, zúčastnili jsme se 

prezentačního dne Policie ČR a složek Integrovaného záchranného systému. Navštívili jsme 

kurz „Hrátky s pamětí“, které pořádalo město Poděbrady ve spolupráci s Městskou knihovnou  

v rámci Dnů evropského dědictví i kytarový koncert poděbradské rodačky Kláry Modré. 

Díky grantu, který nám MHMP poskytl, jsme prožili týden plný pohybu a relaxace k 

celkovému posílení našeho zdraví.  

                Jana Krejcarová 

  

 

V rámci Dnů evropského dědictví jsme na naší rekondici v Poděbradech navštívili 

kytarový koncert paní Kláry Modré. Po koncertu jsme Klárku požádali o společné 

foto. Paní Klára na svém FB napsala o krásném setkání spřízněných duší a 

požádala své přátele o podporu Klubu ŽAP s odkazem na naše stránky 

https://www.klubzap.cz. 

Klárko, děkujeme a těšíme se na další setkání. 

Jana Krejcarová 
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HORNÍ  PLANÁ  na Lipně:     

OPĚT JSEM BYL PŘI TOM, ANEB TÝDEN SE ŽAPKAMI V HOTELU JENIŠOV 
Více jak sedm měsíců, stýskalo se nám po kamarádkách z Klubu ŽAP, díky zákeřnému 

CORONAVIRU, do poslední chvíle byl v ohrožení i společný pobyt u Lipenského jezera na 

Šumavě v hotelu Jenišov u Horní Plané. 

SOBOTA 5. června 2021 

Děvčata jela z Prahy vlakem s jedním přestupem v Českých Budějovicích, já za nimi dojel 

autem, neboť jsem ten den měl být svým jedním zadkem na třech místech: od 8 do 16 hodin 

na školení průvodčích, na Královském pochodu z Radotína do Dobřichovic a na cestě za 

ŽAPkami do Horní Plané. V kufru jsem měl papírovou tašku s hrami, kufřík s koulemi na 

petanq a batoh Martičky VOTAVOVÉ. Před jízdou jsem zažil menší horror, kdy jsem v 

pátek zjistil, že mám po zimě zcela vybitou autobaterii. V únoru má Felicie na první škubnutí 

roztočila  motor  v červnu ani ťuk. A tak jsem ihned zavolal na pomoc bratrance Václava a za 

třináct hodin doma akumulátor dobil. 

Po ubytování jsme se sešli krátce před večeří v jídelně, kde jsme se dozvěděli program aktivit 

na následující čtyři dny a každý z nás si vybral večeře na celý týdenní pobyt ze dvou nabídek. 

Stejně tak, jako v Lázních Libverda, uvítal nás drobný deštík, který neustal ani v neděli, kdy 

se počasí umoudřilo až odpoledne. Děvčata spala v prvním a druhém patře, já jako jediný až 

ve třetím, kdy jsem měl na dveřích číslici „32“.  

 

 

NEDĚLE 6. června 2021 

Na celý týden se mi změnil pražský způsob života tak, že jsem zde usínal již kolem 22. 

hodiny a vstával již kolem sedmé. Ranní rozcvička se konala před hotelem již v 7:45,  snídaně 

formou rautu od 8:00 hodin, jednotný oběd od 12 a večeře v 17:30 hodin. Po snídani šla 

děvčata cvičit s gumou do malé společenské místnosti. Po obědě se konal malý  vlakovýlet do 

Návštěvnického střediska u obce Olšina, kam jsem v autě dovezl jen Haničku FILIPOVOU. 

Zpět pak navíc vezl ještě Danušky: PAŘÍZKOVOU a HYBŠOVOU. Ještě před večeří se jen 

vybarvovaly "mandaly", neboť na navlékání korálků zde nebyly volné prostory a navíc jsme 

zde nebyli sami. 

 

PONDĚLÍ 7. června 2021 

Po ranní rozcvičce, snídani a cvičení s gumou, sešli jsme se na palouku před hotelem, kde se 

za svitu sluníčka konal první turnaj v petanqu. Dvaadvacet ŽAPek a já se rozdělilo do tří 

osmičlenných družstev a za chybějící Jarušku ve třetím družstvu bojovala vždy jedna ze 

sedmi zbývajících. Po obědě byla jen chvilka na relaxaci. Pak se kromě tří ŽAPek vydaly 
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ostatní na pochod po cyklostezce až k přístavišti motorových lodí v Horní Plané. Před 14 

hodinou připlula motorová loď VLTAVA, která nás, jako první cestující v roce 2021, v 

mimořádné době, povozila po obří Lipenské přehradě, kdy jsme dopluli až k Černé v 

Pošumaví kolem ostrova Tajvan. Po večeři jsme se rozešli každý do svých pokojů. 

ÚTERÝ 8. června 2021 

Chvíli po snídani přijel za námi z Vodňan náš milý a vždy usměvavý věrný řidič minibusu, 

pan Jiří KUBÍK. V plánu byl klášter ve Vyšším Brodě, kde nás přes hodinu velice ochotně 

provázela starší průvodkyně. Pak jsme se přesunuli na parkoviště pod Stezkou korunami 

stromů a čtyřsedačkovou lanovkou se vyvezli na kopec. Výhled z nejvyšší plošiny byl 

úchvatný. Ještě před večeří prošli jsme se ve městě Frymburk, kde si děvčata pochutnala na 

chutné opočenské borůvkové zmrzlině. 

 

 

STŘEDA 9. června 2021 

Opět chvíli po snídani nás pan KUBÍK dovezl až ke klášteru Zlatá Koruna, kde však zjistil 

technickou závadu na svém stroji. A tak nežli jsme si důkladně prohlédli další z klášterů, 

zajistil pro nás větší náhradní autobus z Českého Krumlova. Ten nás dovezl na parkoviště u 

obce Holubov, odkud nás vyvezla jednosedačková lanovka na Kleť. Zde byl opět rozchod, 

kdy se část vyšplhala na věž kamenné rozhledny, část se šla podívat ke hvězdárně a část 

seděla za stolem restaurace. Než jsme došli opět k lanovce, začalo pršet a déšť neustal až do 

večeře. 

 

 

ČTVRTEK 10. června 2021 

Tento den nás opět uvítala ranní mlha, po které vysvitlo sluníčko. Před snídaní byla rozcvička, 

pak cvičení s gumou a druhý turnaj v petanqu. Po obědě byl volný program, kdy jsme si mohli 

pěšky po svých prohlédnout krásné okolí hotelu s písečnou pláží.  

Po večeři jsme hodnotili "mandaly". 

 

PÁTEK 11. června 2021 

Dopolední program byl stejný jako minulý den. Na odpoledne Marta nečekaně, doslova z 

hodiny na hodinu vymyslela velice lákavý vlakovýlet do Nového Údolí, kterého jsme se 

zúčastnili kupodivu všichni. Ocitli jsme se tak na místě, kam se přes dvaačtyřicet let v době 

totality nikdo nedostal. 
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Před obědem se konal třetí turnaj v petanqu a po večeři jsme se sešli v jídelně, kde se konal 

malý rozlučkový večírek, kdy se zhodnotil celý pobyt a vyhlásily se výsledky kvízu a turnaje 

v petanqu. 

 

 

SOBOTA 12. června 2021 

Krátce po snídani náš týdenní pobyt v krásné přírodě bohužel končil. Děvčata čekala nepřímá 

cesta vlakem do Prahy. Až na to, že jedna  ze ŽAPek na pár dní omarodila, nestal se díky 

Bohu žádný úraz. Po celý pobyt se o nás tak jako vždy vzorně starala Marta VOTAVOVÁ, 

která měla vše předem důkladně promyšleno a připraveno, včetně náhradních variant, kdyby 

bylo špatné počasí. 

                       Žapák Ruda 

 

Jenišov – z deníčku: 

 
V neděli jsme trávily příjemné dopoledne odpočinkem, Odpoledne jsme se vydaly vlakem 

k rybníku Olšina, kde jsme si prohlédly naučnou stezku.  

Pondělí dopoledne jsme věnovaly rozšiřování naší fyzické zdatnosti (cvičení s gumou, 

pétanque). Odpoledne jsme došly pěšky do Horní Plané k přístavišti, kde jsme se nalodily na 

parník. Plavba po jezeře byla pro všechny nevšedním zážitkem. Poté jsme si prohlédly Horní 

Planou. 

Úterý: Celodenní výlet do kláštera Vyšší Brod. (hlavním motivem založení kláštera bylo přání 

žít církevním životem pod heslem „Modli se a pracuj“). Odpoledne lanovkou ke stezce 

v korunách stromů s jedinečným výhledem na Lipno.   

Ve středu zájezd do kláštera „Zlatá koruna“ založeným v roce 1263 Přemyslem II. Klášter je 

dnes pokládán za jeden z nejcennějších komplexů rané vrcholné gotické architektury ve 

střední Evropě. V roce 1995 byl klášter prohlášen kulturní památkou. Odpoledne opět lanovka 

– tentokrát na Kleť. Zbylé dva dny jsme věnovaly zlepšování zdraví a užívaly jsme si 

nádhernou přírodu u lipenského jezera.  

Během pobytu jsme řešily různé testy a kvízy, malovaly mandaly a kamínky. Program byl 

velmi dobře vyvážen, užily jsme si dostatek kultury, tělesného pohybu, poučení i pěkné 

zábavy.  

                                                      Alena 
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Kde slyšíš zpěv, tam jdi. Tam dobré srdce mají. Zlí lidé – věř mi, ti nikdy nezpívají. 

J.W.Göthe 

 

 

 

VÝLET  v rámci „VÝŠLAPŮ“ 

 
Žáci šli pro vysvědčení a 

my – dříve narozené jsme 

se vydaly na výlet na 

Stezku korunami stromů do 

Jánských Lázní. 

.  

ČERNÝ  MOST – odjezd v 

8,00 hodin. Sluníčko hezky 

hřálo, odkládáme bundy. 

Nástup, a pak již autobus 

ujížděl k cíli naší cesty. 

Sledujeme krajinu a 

svačíme. Jak ubývaly 

kilometry, přibývalo na 

obloze temných mraků. 

„Vystupovat – Hofmanovy 

boudy“.   

Naše krásné hory zmizely 

v mlze. Možná je lépe říci, 

že v mracích. Začalo pršet. 

Nejsme z cukru a tak jsme 

se vydaly hledat cíl naší 

cesty. Nová dřevěná 

„Stezka korunami stromů“ 

tam stála jak nevěsta 

zahalená v bílý závoj. 

Nevadí… my  přijedeme 

znovu, až jí ozáří sluníčko.  

Procházka v dešti, foto u 

sochy kocoura, a pak hupky 

do hospůdky na dobrý oběd. 

Kdo si může dovolit přijet 

na Hofmanky až z Prahy jen 

na oběd?? No přece 

ŽAPky!! 

  

Počasí nám nepřálo, ale 

náladu nám nezkazilo. 
                         Elvíra 
 

No uznejte, že tohle foto nešlo zmenšit. Nevynikla by ta pravá nálada 
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Ničeho v životě se nemusíme bát. Stačí to pochopit. 

M.C.Sklodowská 

 

ČESKÝ  DEN  PROTI  RAKOVINĚ: 

Byl z květnového termínu posunut tak jako v roce 2020 až na poslední kalendářní dny v září. 

Celkem jsme prodaly svépomocí – i za pomoci studentů z našich osvědčených škol 10.475 

kytiček, což je o polovinu více než vloni. Prodávalo 29 členek ŽAP a Hanka Huspeková 

v akvaristice. Celková tržba byla 336.519,- Kč.  

Děkujeme studentům a všem, kteří se zasloužili o tak skvělý výsledek. 

   

Letos slavíme i naše malé výročí a to 20 let spolupráce se Střední školou  podnikání a 

gastronomie Za Černým mostem, Praha 9 a 11 let, kdy nám začali pomáhat studenti oboru 

aranžer/ka z Dopravní školy. Kromě nich nám prodávají kytičky i studenti Zdravotní školy na 

Pankráci a několik let prodávali i studenti Střední umělecké školy textilních řemesel. Tady 

odešla do důchodu paní učitelka a prodej skončil. Moc si této spolupráce vážíme, protože za 

ta léta přinesla našemu Klubu opravdu významnou finanční pomoc. Organizace těchto 

prodejů je náročná, proto děkujeme všem, kteří se na ní podílí ať domluvou a organizací, 

přípravou v kanceláři do tašek, odvozem do škol či konečnou sumarizací. Děkujeme za nás 

všechny Jarce, Martě, Daně, Ireně, Elvíře. Moc si vaší práce vážíme  !!! 

 

Prodejkyním kytiček (nejméně 100 ks) Klub přispěje částkou 500 Kč na jednu z rekondic. 

 

Dny zdraví v Letňanech: 

Protože právě probíhal rekondiční pobyt v Poděbradech, byla Jarka na této akci za náš Klub 

sama. Ale vůbec jí to nevadilo, měla stále co dělat, vždyť už před zahájením stála u dveří 

fronta zájemců. Přišel i pan starosta s doprovodem a s velkým zájmem si instruktáž 

samovyšetřování vyslechl. Aby přece jen nebylo Jarce smutno, přišli Burdovi a Anička i 

Karel tímto všechny Žapky zdraví. 

Dny zdraví v Poliklinice Parník: 

Tradičních Dnů zdraví na poliklinice se 

zúčastnila Blanka Zelenková spolu s Martou 

Votavovou. Proškolily  kolem 40 zájemkyň. 

Setkání v galerii Statečných Ireny 

Kraftové: 

Dne 23.srpna se na pozvání Alenek Jarka a Marta K. zúčastnily vernisáže výstavy obrazů paní 

Heleny Fuchsové – Splněný sen. 

Tato naše úspěšná atletka – běžkyně, medailistka měla malování jako krásnou terapii a 

koníčka. Její obrazy nás pohladily po duši a vyprávění o ní, její kamarádky Pavly, nám 
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pomohlo poznat tuto empatickou ženu. Alenky připravily pohoštění a bylo milé si s nimi 

posedět a popovídat a snad odlehčit smutek, který jsme obě s Martou cítily. 

Černá  hodinka v Gongu: 

Od Ligy proti rakovině jsme dostaly 4 volné vstupenky na komorní představení. 

 Lyrická poezie českých a světových básníků v objetí klasické i současné hudby na téma 

„Odpusť mi mou lásku“. Tak by se dalo shrnout  představení, ve kterém vystoupilo Šporkovo 

trio s Ivanou a Davidem Krausovými. Krásně sestavený program, příjemná atmosféra a 

poslech mluveného slova i hudebního tria bylo opravdovým pohlazením po duši. 

Plaveme Prsa – pořádala Aliance žen s rakovinou prsu 

Dne 16.10. jsme se aktivně zúčastnily již 10. ročníku této tradiční akce. Letošní výzva 

zněla:“Přeplaveme jezero Loch Ness?“ Ano, přeplavaly jsme!!! Účast veřejnosti byla nižší, 

než jsme zvyklé, asi to způsobila covidová přestávka, ale i 

krásné počasí, které lákalo více do přírody než do bazénu na 

Šutce. Nás ale těšil zájem, kdy se lidé, a musíme zvláště 

ocenit mladé, zastavovali u našeho stolu s edukačním 

modelem prsů. Aktivně se o toto onemocnění a prevenci 

zajímali. Součástí programu byla ukázka záchrany tonoucích 

a instruktáž masáže srdce. Také jsme natočily video na 

rozloučenou pro Evu Knappovou. 

Příjemnou atmosféru doplnilo setkání s děvčaty z Aliance, 

Alenkami i Belliskami. Bylo hezké vidět jak rostou vnoučata 

Marty K. a Jany, které s rodinami přišly akci podpořit. 

A na závěr: ,, Kdo myslíte, že byl nejstarším účastníkem/cí 

plavání?? Ano, tady máme prvenství díky Daně Pařízkové!  

Dano, jsi jednička!! 

                                                               Dana, Irena, Jájina, Blanka, Nela, MartaK, Jarka, Jana 

 

Sněm členských pacientských organizací LPR 

se konal 19.-20.října 2021 v hotelu Duo na Střížkově. Nás ŽAPek se zúčastnilo devět a jako 

vždy jsme se dozvěděly mnoho užitečných informací. Paní předsedkyně LPR MUDr. 

Michaela Fridrichová zhodnotila hlavní aktivity Ligy v roce 2021, pohovořila o historii 

vzniku a vývoji Ligy, která loni oslavila 30 let svého trvání. Připomněla význam zakladatele 

prof. MUDr. Zdeňka Dienstbiera a vznik preventivních programů. 

Další pěkný vstup měla Mgr. Mauelová, která hovořila o sbírce ČDpR. Ke dni 19.10. vybraná 

suma činí kolem 15 000 000 Kč. 

MUDr. Aschermannová, která je garantem rekondičních pobytů, nás seznámila s problémy, 

které LPR řeší. Zařízení v Meziboří je v prodeji, v Toušni vypověděli smlouvu, na Pleši 

snížili kapacitu. Liga hledá další objekty, které by se o pacienty dobře a za rozumné peníze 

mohly postarat. Že to není snadné v době, kdy se stále zdražuje, je jasné. Přejme si, aby se i 
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díky nezdolnosti paní doktorky vše podařilo.  

Po obědě vystoupili manželé Abelovi, aby nás seznámili se svým nadačním fondem Úsměv 

nejen pro Kryštofa a s tím, proč jej založili. 

Následovalo představení činnosti Klubu Českých turistů a pozvánka na jejich akce. 

Den uzavřela přednáška Ing. P. Tylínka o módě 60.-70. let, která dobře odlehčila některá z 

předchozích témat. 

Večer jsme navštívili slavnostní děkovný koncert v Betlémské kapli. Koncert byl jedním 

slovem úžasný. Vystoupili pěvci Edita Adlerová a Pavel Klečka doprovázení klavíristy 

Robertem Fuchsem a Ladislavou Kaspříkovou. Na housle zahrál Jaroslav Svěcený a na 

akordeon Ladislav Horák. Vystoupení uzavřel Český chlapecký sbor Boni pueri. 

Druhý den pokračoval program návštěvou divadla Karla Hackera. Petr Hora Hořejš nás 

přenesl do světa našich praprababiček do doby obrozenectví. Bez dechu jsme si vyslechli 

zajímavé vyprávění o našich velikánech, které vtipnými písničkami skvěle doplňovala Jana 

Rychterová. 

Děkujeme LPR za výborně připravený Sněm a těšíme se na další spolupráci snad už bez 

covidu. 

 

Edukace ve školách: 

Běží jako na drátku. Po delší pauze jsme opět zahájily přednášky pro studenty. Máme dvě 

dvojice edukátorek. K matadorkám  Jarce a Janě přibyly Alenka a Helenka. A že si vedou 

výborně je vidět z reakcí studentů, kteří jim, po skončení přednášky, ve stoje zatleskali. 

Přednášky jsou dvouhodinové, doplněné videi a nácvikem samovyšetřování na modelu. 

Modely je třeba obnovovat, proto se snažíme na nové získat finanční grant. 

Prodeje: 

Letos první finanční příspěvek nám do žapácké kasičky přinesl prodej v Čakovicích. Městský 

úřad nám poskytl prodejní místo na náměstí J. Berana v rámci čakovického posvícení. Díky 

Hance Huspekové, která nám půjčila stoly a celý den s námi prodávala na stánku, a dalším 

prodejkyním – Martě K., Marcele, Alence a Helence, jsme utržily za výrobky neuvěřitelných 

7100 Kč. Helenka si užila svých „5 minut slávy „ na pódiu s mikrofonem, kdy prezentovala 

Klub ŽAP a propagovala náš prodejní stánek. Všem děkujeme za pomoc. 

                                                                    Marta Votavová 

Pokud nenastanou nová, zvláštní opatření, věříme, že nám vyjdou i prodeje před Mikulášem 

na Václavském náměstí a další na Staroměstském náměstí před Vánoci. Vánoční prodej je už i 

datumově zajištěn – 17., 18. a 19. prosince. Na Václavském náměstí máme zajištěný stánek, 

ale na termín teprve čekáme. Totéž se týká i charitativního prodeje v „Bílém domě“ v Libni. 

Žádáme zájemkyně o prodej, aby se hlásily Martě Votavové – 724 028 845 nebo 

         Daně Hybšové       -    734 332 733 

e-mailové adresy najdete na poslední stránce ŽAPodaje. 
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Informace: 

Ve Zpravodaji LPR jsme si přečetly nabídku neziskové organizace Právě Teď!o.s.p. na 

bezplatné lekce Nordic Walking(chůze s hůlkami). Informace podá Bc. Iveta Luxová, tel. 

603 852 715 či je najdete na www.prave-ted-ops.cz. 

Také se nám líbil článek o malovaných kamíncích s tématem Českého dne proti rakovině. My 

jsme se této akce také zúčastnily a naše kamínky jsou na fotu. Akce se vydařila a zaujala, 

zúčastnila se jí široká veřejnost i děti z MŠ i ZŠ. Určitě přispěla k poznání, co LPR dělá a co 

jsou Dny proti rakovině (Květinový den). Ligu za tento výborný nápad chválíme!!! 

Nezisková organizace Amélie nabízí mnoho aktivit pro onkologické pacienty. Např. pilates, 

jógu, vycházky, poradenství. Kontakty najdete v Pomocníkovi. 

ONKO – UNIE v zastoupení Jindřišky Palečkové nám poslala pozvání na pravidelný seminář, 

který se bude konat 4.12. v Olympusu v Praze 6. Bližší informace podá zájemkyním Helenka. 

 

Včera jsem byl chytrý, takže jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, takže měním sebe. 

Seneca 

http://www.prave-ted-ops.cz/
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Tipy na hezké zážitky: 

Mistři českého malířství, výstava v Kooperativě Pobřežní 21, Praha 8, út-ne 14-19 hod. 

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

2.11. v 18 hod. Chrám Matky boží před Týnem Mozartovo Reguiem 

3.11.v 19.30 hod. koncert Kühnova sboru velký sál Novoměstské radnice 

 

Nezapomínejme ! Členské příspěvky se platí do konce března!!! 

Pro ty členky, které se nemohou ze zdravotních důvodů dostavit na členskou schůzku a chtějí 

podpořit Klub ŽAP, mohou členské příspěvky v minimální výši 300,-Kč/rok poslat na 

Číslo účtu: 5155150030/5500 

Variabilní symbol: 2022 – platí pro členské příspěvky na příští rok. 

Po projednání na výborové schůzi v říjnu t.r. výbor navrhl: Kdo nezaplatí členský příspěvek 

do stanoveného termínu, to znamená do konce března, nedostane příspěvek na kulturní akce, 

plavání, cvičení, neobdrží ŽAPodaj a nebude moci žádat žádnou dotaci na rekondiční pobyt. 

Kdo nemá zaplacené příspěvky v letošním roce, nemůže žádat dotaci na jakoukoliv akci. 

Pokud nezaplatí výjimečně za tento rok do konce listopadu, bude dle stanov Klubu vyřazen 

z evidence. 

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 

Nová telefonní linka č.    722 602 163  - členka revizní komise Alena Manderlová 

 

Když někomu říkáš „promiň“, dívej se mu do očí.  

Dávej lidem kolem sebe víc, než očekávají a dělej to s radostí. Život bude krásnější. 
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Miluška Czeková – znaly jsme ji jako „Velkou 

Milušku“. Její cesta na tomto světě skončila. Odešla v 

tichu a smířená v pondělí 11.října. Bylo jí 92 let. Jedna ze 

zakládajících členek a členka prvního výboru Klubu ŽAP, 

pro který žila. Závažná nemoc jí v posledních letech 

nedovolila už do Klubu docházet. Při návštěvách však 

stále vzpomínala na chvíle prožité ve společnosti nás 

všech. Byla milou kamarádkou a velmi štědrou 

sponzorkou.  

Miluško, pořád budeš s námi. 

 

 

 

 

 

Hned zapomeň, co jsi dal, ale nikdy nezapomeň, co jsi dostal. 

Seneca 
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Program vycházek a výletů – připravila Marta Votavová 

Připravila jsem pro vás program, ačkoliv nevíme, jak se bude vyvíjet epidemiologická situace. 

Program se proto může změnit a sledujte sms, kde vás budu aktuálně  informovat. 

Středa 3.11.2021 – film Zátopek v komorním kině Evald, Národní 60/28 

Za dodržení aktuálních hygienických opatření navštívíme film, který má naději získat Oskara. 

Zájemci se hlaste na tel. 724 028 845 do 29.10.2021 (závazná sms). Vstupenky objednám a 

zaplatím hromadně. Cena 70 Kč, členové ŽAP mají slevu 50%.  

Sraz v pasáži před kinem ve 13:45 hod, film začíná ve 14 hodin. 

Společná návštěva filmu Karel  

Ke konci listopadu navštívíme film Karel. Vzhledem k tomu, že program kin ještě není 

k dispozici, obdržíte informaci o místě a datu přes sms. V případě zájmu se závazně objednáte 

na mém telefonu (724 028 845) a já zajistím lístky. 

Neděle 2. 1. 2022 – Vycházka do Prokopského údolí  

Tuto tradiční vycházku uskutečníme bez prohlídky jesliček, které zde již vloni nebyly. Proto 

lehce změníme trasu. Sraz bude v 11,00 hodin na tramvajové zastávce Poliklinika Barrandov 

(ze Smíchovského nádraží tam jede tram č. 4,5,12,20). Procházkou sejdeme z kopečka na 

piknikové místo do Prokopského údolí u bývalého koupaliště. Zde si uděláme k obědu velký 

piknik. Každý může přinést něco dobrého na jídlo a pití, a hlavně na zahřátí. Potom budeme 

pokračovat Prokopským údolím do Hlubočep na autobus. Délka trasy je 4 km tj. kratší než 

cesta z Nových Butovic.  

Na tuto vycházku pozveme členky sdružení ALEN. Vidíme v tom příležitost, jak se poznat a 

připít si na zdraví v novém roce. 

Středa 2. 2. 2022 – návštěva Českého muzea hudby 

V tuto dobu bude v muzeu probíhat výstava Hudební zvěřinec. Pronikneme do světa zvířat, 

která inspirovala mnohé hudební skladatele. Sraz bude v 10,00 hodin před muzeem, kam 

dojedete tramvají 1, 12, 20, 22, 25 do zastávky Hellichova. Vstupné je 80 Kč, členové Klubu 

mají 50% .slevu, pokud budou mít do té doby zaplacené příspěvky na rok 2022. 
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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. 

 

V posledních dnech opět přibývají rychlým tempem nemocní s covidem. Chroničtí nemocní či 

senioři nad 65 let by při prvních příznacích covidu měli urychleně navštívit svého praktika. 

Ten by měl udělat test na covid a pokud bude kladný odeslat pacienta do nemocnice na léčbu 

monoklonálními látkami (Bamlanivimab a Regncov2). Látky se podávají ambulantně infuzí a 

jsou prakticky stoprocentně účinné. Pacient se po podání doléčuje doma. 

 

Něco pro ??? 

Jezte, co chcete, protože:  

Vynálezce sportovního běžeckého pásu zemřel ve věku 54 let 

Vynálezce gymnastiky zemřel ve věku 57 let 

Mistr světa v kulturistice zemřel ve věku 41 let 

Nejlepší fotbalista na světě, Maradona, zemřel ve věku 60 let   

Nyní: 

Vynálezce KFC zemřel v 94 letech 

Investor společnosti Nutella zemřel ve věku 88 let 

Vynálezce tureckého shurmeh a steak zemřel ve věku 104 let 

Vynálezce a výrobce cigaret Winston zemřel ve věku 102 let 

Vynálezce opia zemřel ve věku 116 let - při zemětřesení 
Vynálezce whisky Hennessy zemřel ve věku 98 let 

Vynálezci afghánského jídla (Qabeli, Manto a Chapli Kebab) jsou 
stále naživu. 

Jak ti lékaři dospěli k závěru, že cvičení prodlužuje život? 

Králík je stále čilý a žije 2 roky, ale želva, která se sotva pohne z 
místa, žije 300 let. 

Táák, 
a jak to doopravdy je ??????                                                                                                                                                                                   
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Výbor Klubu ŽAP a kontakty:           www.klubzap.cz 

                                                    E-mail: klub.zap@seznam.cz 

Hela Hotovcová předsedkyně                                                792 325 430                                   

                         e-mail: hotovcova                  

Dana Hybšová místopředsedkyně   O2 734 332 733 

                                   e-mail:dana.hybsova@seznam.cz                                                                 

Marta Křečková jednatelka, SR Aliance              607 850 120   

   e-mail: hamstrova@centrum.cz   

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 

   

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 

Alena Manderlová       O2       722 602 163   

        

   e-mail: alenmand@seznam.cz 

 

ŽAPodaj vydává Klub ŽAP vlastním nákladem pro klubové potřeby. 

Zpracovaly: Dana Hybšová, Jarka Petrová 

 

Neříkej vždy co víš, ale vždy se snaž vědět, co říkáš. 

Seneca 

http://www.klubzap.cz/
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