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 ŽAPodaj         

Březen 2022  
 
 
AKTUALITY, NOVINKY, ZPRÁVY 
 

 

 

 

Milé ŽAPky, ŽAPáci, vážení přátelé, 

 

jaro přichází a my se na něj těšíme. Při procházkách slyšíme zpívat ptáčky a na zahrádkách se 

objevují sněženky a bledulky. Jsou to pro nás poslové naděje na teplé, delší a hlavně klidnější 

dny. Těžko se vyrovnáváme s událostmi nedaleko našich hranic a se všemi důsledky, které 

z toho vyplývají. 

Všichni si přejeme, aby zvítězil rozum a my mohli v klidu žít a pracovat. 

 

 
Záleží na tom, jaký jsi, ne co máš! 

Seneca 
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PONDĚLÍ: 

Ergoterapie: 

Tak jsme se dočkaly. Čeho? Přece starých dobrých pondělků, kdy se parta práce-chtivých 

ŽAPek schází u stolu v zasedačce ve Světově ulici. Všechny máme radost ze setkání – i když 

je pravda, že ne každé pondělí se sejdeme všechny. Nevadí. Vždy je:  a) o čem povídat, b) pro 

každou se práce najde, c) ochutnávky zpravidla se nedají zkonzumovat a za d) nikdy se nám 

nechce skončit a jít domů! 

S tím teplem to pořád není tak, jak by to mělo být, ale protože to vím, chodím do kanceláře se 

značným „předstihem“, pustím topení na „plné pecky“ a než se ve 13,00 hodin sejdeme, je 

v zasedačce jako za kamny. Už to máme vychytané. Bohužel první setkání v tomto roce se 

nevydařilo právě díky tomu, že topení opět nešlo a v kanceláři byla zima, že pára šla od úst. 

Fajn je, že nás to neodradilo a že to snad nějaký čas bude fungovat jak má. 

Velikonoce se blíží a první termín prodeje máme v době, kdy píšeme tento ŽAPodaj, 

potvrzený.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celá lidská moudrost je obsažena ve dvou slovech 

čekat a doufat. 

Alexandr Dumas ml. 
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ÚTERÝ:  

Členské schůzky: 

Celá léta se členská schůzka koná poslední úterý 

v měsíci. Ani v roce 2022 tomu nebude jinak. Ani 

začátek schůzek se zatím nemění. To znamená, že 

předsedkyně Helenka schůzku zahájí v 16,00 

hodin v následujících termínech: 

29.března, 26.dubna, 31.května a 

28.června. 

Pokud by z jakéhokoliv důvodu nastala změna, 

všichni budete včas informováni. 

Na každou schůzku připravujeme zajímavou   

přednášku, nebo jiné vystoupení pozvaného hosta.   

Upozornění: Členské příspěvky je nutné zaplatit do 

konce března!!!  Možné je poslat na účet: 

5155150030/5500,  do variabilního sym. Jméno. 

Těšíme se na Vaši účast. 

 

Kavárnička v Chabrech: 

Všichni víme, že kromě jiného se budou výrazně zdražovat i energie. To souvisí i se 

zvýšenými náklady za nájmy (energiemi), které platíme za: bazén, členské schůzky, 

kancelář, kavárničku v Chabrech. A protože jsme nezisková organizace, musíme na tyto 

výdaje, (samozřejmě ještě kromě jiných – příspěvky členkám na kulturu, rekondiční pobyty, 

bazén, výdaje za  nutné nákupy pro ruční práce, odměny žákům za KD a další), najít finanční 

prostředky jak se lidově říká „vem, kde vem“. Proto výbor  po dlouhém 

jednání stávající situaci vyřešil takto: Každé třetí pondělí POZOR –

ZMĚNA se sice sejdeme, ale bude to v zasedačce ve Světové. Nebudeme 

pracovat, ale posedíme, popovídáme si při kávě, čaji a dobrých zákuscích. 

Výjimkou budou jubilea z důvodu míst k sezení. Na oslavu jubileí vždy 

chodí více ŽAPek než „jenom“ na posezení. A tak velká zasedačka 

bohužel ve Světové není. Takže oslavy jubileí rozdělíme na první a druhé 

pololetí a popřát jubilantkám (jubilantům) přijdeme do Sokolovny do 

Chaber. Přesné datum oslav bude samozřejmě ohlášeno s dostatečným 

předstihem. 

Věříme, že po tomto podrobném vysvětlení a zdůvodnění pochopíme, že chceme-li naše 

hezké tradice udržet, bylo nutné jisté změny udělat. Stejně jako před COVIDEM, tak i po 

COVIDU  se budeme těšit na krásná setkání. 

 

Poprvé se letos sejdeme výjimečně 11.dubna 2022  ve 14 hodin. 

 (18:dubna jsou Velikonoce) 
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STŘEDA: 

Minigolf: 

Hrajeme každou první a třetí středu 

v měsíci od 13.30 hod. Scházíme se 

v Kotvě na nám. Republiky ve 3. 

patře u zadních schodů. Poplatek 

pro členky je 40 Kč. Protože 

začínáme s obnovou této 

aktivity zveme všechny 

zájemce, i ty, kteří nikdy 

minigolf nehráli.  Nikdy 

není pozdě něco nového 

zkusit!!! Spoléháme na 

„starou gardu“ hráčů a 

těšíme se na nové!!!  

Minigolf jsme úspěšně 

„rozjely“ a další hry budou 

6. a 20.dubna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČTVRTEK: 

Bazén:   

Léta ubývají, roky přibývají. Snažíme se naše aktivity, mezi které od založení Klubu ŽAP 

patří cvičení a plavání, udržet. Na už tzv. zajetém termínu se nic nezměnilo. Stále platí, že ve 

čtvrtek ve 13,30 hodin se v bazénu na Jarově rozezní hlasy ŽAPek, pohybujících se ve vodě. 

V únoru jsme se zapojily do soutěže „Přeplaveme LA MANCHE“, kterou vyhlásila 

organizace Senzačních seniorů. Proto se i v bazénu  objevilo více plavajících, než je obvyklé.   

 

Protaj-či se ke zdraví: 

Cvičení taj-či pod vedením Ivana Trebichavského stále pokračuje. Scházíme se 

každý čtvrtek od 16.15-17.45 hod. v tělocvičně T3 přízemí, hlavní budova 
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Sokola – Újezd 452/42, Praha 1. Cvičení pořádá Aliance žen s rak. prsu a je pro naše členky 

zdarma. Potěšilo nás, že skupinu ŽAPek rozšířila MaruškaH.  

S sebou cvičební úbor a pití. 

 

 

Co se událo od posledního vydání Žapodaje: 

 

Na listopadovou schůzku 

jsme se těšily, protože nás 

kromě jiného čekalo zajímavé 

vyprávění sběratelky a 

tvůrkyně panenek paní Jany 

Malinové. Paní Jana nám o 

svém koníčku krásně 

vyprávěla a uvedla nás do 

napohled pohádkového světa 

panenek, ale my už víme co 

času, umu, fantazie i peněz 

tento koníček obnáší. Viděly 

jsme formy, polotvary i 

konečné výrobky. Přejeme paní 

Janě, aby se jí panenky dařily, na výstavách a soutěžích byla úspěšná. A také, aby přinášela 

její práce radost nejenom jí , ale i ostatním. Na jejího i našeho kamaráda Pavlíka budeme 

určitě vzpomínat. 

Děkujeme!  

 

V listopadu jsme navštívily kino Evald a shlédly film Zátopek. Naše generace Emila Zátopka 

pamatuje a víme jak vynikající sportovec to byl. Díky filmu jsme se dozvěděly mnoho 

zajímavého i o Daně, jejich vztahu a manželství a také době, která ovlivnila nejen jejich život. 

 

Dalším společně navštíveným filmem byl Karel. Z kina jsme odcházely se slzami v očích a 

ani muži se za ně nestyděli. Film byl zpracován velmi citlivě a přesto realisticky a my jsme si 

potvrdily, že Karel Gott zůstal „panem zpěvákem“ až do konce svých dnů. 

 

 

Vánoční prodeje: 

Proběhly sice omezeně, ale výtěžek 28 tisíc nás potěšil. Vždyť každá získaná koruna našemu 

Klubu pomáhá. Všem, které se o to zasloužily, děkujeme. 
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Netradiční „Vánoční“: 

 

Pečlivě a dlouho připravované Předvánoční setkání jsme musely díky covidovým opatřením 

zrušit. Bylo nám to všem moc líto, vždyť osobní kontakt je nenahraditelný. Ale to by nebyly 

Žapky, aby něco 

nevymyslely. Sešly jsme se 

alespoň po skupinách 

v naší kanceláři. Každá 

jsme si odnesla 

Pomocníka, kalendář a 

drobné dárky od sponzorů. 

Navíc děvčata výborky 

připravila tradiční tombolu 

a my se mohly těšit na 

výhru. Většina z nás byla 

jistě spokojena, vždyť díky 

sponzorům a i některým 

Žapkám byly balíčky 

opravdu hodnotné. A 

pokud jsme si nevytáhly 

šťastné číslo snad jsme to 

dokázaly vzít jako legraci a 

může nás těšit, že nás mají 

ostatní rády pro naši milou 

povahu. 

     Děkujeme našim 

věrným sponzorům – 

Avonu, Douwe Egberts, 

Helladě a nově Generali 

Investments a Sen – Senu. 

Děkujeme všem, kteří si balíčky koupili a tím přispěli do společné pokladny. 

Zvláštní poděkování patří Martě K., Věře O. a Jarce. Po dohodě 

navštívily členky, které nemohly ze zdravotních důvodů přijít. 

Předaly taštičky, pozdravy i balíčky tomboly. Jana Bednaříková, 

Líba Rešlová, Zdenka Hronovská, Jana Fiřtíková, Jarka Bertlová 

všechny  pozdravují a přejí ŽAPkám a jejich rodinám,zdraví a 

štěstí. Byly potěšené návštěvou a neskrývaly radost, že jsou stále jakoby s námi.  

 

 

 

Těš se ze života jaký je a jak Ti přichází. 

Seneca 
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Novoroční výšlap:  

1.ledna 2022 v 11 hodin jsme se sešly na zastávce tramvaje Poliklinika Barrandov. Jarka 

s Martou K. netrpělivě čekaly další chodce, ale dorazily jen Marcela a Hela. Zato Alenky, 

které jsme pozvaly na společnou vycházku byly v přesile i díky psímu kamarádovi. To nám 

připomnělo Lenku a Nelu, které také vždy chodily se svými čtyřnohými přáteli. 
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Vycházku jsme začaly zastavením u nového barrandovského kostela Krista Spasitele. Končila 

mše, tak byla možnost podívat se i dovnitř. Stavba i interiér se všem líbil. Je zde i komunitní 

centrum, výstavní prostory, kavárna. Vše co lidé na sídlišti potřebují, aby se měli kde scházet 

a měli k sobě blíž. Pokračovaly jsme do Prokopského údolí. S radostí jsme přivítaly Rudu, 

který nám šel naproti. Někdo se zastavil v pivovaru, ale většina došla na piknikové místo, kde 

začala hostina. Kdyby stůl nebyl z pevných fošen, musel by se pod donesenými lahůdkami, 

prohýbat. Vzpomněly jsme na Zdenu Hronovskou, která si přála, abychom si na výšlap 

koupily becherovku, kterou nám i zaplatila, na Hanku Huspekovou, protože jsme vzaly i její 

griotku. Dalším pitím přispěla Marcela a s tím co přinesly Alenky a my Žapky, bychom 

mohly jít na degustační soutěž. Každý účastník dostal od Žapek vánoční čokoládičku a my od 

Alenek dostaly krásné perníkové PF. 

    Prošly jsme celé údolí, hezky si popovídaly a někdo v Hlubočepích sedl na autobus a vydal 

se domů. Někdo ještě šel na Žvahov, aby měl z výhledu Prahu jako na dlani. Na Zlíchově 

jsme se rozloučily, poděkovaly si navzájem za krásně prožitý den a věříme, že se s Alenkami 

příště na nějaké akci setkáme. 

 

Kostel Klecany: 

Hned 2. ledna jsme se tentokráte ve větším počtu, sešly v kostele v Klecanech. Těšily jsme se 

na novoroční kázání pana faráře Pavla Kuneše i Rybovu mši. Obojí byl skvělý zážitek. Pan 

farář promlouval s velkou životní zkušeností a snad každého dovedl k zamyšlení nad životem, 

který žije. Zpívaná Rybova mše za doprovodu varhan byla překrásná. A jak by ne, vždyť 

účinkovali naši přední umělci ze státní opery. Odměnou všem, kteří toto pohlazení po duši 

připravili, byl dlouhý potlesk vděčných posluchačů. Věřme, že tato krásná tradice vydrží a my 

se opět příští rok v Klecanech sejdeme. Hanko, moc děkujeme za pozvání! 

 

Františkovy Lázně: 

Neděle 16.ledna byla pro účastnice 

mimořádného lázeňského pobytu 

opravdu sváteční. Na lednovém výboru 

jsme si řekly, že bezkontaktní doba trvá 

již dlouho. Našly jsme cenově výhodný 

lázeňský pobyt a nabídly jej všem 

Žapkám. Na přihlášení byla sice 

krátká doba, ale kdo se rozhodl, 

nelitoval. 

Zhodnocení pobytu napsala jedna 

z účastnic - Eva Pokorná: 

Pohodlně jsme dojely Pendolinem do 

Fr. Lázní. Z nádraží do hotelu REZA 

byl kousek, ale přesto nám odvoz 

zavazadel zajistil hotelový personál. 

Ubytovány jsme byly v komfortních 

pokojích se župany. K polopenzi jsme 
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měly polední snack – polévku, pečivo, salát. Snídani tvořil bohatý bufet, večeři výběr ze čtyř 

jídel o čtyřech chodech. Poslední večer byl Galavečer s živou hudbou. V ceně pobytu jsme 

měly 12 procedur, které podle zdravotního stavu vybrala příjemná paní doktorka a my si je 

opravdu užily!!! Přímo v budově byl kdykoliv k dispozici bazén s protiproudem a vířivkou, 

sauna i solná jeskyně. Také zde byl zdroj léčivé minerální vody.   

Personál byl vstřícný, ochotný, jídlo vynikající. Všude se dbalo na hygienu a byly rozmístěny 

desinfekce. Při odjezdu nám pan ředitel opět zajistil odvoz a sám nakládal zavazadla. 

Já osobně jsem za tuto možnost pobytu v lázních velice vděčná. Eva.  

PS. – I my jsme personál hotelu překvapily. Takový Galavečer ještě nezažili. Ukázalo se, že i 

vážně nemocný člověk – žena, dokáže při hudebních evergrínech protančit celý večer. Němci, 

kteří zpočátku zpívali, přestali a jen se dívali. 

 

 

Šťasten jsem jen, když svého času jsem pánem. 

Seneca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeden pohled zpátky – z hezkého 

odpoledního výletu 

  

a druhý obrázek je vzpomínka  na čas, kdy 

jsme jako skupina tento starý strom před 

mnoha léty objímaly. 
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Prague Onco: 

26.ledna se Dana s Jarkou na pozvání Dialogu Jessenius zúčastnily 13.ročníku pacientské 

sekce Onkologického kolokvia. Záštitu nad akcí měla prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc., 

která také jako první vystoupila s příspěvkem „Kondicí proti rakovině“. Toto je téma, kterému 

se v našem Klubu velmi věnujeme. Je důležité být duševně i fyzicky aktivní. Snad každý to 

chápe, ale většina z nás proto nedělá dost. Našim krokem je obnova hraní minigolfu a věříme, 

že nás i sebe podpoříte svou účastí. 

Dále vystoupila Mgr. Petra Adámková z Onko-Unie s plány  HOP na rok 2022. Nás zaujal 

druhý názor. Bohužel z praxe víme, že není snadné najít lékaře, který konzultaci druhého 

názoru provede. Dobré jsou zkušenosti v MOÚ v Brně. 

Mgr. Šárka Slavíková z Amélie se věnovala zdravotně-sociální problematice. Pokud by někdo 

potřeboval pomoci, obraťte se s důvěrou na Amélii. 

Další příspěvek MUDr. Jana Novotného Elektronizace zdravotnictví – švédský model byl pro 

nás jako z říše snů. Ale i laik pochopí jak lze věci dělat rychle, úsporně a při tom dobře. 

MUDr. Novotný pracuje ve Švédsku a v Česku v Ikemu. 

Vystoupení psychologa Martina Pospíchala bylo jako vždy poučné. Pokud opět potřebujete 

poradit, kontakt na pana doktora je v Pomocníkovi. 

Hojení ran v onkologii nám přiblížil MUDr. S. Vokurka. Je vynikající, že i tady došlo 

k pokroku a my pacienti každou pomoc oceníme. 

Závěr byl věnován genomovému testování v ČR. O této problematice jsme si již říkaly na 

schůzce, ale pokrok a výzkum pokračuje jak nám ve své přednášce řekli M. Svoboda a Z. 

Vášová. Úplně zjednodušeně řečeno, podle druhu nádoru už lékař ví, koho léčit chemoterapií 

či hormonálně a pro koho by to bylo zbytečné a tím zatěžující.  Test MammoPrint analyzuje 

70 nejdůležitějších genů spojených s rekurencí (návratem) karcinomu prsu a klasifikuje 

pacientky do skupiny s nízkým či vysokým rizikem vzniku vzdálených metastáz do 10 let. 

BluePrint test je genomický test, který umí předvídat chování nádoru a jeho agresivitu. 

 

 

Muzeum hudby: 

Ačkoliv se po mnoho let vzorně a 

obětavě stará Marta Votavová 

nejen o kulturní zážitky pro 

členky Klubu ŽAP, ne každá ze 

členek si její píle, kdy přípravám 

obětuje vždy spoustu energie a 

volného času váží, což je smutné. 

Stalo se již po několikáté, že se  

na místě srazu, často lákavé akce 

setkala Marta jen s jednou, nebo 

dokonce žádnou z nich. Tak 

tomu bylo i ve středu 2. 2. 2022 

před dveřmi muzea hudby, kde 

jsem krátce před desátou stanul 
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zcela sám. Nejdříve jsem si myslel, že jsem 

si popletl datum, pak mě napadlo, zda 

akce nebyla na poslední chvíli zrušena, 

aniž by to Marta zveřejnila a tak jsem 

zavolal Daně Hybšové, abych se 

dozvěděl pravdu. Sotva jsem přiložil 

telefon k uchu, spatřil jsem bílý kabát a 

v něm přicházející Martu, která se 

stejně jako já divila, že tu nikdo jiný 

není. Čekali jsme dalších deset minut, 

až jsme se oba rozhodli, že sami dovnitř 

nepůjdeme, když se náhle objevila 

Jiřina. A tak jsme tedy vešli dovnitř a 

žádný z nás této návštěvy nelitoval, 

neboť více jak hodinová prohlídka za to 

stála. Prohlídkový okruh byl rozdělen na dvě části, a to stálá expozice historických hudebních 

nástrojů a pak sezónní expozice, která byla tentokrát věnována inspiraci všech známých 

hudebních skladatelů dle zvířat. Zde jsme se mimo jiné dozvěděli, že známé rčení: „hluchý 

jako tetřev“ neznamená, že by zmíněný pták trpěl 

hluchotou, ale že vždy při námluvách vylučuje tak 

silné, pro člověka neslyšící zvuky, kterými je 

on sám zahlušen, že nevnímá okolní 

predátory. Celá prohlídka neměla chybu. 

Všude byla sluchátka, kdy si návštěvník za 

pomoci tlačítka zvolil ukázku hudby nebo 

zvuku ptactva a zvířat. Pak jsme šli o patro 

výš, kde byly vystaveny jednotlivé hudební 

nástroje. Sotva Marta spatřila klavír, hned k 

němu usedla a bravurním způsobem zahrála 

jednu z Arabesek Antonína Dvořáka. 

Pak jsme přešli do další místnosti, kde byla 

elektrická kytara. Tu měla Marta poprvé v 

ruce a byla nesmírně ráda, že jí vyzkoušela. 

Rozezpívala dokonce i pána, který toto 

oddělení hlídal.  

Prohlídka dále pokračovala jednotlivými 

místnostmi, kde byly strunné nástroje: violy, 

housle, kontrabasy, mandolíny, ukulele, atd., 

pak dechové nástroje: tuby, trubky, klarinety, hoboje, atd., pak klávesové nástroje: klavíry, 

pianina, čembala nebo varhany, kde si Marta zabrnkala na malých varhanech s ručním 

měchem jednu ze známých melodií, dále bylo oddělení bicích nástrojů: tympány a bubny a 

zcela nakonec místnost, kde byly královské harfy. Jednu z nich si rovněž Marta vyzkoušela, 

neboť stejně jako já dosud nevěděla, jak jednotlivé struny zní. 

V poslední místnosti nám paní, co hlídala vzácné exponáty pustila orchestrion, který si zahrál 

v seriálu „Chalupáři“. Nakonec jsme byli rádi, že nás nešla celá banda. Byli jsme pouze tři, že 
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byl čas a možnost si vše prohlédnout a v poklidu vyzkoušet. Nikdo z nás tří nelitoval, ba z 

návštěvy muzea měl zážitek na zbytek svého života. 

                                                                                                                             Ruda 

 

 

Rudo, moc se mi tvé povídání líbilo a věř, že kdybych nebyla na cestě z Itálie, šla bych jistě 

také. Jarka 

 

 

VÝROČNÍ  SCHŮZE ŽAP: 
Výroční schůze Klubu ŽAP proběhla v řádném termínu za účasti   30ti    ŽAPek. Předsedkyně 

Helenka Hotovcová přednesla výroční zprávu o dění v uplynulém roce 2021. Zprávu o 

finančním hospodaření přečetla za nemocnou pokladní Evu Zelenkovou ing. Marta Votavová. 

Protože nebyly žádné námitky ani doplňky ze strany členek, byla zpráva jednomyslně 

schválena.  

V průběhu diskuze byl dán návrh na zvýšení členských příspěvků od roku 2023 na částku 

400,- Kč. Zvýšení bylo vzhledem ke zdražování energií také jednomyslně schváleno. 

 

 

La Manche: 
Tak jako v loňském roce tak i letos jsme se zúčastnily akce SEN SENU plavání i chůze. Marta 

K. a Marcela se 28.2. za náš Klub zúčastnily společného plavání v bazénu v Řepích na 

ukončení této akce.  

Jak jsme byly celkově úspěšné vidíte v tabulce, kterou zpracovala MartaV. Účastníci se 

mohou opět těšit na milý dárek. Za účast jsme pro Klub získaly novou hru kroket, na 

rekondicích ji jistě využijeme. 

 

 
Název klubu:  Klub ŽAP, ženy s nádorovým onemocněním z.s.   

Místo: Světova 8, 180 00 Praha 8  v metrech 

Název 
bazénu: 

Střední odborná škola Jarov Délka plav. 
dráhy: 

12,5 

Adresa: Učňovská 1, 190 00 Praha 9   

    

Poř. číslo: Příjmení a jméno: Počet bazénů: Počet km: 
1 Maierová Marcela 326 4,075 

2 Křečková Marta 400 5,000 

3 Petrová Jaroslava 13 0,163 

4 Jakubcová Emanuela 300 3,750 

5 Zelenková Blanka 50 0,625 

6 Matějčková Jaroslava 24 0,300 

7 Bílková Irena 94 1,175 

8 Pařízková Danuše 168 2,100 

    

 Celkem  17,188 
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Nic neničí organizmus tak, jako dlouhodobá fyzická pasivita. Život je pohyb. 
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Pořadí Příjmení a jméno: počet nachozených km
1. Petrová Jaroslava 189

2. Votavová Marta 167

3. Morvayová Edita 127

4. Neprašová Jiřina 113

5. Krause Rudolf 111

6. Kohoutová Zdenka 100

7. Maierová Marcela 96

8. Otradovcová Věra 96

9. Hotovcová Helena 96

10. Hromasová Míla 95

11. Manderlová Alena 89

12. Štolová Jaroslava 89

13. Spatzová Marie 82

14. Krejcar Zdeněk 72

15. Matějčková Jaroslava 67

16. Krejcarová Jana 55

17. Svobodová Jarka 50

18. Hybšová Dana 45

19. Burianová Marie 34

20. Eichlerová Jarmila 32

21. Plainerová Zdeňka 30

22. Kolaříková Marcela 28

23. Křečková Marta 25

24. Pařízková Dana 25

25. Dufková Miluše 25

26. Bílková Irena 24

27. Pokorná Eva 22

28. Zelenková Blanka 20

29. Nováčková Marie 10  
Omylem nám „vypadla“ Marie Havlová                125 – omlouváme se. 

 

 

Setkání v Amélii: 
Dana s Jarkou se 1.března sešly s ostatními zástupkyněmi pražských organizací. Amélie 

zahajovala Tulipánový měsíc a pozvala nás na setkání s výměnou zkušeností, prodej tulipánů 

a výrobků z jejich obchůdku. Hezké odpoledne zakončil koncert sympatické autorky a 

zpěvačky Elišky Sýkorové. 

 

 

Velikonoční prodej: 
21. března jsme se zúčastnily charitativního Jarmarku v Libni. O naše výrobky byl zájem a 

jsme rády, že se líbily. 

 

14., 15. a 16.dubna jsme 

pozvány na velikonoční 

trhy, které se konají na 

Václavském náměstí – 
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„u koně“,v místech kde byly vánoční trhy. Hledáme ŽAPky, které jsou ochotné přijít do 

stánku prodávat. 

Dále jsme souhlasily s pozváním na Libeňskou pouť, která se koná 23.dubna na prostranství 

před MÚ Libeň (Bílý dům). Zájemkyně o prodej – přihlaste se. 

Srdečně zveme přátele a příznivce Klubu ŽAP na velikonoční trhy na Staroměstském náměstí, 

kde v charitativním stánku budeme \prodávat ve dnech 9. a 10. dubna. 

 

 

Výroční schůze a Sympozium Ligy proti rakovině: 
29. března jsme zvládly účast na akci LPR i naši pravidelnou měsíční schůzku s přednáškou 

Mgr. J. Sikorové.  Sympozium bylo zaměřeno, stejně jako Květinový den, na prevenci nádoru 

děložního čípku a varlat. 

Touto cestou chceme upřímně poděkovat Lize proti rakovině za nedocenitelnou práci pro 

onkologické pacienty a zvláště za mimořádný finanční příspěvek na činnost neziskových 

Klubů (zapsaných spolků) onkologických pacientů. 

 

Rubrika zdraví: 
Dotované masáže od LPR pokračují i v roce 2022. Objednat se můžete u Mgr. Jany Sikorové 

tel. 604 342 633. Pracoviště má na poliklinice Lípa Nové Butovice, Seidlerova ul., 4. Patro  

sekce D, č. dveří 507. Dotovaná cena masáže pro onkologické pacienty je 100 Kč. 

 

Na časté dotazy týkající se epitéz odpovídáme: 

Adresy prodejen jsou uvedeny v Pomocníkovi, kde můžete zjistit kódy jednotlivých epitéz.  

Často používané epitézy a jejich kódy: Anita Active Asymmetric 1084 L/P (epitéza 

prodloužená do podpaží, odlehčená s kanálky vhodná i do plavek) 

Epi Essential 2S 440 ( trojúhelníková), Breast Caré ABC odlehčená asymetrická 10222 

 

Studio Ludwig Minská 9, Praha 10 zavedlo novou službu „ Pošli to dál“. Kdo má nevyužité 

kompenzační pomůcky (epitézy, turbany, paruky....) může je sem přinést a oni je 

v charitativním bazaru předají ženám, které je využijí. Tel. 776 733 296 

 

 

Edukace: 
Opět jsme úspěšně zahájily po covidové přestávce přednášky ve školách. Jsme rády, že jsme 

získaly finanční grant na zakoupení nového výukového modelu. 

 

 

Dny zdraví v Letňanech: 
Proběhnou 6.dubna od 10 -17 hodin na Vstupním náměstí, stanice autobusu Tupolevova.  

Klub ŽAP se tradičně zúčastní s modelem a edukací samovyšetřování prsů. 

 

 

Historická tramvaj: 
Na poslední členské schůzce nám udělal Ruda radost. Slíbil zajistit pro nás okružní jízdu 

Prahou historickou tramvají. Podmínkou je účast nejméně 20 osob.  

PROGRAM  AKCE HISTORICKÁ ŽAPOTRAMWAY - STŘEDA 27. DUBNA 2022: 
 

SRAZ ve 12:00 hodin v areálu depa Střešovice 
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12:30 - 13:30 prohlídka muzea Městské hromadné dopravy s odborným výkladem 
(vstupné platím já jako dar ŽAPkám) 

14:00 odjezd historickým sólo motorovým vozem s kapacitou cca 20 osob 
TRASA: depo Střešovice - Hradčanská - Strossmayerovo náměstí - Náměstí 

Republiky - Masarykovo nádraží - Václavské náměstí - Lazarská - Karlovo 
náměstí - Moráň - Albertov - Výtoň - Palackého náměstí - Myslíkova - Národní 
divadlo - Újezd - Malostranské náměstí - Malostranská - Staroměstská - Čechův 
most - Malostranská - Pražský hrad - Brusnice - Pohořelec - Myslbekova - 
Brusnice - depo Střešovice se zatažením v 15:30 hodin.  

     Dotovaná cena pro ŽAPku bude 50 Kč.                                               Ruda 

 

 

26. ročník Českého dne proti rakovině: (Květinový den). 

Letos připadá na středu 11. května. V pevných prodejních místech se může prodávat od 11-

15.května. Barva stužky bude fialová a téma je Prevence nádoru děložního čípku a varlat. 

Věříme, že prodej kytiček bude pro každou členku prestižní záležitostí. Všechny víme, že se 

jedná o nejjistější příjem do naší pokladny. Podrobnější informace se dozvíme průběžně. 

 

 

Koncerty v Korunní 60: 
Každé první úterý v měsíci od 14.30 hod. si uděláme radost a můžeme navštívit tyto oblíbené 

koncerty. Vstupné je dobrovolné a prostředí příjemné. 

 

 

Vycházky: 

Vycházka do Chaber: 

      9.března jsme na pozvání AlenkyM navštívily výstavu „Jak se žilo v Chabrech“. O této obci 

jsou písemné zápisy již v 10.století. Výstava, kterou jsme viděly je za století minulého. O to 

více nám byla blízká, protože téměř všechny vystavené věci známe ještě z hospodářství 

našich babiček a dědečků. A jak milé bylo, když někteří poznali na školních fotografiích sebe 

či své známé. Také jsme si mohly udělat malý vědomostní test. Chaberští, výstavu máte moc 

pěknou! A jak je zvykem po výstavě jsme zašly do cukrárny a duševní pohodu doplnily i 

konzumací dobré kávy a zákusků. Alenka byla tak hodná a zájemce provedla po Chabrech. 

Hezky jsme se prošly a domů odjely z Čimic. Álo, děkujeme. 

 

 

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

 

Pátek 8.4.2022 – Panenský Týnec – nejmagičtější místo České republiky 

Sejdeme se nad metrem Nádraží Veleslavín, kdy vyjedete oboje schody a počkáte u 

občerstvení v 10:30h. Pak půjdeme na zastávku autobusu č.389, odjezd 10:45h.  Cesta trvá 

hodinu a vystoupíme přímo u nedostavěného kostela. Prohlédneme si park, bývalý klášter a 

kostel, povíme si něco o historii a vyzkoušíme si magickou energii chrámu. Potom posedíme 

v místní kavárničce, kde je možnost zakoupení suvenýrů. Návrat po 13.hodině přímým 

autobusem, případně ve 14 h. s přestupem přes Slaný. 
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Květnová vycházka nebude z důvodu přípravy Květinového dne a rekondice. 

 

 

Sobota 4.6.2022 – výlet do Jičína – vedoucí Nela Jakubcová (tel. 723 500 152) 

      Sejdeme se na metru Černý Most v 8:30h a společně sejdeme na stanoviště č.1, odkud v 8:45 

odjíždí autobus do Jičína. Cesta trvá hodinu. Společně si prohlédneme náměstí s průvodkyní a 

potom bude volno na prohlídku zámku, galerie, oběd v restauraci, cukrárnu aj. zájmy. 

Společný odjezd bude ve 15:25 z atobusového nádraží. 

     Zájemci o zakoupení zpáteční jízdenky se hlaste mezi 30.-31.5. Martě Votavové. 

 

Středa 22. 6. 2022 – Zákoutí staré Prahy a loď Pivovar 

      Navážeme na vycházku o průchodech a sejdeme se před Palladiem na nám. Republiky v 10 

hodin. Projdeme známé i neznámé uličky, podíváme se do zahrady kláštera sv. Anežky České 

a skončíme na Vltavě na lodi Pivovar, kde v 11:30 h otevírají. 

 

 

REKONDICE: 
Letos, to znamená v roce 2022 se nám snad konečně podaří -  po dvou letech omezování a 

odkládáníb – uskutečnit rekondiční pobyty tak, jak jsme je naplánovaly. 

Pro první pololetí to jsou: 

První – jarní rekondiční pobyt se uskuteční v Luhačovicích – v hotelu 

HARMONIE. 

Termín: 22.5. – 26.5. 

Cena pro ŽAP: 4.200,- Kč 

Počet zajištěných lůžek: 26 

Placení: dne 4.dubna od 10,00 do 12,00 hodin spolu s potvrzenou přihláškou v kanceláři 

ŽAP, nebo do  stejného data na účet číslo: 5155150030/5500, do variabilního sym. Napište 

Jméno. 

 

Druhý rekondiční pobyt proběhne v Putimi – penzionu PUTIM. 

Termín: 11.6. – 18.6. 

Cena: Bude stanovena podle výše dotace Magistrátu hl.m.Prahy 

Počet zajištěných klůžek: 30 

Placení: 2.května spolu s přihláškou v kanceláři od 10,00 do 12,00 

hodin, nebo do stejného data na účet číslo: 5155150030/5500. Do 

variabilního sym. Napište své jméno. 

 

 

 

 

Jdi za svým snem. Jdi za svými tužbami. \naplň je. 

Nenechej se nikým a ničím zastavit….. 

 



 
 

18 
 

DŮLEŽITÉ  INFORMACE: 

 

    Ještě k prodeji kytiček (KVĚTINOVÝ DEN). Při jednání výboru v březnu t.r. o tom, kolik 

kytiček letos k prodeji budeme objednávat, výbor rozhodl, že každá členka, která je přihlášená 

na zájezd k moři, „musí“ prodat minimálně 100 kytiček. Důvod: Klub ŽAP přispívá na zájezd 

každé 5.000,- Kč. Je logické a rozumné, alespoň část poskytnuté dotace získat prodejem 

květinek v rámci KVĚTINOVÉHO DNE. 

 

 

SPUSTILI JSME SBÍRKU: 
 
Podporujte ŽAPky, buďte zdravé ženy a matky!  
Váš přítel chtěl, abyste byli mezi prvními, kdo se o sbírce 
dozví. Sbírku můžete podpořit finančně nebo třeba tím, že ji 
budete sdílet mezi své známé. 
SBÍRKA 
Děkujeme, že s námi pomáháte. 
Tým znesnáze21 

 

 

 

ČNB stahuje bankovky s úzkým proužkem Od července 2022 skončí platnost starších 

bankovek nominálních hodnot 100, 200, 500, 1000 a 2000 korun z let 1995 až 1999. 

Stahované starší vzory bankovek jsou od těch, které mají od druhé poloviny roku 2022 nadále 

zůstat v oběhu, nejsnáze rozpoznatelné šířkou stříbřitého proužku - ochranného prvku, který 

vertikálně protíná bankovku. Tento proužek je u stahovaných bankovek úzký a jeho barva se 

při naklopení nemění. Nejnovější vzory bankovek mají proužek širší a při naklopení mění 

barvu z hnědofialové na zelenou. Jednotlivé vzory od sebe dále odlišuje letopočet vyobrazený 

na lícní straně bankovky a další ochranné prvky. Bankovky, které zůstanou u veřejnosti i po 

ukončení jejich platnosti, budou moci lidé vyměnit od 1. července 2022 do 30. června 2024 na 

pobočkách všech bank, které poskytují pokladní služby a současně také na všech sedmi 

pobočkách ČNB. Od července 2024 bude výměna možná už jen na pokladnách ČNB po 

neomezenou dobu. Prověřte tedy své peněženky a odborové pokladny a včas se zbavte 

bankovek s končící platností. 

 

 

 

 

Moudro Antiky a raného středověku: 

 

Nesnažte se, aby se vše, co se děje, odehrávalo podle Vašeho přání 

přejte si ale, aby se vše stalo tak, jak se stát má. 

A Váš život bude klidný. 

Epiktetos 

 

 

https://www.znesnaze21.cz/sbirka/podporujte-zapky-budte-zdrave-zeny-a-matky
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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      

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 e-mail: alenmand@seznam.cz O2      722 602 123  

     

 

ŽAPodaj vydává Klub ŽAP vlastním nákladem pro klubové potřeby. 

Zpracovaly: Dana Hybšová, Jarka Petrová 

 

 

Změň, co změnit můžeš, ostatní nech být. 

Seneca 

http://www.klubzap.cz/
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