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 ŽAPodaj         

Červen 2022  
 
 
AKTUALITY, NOVINKY, ZPRÁVY 
 

 
 

Život je premiéra,repríza už nebude !!! 
 

„Čas běží jako jelen ……“ 

Krásně řečeno. 

Nedovol, aby byl život jen vyhlídkový let. Prožij ho naplno a to hned teď. 

Pokaždé, když se ráno probudíš, máš o den méně času – tak s ním neplýtvej! 

Nalaď se do pohody, starosti hoď za hlavu – život je mnohem krásnější, když máš 

dobrou náladu!  

V životě potřebuješ: slunce pro krásný den, měsíc pro krásnou noc, a lásku a zdraví pro 

krásný život! 

Nedovol  nikomu, aby s Tebou špatně jednal. 

Važ si svého srdce, své mysli, těla a duše. 

 
Milé ŽAPky, ŽAPáci, milí přátelé, 

 

předprázdninový ŽAPodaj je vlastně posledním za první pololetí. 

Za pár dní začínají školní prázdniny a pro nás to znamená téměř 

dvouměsíční přestávku v pravidelné Klubové činnosti. Ať už 

zůstáváme s rodinou doma, nebo se vypravíme na svá letní sídla – 

chaty a chalupy, nebo budeme trávit volný čas se svými vnoučaty 

a pravnoučaty, přání nás všech je, abychom se za dva měsíce opět 

sešli  zdraví, plni načerpané energie, s chutí do práce, která nás 

bude čekat.  

Všem Vám přejeme krásně prožité slunečné letní dny. 

 
Ještě dnes bych chtěl poděkovat člověku, který vynalezl prázdniny. 

Jean Paul 
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PONDĚLÍ: 

Ergoterapie: 

 

Samozřejmě, že naše ruční práce budou pokračovat po 

„prázdninách“ tak, jak jsme zvyklé. Každé pondělí vždy 

ve 13,00 hodin se sejdeme v zasedací místnosti 

kanceláře ve Světově ulici. Ty z vás, které rády 

zaměstnají svoje ruce, mají radost z vytvořených 

maličkostí, jsou vítány. Posedíme, popovídáme a už 

tradičně zkonzumujeme všechny přinesené dobrůtky 

při čaji či kávě. Poprvé po prázdninách se sejdeme  

5. září. Už teď se těšíme.  

 

 

ÚTERÝ: 

Členské schůzky: 

 

Nic se nezmění. Členské schůzky i po prázdninách se budou konat každé 

poslední úterý v měsíci Pro jistotu si již teď zapište do diáře následující data: 

20.září (pozor změna), 25.října, 29.listopadu. 

Prosincovou členskou schůzku nahradí jako každý rok Předvánoční posezení, 

které připravujeme na pondělí 12.prosince. Přesnější údaje a podrobnosti se včas dozvíte na 

členské schůzce – nejpozději 29.listopadu. 

Věříme, že účast na příštích setkáních bude početnější, než na schůzce květnové. Těšíme se na 

všechny členky a členy Klubu.  

 

 

STŘEDA: 

Minigolf: 

Je hezké, že jsme si zvykly setkávat se 1.a3.středu v Kotvě na minigolfu. Celkem pravidelně 

nás chodí kolem 10. Vůbec nevadí, když si s sebou vezmete kamarády. Byly se na nás podívat 

i Alenky a jejich paní předsedkyně nám napsala, že se nás chystají vyzvat na vánoční turnaj. 

To bude určitě hezké setkání. Takže ŽAPky a ŽAPáci 7.a 21.září ve 13.30 zase v Kotvě na 

viděnou!!! Samozřejmě zahrát si můžeme zajít i o prázdninách třeba s vnoučaty. 

 

 

ČTVRTEK: 

 

Plavání a Tajči  má prázdniny, nekoná se. Začínáme zase v září. 
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Kavárnička: 

                                                                                                        

První  „pocovidová“ 

kavárnička se konala 

v nových – krásných 

prostorách 

Chaberského dvora. 

Sešly jsme se 

17.května, abychom si 

uspořádaly ,,svou“ 

oblíbenou kavárničku. 

Tady je čas na 

povídání, vzpomínání, 

nové nápady.   

U přinesených dobrot 

a výborné kávy to jde 

samo. 

 

 

 

Jubilejní kavárnička: 

Nečekaný odchod kamarádky Evy Zelenkové nás hluboce zasáhl. Od počátku smutné události 

jsem byla s dcerou Evy, Martinou, v úzkém kontaktu. Je taková tradice, že se po smutečních 

obřadech ŽAPky setkávají. I Martina si přála setkat se s mamčinými, a teď i svými, 

kamarádkami. Jediná příležitost po rekondici v Putimi a před prázdninami byla dlouhodobě 

plánovaná jubilejní kavárnička. Také časový odstup na uklidnění nám připadal vhodný. 

Otázka byla – bude etické spojit bolest s odchodem blízkého člověka s radostí dožití 

jubilantek? Stalo se, nenašly jsme jiné řešení.  

Červnové jubilejní setkání zachovalo jedinou tradici - připravit a přinést bohaté pohoštění. 

Martině jsem rozmluvila formu kar, ale stejně se na pohoštění bohatě podílela. 

Zastavit se a zavzpomínat na Evu jsme každá měla možnost u vystavené fotografie, zapálené 

svíčky a oblíbených voňavých pivoněk. Vím jistě, že by se Eva radovala z toho, jak se 

Martina mezi námi pohybovala, s většinou se zná, i my jsme cítily jako by mezi nás patřila. 

Nečekaný, překvapivý byl příchod ŽAPána Rudy. Byl sice jediný muž, ale neseděl osamělý, 

říká, že se mezi námi babičkami cítil dobře. I z něho by měla Eva radost. 

Oživili jsme prostory Místního úřadu Chaberský dvůr, kde nám připravili sezení u stolečků. 

Počasí bylo sice slunečné, ale pod slunečníky přijatelné. K Evině poctě a nám pro potěšení 

Marta Votavová zahrála na pianino tři skladby, jedna byla z jejího vystoupení na závěrečném 

koncertu Akademie seniorů, kterou Marta letos absolvovala. Eva na koncerty chodila ráda a 

Martinino hraní obdivovala. 

Ceremonie blahopřání, předávání dárků a květin byla veselá. Naše pozvání přijalo šest 

jubilantek - pro někoho prý  byly některé tváře neznámé - a překvapení nad údajem na plaketě 
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nebrala konce. Ukázka zdravé výživy v taštičce asi každou nenadchla, ale dobrou náladu 

nezkazila. Nechyběl malý přípitek a radost z přátelského posezení.  

Váhala jsem, zda mám mezi nás pozvat paní starostku Mgr. Kateřinu Šilhovou Šafránkovou. 

Situaci vyřešila sama, přišla nás „neformálně“ pozdravit a popřát hezké zážitky. O Klub ŽAP 

se zajímá, s její pomocí můžeme počítat, ale jaká bude změna po volbách nebo v sokolovně 

dopředu nikdo neví. Poděkovaly jsme jí, její pomoc byla nedocenitelná. 

Tentokrát nesmím skončit bez poděkování, protože o naše hezké zážitky se každá svým 

způsobem zasloužila: chci poděkovat Martině, Daně H., Martě V., Alence, Božence, Helence 

J. a Mirce. 

                                                   Milu 

 

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

 

 

 
 Eva.  Odešla neočekávaně. Tiše ve spánku 

první neděli v červnu. Byla dlouholetou 

členkou Klubu ŽAP, kde se téměř od počátku 

pečlivě starala o finance.  Kamarádka, 

přítelkyně.  

Za Tvoji obětavou práci,  Evo, Ti děkujeme. 

Budeš i  dále stále s námi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 
Hned zapomeň co jsi dal, ale nikdy nezapomeň co jsi dostal. 
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MUZEUM A HISTORICKÁ ŽAPOTRAMVAJ 
 

V roce, kdy jsem slavil svá dvě životní jubilea: 50 let práce u Dopravního podniku 

hlavního města Prahy, mezi tramvajemi a kdy v červenci dovrším 

70 let svého věku, pozval jsem své milé ŽAPky a několik 

svých přátel na prohlídku Muzea městské hromadné dopravy, 

na téměř dvouhodinovou projížďku historickým motorovým 

vozem evidenční číslo 349 z roku 1914. 

K mému milému překvapení došlo, když jsem s měsíčním 

předstihem osobně žádal své dva přímé nadřízené, kteří mi z 

celkové ceny 8 500,- Kč dali maximální slevu, tak že jsem 

ŽAPkám nakonec zrušil i požadovanou cenu jízdného ve výši 

50,- Kč. Tato částka se však nakonec přece jen předem vybrala  

od všech, které přislíbily účast, aputovala do společné 

pokladničky Klubu ŽAP. Sám jsem byl mile překvapen, že zájem 

o akci mělo více jak dvacet ŽAPek, takže kapacita 24 sedících 

osob v motorovém voze byla zcela zaplněna. Podařilo se mi 

sehnat jednoho z nejlepších řidičů, Jaroslava „Lištičku“ Černého 

(ten vždy vozí na bočních sklech svého stanoviště dvě zrzavé lištičky, jako talismany), který 

byl ochoten i v den  svého svátku, navíc ze svého volna nás povozit po Praze. Navíc sám 

sehnal svého kamaráda, který během akce vytvořil více jak 250 fotografií.   

Aby celá akce byla ještě zajímavější, vyškemral jsem zcela mimořádný vstup a otevření 

Muzea městské hromadné dopravy i s půvabnou průvodkyní Karolínkou Hubkovou, která 

všem snížila o dvě třetiny vstupné (z 60 na 20,- Kč) a navíc nás ochotně  provedla mezi 

vzácnými exponáty. Její výklad pak ještě po prohlídce doplnil řidič Jaroušek, který se ještě 

před jízdou široce rozpovídal o historii motorového vozu, se kterým jsme celou trasu 

absolvovali. Trasu i s jízdním řádem jsem vytvořil se souhlasem vedení. Po dohodě s řidičem 

jsme trasu ještě o půl hodiny protáhli, takže jsme jeli téměř po celé vnitřní Praze, 

nejzajímavějšími místy a vyhnuli se výlukám: 

Vozovna Střešovice, Hradčanská, Strossmayerovo náměstí, 

Výstaviště, Planetárium, Nádraží Holešovice, Libeňský most, 

Palmovka, Invalidovna, Florenc, Masarykovo nádraží, 

Václavské náměstí, Lazarská, Karlovo náměstí, Moráň, 

Albertov, Výtoň, Palackého a Jiráskovo náměstí, Myslíkova, 

Národní třída, Národní divadlo, Újezd, Malostranské náměstí, 

Malostranská, Pražský hrad, Brusnice, Pohořelec, Malovanka, 

Královka, Myslbekova, Brusnice a Vozovna Střešovice. 

Myslím, že se všem tato má akce líbila, nakonec se sešlo více 

osob, než jsem původně očekával, kdy vůz doslova praskal ve 

švech, neboť kromě sedících ještě deset osob stálo na obou 

plošinách.  Ačkoliv chyběla Marta V., Jaruška i Hela, které by se 

také rády této akce zúčastnily, jmenovitě jsem poznal z řad 

členek klubu ŽAP pouze): Danušku, Martičku K., Elvírku, Marušku, Petra, Marcelku, 

Milušku a celou řadu dalších, které bohužel znám jen podle vidění. Z řad svých přátel jsem 

pozval  Pavla, bratry Honzu, Pepu, Michala, svého bratrance Václava, manžele Kecovi, 

Andrejku. Nakonec k nám ještě cestou u Jindřišské věže přistoupil Petr S, tak že se nás ten 

den vezlo asi pětatřicet. Naštěstí nám ten den vyšlo i počasí, tak vše se myslím vcelku 

vydařilo a všichni byli spokojeni.       

                ŽAPák Ruda v Praze dne 28. dubna 2022   

Díky Rudo za krásný zážitek a za jeho sponzorování. 
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Koncerty v Korunní: 

Obohatily náš kulturní program, děkujeme za ně a budeme se těšit opět na setkání po 

prázdninách. 

Další koncert měla naše členka Marta Votavová. Byl absolventský po třech letech studia hry 

na klavír. Byli jsme pozváni všichni, ale termín konání koncertu byl bohužel v době naší 

rekondice. I tak bylo milé, že o krásné vystoupení se s Martou podělily Dana, Miluška a 

Jiřinka. A nám ostatním Marta zahraje, jak to jen bude možné. 

 

 

Květinový den – Český den proti rakovině: 

Úspěšně jsme i letos zvládly prodej kytiček. S pomocí škol jsme prodaly 

9.040 kytiček a získaly tak celkem 303.455,- Kč. Všem, kteří se o prodej 

kytiček zasloužili, srdečně děkujeme. Finanční podíl, který získáme do 

rozpočtu, bude jako každý rok použit na dotace  jak rekondičních pobytů, 

tak kulturních a sportovních aktivit.  

 

 

Panenský Týnec: 
Tento krásný výlet Vám přiblížíme pouze ve fotografiích. 
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Výlet do Jičína: 
4.června po ránu se vydaly Nela, Hela, Marcela a Alena na výlet do Jičína. Zde nás čekala 

úžasná paní Dáša, která nás provedla městem. Upozornila nás na všechny důležité historické 

budovy: kostel sv. Jakuba Většího a sv. Benedikta, jičínský zámek – jeho obě nádvoří a 

zrenovovaný park. Zde jsme se občerstvily a vydaly se na prohlídku náměstí. Poobědvaly 

jsme, prošly staré uličky a poseděly v kavárně. Potom jsme se vydaly lipovou alejí 

k Valdštejnově hrobce. Počasí bylo příznivé a tak jsme si krásný výlet pěkně užily. 

Alena 

 

 

 

 

Sbírka: 
Úspěšně jsme s Nadací „Sbírka z nesnáze21“, zastoupenou Mgr. Janou Sikorovou ukončily 

sbírku na nákup simulátoru prsů určeného pro nácvik samovyšetřování. Děkujeme této nadaci 

za podnět a následnou organizaci sbírky.  Děkujeme všem, kteří na konto sbírky přispěli. Byly 

to zejména členky Klubu ŽAP, rodinní příslušníci a přátelé. Velmi děkujeme manželům 

Waldovým i neznámým anonymním dárcům. Modely používáme při přednáškách ve školách i 

při akcích jako jsou Dny zdraví, Plaveme prsa apod. Pro prevenci rakoviny prsu má tato naše 

činnost pro veřejnost velký význam.  

Oslovily jsme velké množství lidí, ale odezva nebyla úměrná naší snaze. Asi to bylo 

způsobeno momentální situací ve společnosti. O to více nás těší podpora ŽAPek a proto ještě 

jednou velké díky!!! 

 

 
Chudák není ten, co má málo, ale ten, co nemá nikdy dost! 

 

 

 

Rekondiční pobyt v Luhačovicích od 22. do 28.května 2022 

 
V neděli, po příjemné cestě vlakem, jsme se ubytovaly v hotelu Harmonie. Na večerní 

schůzce nám Marta V. představila týdenní program. 

Pondělí jsme zahájily v hotelovém 

bazénu, kde jsme si pod vedením 

Marcelky Maierové ve vodě 

zacvičily a užily si různých 

masážních trysek. Těšily jsme se, 

že to samé nás čeká ještě ve středu 

a v pátek.  

Odpoledne jsme odjely autobusem 

do lázeňské části Luhačovic. 

Marta nás provedla a seznámila se 

všemi významnými stavbami a 

prameny. 

V úterý nás čekal zájezd do 

Vizovic. Zde jsme si ve velmi 

staré pekárně vyslechly vyprávění 

majitelky paní Kučerové a podle 
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návodu si vytvořily figurky z vizovického 

těsta. Po dobrém obědě následovala 

komentovaná prohlídka zámku. Provedla 

nás úžasná paní průvodkyně překrásnými 

interiéry. Prohlídka končila výstavou 

výrobků a vánočních ozdob v galerii 

Manette a posezením v tamní 

čokoládovně. 

Ve středu jsme si užívaly lázeňských 

procedur a bazénu. Tento den nebylo 

počasí ideální, ale přesto jsme se pozdě 

odpoledne vypravily ke zdejší přehradě. 

Čtvrtek: Autobus nás dopravil do Zlína, kde jsme navštívily Baťův institut. Milá paní 

průvodkyně nás podrobně seznámila s jeho historií a mrakodrapem. Do 16.patra jsme jely 

výtahem – pracovnou. Na terase nám ukázala důležité budovy a  podrobnosti celého Zlína. 

Následovala prohlídka muzea obuvnictví a také výstava pánů Hanzelky a Zikmunda. 

Další den jsme měly ojedinělou možnost – prohlídku stáčírny minerální vody Vincentky. 

Celým provozem nás provázel sám pan majitel. Podnik včetně administrativy čítá 14 

zaměstnanců. Produkce činí 6 milionů lahví ročně. Ve stáčírně je nově zaveden i prodej 

nejrůznějších výrobků, obsahujících minerály 

Vincentky. Ve zbývajícím čase jsme měly možnost 

navštívit ještě pramen Aloisky. Cestou jsme viděly 

různé ptačí budky a jako bonus i Ptačí náměstí. 

Loučily jsme se nerady. Děkujeme Martě V. za 

bezchybnou organizaci a Marcele za krásné chvíle 

v bazénu. 

Magistrátu hlavního města děkujeme za dotaci, bez 

které bychom těžko finančně zvládly tak nádherný 

rekondiční týden. 

       

              Alena Manderlová 

 

 

 

 

Přítelem života je prožitek přítomného okamžiku v radosti 

 

 

 

Den zdraví: 

ve spolupráci LPR a měst.části Prahy 13 proběhl 

15.června. Náš Klub reprezentovala Helenka( my 

ostatní si užívaly rekondici v Putimi). Účast byla 

veliká, zájem o nácvik samovyšetřování také, 

Helenka umluvená. Podpořit a podívat se jak 

taková akce probíhá přišly i naše dvě nové 

členky Olga a Dana. 
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Edukace ve školách: 

V tomto školním roce jsme odprezentovaly 11 dvouhodinových přednášek Prevence rakoviny 

prsu. Vždy jsme přidaly i prevenci rakoviny varlat, důležitost očkování proti papilovirům i 

nebezpečí kuřáctví. Přednášky studenti velmi oceňují a řadí je k nejlepším, které slyšeli. Nás 

edukátorky samozřejmě takové hodnocení těší a zmírní vydanou námahu a přináší smysl této 

práci. 

 

Na podzim chystáme pro ŽAPky edukační seminář, abychom si osvěžily znalosti a naučily se 

pracovat s novými modely. Rády přivítáme další školitelky na stánky, ochotných rukou naučit 

správné samovyšetřování není nikdy dost. Aliance žen s rakovinou prsu připravuje podzimní 

seminář pro školní edukátorky. Kdo bude mít zájem, bude na něm vítán. 

 

 

Rekondice Putim 11-18. 6. 2022 

V sobotu 11.června jsme odjely do Putimi.  Bylo nás 11 – správný počet pro správný tým. 

Poté co jsme se ubytovaly jsme si prošly vesnici, objevily sochu Švejka a za ním útulnou 

hospůdku, kde jsme se rády osvěžily pivem Platan. Večer jsme poprvé pronikly do tajů hry 

kroket. V neděli dopoledne jsme si šly prohlédnout zdejší ZOO 

koutek. Žijí tu různí ptáci, drůbež, králíci i 

klokani. Odpoledne jsme vyzkoušely vnitřní 

bazén v penzionu. Hodně legrace bylo při 

závodech v plavání s pomůckami- hady. 

Další dny vždy dopoledne, kdo chtěl, byl 

jednu hodinu v bazénu. Večer byl turnaj 

v petangue. V pondělí jsme nasedly do 

autobusu k dětem ze zdejší mateřské školy, 
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který nás dovezl do záchranné stanice živočichů  Makov. Zdejší zaměstnankyně nás provedla 

kolem všech ubytovaných ptáků, veverek, vydrýska Matýska a seznámila nás s jejich osudem. 

Odpoledne jsme se vydaly k soutoku Blanice a Otavy. 

V úterý jsme navštívily Muzeum času v Protivíně. Zde bylo k vidění množství hodin, hodinek 

a budíků nejrůznějšího stáří. Na závěr jsme poseděly ve zdejší cukrárně. Večer jsme si 

zazpívaly jihočeské písničky. Ve středu nás čekala exkurze do Zemského hřebčince v Písku. 

Paní průvodkyně nás seznámila s historií a provedla nás stájemi s plemennými hřebci a 

policejními koňmi. 

Ve čtvrtek byl volný den. Strávily jsme ho procházkami po okolí. Někdo se vydal do Písku, 

kterým nás provedla Marcela. Při tom jsme vzpomínaly na Martu, která si odskočila do Prahy 

na svůj absolventský koncert. 

V pátek dopoledne byl opět turnaj v petangue. Odpoledne 

jsme se jely podívat do pivovaru v Čejeticích, 

kde jsme ochutnaly 3 druhy piva (tedy jak 

kdo). 

Každý den jsme začínaly ranní 

rozcvičkou pod vedením Marcelky 

Maierové. Nutno podotknout, že jsme 

téměř každý den navečer končily 

v hospůdce u Švejka, jelikož tam otevírali 

v 16:46 hod. a v těchto horkých dnech bylo důležité dodržovat 

pitný režim. 

Poděkování patří jak Martě Votavové za perfektní program a péči, tak Magistrátu hl.m. Prahy, 

za finanční dotaci. 

 

 

Vycházky s Martou: 

V březnu jsme se sešly u metra Florenc, abychom se spolu vydaly pasážemi a průchody P1 a 

P7. Viděly jsme jak se Praha novými stavbami mění před očima i jak vznikají nová krásná 

zákoutí plná květin, zeleně, vodních prvků s posezeními a občerstvením. Zašly jsme do atria 

hotelu Hilton, podívaly se na výrobu cukrovinek, navštívily stylový obchod s retro oblečením 

a nostalgicky zavzpomínaly u kina Florenc. 

 

V červnu jsme měly sraz před Palladiem a Marta pro nás měla připravenou vycházku 

zákoutími staré Prahy. Tentokrát jsme chodily, dívaly se a poslouchaly zejména o historii a 

památkách Starého Města a Josefova. U domu s pamětní deskou jsme zavzpomínaly na rodinu 

malířů Mánesů, u sv.Haštala na spisovatele Foglara. Tady nás oslovil pán, který šel kus 

s námi a pozval nás do komunitní zahrady. Zahrádka v sousedství dětského hřiště byla 

opravdu pěkná. Kytičkám, bylinkám i zelenině se tu mimořádně daří. Asi tu příznivě působí 

„Genium loci“, místo i děti. Vycházku jsme zakončily v zahradách areálu Anežského kláštera. 

Marto, díky a těšíme se na pokračování, vždyť je stále co objevovat. 
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Avon pochod za zdravá prsa: 

Letos již po dvacáté!!!  Jubilejní Avon pochod je plánován na 17.září 2022 

Start : je ve 12.00 hod. na Hradčanském nám., program začíná již od 10 hodin. 

Cíl:    je na Štvanici kolem 14 hod. Připraveny jsou tradiční stánky a hudební program. 

Vstupenkou je růžové tričko v ceně 499 Kč a v nabídce jsou i doplňky – šátek a šle. 

Účastnicím pochodu, členkám Klubu ŽAP přispějeme 50% na nákup trička z klubové 

pokladny. 

 

Kréta: 

Účastnicím zájezdu na Krétu připomínáme povinnost zaplatit na účet ŽAP č. 515 515 

0030/5500 do 15.7.2022 částku 3890 Kč. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím své jméno. 

Poslední informace k odletu a pobytu si řekneme na schůzce 20.září 2022. Informace zašleme 

i e-mailem. S dotazy se obracejte na Jarku. 

 

Různé: 

Bezplatná poradna pro seniory pracuje v domě Radosti, nám. Churchilla 2, 9.patro, Praha 3 

tel. 222 560 136, 725 375 582. Vedoucí Ing. Lenka Desatová. E-mail: poradna.praha@rscr.cz 

Poradí vám např. s vyúčtováním za služby, energie, pomohou s vyplněním žádostí ohledně 

sociálních dávek a dalších tiskopisů. Pomohou i s právními radami např.s pozůstalostí, závětí, 

občanskosprávních sporech. Je zde i poradna psychologa. 

 

Důležité upozornění: 

Naše členka Alenka nás upozornila na dlouhé objednací lhůty na vyšetření mamografem  

v nemocnici Bulovka. Jako pacientka do 5ti let od onemocnění měla nárok na kontrolní mamo 

v říjnu. Objednávala se v červnu a termín dostala až na druhou polovinu února 2023. Jak 

všechny víme, tento termín by se neměl takto prodlužovat! 

Víte že……? 

Každá zdravotní pojišťovna nabízí svým klientům příspěvky z fondu prevence?Jak 

je vám jistě známo, já pracuji ve Všeobecné zdravotní pojišťovně, mohu vás tedy 

informovat o příspěvcích pro naše klienty.Velice oblíbený a často využívaný 

příspěvek je na pohyb seniorů, ten jistě znáte. Přispíváme i diabetikům na 

pomůcky. Až 2.000,-Kč u nás mohou získat onkologičtí pacienti na koupi paruky a 

2.000,-Kč na prostředky na ošetření kůže při radioterapii. Tento bonus máme jako 

jediná zdravotní pojišťovna v ČR. Pokud si koupíte nějakou publikaci – kognitivní 

pomůcku - schválenou Českou alzheimerovskou společností, tak i na tu můžete 

dostat příspěvek. Pestrá paleta bonusů, kde si může vybrat snad každý, je vždy na 

kalendářní rok, a je tedy dobré se u své zdravotní pojišťovny informovat na 

aktuální možnosti a podmínky čerpání.                                                  Hela 

                                                                               

 

mailto:poradna.praha@rscr.cz
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Děkujeme  všem, kteří se jakkoliv podílí na činnosti Klubu. Každá pomoc a práce je 

potřebná a mají z ní užitek všichni. 

 

 

A teď BONUS – pár opravdu hezkých fotografií z našich akcí: 
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Výbor Klubu ŽAP a kontakty:                                 www.klubzap.cz 

                                                     E-mail: klub.zap@seznam.cz 

Hela Hotovcová předsedkyně  služební O2 605 700 360 

   e-mail: hela-h@seznam.cz              792 325 430   

   

Dana Hybšová místopředsedkyně   O2 734 332 733 

                               e-mail: dana.hybsova@seznam.cz     

Marta Křečková jednatelka, SR Aliance               

   e-mail: hamstrova@centrum.cz             607 850 120   

Ing.                              sportovní referentka                          O2        724 028 845                    

Marta Votavová          e-mail: mvotavova@upcmail.cz 

Mgr.    edukátorka    O2 724 907 078  

Jaroslava Petrová e-mail:japetrova@seznam.cz 

 

Jana Krejcarová spolupráce s Aliancí   O2 728 747 366           

                               e-mail: jana.krejcarova@volny.cz 

Revizní komise: 

Věra Otradovcová předsedkyně    O2 728 228 368 

           T-mobil 733 130 538 

   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                                                                             722 602 163 

                                 e-mail:AlenMand@seznam.cz  

                                               

 

    

ŽAPodaj vydává Klub ŽAP vlastním nákladem pro klubové potřeby. 

Zpracovaly: Jarka Petrová,  Dana Hybšová,  

 

Zbabělost je vědět, co se má udělat, a neudělat to. 
Konfucius 

http://www.klubzap.cz/
mailto:japetrova@seznam.cz
mailto:jana.krejcarova@volny.cz
mailto:vera.otradovcova@email.cz
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