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 ŽAPodaj         

Listopad 2022  
 
 
AKTUALITY, NOVINKY, ZPRÁVY 
 

 

 
Milé ŽAPky, ŽAPáci, vážení přátelé, 

 

 Listopad 

začíná rozsvícenými svíčkami za naše drahé, na které 

vzpomínáme. Je to měsíc tiše se snášejícího barevného 

listí, vlčích máků zdobících klopy kabátů na památku 

všech válečných veteránů. Přivítali jsme Martina na 

bílém koni a z procházek si nosíme domů chvojí na 

adventní věnec a rozsvítíme první ze čtyř svící. 

Je to měsíc mužských knírků, vypečených hus a 

řepánků. 

Tak tedy dovolte, abych vám všem, dříve než navážíte 

cukr a mouku na vánoční perníčky připila prvním mladým 

vínem na zdraví a pohodu. 

 

                                                                                 Jménem výboru Klubu ŽAP 

Hela 

 

 

 

PONDĚLÍ: 

Ergoterapie: 

 

Než jsme se stačily otočit a rozhlédnout, letní a pomalu i podzimní dny 

jsou nenávratně pryč. Každá z nás si je užila jistě podle svých 

představ. Všechny jsme se těšily na poprázdninové setkání. Bylo 

hezké a radost z něj byla na každé znát. S chutí jsme se „pustily“ do 

nové práce. I ta nám dělá radost a bonusem je přínos do společné 

kasičky, ze které máme užitek všechni. A tak jsou opět každé pondělí 
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od 13,00 hodin dveře „zasedačky“ otevřené pro každou ŽAPku, která ráda zaměstnává své 

ruce s vědomím, že dělá „něco“ pro sebe i pro ŽAPky. Tvoříme podle svých možností drobné 

dárkové předměty, které se nám snad podaří na vánočních trzích úspěšně prodat. U kávičky či 

čaje a dobrých cukrářských zákusků je povídání nekonečné. Nejhezčí je to, že žádná nespěchá 

domů, i když se za okny stmívá.  

Dana 

 

ÚTERÝ: 

Členské schůzky: 

 

Tak jako doposud, členské schůzky se budou konat každé poslední úterý 

v měsíci vždy v 16,00 hodin v prostorách Českobratrské církve 

evangelické Do svých diářů si už dnes tučně zapište následující data: 

31.ledna, 28.února, 28.března, 25. dubna 30.května, 27.června. 

Platí pro rok 2023.  

Věříme, že účast na příštích členských schůzkách se oproti těm, které 

ovlivnila epidemie covidu, zase zvýší. Těšíme se na všechny členky a členy 

Klubu.  

 

 

Kavárnička: 

Naše přání pokračovat v tradici oblíbených setkání na chaberských 

kavárničkách zůstává 

další rok jen přáním. 

Vstřícná nabídka sokolů, 

abychom dále využívaly 

předsálí tělocvičny, trvá. 

Současným problémem je však vytápění. Podaří-li 

se nám najít vhodné místo k popovídání u kávy a 

čaje, třeba i na jediné odpoledne, rády je 

využijeme. Informace bude vždy na členské 

schůzce a také formou SMS. Zatím se těšíme na 

teplo a světlo jarních hřejivých slunečních paprsků 

a věříme, že pak bude všem líp. 

V listopadu se v jubilejní kavárničce sešlo 16 

ŽAPek a 4 + 1 jubilant. Zapůjčené prostory v 

knihovně chaberského dvora jsou pro tuto naši 

oblíbenou akci velice hezké a také praktické. 

Atmosféra odpoledne: gratulanti a dárky, báječná 

nálada, plno smíchu a jako vždy stoly se prohýbaly 

pod chutnými zákusky, dorty, chlebíčky, ovocem a 
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samozřejmě nechybělo vínko na přípitek a kávička. Milé bylo i krátké zastavení paní 

starostky Chaber. Rozcházeli jsme se pomalu – nikomu se moc domů nechtělo. Díky 

organizátorkám za práci, kterou si málokdo umí představit.  

            Milu + Dana   

STŘEDA: 

Minigolf: 

Je pro nás samozřejmé setkávat se 1.a 3.středu v Kotvě na minigolfu. Účast se 

pohybuje  kolem počtu 10. Hra trvá v průměru asi 1 hodinu. Po zapsání všech 

výsledků si pak ještě posedíme a hodnotíme, která ta jamka byla pro 

nás nejobtížnější, a kterou jamku jsme zdolaly na první ránu. 

POZOR!! Chystá se turnaj s Alenkami. Musíme hodně trénovat, turnaj 

je turnaj a Alenky, jak víme, „UMÍ“. 

Zveme další zájemce, vždyť v zimě jsou jiné aktivity omezené a v teple a s nádherným 

výhledem na Týnský chrám jde hraní samo. 

 

ČTVRTEK: 

 

Plavání a Tajči má zase svůj obvyklý řád. Do bazénu na Jarově chodíme cvičit a plavat od 

13.30 do 14.30 hod. a na cvičení do Sokolovny Tyršova domu od 16.15 do 18 hod. 

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

 
   

Tmavovlasá, usměvavá. Naďa Drastilová – 

dlouholetá členka výboru, vždy ochotná pomoci 

tam, kde bylo třeba.  

Zemřela po dlouhé, 

těžké nemoci ve věku 

nedožitých 88 let.  

 

Touto kytičkou Ti  

Naďo, posíláme 

vzpomínku a 

poděkování. 

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

 

 

 
Čas je přirozený lék, který tiší i největší soužení. 

L.A.Seneca 
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V říjnu opustil naše řady dlouholetý, milý  člen Karel Patočka. Své ženě, 

naší člence Zdeně, byl velkou oporou. Jeho humor a 

laskavost nám budou  

chybět.  

 

1.listopadu  zemřela naše milá členka Růženka 

Gýnová. Šťastná se cítila v kolektivu naší oblíbené 

kavárničky.  

 

V listopadu tiše odešel Bohumír Buňka. I ten byl 

vždy vítaným společníkem v našem kolektivu.  

Na všechny zůstane hezká vzpomínka. 

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

 

 

Edukační seminář v Poděbradech: 
Jsem nová členka Klubu ŽAP a poprvé jsem se zúčastnila edukačního kurzu v Poděbradech 

od 3.do 7.11. 2O22. Tento seminář byl pro mne velmi přínosný nejen proto, že jsem se 

seznámila s úžasnými ženami, ale především jsem se dozvěděla od naší lektorky Mgr. Jarky 

Petrové, kterou doplňovala Helenka, spoustu nových informací ohledně samovyšetřování prsů 

i varlat, o kterých jsem dříve nevěděla, ačkoliv jsem sama onkologickou nemocí prošla. Vše 

jsem měla možnost si na silikonových modelech vyzkoušet. Také jsem se zájmem vyslechla 

přednášku jak hovořit s lidmi o samoyšetřování a velmi mi pomohl konkrétní nácvik 

komunikace. 

 Ráda bych se zúčastňovala jako edukátorka akcí pořádaných pro veřejnost i ve školách. 
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Myslím, že lidé by měli být informováni o problémech onemocnění rakovinou, možnosti 

prevence a to napříč generacemi. 

                                           Dana Gaidošová 

 

Rády přivítáme další zájemkyně, individuálně je proškolíme. Jak píše Dana, osvěty není nikdy 

dost a může nás těšit, že jsme na instruktáže samovyšetřování tak žádané. 

Jarka 

 

 

Aliance žen s rakovinou prsu pomáhá již 20 let: 
24. až 26.11. 2022 proběhla konference Aliance se slavnostním večerem. Večera se zúčastnily 

za náš Klub  J. Petrová, M. Votavová, M. Křečková, J. Krejcarová, D. Gaidošová. Marta 

s Janou, které naši organizaci v současnosti v Ali zastupují, byly i na konferenci. Aliance 

vznikla z potřeby zastupování jednotlivých organizací jak v naší republice na úrovni 

nejvyšších státních orgánů, např. MZ, tak v Evropě i ve světě. Klub ŽAP byl jedním ze 

zakládajících členů a Jarka Petrová byla členkou první správní rady. Nyní Aliance sdružuje 

kolem 40 organizací z celé republiky. My se akcí Ali pravidelně zúčastňujeme, 

k nejznámějším patří nedávno proběhlé „Plaveme prsa, Avon pochod, Dokážeš to taky“….. 
Zásluhu na uznání potřeby existence této organizace měla v jejích počátcích Mgr. Jana 

Drexlerová a velký kus práce odvedla dlouholetá ředitelka Eva Knapp, která pomohla i se 

založením organizace mladých pacientek Bellis. Součastnou ředitelkou Ali je Mgr. Štěpánka 

Pokorná a předsedkyní správní rady MUDr. Mirka Skovajsová. 

Alianci žen s rakovinou prsu přejeme do dalších let hodně úspěchů, nápadů a zdraví. 

 

Pozvánky na kulturní akce: 
 

Koncerty: 
LPR zve na Vánoční koncert, který se koná v úterý 6. prosince od 19 hod. ve Velké aule 

Karolina. 

 

6.12. je tradiční koncert v Korunní, který začíná ve 14.30 hod. 

 

Na 6.12. je plánované i Vánoční vystoupení v divadle Gong 

 

Výstavy: 
Od 26.11. 2022 do 2.1.2023 zveme do Betlémské kaple na výstavu „Vánoce z papíru 

vystřižené“. 

13.listopadu jsme se sešly před pražskou LUCERNOU, abychom se společně podívaly na 

zajímavou výstavu panenek a medvídků. 

 

Vánoční prodeje: 

 
Vánoční jarmark – Bílý dům se koná 

30.listopadu od 10 do 16 hod. ve vstupní hale. 

Václavské náměstí: najdete nás 3-4. prosince 

od 10 do 18. hod v charitativním stánku Klubu 

ŽAP. 

S prodeji se v letošním roce tradičně 
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rozloučíme na Staroměstském nám., kde budeme ve dnech od 15 do 17.12. vždy od 10 do 19 

hod. 

Zveme ŽAPky a jejich přátele, přijďte se podívat a podpořit nás!! Zvláště uvítáme ty, které se 

prodejů osobně nezúčastní. 

 

 

Novoroční výšlap: 
1.ledna se s přáním všeho dobrého do nového 

roku 2023-roku 30. výročí založení Klubu ŽAP 

sejdeme opět na zastávce tramvaje Poliklinika 

Barrandov ve 13,30 hodin. Pozveme také 

Alenky, abychom zvládly sníst a vypít 

všechny dobrůtky. 

Přijďte!!! Do tramvaje se vejde více jak 5 

osob!!! A novoroční vycházka našemu zdraví jen 

prospěje!!! 

 
Na klidném moři může být kormidelníkem kdokoliv. 

L.A.Seneca 

 

Rekondice:  
 

I na rok 2023 jsme požádaly Magistrát hl.m.Prahy o dotaci. Po dlouhém uvažování, 

zkušenostech z posledních pobytů a také na základě předběžného zájmu jsme 

zajistily pro příští rok rekondiční pobyty následovně: 

 

Jarní:  Hotel MASS pro 16 osob – termín 14. – 20. 4. 2023 

 

Letní:Bystřice nad Perštejnem pro 18 osob – termín 17. – 24. 6. 2023 

 

Podzimní:  Hotel URAN v Tatranské Lomnici pro 16 osob - 

 termín 9. – 16. 9. 2023  

 

Ceny pro členku ŽAP se budou odvíjet od konečné ceny ubytovacího zařízení a samozřejmě 

od výše poskytnuté dotace. 

Přihlášky na jednotlivé rekondiční pobyty s podrobnými informacemi obdržíte včas – vždy na 

členské schůzce.  

 

 

Informace: 
 

Můžeme využít služeb prodejny Dámské prádlo, Klapkova 18, Kobylisy. Prodejnu najdeme 

blízko stanice metra C Kobylisy, směr Libeň, stanice tramvaje Ke Stírce. Na vaše přání  zde 

upraví běžnou podprsenku všitím kapsičky. 

 

 
Jen to je ztraceno, čeho se sami vzdáváme. 
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Co proběhlo v posledních měsících? 

 
Setkaly jsme se po dlouhé době s panem Urbanem. Jarka, Marta a obě Dany 14.září 

nastoupily do vlaku a na nádraží v Řevnicích se potkaly s manželem Věry. Spolu jsme prožili 

hezké dvě hodiny v cukrárně. Zavzpomínali jsme na Věru,probrali vzájemný současný 

zdravotní stav, spočítali jsme vnoučata a pravnoučata i stavební úpravy chat. Dvě hodinky 

rychle uběhly. Vláčkem jsme byly v Praze „co by dup“. Slíbily jsme, že příští rok si návštěvu 

v Řevnicích zopakujeme. 

V úterý 15.listopadu jsme s Martou K. po dlouhé odmlce navštívily v nemocnici Na Pleši 

kamarádku Zdenu Patočkovou. Měla velikou radost a všechny známé i neznámé ŽAPky moc 

pozdravuje. 

         Dana H. 

 

 

Divadlo: 

Od městské části Prahy 8 jsme dostaly 8 volných vstupenek do divadla Pod Palmovkou na 

dopolední představení „Paní Bovaryová“.  

21.září jsme navštívily divadlo GONG. Po dlouhém odmlčení nám – ostatně jako vždy – 

manžele Krausovi připravili nevšední zážitek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Náš život je nepřetržité divadlo. 

L.A. Seneca 
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Sněmu onkologických organizací, které pravidelně pořádá Liga proti rakovině se 4.října 

v hotelu DUO zúčastnilo 10  ŽAPek. Vyslechly jsme zajímavé přednášky a potkaly se  

s děvčaty z jiných neziskovek.  

 

                                                                                                                                         

Plaveme prsa. 

Na akci Aliance žen s rakovinou prsu, která 

se konala 15.října  se tentokrát sešlo 8 členek 

Klubu ŽAP.  

Měly jsme radost, že o naše edukace byl 

velký zájem, zejména ze strany mladých 

návštěvníků.  

 

 

 

 

 

 

 

DNY ZDRAVÍ: 
První poprázdninová akce pro veřejnost se konala 

v Letňanech 12.října. Po jarní zkušenosti uspořádal 

Městský úřad Praha 18  Den zdraví v prostorách „obřadní 

síně“ úřadu. Je to velice hezká místnost a snad i díky tomu 

přicházeli zájemci v početných hloučcích. Popovídali 

jsme si s ženami i muži seniorského věku, s maminkami i 

dětmi. Tento den zdraví byl velmi úspěšný.. 
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Hned ve čtvrtek 20.října jsme byly pozvané na Den zdraví, který každoročně pořádá Praha 14 

na Poliklinice na „Parníku“. Instruktáže se ujala Blanka Zelenková a Marta Votavová.  

 

 

17.8. proběhla na klient. pracovišti 

Všeobecné zdravotní pojišťovny Praha 2 

osvětová akce Nezapomínejte na prevenci. 

Tyto edukace vedla Helenka Hotovcová  

18.9.přednáška na téma Samovyšetření 

prsů v Pečkách. 

4.10.Den zdraví Prahy 14 – Krakov 

(spolu s Martou Votavovou). 

12.10. Blesk ordinace, pořádaná 

Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Praha, 

Karlovo nám. 

14.10. Den zdraví ve firmě Grafton. 

22.11. byl Den zdraví v Holešovicích. 

Nácviku samovyšetřování pro veřejnost za 

Klub ŽAP se ujala Marta K. a Dana 

Gaidošová. Všem děkujeme. 

                                   

 

 

Přednášky: 

Jsou důležitou součástí práce ŽAPu. Naším hlavním úkolem je seznámit studenty s 

nejčastějším onkologickým onemocněním žen – rakovinou prsu. Studentům 

vysvětlíme, jak nemoc vzniká, jaké jsou její projevy i jak se léčí. Chceme, aby 

pochopili důležitost samovyšetřování jako nezbytnost preventivní, komplexní 

zdravotní péče. Věnujeme se objasnění významu imunitního systému každého 

jedince, v souvislosti s kouřením a celkovým životním stylem. Vysvětlujeme i 

důležitost očkování HPV (papilomavirusy) a dozvídáme se, že chlapci očkovaní 

téměř nejsou a z dívek pouze malá část. I v tomto směru jsou naše informace pro 

mladou generaci přínosné. Dále se stručně věnujeme i prevenci onkologického 

onemocnění varlat a dáváme návody, jak varlata stejně jako prsy kontrolovat. 

Součástí přednášek je zhlédnutí instruktážních filmů o technice samovyšetřování a 

jak pracuje mamograf a ultrazvuk. Každý ze zájemců si vyzkouší techniku 

samovyšetřování a vyhmátne nádorky. Na nových modelech i uvidí změnu barvy 

kůže, důlky a různé typy nádorů. Chceme, aby se studenti nemoci nebáli, ale aby si 

odnesli informace, že včasný záchyt nemoci dává velkou šanci na vyléčení a věděli, 

jak se zachovat a kde hledat pomoc. 
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Naše přednášky trvají, oproti jiným organizacím, dvě hodiny. To je pro lektorky 

náročné ale nám to dává smysl v tom, že studenti říkají, že dané problematice 

porozuměli a tyto přednášky hodnotí mezi nejlepšími. V tomto školním roce jsme 

zatím absolvovaly čtyři přednášky, tři přednášky měly Jarka Petrová a Jana 

Krejcarová, jednu Alena Manderlová a Boženka Korejčíková. Boženka nahradila 

Helu Hotovcovou, která měla přednášku ve VZP. Boženko, děkujeme ti a jsme moc 

rády, že jsi náš team rozšířila! :- 

               Jarka Petrová 

 

Napsali o nás: 

Pátá a zároveň poslední zastávka Blesk Ordinace proběhla v Praze na Karlově náměstí 

(12.10.). Na zdraví zde dohlédli lékaři z Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Smyslem 

celé Blesk Ordinace bylo zvýšit povědomí Čechů o důležitosti preventivního vyšetření.  

 

Slavnostního zahájení se zúčastnil ředitel Všeobecná fakultní nemocnice v Praze David 

Feltl a šéfredaktor Blesku Radek Lain. 

 

VZP ČR stánek ve spolupráci s Klubem ŽAP (ženy s nádorovým onemocněním) připravil 

pro zájemce možnost vyzkoušet na maketě samovyšetření prsu a najít pohmatem nádor. 

Jak zájemci zjistili, je potřeba hodně pečlivosti a síly, nebyl to totiž vůbec jednoduchý 

úkol. 

     Zdroj: instagram VZP ČR 

     V pátek (14.10.) u nás v Graftonu proběhl #Denzdravi s VZP ČR ❤. Úžasné a milé 

MUDr. Hana Maxová, Ing. Markéta Ďoubalová, Helena Hotovcová a Friedlová Petra 

přijely přímo k nám do pražské kanceláře. Naši zaměstnanci měli možnost si nechat 

změřit tlak, hodnotu BMI nebo tvar plosky nohy či si nechat vyšetřit znaménka. 

 

A protože základem pevného zdraví je prevence, proběhla ukázka samovyšetření prsu na 

modelu, který má v sobě zabudované kulovité útvary. Zájemci a zájemkyně o 

samovyšetření již nyní ví, jak může případný nález vypadat na pohmat.  

 

A proč je to důležité? Protože zdraví by mělo být vždy až na prvním místě. 

Děkujeme ještě jednou VZP ČR za návštěvu a osvětu. 

A co vy? Kdy jste byli naposledy na preventivní prohlídce?  

 

 

 

 

Pamatuj si, že zdraví je důležitější než kusy zlata a drahokamů. 

L.A. Seneca 

 

 

 

https://www.linkedin.com/company/vfnpraha/
https://www.linkedin.com/company/vfnpraha/
https://www.linkedin.com/in/ACoAABao6mUBuqUpnjHxrb7RmOSkpUkcBte6kvc
https://www.linkedin.com/company/vzpcr/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=denzdravi&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6988132177448161280
https://www.linkedin.com/company/vzpcr/
https://www.linkedin.com/company/vzpcr/
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POCHOD AVON: 

Byl výroční 20. a proběhl 17.9. 2022. My 

se této akce zúčastňujeme pravidelně 

každý rok. Letos za nás ŽAPky 

edukovaly ve stánku Aliance Marta 

Křečková a Jana Krejcarová. Helenka a 

Jarka prošly celou trasu pochodu z 

Hradčanského náměstí na Štvanici a 

neodradil je ani déšť na začátku. Šlo se 

jim v „hadu“ růžových triček dobře, asi i 

proto, že je doprovázel Helenčin šéf a 

mužský element s vtipnými komentáři 

byl vítaný. Cestou jsme měli z Letné 

krásné výhledy. V cíli bylo sice bláto, ale 

radost, že jsme došly nám to nepokazilo. 

Obě jsme pomáhaly děvčatům s 

edukacemi, protože zájemců bylo 

opravdu hodně. Vůbec jsme se 

nezastavily. Zvláštní edukaci měla Jarka 

pro neslyšící, kterou si i natáčeli pro další 

použití. Počasí akci moc nepřálo, ale zájem po dvouleté pauze byl obrovský. Jsme 

rády, že firma Avon i my jsme vše dobře zvládly. 

 

Dej každému dni šanci, aby se stal tím nejkrásnějším v Tvém životě! 

Seneca 
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ŘECKO – Kréta – Gouves – moře! 

Moc jsme se všechny 

těšily. Konečně je tu 

24.září. Ve dvě hodiny 

ráno se scházíme 

v počtu 20 členek 

Klubu ŽAP na letišti 

Václava Havla………. 

Kufry jsme už odevzdaly, pasy jsou zkontrolované, 

prošly jsme v pořádku bezpečnostními rámy. Je tma 

a nastupujeme do letadla. Po osvětlené rozjezdové 

dráze nabíráme rychlost. Letadlo se odlepilo od 

země a stoupá do volného, nekonečného prostoru. 

Ticho…. V posledních minutách před přistáním 

vidíme východ slunce. Obloha se barví do žluta, 

oranžova, do červena a vidíme celé slunce nad 

obzorem. Jak se říká „hladké přistání“ a jsme na 

Krétě. Svetříky putují do příručních zavazadel, 

protože už ráno je velké teplo. Jaruška v tom 

zmatku bezpečně našla delegáta. Ten nás 

nasměroval k autobusu, který nás odvezl až k hotelu 

Astir Beach. Ubytování bylo snadné – jenom dvě dvojice musely čekat, až pokoje budou 

uklizené. Ještě ten den jsme zjistily teplotu moře. Moře jak ho vidíme ve svých snech a 

představách. Nebyl to klidný rybník, ale také nebylo rozbouřené s velkými vlnami. Zkrátka 

tak akorát. Pláž byla pár kroků od hotelu. Ráno se cvičilo ve velkém bazénu s hudbou pod 

vedením sympatického cvičitele. A z bazénu honem do moře se ohřát! K dispozici byl petang, 

šipky i moc hezký minigolf. Petang jsme zkusily, a minigolf jsme hrály každý den před 

večeří. Hotel pořádal také autobusové výlety a některé ŽAPky toho využily a podívaly se 

nejenom po okolí hotelu. Jedno dopoledne jsme si udělaly pěší vycházku do mořského 

akvária. Co na týdenním pobytu u moře bylo pro 

nás velmi hezké a pro ostatní jistě nezvyklé, byly 

každodenní odpolední „sedánky“. Všechny jsme 

se sešly pod střechou pergoly se sklenkou koktejlu 

(ten opravdu uměli udělat), a  probraly jsme co 

koho napadlo, nevyjímaje pocity z krásných dnů u 

moře. Humor, vtip a dobrá nálada byl bonus.   

Strava? Snídaně, oběd i večeře formou švédských 

stolů a během dne byly volně k dispozici nápoje, 

zákusky i zmrzlina. No, co říct – každý si přišel na 

své.  

Den co den nás po těle hladilo moře, a sluníčko 

nás vyhřálo, jak jen umělo. Čas je však neúprosný 

a všude na světě ubíhá stejně. A tak najednou je tu 

sobota, překotné, rychlé balení a nástup do 

autobusu, který nás odvezl na letiště. Poslední 

pohled na modré moře z okénka letadla a pak už 

jsou vidět jen bílé mraky.  Až při klesání 

sledujeme města, obce, lesy, louky a vody jezer a 

rybníků. 

Přistání bylo opět „hladké“ a všichni jsme potleskem poděkovaly pilotům a stevardkám za 
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příjemný a bezpečný let. 

Myslím, že je na místě, abychom poděkovaly v první řadě Jarušce za zorganizování celého 

zájezdu. Abychom poděkovaly výboru Klubu ŽAP za nezvykle velký finanční příspěvek a 

také Magistrátu hl.m. Prahy za to, že jsme mohly část dotace použít právě na tento zájezd.  

 

         Dana  
Vydej se do krajiny touha …., vydej se s tím, kdo nezklame…. 

 

 

Klub ŽAP Praha na Krétě: 

 

20 členek Klubu ŽAP se domluvilo a vydalo se na bájemi a památkami proslulý ostrov Kréta. 

Polovina září byl skvěle vybraný termín a my si užily jak báječný hotel  tak teplé moře.  

Ocenily jsme bezpečné koupání  s jemnými  vlnkami, výbornou stravu, výlety, procházky 

i program, který hotel pro své klienty připravoval. Cvičení v bazénu pod vedením 

sympatického mladého animátora s relaxačními prvky a závěrečnou masáží bylo pro nás 

inspirativní. Při cvičení jsme se hodně nasmály. Denně před večeří jsme si zahrály minigolf a 

mohly jsme využít i petangue nebo šipky. Také jsme společně pěšky navštívily blízké mořské 

akvárium. Dvě naše členky, Jarka a Hela absolvovaly nezapomenutelný zážitek a to projití 18 km 

dlouhou nejdelší a nejhlubší soutěsku Evropy – Samarii. 
 Týden pohody a odpočinku nám rychle utekl ,my si prodloužily léto a načerpaly energii pro další 

klubové aktivity. Jakmile jsme se vrátily čekaly nás Dny zdraví, edukační přednášky ve školách, 

cvičení a plavání, ergoterapie, akce LPR i Aliance a další činnosti tak jak je znají  obdobné 

organizace. 

Nyní připravujeme edukační seminář pro ty členky, které se věnují přednáškám prevence rakoviny 

prsu, samovyšetřování a komunikaci s veřejností. Pro nejbližší období nás čeká úzká spolupráce 

s VZP. Díky dotaci LPR a sbírce N21 jsme zakoupily nové prsní výukové modely. Velkou 
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odměnou pro nás edukátorky je vyjádření  uznání od dospělé populace i studentů, kteří nám velmi 

často říkají, že to byla nejlepší přednáška, kterou kdy slyšeli a velmi jim pomohla orientovat se 

v dané problematice. 

V příštím roce bude mít naše organizace 30. výročí své existence. Věříme, že námi odevzdaná práce 

pro onkologické pacientky, pro  mladou i starší populaci má smysl a význam.  Velmi  si vážíme 

spolupráce s LPR. Děkujeme ji za pomoc a stálou podporu. 

          JaroslavaPetrová 

 

Tento článek vyjde v příštím čísle časopisu LPR.  

     

 

 

 Vycházka do Veltrus, ačkoliv byla plánovaná, se úplně nevydařila. Bylo 8.října. Do Veltrus 

jsme dobře dojely, prohlédly jsme si zámek, ale na krásný park už nám čas nezůstal. Spojení 

do Prahy bylo opravdu tristní. Pro nás nebyla jiná volba, než se vypravit zpět na autobus a 

vrátit se do Prahy. Aby nám to nebyla moc líto, ukončily jsme den posezením v báječné 

cukrárně. Snad ta příští vycházka bude lepší. 

 

Předvánoční setkání: 

Jak je naším zvykem k příjemnému posezení patří dobrá káva, čaj i víno. To je zajištěné. 

Dobré cukrářské výrobky, chuťovky, chlebíčky i ovoce je už na každém z nás. Věříme a 

těšíme se, že naše stoly budou opět bohaté. Hrníček na kávu a lžičku si prosím, vezměte 

s sebou.  

Tombola nebude chybět, každý lístek za 50 Kč vyhrává!  

 

CO JE MANDALA? 

 

Mandala je KRUH. Tvar, co nikde nezačíná a nikde nekončí. Dokonalá křivka, dokonalá 

rovnováha. 

Mandala je CESTA. Můžeme jít od středu ven, nebo zvenčí dovnitř. Je to jedno. Mandala nás 

sama vede, ona volí cestu a my se na ní vydáváme, vedeni jejím záměrem. 

Mandala je PŘÍTEL. Ona o nás ví všechno a přitom nás má stejně ráda… Můžeme se jí 

svěřit se všemi svými starostmi i radostmi a ona nám pomáhá je zvládnout a vytěžit z nich 

to nejlepší. Je s námi, ať už se nám daří nebo jsme na dně. Ona nás neopustí. 

Mandala je LÉČITEL. Pomáhá překonat smutek, dokáže uklidnit rozjitřenou mysl i dobít 

energii. Umí pomoci překonat strach ze sebe sama. Nahlédne do nás a skrze barvy 

uspořádá vše, co je ve zmatku. Harmonizuje, když ji tvoříme a působí i dlouho po 

dokončení. Darovaná mandala uzdravuje už pouhým pohledem na ni.  

Mandala je NÁVRAT. Díky ní se znovu stáváme dítětem. Znovu si hrajeme. Zase můžeme 

objevovat nové a zažívat díky skládaným barvám vzrušení a radost. Vrací nás k základním 

hodnotám života.  

Mandala je ŽIVOT. 

 

Šťastný není ten, kdo se tak zdá druhým.  

Šťastný je ten, kdo se sám pokládá za šťastného. 
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O co se ve stáří neochudit 

Vitamin B12 

Jak stárneme, snižuje se účinnost absorpce vitaminu b12, který podporuje 
zdraví mozku a nervového systému. Mezi příznaky patří únava, závratě 
nebo ztráta rovnováhy a snížená mentální funkce. Zdroj: vejce, mléčné 
výrobky, maso, ryby, měkkýši, drůbež. 

Vitamin D 

Nezbytný pro imunitní systém, kosti a mozek. Stárnutím jeho syntéza ze 
slunečního záření klesá. Doporučovány jsou doplňky vitaminu d, protože v 
potravě se přirozeně nevyskytuje. Pozor, je rozpustný pouze v tucích! 

Vitamin C a vitamin E 

Mají antioxidační vlastnosti a jsou důležité pro udržení zdravých tkání. 
Zatímco vitamin c lze užívat i ve formě doplňků, před užíváním vitaminu e v 
tabletách někteří odborníci varují. Ideálním zdrojem jsou ořechy, semena či 
pšeničné klíčky. 

Vápník 

Pro správnou tvorbu a funkci vaziva, chrupavek a kostí je důležitá výživa – 
především dostatek vápníku. Jenže i jeho absorpce s věkem klesá. 
Upřednostňujte jeho příjem pomocí mléčných výrobků a vařené zeleniny. 

Zinek 

U seniorů bývá jeho nedostatek běžný a může ho způsobovat i užívání 
některých léků. Mimo jiné má vliv na ztrátu chuti k jídlu. Obsažen je v 
luštěninách, dýňových semínkách a mase. 

Bílkoviny 

Podle mnohých odborníků jsou to nejdůležitější, co by strava seniorů měla 
obsahovat. Jak stárneme, ztrácíme svalovou hmotu a může u nás vznikat 
anabolická rezistence. Jinými slovy – ke svému fungování potřebujeme o 
dost více bílkovin než dosud. 

 

 
 

Zdraví je bohatství, které se nedá koupit. 

Seneca 
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Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nádherné vydání. 

H.Ch. Andersen 
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Výbor Klubu ŽAP a kontakty:                                 www.klubzap.cz 

                                                     E-mail: klub.zap@seznam.cz 

Hela Hotovcová předsedkyně                           792 325 43V 

   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 V          607 850 120   

Ing.                              Pokladní                                            O2        724 028 845                    

Marta Votavová          e-mail: turistkamarta@seznam.cz 

Mgr.    edukátorka    V 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 

Alena Manderlová      členka výboru  - vycházky                 O2           722 602 163  

                     e-mail: AlenMand@seznam.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 

Marcela Maierová            O2 723 456 144 

             e-mail: marcela@maierová.cz 

 

                                               

  

ŽAPodaj vydává Klub ŽAP vlastním nákladem pro klubové potřeby. 

Zpracovaly: Dana Hybšová, Jarka Petrová. 

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

