
MiléÊALENky,ÊváženíÊsponzoři,ÊpartneřiÊaÊpříznivci, 

jakoÊkdybyÊněkdoÊmávnulÊkouzelnýmÊproutkemÊaÊletníÊprázdninovéÊměsí-
ceÊjsouÊzaÊnámi.ÊDoufám,ÊžeÊjsteÊsiÊjeÊužiliÊvÊkliduÊaÊpohoděÊmeziÊsvýmiÊ
blízkýmiÊaÊžeÊseÊjiž,ÊstejněÊjakoÊjá,ÊtěšíteÊnaÊspolečnéÊakceÊaÊsetkávání.Ê 

MyÊjsmeÊoÊprázdnináchÊnezahálely,ÊpracujemeÊnaÊnavázáníÊněkolikaÊno-
výchÊ aÊ zajímavýchÊ partnerství,Ê vymýšlímeÊ novéÊ společnéÊ aktivity,Ê jakoÊ
např.Êminigolf,ÊaÊzpracovávámeÊprojektyÊpotřebnéÊproÊzískáváníÊtolikÊpo-
třebnýchÊfinancí,ÊprostorÊapod. 

Myslím,ÊžeÊmeziÊnámiÊneníÊnikdo,ÊkohoÊbyÊseÊnedotklaÊsoučasnáÊsituaceÊ
seÊzdražovánímÊenergií,ÊraketověÊrostoucíÊinflacíÊaÊcelkováÊnejistotaÊvÊ
pohleduÊdoÊbudoucna,ÊkteráÊnikohoÊnenecháváÊlhostejným.ÊAÊprávěÊvÊtétoÊ
doběÊjeÊdůležitějšíÊnežÊvÊdoběÊ„klidu“,ÊžeÊseÊmůžemeÊsetkávatÊaÊsdíletÊsvéÊ
pocity,ÊstarostiÊaÊsnadÊiÊradostiÊpřesněÊpodleÊheslaÊ„sdílenáÊradostÊjeÊra-
dostÊdvojnásobnáÊaÊsdílenáÊstarostÊjeÊstarostÊpoloviční“.ÊInformaceÊoÊ
všem,ÊcoÊproÊvásÊvÊnejbližšíchÊměsícíchÊplánujeme,ÊseÊdočteteÊnaÊnásledu-
jícíchÊstránkách. 
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NaÊzávěrÊchciÊpoděkovatÊvšemÊnašimÊsponzorům,ÊpartnerůmÊaÊpřízniv-
cůmÊzaÊjejichÊspolupráciÊaÊpomoc,ÊdíkyÊkteréÊmohouÊnašeÊčlenkyÊjezditÊ
naÊrekondičníÊpobyty,Êplavat,ÊcvičitÊaÊtímÊsiÊzlepšovatÊsvouÊfyzickouÊiÊ
psychickouÊkondiciÊ…Êděkujeme. 
     
    ÊÊÊÊ  MilenaÊNajmanováÊ   

 
               



Pravidelné akce po prázdninách 2022 

Členské schůzky Ê  
SetkáníÊsÊpřednáškamiÊaÊinformacemiÊpřiÊkafíčkuÊaÊdobrotách,ÊkteréÊpřipravíte,Ê 
ÚstavÊsociálníchÊslužebÊPrahaÊ4Ê–ÊPodolí,ÊPodolskáÊ31Ê-ÊKlubÊseniorů,ÊjednouÊměsíčně,ÊvětšinouÊdruhé úte-
rý v měsíci vÊ16.00 hodin. 
PlánovanéÊtermínyÊčlenskýchÊschůzekÊve druhémÊpololetíÊ2022: 
6. září, 11. října, 8. listopadu a 13. prosince – Mikulášská 
ČlenskéÊschůzkyÊbudouÊdoplněnyÊzajímavýmiÊpřednáškamiÊ–ÊmůžeteÊseÊtěšit. 
 

Schůze výboru spolkuÊ 
UniverzitaÊKarlova,ÊÚstavÊjazykovéÊaÊodbornéÊpřípravy,ÊPrahaÊ2Ê–ÊVyšehrad,Ê 
VratislavovaÊ10Ê–ÊMaláÊzasedacíÊmístnost,ÊjednouÊměsíčně,ÊvětšinouÊprvní středu v měsíci v 16.00 hodin. 
PlánovanéÊtermínyÊpracovníchÊsetkáníÊvýboruÊvÊdruhémÊpololetíÊ2022: 
31. srpna, 10. října, 2. listopaduÊa 7. prosince 2022 –ÊčlenkyÊjsouÊnaÊjednáníÊvítány. 

Cvičení a plavání od září 2022 

Cvičení v bazénku v Nemocnici Na HomolceÊkaždé pondělíÊvždyÊpůlÊhodinyÊod 15.30 hod aÊod 16.00 hod.Ê
bude, dle předběžné informace, zahájen 26. září (proÊaktuálníÊ informaceÊkontaktujteÊMartuÊKubešovou).Ê ÊCenaÊ
proÊčlenkuÊjeÊ40 KčÊzaÊpůlÊhodinyÊcvičeníÊpodÊvedenímÊrehabilitačníÊsestry.ÊKdoÊmáÊzájemÊcvičit,ÊdomluvíÊsiÊtermínÊ
aÊčasÊcvičeníÊsÊMartouÊKubešovou,Êtel:Ê608Ê139Ê453.ÊNovéÊčlenkyÊseÊmusíÊnejdříveÊobjednatÊkÊMUDr.ÊJaněÊNěmcovéÊ
vÊRÊcentruÊnaÊvstupníÊprohlídku.ÊVeÊvšemÊochotněÊporadíÊMartička.Ê 
 
Plavání v bazénu Tyršova domu bude pokračovat každý pátek od 16 do 17 hod. kromě svátků a prázdnin. 
První plavání v září bude 9. září. CenaÊproÊčlenkuÊjeÊzvýšenaÊoÊ10ÊKčÊnaÊ60 Kč zaÊhodinu.ÊPaedDr.ÊIrenaÊČechov-
ská,ÊCSc.Ê(cechovska@gmail.com)ÊjeÊpoÊdomluvěÊkÊdispoziciÊzkontrolovatÊaÊopravitÊvašiÊtechnikuÊplaváníÊproÊpod-
poruÊzdravíÊaÊnaučit ÊvásÊnovéÊdovednostiÊveÊvodě.ÊPřijďteÊsiÊzaplavat.  
 
Rehabilitace se koná za finanční podpory darů a grantů Městské části Praha 4, Městské části Praha 2,  
Města Černošice, Města Dobřichovice a a.s. SUBTERRA.     

 ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

 

ÊÊÊStránkaÊ2Ê 

Masérské a relaxační služby Mgr.ÊJanyÊSikorovéÊnaÊpolikliniceÊLípaÊvÊNovýchÊButovicíchÊpokračujíÊzaÊpřís-
nýchÊhygienickýchÊopatření.ÊJe nutné se telefonicky objednat:Ê604 342 633.  Masáže jsou opět s podporou Ligy 
proti rakovině. CenaÊjednéÊmasážeÊdleÊvýběruÊproÊčlenkuÊčiníÊ100ÊKč. 

 

Cvičení Taj-či každý čtvrtek od 16.15 hod v tělocvičně 
č. 3, přízemí ÊTyršova domuÊČeskéÊobceÊsokolskéÊ–ÊlektorÊ
IvanÊTrebichavský.ÊCvičeníÊ trváÊ1ÊaÊ1/2ÊhodÊaÊ jeÊzdarma.Ê
PořádáÊ AlianceÊ ženÊ sÊ rakovinouÊ prsuÊ (přihláškyÊ naÊ alian-
ce@breastcancer.cz)ÊveÊspolupráciÊsÊČeskouÊobcíÊsokolskouÊ
aÊcvičeníÊhradíÊzÊprojektuÊ„Protajči se ke zdraví“.ÊVezmě-
teÊsiÊpohodlnýÊcvičebníÊúborÊnejlépeÊzÊpřírodníchÊmateriálů,Ê
ponožkyÊneboÊ sálovouÊobuvÊ sÊ tenkouÊaÊ rovnouÊpodrážkouÊ
(proÊdobrýÊkontaktÊseÊzemí)ÊaÊláhevÊsÊpitnouÊvodou. 

PřípadnéÊ změnyÊ budouÊ sÊ předstihemÊ přihlášenýmÊ cvičen-
kámÊoznámeny. 



Ê 

             StránkaÊ3 

Centrum Amélie v Praze nabízí následující aktivity: 

Individuální konzultace s psycholožkou nebo psychoterapeutkou –ÊzaměřenéÊnaÊpodporuÊvyrovnáníÊseÊsÊ
onemocněním,Êzměnou,ÊživotemÊsÊnemocíÊneboÊnemocným.ÊPoÊdomluvěÊjeÊkonzultaceÊmožnáÊiÊonline.ÊVÊpondělíÊaÊ
úterýÊběhemÊdneÊ(9:00Ê–Ê17:00,ÊpřípadněÊ18:00).ÊNaÊkonzultaciÊmůžeÊpřijítÊčlověkÊsámÊneboÊiÊseÊsvýmÊblízkým.ÊVe-
deÊ psycholožkaÊMonikaÊ Večeřová,ÊMSc.Ê neboÊ terapeutkaÊ Bc.Ê et.Ê Bc.ÊMonikaÊ Sedláčková. Ê ObjednáníÊ jeÊmožnéÊ
osobně,ÊtelefonickyÊnaÊčísleÊ739Ê001Ê123ÊneboÊ283Ê880Ê316ÊneboÊemailemÊna psycholog@amelie-zs.czÊ.Ê 

Odborné sociální poradenství –ÊnapomáháÊpředejítÊmnohaÊnedorozuměním,ÊkteréÊvyplývajíÊzÊneznalostiÊsysté-
muÊaÊživotaÊsÊonemocněnímÊaÊnabízíÊpomocÊpřiÊřešeníÊproblémůÊvÊsociálníÊoblasti.ÊZavolatÊčiÊobjednatÊseÊmůžeteÊodÊ
pondělíÊdoÊstředy.ÊObracetÊseÊmůžeteÊtelefonickyÊnaÊčísleÊ739Ê004Ê222ÊnaÊMgr.ÊMartinuÊHráskouÊaÊMgr.ÊŠárkuÊSlaví-
kovouÊneboÊemailemÊna socialni@amelie-zs.cz. 

Výživové poradenství –ÊNutričníÊterapeutkaÊLucieÊVaňkováÊvámÊporadíÊvÊoblastiÊzdravéÊvýživyÊaÊpřiÊonemocně-
níchÊakutníchÊiÊchronických.ÊZváženíÊaÊzjištěníÊtělesnéhoÊaÊviscerálníhoÊtuku,ÊBMI,ÊsestaveníÊindividuálníhoÊjídelníč-
ku,ÊměřeníÊkrevníhoÊtlaku.ÊPouzeÊnaÊobjednáníÊveÊčtvrtekÊodÊ10:00ÊdoÊ13:00. 

Fyzioterapeutické poradenství –ÊFyzioterapeutkaÊaÊlymfoterapeutkaÊKamilaÊMurphyÊvámÊporadí,ÊjakÊpečovatÊoÊ
svojeÊtěloÊvÊprůběhuÊiÊpoÊonkologickéÊléčbě,ÊjakÊpodpořitÊsprávnouÊergonomiiÊaÊpéčiÊoÊjizvuÊneboÊlymfedém.ÊPouzeÊ
naÊobjednáníÊveÊčtvrtekÊodÊ17:00ÊdoÊ19:00. 

Relaxací proti stresu (otevřenáÊskupina)Ê–ÊvyzkoušíteÊsiÊaÊnaučíteÊseÊrůznéÊrelaxačníÊaÊantistresovéÊtechniky,Êkte-
réÊpakÊmůžeteÊsamiÊpraktikovat.ÊNeníÊtřebaÊpředchozíhoÊobjednání.ÊProbíháÊvÊpondělíÊodÊ11:30ÊdoÊ12:30.ÊVedeÊpsy-
choložkaÊMonikaÊVečeřová,ÊMSc. Možné i ON-LINE. Ê 

Pilates (otevřenáÊskupina)Ê–ÊpodÊvedenímÊzkušenéÊlektorkyÊseÊnaučíteÊcviky,ÊkteréÊsiÊzacvičíteÊkdykolivÊdoma.ÊPro-
bíháÊvÊúterýÊodÊ14:00ÊdoÊ15:00.ÊVedeÊDanielaÊPeterková. 

Trénink paměti –ÊpomáháÊzvládatÊdeficityÊvÊoblastiÊpaměti,ÊkteréÊonkologickyÊnemocnéÊpoÊléčběÊvelmiÊčastoÊsu-
žujíÊaÊzhoršujíÊjejichÊsebevědomí. ÊSkupinaÊseÊpotkáváÊveÊstředuÊodÊ10:00ÊdoÊ12:00. ÊVedeÊIng.ÊPetraÊDavidová. 

Jógová terapie –ÊjeÊjemnéÊcvičeníÊvycházejícíÊzÊjógyÊzaměřenéÊnaÊpodporuÊfyzickéÊaÊpsychickéÊpohody. ProbíháÊ
každouÊsudouÊstředuÊ(1xÊzaÊ14Êdní)ÊvždyÊodÊ14.30ÊdoÊ15:30ÊpodÊvedenímÊlektorkyÊMartinyÊHráské. 

Jóga Ê–Ê technikyÊ uvolňováníÊ svalůÊ aÊ duševníhoÊnapětíÊ přizpůsobenéÊmožnostemÊosobÊ sÊ handicapem.ÊProbíháÊ veÊ
čtvrtekÊodÊ9:30ÊdoÊ11:00.ÊVedeÊIng.ÊEvaÊMusilová. 

Kompenzační cvičení –ÊnaÊskupinovémÊcvičeníÊsÊfyzioterapeutkouÊaÊlymfoterapeutkouÊKamilouÊMurphyÊprotáh-
neme,ÊcoÊjeÊzkrácenéÊaÊposílíme,ÊcoÊjeÊpovolené.ÊProbíháÊkaždýÊčtvrtekÊodÊ16:00ÊdoÊ17:00. 

Klub Amelie –ÊneformálníÊnepravidelnáÊsetkáváníÊnadÊspolečnýmÊtvořenímÊ(výtvarné/hudebníÊdílny,Êbesedy,Êpro-
cházky…).ÊProbíháÊjednouÊměsíčněÊvětšinouÊvÊpondělíÊneboÊúterýÊodÊ17:30ÊdoÊ19:00.ÊSledujteÊvÊměsíčnímÊprogramuÊ
aÊnaÊwebuÊvÊzáložce AkceÊPraha. 
 

Podpůrná online skupina –ÊproÊsdíleníÊemocí,ÊpocitůÊaÊzkušenostíÊonkologickyÊnemocnýchÊaÊblízkých.ÊCílemÊ
moderátorekÊMonikyÊVečeřovéÊaÊMonikyÊSedláčkové ÊjeÊvytvořitÊbezpečnýÊprostor,ÊveÊkterémÊseÊmůžeÊsdíletÊotevře-
něÊaÊbezÊzábran.ÊModerátorkyÊkontaktujteÊvstupnímÊdotazníkemÊna www.amelie-zs.cz/vstupni-dotaznik.ÊProbíháÊ
vždyÊvÊlichýÊtýdenÊvÊpondělíÊodÊ16:30ÊdoÊ17:30.Ê 

 
BlízcíÊonkologickyÊnemocnýchÊ iÊonkologickyÊnemocníÊsamiÊmohou využít zázemí Centra Amelie a jen pobýt,Ê
využítÊmístaÊproÊodpočinekÊpřiÊdoprovázeníÊblízkéhoÊčiÊběhemÊléčbyÊaÊneúčastnitÊseÊaktivitÊčiÊkonzultací.ÊÊ 

Účast na aktivitách Centra je zdarma. 
Kontakt: 
tel:  739 001 123  
email:  praha@amelie-zs.cz 
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             StránkaÊ4 

Podzimní vycházky a výšlapy za zdravím a za poznáním  

 
Středa 7. září     Kuks znovu a jinakÊ–ÊvedeÊJarka  
Ê  odj.ÊvlakuÊ8:08ÊhÊzÊPrahy-hl.Ênádr.ÊRÊ923ÊKrakonošÊdoÊJaroměřeÊ(10:17Êh),ÊÊ 
  přestupÊ10:21ÊhÊzÊJaroměřeÊOsÊ5412ÊdoÊŽirčeÊ(10:31Êh), 

 našeÊtrasaÊpovedeÊasiÊ1ÊkmÊkÊsochámÊBraunovaÊBetléma,Ê 
 dáleÊpříjemnáÊcestaÊasiÊ3ÊkmÊpodélÊLabeÊkÊhospitáluÊv Kuksu, Ê 
 cestuÊzpětÊdomluvímeÊnaÊmístěÊpodleÊdosaženéhoÊcíle 

 
Pátek 30. září   Benátky nad JizerouÊ–ÊvedeÊBlankaÊ 

   PrahaÊČernýÊmost:ÊautobusÊč.315,Ê9:10Êh,ÊBenátkyÊnadÊJizerouÊ:Ê9:39Êh 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊNávštěvaÊzámkuÊaÊprohlídkaÊMuzeaÊhraček 
Ê   zpět:ÊBenátkyÊnadÊJizerou:Ê15:13Êh,ÊPrahaÊČernýÊMost:Ê15:41 h 

 
Čtvrtek 13. října  Povodím Botiče –ÊvedeÊDanielaÊaÊJarkaÊD. 
    SrazÊ9,00ÊmetroÊCÊ-ÊChodov,Êodj.Ê9,16ÊhÊbusÊ177ÊdoÊzast.Ê„ToulcůvÊdvůr“ 
    TrasaÊvedeÊz HostivařeÊpodélÊBotičeÊpoÊčervenéÊturistickéÊznačceÊ 

 kolemÊHostivařskéÊpřehradyÊdoÊPetrovic,Êk soutokuÊs PitkovickýmÊpotokemÊ 
ÊÊk PitkovickéÊstrániÊažÊdoÊPitkovičekÊ–ÊcelkemÊ6,5Êkm 
 NaÊcestěÊjsouÊdobráÊmístaÊkÊobčerstvení 
 NávratÊautobusemÊ213ÊzeÊzast.Ê„Hříbková“Êk metruÊC-ÊHáje 
 

Úterý 25. října  Hradiště Levý Hradec –ÊvedeÊMaruškaÊP.Ê 
    PrahaÊMasarykovoÊnádražíÊ9:42ÊhÊ–ÊRoztoky-ŽalovÊ10:00Êh,ÊdáleÊprocházkouÊ 

 V případěÊhoršíhoÊpočasí:Ê 
    autobusÊč.Ê340ÊPrahaÊDejvickáÊ10:17ÊhÊ–ÊRoztoky-LevýÊHradecÊ10:39ÊhÊÊÊÊ 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
Čtvrtek 3. listopadu Ďáblický hřbitov –ÊvedeÊDaniela 
    SrazÊ10,00ÊhÊmetroÊCÊ–ÊLádví,ÊbusÊ103,Ê348ÊneboÊ369ÊdoÊzast.Ê„Ď.Êhřbitov“ 
    NárodníÊkulturníÊpamátkaÊpostavenaÊdleÊnávrhuÊVlastislavaÊHofmana, 
    LesÊvzpomínekÊ(památnéÊstromy),ÊNováÊ(kubistická)ÊobřadníÊsíň  

 TicháÊkavárnaÊ–ÊslanéÊiÊsladkéÊobčerstveníÊ-ÊdomuÊopětÊmetremÊCÊLádvíÊÊ 
 

Čtvrtek 10. listopadu Pardubice –ÊvedeÊDanielaÊKelišováÊ(ALEN)ÊaÊAlenaÊNovákováÊ(KONÊPardubice) 
   OdjezdÊ9,02ÊhodinÊz PhyÊhlav.Ênádr.Ê–Êv PardubicíchÊ10,11Êhodin 

 ProcházkaÊhistorickýmÊcentremÊměsta,ÊnávštěvaÊzámku 
 SetkáníÊaÊposezeníÊs kamarádkamiÊzÊklubuÊKONÊPardubice 
 CestaÊzpětÊopětÊvlakemÊ–ÊjedeÊkaždouÊpůlÊhodiny 

 
Čtvrtek 1. prosince Zimní Praha –ÊvedeÊMaruškaÊP.Ê 

   SrazÊ10,00ÊhodinÊPohořelec,Êzast.Êtram.Ê22,Ê23 
 NavštívímeÊknihovnuÊStrahovskéhoÊklášteraÊaÊLoretu 
 ProcházkaÊNovýmÊSvětem 

 
Sobota 31. prosince Karlštejn –ÊtradičníÊsilvestrovskýÊvýšlapÊ-ÊvedeÊBlanka 

 
 
 

!!! 4denní pobytový zájezd (pondělí – čtvrtek) !!! 
 
17. - 20. října  Jindřichův HradecÊ-ÊvedeÊDanielaÊ 
    Odj.ÊvlakÊVltavaÊ–Ê8,30Êhod.Êz HlavníhoÊnádražíÊ–ÊpřestupÊVeselíÊnadÊLužnicí 

 KrajÊpotoků,ÊřekÊaÊrybníků,ÊkrajinaÊVítkovcůÊ-ÊpánůÊzÊRůže 
 UbytováníÊseÊsnídaníÊvÊpensionuÊblízkoÊnádražíÊnedalekoÊcentra 
 PamátkyÊměsta,ÊhradÊaÊzámek,ÊřekaÊNežárka,ÊrybníkÊVajgar 
 AquashowÊsv.ÊFlorián,ÊPlaveckýÊbazén,ÊKrýzovyÊjesličky 
ÊÊÊúzkokolejka,ÊvýletyÊdoÊokolí,ÊzříceninaÊLandštejnÊ 
Ê 
 Závazné přihlášky a zaplacení do 15. září 2022 (přihláškyÊzasílejteÊDanieleÊKelišové)  
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Děkovný koncert  - 13. června 2022 

Rekondiční pobyty září a říjen 2022 

informace k plánovaným pobytům: 
 

* přihlášky a podrobnosti k programu pobytů dostaneteÊnaÊčlenskéÊschůzceÊaÊuÊvedoucíchÊpobytů 
* pobyt zaplatíte naÊúčetÊALENÊdoÊstanovenéhoÊtermínuÊaÊzároveňÊodevzdáteÊ 
* lékařské potvrzení od onkologa (pacienti,ÊkteříÊpo ukončení onkologické léčby byli předáni do péče 

praktického lékaře,ÊmohouÊpotvrzeníÊo svémÊzdravotnímÊstavuÊdodatÊiÊodÊsvéhoÊregistrujícíhoÊpraktické-
hoÊlékaře)Ê 

* odborný léčebný programÊrekondičníchÊpobytůÊjeÊ
proÊpřihlášenéÊúčastniceÊzávazný 

 
 
10. až 17. září – Jeníšov u Horní Plané 
  hotelÊJeníšov,ÊvedoucíÊMilenaÊNajmanová 

    v ceněÊubytování, polopenze,Êmasáž,Ê 
  2xÊdenněÊcvičení,Êvycházky,Êturistika 

 

2. až 9. října – Srní,ÊhotelÊSrní,ÊvedoucíÊJanaÊDundáčková 
    v ceněÊubytování, polopenze,Ê2xÊdenněÊcvičení,Ê 
  2xÊaquaÊaerobic,Êplavání,Êvycházky,Êturistika  

Ve středu 11. května 2022, kdy se konal již 26. ročník tradiční veřejné sbírky,ÊvyšloÊdoÊulicÊčeskýchÊiÊmorav-
skýchÊměstÊaÊobcíÊvíceÊnežÊ12Ê000ÊdobrovolníkůÊveÊžlutýchÊtričkách.ÊDoÊsbírkyÊseÊzapojiloÊvíceÊnežÊ1Ê300Êspolupra-
cujícíchÊsubjektůÊ-Ê300ÊstředníchÊškol,Ê320ÊzákladníchÊškol,Ê51ÊsdruženíÊonkologickýchÊpacientůÊ(organizacíÊLigy),Ê
68ÊskautskýchÊoddílů,Ê48ÊpionýrskýchÊskupin,Ê85ÊsborůÊdobrovolnýchÊhasičůÊzaÊSdruženíÊhasičůÊČech,ÊMoravyÊaÊ
Slezska,Ê19ÊzákladníchÊorganizacíÊČSŽ,Ê19ÊoblastníchÊspolkůÊČČK,Ê153Êknihoven,Ê80ÊjednotlivcůÊaÊ150ÊostatníchÊ
(obce,Êfirmy,ÊMŠÊaj.).ÊAžÊdoÊneděleÊ15.ÊkvětnaÊbyloÊmožnéÊkytičkyÊzískatÊiÊnaÊtzv.ÊpevnýchÊmístech,ÊkterýchÊbyloÊ
přesÊ300. 

Na sbírkovém účtu se k 15. červnu podařilo shromáždit 17 930 000 Kč. 

PoděkováníÊpatříÊvšem,ÊkdoÊseÊoÊtentoÊkrásnýÊvýsledekÊletošníÊkvětinovéÊsbírkyÊzasloužili.Ê 
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DěkovnýÊkoncertÊvěnovanýÊvšem,ÊkdoÊspolupracovaliÊpřiÊletošním,Ê26.ÊročníkuÊtradičníÊveřejnéÊsbírkyÊČeskýÊdenÊ
protiÊrakovině,ÊseÊkonalÊ13.ÊčervnaÊodÊ19:00ÊhodÊvÊauleÊČVUTÊvÊBetlémskéÊkapli.ÊSlavnostníÊvečerÊjeÊdůstojnýmÊ
ukončenímÊkvětinovéhoÊdne. 

VečeremÊprovázelÊpanÊPetrÊHoraÊHořejš,ÊkterýÊnásÊseznámilÊsÊmnohaÊzajímavýmiÊdetailyÊzeÊživotaÊjednotlivýchÊhu-
debníchÊskladatelů,ÊjejichžÊskladbyÊjsmeÊvÊprůběhuÊvečeraÊslyšeliÊ-ÊA.ÊVivaldiho,ÊJ.ÊHaydna,ÊG.ÊF.ÊHändela,ÊW.ÊA.Ê
Mozarta,ÊB.ÊSmetany,ÊA.ÊDvořákaÊaj.ÊJ.ÊSuka. 

VečerÊzahájilaÊpředsedkyněÊLigyÊMUDr.ÊMichaelaÊFridrichová,ÊkteráÊpřivítalaÊpřítomnéÊaÊkrátceÊpohovořilaÊoÊčin-
nostiÊLigyÊaÊvýznamuÊdárcovstvíÊproÊjejíÊčinnost.Ê 

JakoÊprvníÊvystoupilaÊsopranistkaÊEvaÊMüllerováÊsÊ
klavírnímÊdoprovodemÊLenkyÊNavrátilové.ÊÊ 

PřiÊhouslovémÊvystoupeníÊOlgyÊŠroubkovéÊzaÊ
klavírníhoÊdoprovoduÊMiroslavaÊSekoryÊbyloÊtěž-
kéÊudržetÊemoce.ÊHouslistkaÊhrálaÊnejenÊproÊpu-
blikum,ÊaleÊiÊproÊnenarozenéÊmiminko.ÊUčíÊseÊ
hudebnímÊznalostemÊjižÊodÊprenatálníhoÊvěku. 

DěkovnýÊkoncertÊiÊcelýÊslavnostníÊvečerÊmělÊ
příjemnouÊatmosféru,ÊkterouÊdotvářelyÊkrásnéÊ
aÊdůstojnéÊprostoryÊBetlémskéÊkaple.ÊKulturníÊ
zážitekÊpřiÊvystoupeníchÊvšechÊúčinkujícíchÊ
bylÊúžasnýÊaÊzbylÊčasÊiÊnaÊskleničkuÊpřiÊsetkáníÊ
aÊpopovídáníÊsiÊsÊpřáteliÊaÊkamarády. 

CelýÊvečerÊjsmeÊ
siÊnáramněÊužilyÊ
aÊmámeÊnaÊcoÊ
vzpomínat.Ê 

 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

    MilenaÊNajmanová 
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Co bylo? 

Na schůzkách 

7. června - členská schůzka 

NaÊčervnovouÊschůzkuÊjsmeÊpozvalyÊpaníÊPaedDr.ÊIrenuÊČechovskouÊzÊkatedryÊplavec-
kýchÊsportůÊFTVS,ÊabyÊnámÊpřipomněla,ÊjakÊdůležitéÊproÊzdravíÊaÊrekonvalescenciÊžen,Ê
kteréÊprodělalyÊrakovinuÊprsu,ÊjeÊplavání.ÊPaníÊdoktorkaÊnámÊjižÊdlouháÊlétaÊpomáháÊ
přiÊvýuceÊplaváníÊvÊbazénuÊvÊTyršověÊdoměÊaÊučíÊnásÊsprávnéÊdýcháníÊaÊzdravýÊpohybÊ
veÊvodě. 

JejíÊpřednáškaÊbylaÊnatolikÊzajímaváÊaÊpoutavá,ÊžeÊvěříme,ÊžeÊodÊzáříÊseÊúčastÊnaÊpáteč-
nímÊplaváníÊvÊTyršověÊdoměÊzvýší. 

CestaÊvlakemÊbylaÊkrátká,ÊpěkněÊubíhalaÊaÊv KlánovicíchÊ
jsmeÊvystoupilyÊdoÊdalšíÊdešťovéÊspršky.Ê 

KamÊseÊvydáme?ÊProÊjistotuÊověřujemeÊmístníÊnabídkuÊ
hospodÊaÊspojeníÊvlakemÊneboÊbusemÊzpětÊdoÊPrahy.ÊPakÊ
vyrážímeÊdlouhouÊhlavníÊtřídouÊpoznávatÊKlánovice.Ê 

OsaduÊzaložilÊv roceÊ1878 Václav Klán,ÊobchodníkÊsÊne-
movitostmi,ÊkterýÊzakoupilÊpozemkyÊodÊLiechtensteinaÊvÊ
Jirnech.ÊÊ 

 

Na výšlapech a výletech 

25. června - Klánovický les 

Sobota – KlánoviceÊ–ÊránoÊjsemÊtoÊrozhodněÊchtělaÊvzdát,Êv pátekÊvečerÊvydatnéÊbouřky,Êv nociÊopětÊblýskaloÊaÊbou-
řilo,ÊažÊdoÊránaÊlilo,ÊzataženoÊbyloÊtakÊnaÊtýden.ÊRadovalaÊseÊjenÊzahrádka.ÊÊVymýšlelaÊjsemÊnáhradníÊprogramÊ–ÊcoÊ
např.ÊmuzeumÊneboÊrovnouÊnějakáÊdobráÊhospodaÊcoÊmáÊotevřenoÊužÊv 9,00ÊhodinÊráno.ÊMaruškaÊseÊz výletuÊomluvi-
la,ÊhnedÊpoÊníÊBlanka,ÊránoÊjsemÊsiÊještěÊpřečetlaÊomluvnýÊmailÊodÊJarkyÊaÊSMSÊodÊVieročky.ÊPřijdeÊvůbecÊněkdo?Ê
AleÊpoÊsetkáníÊs děvčatyÊnaÊMasarykověÊnádražíÊbyloÊjasnoÊ–Ênevzdáme to a jedem!!! 

VzniklaÊtakÊosada,ÊdnesÊměstskáÊčástÊPrahyÊ9,Ês krásnýmiÊvilami,Êza-
hradamiÊaÊrozsáhlýmiÊlesy.ÊZaÊprvníÊrepublikyÊtoÊbyloÊvyhlášenéÊlázeň-
skéÊletovisko.ÊMístoÊmáÊúdajněÊnejčistšíÊživotníÊprostředíÊv Praze.Ê 

ŠlyÊjsmeÊdlouhoÊmeziÊpěstěnýmiÊzahradamiÊažÊjsmeÊpotkalyÊcukrárnu.Ê
TuÊjsmeÊnemohlyÊminout,ÊmuselyÊjsmeÊseÊzastavitÊaÊposedětÊpřiÊvýbor-
néÊkávěÊaÊzákuscích.ÊJenÊškoda,ÊžeÊseÊnedaloÊsedětÊvenku,ÊpršeloÊsiceÊ
drobně,ÊaleÊvytrvale.Ê 

PokračovalyÊjsmeÊdálÊdlouhouÊSlavětínskouÊulicíÊaÊhledalyÊveÊsměruÊ
šipkyÊkostelíkÊNanebevzetíÊPannyÊMarie.ÊNašlyÊjsemÊškolu,Êúřad,Êkni-
hovnu,ÊněkolikÊfitnessů,Êstomatologů,ÊrestauracíÊaÊtakéÊdůmÊs pamětníÊ
deskouÊp.ÊKlána.ÊPakÊseÊznovuÊvydatněÊrozpršelo,ÊtakÊjsmeÊužÊkostelÊ
aniÊbývaléÊlázněÊaÊdnešníÊkoupalištěÊnehledalyÊaÊodbočilyÊnaÊlesníÊces-
tu.Ê 
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 VydalyÊjsmeÊseÊnaÊpůvodněÊplánovanouÊprocházku klánovickými lesy.Ê 

ProšlyÊjsmeÊkřížemÊcelýÊKlánovickýÊlesÊCyrilov – sever,ÊprošlyÊjsmeÊchráněnýmÊúzemímÊklánovickéhoÊlesaÊ–ÊaleÊ
krážemÊužÊne,ÊiÊbývalýÊHolskýÊrybníkÊproÊnásÊzůstalÊutajenÊ–ÊmožnáÊhoÊjenÊnaznačiloÊmísto,ÊkdeÊjsmeÊsiÊdostÊzašpini-
lyÊnašeÊbíléÊsportovníÊbotky.ÊStředověkouÊstudnuÊjsmeÊzahlédlyÊzaÊplotemÊjednéÊz dalšíchÊzahradÊs perfektnímÊtrávní-
kemÊhlubokoÊv leseÊzaÊ–ÊasiÊ–ÊbývalouÊhájovnou.ÊPoÊporaděÊs cedulkamiÊaÊmapkamiÊ„zdeÊstojíte“ÊnaÊkřižovatkáchÊ
lesníchÊcestÊjsmeÊnakonecÊodbočilyÊradějiÊnaÊčervenouÊturistickouÊznačku,ÊkteráÊvedlaÊsouběžněÊs vlakovýmiÊkoleje-
miÊaÊbezpečněÊsměřovalaÊzpětÊdoÊměstaÊ–ÊužÊbyloÊhodněÊhodinÊpoÊpoledniÊaÊhladÊseÊhlásil.Ê 

NadějeÊzasvitla,ÊkdyžÊseÊobjevilaÊrestauraceÊ„UÊ
lesa“Êv Habrovce,ÊaleÊbohuželÊtamÊnemělyÊproÊ
násÊhladovéÊdostÊjídla.ÊTakÊjsmeÊzaseÊpoÊosvěd-
čenéÊhlavníÊtříděÊdošlyÊdoÊvyhlídnutéhoÊvietnam-
skéhoÊOlympu.ÊAÊmělyÊjsmeÊseÊtamÊjakÊnaÊ
Olympu,Êkachnička,ÊkuřátkoÊaÊdalšíÊzávitkyÊaÊ
dobrotyÊzalitéÊpivemÊnámÊspravilyÊchuť.Ê 

PoÊtřetíÊhodiněÊodpoledníÊpřestaloÊdokonceÊiÊpr-
šet.ÊSložilyÊjsmeÊdeštníkyÊaÊnaÊnádražíÊjsmeÊdo-
šlyÊužÊiÊs vykukujícímÊsluníčkem.Ê 

PoÊnávratuÊdoÊPrahyÊbylÊzaseÊslunečnýÊletníÊden.Ê
CelodenníÊdéšťÊužÊnámÊpřipomínalyÊjenÊmokréÊ
baťůžky.Ê 
  Daniela,ÊVěraÊaÊZdenka 

9. července - Tiché údolí 

VýletÊdoÊTichéhoÊúdolíÊv RoztokáchÊuÊPrahyÊÊ 

TakÊjsmeÊseÊtěšily,ÊžeÊseÊvypravímeÊdoÊjednohoÊz nejkrásnějšíchÊkoutůÊv blízkostiÊPrahy.ÊAleÊnakonecÊjsmeÊseÊshodouÊ
okolnostíÊnaÊvycházceÊsešlyÊpouzeÊčtyři.ÊJarkaÊDucková,ÊVěraÊUhrová,ÊZdenaÊJuskováÊaÊjá,ÊkteráÊjsemÊvycházkuÊpři-
pravovala.ÊBlankaÊVinařováÊbylaÊv NovéÊVsiÊpodÊPleší,ÊkdeÊsiÊléčilaÊkotník,ÊDanielaÊs námiÊnešla,ÊprotožeÊjejíÊvnou-
če,Ês kterýmÊbylaÊbezprostředněÊpředÊvýletem,ÊonemocněloÊneštovicemiÊaÊDanielaÊjeÊještěÊneměla.ÊAÊMilena,ÊnašeÊ

předsedkyně,ÊdomaÊzdolávalaÊcovid.ÊÊ 

VlakÊodjíždělÊpřesněÊaÊs povídánímÊnámÊcestaÊubíhalaÊvelmiÊrychle.Ê 

RoztokámÊnáležíÊtitulÊ
nejstaršíhoÊvilovéhoÊ
letoviskaÊv okolíÊPra-
hy.ÊPodleÊtextuÊprů-
vodceÊStředočeskéhoÊ
muzeaÊv RoztokáchÊÊuÊ
PrahyÊ„HistorickéÊvilyÊ
v TichémÊúdolí“ÊbyloÊ
rozhodujícímÊmomen-
temÊproÊrozvojÊtohotoÊ
územíÊzprovozněníÊ
SeverníÊstátníÊdráhyÊ
PrahaÊ-ÊDrážďanyÊ
v roceÊ1851.Ê 

NevelkáÊobecÊnaÊle-
vémÊbřehuÊVltavyÊseÊ
stalaÊvyhledávanýmÊ
výletnímÊmístem.Ê 
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K návštěvámÊlákalaÊrozmanitáÊkrajinaÊs řekou,Êháji,Êloukami,ÊovocnýmiÊsadyÊ
aÊvinicemi.ÊHlavníÊproudÊnovéÊvýstavbyÊseÊsoustředilÊdoÊúdolíÊÚnětickéhoÊ
potoka,ÊkteréÊseÊodÊkonceÊ19.ÊstoletíÊnazývaloÊTichýmÊúdolím.ÊMajiteléÊlet-
níchÊvilÊpatřiliÊmeziÊvyššíÊstředníÊtřídu,ÊbyliÊtoÊpředevšímÊpražštíÊobchodníciÊ
aÊtovárníciÊžidovskéhoÊpůvodu,Êz nichžÊvětšinaÊnepřežilaÊholokaust.ÊNejvětšíÊ
rozkvětÊletoviskoÊprožívaloÊv posledníÊtřetiněÊ19.Êstoletí.Ê 

VÊprůvodciÊseÊtakéÊdočteme,ÊkomuÊkteráÊvilaÊpatřilaÊaÊdočtemeÊseÊiÊoÊzajíma-
výchÊnávštěvnících.ÊDokonceÊjednaÊvyhlídkaÊnadÊTichýmÊúdolímÊneseÊpo-
jmenováníÊpoÊMikolášiÊAlšovi,Êv jednéÊz vilÊpobývalÊv r.Ê1857ÊBedřichÊSme-
tana.ÊZajímaváÊvilaÊbylaÊpostavenaÊiÊproÊjapanologaÊJoeÊHlouchuÊ–ÊšloÊoÊje-
dinečnýÊpříkladÊjaponérieÊsnadÊažÊevropskéhoÊvýznamu.ÊDřevěnéÊštítyÊ
s motivyÊdrakůÊbylyÊpoužityÊiÊnaÊdrobnýchÊstavbáchÊv přilehléÊzahradě.ÊÊBo-
hužel,ÊvzhledemÊk tomu,ÊžeÊjsouÊzahradyÊplnéÊvzrostlýchÊstromů,ÊjsmeÊtohoÊ

přílišÊneviděly.Ê
AleÊcestaÊúdo-
límÊjeÊpřekrás-
ná,ÊpodleÊÚně-
tickéhoÊpotoka,ÊpodÊkorunamiÊstromů,ÊzurčícíÊvodopádyÊ
potokaÊnásÊokouzlovalyÊaÊdokonceÊvášniváÊhoubařkaÊ
VěrkaÊobjevilaÊaÊnasbíralaÊiÊhouby.ÊToÊbyloÊradosti!Ê 

PutováníÊjsmeÊdokončilyÊv hospoděÊ„UÊLasíků“,ÊkteráÊ
jeÊteďÊv sezoněÊotevřenáÊužÊiÊcelýÊtýden.ÊJeÊprosluláÊ
svýmiÊskvělýmiÊkoláčiÊseÊsladkouÊneboÊslanouÊnáplní.Ê
MívajíÊiÊobvykleÊdvěÊpolévky,ÊtentokrátÊtoÊbylaÊkulajdaÊ
aÊboršč.ÊÊPakÊjsmeÊseÊpřesunulyÊdoÊÚněticÊk ObecnímuÊ
úřadu,ÊkdeÊjeÊstaniceÊautobusu,ÊkterýmÊjsmeÊseÊvrátilyÊ
doÊPrahy.Ê 
       MarieÊ 

30. července - Pražské přívozy 

V PrazeÊjeÊv provozuÊcelkemÊšestÊpřívozůÊpřesÊ
Vltavu.ÊVloniÊjsmeÊseÊsvezlyÊz VýtoněÊnaÊCí-
sařskouÊloukuÊpřívozemÊP5,ÊletosÊjsmeÊseÊvy-
dalyÊnaÊopačnýÊkonecÊPrahyÊ–ÊdoÊSedlce. 

PředpověďÊpočasíÊnaÊsobotuÊbylaÊděsivá,Êdéšť,Ê
bouřky,ÊvichřiceÊ–ÊaleÊnevyplnilaÊse.ÊRánoÊsiceÊ
ještěÊpršelo,ÊaleÊužÊtoÊnestáloÊaniÊzaÊroztaženíÊ
deštníku.ÊKdyžÊjsmeÊvystoupilyÊz vlakuÊ
v Sedlci,ÊbyloÊzataženo,ÊaleÊužÊaniÊnekáplo. 

HnedÊz nádražíÊjsmeÊpohodlněÊdošlyÊk řeceÊaÊ
užÊjsmeÊjiÊcelýÊdenÊneopustily.ÊBrzyÊjsmeÊna-
šlyÊpřístavištěÊP1ÊSedlec.ÊPodleÊjízdníhoÊřáduÊ
jsmeÊzjistily,ÊžeÊnámÊmuselÊparníkÊtěsněÊujet,Ê
aleÊtoÊbychomÊhoÊcestouÊmuselyÊvidět!Ê 

NevzdalyÊjsmeÊtoÊaÊpátralyÊjsmeÊv dálceÊnaÊ
druhémÊbřehuÊpoÊlodi.ÊMělyÊjsmeÊúspěch.ÊBrzyÊseÊtamÊloďÊpohnulaÊaÊpřijelaÊproÊnásÊ–ÊmělyÊjsmeÊpřívozÊjenÊproÊsebe.Ê
NaÊdruhémÊbřehuÊv přístavuÊZámkyÊjsmeÊbylyÊběhemÊpárÊminut.Ê 

VydalyÊjsmeÊseÊprotiÊprouduÊnašíÊVltavyÊsměremÊkuÊPraze.Ê 
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VzhledemÊk nepříznivéÊpředpovědiÊpočasíÊaÊstrachuÊzÊdeštěÊbyloÊnaÊcestěÊmi-
nimumÊturistůÊaÊskoroÊžádníÊcyklisté,ÊtakžeÊpohoda.ÊJenÊbyloÊpodÊmrakem,ÊcožÊ
námÊnevadilo,ÊnaÊvycházkuÊtoÊjeÊpříjemné.ÊŠlyÊjsmeÊPodhořím,ÊpřírodníÊrezer-
vací,ÊcestuÊlemovalyÊkrásnéÊstromy,ÊhlavněÊořechy.ÊSlibovanéÊ3ÊkmÊuběhlyÊ
v pohodě,ÊjenÊveškeréÊobčerstvovacíÊstanice,ÊkteréÊjsmeÊmíjelyÊcestou,ÊbylyÊ
zavřené.ÊDošlyÊjsmeÊk přístavištiÊP2 PodhoříÊaÊnechtěloÊseÊnámÊještěÊvracetÊdoÊ
města.ÊTakÊjsmeÊseÊrozhodlyÊpokračovatÊpoÊpravémÊbřehuÊVltavyÊpohodlnouÊ
cestouÊažÊdoÊTroje.ÊProšlyÊjsmeÊkolemÊdolníÊčástiÊzoologickéÊzahradyÊaÊdálÊko-
lemÊTrojskéhoÊzámečku.ÊTamÊjsmeÊteprve,ÊužÊnotněÊvyhládlé,ÊnašlyÊpříjemnéÊ
posezení.ÊPoÊobčerstveníÊjsmeÊšlyÊvyzkoušetÊnovouÊTrojskouÊlávkuÊz TrojeÊdoÊ
Stromovky,ÊnáhraduÊté,ÊkteráÊseÊv roceÊ2017ÊzřítilaÊdoÊVltavy.ÊNováÊjeÊširší,Ê
vypadáÊbezpečněÊaÊnehoupeÊse.ÊTakÊjsmeÊseÊvydalyÊ–ÊdocelaÊužÊiÊzaÊsluníčkaÊ–Ê

naÊdalšíÊčástÊvy-
cházkyÊkrásnouÊ
Stromovkou.ÊDošlyÊ
jsmeÊkeÊŠlechtovce,Ê
kteráÊjeÊzvenkuÊ
krásná,ÊaleÊstáleÊ
ještěÊuvnitřÊnepří-
stupná.ÊTeprveÊtadyÊ
jsmeÊvycházkuÊza-
končilyÊuÊVýstaviš-
tě.Ê 

SobotníÊvycházkaÊseÊvydařilaÊ-ÊbyloÊnásÊpět,ÊnezmoklyÊ
jsmeÊaÊušlyÊjsmeÊcelýchÊ10Êkm. 

       ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
          Daniela,ÊVěrka,ÊBlanka,ÊZdenkaÊaÊJarka 

13. srpna - ALENky mají svátek 
TěšilyÊjsmeÊse,ÊžeÊsiÊtentoÊproÊnásÊsvátečníÊdenÊužijeme.ÊUžÊ
ránoÊsvítiloÊsluníčkoÊaÊnaÊOstrčilověÊnáměstíÊv NuselskémÊúdo-
líÊseÊnásÊsešloÊjedenáctÊ–ÊnaÊposledníÊdobuÊnezvykleÊvelkáÊ
účast.Ê 

VydalyÊjsmeÊseÊJaromírovouÊulicíÊaÊpod-
chodemÊseÊdostalyÊk prvnímuÊcíliÊnašíÊ
vycházky.ÊUžÊcestouÊseÊk námÊpřipojilÊ
panÊzahradník,ÊkterýÊmáÊklíčeÊodÊzázrač-
néÊskrytéÊzahrady.Ê 

UměleckáÊzahradaÊpodÊNuselskýmÊmos-
temÊjeÊskvostÊs desítkamiÊsoch,Êváz,Êal-
tánků,ÊkvětinÊaÊkeřů.ÊTentoÊzajímavýÊ
areálÊmáÊnejenÊbohatouÊsochařskouÊhis-
torii,ÊaleÊiÊfilmovou.ÊPůvodněÊzdeÊzaÊ

prvníÊrepublikyÊbylaÊ
kamenosochařskáÊdíl-
naÊKarlaÊNováka,Êkte-
rýÊbylÊsochař,Êštuka-
tér,ÊaleÊvyrábělÊiÊoz-
dobnéÊkachleÊaÊšper-
ky.ÊSpolupracovalÊ
s význačnýmiÊsochařiÊ
aÊarchitekty.ÊVeškeráÊ
zdeÊvystavenáÊdílaÊjsouÊz jehoÊdílny.Ê 
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PoÊválceÊmuselaÊdílnaÊprovozÊukončitÊaÊbylaÊponičená.ÊOdÊrokuÊ1958Êv areáluÊ
působiliÊfilmařiÊz KrátkéhoÊfilmu.ÊV téÊdoběÊtuÊvznikloÊmnohoÊpohádekÊ
(Mikeš,ÊPojďteÊpane,ÊbudemeÊsiÊhrát,ÊZahrada,ÊDášeňkaÊčiliÊživotÊštěněteÊaÊ
další).ÊIÊpřestoÊzdeÊřádiliÊvandalovéÊaÊsochyÊvzalyÊzaÊsvé.ÊNěkteréÊzeÊsochÊne-
boÊjejichÊhlavyÊskončilyÊdokonceÊv základechÊNuselskéhoÊmostu.ÊPoÊlistopaduÊ
1989ÊjeÊzahradaÊv soukromémÊvlastnictvíÊaÊmajitelÊIng.ÊVojtěchÊHaluzaÊobno-
vujeÊsochyÊaÊvracíÊjeÊnaÊpůvodníÊmísta,ÊvybudovalÊkrásnouÊzahraduÊaÊ

s areálemÊmáÊvelkéÊplány.ÊÊ 

PřiÊprocházceÊaÊvyprávěníÊzahradníkaÊza-
hradyÊnámÊbyloÊmeziÊkrásnýmiÊkvětinami,Ê
vodníky,Êfauny,Êandělíčky,Êkráli,Êrytíři,Ê
altánkyÊaÊkašnami,ÊdámamiÊiÊzvířatyÊmocÊ
hezky.ÊÊ 

ZeÊzahradyÊjsmeÊseÊvydalyÊstrmouÊKroko-
vouÊulicíÊaÊtunýlkemÊnaÊVyšehrad.ÊPřišlyÊ
jsmeÊpředÊTáborskouÊbránu,ÊšlyÊkolemÊ
brányÊŠpičkaÊs infocentrem,ÊpodívalyÊseÊdoÊobchůdkuÊBorůvka,ÊkdeÊjsouÊ
k dostáníÊvýrobkyÊ
dětíÊz vedlejšíhoÊ
JedličkovaÊústavu,Ê
vidělyÊjsmeÊdůmÊ
PopelkyÊBiliánové,Ê

spisovatelky,ÊkteráÊsbíralaÊVyšehradskéÊpověsti.ÊProšlyÊ
jsmeÊLeopoldovouÊbranouÊaÊpodívalyÊseÊodÊHospodyÊ
naÊhradbáchÊnaÊpanoramaÊPrahyÊodÊPaláceÊkulturyÊpřesÊ
hradby,ÊKarlovÊaÊApolinářÊažÊpoÊEmauzy.ÊObešlyÊjsmeÊ
rotunduÊsv.ÊMartina,ÊnahlédlyÊdoÊkapleÊvyšehradskéÊ
PannyÊMarieÊŠancovskéÊaÊřeklyÊsiÊoÊzazděnémÊkosteleÊ
StětíÊsv.ÊJanaÊKřtitele.ÊKarlachovýmiÊsadyÊjsmeÊprošlyÊ
keÊhřbitovu.ÊPředÊbasilikouÊsv.ÊPetraÊaÊPavlaÊjsmeÊsiÊ
chvíliÊpočkalyÊnaÊsvatbu,ÊkteráÊprávěÊvycházelaÊ

z kostela.ÊDovnitřÊpodívatÊseÊnaÊvzácnýÊgotickýÊobrazÊPannyÊ
MarieÊDešťovéÊjsmeÊnemohly.ÊChrámovéÊzvonyÊnámÊpřipomně-
ly,ÊžeÊužÊjeÊčasÊoběda.ÊKdyžÊdohrálaÊzvonkohra,ÊrozhodlyÊjsmeÊ
seÊproÊobědÊveÊStarémÊpurkrabstvíÊ(dříveÊnaÊCitadele).ÊAÊdobřeÊ
jsmeÊudělaly,ÊkulajdaÊiÊslanéÊpalačinkyÊbyloÊvýtečnéÊjídlo. 

PříjemněÊseÊnámÊseděloÊaÊpoÊoběděÊužÊjsmeÊnaÊdalšíÊdlouhouÊ
procházkuÊnechtěly.ÊJeštěÊjsmeÊz hradebÊnadÊVltavouÊshlédlyÊ
PrahuÊodÊHradčanÊpřesÊSmíchov,ÊPavíÊvrch,ÊDívčíÊhradyÊažÊ
k CukrákuÊaÊpomaluÊscházelyÊdoluÊdoÊpodhradí.Ê 

NaÊkávuÊjsmeÊšlyÊnaÊzahrádkuÊpodÊhradbami.ÊNejdřívÊjsmeÊmu-
selyÊpromazatÊzámekÊuÊvrátek,ÊabychomÊseÊvůbecÊnaÊzahraduÊ
dostaly.ÊPoÊmalémÊstěhováníÊžidlíÊaÊnádobíÊdošloÊnaÊkávuÊaÊdo-
konceÊbylÊslavnostníÊsvátečníÊjahodovýÊdortÊsÊčokoládou.ÊPřipi-
lyÊjsmeÊnaÊzdravíÊvšechÊAlenekÊaÊpřiÊveseléÊzábavě,ÊzmrzliněÊaÊ
pitíÊjsmeÊvzpomínalyÊnaÊprožitáÊspolečnáÊlétaÊaÊplánovalyÊdalšíÊ
setkáníÊnásÊděvčatÊ„coÊjsmeÊnaÊjednéÊlodi“.Ê 

DěkujiÊvšemÊAlenkámÊzaÊúčastÊaÊpřejiÊjimÊhodněÊhodněÊzdraví.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

Daniela 
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Na rekondičních pobytech  

Rekondiční pobyty se konají za finanční  
podpory z grantů Magistrátu hlavního města 
Prahy a Středočeského kraje 

Karlova Studánka   11. - 17. června 2022 

KONEČNĚÊdenÊodjezduÊ–ÊjakÊnásÊasiÊuvítáÊKarlovaÊStudánkaÊpoÊdlouhýchÊ5Êletech? 

OdjezdÊz PrahyÊproběhlÊv kliduÊaÊcestaÊrychleÊuběhla.ÊVÊKarlověÊ
StudánceÊnásÊvítáÊsluníčkoÊaÊnetrpěliváÊbrněnskáÊZdenkaÊnaÊlavičce.Ê
BěžímÊproÊtaškuÊklíčůÊaÊvšechÊuvítacíchÊlejsterÊvčetněÊnáramků,Ê
kterýmiÊjsmeÊ„označkované“ÊaÊpovinněÊjeÊnosímeÊcelýÊtýdenÊnaÊru-
ce.ÊBydlímeÊv doměÊBezruč,ÊmámÊskoroÊstejnýÊpokojÊjakoÊpředÊ23Ê
lety,ÊkdyÊjsmeÊbylyÊs ALENemÊveÊStudánceÊpoprvé,ÊdívámÊseÊ
z oknaÊnaÊstejnýÊvodotrysk,ÊstejnýÊparkÊaÊLetníÊlázněÊs hodinami.Ê
PřipomínámÊsi,ÊžeÊKarlovaÊStudánkaÊseÊsvouÊnadmořskouÊvýškouÊ
800ÊmÊpatříÊmeziÊnejčistšíÊHorskéÊlázněÊv EvropěÊaÊvěřímÊv síluÊto-
hotoÊmísta.Ê 

HnedÊodpoledneÊvyrážímeÊnaÊvycházkuÊaÊzjišťujeme,ÊžeÊvšeÊjeÊnaÊ
svýchÊmístechÊ–lázeňskéÊdomy,ÊiÊtyÊnejstaršíÊdřevěné,ÊpitnýÊpavilonÊ
(jenÊseÊteďÊnejmenujeÊVladimír,ÊjakÊjsmeÊsiÊdosudÊmysleli,ÊaleÊVilém),Ê
cukrárnaÊaÊhospůdkaÊPodÊvěží,ÊSlezskýÊdům,ÊjelenÊs vodotryskem,ÊHu-
debníÊhalaÊ(iÊkdyžÊzavřená),ÊkrásnýÊpark,ÊInformačníÊcentrumÊ...ÊAleÊ
něcoÊjeÊtuÊproÊnásÊnovéÊ–ÊRODODENDRONYÊ–ÊjsouÊbohatěÊrozkvetléÊ
(brzyÊnaÊjařeÊneboÊnaÊpodzim,ÊkdyÊjsmeÊsemÊpravidelněÊjezdily,ÊtoÊtadyÊ
takÊnevypadalo)ÊaÊjeÊtoÊnádhera!!!ÊKarlovaÊStudánkaÊjeÊkrásnáÊv každéÊ
ročníÊdobě,ÊaleÊtaktoÊ
rozkvetláÊnásÊopravduÊ
nadchla.ÊRádyÊjsmeÊseÊ
posadilyÊnaÊterasuÊob-
líbenéÊcukrárnyÊaÊpo-
zorovalyÊlázeňskýÊži-

vot,ÊkterýÊjeÊdnesÊoÊvíkenduÊmnohemÊrušnější.Ê 

VečerÊjsmeÊseÊsešlyÊnejdříveÊnedobrovolněÊveÊspolečenskéÊmístnostiÊ
(kdeÊseÊkonalaÊjóga),ÊaleÊpoÊchvíliÊjsmeÊkonečněÊpřesvědčiliÊpaníÊ
recepční,ÊabyÊnámÊsvěřilaÊklíčeÊodÊsalonkuÊjakÊbyloÊdohodnuto.ÊTamÊ
jsmeÊpodrobněÊprobralyÊprogramÊaÊorganizaciÊpobytu,Êprocedury,Ê
vycházkyÊaÊplaváníÊaÊzačalyÊseÊnaÊvšechnoÊtěšit.ÊÊÊÊ 

V neděliÊnabízelyÊlázněÊvýletÊnaÊfarmuÊStránskéÊaÊdoÊPradědovyÊ
galerie.ÊProtožeÊnebylÊoÊúčastÊvelkýÊzájemÊ(přihlásilyÊseÊjenÊdvěÊ
Alenky),ÊshodlaÊseÊvětšinaÊnaÊvýletěÊdoÊJeseníku.ÊPodívalyÊjsmeÊseÊ
naÊPriessnitzovyÊlázně,ÊprošlyÊkoloÊbláznůÊaÊpohladiliÊlva,ÊkterýÊplníÊpřáníÊ(pokudÊhoÊpohladíšÊnaÊsprávnémÊmístě).Ê
NejvícÊčasuÊjsmeÊstrávilyÊprocházkouÊpoÊrozlehlýchÊstráníchÊJeseníkůÊaÊmáchánímÊseÊv ledovéÊvoděÊbazénkůÊ(tedyÊ
jenÊmáčenímÊnohou)Ê–ÊpodleÊpanaÊPriessnitzeÊnejlepšíÊléčebnáÊprocedura.ÊStihlyÊjsmeÊiÊpoledníÊposezeníÊnaÊteraseÊ
WienerÊCaffeehausu,ÊzatočitÊseÊnaÊveselýchÊlavičkáchÊaÊvypítÊsiÊodpoledníÊkávuÊsÊdortíkemÊv kavárněÊSofie.Ê 

V neděliÊbylÊjedinýÊvečer,ÊkdyÊlázněÊnabízelyÊkulturníÊprogramÊ-ÊklavírníÊrecitálÊmladéhoÊnadanéhoÊklavíristyÊDavidaÊ
Tichého.ÊKroměÊkrásnéhoÊprogramuÊsiÊproÊnásÊtentoÊstudentÊpřipravilÊiÊmiléÊpovídáníÊoÊsoběÊaÊoÊhudbě,ÊkterouÊmáÊ
rád.ÊVěříme,ÊžeÊoÊněmÊještěÊuslyšíme,ÊhrajeÊopravduÊkrásněÊaÊsÊnadšením.Ê 

LázněÊveÊsvémÊprogramuÊtakéÊnabízelyÊněkolikÊhodinÊjógy,ÊaleÊkapacitaÊbylaÊmalá,ÊpacientůÊhodněÊaÊčasÊtěchtoÊakti-
vitÊnámÊzasahovalÊdoÊnašehoÊprogramu,ÊnehleděÊk tomu,ÊžeÊmístÊproÊskupinuÊbyloÊmimimálně.ÊTakéÊdalšíÊtvořivéÊ
programyÊbylyÊodpoledneÊuvnitřÊbudov,ÊaÊtoÊmyÊjsmeÊchodilyÊradějiÊdoÊpřírody.Ê 

Od pondělíÊjsmeÊmuselyÊnášÊprogramÊpřizpůsobitÊnačasováníÊlázeňskýchÊprocedur.ÊNesplniloÊseÊnašeÊpřáníÊmítÊma-
sáž,ÊuhličitouÊkoupelÊneboÊzábalÊz chladnéhoÊminerálníhoÊbahnaÊSakiÊdopoledneÊaÊodpoledneÊchoditÊpoÊhorách.ÊTakéÊ
inhalaciÊvÊsolnéÊjeskyniÊaÊnávštěvyÊbazénuÊseÊvšemiÊvodnímiÊhrátkami,ÊbublinkamiÊaÊproudyÊjsmeÊmělyÊv různouÊ
denníÊdobu,ÊněkdoÊiÊv doběÊpodvečerní.ÊKavárnaÊLetníÊlázněÊnámÊsloužilaÊjakoÊmístoÊsetkáváníÊmeziÊprocedurami,Ê
čekáníÊnaÊproceduryÊneboÊodpočíváníÊpoÊmasážiÊneboÊbazénu.ÊStejněÊtakÊtoÊbyloÊpříjemnéÊmístoÊnaÊvečerníÊhodnoce-
níÊuplynuléhoÊdne,ÊsdíleníÊcelodenníchÊzážitkůÊaÊplánováníÊdalších.ÊPřestoÊseÊnámÊpodařiloÊuskutečnitÊspoustuÊspoleč-
nýchÊplánovanýchÊvýšlapů.Ê                               



NaÊpondělíÊjsmeÊvybralyÊnejbližšíÊcílÊSkalnatýÊvrchÊUÊkřížku.ÊŠlyÊjsmeÊ
tentokrátÊrovnouÊlesem,ÊÊtrochuÊjsmeÊseÊzapotilyÊdoÊkopce,ÊaleÊpakÊnásÊ

odměnilÊvýhledÊzÊ
RolandovaÊkame-
neÊnaÊStudánkuÊaÊ
okolí.     

CestaÊdoluÊbylaÊ
pohodlnější,Êstoči-
lyÊjsmeÊseÊkolemÊ
náhonu,ÊkdeÊvodaÊ
tečeÊmírněÊdoÊ
kopce.ÊVidělyÊ
jsmeÊvodopádyÊshora,ÊzvládlyÊjsmeÊtoÊsuchouÊnohou.ÊDošlyÊjsmeÊ
keÊSlezskémuÊdomuÊaÊdobrotyÊv cukrárněÊjsmeÊsiÊplněÊzasloužily. 

OÊúterkuÊjeÊrozhodnutoÊ–ÊvyšlápnemeÊnaÊPraděd.ÊPočkalyÊjsmeÊsiÊ
naÊautobusÊnaÊOvčárnu,ÊněkteréÊnahoruÊdojelyÊdocelaÊnedobrovolně,ÊautobusÊzapomnělÊnaÊHvězděÊzastavit.ÊTeďÊ
v létěÊjeÊcestaÊpohodlnáÊaÊsuchá.ÊNěkomuÊstačiloÊdojítÊnaÊBarborku,ÊněkdoÊdošelÊažÊnaÊŠvýcárnuÊaÊneboÊdokonceÊnaÊ
Praděd,Êv každémÊpřípaděÊmajíÊvšechnyÊúčastniceÊz výletuÊnezapomenutelnéÊzážitky.ÊVzpomínatÊbudouÊhlavněÊnaÊ
krásnouÊcestuÊdoluÊz BarborkyÊlesem.ÊNěkolikÊnásÊděvčatÊjsmeÊsiÊmuselyÊvýletÊzkrátit,ÊšlyÊjsmeÊznámouÊLudvíkov-
skouÊcestou,ÊnaÊvyhlídceÊzamávalyÊnaÊvzdálenýÊPradědÊaÊpakÊhonemÊzpátky,ÊodpoledníÊproceduryÊnečekají.Ê 

NaÊstředu,ÊkdyÊbyloÊnejméněÊprocedur,ÊjsmeÊnaplánovalyÊnejdelšíÊ
vycházku,ÊzeÊkteréÊseÊnedáÊnikdeÊuniknout.ÊŠlyÊjsmeÊnádhernouÊ
cestouÊlesemÊpoÊčervenéÊturistickéÊznačceÊaÊtěšilyÊseÊnaÊzastávkuÊ
uÊnašehoÊjasanuÊ–ÊpamátnéhoÊstromuÊnaÊRanné.ÊTamÊjsmeÊseÊtra-
dičněÊvyfotilyÊaÊdalšímiÊlesyÊdošlyÊažÊdoÊMaléÊMorávky.ÊNašlyÊ
jsmeÊrestauraciÊPodÊkapličkouÊ(naÊrozdílÊodÊkapličkyÊsamotnéÊnaÊ
protějšímÊkopci,ÊkterouÊjsmeÊzaÊvzrostlýmiÊstromyÊneviděly)ÊaÊpoÊ
7ÊkmÊvycházceÊrádyÊzasedlyÊpodÊaltánemÊk dobrémuÊjídlu.ÊZpětÊ
užÊjsmeÊspoléhalyÊjenÊnaÊautobus.ÊÊ 

ČtvrtekÊbylÊposledníÊdenÊaÊzbývaloÊjítÊtam,ÊcoÊjsmeÊzaÊtýdenÊne-
stihly.ÊNavštívilyÊjsmeÊHubertov,ÊkdeÊjeÊspoustuÊpensionůÊaÊbydlíÊ
tuÊmístníÊlidé.ÊDoÊkrásnéÊdřevěnéÊkapleÊs velkýmÊobrazemÊsv.Ê
HubertaÊaÊs krásnýmiÊlavicemiÊz větvíÊaÊsamorostůÊjsmeÊnemohlyÊ

aniÊnahlédnout,ÊbylaÊzabedněná.ÊTakéÊzbytečněÊjsmeÊhledalyÊpensionÊUÊPeterkůÊs jejichÊpověstnouÊpradědskouÊčoko-
ládou.ÊPokračovalyÊjsmeÊtedyÊnaÊcestuÊpodélÊBíléÊOpavyÊaÊobdivovalyÊjejíÊpeřejeÊaÊzákruty.ÊDošlyÊjsmeÊažÊk lávceÊ
přesÊvodu,ÊzaÊkterouÊužÊjeÊkamzičíÊstezkaÊaÊpřírodníÊrezervace.Ê 

PosledníÊspolečnýÊvečerÊjsmeÊpřipravovalyÊs láskouÊaÊ
trochuÊsmutně,ÊžeÊtýdenÊtakÊrychleÊuběhl.ÊV salonkuÊbylÊ
připravenÊstůlÊs občerstvenímÊaÊtakéÊsÊdrobnýmiÊdárečkyÊ
odÊvedeníÊlázní.ÊZaujalyÊnásÊmandalyÊ(magickýÊkruhÊaÊ
symbolÊjednotyÊaÊrovnováhy,Êdiagram,ÊkdeÊseÊchaos,Êbar-
vaÊaÊtvarÊstávajíÊharmonickouÊformou).ÊNamáhalyÊjsmeÊsiÊ
hlavuÊaÊdiskutovalyÊnadÊvědomostnímiÊiÊmatematickýmiÊ
kvízy.ÊJenÊtrojrozměrnéÊobrázkyÊnámÊmocÊnešlyÊrozeznat.ÊÊÊÊÊÊ 

K hodnoceníÊceléhoÊpobytuÊjsmeÊmuselyÊvyplňovatÊ
(tužkouÊs logemÊKarlovyÊStudánky)ÊmalýÊdotazník.ÊZÊ
odpovědíÊnaÊnějÊvyplynulo,ÊžeÊrádyÊjezdímeÊproÊzdravíÊdoÊ
místÊseÊzdravouÊpřírodouÊaÊproÊsetkáníÊs kamarádkami.Ê
ČastoÊnásÊtuÊpřekvapí,ÊcoÊještěÊdokážeme,ÊnaÊcoÊužÊjsmeÊ

siÊnetroufaly.Ê
VzpomínatÊ
budemeÊnaÊvšechnyÊzážitkyÊz výšlapů,ÊnaÊkrásnouÊdvojitouÊduhuÊnadÊle-
semÊaÊnaÊkamarádky.ÊToÊžeÊbyloÊněkdyÊtvrdéÊmaso,ÊžeÊbylÊpersonálÊlázníÊ
někdyÊunavenýÊaÊneusmívalÊseÊnaÊnás,ÊžeÊchyběloÊvícÊkultury,ÊnaÊtoÊbrzyÊ
zapomenemeÊaÊužÊseÊbudemeÊzaseÊtěšitÊnaÊpříštíÊrekondičníÊpobyt.ÊSpoleč-
náÊpohoda,ÊradostÊaÊsmíchÊv takÊkrásnéÊpříroděÊjeÊopravduÊbalzámÊnaÊtěloÊ
iÊduši.ÊJenÊještěÊjednaÊpřipomínkaÊ–Ê6ÊdníÊjeÊopravduÊhodněÊmálo!Ê 

BylÊtoÊsiceÊjenÊjedenÊtýden,ÊaleÊtisíceÊzážitků.ÊAÊtoÊjeÊtoÊnejlepší,ÊcoÊmůže-
meÊproÊsebeÊaÊsvéÊzdravíÊudělat.Ê 
         DanielaÊ 
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Horský domov Herlíkovice    
17. - 23. července 2022 
V neděliÊAlenkyÊnáramněÊodvážné 
vyrážíÊz PrahyÊpřesÊVrchlabíÊnaÊStrážné 
byťÊzrovnaÊtropickáÊvedraÊbyla 
žádnouÊz násÊosmiÊstatečnýchÊneodradila 
HORSKÝÊDOMOVÊnásÊslunečnímÊjasemÊvítal 
VolskýÊdůlÊvýhledyÊnaÊKotelÊskýtal 
zeÊvšehoÊnejdřívÊaÊcelkemÊbezÊboje 
obsadilyÊjsmeÊpříjemnéÊpokoje 
prvníÊvečeřeÊchuťovéÊbuňkyÊpotěšila 
poÊníÊjsemÊpravidlaÊpobytuÊvysvětlila 
cestaÊaÊhorskýÊvzduchÊseÊnaÊnásÊpodepsaly 
takÊ„DobrouÊnoc“ÊaÊzaÊchvíliÊjsmeÊspalyÊ 

 

PondělíÊměloÊbýtÊstartovnímÊdnem: 
„JenÊdvaÊaÊpůlÊkiláčkuÊz kopceÊk chatěÊSTYLÊjdem.“ 
DvaÊaÊpůlÊzpátkyÊdoÊkopceÊseÊnámÊvšakÊnechtělo 
PročežÊnásÊpodruhéÊVrchlabíÊviděloÊ 
PozděÊjsmeÊzměnyÊtrasyÊlitovalyÊ 
MístoÊslíbenýchÊpětiÊjsmeÊ12ÊkilákůÊnašlapalyÊÊ 
AleÊjsmeÊstatečnéÊ-ÊÊproblémÊnámÊnedělá 
PředÊvečeříÊprohlídkaÊevangelickéhoÊkostela 
VečerÊnásÊAlfrédÊStrejčekÊz cédéčkaÊpříjemněÊnaladil 
SvýmÊhlasemÊaÊcitátyÊmoudrýchÊpoÊdušíchÊpohladil 
 

 

TeprveÊvÊúterýÊVrchlabíÊnaÊprogramuÊbylo 
VedroÊnámÊchozeníÊpoÊměstěÊneusnadniloÊ 
NáladuÊzvedlaÊnámÊpříjemnáÊzměna: 
PřijelyÊzaÊnámiÊMaruškaÊaÊZdenaÊ 
JarmarkÊÊparkÊÊrybníkÊaÊthajskýÊoběd 
VrchlabskéÊpivkoÊmáÊznačkuÊMedvěd 
PakÊuÊmneÊdomaÊkávaÊaÊzmrzka 
ServírujeÊaÊpřidáváÊseÊkÊnámÊkamarádkaÊZuzka 
KRNAPÊnámÊukázalÊzáchranuÊzraněnéhoÊptactva 
aÊškolícíÊstřediskoÊKRTEKÊ–ÊcentrumÊvzděláváníÊ 
dospělýchÊiÊžactva 
besedyÊÊpřednáškyÊÊvýstavyÊÊprogramyÊproÊstudentyÊ 
podÊzelenouÊstřechouÊtvořenouÊnetřeskyÊaÊsukulentyÊÊ 
večerníÊprogramÊjsouÊhádankyÊaÊšpeky 
dostÊpozděÊmizímeÊpodÊsvojeÊdeky 

 
VeÊstředuÊvzhůruÊnaÊhřebenÊStráženskýmÊexpresem 
NaÊhorskýchÊsilničkáchÊtrochuÊseÊnatřesem 
PanÊřidičÊznáÊcestouÊkaždičkouÊboudu 
ZdáÊseÊžeÊmáÊrádÊsvouÊrodnouÊhroudu 
PotomÊužÊputujemÊvlastnímiÊsilami 
SněžkaÊiÊStudničnáÊtyčíÊseÊnadÊnámi 
DošlyÊjsmeÊk VýrovceÊaÊv BufetuÊnaÊrozcestíÊjíme 
PakÊnaÊdvěÊčtveřiceÊseÊrozdělíme: 
TaÊprvníÊvyrážíÊk domovuÊpoÊmodré 
DruháÊjetÊdolůÊtaxíkemÊuznalaÊzaÊmoudré 
VečerÊseÊvÊDomověÊveÊzdravíÊsejdeme 
NaÊdobrouÊvečeřiÊvšechnyÊseÊhrneme 

NemocnéÊKvětěÊsvéÊzážitkyÊlíčíme 
NaÊhorskéhoÊvlkaÊseÊmocÊaÊmocÊtěšíme 
JehoÊpřednáškaÊnikohoÊnezklamala 
K opatrnostiÊnaÊhoráchÊnásÊnabádala 
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VeÊčtvrtekÊŠpindlerůvÊMlýnÊnásÊčeká 
ToÊděsnéÊvedroÊužÊkaždéhoÊleká 
K dolníÊstaniciÊlanovkyÊnaÊPláňÊseÊdovlečeme 
DoÊchládkuÊhoteluÊLenkaÊhnedÊutečeme 
NěkteréÊzÊnásÊsiÊtuÊobědÊdáme 
PakÊu LabeÊnaÊnáplavkuÊusedáme 
AspoňÊnožkyÊv téÊchladnéÊřeceÊsmočíme 
JáÊs DanouÊv níÊnechtěněÊskončímeÊÊ 
KromÊnohouÊmámeÊmokréÊiÊzadky 
AlespoňÊchlazeníÊpřiÊcestěÊzpátky 
ŠpindlÊnásÊdvakrátÊnepotěšil 
NávratÊseÊopětÊpoÊskupináchÊřešil 
PoÊdobréÊvečeřiÊdnesÊkoncertÊvenkuÊmáme 
S MarcelemÊLiboremÊaÊJanouÊsiÊkrásněÊzazpíváme 
NedvědiÊŽalmanÊSemaforÊSpirituálÊKryl 
IÊletníÊdeštíkÊnámÊvečerÊzpříjemnil 
 

AÊjeÊtuÊpátekÊposledníÊnášÊden 
KdoÊchceÊspíÊkdoÊnechceÊjdeÊven 
NěkdoÊiÊnaÊkoňskouÊfarmuÊzašel 
NěkdoÊsiÊléčíÊkolenoÊčiÊkašel 
NavečerÊještěÊzaÊprogramemÊnečekanáÊtečka 
RegionálníchÊproduktůÊz KrkonošÊpředváděčka 
ŠvadlenkaÊJanaÊz HorníÊBranné 
PřivezlaÊvýrobkyÊstrojemÊvyšívané 
TaškyÊpeněženkyÊknižníÊzáložky 
KlidněÊvámÊvyšijeÊiÊponožkyÊ 
 

 

 

NakonecÊvínečkoÊaÊtýdenÊzhodnotíme 
SÊHorskýmÊdomovemÊseÊrozloučíme 
ManželůmÊKlineckýmÊaÊcelémuÊpersonálu 
ZaÊochotuÊaÊpéčiÊzapějemeÊchválu 
 
 

      MartaÊHrušková 
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V kultuře 

Ve středu 8. června v 15,40 hodinÊjsmeÊměliÊmožnostÊshlédnoutÊvÊpořaduÊČT2  KLÍČ -ÊmagazínÊoÊúskalíchÊiÊrados-
techÊživotaÊseÊzdravotním handicapemÊreportážÊrežisé-
raÊOskaraÊReifaÊoÊGalerii aÊIrence,ÊkteráÊgaleriiÊzalo-
žila,ÊaleÊsamozřejměÊtakéÊoÊumělcích,ÊkteříÊzdeÊvysta-
vujíÊsváÊdílaÊiÊseÊsvýmiÊpříběhyÊ(např.ÊALENka Jarka 
Kotalová)ÊaÊlidech,ÊkteříÊgaleriiÊnavštěvujíÊaÊpodporu-
jíÊ(panÊMiloň Čepelka).ÊALENÊjeÊjednímÊ
z podporovatelůÊgalerie,ÊspolupracujeÊs galeriíÊodÊjejí-
hoÊzaloženíÊv roceÊ2012.ÊJistěÊmnohéÊAlenkyÊpamatujíÊ
prvníÊvýstavuÊIvanky AntošíkovéÊ„Co život dal a 
vzal“ÊještěÊv DejvicíchÊaÊpozdějiÊv rámciÊoslavÊ25ÊletÊ
ALENuÊužÊv novýchÊprostoráchÊAnenskéÊuliceÊvelkouÊ
výstavuÊ4ÊmalířekÊ(Ivany,ÊZuzany,ÊRenatyÊaÊJany)Ê
„ALENKY A VÝTVARNÉ UMĚNÍ“.   

VeÊstředu 22. červnaÊjsmeÊseÊtamÊsešli,ÊabychomÊposlouchaliÊČtení pro 
statečnéÊs panemÊMiloněm Čepelkou.ÊÊ   

TatoÊčteníÊvždyÊdoprovázíÊpříjemnáÊslavnostníÊatmosféraÊaÊposlechÊskvě-
léhoÊpřednesuÊpanaÊMiloněÊČepelkyÊaÊsamotnéhoÊsetkáníÊsÊnímÊjeÊvždyÊ
velmiÊpříjemnýmÊzážitkem. 

 

 

 

 

VeÊčtvrtek 14. července vÊGaleriiÊproběhlaÊvernisáž 
fotografky Markéty Kolínské s názvem „V rytmu 
hudby …“ 

VÊrytmuÊpřevážněÊrockovéÊhudbyÊzdeÊbyloÊmožnéÊ
shlédnoutÊfotografieÊceléhoÊseznamuÊmuzikantskýchÊ
osobností.Ê 

      MilenaÊNajmanová 

LetníÊměsíceÊděníÊvÊkultuřeÊvětšinouÊmocÊnepřejí,ÊaleÊGalerie pro onkologické pacienty a podporující uměl-
ce Irenky Kraftové proÊnásÊpřipravilaÊněkolikÊzajímavýchÊakcí. 



  Co se děje v neziskovém sektoru 

Městská část Praha 10  

Dne 15. června 2022 seÊpředÊNCÊ
EdenÊkonalÊVeletrh sociálních a 
návazných služeb.ÊPředstavilyÊseÊ
zdeÊ organizace,Ê kteréÊ mohouÊ ob-
čanůmÊPrahyÊ10ÊneboÊ jejichÊblíz-
kýmÊ pomociÊ vÊ obtížnéÊ sociálníÊ
situaci.Ê 

SpolekÊALENÊmělÊnaÊveletrhuÊstánek,ÊkdeÊinformovalÊveřejnostÊoÊhistoriiÊspolku,ÊpráciÊaÊsvémÊposlání.ÊZkušenéÊvy-
školenéÊedukátorkyÊučilyÊzájemceÊzÊřadÊveřejnostiÊsamovyšetřeníÊnaÊsilikonovémÊmodeluÊprsů. 

 

               MilenaÊNajmanová 
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Přednášky na školách z projektu "Nejde jen o prsa"  

PřednáškyÊnaÊškoláchÊzÊprojektuÊ"NejdeÊjenÊoÊprsa"ÊbylyÊiÊveÊškolnímÊroceÊ2021/2022Ê
poznamenányÊdobouÊcovidovou,ÊobratÊkÊlepšímuÊnastalÊažÊnaÊjaře.ÊOvšemÊdvaÊrokyÊ
"prázdnin"ÊzÊpřednášekÊbylyÊznát.ÊNaÊněkterýchÊškolách,ÊkdeÊjsmeÊdříveÊpravidelněÊ
přednášely,ÊdošloÊkÊpersonálnímÊzměnám,ÊaÊvýsledkemÊbylÊnezájemÊoÊpřednášky.Ê
PřestožeÊsÊsebouÊnosímeÊkroměÊfantomuÊprsůÊiÊmodelÊvarlat,ÊkterýÊjsmeÊspoluÊsÊletáč-
kyÊproÊmladéÊmužeÊzískalyÊodÊnadaceÊPetraÊKoukala,ÊabyÊseÊtřídyÊnemuselyÊdělitÊnaÊ
děvčataÊaÊchlapce.ÊAleÊaniÊtoÊnepomohlo.Ê 
 
AvšakÊdíkyÊHanceÊKudelovéÊprojeviloÊoÊnašeÊpřednáškyÊzájemÊGymnásiumÊNadÊšto-
lou,ÊkdeÊjsmeÊpřednášelyÊoÊsamovyšetřováníÊcelkemÊ10Êhodin.ÊSpoluÊsÊHankouÊBaye-
rovouÊ6ÊhodinÊvÊ1Êden,ÊcožÊbyloÊpoměrněÊnáročné,ÊnásledujícíÊdenÊ4ÊhodinyÊsÊJindřiš-
kouÊMařincovou.ÊStudentkyÊiÊstudentiÊ(těchÊbylaÊvÊněkterýchÊtřídáchÊvětšina)Êpřistu-
povaliÊkÊvýuceÊsamovyšetřováníÊpoměrněÊzodpovědně,ÊaÊtakÊsiÊmyslím,ÊžeÊčasÊstráve-
nýÊnaÊtomtoÊgymnásiuÊbylÊdobrouÊinvesticí.Ê 
 
SnadÊseÊnásledujícíÊškolníÊrokÊjižÊžádnýchÊcovidovýchÊopatřeníÊnedočkámeÊaÊvÊpřednáškáchÊbudemeÊmociÊopětÊpo-
kračovat. 
 
               LídaÊNěmejcová 

Setkání pacientských organizací na SÚKLu dne 21. 6. 2022 

SetkáníÊpacientskýchÊorganizacíÊseÊnaÊSÚKLuÊkonaloÊdneÊ21.Ê6.Ê2022.ÊJakÊnásÊnaÊúvodÊupozornilaÊředitelkaÊMgr.Ê
IrenaÊStorováÊMHA,ÊtakovétoÊosobníÊsetkáníÊseÊkonaloÊkvůliÊproticovidovýmÊopatřenímÊpoÊ3Êletech.ÊOvšemÊnaÊveš-
keréÊdotazyÊzaslanéÊpísemněÊstáleÊodpovídajíÊ(posta@sukl.cz). 

PrvnímÊbodemÊprogramuÊbylyÊnovéÊfunkcionalityÊsysté-
muÊeReceptu.ÊJakÊnásÊpaníÊředitelkaÊinformovala,ÊletosÊ
seÊeReceptÊrozrostlÊoÊdalšíÊfunkceÊzakotvenéÊ
v legislativě.Ê 

eRecept seÊstalÊnejpro-
spěšnějšímÊprojektemÊ
v oblastiÊeHealthÊaÊdi-
gitalizaceÊčeskéhoÊ
zdravotnictví.ÊOceněníÊ
naÊkonferenciÊINMEDÊ
pořádanéÊspolečnostíÊ
EEZYÊPublishing,Ê
s.r.o.ÊpřevzalaÊpaníÊ
ředitelkaÊStátníhoÊústa-
vuÊproÊkontroluÊléčivÊ
Mgr.ÊIrenaÊStorová,Ê
MHA.Ê 

ePoukaz,ÊkterýÊjeÊzatímÊdobrovolný,ÊplnohodnotněÊnahradíÊsoučasnéÊpapírovéÊpoukazyÊnaÊzdravotnickéÊpomůcky.Ê
SÚKLÊseÊpřiÊjehoÊvytvářeníÊsnažilÊoÊmaximálníÊvyužitíÊstávajícíchÊfunkcionalitÊsystémuÊeRecept,ÊabyÊbyloÊvystavo-
váníÊePoukazuÊÊcoÊmožnáÊnejjednodušší.ÊNaÊ1ÊpoukazÊjeÊmožnéÊuvéstÊpouzeÊ1ÊzdravotnickýÊprostředek.ÊPředepisovatÊ
jeÊmohouÊiÊzdravotníÊsestry.ÊNaÊwebuÊjeÊseznamÊlékárenÊaÊvýdejen,ÊkdeÊePoukazyÊpřijímajíÊ(týdněÊseÊinovuje).ÊVydatÊ
zdravotnickéÊprostředkyÊbudeÊmožnéÊiÊnaÊidentifikačníÊdokladÊpacienta.ÊVeškeráÊbezpečnostníÊpravidlaÊjsouÊzachová-
naÊjakoÊuÊeReceptu,ÊlzeÊtéžÊnastavitÊpřístupÊk nahlíženíÊdoÊzdravotnickýchÊúdajůÊlékovéhoÊzáznamu. 

ElektronickáÊevidenceÊzáznamůÊoÊprovedenémÊočkováníÊ(eOčkování)ÊjeÊdalšíÊnovouÊfunkcí,ÊodÊ1.Ê1.Ê2022Êpovinnou.Ê
SystémÊdokážeÊvčasÊupozornitÊnaÊtermínÊdalšíÊdávkyÊočkování.ÊJeÊdůležitýÊnejenÊproÊpacienty,ÊaleÊtéžÊlékařeÊiÊlékár-
níky.ÊZobrazeníÊceléhoÊpřehleduÊoÊočkováníÊseÊřídíÊsouhlasemÊpacienta,ÊlzeÊoddělitÊlékyÊodÊočkování.ÊLékařÊmůžeÊ
zapsatÊiÊočkováníÊprovedenéÊv minulosti,ÊtoÊvšakÊpovinnéÊnení.ÊVýpisÊočkováníÊtakÊkaždýÊnajdeÊv lékovémÊzáznamu,Ê
kterýÊjeÊmožnéÊsiÊnechatÊv lékárněÊneboÊuÊlékařeÊvytiskoutÊ–ÊvyžádatÊsiÊpapírovýÊvýpisÊz elektronickéÊevidence.ÊDoÊ
lékovéhoÊzáznamuÊjeÊmožnéÊpřidatÊiÊsvéÊdětiÊaÊbýtÊtakÊupozorněnÊiÊnaÊtermínyÊjejichÊdalšíchÊočkování.Ê 

ZpůsobÊpřihlášeníÊdoÊlékovéhoÊzáznamuÊjeÊmožnýÊpřesÊidentituÊobčanaÊ(bankovníÊidentitu).ÊJsouÊdoÊníÊjižÊzapojenyÊ
AirÊBank,ÊČeskáÊspořitelna,ÊČSOB,ÊFioÊBanka,ÊKomerčníÊbanka,ÊMonetaÊMoneyÊBankÊaÊRaiffeisenbank. 



V lékovémÊzáznamuÊjeÊtakÊpřehledÊreceptůÊ(iÊnevydaných),ÊočkováníÊ(např.ÊnaÊklíšťovouÊencefalitidu),ÊePoukazy,Ê
preskripceÊdětíÊapod.Ê 
NovýÊzpůsobÊschvalování klinických hodnoceníÊpředstavilaÊMUDr.ÊEvaÊHruškováÊReinová,ÊvedoucíÊOdděleníÊkli-
nickéhoÊhodnoceníÊléčiv.ÊNařízeníÊEvropskéhoÊparlamentuÊz r.Ê2014,ÊkteréÊsjednotiloÊklinickáÊhodnoceníÊléčivýchÊ
přípravkůÊv EU,ÊnabyloÊúčinnostiÊ31.Ê1.Ê2022.ÊVšechnyÊčástiÊtohotoÊsystémuÊ(CTIS)ÊjsouÊoddělenéÊ–ÊjdeÊoÊsekceÊproÊ
zadavatele,ÊregulačníÊautorityÊaÊveřejnost.ÊUÊnovéÊléčivéÊlátkyÊseÊzadavatelÊ(výrobce)Êrozhodne,ÊveÊkterýchÊstátechÊ
chceÊléčivaÊuvádět.ÊV databáziÊseÊzkontrolujíÊvšechnyÊpředloženéÊdokumentyÊaÊkaždýÊstátÊmůžeÊvložitÊsvéÊpřipomín-
ky.ÊKlinickéÊhodnoceníÊléčivaÊnemusíÊbýtÊschválenoÊveÊvšechÊzemích,ÊněkterýÊstátÊhoÊmůžeÊzamítnoutÊ(např.ÊkdyžÊhoÊ
zakazujeÊlegislativa).ÊOdÊzačátkuÊrokuÊbyloÊpodánoÊpřesÊ150ÊklinickýchÊhodnocení.ÊZveřejněníÊklinickýchÊhodnoceníÊ
jeÊk dispoziciÊiÊv češtiněÊnaÊadreseÊ:Êhttps://euclinicaltrials.eu/search-for-clinical-trials. 

OÊnovémÊtypuÊsprávníhoÊřízeníÊpři úhradě léčivých přípavků pro vzácná onemocněníÊinformovalaÊPhamDr.ÊEvaÊ
Doleželová,ÊPh.D.,ÊvedoucíÊOdděleníÊhodnoceníÊléčiv.ÊŽádostiÊoÊúhraduÊtěchtoÊléčivýchÊpřípravkůÊseÊposuzujíÊpodleÊ
§Ê39d)ÊaÊnověÊodÊ1.Ê1.Ê2022ÊiÊpodleÊ§Ê39da).ÊSÚKLÊvydáváÊrozhodnutíÊnaÊzákladěÊdoporučeníÊMZ,ÊnerozhodujeÊoÊ
němÊsamo.ÊSÚKLÊvytvořilÊpokynÊCAU-08,ÊformulářÊproÊtypověÊstejnéÊoblasti,ÊkeÊkterýmÊseÊvyjadřujíÊzdravotníÊpo-
jišťovny,ÊpacientskéÊorganizaceÊaÊodbornéÊspolečnosti. 

 

Posledním bodem programu byly odpovědi na zaslané dotazy, např.: 
 
Regulace cen v oblasti volně prodejných léků:                                                                                                       

PokudÊléčivéÊpřípravkyÊnejsouÊhrazenyÊz veřejnéhoÊpojištění,ÊneníÊSÚKLÊoprávněnÊcenyÊjakkolivÊregulovat.ÊKonečnáÊ
prodejníÊcenaÊlékůÊseÊskládáÊz cenyÊvýrobce,ÊmaržeÊaÊDPH.ÊMaržeÊjeÊstanovenaÊpředpisemÊMZ,ÊdělíÊseÊmeziÊvýrobceÊ
aÊprodejce,ÊaleÊnemusíÊbýtÊvyužitoÊjejíÊmaximum.ÊDistributorÊaÊlékárnaÊmůžeÊvydávatÊlékÊlevněji,ÊprotoÊmohouÊbýtÊ
v různýchÊlékárnáchÊrůznéÊdoplatky,ÊaleÊvždyÊtoÊjeÊnaÊjejichÊrozhodnutí. 
 
Podmínky úhrady generik: 

SÚKLÊrozhodujeÊpouzeÊv rozsahuÊzaslanéÊžádosti,ÊnemohouÊdělatÊnicÊnadÊjejichÊrámec. 
 
Hlášení nežádoucích účinků: 

LékařiÊjsouÊpovinniÊhlásitÊzávažnéÊnežádoucíÊúčinky,Êneočekávané,ÊneuvedenéÊv příbalovémÊletáku.ÊPacientÊbezÊlé-
kařskéhoÊvzděláníÊmůžeÊnahlásitÊkaždouÊsituaci,ÊkteráÊhoÊnegativněÊpřekvapíÊ(neočekávanýÊnežádoucíÊúčinek).Ê
SÚKLÊověřujeÊhlášeníÊpacientůÊiÊuÊlékařů,ÊkteříÊjejichÊinformaceÊmohouÊdoplnit.ÊAbyÊhlášeníÊpomohloÊv hodnocení,Ê
jeÊtřebaÊuvéstÊdoÊnejvíceÊinformací.ÊV roceÊ2021ÊbyloÊzaslánoÊ14ÊtisícÊhlášení.ÊWebovýÊformulářÊ:Êhttps://
nezadouciucinky.sukl.cz/ 
 
Výběr vakcín aplikovaných v ČR a rostlinných přípravků: 

VakcínyÊSÚKLÊnevybírá,ÊzáležíÊnaÊžadateliÊoÊschváleníÊpřípravku.ÊSloženíÊvakcínÊproÊdalšíÊobdobíÊjeÊv gesciÊMZ.Ê
SÚKLÊneregulujeÊaniÊnezajišťujeÊdovozÊvakcínÊdoÊČR,ÊavšakÊzveřejňujeÊseznamÊvakcínÊschválenýchÊproÊEU. 

BylinnéÊpřípravkyÊSÚKLÊnezakazujeÊaniÊnepovoluje,ÊregulujeÊjenÊrostlinnéÊpřípravkyÊléčivé.ÊRostlinnéÊpřípravkyÊjinéÊ
nežÊléčivaÊjsouÊagendouÊMZ. 
 
Revize úhrad lékových skupin: 

PlánÊnaÊrevizeÊlékovýchÊskupinÊnaÊ2.ÊpololetíÊ2022ÊbylÊjižÊzveřejněnÊÊ(www.sukl.cz/leciva/pravidelna-revize-systemu
-uhrad).ÊRevizeÊúhradÊneznamenáÊvždyÊjejichÊsnížení,ÊmůžeÊiÊstoupat,ÊcožÊjeÊpozitivníÊinformaceÊproÊpacienty. 
 
PoÊzodpovězeníÊveškerýchÊdotazůÊseÊs námiÊpí.ÊředitelkaÊStorováÊrozloučilaÊaÊpopřálaÊvšemÊkrásnéÊléto.Ê 
 
               LídaÊNěmejcová 

______________________________________________________________________________________________ 
 
Poznejte své léky na informačním portálu pro veřejnost 
 

StránkyÊOÊlécíchÊhttps://www.olecich.cz/ÊbylyÊvytvořenyÊStátnímÊústavemÊproÊkontroluÊléčivÊ(SÚKL)ÊaÊjsouÊurčenyÊ
proÊširokouÊlaickouÊveřejnost.ÊJejichÊcílemÊjeÊzejména: 
· zpřístupnit garantované informace jejichžÊjeÊSÚKLÊvlastníkem, 

· vzdělávat aÊinformovat veřejnost vÊoblastiÊlékovéÊproblematiky, 

· chránit společnost předÊneověřenýmiÊaÊnepřesnýmiÊinformacemiÊzÊlékovéÊoblasti. 

PoskytnutéÊinformace V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ nenahrazujíÊkomunikaciÊsÊlékařemÊaniÊlékárníkem.ÊSÚKLÊnezodpo-
vídáÊzaÊchybnouÊinterpretaciÊinformacíÊobsaženýchÊnaÊstránkách. 
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StránkaÊ20Ê 

Celoevropská konference Modern Cancer Control: Saving Lives through smart solutions na 
téma onkologie 

JednouÊzÊprioritÊzdravotnictvíÊvÊrám-
ciÊpředsednictvíÊČRÊvÊEvropskéÊuniiÊ
jeÊonkologie.ÊProtoÊseÊ13. a 14. čer-
vence konala v Brně celoevropská 
konference Modern Cancer Con-
trol: Saving Lives through smart 
solutions  ÊnaÊtotoÊtéma.ÊVýstupemÊ
dvoudenníÊakceÊjeÊCallÊtoÊaction,Ê
dokument,ÊkterýmiÊseÊbudouÊministřiÊ
zdravotnictvíÊzabývatÊnaÊzářijovémÊ
pražskémÊsetkání. 
 
KonferenceÊbylaÊrozdělenáÊnaÊtřiÊ
tematickéÊbloky,ÊkteréÊpřímoÊnava-
zujíÊnaÊEvropskýÊplánÊbojeÊprotiÊra-
koviněÊaÊnaÊcíleÊMiseÊEUÊprotiÊrako-
vině.ÊDebatovaloÊseÊoÊimplementaciÊ
konceptuÊkomplexníchÊonkologic-
kýchÊinfrastrukturÊvÊEU.ÊOdborníciÊdáleÊřešiliÊněkteréÊmožnéÊdopadyÊprojednávanéhoÊnařízeníÊoÊEvropskémÊprostoruÊ
proÊzdravotníÊdataÊaÊsekundárníÊvyužitíÊúdajůÊoÊrakovině,ÊvčetněÊsdíleníÊněkterýchÊcennýchÊnárodníchÊpříkladů.ÊVÊ
neposledníÊřaděÊbylaÊzvláštníÊpozornostÊvěnovánaÊtakéÊreviziÊdoporučeníÊRadyÊkeÊscreeningůmÊonkologickýchÊone-

mocnění. 
 
ČeskáÊrepublikaÊmáÊužÊněkolikÊletÊfungujícíÊsíťÊKom-
plexníchÊonkologickýchÊcenterÊaÊfungujícíÊscreenin-
govéÊprogramy.ÊStáleÊjeÊcoÊzlepšovat,ÊaleÊpacientiÊvÊ
ČeskéÊrepubliceÊmajíÊveÊsrovnáníÊsÊostatnímiÊstátyÊ
dobřeÊdostupnouÊaÊkvalitníÊpéči. 
 
AlianceÊzdeÊprezentovalaÊsvéÊprojektyÊaÊnavázalaÊ
novouÊmezinárodníÊspolupráciÊzÊEuropeanÊcancerÊ
organization.ÊPředstaviliÊjsmeÊnašiÊnovouÊverziÊPrsníÊ
stěny. 
 
JsemÊvelmiÊhrdá,ÊžeÊmámeÊEvropěÊcoÊnabídnout,Ê
např.ÊojedinělýÊprojektÊZdraváÊprsaÊproÊneslyšícíÊaÊ
NejdeÊjenÊoÊprsa. 
 
NaÊkonferenciÊnavázalo výjezdní zasedání Pacient-

ské rady ministra zdravotnictví.ÊBěhemÊvíkenduÊjsmeÊstanoviliÊprioritníÊtémataÊnaÊaktuálníÊfunkčníÊobdobí.ÊJednímÊ
zÊnichÊjeÊPrevenceÊaÊzdravotníÊgramotnost,ÊvypracovaliÊjsmeÊpřehledÊdůvodů,ÊcoÊnefungujeÊaÊproč.ÊTakéÊjsmeÊpřipra-
viliÊnávrhÊřešení.ÊJsemÊgarantemÊtétoÊpriority.ÊÊ 
 
 

Červnové akce Aliance 

5.Ê6.Ê2022  Jarmark proÊpacientyÊvÊareáluÊMasarykovaÊonkologickéhoÊústavuÊvÊBrněÊ–ÊpředstaveníÊAlianceÊnaÊakci 
 
6.Ê6.Ê2022 Odborné fórum k ochraně sociálních a hospodářských práv pacientů "Právo na stejné podmínky" –Ê
téma,ÊkterýmÊseÊzabývámeÊvÊHlasuÊonkologickýchÊpacientů.ÊNaÊMZÊČRÊvznikáÊpracovníÊskupina,ÊkteráÊbudeÊřešitÊ
PrávoÊnaÊstejnéÊpodmínkyÊseÊvšemiÊzainteresovanýmiÊstranami.ÊPacientiÊbudouÊzastoupeniÊRobertemÊHejzákemÊaÊ
MíšouÊTůmovou. 
 
7.Ê6.Ê2022 Konference "Návrat do života po onkologické léčbě" –ÊkonferenciÊjsmeÊpřipraviliÊspoluÊsÊHlasemÊon-
kologickýchÊpacientůÊaÊMOÚ. 
Témata:ÊOnkologickýÊpacientÊaÊjehoÊstarostiÊjeÊceloevropskéÊtéma,ÊPacientÊaÊjehoÊroleÊ(dopadyÊonkologickéÊléčbyÊnaÊ
život),ÊCoÊmůžuÊudělatÊjá?ÊPřeživší?ÊJakÊseÊpřipravit?Ê(coÊmůžeÊpomoci,ÊabyÊseÊnemocÊnevrátila) 
SeznamÊprezentacíÊaÊjejichÊzáznamÊnajdeteÊzde: https://www.mou.cz/navrat-do-zivota-po-onkologicke-lecbe/t1799 
 
ZÊinformaceÊMgr.ÊŠtěpánkyÊPokorné,ÊředitelkyÊAliance 

Informace z Aliance 



Národní asociace pacientských organizací (NAPO)  
 
sdružujeÊpacientskéÊorganizaceÊzaměřenéÊnaÊvšechnyÊtypyÊonemocněníÊiÊzdravotníhoÊpostiženíÊpůsobícíÊv ČeskéÊre-
publice.ÊÚkolemÊNAPOÊjeÊprosazovatÊkolektivníÊzájmyÊpacientůÊaÊposkytovatÊpodporuÊ
svýmÊčlenskýmÊorganizacím. 
NAPOÊbyloÊzaloženoÊ17.ÊlistopaduÊ2021,ÊuÊjehoÊzroduÊstáloÊ11ÊzakládajícíchÊčlenů.Ê
PřípravnýÊvýborÊvšakÊbylÊaktivníÊjižÊodÊzačátkuÊrokuÊ2021ÊaÊúspěšněÊseÊpodílelÊnaÊpro-
sazeníÊpřednostníhoÊočkováníÊprotiÊCovid-19ÊproÊlidiÊs chronickýmÊonemocněním,ÊnaÊ
podpořeÊnovelyÊzákonaÊoÊveřejnémÊzdravotnímÊpojištěníÊpřiÊschvalováníÊvÊParlamentuÊ
ČRÊaÊnaÊdalšíchÊaktivitách. 
BylÊpřipravenÊNávrhÊsystémovéhoÊfinancováníÊpacientskýchÊorganizací.ÊNaÊMZÊvzniklaÊpracovníÊskupinaÊkÊtomutoÊ
tématu.ÊVÊnávrhuÊje,ÊabyÊzískanéÊfinanceÊbylyÊurčenyÊnaÊprovozníÊnákladyÊorganizacíÊ(mzdy,Ênájmy,Êtelefony,Êinter-
net,ÊkancelářskéÊpotřebyÊapod.) 
 
V ČeskéÊrepubliceÊpracujeÊzhrubaÊ140ÊpacientskýchÊorganizací.ÊJedenáctÊz nichÊjeÊv současnostiÊčlenyÊzastřešujícíÊ
organizaceÊNAPO.ÊŽeny s rakovinou prsu v NAPO zastupuje Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
 
 
17. září 2022 startuje 20. jubilejní ročník Avon pochodu   
Program a trasa: 
10:00  HradčanskéÊnáměstí:Êzahájení,ÊTamÊTamÊBatucada,ÊNinaÊSchwarz,ÊMichaelÊ
Foret 
12:00  start 
14:00  Štvanice:ÊdoprovodnýÊprogram,ÊMIGÊ21,ÊBanjoÊBandÊIvanaÊMládka,ÊDavidÊ
DeylÊaÊO5ÊaÊRadeček 

Avon pochod za zdravá prsa podporuje řada známých tváří. Mezi jeho am-
basadory patří:  

Nina Schwarz, která 
k jeho příležitosti nazpívala píseň Síla v nás, David 
Deyl, Michael Foret, Tonya Graves, Jan Kovařík, 
Michaela Kuklová, Gabriela Lašková, Dana Moráv-
ková, Iva Pazderková, Olga Šípková, Petr Vágner a 
Roman Vojtek. 

SÊambasadoryÊseÊbudeteÊmociÊsetkatÊnejenÊnaÊAvonÊ
pochodu,ÊaleÊiÊvÊreklamníÊkampani. 

Odbornými garanty projektu jsou:  
MUDr. Miroslava Skovajsová Ph.D. a prof. MUDr. 
Jan Daneš, CSc. 

 
 
Brněnské onkologické dny 12. – 14. října  2022 
KonkrétníÊinformaceÊbudouÊposkytnutyÊběhemÊměsíceÊzáří. 
 
15. října 2022 - celostátníÊakceÊ“Plaveme prsa “,  
kterouÊAlianceÊženÊsÊrakovinouÊprsuÊpořádáÊvÊrámciÊDneÊproÊzdraváÊprsa. Akce se v Praze koná v sobotu 15. října 
2022 od 14.00 do 18.00 hod. v Aquacentru 
Šutka (Čimická 848/41, Praha 8), vstup je 
zdarma.Ê 
JednáÊseÊoÊplaveckouÊštafetuÊorganizovanouÊvÊ
řaděÊčeskýchÊměst,ÊkteréÊseÊmůžeÊzúčastnitÊkdo-
koliv.Ê 
AkcíÊ"PlavemeÊprsa"ÊseÊČeskáÊrepublikaÊpřipo-
jujeÊkeÊkampaniÊevropskéÊkoaliceÊEUROPAÊ
DONNA.Ê 
 
Výroční konference Aliance 24. – 26. listopadu 2022  - 20 let Aliance 
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Podzimní edukační aktivity ALENu 
 
V srpnu 2022 ALEN navázal spolupráci s OZP (OborováÊzdravotníÊpojišťovna),ÊkteráÊ
dlouhodoběÊmotivujeÊsvéÊpojištěnceÊk zodpovědnémuÊpřístupuÊoÊsvéÊzdraví. 

VÊjednomÊzeÊsvýchÊbezplatnýchÊpreventivníchÊprogramůÊ„Dejte STOP rakovině“ se zabý-
vá rakovinou prsu. OZPÊplněÊhradíÊspecializovanéÊpreventivníÊvyšetřeníÊženámÊodÊ40ÊdoÊ
44ÊletÊvÊhodnotěÊ1.200ÊKčÊ1ÊxÊzaÊdvaÊroky.Ê 

 
Den zdraví se společností MEDICON 

seÊbudeÊkonatÊ18.ÊažÊ19.ÊříjnaÊv lékárněÊPharmacentrumÊv polikliniceÊBudějovická.ÊVe středu 19. října od 12:00 do 
17:00 hod zde bude mít i ALEN prostor pro edukaci samovyšetření prsu s názorným nácvikem na silikono-
vém modelu prsů.ÊMimoÊjinéÊtamÊbudeÊprobíhatÊkontrolaÊznamének,ÊfyzioterapieÊs názornýmiÊcviky,ÊbudeÊzdeÊstá-
nekÊseÊsortimentemÊproÊženyÊpředÊaÊpoÊoperaciÊprsuÊMammabutikÊaj.ÊÊ 

 

Den zdraví se společností STOB pro lidi s obezitou a pro všechny příznivce zdravého životního stylu             
 
seÊbudeÊkonatÊv sobotu 22. října 2022Êv budověÊkonferenčníhoÊcentraÊCityÊnaÊPankráciÊv PrazeÊ4.ÊÊALENÊzdeÊbudeÊmítÊ
stánekÊaÊnašeÊvyškolenéÊčlenkyÊbudouÊposkytovatÊkonzultaceÊohledněÊrakovinyÊprsuÊaÊučitÊzájemkyněÊsamovyšet-
řeníÊprsuÊnaÊsilikonovémÊmodeluÊprsů.ÊNaÊtomtoÊdniÊzdravíÊbýváÊmnohoÊvystavovatelůÊseÊzaměřenímÊnaÊzdravýÊ
životníÊstyl.ÊUrčitěÊstojíÊzaÊtoÊhoÊnavštívit. 
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Na závěr několik upoutávek na zajímavé knížky: 
 

Doc. MUDr. Martin Wald, Ph.D je autorem nové brožury                            

Diagnóza: Nádor prsuÊ-Ê1.ÊdílÊ„AÊcoÊteď“Ê-Ê2.ÊdílÊ„AÊcoÊpotom“Ê 

PohledÊlékařeÊ–ÊchirurgaÊaÊlymfologaÊjeÊvedenÊsnahouÊpomociÊzlepšitÊkvalituÊživotaÊvÊnejširšímÊslovaÊsmyslu.ÊPrvníÊ
dílÊjeÊurčenÊženám,ÊkterýmÊprávěÊbylaÊsdělenaÊdiagnóza.ÊVelmiÊjimÊusnadníÊorientaciÊvÊonemocnění.ÊDruhýÊdílÊjeÊur-
čenÊženámÊpoÊléčběÊaÊvěnujeÊseÊkomplikacímÊvÊléčběÊ(péčeÊoÊjizvu,Ênecitlivost,Êbolest,ÊporuchyÊhybnosti,Êlymfedém,Ê
cvičení,ÊkarpálníÊtunel,ÊerysipelÊatd).Ê    

PrvníÊdílÊjeÊzdarma,ÊdruhýÊlzeÊobjednatÊnaÊwww.enzymel.czÊzaÊ250ÊKč.ÊMáte-liÊdobréhoÊonkologa,ÊpraktickéhoÊléka-
řeÊčiÊgynekologa,ÊbyloÊbyÊsmusluplnéÊjimÊ1.ÊdílÊÊvěnovat,ÊabyÊjejÊmohliÊnabídnoutÊnovéÊpacientceÊaÊtímÊseÊtatoÊúčelnáÊ
publikaceÊšířila.        
            OpsánoÊzÊŽAPodajeÊdubenÊ2021 

 
Aliance žen s rakovinou prsu, z. s.: Seznamte se s knihou "Touha odejít?" 

ŘíkáÊse,ÊžeÊoÊtíživýchÊtématechÊlidskéhoÊživotaÊneníÊmožnéÊpřílišÊotevřeněÊmluvit.ÊTatoÊknihaÊseÊsnažíÊukázatÊopak.Ê
Tedy,ÊžeÊnevyléčitelněÊnemocníÊlidé,ÊjejichÊblízcí,ÊpsychologÊiÊlékařÊspoluÊmohouÊmluvitÊoÊdůležitýchÊotázkáchÊkonceÊ
životaÊaÊbavitÊseÊoÊnichÊnaopakÊotevřeně.ÊAutoryÊjsouÊpsychologÊPhDr.ÊIng.ÊMartinÊPospíchal,ÊPh.D.,ÊonkologičtíÊpa-
cientiÊIvanaÊMacková,ÊStanislavÊVáclavíkÊseÊsvouÊženouÊaÊlékařÊMUDr.ÊMichalÊKouba. 

VÊknizeÊnajdeÊčtenářÊnáhledyÊzÊrůznýchÊstran,ÊjejichžÊsdíleníÊmůžeÊbýtÊveÊfináleÊprospěšnéÊvšemÊaÊvéstÊkÊhřejivémuÊ
pocitu,ÊžeÊ„vÊtomÊčlověkÊneníÊsám“.ÊDomnívámeÊse,ÊžeÊnáhledÊdoÊtétoÊživotníÊrealityÊmůžeÊbýtÊprospěšnýÊjakÊsamot-
nýmÊnemocným,ÊtakÊiÊjejichÊblízkýmÊčiÊodborníkům,ÊpřípadněÊiÊúplněÊzdravýmÊlidem,ÊkteříÊtémaÊkonceÊživotaÊodsou-
vajíÊněkamÊ„naÊneurčito“. 

KnihaÊobsahujeÊmyšlenkyÊpacientůÊaÊtěch,ÊkteříÊseÊsÊnimiÊsetkávají.ÊOtevíráÊotázky,ÊkteréÊnevyléčitelněÊnemocníÊkli-
entiÊvznášejí.ÊVÊnázvuÊknihyÊzmíněnouÊ„touhouÊodejít“ÊneníÊmyšlenÊnějakýÊaktivníÊčinÊsměřujícíÊkÊnásilnémuÊukon-
čeníÊvlastníhoÊživotaÊnemocnéhoÊneboÊkÊeutanazii.ÊKnihaÊspíšeÊmapujeÊpřemýšleníÊnemocnýchÊnadÊotázkami,ÊzdaÊ
dáleÊvzdorovat,ÊkdeÊkÊtomuÊbrátÊsíluÊaÊkdyÊnaopakÊsílyÊdocházejí. 

ByťÊknihaÊobsahujeÊřaduÊpraktickýchÊdoporučeníÊproÊnemocnéÊiÊblízkéÊjakÊdanouÊsituaciÊlépeÊzvládnout,ÊtakÊveÊsvéÊ
podstatěÊnemáÊambiceÊpředkládatÊuniverzálněÊplatnéÊodpovědi.ÊNabízíÊvhledÊdoÊživotníÊrealityÊnevyléčitelněÊnemoc-
nýchÊaÊpohledyÊtěchÊvšech,ÊkteříÊseÊpotkávajíÊvÊzávěruÊlidskéhoÊživota. 

KnihaÊvolněÊnavazujeÊnaÊdříveÊpublikovanouÊknihuÊTouha žít,ÊkteráÊmapujeÊmožnostiÊzvládáníÊnevyléčitelnéÊnemoci. 

                Daniela 
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Ê KANCELÁŘ          alen@alen-tym.cz 
ÊÊ 
ÊÊIng.ÊMilenaÊNajmanová,ÊpředsedkyněÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 736Ê539 989  milena.najmanova@alen-tym.cz 
ÊÊIng.ÊHanaÊKudelová,Êmístopředsedkyně,Êhospodářka 722Ê909 460  hana.kudelova@alen-tym.cz 
ÊÊPhDr.ÊGabrielaÊMalinová,ÊsprávceÊwebuÊaÊFcbÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 777Ê187 055  gabriela.malinova@alen-tym.cz 
HanaÊBayerová,ÊpokladníÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 723Ê566 270  hana.bayerova@alen-tym.czÊÊÊÊ 
RůženaÊKehárová,ÊčlenkaÊvýboruÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ  604Ê133 400  ruzena.keharova@alen-tym.cz 
BlankaÊVinařová,ÊpéčeÊoÊčlenskouÊzákladnuÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 721Ê168 361 
IvanaÊLörinczová,ÊúčetníÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 603 472 889  

ÊÊMUDr.ÊJanaÊDundáčková,ÊpředsedkyněÊRKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 604Ê268 836  jana.dundackova@alen-tym.cz 
ÊÊJaroslavaÊŠtefková,Êprom.Êekonom,ÊčlenkaÊRKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 721Ê685 839  
ÊÊJanaÊDvořáková,ÊčlenkaÊRKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 605Ê935 558  
 
 
     

ALEN – ŽENY S RAKOVINOU PRSU,ÊZ.S.                                    
  
    IČO:Ê47610191 
ÊÊÊsídlo:Ê100Ê00ÊPRAHAÊ10Ê–ÊStrašnice,ÊRaffaelovaÊ1991/5  ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ    
ÊÊÊweb:Êhttp://alen-tym.cz 
ÊÊÊbankovníÊspojení:Ê2801781256/2010Ê(FioÊbanka)ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
   registr: Městský soud v Praze L 5178  - založeno 7. 7. 1993  

 

 
Datum vydání: 6. září 2022    
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UžitečnéÊkontaktyÊLinka seniorů 800 200 007 anonymníÊlinkaÊkrizovéÊpomociÊproÊsenioryÊaÊosobyÊvÊkrizi.ÊJeÊkÊdis-
poziciÊvolajícímÊzÊceléÊČRÊkaždýÊdenÊodÊ8ÊdoÊ20ÊhodinÊaÊdíkyÊpodpořeÊNadaceÊ02ÊjeÊzcelaÊbezplatná.ÊVÊsoučasnéÊ
doběÊnapř.ÊzprostředkováváÊskautskouÊdobrovolnouÊpomoc.Ê 

 

NaÊčervnovéÊschůzceÊjsmeÊseÊdomluvily,ÊžeÊbychom,ÊpodleÊvzoruÊčlenekÊKlubuÊŽAP,ÊmohlyÊzačítÊhrátÊminigolfÊneboÊ
seÊvěnovatÊiÊjinýmÊspolečnýmÊaktivitám.ÊProzatímÊzvítězilÊminigolf.ÊJanaÊseÊvypravilaÊnaÊprůzkumÊaÊdokonceÊnarazi-
laÊnaÊŽAPkyÊpřiÊjejichÊtréninku…..Ê:-). 

NaÊschůzceÊseÊmusímeÊdomluvitÊnaÊvhodnémÊdnuÊaÊfrekvenciÊ„tréninků“ÊaÊažÊseÊtrochuÊzdokonalíme,ÊmůžemeÊŽAP-
kyÊvyzvatÊnaÊturnaj. 

Jana při svém průzkumu zvolila také Minigolf v Kotvě: 
 
MinigolfÊvÊKotvěÊmáÊněkolikÊnej: 
· jediný krytý minigolf na světě,ÊkterýÊmáÊcertifikátÊSvětovéÊ

minigolfovéÊfederaceÊaÊnacházíÊse v centru hlavního města 
· minigolfÊs nejhezčím výhledem zÊoknaÊnaÊsvětě 
· dostaneteÊkeÊhře kvalitní poloprofi minigolfové vybavení 
· jeÊzdeÊodbornýÊpersonál,ÊkterýÊvÊpřípaděÊpotřebyÊporadí,Êpo-

můžeÊ 
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ALEN děkuje za pomoc a podporu všem: 

sponzorům: 
 
Ê 
ÊÊÊ 
 
 
  
                   
                 

 
 
 

 
 
 
partnerům: 
 
  

  
 

        
 
 ÊÊÊÊÊ                 
 
 
 
 
 
 
příznivcům: 
 
 
Ústav sociálních služeb Praha 4        UK Ústav jazykové a odborné přípravy Praha 2ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
 
MČ Praha 10    Česká obec sokolská       ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊPaedDr. Irena Čechovská             
 
Irena Kraftová, dr.h.c       Věra Marešová, grafický design Tiskárna Daniel s.r.o.       
 
Michal Bayer – IT specialista  Jan Kvarda, fotograf    
 
Svaz tělesně postižených Praha – Karlín   


