
MiléÊALENky,ÊváženíÊsponzoři,ÊpartneřiÊaÊpříznivci, 

jeÊtadyÊkonecÊrokuÊ2022,ÊtedyÊčas,ÊkdyÊseÊmůžemeÊpodívatÊdozaduÊaÊuply-
nulýÊ rokÊhodnotit.ÊVÊ roceÊ2022Ê seÊnámÊpodařiloÊnaplánovatÊ aÊ sÊpomocíÊ
finančníhoÊpříspěvkuÊodÊMagistrátuÊhlavníhoÊměstaÊPrahyÊaÊStředočeské-
hoÊkrajeÊuskutečnitÊcelkemÊosmÊrekondičníchÊpobytů,ÊkdeÊčlenkyÊspolkuÊ
ALENÊ strávilyÊ celkemÊ 550Ê dnů.Ê NyníÊ jižÊ mámeÊ naplánovanéÊ zajímavéÊ
rekondičníÊpobytyÊproÊrokÊ2023ÊaÊdoufáme,ÊžeÊseÊnám,ÊstejněÊjakoÊvÊroceÊ
2022,Ê podaříÊ zajistitÊ dostatekÊ finančníchÊ prostředků,Ê abychomÊ mohlyÊ
členkám/pacientkámÊnaÊpobytÊpřispět.ÊStáleÊchodímeÊjednouÊtýdněÊplavatÊ
doÊbazénuÊvÊTyršověÊdoměÊaÊjednouÊtýdněÊcvičitÊdoÊbazénuÊNaÊHomolce.Ê
TytoÊaktivityÊkonámeÊsÊfinančnímÊpříspěvkemÊodÊMČÊPrahaÊ2ÊaÊMČÊPra-
haÊ4.ÊZačalyÊjsmeÊtakéÊtvořitÊtýmÊnaÊminigolfÊaÊdvakrátÊměsíčněÊchodímeÊ
„trénovat“ÊdoÊkrásnéhoÊprostředíÊMinigolfuÊvÊKotvě. 

NověÊ jsmeÊ navázalyÊ spolupráciÊ sÊOborovouÊ zdravotníÊ pojišťovnouÊ aÊ seÊ
společnostíÊMediconÊa.s.ÊaÊpracujemeÊnaÊnavázáníÊspolupráceÊsÊnašíÊma-
teřskouÊMěstskouÊčástí,ÊMČÊPrahaÊ10.Ê 

SamovyšetřeníÊprsuÊučilyÊzdravouÊveřejnostÊnašeÊcertifikovanéÊedukátor-
kyÊvÊletošnímÊroceÊnaÊpětiÊakcíchÊaÊpřednášelyÊtakéÊnaÊstředníchÊškolách.Ê
VÊroceÊ2023ÊseÊchcemeÊtímtoÊsměremÊvíceÊzaměřit,ÊprotožeÊkdoÊjinýÊmů-
žeÊ tutoÊ osvětuÊ šířitÊ lépeÊmeziÊ zdravouÊ veřejnostÊ nežÊ ženy,Ê kteréÊmajíÊ sÊ
toutoÊnemocíÊvlastníÊzkušenosti. 

ChciÊ opakovaněÊ podě-
kovatÊvšemÊnašimÊspon-
zorům,Ê partnerůmÊ aÊ
příznivcůmÊ zaÊ jejichÊ
spolupráciÊ aÊ pomocÊ vÊ
roceÊ2022,ÊdíkyÊkteréÊseÊ
mohlyÊ našeÊ členkyÊ
účastnitÊ rekondičníchÊ
pobytů,Ê plavat,Ê cvičitÊ aÊ
tímÊ siÊ zlepšovatÊ svouÊ
fyzickouÊ iÊ psychickouÊ
kondiciÊ-ÊzÊceléhoÊsrdceÊ
děkujeme. 

NaÊzávěrÊvámÊvšemÊ
chciÊpopřátÊkrásnéÊaÊ
pohodovéÊVánoceÊaÊdoÊ
novéhoÊrokuÊ2023Ê
zejménaÊzdraví,ÊpohoduÊ
aÊspokojenost.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
       MilenaÊNajmanová 

 

Ê 

Z obsahu: 

str.ÊÊ2Ê-ÊPravidelné akceÊ 

str.ÊÊ3Ê-ÊAmélie nabízí,ÊVycházky a  
   výšlapy 

str.ÊÊ4Ê-Ê Rekondiční pobyty             

Co bylo   
str.ÊÊ5Ê-Ê  naÊschůzkách 
str.ÊÊ6Ê-ÊÊÊnaÊvýšlapech,ÊvýletechÊÊÊ 
str.12Ê-ÊÊÊnaÊrekondičníchÊpobytech 
str.18Ê-ÊÊÊvÊkultuře 
str.19Ê-ÊÊÊedukaceÊsamovyšetřeníÊprsuÊ ÊÊÊÊÊ
 ÊÊÊÊnaÊakcích 

Co se děje v nezisku 
str.20Ê-ÊÊÊAPOÊLetníÊškola,ÊSněmÊLPR 
str.21Ê-ÊÊÊBelliskyÊ10ÊletÊspolu 
 ÊÊÊÊVKÊAliance,ÊoslavaÊ20Êlet 
str.22Ê-ÊÊÊAPOÊALUMNIÊVII,Ê10Êlet 
ÊÊ ÊÊÊÊprojektÊ„mysliprotirakovine“ 

str.23Ê-ÊÊÊminigolf 
 ÊÊÊÊKontakty 

str.24Ê-ÊÊÊSponzoři, partneři,   
      příznivci 

zima 2022 



Pravidelné akce v prvním pololetí 2023 

Členské schůzky -  SetkáníÊsÊpřednáškamiÊaÊinformacemiÊpřiÊkafíčkuÊaÊdobrotách,ÊkteréÊpřipravíte,Ê 
ÚstavÊsociálníchÊslužebÊPrahaÊ4Ê–ÊPodolí,ÊPodolskáÊ31Ê-ÊKlubÊseniorů,ÊjednouÊměsíčně,ÊvětšinouÊdruhé úte-
rý v měsíci vÊ16.00 hodin.ÊPlánovanéÊtermínyÊčlenskýchÊschůzekÊv prvnímÊpololetíÊ2023: 
10. ledna, 14. února, 14. března, 11. dubna, 9. května a 6. června 
ČlenskéÊschůzkyÊbudouÊdoplněnyÊzajímavýmiÊpřednáškamiÊ–ÊmůžeteÊseÊtěšit. 
 

Schůze výboru spolkuÊ-ÊUniverzitaÊKarlova,ÊÚstavÊjazykovéÊaÊodbornéÊpřípravy,ÊPrahaÊ2Ê–ÊVyšehrad,Ê 
VratislavovaÊ10Ê–ÊMaláÊzasedacíÊmístnost,ÊjednouÊměsíčně,ÊvětšinouÊprvní středu v měsíci v 16.00 hodin. 
PlánovanéÊtermínyÊpracovníchÊsetkáníÊvýboruÊvÊprvnímÊpololetíÊ2023: 
4. ledna, 1. února, 1. března, 5. dubna, 3. květnaÊa 31. května 2023 –ÊčlenkyÊjsouÊnaÊjednáníÊvítány. 

Cvičení a plavání od prosince 2022 a v roce 2023 

Cvičení v bazénku v Nemocnici Na HomolceÊkaždé pondělíÊvždyÊpůlÊhodinyÊod 15.30 hod aÊod 16.00 hod.Ê
Poslední cvičení v roce 2022 bude 19. prosince a první v roce 2023 bude 2. ledna (proÊaktuálníÊinformaceÊkontak-
tujteÊMartuÊKubešovou).ÊÊCenaÊproÊčlenkuÊjeÊ40 KčÊzaÊpůlÊhodinyÊcvičeníÊpodÊvedenímÊrehabilitačníÊsestry.ÊKdoÊmáÊ
zájemÊcvičit,ÊdomluvíÊsiÊtermínÊaÊčasÊcvičeníÊsÊMartouÊKubešovou,Êtel:Ê608Ê139Ê453.ÊNovéÊčlenkyÊseÊmusíÊnejdříveÊ
objednatÊkÊMUDr.ÊJaněÊNěmcovéÊvÊRÊcentruÊnaÊvstupníÊprohlídku.ÊVeÊvšemÊochotněÊporadíÊMartička.Ê 
 
Plavání v bazénu Tyršova domu bude pokračovat každý pátek od 16 do 17 hod. kromě svátků a prázdnin. 
Poslední plavání v roce 2022 bude 16. prosince a první v roce 2023 bude 6. ledna. CenaÊproÊčlenkuÊjeÊ60 Kč zaÊ
hodinu.ÊPaedDr.Ê IrenaÊČechovská,ÊCSc.Ê (cechovska@gmail.com)ÊjeÊpoÊdomluvěÊkÊdispoziciÊzkontrolovatÊaÊopravitÊ
vašiÊtechnikuÊplaváníÊproÊpodporuÊzdravíÊaÊnaučit 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.     
 Ê 

ÊÊ 
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Masérské a relaxační služby - !!! NOVĚ v roce 2023 !!! 
 
LPRÊjižÊněkolikÊletÊnabízí,Êv rámciÊdlouhodobéhoÊprogramuÊzlepšeníÊkvalityÊživotaÊonkologickýchÊpacientů,Êmasér-
ské,ÊregeneračníÊaÊrelaxačníÊslužby,ÊkteréÊskvěleÊposkytujeÊpaníÊmagistraÊJanaÊSikorová.ÊCenaÊ1ÊterapieÊjeÊ700,-ÊKč. 
ObjednatÊseÊmůžeteÊu Mgr. Jany Sikorové, tel. 604 342 633,ÊdoÊPoliklinikyÊLípaÊv NovýchÊButovicích. 
  
OdÊlednaÊ2023ÊLPRÊrozšiřujeÊnabídkuÊfyzioterapeutickýchÊslužebÊaÊmasážíÊdíkyÊnověÊnavázanéÊspolupráciÊs Mgr. 
Janou Liberdovou. ObjednatÊseÊmůžeteÊna tel. 776 617 854 doÊordinaceÊv uliciÊKutilovaÊ3061/2,ÊPrahaÊ4Ê–ÊModřa-
ny.ÊCenaÊ1ÊterapieÊjeÊ680,-ÊKč. 
  
Pro onkologické pacienty poskytuje LPR finanční příspěvek ve výši 500,- Kč na osobu / 1 terapii měsíčně. 
Nárok má každý onkologický pacient na jednu dotovanou terapii měsíčně. 

Cvičení Taj-či každý čtvrtek od 16.15 hod v tělocvičně č. 3, přízemí ÊTyršova domuÊ
ČeskéÊobceÊsokolskéÊ–Ê lektorÊ IvanÊTrebichavský.ÊCvičeníÊtrváÊ1ÊaÊ1/2ÊhodÊaÊjeÊzdarma.Ê
PořádáÊAlianceÊženÊsÊrakovinouÊprsuÊ(přihláškyÊnaÊaliance@breastcancer.cz)ÊveÊspolupráciÊ
sÊČeskouÊobcíÊsokolskouÊaÊcvičeníÊhradíÊzÊprojektuÊ„Protajči se ke zdraví“.ÊÊ 

Milé ALENky!   

Po přečtení  nové várky Vašich „Listů ALENu“,  jsem se rozhodlala při-
pravit  Vám drobnou předvánoční radost s knižními  dárky ze svého nakla-
datelství. Doufám, že Vás potěší.  Snažím se totiž takové knížky celý život 
nacházet, psát a vydávat…  Vám, milé ALENky, se ale nijak představovat 
nemusím, spolupracuju s Vámi léta -  a  fandím Vaší záslužné práci. Zhru-
ba před  patnácti lety  jsem pro Vás připravila a vydala  knížku Ztráty a 
nálezy.  Jsem na ni pyšná dodnes. Vím, že posloužila dobré věci.  

Takže milé ALENky: přeju Vám klidné Vánoce, pohodu, zdraví – a udělá 
mi radost, když se s mými knížkami pobavíte!  Vaše: Slávka Kopecká  
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Centrum Amélie v Praze nabízí následující aktivity: 

Individuální konzultace s psycholožkou nebo psychoterapeutkou –ÊzaměřenéÊnaÊpodporuÊvyrovnáníÊseÊsÊ
onemocněním,Êzměnou,ÊživotemÊsÊnemocíÊneboÊnemocným.ÊPoÊdomluvěÊjeÊkonzultaceÊmožnáÊiÊonline.ÊVÊpondělíÊaÊ
úterýÊběhemÊdneÊ(9:00Ê–Ê17:00).ÊNaÊkonzultaciÊmůžeÊpřijítÊčlověkÊsámÊneboÊiÊseÊsvýmÊblízkým.ÊVedeÊpsycholožkaÊ
MonikaÊVečeřová,ÊMSc.ÊneboÊterapeutkaÊBc.Êet.ÊBc.ÊMonikaÊSedláčková. ÊObjednáníÊjeÊmožnéÊosobně,ÊtelefonickyÊ
naÊčísleÊ739Ê001Ê123ÊneboÊ283Ê880Ê316ÊneboÊemailemÊna psycholog@amelie-zs.czÊneboÊterapeut@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. 

Jemná onko jóga Ê–ÊtechnikyÊuvolňováníÊsvalůÊaÊduševníhoÊnapětíÊpřizpůsobenéÊmožnostemÊosobÊsÊhandicapem.Ê
ProbíháÊvÊpondělíÊodÊ10:00ÊdoÊ11:00Êhod. 

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
vždyÊvÊlichýÊtýdenÊvÊpondělíÊodÊ16:30ÊdoÊ17:30Êhod.Ê 
 
BlízcíÊonkologickyÊnemocnýchÊiÊonkologickyÊnemocníÊsamiÊmohou 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 

 
 

Vycházky a výšlapy za zdravím a za poznáním v 1. pololetí 2023 
 

Sobota 31. prosince Karlštejn –ÊtradičníÊsilvestrovskýÊvýšlapÊ-ÊvedeÊBlanka 
    podrobnostiÊbudouÊprojednányÊnaÊschůzceÊaÊrozeslányÊemailem 
 
Neděle 1. ledna  Novoroční vycházka do Prokopského údolíÊ 
    -Êpozvání od Klubu ŽAP naÊspolečnouÊvycházku 
    srazÊnaÊstaniciÊPoliklinikaÊBarrandovÊveÊ13.30ÊhodinÊ 
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Sobota 14. ledna    Betlémská kaple na ŽižkověÊ–ÊvedeÊDaniela  
Ê    SrazÊÊvÊ10,00ÊhodinÊ–Êzast.ÊtramÊ9,Ê15,Ê26Ê„Lipanská“ÊÊÊÊÊÊÊÊ 
    domluvenaÊkomentovanáÊprohlídkaÊkapleÊvÊ10,30Êhodin 
    NahlédnoutÊdoÊtétoÊchloubyÊkubismuÊzÊletÊ1912Ê–Ê14ÊnámÊumožníÊ 

  panÊfarářÊPavelÊKalusÊzÊFarníhoÊsboruÊČeskobratrskéÊcírkveÊevangelické 
   kapleÊjeÊuvnitřÊblokuÊdomůÊ–ÊDůmÊuÊVelikéÊstudnyÊ 
 

Sobota 28. ledna   Perníkový Betlém u sv. MatějeÊaÊprocházkaÊnaÊvyhlídkuÊBabaÊ–ÊvedeÊDaniela 
    srazÊ10,00Êhod.ÊMHDÊHradčanskáÊ–Êstan.ÊbusuÊ131Ê(odÊmetraÊzaÊtratí) 

  autobusemÊpokračujemeÊdoÊzast.ÊUÊMatěje 
   obědÊv restauraciÊNaÊstaréÊfaře     
 

Neděle 19. února  KouřimÊ–ÊStaročeský masopust –ÊvedeÊBlankaÊ+ÊMaruška 
 Ê   odjezdÊÊ9:58ÊPrahaÊMasarykovoÊn.Ê  zpětÊÊÊÊ15:56ÊKouřimÊ 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ  16:31ÊPečkyÊ    ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ10:49ÊPečkyÊ 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ     16:37ÊPečkyÊ     10:53ÊPečkyÊ 

   11:27ÊKouřimÊ     17:34ÊPrahaÊMasarykovoÊn. 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ vstupÊdoÊskanzenuÊ90ÊKčÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ  

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ  na výlet jsme pozvaly též kamarádky z KONu Pardubice 
 

Čtvrtek 9. března  Svatovítský poklad –ÊvedeÊMaruška 
    10:00ÊstaniceÊ22ÊPražskýÊhradÊ 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
Pátek 21. dubna  NaÊOkořÊjeÊcesta,ÊjakoÊžádnáÊzeÊstaÊ.....Ê–ÊvedeÊMaruškaÊaÊBlanka  

  autobusemÊč.Ê312ÊzÊBořislavkyÊdoÊTuchoměřicÊÊ 
  nenáročnáÊprocházkaÊpřesÊMaléÊČíčovice,ÊOkoř,ÊBudečÊaÊZákolany 
  zpětÊautobusemÊ323ÊdoÊVeleslavína 
 

Pátek 12.  května  ArboretumÊVšenoryÊ–ÊvedeÊBlanka 
    odjezdÊÊbudeÊještěÊupřesněnÊ 
 
Čtvrtek 22. června Stříbrná Skalice – Hradec, rybník PropastÊÊ-ÊÊvedeÊDanielaÊ 

  autobusemÊzÊHájůÊjedemeÊ1ÊhodinuÊdoÊStříbrnéÊSkalice 
ÊÊÊÊ   pěškyÊodÊzříceninyÊhraduÊasiÊ6ÊkmÊvětšinouÊlesemÊk rybníkuÊÊ 
   zpětÊzaseÊautobusemÊkÊmetruÊHáje 
 
 
 
 

Rekondiční pobyty v roce 2023 
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 programÊrekondičníchÊpobytůÊjeÊproÊpřihlášenéÊúčastniceÊzávazný 
 
 
20. až 26. března – Bechyně, Lázně Jupiter  - vedoucíÊRůženaÊKehárová 

v ceněÊubytování, plnáÊpenze,ÊlázeňskéÊproceduryÊ(slatinnýÊzábal,ÊléčebnáÊkoupel,ÊaromaÊmasážÊčástečná,Ê
sucháÊmasážníÊvana,ÊparafinovýÊzábal,ÊmasážÊšíjeÊklasická,ÊsucháÊuhličitáÊkoupel).ÊKaždáÊúčastniceÊmusíÊmítÊ
odÊlékařeÊpotvrzení,ÊžeÊmůžeÊabsolvovatÊvýšeÊuvedenéÊprocedury.ÊNaÊzákladěÊvyjádřeníÊlékařeÊlzeÊvyměnitÊ
proceduruÊzaÊjinou. 

16. až 21. května – Sušice - Fuferna -ÊvedoucíÊBlankaÊVinařováÊ 
 Êv ceněÊubytování, polopenze,Ê2xÊdenněÊcvičení,ÊhodinováÊmasáž,ÊturistickéÊvýlety 
 
11. až 18. června – Jeseník - Hotel Slunný dvůr -ÊvedoucíÊDanielaÊKelišováÊ 
 v ceněÊubytování, polopenze,ÊlázeňskéÊproceduryÊ(masáž,ÊzábalÊaÊ7xÊvstupÊnaÊ90ÊminutÊdoÊbazenuÊneboÊsauno-
 véhoÊsvěta,ÊjeÊmožnéÊ1ÊneboÊ2ÊvstupyÊhromadněÊdleÊdohodyÊvyměnitÊzaÊvýletÊneboÊzávěrečnýÊvečerÊ
 s pohoštěním)  

19. až 26. srpna – Jánské Lázně - Horský hotel -ÊvedoucíÊMilenaÊNajmanová 
 v ceněÊubytování, polopenze,Êcvičení,ÊturistickéÊvýlety 
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10. až 16. září – Lázně Bělohrad -ÊvedoucíÊ-ÊbudeÊupřesněno  
 vÊceněÊubytování, polopenze,ÊvstupníÊvyšetřeníÊaÊstanoveníÊléčebnéhoÊplánu,Ê18Êprocedur,ÊvolnýÊvstupÊdoÊba-
 zénu 
 Ê 

19. až 24. září – Třeboň - Hostel zámek -ÊvedoucíÊBlankaÊVinařová 
 v ceněÊubytování, polopenze,Ê2xÊdenněÊcvičení,ÊhodinováÊmasáž,ÊturistickéÊvýlety 
 
1. až 6. října – Srní,ÊhotelÊSrní,ÊvedoucíÊJanaÊDundáčková 
  v ceněÊubytování, polopenzeÊformouÊrautu,Ê2xÊdenněÊcvičení,Ê2xÊaquaÊaerobic,Êplavání,Êvycházky,Êturistika  
 
5. až 12. listopadu – Mariánské Lázně - Hotel Svoboda -ÊvedoucíÊJanaÊDundáčkováÊ 
 v ceněÊubytováníÊpolopenzeÊformouÊrautu,Ê7ÊléčebnýchÊprocedur,ÊcelodenníÊvolnýÊvstupÊdoÊbazénuÊaÊsaunové
 hoÊsvěta 
  

Co bylo? 
Na schůzkách 

6. září - členská schůzka 

NaÊzářiovouÊschůzkuÊpřijalaÊnašeÊ
pozváníÊfyzioterapeutkaÊJanaÊLi-
berdová,ÊkteráÊvelmiÊzajímavěÊpo-
hovořilaÊoÊfyzioterapeutickýchÊaÊ

masážníchÊtechni-
káchÊvhodnýchÊaÊ
potřebnýchÊproÊon-
kologickéÊpacienty.Ê
TěšímeÊse,ÊžeÊvÊbu-
doucnuÊbudemeÊmociÊvyužívatÊjejíÊslužby. 

11. října- členská schůzka 

NaÊ říjnovouÊ schůzkuÊ jsmeÊ siÊ
pozvalyÊherce,Ê scénáristuÊ aÊ spi-
sovatele,Ê kteréhoÊ siÊ velmiÊ váží-
me,ÊcimrmanologaÊpanaÊMiloněÊ
Čepelku.Ê 

PanÊ ČepelkaÊ námÊ vyprávělÊ oÊ
historiiÊDivadlaÊJáryÊCimrmana,Ê
kteréÊ jižÊ těšíÊdivákyÊ ÊplnýchÊ55Ê
let.ÊPanÊČepelkaÊjeÊzakládajícímÊ
členemÊdivadlaÊaÊjehoÊvyprávěníÊ
byloÊvelmiÊzajímavéÊaÊvtipné.Ê 

VeÊ druhéÊ částiÊ námÊ přečetlÊ ně-
kolikÊ ukázekÊ zeÊ svýchÊ básnic-
kýchÊděl,Ênapř.ÊzÊbásnickéÊsbír-
kyÊNedělňátkoÊaÊDeníkuÊHaiku.Ê 

KaždéÊsetkáníÊsÊpanemÊMiloňemÊČepelkou,ÊaťÊjižÊnaÊdivadelníÊscéně,ÊpřiÊčteníÊzeÊzajímavýchÊknížekÊvÊpříjemnémÊ
prostředíÊGalerieÊproÊonkologickéÊpacientyÊIrenkyÊKraftovéÊneboÊtřebaÊpřiÊjehoÊpovídáníÊoÊknížkáchÊvÊCountryÊrádiu,Ê
jeÊvždyÊvelmiÊinspirativníÊaÊnabíjející,ÊjakobyÊpozitivníÊatmosféra,ÊmoudrostÊaÊvtipÊčlověkaÊpohltily,ÊjeÊtoÊvždyÊtako-
véÊpohlazeníÊpoÊduši.Ê 

Děkujeme,ÊMilenaÊNajmanová 
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8. listopadu- členská schůzka 

NaÊlistopadovéÊschůzceÊjsmeÊuspořádalyÊtradičníÊba-
zárekÊoblečení,ÊkabelekÊapod.ÊKdoÊmělÊdomaÊobleče-
ní,ÊkteréÊjižÊzÊnějakéhoÊdůvoduÊnenosíÊ-Ê jeÊ jižÊmalé,Ê
velkéÊ neboÊ jenÊ okoukané,Ê přineslÊ hoÊ sÊ sebouÊ naÊ
schůzkuÊaÊněkdoÊjinýÊsiÊhoÊsÊpotěšenímÊzaÊsymbolic-
kouÊčástkuÊkoupil. 

NaÊtutoÊschůzkuÊjsmeÊnezvalyÊžádnéhoÊhosta,Êproto-
žeÊ byloÊ spoustaÊ věcíÊ interníchÊ naÊ projednání,Ê např.Ê
seznámeníÊčlenekÊsÊosmiÊnaplánovanýmiÊrekondiční-
miÊpobytyÊnaÊrokÊ2023ÊaÊdoladěníÊinformacíÊoÊrekon-
dičnímÊpobytuÊveÊVolarechÊvÊtermínuÊ14.ÊažÊ20.Ê lis-
topadu. 

ÊMilenaÊNajmanová 

Na výšlapech a výletech 

7. září - Kuks znovu a jinak 

CestaÊzaÊpoznánímÊBraunovaÊBetlé-
muÊ proběhlaÊ vÊ pohodě,Ê nejprveÊ doÊ
JaroměřeÊ rychlíkem,Ê kdeÊ jsmeÊÊÊÊÊ
přestoupilyÊdoÊosobáčku,ÊzeÊkteréhoÊ
jsmeÊvystoupilyÊ3.ÊzastávkuÊveÊsta-
niciÊŽirečÊaÊpotéÊvystoupalyÊasiÊki-
lometrÊ kÊ cíliÊ našíÊ plánovanéÊ vy-
cházky. 
 

BetlémÊ uÊ KuksuÊ vytesalÊ meziÊ letyÊ
1711ÊažÊ1734ÊproÊhraběteÊFrantiškaÊ
AntonínaÊŠporkaÊgeniálníÊsochařÊMatyášÊBraunÊ
vÊ leseÊ podÊ širýmÊ nebem.Ê JeÊ toÊ unikátníÊ dílo,Ê
kteréÊsvouÊvelikostíÊohromíÊkaždéhoÊnávštěvní-
ka.ÊJeÊtoÊsbírkaÊbarokníchÊsochÊaÊskalníchÊreli-
éfů,Ê kteréÊ vzniklyÊ naÊ územíÊNovéhoÊ lesa,Ê kdeÊ
seÊnacházeloÊ ložiskoÊkvalitníhoÊpískovce.ÊBet-

lémÊ jeÊ zařazenÊmeziÊ špičkuÊ ev-
ropskéhoÊ barokníhoÊ uměníÊ vÊ
plenéru. 
 

PoÊ prohlídceÊ tohotoÊ úžasnéhoÊ
dílaÊjsmeÊseÊprošlyÊpěknouÊlesníÊ
cestouÊkeÊKřížové cestěÊ21.Êsto-
letí.ÊTvoříÊ jiÊ 15Ê soch,Ê kteréÊ ztvárňujíÊ příběhÊ nadějíÊ aÊ utrpeníÊ
člověka.Ê 
PoÊcestěÊsměremÊkeÊKuksuÊjsmeÊobjevilyÊrestauraciÊŠporkůvÊ
mlýn,ÊumístěnouÊpřímoÊuÊLabe,ÊkdeÊbyloÊpříjemnéÊposezení.Ê
PoÊ občerstveníÊ jsmeÊ pokračovalyÊ pohodovouÊ cestouÊ podélÊ
Labe,ÊkteráÊkončilaÊuÊhospitaluÊKuks. 
 

VýletÊseÊvydařilÊvčetněÊpočasí,Ê5ÊspokojenýchÊúčastnicÊvidíteÊ
naÊfotkáchÊaÊkdoÊsÊnámiÊnebyl,ÊmůžeÊjenÊlitovat.ÊDomůÊjsmeÊjelyÊautobusemÊaÊnachodilyÊjsmeÊasiÊ10Êkilometrů. 
 Ê Ê Ê Ê ÊÊ Ê Ê Ê               JarkaÊDucková 
 Ê Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
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 30. září - Benátky nad Jizerou 

30.9.Ê t.r.Ê seÊ násÊ 5Ê AlenekÊ aÊ 3Ê našeÊ kamarádkyÊ sešloÊ naÊ
ČernémÊmostě,ÊabychomÊnavštívilyÊBenátkyÊnadÊJizerou.ÊÊ
JakÊměÊnapadlyÊzrovnaÊBenátky?ÊPředÊčasemÊjsmeÊdopro-

vázelyÊ
s HankouÊ
benátskouÊ
rodačku,Ê
kteráÊ násÊ
městemÊ
prováze-
la.Ê KdyžÊ
jsmeÊ
v zámkuÊ
poskláda-
lyÊ svéhoÊ
pradědečkaÊaÊvidělyÊTychonaÊdeÊBrahe,ÊvědělyÊ jsme,ÊžeÊ toÊAlenkyÊ
musíÊvidět,Êobzvláště,ÊkdyžÊnásÊpanÊFialaÊvtáhlÊdoÊsvéhoÊmuzeaÊhra-
ček.ÊÊ 

CestaÊ busemÊ uběhlaÊ velmiÊ rychle.Ê PohledÊ naÊ zámekÊ odÊ JizeryÊ bylÊ
romantický,Ê aleÊ závratněÊ vysoký.Ê Pánové,Ê kteříÊ uÊ bufáčeÊ popíjeliÊ
prvníÊranníÊpivko,ÊpochopiliÊaÊposlaliÊnásÊmístoÊdoÊstrméhoÊkopceÊnaÊ
méněÊstrméÊschody.ÊMaruškaÊnásÊužÊnaÊmostěÊpřesÊJizeruÊseznámilaÊ
s historiíÊ(byloÊtoÊodÊníÊrozumné,ÊpoÊvýstupuÊbyÊnámÊtohoÊmocÊne-
řekla)ÊměstaÊiÊzámku.Ê 

MajitelÊpanstvíÊJanÊz DražicÊzaložilÊpředÊrokemÊ1346ÊNovéÊ
Benátky.ÊJehoÊrodÊbrzyÊvymřelÊaÊBenátkyÊpakÊčastoÊměnilyÊ
majitele.ÊZačátkemÊ16.stoletíÊpřeložilÊsvéÊsídloÊFriedrich,Êpur-
krabíÊz Donína,Êz DražicÊnaÊNovéÊBenátkyÊaÊpostavilÊrene-

sančníÊzámek.ÊTenÊr.Ê
1599ÊkoupilÊRudolfÊ
II.ÊaÊzapůjčilÊhoÊdán-
skémuÊhvězdářiÊTy-
chonoviÊdeÊBrahe,Ê
abyÊseÊsvýmÊspolu-
pracovníkemÊJohan-
nemÊKepleremÊvybu-
dovalÊastronomickouÊ
observatoř.ÊPoÊtřice-
tiletéÊválceÊnovýÊma-
jitelÊJanÊz WerthuÊ
rozšířilÊzámekÊoÊpra-
véÊkřídlo,Êr.Ê1702Ê
hraběÊzeÊSchutzenuÊ
uvedlÊzámekÊdoÊny-
nějšíÊpodoby.ÊParkÊ
bylÊpostupněÊvyzdo-
benÊplastikamiÊ
M.B.BraunaÊaÊFran-

tiškaÊAdámka,ÊpražskýÊarcibiskupÊA.ÊP.ÊPříchovskýÊupravilÊinteriéryÊv rokokovémÊstylu.ÊPotéÊzdeÊžilÊrodÊThun-
Hohensteinů.ÊV letechÊ1844-47ÊuÊnichÊpůsobilÊmladýÊBedřichÊSmetanaÊjakoÊučitelÊhudbyÊjejichÊpětiÊdětí.ÊAsiÊtoÊproÊ
nějÊnebyloÊúplněÊveselé,ÊprotožeÊjenomÊjednoÊdítkoÊměloÊhudebníÊsluch.Ê 
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PosledníÊmajitelÊhraběÊKinskýÊvÊroceÊ1920ÊprodalÊjižÊprázdnýÊzámekÊměstu.ÊPřiÊobnověÊzámkuÊbylyÊobjevenaÊsgrafi-
ta,Ê doÊ téÊdobyÊ skrytáÊpodÊnevzhlednouÊomítkouÊaÊpočaloÊ seÊ seÊ záchrannýmiÊpracemi.ÊPsaníčkováÊ sgrafitaÊbylaÊnaÊ
vnějšíÊčástiÊzámku,ÊaleÊnaÊnádvoříÊbylaÊobjevenaÊnádhernáÊfigurálníÊsgrafita,ÊnaÊnichžÊjsouÊmotivyÊz mytologieÊ(např.Ê
HerkulovyÊčiny)ÊaÊbiblickéÊscényÊ(např.ÊDalilaÊaÊSamson).ÊMimoÊtoÊjsouÊ
zobrazenyÊ veÊ středníchÊ pásechÊ loveckéÊ scényÊ iÊ seÊ zvířatyÊ Ê aÊ způsobyÊ
lovuÊ–Êštvanice,ÊlovÊseÊsítěmi.ÊNaÊčásti,ÊkdeÊjsouÊzobrazeniÊlovciÊnaÊko-
ních,ÊÊlzeÊnajítÊiÊcísařeÊRudolfaÊII.Ê 

VzhledemÊk četnýmÊpřestavbámÊzámkuÊbylyÊněkteréÊčástiÊsgrafitÊpoško-
zeny,ÊaleÊiÊto,ÊcoÊseÊzachovalo,ÊvzbuzujeÊobdiv. 

V částiÊ zámkuÊ jeÊ umístěnoÊ
MuzeumÊ Benátecka,Ê kteréÊ
interaktivnímiÊ expozicemiÊ
seznamujeÊ návštěvníkyÊ
s historiíÊměstaÊiÊzámku,Êzná-
mýmiÊosobnostmi,ÊkteréÊmajíÊ
k městuÊvztahÊÊ(např.ÊhistorikÊÊ
Z.Ê Kalista,Ê hudebníÊ rodinaÊ
Bendů..).ÊÊ 

DámyÊ seÊ těšilyÊ naÊ hračky,Ê
pradědečekÊnervozituÊpoznal,Ê
zavzdorovalÊ aÊ nenechalÊ seÊ
tentokrátÊsestavit. 

SbírkaÊhistorickýchÊhračekÊz letÊ1860Ê-Ê1945ÊjeÊnaprostoÊunikátní,ÊjeÊz níÊ
cítitÊ nadšeníÊ aÊ láskaÊ tvůrce.ÊNedáÊ seÊ popsat,ÊmusíÊ seÊ vidět.Ê ObdivovalyÊ
jsmeÊ(dlouho)ÊÊpanenky,Êpokojíčky,ÊdobováÊhokynářství,Êvláčky.Ê 

PotéÊ jsmeÊ zámeckýmÊ parkemÊ podÊ památnými,Ê podzimemÊ seÊ barvícímiÊ
stromyÊsestoupilyÊdoÊměsta,ÊkdeÊnásÊv restauraciÊ„ÊUÊBíléhoÊpáva“ÊčekalaÊ

kulinářskáÊodměna.ÊÊJídelníÊlístekÊz pravéÊstranyÊbyloÊhezkéÊpočtení.ÊLevouÊjsmeÊholtÊrespektovaly.ÊÊ 

              Blanka,ÊMaruškaÊ 

13. října - Povodím Botiče 

NaÊstaniciÊbusuÊToulcůvÊdvůrÊjsmeÊseÊsešlyÊpouzeÊ3ÊúčastniceÊtétoÊvycházky.ÊPoÊprohlídceÊToulcovaÊdvora,ÊkterýÊ
sloužíÊjakoÊcentrumÊekologickéÊvýchovyÊhl.ÊměstaÊPrahy,ÊjsmeÊpokračovalyÊčástíÊStaráÊHostivař. 
PrvníÊzmínkyÊoÊexistenciÊHostivařeÊpocházíÊjižÊzÊrokuÊ1068ÊKosmovyÊkroniky. 

 

RokuÊ1922ÊbylaÊobecÊpřipojenaÊkÊVelkéÊPra-
ze.ÊVÊHostivařiÊstáloÊněkolikÊstatkůÊaÊmlýnů,Ê
veÊkterýchÊžiloÊmnohoÊpočetnýchÊrodin.ÊJed-
nímÊzÊnejvýznamnějšíchÊrodákůÊjeÊAntonínÊ
Švehla,ÊbývalýÊpředsedaÊvládyÊČR.ÊProběh-
lyÊzdeÊdemoliceÊstarýchÊobjektů,Êněkte-
ré statkyÊzůstaly,Ênapř.ÊKoukalůvÊstatek,Ê
dnesÊSelskýÊdvůr. 
KostelÊStětíÊsv.ÊJanaÊKřtiteleÊpocházíÊzÊpolo-
vinyÊ13.Êstoletí.ÊVÊjehoÊinteriéruÊbyloÊnedáv-
noÊzrestaurovánoÊněkolikÊcennýchÊnástěn-
nýchÊmaleb,ÊkteréÊnemají ÊvÊČecháchÊobdo-
bu. 
PutykaÊnaÊKačabceÊjeÊpůvodníÊhostinecÊzÊ
rokuÊ1837.ÊRokuÊ1993ÊbylaÊStaráÊHostivařÊ
vyhlášenaÊvesnickouÊpamátkovouÊzónou. 
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HostivařskáÊ přehradaÊ jeÊ přehradníÊ nádržÊ naÊ potoceÊ BotičiÊ naÊ JVÊ
okrajiÊPrahy.ÊJejíÊvodníÊplochaÊzasahujeÊdoÊměstskýchÊčástíÊPrahyÊ
11,Ê 15Ê aÊ PrahyÊ Petrovice.Ê DosahujeÊ maximálníÊ rozlohyÊ 42Ê haÊ aÊ
objemuÊ 1845Ê m3Ê přiÊ hladiněÊ vÊ nadmořskéÊ výšceÊ 248Ê metrů.Ê JeÊ
dlouhá 2,5ÊkmÊaÊširokáÊažÊ400Êmetrů.ÊJejíÊmaximálníÊhloubkaÊdo-
sahujeÊ12Êmetrů.ÊJdeÊoÊnejvětšíÊvodníÊplochuÊvÊPraze.ÊVÊmístechÊ
nynějšíÊHPÊbyloÊPetrovickéÊúdolí,ÊpotokÊzdeÊprotékalvÊoblastiÊpří-
rodníÊpamátkyÊMeandryÊBotiče,ÊkteráÊjeÊpodÊhrázíÊHP.Ê 
 
PoÊvelkéÊpovodni zÊ8.ÊčervenceÊ1958ÊbyloÊrozhodnutoÊvybudovatÊ
přehradu.ÊJejíÊvýstavbaÊprobíhalaÊvÊ letech1961Ê -Ê1963,ÊnapuštěnaÊ
bylaÊ vÊ roceÊ 1964.Ê ProÊ rekreačníÊ účelyÊ byloÊ naÊ sousednímÊ úbočíÊ
vysázenoÊ240ÊhaÊlesaÊaÊnáhorníÊčástÊbylaÊupravenaÊjakoÊparkÊ-Êle-
sopark. 
 
VycházkaÊseÊvydařila,ÊvidělyÊjsmeÊpěknouÊčástÊPrahy,ÊkterouÊmno-
zíÊ neznají,Ê jeÊ zdeÊ takéÊ krásnýÊ lesopark,Ê kterýÊ můžemeÊ navštívitÊ
příště.  
       JarkaÊDucková 

25. října - Hradiště Levý Hradec 

Ano,ÊtenÊnahořeÊnásÊmáÊrádÊaÊmyÊsiÊtoÊveÊvšíÊskromnostiÊzasloužíme.ÊFantas-
tickéÊpočasíÊnásÊsedmÊstatečných,ÊkteréÊseÊvydalyÊzaÊzačátkemÊčeskéhoÊstá-
tu,ÊprovázeloÊpoÊcelýÊden.ÊPanÊMarcelÊRamdamÊ(hezkýÊ,mladý,ÊempatickýÊaÊ
zapálenýÊprůvodce)ÊnásÊjižÊočekávalÊaÊpodalÊobšírné,ÊzajímavéÊvyprávěníÊoÊ
historiiÊ„prvníhoÊohniskaÊkřesťanství“ÊvÊČechách.Ê 
VÊkrátkosti:ÊLÊ.HradecÊležíÊnaÊúzemíÊRoztokÊnaÊostrožnéÊvyčnívajícíÊnaÊle-
vémÊbřehuÊnadÊúdolímÊVltavy.ÊProÊvšechny,ÊcoÊtamÊnebyly,ÊiÊproÊnás,ÊjeÊ
škoda,ÊžeÊjsmeÊtenÊdechÊberoucíÊpohledÊzÊLudmilinyÊvyhlídkyÊvÊúžasuÊnadÊ
touÊkrásouÊzapomnělyÊfotit.ÊPádnýÊdůvodÊnávštěvuÊzopakovat. 

 

ZÊhistorie:ÊL.ÊHradecÊvzniklÊpravdě-
podobněÊvÊpoloviněÊ9.Êstoletí.ÊNej-
staršímÊdoloženýmÊúdajemÊjeÊstavbaÊ
kostelaÊsv.ÊKlimenta,ÊuÊkteréhoÊslou-
žilÊknězÊKaich,ÊpodleÊpověstiÊpřišelÊsÊ
BořivojemÊaÊLudmilouÊpoÊjejichÊkřtuÊnaÊMoravěÊdoÊČech.ÊDalšímÊpramenemÊ
jeÊpakÊvolbaÊVojtěchaÊdruhýmÊpražskýmÊbiskupemÊ19.ÊúnoraÊ982ÊzdeÊnaÊLe-
vémÊHradci.ÊHradištěÊsamoÊbyloÊPřemyslovciÊopuštěnoÊnaÊpočátkuÊ10.Êstoletí,Ê
kdyÊseÊpřesunuliÊdoÊPrahy.ÊPůvodníÊkostelÊbylÊpřestaven,ÊzÊ11.ÊstoletíÊseÊdo-
chovalyÊzákladyÊrotundy,ÊzÊobdobíÊgotickéhoÊstavitelstvíÊseÊdochovalÊkostelÊ
sv.ÊKlimentaÊdoÊdnešníchÊdnů. 
 

PoÊsrdečnémÊrozloučeníÊsÊpanemÊMarcelemÊjsmeÊseÊnaÊjehoÊdoporučeníÊvyda-
lyÊpřesÊkopecÊŘivnáčÊdoÊOuholičekÊccaÊ5ÊkmÊvzdálenýchÊ–ÊproÊnásÊvlastenceÊ
hodněÊnepochopitelné,ÊžeÊvÊtomtoÊsrdciÊzákladuÊčeskéhoÊstátuÊneníÊpoctiváÊ
českáÊhospoda,ÊzatoÊvietnamskéÊobčerstveníÊstejněÊjakÊitalskáÊpizzerieÊnechy-

bí.ÊProsluněnáÊcesta,ÊmístyÊiÊúvozová,ÊvedlaÊmeziÊpoliÊ(světe,ÊdivÊse)ÊnikdeÊžádnéÊplechovéÊobludnéÊhalyÊaniÊlogist.Ê
centra,ÊjenÊčerstvěÊzoranáÊpoleÊzÊjednéÊstrany,ÊzÊdruhéÊzelenéÊlányÊzřejměÊosetéÊpřírodnímÊhnojivemÊ.ÊPastvaÊproÊočiÊ
končilaÊkulinářskouÊpastvouÊvÊhospůdceÊNaÊstatkuÊvÊOuholičkách. 
           ToÊbylÊkrásnýÊden,ÊBlankaÊaÊMaruška 
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SrazÊnaÊlistopadovouÊvycházkuÊveÊdnechÊdušičekÊbylÊuÊmetraÊ
Ládví.ÊNěkteréÊúčastniceÊspěchalyÊnaÊhřbitovÊjinouÊcestou,Ê
JarkaÊnavštívilaÊrodinnýÊhrob,ÊSlávkaÊtoÊmělaÊblížÊz domova,Ê
VieročkaÊaÊMaruškaÊcestovalyÊjinak.ÊJáÊaÊIvaÊjsmeÊpodleÊplá-
nuÊdorazilyÊbusemÊ348ÊrovnouÊpředÊvchodÊĎáblickéhoÊhřbi-
tova.ÊByloÊchladno,ÊaleÊtoÊseÊbrzyÊzměniloÊaÊdenÊbylÊjasný. 

ĎáblickýÊhřbitovÊjeÊsvětovýÊunikát.ÊJeÊjedinýÊkubistickýÊ
hřbitovÊvÊzemi.ÊÊPostavenÊbylÊvÊkubistickémÊslohuÊvÊletechÊ
1912Ê–Ê1914ÊdleÊnávrhuÊarchitekta,ÊscénografaÊaÊmalířeÊVlas-
tislavaÊHofmana,ÊméhoÊsouseda.ÊZ jehoÊpůvodníchÊnávrhůÊ
bylaÊrealizovánaÊjenÊobvodováÊzeď,ÊzápadníÊvstupníÊbránaÊaÊ
základníÊpůdorysnýÊkonceptÊhřbitova.ÊOdÊrokuÊ1958ÊjeÊhřbi-
tovÊpamátkověÊchráněnÊaÊodÊrokuÊ2017ÊjeÊzařazenÊnaÊseznamÊNárodníchÊkulturníchÊpamátek.ÊPoÊOlšanechÊjeÊtoÊdruhýÊ
největšíÊhřbitovÊv Praze.ÊOficiálníÊnázevÊjeÊsiceÊĎáblický,ÊaleÊrozkládáÊseÊpřevážněÊnaÊúzemíÊStřížkova.Ê 

HřbitovÊbylÊbohuželÊvždyÊvyužívánÊvládnoucímiÊrežimyÊkÊpohřbíváníÊnepo-
hodlnýchÊosob.ÊJsouÊzdeÊhrobyÊjugoslávskýchÊneboÊitalskýchÊpartyzánů,Ê
obětiÊPražskéhoÊpovstáníÊaÊtakéÊpolitičtíÊvězniÊaÊobětiÊkomunismuÊpopraveníÊ
aÊumučeníÊvÊ50.Êletech.ÊJeÊtuÊiÊDětskýÊhřbitovÊsÊhrobyÊdětíÊmatekÊzÊkomunis-
tickýchÊžalářů,ÊblízkoÊjeÊPamátníkÊparašutistůÊ„anthropoid“Ê(JozefÊGabčík,Ê
JanÊKubišÊaÊVáclavÊMorávek)ÊiÊmístoÊproÊNeznáméÊ–ÊneÊvšechnyÊpohřbenéÊ
seÊpodařiloÊidentifikovat.ÊDoÊrokuÊ2014ÊbylÊnaÊĎáblickémÊhřbitověÊveÊspo-
lečnémÊhroběÊtakéÊpochovánÊfarářÊJosefÊToufarÊumučenýÊvÊroceÊ1950.Ê
V neoznačenýchÊhrobechÊjsouÊtuÊÊiÊpopraveníÊnacističtíÊzločinciÊ(např.ÊK.ÊH.Ê
Frank).ÊVelkýÊprostorÊhřbitovaÊzaujímáÊČestnéÊpohřebištěÊpadlýchÊzahranič-
níchÊúčastníkůÊdruhéÊsvětovéÊválky,ÊmístoÊvymezenéÊstromyÊv několikaÊkru-
zíchÊsÊbřezovýmÊkřížemÊuprostřed,ÊzřízenéÊvÊdevadesátýchÊletechÊ20.Êstoletí. 

IÊpřesÊsvouÊsmutnouÊminulostÊpůsobíÊhřbitovÊjakoÊklidnýÊpark.ÊProšlyÊjsmeÊ
LesemÊvzpomínek,ÊkdeÊseÊpohřbíváÊbezÊnáhrobků,ÊjenÊkeÊkořenůmÊstromů,Ê
naÊkterýchÊjsouÊdestičkyÊzemřelých.ÊVidělyÊjsme pietníÊmísto,ÊkdeÊseÊkonáÊ
obřadÊaÊkamÊdávajíÊlidéÊvzkazyÊaÊvzpomínkyÊnaÊmrtvé.ÊObdivovalyÊjsmeÊ
takéÊkrásnéÊbukyÊs převislýmiÊvětvemiÊažÊk zemi,ÊkteréÊpamatujíÊzaloženíÊ
hřbitova.ÊNáladuÊnámÊzlepšiloÊiÊsluníčko,ÊkteréÊtytoÊpřírodníÊprostoryÊosvětliloÊaÊprohřálo. 

VyšlyÊjsmeÊzeÊhřbitovaÊhlavnímÊvchodemÊaÊhnedÊnaprotiÊnásÊzvalaÊk návštěvěÊhospůdka.ÊUvnitřÊbyloÊteplo,ÊslušnéÊ
jídloÊaÊpříjemnéÊposezeníÊ(kteréÊrušilÊjenÊnepříjemnýÊčíšník).Ê 

PoÊodpočinkuÊjsmeÊseÊvydalyÊnaÊprocházkuÊpřesÊrozsáhléÊsídlištěÊseÊspoustouÊzeleně,ÊzákladníchÊiÊstředníchÊškolÊaÊ
hlavněÊvelkýchÊsportovišť,ÊsměremÊk metruÊLádví,ÊjenÊdoteďÊnevím,ÊzdaÊjsouÊtoÊĎáblice,ÊKobylisyÊneboÊLádví.ÊÊ

HlavněÊjsmeÊhledalyÊkavárnu,ÊnejenÊtichou,ÊaleÊtakéÊpodleÊ
názvuÊTichou.ÊJeÊtoÊprvníÊpražskáÊkavárnaÊsÊneslyšícíÊobslu-
hou,ÊprojektÊo.p.s.ÊTichýÊsvět.ÊStaraliÊseÊoÊnásÊsamíÊmladíÊvel-
miÊmilíÊlidéÊaÊmyÊsiÊpochutnalyÊnaÊdobréÊkávěÊaÊzákuscích.ÊNaÊ
stolechÊmajíÊvelkéÊdvoubarevnéÊkolíky,ÊkteréÊotočenímÊnaÊ
červenouÊneboÊzelenouÊbarvuÊznamenajíÊ„chciÊsiÊobjednat“Ê
neboÊ„chciÊplatit“.ÊPřípadněÊsiÊmůžeÊhostÊzkusitÊiÊdorozumětÊ
seÊznakovouÊřečí.Ê 

PakÊužÊnámÊzbyloÊjenÊpárÊkrokůÊk metruÊLádví.ÊJenžeÊjsmeÊ
cestouÊnarazilyÊnaÊmaléÊtržištěÊpředÊKulturnímÊdomemÊLádví,Ê
takÊjsmeÊpředÊrozloučenímÊještěÊutratilyÊpárÊkorunÊzaÊdrobnéÊ
dárky.Ê        

       DanielaÊÊ 

3. listopadu - Ďáblický hřbitov 



10. listopadu - Pardubice 

NaÊlistopadÊjsmeÊseÊdomluvilyÊs kamarádkamiÊz PardubicÊnaÊ
setkáníÊ klubů.Ê VzhledemÊ k několikaÊ dalšímÊ podzimnímÊ ak-
cím,ÊkdyÊcílemÊděvčatÊz KONuÊbylaÊiÊPraha,ÊlosÊpadlÊtentokrátÊ
naÊnávštěvuÊPardubic.ÊAlenkyÊbylyÊv PardubicíchÊněkolikrát,Ê
aleÊ užÊ jeÊ toÊ delšíÊ dobuÊ (našlaÊ jsemÊ fotkyÊ z rokuÊ 2014),Ê takÊ
jsmeÊseÊznovuÊdoÊtohoÊpěknéhoÊměstaÊtěšily. 

VlakÊv 9,02ÊhÊz hlavníhoÊnádražíÊjelÊkupodivuÊnaÊčasÊ–ÊtedyÊažÊ
doÊKolína,Ê pakÊ jsmeÊ Ê siÊ počkaliÊ předÊ PardubicemiÊ chvíliÊ naÊ
mezi.Ê ZpožděníÊ byloÊ aleÊ jenÊ 10Ê minut,Ê toÊ jeÊ naÊ ČDÊ velkýÊ
úspěch.Ê NaÊ nádražíÊ v PardubicíchÊ násÊ užÊ čekalyÊ pardubickéÊ
kamarádkyÊpodÊvedenímÊAlenyÊNovákové,ÊpředsedkyněÊklubuÊ
KON.Ê RadostněÊ násÊ vítalyÊ aÊ hnedÊ násÊ seznámilyÊ

s připravenýmÊ
programemÊ naÊ
celýÊ den.Ê ZačínalÊ
rovnouÊ předÊ ná-
dražímÊ nástupemÊ
doÊautobusu,Êkte-
rýÊnásÊ 
vzalÊnaÊkomento-
vanouÊ vyhlídko-
vouÊ jízduÊ přesÊ
celéÊPardubice.Ê 
 

PrvníÊ cílÊ dnešní-
hoÊ dneÊ bylÊ PamátníkÊ Zámeček.Ê JeÊ toÊ pietníÊ místoÊ věnovanéÊ obětemÊ
heydrichiády.Ê JáÊ vím,Ê neníÊ toÊmocÊ veselýÊ začátekÊ výletu,Ê iÊ nebeÊ byloÊ
smutněÊ zatažené,Ê aleÊ děvčataÊ
námÊchtělaÊtotoÊmístoÊotevřenéÊ
teprveÊpředÊnedávnemÊukázat.Ê
PamátníkÊ seÊ nacházíÊ
v blízkostiÊ LarischovyÊ vilyÊ
zvanéÊZámeček,ÊkdeÊsídlilaÊzaÊ

protektorátuÊnacistickáÊpolicie.ÊPísečnýÊvalÊzaÊžulovýmÊpomníkemÊpouží-
valiÊnacistéÊjakoÊpopraviště.ÊZahynuloÊzdeÊ194ÊlidíÊz PardubicÊaÊokolí,ÊmeziÊ
nimiÊ iÊ obyvateléÊ obceÊ Ležáky.Ê V novéÊ budověÊ památníkuÊ naÊ násÊ všeÊ
„padalo“,ÊaleÊtoÊjeÊpodleÊslovÊmiléhoÊmladéhoÊprůvodceÊzáměr,ÊnemámeÊseÊ
tamÊcítitÊdobře.ÊMohlyÊjsmeÊčístÊpříběhyÊjednotlivýchÊpopravenýchÊaÊumu-
čenýchÊlidíÊaÊvidětÊupomínkyÊjejichÊtěžkýchÊchvil,ÊčístÊvzpomínkyÊpamětní-
ků.ÊIÊpřesÊdepresivníÊúčinkyÊsiÊmyslím,ÊžeÊtakovéÊmístoÊmáÊbýtÊaÊmusíÊpři-
pomínatÊvěci,ÊkteréÊseÊstalyÊaÊmohouÊstátÊ–ÊjakÊříkáÊjedenÊz mnohaÊuvede-
nýchÊ citátů:Ê „Máme-liÊ lidskéÊ nenávistiÊ předcházet,ÊmusímeÊ jiÊ napředÊ po-
znat.“ 
 

TeprveÊ kdyžÊ jsmeÊ zeÊ tmyÊKobkyÊvyšlyÊ naÊmalýÊPietníÊ dvůrÊ seÊ vzrostlouÊ
třešní,ÊvolněÊjsmeÊvydechlyÊaÊpřekvapeněÊjsmeÊseÊdívalyÊnahoruÊnaÊsluníč-
ko,ÊkteréÊseÊnaÊnásÊsmálo.ÊMocÊnámÊtoÊpomohlo.Ê 
DalšíÊtrasuÊpoÊměstěÊjsmeÊzaseÊprojelyÊautobusemÊažÊdoÊcentra.ÊTamÊužÊjsmeÊobdivovalyÊarchitekturuÊaÊpamátkyÊaÊ
byloÊpoÊ smutku.ÊDominantaÊměstaÊZelenáÊbrána,ÊPerštýnskéÊnáměstíÊ sÊ krásnouÊnovorenesančníÊ radnicí,Ê kostelÊ sv.Ê
Bartoloměje,ÊVýchodočeskéÊdivadloÊ–ÊvšechnoÊkrásnéÊaÊznáméÊstavby.Ê 

ZamířilyÊjsmeÊdoÊpříjemnéÊrestauraceÊZáložnaÊnaÊoběd.ÊPosedělyÊjsmeÊs Alenkou,ÊBlankouÊaÊJiřinkouÊaÊsetkalyÊseÊ
s našíÊčlenkouÊžijícíÊv PardubicíchÊJanouÊKudláčkovou.ÊVítáníÊbyloÊveseléÊaÊpovídáníÊaÊvzpomínáníÊnebraloÊkonce.Ê 
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PoÊ dobrémÊ oběděÊ jsmeÊ seÊ odebralyÊ naÊ pardubickýÊ zámekÊ –Ê sídloÊ pánůÊ
z Pernštejna.ÊObdivovalyÊjsmeÊÊstavbu,ÊkteráÊvzniklaÊzaÊčasůÊpozdníÊgotikyÊ
aÊ ranéÊ renesanceÊaÊ jeÊkrásněÊzrekonstruovaná.ÊNaÊzámkuÊ jeÊotevřenÊnovýÊ
prohlídkovýÊokruhÊPernštejnskáÊrezidenceÊ–ÊnejstaršíÊrenesanceÊvÊČechách.ÊÊ

NaÊ nádvoříÊ násÊ přivítaliÊ ba-
revníÊiÊbílíÊpáviÊaÊkdyžÊZden-
kaÊ vybalilaÊ svačinu,Ê přilétaliÊ
aÊ přibíhaliÊ k námÊ dalšíÊ
z celéhoÊ zámeckéhoÊ areálu.Ê
ProšlyÊ jsmeÊ seÊkolemÊ zámkuÊ
poÊ zámeckýchÊ valech,Ê kteréÊ
jsouÊ pevnostnímÊ unikátemÊ
evropskéhoÊstavitelství,Êchrá-
níÊ sídloÊ aÊ přitomÊ jsouÊ
v centruÊ města.Ê Z valůÊ jeÊ
krásnýÊpohledÊnaÊštíhléÊvyso-
kéÊ domkyÊ podÊ hradbamiÊ aÊ
výhledÊ naÊ Pardubice.ÊNaÊ ná-
dvoříÊjeÊtakéÊZámeckáÊkavár-
na,ÊkdeÊjsmeÊmuselyÊochutnatÊ
výbornouÊ brazilskouÊ kávuÊ aÊ
zákusky.Ê 

UÊ divadlaÊ jsmeÊ seÊ
s PardubicemiÊloučilyÊaÊauto-
busemÊseÊpřesunulyÊkÊnádražíÊ

naÊvlak.ÊMaruškaÊÊještěÊstihlaÊnakoupitÊpardubickéÊperníčkyÊaÊužÊjsmeÊnašíÊ
miléÊprůvodkyniÊaÊkamarádceÊAlenceÊmávaly.ÊTakÊzaseÊbrzyÊnaÊviděnou,Ê
třebaÊpříštíÊrokÊnaÊjarmarkuÊv Kouřimi! 

          DanielaÊ 

 

 

 

 

NaÊrekondičníÊpobytÊv JenišověÊuÊHorníÊPlanéÊnaÊŠumavěÊ
jsmeÊjeliÊnaÊdoporučeníÊKlubuÊŽAP.ÊLákalaÊnásÊŠumavaÊaÊ
LipenskéÊjezero,ÊpřezdívanéÊ„českéÊmoře“.Ê 

TrochuÊjsmeÊseÊobávali,ÊzdaÊkÊnámÊbudeÊpřívětivéÊpočasí,Ê
aleÊukázaloÊse,ÊžeÊdrobnéÊdeštíkyÊnásÊodÊvýletůÊneodradí.ÊÊ 

HotelÊJenišovÊmáÊsvouÊsoukromouÊplážÊnaÊbřehuÊLipen-
skéhoÊjezera.ÊVÊcelémÊareáluÊpanujeÊklidÊaÊpohoda.Ê 

DenÊjsmeÊzačínaliÊcvičenímÊpodÊvedenímÊPavla,ÊkterýÊseÊ
zároveňÊsÊúspěchemÊvěnujeÊvýchodnímÊtechnikámÊmasáží.Ê
DruhéÊcvičeníÊbyloÊpředÊvečeříÊaÊvečeřeÊpoÊněmÊnásobněÊ
dobřeÊchutnala.ÊBěhemÊtýdneÊseÊvšechnyÊdámyÊvystřídalyÊ
podÊrukamaÊmaséraÊMartinaÊnaÊmasérskémÊlůžku. 

Na rekondičních pobytech  

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

Jenišov u Horní Plané   10. - 17. září 2022 
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KaždýÊdenÊjsmeÊpořádaliÊzajímavéÊvýlety.ÊJakoÊdopravníÊprostře-
dekÊ námÊ sloužilÊ romantickýÊ vláček,Ê kterýÊ jezdíÊ zÊ ČeskéhoÊ
KrumlovaÊažÊdoÊNovéhoÊÚdolíÊaÊpoÊsvéÊ traseÊmáÊmnožstvíÊzají-
mavýchÊzastávek.ÊProtožeÊ jednaÊzÊnichÊbylaÊvzdálenaÊccaÊ900ÊmÊ
odÊnašehoÊhotelu,ÊnebylÊproblémÊnaplánovatÊrůzněÊdlouhéÊaÊrůzněÊ
náročnéÊvýletyÊseÊzajímavýmiÊcíly.Ê 

SnadÊnejvětšíÊúspěchÊmělaÊdvouhodinováÊplavbaÊparníkemÊSme-
tanaÊpoÊLipně.ÊDalšíÊzajímavýÊvýletÊbylaÊcestaÊvlakemÊdoÊNovéhoÊ

Údolí,Ê kdeÊ
jsmeÊ siÊ naÊ ká-
vuÊ odskočilyÊ

doÊ příhraničníhoÊ německéhoÊ městečkaÊ Haidmühle.Ê
PřiÊcestěÊzpětÊvolilyÊúčastniceÊdleÊsvéÊkondiceÊbližšíÊ
čiÊ následujícíÊ nástupníÊ staniciÊ doÊ vlakuÊ směremÊ kÊ
hotelu.ÊVelmiÊhezkýÊbylÊtakéÊvýletÊnaÊnověÊvybudo-
vanouÊrozhlednuÊvÊHorníÊPlané,ÊzÊkteréÊbylÊnádher-
nýÊvýhledÊnaÊceléÊLipenskéÊjezeroÊaÊširokéÊokolí. 

DalšíÊzajímavouÊaktivitouÊbyloÊhoubaření,ÊprotožeÊhoubyÊrostlyÊjakoÊzbě-
siléÊaÊvášnivéÊhoubařkyÊusínalyÊs úsměvemÊnaÊtvářiÊaÊvečeryÊpakÊtrávilyÊsÊ
nožíkemÊvÊruceÊpřiÊúpravěÊhubÊnaÊsušení. 

NaÊvečerníÊbeseduÊjsmeÊpozvaliÊpracovníkyÊMuzeaÊAtelieruÊSeidlÊ
v ČeskémÊKrumlověÊing.ÊPetraÊHudičákaÊaÊMgr.ÊZdenuÊMrázkovou.ÊPři-
jeliÊzaÊnámiÊdoÊhoteluÊaÊjejichÊpřednáška,ÊkteráÊseÊtýkalaÊstavbyÊlipenskéÊnádržeÊaÊzaniklýchÊkoutůÊŠumavy,ÊbylaÊveli-
ceÊzajímavá.ÊDoprovázeloÊjiÊmnožstvíÊfotografiíÊzeÊzmizelýchÊkoutůÊŠumavy,ÊkteréÊbylyÊpořízenyÊJosefemÊaÊFrantiš-
kemÊSeidlovýmiÊodÊkonceÊ19.ÊstoletíÊažÊdoÊ50.ÊletÊstoletíÊ20.ÊÊ 
PoÊskončeníÊpřednáškyÊseÊnásÊzeptali,ÊzdaÊbyÊnásÊzajímalaÊnávštěvaÊMuzeaÊAtelieruÊSeidlových,ÊkteráÊjeÊotevřenaÊ
v původníÊbudověÊfotografickéhoÊatelieruÊv ČeskémÊKrumlově.ÊVzhledemÊk tomu,ÊžeÊjsmeÊměliÊnaplánovanýÊvýletÊ
doÊKrumlova,ÊněkolikÊz násÊseÊpřihlásilo. 
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DruhýÊdenÊseÊpřihlášeníÊodděliliÊodÊhlavníÊčástiÊvýpravy,ÊÊ
kteráÊseÊrozhodlaÊprohlédnoutÊpamátkyÊv Krumlově,ÊaÊzamí-
řiliÊdoÊÊMuzea.ÊJakoÊpřekvapeníÊproÊnásÊpřipravilaÊděvčataÊ
z AtelieruÊSeidlÊfoceníÊnašíÊskupinkyÊvÊdobovémÊoblečení.Ê
BěhemÊchviličkyÊseÊzÊnás,ÊturistickyÊoblečených,ÊstalaÊsku-
pinkaÊdamÊvÊdlouhýchÊsukníchÊaÊkrajkovýchÊhalenkáchÊvÊ
doprovoduÊMartinaÊjakoÊšvihákaÊsÊhůlkou.ÊMocÊděkujemeÊzaÊ
neskutečnýÊzážitekÊsÊtrvalouÊpamátkouÊvÊpodoběÊfotografií. 

NádhernéÊfotografie,ÊkteréÊzÊtohoÊfoceníÊvznikly,Êpřipomína-
jí,ÊžeÊprávěÊv tomtoÊfotografickémÊatelieruÊpracovaliÊnesmír-
něÊakčníÊaÊnadaníÊfotografové,ÊkteříÊviděliÊdoÊbudoucnosti.Ê
ZachytiliÊmísta,ÊkteráÊjsouÊužÊdnesÊpodÊvodou,ÊzachytiliÊiÊ
obyvatelstvo,ÊkteréÊtadyÊdnesÊužÊtakéÊnežije.ÊToÊarciťÊne-

mohliÊtehdyÊpředpokládat,ÊnicméněÊ
s tím,ÊžeÊsiÊvedliÊpečlivéÊzáznamyÊkdy,Ê
kdeÊaÊzaÊjakýchÊpodmínekÊbylyÊfoto-
grafieÊpořízeny,ÊjeÊtentoÊsouborÊ
(dokonceÊiÊseÊjményÊzobrazovaných)Ê
světovýmÊunikátem.Ê 

DnesÊjsouÊskleněnéÊdeskyÊiÊfilmyÊpře-
vedenyÊdoÊdigitalizovanéÊpodoby,ÊiÊ
kdyžÊjsouÊsamozřejměÊiÊveliceÊpečlivěÊ
uchováványÊiÊoriginály.Ê 

SeÊzájmemÊjsmeÊsiÊprohlédliÊdůmÊ

(současnéÊmuzeum),ÊveÊkterémÊžiliÊiÊtvořiliÊotecÊJosefÊ
SeidlÊaÊjehoÊsynÊFrantišek.ÊJsouÊzachoványÊiÊlaboratoře,Ê
jejichÊvybaveníÊ(toÊdaloÊhodněÊpráceÊvšeÊobnovit).Ê 

Zkrátka,ÊbyliÊjsmeÊnadšení,ÊžeÊjsmeÊsiÊvybraliÊ
k návštěvěÊv KrumlověÊprávěÊtotoÊmuzeum.ÊChtěliÊby-
chomÊhoÊvšemÊdoporučit,ÊatmosféraÊbudovy,ÊjejíÊnáplňÊ
aÊtvorbaÊdnešníchÊpracovníkůÊmuzeaÊstojíÊzaÊzhlédnutí.Ê
AÊnápadÊpořizovatÊfotografieÊv duchuÊzačátkůÊminuléhoÊ
stoletíÊjeÊtakéÊproÊnávštěvníkyÊveliceÊpřitažlivý. 

TakÊtedy,ÊvzhůruÊdoÊČeskéhoÊKrumlova!ÊAÊkroměÊzám-
ku,Ê

kostelaÊÊsv.ÊVíta,ÊMuzeaÊEgonaÊSchielehoÊÊneopomeňteÊaniÊÊná-
vštěvuÊMuzeaÊAtelieruÊSeidl!Ê 

PřiÊzávěrečnémÊvečírkuÊseÊukázalo,ÊkolikÊenergie,ÊradostiÊaÊrytmuÊ
vÊsoběÊnašeÊčlenkyÊmají.ÊSÊpomocíÊMartina,ÊkterýÊjeÊnejenÊskvě-
lýmÊmasérem,ÊaleÊtakéÊvýbornýmÊtanečníkem,ÊseÊrozproudilaÊvý-
bornáÊzábavaÊsÊtancemÊaÊbylyÊvyhodnocenyÊtřiÊnejlepšíÊtanečniceÊ
tohotoÊvečera. 

MilenaÊaÊMaruška 
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Srní  2. - 9. října 2022 

NášÊtýdenníÊpodzimníÊrekondičníÊpobytÊzačalÊ2.Êříjna.ÊOpětÊseÊvrací-
me,ÊabychomÊsiÊužilyÊkrásnouÊšumavskouÊpřírodu.ÊTytoÊakceÊjsouÊ
proÊzlepšeníÊkondiceÊonkologickýchÊpacientůÊvelmiÊdůležité.ÊLetosÊ
násÊbyloÊdostÊmálo,ÊaleÊkrásněÊjsmeÊsiÊtoÊužily.ÊZúčastniloÊseÊcelkemÊ
7Êžen,ÊvšechnyÊzÊPrahy.Ê2ÊčlenkyÊseÊproÊnemocÊmuselyÊnaÊposledníÊ
chvíliÊomluvit.ÊÊVšemÊnašimÊpodporovatelůmÊvelmiÊděkujeme. 
PoÊubytováníÊjsmeÊseÊsešlyÊnaÊinformativníÊschůzceÊaÊujasnilyÊsiÊpro-
gram.ÊPředstavilyÊjsmeÊseÊsÊnašíÊcvičitelkouÊMíšouÊPavlíkovou.ÊEvaÊ
LedvinkováÊ-ÊnašeÊdruháÊcvičitelkaÊonemocnělaÊaÊtakÊjsmeÊtoÊmuse-
lyÊzvládnoutÊbezÊní.ÊOběÊseÊprofesionálněÊvěnujíÊzdravotnímuÊaÊre-
habilitačnímuÊcvičení,ÊkteréÊjeÊpřizpůsobenoÊvyššíÊvěkovéÊkategorii.Ê
MámeÊsÊnimiÊvelmiÊdobréÊzkušenosti.ÊVětšinaÊnašichÊčlenekÊjeÊznáÊ
užÊzÊpředešlýchÊpobytů.ÊSÊMíšouÊjsmeÊnaplánovalyÊkaždodenníÊcvi-
čeníÊještěÊpředÊsnídaníÊhodinkuÊvÊtělocvičně,ÊabychomÊsiÊprotáhlyÊ
tělaÊpředÊdalšíÊaktivitou.ÊZdeÊseÊmohlyÊzapojitÊiÊty,ÊkteréÊmajíÊpro-
blémÊsÊcvičenímÊnaÊzemi.ÊOdpoledneÊpravidelnéÊcvičení,ÊvhodnéÊiÊ
proÊméněÊpohyblivéÊčlenky.ÊKÊtomuÊbylÊneomezenýÊvstupÊdoÊhotelo-
véhoÊbazénu,ÊkdeÊjsmeÊmělyÊ2xÊcvičeníÊpodÊMíšinýmÊvedením,ÊnaÊ
závěrÊkankánÊneboÊpohybovéÊkreaceÊnaÊhudbuÊzÊLabutíhoÊjezera.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
ZbývajícíÊčasÊjsmeÊsnadnoÊvyplnilyÊprocházkamiÊpoÊkrásnémÊokolí.ÊSpolečnýÊvýletÊjsmeÊzÊdůvoduÊrůznéÊfyzickéÊ
kondiceÊúčastnicÊdostÊdobřeÊnemohlyÊrealizovat.ÊPodleÊsvýchÊmožnostíÊseÊaleÊskoroÊvšechnyÊAlenkyÊzapojilyÊdoÊna-
plánovanýchÊvycházek.ÊMéněÊzdatnáÊděvčataÊzkrátilaÊtrasuÊneboÊšlaÊnaÊkratšíÊprocházku.Ê 
VýšlapÊkÊHauswaldskéÊkapli,ÊlehkáÊtúra,ÊkteráÊvedlaÊpoÊupravenýchÊcestách.ÊPřesÊStaréÊSrní,ÊpakÊlesemÊažÊkÊVchynic-

ko-TetovskémuÊplavebnímuÊkanálu,ÊkousekÊpodleÊnějÊaÊdáleÊasiÊ
400ÊmetrůÊstoupánímÊkÊHauswaldskéÊkapli.ÊJeÊtoÊenergetickyÊvelmiÊ
silnéÊmísto.ÊStávalaÊzdeÊkaple,ÊdnesÊtuÊnajdemeÊjenÊkrásněÊuprave-
nýÊpramenÊúdajněÊléčivéÊvody.ÊVodyÊtekloÊletosÊdost.ÊCeléÊzáříÊ
tadyÊpropršelo,ÊabychomÊmyÊmohlyÊmítÊkrásnéÊpočasí. 
SvéÊmístoÊmělyÊtakéÊindividuálníÊvýletyÊaÊprocházky,ÊpodleÊmož-
nostíÊkaždéÊzÊnás.ÊZÊModravy,ÊKvildyÊiÊHorskéÊKvildy,ÊkolemÊ
Vchynicko-TetovskéhoÊkanálu.ÊVidělyÊjsmeÊtakéÊtypickéÊšumavskéÊ
vrchovištníÊrašeliniště. 
KÊoblíbenýmÊcílůmÊpatřilÊnedalekýÊhradÊKašperkÊaÊpodÊnímÊKa-
šperskéÊhory.ÊHrad,ÊkterýÊpostavilÊKarelÊIV.ÊasiÊběhemÊčtyřÊletÊaÊ
sloužilÊvětšinouÊvojenskéÊposádce.ÊJeÊtoÊnejvýšeÊpoloženýÊkrálov-
skýÊhradÊvÊČechách.ÊZÊjehoÊvěžeÊjeÊnádhernáÊvyhlídka,ÊkÊtomuÊnámÊ
přispěloÊiÊslunečnéÊpočasí.ÊNavštívilyÊjsmeÊiÊSušiceÊneboÊPrášily. 
SpolečnéÊposezeníÊnámÊzpestřilaÊneuroložkaÊProf.ÊMUDr.ÊSoňaÊ
NevšímalováÊDrSc.ÊsvouÊpřednáškou.ÊCelýÊsvůjÊprofesníÊživotÊseÊ
zabýváÊproblematikouÊspánku.ÊSeznámilaÊnásÊsÊvýznamemÊkvalit-
níhoÊspánkuÊproÊnašeÊzdraví.ÊVysvětlilaÊjednotlivéÊfázeÊspánkuÊaÊ
krátceÊpohovořilaÊoÊjehoÊporuchách.ÊRádaÊzodpovědělaÊiÊřaduÊna-
šichÊotázek.ÊOÊostatníÊzábavuÊseÊužÊmuselyÊpostaratÊsamotnéÊAlen-
kyÊaÊmyslím,ÊžeÊtoÊzvládlyÊnaÊvýbornou. 
KÊdobréÊnáladěÊpřispěloÊiÊslunečnéÊpočasíÊskoroÊpoÊcelouÊdobuÊna-

šehoÊpobytu.ÊMusímÊtakéÊpochválitÊvýbornouÊmístníÊkuchyni,ÊkteráÊuspokojilaÊiÊnejnáročnějšíÊstrávníky.ÊPočínajeÊ
bohatouÊsnídaníÊdleÊvlastníhoÊvýběru,ÊkončeÊsladkouÊtečkouÊpoÊvýbornéÊvečeři. 
ProÊněkteréÊčlenkyÊbylÊrekondičníÊpobytÊopravduÊnáročný,ÊaleÊvěřím,ÊžeÊbyloÊdostÊčasuÊiÊnaÊodpočinek. 

               JanaÊDundáčková 



StránkaÊ16Ê 

Jindřichův Hradec  17. - 20.  října 2022 

DoÊJindřichovaÊHradceÊjsmeÊpřijelyÊpohodlnýmÊautobu-
semÊ aÊ poÊ dobrémÊ oběděÊUÊKůrkůÊ jsmeÊ seÊ ubytovalyÊ vÊ
penzionuÊManyPeny.ÊOdpoledníÊčasÊjsmeÊvyužilyÊkÊob-
jevováníÊ zajímavostíÊ tohotoÊ krásnéhoÊ města.Ê MístníÊ
atrakceÊAquaÊshowÊsv.ÊFlorián,ÊcožÊjeÊsvětelnáÊpodívaná,Ê
nebylaÊ zÊ důvoduÊporouchanéhoÊ systémuÊvÊ provozu.ÊNaÊ
náměstíÊMíruÊjsmeÊobdivovalyÊSousošíÊNejsvětějsíÊTroji-
ce,ÊkteréÊpocházíÊzÊletÊ1764ÊažÊ1766ÊaÊstavitelem bylÊda-
čickýÊsochařÊMatoušÊStrachovský.ÊJednáÊseÊoÊmariánskýÊ
(morový)Êsloup,ÊkterýÊjeÊ20ÊmetrůÊvysoký.ÊStaráÊradnice,Ê
kteráÊjeÊpoblížÊMariánskéhoÊsloupu,ÊpocházíÊzeÊ16.století.ÊDalšíÊzajímavostí,ÊkterouÊjsmeÊzhlédly,ÊbylÊkostelÊNanebe-
vzetíÊPannyÊMarie,ÊnaÊjehožÊnárožíÊjeÊvyznačenÊ15.ÊpoledníkÊvýchodníÊdélky.ÊKostel,ÊjehožÊ68,3ÊmetrůÊvysokáÊvěžÊ
tvoříÊdominantuÊstaréÊčástiÊměsta,ÊjeÊpůvodněÊgotickýÊkostelÊpostavenýÊveÊ2.ÊpoloviněÊ15.Êstoletí.ÊPoÊprohlídceÊtěchtoÊ
místníchÊzajímavostíÊjsmeÊseÊvydalyÊdoÊplaveckéhoÊbazénuÊnaÊkonciÊměsta.ÊCestaÊbylaÊdlouhá,ÊplaváníÊosvěžujícíÊaÊ
vodaÊvÊnámiÊvybranýchÊbazénechÊpříjemněÊteplá.ÊVÊúterýÊjsmeÊseÊvydalyÊnaÊcelodenníÊvycházkuÊpoÊměstskýchÊpa-
mátkách,ÊzÊnichžÊprvníÊbylÊStátníÊhradÊaÊzámek,ÊkterýÊjeÊtřetímÊnejrozsáhlejšímÊvÊČeskéÊrepublice.ÊMáÊplochuÊtřiÊaÊ
půlÊhektarůÊaÊbylÊpostupněÊvystavěnÊnaÊmístěÊslovanskéhoÊhradiště.ÊProhlídkaÊbylaÊzajímaváÊaÊzávěremÊjsmeÊbylyÊ

okouzlenyÊ manýristickýmÊ hudebnímÊ pavilonemÊ RondelÊ aÊ plastickouÊ
zlacenouÊvýzdobouÊzeÊ16.Êstoletí.ÊDalšíÊzajímavostíÊbyloÊMuzeumÊJin-
dřichohradecka,ÊkdeÊjsouÊumístěnyÊKrýzovyÊjesličky,ÊkteréÊjsmeÊnad-
šeněÊ prohlíželyÊ aÊ pozorovalyÊ pohybyÊ figurekÊ aÊ celýÊ úžasnýÊ betlém.Ê
JindřichohradeckýÊměšťanÊaÊpunčochářskýÊmistr ÊTomášÊKrýzaÊ(1838Ê
-Ê1918)ÊvyrábělÊsvéÊceloživotníÊdíloÊvíceÊjakÊ60ÊletÊaÊjehoÊbetlémÊobsa-
hujeÊ1398ÊfigurekÊlidíÊaÊzvířat,ÊzÊnichžÊseÊ133Êpohybuje.ÊTentoÊbetlémÊ
jeÊ největšímÊ lidovýmÊmechanickýmÊbetlémemÊnaÊ světě.Ê PokračovalyÊ
jsmeÊdoÊkapleÊsv.ÊMikuláše,ÊcožÊjeÊperlaÊvrcholnéÊgotikyÊvÊjižníchÊČe-
chách.ÊPoÊtěchtoÊkulturníchÊprohlídkáchÊjsmeÊposedělyÊuÊrybníkaÊVaj-
garÊ naÊ zahraděÊ restaurace,Ê kterouÊ objevilyÊ brněnskéÊ kamarádky.Ê Re-
stauraceÊUÊlucernyÊnezklamalaÊaÊrybičkaÊnámÊchutnalaÊ(díkyÊDanieloÊ
zaÊdobrýÊtip). 
StředuÊjsmeÊpojalyÊvýletově.ÊNejprveÊDačice,Êměsto,ÊkteréÊdaloÊsvětuÊ
kostkuÊ cukru.Ê PřipomínáÊ toÊ pomníkÊ prvníÊ kostkyÊ cukruÊ naÊ světě.Ê JeÊ
žulový,ÊvybudovanýÊvÊroceÊ1983.ÊPamětníÊdeskyÊvÊjehoÊokolíÊpřipomí-
najíÊveÊdvanáctiÊjazycíchÊrokÊ1843,ÊkdyÊseÊdačickáÊkostkaÊcukruÊvydalaÊ
doÊsvěta.ÊStátníÊzámekÊDačice,ÊkterýÊbylÊpůvodněÊrenezanční,ÊpozdějiÊ
přestavěnýÊdoÊempírovéhoÊslohu,ÊbylÊuzavřen.ÊProcházkaÊvÊzámeckémÊ
parkuÊseÊnám líbilaÊaÊmnožstvíÊstromůÊaÊkeřůÊnásÊnabiloÊpozitivníÊener-

gií.Ê Další Ê zajímavéÊ místo,Ê kteréÊ jsmeÊ navštívily,Ê bylyÊ Slavonice,Ê renezančníÊ bránaÊ doÊ ČeskéÊ Kanady,Ê nazývanéÊ
"maláÊTelč".ÊSlavoniceÊjsouÊkrásnéÊrenezančníÊměstečko,ÊjehožÊvznikÊseÊdatujeÊkolemÊ12.Êstoletí.ÊObdivovalyÊjsmeÊ
domyÊnaÊnáměstí,ÊjejichÊkrásaÊjeÊzachycenaÊnaÊpřiloženýchÊfotografiíchÊnašichÊskvělýchÊfotografek. 
TřetímÊcílemÊbylÊzámekÊČeskýÊRudolec,ÊnazývanýÊ takéÊMaláÊHlubokáÊneboÊMoravskáÊHluboká.ÊPůvodněÊ toÊbylaÊ
vodníÊtvrz,ÊpřestavěnáÊpoÊpožáruÊvÊletechÊ1860Ê-Ê1861ÊveÊstyluÊanglickéÊnovogotiky.ÊTeďÊneníÊzámekÊpřístupnýÊve-
řejnostiÊaÊčekáÊnaÊrekonstrukci.ÊAutobusÊnámÊjelÊažÊzÊobceÊMarkvarecÊvzdálenéÊ2,5Êkm.ÊOpětÊjsmeÊseÊpřesvědčilyÊoÊ
tom,ÊžeÊdobříÊlidéÊstáleÊžijíÊaÊžeÊúspěšněÊstopovatÊlzeÊvÊkaždémÊvěku. 
PosledníÊdenÊpobytuÊjsmeÊseÊprošlyÊpodélÊrybníkaÊVajgarÊaÊodjelyÊjsmeÊveÊ13ÊhÊvlakem.ÊBylaÊtoÊkrátká,ÊaleÊintenzivníÊ
ochutnávkaÊkrásnéhoÊjihočeskéhoÊměstaÊaÊjehoÊokolí.ÊJeÊještěÊmnohoÊzajímavýchÊmístÊvčetněÊČeskéÊKanady,ÊkteréÊ
byÊbyloÊvhodnéÊpoznatÊpodrobněji. 
DěkujiÊvšemÊúčastnicímÊzaÊpohodovýÊpobytÊaÊzejménaÊDanieleÊzaÊperfektníÊpřípravuÊaÊvýběrÊmístaÊpobytuÊiÊubytová-
ní. 
               JarkaÊDucková 
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PosledníÊletošníÊrekondičníÊpobytÊseÊopravduÊvydařil.ÊDěkujiÊvšemÊúčastnicímÊzaÊpříjem-
nouÊspolečnostÊaÊzaÊkrásnáÊhodnocení,ÊkteráÊjsemÊ
použilaÊdoÊtohotoÊčlánku:ÊBlance,ÊIvetě,ÊJaně,ÊJarce,Ê
Jarmile,ÊKvětě,ÊMariím,ÊMileně,ÊRůženě,ÊSylvii,ÊÊ
Věře,ÊZdeňce. 

VolaryÊ–ÊměstoÊležícíÊv jihozápadníÊčástiÊČR,ÊnásÊ
přivítaloÊkrásnýmÊslunečnímÊsvitem.ÊNověÊzrekon-
struovanýÊhotelÊBobíkÊs konopnýmiÊlázněmiÊ
v budověÊseÊnámÊvelmiÊlíbil.ÊNěkteréÊproceduryÊbylyÊ
proÊvětšinuÊz násÊnovinkou. 

DruhýÊdenÊseÊzaÊkrásnéhoÊslunečnéhoÊpočasíÊvětšíÊ
částÊALENekÊvypravilaÊvlakemÊdoÊstaniceÊBoubínÊ–ÊZátoň.ÊPříjemnouÊprocházkouÊdošlyÊ
k památníkuÊzemřelýchÊv lesnictvíÊ–ÊtakÊzvanýÊStromÊduší,ÊpřipomínáÊnaÊ700Ê
lidí,ÊkteříÊzahynuliÊpřevážněÊpřiÊtěžběÊdřevaÊv lese.Ê 

DruháÊskupinaÊseÊvypravilaÊnaÊLibínskouÊrozhlednu.ÊPartaÊznalýchÊprachatic-
kýchÊvlastencůÊnásÊseznámilaÊseÊvšemiÊvrškyÊnaÊjihu,Êzápadu,ÊseveruÊiÊnaÊ
východu.ÊNeopominuliÊnásÊupozornitÊnaÊhřibÊvystupujícíÊz mlhy,Ês tím,ÊžeÊ
paníÊDrábováÊv TemelíněÊprávěÊpřiložila. 

DalšíÊdnyÊužÊnebyloÊtakÊjis-
křivě,ÊaleÊprohlídkuÊpůvab-
nýchÊPrachaticÊnámÊtoÊnezka-
zilo.ÊPrachaticeÊjsouÊnazýványÊ„renesančníÊperlouÊJižníchÊČech“.ÊHis-
torickéÊjádroÊjeÊzeÊ16.století,ÊměstoÊbývaloÊkřižovatkouÊmezinárod-
níchÊcest.ÊProhlédlyÊjsmeÊsiÊPrachatickéÊmuzeum,ÊveÊkterémÊjeÊmnohoÊ
zajímavostíÊoÊzlatéÊstezce,ÊkteráÊtudyÊprocházela.Ê 

VeÊčtvrtekÊjsmeÊopětÊvyjelyÊvlakem,ÊtentokrátÊdoÊstaniceÊSoumarskýÊ
most.ÊProšlyÊjsmeÊpoÊnověÊotevřenéÊnaučnéÊstezceÊrašeliništěm,Êpo-
tomÊjsmeÊpokračovalyÊkolemÊTepléÊVltavyÊk muzeuÊpevnostníchÊ
opevnění.ÊPoÊdobrémÊoběděÊjsmeÊseÊvydalyÊkrásnouÊšumavskouÊpříro-

douÊpoÊcyklistickéÊstezce.Ê
NejvyššíÊbodÊstezkyÊuÊVolarÊ
zdobíÊdřevěnéÊsrdce,ÊzvanéÊ
SrdceÊEvropy.ÊJeÊzdeÊumís-
těnoÊodÊrokuÊ1921. 

TřešničkouÊnaÊdortuÊbyloÊ
večerníÊposezeníÊs nadšenýmÊ
šumavskýmÊhoralemÊpanemÊ
JaroslavemÊPulkrábkem,Ê
spisovatelemÊaÊsběratelemÊ
šumavskýchÊpověstí.ÊPouta-
věÊnámÊpřiblížilÊosidlováníÊmístníÊkrajiny,ÊvznikÊVolar,Êosu-
dyÊmístníchÊobyvatelÊaÊhistoriiÊZlatéÊstezky,ÊkteráÊvedlaÊzeÊ

SolnohraduÊdoÊČech.ÊPovídáníÊbyloÊdoplněnoÊpromítáním.ÊÊNaÊzávěrÊnámÊpanÊPulkrábekÊpřislíbilÊotevřeníÊmístníhoÊ
muzeaÊ„jenÊproÊnás“.ÊMuzeumÊjeÊukázkouÊtypickéÊalpskéÊarchitektury,ÊkteráÊseÊjindeÊv ČecháchÊnenajde.Ê 

VětšinaÊz násÊsiÊprohlédlaÊtakéÊblízkéÊokolíÊVolarÊiÊmístníÊaÊžidovskýÊhřbitov,Ê
kterýÊpředstavujeÊpamátníkÊžidovskýmÊženám,ÊkteréÊpodlehlyÊstrastemÊtzv.Êpo-
choduÊsmrtiÊv květnuÊ1945.ÊKousekÊzaÊhřbitovemÊjeÊobnovenaÊkřížováÊcestaÊnaÊ
šibeničníÊvrchÊ–ÊdnesÊzvanýÊKameňák.ÊPodÊvrcholemÊjeÊvyhlídkováÊplošina.ÊKvů-
liÊmlzeÊnebyloÊmocÊvidět,ÊaleÊkrajinaÊbylaÊnádherněÊzasněžená.ÊK místnímÊzají-
mavostemÊpatříÊiÊskupinaÊkamenůÊ–Êmenhirů.Ê 

JedenÊvečerÊjsmeÊnaÊnávrhÊnašíÊnovéÊčlenkyÊIvetyÊpříjemněÊstrávilyÊpřiÊnavlékáníÊ
korálkůÊaÊmalováníÊkamínků,ÊkteréÊjsmeÊpotomÊpomocíÊfacebookuÊrozeslalyÊdoÊ
světa.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ            HankaÊKudelová 

Volary  14. - 20. listopadu 2022 
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V kultuře 

Koncert na Korunní 

ÚstavÊAntonínaÊDvořákaÊproÊkulturníÊživotÊseniorů,Êz.ú.,ÊpořádáÊkaždéÊprvníÊúterýÊvÊměsíciÊv evangelickémÊkosteleÊ
v PrazeÊ2,ÊKorunníÊ60Êkoncerty,ÊnaÊkteréÊnásÊzveÊEvaÊKnappováÊ(emeritníÊředitelkaÊAlianceÊženÊs rakovinouÊprsu),ÊaÊ
naÊkteréÊjáÊmocÊrádaÊchodím.ÊListopadovýÊkoncertÊseÊkonalÊ1.Ê11.Êodpoledne.ÊTentokrátÊmělÊ–ÊjakoÊvelmiÊčastoÊ–Êprů-
vodníÊslovoÊpanÊprofesorÊRadoslavÊKvapil,ÊsvětovýÊklavíristaÊ(dleÊhudebníchÊkritikůÊmnohaÊzemíÊ„kouzelníkÊklaví-
ru“),ÊprofesorÊhudebníchÊškol,ÊkonservatoříÊaÊuniversitÊpoÊcelémÊsvětěÊaÊzakladatelÊspolečnostiÊAntonínaÊDvořáka. 

ÚčinkovaliÊčlenovéÊrodinyÊprof.ÊIvanaÊKlánského,ÊděkanaÊHAMUÊ–ÊdceraÊKláraÊKlánskáÊ-Êhousle,ÊsynÊAdamÊKlán-
skýÊ-ÊvioloncelloÊaÊAnnaÊKnoulichováÊ-Êklavír,ÊvelmiÊnadaníÊstudentiÊHAMU.ÊPanÊprofesorÊIvanÊŠtraus,ÊhouslovýÊ
virtuosÊaÊprofesorÊAkademieÊmúzickýchÊuměníÊv PrazeÊnámÊpřiblížilÊosobnostiÊinterpretůÊaÊjejichÊdosavadníÊúspěchy.Ê 

SlyšeliÊjsmeÊskladbyÊW.ÊA.ÊMozarta,ÊJ.ÊS.ÊBacha,ÊL.ÊvanÊBeethovena,ÊA.ÊDvořáka,ÊF.ÊChopina,ÊF.ÊOndříčkaÊaÊB.ÊMar-
tinůÊ–Êsonáty,Êsuity,ÊetudyÊiÊarabeskyÊ-ÊproÊhousle,ÊvioloncelloÊaÊklavír.ÊBylÊtoÊkrásnýÊhudebníÊzážitekÊv prostoráchÊ
kostelaÊvyzdobenéhoÊpětiÊobrazyÊMiroslavaÊRadyÊnaÊmotivyÊStaréhoÊiÊNovéhoÊzákona. 

NenechteÊsiÊpříštíÊkoncertyÊv modlitebněÊevangelickéhoÊkostelaÊKorunníÊ60Êujít.    Daniela 
      

Frida 

CaféidoskopÊjeÊdalšíÊmísto,ÊkamÊsiÊrádaÊchodímÊposlechnoutÊdobrouÊhudbuÊiÊmiléÊpovídáníÊv příjemnémÊprostředí.Ê
TentokrátÊ–Ê7.ÊlistopaduÊ–ÊtoÊbylaÊFrida,ÊnašeÊkamarádka,ÊjejížÊpísničkyÊaÊhruÊna kytaruÊ
obdivujiÊjižÊdlouho,ÊaÊmělÊtoÊbýtÊhistorikÊarchitekturyÊZdeněkÊLukeš.TenÊaleÊonemocnělÊaÊ
pozváníÊmístoÊněhoÊpřijalÊarcheologÊaÊhistorikÊprof.ÊPetrÊCharvátÊz PedagogickéÊfakultyÊ
UKÊPraha.ÊToÊtakéÊhnedÊpřiÊjehoÊpříchoduÊzjistilaÊmojeÊkamarádkaÊMaruška,ÊznalaÊhoÊ
z fakulty,ÊkdeÊjsmeÊoběÊpracovaly.ÊDalšíÊmiléÊpřekvapeníÊvečeraÊproÊmneÊbylaÊPaedDr.Ê
IrenaÊČechovskáÊCSc.,ÊnašeÊlektorkaÊzdravéhoÊplavání,ÊkteráÊsiÊpřisedlaÊÊk našemuÊstolu.Ê
MocÊrádaÊjsemÊseÊs níÊpoÊdelšíÊdoběÊsetkalaÊaÊspolečněÊjsmeÊsiÊužilyÊkrásnýÊvečer. 

FridaÊWeinbergerováÊs kytarouÊaÊdruhýmÊkytaristouÊPetremÊBachtjanemÊměliÊnaÊprogramuÊkrásnéÊmelodieÊšpanělské,Ê
portugalské,ÊbrazilskéÊaÊcikánské,ÊkteréÊzpívajíÊs obrovskýmÊnadšením.ÊFridaÊproÊposluchačeÊiÊpřekládáÊtextyÊpísníÊaÊ
vyprávíÊjejichÊpříběhy.ÊSlíbila,ÊžeÊcikánskéÊpísněÊpřijdeÊzazpívatÊiÊnaÊMikulášskouÊvšemÊAlenkám.Ê 

V druhéÊpůliÊvečeraÊpanÊprofesorÊCharvátÊobsáhlÊveÊsvémÊvyprávěníÊhistoriiÊaÊarcheologiiÊodÊTutanchámonaÊ(100ÊletÊ
odÊobjeveníÊjehoÊhrobky)ÊpřesÊstaréÊŘeckoÊažÊpoÊWinstonaÊChurchillaÊ(jehoÊ4ÊbodyÊnutnéÊproÊsvoboduÊ–Ê1.Êparla-
ment,Ê2.ÊsvobodnéÊvolby,Ê3.ÊsvobodaÊslovaÊaÊtisku,Ê4.ÊsvobodaÊvyznání)ÊaÊdnešníÊpolitickouÊsituaci.ÊNaÊzávěrÊpříjem-
néhoÊvečeraÊjsmeÊsiÊvšichniÊspolečněÊs FridouÊzazpívali.ÊÊ        Daniela 
 

VIP Ples  Karlín Spojuje -ÊtakÊtotoÊbylÊnázevÊslavnostníhoÊve-
čeraÊvÊsobotuÊ24.září,ÊnaÊkterýÊjsemÊseÊsÊněkolikaÊdalšímiÊkolegyněmiÊzÊ
ALENUÊnechalaÊzlákat. 
Pozvánka ÊslibovalaÊkrásnéÊaÊslavnostníÊprostředíÊseÊspolečenskyÊodě-
nýmiÊnávštěvníky,ÊdámyÊvÊdlouhýchÊvečerníchÊšatechÊaÊmužeÊveÊ
smokingu.ÊAkceÊseÊkonalaÊvÊnádhernýchÊmoderníchÊsálechÊvÊdoměÊ
SpojkaÊEventsÊvÊPrazeÊ8ÊvÊKarlíně.ÊHnedÊveÊvstupníÊhaleÊjsmeÊbylyÊ
přivítányÊkapelouÊJazzpotÊaÊdoÊsáluÊnásÊdoprovodilyÊčlenkyÊLigyÊprotiÊ
rakoviněÊaÊAliance.ÊTytoÊorganizaceÊtakéÊbylyÊzáštitouÊplesu.ÊNašeÊko-
legyněÊMaruškaÊNěmcováÊuÊpropagačníhoÊpultíkuÊzodpovídalaÊotázkyÊ
návštěvníkůÊaÊtakéÊsiÊzájemciÊmohliÊvyzkoušetÊnaÊmodeluÊsamovyšet-
řeníÊprsu.ÊCelýmÊvečeremÊvtipněÊprovázelaÊhereckáÊdvojiceÊJanaÊPau-
lováÊaÊVáclavÊVydra.ÊZábavnýmÊzpůsobemÊohlásiliÊDebatuÊoÊprevenciÊrakoviny,ÊpředtančeníÊStromÊživota,ÊtanečníÊ
hvězduÊStarDanceÊMichaelaÊPetraÊaÊdalšíÊvystupující.ÊAÊnechybělÊaniÊjedinečnýÊgastronomickýÊzážitek.ÊCelýÊvečerÊ
víceÊnežÊsplnilÊpůvodníÊzáměr,ÊabychomÊmyÊženy,ÊkteréÊjsmeÊseÊsetkalyÊsÊrakovinou,ÊprožilyÊkrásnýÊaÊpohodovýÊve-
čer.ÊOrganizátorůmÊaÊsponzorůmÊzaÊnásÊzúčastněnéÊmocÊděkuji.    ÊÊMilenaÊSommerová 



Galerie pro onkologické pacienty a podporující umělce 

GalerieÊproÊonkologickéÊpacientyÊv AnenskéÊuliciÊstáleÊžije.ÊOd říjnaÊtamÊprobíhalaÊ
výstavaÊvýjimečnýchÊobrazůÊiÊkresebÊRaya (Raisa) Čampulková „ZAČÁTEK“.Ê
NedostalaÊjsemÊseÊbohuželÊaniÊnaÊvernisážÊaniÊnaÊjinéÊsetkáníÊs autorkouÊaÊs milouÊ
IrenkouÊ-ÊažÊteďÊ19.ÊlistopaduÊnaÊdernisáž.ÊAÊjsemÊmocÊráda,ÊžeÊjsemÊtoÊstihla.ÊByloÊ
byÊškodaÊnevidětÊkrásnéÊobrazyÊaÊnesetkatÊseÊs malířkouÊRayouÊiÊs jejíÊmaminkou.Ê
RayaÊkreslilaÊodÊmalička,ÊpoÊzákladníÊškoleÊstudovalaÊnaÊVýtvarnéÊškoleÊVáclavaÊ
Hollara.ÊPoÊdelšíÊpauzeÊÊkvůliÊzdravotnímÊproblémůmÊseÊteďÊvěnujeÊkresleníÊaÊma-
lováníÊvelmiÊintenzivně.ÊPodleÊjejíchÊslovÊseÊv tvorběÊzaobíráÊhlavněÊpsychikouÊ
člověkaÊaÊvšímÊcoÊseÊvymykáÊ„normálu“.ÊJejíÊnemocÊjíÊumožňujeÊvidětÊvěciÊjinak.Ê 

VýstavaÊbylaÊprodejníÊaÊz výtěžkuÊzaÊprodanéÊobrazyÊdostaneÊgalerieÊpolovinuÊ
částky,ÊcožÊjeÊodÊRaisyÊmocÊpěkné. 

DěkujemeÊIrenceÊKraftové,ÊzakladatelceÊgalerieÊaÊspolkuÊUměníÊprotiÊrakovině,ÊzaÊhezkéÊsetkáníÊv jejíÊgaleriiÊaÊRaiseÊ
přejemeÊhodněÊzdravíÊaÊdržímeÊpalce,ÊabyÊseÊuskutečnilÊjejíÊdlouhodobýÊcíl,ÊoÊkterémÊmluvila.ÊDěkujemeÊtakéÊzaÊ
úžasnéÊpohoštění,ÊkteréÊpřipravilaÊmaminkaÊRaisyÊ(určitěÊvyzkoušímeÊnaplněnéÊaÊozdobenéÊminiaturníÊbagetky).Ê 

AÊještěÊpozvánka:ÊOdÊ1.ÊprosinceÊbudeÊv GaleriiÊvýstavaÊmandal,ÊkresebÊaÊkeramikyÊRadkyÊJesenskéÊ„Poznání svě-
ta – poznání sama sebe“.ÊIrenkaÊnásÊzveÊnaÊsetkáníÊv sobotu 17.ÊprosinceÊv 15,00Êhodin.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 

              Daniela,ÊVěraÊaÊMaruškaÊ 

NašeÊkamarádkaÊ„ALENka“ÊJarka Kotalová,ÊmalířkaÊobrazů,ÊkteráÊnásÊvždyÊpřekvapíÊhloubkouÊaÊharmoniíÊsvýchÊ
obrazů,ÊbudeÊv GaleriiÊUÊZlatéhoÊkohoutaÊv MichelskéÊuliciÊč.3ÊnaÊPrazeÊ1ÊmítÊnaÊspolečnéÊvernisážiÊobrazůÊvystave-
nyÊdvaÊsvéÊobrazy.ÊVernisáž začíná 7. ledna 2023 ve 14 hodin.ÊVstupÊzdarma.Ê   
VÊpoloviněÊlednaÊpřipravujeÊIrenkaÊKraftováÊvÊGaleriiÊproÊonkologickéÊpacientyÊsamostatnouÊ výstavuÊtétoÊmalířky.Ê 

Edukace samovyšetření prsu na akcích 

17. září 2022  proběhl 20. jubilejní ročník Avon pochodu 
Akce,ÊkterouÊorganizujeÊAlianceÊženÊsÊrakovinouÊprsu,ÊbylaÊzahájenaÊvÊ10:00ÊhodÊnaÊ
HradčanskémÊnáměstí,ÊkdeÊbylÊiÊkulturníÊprogramÊaÊveÊ12:00ÊhodÊpochodÊodstarto-
valÊsměremÊnaÊŠtvanici,ÊkdeÊbylÊcílÊsÊdoprovodnýmÊprogramem.ÊAvonÊpochodÊpod-
porujeÊřadaÊznámýchÊtváříÊ-ÊNinaÊSchwarz,ÊkteráÊnazpívalaÊpíseňÊ„SílaÊvÊnás“,ÊDavidÊ
Deyl,ÊMichaelÊForet,ÊTonyaÊGravest,ÊJanÊKovařík,ÊMichaelaÊKuklová,ÊGabrielaÊLaš-
kováÊaÊmnohoÊdalších. 

PočasíÊletošnímuÊročníkuÊnepřálo,ÊaleÊpřestoÊbylaÊúčastÊvelká.ÊUvádíÊse,ÊžeÊseÊpo-
choduÊÊseÊzúčastniloÊtéměřÊdesetÊtisícÊosob.ÊČlenky spolku ALEN zde edukovaly 
samovyšetření prsu aÊzájemÊbylÊveliký. 

15. října 2022 proběhla celostátní akce „Plaveme prsa“ 
CelostátníÊakceÊPlavemeÊprsa,ÊkterouÊopětÊorganizujeÊAlianceÊženÊsÊra-
kovinouÊprsu,ÊseÊletošníÊrokÊuskutečnilaÊvÊPrazeÊnaÊŠutce,ÊMostu,ÊBo-
humíně,ÊProstějověÊaÊKarlověÊStudánceÊaÊnaÊvšechÊmístechÊdohromadyÊ
byloÊnaplaváno 334 280 metrů,ÊčímžÊbylaÊVltavskáÊkaskádaÊpokořena.Ê 
VÊPrazeÊvÊAquacentruÊŠutkaÊjsmeÊrekordněÊnaplavaliÊ143Ê050ÊmetrůÊaÊ
každýÊplavecÊsiÊvyplavalÊkrásnéÊaÊdobréÊjablíčkoÊzÊOvocnýchÊsadůÊBří-
ství.Ê 
Jako  každoročně zde členky spolku ALEN edukovaly samovyšetře-
ní prsu. 

19. října 2022 - Den zdraví Pharmacentrum 

VÊroceÊ2022ÊjsmeÊnavázalyÊspolupráciÊseÊspolečnostíÊMedicon,ÊkteráÊzku-
šebněÊzorganizovalaÊDnyÊzdravíÊvÊlékárněÊPharmacentrumÊnaÊul.ÊAntalaÊ
StaškaÊvÊPrazeÊ4.ÊVÊrámciÊnavázanéÊspolupráceÊseÊspolečnostíÊMediconÊzdeÊ
členky spolku ALEN edukovaly samovyšetření prsu. 

Věříme,ÊžeÊDenÊzdravíÊsplnilÊsvéÊposláníÊaÊspolečnostÊMediconÊbudeÊvÊ
konáníÊpodobnýchÊakcíÊpokračovat. 
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22. října 2022 - Den zdraví se společností STOB   

SpolečnostÊSTOBÊ(StopÊObezitě)ÊpořádáÊsvéÊDnyÊzdravíÊjižÊtradičně,ÊtentoÊ
bylÊjižÊdvacátýÊšestýÊaÊčlenky spolku ALEN zde edukovaly samovyšetře-
ní prsu již po čtvrté.  

AkceÊmáÊbohatýÊpro-
gramÊodÊochutnávekÊ
zdravýchÊjídelÊaÊsuro-
vinÊvčetněÊprodejníÊ
výstavy,ÊměřeníÊslože-
níÊtěla,ÊodbornéhoÊpo-
radenstvíÊaÊworkshopůÊ
ažÊpoÊrůznéÊdruhyÊcvi-
čení.Ê 

NávštěvaÊopravduÊsto-
jíÊzaÊto.Ê 

MilenaÊNajmanová 

Co se děje v neziskovém sektoru 

APO - letní škola  

DneÊ30.ÊsrpnaÊ2022ÊproběhlÊnaÊObčanskéÊplovárněÊjižÊsed-
mýÊročníkÊpacientskéÊkonferenceÊAPOÊLetníÊškolaÊVII.Ê
s aktuálnímÊtématemÊ"UdržitelnýÊrozvojÊpacientskýchÊorga-
nizací".ÊKonferenceÊseÊzúčastniloÊseÊnaÊ140Êhostů,Êz tohoÊ
víceÊnežÊ70Êz řadÊpacientskýchÊorganizací.Ê 

VÊkonferenčníÊčástiÊvystoupilaÊřadaÊvýznamnýchÊhostůÊaÊvÊ
odpoledníÊčástiÊproběhlaÊuÊkulatéhoÊstoluÊdiskuzeÊnadÊfinan-
covánímÊpacientskýchÊorganizací. 

LPR 

Sněm členských pacientských organizací Ligy proti rakovině seÊkonalÊ4.ÊříjnaÊvÊHoteluÊDUOÊvÊPrazeÊ9Ê 

PředsedkyněÊLigyÊMUDr. Michaela Fridrichová zhodnotilaÊhlavníÊaktivityÊLigyÊv roceÊ2022ÊaÊvy-
hodnotilaÊSbírkuÊČeskýÊdenÊprotiÊrakoviněÊvÊroceÊ2022. 
JakÊsiÊvedlÊALENÊvÊroceÊ2022ÊmeziÊ49Êspolky,ÊkteréÊprodávalyÊkytičky? 
*     12.ÊmístoÊvÊpočtuÊprodanýchÊkytiček 
*ÊÊÊÊÊ10.ÊmístoÊpodleÊcelkovéhoÊvýdělku 
*ÊÊÊÊÊÊÊ7.ÊmístoÊvÊnavýšeníÊvýdělkuÊvÊ%ÊoprotiÊrokuÊ2021 
*ÊÊÊÊÊÊÊ6.ÊmístoÊpodleÊdosaženéhoÊvýdělkuÊnadÊmin.ÊcenuÊ20ÊKč 
*ÊÊÊÊÊÊÊ4.ÊmístoÊ-ÊskokanÊroku,ÊpořadíÊdleÊabsolutníhoÊnárůstuÊvýdělkuÊoprotiÊrokuÊ2021 

VÊrámciÊdlouhodobéhoÊprogramuÊprevenceÊnádorovýchÊonemocněníÊbylaÊjakoÊhlavníÊtémaÊLigyÊprotiÊ
rakoviněÊPrahaÊproÊrokÊ2023ÊvyhlášenaÊrakovinaÊplic.ÊÊÊÊÊÊÊÊ 

VÊodpoledníÊčástiÊprogramuÊproběhloÊněkolikÊzajímavýchÊpřednášekÊnaÊrůznáÊtémata: 
Ing.ÊJitkaÊHoloubkováÊvÊpřednášceÊsÊnázvemÊNebojteÊseÊdatovýchÊschránekÊseznámilaÊúčastníkyÊsÊpracíÊsÊdatovýmiÊ 
 schránkamiÊ 
JanaÊVlkováÊseznámilaÊúčastníkyÊvÊpřednášceÊsÊnázvemÊNejlepšíÊjedléÊlupeníÊaÊkvětyÊpoÊcelýÊrokÊsÊtím,ÊcoÊvšechnoÊ
 můžemeÊnaÊzahrádce,ÊnaÊlouceÊiÊvÊleseÊkonzumovatÊaÊnaÊčemÊsiÊpochutnáme 
Mgr.ÊMiroslavÊBobek,ÊředitelÊZooÊPrahaÊmělÊvelmiÊzajímavouÊaÊpoutavouÊpřednáškuÊnaÊtémaÊNovinkyÊvÊZOOÊ 
Ê              MilenaÊNajmanová 
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  Benefiční večer - Bellisky 10 let spolu 
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seÊkonalÊ30.ÊříjnaÊvÊkouzelnémÊprostředíÊ
KaiserštejnskéhoÊpaláceÊnaÊMalostranskémÊ
náměstí.ÊNaÊakciÊsiÊkaždýÊnašelÊtenÊ„svůjÊ
šálekÊkávy“ÊaÊcelýÊprogramÊjakobyÊbylÊpře-
vázánÊkrásnouÊjemnouÊrůžovouÊstuhouÊsÊ
obrovskouÊmašlí.Ê 

BelliskyÊvždyÊdokážíÊčlověkaÊchytitÊzaÊsrd-
ce.ÊProběhlÊzdeÊkřestÊkalendáře Bellissime 
2023,ÊkterýÊnádherněÊzachycujeÊjednotlivéÊ
BelliskyÊsÊněhouÊaÊjemností.ÊKalendářÊpo-
křtiliÊdřívějšíÊředitelkaÊAlianceÊEvaÊKnap-
pováÊaÊMichalÊMalátnýÊzÊkapelyÊChinaski,Ê

kteráÊ
takéÊBel-
liskámÊ
zahrálaÊ
několikÊ
písniček.Ê
DalšímÊbodemÊprogramuÊbylaÊmódníÊpřehlídka,ÊkdeÊmodelkamiÊbyly,ÊkdoÊjinýÊnežÊ
opětÊBellisky.ÊAÊtyÊtakéÊpředvedlyÊspolečnýÊbojovýÊtanecÊBellisek.Ê 
         MilenaÊNajmanová 

Výroční konference Aliance a oslava 20 let ve dnech 24. - 26. listopadu 2022 

Ve čtvrtek 24. listopadu 2022 se konala v Přítomnost 
Boutique Cinema oslava 20 let trvání Aliance žen s ra-
kovinou prsu. PodÊtaktovkouÊmoderátoraÊJanaÊKovaříkaÊseÊ
vzpomínaloÊnaÊ20ÊletÊodÊzaloženíÊAliance.ÊMeziÊvýznam-
nýmiÊhostyÊseÊvečeraÊzúčastnilÊaÊpodporuÊAlianciÊprojevilÊiÊ
ministrÊzdravotnictvíÊprof.ÊMUDr.ÊVlastimilÊVálekÊCSc.Ê 

NásledovalaÊmódníÊpřehlídkaÊmodelůÊodÊspolečnostiÊLin-
dex,ÊkteréÊpředvedlyÊženyÊzÊpacientskýchÊorganizací,ÊaÊky-
tarovýÊkoncertÊJanaÊSommera.ÊNaÊzávěrÊproběhlÊkřestÊkni-
hyÊdr.ÊZuzanyÊPeterováÊNašeÊ(ne)milovanéÊtchyně.Ê 

25. – 26. listopadu 2022 následněÊpoÊslavnostnímÊvečeruÊ
pokračovalaÊVÝROČNÍ KONFERENCE 2022 vÊhoteluÊ
Olšanka.ÊÊ 

ProÊpacientskéÊorganizaceÊbylÊpřipravenýÊzajímavýÊpro-
gram.ÊPřednáškyÊ–ÊSlovoÊjakoÊkódÊživotaÊodÊMgr.ÊMo-
nikyÊUrbanÊSamaseryÊsÊnáslednýmÊprogramemÊsÊbub-
nyÊ,ÊTraumaÊvšudeÊkolemÊnásÊMUDr.ÊMiroslavyÊSko-
vajsové,ÊPhD.,ÊNaÊ
coÊnezapomínatÊvÊ
prevenciÊonkologic-
kýchÊonemocněníÊ–Ê
MUDr.ÊLucieÊRei-
fovéÊaÊtakéÊpřednáš-
kaÊaÊpraktickýÊná-
cvikÊodÊLindyÊ

ŠtucbartovéÊSebeobranaÊproÊženy.          MilenaÊNajmanová 
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 VeÊčtvrtekÊ1.ÊÊprosinceÊ
2022ÊseÊkonalaÊvÊBu-
guoyskémÊpaláciÊFran-
couzskéÊambasádyÊvÊPra-
zeÊoslava deseti let od 
založení projektu APO.Ê
PacientskéÊorganizaceÊnaÊ
půděÊambasádyÊpřivítalÊ
AlexisÊDUTERTRE,Êvel-
vyslanecÊFrancieÊvÊČeskéÊ
republiceÊaÊseznámilÊpří-
tomnéÊsÊtím,ÊjakÊpracujíÊ
pacientskéÊorganizaceÊveÊ
Francii.ÊDavidÊKolář,Êvý-
konnýÊředitelÊAIFP,ÊdoÊ
jehožÊgesceÊprojektÊAPOÊ
spadá,ÊpoděkovalÊzakla-
datelůmÊprojektuÊAPOÊaÊ

zejménaÊZuzaněÊKomárkové,ÊkteráÊjeÊpoÊcelýchÊ10ÊletÊdušíÊprojektu.Ê 

„ZaÊdobuÊtrváníÊexistenceÊseÊpodařiloÊzorganizovatÊvíceÊnežÊ180ÊcelodenníchÊ
seminářů,Ê600ÊhodinÊindividuálníchÊkonzultací,ÊněkolikÊpacientskýchÊsetkání,Ê
seminářůÊaÊkonferencíÊaÊzmapovatÊnaÊ900ÊgrantovýchÊvýzev,“ vyjmenováváÊ
ZuzanaÊKomárková.ÊProslovyÊkÊpacientskýmÊorganizacímÊpřednesloÊmnohoÊvý-
znamnýchÊosobností,ÊkteréÊ„bylyÊuÊtoho“,ÊaleÊiÊtěch,ÊkteréÊvyjádřilyÊpodporuÊpro-
jektu.Ê 

CeléÊodpoledneÊprobíhaloÊveÊvelmiÊpřátelskéÊneformálníÊatmosféře,ÊvÊkrásnémÊprostředí,ÊseÊspoustouÊpříjemnýchÊ
rozhovorůÊpřiÊvýbornémÊobčerstvení.Ê         MilenaÊNajmanová 

Projekt „MysliProtiRakovině“ PhDr. Ing. Martin Pospíchal, Ph.D.  
Strach z návratu nemoci a jak ho zvládnout                                                                
(CestyÊkeÊsníženíÊobavÊsouvisejícíchÊs onkologickýmÊonemocněním) 

PřednáškaÊp.ÊDr.ÊMartinaÊPospíchalaÊseÊkonalaÊv LékařskémÊdoměÊv PrazeÊ9.ÊlistopaduÊ2022.Ê 
SálÊsiceÊnebylÊúplněÊzaplněn,ÊzatoÊposluchačiÊbyliÊsoustředěníÊaÊspolupracovaliÊs přednášejícímÊ 
přiÊjehoÊzkoumáníÊpřístupuÊpacientůÊkeÊstrachuÊaÊkÊjehoÊzvládání.Ê 

PřednáškuÊpřipravilÊpanÊdoktorÊveÊspolupráciÊs ČeskouÊonkologickouÊspolečností,Ês psychologyÊaÊtakéÊpacienty,ÊkteříÊ
majíÊzkušenostÊs nemocí.ÊPotěšiloÊmne,ÊžeÊpřehledÊtechnikÊaÊmetodÊpomociÊspoluvytvářelaÊtakéÊRNDr.ÊMgr.ÊZuzanaÊ
Nemčíková,ÊkterouÊjsmeÊužÊmělyÊv ALENuÊmožnostÊpoznatÊaÊvelmiÊjiÊobdivujeme.Ê 

StrachÊz návratuÊnemociÊprožíváÊmnohoÊlidí,ÊkteříÊsiÊprošliÊonkologickýmÊonemocněním.ÊExistujeÊmnohoÊnejrůzněj-
šíchÊpsychologickýchÊmetodÊaÊtechnik,ÊkteréÊmohouÊvéstÊkeÊzmírněníÊobavÊaÊpomáhajíÊsituaciÊzvládat.ÊPředevšímÊjeÊ
dobréÊsiÊuvědomit,ÊžeÊmítÊobavyÊjeÊzcelaÊnormální.ÊPanÊdoktorÊPospíchalÊmetodyÊaÊtechnikuÊpomociÊnabízelÊjakoÊ
bonboniéru,ÊzeÊkteréÊsiÊmůžemeÊvzítÊkterýkolivÊbonbónÊaÊochutnatÊjej.ÊMáÊproÊnásÊ16ÊtakovýchÊbonbónů.ÊPokusímÊseÊ
veÊstručnostiÊaspoňÊněkteréÊmetodyÊzmínit: 
ÊÊÊÊÊÊ1.ÊZníÊtoÊmožnáÊjakoÊfráze,ÊaleÊjeÊtoÊtakÊ–ÊpomáháÊčas. 
ÊÊÊÊÊÊ2.ÊStrachÊjeÊsignál,ÊžeÊoÊněcoÊjde,ÊaleÊjeÊtoÊspojenec,ÊpomáháÊvěcÊbrátÊvážně. 
ÊÊÊÊÊÊ3.ÊStrachÊjeÊv násÊsiceÊstále,ÊaleÊnedámeÊmuÊprostor,ÊhledámeÊcíleněÊradosti.ÊDleÊjednéÊpacientkyÊseÊosvědčilÊÊÊÊ
 „deníčekÊradosti“Ê–ÊnapsatÊsiÊpředÊspanímÊmiléÊzážitkyÊdne. 
ÊÊÊÊÊÊ4.ÊNávratÊk činnosti,Êk životuÊaÊběžnýmÊstarostem. 
ÊÊÊÊÊÊ5.ÊNajítÊrelaxačníÊtechniky,ÊtřebaÊseÊpřihlásitÊnaÊkurs. 
ÊÊÊÊÊÊ6.ÊRozumněÊpřistupovatÊk informacímÊaÊsprávněÊjeÊvyhodnotit. 
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ÊÊÊÊÊÊÊ7.ÊNemítÊtěžištěÊmyšlenekÊv minulosti,ÊvěnovatÊseÊpřítomnostiÊ-Ê„teď“ÊjeÊtoÊv pořádku. 
ÊÊÊÊÊÊÊ8.ÊPostaratÊseÊoÊtěloÊ-ÊpravidelnýÊspánek,ÊpravidelnéÊvstávání,Êjídlo,ÊpohybÊ-ÊchůzeÊv příroděÊsnižujeÊpravděpo-ÊÊÊ
 dobnostÊonemocnění.               
ÊÊÊÊÊÊÊ9.ÊNepotlačovatÊemoce,ÊaleÊvyjádřitÊje,ÊtřebaÊtancem,Êhudbou,ÊvypsatÊseÊnaÊpapír.ÊPohlceníÊčinností,ÊkteráÊměÊÊÊÊÊ
 baví,ÊzměnaÊprostředí.ÊKreativitaÊaÊhumorÊumožňujíÊodstup. 
ÊÊÊÊÊÊ10.ÊVyhledatÊodbornouÊpomocÊ(AlianceÊženÊs rakovinouÊprsu,ÊAVONÊlinka,ÊAmélie,ÊGaudia,ÊKomplexníÊonkolo-Ê
 ÊgickáÊcentra,ÊPoradnaÊČeskéÊonkologickéÊspolečnostiÊatd.) 
ÊÊÊÊÊÊ11.ÊSdíleníÊs lidmi,Êrodina,Êpřátelé,Êzvířata,ÊlidiÊs podobnouÊzkušeností,Êpsycholog. 
ÊÊÊÊÊÊ12.ÊPacientskéÊorganizaceÊ(ALEN),Êpodpora,Êrady,ÊpsychickáÊpomoc,Êsdílení. 
ÊÊÊÊÊÊ13.ÊZásadníÊjeÊvztahÊs lékařem,ÊkterýÊmáÊzájem,ÊjeÊnámÊoporou,ÊdůvěřujemeÊmu. 
ÊÊÊÊÊÊ14.ÊStrategieÊnechtěnéhoÊ–ÊpřipravitÊseÊnaÊnávratÊnemoci. 
ÊÊÊÊÊÊ15.ÊVíra,ÊvyššíÊmoc,ÊcoÊneovlivním,ÊtoÊpřijmu,ÊiÊnejistotu,ÊmožnýÊjeÊiÊzázrak. 
ÊÊÊÊÊÊ16.ÊCoÊmůžemeÊovlivnitÊ–Êv rozumnéÊmířeÊ–ÊudělatÊsami.ÊÊ 

Závěr?ÊKaždýÊsiÊvyberteÊtoÊcoÊvámÊpomůže,ÊcoÊzmírníÊstrachÊz návratuÊnemoci.ÊMůžeteÊseÊobrátitÊiÊnaÊp.ÊPhDr.ÊIng.Ê
MartinaÊPospíchala,ÊPh.D.Ê 
-ÊmailemÊÊÊmartin-pospichal@centrum.czÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
-ÊnaÊAVONÊlinkuÊÊÊÊ800 546 546ÊÊÊvždyÊveÊstředuÊmeziÊ16.Ê–Ê18.Êhod.,ÊkdyÊtamÊmáÊslužbuÊ 

SpoustuÊinformacíÊnajdeteÊnaÊwww.linkos.cz.Ê 

JsemÊmocÊráda,ÊžeÊjsemÊnaÊpřednášceÊbylaÊaÊopětÊjsemÊmělaÊmožnostÊposlouchatÊrozumné,ÊužitečnéÊaÊvelkouÊzkuše-
nostíÊpodloženéÊradyÊp.ÊPhDr.ÊMartinaÊPospíchala.ÊDoporučujiÊvšemÊAlenkám,ÊdobrouÊmyslíÊnejlépeÊpředcházímeÊ
onemocnění.              DanielaÊÊ 

         

  

31.ÊříjnaÊproběhlÊnášÊprvníÊ
tréninkÊvÊminigolfu.ÊSešloÊ
seÊnásÊsedmÊaÊsÊpřevahouÊ
vyhrálaÊ„minigolfováÊšéf-
ka“ÊJanaÊ 
 
21.ÊlistopaduÊjsmeÊseÊsešlyÊ
vÊkomorníÊsestavěÊtříÊhrá-
čekÊaÊJanaÊvyhrálaÊopět 
 
Věříme,ÊžeÊseÊúčastÊčlenekÊ
zvýšíÊaÊžeÊseÊdokážemeÊ
náležitěÊpřipravitÊnaÊturnajÊ
sÊčlenkamiÊklubuÊŽAP,ÊnaÊ
kterýÊseÊužÊmocÊtěšíme. 
 

K O N T A K T Y 

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  
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ALEN děkuje za pomoc a podporu všem: 

sponzorům: 
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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   Sláfka Kopecká  
 
Svaz tělesně postižených Praha – Karlín       

 
partnerům: 

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  
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UžitečnýÊkontakt:ÊLinka seniorů 800 200 007 anonymníÊlinkaÊkrizovéÊpomociÊproÊsenioryÊaÊosobyÊvÊkrizi.ÊJeÊkÊdis-
poziciÊvolajícímÊzÊceléÊČRÊkaždýÊdenÊodÊ8ÊdoÊ20ÊhodinÊaÊdíkyÊpodpořeÊNadaceÊ02ÊjeÊzcelaÊbezplatná.ÊVÊsoučasnéÊdo-
běÊnapř.ÊzprostředkováváÊskautskouÊdobrovolnouÊpomoc.Ê 


