
MiléÊALENky,ÊváženíÊsponzoři,ÊpartneřiÊaÊpříznivci, 

plynuleÊ jsmeÊ seÊ přesunuliÊ doÊ rokuÊ2023,Ê kterýÊ jeÊ proÊ nášÊ spolekÊ rokemÊ
velmiÊvýznamným,ÊprotožeÊv němÊoslavímeÊ30letéÊvýročí.ÊJeÊmiÊvelkouÊ
poctouÊbýtÊuÊtohoÊaÊjá,ÊvýborÊiÊvšechnyÊčlenkyÊspolkuÊudělámeÊvšeÊproto,Ê
abychomÊtotoÊvýročíÊs našimiÊsponzory,ÊpartneryÊaÊpříznivciÊoslaviliÊdů-
stojněÊaÊs radostí. 

SpolekÊALENÊbylÊzaloženÊ7.ÊčervenceÊ1993.ÊZaÊdobuÊsvéhoÊpůsobeníÊseÊ
přirozeněÊ vyvíjel,ÊměnilÊ svouÊ formu,Ê ženyÊ veÊ svémÊ vedení,Ê logo…ÊAleÊ
stáleÊ zdeÊ bylo,Ê jeÊ aÊ budeÊ jehoÊ hlavníÊ poslání,Ê kterýmÊ jeÊ pomocÊ ženámÊ
s rakovinouÊprsu.Ê 

30ÊletÊjeÊdlouháÊdoba,ÊvíceÊnežÊjednaÊgeneraceÊlidskéhoÊživotaÊaÊzasloužíÊ
si,Ê abyÊbylaÊpodrobněÊzmapována,ÊabyÊseÊnaÊniÊnezapomněloÊneboÊaby-
chomÊ siÊ jiÊ alespoňÊ připomněli.Ê OÊ toÊ seÊ pokusímeÊ vÊ mimořádnémÊ čísleÊ
našehoÊčasopisuÊListyÊALENu,ÊkteréÊvyjdeÊvÊprůběhuÊroku.Ê 

OÊplánuÊoslav,ÊkterýÊv současnéÊdoběÊpřipravujeme,ÊvásÊbudemeÊinformo-
vatÊv letnímÊčísleÊListůÊALENuÊaÊbudeÊtoÊstátÊzaÊto.ÊTentokrátÊjenÊmalouÊ
„ochutnávku“Ê -Ê veÊ středuÊ 29.Ê březnaÊ plánujemeÊ 1.Ê narozeninovouÊ akci,Ê
přátelskýÊturnajÊvÊminigolfuÊseÊŽapkamiÊ-ÊvíceÊseÊdočteteÊnaÊstraněÊ23. 

TradičněÊ chciÊ poděkovatÊ všemÊ našimÊ sponzorům,Ê partnerůmÊ aÊ přízniv-
cůmÊzaÊjejichÊspolupráciÊaÊpomoc,ÊdíkyÊkteréÊseÊmohouÊnašeÊčlenkyÊúčast-

nitÊ rekondičníchÊ pobytůÊ
(MagistrátÊhlavníhoÊměstaÊPra-
hy,Ê StředočeskýÊ kraj),Ê plavat,Ê
cvičitÊ aÊ tímÊ siÊ zlepšovatÊ svouÊ
fyzickouÊ iÊ psychickouÊ kondiciÊ
(MěstskáÊ částÊPrahyÊ2Ê aÊPrahyÊ
4)ÊaÊdalšímÊsponzorůmÊ-ÊzÊcelé-
hoÊ srdceÊděkujemeÊaÊdoufáme,Ê
žeÊiÊproÊrokÊ2023ÊseÊnámÊpoda-
říÊ získatÊ dostatekÊ finančníchÊ
prostředků,Ê abychomÊ mohlyÊ
pokračovatÊ vÊ akcíchÊ proÊ našeÊ
členky.   
 ÊÊÊÊÊÊÊÊMilenaÊNajmanová 
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Pravidelné akce v roce 2023 

Členské schůzky -  SetkáníÊsÊpřednáškamiÊaÊinformacemiÊpřiÊkafíčkuÊaÊdobrotách,ÊkteréÊpřipravíte,Ê 
ÚstavÊsociálníchÊslužebÊPrahaÊ4Ê–ÊPodolí,ÊPodolskáÊ31Ê-ÊKlubÊseniorů,ÊjednouÊměsíčně,ÊvětšinouÊdruhé úte-
rý v měsíci vÊ16.00 hodin.Ê 
PlánovanéÊtermínyÊčlenskýchÊschůzekÊv roceÊ2023: 
10. ledna, 14. února - Valná hromada, 14. března, 11. dubna, 9. května, 6. června a po prázdninové 
přestávce 5. září, 10. října, 14. listopadu a 12. prosince - Mikulášská 
ČlenskéÊschůzkyÊbudouÊdoplněnyÊzajímavýmiÊpřednáškamiÊ–ÊmůžeteÊseÊtěšit. 
 

Schůze výboru spolkuÊ-ÊUniverzitaÊKarlova,ÊÚstavÊjazykovéÊaÊodbornéÊpřípravy,ÊPrahaÊ2Ê–ÊVyšehrad,Ê 
VratislavovaÊ10Ê–ÊMaláÊzasedacíÊmístnost,ÊjednouÊměsíčně,ÊvětšinouÊprvní středu v měsíci v 16.00 hodin. 
PlánovanéÊtermínyÊpracovníchÊsetkáníÊvýboruÊvÊroceÊ2023: 
4. ledna, 8. února, 1. března, 5. dubna, 3. května,Ê31. května a po prázdninové přestávce 30. srpna, 4. 
října, 1. listopadu a 6. prosince –ÊčlenkyÊjsouÊnaÊjednáníÊvítány. 

Cvičení a plavání v roce 2023 

Cvičení v bazénku v Nemocnici Na HomolceÊkaždé pondělíÊvždyÊpůlÊhodinyÊod 15.30 hod aÊod 16.00 hod.Ê 
kromě svátků a prázdnin. CenaÊproÊčlenkuÊjeÊ40 KčÊzaÊpůlÊhodinyÊcvičeníÊpodÊvedenímÊrehabilitačníÊsestry.ÊKdoÊ
máÊzájemÊcvičit,ÊdomluvíÊsiÊtermínÊaÊčasÊcvičeníÊsÊMartouÊKubešovou,Êtel:Ê608Ê139Ê453.ÊNovéÊčlenkyÊseÊmusíÊnejdří-
veÊobjednatÊkÊMUDr.ÊJaněÊNěmcovéÊvÊRÊcentruÊnaÊvstupníÊprohlídku.ÊVeÊvšemÊochotněÊporadíÊMartička.Ê 
 
Plavání v bazénu Tyršova domu bude pokračovat každý pátek od 16 do 17 hod. kromě svátků a prázdnin.  
CenaÊproÊčlenkuÊjeÊ60 Kč zaÊhodinu.ÊPaedDr.ÊIrenaÊČechovská,ÊCSc.Ê(cechovska@gmail.com)ÊjeÊpoÊdomluvěÊkÊdis-
poziciÊzkontrolovatÊaÊopravitÊvašiÊtechnikuÊplaváníÊproÊpodporuÊzdravíÊaÊnaučit ÊvásÊnovéÊdovednostiÊveÊvodě.ÊPřijďteÊ
siÊzaplavat! 
 
Cvičení v bazénku i plavání se koná za finanční podpory darů a grantů Městské části Praha 4, Městské části 
Praha 2, Města Černošice, Města Dobřichovice a a.s. SUBTERRA.     

 

ÊÊÊStránkaÊ2Ê 

Masérské a relaxační služby   
 
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–ÊlektorÊIvanÊTrebichavský.ÊCvičeníÊtrváÊ1ÊaÊ1/2ÊhodÊaÊjeÊzdarma.Ê
PořádáÊAlianceÊženÊsÊrakovinouÊprsuÊ(přihláškyÊnaÊaliance@breastcancer.cz)ÊveÊspoluprá-
ciÊsÊČeskouÊobcíÊsokolskouÊaÊcvičeníÊhradíÊzÊprojektuÊ„Protajči se ke zdraví“.ÊÊ 
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             StránkaÊ3 

Centrum Amelie v Praze nabízí následující aktivity: 

Individuální konzultace s psycholožkou nebo psychoterapeutkou –ÊzaměřenéÊnaÊpodporuÊvyrovnáníÊseÊsÊ
onemocněním,Êzměnou,ÊživotemÊsÊnemocíÊneboÊnemocným.ÊPoÊdomluvěÊjeÊkonzultaceÊmožnáÊiÊonline.ÊVÊpondělíÊaÊ
úterýÊběhemÊdneÊ(9:00Ê–Ê17:00,ÊpřípadněÊ18:00)ÊčiÊstředuÊodÊ10:00ÊdoÊ14:00.ÊNaÊkonzultaciÊmůžeÊpřijítÊčlověkÊsámÊ
neboÊiÊseÊsvýmÊblízkým.ÊVedeÊpsycholožkaÊMonikaÊVečeřová,ÊMSc.ÊneboÊMgr.ÊJitkaÊWeber,ÊPh.ÊD. ÊObjednáníÊjeÊ
možnéÊosobně,ÊtelefonickyÊnaÊčísleÊ739Ê001Ê123ÊneboÊ283Ê880Ê316ÊneboÊemailemÊna psycholog@amelie-zs.cz.ÊÊ 

Odborné sociální poradenství –ÊnapomáháÊpředejítÊmnohaÊnedorozuměním,ÊkteréÊvyplývajíÊzÊneznalostiÊsysté-
muÊaÊživotaÊsÊonemocněnímÊaÊnabízíÊpomocÊpřiÊřešeníÊproblémůÊvÊsociálníÊoblasti.ÊZavolatÊčiÊobjednatÊseÊmůžeteÊodÊ
pondělíÊ doÊ středy.ÊObracetÊ seÊmůžeteÊ telefonickyÊnaÊčísleÊ739Ê004Ê222ÊnaÊMgr.ÊŠárkuÊSlavíkovouÊneboÊemailemÊ
na socialni@amelie-zs.cz. 

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

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. 

Jóga Ê–ÊtechnikyÊuvolňováníÊsvalůÊaÊduševníhoÊnapětíÊpřizpůsobenéÊmožnostemÊosobÊsÊhandicapem.ÊProbíháÊvÊpon-
dělíÊodÊ10:00ÊdoÊ11:00Êhod.ÊVedeÊVeronikaÊKrohová. 

Cvičení pro onkologicky nemocné s fyzioterapeutkou – možnostÊsociálníhoÊkontaktuÊproÊjednotlivéÊženy,Ê
zapojitÊseÊdoÊjednoduchéÊpohybovéÊaktivity,ÊpodporaÊfyzickéÊkondiceÊjednotlivýchÊžen,ÊpropojeníÊženÊveÊskupiněÊvÊ
jednoduchémÊpohybu,Ê podporaÊ hudbou,Ê sdíleníÊ rytmu,Ê odpočinekÊ aÊmožnostÊ změnyÊpsychickéhoÊ ladění,ÊmožnostÊ
vyjádření,ÊpohybovéÊasociace.ÊVedeÊfyzioterapeutkaÊRomanaÊHorová.Ê 

Klub Amelie –ÊneformálníÊnepravidelnáÊsetkáváníÊnadÊspolečnýmÊtvořenímÊ(výtvarné/hudebníÊdílny,Êbesedy,Êpro-
cházky…).ÊProbíháÊjednouÊměsíčněÊvětšinouÊvÊpondělí,ÊúterýÊčiÊstředuÊodÊ17:30ÊdoÊ19:00.ÊSledujteÊvÊměsíčnímÊpro-
gramuÊaÊnaÊwebuÊvÊzáložce AkceÊPraha. 
 
Podpůrná online skupina –ÊproÊsdíleníÊemocí,ÊpocitůÊaÊzkušenostíÊonkologickyÊnemocnýchÊaÊblízkých.ÊCílemÊjeÊ
vytvořitÊbezpečnýÊprostor,ÊveÊkterémÊseÊmůžeÊsdíletÊotevřeněÊaÊbezÊzábran.ÊModerátorkyÊkontaktujteÊvstupnímÊdotaz-
níkemÊna www.amelie-zs.cz/vstupni-dotaznik.ÊProbíháÊvždyÊvÊlichýÊtýdenÊvÊpondělíÊodÊ16:30ÊdoÊ17:30Êhod.Ê 
 
 
BlízcíÊonkologickyÊnemocnýchÊiÊonkologickyÊnemocníÊsamiÊmohou využít zázemí Centra Amelie a jen pobýt,Ê
využítÊmístaÊproÊodpočinekÊpřiÊdoprovázeníÊblízkéhoÊčiÊběhemÊléčbyÊaÊneúčastnitÊseÊaktivitÊčiÊkonzultací.ÊÊ 

Účast na aktivitách Centra je zdarma. 
 

 

Kontakt:  
Centrum Amelie Praha 
ŠaldovaÊ15,ÊPrahaÊ8Ê(vstupÊzeÊSokolovskéÊulice)Ê 
tel:  283Ê880Ê316ÊÊa 739 001 123  
email:  praha@amelie-zs.cz 
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Vycházky a výšlapy za zdravím a za poznáním   

Pátek 21. dubna  NaÊOkořÊjeÊcesta,ÊjakoÊžádnáÊzeÊstaÊ.....Ê–ÊvedeÊMaruškaÊaÊBlanka  
  autobusem č. 312 z BořislavkyÊv 9:30 hod,ÊpříjezdÊdoÊTuchoměřicÊ9:50Êhod 
  nenáročnáÊprocházkaÊpřesÊMaléÊČíčovice,ÊOkoř,ÊBudečÊaÊZákolany 
  zpětÊautobusemÊč.Ê323ÊdoÊVeleslavína 
 
 

Pátek 12.  května  ArboretumÊVšenoryÊ–ÊvedeÊBlanka 
    Praha hl.n. – vlakem v 9:51 hod,ÊpříjezdÊVšenory:Ê10:17Êhod 
 
 
Čtvrtek 22. června Stříbrná Skalice – Hradec, rybník PropastÊÊ-ÊÊvedeÊDanielaÊaÊEvaÊVávrová 

  autobusem č. 382 z Hájů v 8:15 hod,ÊveÊStříbrnéÊSkaliciÊvÊ9:17Êhod 
ÊÊÊÊ   ProhlédnemeÊsiÊSkaliciÊaÊpokračujemeÊpěškyÊk rybníkuÊPropastÊ(3,5Êkm) 
   ObědÊvÊrestauraciÊNaÊPropastiÊ(pozor,ÊnepřijímáÊplatebníÊkarty) 
   MožnostÊpříjemnéhoÊkoupáníÊaÊgrilováníÊ(takžeÊplavkyÊaÊbuřtyÊsÊsebou) 
   zpětÊzaseÊautobusemÊčÊ382ÊvÊ15:53ÊhodÊneboÊkaždouÊdalšíÊhodinuÊkÊmetruÊHáje 
 
 

Středa 12. července    KouřimÊ–ÊprocházkaÊměstem,ÊprohlídkaÊpamátekÊ-ÊvedeÊMaruškaÊP.                   
     Hradiště StaráÊKouřim,ÊLechůvÊkámen,ÊkostelÊsv.ÊŠtěpána,Êzvonice 
    dopravaÊnaÊvýletÊbudeÊupřesněnaÊ(vzhledemÊk letnímÊjízdnímÊřádům) 

 
 

Čtvrtek 27. července      Nový Knín, královské zlatohorní město –ÊMuzeumÊzlataÊÊ-ÊvedeÊDaniela     
         bus 361 v 8:05 hod ze Smíchovského nádr.ÊdoÊNovéhoÊKnína,Êpříj.Ê9:13Êhod 

  ProcházkaÊkolemÊKocábyÊkÊPodleskémuÊmlýnuÊ(2Êkm)ÊaÊzpět 
  poÊprohlídceÊmuzeaÊjdemeÊpřesÊVelkouÊHrašticiÊdoÊMaléÊHrašticeÊ-Ê5,5Êkm 
  vÊcíliÊpříjemnáÊrestauraceÊaÊvyhlášenáÊcukrárnaÊStáňaÊUÊKapličky 
  zpětÊvlakemÊvÊ16:19ÊhodÊzÊMaléÊHraštice,ÊvÊPrazeÊVršovicíchÊ17:29ÊhodÊÊ 
 
 

Úterý 15. srpna  Svátek Alenek – Poděbrady jsou na srdceÊ-ÊvedeÊDanielaÊaÊJarkaÊÊÊÊÊÊÊ 
Ê Ê  busem z Prahy Černého Mostu 8:45 hodÊdoÊPoděbrad,ÊcílÊRiegrovoÊn.Ê9:46Êhod 
 Ê  delšíÊprocházkaÊ8,5ÊkmÊ-ÊpodélÊLabeÊdoÊNymburkaÊ(zpětÊparníkem) Ê   
   kratšíÊprocházkaÊ5ÊkmÊ-ÊpodélÊLabeÊdoÊLibiceÊn.ÊCidlinouÊ(zpětÊparníkem) 
 Ê  procházkaÊpoÊměstě,Êoběd,ÊHavířskýÊkostelík,ÊObora,ÊJízdárna,ÊZámeček,ÊMáj,Ê 
   kolonáda,Êpark,Êcukrárna 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ odjezdÊbusemÊodÊnádražíÊ16:38Êhod,ÊvÊPrazeÊnaÊČernémÊMostěÊvÊ17:41Êhod 
 
 

Úterý 29. srpnaÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Senohraby – Zlenický hrad,ÊBaštírna,ÊZleniceÊ–ÊvedeÊDaniela 
   vlakem z Hl. nádr. 8:21 hod (zÊVršovicÊ8:26Êhod)ÊdoÊSenohrabÊ(9:04Êhod) 
   cestaÊlesemÊkÊSázavěÊpoÊčervenéÊaÊžlutéÊkeÊzříceniněÊhraduÊHláska 
Ê   občerstveníÊnaÊplovárně,ÊpřívozemÊdoÊZlenicÊ–ÊcelkemÊ3,5Êkm 
Ê   zpětÊvlakemÊzeÊZlenicÊvÊ15:52ÊhodÊaÊkaždouÊdalšíÊhodinu 
Ê   přestupÊvÊČerčanech,ÊvÊPrazeÊveÊVršovicíchÊ17:00Êhod,Êhl.Ên.Ê17:05Êhod  Ê 
Ê   
 

Čtvrtek 7. záříÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Posázavská stezkaÊ–ÊSázavaÊ–ÊZlatáÊřekaÊ–ÊvedeÊDaniela 
    bus č. 338 v 9:05 hod, stan. před Smíchov. vlak. nádr.ÊdoÊPikovicÊ(9:54Êhod) 
   cestaÊpoÊčervenéÊPosázavskouÊstezkouÊkolemÊřekyÊaÊMedníkuÊ-Ê9Êkm 
Ê   vÊleseÊstudánka,ÊKlimentovaÊaÊRaisovaÊvyhlídka,ÊcilÊKamennýÊPřívozÊ 
   naÊdruhémÊbřehuÊPosázavskýÊpacifik,ÊJehla,ÊLukaÊp.ÊMedníkem,ÊŽampachÊ 
   vÊcíliÊuÊmostuÊpříjemnéÊposezeníÊvÊrestauraciÊuÊvody 
   zpětÊvlakemÊvÊ15:46ÊhodÊ/Ê16:46ÊhodÊneboÊbusemÊ332ÊvÊ16:32ÊhodÊ/Ê17:32ÊhodÊÊ Ê 
   
 

Úterý 26. září              Staré Hrdlořezy –ÊprocházkaÊokolímÊPrahyÊ-ÊvedeÊÊMaruška 
    sraz v 10:00 hod na stanici tram. č. 9 a 10 Spojovací 

  projdemeÊseÊlesemÊpodÊSmetankouÊaÊTáboremÊk HořejšímuÊrybníku 



Rekondiční pobyty v roce 2023 
informace k plánovaným pobytům: 
 

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

praktického lékaře,ÊmohouÊpotvrzeníÊo svémÊzdravotnímÊstavuÊdodatÊiÊodÊsvéhoÊregistrujícíhoÊpraktické-
hoÊlékaře);ÊnaÊpotvrzeníÊmusíÊbýtÊuvedenaÊdiagnóza,ÊpodpisÊlékařeÊaÊčitelnéÊrazítko 

 
* 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(masážÊaÊzábal,ÊÊmasážÊplosky,Ê5xÊbazénuÊaÊwhirpool),Ê 
 závěrečnýÊvečerÊs pohoštěním,Êturistika 

19. až 26. srpna – Janské Lázně - Horský hotel -ÊvedoucíÊMilenaÊNajmanová 
 v ceněÊubytování, polopenze,Êcvičení,ÊturistickéÊvýlety 
 
10. až 16. září – Lázně Bělohrad -ÊvedoucíÊDanielaÊKelišová  
 vÊceněÊubytování, polopenze,ÊvstupníÊvyšetřeníÊaÊstanoveníÊléčebnéhoÊplánu,Ê18Êprocedur,ÊvolnýÊvstupÊdoÊba-
 zénu,Êturistika 
 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,ÊcelodenníÊvolnýÊvstupÊdoÊbazénuÊ 
  

Květinový den - středa 10. května 2023 

Český den proti rakovině 2023 a letošní, již 27. ročník 
veřejné sbírky Ligy proti rakovině, proběhne ve středu 
10. května 2023.  
 
NaÊpevnýchÊprodejníchÊmístechÊ(vÊobchodech,Êškolách,Ê
firmách,ÊinformačníchÊcentrech,ÊknihovnáchÊatd.)ÊbudeÊ
znovuÊmožnéÊnabízetÊkytičkyÊvÊprodlouženémÊtermínuÊodÊ
středyÊ10.Ê5.ÊdoÊneděleÊ14.Ê5.ÊpodleÊotevíracíÊdoby.Ê 
BarvaÊstužkyÊproÊletošníÊrokÊjeÊsvětleÊmodrá.Ê 
 
TématemÊletákůÊkeÊkytičkámÊbudeÊprevenceÊnádorůÊprůdušekÊaÊplic,ÊminimálníÊpříspě-
vekÊzaÊkytičkuÊzůstáváÊ20ÊKč.Ê 
 
JakoÊkaždoročněÊseÊdoÊprodejeÊkytičekÊzapojíÊiÊnášÊspolek. 
Pokud se chcete do prodeje kytiček zapojit s námi,   
volejte 736 539 989 nebo pište na alen@alen-tym.cz. 

StránkaÊ5 
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Co bylo? 

Na schůzkách 

13. prosince 2022 - Mikulášská 

MikulášskáÊnašehoÊspolkuÊseÊkonalaÊpoÊtřechÊletechÊprotiepidemickýchÊopatření.ÊPředsedkyněÊspolkuÊpřivítalaÊčlen-
ky,ÊhostyÊaÊúčinkujícíÊaÊpakÊseÊjižÊmoderováníÊceléÊakceÊujalaÊRadkaÊTesárková,ÊkteráÊjeÊzakladatelkouÊDivadelníhoÊ
spolkuÊTy-já-tr.ÊVÊúvoduÊMikulášskéÊvystoupilyÊdvěÊskupinyÊděvčatÊzÊbaletníhoÊsouboruÊspolkuÊTy-já-tr. 

ALENkyÊpřipravilyÊobčerstveníÊ
vÊpodoběÊdomácíchÊpomazánekÊ
aÊdalšíchÊdobrot,ÊzeÊkterýchÊvy-
tvořilyÊmnožstvíÊvynikajícíchÊ
chlebíčkůÊaÊjednohubek.ÊNe-
scházeloÊaniÊkvalitníÊvínoÊzeÊ
sklepůÊrodinyÊVeverkůÊzÊČejko-
vic.ÊIÊsladkéhoÊdomácíhoÊpečivaÊ
aÊkoláčůÊkeÊkávěÊaÊčajiÊbylÊvelkýÊ
výběrÊvÊdostatečnémÊmnožství. 

MeziÊhostyÊjsmeÊpřivítalyÊředi-
telkuÊAlianceÊženÊsÊrakovinouÊprsuÊŠtěpánkuÊPokornou,ÊbývalouÊředitelkuÊAlianceÊ
ženÊsÊrakovinouÊprsuÊaÊsoučasnouÊfundraiserkuÊspolečnostiÊNAPOÊEvuÊKnappo-
vou,ÊfyzioterapeutkuÊJanuÊLibverdovou,ÊkamarádkyÊzÊKlubuÊŽAPÊMartuÊKřečko-
vouÊaÊJarkuÊPetrovou,ÊDominikaÊMisíkaÊzÊMediconu,ÊIrenuÊČechovskouÊaÊdalšíÊ
miléÊlidi. 

VÊprůběhuÊvečeraÊnámÊveÊdvouÊvstupechÊ
zahrálaÊčeské,ÊšpanělskéÊiÊcikánskéÊpís-
ničkyÊnaÊkytaruÊnašeÊmiláÊkamarádkaÊaÊ

úžasnáÊzpě-
vačkaÊFridaÊ
Weinbergero-
vá. 

FotografieÊzeÊ
slavnostníhoÊ
večeraÊproÊnásÊ
pořídilÊprofe-
sionálníÊfoto-
grafÊPetrÊNaj-
man. 

Výtvarný kroužek 

JeÊsiceÊzačátekÊbřezna,ÊmyÊseÊnaÊkroužkuÊužÊponěkolikátéÊpřipravujemeÊnaÊVe-
likonoce.ÊKuřátka,ÊkteráÊužÊpodruhéÊtvoříme,ÊjsouÊkrásněÊžluťoučkáÊaÊpřipomí-
najíÊblížícíÊseÊjaro.ÊVšichniÊseÊnaÊjaroÊmocÊtěšíme. 
 
SÊnámiÊdoÊKarlínaÊužÊpoÊněkolikátéÊpřijeliÊseÊsvýmiÊasistentyÊdvaÊvozíčkářiÊzÊ
centraÊPaprsekÊvÊPraze.ÊJeÊtoÊzařízeníÊproÊosobyÊseÊzdravotnímÊpostižením.ÊPřiÊ
takovémÊsetkáníÊsiÊasiÊkaždýÊuvědomí,ÊjakÊjeÊdůležitéÊvážitÊsiÊsvéhoÊzdravíÊaÊ
užívatÊsiÊživot. 
 
ZaÊměsícÊseÊopětÊrádyÊsejdeme. 
        VěraÊUhrová 



StránkaÊ7Ê 

NaÊzávěrÊpřišelÊčasÊproÊvylo-
sováníÊbohatéÊtomboly,ÊkterouÊ
keÊsvýmÊvýhercůmÊroznášelÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
malýÊMikulášÊsÊandělem.Ê 

 
DěkujemeÊALENkám,ÊkteréÊseÊpodílelyÊnaÊpřípravěÊakce,ÊmoderátorceÊaÊvystupujícímÊzaÊmilýÊprogram,ÊfotografoviÊÊ
zaÊkrásnéÊmomentkyÊaÊhostůmÊzaÊjejichÊnávštěvu. 
             MilenaÊNajmanová 
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10. ledna - členská schůzka 

NaÊnašiÊlednovouÊschůzkuÊpřišelÊpanÊMUDr.ÊRenéÊVlasákÊzÊCentraÊpreventivníÊmedicí-
ny,ÊabyÊnásÊvÊzajímavéÊpřednášceÊseznámilÊsÊléčbouÊlymfatickýchÊotoků.ÊCentrum,Ê
stejněÊjakoÊnašeÊpacientskáÊorganizaceÊALEN,ÊbyloÊzaloženoÊvÊr.Ê1993,ÊodÊpočátkůÊ
léčbyÊlymfologieÊtakÊuplynuloÊjižÊ30Êlet.ÊKÊterapiiÊlymfologickýchÊpacientůÊseÊvÊCentruÊ
využíváÊkomplexníÊindividuálněÊnastavenáÊpéčeÊsÊširokýmÊspektremÊléčebnýchÊmetod.Ê
ProsazujeÊseÊdůležitostÊprevenceÊaÊzdravéhoÊživotníhoÊstylu. 

NaÊléčběÊotokůÊseÊpodílíÊtukováÊtkáň.ÊObezitaÊpodleÊDr.ÊVlasákaÊneníÊnemoc,ÊkdyÊproÊ
vyléčeníÊstačíÊseÊvícÊhýbatÊaÊméněÊjíst.ÊObezitaÊjeÊsymptomÊ(např.ÊžloutenkaÊmůžeÊbýtÊ
infekčníÊneboÊzÊdůvoduÊucpanéhoÊžlučovodu).ÊPomocíÊnutričníÊimunologieÊdocházíÊkeÊ
zlepšeníÊlymfologie.ÊOvlivněníÊimunityÊpřesÊlymfatickýÊsystémÊjeÊbudoucíÊvývoj. 

VÊCentruÊpreventivníÊmedicínyÊseÊnejprveÊuÊklientaÊzjistí,ÊoÊjakýÊtypÊotokuÊseÊjedná,ÊaÊ
vytvoříÊseÊspeciálníÊprogramÊléčby.ÊJdeÊoÊtrendÊvÊmedicíně,ÊkdeÊvšeÊsměřujeÊkÊindivi-
dualitě.ÊOtiskÊprstuÊjeÊtakéÊuÊkaždéhoÊčlověkaÊoriginální.ÊDůvodůÊobezityÊmůžeÊbýtÊ
mnoho,ÊuÊvětšinyÊpacientůÊjeÊnaÊviněÊmáloÊbílkovinÊveÊstravě.ÊZáklademÊvšechÊproblé-
můÊjeÊnepoměrÊvÊmakroživináchÊ(bílkovinyÊ-ÊtukyÊ-Êsacharidy),Êtj.ÊnadbytekÊsacharidůÊ
aÊmáloÊbílovin.ÊZavedeníÊnovýchÊstravovacíchÊnávykůÊjeÊproblematické,ÊaleÊbezÊredukceÊváhyÊtoÊnejde,ÊneboťÊsouvisíÊ
sÊredukcíÊotoků.ÊPrávěÊtoutoÊoblastíÊvÊlymfologiiÊseÊDr.ÊVlasákÊzabývá. 

FarmakoterapieÊvyužíváÊflavonoidyÊ-ÊpřírodníÊlátky,ÊkteréÊochraňujíÊrostlinnéÊbuňky.ÊŽivočišnéÊbuňkyÊsiÊtakovouÊ
ochranuÊvytvořitÊneumějí.ÊNovýmÊtrendemÊfytote-
rapieÊjeÊmixÊflavonoidůÊproÊcoÊnejvětšíÊefektÊ
(bylinky,ÊlymfatickéÊčajeÊapod.).ÊAdjuvantníÊme-
dicínaÊvyužíváÊbyliny,ÊvždyÊvšakÊjdeÊoÊpomocnouÊ
léčbu.ÊKlasickáÊmedicínaÊbylinyÊnepoužívá.ÊSpeci-
alistouÊnaÊčajeÊjeÊDr.ÊLanda.ÊJehoÊsměsiÊvycházejíÊ
zÊ60-80ÊdruhůÊbylinÊaÊspecializujíÊseÊnapř.ÊiÊnaÊ
otoky,ÊžilníÊnedostatečnost.ÊVÊPrůhonicíchÊvyty-
povaliÊ40ÊčeskýchÊbylinÊveÊsnazeÊvyužívatÊmístníÊ
přírodníÊlátky.ÊTytoÊkomplexyÊlátekÊléčíÊ-ÊnedáÊseÊ
určit,ÊkteráÊsoučástÊléčbyÊpomáháÊnejvíc.ÊVšeÊjeÊ
postavenoÊnaÊhomeostázeÊ-Êrovnováze,Êindividuál-
níÊpéči,ÊnaÊoptimálníÊkvalitěÊživotaÊ(lázněÊneboÊ
rekondice).ÊDůležitáÊjeÊtéžÊkompresivníÊléčba,ÊaleÊ
musíÊseÊzkoušet.ÊExistujeÊvelkáÊpaletaÊkompresí,Ê
různéÊmateriály,ÊrůznéÊvelikosti.ÊKompreseÊhradíÊ
pojišťovnyÊ2xÊdoÊroka. 

              LídaÊNěmejcová 

14. února - členská schůzka + Valná hromada 

PředsedkyněÊspolkuÊMilenaÊNajmanováÊseznámilaÊčlenkyÊseÊzprávouÊ
oÊčinnostiÊspolkuÊzaÊrokÊ2022,ÊplánemÊčinnostiÊnaÊrokÊ2023ÊaÊrozpoč-
temÊnaÊrokÊ2023.ÊPředsedkyněÊrevizníÊkomiseÊJanaÊDundáčkováÊ
předneslaÊzprávuÊrevizníÊkomiseÊoÊkontroleÊhospodařeníÊspolkuÊzaÊ
rokÊ2022.ÊVšechnyÊdokumentyÊbylyÊčlenskouÊschůzíÊschváleny. 

MilenaÊNajmanováÊpoděkovalaÊvšem,ÊkdoÊseÊ
podíleliÊnaÊúspěšnéÊčinnostiÊspolkuÊvÊroceÊ2022Ê
zaÊjejichÊpráci.Ê 
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Na výšlapech a výletech 

31. prosince 2022 - Tradiční silvestrovský výšlap na Karlštejn 

ČasÊletíÊjakoÊbláznivýÊ..ÊaÊtakÊsiÊmůžemeÊodškrtnoutÊ6.ÊročníkÊsilvestrovskéhoÊvýšlapuÊnaÊKarlštejn.ÊByloÊnásÊ16ÊplusÊ
1ÊmaláÊturistka,ÊvnučkaÊHankyÊBayerovéÊaÊstatečnýÊpejsekÊJiřkyÊNajmanové.Ê 

RežieÊseÊsÊmalýmiÊvýjimkamiÊopakovala.ÊZredukovalyÊseÊzastávkyÊnaÊpřípitekÊ(minimálníÊzájem,ÊještěÊžeÊJanaÊmělaÊ
vaječňák,ÊkterýÊpárÊdamÊradostněÊuvítalo),ÊčímžÊseÊpodstatněÊzrychliloÊtempoÊvýstupu.Ê 

SÊněkolikaÊnovickamiÊjsmeÊseÊseznámilyÊaÊpřivítalyÊpřiÊvýstupuÊvÊZadníÊTřebani,ÊdalšíÊvelmiÊletméÊpozdraveníÊseÊsÊ
památečníÊlípouÊuÊkapličkyÊaÊneopominutelnáÊzastávkaÊsÊfotemÊnadÊstřechamiÊKarlštejna.ÊDalšíÊzměnaÊ:ÊnekončiloÊseÊ
obědemÊuÊKarlaÊIV.,ÊnýbržÊvÊhospůdceÊHájovnaÊuÊdubu,ÊcožÊjeÊažÊtěsněÊzaÊKarlštejnemÊsměremÊnaÊMořinu.ÊTamÊnásÊ
čekaliÊpříjemníÊmajitelé,ÊhořícíÊkrbÊaÊžebraÊmalebněÊupravenáÊsÊhořčicí,ÊkřenemÊaÊbramborovýmiÊkroužky.ÊČástÊcestyÊ
sÊnámiÊšlaÊMonika,ÊdceraÊEvičkyÊCha-
loupkové,ÊkteráÊodešlaÊnaÊjařeÊ2022.Ê
S nostalgiíÊjsmeÊsi ÊEvičkuÊaÊpříhodyÊ
s toutoÊnezapomenutelnouÊkamarád-
kou Êpřipomenuly.ÊTrochuÊnámÊnevyšlaÊ
choreografieÊsÊmanželiÊMaletičovými.Ê
MěliÊjsmeÊseÊsejítÊnaÊobědě,ÊaleÊchrabráÊ
VieročkaÊpoÊnemociÊaÊsÊfranckamaÊseÊ
rozhodla,ÊžeÊautoÊodložíÊdoleÊuÊBeroun-
kyÊaÊhradÊdobudeÊpěšky.ÊAÊtakÊjsmeÊseÊ
potkaliÊpoÊoběděÊnaÊzpátečníÊcestěÊkÊ
vlaku.ÊNoÊnicméněÊVierkaÊbylaÊpyšnáÊ
naÊsvůjÊvskutkuÊheroickýÊvýkonÊ(6Êkm,Ê
3ÊdoÊstrméhoÊkopce)ÊaÊtakÊžebraÊradost-
něÊoželela.ÊBude-liÊtempoÊnašehoÊpo-
choduÊtaktoÊpokračovat,ÊmusímeÊzvážit,Ê
zdaÊpříštíÊ7.ÊročníkÊnebudeÊproÊnásÊkrát-
kýÊaÊnepůjdemeÊtřebaÊpřesÊBeroun. 
 
MnohoÊštěstí,ÊzdravíÊaÊpohodyÊvÊnovémÊ
roce.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊBlanka 
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ProÊnásÊAlenkyÊjižÊpodruhéÊaÊopětÊúžasné.ÊTentokrátÊdoÊProkopákuÊzaseÊjinak.ÊŽAPkaÊJarkaÊmělaÊpřipravenouÊ
romantickouÊstezkuÊpřesÊHolyni.ÊČtyřiÊkilometryÊnenáročnáÊstezkaÊvedlaÊmeziÊvápencovýmiÊskalami,ÊkolemÊtratiÊ
RudnáÊuÊPrahy.ÊNaÊhlubočepskéÊstraněÊpřetínáÊúdolí PražskýÊsemmering.ÊV údolí,ÊkdeÊBarrandeÊnacházelÊtrilobi-
ty,ÊmůžemeÊdodnesÊnajítÊhlavonožce,ÊnaÊjařeÊpakÊzdeÊhnízdíÊbřehuleÊskalní.ÊDalejskýmÊúdolímÊ jsmeÊpřešlyÊdoÊ
údolíÊProkopskéhoÊaÊbyloÊcoÊobdivovat.ÊŠlyÊjsmeÊpoÊmístech,ÊkdeÊodÊNovéÊVsiÊpřitékáÊProkopskýÊpotokÊaÊodÊ
HolyněÊDalejskýÊpotok,ÊkolemÊDalejskéhoÊmlýnaÊažÊkÊTajemnéÊjeskyni.ÊAÊjakÊvelíÊŽAPkovskáÊtradice,ÊskončilyÊ
jsmeÊnaÊlouceÊnadÊjezírkem.Ê 
ByloÊnásÊdevět,ÊpětÊŽAPekÊaÊčtyřiÊAlenky.ÊStůlÊnaÊmístěÊzvanémÊVýleťákÊuÊDalejskéhoÊpotoka ÊprostřelyÊprecizníÊ

organizátorkyÊvánočnímÊ
ubrusem,ÊkterýÊbylÊvzápětíÊ
pokrytÊpestrýmiÊpochutina-
miÊaÊneméněÊbohatýmÊvý-
běremÊtekutinÊvčetněÊkávyÊ
aÊčiréÊvodyÊ(vÊmenšině).Ê
ZahájilyÊjsmeÊnovoročníÊ
přípitekÊšampusemÊaÊpo-
kračovalyÊbohatouÊkon-
zumacíÊiÊpestrouÊkonverza-
cíÊtéměřÊažÊdoÊsetmění.Ê
TakÊještěÊjednouÊpřipíjímeÊ
naÊnovoročníÊtradiciÊaÊnaÊ
dalšíÊsetkávání.ÊPohodovýÊnovýÊrok,ÊmiléÊkamarádkyÊŽAPky.                    

               BlankaÊaÊDaniela 

14. ledna - Betlémská kaple na Žižkově 

DleÊdesetiletéÊvánočníÊtradiceÊv ALENuÊjsmeÊchtělyÊjítÊkoncemÊrokuÊ
2022ÊdoÊBetlémskéÊkaple.ÊV téÊvelkéÊkapliÊnaÊBetlémskémÊnáměstíÊužÊ
jsmeÊbylyÊmnohokrát.ÊTentokrátÊjsemÊtedyÊvybralaÊBetlémskouÊkapliÊnaÊ
Žižkově,ÊoÊkteréÊmálokdoÊví.ÊKomentovanouÊprohlídkuÊseÊmiÊpodařiloÊ
domluvitÊs panemÊfarářemÊPavlemÊKalusemÊažÊnaÊ14.ÊlednaÊ2023. 
 
ŽižkovskáÊBetlémskáÊkapleÊČeskobratrskéÊcírkveÊevangelickéÊjeÊukrytáÊ
v ProkopověÊuliciÊuvnitřÊblokuÊdomů.ÊProšlyÊjsmeÊprůjezdemÊs původníÊ
dřevěnouÊdlažbouÊdomuÊUÊvelikéÊstudnyÊ(studnaÊjeÊtamÊstále,ÊvodaÊz níÊ
seÊpoužíváÊnaÊzaléváníÊfarníÊzahrady)ÊaÊocitlyÊseÊnaÊnádvoříÊpavlačovéhoÊ
domu,ÊkdeÊnaÊnásÊužÊčekalaÊpaníÊPleskotováÊz farníhoÊsboruÊaÊkaplíÊnásÊ

provedlaÊmístoÊpanaÊfarářeÊ(t.Êč.ÊzeÊ
zdravotníchÊdůvodůÊnepřítomného).Ê 
Ê 
TatoÊstavbaÊ–ÊchloubaÊkubismuÊ–ÊseÊzačalaÊstavětÊv roceÊ1913.ÊKubistickéÊprv-
kyÊv sakrálníÊstavběÊjsouÊjedinečnéÊv celosvětovémÊkontextu.ÊPrvníÊbohosluž-
byÊseÊtuÊkonalyÊvÊneděliÊ28.ÊčervnaÊ1914,ÊkdyÊvÊSarajevuÊbylÊzavražděnÊcísařÊ
pán.ÊVÊtéÊdoběÊšloÊoÊjedinouÊBetlémskouÊkapliÊvÊPraze.ÊTaÊnaÊStarémÊMěstěÊzÊ
konceÊ14.ÊstoletíÊzchátralaÊaÊkoncemÊ18.Ê
stoletíÊbylaÊzbořena.ÊNaÊjejímÊmístěÊnaÊ
StarémÊMěstěÊtakÊv době,ÊkdyÊseÊstavělaÊ
BetlémskáÊkapleÊnaÊŽižkově,ÊbylyÊjenÊčtyřiÊ
bytovéÊdomy.ÊAžÊvÊ50.ÊletechÊ20.ÊstoletíÊby-
laÊnováÊstavbaÊvybudovánaÊpodleÊhistorické-
hoÊobrazuÊtehdejšíÊkaple,ÊkdeÊkázalÊJanÊHus.Ê
ProÊfirmuÊMatějeÊBlechyÊz Karlína,ÊkteráÊ
stavělaÊžižkovskouÊkapli,ÊpracovalÊsecesníÊaÊ
kubistickýÊarchitektÊEmilÊKrálíčekÊ(např.Ê
projektovalÊdůmÊDiamantÊveÊSpálenéÊuliciÊ
neboÊkubistickouÊlampuÊnaÊJungmannověÊ
nám.)ÊKubistickéÊprvkyÊnaÊkapliÊjsouÊpatrnéÊ
hnedÊpřiÊpříchoduÊnaÊjejímÊzevnějšku.Ê

V průčelíÊjeÊreliéfÊBožíhoÊberánka,ÊplastikaÊknihyÊaÊkalicha,ÊveÊvýklencíchÊbustyÊ
JanaÊHusaÊaÊPetraÊChelčického.ÊV kapliÊseÊdochovalÊjedinečnýÊkubistickýÊinteriér.ÊÊ
ZvoniceÊbylaÊpřistavěnaÊvÊroceÊ1938ÊaÊzvonÊdoÊníÊdarovaliÊšvýcarštíÊevangelíci.Ê 

1. ledna 2023 - Novoroční vycházka do Prokopského údolí - pozvání od Klubu ŽAP 



SÊBetlémskouÊkaplíÊnaÊŽižkověÊseÊtakéÊpojíÊrodinaÊFafkových,Ê
kterouÊpřipomínáÊpamětníÊdeskaÊuÊvstupuÊdoÊkostela.ÊRodinaÊ
pracovalaÊvÊodbojiÊaÊpodporovalaÊparašutisty,ÊkteříÊměliÊspáchatÊ
atentátÊnaÊReinhardaÊHeydricha.ÊGabčíkÊaÊKubišÊuÊnichÊpobýva-
li.Ê 
 

KostelÊjeÊnyníÊvyužívánÊnaÊbohoslužby,ÊrůznáÊsetkání,ÊaleÊiÊ
koncertyÊaÊvýstavy,Ênapř.ÊvánočníÊkoncerty.ÊDoufám,ÊžeÊseÊtamÊ
přiÊnějakéÊtakovéÊpříležitostiÊopětÊpodíváme. 
 

PoÊprohlídceÊkapleÊaÊžižkovskýchÊuličekÊjsmeÊhledalyÊmístoÊ
na dobrýÊoběd.ÊBrzyÊjsmeÊstylověÊnašlyÊhospoduÊ„UÊSlovanskéÊ
lípy“,ÊkdeÊjsmeÊseÊnejenÊdobřeÊnajedly,ÊaleÊtakéÊochutnalyÊproÊ
násÊneznáméÊpivoÊsÊnázvyÊ„VycpanáÊvydra“ÊaÊ„ČernáÊsvině.“ 
 

DalšíÊčástÊdneÊjsmeÊještěÊvyužilyÊkÊvycházceÊaÊzaseÊobjevilyÊ
něcoÊnovéhoÊ–ÊŽižkovskýÊtunel,ÊkterýÊbylÊtentoÊdenÊnaposledÊ
otevřený,ÊprotožeÊhoÊčekalaÊrozsáhláÊrekonstrukce.ÊPřekvapivěÊjsmeÊseÊnaÊdruhémÊkonciÊdlouhéhoÊtuneluÊvynořilyÊ
v KarlíněÊaÊještěÊprošlyÊuliceÊtétoÊstáleÊseÊměnícíÊpražskéÊčtvrti.ÊVycházkuÊjsmeÊtedyÊzakončilyÊv chrámuÊsv.ÊCyrilaÊaÊ
Metoděje. 
 

ZaÊpárÊtýdnůÊpoÊtétoÊnávštěvěÊkrásnéÊkapleÊjsmeÊdostalyÊsmutnouÊzprávu,ÊžeÊpanÊfarářÊPavelÊKalus,ÊiÊkdyžÊpoÊoperaciÊ
vypadalÊjehoÊzdravotníÊstavÊnadějně,Êzemřel.ÊJeÊnámÊlíto,ÊžeÊkapleÊosiřela.       
                DanielaÊ 

28. ledna - Vycházka na Babu a k Matěji 

K vánočníÊaÊpovánočníÊdoběÊpatříÊnávštěvyÊBetlémů,ÊkteréÊjsouÊvystave-
nyÊv kostelíchÊvětšinouÊdoÊTříÊkrálů,ÊněkdeÊiÊdoÊHromnic.ÊVybralyÊjsmeÊ
siÊperníkovýÊbetlémÊv kosteleÊsv.MatějeÊvÊDejvicích.ÊBetlémÊjeÊvystavenÊ
jenÊoÊvíkenduÊaÊažÊodpoledne,ÊtakÊjsmeÊseÊnejdříveÊvydalyÊnaÊprocházkuÊ

doÊpražskéÊOsadyÊBaba. 
 
PřijelyÊjsmeÊautobusemÊdoÊ
zastávkyÊUÊMatějeÊaÊvydalyÊseÊ
hledatÊsprávnouÊcestu.ÊNejdřívÊ
jsmeÊšlyÊšpatně,ÊpakÊnásÊhodnýÊ
znalecÊmístaÊnasměrovalÊdoÊ
uliceÊNadÊPaťankou,ÊodkudÊužÊ
jsmeÊvidělyÊVltavuÊaÊtedyÊsprávnýÊsměrÊk našemuÊcíliÊ–ÊkeÊzřícenině.Ê
SkályÊostrohuÊBabaÊjsouÊchráněnáÊpřírodníÊpamátka.ÊZ vysokéhoÊsrázuÊ
nadÊřekouÊseÊnámÊ
otevřelyÊtřiÊkrásnéÊ
výhledyÊnaÊcelouÊ
PrahuÊz trochuÊ

nezvykléhoÊúhluÊpohleduÊ–ÊpodÊnámiÊDejvice,ÊnadÊnimiÊ
PražskýÊhrad,ÊnaprotiÊTroja,ÊBubeneč.ÊKdyžÊjsmeÊsiÊužilyÊ
vyhlídkuÊaÊprošlyÊvšechnyÊzákrutyÊaÊodbočkyÊtétoÊcesty,ÊnaÊ
konciÊjsmeÊuvidělyÊzříceninuÊBaba.ÊJsmeÊnaÊlevéÊstraněÊVl-
tavyÊnadÊPodbabouÊveÊvýšceÊ259ÊmÊn.Êm.ÊBabaÊjeÊdominantaÊ
tohotoÊkopce,ÊkterýÊbylÊpodleÊarcheologickýchÊprůzkumůÊ
osídlenÊjižÊodÊmladšíÊdobyÊkamenné.ÊV průběhuÊdobyÊtuÊby-
lyÊvinice,ÊpozdějiÊpostavenÊvinickýÊletohrádek,ÊkterýÊbylÊaleÊ
v 18.ÊstoletíÊpobořenÊaÊzahradaÊzlikvidována.ÊZříceninaÊleto-
hrádkuÊbylaÊvÊr.Ê1858ÊromantickyÊupravena.ÊDnesÊjeÊ
v žalostnémÊstavuÊpomalovanáÊsprejery,ÊaleÊseÊsvýmiÊgotic-
kýmiÊoknyÊpůsobíÊstejněÊimpozantně.Ê 
  

LednovýÊdenÊbylÊdostÊstudenýÊaÊvětrný,ÊiÊkdyžÊjsmeÊbylyÊtepleÊoblečeny,ÊstejněÊužÊjsmeÊseÊtěšilyÊdoÊtepla.ÊPoctivěÊ
jsmeÊprošlyÊcestouÊNaÊostrohuÊaÊulicíÊMatějskouÊnaÊprvorepublikovéÊfunkcionalistickéÊsídliště,ÊkteréÊvznikloÊnaÊ
přelomuÊ20.ÊaÊ30.ÊletÊ20.Êstoletí.ÊAÊnelitovalyÊjsme.ÊStojíÊtuÊkrásnéÊfunkcionalistickéÊvilyÊs plochouÊstřechouÊaÊ
terasouÊsÊvýhledemÊnaÊPrahuÊdleÊnávrhůÊarchitektaÊPavlaÊJanáka,ÊJosefaÊGočáraÊaÊmnohaÊdalších. 
PakÊjsmeÊzamířilyÊdoÊosvědčenéÊrestauraceÊNaÊstaréÊfaře.ÊNezklamala,ÊbyloÊtamÊteplo,ÊútulnoÊaÊdobréÊjídlo.ÊPoÊ
oběděÊužÊseÊnámÊdoÊzimyÊaÊnaÊdalšíÊvycházkuÊnechtělo,ÊposedělyÊjsmeÊaÊjenÊněkteréÊstatečnéÊAlenkyÊpokračovalyÊ
doÊkostelaÊsv.ÊMatěje.ÊMneÊnezlákalaÊaniÊslibovanáÊvůněÊperníkovéhoÊBetlému,ÊkterýÊzdeÊkaždoročněÊvystavují,Ê
aniÊprocházkaÊpoÊhřbitověÊuÊkostela,ÊnaÊněmžÊodpočíváÊnapř.ÊAloisÊRašín,ÊPavelÊJanákÊneboÊJosefÊKemr,ÊaniÊmís-
to,ÊkdeÊseÊodÊrokuÊ1521ÊtradujíÊslavnéÊsvatomatějskéÊpoutě.ÊJistěÊseÊtamÊpodívámÊjindy,ÊtřebaÊv létě. 
                ÊÊÊÊDaniela 
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19. února - Kouřim - Staročeský masopust 

MasopustníÊveselíÊiÊsÊnámiÊAlenkamiÊ
doraziloÊdoÊkouřimskéhoÊskanzenuÊ
19.února.ÊKdyžÊsvítiÊslunce,ÊjeÊjasno,Ê
třebaÊiÊsněhovýÊpoprašekÊ–ÊtoÊjeÊpakÊ
snadnáÊmasopustníÊtaškařice.ÊNás,ÊcoÊ
nejsmeÊzhýčkané,ÊpřivítalaÊKouřimÊtrva-
lýmÊdeštěm,Êblátem,Êvětrem,ÊpocitovouÊ
teplotouÊvÊzápornýchÊčíslech.ÊToÊnásÊaleÊ
neodradilo.ÊPoÊšvejkovskéÊanabázi,ÊkdyÊ
násÊpětÊiÊsÊpejskemÊOzimÊnarvanýchÊvÊ
HančiněÊautě,ÊkonečněÊKouřimÊnašlo.Ê
PomohlyÊtomuÊchytréÊtelefonyÊsÊGPSÊ–Ê
bylyÊjsmeÊsnadÊveÊvšechÊstředočeskýchÊ
vesničkáchÊsměremÊnaÊKutnouÊhoruÊ–ÊvÊ
některýchÊiÊdvakrát.ÊSkanzenÊjsmeÊužÊ
našlyÊbezÊ
GPS,ÊuÊpo-
kladnyÊseÊ

pozdravilyÊsÊMaruškou,ÊAlenkouÊaÊJanou,ÊkteréÊabsolvovalyÊne-
záživnou,ÊrychlouÊcestuÊvlakem.ÊPardonÊ–ÊvýhledyÊprýÊbylyÊ
úžasné. 
 
NávštěvnostÊiÊpřesÊpočasí,ÊoÊkterémÊseÊříká,ÊžeÊbyÊpsaÊnevyhnal,Ê

bylaÊbohatá.ÊProšly,Êproklouza-
lyÊbahnem,ÊjsmeÊsnadÊvšechnyÊ
lidovéÊstavby,ÊvystályÊfrontuÊ
naÊbáječnouÊprdelačku,ÊkoupilyÊ
jelita,ÊtlačenkuÊaÊpokochalyÊseÊ
pohledemÊnaÊtypickéÊmaso-
pustníÊmastné,ÊtučnéÊpokrmy,Ê
některéÊsiÊdalyÊnadýchanouÊ
koblihu. 
 
PoÊtéÊjsmeÊseÊpotěšilyÊpohle-
demÊnaÊprůvodÊtradičníchÊma-
sek.ÊNárodopisnýÊsouborÊKo-
houtekÊmělÊpřipravenéÊfolklor-
níÊvystoupeníÊsÊtanci.ÊByloÊcoÊ
poslouchatÊaÊčímÊseÊtěšit. 
 
TrochuÊhistorieÊ–ÊmasopustÊ

začínáÊpoÊsvátkuÊTříÊkrálůÊ6.ÊlednaÊaÊkončíÊPopelečníÊstředouÊnaÊ
začátkuÊpůstuÊpředÊVelikonocemi.ÊLetosÊ26.Êúnora. 
 
CestaÊdomůÊužÊbylaÊbezÊGPSÊrychlá,Ênedobrodružná. 
IÊtakÊmůžemeÊříctÊ–ÊužilyÊjsmeÊsiÊto!!!Ê          Maruška 
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Od 19. ledna do 15. února probíhala v Galerii výstava obrazů Jaroslavy Kotalové s názvem Smyslu-
plné pokračování. JaroslavaÊKotalováÊjeÊdlouholetouÊ
členkouÊspolkuÊALEN.Ê 

 

19.ÊlednaÊodÊ
17:30ÊhodÊ
proběhlaÊvel-
kolepáÊver-
nisáž zaÊ
účastiÊzají-

mavýchÊhostůÊaÊhudebníhoÊdoprovoduÊskvěléÊzpěvačkyÊaÊkytaristkyÊFri-
dyÊWeinbergerové.ÊVýstavaÊbylaÊprodejníÊaÊkaždýÊsiÊzdeÊmohlÊvybratÊ
obrazÊneboÊobrázekÊblízkýÊjehoÊsrdci.ÊJáÊjsemÊsiÊkoupilaÊdokonceÊobráz-
kůÊněkolik,ÊněkteréÊjižÊvisíÊuÊmneÊdoma,ÊněkteréÊčekajíÊnaÊsvouÊpříleži-
tostÊjakoÊdárky.Ê30Ê%ÊzÊvýtěžkuÊzÊprodejeÊobrazůÊJarkaÊvěnovalaÊGaleriiÊ
proÊonkologickéÊpacientyÊnaÊjejíÊprovoz.Ê 

Galerie pro onkologické pacienty a podporující umělce 

V kultuře 

Co o sobě prozradila Jarka Kotalová na pozvánce na výstavu do Galerie pro onkologické pacienty? 



Dernisáž výstavy obrazů Jarky Kotalové seÊkonalaÊ15.ÊúnoraÊaÊstáloÊtoÊzaÊto.Ê
NaÊakciÊseÊsešloÊhodněÊlidíÊzÊrodinyÊÊJarky,ÊzeÊspolkuÊALEN,ÊzÊokruhuÊkamarádůÊaÊ
přátelÊnejenÊJarky,ÊaleÊiÊGalerie.Ê
TadyÊjsemÊsiÊznovuÊuvědomila,Ê
jakÊsilnéÊpoutoÊmeziÊlidmiÊtvoříÊ
uměníÊaÊsounáležitost.Ê 

SoučástíÊdernisážeÊbyloÊkulturníÊ
vystoupeníÊNinyÊDanišovéÊsÊje-
jímÊzpěvemÊaÊhrouÊnaÊklávesyÊaÊ
úžasnéÊpaníÊJarmilkyÊzÊOstravy,Ê
kteráÊnásÊrozparádilaÊhrouÊnaÊ
příčnouÊflétnuÊaÊdokázalaÊnásÊ
vtáhnoutÊdoÊrytmu.ÊSeÊzpěvemÊ

pomáhalaÊiÊ
FridaÊ
Weinberge-
rová,Êtento-
kráteÊbezÊ
kytary.Ê 

CeléÊodpo-
ledneÊažÊdoÊ
večeraÊbyloÊ
podÊtaktov-
kouÊNinyÊ

Danišové,ÊkteráÊsÊpřispěnímÊdětíÊnamalovalaÊobrazÊurčenýÊ
proÊposledníÊčástÊakceÊ-Êdražbu.ÊDětiÊzapojilaÊiÊdoÊpromená-
dyÊvÊmaskáchÊpřiÊpísniÊLadyÊkarneval.ÊVšichniÊseÊvelmiÊ
baviliÊaÊprogramÊpomaluÊpřešelÊdoÊdražby,ÊdoÊkteréÊvěnova-
laÊJarkaÊKotalováÊněkolikÊsvýchÊobrázkůÊaÊkeramikÊaÊNinaÊ

DanišováÊkrásnáÊ
bavlněnáÊtrikaÊsÊ
potiskemÊsvýchÊ
grafik.ÊAÊdražiloÊ
se….ÊcenyÊseÊvÊ
některýchÊpřípa-
dechÊvyšplhalyÊažÊ
naÊněkolikaná-
sobkyÊcenÊvyvo-
lávacích.ÊVýtěžekÊ
zÊdražbyÊvěnova-
lyÊJarkaÊiÊNinaÊ
GaleriiÊproÊonkologickéÊpacienty.Ê 

DernisážÊsplnilaÊaÊvÊmnohaÊohledechÊpředčilaÊ
méÊočekávání.ÊNávštěvníciÊsiÊpřiÊskleničceÊ
vínaÊaÊobčerstveníÊzazpívali,ÊpotěšiliÊse,Êpoba-
viliÊseÊaÊmnozíÊsi,ÊkroměÊpříjemnéhoÊzážitkuÊzÊ
akce,ÊodnesliÊdomůÊiÊvydraženéÊpředmětyÊaÊ

skvělýÊpocit,ÊžeÊudělaliÊněcoÊproÊdobrouÊvěc. 

DěkujiÊGalerii,ÊděkujiÊIrenceÊKraftovéÊzaÊto,ÊžeÊjsou...ÊAžÊtadyÊjsemÊplněÊpochopilaÊvětu,Ê
seÊkterouÊseÊčastoÊsetkávámÊ"NemocÊmiÊhodněÊvzala,ÊaleÊtakéÊhodněÊdala".ÊDěkujiÊzaÊ
možnostÊseÊveÊvelmiÊpříjemnémÊprostředíÊGalerieÊpotkávatÊaÊseznamovatÊseÊseÊskvělýmiÊ
lidmi,ÊobdivovatÊjejichÊdovednosti,ÊuměníÊneboÊjenÊto,ÊjacíÊjsou.ÊÊÊMilenaÊNajmanová 
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TakéÊv zimníchÊměsícíchÊnaÊpřelomuÊrokuÊ
2022/2023ÊjsmeÊprožívalyÊkrásnáÊsetkáníÊ
v Galerii pro onkologické pacienty a pod-
porující umělce s Irenkou Kraftovou aÊ
jejímiÊhosty.ÊJakÊjsmeÊavizovalyÊv minulémÊ
čísle,Êv prosinciÊprobíhalaÊv tétoÊgaleriiÊvý-
stava Radky Jesenské „Poznání světa – 
poznání sama sebe“. RadkaÊpoÊoperaciÊaÊ
chemoterapii,ÊkdyžÊnejhoršíÊnaštěstíÊzvládla,Ê
zkusilaÊseÊodreagovávatÊtečkovánímÊman-
dal,ÊkeramikyÊaÊdalšíchÊdomácíchÊdekorací.Ê
PozdějiÊsiÊpořídilaÊiÊprofesionálníÊnástrojeÊaÊ
barvyÊnaÊtečkováníÊaÊvymýšlelaÊtvaryÊaÊba-
revnéÊkombinaceÊmandal.ÊJejíÊvýstavaÊmneÊ
uchvátilaÊaÊtakÊjsemÊsiÊz jejíÊtvorbyÊudělalaÊ
radostÊ(aÊnejenÊjá)Ê-ÊjedenÊz jejíchÊobrazůÊ
jsemÊsiÊpodÊstromečekÊkoupila.ÊObdivujiÊjejíÊ
fantaziiÊaÊšikovnost,ÊnaopakÊproÊRadkuÊjeÊ

potěšením,ÊkdyžÊseÊnámÊjejíÊpráceÊlíbí.ÊPro-
toÊseÊtakéÊrozhodlaÊpřipravitÊworkshop, 
dokonce už dva, a zavést nás do světa 
teček, zeÊkterýchÊtvoříÊobrazy.ÊOÊoběÊsetká-
níÊbylÊvelkýÊzájemÊaÊAlenkyÊsiÊtečkováníÊ
vyzkoušely,ÊsvéÊvýtvoryÊsiÊmohlyÊodnést.Ê
RadostÊměliÊvšichni.Ê 

 
V lednuÊseÊtakéÊv GaleriiÊv rámci 
„Projektu SETKÁVÁNÍ:ÊoÊnemoci,Êsíle,Ê
zkušenostechÊaÊnaději“ÊpromítalÊdalšíÊdoku-
mentárníÊfilmÊnaÊzávažnéÊtéma:ÊSvětlana 
Lazarová „Syndrom vyhoření“. Světlana,Ê
absolventkaÊDivadelníÊkonzervatořeÊv PlovdivuÊaÊFAMUÊv Praze,ÊnámÊoÊtomtoÊ
stavuÊemočníÊiÊfyzickéÊnepohody,ÊstresuÊaÊdlouhodobéhoÊvyčerpáníÊpřiÊpráciÊ
s lidmi,ÊpředvedlaÊfilmÊ-ÊpříběhÊaÊpřidalaÊdalšíÊsvéÊzkušenosti.ÊProfesionálníÊvyho-

ření,ÊtoÊjeÊztrátaÊmotivace,ÊpocitÊbezmocnosti,ÊaÊmáÊvlivÊnaÊpsychickéÊaÊfyzickéÊzdravíÊčlověka.ÊOÊstresuÊaÊjehoÊpůso-
beníÊnaÊfyzickéÊzdravíÊseÊvyjádřilaÊtakéÊpřítomnáÊpaníÊrehabilitačníÊlékařka.ÊMyslím,ÊžeÊbyÊtoÊměliÊvidětÊaÊslyšetÊ
všichni,ÊkteříÊchtějíÊopravduÊpomáhatÊaÊpřitomÊneublížitÊsobě. 

 
PrvníÊúnorovéÊsetkáníÊv GaleriiÊbyloÊneobvykleÊ
naÊsmutnéÊtéma,ÊdalšíÊz jindyÊveselýchÊvečerůÊ
Miloně Čepelky „Čtení pro statečné“ÊbyloÊten-
tokrátÊs překvapením.ÊPřekvapenímÊbylÊvlastníÊ
výběrÊčetbyÊMiloně,ÊkterýÊneprozradilÊdoÊposledníÊ
chvíleÊaniÊIrence.ÊPodleÊjehoÊslovÊ„vyhrabalÊdomaÊ
svéÊveršovanéÊpovídky,ÊnaÊkteréÊužÊsámÊmálemÊ
zapomnělÊaÊkteréÊnikdoÊneznal“.ÊPředÊ25ÊletyÊhoÊ
bolestněÊzasáhlaÊnáhláÊdobrovolnáÊsmrtÊjehoÊblíz-
kéhoÊkamarádaÊaÊtěmitoÊtextyÊseÊk tomuÊvyjádřilÊaÊ
s přítelemÊseÊrozloučil.ÊVidělyÊjsme,ÊžeÊpanÊMiloňÊ
jeÊopravduÊmužÊmnohaÊprofesí,ÊdovedeÊrozesmátÊiÊ
mluvitÊaÊpsátÊvážně.ÊAleÊsetkáníÊneskončiloÊsmut-
ně,Êp.ÊČepelkaÊsiÊs námÊdálÊveseleÊpovídalÊaÊrádÊ
podepisovalÊpozvánkyÊneboÊpřinesenéÊknížky.Ê
    ÊÊ  Daniela 
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Černá hodinka v GONGU (nedostaloÊseÊdoÊposledníhoÊčíslaÊčasopisu) 

VÊúterýÊ25.Ê10.ÊjsmeÊmělyÊpoÊdlouhéÊdoběÊopětÊmožnostÊvyužítÊpozvání Ligy proti rakoviněÊnaÊdalšíÊČernou ho-
dinkuÊsÊIvanouÊaÊDavidemÊKrausovýmiÊnaÊMaléÊscéněÊDivadlaÊGong.ÊJeÊtamÊpříjemnéÊposezeníÊuÊmalýchÊstolkůÊpřiÊ
svíčkáchÊaÊdobrémÊpití.ÊByloÊjakoÊvždyÊnabito.ÊPotkalyÊjsmeÊtamÊiÊnašeÊkamarádkyÊzÊKlubuÊŽAP,ÊtakéÊpravidelnéÊ
návštěvniceÊtěchtoÊvečerů.ÊKrausoviÊpřipraviliÊpořadÊMISTŘIÊTŘÍÊSTOLETÍÊsloženýÊzÊhistorekÊzeÊživotaÊslavnýchÊ
skladatelůÊvážnéÊhudby,ÊkteréÊformouÊdialogůÊvyprávěliÊspolečněÊsÊFilipemÊSychrou.ÊPovídáníÊbyloÊsamozřejměÊdo-
provázenoÊukázkamiÊpřekrásnéÊhudbyÊ-ÊMenuetÊJohannaÊSebastianaÊBachaÊ(jednohoÊzÊnejvětšíchÊskladatelůÊ1.Êpolo-
vinyÊ18.Êstoletí),ÊAveÊMariaÊfrancouzskéhoÊskladateleÊCharleseÊGounoda,ÊNěmeckýÊtanecÊmistraÊvídeňskéhoÊklasicis-
muÊWolfgangaÊAmadeaÊMozarta,ÊKvartetÊAntoniaÊVivaldiho,ÊLabuťÊCamillaÊSaint-SaenseÊaÊskladbyÊdalšíchÊmistrů.Ê
NaÊzávěrÊzaznělaÊSerenádaÊLudwigaÊvanÊBeethovenaÊaÊužÊjenÊdlouhýÊpotlesk,ÊděkováníÊaÊkvětiny.Ê 

PříštíÊsetkáníÊvÊGonguÊseÊ-ÊjakÊvšichniÊpřítomníÊdoufajíÊ-ÊuskutečníÊvÊprosinciÊ-ÊpoÊdlouhéÊdoběÊvynucenéÊpauzyÊ
KrausoviÊpřipravujíÊzaseÊVánočníÊČernouÊhodinku.ÊUžÊteďÊseÊtěšíme.     Daniela 
 

Koncerty na Korunní  

PravidelněÊvždyÊprvníÊúterýÊv měsíciÊrádaÊchodímÊodpoledneÊdo ModlitebnyÊČCEÊnaÊKorunníÊ60.ÊÚstavÊA.ÊDvořákaÊ
proÊkulturníÊživotÊseniorůÊtamÊpořádáÊkrásnéÊkoncerty.Ê 

LednovýÊkoncertÊjakoÊvždyÊuvádělÊaÊprogramemÊprovázelÊpanÊprofesorÊRadoslavÊKvapil.ÊJehoÊbrilantníÊhraÊnaÊklavírÊ
aÊpreludiaÊaÊfugyÊTemperovanéhoÊklavíruÊJ.ÊS.ÊBachaÊaÊdalšíÊsonatyÊop.Ê14ÊaÊop.Ê53ÊValdštýnskáÊL.ÊvanÊBeethovenaÊ
jsmeÊvyslechlyÊv posvátnémÊtichu.Ê 

ÚnorovýÊkoncert,ÊkterýÊuvádělaÊEvaÊKnappová,ÊhostilÊdvěÊmladéÊumělkyněÊ(poÊtřechÊletechÊužÊpoÊdruhé)ÊviolistkuÊ
KristinuÊFialovouÊaÊklavíristkuÊYukieÊIchimuru.ÊSonátyÊaÊvalčíkyÊv jejichÊpodání,ÊjejichÊsouhraÊaÊsvěžestÊbylyÊdoko-
nalé.Ê 

PříštíÊkoncertÊseÊkonáÊ7.ÊbřeznaÊodÊ14,30ÊhodinÊaÊvystoupíÊnaÊněmÊStudentiÊPražskéÊkonzervatoře.ÊSrdečněÊvásÊ
všechnyÊzveÊprof.ÊKvapilÊaÊEvaÊKnappováÊ……ÊaÊtakéÊDaniela 
 

Nejnovější zpráva z prken, která znamenají svět 

VelkáÊpartaÊAlenekÊ(dvanáct)ÊseÊvypravilaÊdoÊdivadla.ÊPozvalaÊnásÊnašeÊkamarádkaÊaÊčlenkaÊMarta z Vrchlabí.ÊPři-
jelaÊdoÊPrahyÊsÊVlasteneckým divadelním souborem VlastíkÊsÊpředstavenímÊREVIZORÊodÊN.ÊV.ÊGogola.ÊTutoÊ
komediiÊoÊpětiÊdějstvíchÊv překladuÊZdeňkaÊMahleraÊhráliÊv DivadleÊD21ÊnaÊVinohradech,ÊjehožÊprostoryÊmělyÊjedi-
nouÊvaduÊ–ÊspoustuÊschodůÊnahoru.ÊAleÊnahořeÊtoÊvynahradiloÊpříjemnéÊpřátelskéÊdomácíÊprostředí,ÊvůněÊsvařákuÊaÊ
polévkyÊaÊvšudeÊmilíÊlidé. 

UsadilyÊjsmeÊseÊv prvníÊřaděÊaÊ
očekávalyÊcoÊseÊbudeÊnaÊprázd-
néÊscéněÊdít.ÊTuÊaleÊbrzyÊzaplni-
lyÊžidleÊ–ÊžidleÊvÊhlavníÊroli!Ê
PochopilyÊjsmeÊteprve,ÊpročÊnaÊ
plakátuÊk představeníÊjeÊžidleÊ
ověšenáÊkravatamiÊaÊdalšímiÊ
rekvizitami.ÊKaždáÊkravataÊur-
čovala,ÊkomuÊžidleÊpatříÊhajtma-
novi,Êinspektorovi,ÊsoudciÊatd.Ê
KaždýÊz nichÊseÊsvojíÊžidlíÊhrál,Ê
přenášelÊnaÊniÊsvéÊpocity,Êvyři-
zovalÊsiÊs níÊsvéÊúčty.ÊPředstave-
níÊbyloÊvtipné,ÊnápaditéÊaÊdyna-
mické,ÊbezvadněÊjsmeÊseÊbavily.Ê
HerciÊiÊžidleÊtoÊvydrželiÊ(židleÊ
bylyÊvlastníÊdovezenéÊažÊ
z Vrchlabí).ÊChlestakovÊvyuží-
valÊomylu,ÊžeÊjeÊpovažovánÊzaÊ
revizora,ÊaÊtakéÊmuÊvyhovovalaÊ
podlézavostÊmístníchÊúředníků,Ê
aÊtakÊseÊbrzyÊpropilÊdoÊněmoty.ÊMartaÊjakoÊhospodyněÊseÊsnažilaÊ
ChlestakovaÊtrochuÊusměrnit,ÊaleÊmarně.ÊObdivovánÊženamiÊ
v hejtmanověÊrodiněÊpředvedlÊúžasnýÊvýkon.ÊV roliÊokresníhoÊsoudceÊ
jsmeÊpoznalyÊLiboraÊ-ÊnašehoÊznáméhoÊz pobytuÊv HerlíkovicíchÊ
(muzikantÊaÊvypravěč).ÊBylÊtoÊmocÊpěknýÊvečer.ÊDěkujemeÊMartěÊzaÊ
pozvání. 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊDanielaÊaÊ11ÊAlenekÊaÊdalšíchÊkamarádek 
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Co se dělo v neziskovém sektoru 

Vánoční koncert Ligy proti rakovině ve velké aule Karolina 

Předvánoční setkání na Ministerstvu zdravotnictví dne 8. prosince 2022 

NaÊtradičnímÊvánočnímÊsetkáníÊsÊpacientskýmiÊorganizacemiÊaÊorganizacemiÊnaÊpomocÊpacientů,ÊkteréÊseÊuskutečniloÊ
naÊMinisterstvuÊzdravotnictví,ÊzástupciÊaÊzástupkyněÊministerstva zhodnotiliÊdosavadníÊspolupráci,Êinformovali oÊ
dalšímÊvývojiÊaÊpoděkovaliÊzaÊzapojeníÊdoÊpracíÊnaÊministerstvu.ÊPan ministr Vlastimil Válek,ÊkterýÊseÊletošníhoÊ
setkáníÊz pracovníchÊdůvodůÊnemohlÊúčastnit,ÊzaslalÊpacientskýmÊorganizacímÊzdravici,ÊveÊkteréÊjimÊvyjádřilÊpodpo-

ru,ÊoznačilÊjeÊzaÊjedenÊzeÊzákladníchÊkamenůÊčes-
kéhoÊzdravotnictvíÊaÊuvedl,ÊžeÊjakÊdosavadní,ÊtakÊ
budoucíÊspolupráceÊs pacientskýmiÊorganizacemiÊ
jeÊjehoÊprioritou. 

CeléÊsetkáníÊmoderovala Kateřina Slabá,Êve-
doucíÊodděleníÊpodporyÊprávÊpacientůÊ(OPP),Ê
kteráÊinformovalaÊoÊvizi,Êideálním stavu,ÊkeÊkte-
rémuÊpráceÊOPPÊsměřuje,ÊkterýmÊje existence 
dostatku systémově vytvořeného prostoru pro 
participaci pacientů ve zdravotnictví, hlasu 
pacientů je nasloucháno, pacienti možnosti 
zapojování využívají a využívat umějí. ÊPan 
Vlastimil Milata,ÊpředsedaÊPacientskéÊrady,Êshr-
nulÊročníÊpráciÊPacientskéÊradyÊaÊjejíÊspolupráciÊsÊ
pacientskýmiÊorganizacemi.ÊÊNásledovalaÊřadaÊ
zajímavýchÊpříspěvků. 
    MilenaÊNajmanová 

VÊúterýÊ6.ÊprosinceÊseÊkonalÊopětÊvÊnádhernýchÊprostoráchÊUniverzityÊKarlovyÊveÊvelkéÊ
auleÊKarolinaÊvánočníhoÊkoncertu.ÊKoncert Advent na dvou světadílech užÊsvýmÊnázvemÊnaznačoval,ÊžeÊpůjdeÊoÊ
cosiÊvýjimečného,ÊaÊmyÊseÊtakÊmohliÊtěšitÊnaÊhudbuÊnejenÊzÊtuzemska,ÊaleÊiÊzaÊ„velkouÊlouží“.ÊKoncertÊseÊkonalÊpodÊ
záštitouÊVelvyslanectvíÊArgentinskéÊrepublikyÊvÊPraze.ÊVÊúvoduÊvečeraÊvystoupilaÊpředsedkyněÊLigyÊprotiÊrakoviněÊ
MUDr.ÊMichaelaÊFridrichová,ÊkteráÊpřítomnéÊvřeleÊuvítalaÊnaÊposledníÊakciÊLPRÊvÊroceÊ2022ÊaÊveÊdruhéÊčástiÊvečeraÊ
předalaÊlaureátůmÊvýročníÊceny.ÊÊ 

VÊprůběhuÊvečeraÊvystoupilyÊdvaÊsoubory.ÊPrvníÊsouborÊ
ARPAÊGRAZIOSOÊjeÊkomorníÊtělesoÊnetradičníhoÊslo-
ženíÊiÊzvuku,ÊsólovýÊsopránÊseÊvÊněmÊpojíÊsÊbarevnýmiÊ
tónyÊsnivéÊharfy,ÊstříbrnýmÊzpěvemÊhouslíÊaÊpodmani-
vým,ÊaltověÊzabarvenýmÊzvukemÊvioly.ÊTentoÊsouborÊ
čtyřÊvýjimečnýchÊinterpretekÊnásÊslavnostněÊnaladilÊnaÊ

vánočníÊatmosféruÊhnedÊprvníÊskladbouÊVánočníÊnocÊaÊVá-
nočníÊroztomilostÊzÊVánočníÊmuzyky.ÊÊ 

DruhýmÊsouboremÊbyloÊCUARTETOÊNAVIDEÑOÊ
(VánočníÊkvarteto),ÊcožÊjeÊsouborÊumělců,ÊkteříÊžijí,ÊpracujíÊ
aÊmuzicírujíÊvÊČeskéÊrepublice.ÊArgentinskéÊrytmyÊskvěleÊ
doplňovalyÊslavnostníÊatmosféru. 

NaÊzávěrÊseÊobaÊsouboryÊpropojilyÊaÊpřineslyÊnámÊvskutkuÊjedinečnýÊkrásnýÊhudebníÊzážitek.ÊÊÊÊÊMilenaÊNajmanová 



TatoÊ slavnostníÊ akceÊ bylaÊ pořádánaÊ jakoÊ
poděkováníÊ Národní asociace pacient-
ských organizací zaÊpodporuÊaÊspoluprá-
ci,ÊkteréÊseÊjíÊdostaloÊvÊprvnímÊroceÊfungo-

váníÊprávěÊodÊpacientskýchÊorganiza- cí.ÊByloÊ příjemnéÊ zastavitÊ seÊ vÊ před-
vánočnímÊ shonuÊ aÊ společněÊ vychut- natÊ hodinuÊ krásnéÊ hudbyÊ vÊ jedineč-
némÊ prostředíÊ synagogy,Ê kolemÊ nížÊ většinouÊjenÊrychleÊprocházíme.ÊVar-
hanníÊ koncertÊ (VáclavÊ Peter)Ê dopro- vodilaÊ trubkaÊ (PetrÊ Cibulka)Ê aÊ zpěvÊ
(MiroslavaÊČasarováÊ–Êsoprán). 
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Koncert pro dobré duše konaný 8. prosince 2022 v Jeruzalémské synagóze  

Předvánoční setkání s Klubem ŽAP 12. prosince 2022 

 NaÊzákladěÊmiléhoÊpozváníÊodÊkamarádekÊzÊKlubuÊŽAPÊjsmeÊseÊzú-
častnilyÊpředvánočníhoÊsetkání,ÊkteréÊseÊkonaloÊvÊpříjemnýchÊprosto-
ráchÊČakovickémÊzámečku.Ê 

ProgramÊzahájilaÊaÊvšechnyÊuvítalaÊJarkaÊPetrováÊaÊpředalaÊslovoÊ
DaněÊHybšové,ÊkteráÊnásÊveÊsvémÊadventnímÊrozjímáníÊuvedlaÊdoÊ
slavnostníÊpředvánočníÊnálady.Ê 

JakoÊvzácnýÊhostÊvystoupilaÊHankaÊKřížková,ÊkteráÊzazpívalaÊněko-
likÊpísní.ÊVystoupeníÊHankyÊKřížkovéÊjeÊvždyÊúžasnýmÊzážitkem.Ê 

PoÊpřestávceÊseÊmikrofonuÊujalÊJiříÊŠkvára,ÊkterýÊhudbouÊaÊzpěvemÊ
zvedlÊzeÊžidlíÊtancechtivéÊosazenstvoÊaÊvšichniÊseÊskvěleÊbavili.Ê 

JakoÊposled-
níÊnaÊpro-
gramuÊbylaÊ
bohatáÊtom-
bola,ÊkdeÊ
každýÊlístekÊ
vyhrávalÊ…Ê
aÊcenyÊbylyÊ

skutečněÊpěknéÊaÊhodnotné.Ê 

NaÊakciÊbyloÊvýbornéÊobčerstveníÊaÊmyÊjsmeÊseÊ
rozcházelyÊdoÊsvýchÊdomovůÊsÊpocitemÊvelmiÊ
příjemněÊstrávenéhoÊodpoledneÊmeziÊskvělýmiÊ
lidmi. 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊMilenaÊNajmanová 
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PragueONCO konané dne 25. ledna 2022 

V lednuÊseÊv hoteluÊClarionÊuskutečniloÊ14.ÊPražskéÊmezioborovéÊon-
kologickéÊkolokvium,ÊkteréhoÊjsemÊseÊzúčastnilaÊs našíÊpředsedkyníÊ
Milenou.Ê 

ÚvodemÊprof.ÊSamuelÊVokurkaÊpředstavilÊknihu Komplikace onkolo-
gických pacientůÊaÊmožnostÊřešeníÊv primárníÊpéči,ÊkteráÊbylaÊnásled-
něÊpokřtěna.ÊKnihaÊseÊvěnujeÊpodpůrnéÊléčbě.ÊCílemÊjeÊprodloužitÊaÊ
zlepšitÊkvalituÊživotaÊonkologickýchÊpacientů.ÊDůležitáÊjeÊspolupráceÊ
s odborníky,ÊodÊsestřičekÊažÊpoÊodbornéÊspecialisty.ÊTutoÊknihuÊnapsalÊ
prof.ÊVokurkaÊs kolektivemÊ21ÊodbornýchÊautorůÊaÊmůžeÊsloužitÊtakéÊjakoÊučebniceÊproÊlékaře. 

V dalšímÊpříspěvkuÊPetraÊAdámkováÊpředstavilaÊpacientskouÊorganizaciÊHlas onkologickýchÊpacientů.ÊV projektuÊ
CestaÊpacientaÊseÊsnažíÊpopsatÊcelouÊcestuÊonkologickéhoÊpacientaÊzdravotnímÊsystémem,ÊodÊdiagnostikyÊažÊpoÊsoci-
álníÊpomoc.ÊZpracovánÊjeÊnádorÊprsu,ÊděložníhoÊhrdla,ÊplicÊaÊprostaty. 

www.hlaspacientu.czÊÊÊÊÊneboÊÊÊhttps://www.linkedin.com/company/hlas-pacientuÊ 

VěnujíÊseÊiÊprávuÊnaÊ2.ÊnázorÊ–ÊpodrobnéÊinformaceÊjsouÊk nalezeníÊnaÊwebuÊ:Êhttps://www.nzip.cz/clanek/238-pravo-
na-druhy-nazor 

S pacientskýmiÊorganizacemiÊspolupracujeÊtéžÊMasarykůvÊonkologickýÊústavÊv Brně.ÊVelkouÊpodporuÊmajíÊdíkyÊře-
diteliÊMOÚÊprof.ÊMarekÊSvoboda,ÊkterýÊví,ÊžeÊpacientskéÊorganizaceÊdoplňujíÊpráciÊlékařůÊv běžnémÊprovozu.ÊProjektÊ
Nebýt na to samaÊjeÊurčenÊonkologickýmÊpacientůmÊv léčbě. 

TradičníÊBrněnskéÊonkologickéÊdnyÊseÊuskutečníÊv listopaduÊ2023. 

www.onkologickedny.cz 

ProjektÊOnkoÊFitÊseÊvěnujeÊpohybovéÊaktivitěÊpacientůÊpřed,ÊběhemÊiÊpoÊléčbě.ÊPacientůmÊveliceÊprospívá.ÊBližšíÊin-
formaceÊ:Êhttps://onkofit.cz 

VeÊspolupráciÊs MOÚÊzaložilaÊAnna BeránkováÊnovouÊpacientskouÊorganizaciÊBrainÊCzech,Êz.s..ÊSamaÊžijeÊ10ÊletÊ
s neoperovatelnýmÊnádoremÊmozkuÊaÊchceÊtímtoÊzpůsobemÊsdíletÊinformaceÊaÊvytvořitÊkomunituÊs toutoÊdiagnózou. 

 
V dalšímÊpříspěvkuÊnásÊMgr.ÊŠárkaÊSlavíková,ÊředitelkaÊAmelie,ÊseznámilaÊs tím,ÊcoÊlzeÊnyníÊočekávatÊodÊzdravotně 
sociálního pomezí,ÊjakáÊjsouÊřešeníÊsociálníchÊproblémů.ÊMinisterstvoÊzdravotnictvíÊaÊMinisterstvoÊpráceÊaÊsociál-
níchÊvěcíÊspolečněÊv tétoÊoblastiÊnekomunikují,ÊproblémyÊv tétoÊoblastiÊstáleÊtrvají.ÊMPSVÊřešíÊoblastÊfinancováníÊ
různýchÊprojektů,ÊaleÊneděláÊnicÊzeÊzdravotněÊsociálníhoÊpomezí.ÊJindeÊveÊsvětěÊtutoÊoblastÊřešíÊjenÊjednoÊminister-
stvo.ÊAmelieÊpomáháÊorientovatÊseÊv legislativnímÊprocesuÊaÊsnažíÊseÊobaÊrezortyÊspojit.ÊJinakÊseÊproblémyÊnaÊsociál-
něÊzdravotnímÊpomezíÊřešitÊnedají.ÊProÊmaléÊorganizaceÊjeÊtoÊnerealizovatelné. 

JeÊnutnáÊrevizeÊdůchodovéÊvyhláškyÊ(posuzováníÊinvalidity),ÊsoučasnáÊjeÊnevyhovující. 

Zdravotně-sociálníÊpracovníciÊstíhajíÊpéčiÊnaÊlůžku,ÊaleÊk vyléčenýmÊpacientůmÊseÊpéčeÊužÊnedostane.ÊAmelieÊjeÊjedi-
náÊpacientskáÊorganizace,ÊkteráÊÊmáÊcertifikátÊnaÊposkytováníÊsociálníÊpéče. 

www.amelie-zs.cz,ÊÊÊinfo@amelie-zs.cz. 

PoÊkrátkéÊpřestávceÊvystoupilaÊMgr.ÊPetraÊHolubová,ÊfyzioterapeutkaÊz MammacentraÊZahradníÊMěsto,ÊkteráÊpečujeÊ
oÊjizvy onkologických pacientů.ÊJizvyÊmohouÊzpůsobovatÊpotížeÊaÊjeÊtřebaÊoÊněÊpečovat,ÊaťÊjsouÊzpůsobenyÊchemo-
terapiíÊneboÊradioterapií.ÊJizvyÊpoÊlaparoskopickýchÊoperacíchÊjeÊtřebaÊošetřovatÊtaké.ÊJizvyÊnesmíÊdrážditÊoblečení,Ê
sprchováníÊbyÊměloÊbýtÊjemné,ÊnemáčetÊjizvyÊveÊvaně,ÊmazatÊseÊsádlemÊbezÊsoliÊneboÊspeciálnímiÊmastmiÊz lékáren,Ê
chránitÊjeÊpředÊsluncemÊiÊsoláriem.ÊOÊjizvyÊbyÊseÊměloÊpečovatÊalespoňÊ2Êroky.ÊPřiÊnatékáníÊjizvyÊjeÊtřebaÊsnížitÊzátěžÊ
aÊdávatÊpozorÊnaÊtlakovouÊmasáž.ÊTkáňÊkolemÊjizvyÊmusíÊbýtÊposunutelnáÊiÊv jejímÊokolíÊvčetněÊspodníÊvrstvy.ÊTepr-
veÊodÊ4.ÊměsíceÊjeÊjizvaÊpřipravenaÊnaÊpohybovouÊaktivituÊaÊpostupnouÊzátěž. 

www.onkofyzio.cz 
 
VeÊdruhémÊpříspěvkuÊnásÊMgr.ÊPetraÊHolubováÊučilaÊsprávně dýchat.ÊKvalitníÊdýcháníÊpozitivněÊovlivňujeÊmetabo-
lismusÊaÊurychlujeÊhojeníÊ(jižÊhodinuÊpoÊoperaci).ÊEfektivníÊdechÊjeÊdůležitýÊproÊsprávnouÊfunkciÊlymfatickéhoÊsysté-
mu.ÊPomocíÊdechuÊmůžemeÊovlivnitÊstresÊaÊemoce.ÊEfektivníÊdechÊjeÊiÊprevencíÊlymfedému.ÊDechÊaÊsvalováÊkontrak-
ceÊnahradíÊlymfatickéÊmasáže.ÊKvalitníÊnádechÊaÊvýdechÊmasírujeÊlymfatickýÊsystémÊaÊpomůžeÊiÊperistalticeÊstřev. 

JakÊnaÊlymfatické dýchání?ÊNesedětÊshrbeně,ÊvyhladitÊklíčníÊkost,ÊuvolnitÊoblastÊkrkuÊaÊramen. 

HlubokýÊnádechÊdoÊbřicha/beder,ÊzakrouženíÊrameny,ÊkrouženíÊcelýmiÊkončetinami,ÊrotaceÊtrupuÊnaÊoběÊstrany,Êná-
dechÊ+ÊrotaceÊhlavyÊnaÊ1Êstranu,ÊlehkýÊzáklonÊaÊopakovatÊnaÊ2.Êstranu,ÊkrouženíÊprstyÊkolemÊucha,ÊpohladitÊkrkÊodÊ
ucha.      
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Hluboký,ÊplynulýÊaÊpomalýÊnádechÊnosem.ÊZadrženíÊdechuÊnaÊ3Êsec.ÊDlouhýÊnádechÊústyÊpřesÊnašpulenéÊrty.ÊPoÊope-
raciÊhrudníkuÊzacílitÊnádechÊpodÊhrudníÊkost. 

www.mammacentrum.czÊÊÊÊÊÊÊneboÊÊÊÊÊPetra.holubova@mammacentrum.cz 

OÊnovýchÊdiagnostických metodách v onkologiiÊv ČRÊnásÊseznámiliÊprof.ÊMarekÊSvobodaÊaÊMUDr.ÊMilošÊHolá-
nek,ÊPh.D.Êz MOÚÊvÊBrně.Ê 

DiagnostickéÊmetodyÊjsouÊzaměřenyÊnejvíceÊnaÊkarcinom prsu,ÊnejčastějšíÊonemocněníÊuÊžen.ÊZlepšujíÊseÊzobrazo-
vacíÊmetodyÊiÊterapeutickéÊmožnosti.ÊNovéÊmultigenové testyÊMammaPrintÊoptimalizujíÊléčebnýÊpostup.ÊMutaceÊ
somatickéÊ(pouzeÊv nádoru)ÊneboÊzárodečnéÊ(dědičné,Ênapř.ÊBRCA)ÊvypovídajíÊiÊoÊrizikuÊnávratuÊonemocněníÊaÊpod-
leÊtohoÊseÊstanovíÊoptimálníÊléčba. 

StoupáÊtéžÊonemocněníÊkarcinomu prostaty.ÊJeÊtoÊzáležitostÊponejvíceÊstaršíchÊmužů,ÊaleÊpostihujeÊiÊmladé.ÊOdÊr.Ê
2023ÊbyÊmělÊbýtÊspuštěnÊprogramÊscreeninguÊplošněÊproÊmužeÊmeziÊ50-70Êroky,ÊkteříÊjsouÊbezÊpříznaků.ÊPodleÊhod-
notyÊPSAÊz krveÊbyÊdalšíÊvyšetřeníÊnásledovaloÊzaÊ2ÊrokyÊ(PSAÊmeziÊ1-3)ÊneboÊzaÊ4ÊrokyÊ(PSAÊmenšíÊnežÊ1). 

PaníÊprofesorkaÊMUDr.Ê
PetraÊTesařová,ÊkteráÊ
zařadilaÊpacientskouÊ
sekciÊnaÊPragueOnco,Ê
násÊseznámilaÊ
s vyhodnocenímÊsvéhoÊ
projektuÊproÊpacientyÊ
s rakovinouÊprsuÊaÊme-
tastázamiÊnazvanýmÊ
Projekt 35.ÊPohybÊpro-
dlužujeÊnemocnýmÊ
s karcinomemÊprsuÊži-
votÊaÊzlepšujeÊkvalituÊ
života.ÊUÊvšechÊzúčast-
něnýchÊdošloÊ
k významnémuÊpoklesuÊ
hmotnostiÊaÊtukovéÊtká-
něÊaÊzlepšilaÊseÊtělesnáÊ
výkonnost.ÊPacientkámÊ
seÊzlepšilaÊkondice,Ê
nálada,ÊzvýšiloÊsebevě-
domí,ÊzískalyÊnovéÊkon-
takty.ÊDíkyÊvyzkouše-
némuÊknow-howÊseÊ
připravujeÊpokračováníÊprojektuÊv rozšířenéÊverzi. 
 

ProgramÊukončilÊpříspěvekÊPhDr.ÊIng.ÊMartinaÊPospíchalaÊnaÊtémaÊStrach z návratu nemoci. 

StrachÊseÊvkrádáÊdoÊmysli,ÊkdyžÊnemámeÊžádnouÊčinnost.ÊPokudÊseÊnebojím,ÊjdeÊoÊrizikovéÊchováníÊ(lezuÊpoÊhoráchÊ
bezÊjištění).ÊStrachÊbýváÊsignálem,ÊžeÊoÊněcoÊjde.ÊZáležíÊovšemÊnaÊjehoÊintenzitě,ÊnesmíÊjítÊoÊpanickýÊstrach.ÊStrachÊ
neníÊnepřítel,ÊjeÊtoÊnášÊspojenec.ÊSlovoÊstrachÊlzeÊnahraditÊslovemÊrespekt.ÊStrachuÊbychomÊměliÊvěnovatÊjenÊtolikÊ
času,ÊkolikÊjeÊnezbytné. 

JakÊseÊzbavitÊstrachu?ÊMámÊsiceÊstrach,ÊaleÊnebuduÊoÊtomÊpřemýšletÊteď,ÊbuduÊseÊtomutoÊtématuÊvěnovatÊažÊzítra.Ê
ZítraÊvečerÊpoÊnějakouÊdobu,ÊaleÊneÊneomezeně.ÊJeÊvhodnéÊdátÊprostorÊemocím,ÊurčitÊsiÊčasÊnaÊstarostiÊaÊpředevšímÊnaÊ
radosti.ÊLéčímeÊse,ÊabychomÊdostaliÊčasÊdoÊbudoucna.ÊPřeciÊtenÊtěžceÊvybojovanýÊčasÊnebuduÊtrávitÊveÊstrachu.ÊPřílišÊ
analyzujemeÊbudoucnost,ÊcožÊseÊobracíÊprotiÊnám.ÊNášÊintelektÊseÊjakobyÊobracíÊprotiÊnámÊaÊvymýšlíÊkatastrofickéÊ
scénáře.ÊRealitaÊjeÊv pořádku,ÊdokudÊlékařÊsámÊneřekneÊněcoÊjiného.ÊVšeÊostatníÊjsouÊjenÊmojeÊdomněnkyÊaÊfantazie.Ê
JeÊtřebaÊseÊstaratÊoÊsvéÊtělo.ÊKdyžÊjeÊv dobréÊkondici,ÊnegativníÊemoceÊnemajíÊsílu.ÊTo,ÊžeÊnejsemÊtakÊvýkonnýÊjakoÊ
dříve,Êneznamená,ÊžeÊjsemÊméněÊhodnotnýÊčlověk.ÊNejduÊpřesÊsvéÊlimity,ÊumímÊodložitÊjakoukolivÊpráci. 

JeÊtřebaÊseÊsoustředitÊnaÊto,ÊcoÊnámÊděláÊradostiÊ(psátÊsiÊdeníček,ÊcoÊseÊmiÊstaloÊhezkého),ÊbýtÊvděčníÊzaÊto,ÊcoÊaktuál-
něÊmáme.ÊOdpočívat,ÊhýbatÊse,ÊvyužívatÊrelaxačníÊtechniky.ÊUmětÊsiÊříkatÊoÊpomocÊaÊnemysletÊjenÊnaÊostatní,ÊaleÊtakéÊ
naÊsebe.ÊNesmímeÊseÊbátÊopřítÊoÊsvéÊblízké. 

RůznéÊpsychologickéÊtechnikyÊlzeÊnajítÊnaÊwebuÊprojektuÊMyslí proti rakovině,ÊkterýÊjeÊvolněÊkeÊstaženíÊnaÊwebuÊ
ČeskéÊonkologickéÊspolečnostiÊ(www.linkos.cz,ÊsekceÊPacientÊaÊrodina,ÊMysliProtiRakovine)ÊÊÊ 

Martin-pospichal@centrum.cz 

            LudmilaÊNěmejcová 
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1. února 2023 jsmeÊseÊzúčastnilyÊSympoziaÊpořádanéhoÊLigouÊprotiÊrakoviněÊPrahaÊ
veÊspolupráciÊs ČeskouÊlékařskouÊspolečnostíÊJEP.ÊSetkáníÊseÊkonaloÊv LékařskémÊ
doměÊv Praze.ÊTéma přednášek:ÊNádory průdušek a plic. 
 
PoÊzahájeníÊSympoziaÊpí.ÊprimářkouÊMUDr.ÊAlexandrouÊÊAschermannovouÊhnedÊ
následovalyÊvelmiÊzajímavéÊaÊhodněÊodbornéÊpřednáškyÊdleÊprogramu. 
 
Prof.ÊMUDr.ÊMartinaÊKozlarÊVašáková,ÊPh.D.,ÊpřednostkaÊPneumologickéÊklinikyÊ1.ÊLFÊUKÊaÊFTNÊ„Screening 
bronchogenního karcinomu u kuřáků.“ÊDůrazÊkladeÊpí.ÊdoktorkaÊnaÊčasnouÊdiagnostiku.ÊV roceÊ2017ÊsvětÊzazna-
menalÊ4ÊmilionyÊúmrtíÊnaÊplicníÊnemoceÊaÊincidenceÊseÊbohuželÊzvyšuje.ÊPřijítÊvčasÊkÊlékařiÊjeÊvelmiÊdůležité,ÊtéžÊoč-
kovatÊseÊnaÊCovid-19.ÊPí.ÊdoktorkaÊvedeÊplošnýÊprogramÊčasnéÊdetekceÊ(screening),ÊkterýÊprobíháÊodÊ1.Ê1.Ê2022,Ê
praktičníÊlékařiÊjsouÊoÊtomÊ
informováni.Ê 
 
MUDr.ÊMichaelaÊFridrichová,Ê
předsedkyněÊLigyÊprotiÊrako-
viněÊ„EpidemiologieÊbron-
chogenních nádorů, kouře-
ní.“ÊZávislostÊnaÊkouřeníÊjeÊ
v posledníÊdoběÊvlastněÊpan-
demií.ÊNejyššíÊpočetÊkuřákůÊ
máÊČínaÊaÊIndie.ÊNormálníÊjeÊ
nekouřit. 
 
MUDr.ÊPavelÊHorák,ÊDrSc.,Ê
primářÊChirurgickéÊklinikyÊ1.Ê
LFÊUKÊaÊFNBÊ„Chirurgické 
řešeníÊnádorů plic.“ VelmiÊ
odbornáÊpřednáškaÊseÊspous-
touÊilustračníchÊobrázkůÊaÊvi-
deíÊoperací,ÊkteréÊjsemÊaniÊ
vidětÊnechtěla.ÊMožnostiÊchi-
rurgickéÊléčbyÊjsouÊdiagnostic-
ké,ÊkurativníÊaÊpaliativní. 
 
PoÊpřestávceÊnaÊdobrýÊoběd,Ê
kávuÊaÊmoučníkÊaÊpoÊvzájem-
némÊpovídáníÊjakÊnaÊdanéÊtémaÊpřednášekÊtakÊoÊčinnostiÊjednotlivýchÊčlenskýchÊorganizacíÊLigyÊz celéÊČRÊpřednáškyÊ
pokračovaly. 
Ê 
MUDr.ÊJanaÊKrejčí,ÊKlinikaÊpneumologieÊ3.ÊLFÊUKÊaÊFNBÊ„Možnosti systémové léčby bronchogenního karcino-
mu.“ HlavníÊvarovnéÊpříznakyÊnemociÊ–Êkašel,ÊuÊkuřákůÊzměnaÊkašle,Êchrapot,Êdušnost,ÊbolestiÊnaÊhrudi,ÊbolestiÊhla-
vy,Êbřicha.ÊDiagnostikaÊ-ÊzobrazovacíÊtechniky,ÊhistologieÊodebranéhoÊvzorku.ÊV léčběÊrozhodujeÊhistologickýÊnález,Ê
imunologieÊpacienta,ÊpřípadněÊpřidruženéÊchorobyÊaÊpokročilostÊonemocnění.ÊMožnostiÊléčbyÊ–Êoperace,Êradiotera-
pie,Êchemoterapie,ÊcílenáÊbiologickáÊléčba,Êimunoterapie.Ê 
ÊÊ 
MUDr.ÊTerezaÊDrbohlavová,ÊÚstavÊradiačníÊonkologieÊFNBÊ„Možnosti radioterapie u nádorůÊplic.“ NovinkyÊaÊ
posunyÊv léčběÊradioterapiíÊ–ÊpřesnějšíÊzaměřeníÊaÊdávkováníÊzáření,ÊvyužitíÊCT.Ê 
 
LetáčkyÊk tématuÊaÊdalšíÊmateriályÊaÊbrožuryÊLigyÊprotiÊrakoviněÊbylyÊv předsálíÊk dispozoici.ÊStejněÊtakÊjsmeÊdosta-
lyÊinformaceÊoÊrekondičních pobytechÊpřipravovanýchÊLigouÊprotiÊrakoviněÊnaÊrokÊ2023.ÊKonajíÊseÊnaÊněkolikaÊ
místechÊ(NemocniceÊNaÊPleši,ÊLázněÊMšené,ÊLázněÊKundratice,ÊLázněÊLibverdaÊaÊSanatoriumÊMeziboří)ÊaÊLigaÊnaÊ
něÊpřispíváÊpacientkámÊ400,-ÊKčÊ/ÊosobuÊaÊden.Ê 
 
Výroční členská schůze LPRÊseÊbudeÊkonatÊ28.ÊbřeznaÊ2023.ÊČeský den proti rakoviněÊbudeÊjakoÊkaždýÊrokÊ
(kroměÊcovidových)ÊdruhouÊstředuÊv měsíciÊkvětnu,Êtj.ÊÊ10. 5. 2023,ÊbarvaÊstužkyÊnaÊkytičceÊměsíčkuÊlékařskéhoÊbu-
deÊsvětleÊmodrá. 
 
ZávěrÊshromážděníÊpatřilÊpředsedkyniÊLPRÊpí.ÊMUDr.ÊMichaeleÊFridrichové. 
                  
              DanielaÊaÊVěra 

 Sympozium ke Světovému dni proti rakovině 1. února 2023 
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KonferenceÊseÊkonalaÊ23.ÊúnoraÊ2023ÊvÊ
CourtyardÊbyÊMarriottÊPragueÊCityÊvÊPrazeÊ3.Ê
Program konference byl rozdělen do tří blo-
ků: 

Moderátorem bloku A byl Mgr. Libor Štajer,Ê
advokát,ÊKMVSÊadvokátníÊkancelář,Ês.r.o.ÊaÊvÊ
jehoÊprogramuÊbylo: 

1. PostaveníÊpacientaÊv systémuÊzdravotníhoÊ
pojištěníÊaÊzákladníÊnárokÊpacientaÊnaÊúhraduÊaÊ
kvalituÊzdravotníÊpéčeÊPharmDr.ÊPetrÊFifka,ÊčlenÊ
VýboruÊproÊzdravotnictví,ÊPoslaneckáÊsněmovnaÊ
ParlamentuÊČeskéÊrepubliky 

2. PřístupÊzdravotníchÊpojišťovenÊpřiÊzajištěníÊdostupnéÊaÊkvalitníÊzdravotníÊpéčeÊaÊvztahÊzdravotníÊpojišťovnyÊ
k pacientoviÊjakoÊklientoviMUDr.ÊRenataÊKnorová,ÊMBA,ÊředitelkaÊzdravotníhoÊúseku,ÊČPZP 

3. DigitalizaceÊzdravotnictví:ÊaktuálníÊkrokyÊsměremÊk budováníÊpáteřníÊsítěÊehealthÊiÊbudoucíÊvizeIng.ÊMilanÊBlá-
ha,ÊPh.D.,ÊnáměstekÊproÊinformačníÊaÊkomunikačníÊtechnologie,ÊMinisterstvoÊzdravotnictvíÊČR 

4. TelemedicínskéÊstandardy,ÊsdíleníÊpacientskýchÊdatÊaÊkoordinaceÊpéče,ÊdigitálníÊaplikaceÊproÊpacientyMUDr.Ê
TomášÊDoležal,ÊPhD,ÊCogvio-Medevio 

 
Moderátorem bloku B byl PharmDr. Michal Krejsta,ÊMBA, LL.M.,ÊgenerálníÊředitelÊLEXUMÊČRÊ&ÊSR,Êpředse-
daÊpředstavenstvaÊSAPOCHÊz.s.,ÊvýkonnýÊtajemníkÊAVELÊČR,ÊAVELÊSROV.ÊVÊtomtoÊblokuÊvystoupili: 

SÊvývojemÊpostaveníÊpacientskýchÊorganizací,ÊjejichÊfinancováníÊveÊsrovnáníÊs USAÊaÊUKÊaÊsoučasnýmÊstavemÊse-
známilaÊpřítomnéÊJanaÊPetrenko,ÊředitelkaÊKoaliceÊproÊzdraví.ÊPaníÊPetrenkoÊvstupovalaÊiÊdoÊnásledujícíchÊprezentacíÊ
pacientskýchÊorganizacíÊseÊzajímavýmiÊkomentářiÊoÊkonkrétnímÊsrovnáníÊsÊpacientskýmiÊorganizacemiÊÊv USAÊaÊ
UK.Ê 

DáleÊvystoupiliÊzástupciÊpacientskýchÊorganizacíÊ 

1. ONKOÊmajákÊ–ÊvýznamÊedukaceÊnejenÊproÊvčasnouÊdiagnostikuÊaÊdostupnostÊaÊkvalitaÊpéčeÊvÊrámciÊKOCTomášÊ
KruberÊ–ÊvýkonnýÊředitel 

2. PacientiÊIBDÊ–ÊvčasnáÊdiagnózaÊaÊadekvátníÊléčbaÊzáklademÊpacientskýchÊnávodůÊMgr.ÊLukášÊVacek 

3. Migréna-helpÊ–ÊpodmínkyÊproÊkvalitníÊaÊplnohodnotnýÊživotÊsÊmigrénouÊanebÊdostupnostÊosvěty,ÊporadenstvíÊaÊ
samotnéÊléčbyÊ(nováÊcentraÊuÊambulantníchÊneurologů)ÊMgr.ÊRýzaÊBlažejovská,ÊDiS.,ÊzakladatelkaÊaÊpředsedkyněÊ
sdružení 

4. UNIEÊROSKA,Êz.s.Ê–ÊpříběhÊúspěšnéÊorganizaceÊvÊpomociÊlidemÊsÊRSÊIng.ÊJiřinaÊLandová,ÊpředsedkyněÊvýkonnéÊ
rady 

5. SONS,Êz.s.Ê–ÊkonkrétníÊpomocÊnevidomýmÊaÊslabozrakýmÊIng.ÊDagmarÊFilgasová,ÊčlenkaÊRepublikovéÊradyÊ
SONSÊaÊmístopředsedkyněÊOOÊSONSÊveÊVsetí-
ně  

6.ÊÊÊSPAEÊČR,Êz.s.Ê–ÊdostupnostÊpéčeÊaÊpodmí-
nekÊproÊpacientyÊs nenakažlivýmÊkožnímÊone-
mocněnímMgr.ÊGabrielaÊDoleželová,ÊDiS.,Êčlen-
kaÊvýboru,ÊsestraÊvÊakciÊRevenium 

Moderátorem bloku C byl MUDr. Tomáš Do-
ležal, PhD.,ÊředitelÊspolečnostíÊiHETAÊaÊValueÊ
Outcomes,Ês.r.o.Ê 

BlokÊCÊseÊzabývalÊpřístupemÊpacientaÊkÊmoderníÊ
terapiiÊaÊinovativníÊléčbě,ÊlékyÊnaÊvzácnáÊone-
mocněníÊaÊsystémemÊpéčeÊoÊtytoÊdiagnózy. 

MilenaÊNajmanová 
JenÊproÊzajímavostÊ–ÊvýčetÊministrůÊzdravotnictvíÊvÊletechÊ2004Ê–2023 
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TréninkyÊminigolfuÊvÊKotvěÊúspěšněÊpokračujíÊdvakrátÊzaÊměsíc,ÊvětšinouÊvÊpondělíÊodÊjedenáctiÊhodin.ÊSnažímeÊseÊ
získatÊformu,ÊabychomÊuspělyÊvÊdomluvenémÊturnajiÊsÊKlubemÊŽAP.Ê 
Turnaj se bude konat 29. března od 12:00 hodin v Kotvě a bude první akcí v rámci oslav 30 letých narozenin 
spolku ALEN. AÊnavícÊtoÊbudeÊoslavaÊspolečná,ÊprotožeÊKlubÊŽAPÊvÊletoš-
nímÊroceÊslavíÊ30téÊvýročíÊspolkuÊtaké.ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊMilenaÊNajmanová 

 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  

    

Smutná zpráva  

NovýÊrokÊjsmeÊbohuželÊzahájilyÊsmutnouÊzprávou.Ê5.ÊlednaÊzemřelaÊnašeÊÊÊÊÊ
dlouholetáÊčlenkaÊaÊkamarádkaÊEvaÊVolfová.Ê 

ProÊjejíÊzhoršenýÊzdravotníÊstavÊužÊsÊnámiÊnaÊsetkáníÊnechodila,ÊaleÊbylaÊ
ráda,ÊkdyžÊjsmeÊjiÊmyÊnavštívilyÊnaÊjejíÊchatěÊvÊLipencích.Ê 

OdešlaÊzÊtohotoÊsvětaÊ8ÊměsícůÊpoÊsvéÊ
opatrovatelceÊEvěÊChaloupkové,ÊjsouÊ
teďÊněkdeÊspoluÊaÊspolečněÊjistěÊvzpo-
mínajíÊnaÊALEN,ÊkamÊchodilyÊrády.Ê 

Děvčata,ÊchybíteÊnám.Ê 
 
Daniela,ÊBlankaÊaÊAlenky 

Ê 
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ALEN děkuje za pomoc a podporu všem: 

sponzorům: 
 

Ê 
ÊÊÊ 
 
 
  
                   
                  
 

 
 
 
 
 

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  Muzeum Ateliér Seidel    Frida Weinbergerová 
                        – 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  

 
Datum vydání: 14. března 2023    
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UžitečnýÊkontakt:ÊLinka seniorů 800 200 007 anonymníÊlinkaÊkrizovéÊpomociÊproÊsenioryÊaÊosobyÊvÊkrizi.ÊJeÊkÊdis-
poziciÊvolajícímÊzÊceléÊČRÊkaždýÊdenÊodÊ8ÊdoÊ20ÊhodinÊaÊdíkyÊpodpořeÊNadaceÊ02ÊjeÊzcelaÊbezplatná.ÊVÊsoučasnéÊdo-
běÊnapř.ÊzprostředkováváÊskautskouÊdobrovolnouÊpomoc.Ê 


