
                 
                                  
                               

          O činnosti Parkinson Klub Brno 
            (PKB) v roce 2010 
  
 
 
      PKB se již více jak 12 let se snaží sdružovat nemoc né a jejich 
rodinné p říslušníky za ú čelem získávání nových poznatk ů o nemoci, 
zajiš ťuje besedy, p řednášky, lé čebné rehabilita ční a rekondi ční 
cvi čení a po řádá klubové spole čenské akce.  Naší snahou je, aby se 
nemocní necítili být vy řazeni ze spole čnosti, neuzavírali se do sebe 
a po všech stránkách jim pomáháme s jejich úpornou nemocí bojovat.  
      Svojí osv ětovou činností seznamujeme tzv.“zdravou spole čnost“ 
s projevy této nemoci a pomáháme tím získávat nezkr eslený obraz 
nemocného. V sou časné dob ě sdružuje PKB asi 140 člen ů z Brna i 
nedalekého okolí. Jsou jimi nejen parkinsonici, jej ich rodinní 
příslušníci, p řátelé a také léka ři.  
      Vzhledem k tomu, že aktivity PKB se stále rozr ůstají, hledáme 
další aktivní členy , abychom byli co nejlépe schopni naše cíle 
zajistit. Dlouhodobé zhoršení zdravotního stavu zne možnilo paní I. 
Kiliánové se na činnosti výboru ú častnit. Pro p říští období budeme 
pot řebovat hlavn ě pomoc p ři vyhledávání a sestavování žádostí 
grantových řízení . Přivítali bychom člena, který by vedl kroniku 
klubu a podílel se na zpracování fotografií a videí  z akcí . Paní 
Ji řin ě Zelenákové tímto d ěkujeme za pravidelné zápisy o konání všech 
akcí. 
      Rok 2010 byl ve znamení velkých událostí. I k dyž se výrazn ě 
snížily finan ční dotace ze Spole čnosti Parkinson (SP), díky 
sponzorským dar ům, bezúplatné pomoci n ěkterých organizací, p řátel a 
přísp ěvk ů člen ů byla činnost PKB v roce 2010 zachována v plném 
rozsahu.   
                                      
PRAVIDELNÉ AKCE 
 
- Rehabilita ční cvi čení: a) v t ělocvi čně (každý týden) 
                  b) v bazénu (1x za 14 dn ů) 
- trénink stolního tenisu (každý týden) 
- klubová odpoledne (1x za m ěsíc) 
 
ODBORNÉ LÉKAŘSKÉ PŘEDNÁŠKY 
 
14.3.2010 – VÝZNAM PSYCHOMOTORICKÝCH CVIČENÍ PRO PARKINSONIKY 
            Mgr. Dagmar Trávníková, Ph.D.  
            (Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity   
             v Brn ě) 
Kromě p řednášky i praktické ukázky cvi čení, zpívání s harmonikou. 
 
 
 
 



 
 
 
14.3.2010 – PARKINSONIK A STRAVA 
            MUDr. Danuše Spohrová   
O tom, jak lze vhodným stravováním pozitivn ě ovlivnit zdravotní stav 
a drobnými zm ěnami jídelní čku řešit pr ůvodní problémy PN. 
 
Hosté: moderátorka ČR Brno paní PHDr. Marcela Vandrová a zp ěvák pan   
       Václav Ková řík 
 
9.11.2010 – PARKINSONOVA NEMOC A DEPRESE 
            Doc. MUDr.Irena Rektorová (1.neurologic ká klinika FNUSA) 
 
 
 
KLUBOVÁ ODPOLEDNE 
       
      Snažíme se, aby každé klubové odpoledne bylo provázeno 
zajímavým programem. Ke krásným zážitk ům pat řila nap říklad beseda 
s Ing. Alešem Svobodou o brn ěnském podzemí. Besedovali jsme také se 
zástupci Dopravního podniku m ěsta Brna o problémech parkinsonik ů 
v MHD. Paní Jind řiška Mikolášková nám p ředstavila svoji sbírku verš ů 
Kytice jasmínu a recitovala své další verše s aktuá lní tématikou. 
Obdivovali jsme část její sbírky panenek Barbie v historických 
kostýmech. Skupina Kamarádi nám opakovan ě hrála v rytmu country, 
vzpomínali jsme na písn ě hudebního redaktora ČR Brno pana Josefa 
Prudila. Pan Ji ří Látal zhudebnil t ři básn ě paní Mikoláškové, které 
jsme jí v ěnovali jako dárek. Také psychomotorické cvi čení s paní Mgr. 
Dagmar Trávníkovou bylo pro nás velkým p řínosem, nau čili jsme se 
mnoha cvi čením pro zlepšení motoriky, vše navíc probíhalo ve velmi 
pozitivní atmosfé ře. 
 
MEDIALIZACE       
 
      Po celý rok jsme informovali členy a brn ěnskou ve řejnost o své 
činnosti prost řednictvím m ěsí čníku PROGRAM BRNĚNSKO, týdeníku NOS, 
LÍŠE ŇSKÝCH NOVIN a 30.4.2010 v Českém rozhlase Brno v po řadu Apetýt 
s moderátorkou PhDr. Marcelou Vandrovou u p říležitosti 12. výro čí 
založení PKB. Díky této medializaci jsme v pr ůběhu roku vítali i nové 
členy.  
 
SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE 
 
17.4.2010  
SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ k 12.výro čí založení PKB a 13. Sv ětového dne 
Parkinsonovy nemoci  v Galerii Hády. Zpíval a tan čil národopisný 
soubor MÁJÍ ČEK. Velmi si vážíme podpory, kterou nám svojí p řítomností 
vyjád řila p ředsedkyn ě Spolo čnosti Parkinson Slovensko paní Zuzana 
Michalková. Jí také vd ěčíme za informace, které čteme v magazínu 
Neupro. 
 
 



 
 
 
26.6.2010 
BUKOVINSKÝ POHÁR – 2. ro čník, sportovní odpoledne 
(Petangue, stolní tenis, hod na koš, hod kroužkem) 
 
12.7.2010 
Návšt ěva p ředsedy SP Ing.V.Veselého v Brn ě (dohoda o spolupráci se 
spole čností Betane - k řesťanská pomoc, návšt ěva firmy MEDONET 
v Blansku a poutního místa K řtiny) 
 
1.8.2010  
Oslava 6. výro čí založení Domu d ůstojného stá ří v Malom ěřicích , 
spolupráce s Betanií - k řesťanská pomoc 
 
7.8.2010  
III. Parkinsoniáda v Dub ňanech 
14 ú častník ů p řivezlo 7 medailí, z toho 5 zlatých  
 
NÁVŠTĚVA DIVADELNÍCH P ŘEDSTAVENÍ  
 
Hudební scéna M ěstského divadla Brno: 
28.1.  - HELLO, DOLLY 
5.3.   - NAHÁ MŮZA  
17.9.  - MUCHOVA EPOPEJ  
19.11. - MARRY POPPINS 
 
ZPÍVÁNÍ PRO ZDRAVÍ  s cimbálovou muzikou P. Mikulky: 
(4.3.,15.6.,8.10.,12.11.,17.12.) ve spolupráci s ČR Brno a Nadací 
zdraví pro Moravu 
 
16.9.2010  
Vernisáž LÍŠE ŇSKÝ KULTURNÍ PODZIM v Galerii Hády, fotoobrazy 
vystavoval p řítel PKB Ing. Jind řich Kadl čík z Krnova 
 
6.8.2010 
Návšt ěva u Mark ů v Rousínov ě spole čně s Václavem Moudrým z Kanady 
 
1.12.2010 
2. ADVENTNÍ BENEFI ČNÍ KONCERT PKB v Husov ě sboru 
- zpívali a hráli poslucha či PF MU v Brn ě 
- vystoupil patron PKB Zden ěk Junák, člen činohry MD Brno 
- byla podepsána Smlouva o spolupráci s Betanií - k řesťanská pomoc o   
  provozování denního stacioná ře v Lelekovicích  
 
5.12.2010 
Adventní vycházka do Bílovic nad Svitavou  – po stopách T ěsnohlídkova 
váno čního stromu 
 
 
 
 



 
 
15.12.2010  
Spole čné rozlou čení s rokem 2010  - restaurace Švejk  
 
HLAVNÍ UDÁLOSTI ROKU 2010 
 
- Uzav ření Smlouvy o spolupráci mezi SPOLE ČNOST PARKINSON o.s., 
zastoupené PARKINSON KLUB BRNO a Betanií - k řesťanská pomoc p ři 
budování a provozování denního stacioná ře se zam ěřením na pé či o 
nemocné Parkinsonovou nemocí v Lelekovicích u Brna . Na vybavení 
obdržel PKB ze SP 600 tisíc korun. V této výši bylo  vše pot řebné již 
také zajišt ěno a zakoupeno. Vzhledem k nutné rekonstrukci objek tu se 
předpokládá zahájení provozu v roce 2012.  
 
- Koncem roku 2010 se rozhodl stát naším patronem h erec M ěstského 
divadla Brno, pan Zden ěk Junák.  Jsme velice rádi, že si ve svém 
osobním a profesním život ě našel čas a o činnost našeho klubu 
projevil zájem. D ěkujeme a p řejeme do dalších let hodn ě zdraví a 
mnoho krásných rolí.  
 
- 2. BENEFI ČNÍ KONCERT 
První se konal u p říležitosti 1. výro čí založení brn ěnského kubu. Pan 
doc. Mgr. Vladimír Richter, prod ěkan PdF MU byl jedním z t ěch, kte ří 
převzali nad touto akcí záštitu. V této tradici bycho m rádi i nadále 
pokra čovali. 
 
 
      Chceme touto cestou velmi pod ěkovat všem, kte ří nás celý 
uplynulý rok podporovali, a ť finan čně, moráln ě, nebo prost ě jen tím, 
že nám „fandili“ a p řejeme jim do dalších let hodn ě zdraví.  
 
 
                            Za výbor PARKINSON KLUB  BRNO 
 

                                              
 
                                     Mgr. Eva Verne rová, p ředsedkyn ě 
 
 
 
 
 
 
 
 


