Klubová schůzka 15. 1. 2020
Na první setkání v roce 2020 se už všichni těšili - sešlo se nás v budově Diecézní rady v Brně
na České ulici celá 30.
Pro někoho byly přípravy a následné svátky spojené s koncem roku poněkud náročné a vysilující, i
když radostné, pro jiné, ty osamělé, příliš dlouhé a smutné, televizní pohádky a oblíbená knížka to
vždycky nespasí. Tak vzhůru do nového roku, čeká nás spousta přátelských setkání, skvělých zážitků
a nevšedních radostí!
Klubové setkání zahájila jako vždycky předsedkyně Mgr. Eva Vernerová, přítomné přivítala a
poděkovala všem, kteří se v minulém roce podíleli na činnosti klubu, především Janovi Jačiskovi,
který ze zdravotních důvodů svoji práci pro klub omezí a nahradit by ho mohla Eva Fialová.
Dále nás seznámila s připravovaným programem na I. Čtvrtletí. Všichni ho obdrželi vytištěný.
Zahajují tréningy bowlingu v režiji Libora Jašy, stolního tenisu pod vedením Jána Jačiska a
rehabilitační tělocvik s oblíbenou cvičitelkou Kateřinou Bazalovou, kde je styčnou osobou Alenka
Krejčí.
Také se nám představil nový člen klubu Ivan Knos, dosud aktivní nimrod s výbornou znalostí
Bílovického regionu, tak jsme ho hned pověřili vedením přírodovědných vycházek. Už se těšíme,
kam nás zavede.
Jano Jačisko nám názorně předvedl svoji Apomorfinovou pumpu - zdravotnický prostředek
určený ke kontinuální infuzní terapii apomorfinem, nahrazujícím funkci chybějícího dopaminu při
léčbě Parkinsonovy nemoci. Hlavní význam spočívá v podstatném snížení výrazného kolísání
hybného stavu, zmírnění ztuhlosti a mimovolných pohybů.

Eva Fialová přečetla upřímné vyjádření předsedkyně Společnosti Parkinson, paní Zdislavy
Freund, kde se brněnskému klubu omlouvá za opomenutí zařadit příspěvek Věrky Varmužkové o
říjnovém ozdravném pobytu na Třech studních v posledním čísle Časopisu Parkinson.
Ale to už měl každý před sebou na stole tácek s občerstvením, kafíčko, sladkosti a skleničku
vína, které podávaly dcera a vnučka naší milé Boženky Dozbabové, oslavující v Klubu své 80.
narozeniny. Eva Vernerová Božence připravila nahrávku krásných písniček v interpretaci její snachy
Zuzany Vernerové, členky sboru opery Národního divadla, která bohužel nemohla z Prahy přijet
osobně. Boženka dostala také žertovný Certifikát pro osoby, které dosáhly 70 a více let, Jano jí za
všechny popřál s kyticí a také si spolu střihli krátký taneček. Boženka měla velikou radost a všem se
oslava líbila.

Na závěr Eva ještě přečetla roztomilou kapitolu z knížky pro děti Káček Kváček a kuře Pepík, kterou
napsal náš Jarda Dufek (jistě by ho úspěch čtení potěšil) a pak se taktovky ujala Inka Kovářová,
vášnivá zpěvačka s rozsáhlou zásobou oblíbených písniček a zpívalo se a zpívalo a zpívalo….
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