Klubová schůzka - výroční členská schůze 19. 2. 2020
Únorová schůzka v klubovně Betanie měla bohatý program i značnou účast. Předsedkyně klubu Mgr. Eva
Vernerová nejdříve všechny přivítala, zvláště novou členku Ing. Zdenku Baláčovou, přihlášenou do Prahy již
v prosinci a Martičku Hubovou, která mezi nás opět přišla po překonání zákeřné choroby. Vzpomněla také na
Taťánu Kincovou, momentálně na odlehčovacím pobytu v Lelekovicích ve Ville Vlaďka.
Zahrnula nás také spoustou aktuálních informací:
•
•
•
•

týden věnovaný Parkinsonově chorobě na ČT1
volná místa v Lázeňském pobytu v Hodoníně v termínu 27. 4. - 3. 5. 2020
program již zajištěný na Slavnostní setkání členů a přátel u příležitosti Světového dne pro Parkinsonovu
nemoc a k poctě 22. výročí založení PKB v sobotu 18. a 19. dubna
nabídka atrakcí v rámci nedělního Výstupu na Špilberk

Následovala rozsáhlá Zpráva o činnosti Parkinson klubu Brno za rok 2019, kterou doplnila Eva Fialová
statistickými přehledy členské základny. Programová náplň brněnského klubu je opravdu bohatá, zahrnuje kromě
pravidelných setkání členů sportovní a pohybové aktivity vč. meziklubových soutěží Společnosti Parkinson,
vycházky, kulturní akce, výstavy, výlety, aktivizační a léčebné pobyty v lázních, odborné přednášky a spolupráci
s Fakultou sportovních studií MU a Neurologickou klinikou ve FNUSA v Brně.
V závěru své zprávy předsedkyně vyzdvihla podporu Magistrátu města Brna za přidělení dotace a
poděkovala všem sponzorům i členům PKB, kteří se jakkoli podíleli na úspěšné činnosti klubu. Zvláštní dík patří
Jánu Jačiskovi. Marta Hubová správně doplnila, že největší zásluhy za rozsáhlou činnost klubu a přátelskou
pohodu jeho členů má předsedkyně, naše milá a obětavá Evička.
Dále nás pokladní Marienka Jačisková seznámila se Zprávou o hospodaření PKB v roce 2019.

Výroční členskou schůzi předsedkyně uzavřela návrhem změn ve výboru. Přítomní členové odsouhlasili
následující složení výboru PKB, pobočného spolku SP:
Předseda:
Místopředseda:
Pokladník:
Členové výboru:

Mgr. Eva Vernerová
Eva Fialová
Marienka Jačisková
Věra Varmužková
Libor Jaša

Alena Krejčí
Helena Haimannová
Dalším bodem programu byla oslava neuvěřitelných 70. narozenin Dany Růžičkové, členky PKB od roku
2013. Dámy rozdaly kafíčko, cukroví, chlebíčky, vínečko na přípitek a Alena Krejčí Daně upekla naprosto
dokonalou roládu. Za všechny oslavenkyni popřála předsedkyně, kytičku předal Jano Jačisko.

A nakonec se ujal Libor Jaša obrazu a slova Věrka Varmužková. Byl to skvělý soubor snímků z loňského
podzimního pobytu na Vysočině, v hotelu Horník na Třech studních. Pokochali jsme se krásnou přírodou a
sportovními i uměleckými výkony účastníků, Libore díky.
A jako obvykle zakončení patřilo písničkám a nácviku brněnské verze hymny parkinsoniků. Potlesk si vysloužila i
sedmiletá nadějná gymnastka Lucinka, vnučka manželů Krejčích, která trpělivě schůzovala a zpívala s námi.

Zapsala Eva Fialová

