PLAVBA LODÍ BRNĚNSKOU PŘEHRADOU

Když jsme díky epidemickému riziku museli zrušit všechny klubové akce včetně dubnových slavností k Světovému
dni Parkinsonovy nemoci, všichni členové PKB netrpělivě čekali, jestli přísná legislativní opatření budou zrušena a
klub začne zase fungovat.
Začátkem května bylo možné pořádat akce do 100 lidí a Evičky přišly s nápadem uspořádat netradiční,
velkolepou akci pro všechny regionální kluby Společnosti Parkinson, z. s., jako náhradu za jarní oslavy i dobu
nařízeného domácího vězení, izolace a nečinnosti. A když jsme v Brně, tak kde jinde, než na našem „Prýglu loďó“!
Plavba lodí přehradou vzbudila velký zájem a zajistit předepsanou hranici do 100 účastníků se ukázalo být
zapeklitým oříškem.
9. 9. 2020 (i to datum vypadá krásně) od rána zářilo slunce příslibem nádherného dne a členové výboru
s dobrovolníky nastoupili v předstihu do přístaviště a chopili se svých povinností.

Přicházející účastníci většinou s vtipem naplnili doporučení vhodného oděvu, a tak se do prezenčních listin na
molu houfně zapisovali námořníci, kapitáni, mezi hosty ze souboru Stará Líšeň se objevila zelenovlasá vodní víla
oděná v květovaném voálu a stejně úžasný vodník

Zaevidovaní byli dekorováni barevnou kokardou se znakem PKB, která nahradila palubní lístek. O půl
jedenácté s houkáním lodní sirény připlula k můstku č. 3 krásná dvoupalubová loď UTRECHT s pohledným
kapitánem. Před nástupem 3 sličné dobrovolnice všem vydezinfikovaly ruce, kapitán odemkl bezbariérové WC.
Lavice u stolů v přízemí i pohodlná křesílka na horní vyhlídkové palubě se zaplnila. Úderem 11.00 hod. jsme vypluli
v počtu 89 lidí vstříc slunci, vodě a dobré náladě.
Plavbu zahájila předsedkyně klubu Mgr. Eva Vernerová. Přivítala všechny přítomné, představila vzácné hosty –
krajského zastupitele pro regionální rozvoj a starostu Velatic Mgr. Jana Grolicha, 18 zástupců regionálních klubů
z Hradce Králové, Litomyšle, Zlína, a dalších 20 milých hostů.

Např. účinkujícího Juráše Látala se svojí chotí a kytarou, Martinu Jelínkovou s fotoaparátem a Zdeňka Kopřivu
s kamerou. Student posledního ročníku Střední pedagogické školy v Litomyšli, Pavel Krejsa sbíral dotazníky ke své
ročníkové práci na téma Parkinsonovy nemoci. Pozvání k naší radosti přijalo i 9 členů souboru Stará Líšeň, kteří
s Jurášem rozezpívali a roztančili horní palubu.
Program jsme zahájili společným zpěvem Brněnské hymny parkinsoniků na počest všech kamarádů, kteří
nemohou být s námi. Našim zasloužilým členům Heleně Haimannové, Ivaně Kiliánové a Janu Markovi za nás za
všechny upřímně poděkoval Mgr. Jan Grolich. Dodatečně bude poděkování předáno také Táně Kyncové u
příležitosti jejího životního jubilea.
Pak už dobrovolnice roznesly talíře s kuřecími řízečky a výborným bramborovým salátem a poté plastové
nádobí sesbíraly do tříděného odpadu. K dispozici byla rovněž neslazená voda. Že tu a tam někdo zlomil plastový
příbor? Na míšeňském porcelánu se stříbrným náčiním stolujeme přece doma a tady je to příjemná změna, no ne?

Po jídle a projevech se většina posádky přesunula na sluncem zalitou vyhlídkovou palubu, kochala se
krásnou okolní přírodou a tady se především zpívalo s kytarou. Jiří Látal má široký repertoár. Lidovky, vinařské,
trampské, country, co vás napadne. A přece jsem zaslechla stížnost jedné dámy: „Proč to hraje tak vysoko? Já si
chci zazpívat, a tak vysoko to nevytáhnu! A proč zpívá písničky, které neznáme? Přece je placený od toho, aby nás
bavil a já si chci zazpívat písničky, které znám!“
Milá paní, Jiří Látal je náš kamarád a vždycky nám hraje a zpívá bez nároků na odměnu a dělá to rád. A
ostatní zpívali, jak kdo uměl a rádi se učili neznámé písničky a tancovali a všem se to moc líbilo. Na závěr tří
hodinové plavby nás Marta Hubová seznámila s historií a zajímavostmi Brněnské přehrady a ti, kteří ještě nebyli
unaveni, zakotvili po opuštění lodi v nedaleké restauraci Vingl na kávu, pivko a pokec.
Dopravnímu podniku města Brna, všem účastníkům, organizátorům a dobrovolníkům patří naše upřímné
poděkování za krásné odpoledne, nevšední zážitky a radostnou pohodu.
Zapsala: Eva Fialová, 15. 9. 2020

