
O činnosti Parkinson Klub Brno 
     (PKB) v roce 2009 
 

 
      Brn ěnský Klub Parkinsonik ů je jedním z dvaceti 
regionálních klub ů Spole čnosti Parkinson, o.s., Voly ňská 20, 
Praha. V roce 2009 oslavil 11.výro čí svého založení . Za tuto 
dobu se dostal nejen do pov ědomí brn ěnské ve řejnosti, 
sdělovacích prost ředk ů, ale stále nachází další p říznivce.  
 
      Stejn ě jako v p ředchozích letech se zam ěřuje na r ůzné 
pohybové aktivity. Rehabilita ční cvi čení v t ělocvi čně se koná 
každý čtvrtek  pod odborným vedením student ů magisterského studia 
a pro tuto práci zkušených fyzioterapeut ů Kliniky funk ční 
diagnostiky p ři FN u sv.Anny v Brn ě.  
      Od ledna 2009 se zájemci scházejí pravideln ě každé úterý 
v hale Moravské Slavie a trénují stolní tenis . Díky pochopení 
vedení Moravské Slavie jsme získali slevu na úhradu  pronájmu. 
      V podzimních m ěsících jsme obohatili naše pohybové 
aktivity cvi čením v bazénu , rovn ěž pod vedením fyzioterapeut ů 
Kliniky funk ční diagnostiky p ři FN. Dle zájmu m ůžeme využít 
whirlpool, infrasaunu a parní kabinu. I když pronáj em bazénu je 
finan čně dosti náro čný, podílí se členové PKB jen částe čně, 
zbytek pronájmu je hrazen ze sponzorského daru Nada ce zdraví pro 
Moravu. Toto cvi čení nám p řináší nejv ětší radost a dobrou 
fyzickou kondici. S p říchodem jara se t ěšíme na jeho 
pokra čování.  Někte ří naši členové s úsp ěchem absolvovali 
individuální logopedická cvi čení .  

 
      Neustále se p řesv ědčujeme o tom, že  informace o PN a 
dalších pr ůvodních problémech je d ůležitou pomocí nemocným. 
Proto pořádání odborných p řednášek  z ůstává naším nosným 
programem. Letošní rok byl obzvlášt ě bohatý.  
      V b řeznu se ve své p řenášce zam ěřil doc.MUDr. M.Bareš na 
„Noc parkinsonika“ . V dubnu jsme uspo řádali konferenci „Aktivn ě 
v život ě i v lé čbě“  za ú časti odborník ů na problémy spojené 
s Parkinsonovou chorobou:  

prof.MUDr. I.Rektor, CSc, doc.MUDr. I.Rektorová, Ph D,  
MUDr. M.Baláž – za I.neurologickou kliniku LF MU ve  FN U sv.Anny 
v Brn ě, dále doc.MUDr. J.Roth, CSc a MUDr. T.Uhrová z VFN  Praha, 
1.LF UK. D ěkujeme spole čnosti Boehringer Ingelheim s.r.o. za 
podporu projektu k 12.Sv ětovému dni Parkinsonovy nemoci, díky 
kterému se tato konference uskute čnila. 
 
 



Poslední p řednáška v roce 2009 „Smysl života s nemocí“ , se 
uskute čnila spole čně s psycholožkou PhDr. Martou Pšikalovou. Že 
nemoc nemusí být jen omezením jsme se p řesv ědčili i p ři 
následujícím cvi čení v t ělocvi čně, které bylo sou částí tohoto 
listopadového odpoledne. Užili jsme si hodn ě radostí. 

Obě p řednášky (b řezen, listopad) se konaly pod záštitou a s 
přisp ěním firmy GSK, která nám zachovává svoji p říze ň a podporu, 
což je pro nás velkým p řínosem. 

 
      Pravidelná setkávání se pro mnohé členy stala nedílnou 
sou částí terapie. T ěší se nejen na shledání s p řáteli, ale také 
zajímavý program, který na žádném setkání nechybí. Nemalý dík za 
to pat ří diecézní rad ě Církve Československé Husitské, která nám 
již druhým rokem bezúplatn ě poskytuje své prostory pro naše 
pot řeby.   
 
Z program ů klubových odpolední lze nap říklad jmenovat: 
 
-  Besedy a praktická cvi čení s  logopedkou, psycholožkou 
-  Povídání o hudb ě a jejích ú čincích na zdraví 
-  Zpívání pro pam ětníky s kytarou Ji řího Látala a podobn ě 

 
      Jednou z dalších akcí byla návšt ěva PhDr. Kate řiny 
Solárové . Vypráv ěla o své odborné stáži ve Francii, kde získala 
spoustu d ůležitých poznatk ů, zkušeností, materiál ů a kontakt ů 
(mj. se spole čností France Parkinson). Zaujala nás sd ělení o 
léka řské pé či a sociálním zázemí francouzských parkinsonik ů. 
       
      Mezi nejúsp ěšnější řadíme také besedu s brn ěnským 
dokumentaristou, cestovatelem a fotografem panem Ma rkem Srbou . 
V duchu jsme se p řenesli do Jižních Čech, na T řeboňsko, v 
povídání o historii budování rybník ů v Čechách, nebo o výlovu 
kapr ů. Bylo pro nás velkou ctí a pot ěšením setkat se s 
osobností, jehož výstavu fotografií obdivovali v lo ňském roce i 
pařížané. N ěkteré z nich jsme mohli vid ět i my.  
      Dojemné lou čení se starým rokem nám p řipravili poslucha či 
PF MU v Brn ě svým hudebním vystoupením lad ěným do váno čních  
tón ů.  
  
      Důležitou sou částí klubových aktivit jsou návšt ěvy 
divadelních p ředstavení . P ředevším na Hudební scén ě Městského 
divadla v Brn ě, letos muzikál ů Bídníci , Evita  a Mozart . 
      Díky projektu Nadace zdraví pro Moravu a s po dporou ČR 
Brno jsme opakovan ě „Zpívali pro zdraví“  s cimbálovou muzikou. 
Vstupenky jsme obdrželi jako sponzorský dar Nadace zdraví pro 
Moravu, stejn ě jako na divadelní p ředstavení „Žárlivost“  
v Rubínu. Zú čast ňujeme  se  také představení divadelního souboru 



SLAWJENA, který nám rovn ěž v ěnoval vstupenky jako sponzorský 
dar. 

  
      „Hýbejte se pro zdraví brn ěnští draci v jednom kole!“  
S tímto sloganem jsme v srpnu op ět nastupovali do sportovního 
klání na 2.Parkinsoniád ě v Dub ňanech . Letos nás doprovázela jako 
čestný host paní V ěra Černá, poslední Československá mistryn ě 
sv ěta ve cvi čení na kladin ě. Prožili jsme den plný sportu a 
radosti mezi dobrými p řáteli. P řivezli jsme nejen st říbrnou a 
bronzovou medaili, ale mnoho nezapomenutelných vzpo mínek. Velké 
poděkování pat ří celému dub ňanskému realiza čnímu týmu, který 
během celého dne sv ědomit ě pe čoval po všech stránkách o 
účastníky Parkinsoniády. 
 
      P řes mnohá zdravotní omezení našich  člen ů jsme se 
účastnili Sportovního dne ve Zlín ě a Váno čního turnaje ve 
stolním tenise v Olomouci . D ěkujeme organizátor ům  za  pozvání. 
  
      „I.Sportovní Bukovinka“  je název naší vlastní sportovní 
akce, kterou jsme zorganizovali díky pozvání manžel ů 
Varmužkových. P řes nep říze ň po časí se naše sportovní klání velmi 
vyda řilo, ve sportovních sout ěžích nám pomáhalo nové klubové 
tri čko s logem PKB. M ěli jsme možnost p řivítat pana Václava 
Moudrého z Kanady, který zde spole čně s námi prožil kousek své 
dovolené v Česku. A prý byla zatím ze všech nejlepší! T ěšíme se, 
že Bukovinka doplní naše dosavadní „trvalky“ r ůzných aktivit.  
 
      Na oslav ě 11.výro čí založení Klubu , u p říležitosti 12. 
Světového dne Parkinsonovy nemoci jsme se setkali se v zácnými 
hosty: Doc.Irenu Rektorovou, naší odbornou léka řskou garantkou a 
předsedou Spole čnosti parkinson Ing. Václavem Veselým. Jak se 
stalo již tradicí, akce se konala v prostorách Gale rie Hády. 
Hráli a zpívali naši p řátelé ze skupiny Kamarádi: Ji ří Látal, 
Dáša Hlavá čková a Vojta Polanský s programem nazvaným „Zpívejte 
lidi čky“ .  
       
Jako dárek k našemu jubileu jsme poprvé spole čně otev řeli webové 
stránky brn ěnských parkinsonik ů. Za jejich vznik a následnou 
aktualizaci vd ěčíme Vladimíru Vernerovi, synovi našeho člena. 
Veškerou práci vykonává zdarma. Bez nároku na odm ěnu nám také 
vytvo řil nové klubové logo  výtvarník a ilustrátor Jaroslav 
Beneš, d ěkujeme.  
       
      Klub parkinson Brno také letos zviditelnila n a ve řejnosti 
relace ČR Brno „Apetýt“ . Hosty moderátorky Zdeny Dufkové 
tentokrát byly - doc.MUDr. Irena Rektorová, Ph.D., vedoucí 
centra pro kognitivní poruchy 1. Neurologické klini ky LF MU, FN 



u sv. Anny v Brn ě, za PKB Mgr. Eva Vernerová a Ing. Helena 
Heimannová. D ěkujeme ČR Brno za opakované projevy této p řízn ě. 

Brn ěnská ve řejnost je opakovan ě informována o PKB v Deníku 
Rovnost, týdeníku „Nos“ a m ěsí čníku „program Brn ěnsko“. 
Zveřej ňování zpráv o naší činnosti je t ěmito periodiky 
sponzorováno. 

 
Pro velký úsp ěch jsme i letos zopakovali 2.adventní setkání 

v Galerii Hády , které obohatila výstava betlém ů, program d ětí ze 
souboru Líš ňáček a MŠ p ři ZŠ Horníkova. P řišel i Mikuláš se 
svojí družinou!! Nad ěloval dárky aktivním člen ům klubu a bylo 
opět veselo. Naše díky pat ří vedení ZŠ Horníkova za možnost tato 
naše setkávání v prostorách školy realizovat. 
 

Věkový pr ůměr našich člen ů je 73 let. To je fakt, který sám 
za sebe hovo ří o možnostech jejich za člen ění do aktivit Klubu. 
Klub Parkinson Brno registruje v sou časné dob ě asi 130 člen ů, 
kterými jsou nejen parkinsonici, ale i rodinní p říslušníci a 
léka ři. Vzhledem ke zmín ěnému vysokému v ěku v ětšiny člen ů a 
jejich zdravotnímu stavu se aktivit po řádaných PKB m ůže 
zúčast ňovat pouze asi 40 z nich. S t ěmi, kte ří již nemohou 
z domova vycházet jsme v písemném a telefonickém ko ntaktu, dle 
možnosti je také navšt ěvujeme. Rádi bychom i pro n ě 
zorganizovali rehabilita ční cvi čení v rámci domácí pé če, 
případn ě zajistili dopravu na specializované rehabilita ční 
pracovišt ě, nebo n ěkterou z našich akcí, ale finan ční prost ředky 
k realizaci jsme doposud nenašli. 

 
Pohlédneme-li ve vzpomínkách k výše jmenovaným činnostem 

klubu, máme velký pocit uspokojení z toho, kolik po moci, radosti 
a p říjemných chvil jsme parkinsonik ům z Brna a okolí p řipravili. 
Obdivuhodné je to, jak malý po čet lidí tohle vše dokázal. Proto 
je naším stále velmi aktuálním úkolem hledat aktivn í členy, 
rodinné p říslušníky nebo p říznivce pro práci, které se PKB 
věnuje.  

 
      Naše plány pro p říští období zahrnují p ředevším 
pokra čování a zachování vynikající úrovn ě zmín ěných aktivit. 
Důkazem toho je nap říklad nová spolupráce s firmou Energy Group 
a.s. , která vyrábí a prodává p řírodní bylinné preparáty a 
regenera ční kosmetiku. N ěkte ří naši členové obdrželi v tomto 
roce jako sponzorský dar p řípravek Geriatrim. Svým unikátním 
složením mimo jiné zkvalit ňuje spánek, dodává životní sílu a 
optimismus. Napomáhá také odstra ňovat negativní projevy 
stárnutí. Budou brn ěnští parkinsonici s Energy mládnout? 

 



Závěrem zbývá pod ěkovat Spole čnosti Parkinson za takové 
akce, jako byl Benefi ční koncert, výstup na Říp, Pražský podzim  
a jiné. Ze zdravotních d ůvod ů se mohli ú častnit jen n ěkte ří 
z brn ěnských člen ů, ale o krásné zážitky se s ostatními rádi 
podělili. 

Úspěšnost lé čby PN je závislá na ú činnosti lék ů, psychické 
pohod ě a dobrých, i když p řiměřených pohybových aktivitách. To 
je a z ůstává jako hlavní motto pro činnost PKB i v roce 2010. 
Přejeme sob ě i vám všem, aby tyto atributy byly v plné mí ře 
napln ěny a PKB uspokojil parkinsoniky a jejich rodinné 
příslušníky svojí nabídkou.  

Hodně nových podn ět ů pro upevn ění a zlepšení zdraví p řejeme 
nejen parkinsonik ům a jejich rodinám v Brn ě, ale také všem 
člen ům Spole čnosti Parkinson v celé České republice, p řátel ům 
parkinsonik ům v Polsku i na Slovensku.  

 
 

Mnoho dalších informací o nás na adrese:  
 

                 www.parkinson-brno.cz 
 
 
 
 
      Za výbor Parkinson Klub Brno 
      Mgr. Eva Vernerová, p ředsedkyn ě 

 
 
 
 
 
 
Brno 11. 1. 2010 
 


