
 

 

11. Parkinsoniáda - sportovní dny parkinsoniků 

 Záštitu převzal primátor města Liptovský Mikuláš Ing. Ján Blcháč, PhD. 

 

 

 
Termín konáni:    7. –  9. september 2018 
Místo konání:    Tatralandia, Liptovský Mikuláš                          
Ubytování:     Tatralandia – 4 postelové chatky, Liptovský Mikuláš 

 

Z Parkinson klubu Brno se zúčastnilo 11 členů. 

Umístili se:  Petr Sedláček 1. místo  stolní tenis muži  

 Jaromír  Špaček 1. místo  kop do branky muži 

 Anička Šlezarová 2. místo  šipky ženy 

      Libor Jaša 3. místo  bowling muži 
 

 

 



 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto od Luby Růžičkové 

Foto  od Ma-
rienky Jačis-
kové 



 

 

 

Výpisy z časopisu Spravodajca: 

V dňoch 7. – 9. septembra 2018 sa v Liptovskom Mikuláši konali medziná-
rodné športové hry ľudí trpiacich Parkinsonovou chorobou. Hry sa konali pod 
záštitou primátora mesta Liptovský Mikuláš Ing. Jána Blcháča, PhD. 

 Na úvod slávnostného otvorenia medzinárodných športových hier zaznela 
Slovenská hymna, po zvukoch Hymny parkinsonikov zazneli slávnostné prí-
hovory.  

Po oficiálních 
častiach otvo-
renia hier sa 
bravúrnym 
spôsobom 
predstavil 
miestny 
folklórny súbor 
Ďumbier so 
svojim pásmom 
na tému dets-
kej svadby. 

 

     Budúci rok sa medzinárodné športové hry parkinsonikov uskutočnia u na-
šich priateľov v Poľsku. Příští rok na shledanou v Poznani! 

 

     Ako zlatý klinec programu sa predstavil Ju-
raj z bratislavského klubu parkinso- 
nikov so svojou tanečnou partnerkou z klubu 
Pupalka.  

  Hlavné športové zápolenia sa začali v sobotu 
hneď po raňajkách. Bolo polooblačno, čo nám 
vyhovovalo, súťažilo sa celý deň.  Prihlásilo sa 
cez 240 účastníkov zo Slovenska, Čiech, Poľ-
ska a Rakúska.  V sobotu večer bolo slávnost-
né vyhodnotenie, odovzdanie medailí, pohá-
rov a vecných cien.      



 

 

   V sobotu večer, po celodenním maratónu soutěží, je dobojováno.  Od každé 
disciplíny byli vyhlášeni muži a ženy, účastníci vytvořili při předávání medailí 
vítězům úžasnou atmosféru. 

   Setkávání pacientů s Parkinsonovou nemocí dává nemocným novou energii, 
náboj do dalších dní. Nie je dôležité vyhrať, ale sa zúčastniť a nadviazať nové 
priateľstvá. 

    Zvláštní poděkování patří paní KataríněFélixové, předsedkyni Společnosti 
Parkinson Slovensko. Její ochota a snaha všem vyhovět a splnit jim přání byla 
příkladná. Rovněž tak dík patří panu Michalu Šrollovi, předsedovi regionální-
ho klubu Liptovský Mikuláš. 

 


