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Společnost Parkinson na výstavě Senior HANDICAP 2005 v Lysé n/Labem:
Společnost Parkinson děkuje všem, kteří
významným způsobem podporují naši činnost:
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Ministerstvo zdravotnictví ČR

Klub Havlíčkův Brod při cvičení a na společné vycházce v Nejepíně:

Víkendový pobyt Klubu Olomouc - Staré Město pod Sněžníkem:
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Vážení přátelé,

blíží se konec roku a tato skutečnost je vždy důvodem k zamyšlení, co jsme dělali dobře a co se nám dosud nepodaři-
lo realizovat. V posledním čísle našeho časopisu jsme vzpomněli, že letošní rok je vlastně desátým rokem od vzniku naší 
Společnosti. Od té doby se hodně změnilo. Stále stoupá počet našich členů, kterých je již téměř 1500. Bohužel, tento přírůs-
tek je snižován také značným počtem úmrtí členů, kteří ve vysokém věku podlehli různým zdravotním komplikacím, které 
však nesouvisely s Parkinsonovou chorobou. Vzpomínáme na ně a na jejich rodinné příslušníky a děkujeme za vše, co pro 
naši Společnost vykonali.

Vzrůstá i počet lékařů-neurologů, kteří se chtějí zapojit do práce Společnosti ve svém regionu. Děkujeme za spolupráci 
a věříme, že se jejich počet bude dále zvyšovat. Počítáme s jejich pomocí při zakládání nových Klubů, zejména v Plzeňském 
a Karlovarském kraji.

Podařilo se nám prohloubit informovanost o naší činnosti u širší veřejnosti, včetně činnosti jednotlivých Klubů, dále se 
zlepšil styk s úřady a s odbornými lékaři. Zúčastnili jsme se vlastním stánkem českého a slovenského kongresu neurologů 
v Brně, dále doškolovacícho kurzu neurologů ve Velkých Losinách, výstavy HANDICAP 2005 v Lysé nad Labem a Valného 
shromáždění EPDA v Dublinu v Irsku. Bližší podrobnosti najdete v jednotlivých článcích uvnitř časopisu.

Bohužel se nám nepodařilo prozatím aktivizovat činnost všech našich Klubů, i když jsme zaznamenali u mnohých z nich 
vysokou aktivitu. S pomocí sponzorů (hlavně firmy NOVARTIS, GSK a ROCHE) jsme v letošním roce mohli uskutečnit tři rekon-
diční pobyty a vydat nový leták o činnosti a úkolech naší Společnosti.

Z odborných lékařských akcí se mimo kursu ve Velkých Losinách (viz str. 23) konal na konci května v Brně 2. ročník dvou-
denního doškolovacího kurzu věnovaný extrapyramidové tématice, kognitivním poruchám a demencím. Tato akce, kterou 
organizovala 1.neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně, byla zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů a kona-
la se pod záštitou Sekce kognitivní neurologie Neurologické společnosti ČLS JEP. 

Ještě na konci tohoto roku (26.10. v Praze na Hennerově neurologické klinice ve VFN) a začátkem příštího roku (20.1. v Br-
ně na 1.neurologické klinice ve FN u sv. Anny) proběhnou odborné lékařské semináře na téma hluboké mozkové stimulace 
(DBS) u pacientů s Parkinsonovou nemocí. Tato účinná chirurgická metoda se pro indikované pacienty s PN v obou centrech 
významně rozvíjí. Nadále jsou plánovány tzv. Kluby abnormálních pohybů s videoprezentacemi a diskusemi nad zajímavými 
kazuistikami v Centrech v Brně, Praze a Olomouci. Konkrétní termíny si můžete zjistit na webové stránce www.movement-
disorders.cz , na které se dočtete i o aktivitách, členech současného výboru a poslání Extrapyramidové sekce Neurologické 
společnosti ČLS JEP. 

V dubnu 2006 (6.-8.4.) se bude v Brně v hotelu Voroněž konat významná mezinárodní akce s dlouholetou tradicí „The 38-
th International Danube Symposium for Neurological Sciences and Continuing Education“, jejíž součástí budou i odborné 
sekce a kurs zaměřený na extrapyramidovou problematiku. Zájemci se dozví více na webové stránce kongresu www.ta-ser-
vice.cz/danube .

Jak se snažíme opakovaně zdůrazňovat, nepostradatelnou součástí léčby Parkinsonovy nemoci je rehabilitace. Proto by-
chom v závěru chtěli moc poděkovat paní Marcele Sekyrové, fyzioterapeutce z Prahy, která byla dlouholetou přispěvatel-
kou do naší pravidelné rubriky „Pohyb je život“ a zasloužila se tak o zvýšení povědomí o nutnosti rehabilitace u pacientů 
s Parkinsonovou nemocí a o praktickou výuku cílených cviků. Novou autorkou rubriky se stává paní magistra Lucie Jiříková, 
která je žačkou paní Sekyrové. Těšíme se na další spolupráci!

Za redakci časopisu Parkinson Vás srdečně zdraví a přejí krásné prožití Vánočních svátků a hodně zdraví a osobních i pra-
covních úspěchů v novém roce

 MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. Ing. Jiří Dvořák
 1.neurologická klinika LFMU Předseda Společnosti Parkinson
 FN u sv. Anny, Pekařská 53 Kancelář: Volyňská 20
 656 91 Brno 100 00 Praha 10 
 email: irena.rektorova@fnusa.cz e-mail: parkinson@volny.cz
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INFORMACE O ČINNOSTI VÝBORU SPOLEČNOSTI 

PARKINSON

Ing. Jiří Dvořák, předseda Společnosti

Blíží se konec letošního roku a výbor posuzo-
val výsledky desetileté práce Společnosti. Většina 
úspěšných akcí již byla zmíněna v květnovém čís-
le našeho časopisu. Máme zejména radost, že se 
nám společně podařilo založit 12 poboček (Klubů) 
ve většině krajských či okresních měst. Děkujeme 
alespoň touto cestou všem funkcionářům, kte-
ří svojí aktivitou pomáhají realizovat různými 
formami potřebnou pomoc našim nemocným 
členům, ať již formou rehabilitačního tělocviku, 
přednáškami lékařů, besedami a společnými vý-
lety v menších kolektivech, návštěvami koncertů, 
divadel a dalšími akcemi. Je třeba, aby nemocní 
pochopili, že s Parkinsonovou chorobou je třeba 
aktivně bojovat, nebýt pasivní a uzavření sami do 
sebe. Věříme, že se bude zvyšovat i počet členů, 
kteří se budou zúčastňovat společných akcí. 

Především zásluhou paní doktorky Kozlové 
z neurologického oddělení děčínské nemoc-
nice se podařilo založit nový Klub Společnosti 
Parkinson v Děčíně. Ustavující schůzi 12.10.2005 
přišli pozdravit naši funcionáři z Prahy a Podě-
brad. Přejeme novému Klubu hodně úspěchů 
v jeho práci. 

Společným úsilím představitelů Klubů v Podě-
bradech a Litomyšli se, jak pevně věříme, podařilo 
najít způsob, jak obnovit činnost Klubu v Pardu-
bicích a nyní záleží jen na členech tohoto Klubu, 
aby se zapojili do společné práce a zejména se zú-
častňovali pravidelných rehabilitačních cvičení. 
Podmínky pro další činnost jsou vytvořeny a bylo 
nám přislíbeno, že pomůže i místní tisk.

Pokračujeme ve výstavbě našich internetových 
stránek, zvýšili jsme svoji účast na různých veřej-
ných a odborných akcích a přijali jsme pozvání 
Rakouské Společnosti Parkinson na společné se-
tkání. Náš delegát se zúčastnil v říjnu t.r. Valného 
shromáždění EPDA v Dublinu v Irsku, kde proběh-
ly i volby nového výboru EPDA. 

V letošním roce se uskutečnily tři internátní re-
kondiční pobyty, které byly všemi účastníky hod-
noceny velmi dobře a v roce 2006 plánujeme opět 
další tři pobyty. 

Na duben příštího roku připravujeme další spo-
lečné setkání výboru Společnosti s předsedy jed-
notlivých Klubů a budeme pokračovat v řešení 
dalších organizačních otázek.

Mohlo by se zdát, že jsme s výsledky naší práce 
v tomto roce spokojeni. Nejsme. 

Nepodařilo se nám získat další významné spon-
zory, zejména velké farmaceutické firmy a nutně 
potřebujeme pomoc při jednání s nimi od našich 
významných neurologů. Doufáme, že se tato situ-
ace bude postupně zlepšovat.

Přesto však díky finanční podpoře firem 
NOVARTIS, GSK a ROCHE a podpoře Ministerstva 
zdravotnictví ČR, jsme mohli letos uskutečnit tři 
rekondiční pobyty pro více než 150 účastníků. 
Někteří okresní neurologové však doporučili k po-
bytu i žadatele (4 případy), kteří nebyli schopni 
tento pobyt, zejména potřebná cvičení, absolvo-
vat. Tyto případy budeme řešit samostatně.  

Dále bychom velice uvítali vyšší počet příspěvků 
od našich čtenářů, kde by nám psali o svých potí-
žích, problémech, životních zkušenostech a pod. 
Články od vás rádi uveřejníme v našem časopise. 

Závěrem mi dovolte poděkovat skutečně všem, 
kteří pomáhají svými dobrovolnými finančními 
příspěvky k zajišťování naší práce.
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JAK ŽIJÍ NAŠE KLUBY

KLUB BRNO
Hana Rybářová  - předsedkyně

V prvním pololetí byla naše činnost poznamenána 
ztíženými rodinnými podmínkami u předsedkyně 
Klubu. Naše činnost se realizovala ve společném cvi-
čení a vzájemných občasných návštěvách. Někteří 
členové se účastnili úspěšného rekondičního poby-
tu ve Štikově. V květnu byla předsedkyně Klubu po-
zvána na shromáždění Jihomoravské krajské rady 
zdravotně postižených. 

Protože není častým jevem u Parkinsoniků dožít se 
90 let, zaměřila se naše snaha oslavit 90. narozeniny 
JUDr. Sobka jak se patří. Nejprve jsme rozproudili krev 
a posléze zábavu vydatným cvičením se zpěvem a přá-
ním dlouhého života ve stejné kondici. Naše pohybo-
vé kreace jsme zachytili na sérii fotografií. Závěr oslavy 
končil v restauraci. Moc jsme si těch narozenin užili.

Druhé pololetí jsme zahajovali činnost cviče-
ním a v druhém zářijovém týdnu přednáškou 
MUDr. Rektorové, Ph.D. na téma „Nespavost, pocení 
a jiné nemotorické projevy Parkinsonovy nemoci“. 
Přítomní členové Klubu byli informováni o náplni 
činnosti Klubu ve druhém pololetí. Dohodli jsme se 
na společných setkáních u MUDr. Bártové jednou za 
měsíc. Na těchto sedáncích si vyměníme zkušenos-
ti s bojem s naší chorobou a promítneme kazety na-
točené na rekondičních pobytech i z našich cvičení. 

Pět našich členů se v říjnu účastnilo rekondičního 
pobytu v Beskydech. V listopadu navštívíme diva-
delní představení v nově rekonstruovaném divadle 
Reduta. V prosinci uskutečníme společné setkání 
na oslavu Vánoc. MUDr. Bareš přislíbil přednášku na 
závěr roku 2005.
KLUB LITOMYŠL
Jindřiška Šmahelová - předsedkyně

Klub pracuje bez problémů, každé liché úterý 
je cvičení v bazénku v rehabilitaci naší nemocni-
ce, každé sudé úterý cvičení v klubovně pod vede-
ním fyzioterapeutky Janičky Valdhansové. Pokud 
nás přijde více, bazének není velký, cvičíme i na ro-
topedu a motopedu a do cvičebny se nemůžeme 
ani vejít. Celkem je nás 25 členů a všichni, pokud 

mohou, pravidelně docházejí. To podle počasí, 
nemocnosti a láznění.

V březnu přišla mezi nás vedoucí sociálního od-
boru Městského úřadu paní Červinková, aby si pře-
četla naší kroniku, kterou od začátku Klubu vede 
paní Žáková a pobavila se s námi na předvelikonoč-
ním snažení o upletení vlastní pomlázky s mašlič-
kou. Paní Červinková slíbila přímluvu k naší žádosti 
o finanční podporu Městského úřadu. Svůj slib spl-
nila k velké naší spokojenosti.

2. dubna jsme se já a pan Skřivan zúčastnili setká-
ní předsedů Klubů v našem městě s panem před-
sedou ing.Dvořákem a ostatními členy výboru 
Společnosti Parkinson. Následně jsem o tomto se-
tkání informovala členy našeho Klubu. V dubnu jsme 
měli také cvičení s rehabilitační sestrou Veselíkovou 
z nemocnice, která nám ukazovala jak se nehrbit 
a udržet si rovná záda a také s námi nacvičovala 
různé prvky rehabilitace. Po každém cvičení v Klu-
bovně se schází na chvíli výbor Klubu a projednává 
aktuální věci kolem Klubu a jeho organizace a pod. 
Také jsme hovořili o Pardubicích a jejich problému. 
Napsala jsem článek do pardubických novin. Není 
to jednoduché, novin tam vychází víc a tak nevíme, 
zda opravdu v některých novinách vyšel. Apelovala 
jsem tam na rodinné příslušníky, aby pomohli svým 
blízkým s Parkinsonovou chorobou a chodili cvičit.

Dne 31. května jsme se sešli na setkání tří Klubů - 
Poděbrady, Litomyšl a Pardubice. Sešlo se nás dost, 
celkem něco málo přes dvacet. Navštívili jsme tamní 
muzeum a pak hned Tavernu, kde jsme poobědvali, 
protože venku byla zima a poprchávalo.

V květnu jsme se dvě členky Klubu zúčastnily poby-
tu ve Štikově a jako vždy jsme přijely spokojené, osvě-
žené na duchu i na těle. Vedení jako vždy bezvadné. 
Několik našich členek se zúčastnilo i výstavy ručních 
prací „Šikovné ruce“ v Lysé nad Labem svými výrobky.

14. června nám přišli udělat zajímavou přednášku 
o naší nemoci náš pan doktor Bednář a primář neu-
rologie v Litomyšli Kuchár. 28. června jsme se na dva 
měsíce rozloučili a od září opět cvičíme podle progra-
mu našeho Klubu. Naše ing.Pekníková se snaží zajistit 
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u nás v Litomyšli vhodnou dobu pro možnost praco-
vat v keramické dílně. Bylo by to lákavé, mít možnost 
dělat různé vázičky a další věci, abychom mohli uká-
zat, co v nás vězí.

Ještě chci dodat, že mi vnuci koupili počítač a ta-
ké mě s ním učí zacházet. Docela mě to baví. Tak 
klidně mailujte na: babicka.jindriska@seznam.cz 
KLUB OLOMOUC
Zdeněk Pochylý – předseda Klubu

Odborné přednášky

Na setkání Klubu Parkinson Olomouc dne 23. 
dubna 2005 v posluchárně Neurologické kliniky 
Fakultní nemocnice Olomouc se představila pa-
ní Mgr. Bezděková, která ve své přednášce na téma 
„Význam rehabilitačního tělocviku pro pacienty s Par-
kinsonovou chorobou“ zdůraznila nezbytnost rehabili-
tačního cvičení se zaměřením k cílenému protahování 
jednotlivých svalových částí a to tak, aby nedochá-
zelo k jejich ochabnutí. Přednášku doplnil odborným 
výkladem pan MUDr. Nevrlý, který se dále zmínil o vý-
sledcích testů, které byly prováděny na začátku série 
rehabilitačních cvičení a stejných testů po skončení.

Rehabilitační tělocvik

Cvičení probíhalo stále v Olomouci, v tělocvičně 
Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olo-
mouci pod vedením Mgr. Šlachtové a od 2. polole-
tí 2005 Mgr. Bezděkové. Současně probíhá cvičení 
v Uničově v tělocvičně Haškovy školy pod vedením 
Mgr. Coufalové. Na obou místech se cvičí jedenkrát 
týdně. Pro nízký počet zájemců se nedaří rozběh-
nout cvičení v Přerově a v Prostějově.

Rekondiční pobyty

Pobytu ve Štikově se zúčastnili dva členové Klubu 
Olomouc. Výbor Klubu připravil novinku v té-
to oblasti, a to víkendový pobyt v Rekreačním za-
řízení Uničovských strojíren ve Starém městě pod 
Sněžníkem. Pobyt se uskutečnil ve dnech 17. a 19. 
června 2005 za účasti 20. členů Klubu Parkinson 
Olomouc. Naše poznatky z tohoto pobytu uvádíme 
v samostatném článku v tomto čísle časopisu.

Sportovní aktivity

Poprvé se zúčastnilo 6 členů Klubu Olomouc spor-
tovní olympiády pořádané Klubem Ostrava dne 
22. června 2005 v Ostravě Zábřehu. Naši účastníci 

svými dobrými sportovními výkony přispěli k navá-
zání přátelských vztahů mezi oběma kluby.

Členové našeho Klubu se dne 15.10.2005 setka-
li na výroční schůzi s bohatým programem. Naše 
jednání zpestřila svým vystoupením také zpěvačka 
Jitka Zelenková. Podrobnější zprávu připravujeme 
do příštího čísla časopisu. Výbor Klubu Olomouc je 
svoláván předsedou dle potřeby, méně důležité zá-
ležitosti jsou řešeny telefonicky.
KLUB PODĚBRADY
Květa Kánská – předsedkyně Klubu

Po opravdu krásném ukončení loňského roku jsme 
hned v lednu řešili čím nahradit cvičení v bazénu. 
Původně měl být zavřený měsíc a pak ještě v dub-
nu. Po prvních dnech oprav zněl verdikt – půl roku. 
To je dost citelné, na bazém jsme si vážně zvykli.

S Aničkou Blabolovou, logopedkou z Prahy, jsme 
měli dohodnutou pouze jednu hodinu. Na Ostende 
jsme si vyjednali možnost častějších návštěv. Několik 
hodin jsme byli i v Senior klubu. Trošku jsme si při-
padali ztracení, všechno se nakonec zvládlo. Aničku 
jsme získali na pravidelné hodiny logopedie. Hodiny 
jsou zajímavé, obsahují cvičení posilující svalstvo 
kolem krční páteře, mimické a polykací svaly, ja-
zyk, učíme se správně dýchat. Anička nezapomíná 
ani na čtení, zpívání a trénink soustředění a myšle-
ní. Hodiny má dokonale připravené. Logopedie by 
měla patřit do základních rehabilitačních metod 
pro parkinsoniky. A to i přesto, že u našich členů 
vzbudilo logopedické cvičení rozporuplné názory. 
Logopedie by měla mít větší podporu lékařů, je po-
třeba vysvětlovat lidem její důležitost.

Pravidelně každou středu jsme se scházeli a po-
kračovali v běžných aktivitách. Na začátku dubna 
jsme jeli do Litomyšle na historické setkání předse-
dů Klubů a vedení Společnosti Parkinson. Setkání 
se vydařilo, bude se každoročně opakovat a všichni 
věříme, že povede k lepší komunikaci mezi všemi.

Koncem dubna měl náš Klub propagační stánek na 
Výstavišti v Lysé nad Labem a práce členů Společnosti 
Parkinson na výstavě „Šikovné ruce“. Jmenovitě na 
výstavě parkinsoniky reprezentovaly práce členů 
z Litomyšle, Pardubic, Zlína, Ostravy a Poděbrad. 
Podrobnosti o naší účasti na výstavě v Lysé nad 
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Labem, která byla jak všichni věříme úspěšná, uvádí-
me v samostatném článku v tomto čísle časopisu. 

Na chvíli nám onemocněla cvičitelka Mirka 
Adamcová, stýskalo se nám. Koncem dubna už řádila 
na „Reji čarodějnic“ v Domově důchodců, kam nás ta-
ké pozvala. Druhý víkend v květnu jsme v pěti lidech 
vyrazili na chatu v Harrachově. Počasí se tentokát vy-
dařilo, byly procházky, vuřty se opékaly venku na 
ohni, nálada dobrá. Určitě si Harrachov zopakujeme.

31. května 2005 jsme vyrazili do Chocně na se-
tkání klubů Parkinson z Litomyšle, Pardubic 
a Poděbrad. Navštívili jsme muzeum na zámku, dali 
si oběd v taverně dobrý oběd, a s panem Pyskatým 
jsme se snažili pochopit, co se stalo v Pardubicích 
s klubem. Pan Pyskatý nás pozval na šachový turnaj 
do Pardubic a na oplátku zase jeho, protože je váš-
nivý šachista, pozval na turnaj v září do Poděbrad 
ředitel stacionářů a Domova důchodců v Libici nad 
Cidlinou pan Pavel Pistor. Na zpáteční cestě jsme 
se zastavili v Holicích v muzeu cestovatele Emila 
Holuba a pak ještě v Chlumeckém zámku. Zatím 
nevíme, jak to pomůže pardubickému klubu, ale 
byl to pěkný výlet. A poznali jsme další lidičky.

Protože bazén byl stále mimo provoz, rozhodli 
jsme se zpestřit program. Nejdříve jsme chtěli ma-
šinkou do restaurace na Soutoku, pak plavat do ba-
zénu v Kolíně. Mašinka nejezdila, protože byla zima. 
Nás to nezlomilo a jeli jsme auty. V kolíně je bazén 
bezva a po plavání jsme šli na návštěvu k Požár-
ským. Další výlet jsme nasměrovali do Přerova nad 
Labem – do muzea MOTO – VELO – krása, dopo-
ručujeme. Z pozvaných hostů přijely do Přerova 
Anička a Yvonka, obě logopedky z Prahy. Dohodly si 
s námi spolupráci do budoucna. Počasí se umoud-
řilo a vuřty jsme u Pišingrů přeci jen opekli. Předtím 
jsme se slušně přejedli vším možný, každý totiž ně-
co uvařil, upekl, nebo koupil, aby kolektiv nehlado-
věl. Při pohledu na kolektiv dlužno poznamenat, že 
hubnutí nehrozí, dost jsme ztloustli a co teď s tím?

Hned další středu jsme konečně uskutečnili návště-
vu Loučeně. Musíme přičíst Václavovi k zásluhám, 
že se rozhodl naší nadváhu trochu srovnat. Prohlídku 
zámku objednal na 13.00 hod, takže jsme se nestih-
li doma naobědvat, sliboval restauraci. Neřekl nám 

ovšem, že před posezením absolvujeme prohlídku 
zámku, procházku nádherným a rozlehlým zámeckým 
parkem a naučnou stezku lesem. Říkal, že trasu zkrá-
til, přesto jsme ušli dobré čtyři kilometry. V restauraci 
jsme se posadili ve čtyři odpoledne. Stálo to ale za to, 
protože krajina je tam skutečně krásná a překvapivě 
kopcovitá, přestože patří do polabské nížiny.

22. června jsme zkolaudovali lázeňský bazén, 
konečně je zprovozněn. Moc jsme se na to těši-
li. Poslední středa v červnu byla na Ostende, všem 
jsme poděkovali a domluvili si program na podzim.

V létě, v době dovolených a prázdnin, jsme si urči-
li čtyři středy na společná setkání s volným progra-
mem. V druhé polovině roku 2005 jsme pokračovali 
opět v pravidelných středečních cvičeních, střídavě 
v bazénu a v tělocvičně. Po cvičení v bazénu jsme se 
opět scházeli v Senior Klubu. Výbor se schází vždy 
před pravidelnými schůzkami ve středu a řešíme 
vše podle potřeby a za účasti kolektivu. S časovým 
programem činnosti Klubu jsou předem písemně 
seznamováni všichni členové Klubu, včetně pozvá-
nek na společné výlety. 

Za členské schůze považujeme vždy větší společ-
né sezení na OSTENDE, havně však před koncem 
roku a jednou na jaře, kdy přijde více členů. 

V naší práci se řídíme zásadou, že naprostou ne-
zbytností je dobrá nálada, dobrá vůle, schopnost 
přizpůsobit se programu podle svých možnos-
tí, vzájemná tolerance a pochopení pro problémy 
ostatních členů Klubu. 
KLUB PARDUBICE
Jindřich Pyskatý – předseda

Po delší době se snad podaří obnovit činnost Klubu 
Pardubice v plném rozsahu. Na dubnovém setkání 
předsedů klubů Parkinson z celé republiky s vedením 
Společnosti, přislíbily pomoc pardubickému Klubu před-
sedkyně z Litomyšle a Poděbrad. Jindřiška Šmahelová 
a Květa Kánská svůj slib splnily a udělaly co mohly.

Jindřiška Šmahelová napsala do pardubických novin 
moc hezký článek o potřebnosti klubů, cvičení a rados-
ti ze společných setkání. Podstatné bylo, že se ing. Pek-
nikové z Klubu Litomyšl podařilo sehnat pro náš Klub 
novou cvičitelku. Květa Kánská zase pozvala na společ-
nou poradu jak pomoci i Zdenu Slavíkovou, bývalou 
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klubovou pokladní, aby předala vlastní zkušenosti.
Klub Pardubice nikdy nepřestal existovat, vždyc-

ky se pravidelně cvičilo. Po smrti prvního předsedy 
Klubu Františka Hlaváče skončila s činností i Zdena 
Slavíková. Na práci ve výboru se nikdo moc netla-
čil, členů začalo spíše ubývat, na cvičení jich chodi-
lo stále méně. Problém je ve zhoršení zdravotního 
stavu, nebo v dojíždění. 

Rozhodujícím momentem pro Klub byl asi od-
chod rehabilitační sestřičky na mateřskou dovo-
lenou. Doufali jsme, že se k nám vrátí, ale je zatím 
doma s malým dítětem a o cvičení v Klubu neuva-
žuje. Vedl jsem celou dobu cvičení sám, bez nároku 
na odměnu. Na tomto místě chci poděkovat členům 
Klubu Pardubice, kteří na cvičení stále docházeli.

Od prvního listopadu letošního roku budeme mít 
novou cvičitelku paní Zdenu Kislingerovou, rehabi-
litační sestřičku z pardubické nemocnice. Osobně 
jsem informoval MUDr. Dostála, garanta Klubu, kte-
rého obnovení činnosti velmi potěšilo. Rozepsal jsem 
pozvánky na cvičení, roznesl je na zdravotní středis-
ka a do lékáren. Podle zájmu svoláme v listopadu 
nebo prosinci členskou schůzi, potřebujeme funkč-
ní výbor. Prosím bývalé členy výboru, aby se zapo-
jili znovu do práce. Zároveň všechny bývalé členy 
Klubu Pardubice, i nové zájemce, zvu na pravidelné 
cvičení. Všichni přeci víme, jak je cvičení pro parkin-
soniky důležité.

Budeme se scházet pravidelně: KAŽDOU STŘEDU 
od 16:45 do 17:45 hod. v tělocvičně Štefánikovy 
školy, cvičitelka: Zdena Kislingerová
KLUB HAVLÍČKŮV BROD
MUDr. Ludmila Čapková – předsedkyně 

Jako nová cvičitelka nastoupila paní Marie Kučerová, 
která nahradila paní Štěpánovou. Protože od mládí cvičí 
v řadě organizací, má dostatečné schopnosti i znalosti, 
což členové Klubu oceňují. Přesto novou cvičitelku na 
její žádost dále hledáme. Jako druhá instruktorka pra-
cuje dál MUDr. Čapková. Využívá znalostí z dlouhodobé 
práce přednostky rehabilitačního oddělení.

K pravidelnému cvičení se scházíme v tělocvičně 
Průmyslové školy stavební Jana Bechyně. Při cviče-
ní využíváme všech možností, které dává velká tě-
locvična. Pestrost, nové nápady, nové cviky lákají, 

pohyb se stal pravidelnou potřebou všech našich 
členů. Nepřijdou jen z vážných důvodů, jako je ne-
moc, nebo v zimě neschůdné cesty. 

Nedílnou součástí se staly chvilky veselé zábavy 
a možnost popovídání o osobních i zdravotních problé-
mech i radostech. Stejně samozřejmé jsou i závěrečné 
meditační relaxace, bez kterých si zklidnění a pohodo-
vé zakončení rušné hodiny ani neumíme představit.

Dne 10. února měla být v odpoledních hodinách 
přednáška naší patronky MUDr. Marty Kabrdové na 
téma „Čím se liší Parkinsonova choroba od jiných one-
mocnění mozku“. Jelikož onemocněla, přednesla jsem 
tedy sama úvahu na téma „Emoční inteligence a Par-
kinsonova choroba“. Setkala se s úspěchem a bohatou 
diskuzí. Přišlo 16 našich členů a 15 lidí z veřejnosti, včet-
ně zástupců tisku. Zpestřením na úvod byl domácí ko-
láč a káva pro všechny. Přednášky se konají v klubovně 
na Městském úřadě. Přednáška MUDr.Kabrdové na té-
ma „Jak žít s Parkinsonem“ se uskutečnila v listopa-
du. Tiskem a letáky byla pozvána i veřejnost. Společně 
jsme navštívili divadlo v Jihlavě. Koncem prosince při-
pravujeme předvánoční program.

V průběhu roku jsme si udělali společný výlet na cha-
lupu v Nejepíně. Přijelo nás v pěti autech celkem 21. Po 
svačince bohatého výběru pečiva s kávou a jinými ná-
poji proběhla plenární schůze. Seznámení se závěry 
schůze předsedů klubů v Litomyšli, informace o do-
savadní činnosti našeho Klubu a dalších aktivitách. 
Většina našich členů se účastní zájezdů, turistických 
pochodů, plavání, divadelních představení a třeba 

Společné setkání členů Klubů Poděbrady, 
Litomyšl a Pardubice v Chocni
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i koncertů, které pořádají kluby důchodců, Svaz invali-
dů a jiné větší organizace. Nepovažujeme proto, při na-
šem malém počtu, za nutné něco dalšího organizovat. 

Schválili jsme dosavadní výbor beze změn 
(MUDr. Čapková, paní Švarcová, paní Tomanová 
a pan Drahozal). Tři z nás zatím připravily bohatý 
oběd sestávající z kuřecích prsíček plněných čers-
tvými bylinami a hlávkovým salátem ochuceným 
opět neobvyklou kombinací bylin. Chleba, pivko, 
minerálky, pak ještě kafíčko a zbytky pečiva.

Den ještě zdaleka nekončil. Usadili jsme se v kře-
sílkách ve stínu ořechu, povídali, poslechli si modlit-
bu za děti. Na závěr jsme si postupně vytáhli levou 
rukou mandalovou kartu s jedním slovem. Každý 
sám, nebo za pomoci všech, uvažoval, co pro něj 
toto slovo znamená, co v něm evokuje. Slova jako: 
pravdivost, přijetí, trpělivost, celistvost, soucit, na-
děje, víra a řada dalších. Mezitím prohlídka alba fo-
tografií z rekondic i našeho klubu, procházky po 
zahradě s určováním koření a jak je používat v ku-
chyni. Atd. atd. Rozhodně se nikdo nenudil. 

Výbor se schází stejně pravidelně, jako se cvičí, 
protože členové výboru cvičení prakticky nevyne-
chávají. Obvykle před zahájením cvičení, nejméně 
1x za měsíc, podle potřeby i častěji, kdykoliv je tře-
ba cokoliv řešit, nebo připravit nějakou akci. Zprávy 
o našem programu pravidelně dáváme do všech 
místních novin. K přednáškám a ostatním aktivitám 
máme bezplatně k dispozici klubovnu s vybavením 
kuchyňky na Městském úřadě.
KLUB ZLÍN
Marie Skoumalová – předsedkyně 

Milí přátelé, srdečně vás zdravím ze Zlína. Je pátek 
2. září a my začínáme krátkou schůzkou a cvičením, 
při kterém všichni funí a vzdychají, že vyšli z formy. 
Horší ale je, že nám několik lidí onemocnělo, dva 
jsou dokonce po operaci, takže musíme odložit cvi-
čení v bazénu na listopad. Když se ale ohlédnu na za-
čátek letošního roku, jsem spokojena, že všechno, co 
jsme si naplánovali, jsme stihli do prázdnin udělat.

Byli jsme třikrát v divadle na představeních „Marie 
Stuartovna“, „Všichni moji synové“ a na koncertu 
Velkého dechového orchestru. Stalo se pravidlem, že 
každý měsíc se jde na besedu u cimbálu. Navštívili 

jsme dílny a výstavu prací postižených dětí, nakou-
pili jsme spoustu jejich krásné keramiky, svíček a růz-
ných suvenýrů. Radost měli oni i my. Nedaleko odtud 
je hvězdárna, tak jsme si ji prohlédli. V měsíci květ-
nu jsme navštívili Muzeum jihovýchodní Moravy, 
kde probíhala výstava fotografií cestovatele a dob-
rodruha Eduarda Ingriše. V červnu jsme vyrazili do 
Zoo Lešná za zvířátky, poté jsme se posadili ve zdejší 
restauraci a dopřáli si odpočinek po dlouhém cho-
zení a valašskou kyselici, gulášovku a jiné dobroty. 
V červenci jsme si to zopakovali, tedy tu hospodu. 

V září někteří jeli do rožnovské Orbity na týdenní 
rekondici. V říjnu pak byla přednáška paní doktorky 
A. Švehlákové na téma Epilepsie. 

V polovině srpna jsme se vrátili ze Štikova a jako 
pokaždé to bylo prima až na pár momentů, ale to už 
tak někdy bývá. Snad by bylo dobré, kdyby některé 
méně pohyblivé pány doprovázely jejich manželky. 
Vím a chápu, že některé ženy si potřebují odpoči-
nout, či něco doma udělat, na co během roku nema-
jí čas. Znám to, starám se o parkinsonika 18 let a je 
to nepřetržitá služba 24 hodin denně. Přesto, či prá-
vě proto, bych ho samotného nikam nepustila. Vím, 
že by byl na obtíž jiným. Je to možná tvrdé, co tady 
píši, ale je to bohužel tak. Ale ani cvičitelky, ani lékař, 
ba ani vedoucí pobytu nemají tolik času, aby se vě-
novali každému méně pohyblivému člověku zvlášť.

I letos se ve Štikově sešly výborné cvičitelky a mi-
mořádnou službu odvedla paní doktorka Kubátová, 
Květa Kánská si zaslouží pochvalu za klidné zvládnu-
tí náročného úkolu vedoucího pobytu. Snad ji troš-
ku pomohl i pan Juskanič, který za námi často jezdil. 
Vlastně všichni přítomní byli skvělí. My se budeme 
těšit na příští rok. Doufám, že budeme ve formě.
KLUB OSTRAVA
Miroslav Zelenka – předseda

14. setkání Klubu Společnosti Parkinson v Ostravě,

které se konalo v úterý 18.října 2005 od 16:00 ho-
din v sále internátu Fakultní nemocnice Ostrava - 
Poruba, ul.17.listopadu

Program setkání:

1.  Miroslav Zelenka - zahájení, přivítání přítomných
2.  MUDr. Petra Bártová - Psychologie nemocného 

Parkinson. nemocí v rodině
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LÉČBA POKROČILÉ PARKINSONOVY NEMOCI
Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc, neurolog

Po prvních letech od úspěšného nasazení léků 
působících na dopaminergní systém se objevu-
jí nové příznaky a komplikace dlouhodobé léčby 
- nemocný vstupuje do stadia onemocnění, které 
nazýváme pokročilou Parkinsonovou nemocí (dále 
PN). Pokročilé stadium se dostavuje za různě dlou-
hou dobu od nasazení léčby, může to být za dva ro-
ky nebo za deset let, v průměru je tomu tak po pěti 
letech asi u poloviny nemocných.

Pokročilá PN je charakterizovaná jednak pozdními 
komplikacemi léčby a také příznaky, které způsobuje 
pokračující degenerativní proces, tedy tím, že pokra-
čuje zánik nervových buněk. Parkinsonova nemoc je 
onemocnění řady nervových systémů, ne pouze do-
paminergního, a v průběhu onemocnění nabývají 
na významu poruchy, které nereagují vůbec, ane-
bo jen málo na dopaminergní léčbu, například po-
ruchy chůze, řeči, pády, některé psychické poruchy, 
dále tzv. vegetativní poruchy jako nízký tlak a zácpa. 
Příznaky pokročilé PN se přidružují k původním pří-
znakům typickým pro časnou fázi PN, tedy nadále 

nacházíme třes, ztuhlost, chudost pohybů. Projevy 
pokročilé PN jsou různé a různou měrou vyjádřené 
u jednotlivých nemocných. Výsledný obraz padá na 
vrub kombinace degenerativního procesu s vlivem 
dlouhodobého působení léků, zejména léků půso-
bících na dopaminergní (DA) systém. 

L-DOPA vede ke vzniku komplikací několika me-
chanismy, důležité je zřejmě to, že působí nárazově, 
po podání léku, na rozdíl od přirozeně uvolňované-
ho vnitřního dopaminu, který je uvolňován plynule. 
Proto také v léčbě pokročilé PN využíváme léky, kte-
ré buď mají dlouhodobý účinek (některé agonisty DA 
receptorů), nebo zvyšují dostupnost léku (inhibitory 

Komplikace dlouhodobé léčby

A. Hybné komplikace: 

1.  Fluktuace, tj. střídání period zhoršení  
a zlepšení parkinsonské symptomatologie 

2.  Dyskinézy, tedy abnormální nedobrovolné 
pohyby při vrcholu nebo nedostatku účinku léků

B.  Psychické komplikace 

halucinace, stavy zmatenosti

3.  Bc. Veronika Kristková – Rekondiční cvičení 
Klubu Parkinson Ostrava 

4.  Věra Maleňáková – informace o zájmové a kul-
turní činnosti klubu 

5.  Informace z rekondičního pobytu na RB Orbita
6.  Beseda k tématům 
Přednášející: MUDr. Petra Bártová – odborný ga-

rant Klubu Parkinson Ostrava, Bc. Veronika Kristková 
– fyzioterapeut - pracovnice FN Ostrava – Poruba

Setkání bylo pořádáno pro členy i nečleny Společnosti 
Parkinson (pro pacienty trpící Parkinsonovou nemocí, 
pro členy rodin s takto nemocnými, pro lékaře, fyzio-
terapeuty i pro veřejnost). Na tomto setkání bylo mož-
no se přihlásit ke členství ve společnosti Parkinson.

II. ročník letní olympiády

Máme radost, že se nám podařilo uspořádat let-
ní Olympiádu II.ročník, která se setkala s velkým 
zájmem účastníků, mezi kterými jsme měli mož-

nost přivítat také členy Klubu Parkinson z Olomou-
ce. Olympiáda se uskutečnila 22. 6. 2005 opět na 
hřišti Biskupského gymnázia v Ostravě – Zábřehu. 
Tentokrát ovšem už za účasti „zahraničních“ závod-
níků až ze vzdálené Olomouce, kteří přijeli i se svou 
cvičitelkou a fanoušky podpořit olympijskou myš-
lenku. Zúčastnilo se celkem 18 závodníků v poměru 
12/6 – domácí/hosté, dále pořadatelé a fanoušci. 

Soutěžilo se v šipkách, hodu na plechovky, slalo-
mu s míčkem, rybolovu, strefování mincemi ve vo-
dě, létajících talířích, vrhacích kroužcích, prolézání 
kruhů a s upoutaným míčkem. Zvítězili všichni, ať 
už na hřišti či v tombole, do které vydatně přispěli 
také zúčastnění MUDr. Petra Bártová, náš odborný 
garant, a Mgr. Martin Pátek za firmu Medopharm. 
Klub přispěl časovým dávkovačem léků, obdrže-
ným na setkání předsedů. 

Olympiáda skončila – ať žije olympiáda příští.
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COMT). Anebo se podávají léky v trvalých podkožních 
infuzích (apomorfin). K náročné léčbě apomorfinem 
v podkožních infuzích lze přistoupit u nemocných 
s pokročilou PN čekajících na hlubokou mozkovou 
stimulaci (DBS) či těch, u kterých DBS nelze provést.

Hluboká mozková stimulace (DBS) je velmi účin-
nou léčbou, její zavedení je však spojeno s řadou 
omezení, zdaleka ji nelze využít u každého nemoc-
ného s pokročilou PN. Provádí se v Centrech pro 

Parkinsonovu nemoc v Brně a Praze.
Léčba pokročilé PN má svá specifika, v podávání ně-

kterých léků nasazených v časném stádiu pokračuje-
me, některé jiné léčebné postupy se uplatňují pouze 
u pokročilé PN. V tabulce je uveden orientační pře-
hled léčebných možností u pokročilé PN. V časopise 
Parkinson jsme se již věnovali jak lékům, tak jednotli-
vým příznakům pokročilé PN. Detaily najdete v minu-
lých číslech, zde podávám jen stručný přehled.

Závěrem bych rád upozornil, že se vyvíjejí no-
vé lékové formy, které mohou mít příznivý účinek 
u nemocných s pokročilou PN. Nejblíže klinickému 
použití je podávání agonistů DA receptorů pomocí 
kožních náplastí. Vyvíjejí se také nové léky a chirur-
gická léčba také ještě neřekla poslední slovo. Léčení 
nemocných s pokročilou formou PN není však pou-
ze medikamentózní. Zásadní důležitost má pohy-
bová i duševní aktivita nemocného, jeho zařazení 
do společnosti, do rodiny. Společnost, rodina mají 
mnoho možností, jak nemocnému pomáhat, na dru-
hé straně i nemocný s pokročilou formou PN, pokud 
zůstává aktivním, je přínosem pro společnost, rodi-
nu. Důkazem toho je i Společnost Parkinson.

Kritéria pro zařazení do programu

hluboké mozková stimulace

 • Pokročilá PN s hybnými komplikacemi 
 •  Jednoznačná odpověď na L-dopa nebo na 

agonisty dopaminových receptorů, avšak 
s příznaky nereagujícími dostatečně na léčbu

 •  Nepřítomnost psychické poruchy, zejména
intelektu nebo těžší deprese

 •  Věk <70 let
 •  Nepřítomnost přidružených onemocnění, 

které by bránily využití efektu stimulace
 •  Celkový zdravotní stav, který umožňuje 

provedení chirurgického výkonu

Léčba pokročilé PN

A.  Ovlivnění dopaminergního systému:
1.  Prekursor dopaminu (DA): L-DOPA, včetně forem s řízeným uvolňováním   .    .    .    .    .    .    .    .   ANO
2. Agonisté DA receptorů, včetně podkožního apomorfinu    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   ANO
3.  Léky snižující odbourávání DA:
3.1.  Inhibitory MAO-B    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .     většinou nasazujeme nově
3.2.  Inhibitory COMT .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   ANO
B.  Ovlivnění cholinergního systému: 
B.1.  Anticholinergika .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  NE
B.2.  inhibitory AChE – u poruch intelektu   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   ANO
C.  Ovlivnění excitačních aminokyselin:
C.1.  Amantadin (nitrožilně)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   ANO
D.  Chirurgie
D.1. Hluboká mozková stimulace   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   ANO
E.  Jiné:
E.1.  Rehabilitace, pracovní terapie .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   ANO 
E.2.  Další terapie (vegetativních, senzitivních, psychiatrických poruch a poruch spánku)   .    .    .    .   ANO
Příklady léků v jednotlivých skupinách:
L-DOPA : Madopar, Isicom, Nakom, Sinemet, Stalevo ( spolu s inhibitorem COMT)
Agonisté DA receptorů : Mirapexin, Requip, Permax a další. Inhibitory COMT : Comtan, Stalevo (spolu s L DOPA), 
Tasmar (jako lék druhé volby). Anticholinergika : Akineton, Kemadrin a další. Inhibitory AChE : Exelon, Aricept, Reminyl 
– pojišťovny však neprolácejí u PN. Inhibitor MAO : Jumex a další. Amantadin : injekční PK Merz, v tabletách také Viregyt K.
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Hned na počátku je nutné zdůraznit: žádná dieta, 
žádný specifický způsob výživy nemůže odstranit 
Parkinsonovu nemoc ani zpomalit její vývoj. Přesto 
však má smysl se výživou u této nemoci zabývat.

Hlavním důvodem je, že určitými úpravami stravy 
lze ovlivnit účinnost léčby Parkinsonovy nemoci. 

1. První zásada se týká stravy při užívání L-DOPA 
(účinný obsah léků Isicom, Nakom, Madopar, 
Sinemet). Tento lék se vstřebává z tenkého stře-
va do krve pomocí přenašečových systémů, které 
však slouží také k transportu aminokyselin ze stře-
va do krve. Aminokyseliny vznikají štěpením bílko-
vin z potravy. 

Pokud je v tenkém střevě současně L-DOPA s bíl-
kovinnou stravou, dojde pouze k částečnému vstře-
bání L-DOPA, neboť transportní systémy přenášejí 
přednostně aminokyseliny. Zbytek L-DOPA se ztrácí 
nevyužitý dále ve střevech, kde se již nemůže vstře-
bat.

Proto je vhodné bílkovinnou stravu (maso, mléč-
né výrobky atd.) požívat s cca 45 - 60 min. odstu-
pem od užívání léků s obsahem L-DOPA (před i po). 
Někteří lidé mají po požití L-DOPA problém s ne-
volností. Zde je dobré lék zajíst malým množstvím 
jídla, avšak nebílkovinného rázu. U jiných léků po-
užívaných u Parkinsonovy nemoc tento typ závis-
losti vstřebávání není pozorován. Na tomto místě 
je nutné ještě varovat před paušálním vynechává-
ním bílkovin ze stravy či před nadměrným sniže-
ním obsahu bílkovin v stravě nemocných. Bílkoviny 
jsou základní složkou potravy a jsou nezbytně nut-
né k regeneraci především svalové a kostní hmo-
ty. Při déletrvajícím nedostatku bílkovin by mohlo 
dojít k závažnému poškození organizmu. Pokud 
nemocný pozoruje výraznou závislost účinku léků 
s obsahem L-DOPA na stravě, nechť ponechá pří-
jem bílkovin na večer, po posledním jídle, předtím, 
než jde spát.

2. Jiným problémem, zhoršujícím vstřebávání 
veškerých léků na Parkinsonovu nemoc, je přeplně-

ný žaludek velkým množstvím jídla. 
Nemusí přitom jít vůbec o bílkovinné jídlo. 

Žaludek totiž na své přeplnění reaguje zpomale-
ním vyprazdňování svého obsahu. V důsledku toho 
může dojít k pomalému a nedostatečnému vstře-
bávání léků a tím k jejich nedokonale vyjádřenému 
účinku. Bohužel, některé léky používané při léč-
bě Parkinsonovy nemoci, především tzv. anticholi-
nergika (Kemadrin, Akineton) a amantadin (Viregyt 
K, PK-Merz), svým působením zpomalují vyprazd-
ňování žaludku. V případě nedostatečného efektu 
léků je tedy mezi jiným nutné zvážit i množství při-
jímané stravy a pokusit se řešit veškeré dostupné 
faktory, ovlivňující vstřebávání, tedy i provést úpra-
vu množství a frekvence stravy na vícero menších 
porcí.

3. Dalším problémem mnoha nemocných s Par-
kinsonovou nemocí, kde úprava stravy může přinést 
zlepšení, je úporná zácpa. Mimo jiné může však být 
zácpa vyvolána či horšena faktory nesprávně zvol-
né stravy. Při objevení se zácpy je nutné především 
zvýšit příjem tekutin, jenž často bývá u pacientů 
příliš malý (alespoň 2-2,5 l denně), zavést zbytko-
vou stravu – stravu s vysokým obsahem vlákniny 
a zkusit osvědčené „přírodní“ postupy – švestkový 
kompot, sklenice teplé vody nalačno, šetrné rostlin-
né přípravky. Pokud tato opatření nepomohou, lze 
se pokusit zvýšit obsah vody ve stolici pitím mine-
rální vody s obsahem síranu hořečnatého (Šaratice, 
Mlýnský pramen). 

Obecně je nutno varovat před používáním sil-
ných projímadel (Guttalaxu, výtažků z listů senny 
apod.), která sice mohou jednorázově pomoci, ale 
neovlivní příčinu zácpy a vedou většinou k návyku, 
který problém ještě zhorší. 

4. Také poklesy tlaku vedoucí až ke kolapsovým 
stavům mohou být způsobeny nesprávnou vý-
živou. Velmi často, především v letních měsících, 
přicházejí nemocní vyššího věku se stížnostmi na 
nadměrnou únavu, závratě či ospalost. Při poku-

VÝŽIVA A PARKINSONOVA NEMOC

Doc. MUDr. Jan Roth, Csc., neurolog
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su o postavení či chůzi se pocit závratě a nejistoty 
horší a nemocní mohou i upadnout či být i chvilku 
v bezvědomí. Málokoho napadne, že takovéto ob-
tíže (mimo jiné) mohou způsobit i tak banální vě-
ci, jako je nedostatečný příjem tekutin. U mnoha 
osob, zvláště vyššího věku, mizí pocit žízně a ne-
zřídkakdy takový člověk vypije za den pouze půl li-
tru! V letních měsících se člověk navíc potí a ztrácí 
velké množstí tekutin a solí. Nedostatek tekutin se 
velmi závažně podílí na proudění krve a výživě or-
gánů, pokud je přítomen dlouhodobě, může zapří-

činit i nezvratné poškození mozku. Je nutné brát 
potřebu příjmu 2 litru tekutin denně jako další lé-
čebný postup (samozřejmě, existují vyjímky, při ur-
čitých onemocněních se vysoký příjem tekutin 
nedoporučuje). Močopudné tekutiny (káva, silný 
čaj) není možné do bilance tekutin započítávat.

Mezi významné faktory ovlivňující výživu patří 
také porucha polykání, přítomná u některých ne-
mocných s Parkinsonovou nemocí. Tomuto téma-
tu věnujeme samostatný článek v některém příštím 
čísle časopisu.

POHYB JE ŽIVOT

Mgr. Lucie Jiříková, fyzioterapeut

Chtěla bych všem popřát krásný barevný podzim 
a připomenout, že cvičit musíme v každém ročním 
období. Jsem kolegyně paní Marcely Sekyrové a ta-
ké pracuji na Neurologické klinice v Praze. Cvičením 
nemocných Parkinsonovou nemocí se zabývám již 
devátým rokem a v Praze vedu skupinové cvičení 
Společnosti Parkinson v Sokole pražském. Doufám, 
že moje rady vám budou přínosem.

Pohyb je projevem života. Prostřednictvím pohy-
bu dochází k sebepoznání a sebeporozumění. Při 
provádění určitých pohybových dovedností se mu-
síme na tuto aktivitu soustředit a vnímat naše tělo. 
Pohyb je tedy významným stimulačním mechanis-
mem našeho mozku. Veškeré pohybové aktivity, 
včetně pravidelného cvičení, by měly být příjemnou 
součástí vašeho života. Jedině pravidelností a opa-
kováním můžete docílit nějakých výsledků. Držme 
se tedy hesla paní Sekyrové: POHYB JE ŽIVOT! 

Cviky, které jsem pro Vás připravila, můžete cvi-
čit buď doma u pevné opory (opěrka židle, skříň, 
zárubně dveří, žebřiny), nebo venku v přírodě za 
hezkého podzimního počasí opět u pevné opory 
(vzrostlý pevný strom, opěrka lavičky).

1.  Stoupněte si čelem k opoře, dělejte mírné po-

dřepy a narovnání v kolenou. Dbejte na úplné 

propnutí kolen, případně se pokuste mírně 
„povyskočit“.

2.  Stůjte opět čelem k opoře, dejte nohy mírně od 

sebe – rozkročte se a přenášejte váhu z jedné no-

hy na druhou. Noha, na které máte váhu, by mě-
la být mírně pokrčená.

3.  Postavte se k opoře pravým bokem a začněte ky-

vadlovým pohybem rozhoupávat levou dolní 

končetinu vpřed a vzad. Kyvadlový pohyb po-
stupně nahraďte švihovým a důraz klaďte na 
pohyb vzad. Pro lepší švih si rázně počítejte raz 
– dva. Pak se otočte levým bokem a rozkývejte 
pravou dolní končetinu do švihu.

4.  Postavte se opět bokem k opoře a provádějte 

střídavě výpady vpřed pravou a levou dolní kon-

četinou. To samé provádějte vzad. Vždy přenes-
te váhu na vykročenou dolní končetinu.

5.  Opět se postavte bokem k opoře a střídavě zve-

dejte kolena – pochodujte na místě.

Po dobrém rozhýbání si dopřejte procházku v pří-
rodě a nezapomeňte ji proložit ráznější rychlou 
chůzí po dobrém terénu.

Nevzdávejte cvičení při počátečních nezdarech 
a bojujte sami se sebou. Přeji hodně síly a hezký 
zbytek roku.
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Jako každý rok, píši závěrečnou zprávu o rekon-
dičním pobytu. Vy, kteří jste s námi už byli, dobře 
víte, že nikdy nebudou a ani nemohou být dva po-
byty zcela stejné. I při sebepečlivější přípravě půjde 
vždy z velké části o improvizace, hlavně pokud jde 
o organizaci programů.

Vy, jako účastníci pobytu přicházíte s různý-
mi představami. Jeden by chtěl pevný řád a orga-
nizované využívání času do poslední minuty, jiný 
stejnou volnost jako třeba při pobytu rekreačním. 
Zklamáni bývají ti z nových, kteří jezdívali do lázní, 
kde mají kromě cvičení i vodoléčebné procedury 
a masáže, a to vše zdarma.

Rekondice jsou o něčem jiném. Cvičení ano, pak 
už jde hlavně o vytváření kolektivu, seznamování 
se navzájem, ale hlavně seznamování se s realitou 
vlastního onemocnění. Toto poučení může být pro 
mnohé nepříjemné a třeba i kruté. Jenže takový je 
život. Ti, co se shlukovali ve skupinkách, povídali si 
o svých osobních problémech i těžkostech, které 
přináší skutečnost, že jsem Parkinsonik, ti tady zís-
kali nejvíce. Poučili se ze zkušeností jiných. Žádná 
učebnice, ani lékař tohle nedokáže. Našli si přátele 
k dopisování, telefonování, kteří pomohou slovem 
a radou v případě potřeby. Méně získali ti, kteří zů-
stávali sami, nebo jen s manželem či manželkou.

 Pokud jde o plánování a programy, ne zrovna 
pěkně si s námi zahrálo počasí. Dva až tři pěkné dny 
na počátku slibně nalákaly. Zima, déšť a hlavně sil-
ný vítr nutily ke stálé improvizaci a změnám v pro-
gramu. Tři přednášející měnili termín a dva z nich 
se nakonec omluvili.

1. Na rozcvičky chodili úplně všichni, bez ohledu 
na počasí.

2. Dopolední cvičení ve skupinách s kvalitními 
zkušenými cvičitelkami Ditou a Petrou probíhalo 
bez problémů. Cvičení na rekondicích nemá za úkol 
trénování stále stejné sestavy, to může a musí kaž-
dý sám doma. Má ukázat všechny možnosti, které 
cvičení dává. Nevycházíme z toho, co postižený ne-
může, ale z toho všeho, co ještě dokáže. Nutíme spí-

cí mozkové buňdy, aby se probudily a aktivizujeme 
svaly, které odmítají poslušnost. Znovu zdůrazňu-
ji, že rozdělení do skupin s ohledem na skutečnost, 
že schopnost cvičit ovlivňuje hlavně závislost na lé-
cích, je rozumnější, než dělení podle tíže onemoc-
nění. Nikoho předem neodrazujeme a ty s delší 
dobou trvání nemoci skupina svou dobrou nála-
dou psychicky podrží. Komu toto cvičení nestačí, 
má vždycky dost času, aby dodatečně intenzivně 
cvičil sám, nebo se vyběhal v okolí hotelu.

3. Odpolední cvičení v terénu, hlavně hry s mí-
čem, považuji za velmi důležitou složku rehabilita-
ce. Parkinsonova choroba vede velmi brzy ke ztrátě 
pružnosti, obratnosti, schopnosti pohybem reago-
vat, uskočit, zastavit se, či rozběhnout. Společné 
hry, které mají silný emoční náboj, dovolí zapome-
nout na nemoc a minimalizují pohybové problémy. 
To nejlépe dokazuje fotbal, stolní tenis a další po-
hybové hry.

4. Odpoledne jsme úmyslně ponechávali dost vol-
ného času na krátké i dlouhé vycházky, zaběhnu-
tí do Nové Paky, či jinam. Rozmoklý a kluzký terén 
znemožnil vycházky po terénním závodišti, k rybní-
kům, vodopádům a další, které bývají obvykle sou-
částí programu. Také bazén musel zůstat bohužel 
nevyužit.

Některé večery jsme ponechali volné pro pohy-
bové a společenské hry, které si organizují a vedou 
účastníci sami. Byly to turnaje v tenisu – vedl pan 
Doležal, turnaj v šipkách – vedl pan Havelík, bow-
lingu a petanque – vedli manželé Buzkovi. Hrály se 
karty, scrable, Člověče nezlob se jiné. 

5. Stejně jako několik posledních let jsem vedla 
před večeří relaxačně-meditační zklidnění při hudbě 

a slovu. Relaxace nebyly povinné a denně je využí-
valo přes dvacet lidí. Ne každý se umí po denním 
shonu uvolnit, zklidnit a nechat se vést hudbou 
a slovem. Pro mnohé je tento způsob relaxace ne-
známý nebo nepřijatelný. Ve stejném stylu proběhl 
i jeden večer poslechu manter vedený jako muziko-
terapie s povídáním o životě. 

REKONDIČNÍ POBYT ŠTIKOV – 1. TURNUS

MUDr. Ludmila Čapková
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6. Vzdělávací programy

- pan Řízek, předseda OVSTP ČR v Poděbradech, 
nás seznámil se sociálně právní problematikou 
a hlavně s tím, na co mají zdravotně postižení nárok 
a jak se svých nároků domáhat. Zodpověděl spous-
tu otázek a nabídl i osobní pomoc, doporučil litera-
turu i kontakty.

- Sama jsem přednesla úvahy na téma Emoční in-
teligence a Parkinsonova choroba. Hovořila jsem 
o emocích, psychice a jejich vztazích k tělesnému 
onemocnění. Moje příklady doplnila diskuze velmi 
pozorných posluchačů.

7. Uspořádali jsme schůzku všech pražských účast-
níků pobytu. Pokus nalézt mezi nimi zájemce o ak-
tivní účast v pražském klubu Parkinsoniků příliš 
neuspěla. Nepodařilo se ani vytipovat možné vede-
ní klubu z řad rodinných příslušníků nebo známých.

8. Společenské programy

- Úvodní seznamovací večer s tancem a hudbou.
- Večer v kostýmech na téma Vítání královny 

Jindřišky I. Štikovské ze Štikova na hradě Štikově s vy-
stoupením královského baletu pod vedením prima-
baleriny Jany Křížů z Křížova a aktivní účasti téměř 
poloviny osazenstva s následným tanečním rejem. 

- Dva večery u táboráku, první s kytarou Jiřího 
Mudrycha se zpěvem a opékáním vuřtů. Druhý 
s návštěvou Sněhurky se sedmi trpaslíky (nápad pa-
na Pochylého) a návštěvou protřelé cikánky s dětmi 
(paní Křížová). 

- Hezký zájezd na hrad Kost a do Jičína, kdy nám 
dokonce přálo počasí. 

- Nakonec závěrečný večer s opakováním úspěš-
né baletní kreace s názvem „Růže v rozpuku“, kte-
rou nacvičila Jana Křížová. 

- Nesmím zapomenout na několik večerů i odpo-
lední, kdy pan Mudrych hrál na kytaru a zpíval kdo 
uměl.

9. Zdravotní problematika. Se všemi účastníky 
jsem si asi 30 minut popovídala o jejich nemoci 
a změřila krevní tlak. Podle potřeby jsem volila del-
ší rozhovor při vycházce. Po zdravotní stránce neby-
ly větší problémy. 

10. Velmi oceňuji obětavost dvou vzorných man-
želek, paní Kubínové a paní Čepičkové. Obě si za-
slouží „zlatou medaili“ za trpělivost a péči o své 
partnery. „Stříbrnou medaili“ si zaslouží všichni za 
to, jak dokáží dlouhodobě bojovat svůj boj s pa-
nem Parkinsonem a nedarují mu ani jeden bod za-
dramo.

Závěrem chci poděkovat panu Juskaničovi. Vím 
dobře, kolik práce dá příprava běhu. Je jedním z vás 
a také Parkinsonik. Ochotně plní všechna splnitelná 
přání. Organizace pobytu za stálého počasí, kdy vše 
běží podle předem stanoveného plánu, je nesrov-
natelná s letošní. Každodenní improvizace, volání, 
kdy přednášející přijede a jestli vůbec. Zda čekat 
s táborákem na zítřek, nebo už dnes, atd. atd. 

Děkuji cvičitelkám Ditě Daňkové a Petře Skalové. 
Zaslouží si potlesk za svoje aktivity. 

A úplně závěrem poděkování všem za ukázněnost, 
dochvilnost a vzájemnou toleranci. Pan Havelík řekl, 
že nejdůležitější je, aby se lidé usmívali. Není snad-
né vidět úsměv na tváři Parkinsonika. Přesto se tu 
lidé smáli. Smáli se hlavně očima. Stačil pak jediný 
letmý pohled a bylo vidět, kolik účastníků tu bylo, 
bez ohledu na drobné problémy, spokojeno. 

Přeji všem úspěšný boj s panem Parkinsonem 
a těším se na shledání za rok.

REKONDIČNÍ POBYT ŠTIKOV - 2. TURNUS 

Květa Kánská – vedoucí pobytu

V neděli 31.7.05 dopoledne se začali do Štikovského 
hotelu sjíždět parkinsonici na svůj čtrnáctidenní re-
kondiční pobyt. Tentokrát se téměř polovina li-
dí účastnila poprvé a navíc věkový průměr tohoto 
běhu byl 67,2 let - tedy většina dříve narozených. 
Jak se asi vyrovnáme s poměrně náročným progra-

mem rekondice? Poprvé přijede i MUDr. Kubátová 
a rehabilitační sestřičky z Jánských lázní, poprvé je 
odpovědnost i na mně. Uvidíme.

Počasí je pošmourné a lehkým zmatkem začíná 
i ubytování. Způsobí ho na úvod dva pánové, kte-
ří spolu nechtějí být na jednom pokoji. Nevěděli, že 
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si mohou zažádat o jednolůžkový pokoj a teď si ne-
padli do noty. Začíná to hezky, ještě že je tady i zku-
šený pan Juskanič, řešení se našlo k oboustranné 
spokojenosti.

Odpoledne jsme se sešli na organizačním a sezna-
movacím setkání. Rozdělili lidičky do čtyř skupin, 
budou v nich cvičit. Zároveň byly nabídnuty různé 
soutěže a určeni jejich vedoucí. Paní doktorka slíbi-
la každodenní relaxace před večeří.. Distribuce den-
ního tisku se ujala Vl. Matějková.

Pondělní ráno už se jede podle plánu, ráno roz-
cvička, dopoledne i odpoledne skupinová cvičení, 
ve volném čase se budou hrát soutěže – petanque, 
šipky, stolní tenis, Člověče nezlob se a další.

Docházíme k překvapivému zjištění, že čtyři 

parkinsonici se nebudou účastnit pravidelných 

cvičení, protože jejich zdravotní problémy jsou 

větší, než si mysleli. Něco prostě neucvičí. Okamžitě 

to vzbuzuje otázku, jak vysvětlit lékařům, kteří 

pacienta na rekondici doporučují, že lékař tu je pouze 

jako dozor a sestřičky jsou cvičitelky a nikoli ošetřo-

vatelky. Opakuje se to každoročně, cvičení je poměr-

ně náročné. Při cestě do místností, ve kterých se cvičí, 

je třeba zdolat schody do patra...

Paní doktorka pořádá první relaxaci a je skvělá. 
Opakuje se to celý pobyt, její přednes, výběr tex-
tů a k tomu hudba, kterou vybírá spolu s Václavem 
Fiedlerem, vytvářejí podvečerní pohodu a jsou bal-
zámem po denních problémech.

Všechny čtyři sestřičky, které se po dvou vystřída-
jí při cvičení, jsou dobré. První týden Iška s Martou 
střídají rychlejší cvičení s prvky z jógy a procvičová-
ním mozkových závitů. Někdy nám na procházce 
schovají otázky a musíme je napřed najít..

Druhý týden nás Lenka s Jindřiškou naučí hrát 
„Boču“ – obdobu petanque, která se hraje i v tělo-
cvičně, protože koule jsou kožené. Hrávají ji s vo-
zíčkáři v Jánských lázních, kde všechny pracují pod 
vedením Išky na rehabilitaci v Obchodní akademii. 
Iška je taky parkinsonička, léčí se už deset let..

V úterý už si každý pamatuje do které skupiny pa-
tří, v kolik hodin cvičí a začínají se rozbíhat soutěže 
nebo tréninky v šipkách , Člověče nezlob se, petan-
que a stolním tenise.

Dostávám úkol sepsat otázky pro pana docenta 
J. Rotha a rozhodnout, kam pojedeme na výlet.

Otázek pro pana docenta je tolik, že je musíme 
uspořádat do blolů. Je na nich vidět, že účastníci se 
o vývoj léčby zajímají. Nejvíce lidi zajímá vývoj lé-
čebných možností.

Na výlet pojedem do Dětenic a Jičína, příští úterý.
Večer se scházíme v horních sálech, v menším se 

promítá video a ve větším se povídá, hrají se kar-
ty, kostky a scrabble. Ve středu se navečer sejde-
me venku na lavičkách, protože se vylepšilo počasí 
a trochu víc si popovídáme o svých problémech 
s nemocí i životem. Samozřejmě z toho vyplynou 
další otázky pro pana docenta.

Denní program probíhá bez problémů, ráno jsme 
gratulovali panu Buriánovi, který má krásné 77 na-
rozeniny. Večer je s ním oslavujeme. Krásný večer 
s povídáním a zpíváním lidových písniček si budem 
dlouho pamatovat.

V pátek odpoledne hledáme POKLAD. Soutěž 
všech čtyř skupin vymyslela Iška a dopracovali dal-
ší. Pokladem, který účastníci najdou, je pan Kotek 
a jeho povídání o bylinkách. A protože na nás po-
zoroval únavu, nasbíral vhodné byliny a spolu 
s manželkou uvařili skvělý čaj k večernímu tábo-
ráku. Večer u ohně, buřtíky, čaj, muzika a písničky 
opravdu trochu únavy zaženou.

V sobotu odpoledne se jde do Nové Paky do 
Klenotnice a Národopisného muzea.

Dohrávají se soutěže, přijíždějí návštěvy jed-
nak osobní, jednak se na nás přijíždí podívat pa-
ní Šmahelová z Litomyšle a pan Havelík z Prahy. 
A rostou houby, pravé hřiby a lištičky, růžovky 
a klouzci.

Hlavním nedělním programem je odpolední před-
náška pana doc. J. Rotha z pražské Neurologické 
kliniky. Naše otázky se mu líbí, zodpoví je z bravu-
rou a ještě se věnuje osobním konzultacím. Jako 
obvykle všechny prostě nadchne.

V pondělí začínáme cvičit s Lenkou a Jindřiškou, 
odpoledne se učíme Boču, večer vyplní hry uvnitř, 
protože je dost zima. V úterý ráno nás probou-
zí nepříjemný šok, pan Křivonožka k páté hodině 
ráno ve svém pokoji upadl a zlomil si krček kyčel-
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ního kloubu, musíme zavolat sanitku, která ho od-
váží do Jičína. Zároveň se rozhoduje k odjezdu 

paní Jiroutová, která se nedokázala do programu 

rekondice zapojit, necvičila a chodila sama na 

dlouhé procházky po lese.

Odpoledne jedeme do Dětenic na zámeček a ces-
tou zpátky se stavíme v Jičíně. Po večeři se ještě hra-
jí poslední zápasy v petanque a šipkách, ve středu 
se budou předávat diplomy a medaile za všechny 
soutěže.

Odpoledne ve středu mají přednášku manželé 
Kotkovi o bylinkách a jejich dcera, studentka psy-
chologie, nám přiblíží svůj obor. Rozhodně bychom 
asi měli občas navštívit nějakého psychologa. Večer 
se předávají medaile a diplomy za všechny soutě-
že. Tipovací otázkou bylo „Kolik rohlíků museli ob-
jednat do kuchyně za týden našeho pobytu“ - bylo 
jich 840 kusů.

Na čtvrteční večer jsme vyhlásili maškarní večírek 
přesto, že vše vypadalo na neúspěch. Za zkoušku to 
stálo. Nebylo převratné množství masek ani diváků, 
ale myslíme, že Karkulka babičkou po padesáti le-
tech a Šípková Růženka v přechodu, cikáni, vodní-
ček a ostatní měli úspěch.

Zbývá rozlučkový Společenský večírek na pátek, 
hodnocení nezávislé komise, kterou tvoří manželé 
Šimůnkovi, Jana Poznerová, Míla Šnajdrová a Ruda 
Ševeček. Svoji zprávu přečtou na večírku. V pátek se 
na večírku rozdají ještě nějaké diplomy. Jednak za 

poslední tipovací soutěž : Kolik je nám dohromady 
let? Číslo je to neuvěřitelné – je nám 3345 roků.

Na výkonnosti, soutěživosti a elánu nás všech se 
to však nijak neodrazilo. Dokonce se pár lidí dohod-
lo, že se pokusí o utvoření klubů. Jednak v Praze, 
pak v Mladé Boleslavi a alespoň cvičení zajistí pro 
Přerov. Dotazníky jsou vyplněny, hodnocení pře-
čteno a odevzdáno, večírek se konal.

Vašek Fiedler natočil a namnožil tříhodinové vi-
deo, včetně celé přednášky pana doc. Rotha. Vlasta 
dokázala nejen vyfotit kde co a kde koho, ale ještě 
dala fotky vyvolat, takže si je vezeme domů. Část li-
dí odjíždí už v sobotu, část zůstává do neděle.

Tak už jdeme na poslední procházku, do lesa na 
houby a ke studánce.

Byla zima, náš věkový průměr byl vyšší než ob-
vykle, tři pacienti nemohli moc cvičit a někdy mu-
seli zůstat i ležet, v televizi probíhalo Mistrovství 
světa v lehké atletice, a přesto se snad podařilo 
program dodržet. Cvičení bylo pravidelné a pestré, 
soutěže se dohrály a večírek, včetně masek, byl také 
úspěšný. Určitě nebyli všichni stejně spokojeni, ně-
kdo s pořádkem, někdo s jídlem, někdo se cvičením 
a někdo s vedením. Říká se „Není člověk ten, aby se 
zavděčil lidem všem“. My jsme se všichni opravdu 
snažili udělat co nejvíce a nejlépe. 

REKONDIČNÍ POBYT ORBITA 2005

Miroslav Zelenka

11. září jsme se opět po roce sešli na Orbitě ne-
daleko Rožnova pod Radhoštěm se dvěma známý-
mi cvičitelkami Ditou Daňkovou a Petrou Skalovou 
a jednou pro nás zatím neznámou pro změnu také 
Petrou -Coufalovou, abychom do 18. září udělali ně-
co pro svou kondici. Sešlo se nás celkem i s cvičitel-
kami 57, 19 manželských párů, 16 sólistů s věkovým 
průměrem cvičících 68 let. Bydleli jsme tentokrát 

v jiných částech Orbity, protože jsme ji sdíleli s naši-
mi „příbuznými“ ROS-kaři z Brna.

Byli jsme rozděleni do tří zhruba rovnocenných 
skupin. Nevím jak ostatním, ale mně dělalo dost 
problém si zapamatovat všechny účastníky, s vý-
jimkou asi 14, kteří zde byli už vloni.

Nepoměrně lepší letos bylo zabezpečení cvičeb-
ním nářadím a hrami pro čas volna. Dobré vybavení 
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tak rozšířilo možnosti cvičení a jeho pestrost. Cvičili 
jsem tedy s míči, tyčemi, švihadly, raketami a míčky 
pomalého tenisu, ale také jen se svým tělem na ka-
rimatce vleže i vsedě na židli. Snažili jsme se být co 
nejvíce venku, pokud to dovolilo aspoň trochu po-
časí, někdy jsme ale museli dovnitř na chodby. Ta 
v patře byla dobrá, s kobercem, dlouhá a s možnos-
tí otevřít dveře na obou koncích pro výměnu vzdu-
chu.

Každý den začínal v 7:30 rozcvičkou, pod vede-
ním jedné z cvičitelek, pokračoval v 8 hodin sní-
daní, následovalo v 9:30 první skupinové cvičení, 
po něm pak do oběda ve 12 hodin, volno pro in-
dividuální program - vycházky do okolí, trénink na 
pobytové soutěže - ve stolním tenise, šipkách a pe-
tanque, který přes počáteční rozpačitý přístup vcel-
ku zaujal. 

Společně jsme také poznávali okolí a to Skanzen, 
Pustevny s Radhoštěm, zdejší výrobnu svíček Unipar 
a nakonec se také po počátečním zaváháním a ná-
sledných komplikacích zajistil autobus a vydali jsme 
se místo do původně uvažované sklárny Karolinky, 
do pohankového mlýna pana Zdenka Šmajstrly. Ten 
velice působivě podal historii mlýna, pohanky - její 
zdravotní přednosti a seznámil nás se sortimentem 
výrobků z ní, včetně základní momentální nabídky. 
Největším lákadlem byla pohanková kuchařka do-
plňovaná vlastnoručním věnováním pana mlynáře. 
Nikdo neodešel bez nějaké pohankové drobnosti, ti 
náročnější se s panem mlynářem vyfotografovali. 

Jedním z hlavních bodů pobytu byla odborná 
přednáška a sice paní Mudr. P. Bártové „Psychologie 
nemocného Parkinsonovou nemocí v rodině“, do-
plněná informací Bc. V. Kristkové o průběhu re-
kondičního cvičení na FNSPO Ostrava Poruba. Obě 
témata byla zpracována pro dataprojektor a účast-
níky, včetně připojivších se ROSkařů, zaujala. 

Po dobu pobytu byla účastníkům k dispozici laic-
ká literatura o Parkinsonově nemoci a sociálně 
právní minimum zdravotně postiženého.

Uskutečnily se také dva společenské večery. Na 
prvním byly účastníkům předneseny bližší informa-
ce o pobytu, postupně se představili a kdo chtěl mo-
hl si zatančit při reprodukované hudbě. Předmětem 

druhého večera byl táborák se špekáčky a spous-
tou písniček, s velmi dobrou účastí. Poslední roz-
lučkový večer byl v sobotu, rozdávaly se na něm 
ceny za soutěže a další vyhodnocení. Také při něm 
zůstalo z mé strany nevyřčeno pár slov, která mě-
la znít asi takto:“ Děkuji vám všem, že jste to ta-
dy s námi vydrželi, že jste se všichni snažili, podle 
svých možností. Poděkování cvičitelkám za kvalit-
ní vedení, Ludvíkovi za stolní tenis a šipky, Petře za 
petanque. Hra Activity se bohužel nestačila řádně 
rozběhnout, snad někdy někde příště. Díky patří ta-
ké personálu, který plnil většinu našich požadavků 
ihned a ostatní dle možností. Nešťastný byl nástup, 
kdy jedna z předchozích skupin neuvolnila část po-
kojů to způsobilo zpoždění našeho ubytování o 2-
3 hodiny, což nepotěšilo obzvláště ty, kteří vyjížděli 
brzy a zdaleka.

Poděkování patří ovšem ještě také naší loňské 
cvičitelce Barče, která zajistila logo pro pobyt a ce-
ny z rybářství Jistebník, kam jsou všichni zváni na 
výlov. Ceny pro soutěžící byly dodány i Společ-
ností Parkinson. Rovněž letos nám pobyt osladi-
ly Potraviny U Dědiců oplatkou Siesta pro každého 
účastníka, také nám opět značnou měrou do cen 
přispěli z království – Valašského, zvláště děkujeme 
paní Kleinové i za autobus na zájezd. Vstříc nám vy-
šla také firma Prorok při zajištování potisku triček. 
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Klub Parkinson Olomouc uskutečnil první pokus 
o víkendový rekondiční pobyt, který proběhl v re-
kreačním penzionu Uničovských strojíren ve Starém 
Městě pod Sněžníkem ve dnech 17.–19. června 2005. 
Původně bylo přihlášeno 25 osob, na poslední chví-
li se z vážných důvodů 5 osob odhlásilo. Sešlo se pak 
celkem 19 parkinsoniků včetně doprovodu a tera-
peutka Mgr. Petra Coufalová. Účastníci přijeli z Olo-
mouce, Grygova, Těšetic, Tovačova, ale také z Oskavy 
a Uničova, prakticky ze všech bývalých okresů.

Víkendový pobyt začal v pátek odpoledním pří-
jezdem účastníků, ubytováním a večeří. Poté ná-
sledovalo seznámení s programem na celý pobyt. 
Sobotní ráno začalo v 7.30 ranní rozcvičkou, násle-
dovala snídaně. Od 9 hodin se opět cvičilo, to se jed-
nalo o první skupinu, druhá pak cvičila od 10 hodin. 
Do cvičení i dalších aktivit byl zapojen i doprovod. 
Od 13:30 do 15 hodin se uskutečnila poměrně nároč-
ná vycházka k zachovalým pevnůstkám opevnění 
z dob první republiky. Po návratu a chvilce odde-
chu se soutěžilo, a to v házení do koše a minigolfu. 
Obě soutěže proběhly se zápalem a zaujetím, kaž-
ký chtěl dosáhnout co nejlepších výsledků. Přispělo 
to také k výborné atmosféře mezi účastníky. Na ve-
černí dobu byl plánován táborák, ale po dohodě 

s provozním vedoucím střediska, který připravil gri-
lované sele, jsme od táboráku upustili. Večer se ješ-
tě uskutečnila beseda s panem Mgr. Pátkem, který 
nás navštívil jako zástupce firmy Medopharm, která 
byla sponzorem tohoto pobytu.

Nedělní ráno začalo opět rozcvičkou. Obě skupiny 
cvičily již od 9 hodin, protože ještě dopoledne bylo 
třeba provést hodnocení soutěží a celého pobytu. 
U každé soutěže byli první tři odměněni sladkými 
medailemi. K hodnocení pobytu byly rozdány an-
ketní lístky, které obsahovaly 5 otázek, a každý zde 
vyjádřil svůj názor. Všichni účastníci se velmi pozi-
tivně vyjádřili k vlastnímu pobytu, cvičení a stravo-
vání. Byly připomínky pouze k ubytování z hlediska 
opotřebování a společného sociálního zařízení na 
chodbě. K těmto připomínkám byla dána odpověď, 
že vzhledem k vybavení je úměrná i cenová relace. 
Je pravda, že dle mého vlastního posouzení nelze 
srovnávat ubytování v tomto zařízení se Štikovem 
nebo Orbitou.

Závěrem navrhuji, aby se takové pobyty konaly 

i vícekrát za rok. Rekondiční pobyt totiž napomáhá 

nejen ke zlepšení pohybových potíží, ale také se 

tady navazují přátelství a vyměňují zkušenosti, 

které vedou k větší aktivitě v boji s naší nemocí.

REKONDIČNÍ POBYT 
VE STARÉM MĚSTĚ POD SNĚŽNÍKEM
Zdeněk Pochylý

SENIOR HANDICAP: AKTIVNÍ ŽIVOT
VÝSTAVA PRO LIDI, KTEŘÍ NEZŮSTÁVAJÍ SEDĚT DOMA

Alena Šmejkalová – Jitka Rybová

Výstaviště v Lysé nad Labem uspořádalo ve dnech 
21.4. - 24.4. tohoto roku již potřetí výše uvedenou 
výstavu, tentokrát s rozšířenou náplní. Výstava byla 
určena jak seniorům, tak lidem všech generací, kteří 
se naučili žít s fyzickým nebo psychickým handica-
pem, ale i pro všechny ostatní, kteří s těmito lidmi 
žijí. Cílem výstavy bylo dát návod, jak je možno ak-

tivně i za ztížených podmínek prožívat svůj život.
Záštitu nad touto výstavou převzal Krajský úřad 

Středočeského kraje – sociální odbor a potěšitelná 
byla i účast náměstka hejtmana pana Mgr. Josefa 
Vacka, který má tuto problematiku na starosti. 

Představila se řada různých zařízení, ústavů so-
ciální péče a domovů důchodců, které poskytují 
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ZPRÁVA O VÝSTAVĚ V LYSÉ NAD LABEM

Klub Parkinson Poděbrady

Výstaviště v Lysé nad Labem se letos rozhodlo pro 
dvě podstatné změny. Zaprvé spojit akci Senior 2005 
s handicapovanými – takové propojení generací. 

Oficielní název byl „SENIOR 05 – HANDICAP: aktivní 
život“. Druhou změnou bylo připojení výstavy k akci 

„NARCIS O5“, oblíbené výstavě jarních cibulovin.
Poděbradský klub se rozhodl udělat také změnu. 

Po dohodě s pražským vedením podal žádost o pro-
pagační stánek – tentokrát pro Společnost Parkinson 
a kontaktoval všechny Kluby, zda by nechtěly poslat 

služby potřebným občanům, včetně účasti nezis-
kových organizací. Návštěvníci tak měli možnost 
se seznámit s širokým rozsahem sociálních služeb 
a poskytované péče, včetně kompenzačních a re-
habilitačních pomůcek pro postižené. 

Součástí výstavy byla i soutěž „Šikovné ruce na-
šich seniorů“, kterou zajišťovalo již pošesté Centrum 
sociálních a zdravotních služeb Poděbrady za aktiv-
ní účasti své ředitelky paní E. Třískové. Cílem této 
soutěže bylo ukázat aktivitu našich seniorů, jak na-
plňují svůj volný čas a co všechno dělají pro zlepše-
ní svého psychického a zdravotního stavu.

Soutěže se zúčastnili jak senioři z domácností, kte-
ří jsou členy Klubů důchodců, tak i další, kteří potře-
bují s ohledem na svůj zdravotní stav pečovatelskou 
službu, nebo obyvatelé Domovů důchodců, včetně 
účasti neziskových a humanitárních organizací. Do 
soutěže byly přihlášeny ruční práce vytvořené z růz-
ných materiálů a různými technikami, práce z kovu, 
ze dřeva, výšivky, pletení a celá řada dalších. K vidění 
byly stovky exponátů a porota, která vystavené prá-
ce oceňovala, to rozhodně neměla snadné.

Nesmíme ovšem zapomenout naše čtená-
ře informovat o skutečnosti, že výstavy v Lysé 
n/Labem se aktivně účastnila i naše Společnost 
Parkinson vlastním stánkem. Organizací a za-
jištěním účasti na této výstavě byl pověřen náš 
Klub v Poděbradech. Díky aktivitě předsedkyně 
Klubu paní Kánské a ostatních členů Klubu se po-
dařilo seznámit širší veřejnost s naší prací ve pro-
spěch nemocných Prakinsonovou chorobou. 
Všechny zájemce o naši činnost informovali po-
mocí videa, časopisů, letáků a osobním jednáním. 

Za tuto záslužnou práci jim patří naše poděkování. 
Podrobnosti o naší účasti uvádí samostatný článek 
včetně fotografií. Přáli bychom si, aby podobnou 

aktivitu postupně uváděly do života i některé dal-

ší naše Kluby při vhodných příležitostech. Jejich 

snahu bude výbor Společnosti plně podporovat. 
Na výzvu paní Kánské zaslaly některé naše Kluby 
výrobky svých členů do soutěže „Šikovné ruce na-
šich seniorů“ a máme radost, že některé z nich byly 
po zásluze odměněny.

Hodnocení naší účasti přenecháváme povola-
nějším, ale podle odezvy byla účast Společnosti 
Parkinson na této výstavě určitě přínosem. 

Foto „Deník Právo“

Zástupce hejtmnana Středočeského kraje pro 
zdravotnictví Mgr. Josef Vacek
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výrobky svých členů na výstavu. Do Lysé nad Labem 
poslaly své práce Kluby Parkinson z Litomyšle, Ostravy, 
Pardubic, Zlína a Poděbrad. Praha dodala propagační 
materiál – plakáty, časopisy, fotografie apod. 

Výstava se konala ve dnech 21.4.2005 až 24.4.2005, 
od čtvrtka do neděle. Ve středu 20.4.2005 jsme je-
li stánek převzít a vybavit. S jeho umístěním jsme 
byli velmi spokojeni. V prostřední uličce blízko pó-
dia. Za sousedy jsme měli stánky, které měly velkou 
naději na dobrý prodej – masážní přístroje, výrobci 
drobných korekčních pomůcek a vložek do bot, ko-
ření, čaje a vitamínové přípravky.

Svůj stánek jsme vybavili plakáty, fotografiemi ze 
všech Klubů a z rekondičních pobytů, televizí, na 
které se promítaly videokazety z rekondičních po-
bytů. Na odpolední klubové schůzce se rozhod-
lo, kdo chce a má možnost být v dalších čtyřech 
dnech na stánku. Květa, Blanka, obě Milušky, Václav 
a Tonda. Ostatní se přijdou do Lysé alepsoň podívat 
a v pátek odpoledne přijede pan Juskanič z Prahy.

A jak to dopadlo? Výstaviště mělo opravdu geni-
ální nápad když spojilo výstavu s kytičkami. Na vý-
stavu jarních cibulovin jezdí lidé z celé republiky, na 
výstavu Senior 05 – Handicap také. U stánku jsme 
vydali 150 časopisů, kolem padesáti přihlášek a dali 
kontakty jednak na pražské vedení, a také na před-
sedy klubů v Českých Budějovicích, v Liberci, Brně, 
Litomyšli, Poděbradech a Pardubicích. Přihlášky 
jsme rozdali jednotlivcům, rodinným příslušníkům, 
zdravotníkům, lékařům, sociálním pracovníkům, 

tisku a zaměstnancům jiných výstavišť, které chtě-
jí psát o postižených, nebo takové akce pořádat. 
Získali jsme tip na lékaře na neurologickém odd. ne-
mocnice v Kolíně. Zklamaní byli návštěvníci výstavy 
z Kolína, Mladé Boleslavi, Ústí nad Labem, Domažlic, 
Kladna, Benešova a Mnichova Hradiště. Chybějí tam 
totiž naše Kluby. Kdyby třetina zájemců opravdu po-
žádala o členství, byli bychom spokojeni.

Soutěž „Šikovné ruce“ byla také výborná. Protože 
přišlo 2600 výrobků, dostala tentokrát celou halu. 
Bylo na co koukat, nikdo z nás by nechtěl do komi-
se, která oceňuje 53 prací v různých kategoriích. Je 
neuvěřitelné, kolik lidí starší generace, nebo posti-
žených, umí vytvořit nádherné věci. Z našich výrob-
ků dostal ocenění pan Kraus za obraz malovaný na 
látce. Zaujaly také autorské texty ing. Jiřího Králíka 
z Ostravy. Měli jsme z toho velkou radost. V neděli 
jsme stánek uvedli do původního stavu a odevzdali.

Jedinou nepříjemností bylo, že Václav upadl na 
nádraží tak nešťastně, že si naštípl lopatku. Ustál to 
a docela jsme se zapotili při zapínání přezky na or-
téze, kterou dostal na místní chirurgii. Štěstím bylo, 
že Pečovatelská služba byla pořadatelskou organi-
zací a hned se s Václavem dohodli jaké služby bude 
potřebovat, protože žije sám. 

Věříme, že čtenáře našeho časopisu zaujmou i fo-
tografie o naší účasti na výstavě, které najdou na 
obálce tohoto čísla. Děkujeme všem, kteří se zú-
častnili, nebo nás podpořili. 

INFORMAČNÍ SETKÁNÍ V KARLSTEIN/THAYA

Karel Glaser

Ve dnech 27. – 28. srpna 2005 pořádal Rakouský 
svaz svépomoci proti Parkinsonově chorobě 2. 
Informační dny o Parkinsonově chorobě pro paci-
enty a blízké osoby ve městě Karlstein nad Thayou. 

Této mimořádně zajímavé akce se zúčastnila sku-
pina 7 členů Klubu Společnosti PARKINSON České 
Budějovice pod vedením paní Lucie Suché, předsed-
kyně klubu. Slavnostního zahájení, které se konalo 

pod záštitou zemského hejtmana Dr.Erwina Prölla, 
se zúčastnila celá řada významných hostů, mimo ji-
ných europoslankyně za místní region nebo ministr 
sociálních věcí zemské vlády. Silně emotivním zážit-
kem pro nás bylo, když na závěr všichni účastníci zpí-
vali „hymnu Parkinsoniků“, o jejíž existenci jsme do 
té doby nic nevěděli. Zahájení, které probíhalo před 
místní radnicí se zúčastnilo přibližně 200 lidí.
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Sobotní program v sále místního kina zahrnoval 
odborné přednášky v následujícím pořadí:

1. „Hlubinná stimulace mozku při léčení Parkin-
sonovy choroby“, přednášel Prof. Dr. Francois 
Alesch z Vídeňské univerzity. Obsahem přednáš-
ky bylo, kdy a za jakých podmínek lze pacienta 
operovat. Součástí přednášky byla videoproduk-
ce průběhu operace konkrétního pacienta, u které-
ho navíc bylo možné porovnat jeho míru postižení 
před operací a postupnou účinnost stimulace moz-
ku v časových horizontech 14 dnů, 4 měsíců a 1 ro-
ku po operaci. Součástí této přednášky bylo rovněž 
vystoupení pana Christiana Belu zástupce firmy 
„Medtronic“, která vyrábí aplikované přístroje.

2. “Halucinace a psychózy při Morbus Parkinson“, 
přednášel primář Kliniky v Leun-Biskirchenu v Ně-
mecku Dr. Ferenc Fornardi. Přednáška byla zamě-
řena na tři oblasti, jednak na psychózy související 
s Parkinsonovou chorobou, jednak na vliv terapie 
na změny symptomů Parkinsonovy choroby a na 
halucinace provázející Parkinsonovu chorobu a je-
jich léčení.

3. „Qi-Gong, cesta k lepší kvalitě života“, ergo-
terapeutka Gabriela Kirnbauer, stručně popsala 
a předvedla tzv. „8 pokladů“, což je soubor 8 cvi-
ků, který vychází z tradiční čínské medicíny, (z doby 
ještě před Konfuciem). Účinkem cvičení je dosažení 
fyzické a duševní rovnováhy. Dle přednášející je cvi-
čení vhodné pro Parkinsoniky.

4. „Homeopatie pro pacienty Morbus Parkinson“, 
přednášel Prof. Dr. Michael Frass z Universitní kli-
niky z Vídně. Obsahem přednášky byl obecný po-
pis homeopatie, postavení homeopatie v medicíně 
(v Rakousku) a dále podrobný popis jednotlivých 
syndromů Parkinsonovy choroby a doporučená 
homeopatika vhodná k používání.

5. Videopřednáška Dr. Dietmara Volce, který kaž-
doročně pořádá pro Parkinsoniky léčebný pobyt 
u Mrtvého moře v Jordánsku. (Jen pro zajímavost, 
10 dnů pobytu v Jordánsku ve „****hotelu“ včetně 
polopenze, kde se pacientům věnují trvale čtyři te-
rapeuti a Dr.Volc osobně, přijde účastníka na 800,-
-Euro.) V druhé části nám předvedl pan Salzwimmer 
svůj vlastní vynález – tréninkový přístroj pro 
Parkinsoniky, s označením „SW!!NG“, (vysloveno 

„swing“), pan Salzwimmer je sám „Parkinsonik“ 
a je pacientem Dr.Volce. Přístroj „SW!!NG“, jeho po-
užívání a překvapivě pozitivní výsledky byly rov-
něž demonstrovány prostřednictvím videa. Terapie 
s přístrojem „SW!!NG“ je mimo jiné rovněž apliková-
na účastníkům léčebných pobytů v Jordánsku. (Dle 
poskytnutých informací bude přístroj „SW!!NG“ 
včetně demonstračního CD a popisu používání 
v prodeji od IV. čtvrtletí 2005 v lékárnách v Rakous-
ku za cca 400,-Euro)

Všechny přednášky byly podány pro laiky přija-
telnou formou a doba jejich trvání byla cca 30 – 40 
minut. Jako zajímavost mohu uvést, že mezi 3. a 4. 
přednáškou byla tzv. „přestávka na kávu“, ale místo 
kávy se podával velmi osvěžující bylinný čaj.

Pořadatelům akce patří upřímné poděkování za 
to, že členy Klubu Společnosti PARKINSON České 
Budějovice pozvali a dále zabezpečili simultální 
překlad do českého jazyka.

Součástí celé akce bylo ještě několik dopro-
vodných programů, např. výstava „Parkinson ak-
tivně“, kde byly umělecké ruční práce pacientů, 
výstava drobných zdravotní pomůcek pro domá-
cí používání, (např,na měření krevního tlaku), pro-
hlídky „Hodinového muzea“ v Karlsteinu nebo 
„Bylinkového centra faráře Weidingera“.

Program pokračoval i v neděli dalšími čtyřmi 
přednáškami a závěrečným workshopem, ale naše 
skupina se již nedělního programu nezúčastnila.

2. Waldviertler Parkinson-lnformationstage

2. Informační pořad o Parkinsonově chorobě ve Waldviertelu

27.-28. August 2005

27. -28. srpna 2005

Karlstein/Thaya

v Karlsteinu /Thaya

„ g r e n z e n los“

         „b e z    h r a n i c“

Partnerschaft zum Wohl von Parkinson Patienten

Partnerství pro podporu pacientů Parkinsonovy choroby

 Svaz Parkinson a Parkinsonova společnost
 Svépomoc Rakousko  Česká republika
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KURS KONTINUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Bc. Petra Skalová

KURS KONTINUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  VI. ROČNÍK
VELKÉ LOSINY, 19.  22. KVĚTNA 2005

Ve dnech 19. - 22. května se konal již VI. ročník kursu 
Extrapyramidového onemocnění v Lázních Velké 
Losiny. Společností Parkinson jsem byla vyslána jako 
její zástupce. Kurs probíhal od pátku dopoledne do 
neděle dopoledne a na programu byly jednak před-
nášky pro lékaře a jednak praktické kursy zaměřené 
na diagnózu a léčbu Parkinsonovy nemoci.

Přednášky a kursy se konaly v areálu Lázní Velké 
Losiny. V předsálí přednáškového sálu měly stánky 
jednotlivé farmaceutické firmy a svůj stánek zde měla 
i Společnost Parkinson. Účelem mé práce bylo sezná-
mit lékaře a ostatní účastníky s činností Společnosti 
Parkinson a zodpovědět jim případné další dotazy. 
K dispozici jsem měla nově vytištěné letáky o Spo-
lečnosti Parkinson, posledních několik čísel časopisu 
Parkinson, Pravidla pro zakládání Klubů Společnosti 
Parkinson a registrační lístky pro nové členy.

Část lékařů již o naší Společnosti ví a ty zbývají-
cí, kteří byli v menšině, jsem se snažila co nejlépe 
informovat a dát jim veškeré materiály, které jsem 
měla k dispozici. Někteří se u mě rovnou zaregistro-
vali a tím se stali členy Společnosti Parkinson a 2x 
ročně jim bude zasílán zdarma časopis Parkinson. 
Také jsem se snažila navázat kontakt hlavně s léka-
ři ze Západočeského kraje, jelikož nemáme v těch-
to krajích založeny žádné Kluby pro naše pacienty 

a snažíme se o jejich založení. 
Myslím si, že účast na Kursu kontinuálního vzdě-

lávání byla velice přínosná, jak pro Společnost 
Parkinson, tak i pro lékáře a pokud i v budoucnu 
nám bude umožněno se takových to kursů a kon-
gresů účastnit, bude to jak ve prospěch Společnosti 
Parkinson, tak i ve prospěch lékařů a pacientů. 

Na závěr bych chtěla poděkovat Prof. MUDr. 
Evženu Růžičkovi, DrSc.  a farmaceutické firmě 
GlaxoSmithKline, bez jejichž pomoci bychom se 
tohoto kursu nemohli zúčastnit.

Stánek Společnosti Parkinson - P.Skalová

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
A PÉČE OSOBÁM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Jitka Rybová

V poslední době se na nás obrací stále více našich 
členů, nebo jejich rodinných příslušníků, s dotazem 
a prosbou, jakým způsobem by bylo možno zajistit 
pro osoby trpící Parkinsonovou chorobou potřebné 
sociální služby, nebo pečovatelské služby různého 
druhu pro zlepšení zdravotního stavu postižených.

Upřímně odpovídáme, že naše Společnost, která je 
neziskovou organizací, nemá potřebné zařízení, ani od-
borné pracovníky, kteří by byli schopni nabídnout od-
povídající pomoc. V tomto článku uvádíme všeobecné 
informace o tom, jakým způsobem řeší tyto otázky 
Středočeský kraj, Praha 10 a Hlavní město Praha.
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STŘEDOČESKÝ KRAJ
Podle informací ČTK, které byly zveřejněny v den-

ním tisku, uvažuje vedení Středočeského kraje o pře-
vedení organizace pečovatelské služby, kterou až 
dosud zajišťoval sám, na jednotlivá města a obce.

Středočeský kraj je zřizovatelem středisek s pečo-
vatelskou službou (Benešov, Kladno, Mladá Boleslav, 
Poděbrady, Brandýs nad Labem, Rakovník, Praha-
západ). Vedení kraje vychází ze skutečnosti, že je 
vlastně posledním krajem v ČR, který tuto změnu 
ještě neprovedl a hodlá ji po projednání s jednotli-
vými obcemi uskutečnit ještě do konce t.r. 

Skutečností je, že mnohá středočeská města a obce 
již pečovatelskou službu zajišťují a financují. Současný 
stav, kdy za některá města tuto činnost zajišťuje kraj, 
není nadále únosný a je třeba ji převést na obce, kte-
ré lépe znají potřeby a rozsah pečovatelské služby ve 
své působnosti. Jelikož u obcí půjde o zvýšení finanč-
ních nákladů na tuto činnost, zamýšlí kraj v budoucnu 
převést dosavadní vynakládané prostředky řádo-
vě v desítkách milionů Kč, do humanitárního fondu, 
z kterého bude poskytovat obcím granty na sociál-
ní činnost. Současně také uvažuje o bezplatném pře-
vodu movitého majetku středisek pečovatelské péče 
včetně automobilů a o finanční podpoře na zajištění 
zahájení jejich provozu v nové organizaci.

V současné době zajišťují pečovatelskou službu v rám-
ci Středočeského kraje z větší části obce, částečně kraj, 
neziskové nestátní organizace, církve a fyzické osoby.

PRAHA 10
Praha 10 má vybudované Centrum sociální 

a ošetřovatelské pomoci již od 1.1.2001. Vysokému 
podílu seniorů na celkovém počtu obyvatel odpo-
vídá i potřebný rozsah služeb pro ně a práce tohoto 
centra je hodnocena velmi dobře. Například za prv-
ní pololetí se pečovatelská služba postarala o 1172 
klientů. V rámci domácí zdravotní péče bylo prove-
deno přes 13 tisíc odborných úkonů. Vysoké je také 
využití lůžek v sociálně ošetřovatelských zařízeních. 
V Gercebově ulici je 45 lůžek využíváno na více než 
97% a ve Zvonkové ulici 20 lůžek téměř na sto pro-
cent. Kromě této činnosti funguje Centrum také ja-
ko velká vyvařovna obědů pro seniory. 

Dále si mohou senioři v zařízených Klubech za-
hrát šachy, karty, popít kávu, vyslechnout zajímavé 
přednášky a zúčastit se výletů a různých zájezdů za 
přijatelné ceny, případně i týdenních rekreací.

Ředitelka paní Jiřina Budínská stále zdokonaluje 
činnost svého Centra, které zavedlo i půjčovnu re-
kondičních a kompenzačních pomůcek. Radnice 
Prahy 10 může finančně pokrýt pouze část nákladů 
a ostatní je třeba získat pomocí sponzorů.

Podrobné informace o tomto Centru sociální 

a ošetřovatelské pomoci najdete na internetových 

stránkách www.CSP10.cz. Níže uvádíme seznam 

poskytovaných služeb, včetně adres, jmen a telefo-

nů. Nesmíme zapomínat, že podobná centra, i když 

třeba pod jiným názvem, existují v každé městské 

části Prahy a ve všech větších městech ČR. 

Pečovatelská služba, Sámova 7

- dovážka nebo donáška oběda, nákupy a pochůz-
ky, běžný úklid, pomoc s hygienou atd.

Vrchní sestra Jana Horáčková, tel,: 271 745 880
Domácí zdravotní péče, Jakutská 4

-  výkony ordinované praktickým lékařem – odbě-
ry, aplikace injekcí, převazy.

Vedoucí sestra Blanka Volbrechtová, tel.: 272 730 813
Dietní jídelny a vývařovny pro seniory

-  obědy, včetně žlučníkových a diabetických diet.
Sámova 7, tel.: 271 746 717, 28.pluku 1393, tel.: 
267 312 270, Zvonková 6, tel.: 272 173 031

Sociálně ošetřovatelská zařízení

-  nepřetržitý provoz komplexní ošetřovatelské 
péče, pobyt je pouze na přechodnou dobu a je 
částečně hrazen klientem.

Gercenova 12, tel.: 274 868 106, Zvonková 6, 
tel.: 272 173 055

Nouzová signalizace

-  pomáhá 24 hodin denně v případech ohrožení 
zdraví nebo života.

Informace Renata Drahoňovská, tel.: 271 748 551
Půjčovna kompenzačních pomůcek

Zvonková 6, Jana Fajfrová, tel.: 731 556 027
Kluby seniorů

-  Sámova 7, Karpatská 19, Zvonková 6, 28. pluku 1393/22a
Informace Renata Drahoňovská, tel.: 271 748 551
Rekreace a zájezdy pro seniory

Sámova 7, Alexandra Levá, tel.: 271 746 715
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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Podle radní pro zdravotní a sociální politiku pa-

ní mgr. Hany Halové, má Hlavní město Praha rozvi-
nutou širokou síť zařízení nejrůznějších zřizovatelů, 
které poskytují potřebné sociální služby. Neziskový 
sektor se na všech typech služeb podílí více než 
50%. Výjímkou je oblast pečovatelských služeb, 
včetně náhradí rodinné péče, kde převažují organi-
zace zřizované městskými částmi.

Z prováděného průzkumu v jednotlivých měst-
ských částech vyplynulo, že nejvíce potřebné sociál-
ní služby v Praze jsou převážně služby pro osoby se 
zdravotním postižením a pro seniory. Většina z 600 
oslovených zařízení poskytuje více typů služeb. 
Výrazná část z nich (34%) se zaměřuje na seniory, 
32% potom na tělesně postižené a na osoby v krizi.

Přehled některých poskytovaných služeb

Sociální poradenství – poskytuje informace při-
spívající k řešení situace lidí v tíživé sociální situaci. 
Služba se poskytuje bezúplatně.

Sociálně-zdravotní služby – využívají lidé, kteří 
již nepotřebují akutní zdravotní lůžkovou péči, ale 
současně jsou natolik nesoběstační, že potřebu-
jí pomoc druhé osoby při každodenních úkonech. 
Služby podléhají úhradě. Zdravotnické úkony jsou 
hrazeny z fondů veřejného zdravotního pojištění.

Osobní asistence – se poskytuje osobám se zdra-
votním postižením a seniorům, jejichž situace vyža-
duje pomoc jiné osoby, a to v předem dohodnutém 
rozsahu a čase.

Pečovatelská služba – se poskytuje dětem, oso-
bám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to doma i ve 
specializovaných zařízeních. Služba se poskytuje 
za úplatu. Bezúplatně se poskytuje rodinám s ne-
zaopatřenými dětmi v hmotné nouzi, rodinám, ve 
kterých se narodily současně tři nebo více dětí, 
účastníkům odboje a pozůstalým manželům (man-
želkám) po účastnících odboje starším 70 let.

Průvodcovská, předčitatelská a tlumočnická služba 
– se poskytuje osobám se zdravotním postižením 
a seniorům, jejich schopnosti jsou sníženy v oblas-
ti orientace anebo komunikace, a napomáhá jim 
osobně si vyřídit vlastní záležitosti.

Odlehčovací služby – jsou ambulantní nebo po-
bytové služby poskytované osobám se zdravotním 
postižením a seniorům, jejich situace vyžaduje po-
moc jiné osoby, o které jinak pečuje osoba blízká 
v domácnosti. 

Centra denních služeb – poskytují ambulantní 
služby ve specializovaném zařízení s cílem posílit 
samostatnost a soběstačnost osob se zdravotním 
postižením a seniorů v nepříznivé sociální situaci.

Stacionáře denní – poskytují ambulantní služby 
ve specializovaném zařízení seniorům a osobám se 
zdravotním postižením.

PŘÍPLATKY K DŮCHODŮM 

Vláda a Parlament ČR přijaly zákon č. 357/

2005Sb., který významně finančně pomůže 

odbojářům, politickým vězňům a vězňům z kon-

centračních táborů.. 

Od 1. ledna 2006 se přiznává těmto osobám 

měsíční příspěvek k důchodu ve výši 2.500,- Kč 

ke krytí nákladů spojených s používáním telefon-

ních služeb, používáním veřejné vnitrostátní do-

pravy a dalších výhod až dosud poskytovaných 

jinými organizacemi, které tyto výhody nadále 

poskytovat nebudou. Toto opatření má zrovno-

právnit ty, kteří výše uvedené výhody využívali 

pouze částečně.

Podmínkou pro přiznání tohoto příspěvku je 

předložení Osvědčení MNO podle zákona 225/

1946 Sb. a občanského průkazu přímo na pří-

slušné Správě sociálního zabezpečení, která 

s každým účastníkem přímo na místě sepíše pří-

slušnou žádost.

Kromě toho má být ještě proplaceno 50,- Kč 

za každý měsíc strávený prokazatelně v odboji, 

nebo v internačních a koncentračních táborech 

a jednorázové odškodnění pro účastníky třetího 

odboje. 

Podrobnosti naleznete v uvedeném zákoně 

a případné dotazy je třeba projednat s přísluš-

nou Správou sociálního zabezpečení.
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(Redakční poznámka: V posledním čísle našeho časopisu 
PARKINSON č. 17 jsme naše čtenáře informovali, že budeme 
postupně uveřejňovat články o dalších možných chorobách, 
které se mohou vyskytovat současně s Parkinsonovou nemo-
cí, s ohledem na poměrně vyšší věk pacientů.

Tentokrát se budeme zabývat nutností aktivního přístupu 
v boji s příznaky deprese, které obvykle provázejí nemocné 
Parkinsonovou chorobou. Náš článek má pouze informativ-
ní charakter a má sloužit k případné možnosti vyhledání od-
borného lékaře, pokud zjistíte, že máte podobné potíže, které 
jsou v článku popisovány. V následujících dvou samostatných 
článcích v této rubrice pak uvádíme dva protichůdné postoje 
našich členů-parkinsoniků, jak se s touto problematikou vy-
rovnávají. Úsudek ponecháváme na čtenářích.

Napište prosím naší redakci Vaše zkušenosti a názory. Rádi 
je uveřejníme.)

Každý z nás zažil v průběhu svého života smutek, 

nebo pocit sklíčenosti a beznaděje. Deprese je však 

něco zcela jiného a musí být léčena. 

U většiny nemocných není nikdy odhalena a přimě-
řeným způsobem léčena. Podle statistických údajů jsou 
depresí postiženy častěji ženy než muži. Poměr jejího 

výskytu se však mění v závislosti na věku a pohlaví. 
Nejdůležitějším příznakem je smutná nálada

„Deprese bývá spojena se sklíčeností, pocity bez-
naděje, ztrátou schopnosti mít z něčeho radost a na 
něco se těšit. Ale je to úplně jiný smutek než ten, kte-
rý postihne člověka při nějakém neštěstí. Je mno-
hem hlubší a člověk ho vnímá jako těžký pesimismus. 
Nemocný není schopen se radovat a nic ho nepotěší.

K dalším charakteristickým projevům patří po-
cit ztráty energie a chuti k jídlu. Reakce na vnější 
podněty jsou zpomalené, objeví se pokles hmot-
nosti a poruchy spánku. Lidé trpící depresí začínají 
být méně aktivní, ztrácejí zájem o své dřívější záliby 
a začínají se vyhýbat komunikaci s lidmi. Tento ne-
dostatek kontaktů často vede k pocitu osamělosti, 
který zpětně prohlubuje depresivní náladu. 

Ačkoli je příznaků deprese celá řada, nejnápad-
nější je pro okolí dlouhotrvající smutek, který ne-
má žádnou reálnou příčinu. Nemá smysl se snažit 
nemocného rozveselit nebo ho přemlouvat, aby 
smutek zapil. Pomůžeme mu pouze tím, že mu do-
poručíme vyhledat pomoc odborného lékaře.

S DEPRESÍ JE TŘEBA BOJOVAT

Stacionáře týdenní – poskytují pobytové služby ve 
specializovaném zařízení seniorům. 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením – po-
skytují dlouhodobé pobytové služby osobám se 
zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje 
pomoc jiné osoby.

Domovy pro seniory – poskytují dlouhodobé po-
bytové služby seniorům, jejichž situace vyžaduje 
pomoc jiné osoby.

Azylové domy – poskytují pobytové služby na pře-
chodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci 
spojené se ztrátou bydlení.

Chráněné bydlení – je dlouhodobá pobytová služ-
ba poskytovaná osobám se zdravotním postižením, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.

Telefonická krizová intervence – soubor metod 
a technik krizové práce s klientem v situaci, kte-
rou osobně prožívá jako zátěžovou, nepříznivou 
a ohrožující, založený na jednorázovém nebo opa-
kovaném telefonickém kontaktu.

Krizová pomoc – ambulantní nebo pobytová služ-
ba na přechodnou dobu poskytovaná osobám, 
které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo ži-
vota, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepřízni-
vou situaci vlastními silami. Je bezúplatná.

Kam se obrátit

- Městské centrum sociálních služeb, Infocentrum 

sociální pomoci, Palackého nám. – vestibul stanice 
metra B, Praha 2, tel.: 222 646 151, www.mcssp.cz

- sociální odbory úřadů Městských částí (podle mís-
ta bydliště)

- sociální odbor Magistrátu hlavního města Prahy

Uvedli jsme pouze některé údaje týkající se služeb 
pro naše nemocné členy a jejich rodinné příslušní-
ky v Praze. V republice existují ve větších městech 
podobná zařízení ošetřovatelské a pečovatelské 
pomoci. Zde je prvořadý úkol pro předsedy našich 
Klubů, získat potřebné adresy těchto zařízení a in-
formovat členskou základnu.
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Úlevu přinášejí antidepresíva

Pro nemocného je nejdůležitější včasné stano-
vení diagnózy a správně zvolená léčba. Psychiatrie 
se v posledních letech hodně změnila. Dnes nabízí 
pestrou škálu léčebných metod, které mohou po-
moci i pacientům s depresí. Mezi osvědčené me-
tody patří u lehčích forem deprese psychoterapie 
a u závažnějších forem léčba antidepresívy. Výskyt 
tohoto vážného onemocnění neustále vzrůstá:

-  přibližně dvě třetiny pacientů trpí současně také 
úzkostí a někdy bývá těžké tato postižení od se-
be přesně odlišit.

-  velmi typický je společný výskyt deprese s těles-
nými obtížemi. Jsou často, zvláště v první fázi, 
posuzovány jako projevy jiného onemocnění. 

Užívání léků si nemusí nikdo všimnout

Někteří pacienti mají obavy, že si okolí všimne potí-
ží, které mají, a proto se bojí užívat prášky. Takoví lidé 
jistě ocení novinku, která je již k dostání. Je to napří-
klad antidepresívum rychle rozpustné v ústech a úží-
vá se jednou denně. Ocení ho i starší pacienti, protože 
až 50 % z nich má obtíže s polykáním tablet. Nové lé-
ky se v ústech rozpustí do čtyřiceti sekund, není tře-
ba je zapít vodou, ani se nemusí žvýkat. Mají dokonce 
příjemnou chuť, která dobře maskuje trpkost léku. 
Další výhodou je, že účinek nastupuje rychle.

Důležité je ale také, jak se nemocný chová, zda lé-
ky pravidelně užívá, dodržuje dietní opatření a ži-

votní styl. Stává se však, že pacienti nechodí na 
kontroly nebo se dostaví, ale léky si nevyzvednou, 
nedodržují správné dávkování či dávku. Toto vše má 
samozřejmě vliv na zhoršení zdravotního stavu. 

Zkušenosti odborníků jsou takové, že nemocní často 
vysadí antidepresíva v průběhu prvního měsíce léčby 
a dokonce asi čtvrtina o tom vůbec neinformuje léka-
ře. Klíčem k úspěšné léčbě a zabránění propuknutí de-
prese je důvěra k lékaři a pravidelné užívání léků. 

Nevyhýbá se nikomu

Žádný člověk není proti depresi imunní. Může se tý-
kat nás nebo našich blízkých. V této situaci potřebují 
pomoc a podporu. Zasahuje dokonce velmi úspěšné 
lidi, kterým často závidíme slávu, štěstí a blahobyt. Za 
vnější stránkou jejich úspěchu se někdy skrývají pří-
běhy plné osobních tragédií. Najdeme je mezi hu-
debníky, malíři, spisovateli, nebo politiky. Známá jsou 
jména umělců, kteří jí trpěli, např. Ernest Hemingway, 
který nakonec depresi ukončil výstřelem z brokov-
nice. Sergej Jesenin ji řešil nejprve alkoholem a pak 
sebevraždou. Tu spáchala také uznávaná anglická au-
torka Virginie Woolfová či Vincent van Gogh. Další se 
o ni bezúspěšně pokusili – Hector Berlioz či Robert 
Schumann, Paul Gauguin nebo Edgar Allan Poe.

Nezapomínejte: S popisovanými projevy deprese je 

třeba bojovat a nepodléhat jim. Pokud se u Vás pro-

jevují, je třeba se poradit s Vaším odborným lékařem 

a společně hledat řešení ke zlepšení tohoto stavu.

Jak se může deprese projevovat?

 •  Člověk nemá z ničeho radost, na nic se nedokáže těšit a pocity beznaděje se opakují. Většinu dne 
je smutný a sklíčený.

 •  Cítí se unavený, zdá se mu, že ho opustila veškerá energie a nemá na nic sílu.
 •   Odmítá se scházet s přáteli, vyhledává samotu, ruší domluvené schůzky.
 •  Ztrácí chuť k jídlu, ubývá na váze.
 •  Špatně spí a nestará se o to, jak vypadá. To vše způsobí, že postižený jako by najednou rychle

zestárl.
 •  Má pocit, že trpí různými chorobami, každý drobný zdravotní problém narůstá do velkých rozmě-

rů.
 •  Často mluví o tom, že jeho život nemá smysl a že neví, proč vlastně žije. Má pocit, že by bylo lepší, 

kdyby nežil. Také svoji budoucnost vidí černě.
 •  Špatně se koncentruje, nedokáže se v ničem rozhodnout.
 •  Má výčitky svědomí a pocity viny, také mu rychle klesá sebevědomí. Myslí si, že se k ničemu neho-

dí a že o něj nikdo nestojí.

Při zpracování článku bylo částečně použito podkladů uveřejněných v deníku Právo – Zdravé rady, redaktorka Jana Herodková.
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BOJ S DEPRESÍ  PŘÍBĚH PRVNÍ
Vážená redakce,
dnes jsem obdržel Váš dopis a pln očekávání jsem 

ho otevřel. Nejvíce mě zaujala věta „málokdo se do-
káže vyškrábat ze srabu jako vy“. Právě za tu větu 
moc děkuji, protože mi ji řekla včera sociální pracov-
nice po přečtení mého životopisu. Já ji nevěřil, teď 
už věřím. Taky starosta naší obce se mi třikrát uklonil 
po jeho přečtení. Já napsal jen pravdu, nic víc.

Dnes uznávám jiné hodnoty, než před nemocí. 
Proto vám dávám plnou moc uveřejnit vše, co bu-
dete chtít, protože vím, že upřímně chcete pomo-
ci lidem, kteří se dostali do situace jako já a nevědí 
jak z toho ven. Když si byť jeden člověk vezme z to-
ho ponaučení, budu šťastný. Včera odpoledne jsme 
měli schůzku parkinsoniků a pan Zelenka mi ukázal 
fotku ze srazu v Litomyšli, tak už jsem vás viděl. Já si 
myslím, že jsme tým. Já to napíšu, kolega to přepí-
še na stroji a pan starosta to dá do správné češtiny 
a Vy to dáte do časopisu. 

Ještě jednou Vám děkuji. Budu se těšit na shledá-
ní na některém ozdravném pobytu.

PS: Souhlasím s Vámi, že v časopise Parkinson by 
mělo být více příspěvků od obyčejných lidí, protože je 
to ze života.
A NYNÍ O SOBĚ:

Vyrůstal jsem jako druhý nejmladší z osmi sourozen-
ců. Dětství jsem prožil na vesnici. Bylo krásné – stále 
se něco dělo. Do 5. ročníku záladní školy jsem cho-
dil v Jeseníku. Do měšťanky jsem chodil ve vedlejší 
vesnici, kam jsem dojížděl vlakem. Školu jsem repre-
zentoval v každém sportu, kde byl míč (kopaná, há-
zená, košíková, volejbal, stolní tenis, atd.). V každém 
kolektivu jsem byl oblíben. V roce 1970 jsem ukončil 
základní školu. Bohužel jsem se ale nevyučil, proto-
že jsme se celá rodina v rámci akce „osídlování po-
hraničí“ stěhovali na Bruntálsko. Slíbené peníze jsme 
nedostali a tak jsme se jeden po druhém zase odstě-
hovali. Já k mému bratrovi do Přerova.

Otec, aby stmelil rodinu, koupil rodinný dům v Os-
travě – Vítkovicích, kam jsme se po roce přestěhovali. 
V roce 1974 jsem jako nejlepší branec ukončil řidič-
ský kurz, narukoval jsem na vojnu a po vykonání psy-
chotestů jsem byl vybrán jako řidič. V roce 1975 jsem 
udělal zkoušky řidiče autobusu, a opět jako nejlepší. 

Za to jsem byl povýšen a dostal jsem 1. třídu. Projezdil 
jsem celou republiku, od Dukly až po Lidice.

Po návratu do civilu jsem začal pracovat jako ři-
dič ve VŽKG. V roce 1977 jsem se oženil. Bydleli jsme 
v domku manželčiných rodičů ve dvou místnostech. 
Dětí přibývalo, a tak jsme se rozhodli postavit si ro-
dinný domek. Začali jsme stavět v roce 1981 a stě-
hovali jsme se už v roce 1983. Hrál jsem kopanou za 
místní klub a v kolektivu jsem začal pít pivo.

V roce 1993 jsem onemocněl Parkinsonovou ne-
mocí, to mi bylo 39 let. Po přečtení různých publilací, 
týkajících se této nemoci, jsem pochopil jednu věc: 
„čím starší, tím horší“. Začal jsem ještě více pít. Měl 
jsem díky své nemoci stále větší problémy s pohyb-
livostí, což vedlo i ke ztrátě mého zaměstnání. Když 
jsem v roce 1997 přestal pít, trochu se to zlepšilo. 
V Roce 2000 mě však propustili a já šel na marodku; 
poslali mě na 7 měsíců na rehabilitace do Chuchelné. 
Po roce marodění mi přiznali invalidní důchod. Dcery 
se vdaly a syn se odstěhoval za přítelkyní.

Z nudy a blbosti jsem začal hrát automaty. Stále 
jsem prohrával, ale chuť a touha po tom, že prohra-
né peníze opět vyhraji zpět, mě donutila půjčovat si 
peníze a dělat tak dluhy. Dluhy se zastavily na 40 000 
korunách. Šel jsem proto na dobrovolné léčení do 
Opavy. Děti mě přestaly navštěvovat. Po léčení jsem si 
vzal půjčku a téměř všechny dluhy vyrovnal. Ještě je-
den rok a budu mít všechny dluhy a půjčky splaceny.

Za toto období se velice stydím, až jsem dokonce 
přestal vycházet ven mezi lidi. Nemoc se začala rapid-
ně zhoršovat. Přidaly se i další nemoci (artróza-trom-
bóza, vysoký krevní tlak...). Psychiatr mi doporučil 
chodit do Domova dušeního zdraví v Ostravě, kde 
jsou lidé s podobnými , ale i jinými osudy, a kde člověk 
díky různým hrám a zábavě alespoň na chvíli přestane 
myslet na svou nemoc a své problémy. Taky jsem za-
čal chodit do klubu Parkinsoniků v Ostravě, ale sám už 
nejsem schopen tam dojíždět. Nabídl jsem manželce, 
že půjdu do ústavu a ona že si může najít někoho jiné-
ho. Manželka to odmítla a zažádala o opatrovné, které 
jí bylo přiznáno a já jsem dostal průkaz zdravotně-tě-
lesně postižené osoby. V domě nyní žijeme s manžel-
kou sami a manželka také všude se mnou jezdí. Letos 
v únoru jsem byl v nemocnici, kde jsem podstoupil lé-
kařskou proceduru, díky níž jsem si měl navyknout na 
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silnější léky, které jsem měl začít brát. Dnes užívám 8 
druhů léků každé tři hodiny (od 6 hodin ráno až do 
21 hodin večer). Při vyšetřeních mi zjistili 4. stupeň ar-
trózy kyčelního kloubu. Tak mě čeká i operace kloubu. 
Snad se to po operaci zlepší.

Kdo Parkinsonovu chorobu nepoznal ve svém 
blízkém okolí, v životě nepochopí, co to s člověkem 
dělá a udělá. Měl jsem hodně kamarádů, alespoň 
jsem si to myslel, ale ještě ani jeden mě nepřišel na-
vštívit. I když jsem těžce nemocný, tak si myslím, že 
mám nyní kvalitnější život, než když jsem pil. Začaly 
mě zase navštěvovat děti i s vnoučaty.

Byl jsem požádán, abych napsal svůj stručný život-
ní příběh. Tak doufám, že se mi to povedlo a že to 
k něčemu bude. Kdo bude číst tyto řádky, tak až se 
zamyslí nad svým životem a žije hlavně pro rodinu. 
Já dostat ještě jednu šanci se narodit, nikdy bych si 
v novém životě nedal pivo, ani půlku. A divím se li-
dem, kteří začali pít, pak přestali a pak znova začali. 
Jako kdyby neviděli ten propastný rozdíl, neměli rá-
di a nevážili si svého života.

 Parkinsonik J. R.
(Poznámka redakce: otištěno se souhlasem autora)

BOJ S DEPRESÍ  PŘÍBĚH DRUHÝ
Dá se s tím žít, pokud rodina a okolí jsou ohledupl-

né. Společenské uplatnění je omezeno na minimum, 
protože člověka s debilním výrazem nikdo nechce. 
V tomto směru cítím nedostatek zájmu a podpo-
ry od společnosti ať už sociální, nebo zdravotnické 
včetně Společnosti Parkinson. Jednoduše, pokud 
se člověk nepostará sám, tak nikdo nemá zájem vě-
ci vylepšovat, hledat možnosti. Nepíšu víc o těch-
to problémech, protože vím, že se stejně větší péče 
a zájmu společnosti nedožiji. Na úroveň péče o par-
kinsoniky jako v Německu se nikdy nedostanu.

Rehabilitace pouze v podobě rekondičních poby-
tů je příliš málo. V mém okolí Klub není ustaven, takže 
pokud se nedonutím rehabilitovat individuálně, tak se 
mi těžko daří udržet se alespoň v tom stavu, v jakém 
jsem. Mým problémem je kromě pokročilého stadia 
Parkinsonovy choroby také stále se zhoršující kom-
plikace po paréze nervového centra. Jedinou léčbou 
a snaze po zlepšení tohoto stavu je aplikace butylfozi-
nových injekcí bez zvláštního dlouhodobého efektu.

 Parkinsonik V. F.
(Poznámka redakce: otištěno se souhlasem autora) 

Seznámili jsme vás se dvěma protichůdnými postoji 
členů naší Společnosti, kteří jsou postiženi Parkinso-
novou chorobou. V této souvislosti považujeme za uži-
tečné uvést alespoň krátce některé pasáže z diplomové 
práce posluchačky Mgr. Veroniky Hylenové z Ostrav-
ské univerzity na téma „Osoby trpící Parkinsonovou 
nemocí a jejich rodina“, kterou úspěšně obhájila:

Kvalita života nemocného je podle odborných lé-
kařů do určité míry závislá na tom, jak zvládá svoji 
obtížnou situaci. Budu se zabývat vnitřními fakto-
ry, tedy tím, co je v moci či osobnosti pacienta, co 
se děje v jeho organizmu i v jeho psychice a jak to 
ovlivňuje kvalitu jeho života.

Soubor těchto faktorů se dá rozdělit do dvou sku-
pin. Jedna z nich se týká faktorů působících mo-
mentálně, druhá se vztahuje  k faktorům, které jsou 
trvalejšího rázu a působí dlouhodobě.

Momentální stav pacienta charakterizují jednak 
jeho fyzický (tělesný) stav, stav emocionální a jeho 
myšlení a uvažování . Kvalitu jeho života negativně 

ovlivňují především bolesti, zhoršování jeho zdravot-
ního stavu, omezení pohyblivosti (nemůže chodit, 
nebo se sám bez pomoci otočit na lůžku) a také ne-
schopnost sebeobsluhy. Tyto negativní vlivy mohou 
ovlivňovat i emocionální stav pacienta. Mohou se 
u něho objevovat prudké změny nálad a převažující 
depresivní nálada, neustálé obavy a strach, případ-
ně rezignace, sebeobviňování nebo obviňování dru-
hých lidí. V důsledku změny vzhledu nebo omezení 
schopnosti postarat se sám o sebe, může pacient tr-
pět pocity méněcennosti a ztrátou sebeúcty. 

Záleží na tom, jak nemocný vnímá své onemocnění. 
Pacient má dvě možnosti. Může svou nemoc přijmout 
jako úkol, zkoušku sil a schopností zvládat těžkosti-
-a pustí se s ní do boje. Nebo ji chápe jako „trest“, jako 
„ránu osudu“ a nedokáže pochopit, proč zrovna on je 
postižen touto chorobou. Nemoc mu vzala všechen 
smysl života a do budoucna hledí s pesimismem. 

Smutek a deprese nepostihuje jen nemocné, ale 
často i jejich rodinné příslušníky, kteří o ně pečují. 
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ŽIJU S PANEM PARKINSONEM
Hana Odehnalová

Přišel sám od sebe, nezván, nečekán, nevolán. 
Zůstává tvrdošíjně se mnou, rozpíná se. Už vím, že 
neodejde. Ale už taky nacházím sílu na odpor. Je 
to řada kroků a krůčků, ale každá pomoc je dobrá. 
Hlavní léčbu a pomoc mám u mojí zlaté paní doktor-
ky, MUDr. Olgy Ulmanové z Neurologické kliniky 1.LF 
a VFN-Extrapyramidové centrum V Praze. Odborná 
péče a taktní přístup paní doktorky Ulmanové pomá-
hají a uklidňují. Poslouchám paní doktorku na slovo-
-snažím se nenaříkat a žít v rámci možností. Na radu 
paní doktorky jsem sháněla knihu „Parkinsonova 
nemoc“. I druhé vydání bylo rozebráno, tak jsem si 
knihu půjčila v knihovně. Tato kniha letos vyšla ve 
3. vydání. Zakoupila jsem ji, přestože nebyla nejlev-
nější. Ale na obranu před zlými chvílemi, kdy nemoc 
útočí na tělo i na duši, jsou informace v knize mým 
pomocníkem.

Cvičit se dá v každém věku a skoro s každou nemocí. 
Na radu dr.Ulmanové se zúčastňuji všech aktivit, kte-
ré Společnost Parkinson pořádá. Vloni to bylo plavání 
Na Pražačce, které vedla sympatická studentka Míša. 
Na každou cvičební hodinu připravila k plaváví v ba-
zénu i soutěže a hry. Bylo nám všem spolu dobře, snad 
i podle úsloví „sdělená bolest=poloviční bolest“.

Letos chodím cvičit a na logopedickou výchovu do 
Sokola v Žitné ulici. Snažím se chodit pravidelně, což 
se mně (téměř) daří. Taky se snažím cvičit doma, ale 
lepší je to ve skupině. Chodím plavat do různých ba-
zénů. Plavání mě vyhovuje a pomáhá. Pěkné chvíle 
prožívám v plaveckém areálu Laguna u Tesca v Let-
ňanech. Tam to mám z mého bydliště-Prosek nejblíž. 
Tady využívám i slevu, které mají pojištěnci pojišťov-
ny OZP-pracující ve stavebnictví a bankovnictví. Ráda 
mám bazén v AXE, zde mám teď koupenou výhod-
nou letní permanentku. Do bazénu Olšanka chodíme 
s mojí kamarádkou Evičkou, která je zrakově postiže-
ná. Ve vodě je Evička čiperná jako štika. Cvičíme, do-
vádíme, doháníme se v bazénu. Evička vždy vede, ale 
pro vzájemnou radost mne taky někdy nechá vyhrát.

Logopedická cvičení Společnosti Parkinson jsou 
pro mne důležité a současně příjemné chvíle života. 
Vedoucí studentky se o nás pečlivě starají, provádí-
me řadu duševních i tělesných aktivit, nikdo se ne-
nudí. Doma je možno téměř vše opakovat a každý, 
třeba i nevelký úspěch, potěší a povzbudí. Vedoucí 
nám chystají zajímavé příběhy, jazykolamy, písničky, 
hádanky, které dostáváme rozmnožené velkým pís-
mem na počítači, čteme nahlas a s radostí. Přestože 
mezi mládím těchto vedoucích a věkem nás účast-
níků je velký rozdíl, je obdivuhodné, s jakou péčí, 
citem, taktem a pochopením se o nás starají. Naše 
cvičitelka Lucie Jiříková má vždy dobrou náladu 
a strhující elán , takže i my cvičíme s radostí. Čas cvi-
čení plně využívá k různým pohybovým aktivitám. 
Mezi úvodní rozcvičkou a závěrečným cvičením cvi-
číme s malými míčky, velkým míčem, u bradel, ve 
stoje, v leže, jednotlivě, ve dvojicích, ve skupinách. 
Radost z pohybu pomáhá tělu i duši, zlepšíme si ná-
ladu a pohodu a tím i to poškozené zdravíčko. Všem 
našim cvičitelkám za jejich péči a obětavost patří „1“ 
s pěti hvězdičkami.

Letos jsem poprvé byla na rekondici ve Štikově. 
V minulosti jsem se zúčastnila rekondic pořádaných 
Sjednocenou organizací nevidomých a slabozra-
kých. Pevně doufám, že i tato rekondice mého pana 
Parkinsona trochu zmírní, a tak se těším ze součas-
ných chvil i na Štikově.

 Vážená redakce časopisu Parkinson!
Čtyřicet roků jsem pracovala jako zdravotní sest-
ra, v Domovech důchodců jsem ošetřovala i klien-
ty s Parkinsonovou nemocí. Bohužel, v roce 1997, 
před odchodem do důchodu, jsem též onemocně-
la PN. Včas mě ale MUDr. Kamencová (odborná lé-
kařka pro neurologii) odeslala k další léčbě do FN 
u Sv. Anny v Brně, kde mě po šestitýdenní hospi-
talizaci nasadili vhodné léky k léčbě PN. Díky nim 
jsem pohyblivá, plně zastanu práci v domácnos-
ti, věnuji se ručním pracem i svým dvěma vnuč-
kám. V současné době dojíždím na další kontroly 
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 BÁSNIČKA
OBRAŤ OBLIČEJ KE SLUNCI 

 A STÍNY BUDOU PADAT ZA TEBE...!

Jindřiška Šmahelová

Štikovský hotýlek, Štikovská rokle
ať svítí sluničko – nebo ať mokne
vždycky nás vesele studánka vítá
ať třeba soumrak je anebo svítá,
rádi se vracíme na místa stejná
vždyť přece všichni jsme z jednoho hejna.

S pokorou umíme po ránu vstávat
umíme zasmát se, ruku podávat,
pokorně bereme svízele s nemocí.

M y s l e m e na všechny, jimž není pomoci!

Ať jsme tu na chvíli zase jen dětmi –
spěchejme pomalu – dřív než se setmí.
Učme se radovat, učme se dávat,
učme se padat a učme se vstávat!
Že máme nemoci – že nejsme mladí

vždyť jedno hejno jsme
 mějme se rádi!

do FN v Brně k MUDr. Rektorové, Ph.D., které touto 
cestou vyslovuji dík za léčbu a velmi citlivý přístup 
k postiženým touto zákeřnou nemocí.

Při každé kontrole mě na požádání ochotně da-
jí výtisk Vašeho časopisu, jenže to je 2-3x do roka. 
Proto bych se chtěla přihlásit k odběru časopisu 
Parkinson. Nacházím v něm mnoho nových poky-
nů a přístupů k léčbě PN, se kterými jsem se dříve 
nesetkala. A co hlavního, četba odborných článků 
o PN mě uklidňuje; věřím, že v budoucnu se přece 
jen najde lék, který onemocnění trvale zastaví, ne-
bo dokonce úplně vyléčí.

S.A. Vsetín

 Vážení přátelé, moc celému výboru děku-
ji za zařazení mezi členy Společnosti Parkinson. 
Obdržené časopisy jsem přečetla jedním dechem, 
zatrhla vše potřebné pro moji léčbu a hlavně jsem 
se rozhodla bojovat. Registrační lístek mi poslala va-
še členka paní Věra Vojíková z Litoměřic. Jsem s ní 
v častém kontaktu po telefonu. Byla mojí velkou 
oporou v léčbě PN při hospitalizaci na Neurologické 
klinice 1.LF UK, kdy jsem byla upoutaná na nemoc-
niční lůžko. Také díky jí získávám cenné rady.

Vámi doporučenou publikaci „Parkinsonova ne-
moc“ mně již obstarala snacha-lékařka působící 
v Praze. Protože PN léčím teprve 8 měsíců, je pro 
mne každý článek neocenitelným zdrojem informa-
cí, rad, povzbuzením.

Finanční dar ve výši 1000,-Kč odeslal manžel na uve-
dené číslo Vašeho účtu. Rádi později opět přispějeme.

Ještě jednou děkuji a jak říkával pan Zákopčaník 
„.... a slunce v duši“ a jak si neustále s Věrou po tele-
fonu opakujeme ....“držme se“, ale ne jen zábradlí.....

Upřímně vás všechny ve výboru zdravím a jsem 
moc ráda, že pro nás pacienty s PN tady jste.

Mgr.Věra Řezáčová

 Vážený pane předsedo,
Po delším čase pátrání jsem našla kontakt na 

Společnost Parkinson.
Touto chorobou trpí můj manžel a byla bych moc 

ráda, kdyby se mohl stát členem Společnosti. Proto 
prosím o zaslání členské přihlášky, případně dal-
ších informací. Velmi rád by odebíral váš časopis 
Parkinson. Také jsem četla, že je v Brně Klub parkin-
soniků. Nikde jsem však adresu nevypátrala.

Předem děkuji za informace. Těším se, že získá-
ním informací o možných aktivitách, se zlepší jeho 
zdravotní stav. Zatím pomocí léků chorobu zvládá, 
ale jsem přesvědčena, že jsou i jiné možnosti, jak 
projevům nemoci čelit.

Srdečně Vás zdravím, přeji pevné zdraví a plno sil 
do záslužné práce.

 E.V.Brno

(poznámka výboru: pisatelce byly zaslány všech-
ny požadované informace a manžel byl již přijat za 
člena naší Společnosti. Těší nás, že paní E.V. souhlasí 
se zapojením do činnosti našeho Klubu v Brně a ak-
tivně se podílet na jeho činnosti.
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SPOLEČNOST PARKINSON 
ZÍSKALA DALŠÍ KLUB.

Díky iniciativnímu a obětavému přístupu MUDr.
Lucie Kozlové z neurologického oddělení nemoc-
nice v Děčíně se podařilo založit Klub Parkinson 
Děčín. Předsedou Klubu se stal pan František 
Zeman, funkci lékařského garanta bude vykonávat 
paní doktorka Lucie Kozlová. Věříme, že existence 
Klubu Parkinson v tomto regionu bude pro pacien-
ty přínosem, a že se do jeho činnosti aktivně zapojí 
nejen samotní pacienti, ale i jejich rodinní přísluš-
níci. Podrobnější zprávu o založení tohoto Klubu 
připravujeme do dalšího čísla časopisu Parkinson.
Výboru Klubu a všem jeho členům přejeme hodně 
úspěchů.

LIDEM NAD 65 LET OČKOVÁNÍ 
PROTI CHŘIPCE HRADÍ POJIŠŤOVNA

Všichni lidé starší 65 let mají od letošního podzi-
mu ze zdravotního pojištění hrazené očkování proti 
chřipce ve výši 140 korun. Je to velká změna pro-
ti až dosud uplatňovanému způsobu. Může se však 
stát, že vakcína bude o 20 Kč dražší. Cena 160 korun 
je maximální, která byla stanovena. Znamená to, že 
20 Kč by si senioři doplatili. Ostatní mladší zájemci 
o vakcínu si ji hradí v plné výši včetně injekční apli-
kace asi za 100 Kč.

KDO SE NEJLÉPE STARÁ
O POTŘEBNÉ OBČANY

Kdo se nejlépe stará o potřebné občany, ať už for-
mou pečovatelské služby, v domovech důchodců, 
ústavech sociální péče či v charitativních centrech, 
by měl ukázat výsledek soutěže s názvem Cena 
kvality v sociální péči za rok 2005. První ročník té-
to celostátní soutěže vyhlásil časopis Sociální pé-
če společně s Radou ČR pro jakost. Do 14. října měli 
sami poskytovatelé sociálních služeb i jejich klienti 
možnost nominovat jakékoli zařízení nebo člověka, 
který se o potřebné stará. Soutěží se v sedmi kate-
goriích, např. poskytovatelé sociálních služeb pro 
seniory, pro děti, pro osoby se zdravotním postiže-
ním a pro osoby ohrožené sociálním vyloučením.

JABLONEČTÍ SENIOŘI MĚLI SVŮJ TÝDEN.

V letošním roce již po páté měli senioři z Jablon-
ce nad Nisou celý týden plný aktivit, společenských 
a kulturních akcí. Město Jablonec nad Nisou totiž 
pořádalo již 5.ročník Týdne seniorů, který mimo ji-
né připomíná Mezinárodní den seniorů, jež připadá 
na 1.října. Na pořádání akce město získalo finanční 
podporu z fondů Evropské unie, z programu Phare. 
Celkové náklady jsou 275.000 Kč, finanční podpora 
z EU je 90%. Po celou dobu Týdně seniorů probíha-
la výstava: Šikovné ruce našich dědečků a babiček.

ZAJÍMAVOSTI A AKTUALITY Jitka Rybová

Děkujeme všem dárcům a sponzorským firmám, 
kteří svými finančními dary pomáhají v činnosti naší 
Společnosti. Jmenný seznamu dárců nejsme schop-
ni do budoucna uveřejňovat vzhledem k omezenému 
počtu textových stran.

Prosíme všechny čtenáře našeho časopisu, příznivce 
a členy, sponzorské firmy a orgány samosprávy, o fi-
nanční podporu v naší činnosti, kterou pomáháme 
nemocným postiženým Parkinsonovou chorobou.

Pro lepší informovanost znovu uvádíme kontaktní 
spojení na naši Společnost, kde získáte všechny po-
třebné informace.

Společnost PARKINSON
Kancelář a poradna-služba, Po - Pá 9-14 hod.
Volyňská 20, 100 00 Praha 10
tel./fax: 272 739 222 , e-mail: parkinson@volny.cz
Bankovní spojení: GE Money Bank Praha 3
číslo účtu:  1766806-504/0600



Společnost Parkinson na výstavě Senior HANDICAP 2005 v Lysé n/Labem:
Společnost Parkinson děkuje všem, kteří
významným způsobem podporují naši činnost:

DOBRUŠKA

Jan Kočnar

PERFEKTRA

®

HSH PRAHA, s.r.o.
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Ministerstvo zdravotnictví ČR

Klub Havlíčkův Brod při cvičení a na společné vycházce v Nejepíně:

Víkendový pobyt Klubu Olomouc - Staré Město pod Sněžníkem:



PARKINSON
listopad 2005

18číslo    
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Rekondiční pobyty Společnosti v hotelu ŠTIKOV v letošním roce:
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