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PODPORTE NAŠE 
AKTIVITY V BOJI PROTI 
PARKINSONOVEJ 
CHOROBE:

8000 KM 

BICYKLOVANIA, 

CHÔDZA, 

LIETANIE, 

HRANIE GOLFU
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“Každý má odchod do dôchodku sny čas od času: 
krásna malá Chata vo Francúzsku, alebo cestovanie 
Bike s teplým slnkom vo vašej tvári a pekný vietor 
na chrbte.  
Ale niekedy sa veci vyvinú iným smerom. Prednedáv-
nom mi bola diagnostikovaná Parkinsonova choro-
ba, co náhle zastavilo môj aktívny pracovný život a 
predčasne prinieslo ďalšiu fázu môjho života. Už 
nemôžem veriť svojmu telu ani svojej mysli. Stále 
toho dokážem veľa urobiť a úprimne dúfam, že to 
tak ešte dlho ostane. Ale na toto však neexistujú 
žiadne záruky.“

RUUD OVERES IZAKLADATEĽ PARKINSON2BEAT (58)  

Do akcie za Parkinson2Beat
Spolu s ďalšími pacientmi s Parkinsonovou chorobou som založil 
charitatívnu organizáciu Parkinson2Beat. Cieľom nadácie je 
vyzbierať peniaze pre Holandskú Parkinsonovu Asociáciu, ktorá 
použije vyzbierané prostriedky na výskum Parkinsonovej choroby. 
Tento rok zbierame peniaze prostredníctvom turistiky, cyklistiky, 
lietania, bedmintonu a golfu. 
Toto leto budem bicyklovať naprieč Európou, trasou okolo 
3800km. Niekoľko ďalších cyklistov sa ku mne cestou pridá. 
Začíname 27. júla dobročinným okruhom v Eerseli, potom 
nasleduje Nemecko, návšteva princa Andreasa v Coburgu, Praha a 
Osvienčim. Pokračujeme v Bratislave na Slovensku, kde navštívi-
me Danubiana Meulensteen Art Museum.
Cesta pokračuje popri Viedni do Valkenburgu, kde sa zúčastníme 
Bike4Parkinson. V polovici septembra sa vraciame do Eersel (NL). 

Prispieť nám môžete na www.parkinson2beat.nl

HOLANDSKÁ PARKINSON-
OVA ASOCIÁCIA
Vyše 60 000 ľudí v Holandsku 
trpí Parkinsonovou chorobou 
alebo parkinsonizmom. 
Holandská Parkinsonova 
Asociácia je aktívna organizá-
cia slúžiaca svojim 9 000 
členom (ľuďom s Parkinsono-
vou chorobou a/alebo 
parkinsonizmom a ich 
príbuzným) a ďalším 
pacientom s Parkinsonovou 
chorobou v Holandsku. 
Asociácia prispieva k 
zlepšeniu kvality života 
pacientov cez ich spájanie s 
ostatnými pacientmi, 
umožňujúc im diskusiu, cez 
poskytovanie informácií a 
podporu vedeckého výskumu.

SCOOT2BE A 

HP VELOTECHNIK

Scoot2Be vám ponúka slobodu a 
nezávislosť s modernou mobilitou-a 
opatrovateľských produktov. S našimi 
produktmi sa môžete pohybovať 
príjemným, štýlovým a pohodlným 
spôsobom bez ohľadu na váš vek a 
môžete sa spoľahnúť na nás ako 
spoľahlivého partnera. Trojkolka je 
veľmi vhodný pre ľudí so zdravotným 
postihnutím, ktorí chcú cyklus na 
dobre vyzerajúci bicykel. U iných 
užívateľov, Parkinsonova pacienti 
môžu bezpečne pohybovať na dlhú 
dobu, čo je veľmi dôležité pre ich 
fyzickú a duševnú pohodu. Scoot2Be, 
v spolupráci s HP Velotechnik, je 
Scorpion fx20 kroky k dispozícii. 
E-trike s podporou Shimano Steps. 

Nájdete Scoot2Be v Eersel (NL)

www.scoot2be.nl


