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Chomutov, 21. listopadu 2022 
 

Benefiční koncert podpoří kluky s Duchennovou 
svalovou dystrofií 

 
Ve čtvrtek 24. listopadu 2022 se rozezní kostelem sv. Kateřiny nádherné melodie 
pěveckého sboru COMODO Gymnázia Chomutov a komorního smíšeného sboru 
Ventilky ZUŠ Jirkov. Oba pěvecké sbory spolu s městem Chomutov tak podpoří 
benefiční koncert pro spolek Parent Project. 

Již 21 let pacientská organizace Parent Project podporuje kluky s Duchennovou svalovou dystrofií – 
progresivním onemocněním, kvůli kterému kluci končí ještě před nástupem puberty na vozíku.  

To je případ i Matýska, který se před dvanácti lety narodil v Chomutově. „Při kontrolním odběru krve mu 
lékaři zjistili zvýšené svalové enzymy. Po hospitalizaci ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze jsme 
dozvěděli nejhorší možnou zprávu. Matýskovi byla genetickým vyšetřením potvrzena Duchennova svalová 
dystrofie, která nám obrátila život vzhůru nohama,“ popisuje Jitka Reineltová, Matýskova maminka a 
předsedkyně Parent Projectu.  
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Vstupné, které se během hodinového koncertu vybere, poputuje na podporu kluků s Duchennovou 
svalovou dystrofií. 

Koncert začne v 18:00 hodin, ale kostel bude pro zájemce otevřený již od 17:00 hodin. Na místě budou 
připravené dílničky pro děti, sladké občerstvení a svařené víno. 

Den před koncertem – 23. listopadu v dopoledních hodinách – se na chomutovském gymnáziu bude 
konat v rámci biologického semináře navíc ještě beseda o svalové dystrofii, kde vystoupí zástupci Parent 
Projectu a seznámí s tímto onemocněním studenty maturitního ročníku. 

 

 

PARENT PROJECT, z. s. je pacientská organizace založená rodiči, jejichž děti se narodily se svalovou 
dystrofií Duchenne/Becker a dalšími vzácnými nervosvalovými onemocněními raného věku. Spolek 
sdružuje pacienty, jejich rodiče a další rodinné příslušníky. V ČR působí od roku 2001, kdy zakládající 
členové navázali na fungování stejnojmenné organizace v USA založené v roce 1994. Hlavním zájmem 
organizace je zlepšování kvality života pacientů prostřednictvím zkvalitnění sociální a zdravotní péče, 
šíření povědomí o nemoci, sledování novinek ve výzkumu i v péči v zahraničí. Spolek realizuje terénní 
práci s rodinou, úzce spolupracuje s odborníky ze všech relevantních oborů, organizuje pobytové akce a 
konference, zaštiťuje klinické studie v ČR. 

 

Více informací:  

www.parentproject.cz  

 

Kontakt pro média: 

Ing. Jitka Reineltová, předsedkyně PARENT PROJECT, z. s. / + 420 602 167 243, 
reineltova@parentproject.cz 
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