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List1
Brno 202 11,6225547 17,38

eské Bud jo 129 7,42232451 17,38
Hradec Králov 55 3,16455696 17,38
Jihlava 87 5,00575374 17,38
Karlovy Vary 26 1,49597238 17,38
Liberec 56 3,22209436 17,38
Olomouc 111 6,38665132 17,38
Ostrava 211 12,1403913 17,38
Pardubice 101 5,81127733 17,38
Plze 63 3,62485616 17,38
St edo eský 165 9,49367089 17,38
Ústí nad Labe 128 7,36478711 17,38
Zlín 55 3,16455696 17,38
Praha 349 20,0805524 17,38

1738 100

P ír stky len  v letech
2000 178
2001 181
2002 149
2003 124
2004 131
2005 169
2006 217
2007 245
2008 290
2009

Parkinsonici Rodin. P isl. Sympatizující Léka i
Muži 87 4 6 3 100
Ženy 59 20 9 12 100
Pr m r 73 12 7,5 7,5 100
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členská základna – statistické údaje
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Počet členů k datu 
1. 1. 2007 1665

31. 12. 2007 1850

20. 5. 2008 1940

Počet klubů k datu 
1. 1. 2007 13

31. 12. 2007 17

20. 5. 2008 18 
 

Skladba členů

členové v krajích

nárůSt v letech
2000 až odhad 2008

společnost o.s.
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Společnost Parkinson o.s., byla založena v roce 1994 
a po dlouhých 13 let ji s mnoha úspěchy vedl dnešní 
čestný předseda ing. Jiří Dvořák. 

v květnu 2007 došlo po volbách ke generační 
výměně ve vedení společnosti. původní výbor, v němž 
pracovali tudor Gábor, Jaroslav Havelík, Mgr. Jindřich 
Horák, Jan Juskanič, Jitka rybová, alena Šmejkalová, 
byl nahrazen novým ve složení: předsedkyně květa 
kánská, MUDr. ludmila čapková, po část období 
působil Jan Durďák, václav Fiedler, Mgr. Jindřich 
Horák, ing. pavel kneř a Miroslav zelenka. prioritou 
nového vedení Společnosti je zachovat a rozvíjet 
stávající činnost, ale také nově se věnovat osvětě 
a reprezentaci na veřejnosti. nutné jsou i aktivity, 
jejichž cílem je zabránit sociální exkluzi parkinsoniků. 
organizujeme benefiční koncerty, různá setkání, máme 
zájem být vidět a slyšet i ve sdělovacích prostředcích. 
Snažíme se všestranně hájit zájmy našich nemocných. 
Spolupracujeme s předními neurology. Usilujeme 
o vytvoření mezirezortní skupiny odborníků věnujících 
se komplexně problematice parkinsoniků. 

Společnost je poprvé aktivně vedena parkinsoniky. 
tvář společnosti, pochopení a přístup k nemocným 
jistě doznaly pozitivních změn, avšak vzhledem 
k našim omezením a kolísající kondici to znamená 
i značné nároky na pochopení a spolupráci našich 
administrativních spolupracovnic. zejména paní 
aleně Šmejkalové náleží dík za starost o účetnictví 
a ekonomické záležitosti a paní ing. vlastě váchové 
poděkování za administrativní pomoc. Unavený 
parkinsonik je sice na jedné straně schopen vysokých 
výkonů, na druhé straně však jen s vypětím sil 
dodržuje sjednané termíny a jen velmi podmínečně je 
schopen pracovat ve stresu. rovněž se musíme učit 
spoustu nových záležitostí. pracovní podmínky v malé 
nedostačující kanceláři jsou značně nevyhovující. 
S pomocí městské části praha 10 máme již 
v pronájmu sousedící nebytové prostory a sponzorsky 
zpracovanou projektovou dokumentaci na rozšíření 
stávajících prostor. 

děkujeme všem předsedům regionálních klubů a dalším 
aktivním parkinsonikům i rodinným příslušníkům či 

sympatizantům za jejich nasazení. Společnost má 
v současné době asi 2000 členů v 18 regionálních 
klubech po celé čr, nedávno vznikly čtyři nové. 
v současnosti se každý den hlásí nový člen. ovšem 
rozšiřující se počet členů klade značné nároky na 
organizaci i finanční zajištění, které bohužel nemá ve 
všech ohledech přímou vazbu na počet členů. 

od roku 2005 pracuje ve prospěch Společnosti 
webový „portál“ pro parkinsoniky s fórem a chatem, 
nabízející možnost setkávání on-line. pokračujeme 
v tradičním pořádání rekondičních pobytů s mnohem 
pestřejší nabídkou. časopis, nyní již čtvrtletník, se 
vhodně doplňuje s webovou prezentací. 

Společnost spolupracuje s národní radou zdravotně 
postižených a je členem epDa, evropské asociace 
zdravotně postižených. 

velký dík náleží všem sponzorům, ať již Ministerstvu 
zdravotnictví, firmám GSk a novartis, našim hlavním 
sponzorům, ale také firmám teva, Schwarzpharma, 
Svoboda a dalším. nemenší poděkování patří mnoha 
drobným dárcům, jejichž společný příspěvek má 
zásadní význam. činnost Společnosti parkinson o.s., 
je zcela závislá na dotacích Ministerstva zdravotnictví 
a darech. právě díky jim bylo možné udržet ztrátu 
způsobenou především všestranným rozvojem aktivit 
Společnosti v rozumných mezích. nárůst nákladů ve 
výši okolo 10 procent se sice téměř podařilo krýt 
zvýšenými sponzorskými dary, avšak vzhledem k nižší 
dotaci (750 tis. kč namísto 886 tis. kč v roce 2006) 
jsme obdobně jako v roce 2006 zakončili rok účetní 
ztrátou, krytou aktivy z minulých období.

pro rok 2008 jsou přislíbeny dotace ve výši 940 tis. 
kč, zároveň bude nutno dbát na náležité sponzorské 
krytí mnoha současných aktivit. příkladem zde může 
být postoj nového sponzora, firmy Medtronic, která 
se v roce 2008 ujala plně organizace koncertu ke 
Světovému dni parkinsonovy nemoci 11. 4. 2008. 
Bohužel budeme nuceni přihlédnout ke zvýšení 
finančního podílu účastníků rekondičních pobytů. za 
těchto předpokladů můžeme očekávat v roce 2008 
vyrovnaný výsledek. 

Společnost parkinson o.s.
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Parkinsonova choroba je zapříčiněna nadměrnou 
ztrátou nervových buněk, produkujících v mozku 
neurotransmiter dopamin, látku, která reguluje 
činnost určité části mozku zvané bazální ganglia. 
Bazální ganglia se podílí především na regulaci 
hybnosti a nedostatek dopaminu způsobí tedy 
poruchy hybnosti: parkinsonské projevy a obtíže. 
touto nemocí dnes u nás trpí přibližně 10 000 – 
15 000 lidí. 

Parkinsonova nemoc je chronické, pomalu 
postupující onemocnění, které nelze vyléčit. lze 
je ale léčit, to znamená: potlačit či omezit příznaky 
nemoci, a to dlouhodobě. na vzniku parkinsonovy 
choroby nenese nemocná osoba žádnou vinu, životní 
styl, druh práce, stravy atd., nejsou příčinou nemoci. 
poslední výzkum ukazuje naopak, že méně nemocných 
touto chorobou je z řad silných kuřáků a milovníků 
silné kávy. nemoc přináší postupně pacientům různá 
omezení a obtíže, obvykle nezkracuje délku života.

parkinsonovu nemoc popsal již v roce 1817 anglický 
lékař James parkinson. prakticky do šedesátých let 
minulého století neexistovala žádná vhodná léčba. 

Dopamin lze dnes různými způsoby nahradit, přesto 
v pokročilých fázích nemoci máme vážné pohybové 
potíže, náš stav se během dne střídá. Můžeme 
několikrát denně budit dojem téměř zdravých lidí 
a na druhé straně s vypětím sil jenom ztuhle sedět či 
naopak trpět mimovolními pohyby. častým projevem 
je třes.

Stavy pomalosti a ztuhlosti, či samovolné pohyby 
některým z nás značně ztěžují běžné životní situace, 
např. neobratnost u pokladny v samoobsluze, stavy 
oFF, při kterých se nelze rozejít, situace v restauraci, 
kině, divadle ... často máme problémy s komunikací, 
obtížně artikulujeme, špatně se nám píše. navíc náš 
často bezvýrazný obličej a podivné pohyby budí velmi 
zvláštní dojem. za maskou se ale skrývá inteligentní 
člověk.

naším souputníkem může být deprese, ve stáří se 
přidávají další psychické potíže. Choroba zásadním 
způsobem ovlivňuje nejenom život postiženého, 
nýbrž i celé jeho rodiny, přátel, kolegů atd. zachování 
sociálních vazeb je možné jen u poučeného okolí 
a zde vidíme ještě veliké rezervy v naší činnosti 
a spolupráci s lékaři, zdravotníky a poskytovateli 
sociálních služeb. každý pacient má jiné příznaky, 
každý nemusí mít všechny popsané obtíže. průběh 
nemoci a míra obtíží jsou závislé jak na léčbě, tak na 
duševním stavu pacienta. 

pro člověka, který trpí parkinsonovou nemocí jsou 
pouze dvě možnosti:

vzdát se, nebo bojovat. druhá volba je těžká, 
přináší nutnost každodenního vzdorování tělesným 
obtížím, skepsi a nejistotě. je to jediná cesta, jak 
úspěšně nemoci čelit a současně se s ní naučit žít.

parkinsonova choroba

Vyznání
Petr Freund

Na Korsiku Ti utéct chtěl jsem alespoň,
Když lékař můj Tvé jméno prvně vyslovil,
Že To jsi Ty, kdo o spánek mne připravil,
Nechtěl jsem věřit, Morbus Parkinson.

Mně spánek nedopřát Ti ale nestačilo,
Tak ztuhnout jsi mne nechal akinézí,
Dal vědět, že Tvá vůle vždy vítězí,
A doufat v uzdravení že zbytečné by bylo.

To Ti stále ještě bylo málo – život šel dál,
Tak odloudil‘s mi moji ženu z nouze,
Falešnou hru odhalil’s tím pouze.
Král už je mrtev, ať žije král !

Ale já Tě přelstil (díky bohu),
Přec‘ jednu z těch Tvých dnes volám „mojí paní“.
A nových přátel mám, to nemáš zdání.
Osud svůj tím lépe snášet mohu.

Na to co příjde, mám snad času dosti.
Tak „Carpe Diem !“ – Ale když se setmí,
Strach připraví mne o můj spánek letmý,
Zda zemřít dovolíš mi s lidskou důstojností?
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v českých stejně jako v moravských klubech se 
pravidelně cvičí v tělocvičnách a ve vodě. Bazény 
našim členům poskytují většinou lázně, rehabilitační 
střediska i města. 

pravidelné informativní a společenské schůzky klubů 
jsou navštěvované, stejně jako odborné přednášky 
nebo nabízené kulturní akce, výlety, vycházky, 
víkendové rekondice.

podle věku členů se v klubech věnují tréninkům 
paměti, ergoterapii, dochází i logoped. z našich členů 
vyrůstají odborníci na zájmové ruční práce všeho 
druhu. 

předsedové klubů si dokáží dojednat dotace od 
městských úřadů, obnovili účast v krajských radách 
nrzp, zastupují členy v komunitním plánování, 
spolupracují s jinými organizacemi a kluby, pořádají 
společné akce. aktivní jsou i v pořádání oslav okolo 
11. dubna – Světového dne parkinsonovy nemoci, 
zúčastňují se akcí Společnosti parkinson.

Děčín hned po založení dokázal získat dotace od 
města, trochu potíží má Chomutov s počtem členů 
– ani v republikové databázi nejsou parkinsonici ze 
západních čech, bude vhodné oslovit západočeské 
neurology. 

liberecký klub se s novým předsedou znova rozběhl, 
litomyšl je stabilním klubem se širokým zaměřením 
a schopností pomáhat druhým klubům, jako třeba 
pardubicím, které nyní mají též nového předsedu 
i členy. klub získal grant od města. 

Mladoboleslavští loni sázeli stromky k výročí Dne 
parkinsoniků, poděbradští opět pomohli zorganizovat 
účast na výstavišti v lysé a na šachovém turnaji. 

největší klub praha má nepřebernou nabídku 
kulturních a jiných akcí. Spolupracuje s poděbradským 
a mladoboleslavským klubem na výstavách, při 
organizaci koncertů a jiných aktivit Společnosti 
parkinson. kluby v českých Budějovicích, české 

Skalici a Hradci králové jsou nyní dočasně vedeny 
vzornými cvičitelkami. 

kluby v čechách, kromě pražského, jsou menší co do 
počtu členů, ale činnost mají bohatou. Jsou to kluby 
velmi přátelské, plné příjemných lidiček. 

ale to se samozřejmě týká i klubů moravských. 
a protože Moravané mají blízko k polským 
a slovenským parkinsonikům, dá se čekat další 
zajímavá iniciativa. olomoučtí organizují cvičení 
i v Uničově. v ostravě cvičí tři skupiny. 

navazujeme kontakty s parkinsoniky na Slovensku, 
v polsku, rakousku a prostřednictvím internetu 
i v celé německy mluvící evropě. někteří zdatní jedinci 
komunikují v anglických chatech na celém světě.

Brněnský klub vedou zkušení fyzioterapeuté, 
zpracovávající účinky rehabilitace na autonomní 
nervový systém u pn. Bazén využívají v Brně dvě 
skupiny, v olomouci a ostravě jedna, stejně tak ve 
zlíně. logopedická péče je k dispozici zatím pouze 
ve zlíně. 

Hlavní témata přednáškových schůzí v Brně byla: 
„význam rehabilitace u parkinsonovy nemoci“ 
a „Účinky rehabilitace na autonomní nervový systém 
u parkinsonovy nemoci“, v ostravě „výklad k zákonu 
o sociálních službách“ a „parkinsonova choroba – léčba 
a další terapeutická a výživová opatření“, v olomouci 
pak „rehabilitační cvičení“. 

olomouc představuje již tradiční sportovní den 
počátkem května, který je mladším bratrem olympiád 
pořádaných v ostravě. Jedná se o akce se vzájemnou 
návštěvností, utužující tak vztahy mezi kluby. 
trvalkou je také předvánoční turnaj ve stolním tenisu 
v olomouci neředíně. 

z jiného soudku pak je už několikátý prodloužený 
víkendový pobyt ve Starém Městě pod Sněžníkem 
zavedený panem pochylým. 

regionální kluby
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rekondiční pobyty

podle zkušeností lékařů je nejvhodnější formou 
doplnění léčby provádění cviků a udržování těla 
v dobré kondici. proto Společnost parkinson 
organizuje pobyty, na kterých si může každý účastník 
osvojit používání cviků vhodných pro parkinsoniky. 
v roce 2007 se pobytů zůčastnilo 210 členů na dvou 
čtrnáctidenních a třech týdenních turnusech. program 
těchto 7denních nebo 14denních pobytů je řízen 
zkušenými vedoucími, cvičitelkami a logopedkami. 
k této činnosti byly výborem Společnosti zpracovány 
Metodické pokyny, jejichž zásadami se jednotlivé 
realizační týmy řídí. 

Světový den parkinsonovy choroby připomněla akce 
v domě knihy librex ostrava, které předcházela 
mediální vlna – tisk, televize. něco jiného bylo 
neformální setkání členů a hostů u Chládkových 
na ostravici. Webové stránky - regiony – brněnský 
ing. Míťa Malaťák prostě umí a je k dispozici všem 
klubům, potřebuje ovšem vždy podklady. 

poděkování sponzorům, partnerům, zejména Fnsp 
v ostravě, Biskupskému gymnázium v ostravě 
porubě, Magistrátu města karviné a další.

poděkování patří také všem českým magistrátům, 
Centrům pro zdravotně postižené, rehabilitacím – prostě 
všem, kteří nám pomáhali v roce 2007 a pomáhají dál.

v programu pobytů je i jedinečná možnost 
logopedických cvičení mimiky obličeje a vyjadřování. 
kladný vliv na boj s parkinsonovou nemocí nabízejí 
i další společné akce, především informační přednášky 
či besedy našich předních neurologů. 

zájem členů o účast na pobytech neustále stoupá, 
většina z nich se zúčastňuje opakovaně, s cílem 
dozvědět se co nejvíce o nemoci od lékařů specialistů 
na přednáškách a besedách, které jsou v průběhu 
pobytů organizovány. rekondiční pobyty jsou 
místem výměny zkušeností mezi stejně postiženými, 
navazování nových známostí a setkávání. 

Život je dar
Květa Kánská

Život je dar, nám darovaný, nevím kým,
a jako dar je potřeba ho hezky zabalit,
pak darovat či dostat, co já vím,
pak vzácný dar - život láskou naplnit.

Život je dar, a třeba plný ran a emocí,
přesto je náš, a my ho dokážeme žít,
se smutkem, ztrátami i se zlou nemocí
si každý z nás sám musí poradit.

Když cestou jeho ruku drží kamarád,
a on sám zas druhého potěšit dokáže,
deprese sama zmizí, lepší je se smát,
a smích je dar co žití dodá kuráže
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rok 2007 lze nazvat přelomovým obdobím 
v medializaci. U příležitosti 10. světového dne 
parkinsonovy nemoci byla organizována řada akcí 
v praze i v regionálních klubech, kde je nutno 
vyzdvihnout zejména ostravský a brněnský klub.

33°pro parkinSonovU neMoC  
(zahájeno v roce 2006 )

„Že prý nechodím rychle ...,  
za to však vím, kudy a kam jdu !“ 

Jedná se o osvětový projekt, jehož cílem je zlepšení 
obecného povědomí o pomoci parkinsonikům. 

potřebné publicity hodláme dosáhnout prostřednictvím 
jednotlivých stupňů, schůdků, tvořených zejména 
kulturními akcemi. Smyslem projektu 33°pp není 
získávat finance, ale informovat veřejnost o tom, že 
mezi námi žijí lidé s handicapy, které jsou pro laiky 
jen těžko představitelné, a bohužel často spojené 
s falešnými předsudky a mýty.

záštitu nese paní Gabriela vránová a podporuje 
prof. MUDr. evžen růžička, DrSc., přednosta 
neurologické kliniky 1. lF Uk praha.

akce v roce 2007 
(10. světový den parkinsonovy 
nemoci – 11. duben 2007)

11. dubna - koncert u sv. vavřince, praha 1. • 
S pomocí oSap a pana profesora růžičky. 
11. dubna - ostrava, dům knihy librex - • 
osvětový program o parkinsonově nemoci.
15. dubna - Brno, Galerie Hády při 1. zŠ • 
Hornická 1, Brno-líšeň, procházka operetou.  
15. dubna - kabelové televize Slovácka, novin 
s as. MUDr. rektorovou. 
24.-29. dubna výstaviště lysá nad labem, účast • 
na výstavě Senior & Handicap. 
7. prosince adventní koncert pro Společnost • 
parkinson, kostel sv. vavřince, praha. 

Média

rovněž se uskutečnila první televizní interview 
s parkinsoniky. naši zástupci se zúčastnili rozhlasových 
pořadů. 

Společnost se představila i na konferenci neurologů 
ve velkých losinách a na výstavě Senior Handy Cap 
v lysé nad labem.

v roce 2007 vyšla 3 čísla časopisu Parkinson. Jedno 
číslo ve formátu a4 v barevném provedení, dvě čísla 
ve formátu a5, barva černá a červená. v prvním čísle 
byla na šesti stranách pestrá fotogalerie z činnosti 
klubů, akce librex v ostravě, sázení okrasných stromů 
v Mladé Boleslavi i adventního koncertu v praze. 
Druhé číslo se věnovalo převážně úvahám o smyslu 
práce v klubech tak, jak je přednesli předsedové klubů 
na Celorepublikovém shromáždění ve Štikově. 

třetí číslo bylo monotématické a věnovalo se celé 
šíři problematiky řízení vozu, pod názvem parkinson 
za volantem. Svoje názory na nebezpečí náhlého 
usnutí vyjádřili odborníci, nemocní pak sami dle 
vlastních zkušeností upozorňovali na rizika a jak se 
jich vyvarovat.

redaktorkou byla v červenci určena MUDr. ludmila 
čapková. redakční rada je nadále tvořena hlavními 
odborníky a zástupci výboru Společnosti. Hlavním 
sponzorem kromě Mz čr zůstala firma novartis. 

Internetové stránky www.parkinson-cz.net jsou 
již standardním prostředím umožňujícím kontakty 
mezi uživateli a nabízejí velké množství informací. 
v současnosti mají cca 350 registrovaných uživatelů 
a mnohem více neregistrovaných. prakticky stále je 
někdo přítomen a každý večer probíhá komunikace 
na chatu. 
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PŘehled PŘíjmů SPolečnoStI v roce 2007:

dotace mZ čr
rekondiční pobyty 370.000
rehabilitační tělocvik 120.000
vydávání časopisu 100.000
organizačně administr.servis 160.000

Získáno od sponzorů
novartiS pharma praha 300.000 (částečně na vydávání časopisu) 
novartiS pharma praha  498 eUr (členský příspěvek do epDa)
roche 25.000 
GlaxoSmith kline 145.000 + 80.000 z roku 2006

dotace místních úřadů
klub Děčín 5.000 
klub zlín 3.000 
klub Ml.Boleslav  5.000
klub Most  5.000
klub litomyšl  10.000
klub ostrava  5.000

Sponzorské dary od firem
euromont Group, a.s.  5.000
pasoil, s.r.o.  10.000
Svoboda  20.000
G7, a.s. 7.777
teva pharmaceuticals  30.000
Schwarz pharma 50.000

Získáno od drobných dárců  213.714

Účetní zpracování všech dokladů zajišťovala v roce 2007 odborná účetní firma pí n. ouzké. třídění dokladů 
na příslušné podúčty podle metodiky Mz čr bylo prováděno Společností ještě před konečným zaúčtováním. 
Celkový přehled o nákladech a výnosech hospodaření podává výsledovka.

Součástí této výroční zprávy je „zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky“. 

hospodaření Společnosti je každý rok závislé na 
získání potřebných finančních prostředků. Hlavním 
zdrojem příjmů jsou dotace poskytnuté Ministerstvem 
zdravotnictví čr. na rok 2007 Společnost podala 
u Mz čr čtyři rozsáhlé projekty na celkovou 
částku 1.931.400 kč. výdaje na projekty byly řádně 
vyúčtovány formou revizních zpráv, podle platné 
metodiky poskytovatele.

Dalším zdrojem příjmu byly získané dary od 
sponzorských firem podložené Darovacími smlouvami, 

Hospodaření Společnosti

dotace získané jednotlivými kluby od místních úřadů, 
dobrovolné příspěvky a věcné dary od menších 
firem.

získané prostředky byly využity převážně na projekty 
zaměřené na zlepšení zdravotního stavu nemocných 
formou rekondičních pobytů, cvičení v tělocvičnách 
a bazénech, logopedie, ergoterapie, na krytí provozu 
kanceláře a provozních nákladů pro jednotlivé kluby 
na jimi organizované akce, např. víkendové rekondiční 
pobyty, sportovní akce, přednášky lékařů apod.
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                      V  Ý  S  L  E  D  O  V  K  A
              období:  od  01.01.2007   do   31.12.2007

Firma:  PARKINSON-humanitární spol.      IČO:  0060458887
        Praha 10                         DIČ:  CZ60458887    
========================================================================
                         N Á K L A D Y                                Kč

   501 001 Kancelářské potřeby                                  13345.00
   501 002 Tonery, CD, opravy PC                                14420.00
   501 003 Software, kancelářská technika                       27812.00
   501 004 Kancelářský nábytek a vybavení                        5813.00
   501 006 Ostatní materiál                                     15793.00
   502 000 Spotřeba energie                                      6721.50
   512 000 Cestovné                                             46754.50
   513 000 Náklady na reprezentaci                               5071.00
   518 001 Provoz kanceláře                                    208000.00
   518 002 Telefonní poplatky                                   72154.50
   518 003 Ostatní služby                                      436932.96
   518 004 Pronájem tělocvičen                                  48760.00
   518 005 Poštovné                                             17242.50
   518 006 Nájemné                                              23843.00
   518 007 Rozhlas + televize                                    1980.00
   518 008 Účetnictví                                           36000.00
   518 009 Pošta - nadstandartní služby                          3527.50
   518 010 Pronájem bazénů                                      66000.00
   518 100 Daňově neuznatelné náklady                            4100.00
   521 001 Mzdové náklady                                      333965.00
   521 020 Dohody úklid                                          4500.00
   549 001 Poplatky banka                                       11221.00
   549 002 Poplatky inkaso                                        167.00
   549 003 Štikov II. - náklady                                273976.50
   549 004 Štikov I. - náklady                                 264051.00
   549 005 Štikov - shromáždění                                 39604.00
   549 006 Příspěvek klubu Pardubice                             3000.00
   549 007 Příspěvek klubu Praha                                 5914.50
   549 008 Příspěvek klubu Most                                  2846.00
   549 010 Příspěvek klubu Liberec                                993.00
   549 011 Příspěvek klubu Ostrava                               8000.00
   549 012 Příspěvek klubu Poděbrady                             1150.00
   549 015 Příspěvek klubu Olomouc                               3000.00
   549 016 Příspěvek klubu Zlín                                  2000.00
   549 017 Příspěvek klubu Brno                                  3000.00
   549 019 Příspěvek klubu Děčín                                 2000.00
   549 020 Příspěvek klubu Ml. Boleslav                          2085.00
   549 022 Valná hromada Brno                                   27365.50
   549 023 Náklady Doubice                                      68558.00
   549 024 Pojištění                                             1500.00
   549 025 Náklady Štikov III.                                 101196.50
   549 027 Vyúčtování dotací klubů                              15000.00
   549 028 DUO - náklady                                       125541.00

                          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                          NÁKLADY  CELKEM                     2354904.46

                          V Ý N O S Y                                 Kč

   602 000 Tržby z prodeje služeb                               11229.50

                         V Ý N O S Y                                  Kč
   644 000 Úroky                                                 1486.92
   649 001 Platby Štikov I.                                    161700.00
   649 002 Platby Štikov II.                                   167700.00
   649 004 Platby Štikov III.                                   50900.00
   649 005 Sponzorské dary                                     919491.00
   649 006 Platby DUO                                           60400.00
   649 007 Příspěvky na bazén atd.                              15050.00
   649 008 Platby Doubice                                       44800.00
   691 001 Provozní dotace Min. zdrav.                         750000.00

                          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                          VÝNOSY   CELKEM                     2182757.42
                                                                        
                   VÝSLEDEK   :   ZTRÁTA    ve výši          172147.04  
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činnost ve Společnosti parkinson dává členům možnost nahlédnout do často specifických 
problémů a potíží, se kterými se parkinsonici potýkají. tato skutečnost iniciovala současnou 
aktivitu ke zviditelnění nemocných pn a lepšímu přizpůsobení péče jejich potřebám.

zobecněně lze konstatovat, že laické a nezřídka odborné okolí, ostatně i parkinsonici sami 
k sobě, mají tendenci na jedné straně přeceňovat schopnosti nemocného podle určité úspěšně 
vykonávané činnosti a naopak jej často až dehonestujícím způsobem degradovat na základě 
nekonformního zjevu a chování. to je umocněno i v krátkém čase výrazně se měnícími stavy 
a zejména u laické veřejnosti (bohužel včetně sociálních služeb) stigmatem demence.

Jen malé části parkinsoniků se dostává komplexní péče. Situace osamělých nemocných bývá 
bezvýchodná.

Díky pomoci pana doc. MUDr. Jana rotha, CSc. vznikl následující přehled témat/bodů, jejichž 
řešení by mohlo výrazně přispět ke zlepšení péče o pacienty s parkinsonovou chorobou:

okruh lékařská péče
zlepšit péči o autonomii a důstojnost hospitalizovaných pacientů• 
zlepšit znalosti lékařů a zdravotnického personálu o specifických potřebách• 
pacientů s pn• 
vytvořit lepší sociální zázemí ambulantních složek nemocnic• 
vybudovat specializovaná lůžková zařízení mimo velká centra• 

okruh doplňující ambulantní specializované péče
poskytnout pacientům možnost rehabilitace, logopedie, ergoterapie,• 
psychologickou pomoc atd.• 
lázně jedenkrát za život ani činnost Spol.parkinson nemohou nahradit pravidelnou• 
péči pro všechny nemocné• 

okruh týkající se léčby
zajistit včasné zahájení léčby a dostupnost moderních léků pro všechny pacienty trpící pn• 

okruh sociálních otázek
iniciovat diskusi se všemi zainteresovanými • 
stranami: zástupci ministerstva
zdravotnictví, sociálních a zdravotnických • 
zařízení atd.
zlepšit pomoc při péči doma – kvalifikované • 
sociální služby, více stacionářů
vytvořit speciální lůžka pro těžké a osamělé • 
pacienty v sociálních/zdravotnických
zařízeních• 
diskutovat s posudkovými lékaři zařazení • 
položky „parkinsonova nemoc“

výzva „parkinson 2008“ zkratkou
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My, členové pracovní skupiny Parkinsonovy nemoci, vyzývá-
me vlády všech zemí a všechny poskytovatele zdravotní 
péče: Zapojte se do aktivit, které omezí dopady Parkinso-

novy nemoci na pacienty i na celou společnost. Podporujte účinná opatření 
pro šíření znalostí a osvěty o Parkinsonově nemoci. 

Parkinsonova nemoc postihuje všechny kultury a rasy na celém světě. 
Ovlivňuje každodenní život pacientů i jejich blízkých.

Celosvětově je počet nemocných odhadován na 6,3 milionu.• 
Nejméně jeden z deseti pacientů je mladší než padesát let.• 

Parkinsonova nemoc způsobuje problémy při přenosu povelů z mozku ke 
svalům a s postupujícím časem se stav pacienta dále zhoršuje. Vnímání 
a myšlení přitom není narušeno. Již více než 40 let je známo, že pohybové 
problémy nemocných jsou způsobeny úbytkem buněk, které produkují ner-
vový přenašeč dopamin. Prvotní příčina tohoto úbytku je ale dosud neobjas-
něná, takže veškerá snaha o prevenci je zatím marná. V současnosti máme 
k dispozici možnost zmírnit symptomy a prodloužit aktivní život postižených 
pomocí léků, chirurgických zákroků a fyzioterapie.

vhodnou strategií léčby a koncepce služeb můžeme účinně zvýšit kvali-
tu života nemocných, snížit náklady a celkové dopady na společnost. 

Světová charta pacientů s Parkinsonovou nemocí 
(přijatá dne 11. 4. 1997) formuluje právo nemocných na:

odbornou lékařskou péči se zaměřením na Parkinsonovu nemoc• 
odpovídající vyšetření a stanovení přesné diagnózy• 
přístup k sociálním službám• 
soustavnou léčebnou péči• 
spolurozhodování o léčbě• 

Žádáme vlády a zodpovědné instituce všech zemí světa:

Podporujte realizaci požadavků této charty pomocí všech dostupných • 
prostředků.
Zvyšujte informovanost veřejnosti o Parkinsonově nemoci. Přispějte • 
k odstranění jejího stigmatu a zamezte diskriminaci nemocných na pra-
covištích.
Zlepšujte kvalitu života nemocných odpovídající péčí a vzděláváním. • 
Podle studie efektivnosti nákladů se to celkově vyplatí.
Zajistěte péči o pacienty ve všech stadiích onemocnění. • 
Podporujte spolupráci neurologů a zdravotníků při hledání cest, jak zpří-• 
stupnit potřebnou péči všem lidem postiženým Parkinsonovou nemocí. 
Zřizujte poradenská centra vhodná pro konzultace, jak zvládnout nežá-• 
doucí účinky léčby, zejména u pacientů vyššího věku.
Pro lepší pochopení důsledků Parkinsonovy nemoci podporujte spolu-• 
práci lékařů a zdravotníků s občanskými organizacemi, které hájí zájmy 
pacientů.
Zapojte všechny etnické a kulturní skupiny pacientů, aby překonaly ne-• 
gativní postoje ve společnosti k chronickým neurologickým a psychiat-
rickým nemocem. Pomáhejte státům s méně vyvinutou péčí o parkinso-
niky.
Umožněte a podporujte výzkum nových metod léčby a prevence Parkin-• 
sonovy nemoci a rozvoj mezioborových vědeckých týmů.

Pracovní skupina Parkinsonovy nemoci 
(2003)
Pracovní skupinu Parkinsonovy nemoci založila Světová zdravotnická organizace 
(World Health Organisation, WHo) v Ženevě dne 27. května 1997.
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klub předseda adresa psč město stabil mobil mail

Brno Mgr. eva 
vernerová

Jugoslávská 31 613 00 Brno 545577450 606145248 vern.eva@seznam.cz

česká 
Skalice

iva čermáková-
Soukupová*

    723577280   

české 
Budějovice

Bc. Hana 
Mizerová*

723980892

Děčín František 
zeman

tylova 988/35 405 02 Děčín 728279424

Havlíčkův 
Brod

MUDr. ludmila 
čapková

Dolní 1 580 01 Havlíčkův 
Brod

564407155 604416635 ludmila.mudr@centrum.cz

Hradec 
králové

Mgr. Dagmar 
tomisová*

reh. klinika 494940050

Chomutov Jaroslav Bednář J. Švermy 250 431 51 klášterec 
n. ohří

603283798 jbednar2@volny.cz

liberec zdeněk 
konopáč

na okruhu 
937/15

460 01 liberec 485104230 602350905 marcelakonopacova@centrum.cz

litomyšl Jindřiška 
Šmahelová

Moravská 287 570 01 litomyšl 461613791 babicka.jindriska@seznam.cz

Mladá 
Boleslav

ing. vlastimil 
kotek

17. listopadu 
1198

293 01 Mladá 
Boleslav

326325268  fiedlerst@seznam.cz

Most ing. arnošt 
Štádlík

W. a. Mozarta 
2427/6

434 01 Most 476103654 602428242  arnost.stadlik@seznam.cz

olomouc Marie 
Salavcová

U kovárny 36 779 00 olomouc 736121195  msalavcova@seznam.cz

ostrava anna koleková lešetínská 376 733 01 karviná 596318713 603795774  kolekovaanna@seznam.cz

pardubice Jiří vala lidická 371/17 530 02 pardubice  606461697 jirka2023@seznam.cz

poděbrady květa kánská Mládeže 769 289 03 Městec 
králové

325643769 605568635 kytina.kanska@seznam.cz

praha Bc. petra 
Skalová 

zachova 13 140 00 praha 4 241445997 775181080 petra13@email.cz

Slovácko Jan Škrkal Fr. vlacha 1411 696 03 Dubňany 733523085 skrkal@seznam.cz

zlín Marie 
Skoumalová

třída 2.května 
4098

760 01 zlín 577436560 737812385 marie.skoumalova@seznam.cz

*zastupující cvičitelka

kluby Společnosti parkinson, o.s.

Psychika
Jindřiška Šmahelová

Neříkejte, že se nás to netýká,
že jde o věc celkem jinou,
že z jiného těsta je psychika,
prý nás tyhle problémy snad minou.
Že se mnohý s nemocí sám potýká,
a to nikdy ne svou vlastní vinou,
že má každý svého „parkinsonika“,
co se s psyché za ruce jen vedou.
Tohle ať nám nikdo nikdy neříká,
neví, co je míti duši bledou,
o tom by se dala napsat kronika
která by se dala nazvat „vědou“!!



významní sponzoři

Ministerstvo zdravotnictví čr

společnost o.s.

Společnost Parkinson o.s.
volyňská 20
100 00 Praha 10

Ičo 6045 8887
bankovní spojení: 1766806-504/0600
tel.: 2727 39 222
kancelar@parkinson-cz.net
www.parkinson-cz.net


