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Údaje o organizaci za rok 2013 :

Název organizace: Společnost Parkinson, o.s.

Sídlo organizace: Volyňská 20, 100 00 Praha 10

Právní statut organizace: Občanské sdružení

Číslo registrace: II/s-OS/1-25 351/94-R, evidována u MV

IČO: 60458887

Datum vzniku organizace: 12. 9. 1994

Statutární zástupce: Roman Pošta

1. místopředseda: Ing. Václav Veselý

Telefon: 272 739 222

Email: kancelar@spolecnost-parkinson.cz

Mobilní telefon: 724035413

Webové stránky: www.spolecnost-parkinson.cz

Bankovní spojení: 1766806504/0600 GE MONEY BANK
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KONTAKTY SPOLEČNOSTI PARKINSON, o.s. v roce 2013

Kancelář

Ing. Jana Klikarová 272 739 222/ 774 855079 klikarova@spolecnost-parkinson.cz

Jitka Turková - účetní 272 739 222/ 774 443 557 kancelar@spolecnost-parkinson.cz

Zdislava Erbanová - web, časopis 774 443 561 erbanova@spolecnost-parkinson.cz

Ing. Josef Cajtler - web 774 443 559 admin@spolecnost-parkinson.cz

Karel Skořepa - databáze 739 467 713 kskorepa@email.cz

Kluby
Brno Mgr. Eva Vernerová 545577450/ 606

145 248
pk-brno@spolecnost-parkinson.cz 649003

Červený Kostelec Helena Kukrálová 606 038 547 pk-c.kostelec@spolecnost-parkinson.cz 649004

České Budějovice Ing. Bohumila
Šindelářová

774 443 558 pk-c.budejovice@spolecnost-parkinson.cz 649005

Děčín Jan Ďurďák 608 809 969 pk-decin@spolecnost-parkinson.cz 649006

Havlíčkův Brod Jaroslav Dušek 773 980 506 pk-havl.brod@spolecnost-parkinson.cz 649007

Hradec Králové Stanislava Pospíšilová 737 747 263 pk-h.kralove@spolecnost-parkinson.cz 649008

Chomutov Irena Bednářová 607 126 669 pk-chomutov@spolecnost-parkinson.cz 649009

Liberec Zdeněk Konopáč 482 711 371/ 602
350 905

pk-liberec@spolecnost-parkinson.cz 649010

Litomyšl Marta Skřivanová 723 148 356 pk-litomysl@spolecnost-parkinson.cz 649011

Mladá Boleslav Václav Fiedler 774 443 560 pk-ml.boleslav@spolecnost-parkinson.cz 649012

Most Jan Uxa 774 443 552 pk-most@spolecnost-parkinson.cz 649013

Olomouc Ing. Radomil Žert 737 286 243 pk-olomouc@spolecnost-parkinson.cz 649014

Ostrava Jarmila Slivečková 596738458/ 723
755 688

pk-ostrava@spolecnost-parkinson.cz 649015

Pardubice Jiří Vála 774 443 556 pk-pardubice@spolecnost-parkinson.cz 649016

Plzeň Valer Mičunda 775 342 444 pk-plzen@spolecnost-parkinson.cz 649017

Poděbrady Dita Daňková 604 892 324 pk-podebrady@spolecnost-parkinson.cz 649018

Praha PhDr. Michaela
Kramerová

724 432 004 pk-praha@spolecnost-parkinson.cz 649019

Ústí nad Labem Ing. Milan Hons 606 342 666 pk-usti.n.l@spolecnost-parkinson.cz 649020

Zlín Ing. Zdenka Kymlová 774 443 563 pk-zlin@spolecnost-parkinson.cz 649021

Žďár nad Sázavou Marie Benešová 607 779 384 pk-zdar.n.s@spolecnost-parkinson.cz 649022

Rožnov p.
Radhoštěm

Vlaďka Svobodová 774 443 752 pk-roznov@spolecnost-parkinson.cz 649023
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Uherský Brod Ivona Čudová 776 107 046 icudovauge@gmail.com 649024

Stacionář:
Denní stacionář Parkinson DS Háje, k Milíčovu 734, Praha 4-Háje

Vedoucí stacionáře Bc. Magda Sýkorová, sykorova@dshaje.cz, mobil 739 959 857

Společnost Parkinson, o.s. byla založena v roce 1994 z podnětu 1. LF UK v Praze. Přijímá do
svých řad osoby nemocné Parkinsonovou chorobou, jejich rodinné příslušníky, lékaře, zdravotníky i
ostatní občany, kteří se rozhodli pomoci nemocným. Hlavním cílem občanského sdružení je zlepšovat
kvalitu života nemocných, zvyšovat jejich sebevědomí, učit je žít s touto nevyléčitelnou chorobou a bo-
jovat s ní. Naše sdružení podporuje veškeré projekty a aktivity, které posilují samostatnost a aktivní
stránky života nemocných. Snaží se zlepšit legislativní podmínky a přispět k edukaci odborné i laické
veřejnosti.

Parkinsonova choroba je způsobována nadměrnou ztrátou nervových buněk, které produkují v
mozku nervový přenašeč dopamin, látku, regulující činnost určité části mozku zvané bazální ganglia (ta
se podílí především na regulaci hybnosti a nedostatek dopaminu způsobuje tedy poruchy hybnosti, pa-
rkinsonovské projevy a obtíže, stručně řečeno bazální ganglia umožňují převedení plánovaného po-
hybu do programu pohybu). Parkinsonovou nemocí trpí podle údajů ÚZIS až 27 000 lidí. Podle stati-
stických údajů je ročně v ČR diagnostikováno 1000 – 1500 nových případů Parkinsonovy choroby. Prů-
měrný věk počátku choroby se pohybuje mezi 50 – 60 lety, roste však počet pacientů, kteří jsou takto
diagnostikováni před 40. rokem věku (cca 10 % pacientů).

Parkinsonova choroba je chronické, postupující onemocnění, které je nevyléčitelné.
Postup nemoci je obvykle pozvolný, někdy může trvat mnoho let, než se nemoc rozvine, jindy má ne-
moc rychlý nástup. Doposud není bohužel možné nemoci předcházet nebo ji úplně vyléčit. Na vzniku
Parkinsonovy choroby nenese nemocná osoba žádnou vinu, životní styl, druh práce, strava nejsou pří-
činou nemoci. Tato choroba postihuje jak muže, tak ženy téměř stejnou měrou. Je to druhé nejčastější
neurodegenerativní onemocnění po Alzheimerově nemoci.

Dopamin lze různými způsoby nahradit, přesto v pokročilých stadiích fázích nemoci mají pa-
cienti vážné pohybové potíže, stavy pomalosti a ztuhlosti nebo samovolné pohyby značně ztěžují
běžné životní situace, např. stavy OFF, při kterých se pacient nemůže rozejít. Pacienti mívají často pro-
blémy s artikulací, se psaním. Navíc někteří mívají bezvýrazný obličej, tzv. masku, která spolu s podiv-
nými pohyby budí u okolí rozpaky a mnohdy i pohoršení.

Choroba zásadním způsobem ovlivňuje nejenom život postiženého, nýbrž i celé jeho rodiny,
přátel. Zachování sociálních vazeb je možné jen u poučeného okolí. Proto je důležitou součástí naší
činnosti informování široké veřejnosti o příznacích a průběhu této choroby, která, pokud je nepocho-
pena, vzbuzuje rozpaky a často i dojem okolí, že se jedná o alkoholiky nebo lidi drogově závislé. Za
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těmito vnějšími příznaky
se však skrývá inteligentní
člověk.

Pacient trpící Pa-
rkinsonovou nemocí musí
každý den vynaložit
mnoho úsilí a vzdorovat
značným tělesným obtí-
žím, depresím a nejistotě.
Je to ale jediná cesta, jak
nemoci čelit, naučit se s ní
žít a nevzdat se.

Hlavní činnosti Společnosti Parkinson, o. s. v roce 2013

Společnost Parkinson, o. s. byla založena v roce 1994 a v současné době má přibližně 2 534 členů a
23 regionálních klubů na území ČR.
V rámci svého poslání a cíle - zlepšovat kvalitu života lidí postižených nevyléčitelnou
Parkinsonovou nemocí, zvyšovat jejich sebevědomí, učit je žít s touto nemocí a bojovat s ní –
zajišťuje pro své členy rekondiční pobyty v přírodě, pravidelná docházková cvičení (včetně plavání,
logopedie a cvičení jemné motoriky), edukaci a informovanost veřejnosti a zajišťuje podpůrný servis
pro klubovou činnost.

1. Pořádání rehabilitačních cvičení pod vedením odborných fyzioterapeutů (cvičitelek)
realizovaná v jednotlivých klubech

Pravidelná cvičení vedená odbornými fyzioterapeuty pomáhají udržovat dobrou kondici a zlepšovat
zdravotní stav nemocných. Cvičení jsou zaměřena na přiměřenou pohybovou aktivitu – tak, aby
docházelo ke snížení negativních účinků stresu, blokád páteře, zvýšení hybnosti kloubů, je
uskutečňován i dechový trénink. Kromě pravidelných rehabilitačních cvičení „na suchu“ zajišťují kluby
ještě rehabilitaci v bazénu a velmi důležitá logopedická cvičení.
Cvičení jsou také příležitostí k setkávání a nenahraditelná pro získání potřebných sociálních kontaktů
a překonávání deprese.
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V roce 2013 cvičilo přibližně 550
nemocných v 19-ti klubech po celé
České republice. Nacvičili téměř 1 300
hod během celého roku.

Celkové náklady v roce 2013 na projekt
cvičení v klubech byl 429 167,- Kč.
Tyto náklady byly částečně kryty dotací
Ministerstva zdravotnictví ČR částkou
120 000,- Kč, společností Medtronic ve
výši 100 000,-Kč a dále příslušnými
městskými úřady a kraji v místech
jednotlivých klubů. Nemůžeme
opominout i menší, drobné dárce, kteří
se také podílejí na realizaci tohoto
projektu.

2. V roce 2013 organizovala Společnost Parkinson 6 rekondičních pobytů se spoluúčastí
Ministerstva zdravotnictví ČR a 3 wellness pobyty za přispění firmy Johnson & Johnson

Vzhledem k tomu, že nemocní Parkinsonovou chorobou mají ze zákona nárok pouze na jeden plně
hrazený pobyt v lázeňském zařízení za život, jsou rekondiční pobyty nezbytnou součástí programu
naší organizace. Tyto pobyty jsou především zaměřeny na zlepšení zdravotního a psychického stavu
nemocných formou soustavného cvičení podle schváleného denního programu. Současně plní funkci
socializace našich členů – pacientů a podporují pocit sounáležitosti a dobrou psychickou kondici.

Rekondiční pobyty proběhly v těchto termínech:

Místo konání Termín konání
Hotel Štikov I (Nová Paka) 19.5.- 26.5.2013

Penzion Bílá Strž (Železný Brod 15.5. - 25.5.2013

Penzion Pastviny Orlické hory 14.6.- 23.6.2013

Staré Město pod Sněžníkem 19.6.- 23.6.2013

Štikov II (Nová Paka) 11.8.-21.8.2013

RRS Jelenovská (Val.Klobouky) 26.8.- 5.9.2013
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V roce 2013 se dotačního programu MZ ČR zúčastnilo celkem 181 osob včetně rodinných příslušníků.
Z toho 121 nemocných Parkinsonovou chorobou.

Celkové náklady na rekondiční pobyty činily 872 494,- Kč, z toho přidělená dotace z Ministerstva
zdravotnictví pro rok 2013 činila 380 000,- Kč. Vzhledem k tomu, že skutečný počet účastníků byl nižší
než se předpokládalo, Společnost Parkinson vracela nevyčerpanou část dotace ve výši 59 024,- Kč.
Dotace byla použita na snížení nákladů na pobyt nemocným Parkinsonovou chorobou a osobám
doprovázejícím tělesně postižené osoby vyžadujícím doprovod. Zbývající část nákladů byla hrazena
účastnickými příspěvky na pobyt.

Wellness pobyty hrazené firmou Johnson & Johnson
Díky grantu Corporate Citizenship Trust Johnson & Johnson jsme získali na projekt Improvement of
standing of people affected by Parkinson´s Disease 859 145 Kč.

Tento jedinečný grant pokrýval mimo jiné i oblast wellness pobytů v ubytovacím zařízení MAS I,II, III v
Táboře, pobyty ve Vráži a Vysočině. Tyto pobyty se konaly jako doplnění tradičních rekondičních
pobytů hrazených z dotací MZ ČR. Celkem bylo z grantu firmy Johnson & Johnson použito na úhradu
nákladů rekondicí a rehabilitačních cvičení 442 500 Kč.

3. Ediční činnost

V roce 2013 Společnost Parkinson, o.s. vydala již tradičně 3 čísla časopisu Parkinson v nákladu
3 500 ks třikrát ročně. Časopis Parkinson je jediným specializovaným informačním zdrojem v ČR
orientovaným na nemocné Parkinsonovou nemocí. Časopis obdrží každý, kdo je členem Společnosti a

má o něj zájem. Vydáváním časopisu je tak
zajištěna dostupnost informací pro široký okruh
lidí,
zejména starších, kteří nepracují s internetem.

Pro mnohé je časopis jediným zdrojem informací o
postupu léčby Parkinsonovy nemoci a dění ve
Společnosti a klubech.

Jednotlivá čísla časopisu byla tematicky
orientována tj. č. 39 Poruchy kontroly impulzů, č.
40 Operace DBS, č. 41 péče o pokročilého
parkinsonika. V jednotlivých číslech vždy
můžeme najít informace o vývoji léčebných
metod, o životě nemocných, o programech
Společnosti a jednotlivých klubů a také o
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sociálních a právních otázkách. Lékaři mohli prezentovat časopis ve svých ordinacích. Mnoho čísel se
rozdalo jako propagační materiál do oblastí, kde nejsou žádné informace o Společnosti Parkinson,o.s..
V tomto roce vystřídala paní Zdislava Erbanová paní Janu Večlovou (č. 39) na postu šéfredaktorky
časopisu a připravila čísla 40 a 41.

Celkové náklady na vydávání časopisu v roce 2013 činily 248 331,- Kč.
V roce 2013 uhradila Společnost Parkinson část nákladů na výrobu časopisu dotací Úřadu vlády ve výši
100 000,- Kč. Podstatné finanční krytí jsme našli u společnosti Novartis, která nám poskytla dar ve výši
160 000,- Kč.

Společnost Parkinson, o.s. vydala v roce 2013 ještě další dvě významné publikace ve spolupráci s
asociací EPDA (European Parkinson´s Disease Asociation) – Život s Parkinsonovou nemocí, Život s
Parkinsonovou nemocí, nemotorické příznaky.
Významným publikačním přínosem je vydání knihy Parkinsonova nemoc z různých pohledů. Tato
kniha byla vydána díky projektu „ Zlepšení postavení nemocných s Parkinsonovou chorobou ve
společnosti“ realizovanému díky společnosti Johnson & Johnson. Na přípravu a tisk jedinečné knihy
bylo společností Johnson & Johnson v rámci grantu přiděleno 263 250 Kč.

Ve spolupráci s firmou Glenmark se podařilo počátkem roku 2013 realizovat projekt, který byl
zaměřen na zvýšení informovanosti nově diagnostikovaných pacientů Parkinsonovou chorobou o
službách naší pacientské organizace, které nabízíme formou informačních letáků umístěných v
ordinacích odborných lékařů – neurologů.

V neposlední řadě byla vydána kniha
vzpomínek pana Václava Žďárského, člena SP,
evangelického kněze „ Chemička, má láska “,
za přispění dotace z Ministerstva kultury ČR
ve výši 40 000,- Kč.

Naši členové parkinsonici jsou velmi úspěšní
v oblasti literární tvorby. Paní Zdislava
Erbanová vydala v tomto roce úspěšnou
Knížku básniček a kreseb – soubor básní a
kreseb parkinsoniků – členů Společnosti
Parkinson,o.s. Významnou podporu vydání
knížky poskytl doc. MUDr. Martin Vališ,
přednosta Neurologické kliniky Fakultní
nemocnice v Hradci Králové.

4. Organizační a administrativní servis

Společnost Parkinson je občanské sdružení,
nezisková organizace s celostátní působností.



9

V kanceláři Společnosti se zpracovávají účetní podklady pro všech 23 klubů, vyřizují přihlášky a
pozvánky na rekondiční pobyty, přihlášky nových členů, zpracovává se databáze v členění dle potřeby
jednotlivých klubů, databáze členů pro rozesílání časopisů a v neposlední řadě se zpracovávají žádosti a
vyúčtování prakticky všech darů a dotací celé Společnosti. Neustále stoupá počet telefonických dotazů
a osobních návštěv v kanceláři.

V kanceláři pracovaly dvě pracovnice na základě zaměstnaneckého poměru (asistentka 0,6
úvazku a projektová manažerka na 0,5 úvazku). Na pokrytí mzdových nákladů přispěla dotace Úřadu
vlády ČR ve výši 100 000,- Kč a to v rámci projektu Stabilizace Společnosti Parkinson, o.s. v celkovém
rozpočtu 397 393,- Kč. Na pokrytí mzdových nákladů pracovnic kanceláře byla použita část grantu
firmy Johnson&Johnson ve výši 116 000,- Kč.

V rámci projektu Začlenění osob s Parkinsonovou nemocí do společenského života byl využit
grant společnosti ČEPS, a.s. ve výši 100 000,- Kč. Provozní a režijní náklady byly také hrazeny částečně z
grantu firmy Johnson&Johnson, a to ve výši 118 000,- Kč. Ministerstvo zdravotnictví ČR podporovalo
tuto oblast dotací (krytí administrativních nákladů) ve výši 100 000,- Kč v rámci projektu Organizačně
administrativní servis společnosti. Celkové náklady na zajištění organizačního a administrativního
servisu v roce 2013 činily 1 027 200,- Kč.

Při konání kulturních a společenských akcí pomáhali dobrovolníci z řad členů Společnosti.
Všem dobrovolníkům velmi děkujeme za pomoc.

5. Další činnosti

Naše organizace
spolupracuje s Národní
radou tělesně
postižených a je od
roku 1996 členem
EPDA, Evropské
asociace Parkinsonovy
nemoci. Ve dnech 20. -
22. 9. 2013 se ve
Varšavě konala
konference této
organizace, kde naší
Společnost zastupoval
Ing. Josef Cajtler,
přičemž jeho příspěvek
byl vyhodnocen jako

jeden z nejlepších.
Paní Zdislava Erbanová reprezentovala úspěšně Společnost Parkinson, o.s. na WPC 2013, Světovém
Parkinson kongresu v Montrealu, který se konal ve dnech 1.– 4.10. 2013. Peněžní dar na zakoupení
letenky poskytnuli paní Renata Burianová a Radek Frýsa.
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Velmi oblíbenou a tradiční kulturně – sportovní akcí pořádanou pro členy Společnosti
Parkinson, o.s. je výstup na horu Říp. Naši členové se sjeli z celé republiky již po šesté, aby společně
všem připomněli, že 11. 4. je světový den Parkinsonovy nemoci. Pro mnohé členy, jejichž choroba již
pokročila, znamená zdolání Řípu velké zadostiučinění, že zvládli výstup navzdory fyzickým překážkám,
způsobeným nemocí. Za umožnění této akce děkujeme společnosti UCB, od které jsme obdrželi dar ve
výši 30 000,- Kč a společnosti Coca Cola Hellenic, která přispěla věcným darem ve formě nápojů.
Parkinson klub Brno při této příležitosti uspořádal pod záštitou svého patrona pana Zdeňka Junáka
setkání na Špilberku a Parkinson klub Olomouc pěší výstup na Svatý Kopeček u Olomouce.

Ke Světovému dni Parkinsonovy nemoci uspořádala Společnost Parkinson,o.s. velmi zdařilou
tiskovou konferenci za významného přispění firem Abbvie a GSK. Konference se zúčastnil tehdejší
ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA,ředitelka VFN,
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan 1. LF UK, z lékařů prof. Růžička a MUDr. Petr Dušek, za
Společnost Parkinson, o. s. Jana Večlová a za pacienty paní Mária Opltová.

Velmi úspěšnou akcí byl v červnu konaný Projekt „Vladař – svědek dávné minulosti a místo
úchvatné přírody“, uspořádaný na zámku Chyše u Plzně. Autory projektu byli prof. Zdeněk Sadílek a
Mgr. Anna Schejbalová. Za účast na projektu a jeho realizaci děkujeme manželům Ing. Vladimíru
Lažanskému a Ing. Marcele Lažanské, majitelům zámku Chyše, Plzeňskému kraji, Karlovarskému kraji,
Magistrátu města Plzně, Městu Plasy a Městu Chyše.

SP se rovněž podílela na akci Houska, kde se uskutečnila módní přehlídka modelů návrhářky
paní Renaty Buriánové a fotografa Radka Frýsy Na nádvoří jako první vyšla modelka Andrea Verešová,
která se okamžitě stala hvězdou celé akce. Následovala dražba modelů a kalendáře Radka Frýsy. Část
výtěžku z dražby modelů obdržela i SP. Konkrétně 30.000 kč, který byl přímo určen pro pokrytí nákladů
na cestu paní Freundové do Montrealu.

Firma Abbvie poskytla
Společnosti Parkinson fi-
nanční podporu pro ko-
munikační projekt Pa-
rkinson 2013 v hodnotě
336 000,-Kč. Projekt za-
hrnoval několikaměsíční
školení členů vedení
Společnosti Parkinson a
mediální kampaň u příle-
žitosti Světového dne
Parkinsonovy nemoci.
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Již počtvrté proběhlo
setkání přátel Společnosti
Parkinson,o. s. v horském hotelu
Jelenovská u Valašských Klobouků
ve formě pětidenního pobytu za
účasti hostů ze slovinské
parkinsonovské organizace
Trepetlika a pozvání přijali také
zástupci Parkinson Slovácko a
APH.

Prezentovali jsme se rovněž na
Konferenci neurologů v lázních
Luhačovice a na dvou výstavách v
Lysé nad Labem a na pražském
výstavišti.

V roce 2013 se nám
podařilo navázat úspěšnou
spolupráci s německými
parkinsoniky, největší pacientskou
organizací v Německu, Deutsche
Parkinson Vereinigung (DpV) ,
konkrétně s regionální organizací
Sasko. V březnu navštívili naši
zástupci dvoudenní konferenci na
neurologické klinice v Hetzdorfu,
kde jsme obdrželi dar na činnost

ve výši 5 000,- EUR a pozvání na týdenní stáž v centrále organizace v Neussu. Tato stáž se uskutečnila
v říjnu 2013 a byla pro nás velice užitečná ve smyslu předávání zkušeností s řízením pacientské
organizace.

Úspěšný rok završilo předvánoční benefiční taneční vystoupení „ One Step Before the Fall“,
divadelní představení inspirované bojem legendárního boxera Muhammada Aliho, který onemocněl
Parkinsonovou nemocí. Hudbu k představení zkomponovala Lenka Dusilová, hlavními protagonistkami
představení, které získalo v průběhu roku 2013 řadu ocenění doma i v zahraničí, byly Markéta
Vacovská a poté Veronika Kotlíková. Umělkyně věnovaly toto představení společnosti a vzdaly se
nároku na honorář. Za finanční příspěvek na realizaci této akce velmi děkujeme společnosti Abbvie .
Součástí programu byl také slavnostní křest knihy “ Parkinsonova nemoc z různých pohledů“ , kterou
vydala Společnost Parkinson díky finanční podpoře firmy Johnson & Johnson. Cílem této benefice bylo
získat finanční prostředky nejen pro potřeby Společnosti , ale především pro nemocné Parkinsonovou
chorobou na pořízení kompenzačních pomůcek, edukativní materiály a časopis. Proto pro nás byla
neméně důležitá také podpora Nadace Divoké husy, která výtěžek benefiční akce v rámci svého
programu zdvojnásobila.
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Na tuto úspěšnou akci navázal tradiční Vánoční koncert pro parkinsoniky v kostele Sv. Klimenta
sponzorovaný firmou UCB.
Další významnou oblastí z hlediska komunikace mezi nemocnými je provoz webových stránek naší
Společnosti www.spolecnost-parkinson.cz. Měsíčně tyto stránky navštíví až 6 000 osob.

Klubová činnost

V roce 2013 pracovalo již 23 regionálních klubů v České republice. V tomto roce nově vznikl
klub parkinsoniků v Uherském Hradišti.
Důležitou součástí činnosti Společnosti Parkinson, o.s. jsou odborné přednášky , besedy a sportovní
klání pořádané jednotlivými kluby. Jsou to právě místní kluby, prostřednictvím jejichž činnosti
Společnost Parkinson, o.s. realizuje jedno ze svých hlavních poslání – udržení a zlepšování kvality
života parkinsoniků jak po fyzické stránce - rehabilitačním cvičením ,plaváním a logopedie, tak po
stránce psychické – kde je důležitá především funkce socializace nemocných formou klubových setkání,
výletů a arteterapií. Kluby pořádají také přednášky odborníků z různých oblastí na Parkinsonovu
chorobu a umožňují tak svým členům získávat nové poznatky o vývoji léčby nemoci, o alternativních
možnostech léčby, rehabilitacích a dalších způsobech udržení co nejlepšího zdravotního stavu
nemocných.
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Není cílem výroční zprávy vyjmenovat všechny akce jednotlivých klubů, které proběhly v roce
2013 a jsou významné pro všechny členy klubů, nehledě na rozměr akce a počet zúčastněných. Každá
hodina cvičení, plavání nebo logopedie, každé klubové setkání vyžaduje přípravu a mnoho času
předsedů klubů, aby vše proběhlo s úspěchem a ke spokojenosti všech účastníků. Všechny kluby
organizují pravidelná rehabilitační docházková cvičení a plavání, případně logopedii.

Pravidelná klubová setkání jsou dobrým prostředkem pomoci parkinsonikům k navazování
sociálních kontaktů, vzájemného sdílení a konzultací starostí, obav, což pomáhá překonávat deprese a
pocit sociálního vyloučení. Aktivity klubů se liší podle počtu a stáří členů a podle místních možností
vyžití a nabízených aktivit. Parkinsonovské kluby jsou místními komunitami velmi dobře přijímány,
jejich činnost je oceňována jak na lokální, tak mnohdy i na krajské úrovni. Mnoho klubů získává tak část
finančních prostředků z městských a krajských rozpočtů.

Ze všech zajímavých a mnohdy již tradičních akcí klubů jmenujme např. Sportovní hry v
Předměřicích nad Labem (klub Hradec Králové), tradiční setkání na Stříbrném rybníku, kterého se
zúčastnili i členové klubů Pardubice a Poděbrady (klub Hradec Králové a Poděbrady) výlet do Dvora
Králové nad Labem do výrobny vánočních ozdob a ZOO, turnaj v šipkách, Mikulášskou za účasti
představitelů města a místopředsedy NRZP ČR. Klub Parkinson Červený Kostelec pořádal v květnu
2013 společnou návštěvu bunkru v Bělovsi u Náchoda - součást vojenského opevnění, rozloučení se
školním rokem na konci června 2013 u rybníka Brodský. Parkinson klub Litomyšl pořádá pro své
členy výtvarné práce (batikování, výtvarné dílny) a pro své členy uspořádal prohlídku Orlických hor a
polských lázní Polanica Zdroj. Parkinson klub Poděbrady pořádá meziklubový turnaj ve stolním tenise.
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Parkinson klub Brno pořádá již zmíněný výstup na Špilberk ,oblíbené naučné procházky
přírodou a v roce 2013 velmi oblíbený seminář Psychomotorické hry pro parkinsoniky. Parkinson klub
Ostrava uspořádal tři lékařské přednášky z oboru psychologie, neurologie a sociálních věcí pro
parkinsoniky a rodinné příslušníky dále několik cestopisných besed, Sportovní den pro členy klubu -
"11.Ostravská Parkiniáda", kterého se zúčastnili členové z Rožnova, Zlína, Polska – Chrzanowa,
návštěvu města Chrzanow a skanzenu Lipowiec.

Parkinson klub České Budějovice pořádal několik rekondičních pobytů, seminář ke
Světovému dni Parkinsonovy nemoci Život s Parkinsonem , kde přednášel prof.MUDR.Jan Roth, CSc,
výlet na Kleť, 2. ročník slavnostního koncertu duchovní hudby. Parkinson klub Zlín je jedním z velmi
aktivních klubů , kde kromě pravidelné činnosti (cvičení, logopedie, klubové schůzky) se členové klubu
zúčastňují v hojné míře všech celospolečenských akcí, úspěšný byl Zlínský šachový turnaj a cvičení s
flexibary. Paní Zdeňka Kymlová velmi pomohla při organizaci 4. setkání přátel Společnosti Parkinson na
Jelenovské.
Všem předsedům klubů, kteří se věnují této činnosti dobrovolně, bez nároku na odměnu, patří náš
velký dík, neboť bez nich a jejich nadšení by Společnost Parkinson, o.s. nemohla existovat.
Rádi bychom poděkovali magistrátům hlavního města Praha, statutárních měst Ostrava, Ústí nad
Labem, Zlínu, Karviné, Mostu, Žďáru nad Sázavou, Rožnova pod Radhoštěm, Pardubic, Plzně, měst
Litomyšle, Nového Jičína, Plas a Pardubickému, Jihočeskému a Plzeňskému kraji za podporu činnosti
parkinsonovských klubů .

6. Dotace a významní sponzoři v roce 2013

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Rekondiční pobyty 380 000,- Kč
Docházkový tělocvik 140 000,- Kč
Organizačně administrativní servis 100 000,- Kč

Úřad vlády ČR
Stabilizace Společnosti Parkinson (mzdy) 150 000,- Kč
Vydávání časopisu Parkinson 100 000,- Kč
Ministerstvo kultury ČR
vydání publikace Chemička, má láska 40 000,- Kč

Statutární města, městské úřady a magistráty 221 000,- Kč
Kraje 127 900,- Kč

Nadační fond Johnson&Johnson 859 145,- Kč
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Významní sponzoři:
Novartis 160 000,- Kč
Deutsche Parkinson Vereinigung 125 000,- Kč
Medtronic 100 000,- Kč
ČEPS 100 000,- Kč
UCB 65 000,- Kč
Česká Spořitelna 48 600,- Kč
Abbvie 376 000,- Kč
Desitin Pharma 35 000,- Kč
GSK 35 000,- Kč
Nadace Charty 77 30 000,- Kč
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Ostatní sponzoři a dárci :

Elektrárny Opatovice, a.s. * Kartal Ivan * Nedoma Richard * PASOIL s.r.o.
MVDr. Jan Mysliveček * Batis medici, a.s. * Petr Freund * PPP,o.s.
ADEN LP s.r.o. Pavel Žemla * Linde Pohony s.r.o. * Kern-Liebers ČR * Lukromtel
INTAX, spol. s r.o. * Amgen s.r.o. * Kovovýroba ZZ * Milan Uttendorfský
NADACE SYNOT * Roman Spíšek

Ostatní sponzoři - firmy a drobní dárci darovali celkem 344 467 Kč.

V závěru je nutné uvést, že hospodaření Společnosti Parkinson, o. s. je zcela závislé na darech od
sponzorů a dotací ze státního rozpočtu.

Chtěli bychom touto cestou vyjádřit vřelé poděkování všem našim sponzorům a dárcům. Nechceme
opomenout zejména ty menší, kteří zde nejsou uvedeni, ale jejich finanční pomoc je pro nás také
velmi významná. V neposlední řadě vyslovujeme hluboké uznání a poděkování za práci všech
dobrovolných pracovníků, bez jejichž pomoci by naše společnost nemohla vůbec existovat a
pomáhat tak všem nemocným Parkinsonovou nemocí.

…………………………………… ……………………………………..

předseda místopředseda
Společnosti Parkinson, o. s. Společnosti Parkinson, o. s




