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Pacient trpící Parkinsonovou 
nemocí musí každý den vynaložit 
mnoho úsilí a vzdorovat značným 
tělesným obtížím, depresím a ne-
jistotě. Je to ale jediná cesta, jak 
nemoci čelit, naučit se s ní žít a 
nevzdat se.
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Posláním Společnosti Parkinson, o.s. je pomoci pa-
cientům s Parkinsonovou chorobou vyrovnat se s tou-
to nevyléčitelnou nemocí, a zlepšit kvalitu jejich živo-
ta.
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1.  ZÁKLADNÍ INFORMACE

Název Společnost Parkinson, o.s.

Sídlo Volyňská 20, 100 00 Praha 10

Právní forma: spolek

Web www.společnost-parkinson.cz

IČ 60458887

datum vzniku 12. 9. 1994

registrováno pod číslem zn. L 6265 u Městského soudu v Praze

E-mail kancelar@spolecnost-parkinson.cz

telefon: 272 739 222

Bankovní účet
GE Money Bank Praha
č. ú. 1766806504/0600

Veřejná sbírka č. účtu 2600246476/2010

Volební období 2014 - 2017 Od  28. 5. 2014

Statutární orgán – Výbor Společnosti Parkinson, o. s.

Zdislava Freund - předsedkyně V zářezu 902/8, 158 00 Praha 5

Valer Mičunda - místopředseda Za kostelem 567, 335 01 Nepomuk

Ing. Jaroslava Pechová - místopředsedkyně Moravcova 853, 280 02 Kolín

 Květuše Kánská – členka výboru Mládeže 769, 289 03 Městec Králové

Jaromír Špaček – člen výboru Brusy 302, 664 84 Zastávka u Brna

Kontrolní komise

předseda Ing. Milan Hons

člen Jan Ďurďák

člen Ing. Ivan Peisker
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                                      ÚVOD                                           
Společnost Parkinson, o. s., pacientská organizace sdružující nemocné s Parkinsonovou 

chorobou, oslavila v roce 2014 dvacáté výročí svého založení. Svými výkyvy upoutala na sebe po-
zornost veřejnosti, a nám se zdá, že dříve takové problémy a těžko řešitelné situace nevznikaly.
Pohledem do minulých čísel časopisu Parkinson, na úvodní stránky, hovořící o dění ve Společnosti, 
zjistíme, že ani dříve neběželo nic hladce, problémy prostě přicházejí stále, a stále je nutné se s 
něčím vyrovnat, přizpůsobit se, hledat nová řešení.
Tak i za situace, kdy Společnost zůstala v první polovině roku bez vedení, bylo nutné přijít s  
takovým řešením, které bude znamenat stabilitu a obnovení činností, narovnání vztahů s  part-
nery, obnovení spolupráci s kluby.
Valná hromada poprvé schválila a provedla volbu nového výboru způsobem skupinové volby.
To znamená, že vznikla „skupina 2014“, složená z lidí, kteří spolu chtěli pracovat, a věřili, že lze 
navázat na dvacetiletou tradici naší pacientské organizace, a na ní stavět.
Druhá polovina roku znamenala pro nové vedení nejen budování prakticky nové organizace, ve-
dení  se muselo vyrovnat i s nedůvěrou, okolními nepříznivými vlivy, naprostou změnou ve fun-
gování kanceláře – místo třech placených sil zbylo vše na dobrovolné práci výboru.
Ekonomická situace se zdála být nepřekonatelným problémem. Nepodložené výdaje v první polov-
ině roku se zákonitě projevily na samém jeho konci.
Velký dík je třeba vyslovit štědrým dárcům, kteří nás podrželi, a umožnili tak klidný přechod do 
roku nového. 
Dnes už můžeme říci, že jdeme dál, plánujeme velké setkání rodinných příslušníků parkinsoniků, 
valnou hromadu s programem schválení stanov, upravených dle potřeb NOZ,
bude dál vycházet třikrát ročně časopis Parkinson, naplánované jsou čtyři rekondiční pobyty, po-
radenské centrum bude shromažďovat informace o potřebách tazatelů, a také, což je úkol velice 
nutný, pokusíme se zajistit pro naši diagnózu certifikovanou péči, péči pro pacienty, jejichž stav už 
nedovoluje pečovat o ně v domácím prostředí.
Zcela konkrétní a neopomenutelný je administrativní servis, který kancelář poskytuje našim 
dvaceti klubům. Znamená to veškeré úkony provést dvacetkrát, jak v běžné administrativě, tak v 
účetnictví. Budeme se snažit tuto situaci vysvětlit našim partnerům, a pokusíme se získat zdroje na 
alespoň částečný úvazek pro administrativní sílu.

Právě v klubech, které Společnost zakládá po celé republice, probíhají nejdůležitější a nejhodnot-
nější akce, které znamenají pro pacienty s PN tu pravou pomoc. Nedovolí jim uzavírat se doma, 
umožňují jim udržet si komunikační dovednosti, rozvíjí jejich dovednosti, na které dříve, pokud 
ještě mohli být zaměstnáni, neměli čas. Naši členové se v klubech pravidelně scházejí, organizují si 
za pomocí vedení Společnosti  docházková cvičení,  plavání s cvičením v bazénu, navštěvují logope-
dii. A nezřídka se začínají věnovat i uměleckým koníčkům, píší básně, malují, fotografují, píší.

Veškerá činnost Společnosti Parkinson, o.s.  záleží na ochotě lidí samotných, na jejich dobrovolné, 
ničím nehrazené práci pro ostatní.
Těmto lidem patří velký dík, a nejen jim, tito lidé mohou pomáhat druhým díky pochopení a pod-
poře ve svých vlastních rodinách. Jménem nás pacientů děkuji všem spolupracovníkům za jejich 
snahu, za to, že musí mnohdy vyslechnout místo poděkování  i nezaslouženou kritiku.

Z. Freund
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         2.  ZMĚNY VE VEDENÍ SPOLEČNOSTI PARKINSON, o.s.              

VALNÁ HROMADA
28.5.2014, Domov seniorů,Sněženková 8, Praha 10

Do roku 2014 vstoupila Společnost Parkinson s nově zvoleným předsedou R. Poštou.
Již v březnu pan Pošta odtupuje z funkce  a ukončuje i rovněž tak krátké členství ve Společnosti. 
Následuje odstoupení celého výboru. Až do 28. května 2014 je Společnost bez vedení.
Do voleb pro valnou hromadu se přihlásila jako kandidát na volbu nového výboru Skupina 2014, 
která navrhla nový systém voleb do výboru Společnosti, tzv. skupinovou volbu. Na kandidátce pro 
volbu výboru podle původního volebního řádu se přihlásil jeden kandidát, přičemž výbor se skládá 
z pěti členů.
Skupina 2014 šla do voleb s jednotným programem a vlastním kandidátem na předsedu.
Valná hromada 28.5.2014 tuto skupinu zvolila.
Předsedkyní Společnosti Parkinson, o.s. se tak stala Zdislava Freund, místopředsedové jsou Ing. 
Jaroslava Pechová a Valer Mičunda, zvýbající členové výboru jsou Jaromír Špaček a Květuše Kán-
ská.

Členové Skupiny 2014 zvolení do výboru Společnosti Parkinson, o.s. 
pro volební období 2014 – 2017 :

Zdislava Freund
Narozena  22.12.1960 v Pardubicích, 50 let žila v Hradci Králové, nyní v Praze.
Vystudovala Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Pardubicích a 22 let pracovala jako 
technik a dispečer v Telecomu.  Poslední dva roky v soukromé firmě jako asistentka ředitele divize 
elektro v Hradci Králové.
Nyní na částečném ID. S PN se léčí 10 let, členka SP 7 let, od začátku spolupracuje na webu - foto-
soutěž, fotogalerie, tvorba obsahu oficiálního webu, redakce časopisu, spolupráce na vzhledu Fóra,
organizace Setkání chatařů.
Iniciátor vytvoření skupiny kandidátů pro volbu výboru Společnosti a její kandidát na předsedu SP.

Jaroslav Špaček
narozen 18.6.1957, žije v Zastávce u Brna, povoláním elektrikář. PN diagnostikován už ve svých 20 
letech, nyní je rok po DBS. Člen SP od roku 2010.  Dlouhodobě udržuje komunikaci na chatu, stará 
se o hudební produkce na akcích SP.  Bude koordinátor pro PK na Moravě.

Ing. Jaroslava Pechová
Narozena v roce 1945, žije v Kolíně.
Absolventka  ČVUT  FEL Praha, poslední zaměstnání jako učitelka odborných předmětů elektro.
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PN diagnostikovaná v r. 2009 .  Členkou Společnosti Parkinson od dubna 2013. 
Protože v  tělovýchově pracuje asi 40 let, jejím zájmem je sport a organizování kulturních i jiných 
akcí. Má zkušenosti z vedení SVJ.

Květuše Kánská
narozena 4. 10. 1946 v Praze
Stření zdravotnická škola s maturitou - v Praze 8
Od r.1965 do roku 2000 Nemocnice v Městci Králové na novorozenecké oddělení ...... dál ID a 
penze. 
Parkinsonova choroba diagnostikována v roce 1998, členkou SP od roku 2000.
Od roku 2002 členka poděbradského klubu - pomahala ho zakládat.
V letech 2007 - 2009 předsedkyně SP.
Ve výboru SP by se ráda věnovala klubům a členské základně (také členům bez zařazení).
V oblasti sociální politiky chce být v kontaktu s institucemi, které o potřebách pacientů rozhodují,
informacemi přispět k chápání našich potřeb. Nejpotřebnější v tomto směru, kde je nutnost ovliv-
ňovat nepřízeň, je péče o pacienty v pokročilém stadiu nemoci.

Valer Mičunda
Narozen r. 1940. Téměř 30 let působil v Litvínovské chemičce, několik let jako mistr údržby. Na 
severní Moravě, odkud pochází, s manželkou provozovali penzion. Po záplavách v r. 1997 přesídlili 
na Plzeňsko za rodinou dcery. PN diagnostikována v r. 2010, členem PK  Plzeň od března 2013 a od 
června je předsedou tohoto klubu.
Prací ve výboru chce přispět ke stabilizaci Společnosti a k jejímu získání postavení a prestiže ve 
společnosti, které si zaslouží.

Usnesení valné hromady 28.5.2014

Valná hromada ukládá:
1.Bude předán rozpočet SP na letošní rok 2014 panu Válovi z Pardubického kraje, který bude 

jednat s možnými investory
2.Společnost  Parkinson uhradí ihned dluh za únorovou  akci v Pelhřimově organizovanou 

panem R. Poštou z vlastních prostředků  SP určených na rehabilitace apod. (nikoliv z 
dotačních zdrojů) s tím, že suma uhrazených finanční prostředků  bude nejpozději  do  4 
měsíců vrácena zpět do vlastních zdrojů SP určených na rehabilitační a rekondiční účely pro
členy – parkinsoniky   převedením  fin. prostředků  určených původně na režijní výdaje 
Společnosti.

3.Projednání  cestovních příkazů pana Pošty 
4.Zpracování nových Stanov z.s. do 30. 9. – zodpovídá Ing. Klikarová
5.Následně zpracování Organizačního řádu do 30. 9. – zodpovídá Freund; včetně předložení ke 

schválení ekonomické směrnice do 30. 9. – zodpovídá Ing. Klikarová
6.Jmenovat Ing. Janu Klikarovou výkonnou ředitelkou – úkol trvá
7.Aktualizovat evidenci čestných členů SP.
8.Každé tři měsíce zasílat aktualizovanou databázi členů předsedům regionálních klubů – zod-

povídá Karel Skořepa
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VALNÁ HROMADA
8. listopad, Hotel Mars, Kubánské náměstí, Praha 10

USNESENÍ VH :
Valná hromada ukládá:
Provést doplnění registrace Společnosti Parkinson, z.s. u Městského soudu v Praze
Ad 1 - Protože nebyl splněn bod (8) týkající se pravidelné tříměsíční aktualizace databáze, VH uk-
ládá výboru SP zajistit ?fungující? databázový systém.
Termín: do konce roku 2014
Ad 2 - Doplnit zprávu o činnosti SP za uplynulé období informací o dění v klubech, což by mělo být 
součástí obsahu časopisu Parkinson č. 44. Chybí termín uzávěrky.
Termín: ihned
Ad 3 - Zpráva o hospodaření nepodala VH žádnou ucelenou informaci o stavu peněžních 
prostředků ve SP, a proto VH ukládá výboru:
Vybrat kvalifikovanou účetní, kterou přijme na trvalý pracovní poměr s náležitou zodpovědností.    
Termín: ihned
Zajistit vyúčtování grantů za rok 2014.                                Termín?
Pro další stabilizaci SP je třeba objasnit nedostatky toků finančních prostředků v r. 2014. Termín?
Pod vedením Ing. Šindelářové a ve spolupráci s Ing. Kymlovou, pí Skoupou, Ing. Kneřem, Jitkou 
Turkovou a Ing. Klikarovou vytvořit tým, který poskytne na výborových schůzích informace.
Ad 4 - Zpráva o vyúčtování členských příspěvků je nekompletní. Chybí zpětná vazba informovanosti
mezi SP a jednotlivými kluby. Je třeba propojit členskou databázi s úhradou členských příspěvků a 
určit zodpovědnou osobu za strukturu členské základy. VH ukládá výboru SP objasnit platbu člen-
ských příspěvků klubu Ostrava.
Ad 5 - VH bere na vědomí zprávu o rekondičních pobytech p. Fiedlera.
Ad 6 a 7 - VH bere na vědomí informaci o rekondičních pobytech v r. 2015 včetně nově připravo-
vané Směrnice o konání rekondičních pobytů – předneseno Ing. Pechovou.
Ad 8 - Účastníci zasedání VH vyslechli plán činnosti SP na 1. pololetí 2015.
Ad 9 - VH oceňuje výbor SP za zpracování Stanov podle Nového zákoníku. VH ukládá výboru a 
všem předsedům klubů prostudovat a připomínkovat návrh Stanov. Uskutečnit pracovní setkání, 
na kterém budou projednány, zohledněny a zahrnuty do návrhů nových Stanov všechny 
připomínky.
Termín: nejpozději 3 týdny před konáním VH 2015
Ad 10 - Hlasováno o návrhu převodu celého členského příspěvku ve prospěch SP, odsouhlaseno v 
poměru 11 : 10.
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                                        3. HLAVNÍ ČINNOSTI                                  

3.I.  PARKINSON KLUBY

1. Společnost Parkinson, o.s. zakládá Parkinson kluby a poskytuje jim metodické informace a 
pomoc.  Podporování společných aktivit členů klubů jako je cvičení a plavání s cvičením 
poskytováním finančních dotací

2. Zastřešení organizace rekondičních pobytů jak zajištěním finanční dotace tak organizace 
samé.

3. Pořádání celorepublikových akcí jak mediálně propagačního charakteru, tak  setkání pa-
cientů s celorepublikovou působností,  kde dochází k cenné výměně osobních zkušeností a 
kontaktů.

4. Navazuje a udržuje spolupráci s organizacemi podobného zaměření jak v Česku, tak  s orga-
nizacemi zahraničními.

5. V oblasti sociální politiky státu se snaží být v kontaktu s institucemi, které o potřebách pa-
cientů rozhodují,  a jejich informováním přispět k chápání našich potřeb. Nejpotřebnější 
oblastí, kde je potřeba ovlivnit pro parkinsoniky nepříznivou situaci, je  péče o pacienty v 
pokročilém stadiu nemoci.

6. V neposlední řadě SP udržuje kontakty s lékaři a dalšími zdravotnickými pracovníky, jejichž 
odborné informace přináší  prostřednictvím časopisu jak členům SP, tak dalším pravidel-
ným odběratelům.

                            Parkinson kluby        

Číslo 
klubu

Parkinson klub Předseda PK Mobil

03      Brno Mgr. Eva Vernerová 606145248
04      Červený Kostelec Helena Kukrálová 606038547
05     České Budějovice Ing. Bohumila Šindelářová 774443558
06      Děčín Jan Durďák 608809969
07      Havlíčkův Brod Jaroslav Dušek 773980506
08      Hradec Králové Stanislava Pospíšilová 737747263
10      Liberec Zdeněk Konopáč 602350905
11      Litomyšl Milada Štursová 720561180
12      Mladá Boleslav Václav Fiedler 774443560
13      Most Jan Uxa 774443552
14      Olomouc Radomil Žert 737286243
15      Ostrava Jarmila Slivečková 723755688
16      Pardubice Jiří Vála 606461697
17      Plzeň Valer Mičunda 775342444
18      Poděbrady Dita Daňková 604892324
19      Praha Michaela Kramerová 724009823
20      Ústí.n.Labem Milan Hons 774443558
21      Zlín Ing. Zdenka Kymlová 774443563
22      Žďár nad Sázavou Marie Benešová 607779384
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Pravidelná cvičení vedená odbornými fyzioterapeuty pomáhají udržovat dobrou kondici a zlepšo-
vat 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 kon-
taktů a překonávání deprese.

Významné akce Parkinson klubů

PK Brno :

AKCE
Klubové schůzky (jak často) Průměrná návštěvnost Kde/ Smlouva s kým

1x mesíčně 28 Diecézní rada CČSH Brno

Docházkový tělocvik (1Xtýdně) Průměrná návštěvnost Kde/ Smlouva s kým

1x týdně 13 Sokol Brno 2, areál Sport Balkán

Plavání (četnost) Průměrná návštěvnost Kde/ Smlouva s kým

2x mesíčně 14 Fitness centrum Hotel Internacional

Stolní tenis (četnost) Průměrná návštěvnost Kde/ Smlouva s kým

1xtýdně po 2,5 hod. 12 TJ Spartak Slatina Tuřánka1 Brno  

Přednášky

Datum Téma Přednášející

26.11.2014 Poznatky pokročilého stavu PN prof. MUDr. Martin BAREŠ, FNUSA

 Práce s pacienty odborná sestra Vl. Dírerová, FNUSA

DALŠÍ AKCE
7.1.2014 MDB muzikál Mladý Frankenstein

22.1.2014 Psychomotorické hry, Sportovní fakulta MU v Brně

1.3.2014 Vycházka Kvetoucí orchideje, Arboretum MLZU

7.3.2014 Zpívání pro zdraví, Rubín, Cimbálová muzika a V.Kovářík

1.4.2014 Cvičení s cyber válcem, Fakulta sport. Studií MU v Brně

4.4.2014 MDB komedie Kupec benátský

5.4.2014 4. Benefiční koncert Vinařských romantiků se Z. Junákem

12.4.2014 3. výstup na hrad Špilberk, 16.výročí založení klubu
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26.4.2014 Vycházka Jaro v zahradě, Arboretum MZLU

24.5.2014 Vycházka Iris 2014, Arboretum MZLU

31.5.2014 Memoriál L. Vernera, turnaj ve stolním tenise

28.6.2014 6. Bukovinský pohár, sportovní soutěž

27.9.2014 Vycházka Barvy podzimu, Arboretum MZLU

17.10.2014 MDB muzikál Duch

18.10.2014 Turnaj v Bowlingu

18.11.2014 Vycházka Kvetoucí orchideje, Arboretum  MZLU

23.3.2014 Turnaj Poděbrady

27.6.2014, 2.8.2014 Sportovní hry Ostrava+ 7.Parkinsoniáda Dubňany

DOTACE ZÍSKANÉ Z REGIONÁLNÍCH ORGANIZACÍ
Název Částka Projekt Datum

Magistrát města Brna 15.000 Kč Parkinsonici v Brně 20.5.2014

DAROVACÍ SMLOUVY
Jméno, název Částka Účel daru Datum daru

VARSTA, S.R.O. 5 000,- Kč Činnost PKB 21.1.2014

WALER, SPOL. S R.O. 5 000,- Kč Činnost PKB 21.1.2014

Mgr. Eva Vernerová, předsedkyně



10

PK České Budějovice :

PK České Budějovice obnovil svoji činnost 
22.10.2008. 
Pravidelně každou středu v měsíci máme 
rekondiční cvičení a jednou za 2 týdny 
využíváme vodoléčbu v Nemocnici v Českých 
Budějovicích. Každý poslední čtvrtek v měsíci 
máme schůzku klubu a v listopadu se 
scházíme na výroční členské schůzi, kde 
se snažíme vyhodnotit naší činnost. Také nás 
samozřejmě zajímají názory, připomínky a 
přání našich členů. Prožíváme spolu dobré i 
zlé, co nám život s parkinsonem přináší. Jsme 
v době, kdy odchází naši přátelé , kteří již 
nemohu čelit nemoci. Je to smutné, ale jsme 
schopni pomoci i dalším, kteří mezi nás přij-
dou. Ve společnosti lidí stejně postižených se 
překonává nemoc lépe.
Akce v roce 2014 jsme zahájili opožděnou 
oslavou silvestra 11.1.2014 na penzionu Mel-
chior na Šumavě. Bohužel penzion není moc 
velký a tak se může zúčastnit menší parta 
lidí . V loňském roce byla oslava silvestra 
úspěšná, a tak se předpokládá oslava i roku 
2015. 
16.1.2014 jsme byli popřát k významnému  
životnímu jubileu paní Marii Plávkové z Lišova
a 16.4.2014 jsme popřáli k 80. narozeninám  
panu janu Barátovi. V tomto roce se nás  
několik zúčastnilo také Kurzu trénování 
paměti. 
22.2.2014 se nás několik zúčastnilo Valné 
hromady Společnosti Parkinson z.s. v Pelhři-
mově. Tato VH byla jediná za krátkého pů-
sobení v roli předsedy SP pana Pošty. Jeho 
představy o budoucnosti SP se v mnohém 
rozcházely s přáním členů SP. 3.4.2014 jsme 
uspořádali přednášku ke dni Parkinsonovo 
nemoci. V organizaci přednášky nám pomohl 
Krajský úřad. Přednáška byla na téma  PN a 
její psychiatrická problematika.  Přednášející 
byla  MUDr. Tereza Uhrová  z Neurologické 
kliniky v Praze. Přednáška měla velký úspěch. 
Dozvěděli jsme se o problémech, o kterých se
moc nemluví.  Ke dni nemocných PN jsme se 

také zúčastnili již tradičního výstupu na horu 
Říp. 
V týdnu od 7. – 13.4.2014 se zúčastnilo kolem
30 parkinsoniků pobytu v lázních Vráž. Byl to 
příjemný týden , kdy jsme cvičili, plavali, 
využívali lázeňských procedur, podnikali jsme 
procházky do blízkého okolí a také do nádh-
erného parku. 16.-18.4.2014 jsme uskutečnili 
víkendový pobyt na Zelené Lhotě v penzionu 
Melchior.  22.5.2014 jsme využili nabídku PK 
Plzeň na výlet na zámek KOZEL. Výlet byl 
výborně zorganizovaný, pěkné počasí a 
krásný zámeček KOZEL s nádherným parkem, 
prostě bylo to moc pěkné.    
25.-26.5.2014 jsme se zúčastnili slavnostního 
vyhlášení Mgr. Sadílka občanem města Plasy 
roku 2014. V zámku Příchovice jsme si 
poslechli koncert sboru Carmina, kde zpívá 
také jedna členka PK Plzeň.
Ve dnech 20. – 29.6.2014 jsme absolvovali  
rekondiční pobyt Společnosti Parkinson z.s.  n
a Šumavě, v hotelu Grádl. Přálo nám počasí, 
mohli jsme cvičit venku na hřišti s tartanovým
povrchem, plavat ve venkovním bazénu, hrát 
venku různé hry a uskutečnit také „spartak-
iádu“. Pobytu se zúčastnilo 40 lidí a snad byla
většina spokojena. Měli jsme štěstí na lo-
gopedku paní Sofii, která byla výborná a 
pomáhá i nadále, těm z nás, kteří totřebují.
25.7.2004 se nás 7 členů klubu zúčastnilo  
vernisáže výstavy obrázků Jany Večlové a 
Zdeňka Hrocha v Soběslavi. Oba jsou parkin-
sonici. 
Opět na základě pozvání PK Plzeň jsme se 
vypravili  po stopách „černých baronů“ a 
navštívili jsme Zelenou Horu u Nepomuku. 
V Nepomuku bydlí předseda PK Plzeň, a ten 
zajistil prohlídku zámku a okolí. Zámek byl 
otevřen po čtyřech letech pouze na 4 víkendy
v srpnu 2014.   
Proti původnímu předpokladu se nám po-
dařilo  sehnat 45 000 Kč na ozdravný pobyt 
30 parkinsoniků na hotelu Gradl. Tento pobyt
se uskutečnil v měsíci září 2014. Opět nám 
přálo počasí, rostly houby, dalo se cvičit 
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venku, dokonce i koupat. Tady nás také 
navštívili pracovníci horské služby a strávili 
jsme s nimi zajímavý večer. Naše fyzioter-
apeutka Julie se krátce před začátkem pobytu
vrátila z Afriky, kde byla jako sociální pracov-
nice.  Jeden večer se s námi podělila  o své 
zážitky ze svého „afrického“ pobytu.   
V měsíci  září jsme prezentovali náš klub na 
Krajském úřadě v Českých Budějovicích.  Výs-
tavu zahajoval pan Mgr. Studenovský  z Kra-
jského úřadu a celý měsíc bylo možné si výs-
tavu prohlédnout. ; 
Od 6. do 12.10.2014 jsme opět strávili krásný 
týden v lázních Vráž. Byl to týden klidu a po-
hody , pohybu v přírodě. 
K 20. výročí založení společnosti Parkinson 
z.s.  jsme uspořádalii Koncert duchovní 
hudby. (třetí ročník). Tentokrát byl věnován 
jenom parkinsonikům. Na koncertě vys-
toupilo Jihočeské pěvecké sdružení v do-
provodu orchestru Collegium  musicum bud-
vicense. V místě konání koncertu byla us-
pořádána výstava o činnosti PK České 
Budějovice.  

7.-9.11.2011  jsme se zúčastnili Valné hro-
mady SP v Praze. Probírali se zde problémy 
celé společnosti. Je jich poměrně dost. Po VH 
bylo setkání parkinsoniků u příležitosti 20. 
výročí založení Společnosti Parkinson . 20 
členů bylo jmenováno čestnými členy SP. To-
hoto setkání se také zúčastnili přední lékaři 
z neurologické kliniky, jako např. prof. 
Růžička a prof. ROTH.  
To byly akce, které jsme letos pořádali nebo 
se jich zúčastnili. Ale žádná akce by se 
nemohla uskutečnit bez pomoci dalších členů
jak PK klubu Plzeň, tak i PK České Budějovice. 
Velký dík patří Plzeňskům, ani nevím koho 
jmenovat, abych na někoho nezapoměla. 
Zrovna tak je to v PK České Budějovice. Tady 
musím zvláště poděkovat Pavlovi Štronerovi 
za přípravu panelů pro výstavu. Zhostil se své 
práce na jedničku. Věnoval tomu hodně 
práce a času. Dále pak musím poděkovat 
ještě Lídě Harsové, Marušce Vincíkové. Asi 
bych mohla jmenovat ještě další, ale zpráva 
by byla opravdu hodně dlouhá. 

Ing.Bohumila Šindelářová, předsedkyně

PK Poděbrady :

• Pravidelné schůzky každou sudou středu – rehabilitační cvičení na suchu a ve vodě,
ergoterapie, paměťové a společenské hry, základy logopedie

• 1x ročně Pohár ČR ve stolním tenisu

• Podzimní človíčkiáda se seniory z Poděbrad

• Účast na akcích pořádaných Společností PARKINSON o.s. a regionálních klubů zejména 
v Brně, v Novém Bydžově, Olomouci, v Praze,v Předměřicích. Jarní procházka pod vedením 
Pražského klubu v Průhonicích 

• Rekondiční pobyty

• Společenské akce pro zvýraznění Společnosti Parkinson o.s. (Galavečer pro Alzheimerovu 
nemoc,  Adventní koncert, Výstava šikovné ruce našich seniorů v Lysé nad Labem, kde již 
několik let reprezentujeme Společnost Parkinson, o.s.

Dita Daňková, předsedkyně
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PK Ostrava :

Rehabilitační cvičení - Ostrava:  každý čtvrtek 16.00 - 17.00 v CVČ, Ostrava - Poruba, Vietnamská ul.
                                       Nový Jičín: každá středa 15.00 - 16.00 v Domě Fokus
                                       Třinec:       každé úterý a čtvrtek 14.00 - 15.00 - Rehabilitační odd. v Nemoc

nici, ul. Kaštanová
Akce -  Beseda o očistě těla, Čínská medecína
             Beseda s pracovnicemi VZP
             Výlet do Karviné - prohlídka zámku ve Fryštáku, Lázně Karviná - Darkov - otevírání pramenů
             Rekondiční pobyt v Trojanovicích
             Sportovní den "Parkiniáda" 13.6.
             Účast na "Dni služeb" v Ostravě dne 25.6.
             Návštěva "Nádražního muzea" s trenažerem strojvedoucího na nádraží Ostrava-střed  
             Výlet do Klimkovic - tvarůžkové hody  - červenec
            Klubový turnaj v Billiardu, Ruských kuželkách, šipkách  -  červenec, srpen
            Účast na PARKINSONIADĚ v Dubňanech - 1.8.
            O prázdninách pravidelné rehabilitační cvičení v Ostravě

Jarmila Slivečková, předsedkyně

PK Pardubice:

12.2.    Cévní mozkové příhody – MUDr. Dostál
14.3.    Beseda s náměstkem R. Línkem – změny ve zdravotnictví
19.5.    DBS – MUDr. Dostál
14.10.  Roztoušená skleroza – MUDr. Novotná
27.3.   Sportovní hry Předměřice
16.4.   7.výstup na horu Říp
2.5.     Setkání PK Hradec Králové a PK Pardubice na Kunětické hoře
6.6.     Výlet do Hlineckého Betlému a na zámek Slatiňany
17.6.   Setkání klubů HK a PA na Stříbrném rybníce
25.7.   Návštěva závodiště a plavba lodí
12.11. Výroční schůze

Jiří Vála, předseda
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PK Plzeň :

Valer Mičunda, předseda
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PK Ústí nad Labem :

Činnost klubu se úspěšně rozvíjí:

•máme  27 aktivních členů a  9 seniorů, jimž věk a zdravotní stav nedovoluje se pohybo-
vat

•přijali jsme 3 nové členy

•spolupracujeme s Magistrátem města Ústí nad Labem

•podle možností využíváme nabídek kanceláře Praha

•snažíme se zajistit nové sponzory

•pravidelně se scházíme 1x měsíčně

•zúčastnili jsme se výstupu na Říp

•využíváme ozdravné pobyty

•navštěvujeme 1x týdně tělocvik v bazénu 

•1x týdně tělocvičnu

•náš zástupce pan Nejedlý se úspěšně zúčastňuje sportovních akcí SP

•měli jsme besedu s policií o aktuálních otázkách

•navázali jsme spolupráci s novou lékařkou-neuroložkou v Masarykově nemocnici

•podle možnosti navštívíme akci Policie seniorům a dětem

•podle možnosti navštívíme nová malá muzea Policie ČR a Muzeum CO

•plánujeme opět hipoterapii ve Svinčicích

•prostě snažíme se žít svůj život i přes nemoc, která nás postihla

•děkujeme všem, lékařům, sponzorům i členům našich rodin, kteří nám pomáhají

Jako předseda Klubu děkuji výboru a všem členům Klubu za podporu a pomoc.

Milan Hons, předseda

PK Děčín

Klub Děčín je po zavedení členských příspěvků o asi 50% členů menší,řadí se svým počtem 21 
čleenů mezi malé kluby.  Členové klubu jsou z 90% lidé starší 70 let pro které jsou fyzicky 
náročnější aktivity nemožné ( výstup na Říp apd.) klub pořádá tedy jedenkrát týdně cvičení v REHA 
centru kde má pronajatou tělocvičnu i s fyzioterapeutkou a jedenkrát týdně hodinu a půl plavání 
v bazénu. Na svou činnost si sehnal finance sám od statutárního města Děčín a od Církve Husitské. 
Členské příspěvky vybral a odeslal již začátkem roku 2015. Od nového roku zrušil své webové 
stránky pro nízkou návštěvnost ( jen dva členové klubu mají PC a přístup na internet)
Jiná činnost – v květnu se chystá návštěva na hradě v Zákupech na festivalu tvoříme duší
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-Začátek června návštěva výstavy v Lysé nad Labem
-Poslední týden v červnu za spolupráce REHA centra pro členy klubu pořádá kondiční pobytové 
cvičení v Sloupu v Čechách
- po  prázdninách patrně září – datum ještě není dohodnut se klub sejde v kavárně Galerie kterou 
vlastní církev Husitská, k předání kompenzačních pomůcek,které budou hrazeny z výtěžku 
Vánočního koncertu který proběhl v roce 2014.
V průběhu celého roku dva členové klubu p.Ďurďák (předseda) a p.Šmahel (jednatel) organizují 
besedy o tom jak se žije s touto nemocí pro organizace které mohou s touto nemoci se ve své praxi
setkat.
Zhodnocení činnosti klubu Děčín – vzhledem k průměrnému věku a zdravotnímu stavu členů mající
PN je činnost klubu pro členy přínosná a smysluplná.Klub je letos již 4 rokem finančně nezávislým a
pro celou Společnost Parkinson přínosem.

Jan Ďurďák, přededa

PK ZLÍN :

1. Členská základna:

- k 31. 12. 2014 bylo v Klubu evidováno 39 členů, v porovnání s předchozím rokem počet členů klesl o
9. Osamostatnil se klub Uherské Hradiště – 13 osob, přibyli noví členové a bohužel také zemřeli. 

- celý rok 2014 pracoval výbor v tomto složení:   Ing. Zdenka Kymlová – předsedkyně, kronikářka, člen-
ská základna, granty, Anna Ponížilová – pokladní, Ivan Kozel – programový referent, Jan Kvapil – ve-
doucí revizní komise, Marie Kotasová – oslavenci, člen mimo Zlín, Jaroslav Žáček – člen mimo Zlín,
Josef Mikulka – člen mimo Zlín

- výbor se scházel pravidelně každý měsíc – vždy 1. pátek v měsíci

2. Pravidelná činnost:

- zdravotní cvičení se konalo 1x až 2x týdně v 1. pololetí v pátky od 14:45 – 15:45 (Zlín – Podhoří) a
v některé  středy  od  15:00  –  16:00  (Sokolovna  Otrokovice),  ve  2.  pololetí  jsme  zahájili  cvičení
v tělocvičně na Benešově nábřeží, kde jsme se scházeli 1x týdně ve středy od 10:00 do 11:00, cvičení
zajišťovala Ing. Zdenka Kymlová, důraz byl kladen na obnovení svalových nerovnováh, na uvolňování
svalových spazmů, na zpevnění hluboce uložených svalů, na obnovení funkce svalů na plosce nohy, na
zlepšení  psychického  stavu  relaxacemi,  zpěvem,  posloucháním  hudby,  využívány  byly  overbally,
pružné pásky, míčky, masážní míčky, posilovací gumičky, lahvičky – činky, balanční podložky, flexi-bary

- v listopadu byly zahájeny pravidelné tréninky ve stolním tenisu ve středy od 13:00 do 14:00 v herně
oddílu stolního tenisu ve Zlíně na Podvesné
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- logopedie byla zařazována do pravidelných cvičení (uvolňování mimických svalů, masáže, jazykolamy,
hlasité čtení a vyprávění, zpěv)  

- na konci každého čtvrtletí se konalo posezení s jubilanty  - „Kdo se v lednu, únoru, březnu narodil“,
atd 

3. Akce:  
14. 2.  Výroční členská schůze Klubu
27. 3.  Sportovní den v Předměřicích
28. 3.   „Kdo se v lednu, únoru a březnu narodil“
5. 4 .   Účast na 4. Benefičním koncertu v Brně, skupina „Vinařští romantici“
13. 4.  Účast na 7. Výstupu na Říp
1. 5.    Návštěva Městského divadla Zlín - My fair lady
9. 5.    Výlet na Lešnou do ZOO
23. 5.  Klubový miniturnaj v mölkky – Zlín, hřiště na Lesní čtvrti
6. 6.    Účast na Parkiniádě v Ostravě
14. 6.  Zlínský šachový turnajOtrokovice – Sokolovna
Máme úspěšně za sebou 2. ročník „Zlínského šachového turnaje“ se skládáním puzzle a do-

provodnými soutěžemi. Sešlo se 53 účastníků – domácí ze Zlína, skoro domácí z nově utvořeného klubu Uherské
Hradiště a hlavně milí hosté z ostravského klubu, z olomouckého klubu (Hulín), jeden zástupce z Pardubic a také
přátelé z Parkinson Slovácko. 
Zlaté medaile získali: Šachy – Karel Vobořil PK Zlín, Puzzle – Hana Neníčková Parkinson Slovácko, Kop na branku –
Jan Kotek PK Zlín, Věra Poláková PK Olomouc, Střelba na branku – Josef Mikulka PK Zlín, Hana Neníčková Parkin-
son Slovácko, Házení kroužky – Jan Kvapil PK Zlín, doprovod Jarmila Kozlová PK Zlín, Stabil step (stabilní chůze) –
Věra Ambrozová Parkinson Slovácko, Jan Průdek Parkinson Slovácko. 
Akce proběhla v příjemném prostředí otrokovické Sokolovny. Všem moc díky! Poděkování patří také Zlínskému
kraji, který poskytl finanční příspěvek.

14. 6.  „Kdo se v dubnu, květnu a červnu narodil“ - posezenís jubilanty
16. 7.   Výlet do Luhačovic
1. – 3. 8. 7. Parkinsoniáda v Dubňanech
7.  Parkinsoniády  se  z  našeho  zlínského  klubu  zúčastnilo  16  osob.  Naše  výprava  byla

neskutečně úspěšná - získali jsme 9 pohárů a 1 hlavní - putovní. 

19. 9.    „Kdo se v červenci, srpnu a září narodil“ – posezení s jubilanty
10. 10.  „Sport – naděje pro Parkinsona“, účast na akci „Týden zdraví ve Zlíně
18. 10.   Bowling, Brno 
15. 11.   Bowling, Olomouc 
28. 11.  „Co je Parkinsonova nemoc?“ přednáška MUDr. Moniky Záhumenské (účast 22 osob)
12. 12.  Stolní tenis, Olomouc
19. 12.  „Kdo se v říjnu, listopadu a prosinci narodil“ – posezení s jubilanty

„Vánoční posezení“ s harmonikou

4. Rekondice:

22. – 29. 4.Rekondice v Bystrém (10 členů PK Zlín)
1. – 10. 9. Rekondice na Jelenovské členů PK Zlín)
5. – 10. 10.Rekondice v Bystrém  (5 členů PK Zlín)

5. Granty 2014:

- GSK – Společnost Parkinson, o. s.700,- Kč na činnost 
- Statutární město Zlín: 8 000, - Kč na činnost
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                                     3 600,- Kč na Týden zdraví
                                    3 600,- Kč na rekondice 

- Zlínský kraj: 8 000,- Kč na Šachový turnaj
                 7 000,-Kč na Parkinsoniádu

- Společnost Parkinson, o. s. Praha 7 800,- Kč na cvičitelku

Ing. Zdenka Kymlová, předsedyně

PK Hradec Králové

Činnost klubu parkinsoniků Hradec Králové se v uplynulém období skládala z pravidelných cvičení a
jednotlivých akcí.

• Každé úterý v týdnu se scházíme ke cvičení  v  hale v Předměřicích nad Labem. 
• Každý čtvrtek v týdnu cvičíme v bazénu plavecké školy Kačka. 
• 2x do měsíce navštěvujeme logopedii pod vedením Mgr. Kocábkové z ORL kliniky Fakultní 

nemocnice Hradec Králové.
• Na konci loňského roku jsme měli dvě velká klubová setkání. Prvním byla, jako každý rok, 

Mikulášská zábava, na které se scházíme před koncem roku s našimi patrony a přáteli. 
• Poslední akcí loňského roku byl adventní koncert v Novém Bydžově s předvánočním 

posezením u Václava Žďárského.
• Mezi největší akce klubu patří Sportovní hry, které se konají vždy v březnu. Tyto hry jsou 

tradiční akcí klubu Hradec Králové. Letošního ročníku se zúčastnilo 92 soutěžících. 

Činnost klubu Hradec Králové podporuje město Hradec Králové, Královéhradecký kraj, město 
Hořice v Podkrkonoší, soukromé firmy a přátelé klubu. Všem patří velké poděkování členů klubu 
Hradec Králové.

Stanislava Pospíšilová, předsedkyně

PK Uherské Hradiště
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3.II. REKONDIČNÍ POBYTY

Společnost Parkinson je nevládní, nezávislá, nepolitická a nezisková organizace, která pomáhá 
svým členům ,  nemocným Parkinsonovou nemocí      ( dále nemocným PN ) v začlenění a jejich so-
cializaci ve společnosti.  Spolupracuje s lékaři, fyzioterapeuty a všemi ostatními, kteří mohou 
nemocným PN i jejich členům domácnosti usnadnit život.

Hlavními směry činnosti je realizace rekondičních  pobytů, rekondičních docházkových akcí, 
vydávání časopisu a dalších publikací, metodických materiálů a činnost poradenského centra. 
Společnost řídí činnost svých klubů, které sdružují nemocné PN i všechny ostatní, kteří se chtějí do 
práce zapojit.

Základní podmínkou činnosti je zajištění finančních prostředků na činnost. Prioritou zůstává 
potřeba finančního krytí.  Tato činnost může být rozvíjena jen tehdy, pokud Společnost finanční 
prostředky získá.  Proto žádá o poskytnutí dotace organizace s celostátní působností, ale i 
individuální pomoc od jednotlivců je vítána.

Pro rok 2014Společnost Parkinson podala žádost o poskytnutí dotace na Ministerstvo 
zdravotnictví České republiky ( dále MZČR ). Žádost plně respektovala materiál MZČR Program 
grantové podpory ( dále PGP )  pro jednotlivé oblasti.  Společnost zpracovala a předložila tyto 
projekty :

- PGP G1   rekondiční a edukační pobyty se zdravotním programem

-  PGP G2  edukační a docházkové akce

-  PGP G3  ediční činnost

-  PGP G5 organizačně administrativní servis
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Žádosti byly předloženy na příslušných formulářích v požadovaném termínu.

Dodržení termínu bylo náročným úkolem nového, nepříliš mladého výboru. Všichni členové  jsou 
PN a z různých částí republiky.

 Pro nás organizačně nejnáročnějším projektem je projekt G1. Aby bylo dosaženo nejvyšší 
kvality při přípravě, má společnost zpracovánu směrnici pro organizování rekondičních pobytů.

 Pro jednotlivé pobyty jsou předběžně zajišťovány termíny v průběhu předchozího roku, v našem 
případě během pobytů v roce 2013.  Předběžná rezervace umožňuje zpracovat tabulky rozpočtu 
daného pobytu. Současně je

určen realizační tým :

- Vedoucí pobytu – zpracovává realizační rámcový  program,  pracuje s přihláškami na pobyt, 
spolu s dalšími členy realizačního týmu zpracovává denní plán činnosti, zpracovává a 
rozesílá oznámení o zařazení na pobyt , sleduje stav plateb, dbá na seznámení s pobytovým 
řádem , vede dokumentaci, zápisy o zdravotním stavu.  Přebere čestná prohlášení.  
Zpracovává závěrečné hodnocení.

- Členové realizačního týmu dbají na plnění úkolů, dané vedoucím pobytu a v jednotlivých 
bodech jsou mu nápomocni. V závěru zpracují vlastní hodnocení .
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Pro rok 2014byla
zajištěna rezervace v těchto zařízeních

- Hotel Štikov Nová Paka červen   24 účastníků, vedoucí v.Fiedler

- penzion Pastviny ŽEBRÁK srpen  27 účastníků vedoucí Eva Vernerová

- Horský hotel  Jelenovská září 40 účastníků Ing. Zdenka  Kymlová

-  hotel Grádl Železná Ruda  červen 40 účastníků Ing.Bohumila Šindelářová

-  hotel Bystré u Poličky duben  27 vedoucí Věra KINTROVÁ

- hotel Bystré u Poličky říjen 34 vedoucí Věra KINTROVÁ

Rozpočet projektu obsahoval neinvestiční výdaje

- Materiálové 5 500,-

- sužby mimo cestovné 1 032 127,- požadovaná dotace MZČR 350 000,- 

- Mzdové náklady 66 230,-

Pro potřeby projektu rekondiční a edukační pobyty se zdravotním programem   
ZSS/PGP/G1/55/110/4132/14 byla dne 7.4.  poskytnuta dotace na projekt v částce 350 000,- která 
byla skutečně čerpána 

skutečné náklady na projekt činily 956 783,-

celkem bylo organizováno 6 pobytů pro 192  účastníky.

Cíle které si rekondiční pobyty dávají jsou jednoznačně plněny. Je pochopitelné, že ne každý,
který se akce účastní  má požadované výsledky. Ale tato situace je výjimečná.

Doufáme ,  že i v příštím roce dokážeme MZČR přesvědčit o potřebách nemocných 
Parkinsonovou nemocí a dotaci získáme
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3.III.  ČASOPIS PARKINSON

V roce 2014 vyšly tři čísla časopisu Parkinson – č.42, č.43 a č.
44.Redakci vede Zdislava Freund, redakční radu posílil MUDr. Dušek.
V roce 2014 se obsah časopisů nesl v duchu připomenutí 20. výročí 
založení Společnosti Parkinson.

Z obsahu čísla 42 : Benefiční představení – One step before a fall, 7. výstup na horu Říp,
Parkinson kluby, Zpráva ze Slovenska – sbírka na antidekubitné matrace, Rozhovor …

Z bsahu čísla 43 : Poradenské centrum, Příběhy, EPDA, Terapie PN včera a předevčírem – prof.-
MUDr. Ivan Rektor, CSc., Počítače a jak na ně – nová rubrika …

Z obsahu čísla 44 : Valná hromada, Setkání v hotelu Mars u příležitosti 20. výročí Společnosti 
Parkinson, Ze života klubů, Rekondiční pobyty, Pohár ČR ve stolním tenise parkinsoniků...
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3.IV   TRADIČNÍ AKCE SPOLEČNOSTI PARKINSON, o.s.

13. dubna

Již po sedmé vystoupali účastnící této akce,
věnované 

Světovému dni Parkinsonovy
nemoci na bájnou horu Říp.

 Účastníků se sešlo přes sto, pozvání přijali
zástupci německé organizace Deutsche
Parkinson Vereinigung.

8. listopadu

20. výročí svého vzniku oslavila Společnost
Parkinson, o.s.

slavnostním setkáním 
přátel SP 

za účasti vzácných hostů.

Při této významné příležitosti byli 
jmenováni čestní členové Společnosti 
Parkinson, o.s., a to v symbolickém 
počtu dvaceti členů.
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3. prosince
Vánoční koncert v kostele sv. Klimenta

                                3.V   PORADENSKÉ CENTRUM                                

Symbolicky, dne 8. listopadu, u příležitosti setkání k 20. výročí naší pacientské organizace, 
jsme otevřeli v prostorách kanceláře ve Volyňské ulici Poradenské centrum Parkinsnonovy nemoci. 
Kancelář vlastně už takto funguje dlouho, vymezením se jako Poradenské centrum na sebe 
soustředíme dotazy o pomoc tazatelů, kteří dříve hledali cestu k nám velmi nejistě.
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               HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI PARKINSON, o.s.                 

Společnost Parkinson, o.s. byla nucena změnit účetní, což při dvaceti organizačních jednotkách – 
klubech – přineslo komplikace s návazností účetní agendy.
Od roku 2015 zpracovává účetnictví pro Společnost firma PRODIMO.
Abychom získali jistotu, že bude účetní agenda v pořádku, probíhá pro rok 2014 rekonstrukce účet-
nictví.
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Přílohy : Zpráva kontrolní komise o využití státních dotací
                
               Účetní uzávěrka 2014

Zpracovala: Zdislava Freund, předsedkyně SP

Praha 5. 5. 5015


