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Společnost Parkinson, z. s.

Byla založena roku 1994 jako humanitární a nezisková organizace s celostátní působností.
K 31. 12. 2015 registrujeme 700 aktivních členů v 21 klubech.

Posláním pacientské organizace Společnost Parkinson, z. s. je činnost ve prospěch zlepšení společenského postavení  a kvality života pacientů s Parkinsonovou 
nemocí a jejich blízkých. Pomáhá zachovat sociální a společenské kontakty především svou činností v lokálních klubech. Věnuje se osvětové a publikační činnosti. 
Spolupracuje s odborníky (lékaři, neurology, psychology, fyzioterapeuty, právníky). Zastupuje zájmy nemocných s Parkinsonovou nemocí a jedná jejich jménem s 
orgány státní správy a místní samosprávy. Společnost Parkinson, z. s. provozuje a vykonává následující hlavní činnosti: 

1. zakládá Parkinson kluby (dále jen „PK“) po celém území České republiky a koordinuje jejich činnost
2. organizuje ozdravné pobyty 
3. vydává vlastní časopis Parkinson
4. organizuje tematická setkání pacientů a jejich rodin
5. provozuje poradenské centrum Parkinsonovy nemoci
6. pořádá odborné přednášky lékařů a dalších zdravotnických pracovníků
7. aktivně působí v nevládních organizacích usilujících o zlepšení postavení pacientů
8. hledá cesty, jak zajistit pacientům s Parkinsonovou nemocí lepší péči ze strany státních institucí
9. provozuje vlastní webové stránky
10. provozuje internetové fórum a chat
11. pořádá benefiční akce a jiné prezentace pro zvýšení osvěty mezi veřejností
12. navazuje kontakty a spolupráci s dalšími podobně zaměřenými organizacemi České republiky i zahraničními.

Členství v organizacích :
 EPDA (Evropská asociace pro Parkinsonovu nemoc) - jediný řádný člen za Českou republiku
 NRZP (Národní rada pro osoby se zdravotním postižením)
 Koalice pro zdraví
 ČAVO (Asociace pro vzácná onemocnění)

Partneři :
 WPC (World Parkinson Congres) - účast v roce 2013
 TREPETLIKA (Pacientská organizace Slovinska)
 APSS (Asociace poskytovatelů sociálních služeb)
 ČAS (Česká asociace sester)
 ASAP (Slovenská asociace sester a pacientů)
 SPS (Společnost Prkinson Slovensko)



Registrační údaje

Název organizace Společnost Parkinson, z. s.

Číslo a datum registrace
L6265 – 22.9.2015 u Městského soudu v 
Praze

Telefon 272739222, 774443561

E-mail kancelar@spolecnost-parkinson.cz

IČO 60458887

Bankovní spolení a číslo účtu GE Money Bank 1766806504/0600

Webové stránky www.spolecnost-parkinson.cz

Fórum Parkinson a chat www.parkinson-forum.cz

Záměry organizace na příští rok :

Pokračovat v dlouhodobých projektech - Rehabilitační cvičení v klubech, vydávání časopisu Parkinson, členství v EPDA, celospolečenská akce ke 
Světovému dni PN, kulturní a sportovní akce a setkání, ozdravné pobyty.

Nově rozvíjené projekty - organizační rozvoj klubů, rozšíření projektu značka PARKINSON standard, rozvoj a profesionalizace organizace.

Poděkování :

Upřímné poděkování za podporu patří všem dárcům, ať už soukromým či firmám, tato podpora je pro činnost organizace nepostradatelná.
Velkou zásluhu na možnosti organizovat cvičení v klubech mají centrální i regionální orgány - hlavně MZČR, krajské a městské úřady.
Poděkování patří Úřadu vlády ČR za pomoc s vydáváním časopisu Parkinson a za dotaci na členství Společnosti Parkinson, z. s. v EPDA.
Členové výboru a předsedové klubů vykonávají veškerou organizační práci pro Společnost Parkinson, z. s. ve svém volném čase a zdarma. Jim patří dík za to, že 
organizace funguje, že může nabídnout pacientům tolik potřebné informace, že se mohou scházet na kulturních a sportovních akcích.



Orgány organizace :

Výbor - statutární orgán 

Funkce Jméno Mobil E-mail
Předsedkyně Zdislava Freund 774443561 freund@spolecnost-parkinson.cz
Místopředsedkyně Ing. Jaroslava Pechová 724788334 pechova@spolecnost-parkinson.cz
Místopředseda Valer Mičunda 775342444 micunda@spolecnost-parkinson.cz
Členka výboru Anežka Matochová 725258937 matochova@spolecnost-parkinson.cz
Člen výboru Jaromír Špaček 736161195 spacek@spolecnost-parkinson.cz

Valná hromada - nejvyšší orgán organizace - delegáty valné hromady jsou předsedové Parkinson klubů a členové výboru.

Společnost Parkinson, z. s. má jeden pobočný spolek (PK Brno) a dvacet organizačních jednotek (Parkinson kluby).

PK Předseda PK Mobil E-mail
Brno Mgr. Eva Vernerová 606145248 pk-brno@spolecnost-parkinson.cz
Červený Kostelec Helena Kukrálová 737109815 pk-c.kostelec@spolecnost-parkinson.cz
České Budějovice Ing. B. Šindelářová 777941517 pk-c.budejovice@spolecnost-parkinson.cz
Děčín Jan Durďák 608809969 pk-decin@spolecnost-parkinson.cz
Havlíčkův Brod Jaroslav Dušek 773980506 pk-h.kralove@spolecnost-parkinson.cz
Hradec Králové Stanislava Pospíšilová 737747263 pk-havl.brod@spolecnost-parkinson.cz
Liberec Zdeněk Konopáč 602350905 pk-liberec@spolecnost-parkinson.cz
Litomyšl Milada Štursová 720561180 pk-litomysl@spolecnost-parkinson.cz
Mladá Boleslav Václav Fiedler 774443560 pk-ml.boleslav@spolecnost-parkinson.cz
Most Jan Uxa 728074713 pk-most@spolecnost-parkinson.cz
Olomouc Radomil Žert 737286243 pk-olomouc@spolecnost-parkinson.cz
Ostrava Jarmila Slivečková 723755688 pk-ostrava@spolecnost-parkinson.cz
Pardubice Jiří Vála 606461697 pk-pardubice@spolecnost-parkinson.cz
Plzeň Valer Mičunda 775342444 pk-plzen@spolecnost-parkinson.cz
Poděbrady Dita Daňková 604892324 pk-podebrady@spolecnost-parkinson.cz
Praha Mgr. M. Kramerová 728784368 pk-praha@spolecnost-parkinson.cz
Ústí.n.Labem Milan Hons 606342666 pk-usti.n.l@spolecnost-parkinson.cz
Zlín Ing. Zdenka Kymlová 774443563 pk-zlin@spolecnost-parkinson.cz
Žďár nad Sázavou Marie Benešová 607779384 pk-zdar.n.s@spolecnost-parkinson.cz 
Uherské Hradiště Ing. Ivona Čudová 724141062 pk-uh.hradiste@spolecnost-parkinson.cz
Krnov Anežka Matochová 725258937 pk-krnov@spolecnost-parkinson.cz



Projekty 2015

Časopis PARKINSON

Podpořený dotací Úradu vlády ČR 100 000 Kč

V roce 2015 vyšla tři vydání časopisu PARKINSON - č. 45, 46 a 47.

V čísle časopisu PARKINSON č. 46 byla provedena rekonstrukce redakční rady. Byl osloven doc. MUDr. Martin Vališ,
Ph.D. - přednosta Neurologické kliniky FNHK, souhlasil s členstvím v redakční radě i se spoluprací jako odborný
garant Společnosti. Se spoluprací souhlasili i doc. Marek Baláž – FNUSA a CEITEC Brno a MUDr. Vojtěch Mach z
FN Plzeň.

Hlavní témata časopisů -

č. 45/2015 – Rehabilitace jako součást léčby Parkinsonovy nemoci
č. 46/2015 – Dostupnost neurologických pracovišť
č. 47/2015 - Akce Kobylisy - Seminář o PN se třemi odbornými přednáškami, varhanní koncert, vernisáž výstavy
fotografií, kurz na PC v rámci projektu počítače do klubů

Ozdravné pobyty
 Ve vlastní režii organizace

Rok 2015 byl pro nás, Společnost Parkinson, z. s. nový z hlediska financování pobytů. Dotace nebyla k dispozici, bylo rozhodnuto uskutečnit pobyby ve vlastní režii.

Byla stanovena tato pravidla :- Cena pobytu byla tvořena pouze částkou za ubytování, bez dalších výdajů za cvičitelky a další položky. 
- S vedoucími pobytu nebyly sepsány dohody o mzdě, pouze neplatili náklady na svůj pobyt.
 - Členům SP byl poskytnut příspěvek na pobyt 300 Kč. 
- Bylo na vedoucích pobytů, zda si s sebou vzali např. cvičitelku, náklady po dohodě s účastníky byly uhrazeny na místě. 

V roce 2015 byly realizovány 4 pobytové akce, pro velký zájem byly doplněny dvěma dalšími. Pobyty byly organizovány prostřednictvím Parkinson klubů, účastníci 
pobytů byli velkou měrou členy pořádajícího klubu.

A. POBYT V HOTELU BYSTRÉ U POLIČKY, Na podkově 84, 569 92 Bystré, 12. – 17. dubna 2015. Vedoucí pobytu paní Dita Daňková, předsedkyně PK 
Poděbrady. Pobyt je hodnocen jako velmi dobrý, jen je postrádán bezbariérový přístup. 



B. POBYT V HOTELU GRÁDL, ŽELEZNÁ RUDA , 26. 6. – 5.
7. 2015. 
Vedoucí pobytu paní Věra Škarvanová. Pobyt proběhl bez
problémů a tradičně na vysoké úrovni.

C. PENZION PASTVINY, ŽAMBERK, 27. 6. – 4. 7. 2015.
Vedoucí pobytu byla paní Dita Daňková. Program byl sestaven
tak, aby byly dodrženy zásady pro rekondiční pobyty, tedy s
prvky logopedie, cvičení. Nechyběly ani procházky.

D. JELENOVSKÁ, VALAŠSKÉ KLOBOUKY, 30. 8. - 7. 9.
2015. Vedoucí pobytu Zdenka Kymlová. Pobyt velmi dobře
hodnocen, vstřícnost personálu, možnosti sportovního vyžití. 

Dodatečně zařazené podpořené pobyty : 

E. HOTEL MAS, SEZIMOVO ÚSTÍ – 20. 9. - 27. 9. 2015. Pobyt
byl již dříve realizován PK MOST. Zázemí hotelu je vkusné,
program byl pestrý. Vedoucím pobytu byl Jan Uxa.

F. LÁZEŇSKÝ LÉČEBNÝ DŮM PRAHA, 5. - 11. 12. 2015.
Vedoucí pobytu Zdenka Kymlová, pobyt doporučen opět pro
další sezónu, výborné podmínky.

Celkově lze říci, že pobyty proběhly velmi dobře a zúčastnilo se
jich 119 účastníků. 



Docházková cvičení a plavání v klubech
Podpořeno MZČR v rámci programu grantové podpory částkou 150 
700 Kč

Organizace docházkových cvičení je hlavní náplní a cílem 
regionálních klubů. Z dotace jsou hrazeny mzdy cvičitelek a nájmy 
tělocvičen a bazénů. Cvičení probíhá ve dvaceti klubech, vždy 
nejméně jenu hodinu týdně. Cvičení se účastní dle zdravotního stavu 
5 - 25 cvičících.

Pokračování v členství v mezinárodní organizaci EPDA 
(Evropská asociace pro Parkinsonovu nemoc), podpořeno 
dotací ÚV 9 400 Kč
Společnost Parkinson z. s. je jediná organizace zastupující ČR v 
EPDA.

Brožura „Máme doma Parkinsona“ 
aneb PARKINSON do kapsy, podpořená darem VZP 35000,-Kč
Vyšla na přelomu roku, postupně probíhá distribuce do 
neurologických ambulancí.



Světový den Parkisonovy nemoci
 Finančně akci zajistila firma UCB částkou 30 000 Kč, terénní vozy zdarma opět poskytla firma ADIservis, nápoje dodala firma Coca-Cola.

8. výstup na Říp 11. dubna proběhl velmi úspěšně. Zaznamenali jsme rekordní účast 150 lidí.
Novinkou byla vytištěná skládačka s informací o historii hory Říp a mobilní toaleta pro
účastníky na vrcholu hory.

Akce KOBYLISY 26. - 28. 11. 2015, Centrum RoSa Kobylisy, největší akce roku
2015 s tímto programem :

1. Projekt „Parkinson kluby Společnosti Parkinson, z. s.“ 
Podpořeno dotaci MPSV 188 160 Kč, firmou UCB částkou 80 000 Kč

Projekt obsahoval vybavení 15 klubů notebooky, tiskárnami, proškolení předsedů v
práci s PC, administrativní agendě klubů a účetnictví. 

2. Seminář o PN s odbornými přednáškami
 Podpořeno dotací MHMP 22 000 Kč a firmou UCB 13 000 Kč 

Seminář o PN měl vysokou úroveň. Přenášejícími byli: 
prof. MUDr. Jan Roth - neurolog, specialista na PN, vedoucí Extrapyramidové poradny
VFN Praha, Mgr. Sofie Ritterová, klinický logoped, doc. MUDr. Jiří Masopust,
psychiatrická klinika FN HK, paní Feifrová, vedoucí oddělení pro pacienty s PN, DS
Praha-Háje.
Na závěr provedli zástupci NRZP seznámení s projektem Euroklíč za současné distribuce. 
Doprovodné akce :
3. Vernisáž výstavy fotografií parkinsoničky Renaty Burianové
4. Varhanní koncert v kostele U Jákobova žebříku v Kobylisích

Organizační servis
podpořeno dotací MZČR v rámci Programu grantové podpory částkou 100 000 Kč

Chod kanceláře pacientské organizace s jednadvaceti kluby , redakci časopisu, práci s webovými stránkymi i organizaci celospolečenských akcí zajišťuje 
předsedkyně Společnosti bez jakékoliv odměny.



Poradenské centrum Parkinsonovy nemoci
jeho činnost není podpořena žádnou finanční pomocí

Poradenské centrum vzniklo na konci roku 2014 s cílem kvalitativně pokročit v naplňování  základní vize organizace – pomáhat pacientům s PN a jejich rodinám 
v každodenním boji s touto chorobou a zkvalitňovat jejich život. Bylo otevřeno v prostorách kanceláře Společnosti Parkinson, z. s.  a poskytuje svým členům - 
pacientům a jejich rodinám důležité informace o nemoci a doplňující informace o dostupných možnostech léčby tohoto nevyléčitelného, postupně progredujícího 
onemocnění. Důležitou roli hraje vědomí, že se svou nemocí nejsou sami. Co je také důležité, snaží se pomáhat nově diagnostikovaným pacientům překonat 
moment “prvního zděšení”  a  orientovat se v nové a nečekané životní situaci.

Pomáhá pacientům  řešit především otázky běžného života, který se s touto diagnózou zásadně mění jak pro pacienta, tak pro jeho blízké (rodinu, přátele i pracovní 
kolektiv). 

Soustředění poradenské činnosti Společnosti Parkinson, z.s. do jednoho místa velmi zefektivnilo možnosti šíření informací, které má Společnost k dispozici.  
Soustřeďuje náměty získané jak od pacientů,  tak od návštěvníků z řad veřejnosti, stížnosti členů SP v souvislosti s jednáním na sociálních a zdravotních odborech a 
předává je odborným pracovníkům (poradcům) SP k řešení.

Výsledkem činnosti poradenského centra je projekt značka PARKINSON standard, který je bude zahájen v roce 2016 a jehož cílem je upozornit na odlišnosti v péči
o pacienta s Parkiinsonovou nemocí a zviditelnit pro ně taková zdravotnická a další zařízení, která tuto péči dokážou zajistit.



Registrace na zapsaný spolek
Od 22. 9. platí změna názvu organizace – Společnost Parkinson, z. s., v účinnost vstoupily nové stanovy SP.

Nejdůležitějšími změnami jsou:

 Jednání spolku navenek – podepisuje předseda a dva místopředsedové, každý zvlášť
 Předsedové klubů mohou na základě plné moci zastupovat statutární orgán ve věci podpisu žádostí a následných smluv o dotacích s regionálními 

institucemi.
 Pobočný spolek Brno, soudem potvrzen od 13.10.2015
 Kromě množství míst, kde je třeba změnit údaje o názvu, byla vyrobena nová razítka pro předsedy klubů a členy výboru s právem podpisu.
 Dne 15.1. bylo účetnictví předáno firmě PRODIMO, Francouzská ul. 94, paní Fraitové. Proběhla rekonstrukce účetnictví roku 2014, a převedení systému 

účetnictví z POHODY na jejich program. 

Webová prezentace

Se změnou právní formy a názvu SP bylo potřeba upravit
nejen oficiální stránky SP, ale i klubové weby. Je třeba
připomenout, že všechny informace o dění ve SP jsou na
oficiálních stránkách Společnosti Parkinson, z. s.– 
www.spolecnost-parkinson.cz

V prosinci byl zřízen profil Společnosti Parkinson, z. s. na
FACEBOOKu a následně webové stránky SP na
Facebooku, od dubna se o ně stará A. Matochová.

25.3.2015 proběhl za naší účasti Hradecký den
rehabilitační a fyzikální medicíny. 

Předsedkyně SP představila účastníkům konference
Společnost Parkinson, z. s. za promítání prezentace.
Vystoupení mělo příznivý ohlas, který ocenila i přednostka
Rehabilitační kliniky a organizátorka konference docentka
Vaňásková osobním dopisem.

http://www.spolecnost-parkinson.cz/


Projekty klubů

PK Poděbrady 

Dne 28.3.2015 se uskutečnil  Pohár ČR ve stolním tenise, který pro pacienty s PN uspořádal TJ Sokol Poděbrady. Druhým hlavním organizátorem byl PK 
Poděbrady – J. Pechová. Turnaj proběhl v přátelské atmosféře a organizátoři se dohodli na jeho konání i v příštím roce.

PK Krnov

Klub vznikl zcela nově jako 21. klub v prosinci 2015.

PK Plzeň

Členské schůze se konají v zasedací místnosti MěÚ Plzeň 2, většinou první středu v měsíci od 15.00hod.  Docházková cvičení v rekondičním a rehabilitačním 
centru MUDr Pittra na Klatovské tř. v Plzni.  Celospolečenské akce: Výstup na horu Říp a od 26.6.-.5.7.2015 welnes pobyt Grádl.  Klubové akce: Opožděný Silvestr 
penzion Melchior 9.1.-11.1. - 2x Lázně Vráž, v červnu návštěva zámku Horšovský Týn, v listopadu Střelské Hoštíce.

PK Pardubice 

Proběhlo rehabilitační cvičení jak v bazénu, tak v tělocvičně ZŠ; dle rozpisu.
Klubová činnost I x za měsíc.
Účast na sportovních hrách v Předměřicích nad Labem dne 3. 3. 2015 . Výstup na horu Říp dne 11. 4.2015
Setkání na Kunětické hoře klubu Pardubice a Hradec králové a Litomyšle dne 1 1.4.2015
Přednáška s policii pro seniory na téma o podvodech páchaných na seniorech dne23.4.2015.
Seminář na téma : neurologické potíže s páteří s MUDr. Dostálem 25.5.
Výlet na zámek v Cholticích dne 20. 6.2015
Projížd'ka lodí Arnošt z Pardubic s účasti klubu Hradec Králové 28. 9.

PK Zlín

Akce celospolečenského významu: 
Rozhovor s předsedkyní PK Zlín ing. Zdenkou Kymlovou v pořadu "Co vy na to"   
v Českém rozhlase Brno na téma Parkinsonova nemoc - 6. 5. 2015. Více zde: http://www.pkzlin.cz/napsali-o-nas/ 
Ozdravný pobyt na Jelenovské, 30. 8. – 4. 9. 2015 
Ozdravný pobyt v Luhačovicích, Lázeňský léčebný dům Praha, 5. 12. -11. 12. 2015  

http://www.pkzlin.cz/napsali-o-nas/


Klubové akce místního významu: 
Klubová miniolympiáda – 27. 5. 2015   
1. „Parki minibál“, Posezení s jubilanty 1. pololetí 2015 – 19. 6. 2015 
I s hosty z uherskohradišťského klubu se nás sešlo 40. Moc děkujeme za výborný hudební doprovod Mirku Olšinovi. 
Výlet do Holešova – 24. 6. 2015 
Výlet na Hrad ve Zlíně – Malenovicích – 22. 7. 2015 
„Sport – naděje pro Parkinsona“, účast na akci „Týden zdraví ve Zlíně 9. 10. 2015 
Náš klub opět připravil v rámci Týdne zdraví ve Zlíně akci i pro veřejnost. Tentokrát jsme poprvé využili prostory Centra pro rodinu Zlín – Senior point, které se 
nachází v Klubu 204.
„Vánoční posezení“ s harmonikou, Posezení s jubilanty 2. pololetí – 18. 12. 2015 

PK Havlíčkův Brod 

11.4.2015 mezinár. den Parkinsoniků Brno Špilberk – 6 osob
14.6.2015 celodenní program v Barovicích – k 15. výročí klubu – přednáška, společný oběd, program v přírodě - 19 osob
14.12.2015 vánoční posezení, zpráva z VH, hodnocení roku 
Docházkový tělocvik 1x týdně kromě prázdnin a obsazené tělocvičny, prům 12 – 8 cvičících, celkem 32 hodin za rok

PK Hradec Králové

Schůzky klubu - četnost : 1 x měsíčně
Docházková cvičení - četnost : 1x týdně, docházkové plavání - četnost : 1x týdně
Logopedie : 1x za 14 dní
Akce celospolečenského významu : Sportovní hry Předměřice nad Labem
Klubové akce místního významu : Bowlingová liga, výstup na Kunětickou horu,
ozdravný pobyt v hotelu Studánka, setkání u Stříbrného rybníka, výlet lodí Arnošt z
Pardubic, účast na akci Handicapped 2015, návštěva divadelních představení,
Mikulášská zábava, adventní koncert a setkání v Novém Bydžově.

PK Děčín 

Schůzky klubu - četnost :4x rok
Docházková cvičení - četnost : 40x rok
Docházkové plavání - četnost :40x rok
Akce celospolečenského významu : výstava Senior Lysá nad Labem
Klubové akce místního významu : společné cvičení s pobytem v Sloupu v Čechách       Recitační pásmo předvedli v rámci zahájení výstavy Šikovné ruce našich 
seniorů v Lysé nad Labem : Jan Ďurďák, Milan Vokráčko, Zuzana Michálková a Hanka



 PK Most
Schůzky klubu - četnost : 1x za tři týdny měsíčně
docházková cvičení - četnost : 1x týdně
Docházkové plavání - četnost : bez omezení – 12 členů
Akce celospolečenského významu : - Výstup na horu Říp u příležitosti Světového Dne parkinsoniků 
Klubové akce místního významu : - Rekondiční pobyt v Sezimově Ústí, Výlet lodí z Ústí n/L do Litoměřic 
Tímto bychom chtěli poděkovat všem sponzorům za finanční dary, které umožňují členům klubu zlepšit kvalitu života tím, že mohou dále absolvovat různá cvičení,
rehabilitace a pořádat další aktivity.
Poděkování náleží především statutárnímu městu Most v čele s primátorem Mgr. Janem Paparegou, jehož kolegové nám pomáhají i jinými způsoby, než finančními
dary. 
Dále poděkování Technickým službám města Mostu, eqviparku Svinčice, dále firmě Pas Oil s.r.o. v čele s ing. Janem Pátkem, Obecnímu úřadu Braňany a v
neposlední řadě personálu restaurace Kaštan v Mostě.
Všem výše uvedeným organizacím patří vřelý dík za vstřícné jednání a ochotu a do nového roku 2016 hodně pohody a spokojenosti přeje Klub Parkinson Most.

PK Brno - pobočný spolek, IČ 72568275, reg. pod zn. L63588 u Městského soudu v Praze

Pravidelné akce:

 rehabilitační cvičení v tělocvičně každý čtvrtek, Sportbalkán Jugoslávská 5, Brno

 trénink stolního tenisu pravidelně každé úterý, Spartak Slatina, Tuřanka 1, Brno

 rehabilitační cvičení v bazénu 1x za 14 dnů, Fitness centrum hotel Interational

 setkání v klubovně, každá 3. středa v měsíci, budova CČSH Husova 16, Brno

Schůzky klubu - četnost : 1x za měsíc

Docházková cvičení - četnost : Celkem 29 krát po 1.5h za průměrné účasti 15 cvičících, max. účast 26 cvičících,  minimální  9 cvičících

Docházkové plavání - četnost : celkem 18 krát  po 1 h , průměrná účast 14 

Stolní tenis - každé utery po 2,5 h tj. 40 krát za celý rok za průměrne účasti  10 členů, 

        max.účast -14 ,min.účast-7 členů

Akce celospolečenského významu :   Slavnostní setkání k poctě 17. výročí založení PKB u příležitosti Světového dne PN na hradě Špilberku. Asi 150 účastníků 
vystoupalo na nádvoří hradu, kde se uskutečnil slavnostní program. Více se lze dočíst v časopise Parkinson č. 46, nebo na webových stránkách klubu. V časopise 
Parkinson č. 46 se lze také dočíst o tom, jak pomáhá klubová činnost jednomu z našich členů. 

 V dubnu jsme prezentovali PN a práci PKB v Českém rozhlase 2 a v České televizi.



 Přátelské setkání se žáky MŠ a ZŠ Horníkova 1, Brno

 V říjnu jsme vernisáži otevřeli společnou výstavu  výtvarnných prací parkinsoniků v Galerii Hády na ZŠ Horníkova pod názvem 

P ř í r o d a, p o h y b   a  P a r k i n s o n -  ž i v o t   v   r a d o s t i

 Provedli jsme mezi nemocnými dotazníkové šetření, kterým chceme charakterizovat a analyzovat soubor členů klubu z  hlediska jeho struktury, testovat
případné souvislosti, posoudit účinky léčby a dosažené výsledky použít k prospěchu všech parkinsoniků. Touto ojedinělou aktivitou bychom rádi zvýšili
povědomí laické veřejnosti o PN. Vyhodnocení projektu je ukončeno, závěrečnou zprávu jsme předložili lékařskému týmu FNUSA pro zkvalitnění lékařské
péče o parkinsoniky. Originál je uložen na vedení klubu s tím, že pokud by byla jakkoliv zveřejňován, pouze s naším souhlasem.

Klubové akce místního významu : 

 generální zkoušky muzikálů MDB ( leden, květen, říjen, prosinec)

 vycházky do arboreta MZLU ( únor, duben, květen,říjen, listopad)

 účast na sportovních akcích pořádaných PK Hradec Králové v Předměřicích, Poděbrady, Ostrava a Olomouc

 klubový turnaj ve stolním tenise Memoriál Luboše Vernera

 sportovní setkání - 7. ročník Bukovinský pohár v Bukovince

 Seminář Psychomotorické hry pro parkinsoniky - červen a listopad. Tím jsme uzavřeli tříletou spolupráci s Fakultou sportovních studií MU na projektu Rozvoj
v oblasti pedagogicko-výzkumných aktivit. V jiné formě však budeme nadále pokračovat ve spolupráci.

 Účast na mezinárodní sportovní soutěži Parkinsoniádě v Dubňanech (srpen)

 Bowlingový klubový turnaj – říjen

Hospodaření PK Brno:

Příjmy: Pokladna 38 566 Kč, bankovní účet 101 072 Kč

Výdaje:Pokladna 38 417 Kč, bankovní účet 54 161 Kč



Hospodaření v roce 2015
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	Společnost Parkinson, z. s.
	Byla založena roku 1994 jako humanitární a nezisková organizace s celostátní působností. K 31. 12. 2015 registrujeme 700 aktivních členů v 21 klubech.
	Projekty 2015
	Organizace docházkových cvičení je hlavní náplní a cílem regionálních klubů. Z dotace jsou hrazeny mzdy cvičitelek a nájmy tělocvičen a bazénů. Cvičení probíhá ve dvaceti klubech, vždy nejméně jenu hodinu týdně. Cvičení se účastní dle zdravotního stavu 5 - 25 cvičících.
	Pokračování v členství v mezinárodní organizaci EPDA (Evropská asociace pro Parkinsonovu nemoc), podpořeno dotací ÚV 9 400 Kč
	Brožura „Máme doma Parkinsona“ aneb PARKINSON do kapsy, podpořená darem VZP 35000,-Kč

