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1. Obecné informace           

Název Společnost Parkinson, z. s.

Založena 1994

Adresa sídla Volyňská 933/20, 100 00 Praha 10

IČ 60458887

Registrovaná je pod číslem značky L 6265 u Městského soudu v Praze

Bankovní spojení 1766806504/0600 MONETA Money Bank

Pobočný spolek Parkinson klub Brno,
Společnost Parkinson, z. s.
IČ 725 68 275
L 63588 vedená u Městského soudu v Praze
2200280018/2010 Fio banka

Společnost Parkinson, z. s.,  je spolkem nevládním, nezávislým, neziskovým a nepolitickým. Sdružuje ve 
svých řadách pacienty s Parkinsonovou nemocí, jejich rodinné příslušníky, blízké, ale i lékaře, rehabilitační 
pracovníky a další osoby, které se o tuto diagnózu zajímají. Je právnickou osobou. Působí v České republice. 
Vymezuje se jako pacientská organizace.

Základním posláním SP je činnost ve prospěch zlepšení společenského postavení a kvality života pacientů 
s Parkinsonovou nemocí a jejich blízkých. Směrem dovnitř spolek pomáhá zachovat sociální a společenské 
kontakty nemocných především svou činností v regionálních klubech. Věnuje se osvětové a publikační 
činnosti. Vydává časopis PARKINSON, kde spolupracuje s odborníky - lékaři, neurology, psychology, 
fyzioterapeuty, právníky. 
Zastupuje zájmy nemocných Parkinsonovou nemocí jednáním s orgány státní správy a místní samosprávy.
Hlavní činnosti spolku:

1. zakládá Parkinson kluby  po celém území České republiky a koordinuje v nich skupinová cvičení
2. vydává vlastní časopis PARKINSON
3. organizuje tematická setkání pacientů a jejich rodin
4. provozuje poradenské centrum Parkinsonovy nemoci
5. pořádá odborné přednášky lékařů a dalších zdravotnických pracovníků
6. aktivně působí v  organizacích usilujících o zlepšení postavení pacientů
7. hledá cesty, jak zajistit pacientům s Parkinsonovou nemocí lepší péči ze strany státních institucí
8. provozuje vlastní webové stránky, je na FB
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Z historie 

Společnost Parkinson, z. s.  byla založena roku 1994 jako humanitární a nezisková organizace s celostátní 
působností. Postupně zakládá kluby ve městech, kde podporuje jako hlavní činnost skupinová cvičení.
Od roku 1997 vydává vlastní časopis PARKINSON, začíná organizovat rekondiční pobyty, vstupuje do EPDA - 
Evropské asociace pro PN.
V roce 2014 otevírá Poradenké centrum.
V roce 2015 zahajuje projekt značka PARKINSON standard – upozorňující na nutnost respektovet specifika 
péče o pacienta s Parkinsonvou nemocí ve zdravotnických a pečovatelských zařízeních, organizuje proškolení
personálu sociálních služeb a spolupracuje s krajskými sociálními odbory na vytvoření sítě takto 
proškolených zařízení.
Tradičními projekty organizace jsou skupinová cvičení v klubech podpořené dotací MZČR a krajských úřadů, 
ozdravné pobyty pořádané ve vlastní režii.
Mnohaleté členství v EPDA (Evropská asociace pro Parkinsonovu nemoc), vydávání časopisu PARKINSON a 
náklady na provoz konceláře nám pomáhá hradit Úřad vlády ČR.
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2. Struktura organizace

Nejvyšším orgánem Společnosti Parkinson, z..s. je valná hromada. 
Nejvyšším výkonným orgánem je výbor volený valnou hromadou na 3leté období.

Pro volební období 2020 - 2023 byl na valné hromadě konané 29. 6. 2020 v  Praze zvolen výbor, který je
zároveň statutárním orgánem SP. Ze zdravotních důvodů odešla Věra Skoupá, členem výboru byl zvolen Ing.
František Klíma.

Zdislava Freund,
  předsedkyně

Ing. Zdeněk Šula,   místopředseda
Valer Mičunda, místopředseda

Ing. František Klíma Ing. Jaroslav Borák
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Společnost Parkinson, z. s. evidovala k 31. 12. 2020  600 členů v 16 klubech, 15 organizačních jednotek 
organizace a jednom pobočném spolku, Parkinson klubu Brno, Společnost Parkinson, z. s. 

PK Předseda Mobil E-mail

03  Brno  Mgr. Eva Vernerová 606145248 vern.eva@seznam.cz
04  Červený Kostelec  Helena Kukrálová 737109815 helena@kukral.cz
05  České Budějovice Ing. Petr Hořava 604259414 horavaml@seznam.cz

07  Havlíčkův Brod  Ilona Štěpánková 773980506
stepankova@spolecnost-

parkinson.cz
08  Hradec Králové  Stanislava Pospíšilová 737747263 stanapospisilova@seznam.cz
09  Krnov  Anežka Matochová 725258937 agnes.matochova@gmail.com
10  Liberec Jaroslav Rous 728875983 rous.jarda@email.cz
11  Litomyšl  Milada Štursová  720561180 milada.stursova@seznam.cz
12  Mladá Boleslav Eva Fiedlerova 777566383 evafiedlerov@gmail.com
13  Most  Jan Uxa, Věra Reichová 774443552 reichovavera@seznam.cz
14  Olomouc  Mgr. Dagmar Dupalová 737286243 dagmar.dupalova@upol.cz
16  Pardubice  Petr Šimon 775954466 petrstepanka@atlas.cz
17  Plzeň  Valer Mičunda 775342444 val.mic@seznam.cz
19  Praha Ing. František Klíma 604590597 fjklima@gmail.com
20 Ústí.n.Labem  Ing. Milan Hons 606342666 milan.hons@seznam.cz
22  Žďár nad Sázavou  Marie Benešová 607779384 zdarbene@seznam.cz
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3.  Projekty

Rehabilitační cvičení pro osoby s Parkinsonovou nemocí

Skupinové cvičení je v klubech prakticky nejdůležitější aktivitou. Také nejnáročnější na organizaci jak pro 
vedení klubu, tak pro vedení organizace.  Náklady na pronájmy tělocvičen a mzdy cvičitelek hradí ze 70% 
dotace MZČR a regionální dotace.
Pod názvem „Rehabilitace jako součást léčby“ budeme jednat s nemocnicemi, aby na svých rehabilitačních 
odděleních zavedly skupinová
cvičení pro pacienty s PN.
Abychom byli v jednání s
nemocnicemi podpořeni
odborným posudkem, oslovili
jsme EXPY sekci Neurologické
společnosti a máme k dispozici
její kladné vyjádření.
Pravidelná skupinová cvičení mají
prokazatelně vliv na zpomalení
nástupu pozdních komplikací
nemoci.
Cílem projektu je co nejširší
zapojení pacientů do
pohybových aktivit. Skupinová
cvičení jsou pro pacienty motivující, pomáhají  zachovat také sociálních dovedností.
Skupinová cvičení probíhala ve 14 klubech pod vedením 15ti cvičitelek.

Epidemiologická situace v roce 2020 velmi poznamenala skupinová cvičení, uskutečnila se asi jen třetina 
plánovaných hodin.
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Ozdravné pobyty

I zde velmi negativně zasáhla epodemiologická situace, přesto se díky aktivitě klubových vedoucí uskutečnily
ozdravné pobyty - 
ve Vráži u Písku - organizovaný vedením Společnosti v únoru a v říjnu,
v Peci pod Sněžkou Parkinson klubu Hradec Králové, 
hipoterapie Svinčice klubu Ústí nad Labem,
ve Třech studních na Vysočině klubu Brno 
a v Soběšicích Parkinson klubu Plzeň.
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Časopis PARKINSON:

V roce 2020 vydala Společnost Parkinson, z. s. tři čísla časopisu PARKINSON -
č. 60 – 62/2020, nákladem 1 300 ks, o 44 stranách.

Hlavní témata časopisů:
č.60/2020 - Dění v klubech, oblíbené příběhy vás samotných, ale také rozhovory s prof. Janem Rothem, 
ředitelkou SÚKL Mgr. Irenou Storovou, předsedou NRZP Mgr. Václavem Krásou a ředitelkou domova pro 
seniory Senecura Mgr. Petrou Pipkovou. 
č.61/2020 - Často jste se ptali, jak je to s tou marjánkou, funguje to? A jak? V časopise najdete jak oficiální 
pokyny pro nakládání s konopím, tak výtah z webu droga.cz, ale i zkušenosti našich pacientů. 
č.62/2020 - Číslo je věnované rehabilitaci. Mgr. Dagmar Dupalová vás seznámí s možnostmi a způsoby 
ovlivnění pohybových schopností, kluby informují o docházkovém cvičení, projektu podporovaném dotací 
MZČR. 

Vedoucí redakce je od roku 2014 Zdislava Freund, předsedkyně Společnosti Parkinson, z. s.

  

Značka PARKINSON standard

V rámci projektu značka Parkinson standard se podařilo oslovit MPSV s požadavkem na úpravu systému 
péče o pacienty s Parkinsonovou nemocí tak, aby byla respektována specifika péče o ně.

MPSV zřídilo pracovní skupinu za účelem vypracování standardu péče. Poskytli jsme MPSV metodiku péče, 
která je součástí projektu PARKINSON standard, prvních jednání se účatnili tři naši zástupci.

Přes veškerou snahu o dosažení nějakého výsledku se práce skupiny zastavila.
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EPDA

I v letošním roce jako každoročně proběhlo setkání členů Evropské Asociace pro Parkinsoniky,  která je 
známá pod anglickým názvem EPDA. E - je pro Evropa, P - Parkinson, D - onemocnění a A - pro asociaci.
Z důvodu Covid - 19 se  naše setkání uskutečnilo virtuálně, tedy za pomocí internetu a videa. Nebylo  
technicky možné zajistit  klasický dvoudenní časový rozvrh, a tak meeting probíhal  v pondělí 7. září 2020 ve 
zkrácené verzi, a to ve dvou etapách.
Parkinsonově nemoci není stále věnována tak velká pozornost v Bruselu, kterou by si zasluhovala. Proto 
hlavním úkolem EPDA bude nadále zastupovat a obhajovat zájmy parkinsoniků v této instituci a vyjednávat 
lepší a viditelnější pozici mezi ostatními onemocněními tak,  aby bylo možné získat více prostředků pro 
prevenci a léčbu tohoto onemocnění.
 
Světový kongres parkinsoniků - WPC - se uskutečnil v roce 2019 v Kyoto (WPC 2013 v Montrealu se 
zúčastnila Zdislava Freund). Dle členů EPDA, kteří se zúčastnili této akce, se jednalo o velmi zajímavé a 
přínosné setkání. O to více se nyní členské organizace EPDA a členové výboru EPDA budou intenzivněji 
připravovat na světový kongres parkinsoniků v roce 2022 v  Barceloně.  V rámci této strategie se plánuje, že 
každoroční  EPDA meeting  se také uskuteční v tomto španělském městě. 
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Výstup na horu Říp a Vánoční přátelské setkání

Epidemiologická situace zapříčinila, že jsme museli zřušit dvě velké a velmi oblíbené celospolečenské akce, 
kterých se účastnilo 150 návštěvníků na Řípu a 250 návštěvníků v Divalde U hasičů v Praze.

Pobočný spolek Parkinson klub Brno, Společnost Parkinson, z. s.

Když nám koronavirus 12. 3. 2020 zrušil všechny klubové akce včetně dubnových slavností k 
Světovému dni Parkinsonovy nemoci, všichni členové PKB netrpělivě čekali, kdy přísná legislativní opatření 
budou zrušena a klub začne zase fungovat.

Proto Evičky přišly začátkem května s nápadem uspořádat netradiční, velkolepou akci pro všechny 
regionální kluby Společnosti Parkinson, z. s., jako náhradu za jarní oslavy i dobu nařízeného domácího 
vězení, izolace a nečinnosti. A když jsme v Brně, tak kde jinde, než na našem „Prýglu loďó“! Plavba lodí 
přehradou vzbudila velký zájem a zajistit předepsanou hranici do 100 účastníků, se ukázalo být zapeklitým 
oříškem. 

9. 9. 2020 (i to datum vypadá krásně) od rána zářilo slunce příslibem nádherného dne a členové 
výboru s dobrovolníky nastoupili v předstihu do přístaviště a chopili se svých povinností. Přicházející 
účastníci většinou vtipně splnili doporučení vhodného oděvu, a tak se do prezenčních listin na molu houfně 
zapisovali námořníci, neřkuli kapitáni, avšak jedině mezi hosty ze souboru Stará Líšeň se objevila zelenovlasá
vodní víla oděná v květovaném voálu a stejně úžasný vodník. 

Zaevidovaní byli dekorováni barevnou kokardou se znakem PKB, která nahradila palubní lístek. O půl
jedenácté s houkáním lodní sirény připlula k můstku č. 3 krásná dvoupalubová loď UTRECHT s pohledným 
kapitánem. Před nástupem 3 sličné dobrovolnice všem vydezinfikovaly ruce, kapitán odemkl bezbariérové 
WC. Lavice u stolů v přízemí i pohodlná křesílka na horní vyhlídkové palubě se zaplnila. Úderem 11. jsme 
vypluli v počtu 89 lidí vstříc slunci, vodě a dobré náladě.

Plavbu zahájila předsedkyně klubu Mgr. Eva Vernerová. Přivítala všechny přítomné, představila 
vzácné hosty – krajského zastupitele pro regionální rozvoj a starostu Velatic Mgr. Jana Grolicha, 18 zástupců 
regionálních klubů z Hradce Králové, Litomyšle, Zlína, a dalších 20 milých hostů. Např. účinkujícího Juráše 
Látala se svojí chotí a kytarou, Martinu Jelínkovou s fotoaparátem a Zdeňka Kopřivu s kamerou. Student 
posledního ročníku Střední pedagogické školy v Litomyšli, Pavel Krejsa sbíral dotazníky ke své ročníkové práci
na téma Parkinsonovy nemoci. Pozvání k naší radosti přijalo i 9 členů souboru Stará Líšeň, kteří s Jurášem 
rozezpívali a roztančili horní palubu.

Program jsme zahájili společným zpěvem Brněnské hymny parkinsoniků na počest všech kamarádů, 
kteří nemohou být s námi a také pro naše zasloužilé členy Helenu Haimannovou, Ivanu Kiliánovou a Jana 
Marka. Těm rád poblahopřál k našemu upřímnému Poděkování Mgr. Jan Grolich. Dodatečně bude 
Poděkování předáno také Táni Kyncové u příležitosti jejího životního jubilea.

Pak už dobrovolnice roznesly talíře s kuřecími řízečky a výborným bramborovým salátem a poté 
plastové nádobí sesbíraly do tříděného odpadu. K dispozici byla rovněž neslazená voda v 1,5l lahvi. Že tu a 
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tam někdo zlomil plastový příbor? Na míšeňském porcelánu se stříbrným náčiním stolujeme přece doma a 
tady je to příjemná změna, no ne? 

Po jídle a projevech se většina posádky přesunula na sluncem zalitou vyhlídkovou palubu, kochala se
krásnou okolní přírodou a tady se především zpívalo s kytarou. Jiří Látal má široký repertoár – lidovky, 
vinařské, trampské, country, co vás napadne. A přece jsem zaslechla stížnost jedné dámy: 

„Proč to hraje tak vysoko? Já si chci zazpívat, a tak vysoko to nevytáhnu! A proč zpívá písničky, které 
neznáme? Přece je placený od toho, aby nás bavil a já si chci zazpívat písničky, které znám!“ 

Milá paní, Jiří Látal je náš kamarád a vždycky nám hraje a zpívá bez nároků na odměnu a dělá to rád. 
A ostatní zpívali, jak kdo uměl a rádi se učili neznámé písničky a tancovali a všem se to moc líbilo.

Na závěr tří hodinové plavby nás Marta Hubová seznámila s historií a zajímavostmi Brněnské 
přehrady a ti, kteří ještě nebyli unaveni, zakotvili po opuštění lodi v nedaleké restauraci Vingl na kávu, pivko 
a pokec.

Dopravnímu podniku města Brna, Magistrátu města Brna, všem účastníkům, organizátorům a 
dobrovolníkům patří naše upřímné poděkování za krásné odpoledne, nevšední zážitky a radostnou pohodu.

Eva Fialová
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4. Hospodaření organizace
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5. Poděkování

Pacientská organizace vyjadřuje upřímné poděkování všem, kdo podporují její aktivity ve prospěch 
nevyléčitelně nemocných.
Největší podporu zaznamenáváme od Úřadu vlády a Ministerstva zdravotnictví.
Poděkování patří úřadům krajů a obcí, které poskytují dotace Parkinson klubům na regionální úrovni.

Děkujeme dalším dárcům z řad firem, ale i soukromých osob, jejich podpora nám umožňuje dofinancovat 
důležité projekty.
Na tomto místě je nutné poděkovat všem pacientům a jejich blízkým, kteří se podílejí na organizování aktivit
organizace. Jsou to především  předsedové klubů po celé republice, kteří, ač sami nemocní, věnují svůj čas a 
síly práci pro druhé.

25. 5. 2021                                                                                            
Zpracovala
Zdislava Freund, předsedkyně Společnosti Parkinson, z. s.
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