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1. Obecné informace           

Název Společnost Parkinson, z. s.

Založena 1994

Adresa sídla Volyňská 933/20, 10000 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 pořádá s podporou regionálních institucí nebo ve vlastní režii.
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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. 

Kontrolní komise - Hana Roušalová, Čestmír Čermák, Rudolfa Ohanku nahradila Michaela Filípková

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. 2021  500 členů v 14 klubech, 13 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
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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 2021 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 - 

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:

Časopis PARKINSON č. 63 vyšel v březnu 2021
Náklad 1200 ks, počet stran 40
Přinesl příběhy několika lidí. Časopis vám poradí, jak si ukrátit dlouhou chvíli výrobou drobností, ale také jak 
si procvičit tělo právě při nemožnosti navštěvovat klubová cvičení.
https://www.spolecnost-parkinson.cz/res/archive/045/008489.pdf?seek=1615468812

Časopis PARKINSON č. 64 vyšel v srpnu 2021
Náklad 1200 ks, počet stran 40
Kromě novinek z kanceláře přinesl velký rozhovor o tom, co se děje v ambulaci neurologa, na co se máte 
připravit, jak probíhá vyšetřování, ale i jak se nastavuje léčba, či jaké jsou maximální dávky antiparkinsonik.
https://www.spolecnost-parkinson.cz/res/archive/062/008606.pdf?seek=1630170049

Časopis Parkinson č. 65 vyšel v prosinci 2021
Náklad 1200 ks, počet stran 32
Byli jsme při tom! Čtěte velkou reportáž z cesty našich parkinsoniků na otevřené mistrovství Německa ve 
stolním tenise a  mistrovství světa parkinsoniků v Berlíně, v září 2021.
https://www.spolecnost-parkinson.cz/res/archive/075/008832.pdf?seek=1641757140

  

V soutěži o     Cenu VVOZP     za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení   
získal časopis PARKINSON čestné uznání v tiskové kategorii.
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EPDA (Evropská asociace pro Parkinsonovu nemoc)  2021

Ivona Čudová - pověřená zastupováním Společnosti Parkinson, z. s. v EPDA

EPDA meeting - Setkání členů EPDA (virtuálně) 9. 2. 2021
Cílem této akce bylo seznámení se s pojmem Advokacie a jakým způsobem může Advokacie 
pomoci EPDA v prezentaci jejích požadavků v rámci Evropského parlamentu.
Dalším bodem byla příprava na Světový kongres parkinsoniků v roce 2022 v Barceloně.

EPDA meeting - Výroční členská schůze (virtuálně) 29. 6. 2021
Cílem této akce bylo seznámení se s účetnictvím a konečnými stavem účtu EPDY za rok 2020.  Dále 
schválení rozpočtu na rok 2022. 

EPDA meeting - Úvod do Advokacie. Co je politická advokacie (virtuálně) 10.9. /13.9.2021
Cílem této akce bylo seznámení se s možnosti politické kampaně EPDY. 

EPDA workshop - Zlepšení komunikace zdravotního personálu a pacientů s PN (virtuálně) - 25. 
11. 2021
Cílem tohoto workshopu bylo, aby se zjistily potřeby pacientů s Parkinsonovou nemocí, dále 
porozumění problémům zdravotníků, problémy v komunikaci mezi pacienty a zdravotníky a lékaři, 
návrhy priorit pro edukaci zdravotníků.

Hlasová terapie

Oslovila nás paní Tománková, že by s našimi pacienty uskutečnila hlasovou terapii podle nové 
moderní metody. Finančně hlasovou terapii podpořila firma UCB. Kurzem prošlo 10 účastníků.
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Významné akce v roce 2021

Červenec 2021 -       130. výročí narození Josefa Hory

Září 2021 -                 Světový šampionát ve stolním tenise parkinsoniků v Berlíně

A jak to souvisí s výstupem na Říp?

Říp zůstane zachován. Jeho podoba však nabyde menších rozměrů, nebude oběd, nebudou terénní auta. 
Poslední ročníky navštěvovalo kolem 150ti účastníků a nemalý počet jich absolvovalo cestu na vrchol 
terénním autem. Ćtyři automobily se otočily nahoru a dolů I několikrát, a úzká cesta způsobila komplikace 
ostatním vyhýbajícím se návštěvníkům. Při proslovu na vrcholu jsem se vždy omluvila, uvědomuji si ale, že 
omluva není pro rodiče s kočárky a další návštěvníky to pravé.
Při přemýšlení nad osudem Řípu jsme zvažovali varianty od stávající velké akce až po jeho zrušení.
Říp bude. Bude v tzv. udržitelné variantě, se svačinou v baťůžku, výstupem na kopec po svých, kdo nevyjde, 
bude i tak vítán jako podpora těch zdatnějších.
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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
Společnosti Parkinson, z. s. Jsou to především  předsedové klubů po celé republice, kteří, ač sami nemocní, 
věnují svůj čas a síly práci pro druhé.

25. 5. 2022                                                                                            
Zpracovala
Zdislava Freund, předsedkyně Společnosti Parkinson, z. s.
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