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VÝROČNÍ  ZPRÁVA 
 

2018 
 

 

 

Když vám řeknou:  
 

"JE TO PARKINSON“ 

 
máte pocit, že vám někdo nespravedlivý vzal váš život. 

později pochopíte, že 

 

 

ŽIVOT POKRAČUJE A ZÁLEŽÍ  

JENOM NA VÁS, JAK. 
 

 

 

 

 

 

http://www.parkinson-help.cz/
mailto:kancelar@parkinson-help.cz
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PARKINSON-HELP Z.S. 
 

 

POMÁHÁM TOBĚ, POMÁHÁM TAK I SOBĚ.  

 

 

KORESPONDENČNÍ ADRESA:   

Dürerova 18  
100 00 Praha 10                 
Tel.: 732 540 715 
IČ: 22754059   

www.parkinson-help.cz        

 

KANCELÁŘ:   

U Vesny 1277/7 
100 00 Praha 10 
Tel. 604 212 444 
email: kancelar@parkinson-help.cz 

 

 

 

„PARKINSON-HELP JE ZÁROVEŇ UPLATNĚNÍM PRO NEMOCNÉ, 

KTEŘÍ UŽ VLIVEM NEMOCI NEMOHOU PRACOVAT NA VOLNÉM 

TRHU PRÁCE A CHTĚJÍ JEŠTĚ BÝT „AKTIVNÍ“, PRACOVAT PODLE 

SVÝCH MOŽNOSTÍ A SCHOPNOSTÍ.“ 

 

 

 

http://www.parkinson-help.cz/
mailto:kancelar@parkinson-help.cz
http://www.parkinson-help.cz/
mailto:kancelar@parkinson-help.cz


 

 
 

www.parkinson-help.cz                                 Parkinson-Help z. s.                                              IČ: 22754059 
kancelar@parkinson-help.cz                        Dürerova 18, Praha 10                                         tel. 604 212 444 

   

3 

VZNIK  

Občanské sdružení Parkinson-Help z.s., bylo založeno v únoru roku 2012 z podnětu Ing. 

Romany Skála-Rosenbaum. 

Dne 4. 11. 2013 došlo ke změně názvu z Asociace Parkinson-Help o. s. na Parkinson-Help o. s., 

na základě podání žádosti o změnu jména. 

Dne 10. září 2015 byla dokončena transformace občanského sdružení podle občanského 

zákoníku č. 89/2012 Sb., a to zapsání do spolkového rejstříku. Bylo zapsáno ve spolkovém 

rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 23950.  

DŮVODEM VZNIKU  nebylo jen šíření informací mezi širokou veřejností, laickou i odbornou, 

ale i postupná snaha zlepšovat podmínky nemocných Parkinsonovou chorobou a jejich 

blízkých.  

 

POSLÁNÍ  

 

Seznamovat širokou veřejnost s obtížemi Parkinsonovy nemoci, 
přispívat ke zkvalitnění života lidí s touto chorobou 

a podporovat komunitní život nemocných v regionech. 
 

VIZE:  

Rozšiřovat aktivity v jednotlivých regionech/krajích a v klubech.  

CÍLE: 

Bořit stigmata o nemoci a umožnit všem nemocným Parkinsonovou chorobou realizovat se v 

činnostech, které jim nabízíme a nesedět doma ve studu. 

PŮSOBNOST:  

Parkinson-Help z.s. působí celorepublikově se svým pěti kluby zasahuje svou činností do 9 

krajů. 

Velmi brzy po založení spolku byl vypracován projekt P-A-R-K-I, který je komplexním 

projektem činnosti Parkinson-Help z.s. 

http://www.parkinson-help.cz/
mailto:kancelar@parkinson-help.cz
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S koncem roku 2018 jsme si shrnuli práci od začátku působení do stručného přehledu. Chtěli 

jsme si ujasnit, jestli opravdu naplňujeme své poslání, vize, cíle. 

Činnost spolku se ale natolik rozšířila a jednotlivé části projektu se dost prolínaly, což občas 

působilo nepřehledně. Proto jsme zvážili specifikovat činnost tak, aby projekt vyjádřil vše, co 

nejstručněji, a přitom velmi jasně.  

Uvědomili jsme si, že podporujeme, apelujeme, radíme, informujeme na dvou rovinách. A sice 

dovnitř – tedy pro nemocné, jejich pečovatele, rodinu, zájemce o nemoc – tedy je to pro ty, 

kterých se nemoc dotýká osobně. 

A druhá rovina působení je pro veřejnost, organizace, instituce, spolky, všude tam, kde je 

potřeba přinášet informace, ale nemoc se těchto osob netýká přímo. 

Z toho plyne přehlednější a srozumitelnější rozložení projektu: 

 

 

 

PROJEKT P-A-R-K-I  

 

 

 
Komunita - Instituce

Rada

Podpora

Apel

http://www.parkinson-help.cz/
mailto:kancelar@parkinson-help.cz
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P – PODPORA       

Edukace, semináře, webináře, weby, Facebook, Youtube a video klipy zde umístěné. 

 A – APEL 

Působení na veřejnost – kampaně, tiskové konference, medializace, osvěta. 

Spolupráce s organizacemi, institucemi, účast v poradních orgánech MZ a MPSV. 

R  - RADA 

Poradny, rady na webech, telefonní konzultace, publikace – časopis, brožury. Porady 

expertům. 

K – KOMUNITY  

→ dovnitř – do řad nemocných a jejich rodin/pečovatel 

I – INSTITUCE                                            

→ ven - nezúčastněným osobám - organizace, ministerstva, instituce, laická i odborná 

veřejnost 

 

Působení dovnitř: 

❖ 11. 4. 2018 (Světový den Parkinsonovy nemoci) jsme pořádali již III. ročník „Odpoledne 
plné pohybu, her a zábavy“ v Domově pro seniory Háje, K Milíčovu 734, Praha 4. 
Všichni příchozí prožili odpoledne s lidmi, se kterými je jim dobře. Nechybělo soutěžení, 
debaty ale také ukázky cvičení i ceny pro výherce. Vše probíhalo, stejně jako předešlé 
ročníky, tedy za účasti klientů z DS Háje společně se členy Parkinson-Help. 
 

❖ Poradna pacientská funguje na telefonním čísle 604 212 444, na Facebooku, na 
webových stránkách jednotlivých klubů. 

 

❖ Zároveň na webových stránkách www.parkinson-help.cz provozujeme bezplatné 
poradny neurologickou, psychiatrickou, psychologickou. 

 
❖ V roce 2018 byly webové stránky klubů sjednoceny tak, aby v nich bylo možné přidávat 

akce, foto, nebo různé připomínky a upozornění. A aby tuto činnost zvládali i lidé, kteří 
neumí pracovat s programy. 

 

❖ Některé kluby si založily Facebookové stránky. 

http://www.parkinson-help.cz/
mailto:kancelar@parkinson-help.cz
http://www.parkinson-help.cz/
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❖ Vedení Parkinson-Help z.s., vstoupilo v jednání s vedením VFN a se III. interní klinikou 1. 

LF UK  a podařilo se zabezpečit nové prostory, které jsou pro většinu členů lépe přístupné. 
Každý první pátek v měsíci se schází zájemci v Charvátově sále III. interní kliniky U 
Nemocnice 1, Praha 2.  

 

❖ Podařilo se i získat prostor pro hlasovou terapii, a to na psychiatrické klinice, Ke Karlovu 
6 Praha 2. Kde se schází naši členové každý pátek od 15-16 hodin. 

 
❖ První květnový víkend byl věnován pobytu na zámku v Kostelci nad Černými lesy. 

Program byl vytvořen hlavně pro členy klubů, kteří jsou aktivní.  Víkend byl nazván 
„Aktivity víkendu“. V sobotu proběhlo školení o používání e-mailové schránky, jak 
zacházet s daty a vše o GDPR. Účastníci měli možnost si prohlédnout zámek, ČLP, více se 
poznat u hry nebo si vyjít na společnou vycházku. 

 

❖ V srpnu 2018 proběhla akce „S Parkinsonem za kulturou“, za finanční podpory 

Ministerstva kultury. 

Přes obrovskou náročnost, velmi horké počasí, omezení nemocí a další drobnosti byla 

tato akce jedinečná a ve vzpomínkách všech zúčastněných zůstává stále. 

Do Prahy se sjeli nemocní i s doprovodem. Do počtu 50 osob byli doplněni pražskými 

uchazeči. Ubytováni byli V křesťanském domově mládeže na Náměstí Míru. 

Skupina se přesouvala z místa na místo pomocí autobusu, jako první absolvovala 

prohlídku Žižkovské věže, kde mohli účastníci Prahu shlédnout  z ptačí perspektivy. Dále 

jízdu historickou tramvají po Praze. Druhý den se uskutečnila prohlídka městem 

autobusem, v plánu byla krypta v kostele sv. Cyrila a Metoděje. Naše průvodkyně měla 

blízký vztah ke skupině Antropoid, proto byla prohlídka velice zajímavá a opravdu 

přinesla hluboké zážitky. 

Autobusem jsme jeli ještě na vyhlídku ke Strahovskému klášteru a na vrch Vítkov. I zde 

byli naši hosté velmi překvapeni kam se Praha posunula. Mnozí byli v Praze poprvé či po 

mnoha letech. Vzhledem k jejich zdravotním problémům, by se na jiný než organizovaný 

výlet s pochopením a s programem uzpůsobeným pro Parkinsonovu nemoc do Zlaté 

Prahy už nikdy nepodívali.  

Nechyběla ani vyhlídková jízda lodí směrem k Vyšehradu a zpět, kam jsme pozvali i 

personál z DS Háje. Přímo na lodi jsme oslavili narozeniny jednoho člena. 

Poslední den pobytu jsme navštívili prostory Poslanecké sněmovny. 

Program byl velice bohatý, naši hosté mají stále na co vzpomínat. Zde je na místě 

poděkovat všem, kteří nám vyšli vstříc ať už zajištěním prohlídky, chápavému řidiči, 

http://www.parkinson-help.cz/
mailto:kancelar@parkinson-help.cz
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starostlivému personálu na lodi i ve věži, ochotným řidičům historické tramvaje. Náš 

velký dík patří Magistrátu Hlavního města Prahy, který nám udělil povolení zajet 

autobusem na Hradčanské náměstí a na vrch Vítkov. Mnozí parkinsonici by se na tato 

místa opravdu již nikdy nepodívali, protože nemoc jim nedovoluje ujít více než pár metrů. 

Pro některé byl tento výlet téměř životní událostí, a my jsme rádi přispěli k její realizaci.      
      Jsme moc rádi, že je dost lid, kteří dokáží nezištně pomáhat. 
 

❖ 17. listopadu jsme měli možnost v divadle Ponec shlédnout derniéru představení 

Damúzy a Spitfire Company One Step Before the Fall podtitulem „Létám jako motýl, 

bodám jako včela. Tvoje pěsti nemohou zasáhnout to, co tvoje oči neuvidí." 

Muhammad Ali. Představení se odehrávalo symbolicky v ringu, ve kterém bojoval 

Muhammad Ali. Ukazovalo jasně, jak Parkinsonova nemoc devastuje tělo a s čím musí 

denně nemocný zápasit. Derniéra byla věnována Parkinson-Help a jejím hostům. 

Hudba a zpěv Lenky Dusilové a taneční výkon Markéty Vacovské mnoha hostům vehnal 

slzy do očí, zvláště těm, kteří s touto nemocí žijí. Mezi čestnými hosty byl i prof. MUDr. 

Robert Jech, který vysoce ohodnotil práci paní Romany Skála-Rosenbaum. Ve foyere 

divadla byla vystaveny plakáty z naší kampaně Doživotí II. 

 

❖ 29. listopad byl den pro vánoční koncert v kostele sv. Martina ve zdi. Návštěvníci si měli 

možnost zazpívat již koledy, ochutnat cukroví, které napekly některé členky pražského 

klubu a zpříjemnit si předvánoční hektické období. 

 

❖ 7. prosince jsme v Charvátově sále uspořádali „Mikulášskou“, která přinesla spoustu 

překvapení, dárků, a hlavně krásného setkání členů pražského klubu. 

 

❖ Webové stránky www.parkinson-help.cz jsou stále jediným komplexním webem o 

problematice Parkinsonovy nemoci. 

 

❖ Informujeme a radíme také na facebooku, kde se mohou zájemci dozvědět více i o 

aktivitách, mohou se dotázat na to, co jim je nejasné. Vznikla podpůrná skupina 

s názvem Podpora Parkinsoniků – i tam je možné se dotázat na cokoli. 

 

❖ Youtube – nabízí množství videí o příznacích nemoci. Videa byla seřazena do skupin 

s názvem o PN obecně, Parkinsonik v běžném životě, Když tělo neposlouchá. Jako 

poslední byly přidány clipy pro pečující či blízké. 

 

❖ Během roku probíhaly „Kognitivní tréninky s Vlaďkou“ formou webinářů. Tato forma 

je velmi vyhovující, protože zájemci se připojují na svém počítači, tedy absolvují 

tréninky z domova. 

http://www.parkinson-help.cz/
mailto:kancelar@parkinson-help.cz
http://www.parkinson-help.cz/
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Působení na venek: 

 
❖ Leden 2018 - Ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch MHA se setkal se 

zástupci pacientských organizací, aby jim představil své priority a vyslechl si jejich 
podněty. Za P-H se zúčastnila Romana Skála-Rosenbaum. 
 

❖ Nákupní centrum Eden v Praze, OC Plzeň a OV Fontána v Karlových Varech opět 
přizvalo Parkinson-Help z.s. do projektu „Únikovka“.   Volně jsme tak navázali na 

spolupráci z roku 2014. Návštěvníci si mohli zahrát „únikovku“ a přitom se na 
plakátech, obrazech, letácích dozvědět informace o Parkinsonově nemoci a o činnosti 
Parkinson-Help z.s. Kampaň probíhala v Praze, v Karlových Varech a v Plzni. 
 

❖ Předsedkyně Podvýboru pro sociální služby a osoby zdravotně postižené Mgr. Lenka 
Dražilová, MBA, navštívila s Parkinson-Help z. s. Domov seniorů Háje. A tak to bylo 
zřejmě historicky první setkání, které se na takové úrovni uskutečnilo v místě, kde se 
služby poskytují, a ne, kde se o nich jen mluví. Paní ředitelka Domova, Mgr. Dagmar 
Zavadilová byla velice vstřícná a ochotně nás, i paní poslankyni provedla celým 
zařízením. 
Hodně se mluvilo o sociálních službách, o zdravotní péči v sociálních službách, a 
pokoušeli jsme se najít řešení, které by bylo reálné, pokud možno komplexní, časem 
snad i systémové. 
 

❖ Z poslaneckého Výboru pro sociální politiku jsme obdrželi nabídku o stručné uvedení 
do problematiky péče o nemocné Parkinsonovou nemocí, kterou jsme splnili a byli 
požádání o delší přednášku. 
 

❖ 22. března jsme pro Podvýbor pro sociální služby a osoby zdravotně postižené 
přednášeli a diskutovali téměř hodinu a půl. 
 

❖ U příležitosti 20. výročí od zavedení metody hluboké mozkové stimulace v ČR a prvního 
centra v Praze i ve východní Evropě proběhla 10. dubna tisková konference na 
ministerstvu zdravotnictví. Konferenci jsme pořádali společně s Neurologickou klinikou 
1.LF UK VFN pod záštitou ministra Vojtěcha. Zúčastnili se jí: ministr Vojtěch, náměstek 
Prymula, z lékařů Prof. Růžička, Prof. Jech, Mudr. Urgošík a pacienti z P-H, u kterých 
byla použita tato metoda. Byla to historicky první tisková konference takového 
rozsahu. Byl dán i prostor vystavit příznaky PN, Doživotí I. 
 

❖ P-H se stalo iniciátorem vzniku Pracovní skupiny a stalo se členem expertního týmu 
MPSV. Zabývají se problematikou neuropsychiatrické péče o pacienty s PN a dalšími 
poruchami řízení pohybu (PS NPPP). 
 

http://www.parkinson-help.cz/
mailto:kancelar@parkinson-help.cz
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❖ P-H iniciovala pracovní skupinu na MZ Pracovní skupina k problematice 
neuropsychiatrické péče o pacienty s Parkinsonovou nemocí a dalšími poruchami 
řízení pohybu (PS NPPP). 

 

❖ Fungují poradny – neurologická, psychiatrická, psychologická. Sociálně odborné 
poradenství je k dispozici ve spolupráci s Ligou vozíčkářů. 
 

❖  

 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PARKINSON-HELP Z.S. 

Nejvyšším orgánem Parkinson-Help z.s. je Valná hromada. 

Ředitelka: Ing. Romana Skála-Rosenbaum 

Předseda: Roman Pošta  

Členové výboru: Eva Veverková, Jana Večlová, Vladimíra Svobodová 

Kontrolní komise: Ing. Jiří Ocelka, Miloslava Pražanová, Olga Poštová 

Předsedové jednotlivých klubů: Marta Veselá, Jana Patočková, Helena Váňová, Jiří Ocelka, 

Vlaďka Svobodová. 

Pro spolek pracují dobrovolníci z řad zdravých, nemocných a jejich rodinných příslušníků. 

Někteří dobrovolníci s námi už pracují na trvalejší bázi při konkrétních akcích. Tato pomoc je 

vítána převážně v regionálních klubech, kde pomoc zdravých je zásadní pro uskutečnění 

aktivit. Pomocnou ruku a podporu máme i ze strany odborníků ve sféře zdravotní, narůstá 

pochopení i v oblasti sociál 

ČLENSTVÍ JE MOŽNÉ PRO: 

▪ nemocné Parkinsonovou nemocí 
▪ rodiny, které mají nemocného s Parkinsonovou chorobou, 
▪ mající profesně k tematice nemoci blízko: pečující, ošetřovatelé, zdravotní i sociální 

personál, 
▪ sympatizanty a podporující ať už se jedná fyzické osoby či právnické. 
 

Benefity, které nabízíme svým členům: 

▪ tištěný časopis VLNY – občasník je jeden z benefitů, které poskytujeme svým 
členům bezplatně. Jde o cenný zdroj informací, námětů, ale i odborných rad od 
lékařů a specialistů, i od pacientů. 

▪ dotované pravidelné aktivity klubů v regionech: cvičení – rehabilitace, taneční 
terapie - terapie s hudbou, cvičení ve vodě, cvičení zaměřené na jemnou motoriku, 
logopedii, přednášky odborné a zájmové, výlety 

http://www.parkinson-help.cz/
mailto:kancelar@parkinson-help.cz
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▪ dotovaná účast (dle rozpočtu) na akcích dalších klubů 
▪ podporované pohybové a edukační pobyty 
▪ aktivity víkendy 
▪ víkendy pro páry s odbornou podporou 
▪ webináře – semináře on line 
▪ poradny – odborné on-line: neurologická, psychiatrická, psychologická a 

pacientská 
▪ možnost odborného vzdělávání 
▪ reprezentovat Parkinson-Help z.s při soutěžích 
▪ zázemí organizace, která se o své členy snaží starat a prosazuje jejich zájmy 
▪ členství v organizaci, která si za 5 let své existence vybudovala uznání a dostala se 

do povědomí veřejnosti 
▪ samozřejmostí zůstává navazování nových přátelství, sdílení a výměna 

zkušeností, podílení se na vedení klubů i centrály, realizování vlastních 
nápadů a jejich uplatňování ve prospěch ostatních. 

 
Finanční podory projektů dle tabulky níže uvedené 

   
 
 
 
                                    

http://www.parkinson-help.cz/
mailto:kancelar@parkinson-help.cz
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KLUBY  

 

PARKINSON-HELP ČESKÝ RÁJ 
www.parkinson-ceskyraj.cz 

 
 

 

 

PŘEDSEDKYNĚ :  Helena Váňová, e-mail: parkinsonceskyraj@email.cz 
 
MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ : Romana Ifkovichová, e-mail: yfa2@seznam.cz 
 

AKTIVITY V ROCE 2018: 

 

Členové cvičí v DPS Radvánovice každé úterý odpoledne s Miloslavou Špínovou. 
 
Každý pátek v Turnově se zúčastňují tance pro parkinsoniky s Lucií Pfeiferovou. 
 
V únoru 2018 proběhlo setkání v Českém ráji s názvem „Šikovné ručičky“. Účastníci si během 
pobytu mohli vyzkoušet enkaustiku (výroba obrázků žehličkou), plést výrobky z pedigu nebo 
vyrábět figurky z korálků. Učitelé těchto ručních prací byli členové Parkinson-Help – Jana 
Patočková, Jana Večlová, Renata Jarošová a Václav Veselý. 
 
 
Světový den Parkinsonovy nemoci si připomněli členové klubu 8. dubna na Řípu. 
 

http://www.parkinson-help.cz/
mailto:kancelar@parkinson-help.cz
http://www.parkinson-ceskyraj.cz/
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Příjemná setkání se spoustou přátel, něco málo projevů, mezi jinými jako vždy vlídná slova 
Václava Žďárského. 
 
Ještě v dubnu si zajeli někteří na výlet do městečka Szklarska Poreba. Je to rekreační, kulturní 
a sportovní středisko v jihozápadním Polsku na rozhraní Jizerských hor a Krkonoš. Příroda tam 
je překrásná. 

 

           

 

Květen přinesl výlet do Hejnic, Lázní Libverda, účastníci si prohlédli Obří sud. 

V září se konalo setkání parkinsoniků v Českém ráji. O tom, že to bylo krásné setkání, plné 

pohody, ale i výletu a cvičení, dokazují fotky. 

V listopadu proběhlo předvánoční posezení se všemi členy klubu i s ředitelkou P-H Romanou. 

        

Finanční podory projektů dle tabulky níže uvedené. 

 

 

http://www.parkinson-help.cz/
mailto:kancelar@parkinson-help.cz
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PARKINSON-HELP OSTRAVA 
https://www.parkinson-ostrava.cz/ 

 

 

 

 

PŘEDSEDA:  Ing. Jiří Ocelka,  e-mail: jiri.ocelka@centrum.cz 

MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ:  Anna Koleková, e-mail. kolekovaanna@seznam.cz 

AKTIVITY  V ROCE 2018: 

 
Klub Ostrava je plošně velmi rozsáhlý.  
Členové se sjíždějí z měst Karviná, Frýdek - Místek, Ostrava, Opava, Hlučín a přilehlých obcí. 
 
Důležitou součástí v životě nemocných PN je pohybová aktivita.  
Členové klubu Ostrava cvičí každý čtvrtek s terapeutkou a dvakrát měsíčně plavou a cvičí 
v bazénu. Procvičují také motoriku, paměť a logické myšlení. 
 
V lednu soutěžili členové klubu mezi sebou v šupci. Byl to trénink a příprava na soutěž, která 
proběhla v únoru se členy klubu ROSKA. 
V březnu absolvovali velikonoční turnaj ve stolním tenise. 
Světový den Parkinsonovy nemoci si připomněli s Rožnovským klubem. 
V květnu se sjeli do Fryštáku na rekondiční pobyt. Během pobytu se cvičilo, hrály hry, chodilo 
se na procházky, odpočívalo, debatovalo o problémech s Parkinsonovou nemocí. Pobyt byl 
užitečný, příjemný a dobře se na něj vzpomíná. A vzpomínají i ti, kteří museli kvůli závadě 
výtahu chodit do druhého patra.  

http://www.parkinson-help.cz/
mailto:kancelar@parkinson-help.cz
https://www.parkinson-ostrava.cz/
mailto:jiri.ocelka@centrum.cz
mailto:kolekovaanna@seznam.cz
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Někteří členové se zúčastnili také setkání v Kostelci nad Černými lesy. Toto setkání pořádala 
centrála Parkinson-Help z.s. 
Parkiniáda v Ostravě se uskutečnila v červnu za hojné účasti nejen členů klubu Ostrava. Opět 
se sjelo množství lidí, kteří se rádi vidí a rádi se spolu popovídají a samozřejmě zasoutěží. 
Karvinský šupec, turnaj a Mikulášská uzavřely rok 2018. 
 

 

 

 

                                           

        

Finanční podory projektů dle tabulky níže uvedené. 

 

 

http://www.parkinson-help.cz/
mailto:kancelar@parkinson-help.cz
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PARKINSON–HELP PRAHA 
https://www.parkinsonpraha.cz/ 

 

 

 

PŘEDSEDKYNĚ:  Marta Veselá, e-mail: vesela.marta@seznam.cz 
 
MÍSTOPŘEDSEDA:  Václav Veselý, e-mail: veselyvaclav@centrum.cz 
 
 
Klub Parkinson-Help Praha se schází z celé Prahy a jejího okolí. 
Pořádají pro své členy tyto pravidelné aktivity: 
  
Pondělí v CSOP Praha 10, Sámova 7, Praha 10 
                 14 - 15 hodin cvičení s Petrou  
                 15 - 16 hodin cvičení s Renou  
Úterý Bazén Pražačka, Praha 3 
                 15 - 16 plavání  
Pátek Psychiatrická klinika, Ke Karlovu 11, Praha 2 
                  15 - 16 hodin hlas, motorika, stabilita s Cecilé da Costa  
 
Každý první pátek v měsíci klubová setkání od 14 hodin v Charvátově sále, U nemocnice 1, 
Praha 1 
 

 

 

http://www.parkinson-help.cz/
mailto:kancelar@parkinson-help.cz
https://www.parkinsonpraha.cz/
mailto:vesela.marta@seznam.cz
mailto:veselyvaclav@centrum.cz
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA „UN IVERZITA DR. PARKINSONA 2018“  

 

         V rámci Univerzity Dr. Parkinsona jsme pro naše členy zajistili cvičení, taneční terapii, 

plavání a cvičení v bazénu. Na schůzkách jsme se zabývali rovněž tréninkem paměti a 

procvičování jemné motoriky (pletení pomlázek, pletení košíků). V druhé polovině roku jsme 

navázali kontakt paní Cecílií de Costa, která by s námi cvičí hlasovou terapii.  

V pondělí a ve středu se v CSOP Sámova 7 Praha 10 od 14.00 do 15.00 hod konalo cvičení 

s Petrou Brachtlovou. Jednalo se o cviky na uvolnění, posílení a protažení svalstva. V pondělí 

po hodině cvičení následovala od 15.00 do 16.00 na tom samém místě taneční terapie 

s Renou. Toto cvičení navštěvovalo 10-15 našich členů 2-3 obyvatelé zdejšího Domova 

seniorů. Každé úterý jsme navštěvovali od 15.15 do 16.00 bazén na Pražačce, kde jsme kromě 

plavání ve vodě i cvičili. Vzhledem k tomu, že cvičení v bazénu je pro nemocné 

s Parkinsonovou nemocí velice dobré, nebylo nám líto vynaložených peněz i když jedna hodina 

v jedné dráze byla podstatně dražší než v minulém roce. Cvičení v bazénu se účastnilo 10-15 

lidí maximálně 20 lidí.  

Největší návštěvnost měly členské schůze. Na tato setkání přišlo mnohdy až 40 členů. Schůze 

se konaly každý první pátek v měsíci. Scházeli jsme se do června v bytovém domě v Malešicích 

a od září jsme se přesunuli do Charvátova sálu, nacházejícího se ve III. Interní klinice VFN na 

Karlově náměstí. Jedná se o velký prostor, v kterém nechybí zázemí, jako je kuchyňka, 

uzamykatelná skříň a toalety. Na shůczkách projednáváme aktuální události, které nás čekají. 

Diskutujeme mezi sebou o problémech s naší nemocí. Nejlepší schůzkou byla schůzka 

prosincová, na níž nás navštívil sám Mikuláš s čertem a andělem. Každý z přítomných dostal 

od Mikuláše malý dárek, který všechny moc potěšil. 

 

Uspořádali jsme celou řadu 

kulturních a společenských akcí. 

Pokračovali v cestách za velkými 

díly architekta Jana Blažeje 

Santiniho-Aichla. Tentokrát jsme 

se vypravili do Žďáru nad Sázavou, 

kde na Zelené hoře stojí poutní 

kostel svatého Jana 

Nepomuckého, jedna z nejlepších 

staveb tohoto architekta. Jeho dílo 

můžeme viděti i v nedalekém 

zámku. Tohoto výletu se zúčastnilo Výlet na Zelenou horu 1 

http://www.parkinson-help.cz/
mailto:kancelar@parkinson-help.cz
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20 členů našeho klubu. Náš klub se ve velkém počtu zúčastnil třídenního letního setkání klubů 

spolku Parkinson-Help v Praze. Mimo jiné jsme měli možnost si prohlédnout pracoviště 

senátu, poobědvat na Žižkovské věži a povečeřet na jednom z parníků Pražské flotily. Další 

zajímavou akcí byl ozdravný pobyt v Českém ráji, který byl umocněn výletem do Dětenic, kde 

jsme si mohli prohlédnout zámek, pivovar a skončit na obědě ve zdejší vyhlášené středověké 

krčmě. 

V druhé polovině roku se 18 lidí zúčastnilo víkendového pobytu na chatě Emilovna, kde jsme 

si po ranní rozcvičce, ještě zacvičili hodinu s Petrou, kterou jsme si na sobotu pozvali. Po obědě 

jsme si udělali odpolední vycházku za houbami.  

Koncem měsíce října 15 lidí navštívilo Letiště Václava Havla, kde byla zajištěna komentovaná 

prohlídka. 

V listopadu byste nás zastihli v Planetáriu a v kostele v. Martina ve zdi, kde jsme připravili 

Vánoční koncert. Na němž se za hudebního doprovodu zpívaly vánoční písně a koledy. 

Vydali jsme kalendář ilustrovaný naší členem panem Veselým. 

Naši členové se zúčastnili některých akcí i u ostatních klubů. 

 

V roce 2018 klub Praha finačně podpořila  MČ Praha 10 a Mč Praha 15 – Dubeč. 

Finanční podory projektů dle tabulky níže uvedené. 

PARKINSON-HELP KARLOVARSKO 
https://www.parkinsonkarlovarsko.cz/ 

 

 

http://www.parkinson-help.cz/
mailto:kancelar@parkinson-help.cz
https://www.parkinsonkarlovarsko.cz/
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PŘEDSEDKYNĚ:  Jana Patočková, e-mail: janka.pat@seznam.cz 

MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ:  Martina Uhrová, e-mail:  martina.uhrova75@seznam.cz  

AKTIVITY V ROCE 2018: 

 
▪ Schůzky klubu vždy v úterý. 
▪ Keramická dílna každou středu. 
▪ Již po třetí se konal Jarní turnaj v šupíkování mezi parkinsoniky seniory 

 

                           
                                            

▪ V létě jsme na pozvání příhraničního spolku Potok absolvovali dvoudenní zájezd do 
Olomouce.  
 

▪ V září proběhl 10 ročník řezbářské dny. Soutěže se zúčastnil parkinsonik Josef Beer. 
 

▪ 1. adventní týden jsme se sešli u naší členky Marie Franke na vánočním posezení. 
Přítomna byla i ředitelka P-H paní Romana Skála-Rosenbaum. 

 
▪ Rok jsme zakončili vánoční besídkou s pohoštěním a cukrovím od členů klubu. 

 
▪ Se společností život 90 a knihovnou Sokolov jsme uspořádali přednášku pro ošetřující 

rodinné příslušníky nemocných Parkinsonovou nemocí. Všichni si mohli vyzkoušet 
gerontooblek, který navozuje stavy parkinsoniků. 

 

                   

http://www.parkinson-help.cz/
mailto:kancelar@parkinson-help.cz
mailto:janka.pat@seznam.cz
mailto:martina.uhrova75@seznam.cz
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Finanční podory projektů dle tabulky níže uvedené. 

PARKINSON-HELP ROŽNOV POD 

RADHOŠTĚM 
https://www.parkinson-roznov.cz/ 

 

 

http://www.parkinson-help.cz/
mailto:kancelar@parkinson-help.cz
https://www.parkinson-roznov.cz/
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PŘEDSEDKYNĚ: Vlaďka Svobodová, e-mail:  vladka-nehty@seznam.cz 

MÍSTOPŘEDSEDA: Jan Svoboda 

AKTIVITY KLUBU: 

 
Pravidelná cvičení probíhají každý týden. Vždy poslední středu v měsíci se uskutečňuje schůzka 
klubu, kde se mimo jiné probírají budoucí aktivity.  
 

První akcí roku 2018 byla exkurze ve Valašském muzeu v přírodě, a to o tradiční výrobě 
modrotisku. Bylo to moc zajímavé a na závěr si každý účastník mohl vyrobit svůj malý ubrus. 
 
23. března proběhl již v pořadí 5. Benefiční koncert pro parkinsoniky a druhý den – se ku 
příležitosti oslav „Světového dne PN“ uskutečnilo velké setkání parkinsoniků na hotelu 
Energetik v Rožnově p. R. Sešlo se tam téměř sto osob a hlavním hostem byl katolický farář z 
Lanškrouna Zbigniew Czendlik s autogramiádou své knihy „Postel hospoda kostel“. 
 
26. dubna se členové sešli na oslavu kulatin Marušky Salavcové. 
  
21.– 25. května proběhl rekondiční pobyt ve Fryštáku. Letos krásně vyšlo počasí, a tak se mohly 
uskutečnit všechny plánované akce. Uprostřed týdne přijely z Prahy ředitelka Romana s 
Blankou Sedláčkovou. 
 
9. června se konala v Ostravě již tradiční Parkiniáda, na které nemohl náš klub chybět a na 
stupních vítězů se to pěkně modralo. 
 
27. června pořádal náš klub první ročník turnaje v mini golfu. Akce proběhla na koupališti v 
Příboře. Počasí nebylo ideální, ale na výkonech to nebylo poznat. Všichni soutěžili s velkou 
chutí, kterou si studeným počasím nenechali zkazit. 
 
Jednou z dalších tradičních akcí klubu jsou naše prázdninová setkání. Tentokrát se uskutečnilo 
na Hutisku u Jany Steskalové a sešlo se přes třicet osob. 
 
Výlet do Prahy se stal událostí, na kterou se nedá zapomenout.  
 
Nejprestižnější akcí je každý rok Parkinsoniáda.  Konala se již po jedenácté, ale tentokrát v 
Liptovském Mikuláši. Byla to akce docela náročná na cestování i na finance, ale někteří členové 
se jí rádi zúčastnili. 
 
MěÚV v Rožnově pod Radhoštěm pořádal Jarmark, kterého se klub též zúčastnil Na Memoriál 
Josefa Salavce klub daroval velký putovní pohár a prvním vítězem, který bude na poháru 
uveden, je člen klubu Ladislav Kocián. 
 
23. listopadu se sjeli členové opět do Olomouce na turnaj ve stolním tenise. 

http://www.parkinson-help.cz/
mailto:kancelar@parkinson-help.cz
mailto:vladka-nehty@seznam.cz
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Závěr roku je spojený s výročím založení klubu, letos ji připomínali členové již sedmé výročí od 
založení. Hráli hry, ochutnávali cukroví, povídali si, plánovali aktivity na další rok. Na tato 
setkání se vždy všichni velice těší a tento rok přijal naše pozvání i místostarosta pan Kučera. 
 

.      

Finanční podory projektů dle tabulky níže uvedené. 

 

Stejně jako v roce předešlém, tak i v roce 2018 byly vydávány VLNY. Časopis od parkinsoniků 

nejen pro parkinsoniky. Rok 2018 byl poznamenán velkými zdravotními komplikacemi, ať už 

vedení P-H, tak ze stejných důvodů musela odejít naše šéfredaktorka Mgr. Hana Hettychová. 

Děkujeme jí za všechnu práci, kterou pro nás vykonala. 

Nákladově byl časopis pokryt z veřejné sbírky. 

 

VYÚČTOVÁNÍ VEŘEJNÉ SBÍRKA ZA ROK 2018 

 

Datum zahájení:  15.12 2014, na dobu neurčitou 

Účel sbírky:  

osvětová a edukační činnost pro nemocné Parkinsonovou nemocí a pro širokou veřejnost 

Způsoby konání sbírky: 

shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu, prodejem 

předmětů, prodejem vstupenek, dárcovskými textovými zprávami, do pokladny 

Číslo sbírkového účtu, banka: 268127424/0300, Československá obchodní banka 

Počáteční zůstatek k 1.1.2018   1.367,85 Kč  

 

http://www.parkinson-help.cz/
mailto:kancelar@parkinson-help.cz
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Vlastní vklad                           0,00 Kč    

Hrubý výtěžek                              2.451,00 Kč  DMS 

                   2.200,00 Kč    dary 

                          3,06 Kč    úroky 

                 90.638,37 Kč    výtěžek z pokladniček  

                 40.914,96 Kč    výtěžek z benefičního představení – GoOut  

Náklady                     249,23 Kč bankovní poplatky 

 

 

Čistý výtěžek sbírky             135.958,16 Kč 

Použití čistého výtěžku  13.618,00 Kč úhrada faktury Tisk Pětka – časopis Vlny 

       5.566,00 Kč    úhrada faktury Jančák Vítězslav - weby 

                                                           21.859,00 Kč    úhrada faktury Jančák Vítězslav – weby 

8.470,00 Kč   úhrada faktury  KPK Reklama – tisk plakátů 

kampaň  

 

 

Zůstatek čistého výtěžku k dalšímu použití    87.813,01 Kč 

Zůstatek na bankovním účtu k datu vyúčtování (31.12.18): 87.813,01 Kč 

GRANTY, DOTACE PŘÍSPĚVKY, DARY, NADACE  

 

Granty, dotace, příspěvek ÚC, SR Kč 

Ministerstvo zdravotnictví 210 475,00  

Ministerstvo práce a sociálních věcí  198 580,00  

Městská část Praha 10 110 000,00  

Město Rožnov 63 500,00  

Sdružení Mikroregion Rožnovsko 25 000,00  

Město Slavkov 20 000,00  

Ministerstvo kultury 20 000,00  

Městská část Praha - Dubeč 20 000,00  

Liberecký kraj 15 000,00  

Město Nový Jičín 10 000,00  

Město Karviná  6 000,00  

Město Turnov 5 000,00  

Město Petřvald 5 000,00  

Město Karviná 5 000,00  

Město Havířov 5 000,00  

 

http://www.parkinson-help.cz/
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Dary nad 10 000 kč  Kč 

  

Medtronic   110 000,00  

Abbvie 98 000,00  

UCB   94 000,00  

Stichting Fontys   83 667,49  

Chemingstav   75 000,00  

Ipsen   50 000,00  

Micronix   50 000,00  

Hajdik   15 000,00  

Bosodchem   15 000,00  

Halašta Milan   10 000,00  

Siko Koupelny 10 000,00  

 

 

 

Nadace  Kč 

Nadace ČSOB 37 000,00  

Nadace OKD  14 000,00  

Nadace Preciosa 10 000,00  
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ROZVAHA: 

 

Aktiva Název účtu 
Počáteční stav 

k 1.1.18 
Obrat 

Koncový stav 
k 31.12.18 

018 Drobný dloudodobý nehmotný majetek do 60000 Kč 10 336,00  -10 336,00  0,00  

028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40000 Kč 304 538,37  -198 371,37  106 167,00  

078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku do 60000 Kč -10 336,00  10 336,00  0,00  

088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku do 40000 Kč -304 538,37  198 371,37  -106 167,00  

112 Materiál na skladě 473,11  4 905,88  5 378,99  

211 Pokladna 44 121,00  -1 713,00  42 408,00  

221 Účty v bankách 150 910,64  247 567,28  398 477,92  

311 Odběratelé 9 067,00  -9 067,00  0,00  

314 Poskytnuté provozní zálohy 29 371,00  -12 879,00  16 492,00  

315 Ostatní pohledávky 2 754,00  0,00  2 754,00  

378 Jiné pohledávky 0,00  -2 100,00  -2 100,00  

381 Náklady příštích období  9 510,68  2 590,39  12 101,07  

Aktiva - celkem 246 207,43  229 304,55  475 511,98  

Pasiva Název účtu 
Počáteční stav 

k 1.1.18 
Obrat 

Koncový stav 
k 31.12.18 

321 Dodavatelé 33 050,00  -8 322,00  24 728,00  

325 Ostatní závazky 128,00  -57,00  71,00  

331 Zaměstnanci  435,00  8 694,00  9 129,00  

342 Daň z příjmu - srážková daň - DPP 16 460,00  -8 670,00  7 790,00  

345 Ostatní daně a poplatky - silniční daň 1 550,00  -750,00  800,00  

346 Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem  0,00  84 524,00  84 524,00  

384 Výnosy přístích období  600,00  0,00  600,00  

389 Dohadné účty pasivní  20 454,72  -868,15  19 586,57  

911 Fondy 173 788,99  155 244,84  329 033,83  

931 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení -530,02  530,02  0,00  

932 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 270,74  -530,02  -259,28  

Pasiva - celkem 246 207,43  229 795,69  476 003,12  

Hospodářský výsledek - ztráta 491,14  
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VÝSLEDOVKA:  

 

Náklady Název účtu 
Počáteční stav k 

1.1.18 
Obrat Koncový stav k 31.12.18 

501 Spotřeba materiálu    0,00   273 718,57   273 718,57 

502 Spotřeba energie    0,00   17 007,38   17 007,38 

511 Opravy a udržování    0,00   5 079,00   5 079,00 

512 Cestovné    0,00   47 164,71   47 164,71 

513 Náklady na reprezentaci     0,00   79 723,04   79 723,04 

518 Ostatní služby    0,00   814 939,71   814 939,71 

521 Mzdové náklady - DPP    0,00   251 733,00   251 733,00 

531 Daň silniční    0,00    800,00    800,00 

549 Jiné ostatní náklady    0,00   16 402,51   16 402,51 

Náklady - celkem    0,00  1 506 567,92  1 506 567,92 

Výnosy Název účtu 
Počáteční stav k 

1.1.18 
Obrat Koncový stav k 31.12.18 

602 Tržby z prodeje služeb    0,00   46 136,14   46 136,14 

604 Tržby za prodané zboží    0,00   2 468,40   2 468,40 

644 Úroky - bankovní účet    0,00    33,87    33,87 

649 Jiné ostatní výnosy     0,00   134 245,88   134 245,88 

682 Dary    0,00   548 237,49   548 237,49 

684 Přijaté členské příspěvky     0,00   56 400,00   56 400,00 

691 
Provozní dotace - dotace, 
granty... - SR, ÚZC 

   0,00   718 555,00   718 555,00 

Výnosy - celkem    0,00  1 506 076,78  1 506 076,78 

Hospodářský výsledek - ztráta -491,14  
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