
  

 

Z Á P I S 

z valné hromady EpiStop z. s.  

se sídlem  Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 (dále jen „EpiStop“) 

konané dne 6. 10. 2017 v 18:30 hod. 
 

 

Program jednání: 
1. Zahájení valné hromady  

2. Informace o aktivitách od valné hromady v roce 2016 

3. Informace o plánovaných aktivitách pro následující období 

4. Závěr 

 

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti  

 

MUDr. Jana Zárubová jako předsedkyně výboru svolala valnou hromadu na den 6. 10. 2017 a zahájila 

ji v 18:30 hod. v kongresovém centru Floret v Průhonicích u Prahy v rámci “Dnů Jiřího Dolanského”. 

 

Valná hromada byla svolána na základě oznámení o konání valné hromady zasláním pozvánky všem 

členům v elektronické formě.  

 

MUDr. Jana Zárubová konstatovala, že dle prezence provedené v 18:30 hodin bylo přítomno 10 členů 

(viz příloha – Listina přítomných).   

 

2. Informace o aktivitách od valné hromady v roce 2016: 

 

EpiJob  

- Michaela Stoupová (ergoterapeut), Kateřina Kolářová (sociální pracovnice), 

- www.epijob.cz, 

- 4 x měsíčně, 1 den v týdnu. 

 

Projekty 

- aktualizace publikace Soubor minimálních diagnostických a terapeutických standardů, 

- řada žádostí o podporu (nadační fond GSK, adventní koncert, společnost UCB ….). 

 

Týden mozku 

- den konání:  16. března 2017 

- diskuze, první pomoc při záchvatu. 

 

Purple Day 

- den konání:  26. března 2017 

 

Epi©run  

- den konání:  13. září 2017 

- běh na podporu lidí s epilepsií. 

http://www.epijob.cz/


  

 

EPPI vodácký triatlon 

- den konání:  23. září 2017 

- běh na 3 km, 10 km jízdy na kole a 2 km pádlování (kajak nebo kánoe), 

- při příležitosti Národního dne epilepsie, který je v ČR vyhlášen na 30. září. 

 

Koncert „Be happy s epi“ 

- den konání:  26. září 2017 

- koncert ke dni epilepsie na náměstí Jiřího z Poděbrad. 

 

Další aktivity:  

- podpora kvality života rodin dětí s epilepsií, 

- soutěž Líbí se ti mami, 

- Národní den epilepsie, 

- desatero pro záchranáře. 

 

 

3. Informace o aktivitách pro následující období: 

 

- udržet EpiJob, 

- EURAP kognice, 

- spolupráce s ČLPE, Společností „E“, IBE, Fyziologickým ústavem AV, MV Consult, Epilepsy Action, 

- projekt Epilepsie a škola, 

- Mezinárodní den epilepsie - 12. února 2018, soutěž fotografií „Life is beautiful“, 

- fundraising. 

 

 

4. Závěr: 

 

MUDr. Jana Zárubová ukončila jednání v 18:45 hodin. 

 

 

5. Přílohy: 

 

a) Listina přítomných 

 

 

Zapsal:   Karolína Bánová    ..................................... 

 

 

Ověřil:   MUDr. Jana Zárubová    ...................................... 


