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Vážení přátelé Klubu pacientů mnohočetný myelom, 

dovolte mi v tento okamžik krátké ohlédnutí za uplynulým rokem 2011, který pro naše sdružení 
představuje malý zlom. Vstupujeme do pátého roku naší společné existence občanského sdružení – Klubu
pacientů mnohočetný myelom a já velmi rád konstatuji, že se nám za tuto dobu podařilo vybudovat
dobře fungující organizaci sdružující pacienty s mnohočetným myelomem a jejich nejbližší. Ve světle ak-
tivit posledního období můžeme směle potvrdit, že naplňujeme naše poslání i všechny cíle sdružení
jak v oblasti odborné, tak v oblasti společenské. 
Klubové aktivity se stále těší vysokému zájmu jak pacientů-členů organizace, tak pacientů, kteří členství
zvažují. Členská základna se v tomto roce stabilizovala na počtu 220 pacientů a jejich blízkých. 
Vzhledem k závažné prognóze onemocnění můžeme tuto stabilizaci považovat za velký úspěch. 
V tomto roce jsme na regionech uspořádali 8 klubových setkání, kterých se celkem zúčastnilo 196 
pacientů a jejich blízkých. Jednodenního celorepublikového semináře pod názvem Život s mnohočet-
ným myelomem pořádaného ve spolupráci s Českou myelomovou skupinou, nadačním fondem 
se zúčastnilo 50 pacientů a podzimního dvoudenního celorepublikového vzdělávacího semináře 
pořádaného Českou myelomovou skupinou se účastnilo 98 pacientů.
Za významný posun považuji spontánní zahájení otevřených diskusí v rámci všech klubových setkání
a vzdělávacích seminářů na regionech mezi jednotlivými účastníky, což bylo v minulých letech spíše
výjimečným jevem. Považuji to za jednoznačné potvrzení správně směřovaných aktivit naší organizace,
vhodně volených odborných i společenských témat a především známku toho, že Klub pacientů 
mnohočetný myelom plní své poslání i cíle a nabízí lidem s nemocí mnohočetný myelom alternativu
pro zvládnutí jejich nelehké životní situace. Za podporu tohoto tvrzení a narůstající důvěry lze také
považovat fakt, že v tomto roce došlo k rapidnímu nárůstu kontaktů v naší elektronické poradně.
I v tomto roce jsme se snažili navázat na vznikající tradici jednotných témat pro všechny regionální
skupiny v daném roce. Pro rok 2011 byla výkonným výborem odsouhlasena podpora pohybové aktivity
pacientů s mnohočetným myelomem se zaměřením na pozitivní ovlivnění chronické bolesti zad 
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a kloubního systému včetně nabídky relaxačních technik. Ve spolupráci s lékaři České myelomové skupiny již
několik let oslovujeme fyzioterapeuty a pracovníky v oblasti lázeňství. V tomto roce vzájemná spolupráce 
vyústila v myšlenku realizovat samostatný projekt Klubu pacientů mnohočetný myelom s názvem Jóga 
a mnohočetný myelom. Podle reakcí a zájmu pacientů o pravidelné cvičení mohu s plnou odpovědností 
konstatovat, že tato aktivita je více než vítána a pro všechny zainteresované pacienty vysoce prospěšná.
Kontinuitu činnosti neziskové organizace Klubu pacientů mnohočetný myelom je možné zachovávat díky 
trvalé podpoře našich dlouhodobých partnerů i díky podpoře samotných pacientů a jejich nejbližších. Získané
prostředky, stejně jako všechny aktivity, jsou spravovány v centrále organizace, jejímž sídlem je Brno. V rámci
společného účetnictví jsou dle aktuálních potřeb finanční prostředky přerozdělovány pro jednotlivé regionální
organizační skupiny v Brně, Praze, Plzni, Hradci Králové a Olomouci. 
Vážení přátelé, dovolte mi závěrem poděkovat všem, kteří Klubu pacientů mnohočetný myelom v roce 2011
věnovali svou přízeň, čas, energii a podporu. Věřím, že byla vynaložena účelně a ve prospěch správné věci.
Těším se na setkávání s Vámi při dalších klubových setkáních, vzdělávacích seminářích, odborných i společen-
ských aktivitách nebo na stánkách klubového časopisu. 

Ing. Josef Hájek
předseda sdružení
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Poslání 
Klub pacientů mnohočetný myelom, občanské sdružení je nestátní nezisková organizace založená 
v březnu 2007. Jejím posláním je nabízet kvalitní a plnohodnotné informace nemocným s mnohočetným
myelomem a jejich blízkým, zprostředkovávat setkání nemocných s odborníky z různých oborů 
a pomáhat jim tak orientovat se v tíživé životní situaci.

Naše cíle
• Sdružit pacienty s diagnózou mnohočetný myelom, jejich příbuzné a blízké, všeobecné sestry 

i lékaře podílející se na jejich léčbě.
• Zprostředkovávat dostupnost informací o onemocnění, možnostech léčby a následné péče 

i dalších otázkách, se kterými se pacienti setkávají.
• Vytvořit komunikační prostředek pro sdílení zkušeností mezi pacienty, jejich rodinami či přáteli 

a okolím.
• Zviditelnit pojem onemocnění mnohočetný myelom, který je málo se vyskytující onkologickou 

diagnózou mezi českou veřejností.
• Shromažďovat informace o dostupnosti lékařské péče, které by mohly dále posloužit ke zlepšení

péče o pacienty trpící mnohočetným myelomem.
• Aktivně se účastnit jednání se státními orgány, orgány samosprávy, zdravotními pojišťovnami, 

právnickými a fyzickými osobami. Podílet se na zlepšení dostupnosti vhodných léků pro léčbu 
mnohočetného myelomu a podílet se na připomínkových řízeních právních předpisů, případně 
jiných předpisů a postupů v oblasti léčby.

Zásadní aktivity uplynulých období
• Zahájen projekt Jóga a mnohočetný myelom s vizí nabídnout alternativní cvičební postupy 

pozitivně ovlivňující bolesti zad.
• Aktivní účast ve vznikajícím uskupení pacientských organizací zastupujících vzácná onemocnění.
• Prezentace aktivit sdružení v rámci Festivalu „Brno – Město v srdci Evropy".
• Prezentace klubových aktivit na edukačním semináři pacientské organizace v Polsku - Polish 

Myeloma Patient Help Association v Olsztynu.

O NÁS

2011 

w
w

w
.m

no
ho

ce
tn

ym
ye

lo
m

.c
z

vzmyelom2011 osvit  19.4.2012  8:12  Str. 7



4/5

• Vydán multimediální vzdělávací program na CD nosičích s názvem „Mnohočetný myelom“.
• Vydána publikace s názvem „Aktivní zvládání nové situace“ - projekt Psychologové.
• Prezentace klubových aktivit na semináři v Paříži - Sceletal Care Academy (poškození kostního systému 

onkologickým onemocněním).
• Prezentace klubových aktivit na vzdělávacím semináři pro pacienty s mnohočetným myelomem 

na Slovensku - Škola myelomu.

• Zahájení projektu Psychologové s vizí podpořit pacienty a jejich blízké v jejich obtížné životní situaci.
• Vydána publikace s názvem „Psychologická podpora pro pacienty s mnohočetným myelomem a jejich 

rodinné příslušníky“.
• Podpora pohybové aktivity pacientů s cílem zvýšit jejich povědomí o léčebné rehabilitaci, vhodných 

možnostech pohybu a možnostech lázeňské péče.
• Prezentace klubových aktivit na výročním setkání pacientské organizace v Polsku - IV. Congres Polish 

Myeloma Patient Help Association v Olsztynu.

• Vznik regionální skupiny Klubu pacientů mnohočetný myelom v Olomouci.
• Účast na výročním zasedání evropské pacientské organizace Myeloma Euronet  v Bratislavě.
• Písemná stanoviska Klubu pro ředitele odboru schvalování léků MZ ČR a MPSV.
• Účast na schvalovacím řízení vysoce inovativních léčiv.

• Oficiální zápis na Ministerstvu vnitra ČR pod názvem Klub pacientů mnohočetný myelom, občanské 
sdružení.

• Vznik regionální skupiny Klubu pacientů mnohočetný myelom v Praze.
• Vznik regionální skupiny Klubu pacientů mnohočetný myelom v Plzni.

• Založení přípravného výboru pro vznik občanského sdružení pod názvem Klub pacientů mnohočetný 
myelom.

• Vznik regionální organizační skupiny v Brně.
• Vznik regionální organizační skupiny v Hradci Králové.
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2006
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O čem jsme hovořili na klubových setkáních
Hlavním tématem roku 2011 byla pohybová aktivita pacientů s mnohočetným myelomem a jejich
blízkých. Po velmi dobrých zkušenostech s nordickými holemi jsme vsadili na spojení aktivního 
cvičení s relaxací a dechovým cvičením. Volba padla na jógu, která výše uvedené požadavky 
obsahuje a vznikl projekt Jóga a mnohočetný myelom.

23. březen: Jógová cvičení z pohledu ortopeda. Co nám může přinést cvičení jógy.
19. říjen: Zvládání obtížné životní situace z pohledu psychologie. 

Jarním setkáním v Brně byl oficiálně zahájen projekt Jóga a mnohočetný myelom. Pacienti poprvé 
slyšeli o výhodách jógových cvičení a hned na místě si je i vyzkoušeli. Ke spolupráci jsme oslovili 
primáře ortopedické kliniky FN Brno, doc. MUDr. Martina Repka, Ph.D., a arch. Ing. Vratislava Rybu.
Oba se dlouhodobě jógovým cvičením věnují. Na podzim jsme se vrátili ke stále aktuálnímu tématu,
kterým je psychologie a onkologické onemocnění. Při téměř dvouhodinové řízené diskusi, kterou 
velmi zkušeně vedl PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D., došlo i na velmi závažná témata, jakými jsou 
např. přístup okolí k onkologicky nemocným nebo umírání. Obou setkání se dohromady zúčastnilo
50 pacientů a jejich blízkých.

27. duben: Jak zvládat depresi při diagnóze mnohočetný myelom.
26. říjen: Stomatologická praxe versus preparáty pro léčbu mnohočetného myelomu.

Téma jarního setkání v Praze bylo zvoleno s ohledem na psychicky náročné období končící zimy 
a neslo se v duchu možných změn psychiky u onkologicky nemocných. Praktické rady a doporučení
pacienti získali od MUDr. Aleny Večeřové-Procházkové, na kterou se mohli se svými soukromými 
dotazy obrátit i v průběhu diskuse či následující přestávky. Na podzimním setkání pacienti hovořili 
o stomatologických problémech, protože se bohužel pro pracovní vytížení nedostavil přednášející, 
pacienti se chopili aktivity a předávali si navzájem své zkušenosti. Rozvinula se velmi bohatá 
a plodná diskuse. Obou setkání se dohromady zúčastnilo 55 pacientů a jejich blízkých.

AKTIVITY

BRNO

PRAHA

www.mnohocetnymyelom.cz
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20. květen: Jak může pomoci technika EFT (technika emoční svobody), praktické ukázky.
22. listopad: Zdravotní cvičení s prvky jógy, možnosti využití dechových cvičení k pozitivnímu 

ovlivnění zdravotního stavu.

Jarní setkání hradecké skupiny se uskutečnilo v České Třebové a bylo věnováno alternativním 
postupům, které mohou tvořit vhodný doplněk klasické medicíny v léčbě onkologicky nemocných.
Techniku emoční svobody, založenou na psychologickém přístupu a navazující na principy tradiční
čínské medicíny, představila Mgr. Lenka Fleischmannová. Při podzimním setkání jsme se sešli 
na půdě FN Hradec Králové a věnovali se jógovým cvičením, pacienti si vyzkoušeli jednoduchá 
relaxační cvičení a dechová cvičení. Vše názorně předvedla a podrobně vysvětlila paní Věra Sitná, 
pacienti odcházeli ze setkání s drobným dárkem, relaxačními polštáři. Obou setkání se dohromady 
zúčastnilo 41pacientů a jejich blízkých.

14. červen: Sociální politika a pacienti.
O pozitivním přínosu jógových cvičení na organismus, praktická ukázka.

Setkání pacientů a jejich blízkých v Plzni se v tomto roce uskutečnilo na sklonku jara v tradičně 
příjemných prostorách Hotelu U pramenů. První přednášející, paní Petra Kolerusová, seznámila 
přítomné s novinkami v sociální oblasti a hovořila o kontaktních místech, na která se mohou 
pacienti v případě potřeby obrátit. V další části setkání vystoupila cvičitelka a majitelka Západočeské
školy jógy, paní Ivana Reifenauer. V průběhu téměř dvouhodinového povídání o józe spojeného 
s praktickými ukázkami se pacienti rozhodli uspořádat víkendové setkání, na kterém by měli k dispozici
více prostoru k vyzkoušení předváděných cviků. Podzimní setkání nebylo v tomto roce realizováno pro
zvýšenou zdravotní indispozici pacientů. Setkání se dohromady zúčastnilo 25 pacientů a jejich blízkých.

19. květen: Ledviny a mnohočetný myelom.
Stomatologická péče u nemocných s mnohočetným myelomem.
Dávky a služby sociální péče.

V Olomouci se jarní setkání neslo v duchu obsáhlého a různorodého informačního servisu. MUDr. Jiří 
Orságh hovořil o základní problematice, kterou je postižení ledvin v souvislosti s mnohočetným 
myelomem. Pacienti se dozvěděli také mnoho zajímavého o možnostech stomatologické péče 
od MUDr. et Mgr. Jiřího Minaříka, Ph.D. O sociální problematice hovořila a novinky osvětlila naše 
dlouhodobá a milá spolupracovnice paní Lea Janků. Podzimní setkání nebylo v tomto roce realizováno
pro zvýšenou zdravotní indispozici pacientů. Setkání se dohromady zúčastnilo 25 pacientů a jejich blízkých.
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PUBLIKACE
O čem jsme psali v Bulletinu-klubovém časopise 
V letošním roce byla vydána tři čísla Bulletinu-klubového časopisu. 

Témata prvního čísla – duben 2011/ročník III. 
• Zkušenosti ze semináře pro pacienty s mnohočetným myelomem a rodinné příslušníky v San Francisku. 
• Osteonekróza čelisti při léčbě bisfosfonáty.
• Péče o dutinu ústní.

Témata druhého čísla – září 2011/ročník III.
• Vzdělávací seminář - Život s mnohočetným myelomem.
• Deprese a její léčba, I. část.
• EFT - Technika emoční svobody.

Témata třetího čísla – prosinec 2011/ročník III.
• VII. Vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele.
• Jak se připravit na ambulantní kontrolu.
• Deprese a její léčba, II. část.
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SPOLUPRÁCE 
Česká myelomová skupina, nadační fond je zásadním a dlouhodobým partnerem Klubu pacientů mnohočetný 
myelom, ve vzájemné spolupráci každoročně připravujeme vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným 
myelomem, jejich rodinu a přátele. V tomto roce byl poprvé zorganizován i seminář s názvem Život s mnohočetným
myelomem.

Život s mnohočetným myelomem – 30. květen

Seminář byl uspořádán jako jednodenní a do programu byla zařazena nová témata, která se setkala s velkým 
ohlasem. Nejvíce oceněnou přednáškou bylo sdělení s názvem: „Co bych chtěl vědět, kdybych byl pacient s nově
diagnostikovaným myelomem a kdybych byl pacientem v relapsu. Seznamem připravených otázek přítomné 
provedl prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., předseda správní rady nadačního fondu. Neméně zajímavé bylo vystoupení
MUDr. et. Mgr. Jolany Těšinové, která hovořila o právech pacienta při poskytování zdravotní péče. Dalšími tématy
programu byly terapeutické možnosti u nemocných s mnohočetným myelomem a problematika psychologické 
pomoci nemocným a jejich blízkým. Semináře se celkem účastnilo 50 pacientů a jejich blízkých.

Vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele – 30. září a 1. říjen 

Sedmý ročník semináře proběhl v lázeňském městečku Lednice na Moravě. Celkem se zúčastnilo 98 pacientů 
a jejich blízkých. V rámci programu vystoupili vzácní zahraniční hosté, pan Roman Sadzuga – prezident pacientské
organizace nemocných s mnohočetným myelomem v Polsku, doc. Ing. Miroslav Hrianka, Ph.D., představitel 
Slovenské myelomové skupiny, Klubu pacientov a náš dlouhodobý partner pan Greg Brozeit, zástupce The International
Myeloma Foundation. Součástí vzdělávacího semináře byla i v tomto roce Valná hromada Klubu pacientů 
mnohočetný myelom, které se účastnilo celkem 49 členů sdružení.
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DALŠÍ AKTIVITY
Mediální prezentace

V lednu vystoupil předseda Klubu pacientů MM ing. Josef Hájek na mediálním briefingu konaným pod 
záštitou České myelomové skupiny v Praze. V diskusním panelu hovořil o činnosti pacientské organizace 
za pětileté období činnosti, dotkl se problematiky druhého názoru odborníka tzv. „second opinion“ a o nutnosti
nastavení nových legislativních procesů v léčbě mnohočetného myelomu.

V červnu jsme spolu s dalšími neziskovými organizacemi zatupujícími zájmy pacientů a jejich blízkých 
upořádali třídenní mediální akci v rámci festivalu Brno – město v srdci Evropy s názvem „Neziskovky v srdci FN
Brno“. Informace o činnosti jednotlivých sdružení předávali jak zástupci zúčastněných organizací, tak dobrovolníci.
V rámci doprovodného programu na Náměstí Svobody vystoupila mluvčí FN Brno, která rovněž hovořila 
v televizním pořadu Sama doma.

Diskusní setkání

V březnu proběhl pravidelný edukační seminář partnerské organizace sdružující nemocné s mnohočetným 
myelomem v Polsku a valná hromada členů jejich sdružení. O aktivitách Klubu pacientů MM v České republice
předala zprávu managerka pro mezinárodní spolupráci, paní Iveta Mareschová.
V dubnu se zástupci výkonného výboru Klubu pacientů MM účastnili na IX. Národním workshopu mnohočetný
myelom a ročním setkání České myelomové skupiny, myelomové sekce ČHS v Mikulově.

V červnu se zástupci sdružení na Dni otevřených dveří MZ ČR pořádaných Koalicí pro zdraví a Ministerstvem
zdravotnictví ČR setkali se zástupci dalších neziskových organizací zastupující pacienty se vzácnými 
onemocněními. Hlavním výstupem ze setkání byla formulovaná potřeba vyšší vzájemné spolupráce a tvorby
nástrojů, které by vedly k účinnější obhajobě pacientů se vzácnými onemocněními.w
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PROJEKTY
Projekt Jóga a mnohočetný myelom

22. únor 2011
V únoru získal konkrétní podobu Projekt s názvem „Jóga a mnohočetný myelom“, který po roce můžeme hod-
notit jako velmi úspěšně se rozvíjející aktivitu. V tomto roce mělo celkem 70 pacientů na různých regionech
možnost vyzkoušet si jógová cvičení v rámci klubových setkání. Všichni získali relaxační polštáře. Dalších 
zhruba 120 pacientů získalo informaci o probíhajícím projektu v rámci vzdělávacích seminářů. Zhruba 1000
pacientů s mnohočetným myelomem v  ČR je informováno o projektu a možnosti se do cvičení jógy zapojit
díky distribuci Bulletinu-klubového časopisu, kde jsou informace pravidelně uveřejňovány. V Brně jsou 
informace distribuovány pomocí informačních letáků, které jsou k dispozici všem pacientům přicházejícím 
na myelomovou ambulanci, což zahrnuje zhruba 400 pacientů s mnohočetným myelomem. 

Zájem o jógová cvičení je potvrzen prostřednictvím navazujících cvičení jógy, které v původním projektu vůbec
nebylo plánováno a rozvinulo se jako logicky navazující aktivita. Od března 2011 v Brně pravidelně každý 
týden cvičí skupina pacientů, v Plzni absolvovali členové Klubu víkendové cvičení. V Hradci Králové 
se formuje skupinka pacientů, která má zájem o pravidelné týdenní cvičení.

Pacienti pozitivně hodnotí především skutečnost, že se díky pravidelnému cvičení postupně zlepšuje rozsah 
jejich pohybových schopností a také pozorují zlepšení pohyblivosti kloubů a snížení bolestí zad. Někteří jsou
velmi spokojeni se zařazováním nácviku dýchání a uvádějí, že opravený dechový stereotyp jim usnadňuje 
běžný život. V neposlední řadě upozorňují také na pozitivní vliv pravidelného setkávání, sledování změn 
zdravotního stavu a možnosti diskutovat o svých problémech. Pravidelné cvičení jógy tak nejen zlepšuje jejich
zdravotní stav, ale také podporuje jejich stav psychický.

10/11
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Rozpočet pro rok 2011

Náklady 758 420,- Kč
Výnosy 758 420,- Kč
Plánovaný rozpočtovaný schodek 0,- Kč

Skutečné náklady a výnosy v roce 2011

Náklady 727 501,- Kč
Výnosy 933 159,- Kč
Rozdíl 205 658,- Kč

Náklady na jednotlivé činnosti sdružení

Cestovné   18 513,- Kč
Ostatní služby 21 236,- Kč
Spotřební materiál 37 475,- Kč
Telefonní poplatky, poštovné 14 674,- Kč
Vzdělávací seminář 80 000,- Kč
Klubový časopis, správa webu 116 190,- Kč
Klubové publikace 27 310,- Kč
Občerstvení na klubových setkáních 22 775,- Kč
Náklady koordinátora 380 000,- Kč
Honoráře na klubových setkáních 6 100,- Kč
Ostatní drobné výdaje 3 228,- Kč
Celkem výdaje v roce 2011 727 288,- Kč

V položce „náklady koordinátora“ je zahrnuta částka 240 000,- Kč, kterou je uhrazen plný podíl nákladů v této položce pro rok 2012.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
Zpráva o hospodaření Klubu pacientů mnohočetný myelom za rok 2011
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Finanční majetek

Hotovost na účtu u KB Brno 327 288,40 Kč

Hotovost v pokladnách regionálních organizačních skupin

Regionální organizační skupina Brno 1 316,- Kč
Regionální organizační skupina Praha 1 468,- Kč
Regionální organizační skupina Plzeň 3 730,- Kč
Regionální organizační skupina Hradec Králové 1 640,- Kč
Regionální organizační skupina Olomouc 4 870,- Kč
Hlavní pokladna - správa 6 431,- Kč

Celkem  hotovost v regionálních organizačních skupinách 19 455,- Kč

Finanční majetek celkem 346 743,40 Kč
Příjmy příštích období 200 000,- Kč

AKTIVA CELKEM 546 743,40 Kč
PASIVA CELKEM 546 743,40 Kč
ÚHRADA ZTRÁTY z výsledků minulých let 205 657,99 Kč

Získané prostředky z roku 2011 budou použity na rozpracované úkoly v roce 2012.

Inventury pokladen, bankovního účtu a výnosů příštích období jsou součástí uzávěrky účetnictví a jsou v souladu se zákonem o účetnictví.

Účetnictví sdružení vede dle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zně-
ní pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného ú-
četnictví.
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Výkonný výbor
Předseda: Ing. Josef Hájek

Místopředsedové: Petr Hylena (regionální organizační skupina Hradec Králové)
Ing. Petr Krátký (regionální organizační skupina Plzeň)
Mgr. Ronald Laryš (regionální organizační skupina Olomouc)
Věra Sedláková (regionální organizační skupina Praha)
Miloslava Svěráková (regionální organizační skupina Praha)
Josef Zháňal (regionální organizační skupina Brno)

Dozorčí rada: Ing. Ludmila Gulyásová
Ing. Zdeněk Vrba
Miran Jireš

Účetní: Iveta Smítalová

Koordinátor: Mgr. Alice Onderková 

Manager pro mezinárodní spolupráci: Iveta Mareschová
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Děkujeme společnostem, organizacím 
a všem parterům podporujícím činnost našeho sdružení.

Nadace a NF:
Česká myelomová skupina, nadační fond

Instituce:
Městská část Praha 5

Společnosti:
Celgene s.r.o.
Janssen-Cilag s.r.o.
Novartis s.r.o.
PIGMENTUM s.r.o.

Hmotná podpora a služby:
Baletní studio, Moravské divadlo v Olomouci
Hotel Corado, Česká Třebová
Hotel u Pramenů, Plzeň
Český svaz Jóga v denním životě
Pěvecké uskupení QuARTet
Západočeská škola jógy
Mgr. Lenka Fleischmannová
Lea Janků

Fyzické osoby:
Ing. Petr Bědajánek
Mgr. Oldřich Bura
Ing. Josef Gulyás
Ing. Josef Hájek
Bohumil Kudláček
Jana Křížová
Mgr. Ronald Laryš
Svatopluk Markytán
Karla Markytánová
Alena Matulová
Marta Ryšavá
Miroslav Vysloužil
Růžena Vysloužilová
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Základní údaje o nás
Klub pacientů mnohočetný myelom, občanské sdružení (KPMM, o.s.)
Datum založení: 19. březen 2007
Právní forma: občanské sdružení
IČ: 28551729
Registrován: VS/1-1/66967/07-R
Zapsán: Ministerstvo vnitra ČR
Sídlo: Kamenice 5, 625 00 Brno

Číslo účtu: 35-9276720237/0100

Výroční zpráva 2011
Vydal: KPMM, o.s., v roce 2012
Obsah a texty: Josef Hájek, Alice Onderková, KPMM, o.s.
Grafická úprava, sazba a produkce: EXPISTUDIO, Chudobova 35, Brno
Výroba: ESPISTUDIO, Chudobova 35, Brno
Počet výtisků: 50
Schváleno dne 30. března 2011

Kontakty:
Korespondenční adresa: Klub pacientů mnohočetný myelom o.s.

Kamenice 5, 625 00 Brno
Telefon: 603 310 523
E-mail: koordinatorka@mnonocetnymyelom.cz
Web: www.mnohocetnymyelom.cz

M N O H O Č E T N Ý
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