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Vážení přátelé Klubu pacientů mnohočetný myelom,

otevíráte v pořadí již pátou výroční zprávu Klubu pacientů mnohočetný myelom a již popáté čtete úvod-
ní slovo předsedy sdružení – omlouvám se předsedy spolku. Takový je totiž náš nový oficiální název  
od 14. listopadu 2014, kdy se nám podařilo naplnit všechny legislativní povinnosti, a byli jsme zapsáni  
u Krajského soudu v Brně.

Jaký tedy vlastně rok 2014 byl? Co nám vzal a co nám přinesl? Bylo toho opravdu hodně a všechny podrob-
nosti najdete na následujících stránkách. Jak jej ale zhodnotit krátce a jednoduše? Nabízí se jedna možnost. 
Podle čínského kalendáře se od ledna 2014 tento rok odvíjel ve znamení dřevěného koně. Jako by ani 
nešlo o obrazný slovní obrat, ale o skutečnost. Rok 2014 uběhl velmi rychle, ale ta rychlost byla příjemná 
a naplněná. Rok 2014 byl velmi náročný a vyžadoval notnou dávku trpělivosti, museli jsme zvládnout velký 
kus práce, která nebyla většinou na první pohled viditelná, ale ty viditelné výsledky rozhodně stojí za to. 
Rok 2014 byl naplněn novými setkáními a zkušenostmi, na základě kterých se nám podařilo navázat spo-
lupráci s novými partnery a mnohdy jsme získali nejen nové partnery, ale i přátele, kteří se nezištně připojili 
k našim aktivitám. Dalo by se tedy říci, že rok 2014 se ve své charakteristice v mnohém podobá tomu nád-
hernému zvířeti, kterým kůň bezesporu je. Byl rychlý, naplněný vytrvalou prací a vyznačoval se ušlechtilostí 
našich přátel a partnerů. Snad se mnou budete po přečtení výroční zprávy Klubu pacientů mnohočetný 
myelom za rok 2014 souhlasit.

Vážení přátelé, dovolte mi poděkovat, za to, že jste se v minulosti nebo v roce 2014 rozhodli být součástí 
Klubu pacientů mnohočetný myelom. Za to, že jste se rozhodli spojit část svého pracovního nebo osobního 
života s našimi aktivitami. Upřímně děkuji za veškerou pomoc a podporu, kterou nám poskytujete, a která 
je pro nás životně důležitá. Těším se na další spolupráci a těším se na setkání s vámi.  

Petr Hylena 
předseda spolku
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Poslání 

Klub pacientů mnohočetný myelom je nestátní nezisková organizace, zapsaný spolek, založený z iniciativy pacientů a jejich 
blízkých v březnu 2007. 

Jeho posláním je nabízet plnohodnotné informace lidem s mnohočetným myelomem a jejich blízkým, zprostředkovávat setkání 
s odborníky z různých oblastí a pomáhat jim orientovat se v tíživé životní situaci.

Zásadní změny roku 2014

1. leden 2014 – vstoupilo v platnost rozhodnutí Valné hromady Klubu pacientů mnohočetný myelom z 14. září 2013, kterým 
se členové rozhodli platit pravidelné členské příspěvky.

15. říjen 2014 – Valná hromada odsouhlasila změnu stanov Klubu pacientů mnohočetný myelom. Dle nových stanov je sta-
tutárním orgánem pouze předseda spolku (volený členskou schůzí), který řídí činnost spolku a jedná jeho jménem v plném 
rozsahu. Při svých rozhodnutích přihlíží k doporučením a návrhům zástupců regionálních Klubů. Zástupci regionálních Klubů 
(voleni členy daného regionálního Klubu) tvoří Rozhodčí komisi, která je kontrolním orgánem spolku. Rozhoduje všechny spory 
vzniklé ve spolku, zejména spory vzniklé mezi předsedou a jiným výkonným orgánem. Dalším kontrolním orgánem spolku je 
Kontrolní komise, tvořená třemi volenými členy Klubu pacientů MM. Kontrolní komise dohlíží na řádné vedení záležitostí spolku 
a kontroluje, zda spolek vykonává své činnosti v souladu se stanovami a právními předpisy. 

14. listopad 2014 – Klub pacientů mnohočetný myelom, občanské sdružení byl oficiálně zapsán dle nových legislativních po-
žadavků a stal se Klubem pacientů mnohočetný myelom, z.s. (zapsaný spolek). Spolek je od toho dne veden u Krajského soudu 
v Brně pod č. j.:  L 12333.

O NÁS



BULLETIN - Klubový časopis

Bulletin Klubový časopis vydává Klub pacientů mnohočetný myelom již šestým rokem. V roce 2014 jsme se rozhodli 
změnit nejen grafiku, ale také obsahovou část klubového časopisu. Abychom vyšli co nejvíc vstříc požadavkům našich 
čtenářů, oslovili jsme je pomocí dotazníku a požádali je o vyjádření svých představ, názorů a doporučení. Ptali jsme se na 
to, které články nejvíce čtou, co s časopisem udělají, když jej přečtou, jak se jim líbí grafika a obsahová část a také na to, 
co by v časopise nejraději změnili nebo doplnili.

Získali jsme celkem 60 odpovědí, které byly pro naši další práci velmi důležité. Nejen že nám získané odpovědi napo-
mohly při vytváření nových grafických návrhů, ale také jsme získali mnoho nových podnětů, k obsahové části časopisu. 
Z odpovědí jednoznačně vyplývalo, že časopis je jednou z našich nejdůležitějších forem, jak poskytovat informace lidem 
s mnohočetným myelomem. Velmi důležitou informací pro nás také je, že více jak dvě třetiny oslovených pacientů pra-
videlně čtou celý časopis a polovina z nich si jednotlivá čísla uschovává a v případě potřeby se k nim pravidelně vrací.
Také nás zajímalo, které informace uveřejňované v časopise pacienty nejvíce zajímají. Jednoznačně nejčtenějšími jsou 
životní příběhy (uvedlo 54 lidí), které v časopise uveřejňujeme pravidelně už 5 let. Druhými nejvíce čtenými jsou odborné 
články ať už hematoonkologů nebo jiných specialistů (uvedlo 38 lidí). Následovaly informace z klubového života a infor-
mace z jednotlivých Informačních odpolední regionálních Klubů.

Také nás hodně potěšila osobní vyjádření a názory, které pacienti do dotazníků psali a které potvrzují naši domněnku, 
že jim časopis pomáhá překonávat obtížné životní situace. Co nám pacienti psali:

   „Opravdu časopis čtu, protože je psán srozumitelně i pro nás neodborníky.“
  
  „Časopis byl pro mě moc užitečný v začátcích nemoci a je pro mě užitečný i v současné době.“
  
  „Manžel si časopis také čte a potom si povídáme o tom, co nás zaujalo.“
  
  „Já jsem v časopise našla informace a odpovědi na potíže, které mě v začátku nemoci trápily. Nevěděla jsem, 
    že souvisí s nemocí a léčbou a dnes ani nevím, proč jsem se tenkrát nezeptala.“
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Bulletin – klubový časopis v roce 2014

Na podkladě výsledků dotazníku jsme výrazným způsobem změnili grafiku. Došlo k celkovému zjednodušení a změně základ-
ních identifikačních prvků. Rovněž jsme opustili dosavadní pravidelné řazení kapitol a začali jsme kapitoly řadit v návaznosti na 
aktuální obsah. Samotné kapitoly jsou také výrazněji strukturovány, tak aby byl text pro čtenáře vstřícnější a také aby jim usnad-
ňoval orientaci v něm. Každé číslo vychází v nákladu 1000 výtisků a své pravidelné čtenáře si našel i mezi pacienty na Slovensku.

Základní témata čísla vydaného v dubnu 2014/ročník VI.. Info odpoledne – klubové setkání v Praze.. Konopí ano či ne, pomoc nebo hrozba?. Problematika zaměstnávání OZP.. Biochemické laboratorní vyšetření.

Základní témata čísla vydaného v září 2014/ročník VI.. Info odpoledne – klubové setkání v Brně, Olomouci, Hradci Králové a Plzni. Setkání pacientských organizací v Miláně a v Praze.. Život s mnohočetným myelomem – vzdělávací seminář pro nemocné 
       s mnohočetným myelomem a jejich blízké.

Základní témata čísla vydaného v prosinci 2014/ročník VI.. Léčebná centra jak je neznáte – FN Ostrava.. Info odpoledne – klubové setkání v Praze, Brně a Olomouci.. Valná hromada Klubu pacientů mnohočetný myelom.. Vzdělávací semináře – diskusní panel vzdělávacího semináře v Lázních Bělohrad.



Info odpoledne – Klubová setkání

Info odpoledne-klubová setkání jsou pořádána pro všechny regionální Kluby dvakrát do roka. Naši členové (pa-
cienti a jejich blízcí) se zde mají možnost setkat se zdravotníky jednotlivých specializovaných léčebných center 
a mohou s nimi diskutovat o problémech, které je tíží, klást dotazy a hledat odpovědi. Kromě hematoonkologů 
pravidelně zveme také odborníky z jiných, souvisejících oblastí, jak lékaře, tak nelékaře.
 

Info odpoledne Klubu Brno
3. červen 2014:   Na návštěvě v lékárně aneb zeptejte se svého lékárníka
22. říjen 2014:  Dentální hygiena jak ji možná neznáte

V tomto roce se podařilo Klubu pacientů MM navázat úzkou spolupráci s Moravským zemským muzeem v Brně. 
Pacienti si tak při setkáních užívají nejen nádherné prostředí dýchající historií, ale také si v rámci každého setká-
ní prohlédnou část zajímavých expozic MZM. Ústředním tématem jarního Info odpoledne bylo představení pro-
vozu a služeb lékárny. Pozvali jsme PharmDr. Marka Lžičaře z Fakultní nemocnice u Sv. Anny na ulici Pekařská, 
Brno. Pro podzimní setkání jsme zvolili problematiku dentální hygieny jako prevence, pro naše pacienty velmi 
nebezpečné komplikace, osteonekrózy čelisti. O doporučených postupech ústní hygieny hovořila paní Veronika 
Krejčiříková, dentální hygienistka soukromé zubní ambulance v Olomouci.

Info odpoledne Klubu Praha
19. březen 2014: Mnohočetný myelom, vše co vás zajímá
15. říjen 2014:   Proč trénovat paměť

Info odpoledne Klubu pacientů MM se mohla i v tomto roce uskutečnit v prostorách Městského úřadu 
Praha 5, v prostorách, které jsou pro naše pacienty přívětivé nejen svou snadnou dostupností, ale také 
přívětivostí zaměstnanců Radnice Praha 5. Na jaře mezi nás přišel MUDr. Jan Straub z I. Interní  kliniky 
– kliniky hematoonkologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a připravil průřez informací o mnoho-
četném myelomu, které zaujaly jak nově diagnostikované pacienty, tak ty, kteří se s myelomem léčí delší 
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dobu. Pro podzimní setkání jsme vybrali téma, které zatím nezaznělo na žádném regionu. Hovořili jsme 
o možnostech trénování paměti. Jak je možné si efektivně pamatovat důležité informace, nám vysvětlila 
paní Hedvika Štolcpartová.

Info odpoledne Klubu Hradec Králové
11. červen 2014:      Vše, co vás zajímá o mnohočetném myelomu

V tomto roce jsme využili nabídky jednoho z našich členů, který v minulosti pracoval v ZOO Dvůr Králové 
nad Labem a s jeho pomocí jsme zorganizovali Info odpoledne Klubu Hradec Králové v těchto příjemných 
prostorách. Díky netradičnímu místu pro pořádání setkání jsme se rozhodli netradičně uspořádat také pro-
gram. Záměr nám pomohli uskutečnit zaměstnanci IV. Interní kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. 
prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., MBA., spolu s MUDr. Jakubem Radochou. Připravili diskusní hodinku 
a odpovídali na všechny zvídavé dotazy přítomných pacientů. V závěru odborného setkání předseda sdru-
žení zdůraznil, že si váží ochoty ošetřujících lékařů všech regionů diskutovat na setkání s pacienty a jejich 
blízkými na různá témata.

Info odpoledne Klubu Plzeň
26. červen 2014:  Zuby, jejich problémy a mnohočetný myelom.
18. listopad 2014:  Dentální hygiena. Lékárna – doplňkové léky a jejich využití. 

Setkání Klubu Plzeň v Hotelu U Pramenů na ulici Roudná v Plzni se již stávají neměnnou tradicí, které si 
velmi vážíme. I v tomto roce nám personál hotelu vyšel vstříc v našich požadavcích a tak se setkání odvíjela 
v příjemné atmosféře. Jarní Info odpoledne v Plzni jsme věnovali problematice osteonekrózy čelisti. Své 
poznatky s diagnostikou a léčbou nemoci nám přednesl MUDr. Lukáš Hauer, působící na Stomatologické 
klinice LF UK a Fakultní nemocnice v Plzni. Podzimní Info odpoledne se neslo v duchu dentální hygieny, o 
které zasvěceně hovořila Bc. Anna Polcarová, rovněž působící na Stomatologické klinice FN Plzeň. Na její 
vystoupení navázaly Mgr. Prokešová a Mgr. Vítová, farmaceutky ústavní lékárny FN v Plzni. Závěr podzim-
ního setkání patřil prezentaci drobných výrobků, připravených našimi pacienti pro charitativní vánoční trhy 
Nadace pro transplantaci kostní dřeně.



AKTIVITY
Info odpoledne Klubu Olomouc
5. červen 2014:  Výživová doporučení pro pacienty s mnohočetným myelomem. 
  Dentální hygiena, jak ji možná neznáte.
23. říjen 2014:  Výhody a příspěvky pro zdravotně znevýhodněné. 
  Na návštěvě v lékárně aneb zeptejte se svého lékárníka.

Setkání Klubu pacientů MM v Olomouci již třetím rokem pořádáme v prostorách Regionálního centra Olo-
mouc. Tyto prostory jsou vzhledem k rozsáhlosti regionu velmi dobře přístupné všem našim pacientům, 
protože jsou situovány do blízkosti autobusového a vlakového nádraží. Samotné prostory jsou uživatelsky 
velmi přívětivé a vstřícnost personálu podtrhuje klidný průběh našich setkání. Na jaře o nutriční výživě 
hovořila paní Hana Jašková, vedoucí oddělení léčebné výživy FN Olomouc a na její slova navázala paní 
Veronika Krejčiříková, dentální hygienistka soukromé zubní ambulance Zuboland v Olomouci. Na podzim 
jsme prostřednictvím PharmDr. Jaroslavy Urbaníkové navštívili ústavní lékárnu Fakultní nemocnice v Olo-
mouci a sociální problematiku pro nás přehledně shrnula Bc. Eva Látalová, zástupkyně vedoucí sociálního 
oddělení FN Olomouc.

Projekt Jóga a mnohočetný myelom

Projekt Jóga a mnohočetný myelom i v roce 2014 pokračuje v započatých aktivitách v Klubu Brno a Klubu 
Hradec. Na sklonku roku se podařilo otevřít další cvičební hodiny, zástupci Systému Jóga v denním životě 
v Praze nalezli cvičitelku ochotnou propojit výhody jógových cvičení s problematikou mnohočetného my-
elomu. Tuto nabídku jsme velmi uvítali a jsme vděčni cvičitelce, že se na sklonku roku 2014 ujala speciál-
ních cvičení pro naše pacienty. Tak jako v jiných regionech, tak i v Praze se u pacientů začínají projevovat 
pokroky, cvičení pomáhá lépe zvládat životní situace nejen z hlediska fyzického, ale i psychického. Rozsah 
pohybu se zlepšuje a dechová cvičení přispívají k efektivnějšímu zvládání zátěžových situací. Pozitivně 
působí také relaxace. Cvičenci ji většinou vnímají nejen jako odpočinkový prvek, ale také jako možnost 
věnovat se vlastnímu sebepoznání těla a myšlenkových toků. Nezanedbatelné je pravidelné setkávání se 
pacientů mezi sebou.
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Spolupráce s Českou myelomovou skupinou

Česká myelomová skupina, nadační fond je zásadním a dlouhodobým partnerem Klubu pacientů mnoho-
četný myelom. Jako každý rok jsme společně připravili dva vzdělávací semináře pro pacienty a jejich blízké. 
Záštitu převzal The International Myeloma Foundation.

Život s mnohočetným myelomem 
Čtvrtý ročník vzdělávacího semináře s názvem Život s mnohočetným myelomem se vrátil do Brna a opět 
jsme využili výborných služeb Hotelu Slovan na ulici Lidická. Seminář se konal 14. května 2014 a celkem 
se ho zúčastnilo 30 pacientů a jejich blízkých. Dále bylo přítomno 8 hostů. Jako první hovořil prof. MUDr. 
Roman Hájek, CSc., (Klinika hematoonkologie, FN Ostrava), svou přednášku pojal jako souhrn zkušeností 
a poznatků za dobu jednání s různými pojišťovnami a z jednání s revizními lékaři. Na jeho slova navázala 
MUDr. Anna Pijáčková, CSc., (pobočka VZP, Brno), přehledně shrnula podstatná fakta a připravila si kazuisti-
ku pacienta s mnohočetným myelomem. Odpověď na otázku jak přispět k tomu, aby léčba myelomu byla co 
nejefektivnější, hledal MUDr. Petr Pavlíček (Interní hematologická klinika, FNKV Praha). Odpolední program 
vyplnily dvě prezentace MUDr. Zdeňky Čermákové a MUDr. Jany Tůmové (oddělení klinické biochemie, FN 
Brno). Obě lékařky objasnily funkci vitamínů a minerálů v lidském organismu a změny, které mohou vznikat 
díky jejich nedostatku nebo nadbytku.

X. Vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu 
a přátele

Výroční desátý ročník vzdělávacího semináře se konal ve dnech 5. - 6. září 2014 v příjemném prostředí 
lázeňského rezortu Tree of Life v Lázních Bělohrad. Semináře se celkem zúčastnilo 101 pacientů a jejich 
blízkých. Vzdělávací seminář, jako již tradičně zahájil prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., předseda správní 
rady nadačního fondu České myelomové skupiny, pan Petr Hylena, místopředseda Klubu pacientů mnoho-
četný myelom, Mgr. Štěpán Vele, ředitel lázeňského komplexu a naši vzácní hosté doc. ing. Miroslav Hrianka, 
Ph.D., představitel Slovenské myelomové skupiny, Klubu pacientov a paní Nadia Elkebir, zástupkyně  
The International Myeloma Foundation. 
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Desátý ročník semináře byl připravován s důrazem na interaktivitu, diskusi a sdílení životních zkušenos-
tí. Kromě pravidelných prezentací, byl velký časový prostor poskytnut samotným pacientům. Odvážnější 
z nich vystoupili se svým životním příběhem, méně odvážní se aktivně zapojili do diskusí jak v panelové 
diskusi se všemi přítomnými experty, tak v rámci odpoledních diskusních klubů. Zájem o konzultace s od-
borníky byl opravdu velký, důkazem byly pokračující diskuse a konzultace o přestávkách a po ukončení 
odborného programu. Součástí vzdělávacího semináře byla valná hromada Klubu pacientů, hlavním bodem 
programu bylo přijetí nových Stanov Klubu pacientů MM.

DALŠÍ VÝZNAMNÉ AKTIVITY ROKU 2014

Spolupráce se zahraničními partnery
Global Myeloma Alliance, Milano, Italie
Dne 12. června 2014 jsme se poprvé spolu se zástupci České myelomové skupiny NF, účastnili mezinárod-
ního setkání pacientských organizací - Global Myeloma Alliance 2014 Summit. Setkání se účastnili zástup-
ci pacientských organizací např. z Turecka, Kanady, Koreje, Dánska, Portugalska, Rumunska, Španělska, 
Slovenska a dalších zemí. Setkání zaštítily mezinárodní organizace The International Myeloma Foundati-
on a Myeloma Patient Europe. Moderátoři napomohli formulaci cílů plynoucích ze setkání pacientských  
organizací. Především to byla vize podpory obhajoby práv pacientů s mnohočetným myelomem na me-
zinárodní úrovni, zvýšení povědomí o této nemoci a vyvolání celosvětové diskuse o potřebách pacientů  
a jejich blízkých.

Partners for Progress, Brusel
 V tomto roce jsme měli již podruhé možnost účastnit se evropské konference pacientských organizací pod 
názvem Partners for Progress. Konference probíhala ve dnech 1. – 2. července 2014 v Praze a účastnilo se 
jí na 70 zástupců pacientských organizací. Cílem konference bylo detekovat aktuální problémy jednotlivých 
organizací a naleznout společné body pro vzájemnou mezinárodní pomoc a podporu. Diskuse byly zaměře-
ny především na efektivní komunikaci jako vhodný spojovací nástroj mezinárodní spolupráce.

Škola myelomu pre pacientov 2014, Liptovský Ján
 I v roce 2014 jsme byli hosty vzdělávacího semináře pro pacienty s mnohočetným myelomem a jejich blízké 
– Školy myelomu, která se odehrávala v Liptovském Jánu na Slovensku. 



Prostor pro prezentaci aktivit Klubu pacientů mnohočetný myelom byl vyhrazen v pátečním bloku předná-
šek. Koordinátorka spolku prezentovala zásadní momenty Klubového života, pacienty na Slovensku zaujal 
především tematický rozsah prezentací, které si pacienti v ČR vyslechli jak v rámci pořádaných Info odpole-
dní, tak v rámci vzdělávacích seminářů. Také se živě zajímali o Bulletin-klubový časopis. 

Benefice Ženy

Po několika letech jsme se vrátili k tradici benefičních výstav obrazů. Dne 21. března 2014 jsme slavnost-
ní vernisáží zahájili benefiční výstavu obrazů uměleckého uskupení Pátečníci, tématem obrazů se staly 
ženy. Vernisáže se účastnili vážení hosté, Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.,  
a Mgr. Tomáš Vrána. Jménem uměleckého spolku Pátečnice, České myelomové skupiny nadačního fondu 
a Klubu pacientů mnohočetný myelom děkujeme všem účastníkům vernisáže za podporu společného úsilí. 
Získaný výtěžek je určen na podporu pacientských aktivit a podporu výzkumu nemoci mnohočetný myelom.

Pražský půlmaraton 2014

Šestnáctého ročníku pražského půlmaratonu se zúčastnilo také 17 běžců z řad zástupců naší partnerské 
organizace společnosti Celgene, kteří se rozhodli běžet ve prospěch Klubu pacientů mnohočetný myelom. 
Startovní výstřel zazněl ve 12 hodin na náměstí Jana Palacha, a běžci absolvovali 21 km historickým centrem 
Prahy. Klub pacientů mnohočetný myelom děkuje společnosti Celgene za trvalou podporu jeho aktivit a váží 
si nadstandardního rámce podpory, které našemu sdružení dlouhodobě poskytuje.

Veletrh neziskovek, NGO Maket 2014, Praha

V letošním roce se Klub pacientů mnohočetný myelom poprvé prezentoval na celorepublikové akci pořádané 
Forem 2000 Veletrhu neziskovek (NGO Market). Protože šlo o první zkušenost tohoto druhu, spojili jsme své 
sily s naší partnerskou organizací Českou asociací pro vzácná onemocnění. Veletrh se konal dne 25. dubna 
v prostorách Národní technické knihovny v Praze. Návštěvníky stánku jsme seznamovali nejen s problema-
tikou vzácných nemocí, ale také s problematikou mnohočetného myelomu. U stánku se zastavilo na 100 
návštěvníků, po vyplnění zábavného kvízu s informačním podtextem si odnášeli informační materiály. 



Zpráva o hospodaření Klubu pacientů mnohočetný myelom za rok 2014
 

 Rozpočet pro rok 2014
 

 Náklady   672 600,- Kč
 Výnosy   670 000,- Kč
 Plánovaný rozpočtovaný schodek   -2 600,- Kč

 Skutečné náklady a výnosy v roce 2014

 Náklady  664 093,39 Kč
 Výnosy  478 225,00 Kč
 Rozdíl   -185 868,39 Kč

 Náklady na jednotlivé činnosti spolku

 Cestovné     7 168,- Kč
 Ostatní služby  82 816,90 Kč
 Spotřební materiál  7 832,- Kč
 Telefonní poplatky, poštovné  13 225,- Kč
 Vzdělávací semináře, spolupráce s CMG  105 125,- Kč
 Klubový časopis, správa webu  127 285,- Kč
 Klubové publikace  15 488,- Kč
 Občerstvení – Info odpoledne  39 728,49 Kč
 Náklady koordinátora  264 000,- Kč
 Ostatní drobné výdaje  1 425,- Kč
 Celkem výdaje v roce 2014  664 093,39 Kč

 V položce „ostatní služby“ jsou zahrnuty náklady Projektu Jóga a mnohočetný myelom ve výši 16 010,- Kč. 
 Dále je zde zaúčtováno přijetí nepeněžitého daru ve výši 58 225,- Kč.

 V položce „náklady koordinátora“ je zahrnuta částka 264 000,- Kč, kterou je uhrazen plný podíl nákladů pro rok 2015.

HOSPODAŘENÍ
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 Finanční majetek

 Hotovost na účtu u KB Brno  576 911,10 Kč
  

 Hotovost v pokladnách regionálních Klubů včetně pokladny správy k 31. 12. 2014

 Regionální organizační skupina Brno  1 645,- Kč
 Regionální organizační skupina Praha  3 312,- Kč
 Regionální organizační skupina Plzeň  758,- Kč
 Regionální organizační skupina Hradec Králové 1 360,- Kč
 Regionální organizační skupina Olomouc  3 744,- Kč
 Hlavní pokladna - správa   595,- Kč

 Celkem  hotovost v pokladnách  11 414,- Kč

 Přijaté dary včetně členských příspěvků a zápisného v roce 2014

 Přijaté dary  394 700,- Kč
 Členské zápisné  5 200,- Kč
 Členské příspěvky  20 100,- Kč
 Celkem  420 000,- Kč

 
 AKTIVA CELKEM  588 725,10 Kč
 PASIVA CELKEM  774 593,49 Kč
 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM  -185 868,39 Kč
 
 Inventury jednotlivých pokladen a bankovního účtu jsou součástí závěrky účetnictví a jsou v souladu se zákonem o účetnictví.

 Spolek je registrován na FÚ Brno, dle §38mb nepodléhá povinnosti podávat daňové přiznání, ani nepodléhá povinnému auditu. 
 Účetní závěrka je zveřejňována Obchodním rejstříkem, Brno.



Děkujeme společnostem, organizacím 
a všem parterům podporujícím 
činnost našeho sdružení.

Nadace a NF:
Česká myelomová skupina, nadační fond

Instituce:
Magistrát města Brna
Městská část Praha 5
Moravské zemské muzeum, Brno

Společnosti: 
Amgen, s.r.o.
Celgene, s.r.o.
FORMSERVIS, spol. s r.o.
Form-Thermit, spol. s r.o.
Janssen-Cilag, s.r.o.
PIGMENTUM, s.r.o.
3 Tooling, s. r.o.
Transtech Tooling, s.r.o.
Vinaria, s.r.o.

Hmotná podpora a služby:
Český svaz Jóga v denním životě, Brno
Hotel u Pramenů, Plzeň
Lázně Bělohrad
Tělocvičná jednota Hradec Králové
Umělecká skupina Pátečníci

Fyzické osoby:
Kroupová Dana
Křížová Jana
Radkovská Klára
Toufar Jaroslav
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PODĚKOVÁNÍ



LIDÉ

Předseda: Petr Hylena

Zástupci Klubů:  Luděk Veselý (Klub Brno)
 Ing. Jiří Žíla (Klub Hradec Králové)
 Mgr. Ronald Laryš (Klub Olomouc)
 PhDr. Ludmila Kotlínová (Klub Praha)
 Ing. Petr Krátký (Klub Plzeň)

Kontrolní komise: Ing. Ludmila Gulyásová
 Ing. Zdeněk Vrba
 Marcela Dolečková

Účetní: Iveta Smitalová

Koordinátor: Mgr. Alice Onderková 

Manager pro mezinárodní spolupráci: Iveta Mareschová
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Kontakty:

Korespondenční adresa: Klub pacientů mnohočetný myelom, z.s.
   Kamenice 753/5, 625 00 Brno
Telefon:   +420 603 310 523
E-mail:   koordinatorka@mnonocetnymyelom.cz
Web:    www.mnohocetnymyelom.cz
FB:   Klub pacientů mnohočetný myelom
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