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Vážení přátelé Klubu pacientů mnohočetný myelom,

i letos jsme pro vás připravili souhrnné informace o činnosti Klubu pacientů mnohočetný myelom, tentokrát 
za rok 2015. Jde již o šestou výroční zprávu, i když činnost našeho spolku v tomto roce úspěšně oslavila 
již osmý rok svého trvání. Co tento rok přinesl lidem s mnohočetným myelomem? A jakým dílem k tomuto 
dění přispěla naše organizace? Věřím, že se vše podstatné dozvíte na dalších stránkách této výroční zprávy.
Rok 2015 byl opravdu pro pacienty s myelomem hodně důležitý, na trh se dostal další z léků, který by mohl 
přispět ke zpomalení vývoje jejich nemoci. Zpočátku sice za omezených podmínek, ale zhruba v polovině 
roku došlo ke změně a lék se stal přístupnější širšímu okruhu pacientů. A díky klinickým studiím mohli 
mnozí z nich využívat další z velmi nadějných léčebných látek. Lékaři pomalu začínají uvažovat o nových 
kombinacích a o posunech v doposud doporučovaných standardech léčby. 

Rok 2015 byl také velmi důležitý pro naši organizaci, v tomto roce jsme se zaměřili na posílení toku infor-
mací směrem k široké laické veřejnosti, k odborníkům a samozřejmě k lidem s myelomem a jejich blízkým. 
Primárním záměrem bylo přinést aktuální a plnohodnotné informace našim členům, jejich blízkým a všem 
lidem v České republice, kterým vstoupil do života myelom. Ze zřetele jsme ovšem neztráceli ani další výše 
jmenované skupiny a tomu jsme také přizpůsobili formu a místa, která byla pro dané odborníky, z našeho 
pohledu, co nejpřijatelnější. Mnohočetný myelom patří mezi vzácné onemocnění a včasná diagnostika pro-
vedená praktickým lékařem je základním kamenem pro následnou úspěšnou léčbu. Informovaný revizní či 
posudkový lékař může naopak zásadním způsobem ovlivnit člověka v dalších fázích jeho nemoci, protože 
svým rozhodnutím může zvýšit nebo snížit jeho kvalitu života. V této započaté cestě bychom rádi pokra-
čovali i v dalších letech. 
 

Vážení přátelé, dovolte mi poděkovat, za to, že jste se v minulosti nebo v roce 2015 rozhodli být součástí 
Klubu pacientů mnohočetný myelom. Děkuji za to, že jste dobrovolně spojili část svého pracovního nebo 
osobního života s našimi aktivitami. Upřímně děkuji za veškerou pomoc a podporu, kterou nám poskytuje-
te, a která je pro nás životně důležitá. Těším se na další spolupráci a těším se na setkávání 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.

Chceme, aby se o mnohočetném myelomu vědělo

Oslovujeme širokou laickou veřejnost – v souvislosti se dnem vzácných onemocnění jsme se zapojili do kampaně 
České asociace pro vzácná onemocnění, jejímž hlavním záměrem bylo, a stále je, informovat o lidech se vzácným onemocně-
ním, v našem případě o mnohočetném myelomu. Vznikl portál vzacni.cz, kde jsou uveřejňovány životní příběhy spolu s dalšími 
informacemi o nemoci a užitečnými odkazy. Příběh našeho pacienta byl uveřejněn v dubnu 2015. 

Oslovujeme revizní a posudkové lékaře – v lednu probíhalo dotazníkové šetření mezi členy Klubu jako podklad 
k vydání článku v červnových Revizních a posudkových listech se záměrem oslovit tuto, pro naše pacienty, tak důležitou skupinu 
odborníků. Název článku: Pacient s mnohočetným myelomem v systému zdravotní a sociální péče. 

Oslovujeme praktické lékaře – ve dvou bězích pod záštitou České internistické společnosti JEP proběhla konference 
s názvem Dny vzácných onemocnění určena praktickým lékařům pro děti a dospělé. V rámci programu vždy vystoupila jedna 
z našich pacientek, která představila nemoc mnohočetný myelom, činnost naší organizace a vše podtrhla svým životním příbě-
hem se záměrem zdůraznit důležitost včasné diagnostiky této závažné nemoci. 

O NÁS



BULLETIN - Klubový časopis

Bulletin Klubový časopis vydává Klub pacientů mnohočetný myelom již sedmým rokem. V roce 2015 jsme pokračovali 
v postupných změnách grafiky a obsahové části klubového časopisu. Navržené změny jsou velmi úspěšné, od mnoha 
našich čtenářů dostáváme pozitivní reakce, mnozí vydání dalšího čísla netrpělivě očekávají. Velmi oblíbeným se stal 
nový seriál, ve kterém postupně představujeme lékaře a sestry jednotlivých léčebných center specializovaných pro léčbu 
myelomu. Ze všech specializovaných léčebných center, kam časopis zasíláme, dostáváme informace o tom, že je časopis 
vždy beze zbytku rozebrán. Každé číslo vychází v nákladu 1000 výtisků a své pravidelné čtenáře si našel i mezi pacienty 
na Slovensku.
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Bulletin – klubový časopis v roce 2015

Základní témata čísla vydaného v dubnu 2015/ročník VII. . Léčebná centra jak je neznáte – FN Hradec Králové.. Informační odpoledne Klubu Plzeň a Klubu Praha.. Střípky z klubového života – benefiční výstava, NGO Market.. Mnohočetný myelom a paliativní péče.. Pár řádek pro ty, kteří jsou v nemoci s námi.

Základní témata čísla vydaného v září 2015/ročník VII.. Životní příběh pana Jana, . Životní příběh pana Rudolfa.. Informační odpoledne Klubů Hradec Králové, Olomouc, Plzeň a Brno.. Život s mnohočetným myelomem – vzdělávací seminář pro nemocné 
 s mnohočetným myelomem a jejich blízké, Praha.

Základní témata čísla vydaného v prosinci 2015/ročník VII.. Léčebná centra jak je neznáte – FN Olomouc.. Informační odpoledne Klubu Praha a Klubu Olomouc.. IX. Vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele.. Panelová diskuse s odborníky aneb otázky a odpovědi.



INFO ODPOLEDNE – KLUBOVÁ SETKÁNÍ

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

Info odpoledne Klubu Brno
17. červen 2015:   Novinky sociálního zabezpečení aneb co bychom měli vědět.
22. říjen 2015:  Mnohočetný myelom, co si potřebujeme připomenout a co se chceme dozvědět.

 I v tomto roce jsme pokračovali při organizaci setkání Klubu Brno v úspěšné spolupráci s Moravským zemským 
muzeem v Brně. Na jaře jsme navštívili nově vybudované prostory připomínající tvorbu J. G. Mendela – Centrum 
Mendelianum a na podzim jsme zavítali do Pavilonu Anthropos. Na jaře jsme hovořili o problematice sociálního 
zabezpečení, protože docházelo k ukončení platnosti průkazů ZTP, o všem nás informovala Mgr. Marie Pařilo-
vá, sociální pracovnice Odboru sociální péče, referátu péče o seniory v Magistrátu města Brna. Pro podzimní  
setkání si pro nás doc. MUDr. Luděk Pour, Ph.D. připravil přehledný souhrn informací o mnohočetném myelomu.

Info odpoledne Klubu Praha
18. březen 2015:  Na návštěvě u klinického farmaceuta.
21. říjen 2015:  Jak pochopit své tělo a naučit se vnímat jeho reakce.

Díky vstřícnosti Městského úřadu Praha 5 se setkání Klubu Praha i v roce 2015 konala v příjemných a především 
pro naše pacienty dobře dostupných prostorách zasedací místnosti na ulici Štefánikova. Jaro jsme přivítali infor-
macemi z oblasti klinické farmacie, ze Všeobecné fakultní nemocnice za námi přišla PharmDr. Irena Netíková, 
Ph.D., působící jako klinický farmaceut na I. Interní klinice – klinice hematoonkologie. Podzimní téma bylo 
zvoleno mírně netradičně, ale zvolili jsme ho s ohledem na nově zahájený cyklus cvičení jógy. Přednášet přišla 
paní Jarmila Kučmášová, dlouholetá cvičitelka jógy, výživová terapeutka a terapeutka věnující se harmonizaci 
těla i duše.
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Info odpoledne Klubu Hradec Králové
2. červen 2015:  Na návštěvě v lékárně.

Setkání Klubu Hradec tematicky navázalo na předchozí Kluby a i zde jsme přivítali klinického farmaceuta, ten-
tokrát z FN Hradec Králové. PharmDr. Martina Novosadová, Ph.D. si pro nás připravila velmi podrobnou před-
nášku a dotkla se mnoha zajímavých skutečností. Přes krátký historický exkurz a náhled na současnou kompli-
kovanou legislativu se dostala a až k praktickým mechanismům, které jsou denně v klinické praxi používány. 
Tak jako v předchozích prezentacích, i zde zaznělo doporučení ohledně konzultací s klinickým farmaceutem  
s důrazem na kombinace ordinované lékaři.

Info odpoledne Klubu Plzeň
16. červen 2015:  Jak se zachovat v akutní situaci mimo nemocnici.
 3. listopad 2015:  Neformální diskuse o vlivu životního stylu na mnohočetný myelom. 

Jarní setkání Klubu Plzeň proběhlo již tradičně v Hotelu U Pramenů na ulici Roudná v Plzni. Tématem tohoto 
Info odpoledne bylo řešení akutních situací mimo nemocnici, přednášku si připravila MUDr. Miroslava Schützo-
vá a upozornila nás na mnoho záludných věcí, které nás mohou v běžném životě nečekaně potkat. Podzimní 
setkání jsme zorganizovali netradičně a setkali jsme se na místě, které Plzeň nejvíce proslavilo – v pivovaru 
Plzeňský Prazdroj. A odbornou část Info odpoledne jsme zaměřili stejným směrem – s MUDr. Miroslavou 
Schützovou jsme diskutovali o problematice životního stylu a zdravé výživy v souvislosti s myelomem.
 

Info odpoledne Klubu Olomouc
4. červen 2015:  Moderní prognostické ukazatele u monoklonálních gamapatií.
   Jednou jsme dole, jednou jsme nahoře.
23. říjen 2015:  Ledviny a mnohočetný myelom. Jak se zdravě hýbat  a neublížit si.

 Velmi nás těší, že i v roce 2015 jsme setkání Klubu Olomouc měli možnost upořádat v prostorách Regionálního 
centra Olomouc. Na jaře přednášel MUDr. Tomáš Pika, Ph.D. o vybraných vyšetřovacích metodách v souvislosti 
s myelomem, na jeho slova navázala Mgr. Alexandra Škrobánková, klinická psycholožka Hemato-onkologické 
kliniky FN Olomouc a pozornost přítomných přenesla k nevypočitatelnosti chronického onemocnění. Na pod-
zimním setkání jsme opět rádi přivítali MUDr. Jiřího Orsága, lékaře III. Interní kliniky-nefrologické, revmatolo-
gické a endokrinologické FN Olomouc a Mgr. Evu Greplovou spolu s Mgr. Janou Kalabusovou, fyzioterapeutky 
Oddělení rehabilitace FN Olomouc.
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DALŠÍ VÝZNAMNÉ AKTIVITY ROKU 2015
Spolupráce s Českou myelomovou skupinou

Česká myelomová skupina, nadační fond je zásadním a dlouhodobým partnerem Klubu pacientů mnohočetný 
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

Pátý ročník vzdělávacího semináře s názvem Život s mnohočetným myelomem se vrátil do Prahy a opět jsme 
využili výborných služeb Hotelu Fortuna City. Seminář se konal 19. května 2015 a celkem se ho zúčastnilo 35 
pacientů a jejich blízkých. Dále bylo přítomno 5 hostů. Jako první hovořil MUDr. Jan Straub (I. Interní klinika 
– klinika hematologie, VFN), v obecné rovině připomněl legislativní nařízení v souvislosti s léky a také jejich 
nežádoucí účinky. Na jeho slova navázal MUDr. Petr Pavlíček (Interní hematologická klinika, Královské Vino-
hrady), který si připravil volné pokračování prezentace na téma alternativní medicíny. Závěr semináře patřil  
MUDr. Miroslavě Schützové (Hemato-onkologické oddělení, FN Plzeň), pro tento seminář si připravila naprosto 
nové téma a hovořila o tom, jak se zachovat v akutní situaci mimo nemocnici.

XI. Vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele
Jedenáctý ročník vzdělávacího semináře se konal ve dnech 4. - 5. září 2015 v prostorách hotelu Galant v Miku-
lově. Semináře se celkem zúčastnilo 103 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, předseda Klubu pacientů mnohočetný myelom, prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., MBA., první ta-
jemník České myelomové skupiny 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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Jedenáctý ročník semináře pokračoval v nastavené strategii z loňského roku s důrazem na interaktivitu, 
diskusi a sdílení životních zkušeností. Kromě pravidelných prezentací, byl velký časový prostor poskytnut 
samotným pacientům. S životním příběhem vystoupil pacient, který po úspěšně ukončené transplantaci 
podnikl dvě odvážné cesty. První v roce 2012, kdy z Lurd došel pěšky do Santiaga de Compostela a druhou 
o dva roky později, kdy se z Prahy vydal františkánskou cestou do Říma. Součástí vzdělávacího semináře byla 
valná hromada Klubu pacientů, hlavním bodem programu bylo přijetí nových Stanov Klubu pacientů MM. 

Spolupráce se zahraničními partnery
Global Myeloma Action Network, Řím, Itálie
Ve dnech 21. – 22. září 2015 jsme se již podruhé účastnili mezinárodního setkání pacientských organizací - 
Global Myeloma Action Network 2015 Summit. Setkání se účastnili zástupci pacientských organizací např. 
z Dánska, Polska, Německa, Portugalska, Austrálie, Turecka, USA, Koreje, Rumunska, Španělska a dalších 
zemí. Setkání zaštítila mezinárodní organizace The International Myeloma Foundation. Moderátoři napo-
mohli formulaci cílů plynoucích ze setkání pacientských organizací. Především to byla vize podpory obhajoby 
práv pacientů s mnohočetným myelomem na mezinárodní úrovni, zvýšení povědomí o této nemoci a vyvo-
lání celosvětové diskuse o potřebách pacientů a jejich blízkých.

Škola myelomu pre pacientov 2015, Liptovský Ján

 I v roce 2015 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. 
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V
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lání celosvětové diskuse o potřebách pacientů a jejich blízkých.lání celosvětové diskuse o potřebách pacientů a jejich blízkých.

J
diskusi a sdílení životních zkušeností. Kromě pravidelných prezentací, byl velký časový prostor poskytnut 
samotným pacientům. S
podnikl dvě odvážné cesty. První vpodnikl dvě odvážné cesty. První v
o dva roky později, kdy se z
valná hromada Klubu pacientů, hlavním bodem programu bylo přijetí nových Stanov Klubu pacientů MM. 

Škola myelomu pre pacientov 2015, Liptovský Ján

 I v
– Školy myelomu, která se odehrávala v

šek. Koordinátorka spolku prezentovala zásadní momenty Klubového života, pacienty na Slovensku zaujal 
především tematický rozsah prezentací, které si pacienti v
dní, tak v
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Projekt Jóga a mnohočetný myelom
Projekt Jóga a mnohočetný myelom i v roce 2015 pokračuje v pravidelných cvičebních kurzech v Brně  
a v Praze. Kurzy vedou zkušení cvičitelé Systému Jóga v denním životě. V tomto roce přibylo několik no-
vých cvičenců, ti, kteří cvičí již několik let, poukazují na nesporné výhody - 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 my-
šlenkových toků. Nezanedbatelné je pravidelné setkávání se pacientů mezi sebou.
 

Další významné akce

Benefice Radost

I letošní příchod jara jsme přivítali spolu s výtvarným spolkem Pátečnice a nadačním fondem České myelo-
mové skupiny a připravili jsme další z řady benefičních výstav obrazů. Dne 31. března 2015 jsme se sešli 
v příjemném prostředí Kabaretu Špaček v Brně. Vernisáž zahájila MUDr. Andrea Křivanová, Ph.D., poděko-
vání a úvodní slovo pronesli prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., Mgr. Alice Onderková a Mgr. Tomáš Vrána. 
Tento rok umělci malovali z Radosti a pro Radost a vytvořili úžasnou paletu nádherných obrazů. Získaný 
výtěžek je určen na podporu pacientských aktivit a podporu výzkumu nemoci mnohočetný myelom.

Pražský půlmaraton 2015

Sedmnáctého ročníku pražského půlmaratonu se zúčastnilo také 14 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 cen-
trem Prahy. Klub pacientů mnohočetný myelom děkuje společnosti Celgene za trvalou podporu aktivit a 
váží si nadstandardního rámce podpory, které našemu spolku dlouhodobě poskytuje. 

Projekt Jóga a mnohočetný myelom

AKTIVITY



Veletrh neziskovek, NGO Maket 2015, Praha
V tomto roce se zástupci spolku poprvé veletrhu zúčastnili jako samostatná organizace s vlastním 
výstavním místem, které bylo součástí společného projektu naší partnerské organizace ČAVO. Projekt 
se jmenoval Cesta vzácných poznání. U našeho stánku se zastavilo na 60 návštěvníků a dále asi 30 
zástupců jiných neziskových organizací, se kterými jsme diskutovali nejen o mnohočetném myelomu, 
ale také o naší organizaci. Získali jsme mnoho zajímavých informací a kontaktů.
 

Konference pro praktické lékaře
V tomto roce se naší organizaci dařilo v oslovování široké laické veřejnosti, podařilo se nám pub-
likovat několik zajímavých článků a také životních příběhů pacientů s mnohočetným myelomem. 
Nezapomínali jsme ani na odbornou veřejnost, v rámci celoživotního vzdělávání praktických lékařů 
opakovaně vystoupila naše pacientka, která  hovořila nejen o svém životě s myelomem, ale také o 
nemoci samotné a rovněž zmínila zásadní problém, kterým je včasná diagnostika.



HOSPODAŘENÍ
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Zpráva o hospodaření Klubu pacientů mnohočetný myelom za rok 2015
 

 Rozpočet pro rok 2015
 

 Náklady   665 000,- Kč
 Výnosy   665 000,- Kč
 Plánovaný rozpočtovaný schodek   0,- Kč

 Skutečné náklady a výnosy v roce 2015

 Náklady  670 831,40 Kč
 Výnosy  927 000,00 Kč
 Rozdíl   256 168,60 Kč

 Náklady na jednotlivé činnosti spolku

 
 Cestovné     12 413,- Kč
 Ostatní služby  33 965,- Kč
 Spotřební materiál  43 196,- Kč
 Telefonní poplatky, poštovné  13 461,- Kč
 Vzdělávací semináře, spolupráce s CMG  123 049,- Kč
 Klubový časopis, správa webu  112 647,- Kč
 Klubové publikace  23 232,- Kč
 Občerstvení – Info odpoledne  41 584,- Kč
 Náklady koordinátora  264 000,- Kč
 Ostatní drobné výdaje  1 784,- Kč

 Celkem výdaje v roce 2015  669 331,- Kč

 V položce „ostatní služby“ jsou zahrnuty náklady Projektu Jóga a mnohočetný myelom ve výši 21 970,- Kč. 
 V položce „náklady koordinátora“ je zahrnuta částka 264 000,- Kč, kterou je uhrazen plný podíl nákladů pro rok 2016.



 Finanční majetek

 Hotovost na účtu u KB Brno  600 713,- Kč
  

 Hotovost v pokladnách regionálních Klubů včetně pokladny správy k 31. 12. 2015

 

 Pokladna Klub Brno  1 645,- Kč
 Pokladna Klub Praha  3 312,- Kč
 Pokladna Klub Plzeň  758,- Kč
 Pokladna Klub Hradec Králové  1 360,- Kč
 Pokladna Klub Olomouc  3 744,- Kč
 Hlavní pokladna - správa   19 562,- Kč

 Celkem  hotovost v pokladnách  30 318,- Kč

 Přijaté dary včetně členských příspěvků a zápisného v roce 2015

 Přijaté dary  885 800,- Kč
 Členské zápisné   4 800,- Kč
 Členské příspěvky  18 200,- Kč
 Celkem  908 800,- Kč

 AKTIVA CELKEM  846 093,70 Kč
 PASIVA CELKEM  846 093,70 Kč
 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM  256 168,60 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.
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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



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

Nadace a NF:
Česká myelomová skupina, nadační fond

Instituce:
Městský úřad Praha 5
Moravské zemské muzeum, Brno

Společnosti: 
Amgen, s.r.o.
Celgene, s.r.o.
DOSI Transpor, s.r.o.
Echoz Rekuperace s.r.o.
HYLENA-KOBERCE s.r.o.
Janssen-Cilag, s.r.o.
KAPA Zlín, spol. s r.o.
KOVOVÝROBA HOFFMANN, s.r.o.
PIGMENTUM, s.r.o.
Tomáš Havlíček, Chladící technika

3 Tooling s. r.o.
Transtech Tooling, s.r.o.
VAPO, s.r.o.
Vinaria, s.r.o.

Hmotná podpora a služby:
Český svaz Jóga v denním životě, Brno
Český svaz Jóga v denním životě, Praha
Hotel u Pramenů, Plzeň
Umělecká skupina Pátečníci

Fyzické osoby:
Bílek Tomáš
Felková Leona
Kroupová Dana
Křížová Jana
Machnik Petr
Toufar Jaroslav
Zbranek Zdeněk

PODĚKOVÁNÍ
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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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