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Vážení přátelé Klubu pacientů mnohočetný myelom,

dovolte mi, abych tentokrát nemluvil jen o roce 2016, kterému se tato zpráva na svých dalších stránkách 
plně věnuje, ale abych se nepatrně dotkl také roku 2017, protože tyto dva roky pro nás ještě po dlouhou 
dobu budou představovat jakési pomyslné spojené nádoby. Vlastně by se dalo říci, že ke stejnému propoje-
ní došlo již před deseti lety, i když důvody tohoto propojení byly zcela odlišné. Na podzim roku 2006 totiž 
došlo k prvním schůzkám pacientů a rozběhly se diskuse předznamenávající vznik naší organizace. Tyto 
diskuse byly na jaře roku 2007 korunovány úspěchem a oficiálním založením Klubu pacientů mnohočetný 
myelom. 

Podobně jako druhá polovina roku 2006, tak také druhá polovina roku 2016 pro nás pravděpodobně 
zůstane silným předznamenáním věcí příštích. Jen tentokrát bohužel nejde o události radostné a stále si 
nejsme jisti, zda naše snažení bude korunováno úspěchem. To je také jeden z důvodů, proč se vám letošní 
výroční zpráva dostává do rukou v tak netradičně pozdní době. Naše síly jsou napřaženy tolika směry, 
věnujeme pozornost tolika informacím a reagujeme na tolik událostí, ale všemu dominuje jeden zájem – 
intenzivně sledujeme, jak se ve veřejném prostoru vyvíjí diskuse ve vztahu k lékové problematice a jsme 
v těchto diskusích aktivní. 

První polovina roku 2016 byla v tomto směru naprosto klidným obdobím, v únoru jsme při příležitosti Dne 
vzácných onemocnění uspořádali tiskovou konferenci, kde jsme z úst odborníků slyšeli, že léčba mnoho-
četného myelomu je v ČR na špičkové úrovni. Lidem léčícím se s mnohočetným myelomem toto ujištění 
přineslo klid, který jim tolik doporučují jejich ošetřující lékaři. Druhá polovina roku pro některé z nich již 
představovala nepříjemné probuzení do zcela odlišné reality představované zástupci některých pojišťoven 
a managementem některých zdravotnických zařízení. 
  
 Vážení přátelé, dovolte mi poděkovat, všem, kteří s námi na sklonku roku 2016 absolvovali mnohá jedná-
ní, kteří stáli po našem boku a dodávali nám odvahu. Děkuji všem, kteří dobrovolně spojili část svého pra-
covního 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 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.

Pacienti chtějí, aby se o myelomu vědělo – životní příběhy

Téměř od začátku vzniku našeho spolku jsme chtěli pracovat s životními příběhy lidí s myelomem. Byli jsme totiž přesvědčeni, 
že právě tyto příběhy mohou přinášet nejen sílu a povzbuzení pro druhé, ale také poučení a upozornění, jak se v některých slo-
žitých situacích zachovat nebo v nich vytrvat. Začátky byly složité, nejdříve se nikomu moc nechtělo svěřovat se s tím, jak jejich 
život myelom změnil. Se svými životními příběhy se jako první svěřovali lidé z kruhu nejužšího vedení Klubu pacientů, chtěli, 
aby ostatní získali odvahu. Ale ani tak to nebylo jednoduché, mnozí si mysleli, že jejich životní zkušenosti jsou obyčejné, pro 
ostatní lidi nezajímavé. Nebo se obávali, že pokud začnou vzpomínat a své vzpomínky zaznamenávat na papír, bude to pro ně 
hodně bolestivé. Nechtěli se vracet. Po uveřejnění zhruba prvních pěti příběhů se pomalu začaly lámat ledy a přihlásili se první 
odvážlivci. Někdo chtěl prostřednictvím příběhu přinést svědectví o něčem neobvyklém, někdo popisoval jen část svých zkuše-
ností, mnozí chtěli poděkovat svým lékařům a ošetřovatelskému personálu za to, že jim pomohli překonat nelehké okamžiky 
jejich života. V průběhu dalších let se životní příběhy staly samozřejmou součástí našich vzdělávacích seminářů, vždy se najde 
někdo odvážný, kdo vystoupí před publikum čítající téměř 150 lidí. Ti nejodváženější v poslední době vystoupili před kamerami 
a otevřeně hovořili o svých životních peripetiích nebo svůj životní příběh propůjčili k publikování v tisku či na webu. Ne proto, 
aby se vědělo o nich samotných, ale proto, aby se více a více hovořilo o nemoci, která jim vstoupila do života. O mnohočetném 
myelomu.

Rádi bychom poděkovali všem pacientům, kteří se takto rozhodli a vám bychom rádi zprostředkovali alespoň pár úryvků z ži-
votních příběhů, které byly v letošním roce publikovány.
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Celý život nemarodil, v důchodu dostal vzácnou chorobu.
Byl jsem vždy zdráv a nikdy nevyhledal lékaře. Jenže ve třiašedesáti letech se všechno zvrtlo. Najednou mě 
bolela záda, nohy, měl jsem ztuhlé kotníky. Na nátlak manželky jsem šel k doktorovi. Krátce nato, bylo to 
v sobotu kolem oběda, najednou jako bych nohy neměl. Padl jsem na zem. V nemocnici jsem absolvoval 
šestihodinovou náročnou operaci páteře, kde mi tyto dva obratle lékaři vyměnili za obratle dárce. Byl to 
motorkář, který bohužel, zemřel při nehodě. Do páteře mi dali dvě titanové tyče a vše sešroubovali. Pak 
následovalo šest cyklů chemoterapie. Ale aby toho nebylo dost, mnohočetný myelom mi poškodil i střeva 
a já měl po jejich operaci dočasný vývod.
Zdroj:https://www.novinky.cz/domaci/397077-cely-zivot-nemarodil-v-duchodu-dostal-vzacnou-chorobu.html

Myslel jsem, že mám vyhřezlou ploténku. Lékaři odhalili vzácnou rakovinu.
Už od dětství jsem žil aktivní život, sportoval a nikdy mi nic vážného nebylo. Před 11 lety se můj spokojený 
život zásadně změnil, a to celkem nevinnou událostí. Špatně jsem došlápl na nohu a upadl. Příšerně mě 
bolelo v pánvi a vůbec jsem se nemohl pohnout. Myslel jsem, že mám vyhřezlou ploténku, na kterou jsem 
léta trpěl, ale tentokrát to bylo vážnější. Myelomem poškozený kosterní systém nevydržel a kyčelní kloub 
prorazil pánev. Moje léčba musela být rozdělena na dvě etapy. Nejprve se musel řešit myelom a já rok ležel 
se zlomenou pánví a podstupoval chemoterapii. Až poté mi mohli pánev zrekonstruovat a provést náhradu 
kyčelního kloubu. Vše dobře dopadlo, ale mnohočetný myelom je stále nevyléčitelnou nemocí a můj stav 
se už nezlepší. Mám velmi slabou imunitu, a i když je mi ráno dobře, už v poledne mě může skolit teplota, 
zimnice a všechny plány se hroutí.
Zdroj: https://ona.idnes.cz/muj-boj-s-nemoci-mnohocetny-myelom-d5y-/zdravi.aspx?c=A160219_094842_zdravi_pet

Prožíval jsem spokojený rodinný i profesní život.
Na chalupě při úklidu fošny se ozvala prudká bolest v pravém rameni. Myslel jsem si, že jde jen o namožení 
a obdobným způsobem se k tomu postavil i můj ortopéd. Přesto mě časem objednal na CT. Pro výsledek 
jsem šel s mírnými obavami a dozvěděl jsem se, že mám něco na lopatce a je třeba provést biopsii. Po 
následné operaci již šlo všechno rychle – zjistilo se, že mi chybí část lopatky a že se jedná o mnohočetný 
myelom. Léčbu uzavřela úspěšná autologní transplantace kostní dřeně v únoru 2005. Celé období by se 
dalo popsat slovy – všudypřítomná únava, horečky, nechutenství, zvracení, průjmy, úbytek váhy, ztráta 
fyzické síly a vlasů, ale také úžasní kolegové a skvělá rodina. Bohužel mi v srpnu 2008 při pastování auta 
praskla klíční kost a při operaci se zjistilo, že jde o zlomeninu opět způsobenou mnohočetným myelomem. 
Celé to martýrium mě čekalo znovu.
Zdroj:http://www.vsechnoozdravi.cz/onkologie/pacientsky-pribeh-zivot-s-mnohocetnym-myelomems vámi.  
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AKTIVITY
Bulletin – klubový časopis
I v roce 2016 jsme se v klubovém časopise snažili uveřejňovat informace, o kterých předpokládáme, že by mohli být užitečné 
nejen členům Klubu, ale také dalším pacientům s mnohočetným myelomem. V letošním roce jsme psali například o příčinách 
vzniku neuropatií, příčinách rozvoje postižení ledvin nebo o zásadách diagnostiky a léčby mnohočetného myelomu. Nezapomí-
náme ani na další oblasti, a proto jsme zařadili také témata jako přínosy pohybu pro nemocné s myelomem, invalidní důchod  
a příspěvky pro zdravotně znevýhodněné nebo léčba bolesti. Časopis vychází v nákladu 1 100 výtisků a je distribuován na všech-
na velká i malá specializovaná léčebná centra pro léčbu mnohočetného myelomu v České republice.

Základní témata čísla vydaného v dubnu 2016/ročník VIII. . Léčebná centra jak je neznáte – VFN Praha.. Informační odpoledne Klubů Plzeň, Praha a Brno.. Léčba mnohočetného myelomu je v ČR na špičkové úrovni.. Životní příběhy pacientů.. ČSSZ objasňuje nejedny mýty o invalidních důchodech.
  
Základní témata čísla vydaného v září 2016/ročník VIII.. Léčebná centra jak je neznáte – FN Brno. . Životní příběh pana Milana.. Informační odpoledne Klubů Hradec Králové, Olomouc, Plzeň a Brno.. Vzdělávací seminář  - Život s MM.. Benefiční výstava obrazů – Řekni to květinou.

Základní témata čísla vydaného v prosinci 2016/ročník VIII.. Léčebná centra jak je neznáte – FN KV Praha.. Informační odpoledne Klubů Praha, Olomouc a Plzeň.. XII. 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 pravidelně 
zveme také odborníky z jiných, souvisejících oblastí, jak lékaře, tak nelékaře.

Info odpoledne Klubu Brno
15. červen 2016: Život s MM aneb jak na to? Možnosti sebepodpory.
9. listopad 2016: Postřehy ambulantního lékaře o strastech i radostech pacientů s MM.

I v tomto roce jsme pokračovali při organizaci setkání Klubu Brno v úspěšné spolupráci s Moravským zemským 
muzeem v Brně. Na jaře jsme navštívili zahradní domek, ve kterém žil a pracoval Leoš Janáček. V tomto příjem-
ném prostředí jsme prožili klidné odpoledne spolu s klinickou psycholožkou FN Brno Mgr. Petrou Bučkovou. 
Na podzim jsme podruhé navštívili Pavilon Anthropos a prohlédli si trvalou expozici obrazů Zdeňka Buriana. 
Odborné téma přednesl prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc., z Interní hematologické a onkologické kliniky FN 
Brno. Zamýšlel se nad každodenními strastmi ambulantního lékaře a diskutoval s námi o možnostech podpory, 
kterou může svým pacientům lékař nabídnout.

Info odpoledne Klubu Praha
23. březen 2016: Mnohočetný myelom, co si chceme připomenout a co se chceme dozvědět.
19. říjen 2016: Jak vlastně myelom škodí organismu?

Díky vstřícnosti Městského úřadu Praha 5 se setkání Klubu Praha i v roce 2016 konala v příjemných a především 
pro naše pacienty dobře dostupných prostorách zasedací místnosti na ulici Štefánikova. V tomto roce jsem se 
plně věnovali medicínské stránce mnohočetného myelomu a snažili jsem se k této problematice přistoupit z ne-
obvyklých směrů. Obě setkání patřila MUDr. Janu Straubovi, z I. Interní kliniky – kliniky hematologie VFN Praha, 
který je naším nejčastějším a nejmilejším přednášejícím. Na jaře nám připomenul vše, co jsme si o myelomu 
připomenout chtěli a na podzimním setkání nám vysvětlil, jak a nakolik myelom škodí organismu.
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Info odpoledne Klubu Hradec Králové
23. červen 2016: Postižení ledvin u nemocných s MM.
11. listopad 2016: Biochemie mnohočetného myelomu.

Klubová setkání v Hradci Králové jsme v letošním roce uspořádali v prostorách nově vzniklé galerie Artičok a 
obě témata byla podobně jako v Praze zaměřena na odborné informace a diskuse o mnohočetném myelomu. 
Přednášejícím jarního klubového setkání byl prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., MBA, z IV. Interní hemato-
logické kliniky FN Hradec Králové. Ve svém sdělení hovořil o spojitostech mnohočetného myelomu a postižení 
ledvin. Na podzimním setkání vystoupil MUDr. Jakub Radocha, Ph.D., z IV. Interní hematologické kliniky FN 
Hradec Králové. Hovořil o postupech biochemické laboratoře, které vedou k diagnostikování mnohočetného 
myelomu.

Info odpoledne Klubu Plzeň
14. červen 2016: Neuropatie a její léčba u MM. Jóga a její využití u MM.
31. říjen 2016: Jóga a její využití při MM – praktická ukázka.

Plzeňská klubová setkání se již několik let pravidelně odehrávají v Hotelu U Pramenů na ulici Roudná v Plzni. 
Jarní setkání se neslo v duchu tématu, který rezonuje u všech pacientů po celou dobu jejich léčby a tím jsou 
problémy s polékovou neuropatií. Všechny záludnosti této problematiky nám vysvětlil MUDr. Rudolf Kotas, 
Ph.D., působící na Neurologické klinice FN Plzeň. Na podzimní setkání jsme pozvali paní Růženu Moravcovou, 
dlouholetou lektorku jógy, která nám zprostředkovala jednoduchá cvičení, která vycházení z jógy a přitom je 
možné cvičit je v klidu domova, třeba na židli. Jednotlivá cvičení jsme si v rámci setkání hned vyzkoušeli.
 

Info odpoledne Klubu Olomouc
9. červen 2016: Diagnostika a léčba MM. Dentální hygiena – jak ji doma dobře zvládnout.
8. listopad 2016: Invalidní důchod a příspěvky pro zdravotně znevýhodněné. Léčba bolesti u pacientů s MM.

Velmi nás těší, že i v roce 2015 jsme setkání Klubu Olomouc měli možnost upořádat v prostorách Regionálního 
centra Olomouc. Na jaře jsme si vyslechli prezentaci paní Veroniky Osinové, DiS, dentální hygienistky působící 
ve společnosti Zuboland v Olomouci a doc. MUDr. et Mgr. Jiřího Minaříka, Ph.D., z Hematoonkologické kliniky 
FN Olomouc. Na podzimním setkání jsem přivítali Bc. Evu Látalovou, zástupkyni vedoucí sociálního oddělení 
FN Olomouc a MUDr. Petru Krhovskou, lékařku Hematoonkologické kliniky FN Olomouc.

Info odpoledne Klubu Hradec Králové
23. červen 2016: Postižení ledvin u nemocných s MM.
11. listopad 2016: Biochemie mnohočetného myelomu.11. listopad 2016: Biochemie mnohočetného myelomu.
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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 Interna-
tional Myeloma Foundation.

Život s mnohočetným myelomem

Šestý ročník vzdělávacího semináře s názvem Život s mnohočetným myelomem se vrátil do Brna a opět 
jsme využili výborných služeb Hotelu Slovan. Seminář se konal 11. května 2016 a celkem se ho zúčastni-
lo 33 pacientů a jejich blízkých. Dále bylo přítomno 10 hostů. Jako první hovořil doc. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.,  
(Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno), pokusil se zamyslet nad rozdíly mezi léky novými a kla-
sickými. Na jeho slova navázal prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. (Klinika hematoonkologie, FN Ostrava). Ve své pre-
zentaci se pokusil vysvětlit, co se skrývá pod pojmem zbytkové nádorové onemocnění. Dopoledne jsme uzavře-
li souhrnem doporučení, jak zvládat stres při chronickém onemocnění, která nám představila Mgr. Petra Bučková 
(Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno). V odpoledním bloku přednášek vystoupily čtyři přednášející  
a představily nám zákulisí laboratoří Oddělení klinické hematologie FN Brno. (doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.;  
Ing. Martina Almáši, Ph.D.; Mgr. Lucie Říhová, Ph.D; Mgr. Veronika Kubaczková).
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Českou myelomovou skupinou

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

AKTIVITY



XII. Vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele
Dvanáctý ročník vzdělávacího semináře se konal ve dnech 9. - 10. září 2016 v prostorách hotelu Tree of Life v Mi-
kulově. Semináře se celkem zúčastnilo 114 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 mnohočetný myelom, prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., MBA., první tajemník 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. 

K zásadním sdělením dvanáctého ročníku vzdělávacího semináře patřily prezentace týkající se klinických studií – proč 
je dobré se těchto studií účastnit a jakým způsobem se pacienti k přijetí do klinických studí vybírají. V rámci diskusních 
klubů potom zazněla témata věnující se limitacím nových léků při vstupu do aktivní léčby mnohočetného myelomu, 
nežádoucím účinkům léků a způsobům, jak ovlivnit neuropatie. Samozřejmě jsme nezapomněli na oblíbenou panelovou 
diskusi, ve kterém na zvídavé dotazy účastníků semináře odpovídali prof. Hájek, prof. Maisnar, MUDr. Straub a doc. Mi-
nařík. Všichni jistě rovněž ocenili dva pacienty, kteří vystoupili a neobávali se popsat své životní osudy s mnohočetným 
myelomem.
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DALŠÍ VÝZNAMNÉ AKTIVITY ROKU 2016
Spolupráce se zahraničními partnery
Global Myeloma Action Network, Kodaň, Dánsko
Ve dnech 9. – 11. června 2016 jsme se již potřetí účastnili mezinárodního setkání pacientských organiza-
cí - Global Myeloma Action Network 2016 Summit. Setkání se účastnili zástupci pacientských organizací 
např. z Polska, Německa, Portugalska, Austrálie, Turecka, USA, Koreje, Rumunska, Španělska a dalších 
zemí. Setkání zaštítila mezinárodní organizace The International Myeloma Foundation. Vyslechli jsem ně-
kolik velmi zajímavých prezentací mapující léčebné postupy používané při léčbě mnohočetného myelomu 
v jednotlivých zemích. Moderátoři napomohli formulaci cílů plynoucích ze setkání a zaměřili se na způsoby 
prezentace pacientských organizací s důrazem na obhajobu práv pacientů.

Škola myelomu pre pacientov 2016, Liptovský Ján

 I v roce 2016 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 sobotním 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 Informačních 
odpolední, tak v rámci vzdělávacích seminářů. Také se živě zajímali o aktivity ve spojitosti s lékovou proble-
matikou, které začaly být na sklonku roku 2016 pro naši organizaci více než aktuální. 

AKTIVITY



Další významné akce 
Benefice Řekni to květinou
I letošní příchod jara jsme přivítali spolu s výtvarným spolkem Pátečnice a nadačním fondem České myelomové skupiny 
a připravili jsme další z řady benefičních výstav obrazů. Tentokrát jsme benefici přesunuli na pozdní jaro a to jsme spojili 
i s tématem – Řekni to květinou. Sešli jsme se 4. května 2016 v příjemné prostředí klubu Stará Pekárna. Vernisáž zahájila 
MUDr. Andrea Křivanová, Ph.D., poděkování a úvodní slovo pronesli prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., Mgr. Alice Onderková 
a Mgr. Hana Linhartová. Získaný výtěžek je určen na podporu pacientských aktivit a podporu výzkumu nemoci mnohočet-
ný myelom. Klub pacientů mnohočetný myelom a Česká myelomová skupina, nadační fond, děkuji prostřednictvím svých 
členů všem, kteří si zakoupili některý z dvaceti prodaných obrazů.
 



HOSPODAŘENÍ
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Zpráva o hospodaření Klubu pacientů mnohočetný myelom za rok 2016
 

 Rozpočet pro rok 2016
 

 Náklady   675 000,- Kč
 Výnosy   737 000,- Kč
 Plánovaný rozpočtovaný schodek   + 62 000,- Kč

 Skutečné náklady a výnosy v roce 2016

 Náklady  672 511,50 Kč
 Výnosy  967 456,00 Kč
 Rozdíl   + 294 944,50 Kč

 Náklady na jednotlivé činnosti spolku

 
 Cestovné     12 715,- Kč
 Ostatní služby  47 354,70 Kč
 Spotřební materiál  6 247,- Kč
 Telefonní poplatky, poštovné  14 229,- Kč
 Vzdělávací semináře, spolupráce s CMG  143 943,70 Kč
 Klubový časopis, správa webu  112 947,- Kč
 Klubové publikace  19 239,- Kč
 Občerstvení – Info odpoledne  44 954,- Kč
 Náklady koordinátora  271 000,- Kč
 Ostatní drobné výdaje  -118,- Kč

 Celkem výdaje v roce 2016  672 511,50 Kč

 V položce „ostatní služby“ jsou zahrnuty náklady Projektu Jóga a mnohočetný myelom ve výši 13 400,- Kč a nefinanční dar ve výši 31 450,- Kč.
 V položce „náklady koordinátora“ je zahrnuta částka 264 000,- Kč, kterou je uhrazen plný podíl nákladů pro rok 2017.



 Finanční majetek

 Hotovost na účtu u KB Brno  1 138 621,20 Kč
  

 Hotovost v pokladnách regionálních Klubů včetně pokladny správy k 31. 12. 2016
 

 Pokladna Klub Brno  0,- Kč
 Pokladna Klub Praha  0,- Kč
 Pokladna Klub Plzeň  758,- Kč
 Pokladna Klub Hradec Králové  0,- Kč
 Pokladna Klub Olomouc  0,- Kč
 Hlavní pokladna - správa   1 559,- Kč

 Celkem  hotovost v pokladnách  2 317,- Kč

 Přijaté dary včetně členských příspěvků a zápisného v roce 2016

 Přijaté dary  885 800,- Kč
 Členské zápisné   5 400,- Kč
 Členské příspěvky  21 206,- Kč
 Celkem  967 456,- Kč

 AKTIVA CELKEM  1 141 138,20 Kč
 PASIVA CELKEM  1 141 138,20 Kč
 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM  294 944,50 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.
Echoz Rekuperace s.r.o.
HYLENA-KOBERCE s.r.o.
Janssen-Cilag, s.r.o.
PIGMENTUM, s.r.o.
Takeda, s.r.o.
Tomáš Havlíček, Chladící technika
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
Český svaz Jóga v denním životě, Praha
Hotel u Pramenů, Plzeň
Sokol Hradec Králové, oddíl jógy
Umělecká skupina Pátečníci

Fyzické osoby:
Kroupová Dana

PODĚKOVÁNÍ
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