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SLOVO STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE
Vážení partneøi, kolegové a pøátelé,
rok 2003 byl pro naše sdružení velkým mezníkem. Podaøilo se nám získat významné granty.
Díky tomu jsme mohli otevøít tolik oèekávané centrum KLÍDEK. Do tohoto nízkoprahového
centra zaèalo chodit mnoho dìtí a mládeže. Pøijali jsme nìkolik nových zamìstnancù.
Další grant nám pomohl rozvinout v naší spoleènosti fundraising pro získávání sponzorských
darù. Poprvé jsme uspoøádali Mezinárodní vánoèní festival, který byl spojen s veøejnou sbírkou.
Zaèali jsme více spolupracovat s Magistrátem mìsta Hradec Králové a Krajským úøadem
Královéhradeckého kraje.
Poèet øemeslnických zakázek se zdvojnásobil. Pøesto pøíspìvky od øemeslníkù za zprostøedkované
zakázky nepokrývaly ani provozní náklady. Tento zpùsob samofinancování se nám jeví jako
neefektivní a budeme od nìho ustupovat. O to více se zamìøíme na veøejné sbírky, lidové
øemeslnické trhy na zakázku a na benefièní akce. Díky novým aktivitám sdružení jsme se rozhodli
pøejmenovat naši spoleènost Sdružení èeských øemeslníkù na PROSTOR PRO.
Tímto rozhodnutím vyselektujeme øemeslnické služby od aktivit sociálních a spoleèenských.
Rádi bychom nastartovali nový projekt PROŽITKOVÉ CENTRUM LES, který bychom chtìli
vybudovat pro hradeckou veøejnost. Pro tuto novou aktivitu v souèasné dobì hledáme partnery
a donátory. Nabízel by outdoorové sporty, které jsou dnes mladými lidmi vyhledávané.
Vynasnažím se i v roce 2004, aby všichni zamìstnanci sdružení byli spokojeni, dále se mohli
vzdìlávat tak, aby naše projekty na pomoc mladým lidem byly opravdu kvalitní a aby naše úsilí
pøinášelo vysoký spoleèenský užitek.

Tomáš Langr, statutární zástupce

POSLÁNÍ ORGANIZACE
Sdružení èeských øemeslníkù jsou lidé, kteøí pomáhají dìtem a mladým lidem ve zdravém vývoji
a nabízejí jim pomocnou ruku pøi hledání své cesty životem. K naplnìní tohoto poslání využívají
podpory kvalitních øemeslníkù, které sdružují pod svou znaèkou.

HISTORIE SDRUŽENÍ
Sdružení èeských øemeslníkù je dle zákona o sdružování obèanù, è. 83/90 zaregistrováno jako
obèanské sdružení na Ministerstvu vnitra od 1. 2. 2000. Pùvodním zámìrem zakladatele
sdružení Tomáše Langra bylo propojit originálním zpùsobem podnikatelskou a neziskovou sféru.
Podaøilo se mu sdružit nìkolik desítek provìøených øemeslníkù nejrùznìjších profesí, kteøí
za zprostøedkování zakázek odvádìjí èást svých ziskù do sdružení. Tyto finanèní prostøedky jsou
pak využívány na dofinancování neziskových aktivit sdružení ve prospìch neorganizovaných dìtí
a mladých lidí. Zpoèátku organizace poøádala jednorázové akce v ulicích mìsta Hradec Králové
napø: Netradièní sportování, Stezku odvahy, Dìtský den, Malování billboardù…
Poté vznikla idea soustøedit aktivity do jednoho centra, kam by dìti a mladí lidé mohli docházet
pravidelnì a trávit zde svùj volný èas.

Úplný název:

SDRUŽENÍ ÈESKÝCH ØEMESLNÍKÙ

Právní forma:

obèanské sdružení

Oficiální adresa:

Èajkovského 1861, 500 09 Hradec Králové

IÈO:

701 555 77

Registrace:

Ministerstvo vnitra 1. 2. 2000, pod èíslem VS/1-1/42702/00-R

Bankovní spojení:

1919191919 / 2400, eBanka, a. s.
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KLÍDEK NÍZKOPRAHOVÉ ZAØÍZENÍ PRO DÌTI A MLÁDEŽ

S d r u ž e n í

Pùvodní idea volnoèasového centra byla v roce 2002 zmìnìna na Nízkoprahové zaøízení
pro dìti a mládež, protože nabídka prostor pouze pro trávení volného èasu pøišla pracovníkùm
projektu nedostaèující. Spolu s odborem prevence kriminality Magistrátu mìsta Hradec Králové
a za pomoci PaeDr. Mgr. Milana Stehlíka byl v rámci prevence kriminality pøipraven projekt
NZDM Klídek. Poèátkem roku 2003 se podaøilo získat vhodné prostory a první granty, které
pokryly alespoò základní finanèní potøeby. Klídek fungoval v omezeném provozu už od 30. 5.,
slavnostní otevøení pak probìhlo 26. èervna 2003. Na zahájení èinnosti centra byli pøítomni
zástupci Magistrátu mìsta Hradec Králové, Krajského úøadu Královéhradeckého kraje a dalších
stìžejních institucí. Slavnostní øeè a pøípitek pronesl Ing. Martin Soukup, námìstek primátora
mìsta Hradec Králové pro oblast kultury, školství, zdravotnictví a sociální vìci. Klídek je
nízkoprahové zaøízení pro dìti a mládež, kde je klientùm poskytováno zajímavé volnoèasové
vyžití. Pøedevším je zde nabízen prostor dùvìry, bezpeèí a tolerance, kde jeho pracovníci vytváøí
pružnou nabídku volnoèasových a kulturních aktivit s dùrazem na realizaci vlastních nápadù
klientù. Nedílnou souèástí je poskytování podpory a pomoci v obtížných životních situacích.

è e s k ý c h

CÍLOVÉ SKUPINY
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Primární cílovou skupinu tvoøí neorganizovaná mládež ve vìku 13 - 26 let, pøedevším z lokality
Malšovice a okolí, využívající každodenní nabídku centra.
Sekundární cílovou skupinou jsou návštìvníci akcí, vìtšinou kulturních, které jsou nad rámec
základní nabídky centra. U sekundární cílové skupiny nejsou evidovány sociální služby,
pouze poèet.
Otevírací doba byla v roce 2003 v úterý - pátek, 16 - 20 hodin. Akce pro sekundární cílovou
skupinu se konaly èasto o víkendech, mimo bìžnou otevírací dobu.
Aktivity NZDM Klídek byly v roce 2003 realizovány na dvou úrovních:
1. úroveò
Základní a také nejdùležitìjší byla nabídka bezpeèného prostoru (bez násilí, drog apod.)
pro odpoèinek, komunikaci. Pracovníci nabízejí moderní sociální služby, a to zejména sociální
poradenství, informace, krizovou intervenci, poskytování kontaktù a doprovod do návazných
institucí, to vše v souladu se standardy kvality sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních
vìcí. Dùležité je také vèasné informování klientù o rùzných oblastech života, proto jsou do
programu centra zaøazeny i besedy èi pøednášky na rùzná témata: HIV / AIDS, Práva dìtí,
Trestní právo apod. O tyto besedy a diskuse byl pøekvapivì velký zájem a jsou plánovány
i do budoucna. V Klídku je také využívána nabídka stáží a praxí pro zájemce pøedevším
z øad studentù a možnost plnìní rozsudku k výkonu Obecnì prospìšných prací.
Poèet kontaktù v jednotlivých mìsících
èerven

50

èervenec

250

srpen

250

záøí

200

øíjen

200

listopad

200

prosinec

150

Statistika za období èerven prosinec 2003
Poèet klientù celkem
Poèet kontaktù celkem
Prùmìrný poèet kontaktù / mìsíc

98
1402
200,28

Pomìr dívky/chlapci
dívky 35%

chlapci 65%

Od roku 2004 je plánováno zavedení kvalitní poèítaèové evidence, protože tato forma
statistických údajù není pro potøeby zaøízení dostaèující.
2. úroveò
Neoddìlitelnou souèástí našich aktivit bylo poskytování prostoru pro alternativní a pøedevším
„zdravé“ využití volného èasu klientù. Volnoèasová nabídka je prostøedkem, jak navázat s klienty
užší vztah a jak je s nabídkou sociálních služeb centra Klídek seznámit. Návštìvníci si v Klídku
mohli zahrát stolní fotbal, šipky, tenis, pustit si vlastní hudbu, využít výtvarné dílny, improvizované
èajovny, obèerstvit na nealko baru, pøijít na výstavu nebo koncert. Na tìchto aktivitách se èasto
podílejí také dobrovolníci a praktikanti, pøedevším z øad studentù oboru sociální práce, speciální
pedagogiky a pøíbuzných oborù.

KULTURNÍ AKCE V NZDM KLÍDEK
Pøehled uspoøádaných kulturních akcí:
30. 5.

koncert, workshop afrických bubeníkù Tubabu (Brno) pøi slavnostním otevøení centra
- cca 250 úèastníkù

10. 7.

dance párty, workshop mixování hudby v režii klientù
- cca 40 úèastníkù

21. 8.

MIš MAš párty, workshopy - výtvarný ateliér, hudební beglajt a sportovní plácek
Doprovodná akce: koncert kapel Thema 11 a Tostaki (hardcore, Hradec Králové)
- cca 200 úèastníkù

21. 8. - 21. 9. Výstava fotografií Heleny Ošadnické
12. 9.

9. 10.

koncert skupin Katorga (hardcore, Polsko), Sheeva yoga (hardcore, Ostrava)
a vystoupení divadelního souboru XXX HX XOX XOXX z Ostravy a Lenky Košákové
z divadla Jeslièky Hradec Králové
- cca 70 úèastníkù
hip hop párty, workshop mixování hudby v režii klientù
- cca 40 úèastníkù

16. 10. koncert skupin Pavilon M2 (noisy rock, Hradec Králové),
Neèekaná køeè (rock, Pardubice)
- cca 40 úèastníkù
26. 10. vernisáž k obrazùm Josefa Kožuchovièe, koncert skupin Ejhle (retro pop, Praha),
E Pericoloso Sporgersi (folk, Hradec Králové)
- cca 35 úèastníkù
26.10. - 23.11. výstava obrazù Josefa Kožuchovièe - socialistický civilismus
4.11.

beseda o HIV, hip hop párty
- cca 40 úèastníkù

16.11. koncert The Spectacle (hardcore, Norsko), Všech9 (rock, Hradec Králové),
Affect (metal, Hradec Králové)
- cca 50 úèastníkù
21.11.

workshop mixování hudby, koncert hip hop skupiny Wýchodní posádka (Jaromìø)
- cca 45 úèastníkù

4.12.

anti-Mikulášká diskotéka
- cca 30 úèastníkù

5.12.

divadlo Èerní šviháci, pøedstavení Amatéøi (Kostelec nad Orlicí)
- cca 60 úèastníkù

10.12. Koncert romské skupiny Gipsy Štarèhave (Milíèùv dùm, Jaromìø) a romského
pìveckého sboru Salinger (NZDM Klídek)
- cca 50 úèastníkù
28. 12. Koncert hardcore skupin Peace of Mind (Nìmecko), Andinerd (Nìmecko),
November the 13 (Nìmecko) a Friendship forever (Dobruška)
- cca 85 úèastníkù

Kulturní akce vìtšinou navštìvovali klienti ze sekundární cílové skupiny, klienti z primární cílové
skupiny tvoøili 20 % celkové úèasti.
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OSTATNÍ VEØEJNÉ AKCE
Pøehled uspoøádaných spoleèenských akcí:
19.2.

Karneval na ledì, Zimní stadion v Hradci Králové

8. 5.

Øemeslnický trh, nám. 28. øíjna v Hradci Králové

22. - 25. 5. Soutìže a vlastní stánek, Bambiriáda, Letní kino Hradec Králové
26. 6.

Slavnostní otevøení centra Klídek

z p r á v a

16. 7.

Turnaj ve stolním fotbálku, NZDM Klídek

2

7. 8.

Veèer hrùzy - promítání hororového filmu, vyprávìní strašidelných pøíbìhù, NZDM Klídek

12. 8.

Poetickej veèer s kytarou, NZDM Klídek
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16. - 17. 8. Øemeslnický trh, pou v Kvasicích u Kromìøíže
5. 9.

Øemeslnický trh, nám. 28. øíjna v Hradci Králové

2. 10.

Turnaj ve stolním fotbálku, NZDM Klídek

15. 10. Plavání v Mìstských lázních v Hradci Králové
23. 10. Malování na sklo a porcelán, NZDM Klídek
4. 11.

Beseda o HIV a žloutence typu C, pøednášela Zdena Burdová, DiS., NZDM Klídek

5. 11.

Plavání v Mìstských lázních v Hradci Králové

6. - 9. 11. Øemeslnický trh, v rámci Bytové show v Kongresovém centru Aldis, Hradec Králové
12. 11. Beseda o právech, vedla Barbora Michálková, studentka VOŠ Litomyšl, obor speciální
pedagogika, NZDM Klídek
14. 11. Chyte strašidla! stezka odvahy spojená s malováním na oblièej a táborákem,
NZDM Klídek a Novohradecké lesy
19. 11. Beseda se èlenem vojenské policie, starším inspektorem Prap. Ivanem Jurajdou,
zamìstnancem Ministerstva obrany ÈR, NDZM Klídek
20. 11. Batikování a malování na textil, NZDM Klídek
11. 12. Výroba ruèního papíru a drobných vánoèních dárkù, NZDM Klídek
14. - 15. 12. Vánoèní trhy s kulturním programem, benefièní akce, výtìžek zdvojnásobila
Nadace Divoké husy, Amber Hotel Èernigov Hradec Králové

Všechny služby jsou poskytovány zdarma, s výjimkou akcí se zvýšenou finanèní nároèností
(napø: honoráø a cestovné pro úèinkující), které jsou pøístupné za minimální cenu.

DALŠÍ NÁVAZNÉ AKTIVITY
Insane Instinct agency
Díky bohatým kontaktùm poøádáme desítky výmìnných aktivit pro hudební soubory z celé
Evropy. Zahranièním kapelám poøádáme turné a poskytujeme zázemí s technickým servisem
po celé Èeské republice výmìnou za úèinkování domovských kapel Klídku (Thema 11 a Tostaki)
mimo republiku. Tyto kapely za loòský rok odehrály více než 50 koncertù, mimo jiné v Nìmecku,
Rakousku, Polsku, Švýcarsku, Francii, Holandsku a Slovensku.
Food Not Bombs
Klídek poskytuje zázemí pro návaznou aktivitu Food Not Bombs. Ta spoèívá v bezplatném
rozdávání jídla pro lidi bez pøístøeší pøed královéhradeckým hlavním nádražím. Tato aktivita
probíhá každou tøetí nedìli v mìsíci od 13:00 a je plnì v realizaci dobrovolníkù.
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Díky postupnému zkvalitòování nabízených služeb, kterými se cílenì snažíme o naplnìní
standardù kvality sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních vìcí, jsme se stali souèástí sítì
sociálních služeb Magistrátu mìsta Hradce Králové a byli jsme zaøazeni do jeho komunitního
plánu. Jsme aktivními èleny Pracovní skupiny Nízkoprahových zaøízení pro dìti a mládež
Královéhradeckého kraje, která si klade za cíl vytvoøení standardù kvality služeb NZDM
pro Královéhradecký kraj. Jsme øádným èlenem Èeské asociace streetwork, který zastøešuje
veškeré nízkoprahové programy v Èeské republice. Za úspìch považujeme také pomìrnì rychlé
zaøazení projektu do sítì poskytovatelù sociálních služeb, celkové dobré pøijetí a pøínosnou
spolupráci ze strany návazných a spolupracujících zaøízení a institucí. Velmi dobrá spolupráce
je navázána s Probaèní a mediaèní službou Èeské republiky, Dobrovolnickým centrem
pod Obèanským poradenským støediskem, Støediskem výchovné péèe Domino pod Dìtským
diagnostickým ústavem a Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové.

Projekt Klídek je pod supervizí PhDr. Dany Dobiášové, terapeutky a vedoucí Ambulantního
programu o. s. Laxus, Hradec Králové. Tato supervize se koná každý mìsíc v èasové dotaci
3 hodin, zvyšuje jistotu pracovníkù v odborné èinnosti a pùsobí jako prevence syndromu
vyhoøení.

Poradcem pro rozvoj organizace a management je Mgr. Jan Korytáø, vedoucí organizace
Spoleènost pøátel pøírody v Liberci, akreditovaný lektor, konzultant a absolvent roèního
rekvalifikaèního kurzu fundraisingu pod Informaèním centrem neziskových organizací, o. p. s.

ZHODNOCENÍ
Dodržení cílù projektu Klídek je hodnoceno jako úspìšné, podaøilo se zajistit i dostateèný poèet
odborných pracovníkù a dobrovolníkù pro jeho kvalitní vedení. Dle statických údajù se zájem
o poskytované služby stále zvyšuje, proto je naším zámìrem nadále rozšiøovat stávající aktivity.
Význam projektu lze doložit také výètem pøidìlených dotací napø: Ministerstvem práce
a sociálních vìcí, Magistrátem mìsta Hradec Králové a Krajským úøadem Královéhradeckého
kraje na rok 2004.

øemeslníkù

SAMOFINANCOVÁNÍ
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Od vzniku organizace jsou její sociální a neziskové aktivity propojeny s èinností malých
a drobných podnikatelù. V sídle organizace existuje funkèní dispeèink nabízející obèanùm
Královéhradeckého kraje více než 25 øemeslných profesí. Každý øemeslník žádající o èlenství
v SÈØ prochází zkušební dobou z dùvodu ovìøení kvality jeho služeb. K 31. 12. 2003
obsahovala databáze Sdružení èeských øemeslníkù 31 oficiálních èlenù a 53 øemeslníkù
ve zkušební dobì. V budoucnosti by se projekt Øemeslníci mohl stát stabilním a dlouhodobì
udržitelným zdrojem financování centra Klídek a dalších projektù sdružení. Nyní jsou však výnosy
z poplatkù placených øemeslníky používány zejména na administrativní náklady spojené s jejich
èinností. Z toho vyplývá, že samofinancování nefunguje dle plánù. I když se nápad zdál být
zajímavým, naráží na neochotu øemeslníkù platit provize a na nedostatek finanèních prostøedkù
na úèinnou reklamní kampaò. V roce 2004 míníme pokraèovat pouze v oblasti Øemeslnických
trhù a tradièních jarmarkù, o které projevila zájem hradecká veøejnost i další obce.
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PLÁNY NA ROK 2004

+

Otevøení Dìtského klubu zaèátkem roku 2004. Klub bude urèený pro neorganizované
dìti ve vìku 8 - 13 let.

+

Rozšíøení otevírací doby na všechny pracovní dny v dobì od 15 do 20 hodin.

+

Rozšíøení nabídky volnoèasových aktivit (více strukturovaných programù, kulturních akcí,
akcí pro sekundární cílovou skupinu a veøejnost).

+

Personální obsazení rozšíøit na 5 kvalifikovaných odborných pracovníkù.

+

Zvyšování kvalifikace personálu dle aktuální potøeby.

+

Vytvoøení manuálù sociálních služeb, postupnì naplòovat standardy kvality
sociální práce MPSV.

+

Vytvoøení sítì návazných institucí.

+

Navázání užší spolupráce s ostatními NZDM v Královéhradeckém kraji,
napø: více spoleèných akcí pro klienty, spoleèné vzdìlávání.

+

Èastìjší poøádání veøejných sbírek a benefièních akcí.

+

Zmìna struktury organizace, zmìna stanov a pøejmenování na PROSTOR PRO, o. s.

Považujete naši práci za užiteènou? Podpoøte naši èinnost sponzorským darem:

1

materiálním (výtvarné potøeby, hudební vybavení atd.)

1

individuálním finanèním pøíspìvkem jednorázovým nebo trvalým pøíkazem
Na náš úèet u eBanky è.: 1919191919 / 2400.

V roce 2002 èinily pøíjmy
494 990,- Kè náklady 489 518,- Kè.
V roce 2003 byly pøíjmy
1 567 396,- Kè náklady 1 275 770,- Kè.
V roce 2004 je pøedpokládaný rozpoèet
1 900 000,- Kè.

HOSPODAØENÍ ORGANIZACE

NÁKLADY
materiálové náklady celkem
energie celkem
služby celkem
cestovní náklady celkem
oprava, údržba celkem
odvody sociálního a zdravotního pojištìní
spoje celkem
jiné celkem
mzdové celkem
náklady celkem

rok 2003
104 798,0
34 480,0
93 718,9
22 466,0
5 715,0
79 355,0
129 351,9
356 459,7
449 425,0
1 275 770,0

V ý r o è n í
z p r á v a
2

0

0

3

S d r u ž e n í
è e s k ý c h
øemeslníkù

PØÍJMY
Magistrát mìsta Hradec Králové
Krajský úøad Královéhradeckého kraje
Nadace Via
Nadace Open Society Fund Praha
Nadace rozvoje obèanské spoleènosti
Ministerstvo kultury ÈR
dary finanèní
dary služeb
dary materiální
èlenské pøíspìvky
samofinancování øemeslníci
z akcí
pøíjmy celkem

AKTIVA A PASIVA
Rozvaha (v tisících Kè)
Aktiva celkem
Stálá aktiva
Hmotný investièní majetek
Jiný hmotný majetek
Obìžná aktiva
Krátkodobé pohledávky
Pohledávky z obchodního styku
Finanèní majetek
Peníze
Bankovní úèty
Ostatní aktiva
Èasové rozlišení
Náklady pøíštích období
Zásoby
Pøechodné úèty aktivní
Pasiva celkem
Vlastní jmìní
Kapitálové fondy
Ostatní kapitálové fondy
Hospodáøský zisk z minulých let
Neuhrazená ztráta
Cizí zdroje
Krátkodobé závazky
Závazky z obchodního styku
Hospodáøský výsledek

rok 2003
294 000,0
84 028,0
20 000,0
50 000,0
419 125,0
20 000,0
290 161,0
47 500,0
109 942,0
15 500,0
87 720,0
129 420,0
1 567 396,0

rok 2003
273
7
7
7
262
85
85
177
10
167
4
4
4

273
206
231
231
-25
-25
67
67
67

rok 2002
21
0

21

10

6
5
21
-17
8
-21
38
38
-4

PARTNEØI A SPONZOØI
Všem partnerùm a sponzorùm dìkujeme za projevenou dùvìru a podporu.

V ý r o è n í

S podporou
Magistrátu mìsta
Hradec Králové

Pod záštitou hejtmana
Královéhradeckého kraje
Pavla Bradíka

z p r á v a
2

0

0

S pøispìním
Ministerstva kultury
Èeské republiky

Tento materiál je
vyroben za finanèní
podpory Evropské unie
z programu PHARE 2002.

3

S d r u ž e n í
è e s k ý c h
øemeslníkù
Dìkujeme všem, kteøí pomáhají ideu naší organizace naplòovat. Zvláštní podìkování
patøí PaeDr. Mgr. Milanu Stehlíkovi, Ing. Martinu Soukupovi, Ing. Otakaru Divíškovi,
Mgr. Robertu Èernému a Mgr. Pavle Markové.

AB media - reklamní agentura, Agentura pro distribuci a marketing, s.r.o., AGI HK s. r. o.,
ALTO HK, spol. s r.o., AMBER Hotel Èernigov, ANNONCE, A. P. PROGRESTISK a. s.,
ASPO s. r. o., ASTRID Cosmetics, a.s., Autobusová doprava Jan Mrázek,
Autodoprava Spálenský, BALAKOM a. s., Berger - Huck s. r. o., BUILDING PLAST spol. s r.o.,
CMI Melodia a. s., ÈMZ, spol. s r. o., CONTI, Deníky BOHEMIA, DUKASE s.r.o.,
Èeskomoravská hypoteèní banka, a. s., ÈSOB, a. s., ELVIA PRO s. r. o.,
EUROPAPIER - BOHEMIA spol. s r. o., Evropská databanka, Excel FOTO s.r.o.,
FIFTY - FIFTY CZ s.r.o., Flamy Pardubice a.s., Foto Orita spol. s r.o., FOXCONN CZ s.r.o.,
GE Capital Bank, a. s., Gradior s.r.o., Hewlett-Packard s.r.o.,
Chudomský - pokládání podlahových krytin, IMEDA spol. s r. o., INPRAMA,
Isolit - Bravo, spol. s r.o., Jaška Milan - podlaháøství, s. r. o., Ing. Jirák František,
JVS - Jiøí Vrabec, Karlovarské minerální vody, a.s., VITAMÍN Velkoobchod Elektro,
KNAUF Praha s. r. o., Josef Kunc - malíøství, Kufr Milan, JUDr., Marius Pedersen, a.s.,
MF SERVIS s.r.o., R. Michalec - sound servis, Miloò Jasanský KVART, MOIRA, NIKAIMPEX s. r. o.,
Pavel Janoš - výroba perníku, PB Com, spol. s r.o., P O P R, spol. s r. o., Potraviny u Vejvodù,
Raab Karcher Staviva, a. s., RELGAS s. r. o., RPR-WTERM, s. r. o., RUBENA, a. s.,
Øehák Vladimír, Øempo Holoubek, a. s., S. F. LAUBR - SPORT, s. r. o., Schaerf-Rovi, s.r.o.,
Schneidersöhne Papier Praha s.r.o. poboèka HK, Skanska CZ a.s., Sklenáøství Calta-Runštuk,
STIGMA CZ s. r. o., TECHPROFI HK, s.r.o., TRIGA COLOR, a.s., Úèetnictví 2 + 1 s.r.o.,
UNI JAS, UNISON, spol. s r.o., Šupík Pavel, VALC, s.r.o., Vejvoda Potraviny,
Vrbický Petr - Døevìné hraèky, Východoèeská energetika, a.s., Východoèeská plynárenská, a. s.,
VZP ÈR - okresní pojišovna Hradec Králové, Zdravotní pojišovna Ministerstva vnitra ÈR.

Tato výroèní zpráva je vytištìna na materiál od spoleènosti Europapier-Bohemia, spol. s r. o.
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