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Kontaktní údaje
Název organizace: Espediente, z.s. 
Zapsán pod spisovou značkou L 11762 vedenou u Krajského soudu v Brně
IČ: 270 32 426
Sídlo: Za Poštou 110, 698 01 Veselí nad Moravou
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 115-3884500257/0100
Telefon: +420 605 011 336
E-mail: info@espediente.cz
www.espediente.cz 

O nás
Nezisková organizace ESPEDIENTE z.s. byla založena v roce 2006 především 
se  zaměřením na  volnočasové aktivity a  podporu rodiny. Účelem 
organizace je aktivní podpora a prohlubování zdravého sociálního klimatu 
ve společnosti prostřednictvím činností zaměřených na podporu zdravého 
vývoje jedince, manželství, rodiny a  na optimalizaci mezilidských vztahů 
ve školách a organizacích.

Od roku 2017 se  činnost spolku velmi významně orientuje na  aktivní 
zapojení v  rámci interdisciplinární spolupráce v  opatrovnických řízeních 
a výkon pověření k sociálně právní ochraně dětí a s tím související činnosti. 

Dále rozvíjí svou činnost jako akreditované vzdělávací zařízení s akreditova-
nými programy pro oblast školství a sociální práce, zejména práce s rodinou 
v (po)rozvodové situaci.

Zakládající členové
Mgr. Milena Mikulková | Ing. Ladislav Mikulka | Mgr. Hana Lindtnerová

Nejvyšším orgánem organizace je členská schůze. Předsedkyní spolku je 
Mgr. Milena Mikulková, místopředsedkyní spolku Mgr. Hana Lindtnerová 
a členem Ing. Ladislav Mikulka.

Zaměstnanci a spolupracovníci
Mgr. Milena Mikulková | Ing. Ladislav Mikulka | Mgr. Hana Lindtnerová | 
Marta Meszárosová | Ing. Jana Mrázová | Bc. Lenka Havrlantová | 
Mgr. Eva Janíčková | Mgr. Monika Fojtáchová

Děkujeme firmě Účetní servis F&P s.r.o. a  Ing. Naděždě Frantové  
za pečlivé vedení účetnictví.
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Aktivity spolku korespondují s jeho zaměřením definovaným ve stanovách. 

Činnosti spolku se zaměřují do oblastí:
 Sociálně právní ochrana dětí dle pověření

 Podpora rodiny, partnerství, manželství a rodičovství

 Osvětové činnosti zaměřené na  podporu rodičovství a  smírčího 
jednání rodičů v rozvodu ve prospěch zájmů a potřeb dítěte

 Podpora zdravých mezilidských vztahů ve školních kolektivech

 Programy prevence rizikového chování dětí a mládeže

 Akreditace vzdělávacího zařízení MŠMT a programů k dalšímu vzdělá-
vání pedagogických pracovníků

 Akreditace vzdělávacího zařízení MPSV a programů k dalšímu vzdělá-
vání v oblasti sociální práce

Oblasti pověření k výkonu SPOD (č.j. JMK 105699/2017):
 Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvise-

jících s péčí o dítě

 Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených 
na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících 
s péčí o dítě a jeho výchovou

 Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení 
jejich vzniku

 Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o dítě

 Místem výkonu je:

 ESPEDIENTE, z.s., Za Poštou 110, 698 01 Veselí nad Moravou

 ESPEDIENTE, z.s., Nám. Svobody 827/11, 790 01 Jeseník
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Projekt naplňuje stěžejní činnost organizace, tedy podporu rodin dětí 
v  evidenci SPOD. Projekt je realizován kontinuálně již od  roku 2017 
a pokračuje i v roce 2019. Byl finančně podpořen dotací Ministerstva práce 
a sociálních věcí, Olomouckého kraje a města Jeseník.

Projekt se zaměřuje na preventivní péči o děti, které aktuálně 

zažívají nebo v minulosti zažily rozvod/rozchod rodičů.

Aktivity projektu Jistota v nejistotě aneb Ztráty beze ztrát 

vedou k podpoře a zvládnutí obtížné životní situace rodiny.

Jak děti zvládnou rozchod rodičů a změnu rodinné situace 

vychází z toho, jak ji zvládnou právě rodiče.

Cílem projektu je realizovat již vytvořený komplexní 

program pro rodiny s dětmi prožívající rozchod/rozvod 

rodičů a prostřednictvím kampaně vést rodiče k edukaci 

řešení porozvodové situace, k mediaci, resp. smírčímu 

jednání ve prospěch dítěte v rozvodové situaci.

Záměrem komplexní práce s rodinami je předcházení 

případným problémům, které se často dostaví jako 

důsledek nezpracované rozvodové situace v rodině.

JISTOTA V NEJISTOTĚ aneb ZTRÁTY BEZE ZTRÁT

„Rodiče, nerozvádějte se s námi - vašimi dětmi!
Váš rozvod zvládneme, když ho zvládnete vy!“

Za Poštou 110, Veselí nad Moravou

nám. Svobody 827/11, Jeseník

+420 605 011 336 | info@espediente.cz | www.espediente.cz

Motivační setkání

Jejich cílem je, aby se porozvodová situace obešla bez velkých ztrát 

a emočních zranění. Rodiny si vymezí rozsah zakázky a potřeb.

Přímá práce s rodinami

Každá rodina může absolvovat individuální typ podpory, kterou zrovna 

bude potřebovat (edukace rodičů, mediace, individuální poradenství 

a asistovaný kontakt).

Multidisciplinární týmy

Umožňujeme společná setkání rodiny a zapojených subjektů 

(škola, OSPOD, soud, psycholog apod.).

Poradenství pro děti

Včasná pomoc a zachycení při zpracování prožitku ztráty minimalizuje 

rizikové chování u dětí.

Besedy v lázních Jeseník

Konají se na podporu rodičovských kompetencí.

Kampaň Rodičovské kompetence v obrazech

Videa na podporu rodičovství můžete shlédnout na www.espediente.cz.

Za Poštou 110, Veselí nad Moravou

nám. Svobody 827/11, Jeseník

+420 605 011 336 | info@espediente.cz | www.espediente.cz

AKTIVITY PROJEKTU

Realizace probíhá v  Olomouckém a  Jihomoravském kraji. Celkem bylo 
zapojeno 39 rodin v  oblastech edukace rodičů, přípravy k  asistovanému 
kontaktu a  podporou při asistovaném kontaktu samotném, podpora 
rodin psychologickou pomocí či mediačními setkáními. Rodiče se  dostaví 
na základě rozhodnutí OSPODu nebo soudu. V jednom případě se dostavil 
pouze jeden z rodičů. U všech 38 rodin bylo poskytnuto motivační setkání 
(klíčová aktivita 1) a  rovněž alespoň jedno setkání přímé práce s  rodinou 
(klíčová aktivita 2). Přímá práce s dětmi k zajištění jejich participačních práv 
spočívá v rozhovoru s nimi a tato forma práce (klíčová aktivita 3) byla využita 
16 rodinami, z toho u dvou rodin opakovaně, a to zejména v  přípravě 
k  asistovanému kontaktu dítěte s nerezidenčním rodičem. Projekt je 
koncipován tak, že po  vstupním motivačním setkání je podpora rodičů 
a  dětí realizována dle jejich aktuálních individuálních potřeb. V  případě 
jedné rodiny byl poskytován dlouhodobě asistovaný kontakt. Téměř v 90% 
rodiče uzavřeli v průběhu zapojení v projektu alespoň dílčí dohodu v oblasti 
péče o děti.

Projekt Jistota v nejistotě aneb ztráty beze ztrát
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Multidisciplinární tým (klíčová aktivita 4) byl svolán ve dvou případech. 
Účastnil se  zástupce OSPODu, psycholog, facilitátor, metodik, zástupci 
organizace poskytující asistované kontakty, rodiče a  rodinný příslušník 
jednoho z rodičů. V obou případech bylo patrné, že rodiče zvolili konfliktní 
strategii a nebyli schopni hledat konsenzus v zájmu dítěte, dětí.

V rámci kampaně Rodina (rozvod) očima dětí je pozornost rodičů zaměřena 
na prožívání a potřeby dětí v situaci rozpadu rodičovského páru. Byla natočena 
4 animovaná videa s využitím tzv. židličkové metody a jsou rozdělena do těchto 
témat: Tak to začíná, Ne vždy je doma dobře, Aby rozvod (děti) tolik nebolel, Každé 
dítě potřebuje (bezpečný) domov. Videa jsou vyvěšena na webových stránkách  
www.espediente.cz. 

Pro rodiče byly uskutečněny besedy, které probíhaly v  Priessnitzových 
lázních Jeseník. Cílem besed byla podpora rodičovství. Mezi témata patřila 
Včas a akorát, Jak porozumět chování dětí, Čtyři tváře ženy/muže a autorská 
čtení Mgr. Mileny Mikulkové, jež je autorkou knih Hlavu vzhůru rodiče! 
a Hlavu vzhůru chlap(c)i. Celkem proběhlo 16 besed s účastí 307 osob (295 
dospělých a 12 dětí).

Ke všem aktivitám jsou zpracovány letáky, pozvánky a  vyvěšeny jak 
na webových stránkách, tak na sociálních sítích se spolupořadateli.

http://www.espediente.cz
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Práce se třídami – podpora zdravého klimatu tříd

K  realizaci preventivního programu s  žáky nás oslovily čtyři školy, tři 
z Jihomoravského kraje a jedna ze Středočeského kraje. Nosným tématem 
byla práce s  klimatem třídy, práce s  odlišností, minimalizace vyčleňování 
či odmítání spolužáků a  prevence šikany. Program proběhl v  měsících 
lednu a únoru 2018 celkem 7× a zúčastnilo se celkem 158 žáků za účasti 
vyučujících. 

Šikana obvykle začíná ostrakizací – vyčleňováním některého žáka, který 
se  neumí začlenit – tzn. že mu chybí odpovídající sociální dovednosti, 
je v  kolektivu žáků nový nebo se  nějakým způsobem odlišuje od  většiny, 
případně je pro spolužáky nesrozumitelný, což bylo ve  dvou školách – 
žák se  speciálními vzdělávacími potřebami a spolužáci jeho potřebám 
a projevům nerozuměli.

V  programu se  zaměřujeme na  porozumění potřebám, které máme jako 
lidé obvykle stejné – a  to je potřeba náležet – být akceptovaným členem 
lidského společenství, být zapojený, přijímaný a v bezpečí. S žáky formou 
prožitkových technik dochází k uvědomění shodných potřeb a na druhou 
stranu jsou vedeni v porozumění, že každý je jiný, a je to tak v pořádku.
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Vzdělávání pěstounů

V  oblasti vzdělávání pěstounů spolupracujeme s  doprovázejícími 
organizacemi Skleněnka, z.s., Polárka, z.s., Rodina u nás, z.s., Dobrá rodina, 
o.p.s., CSS Ostrava, CRSP Hodonín a  CRSP Brno. Vzdělávání organizuje 
doprovázející organizace, my zajišťujeme lektorskou činnost.

Pod hlavičkou Espediente, z.s. byl v  roce 2018 realizován jeden seminář 
pro pěstouny s názvem Kontakt dítěte v pěstounské péči s biologickou rodinou 
a zúčastnilo se ho 14 pěstounů. Téma je vždy bouřlivě diskutované, jsou 
vznášeny podněty i  obavy, hledání optimálního způsobu přípravy dítěte, 
pěstounů, případně biologických rodičů.

Pro tři pěstouny sdružené v doprovázející organizaci Polárka jsme poskytli 
individuální poradenství zaměřené především na  řešení výchovných 
problémů svěřených dětí.

Vzdělávání odborníků v akreditovaných programech

Espediente, z.s. je akreditovaným vzdělávacím zařízením MŠMT a  MPSV. 
V  lektorském týmu jsou zapojeny 3 lektorky. V  nabídce jsou 3 kurzy pro 
další vzdělávání pedagogů s akreditací MŠMT, dva kurzy pro sociální sféru 
a  jeden kurz pro pracovníky v  přímé práci s  rodinami (OSPOD, sociálně 
aktivizační služby, poradenští pracovníci aj.). V roce 2018 se uskutečnil jeden 
kurz na míru pro pracovníky neziskové organizace.

Vzdělávání rodičů (pořádané školami)

Rodičovská veřejnost má díky šablonám MŠMT možnost setkat se  na 
besedách pořádaných školami s  odborníky na  výchovu a  vzdělávání 
v osvětových aktivitách. Během ledna a května 2018 jsme se setkali s rodiči 
ve čtyřech školách (v Praze, Dobřejovicích, Kostelci a Dolních Věstonicích) 
nad tématy Komunikace mezi rodinou a školou, Jak porozumět chování dětí, 
Jak komunikovat s dětmi. Zúčastnilo se celkem 56 rodičů. Ze zpětných vazeb 
je patrné, že témata, organizace i průběh besed byly pro rodiče přínosné.
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Besedy pro veřejnost

Osvětové aktivity pro veřejnost pořádáme ve spolupráci zejména s centry 
pro rodinu. V  roce 2018 jsme zrealizovali v  dubnu a  květnu čtyři besedy, 
v Hodoníně, v Ostravě, v Radvanicích a v Kopřivnici. Zúčastnilo se celkem 
80 osob. Jedna beseda s tématem byla zaměřená na podporu manželství 
s  názvem Manželské jaro a další se věnovaly podnětům z oblasti výchovy 
s názvy Téměř na odchodu, Včas a akorát.

Besedy, které Espediente, z.s. pořádalo v rámci projektu Jistota v nejistotě, 
byly zacíleny na rodiče s dětmi a další návštěvníky Priessnitzových léčebných 
lázní. V roce 2018 jsme besedy organizovali ve dvou časech a ve spolupráci 
jak s vedením lázní, tak po dohodě s majiteli příjemné kavárny Vinckovo kafe 
v areálu lázní. Již bylo v předchozí stati uvedeno, že 16 besed se zúčastnilo 
celkem 307 osob. Témata byla směřována do rodinného prostředí, výchovy 
a vztahů v rodině – Aby doma bylo dobře (všem), Včas a akorát, Jak porozumět 
chování dětí, Jak najít společnou řeč, Kdy jsou spokojené ženy a kdy muži, Čtyři 
tváře ženy, Čtyři tváře muže a  besedy spojené s  autorským čtením z  knih 
Mileny Mikulkové – zakladatelky a předsedkyně naší organizace. Dobrovolné 
vstupné bylo určeno pro potřeby projektu Jistota v  nejistotě. V  rámci 
propagace jsme spolupracovali s  informačním centrem Priessnitzových 
lázní, s  týmem lidí z  Vinckova café a  prezentovali pozvánky na  webových 
stránkách, sociálních sítích a  vývěsních tabulích lázní, včetně veřejných 
prostor lázeňských domů.
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Supervize a sebevzdělávání

Pro rozšíření poskytovaných služeb pro rodiče a děti absolvovala v únoru 
2018 Milena Mikulková dvoudenní proškolení ve  skupinové práci s dětmi 
s  názvem Dětský průvodce světem rozvodu, který v  ČR zaštiťuje a  šíří 
Bc.  Tereza Vránová. Cílem je práce s  dětmi, jichž se  dotkla ztráta vlivem 
rozvodu či rozchodu rodičů. Tímto kurzem je doplněná komplexnost naší 
práce s rodinou.

Pro průběžnou sebereflexi profesionalizaci poskytovaných služeb je 
využívána individuální supervize, kterou pracovníkům naší organizace 
poskytuje PhDr. Magdalena Frouzová. V  roce 2018 došlo ke  dvěma 
návštěvám.

Další expertní služby a spolupráce

V průběhu roku 2018 byla organizace Espediente z.s. oslovena k zapojení 
se  do interdisciplinárního týmu při etablování cochemské praxe při 
Okresním soudu v Hodoníně a Okresním soudu v Jeseníku. 

Týmy pravidelně navštěvovala Mgr. Milena Mikulková. Předmětem setkání 
členů týmu je zavádění společné základny praxe poskytovatelů služeb 
v  opatrovnických řízeních pro rodiče v  rozvodové situaci. Vymezování 
obsahu edukace, společná diskuse na  principy zmocňování rodičů 
k  naplňování jejich rodičovské odpovědnosti, prezentace tzv. cochemské 
praxe veřejnosti, odborníkům, advokátům. Jedním z nejdůležitějších bodů 
společných setkání je vzájemná informovanost, provázanost a seznámení 
se  s  dalšími poskytovateli služeb, jejich obsahem práce, zaměřením 
a možnostech spolupráce.

Předsedové zmíněných okresních soudů spolu s  dalšími samosoudci 
v  opatrovnických řízeních představovali průběh řízení, jednotlivé fáze 
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a možnosti zapojení subjektů. Na základě těchto jednání byly vypracovány 
letáky určené rodičovské veřejnosti, dětem a odborné veřejnosti.

...asi je to všechno jinak...

...naši se pořád há
dají...

...nevím, co mě čeká...

...není to moje vina...

...už nebydlím
e spolu...

POTŘEBUJEŠ POMOCI?

ROZCHÁZÍ SE TVÍ RODIČE?

OSPOD
www.jesenik.org
tel: 584 498 445

Poradna pro rodinu Jeseník
www.ssp-ol.cz
tel: 584 414 035

Poradna ESPEDIENTE, z.s.
www.espediente.cz
tel: 605 011 336

Máš svá práva

Kde získáš více informací?

ve tvé škole

...máš právo se vídat a mít vztah 
s oběma rodiči i těmi, které máš rád...

...máš právo na to, aby se před tebou rodiče nehádali
a nenadávali na druhého rodiče...

...můžeš kdykoliv mluvit, telefonovat, 
psát si s druhým rodičem...

...máš právo mít u sebe své věci...

tví rodiče 
se rozvádí

navštíví
poradnu

u koho
zůstaneš?

START budou se 
tě ptát 

na názor

schválení 
dohody

rodiče se
nedohodnou

rodiče se
dohodli

schválení 
dohody

rodiče se
dohodli

budou 
chodit do
poradny

možná
půjdeš 
s nimi

bude to na
dlouho, ale

nakonec

rodiče se
nedohodli

rodiče se
dohodnou

rodiče se
nedohodnou

soud
dohodu
schválí

soud
rozhodne

Rozvod
OSPOD

Poradna Soud

dohodnou 
se tví 

rodiče?

máma a táta 
už spolu
nechtějí být, 
ale tvými
rodiči 
zůstávají

jsme 
připraveni 
tě provézt 
tímto 
složitým 
obdobím

hledáme 
s tvými rodiči 
řešení, jak 
to bude dál

rozhodneme 
v tvém
nejlepším 
zájmu

To, co prožíváš je přirozené.
Před tebou je cesta 

rozvodovým řízením,
kterým tě budeme provázet. 

dohodnou 
se tví 

rodiče?

Při okresním soudu v  Hodoníně se  tým setkal celkem 7× a  jednou 
v rámci pracovního setkání se soudní tajemnicí přímo v poradně Espediente. 
Při okresním soudu v  Jeseníku se  tým setkal celkem 10×, obvykle jednou 
měsíčně vyjma prázdnin. Obvykle se  účastní zástupci OSPOD (orgánů 
sociálně právní ochrany dětí, zástupci poskytovatelů sociálně aktivizačních 
služeb pro rodiny s dětmi, poradny pro rodinu a mezilidské vztahy centra 
pro rodinu, našeho spolku, pedagogicko-psychologické poradny a  přidali 
se i advokáti. 

V rámci projektu, jehož nositelem je OSPOD Jeseník, byla uspořádána 
konference, kde jsme prezentovali projekt Jistota v  nejistotě aneb ztráty 
beze ztrát a metody práce s rodinami v (po)rozvodové situaci.
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Další konferencí, kde jsme prezentovali projekt Jistota v nejistotě, byla kon-
ference Horizonty v Ostravě v květnu 2018 – workshopu s názvem Život 
na dvou židlích se účastnilo 41 osob.

Dále byla Mgr. Milena Mikulková jako odborník 
na  oblast doprovázení rodin v  (po)rozvodové situaci, 
mediaci a přípravy k asistovanému kontaktu zapojena 
do  metodického týmu v  rámci projektu Komplexní 

péče o rodinu a děti v (po)rozvodové situaci, reg.č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16
_065/0003821, přičemž realizátorem projektu je Akademický ústav Karviná, 
z.ú. Výstupem projektu jsou metodické materiály včetně motivačních videí 
a řady grafických výstupů, nástrojů určených pro práci s rodinami v rozvodu. 
Více se dozvíte na www.akademickyustav.cz.

Dítě má právo:
 na kontakt s rodiči, prarodiči a dalšími 

blízkými lidmi, k nimž má vztah

 nebýt přítomen sporů dospělých

 neposlouchat negativní hodnocení druhého 

rodiče ani dalších členů rodiny a nebýt nucen 

toto hodnocení s  nikým sdílet

 komunikovat s oběma rodiči a dalšími blízkými 

lidmi kdykoli (např. přes telefon, internet)

 mít u sebe věci připomínající druhého rodiče a jiné 

blízké lidi (např. fotografie, hračky, knihy)

 na bezpečný domov u obou rodičů (včetně vlastního 

místa na spaní)

 na to, aby rodiče spolupracovali při předávání mezi dvěma 

domovy

 na to, aby lidé, s nimiž je v kontaktu, nebyli pod vlivem alkoholu 

nebo drog

 na své věci (včetně oblečení a telefonu) a užívat je v prostředí obou domovů

Vytvořeno v rámci projektu Komplexní péče o rodinu a děti v (po)rozvodové situaci, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003821 

(Matoušek, O.: Děti a rodiče v rozvodu, 2015, s. 28–29)

Akademický ústav Karviná, z. ú. • www.akademickyustav.cz
724 112 344 • projekty@akademickyustav.cz

Minimální práva dětí
v rozvodové situaci

Vytvořeno v rámci projektu Komplexní péče o rodinu a děti v (po)rozvodové situaci, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003821

Copyright © 2018 Akademický ústav Karviná, z.ú.

Eliška, 

stejně jako spousta 
dalších dě� prožívá 

rozvod svých rodičů.

Už dřív vnímala, že se něco děje, 
moc tomu nerozuměla. 

A měla obavy, jak to bude 
mezi jejími rodiči dál.

A i když to nechtěla, 
máma s tátou se rozešli. 

Nebydlí spolu. 

A prý se už nemají rádi.

http://www.akademickyustav.cz
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Spolupráce probíhala též s neziskovou organizací Cochem.cz, 
z.s., která realizuje projekt Metodická podpora při etablování 
interdisciplinární spolupráce, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/1
7_071/0007651. V  tomto projektu se  Mgr. Milena Mikulková 
účastnila kulatých stolů zaměřených na převzetí zahraničního 
know-how zcela nového pojetí pracovní pozice kolizního 

opatrovníka a jeho přizpůsobení a právní ukotvení v českém právním řádu. 
Více o projektu viz www.cochem.cz. 

http://www.cochem.cz
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Hospodaření 2018
Náklady Celkem za organizaci
Kancelářské potřeby 10 826 Kč
Materiál 7 804 Kč
Drobný hmotný majetek 62 765 Kč
Služby spojené s nájmem 11 780 Kč
Prodej knih 6 325 Kč
Cestovné 108 358 Kč
Inzerce 17 425 Kč
Kopírování, grafické práce 80 050 Kč
Poštovné, ceniny 2 660 Kč
Pronájem 24 000 Kč
Telefon 7 545 Kč
Internet 7 068 Kč
Školení a kurzy 42 630 Kč
DNIM do 60 tis. 2 763 Kč
Mzdová a účetní evidence 51 063 Kč
Ostatní služby 63 300 Kč
Mzdové prostředky 244 160 Kč
SZP 34 % 81 593 Kč
DPP 149 760 Kč
Další pojištění 4 068 Kč
Poplatky 5 687 Kč
Ostatní náklady 941 Kč
Odpisy 6 000 Kč
Celkem 998 571 Kč
Výnosy Celkem za organizaci
Odborné přednášky 84 847
Lektorská činnost 11 500
Odborný program pro školy 15 500
Odborné služby (koučink apod.) 40 000
Tržby za knihy 6 325
Přeplatky 2 353
Dotace od města Jeseník 5 000
Dotace od MPSV 549 681
Dotace od Olomouckého kraje 127 000
Dary 125 000
Členské příspěvky 3 750
Celkem 970 956 Kč
Hospodářský výsledek -27 615 Kč



Espediente, z.s.

Za Poštou 110, 698 01 Veselí nad Moravou

tel.: +420 605 011 336 

e-mail: info@espediente.cz

www.espediente.cz




