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milí přátelé,

13 let v číslech

rok 2006 byl třináctým rokem činnosti naší organizace. V mnohém
byl rokem přelomovým a v mnohém rokem úspěšným.
O tom, co vše se nám podařilo, se dočtete na následujících stránkách. Budu velmi rád, pokud si naši výroční zprávu opravdu přečtete,
neboť věřím, že Vás přesvědčí o tom, že Vaše podpora naší činnosti
měla smysl.
Z věcí, které byly v roce 2006 pro SPP klíčové, bych rád připomněl
úspěšné zakončení první etapy dlouhodobého projektu Nový prales,
zahájení přeměny dalších deseti hektarů smrkové monokultury
v Minkovicích a zejména získání dvou evropských grantů, čímž jsme
udělali další podstatný krok k rozvoji naší činnosti.
SPP ke svým dlouhodobým aktivitám v oblasti ochrany přírody
a ekologické výchovy přidala také další dvě. Šlo o projekt mateřského centra, které vzniklo i díky našim bývalým spolupracovnicím –
současným maminkám a v současné době je již pevnou součástí
naší činnosti a dále projekt zabývající se problematikou korupce
a klientelismu v našem městě, který byl pro nás až překvapivě úzce
spojen i s problematikou ochrany přírody a potvrdil, že by bylo chybou myslet si, že ochrany přírody se tyto problémy netýkají.
Znamená to, že SPP ustupuje od svých aktivit v oblasti ochrany
přírody a ekologické výchovy a bude se věnovat jiným tématům?
V žádném případě, ba naopak – tyto aktivity zůstávají i nadále
základem naší činnosti a budou jako klíčové dále rozvíjeny, pouze
náš přístup bude komplexnější.
Společnost přátel přírody je po třinácti letech významnou neziskovou organizací, a to i díky Vaší podpoře, za niž bych všem našim
partnerům a podporovatelům ještě jednou rád poděkoval.
Společnost přátel přírody je postavena na spolupráci mnoha stovek
lidí, které spojuje láska k přírodě spojená s přesvědčením, že je
naší povinností aktivně přispívat k uchování přírodních krás i pro
budoucí generace.

• První pozemek jsme získali v roce 2002, šlo o jednohektarovou
paseku u Skuhrova, v současné době SPP vlastní 43 ha vlastních
pozemků, včetně 21 ha tzv. Nového pralesa a 6 ha mokřadů u Jablonného v Podještědí, kde připravujeme revitalizační projekt.
• Jsme akreditovaným členem sítě středisek ekologické výchovy
Pavučina, za poslední tři roky se našich ekovýchovných programů
zúčastnilo přes 5 000 dětí a mladých lidí.
• Mateřské centrum zahájilo svou činnost v roce 2005 v počtu tří
maminek, do dnešní doby služeb MC využilo přes 200 maminek.
• Za celou dobu naší činnosti zpestřilo lesy téměř 170 000 sazenic
buků, jedlí, javorů, jilmů a dalších původních dřevin, a to nejen
v našem kraji.
• S pomocí více než 130 škol bylo na území libereckého kraje vysazeno za posledních pět let přes 4 500 sazenic ohrožených jilmů.

Těším se proto s vámi všemi na spolupráci i v následujících letech.

Jan Korytář
předseda sdružení

kontakt
Společnost přátel přírody
Svobody 243, Liberec 15, 460 15
tel. 482 751 195
e-mail: spp@cmelak.cz
www.cmelak.cz

Plány do budoucna:
SPP je v současné době již ne pouze ekologická, ale spíše ekologicko-sociální organizace, s tím , že toto širší zaměření naší činnosti
chceme uchovat i do budoucna. Následujících sedm let čerpání
evropských fondů chceme využít pro další zkvalitnění a rozšíření
naší činnosti a to jak v oblasti ochrany přírody, ekologické výchovy,
tak i sociálních aktivit a služeb. Některé ekologické organizace ve
starých členských zemích EU mají desítky tisíc členů a spravují
tisíce hektarů přírodních pozemků a mají ve společnosti významné
slovo, které se ještě bude zvyšovat např. v souvislosti s globálními změnami klimatu. Být významnou ekologickou neziskovou
organizací, která prakticky ukazuje alternativní pohledy nejen na
lesní hospodaření – to je směr, kterým se bude ubírat i Společnost
přátel přírody.

...pro přírodu
Oddělení pro přírodu
Oddělení pro přírodu má na starosti aktivity směřující k obnově
přirozených lesů a ke zvyšování pestrosti naší krajiny.
Malé lesní bioškolky
Náš dlouhodobý program pěstování sazenic původních dřevin dle
zásad biozemědělství – s ohledem na přírodu – pokračoval úspěšně
i v roce 2006. Do lesů nejen v Libereckém kraji bylo z našich školek
vysazeno přes 25 500 sazenic. Sami jsme vysadili nebo zajistili
výsadbu 12,5 tisíce sazenic. Pro výsadby v dalších letech je rozpěstováno přes 300 000 stromků.

našeho „Nového pralesa“ na Ještědském hřebeni. Na pozemku
Nového pralesa jsme na podzim vysadili další 3 000 sazenic
původních druhů a zorganizovali jsme celkem 9 exkurzí, kterých
se zúčastnilo okolo 200 lidí. Rovněž na našem druhém pozemku
na Ještědském hřebenu v Minkovicích proběhly výsadby – tamní
smrkovou monokulturu zpestřilo s podporou MŽP téměř 7 000 jedlí
a buků. Na plánovanou přeměnu našeho mokřadního pozemku
u Jablonného v Podještědí se nám zatím nepodařilo získat finanční
prostředky. Zatím alespoň s místním dětským domovem vytrvale
likvidujeme černé skládky, které se jako bájný Fénix stále znovu rodí
na místech nedávno uklizených.
Šance pro jilmy
Projekt Šance pro jilmy měl v roce 2006 již svůj čtvrtý ročník. Stejně
jako v předešlých letech bylo naším cílem za pomoci škol v regionu
vysadit do Libereckého kraje co největší množství odrostlých sazenic
jilmů a při té příležitosti informovat o problematice mizení jilmů širokou veřejnost. V roce 2006 jsme za pomoci 34 škol, dětských domovů
a domů dětí umístili do krajiny dalších 466 sazenic jilmu. Díky
velikému zájmu škol jsme část jilmů, které se nedostávaly, nahradili
sazenicemi buků, javorů, olší, jeřábů, třešní, vrb a kalin. Děti jich
vysadily celkem 322. Partnerem projektu byl již tradičně Liberecký
kraj. Za uplynulé tři roky se nám převážně do krajiny Libereckého
kraje podařilo umístit již 3 295 jilmů. Děkujeme všem, kteří se do
projektu v roce 2006 zapojili nebo ho podpořili. I v roce 2007 v něm
chceme pokračovat, na výsadbu do krajiny čekají další sazenice.

Pozemkový spolek
Náš pozemkový spolek čítá šest lesních a dva mokřadní pozemky
a jeden kilometr potoka, to vše o celkové rozloze přes čtvrt miliónu
metrů čtverečních. V roce 2006 se rozvíjel především ve své lesní
oblasti. K pěti lesním pozemkům se nám podařilo v roce 2006 získat
další – na Železnobrodsku v katastru obce Jirkov – jde o krásnou
paseku ve stinném údolí potoka Střevelná. Úspěšní jsme byli i při
jednání se správcem konkurzní podstaty firmy Mocca Trade, se
kterým se nám podařilo podepsat smlouvu na koupi dvou pozemků
za symbolickou cenu – jde o dva lesní pozemky v Podještědí poblíž
Všelibic. Pokračovala i jednání s majitelkou 15 ha lesa v sousedství
Výsledky v roce 2006
Záchrana genofondu lesních dřevin a lesní bioškolky
sazenic původních dřevin vysazených z našich školek
25 500
sazenic původních dřevin vysazených námi
12 500
sazenic původních dřevin v lesních školkách
300 000
sazenic chráněného tisu červeného k výsadbě 2007
180
Šance pro jilmy
jilmů vysazených do Libereckého kraje
466
škol, dětských domovů a domů dětí zapojených do projektu
34

...pro lidi
Ekologická výchova
V roce 2006 jsme rozšířili nabídku ekovýchovných programů o tři
nové: Jak se žilo před sto lety, Stopy zvířat a Království papíru.
K našim oblíbeným stálicím patří programy: Velikonoční, Výroba
ručního papíru, Ptáci kolem nás a Netopýří svět. Celkem jsme uskutečnili 67 programů, které navštívilo 1 401 žáků a studentů.
164 dětí s námi prožilo pár pěkných dní na Mariánskohorských
boudách na programu Škola v lese. Celkem jedenáct dvou až
pětidenních pobytů bylo zaměřeno na poznávání okolní přírody,
fungování lesního ekosystému a života v něm. Děti hledaly stopy
těch, kteří zde žili před námi a nové poznatky si upevňovali formou
osobního zážitku a prožitku.

Dobrovolníci v roce 2006
Činnost SPP by se neobešla bez pomoci dobrovolníků. Akcí v terénu
se v roce 2006 zúčastnilo přes 350 převážně mladých lidí. Pro naše
dobrovolníky jsme připravili dva oblíbené Týdny pro les a sedm
víkendových akcí. Stále častěji nám pomáhají organizované skupiny,
např. Hnutí Brontosaurus či skautské oddíly z Libereckého kraje.
Slibně se rozvíjí spolupráce s neziskovou organizací Inex-SDA, která
nám pomáhá zajišťovat zahraniční dobrovolníky.
Mateřské centrum Čmelák
V roce 2006 mohlo naše centrum díky projektu Druhý schod spolufinancovaného Evropskou unií rozšířit svoji činnost a nabízet mnoho
aktivit usnadňujících maminkám návrat do zaměstnání, povedlo se
nám zrekonstruovat a dovybavit místnost mateřského centra tak,
aby se u nás děti i rodiče cítili co nejpříjemněji. Během roku se nám
podařilo zorganizovat již tradiční Podzimní slavnost, karneval, bazárek, několik divadelních představení, odborné semináře, přednášky
a kurzy nejen pro stávající rodiče, ale také pro budoucí maminky,
zúčastnili jsme se celorepublikové akce Jak se žije maminkám
s kočárky, která měla upozornit na nelehký život maminek s kočárky
v Liberci. Okruh maminek, které si k nám našly cestu, se zvětšil
téměř na 120. Na mimořádné akce přišlo okolo 700 účastníků. Stali
jsme se členem Sítě mateřských center ČR a obdrželi jsme certifikát
Společnost přátelská rodině. Více na www.mc.cmelak.cz

Maličkosti pro Zemi
Ve čtvrtém ročníku této rodinné soutěže jsme se kromě přírodních
a ekologických témat věnovali i tématům mezilidských vztahů.
Uspořádali jsme společné akce s pěstounskými rodinami a s dětmi
s handicapem. Můžeme jmenovat např. Den Země v Alvalídě nebo
Čarodějnice na kolečkách. Novinkou byl společný dvoudenní pobyt
na chalupě v Jizerských horách. Od dubna do října proběhlo 21 akcí,
do kterých se zapojilo 52 rodin. Celkem se za celý rok zúčastnilo
našich akcí 1 600 rodičů s dětmi.
Výsledky v roce 2006
Celkem víkendovek a týdnů pro les
Celkem dobrovolníků
Celkem dnů Inex-SDA
Celkem dětí – účastníků EV programů
Celkem dětí a rodičů účastnících se soutěží
Počet ekovýchovných programů
Celkem EV pobytů (Škola v lese)
Celkem akcí pro veřejnost

9
350
14
1 400
1 600
67
11
21

fundraising a propagace
Veřejná sbírka
V rámci veřejné sbírky „Stromy pro naše děti“ jsme získávali prostředky zejména na další pokračování projektu Nový prales. V roce
2006 tak přispělo na rozšíření Nového pralesa více než 1100 lidí částkou 686 811 Kč. I díky tomu se nám v roce 2007 podařilo zakoupit
dalších 15 ha lesa a rozšířit tak plochu Nového pralesa na 22 ha.
Členské příspěvky
Vzhledem k tomu, že jsme v roce 2006 neměli volné prostředky,
které bychom mohli investovat do rozvoje členské základny, nepodařilo se nám zvýšit počet členů. Ke konci roku 2006 tak měla SPP
512 členů. Přesto příjem ze členských příspěvků zůstáva důležitým
a perspektivním zdrojem financování naší činnosti.
Sponzoring
Jako jedna z mála ekologických organizací dlouhodobě rozvíjíme
spolupráci s podnikatelskýcm sektorem. V roce 2006 se nám
podařilo získat podporu ve výši 936 370 Kč, celkem od 64 společností. Skupina tří našich „Patronů lesa“ se rozrostla v roce 2006
o další dva. Velmi nás těší získání nových „Patronů“, jimiž jsou firmy
IKEA a Freundenberg. Firmy s námi spolupracovaly kromě obecné
podpory hlavně prostřednictvím projektů Patron lesa, Škola v lese
a Šance pro jilmy. Pro sponzory jsme uspořádali dvě exkurze, na
nichž jsme přímo v terénu prezentovali výsledky naší činnosti.
Granty a dotace
Kromě tradičních hlavních zdrojů, kterými jsou zejméha MŽP ČR
a Úřad práce v Liberci se nám podařilo získat i příspěvky od význaných
českých nadací. Hlavní změnou oproti minulosti bylo získání prvních
větších evropských dotací z Evropského sociálního fondu a Společného regionálního operačního progamu v objemu téměř pět milionů
korun, což nám otevírá nové možnosti rozvoje v dalších letech.
Samolepka Prosíme nevhazujte reklamní materiály
Ve spolupráci s městskými informačními centry v celé ČR jsme
loni prodali 6 571 samolepek, které brání vkládání nevyžádaných
reklamních tiskovin do schránek.
Lomikámen
V roce 2006 jsme vydali tři čísla Lomikamene, z toho jedno dvojčíslo,
s tématy: Nová CHKO Český les, Biopotraviny, Ekologická daňová
reforma a Průmyslové stavby v krajině. Spolu s Lomikamenem
vychází i Vnitrokámen, informující o novinkách v SPP, nově barevně.
Výsledky v roce 2006
počet přispěvatelů do veřejné sbírky
počet členů
počet firemních sponzorů
veřejná sbírka v Kč
počet prodaných samolepek
finanční podpora od firem v Kč
počet zpráv o SPP uveřejněných v médiích

1 100
516
64
686 811
6 571
640 000
118

V srdci regionální korupce 2005 – 2006
Obsahem tohoto projektu podpořeného z programu Evropské
komise „Transition facility“ bylo napomoci změnám ve vnímání
korupce a v boji proti ní ve městě Liberec. Během projektu pracoval
tým na několika kauzách, z nichž jednu se podařilo dokončit až
do stádia podání na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve
věci nevýhodného prodeje městských pozemků v řádu desítek
milionů Kč. V průběhu projektu byl zprovozněn web nasliberec.cz
a proběhla veřejná beseda ke korupci v plném sále knihovny. Do
všech schránek jsme doručili výtisk protikorupčního zpravodaje
v nákladu 40 000 kusů.
Vzhůru ke hvězdám 2006 – dosud
Tento projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu prostřednictvím Operačního programu Rozvoj lidských
zdrojů. Je zaměřen na podporu nových pracovních míst a profesní
vzdělávání zaměstnanců SPP s cílem zvýšit konkurenceschopnosti
SPP v soutěži o podporu projektů z evropských fondů. Součástí
projektu jsou školení pro zaměstnance SPP, supervize a podpora
změn řízení organizace.

Druhý schod 2006 – dosud
Projekt byl podpořen z Evropské unie prostřednictvím Společného
regionálního operačního programu. Obsahem je profesionalizace
čtyř vybraných mateřských center v Libereckém kraji – v Liberci,
Semilech, Turnově a Hejnicích, která zároveň nabízejí vzdělávací
a rekvalifikační kurzy pro matky na mateřské dovolené před vstupem na trh práce. V uvedených MC vzniklo deset nových pracovních
míst, proběhlo několik kurzů práce na PC, sociálních dovedností,
komunikace aj., které úspěšně absolvovalo přes padesát žen. Cílem
projektu je přispět k dlouhodobému rozvoji a fungování MC v Libereckém kraji pomocí jejich profesionalizace.

hospodaření
Aktiva
Stavby
Software
Movitý majetek
Pozemky
Oprávky ke stavbám
Oprávky k softwaru
Oprávky k movitým věcem
Nedokončená výroba
Pokladna
Bankovní účty
Odběratelé
Zálohy
Pohledávky
Náklady příštích období
Celkem
Hospodářský výsledek

2006
352 000
34 942
1 246 579
2 046 657
-106 924
-33 294
-1 149 737
1 165 699
166 206
-6 211
283 337
36 078
72 000
13 211
4 120 542

Pasiva
Vlastní jmění
Nerozdělený zisk
Dodavatelé
Zaměstnanci
Zdrav. a soc. pojištění
Silniční daň
Daň z přidané hodnoty
Ostatní přímé daně
Jiné závazky
Výdaje příštích období
Dohadné účty pasivní

2006
2 499 928
559 453
208 908
203 238
125 151
4 575
78 107
21 253
315 884
106 886
24 316

Celkem

4 147 701
-27 158

Náklady
Spotřeba materiálu
Režijní materiál
Knihy a časopisy
Pohonné hmoty
Energie, voda
Potraviny dobrovolníci
Opravy a udržování
Cestovné
Služby
Účetnictví
Nájemné
Telefony a poštovné
Mzdové náklady
Mzdy brigádníci
Sociální a zdravotní pojištění
Pojištění
Odpisy
Daně
Ostatní daně a poplatky
Pokuty a penále
Poplatky
Úroky
Ostatní náklady
Celkem
Hospodářský výsledek

2006
735 031
278 059
13 009
72 167
179 725
35 304
112 033
137 384
2 216 042
134 243
173 748
294 945
2 749 902
90 257
962 378
37 861
91 282
13 530
9 710
666
55 476
46 152
29 246
8 468 150

Výnosy
Příjmy z hlavní činnosti
Reklama
Změna stavu nedokončené výroby
Ekologické výukové programy
Síť středisek ekologické výchovy Pavučina
Sponzorské dary
Individuální dárci
Veřejná sbírka
Ministerstvo životního prostředí ČR
Úřady práce
Statutární město Liberec
Liberecký kraj
Liberecký kraj - Druhý schod
Úřad práce Liberec - Vzhůru ke hvězdám
Nadace Partnerství
Nadace VIA
Nadace Preciosa
Nadace rozvoje občanské společnosti
Nadace Škola hrou
Nadace ČEZ
STEP
Ostatní

2006
1 023 694
568 770
131 265
140 675
81 035
367 600
318 399
686 811
963 300
761 652
25 500
69 000
1 451 811
358 844
22 000
20 000
26 000
887 088
8 000
500 000
17 350
12 198

Celkem

8 440 992
-27158

podpořené projekty

děkujeme za podporu

Nadace rozvoje občanské společnosti
V srdci regionální korupce – 887 088 Kč
Sledování vybraných kauz a provoz informačního serveru

Společnosti
A. RAYMOND, s. r. o. • ABB, s. r. o. • Admass • ALBI Česká republika, a.
s. • Alena Keberlová • Allpack s.r.o. • AQUATEST, a. s. • ArvinMeritor
LVS Liberec a.s. • BENOX, s.r.o. • CTP Invest, spol. s r.o. • ČEPS, a.s. •
Dimatex • Epicentrum • FIC CZ s.r.o. • FILINGER, a. s. • FIPOBEX, s.r.o.
• FORMCAD s.r.o. • FOTO LACCER, v. o. s. • FOTO PROFI • FRIT, s.r.o. •
Hewlett-Packard, s. r. o. • HNIK ROMAN • IKEA Česká republika, s.r.o.
• Iridia s.r.o. • JABLOTRON, s. r. o. • Jana Modrá • Jizerské pekárny •
JTR • JUSTR, s.r.o. • Kalendář Liberecka • Katchem • KILLICH, s. r. o. •
KILLICH, s. r. o. • KOHÚT A SPOL, s.r.o. • Konrád • KOOPTRON s.r.o. •
Ladeo • LOM PRAHA s.p. • M Press • MaDe, spol. s r.o. • MANDY ZLÍN,
s.r.o. • MANDY ZLÍN, s.r.o. • MAREK Liberec, s.r.o. • MAREK Liberec, s.r.o.
• METALCOM Kutná Hora • METROSTAV a.s. • Mlýn Perner • MONTAGE
TECHNIKA Praha spol. s r.o. • Moštovna Lažany • NeraAgro, spol. s r.o.
• Newton • NEWTON GROUP • Nisa Lab, s.r.o. • OD Tesco Stores, a. s. •
OKP PRAHA, S.R.O. • Ortopedická protetika, s.r.o. • Pivovar Svijany, a.s.
• Preciosa • PRODECO, a.s. • PROFIL TECHNIK, s.r.o. • ReproArt Liberec •
Salma • SEVEROČESKÉ DOLY • SEVEROCHEMA, družstvo pro chemickou
výrobu • SLOVART nakladatelství, s.r.o • Stavby silnic a železnic, a.s. •
SYMBIO DIGITAL, s.r.o. • TARMAC, a. s. • TBG BAK, s. r. o. • Tiskárna
J. I. M. • Uni Prep (AZZI) • Verlag Dashofer • Vileda • Vojenské lesy
a statky ČR, s. p. • Windsport • WIREMETAL • WIREMETAL • Zahradní
architektura Ing.Ivan Marek • Zdeněk Pazdera • ZIKÁN, s.r.o. • ZNAK
PRAHA, družstvo u.v.

Grantový fond Libereckého kraje
Šance pro jilmy 2006 – 44 000 Kč
Výsadba sazenic jilmů s pomocí škol do krajiny Libereckého kraje
Rozpočet Libereckého kraje
Ekologické výukové programy pro školy – 25 000 Kč
Nadace Škola hrou
Maličkosti pro Zemi 2006 – 8 000 Kč
Soutěž pro rodiny s dětmi s ekovýchovnou tématikou.
Ekofond Statutárního města Liberce
Ekologická výchova v Liberci 2006 – 23 000 Kč
Síť ekologických poraden
Environmentální poradenství – 17 350 Kč
Nadace ČEZ
Zapojování veřejnosti do obnovy přirozených lesů – 500 000 Kč
Informování veřejnosti a realizace dobrovolnických akcí pro pomoc lesům
Ministerstvo životního prostředí
Lomikámen 2006 – 297 600 Kč
Vydávání ekologicko-regionálního časopisu
Zapojování veřejnosti do obnovy přirozených lesů – 191 700
Pořádání akcí pro dobrovolníky na pomoc lesu, včetně akcí vzdělávacích.
Pozemkový spolek SPP 2006* – 46 000 Kč
Rozvoj aktivit pozemkového spolku, včetně získávání nových pozemků
Ochrana biodiverzity 2006* – 20 000 Kč
Sběry osiva a výsadby sazenic vzácných původních dřevin
Program stabilizace lesa v JH a na Ještědu – 474 000 Kč
Výsadba sazenic původních druhů stromů na Ještědském hřebenu
(*Prostřednictvím ÚVR ČSOP)
SROP – ERDF – grantové schéma KÚ Libereckého kraje
Druhý schod – 1 451 800 Kč
Podpora, profesionalizace a rozvoj mateřských center v Libereckém kraji
ESF – OPRLZ – Grantové schéma Úřadu práce Liberec
Vzhůru ke hvězdám – 358 800 Kč
Zvýšení odbornosti zaměstnanců SPP k realizaci evropských projektů

Nadace
Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace VIA, Nadace ČEZ,
Nadace Preciosa, Nadace Partnerství, Nadace Škola hrou.
Státní správa a samospráva
Ministerstvo životního prostředí ČR, Úřad práce Liberec, Správa CHKO
Jizerské hory, Úřad práce Jablonec nad Nisou, Správa CHKO Český ráj,
Probační a mediační služba Liberec, Grantový fond Libereckého kraje,
Ekofond Statutárního města Liberce.
Lidé
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nám pomáhali v lesních školkách a v terénu i při realizaci akcí pro děti a veřejnost; více než 500
členům a 1 100 dárcům na Nový prales za finanční podporu.

Společnost přátel přírody děkuje za podporu

Jan Kozák – AKTIS | Zdeněk Pazdera | Marek Liberec s.r.o. | Zahradní architektura Ing. Ivan Marek | Ortopedická protetika s.r.o. | Tiskárna J. I. M. | SLOVART nakladatelství, s.r.o | FRIT, s.r.o. | FORMCAD s.r.o. | KILLICH, s. r. o.
MONTAGE TECHNIKA Praha spol. s r.o. | ZNAK PRAHA, družstvo u.v. | MANDY ZLÍN, s.r.o. | Moštovna Lažany | Nisa Lab, s.r.o. | FOTO PROFI | FIPOBEX, s.r.o. | FOTO LACCER, v. o. s. | Jana Modrá | Tiskárna Zaplatílek

www.cmelak.cz

