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Kontaktní údaje
Název organizace: ESPEDIENTE - středisko pro prevenci, poradenství 
a pomoc, o.s. (koncem roku byl název zkrácen na 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

Telefon: +420 605 011 336 | +420 602 117 214

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.

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

Ing. Jana Mrázová

Ing. Arch. Petr Mikulka

Ing. Tomáš Pokorný

Ing. Daniel Polášek

Bc. Kateřina Justrová

Děkujeme Bc. Ludmile Pavlicové za pečlivé vedení účetnictví.
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Muzikály a příměstské tábory

Muzikál Krajina obrů a Díra je dílo americké autorky Pam Andrews 

původem z USA, jež za úplatu poskytla autorská práva Espediente z.s. 

Text byl upraven, myšlenka však zůstala stejná, tedy výchova k hodnotám, 

spolupráci a k životním dovednostem. Hudbu a texty písní připravila 

Mgr. Hana Lindtnerová. 

Muzikál byl uskutečněn v Brně 18.6.2016 a zúčastnilo se jej 200 

posluchačů. Dále proběhl navazující muzikál Díra v rámci příměstského 

tábora ve termínu 18.–26. 8. 2016 v Boskovicích, kde 27.8. byla jeho 

premiéra pro veřejnost, na kterou se přišlo podívat 100 posluchačů. 

Příměstský hudební tábor je pro děti od 6 do 15 let jsme. Příměstského 

táboru se zúčastnilo 18 dětí a spolupracovalo na něm přibližně 

6 dobrovolníků. Dále proběhl muzikál Díra v Olomouci (5. 11. 2016) 

a přilákal dokonce 250 diváků. Poslední muzikál byl uskutečněn 

v Roubaninu 18. 12. 2016 za účastni 150 diváků.
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Tentokrát na náhorní plošině ve výšce 

800 m.n.m 
 

Termín: 3. – 5.6.2016 

Místo: Jeseníky – REJVÍZ 

penzion FÉROVKA 

 
Co tě čeká? 

o Na kole dolů a nahoru 

o Téma na společné večery –  

    Jak se žije ve výškách?? 
 

Bližší informace: +420 603 846 335 

Email: mikulka@stavcorrect.cz 

 
 

2. JESENICKÉ 

CYKLOTOULÁNÍ 

Těšíme se  

Laďa a Milka Mikulkovi 

Cyklotoulání

Ve dnech 3.–5. 6. 2016 proběhlo setkání rodičů, některých i s dětmi v penzionu 

Férovka v Rejvízu. Cílem akce je podpora partnerství zaměřená na aktivní trávení 

volného času. Zúčastnilo se jej 21 účastníků.
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14.- 16.10. 2016 JESENÍKY - Dlouhé stráně 
Téma: „Životní energie“ 

    
 

    XIV. Barevné podzimní toulání 

 
 

 

Barevné podzimní toulání

Ve dnech 14.–16. 10. 2016 proběhlo barevné podzimní toulání, jehož cílovou 

destinací byla přečerpávací přehrada Dlouhé Stráně v Jesenících. Celkem 33 

účastníků bylo ubytováno v hotelu Dlouhé Stráně.
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Konference pro ženy na téma „Čtyři proměny ženy“ 

v Luhačovicích

Ve dnech 8.–10. 7. 2016 se konala konference na téma Čtyři proměny ženy 

v Luhačovicích. Celkem se konference zúčastnilo 30 žen. Cílem konference 

bylo povzbudit ženy ve své roli, umožnit jim o sebe pečovat a být krásné. 
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Konference pro ženy  

na téma „Světla a stíny ženy“  

v Lednici na Moravě

Ve dnech 17.–19. 11. 2016 se uskutečnila druhá konference pro ženy, 

tentokrát s tématem „Světla a stíny ženy“ v Lednici na Moravě. Celkem se 

konference zúčastnilo 37 žen. Na konferenci vystoupili odborníci na různá 

témata, např.:

• Milena Mikulková: Prosím tě, mami…; Síla emocí

• Andrea Divožienka Dovalová: Prstoklad těla – když se spojí hudba, 

emoce a pohyb těla

• Petra Bolfová: Muzikoška – umění relaxace, zvuk jako léčivá síla

• Photo Agnes: Proměny – hrátky s krásou (s proměnovým týmem)

• Zdenka Tmějová: Umění obstát – komunikace, řešení konfliktů, aj.



9

Hospodaření 2016:

Náklady Celkem

Spotřebované nákupy a nakupované služby 31 000 Kč

Výnosy Celkem

Přijaté příspěvky 3 000 Kč

Tržby za vlastní výkony a za služby 29 000 Kč

Hospodářský výsledek 1 000 Kč


