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Úvodní slovo

Úvodní slovo

Uplynul rok a klubem rodičů a dětí Klíček prošlo již mnoho
dětí a další stále přibývají. Rodí se v mladých klecanských
rodinách, ale stěhují se sem se svými rodiči do nových domů
a bytů. Tyto malé děti mohou denně navštěvovat klub
Klíček, kde si mohou hrát, zpívat, tančit, cvičit a tvořit. Díky
pochopení a ochotě vedení základní školy máme k dispozici
dvě nepoužívané třídy ve škole.
Pro šlapací auta a trampolínu jsme však hledali vhodné
místo v přírodě. Našli jsme ho v areálu bývalých klecanských
kasáren a tam jsme se seznámili s obyvateli Domu
s pečovatelskou službou. Žijí zde mimo centrum města,
a protože se hůře pohybují, nemohou navštěvovat svoje
přátele ani akce pořádané ve městě. Měli bychom se
pokusit sblížit se se seniory nejen z Domu s pečovatelskou
službou a začít se vzájemně poznávat při společných
besedách, dílnách, divadle nebo cvičení, kterých by se
mohly zúčastňovat i rodiny s dětmi, které se nedávno
přistěhovaly do Klecan z různých konců republiky a se svými
prarodiči se stýkají jen zřídka. Pro seniory i děti je prospěšný
vzájemný kontakt, i když nejsou v příbuzenském vztahu. Při
společných činnostech budeme mít možnost lépe se poznat
a přirozenou cestou zjistit, co koho těší nebo co ho trápí
a usnadní to navzájem si pomáhat. Navíc zapojíme seniory
do aktivního trávení volného času, kdy se budou podílet
na dotváření programu, místo aby pouze pasivně přijímali
zábavu z televize.
Již teď s námi někteří chodí na výlety, podílejí se na literárních
večerech, hrají divadlo a zpívají ve sboru Klenota, ale
pomáhají nám i při tvorbě programu pro děti v Klíčku. Bylo
by však hezké, kdybychom zaujali další seniory a přispěli tak
k zmírnění napětí, které v poslední době mezi generacemi
pociťujeme.
Nepochybuji o tom, že se nám to podaří. Spolupracujeme
s mnoha nadšenými lidmi, kteří věnují hodně svého času
dětem i rodičům a mnohdy i zadarmo.
Děkuji všem, kteří nás podporují slovem, činem i finančně
a těším se na další úspěšný rok.

Zdeňka Tomášová, předsedkyně sdružení Pravý Hradec
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Naše poslání a cíle v roce 2010

Naše poslání

Hlavní cíle
našeho sdružení

Občanské sdružení Pravý hradec bylo založeno v říjnu
2007 za účelem probuzení a povzbuzení spolkového
života v Klecanech. Chceme být otevřeným sdružením pro
každého, kdo bude mít zájem se zapojit do našich aktivit.
Chceme se podílet na kulturních a vzdělávacích akcích pro
občany města Klecany a okolí a navazovat na historické
tradice města. Z tohoto důvodu jsme si pro naše sdružení
„vypůjčili“ historický název Pravý Hradec.

Usilovat o celkový rozvoj kulturního dění, vzdělávání
a zachování kulturních tradic města.
• Udržení tradice významného obyvatele Klecan,
Václava Beneše Třebízského.
• Pečovat o rodinu.
• Pracovat s dětmi a mládeží
• Věnovat se využití volného času dětí a mládeže
• Vytvořit prostor pro setkávání občanů všech věkových
kategorií.
• Propagovat a prosazovat principy občanské společnosti
a trvale udržitelného způsobu života a rozvoje města
Klecany.
• Napomáhat k integraci znevýhodněných skupin občanů
do společnosti i k jejich osobnostnímu rozvoji včetně
přípravy na budoucí povolání.
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Snažíme se vytvořit prostor pro setkávání občanů
všech věkových kategorií, propagovat a prosazovat
principy občanské společnosti a napomáhat k integraci
znevýhodněných skupin občanů do společnosti.
• Naší chloubou je klub rodičů a dětí Klíček, který přesáhl
hranice Klecan. Navštěvují jej rodiče a děti i z okolních
vesnic. Naši nabídku jsme rozšířili o hlídání dětí a tím
pomáháme rodičům slaďovat rodinný a profesní život.
• Snažíme se zaujmout i školní děti. Otevřeli jsme kouzelnický
kroužek, připravujeme kurz fotografování, zumby a hiphopu. Stále pořádáme závody šlapacích aut a tréninkové
jízdy. Vítáme účast i tatínků, kteří se rádi připojují.
• Od září 2008 funguje hudební program Laurus. Je určen
zejména pro méně nadané děti (které se nemohou
vzdělávat v ZUŠ) i dospělé. V současné době se vyučuje
hra na klavír, flétnu a africké tance.
• Členky Pravého Hradce jsou vůdčími osobnostmi
amatérských pěveckých sborů Klenota a Lakomé Barky,
i Klecanské divadelní společnosti Lorda Ochota. Tyto
soubory vystupují pod hlavičkou sdružení Pravý Hradec,
který jim poskytuje též administrativní a účetnický servis.
Snažíme se o udržení tradice významného obyvatele
Klecan, Václava Beneše Třebízského.
• Připravujeme i akce pro seniory, ale zatím jsme ještě
nezaložili seniorský klub – nemáme dosud stálé prostory
pro své působení. Chtěli bychom se však podílet na
vybudování Klecanského domu pro spolkový život
v opuštěných kasárnách.
• Kromě pravidelného programu organizujeme buď
samostatně, nebo ve spolupráci s kulturní komisí Rady
města řadu kulturních akcí, např. divadelní představení
Vánoční hru se zpěvy, Romeo a Julie, Paní na Přemyšleni,
vánoční a velikonoční jarmarky, masopusty, posvícení,
koncerty, přednášky o umění další.
• Pořádáme rukodělné kurzy (patchwork, paličkování,
pletení košíků, korálkování apod.).
• Do našich akcí se pravidelně zapojuje společnost pro
integraci duševně nemocných BONA.
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Naše činnost
v roce 2010

Naše činnost v roce 2010

• Založili jsme novou tradici slavení Svátku sousedů
(s pomocí grantu Nadace VIA).

Klub
rodičů a dětí
Klíček

Pravidelné volné klubové aktivity
(jednou týdně)

Nabízí pravidelné aktivity i kurzy pro děti od narození do
5 let, při kterých se rozvíjí tělesné i duševní schopnosti,
hudební i výtvarné cítění, řeč, soustředění, paměť
i začlenění do kolektivu. Lektorkami jsou většinou samy
maminky na rodičovské dovolené. Snažíme se jim podle
svých možností poskytnout doplnění vzdělání v kurzech
a seminářích zaměřených na výchovu dětí. Díky finanční
podpoře města Klecany a MPSV mohou navštěvovat kurzy
a semináře Portálu, Generace Plus a Sokola.
• Cvičení s kojenci od 4 měsíců, správné chovací polohy,
nošení doprovázené říkankami a písničkami,
spolupracujeme se specializovanou terapeutkou.
• Cvičení s batolaty s říkankami a písničkami,
využíváme pomůcky jako gymbalony, šikminy.
• Zvoneček, kde se lektorka věnuje všestrannému rozvoji
dětí od jednoho roku a uplatňuje zde své znalosti
a zkušenosti s Montessori pedagogiky.
• Cvičení rodičů a dětí, pro děti od 2 let navazující
na sokolské cvičení.
• Zpívání s Aničkou, lidové písničky, děti se přidávají ke
zpěvu maminek hrou na veselé nástroje.
• Výtvarka s Ivou, první výtvarné zkušenosti s různými
materiály a barvami.
• Tvoření s Evžou, děti s maminkami pracují společnými
silami, seznamují se s různými technikami.
• Keramika, rodiče s dětmi se seznamují s tímto starým
řemeslem. Pro velký zájem jsou otevřeny tři skupiny.
• Společné muzicírování, seminář zaměřený na hudební
rozvoj a spolupráci mezi dětmi a dospělými, který se koná
jednou měsíčně na nějaké nosné téma (např. Masopust,
Jaro je tu, Na výletě vlakem, Mám kapelu v kuchyni, atd.).
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• Masáže kojenců, dotyková masáž pomáhá zlepšit komunikaci rodičů a dětí.

Kurzy

• Vyprávění dešťové hole, cyklus hudebních seminářů rodičů a dětí. Svým aktivním zapojením pořad spoluvytváří
a zažívají nevšední pospolitost a mezilidskou komunikaci.
• Rytmika, dva kurzy rozdělené na menší děti s rodiči
a větší děti bez rodičů.
• Lidové tance pro děti od tří let vedený studentkou
tohoto oboru na HAMU.
• Angličtina pro děti, pro děti od dvou let s rodiči
a pro větší děti bez rodičů.
• Slavnostní setkávání u harmonia v obřadní síni
městského úřadu.
• Červené jablíčko, podzimní zvyky, tradiční pečivo, písničky.
• Vánoční zpívání, lidové zvyky, tradiční pečivo, vánoční
písně.

• Angličtina pro začátečníky, s hlídáním dětí.

Program pro rodiče

• Angličtina pro mírně pokročilé, s hlídáním dětí.
• Hudba okamžiku, seminář pro rodiče. Seznámení
s možnostmi hudebních nástrojů, jejich výběrem
pro děti a možnost výuky.
• Přednáška o zdravé výživě
• Přednáška o správném čištění zubů
• Kondiční cvičení s terapeutkou, s hlídáním dětí.

• Prázdninové úterky, setkání v přírodě a dva tematické
výlety – do Máslovického muzea a do Veletržního paláce
Národní galerie v Praze.
• Advent a Vánoce na Moravě, velmi atraktivní tanečně
folklorní seminář.
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Mimořádné akce
klubu rodičů a dětí Klíček

Naše činnost a hospodaření v roce 2010

• Matematika pro předškolní děti, seminář pro rodiče za
účasti dětí vedený pedagožkou tohoto oboru na Pedagogické fakultě UK PhDr. Michaelou Kaslovou.
• Mikulášská besídka, na velké přání rodičů jsme po roční
přestávce zorganizovali setkání dětí s nebeskými i pekelnými bytostmi.

Klub
šlapacích aut

Kvalitní robustní šlapací auta značky Berg, které nám
půjčuje BergTeam, umožňují pohyb na čerstvém vzduchu
a zábavu dětem, ale i jejich rodičům.
• Pravidelné tréninkové jízdy
• Závody na náměstí Václava Beneše Třebízského
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• Africké tance, vedou ke zlepšení kondice, podporují
dobrou náladu a zvyšují sebevědomí.

Program
Laurus

• Zobcová flétna, pro děti od 3 let v doprovodu rodičů,
starší děti bez rodičů, pro skupinky dětí, pro dospělé.
• Klavír, pro děti i dospělé, práce s různými žánry.

Amatérský pěvecký sbor vystupuje na tradičních klecanských akcích, jako je masopust, jarmarky, slavnosti,
koncerty.

Amatérský pěvecký sbor žen, dívek a holčiček působí
v Klecanech již 10 let. Vystupuje na koncertech nejen
v Klecanech, ale i v blízkém i dalekém okolí. Spolupracuje
s výtvarníkem a hudebníkem Petrm Niklem a jeho přáteli,
vydal již tři CD.
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Klenota

Lakomé
Barky

Naše činnost v roce 2010

Rukodělné kurzy
a výtvarné dílny

Konají se v zasedací síni městského úřadu. Jsou určené
dospělým i dětem.
• Velikonoční dílna, velikonoční dekorace, zdobení kraslic,
patchwork bez jehly, FIMO – ozdoby z polymerové hmoty.
• Korálková dílna, výroba šperků z korálků, minerálů, drátu
apod.
• Patchwork, rady a návody na jednoduché i složitější výrobky této zajímavé techniky.
• Plstění, výroba figurek a hraček z ovčí vlny
• Perníková dílna, zdobení perníků, výroba perníkové chaloupky.
• Pletení košíků z pedingu

Besedy

• Besedy o Bibli, o své padesátileté zkušenosti s Biblí se
dělí bývalý klecanský farář Pavel Kuneš
• Besedy o umění, ikonografie Vánoc a Velikonoc v dílech
světových malířů, díla Santiniho, Carravagia a dalších.
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• Masopust, obnovená výroční společenská akce.
Příprava masek, organizace celé akce.
• Velikonoční jarmark, výtvarní dílny, příprava tradičního
pečiva, vystoupení sborů Lakomé Barky, Klenota.
• Vzpomínkové akce u pomníku padlých,
organizace lampiónového průvodu, zazpívání hymny
sborem Klenota, Česká beseda - společné vystoupení
seniorek a členek sboru Klenota.
• První nízkoprahová akademie Pravého Hradce
Veřejné vystoupení dětí i dospělých, kteří navštěvují
klub i kurzy Pravého Hradce. Vystoupili i hosté
a program zakončilo společné bubnování všech
návštěvníků. Projekt podpořila Poštovní spořitelna
prostřednictvím nadace VIA.
• Setkání sousedů obcí Dolního Povltaví,
vystoupení sboru Klenota, Lakomých Barek, výtvarné
dílny, zapůjčení šlapacích aut a trampolíny.
• Posvícení, výtvarné dílny, příprava ochutnávky pečiva.
• Literární večer o K. H. Máchovi.
• Slavnostní koncert – Gloria Antonia Vivaldiho
v nastudování amatérských sborů ve spolupráci
s profesionálními umělci. Vystoupil klecanský pěvecký
sbor Klenota, amatérský Vinohradský symfonický
orchestr, část mužského sboru Státní opery Praha
a členka orchestru Národního divadla.
Projekt podpořila nadace Život umělce.
• Vánoční jarmark, výtvarná dílna, příprava tradičního
pečiva.
• Tradiční zpívání koled u vánočního stromu,
vystoupení sboru Klenota.
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Veřejné akce,
na kterých se podílí
Pravý Hradec
a Město Klecany

Naše činnost a hospodaření v roce 2009
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Město Klecany – příspěvek na hlavní aktivity
• Klub rodičů a dětí Klíček
• Dílny pro všechny věkové skupiny občanů Klecan
• Ochotnické soubory Lakomé Barky a Klenota

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Projekt: Klub rodičů a dětí Klíček

Nadace VIA
Projekt: První nízkoprahová akademie Pravého Hradce
Zprostředkovatel dotace: Poštovní spořitelna
Propojení různých aktivit ve městě tak, abychom dosáhli
spolupráce občanů všech věkových kategorií, spolků při
společné činnosti.
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Kdo nám pomáhal
v roce 2010

Kdo nám pomáhal v roce 2010 a s kým spolupracujeme

S kým
spolupracujeme

Kroužky, kurzy, dílny a semináře vedli:

Lidé v Pravém Hradci

Kulturní komise Rady města Klecan
BONA, o.p.s.
BergTeam, šlapací auta
Potichounku, o.s.
Creativeheroes.cz

Evženie Štěpánková
Klára Bláhová
Kateřina Tomášová
Andrea Mouchová
Ondřej Tichý
Lenka Mikovcová
Jana Vojtková
Táňa Podpěrová
Pavlína Mutínská
Zoja Benešová
Dana Wimmerová
Jana Klicperová
Iva Krasňanová
Jitka Novotná

Aneta Novotná
Radka Štěpánová
Jan Štěpán
Daniela Steinová
Jiří Štrejbar
Klára Adamová
Jan Tomáš
Barbora Veselá
Andrea Košťálová
Stanislava Bažantová
Pavel Kuneš
Jana Klicperová
Hana Salvenderová
Klára Adamová

Statutární orgán sdružení:
Zdeňka Tomášová, předsedkyně sdružení, zdenat@volny.cz
Ekonomka:
Ing. Renata Kunclová, kunclova.r@seznam.cz
Fundraiserka:
Mgr. Alena Václavíková, alvaclavikova@gmail.com
Zakládající členky sdružení:
Blanka Laurychová
Eva Stanislavová
Členové sdružení:
Ivana Castleberry
Anna Červenková
Dita Burgetová
Ing. Kristýna Holubová
Jan Holub
Jan Busch
Pavla Křemenová
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Ke dni 31. 12. 2010
IČ: 22673938
Pravý Hradec, o. s.
Do Klecánek 385
250 67 Klecany
Organizování kulturních a vzdělávacích akcí
Sestaveno dne: 22. 2. 2011

A K T I VA

Rozvaha
(Bilance)
ve zjednodušeném rozsahu
výčet položek:
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb.
ve znění vyhlášky č. 548/2004 Sb.
a ve znění vyhlášky č. 400/2005 Sb.
Stav k prvnímu
dni účetního období

Stav k poslednímu
dni účetního období

A

Dlouhodobý majetek

0

0

A.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

0

0

A.II.

Dlouhodobý hmotný majetek

0

0

A.III.

Dlouhodobý finanční majetek

0

0

A.IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

0

0

B

Krátkodobý majetek celkem

122

102

B.I.

Zásoby celkem

49

36

B.II.

Pohledávky celkem

0

10

B.III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

46

52

B.IV.

Jiná aktiva celkem

27

4

122

102

AKTIVA CELKEM
Dlouhodobý majetek

PA SI VA
A

Vlastní zdroje cekem

60

32

A.I.

Jmění celkem

52

55

A.II.

Výsledek hospodaření celkem

8

-23

B

Cizí zdroje celkem

62

32

B.I.

Rezervy celkem

0

0

B.II.

Dlouhodobé závazky celkem

0

0

B.III.

Krátkodobé závazky celkem

38

31

B.IV.

Jiná pasiva celkem

24

39

122

102

PASIVA CELKEM
Dlouhodobý majetek
(v celých tisících Kč)
podpisový záznam:
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Hospodaření – příloha

Výkaz
zisku a ztráty
ve zjednodušeném rozsahu
výčet položek:
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb.
ve znění vyhlášky č. 548/2004 Sb.
a ve znění vyhlášky č. 400/2005 Sb.

Ke dni 31.12. 2010
IČ: 22673938
Pravý Hradec, o. s.
Do Klecánek 385
250 67 Klecany
Organizování kulturních a vzdělávacích akcí
Sestaveno dne: 22. 2. 2011
Hlavní
činnost

Hospodářská
činnost

A.

Náklady

I.

Spotřebované nákupy celkem

1

164

0

II.

Služby celkem

2

405

0

III.

Ostatní náklady

3

183

IV.

Daně a poplatky

4

V.

Ostatní náklady celkem

5

VI.

Odpisy, prodaný majetek

6

VII.

Poskytnuté příspěvky

7

VIII.

Daň z příjmů celkem

8

0

9

753

0

325

0

NÁKLADY CELKEM
Dlouhodobý majetek

1

B.

Výnosy

I.

Spotřebované nákupy celkem

10

II.

Služby celkem

11

III.

Ostatní náklady

12

IV.

Daně a poplatky

13

3

V.

Ostatní náklady celkem

14

1

VI.

Odpisy, prodaný majetek

15

215

VII.

Poskytnuté příspěvky

16

186

17

730

0

18

-23

0

19

-23

0

VÝNOSY CELKEM
Dlouhodobý majetek
C.

Výsledek hospodaření před zdaněním
Celkem

D.

Výsledek hospodaření po zdanění
Celkem
(v celých tisících Kč)
podpisový záznam:
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číslo
řádku

Příloha k účetní závěrce za rok 2010 dle Vyhlášky č. 504/2002 Sb.
body dle § 30, odst.1, pro které nemá účetní jednotka náplň, nejsou uvedeny

Bod

Zadání

Text

Název, Sídlo, IČ a právní
forma účetní jednotky

Pravý Hradec, o. s.
IČ: 22673938, Do Klecánek 385, 250 67 Klecany, občanské sdružení

Statutární orgán

Statutárním orgánem sdružení je předsedkyně - Zdeňka Tomášová

Základní cíle sdružení
Usilovat o celkový rozvoj kulturního dění, vzdělávání a zachovávání
kulturních tradic města Klecany a jeho okolí.
Vytvořit prostor pro setkávání občanů všech věkových kategorií.
Propagovat a prosazovat principy občanské společnosti a trvale udržitelného
způsobu života a rozvoje města Klecany.
Napomáhat k integraci znevýhodněných skupin občanů do společnosti
i k jejich osobnostnímu rozvoji včetně přípravy na budoucí povolání.
Hlavní činnosti
Organizovat ochotnická divadelní představení a koncerty, kde jako účinkující
budou především obyvatelé města Klecan.

a)

Poslání účetní jednotky

Organizování přednášek, masopustů, jarmarků a dalších oslav vztahujících
se k významným událostem a výročím města..
Organizování výchovných a relaxačních programů pro občany Klecan
a okolí: vzdělávací kurzy a kroužky pro děti, dospělé i seniory (hudební
výchova, výtvarná výchova, výuka jazyků, ochrana životního prostředí,
ekologie apod.).
Ve spolupráci s MÚ Klecany zvelebování a okrašlování města Klecany
a snaha o všestranný rozvoj města.
Vedlejší činnost
Jediným účelem vedlejší činnosti je získávání finančních prostředků k pokrytí
nákladů hlavních činností. Jedná se zejména o organizování kulturních akcí
typu divadelních představení, koncertů, festivalů, výstav, přednášek
a doplňková maloobchodní činnost.

Zakládající členové

Zakládajícími členy sdružení jsou: Zdeňka Tomášová, Alena Václavíková,
Renata Kunclová, Blanka Laurychová a Eva Stanislavová. Nebyly složeny
žádné základní vklady do vlastního jmění.

Registrace

Ministerstvo vnitra ČR dne 25.10. 2007, č.j.: VS/1-1/69132/07-R

b)
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Hospodaření – příloha

Bod

Zadání

Text

Účetní období

Kalendářní rok

Účetní metody

Účetní jednotka vede podvojné účetnictví ve zkráceném rozsahu. Účetnictví
je vedeno na počítači dle platné metodiky pro neziskové organizace. Účetní
doklady jsou po skončení účetního období uloženy u předsedkyně sdružení.
Finanční dary a provozní dotace a příspěvky jsou účtovány do výnosů až
v okamžiku jejich použití. Použití daňové úspory dle § 20, odst. 7)
je sledováno na podrozvahovém účtě. Skladová evidence je vedena
na počítači metodou A při použití vážených aritmetických průměrů.

g)

Splatné závazky vůči SR

Účetní jednotka nemá žádné závazky po splatnosti ze sociálního nebo
zdravotního pojištění ani žádné závazky vůči FÚ z titulu daní.

l)

Výsledek hospodaření

Účetní jednotka dosáhla k 31.12. 2010 účetního ztráty ve výši: 23. 285,19 Kč
(vše z hlavní činnosti).

m)

Zaměstnanci

Účetní jedotka neměla stálé zaměstnance. V průběhu účetního období
proplácela dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti malého
rozsahu.

c)

r)

Způsob zjištění základu
daně z příjmů

V průběhu účetního období jsou náklady a výnosy účtovány na jednotlivé
činnosti a akce (střediska). Po skončení roku jsou rozpočítány režijní náklady
na jednotlivé činnosti a akce. Kritériem pro toto rozpočítání jsou přímé
náklady vynaložené na jednotlivé činnosti. Mimoúčetně jsou činnosti
rozděleny na hlavní (ziskové a neziskové) a hospodářské. Předmětem
daně z příjmů jsou pouze činnosti hospodářské a hlavní činnosti ziskové.
Hospodářská jednotka uplatnila za rok 2010 možnost snížení daňového
základu dle § 20, odst.7) o celou část daňového základu ve výši 55.386,- Kč.
Evidovaná daňová úspora za rok 2010 činí 10.450,- Kč.
Daňová úspora za rok 2009 ve výši 5.200,- Kč byla celá využita v roce 2010
na pokrytí nákladů hlavní neziskové činnosti.

u)

Přijaté dary, dotace

Přijaté dary: účetní jednotka v roce 2010 získala celkem 53.400,- Kč jako
finanční dary. Tato částka byla v roce 2010 spotřebována. Zároveň byl
spotřebován i nevyužitý zůstatek finančních darů z předchozích let ve výši
5.072,71 Kč. V roce 2010 byl dále zúčtován do výnosů finanční dar Nadace
život umělce ve výši 12.000,-, který jednotka obdržela v roce 2009, ale akce,
které se týkal, byla realizována až 17.11.2010 (částka byla ke konci roku 2009
zaúčtována jako výnos příštích období).
Dále obdržela jako dar službu v hodnotě 154 tis.Kč (koncert realizovaný
profesionálnmi umělci). Podrobný přehled dárců je uveden v daňovém
přiznání k dani darovací za rok 2010.
Obdržené dotace a příspěvky: od MÚ Klecany ve výši 80.000,- Kč na
provozní výdaje, od MPSV ČR částku 97.695,- Kč především na úhradu
mzdových nákladů lektorek Klubu rodičů a dětí. V roce 2010 byl zúčtován
do výnosů zůstatek příspěvku MÚ Klecany z roku 2009 ve výši 8.169,29 Kč.
Všechny dotace byly plně využity a poskytovatelům vyúčtovány.
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Kontaktní údaje

Kontakty:
Adresa:

Pravý Hradec, o. s.
Do Klecánek 385
250 67 Klecany

Telefon:

+420 284 890 873
+420 723 734 994

Web:

www.pravy-hradec.cz

e-mail:

info@pravy-hradec.cz

Zprávu vypracovala:
Grafická úprava:

Zdeňka Tomášová
Jakub Jelínek
www.creativeheroes.cz

