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1. Úvod, historie sdružení 

Občanské sdružení vzniklo na návrh pětičlenného přípravného výboru dne 18.1.2013 registrací stanov 
MAS – Střední Polabí, o.s. Ministerstvem vnitra ČR s cílem využít jedinečné možnosti zapojit se do 
Programu rozvoje venkova 2014-2020. Ustavující Valné shromáždění MAS proběhlo 8.2.2013 v Lázních 
Toušeni, kde proběhla volba kolektivních orgánů organizace. 

Prvním větším počinem bylo podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova na Státní zemědělský a 
intervenční fond, opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění, která nám byla dne 
17.5.2013 schválena. Dne 26.6.2013 byla podepsána Dohoda o poskytnutí dotace se Státním 
zemědělským a intervenčním fondem (SZIF). 

Rok 2013 byl pro MAS – Střední Polabí, o.s. obdobím zrodu, nelehké porodní bolesti jsme překonali. 
Zveme Vás touto Výroční zprávou do nahlédnutí činností MAS a naší další činnosti. 

 

2. Základní pojmy a zkratky: 

• ISÚ – integrovaná strategie území 

• MAS – místní akční skupina 

• OP – operační program 

• PRV – program rozvoje venkova 

• SCLLD – Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

• SWOT analýza 

• SZIF – Státní zemědělský a intervenční fond 

• TV – tréninková výzva 

• po – právnická osoba 
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• fo – fyzická osoba 

• FOP – podnikatel 

• NNO – nestátní nezisková organizace 

 

3. Cíle MAS – Střední Polabí, o.s. jsou zejména: 

• ochrana nejvýznamnějších hodnot území MAS – Střední Polabí, o.s., kterými jsou zejména venkovská 
prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní bohatství a zdravé životní prostředí 

• podpora rozvoje občanských iniciativ na místní a regionální úrovni 

• zvýšení ekonomické prosperity a kvality života v tomto území, včetně podpory malého a středního 
podnikání, multifunkčního zemědělství, bydlení, školství, využití volného času, rozvoje veřejné 
dopravy, turistického ruchu, péče o památky, informatiky aj. 

• zabezpečení koordinovaného postupu členů MAS při všestranném rozvoji výše uvedeného území 

 

4. MAS – Střední Polabí, o.s. v datech: 

• 18.1.2013 registrovány Ministerstvem vnitra ČR Stanovy Místní akční skupiny Střední Polabí, o.s. 

• 8.2.2013 ustavující Valné shromáždění MAS v Lázních Toušeni 

• 12.2.2013 odevzdána žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova na Státní zemědělský a intervenční 
fond 

• 17.5.2013 schválena Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova, Opatření III.4.1. Získávání 
dovedností, animace a provádění 

• 26.6.2013 podepsání Dohody o poskytnutí dotace na Státním zemědělském a intervenčním fondu 
(SZIF), zahájení projektu „Získávání dovedností – MAS Střední Polabí“ 

• Workshop 14.9.2013 v Lázních Toušeni – podrobnosti viz bod 7 

• 20.-22.9.2013 Kde bydlíme, kde žijeme... aneb zábavné odpoledne s MASkou – podrobnosti viz bod 8 

• Počátek října 2013 – účast na konferenci Venkov 2013, Hranice na Moravě – podrobnosti viz bod 8 

• 31.10.2013 – exkurze do MAS Pošembeří – podrobnosti viz bod 8 

• 21.11.2013 – setkání pracovní skupiny, Lázně Toušeň – podrobnosti viz bod 7 

• 2.12.2013 v Čelákovicích a 9.12.2013 v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi – setkání 
s podnikatelkami z projektů rodinných center – podrobnosti viz bod 7 

 

5. Územní působnost a členové MAS Střední Polabí, o.s. (k 31.12.2013): 

• územní působnost partnerství: 10 obcí = sektor veřejný – Čelákovice, Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav, Lázně Toušeň, Káraný, Nehvizdy, Podolanka, Skorkov, Křenek, Záryby, Jenštejn 

• Celkový počet obyvatel 36 131 

• Počet členů partnerství: 35, z toho sektor veřejný 10 (28,60 %), neziskový 14 (40 %) a soukromý 11 
(31,40 %) 

sektor veřejný Obec Skorkov 

sektor veřejný Obec Káraný 
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sektor veřejný Městys Nehvizdy 

sektor veřejný Městys Lázně Toušeň 

sektor veřejný Město Čelákovice 

fo  Radek Krejčí 

fo  Miroslav Iglo 

fo  Marek Skalický 

FOP Ing. Josef Knap 

FOP Tichý a spol., s.r.o. 

FOP Lukáš Adámek 

FOP Jan Králík SHR 

FOP Daniel Štěch 

FOP Pavel Štěch 

FOP Tomáš Adamec 

FOP TV PORT, s.r.o. 

NNO Matice Staroboleslavská o.s. 

NNO Divadelní soubor L. Toušeň 

NNO TJ Sokol L. Toušeň 

NNO Rodinné centrum ROUTA, o.s. 

NNO Sdružení hasičů Káraný 

NNO TJ Jizera Káraný 

NNO Junák – středisko Čelákovice 

NNO OS Bílý Vrch 

NNO Jachtklub Toušeň 

sektor veřejný Obec Podolanka 

sektor veřejný Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

NNO TJ Spartak Čelákovice 

NNO TJ Sokol Nehvizdy 

NNO Okrašlovací spolek čelákovický 

sektor veřejný Obec Křenek 

sektor veřejný Obec Záryby 

sektor veřejný Obec Jenštejn 

NNO Brandýský Matýsek o.s. 

NNO Rodinné centrum KLÍČEK, o.s. 
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Složení orgánů k 31.12.2013: 

Členové Výboru MAS: 

Adamec Tomáš, FOP 

Fidranský Luděk, Jachtklub Toušeň 

Hajleková Zdeňka, město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

Honzák Miloš, obec Skorkov 

Janák Tomáš, město Čelákovice 

Štěch Daniel, FOP 

Žatečková Monika, Rodinné centrum ROUTA, o.s 

 

Členové Kontrolní komise 

Iglo Miroslav, fo 

Tichý Milan, Tichý a spol., s.r.o. 

Valehrach Luboš, Městys Lázně Toušeň 

 

 

 

6. Informace k přípravě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) na území MAS – Střední 
Polabí, o.s. pro období 2014–2020 

Pro nově vzniklé místní partnerství bylo v roce 2013 prioritou připravit část analytických podkladů pro 
vytvoření ISÚ. Ty budou strategickým dokumentem pro rozvoj a podporu regionu pro programové období 
2014–2020. MAS pracuje na principech metody LEADER: 

Metoda LEADER je založena na partnerství subjektů vymezeného území a na jejich společné rozvojové 

strategii a opírá se o přístup zdola – nahoru (tzv. bottom - up), což znamená, že iniciativa při rozvoji 

regionu vychází od místních obyvatel. Podpořené projekty většinou vybírají místní autority a lidé, kteří 

dobře znají potřeby daného území. V tomto smyslu tedy MAS umožňuje, aby o rozvoji rozhodovali sami 

obyvatelé, a nikoliv centrální úřady. 
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Přístup LEADER je vymezen v článku 61 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova 
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV). 

Evropská unie definuje celkem sedm základních principů: 

a. existující strategie místního partnerství; 

b. partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem na místní úrovni; 

c. přístup „zdola – nahoru“ při přípravě i realizaci strategie, přičemž rozhodovací pravomoc týkající se 

vypracování a provádění strategií místního rozvoje náleží místním akčním skupinám; 

d. integrované a vícesektorové akce založené na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví 

místního hospodářství; 

e. inovační přístup; 

f. spolupráce; 

g. vytváření sítí. 

 

Další tři principy, které se MAS snaží zachovávat a dodržovat: 

• morální principy, mezilidské vztahy, komplexní prosociálnost, 

• výchova, vzdělávání a informace, 

• projekty oživující život na venkově (investiční i neinvestiční). 

 

7. Příprava podkladů pro SCLLD v roce 2013 

Pracovali jsme na přípravě podkladů pro zpracování budoucí SCLLD – Komunitně vedený místní rozvoj 
(podle čl. 32–35 obecného nařízení, čl. 10 EÚS a nařízení k EZFRV, ESF a EFRR). 

Popis SCLLD: 

Prostřednictvím Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) budou jednotlivé projekty 
vykazovat přidanou hodnotu spočívající především ve vzájemné provázanosti, synergii a předcházení 
duplicitám oproti izolovaně připraveným individuálním projektům. Hlubší znalost místních problémů, 
dovednost zacílení na specifické problémy v místě působnosti MAS jsou výhody implementace projektů 
formou komunitně vedeného místního rozvoje, který posiluje principy spolupráce, motivace a důvěry. 

Koordinační role místních akčních skupin (MAS) při realizaci intervencí ve prospěch rozvoje venkova 
vychází z detailní znalosti místních podmínek a široké spolupráce s místními aktéry. SCLLD bude realizován 
nejen prostřednictvím Společné zemědělské politiky, ale i prostřednictvím dalších operačních programů v 
rámci EFRR a ESF. Integrovaného nástroje SCLLD bude mimo Program rozvoje venkova využito také v: 

Alokace v programovém období 2014–2020 pro SCLLD: 

OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí a v Integrovaném regionálním operačním programu. Z EZFRV bude 
vyčleněno minimálně 5 % v Programu rozvoje venkova. Z EFRR bude indikativně pro SCLLD využito 4,95 % 
a z ESF 2,17 %. 

Celkem bude v období 2014–2020 alokována pro každou MAS, která splní kritéria certifikací (splní kritéria 
fungování provozu orgánů a kanceláře MAS), částka 20–23 000 000,- Kč/ročně. Prostředky budou určeny 
k naplňování cílů Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). 

Příprava podkladů pro tvorbu SCLLD v roce 2013: 

V rámci přípravy souboru dokumentů pro tvorbu SCLDD jsme se zaměřili zejména na: 

• socioekonomickou analýzu území 
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• SWOT analýzu 

• zmapování jednotlivých sektorů – občané, podnikatelé, neziskový sektor, veřejný sektor 

Celou koordinaci přípravy tohoto souboru dokumentů zajišťuje projektový tým a Výbor MAS ve spolupráci 
se společností CITYFINANCE Investment, s.r.o. Ing. L. Tesaře. 

 

Analytické podklady byly zjišťovány v roce 2013: 

1. Dotazníkovým šetřením k přípravě analytické části strategie (pro občany, podnikatele, neziskové 

subjekty) 

2. Pracovními skupinami v rámci přípravy ISÚ 

 

• Workshop – 14.9.2013 proběhl v Lázních Toušeni seminář, kde byla představena problematika 
Integrované strategie území a zároveň proběhl 1. komunitní workshop na téma „SWOT analýza 
území“. Workshopu se zúčastnilo 9 zástupců z řad veřejného sektoru, 6 zástupců neziskového 
sektoru, 5 podnikatelů a 10 účastníků – fyzických osob. 

 

 

• Setkání pracovní skupiny proběhlo 21.11.2013 v Lázních 
Toušeni ve Skleněné vile od 17:30 do 18:45 hod. setkání 
pracovní skupiny ISÚ a komunitní workshop. Obsahem setkání 
bylo představení harmonogramu a průběhu procesu přípravy 
podkladů pro budoucí ISÚ místního partnerství, komunitně 
zpracovaná „SWOT analýza území“ a vyplnění dotazníků 
mapující podněty, potřeby a přání zástupců jednotlivých 
sektorů. Setkání se zúčastnilo celkem 19 účastníků, a to 5 
zástupců z řad veřejného sektoru, 4 podnikatelé, 5 fyzických 
osob a 5 zástupců neziskového sektoru. Děkujeme všem za 
účast a podněty! 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

• Setkání s podnikatelkami z projektů rodinných center – dne 2.12.2013 v Čelákovicích a dne 9.12.2013 
v Brandýse nad Labem se uskutečnila v rámci podnikatelských klubů krátká setkání s podnikatelským 
sektorem k tématu přípravy podkladů pro budoucí ISÚ MAS Střední Polabí. Obsahem setkání bylo 
krátké představení činnosti místního partnerství, projektu „Získávání dovedností – MAS Střední 
Polabí“ a především zmapování podnikatelského sektoru – účastníci setkání byli požádáni o vyplnění 
rozdaných dotazníků pro FOP. Všechny dotazníky budou zpracovány a použity jako vstupní data pro 
výstupy analytické části budoucí ISÚ. 
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8. Informační a propagační akce v rámci projektu Animace a provádění: 

• Září 2013: Kde bydlíme, kde žijeme... aneb zábavné odpoledne s MASkou 

Informační a propagační akce místního partnerství – „Kde bydlíme, kde žijeme…aneb zábavné odpoledne 
s MASkou“ 

Ve dnech 20., 21. a 22.9.2013 se uskutečnily na třech různých místech našeho regionu Střední Polabí – 
v Čelákovicích, Nehvizdech a Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi, pod názvem „Kde bydlíme, kde 
žijeme…aneb zábavné odpoledne s MASkou“, propagační a informační akce našeho místního partnerství 
MAS – Střední Polabí, o.s. 

Akce proběhly formou dětského zábavného odpoledne, kdy si naše místní partnerství připravilo pro děti 
netradiční výtvarné dílny, skákací hrady, sportovní aktivity a soutěže. Děti si tak například mohly s rodiči 
vytvořit z pomalovaných krabic svůj region kolem řeky Labe. Stavěly se tak mosty, lodě, školy a školky, 
domy a domečky, továrny a komíny – zkrátka každý den vznikala originální a jedinečná výtvarná díla 
zobrazující náš region kolem řeky Labe, která nás všechny spojuje. Dětem udělala radost i výroba vlastní 
originální masky z papíru, malování na obličej, sportovní olympiáda i běh na lyžích Středním Polabím. I 
přes počáteční nepřízeň počasí stan místního partnerství nakonec navštívilo během třech dní okolo 650 
lidí. Příchozí měli příležitost dozvědět se více o činnosti místního partnerství MAS – Střední Polabí, o.s. a 
svým názorem pomocí vyplnění dotazníku přispět ke strategickému rozvoji našeho regionu. Místní 
partnerství tak mělo možnost získat cenné názory a podněty občanů týkající se rozvoje regionu Střední 
Polabí. 

Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci této akce. Vážíme si dobrovolnické práce ve prospěch 
druhých a pro druhé. 
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• Říjen 2013: Účast na konferenci Venkov 2013, Hranice na Moravě 

V rámci našeho projektu „Získávání dovedností – MAS Střední Polabí“ jsme měli možnost zúčastnit 
se „Národní konference Venkov 2013“, která se konala ve dnech 1.–3.10.2013 v Hranicích na Moravě. 
Akce se zúčastnili koordinátorka projektu Ing. Lucie Jakubcová, Tomáš Adamec a Tomáš Janák. 

 

 

 

• Říjen 2013: Exkurze do Pošembeří 31.10.2013 

Dne 31.10.2013 se uskutečnila pro zaměstnance a členy MAS Střední Polabí exkurze do partnerské 
koučující MAS Region Pošembeří v její kanceláři v Českém Brodě, cílem bylo představit orgány zkušené 
partnerské MAS Region Pošembeří s účelem zformování implementačních struktur v MAS Střední Polabí a 
představit procesy v MAS, které souvisí s administrací výzev. Nastavení implementační struktury MAS 
Střední Polabí bylo jedním z důležitých výstupů v projektu „Získávání dovedností – MAS Střední Polabí“ 
podpořeného z opatření III.4.1. a současně je nezbytným předpokladem pro úspěšnou certifikaci MAS, 
která proběhne v roce 2014. 

Za MAS Střední Polabí se zúčastnilo celkem 18 účastníků z řad veřejného, neziskového i soukromého 
sektoru. 

Za MAS Pošembeří své prezentace přednesli Mgr. M. Oliva (ředitel Regionu Pošembeří), Ing. Gabriela 
Záhrobská (ekonomka + monitoring projektů), Dita Bělová, DiS. (předsedkyně Programového výboru), Ing. 
Olga Běhounková (předsedkyně Výběrové komise) a Karel Stehlík (předseda Monitorovacího výboru). 
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Program exkurze: 

1. Statut o.p.s. (Mgr. M. Oliva) 

• Orgány MAS, kompetence 

• Kancelář MAS, kompetence a role v procesu administrace výzvy MAS 

• Plénum MAS 

2. Programový výbor MAS (Dita Bělová, DiS.) 

a. Činnost před vyhlášením výzvy 

• Fiche SPL, tvorba, aktualizace 

• Preferenční kritéria 

• Monitorovací indikátory 

• Výběr Fichí pro Výzvu k podávání Žádosti o dotaci 

• Finanční alokace pro Výzvu a jednotlivé Fiche 

• Školení žadatelů o dotaci 

b. Činnost po „hodnocení projektů“ 

• Proces hodnocení a výběr projektů 

3. Výběrová komise MAS (Ing. O. Běhounková) 

• Jednací řád 

• Nepodjatost členů, rozdělení projektů 

• Hodnocení projektů, bodovací protokoly 

4. Monitorovací výbor (K. Stehlík) 

• Plán monitoringu 

• Zápis z provedeného monitoringu 

• Zpráva úspěšného žadatele po realizaci projektu po 1 a dalších letech (udržitelnost projektu) 

 

9. Plán aktivit pro rok 2014 

• 1. čtvrtletí – nastavení implementačních struktur jejich fungování, jednacích řádů a etických kodexů, 
příprava Tréninkové výzvy v rámci projektu Animace a provádění, příprava podkladů k certifikaci 
MAS. Setkání veřejného sektoru – zjišťování potřeb pro analytické podklady, finální podoba 
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analytických podkladů, seminář 21. a 22.2.2014, příprava na audit účetnictví, Výzva OP – TP pro 
přípravu a zpracování SCLLD, školení pro psaní SCLLD, zajištění kanceláře a jednací místnosti pro 
činnost MAS, řešení překlenutí finanční podpory kvůli nedostatku cashflow. 

• 2. čtvrtletí – Výběr projektů z Tréninkové výzvy a jejich realizace a dohled, vyúčtování projektů, audit 
účetnictví, praxe z realizovaných projektů, návštěva členů u koučující MAS Pošembeří, finalizace 
analytických podkladů, příprava a vypracovávání SCLLD, ukončení projektu Animace a provádění a 
závěrečná platba, semináře k psaní SCLLD, příprava k certifikaci MAS, příprava podkladů pro SCLLD 
(kulaté stoly, připomínky k analytické části, diskuze nad projekty k podpoře v dalším období). 

• 3. čtvrtletí – Certifikace MAS, ukončení projektu OP – TP, jehož výstupem je částečně zpracovaná 
SCLLD, centralizace akcí v regionu na našich webových stránkách, seminář s workshopy o dalším 
programovém období. 

• 4. čtvrtletí – Příprava na Programové období 2014–2020, připomínky k SCLLD 

 

10. Účetní závěrka MAS – Střední Polabí, o.s.: 

 

Aktiva 
Krátkodobý majetek celkem 289 534,00 
Pohledávky celkem 190 812,60 
Krátkodobý finanční majetek celkem 98 721,40 
Aktiva celkem 289 534,00 
Pasiva 
Vlastní zdroje celkem 205 874,00 
Výsledek hospodaření celkem 205 874,00 
Cizí zdroje celkem 83 660,00 
Dlouhodobé závazky celkem 7 000,00 
Krátkodobé závazky celkem 76 660,00 
Pasiva celkem 289 534,00 

 

Hospodaření společnosti v tis. Kč 
Výnosy 2013 Náklady 2013 
Tržby za zboží a služby 8 Kancelářské potřeby 2 
Dotace SZIF 181 Propagace 25 
Dary 10 Vzdělání 0 
Členské příspěvky 204 Poštovné, telefony,internet 3 
   Nájem včetně služeb 0 
   Bankovní poplatky + úroky 0 
   Služby 27 
   Osobní náklady + cestovné 140 
Celkem 403 Celkem 197 

 

Účel Výnosy Náklady 
% výnosů 
z celku 

Rozpočtené 
náklady 

Náklady 
celkem 

HV 

Příspěvky 204 150,00 Kč 498,00 Kč 96,23 % 9 875,03 Kč 10 373,03 Kč 193 776,97 Kč 
Zábavné 
odpoledne 

8 000,00 Kč 5 516,00 Kč 3,77 % 386,97 Kč 5 902,97 Kč 2 097,03 Kč 

Dary 10 000,00 Kč - Kč 0,00 % - Kč - Kč 10 000,00 Kč 
Režie – 
rozpočíst 

- Kč 10 262,00 Kč 0,00 %    

Celkem 
MAS 

222 150,00 Kč 16 276,00 Kč 100,00 % 10 262,00 Kč 16 276,00 Kč 205 874,00 Kč 

SZIF 180 812,60 Kč 180 812,60 Kč 0,00 % - Kč 180 812,60 Kč - Kč 
Celkem 402 962,60 Kč 197 088,60 Kč 100 % 10 262,00 Kč 197 088,60 Kč 205 874,00 Kč 
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11. Závěrečné slovo a poděkování sponzorům 

MAS – Střední Polabí, o.s. se v současné době připravuje na Programové období 2014–2020 a pracuje na 
přípravě podkladů pro zpracování SCLDD. 

Významnou součástí jsou právě názory, podněty a přání jak občanů, tak zástupců sektoru veřejného, 
neziskového i podnikatelského. 

Tvůrcem strategie rozvoje se tak může stát každý, komu záleží na rozvoji našeho regionu Střední Polabí. 
Děkujeme všem, kteří svým názorem již přispěli či mají zájem se zapojit do přípravy SCLDD. Veškeré 
informace o přípravě SCLDD místního partnerství Střední Polabí včetně termínů plánovaných komunitních 
setkání jsou zveřejňovány na našich webových stránkách. 

Velké poděkování patří Ing. Lucii Jakubcové, koordinátorce projektu, která zajišťovala v roce 2013 aktivity 
projektu Získávání dovedností, animace a provádění, Renatě Soukupové za koordinaci tisku a publicity 
projektu a Evě Bartoňové za tvorbu a úpravu webových stránek. 

MAS Střední Polabí děkuje partnerské MAS Region Pošembeří za hodnotné konzultace a podporu pro naši 
novou MAS – Střední Polabí, o.s. 

Děkujeme tímto městysi Lázně Toušeň za pronájem a poskytnutí krásné skleněné vily. 

Děkujeme společnosti Cofidis za nákup výtvarných potřeb pro naše dílny v rámci „Zábavného odpoledne 
s MASkou“. 

Poděkování patří aktivním členům místního partnerství a jejich dobrovolné bezplatné činnosti v MAS, díky 
invenci členů se MAS připravuje na období 2014–2020, věříme, že splníme potřebná kritéria a naše MAS 
se stane významnou hybnou silou regionu. 
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Kontakty: 

MAS – Střední Polabí, o.s. 

Sídlo: Rybářská 154, 250 88 Čelákovice 

IČ: 01350935 

www.strednipolabi.cz 

info@strednipolabi.cz 

 

Kancelář MAS: 

Královická 915 

250 01 Brandýs nad Labem 

 

Předseda Výboru MAS – Střední Polabí, o.s. 

Tomáš Janák 

E-mail: info@strednipolabi.cz 

Telefon: 602 267 079 

 

Místopředsedkyně a členka Výboru MAS – Střední Polabí, o.s 

Ing. Zdeňka Hajleková 

E-mail: info@strednipolabi.cz 

 

Projektový manažer a koordinátor 

Barbora Roušarová 

E-mail: rousarova@strednipolabi.cz 

Telefon: 774 842 464 

 

Administrativní pracovník, projektový asistent 

Ivana Foltanovičová 

E-mail: foltanovicova@strednipolabi.cz 

Telefon: 606 520 997 

 

Koordinátor a administrativní asistent SCLLD 

Lenka Hanzlíková 

E-mail: hanzlikova@strednipolabi.cz 

Telefon: 732 314 449 

 

Sestavila: Barbora Roušarová 




