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PODĚKOVÁNÍ
Ě
Á Í
Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem, kteří podporují JIZERSKOU, o.p.s v její činnosti.
Dík patří individuálním i firemním dárcům, sponzorům, Libereckému kraji i všem městům
a obcím, jenž věnovali část svého času a svých finančních prostředků na úpravu stop Jizerské
magistrály a výdajů s tím spojených.
Za společnost děkuje Mgr. Jana Lhotová - ředitelka JIZERSKÉ, o.p.s.
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AKTIVITY SPOLEČNOSTI
V OBDOBÍ LEDEN AŽ KVĚTEN 2012
HLAVNÍ ČINNOST
Jizerská magistrála
O tratě Jizerské magistrály, která v zimním období nabízí více než 180 kilometrů upravených
běžeckých lyžařských stop, se již od roku 1999 stará JIZERSKÁ, o.p.s., a to za vydatné pomoci
státního podniku Lesy ČR. Stopy Jizerské magistrály si jen během jedné zimy vyzkouší až
600 tisíc lyžařů.
Začátek zimní sezóny připadl až na 9. prosinec 2011, do té doby nedostatek sněhu
neumožňoval začít s úpravami stop. Zima si ve svém průběhu s lyžaři trochu pohrávala,
nejprve jsme se nemohli dočkat sněhu, pak ho bylo zase až moc najednou. A nechyběly ani
dlouhotrvající mrazy. Vlivem všech těchto přírodních podmínek vydržel sníh na hlavních
trasách Jizerské magistrály až do Velikonoc. Poslední úprava stop tak proběhla až 8.4.2012.
Rozšíření trati nad stadionem v Bedřichově a úpravy cesty u Olivetské hory
Největší novinku zimní sezóny 2011/2012 představovalo rozšíření prvního kilometru lesní
cesty Elektrovod (úvoz nad stadionem v Bedřichově směrem k rozcestí U Buku), tedy
výchozího bodu většiny lyžařů na trasu magistrály. Rozšíření se uskutečnilo především díky
výrazné pomoci Lesů ČR. Ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Liberec Ludvík Řičář se nechal
slyšet, že rozšířením se cesta Elektrovod stala bezpečnější, a to hlavně v prudkém sjezdu zpět
do Bedřichova. Lesy ČR přispěly také na úpravu průseku pod vedením vysokého napětí mezi
Bedřichovem vodojemem, Hájovnou a magistrálou. Tyto úpravy přispěly k novému vedení
tratí v okolí lyžařského stadionu v Bedřichově.
Lesy ČR provedly rovněž významné úpravy lesní cesty Stará hejnická vedoucí přes Olivetskou
horu, jejíž úprava byla v minulosti problémová. Opět došlo k vyřezání náletových dřevin podél
celé řady cest tak, aby byl zajištěn pohodlný průjezd nejen lyžařů, ale i rolbařů. Všechny výše
zmiňované aktivity jsou důkazem toho, že dlouhodobá spolupráce mezi JIZERSKOU, o.p.s. a
Lesy ČR, stvrzená v roce 2011 podpisem Deklarace o spolupráci, funguje.
Rozšířený výjezd z lyžařského stadionu
v Bedřichově
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Nový zasněžovací systém a úschovna baťohů s převlékárnou
v Bedřichově na stadionu
Mezi další novinky patřila instalace zasněžovacího systému kolem lyžařských tratí
v Bedřichově. Tuto akci finančně podpořil Liberecký kraj. Nejprve JIZERSKÁ, o.p.s. pořídila
čerpadlo nezbytné pro zasněžování, zhruba po dvou letech se celý systém podařilo dokončit.
Příjemnou změnou pro lyžaře bylo také vytvoření veřejné převlékárny a úschovny batohů,
která vznikla na stadionu v Bedřichově.
I v zimní sezóně 2011/2012 mohli běžkaři přispět na Jizerskou magistrálu nejen dárcovskými
sms (DMS), ale i platební kartou přes internet nebo systémem PaySec. Na sbírkovém účtu tak
za období od ledna 2012 do konce května 2012 přibylo 122.515 Kč. V průběhu zimy se také
nadále zvyšoval počet našich fanoušků na Facebooku, dokonce počet fanoušků překročil
metu 3.000!
Osvětlené kolečko pro lyžaře
Na přelomu let 2011 a 2012 získali lyžaři možnost zalyžovat si v Bedřichově i ve večerních
hodinách, a to díky rozšíření umělého osvětlení v okolí bedřichovského stadionu.
Ve spolupráci s obcí Bedřichov se nám podařilo osvítit prostor stadionu a blízkého okolí.
Při dobrých sněhových podmínkách jsme tak mohli upravovat osvětlené kolečko v různých
variantách

Jako bonus došlo i k osvětlení sáňkařského svahu nad bedřichovským stadionem.
Nové úseky Jizerské magistrály
Lesy ČR a Správa CHKO Jizerské hory souhlasily s rozšířením strojově upravovaných tratí
Jizerské magistrály. Od roku 2012 tak nově upravujeme i tyto úseky:
- Závory - Červená ruka - Travnatá cesta
- Vodní nádrž Josefův Důl - chata Věčného mlčení - Kristiánovská cesta.
Žákovské kritérium
Novinkou v zimní sezóně bylo také žákovské kritérium. Tento rychlý závod jednotlivců
na malém okruhu se konal v Bedřichově ve středu 22.2.2012 a byl určen pro děti od 8 do 14
let. Na pětisetmetrovém okruhu závodili žáci na různě dlouhých tratích, od půlkilometrového
kolečka pro nejmenší lyžaře až po dvoukilometrovou trať pro ty nejstarší. Atmosféru malým
závodníkům navodili i liberečtí bubeníci.
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Den Jizerské magistrály
Na lyžařském stadionu v Bedřichově se 4.3.2012 uskutečnil DEN JIZERSKÉ MAGISTRÁLY.
Prezentaci JIZERSKÉ, o.p.s. a její techniky doprovázel závod o celoroční parkovací kartu
do Bedřichova. O drobné ceny mohly soutěžit také děti. Mezi dospělými se závodu zúčastnila
i nevidomá Monika Prchalová s vodičem.
V průběhu dne se děti i dospělí mohli svézt jak v rolbě, tak na saních tažených sněžným
skútrem. Zaměstnanci JIZERSKÉ, o.p.s. prováděli celý den dotazníkové šetření zaměřené
na spokojenost lyžařů s úpravou tratí a na ochotu platit za lyžařské stopy.
Velmi příjemnou skutečností byla ochota lidí podpořit Jizerskou magistrálu i finančně.
Kasička, do které moli lidé vhodit jakoukoli finanční částku, byla na konci dne příjemně
plná.
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Výsledky dotazníkového šetření uskutečněného v rámci Dne Jizerské magistrály
Zaměstnanci JIZERSKÉ, o.p.s. se ptali příchozích lyžařů na názory spojené s Magistrálou.
Dotazník vyplnilo téměř 400 lidí.
Z výsledků jednoznačně vyplynulo, že nejvíce lidí zamířilo do stop Jizerské magistrály
z Liberecka, Jablonecka a z Prahy. Lyžaři z Libereckého kraje tvořili polovinu všech
návštěvníků. Velmi významnou skupinou byly také lyžaři z Prahy, kteří představovali téměř
třetinu všech návštěvníků Magistrály. Na dotaz, zda byli lyžaři spokojeni s kvalitou stop,
odpovídala naprostá většina kladně, pouze 3 % dotázaných uvedla, že spokojena nebyla.
Obdobné výsledky byly zaznamenány i u otázky zaměřené na ochotu lidí platit za upravené
stopy. Zde se zpoplatněním souhlasilo 90 % dotázaných. Částka, kterou by byli lidé ochotni
platit, se pohybovala nejčastěji v rozmezí od 20 Kč do 50 Kč na den.

Odkud jsou návštěvníci Jizerské magistrály?

Zahraničí - 2%

Ostatní kraje ČR - 6%
Bedřichov- 2%

Královehradecký
kraj - 3%

Liberec- 28%

Středočeský
kraj - 11%
Liberecký kraj
zbývající část- 7%

Jablonec
nad Nisou- 28%
Praha - 28%

Kolik jsou lyžaři ochotni platit za upravené stopy
Nic - 10%

10 Kč - 3%

Ano (bez sumy) - 15%
20 Kč - 30%

100 Kč - 5%

50 Kč - 21%
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30 Kč- 16%

Nejvýznamnější finanční dary pro Jizerskou magistrálu za prvních pět měsíců roku 2012
Dárce

Částka

Dárce

Částka
12 tis. Kč

Jizerky pro vás

30 tis. Kč

Horská chata Smědava

Inzert

7 tis. Kč

O. Motejlová

5 tis. Kč

DYN

5 tis. Kč

V. Něměček

2 tis. Kč

Z. Müller

10 tis. Kč

S. Křováček

2 tis. Kč

P. Stárek

10 tis. Kč

H. Makovičková

5 tis. Kč

Sport Sklářská Poreba

72 tis. Kč

J. Klinerová

2 tis. Kč

Fuchs Oil

21 050 Kč

J. Martan

5 tis. Kč

Švejdová

1 tis. Kč

J. Buková

2 tis. Kč

Elektro, plyn, topení

2 tis. Kč

I. Rejnart

2 tis. Kč

Hájenka na Pekle

4 tis. Kč

J. Pfoff

2 tis. Kč

J. Blůzová

10 tis. Kč

M. Kupková

5 tis. Kč

J. Kopka

5 tis. Kč

H. Sakarová

2 tis. Kč

Srovnání uplynulých zimních sezón
Sezóna

Zahájení sezóny

Ukončení sezóny

Celkem dní

Celkem najeto

Spotřeba nafty

2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012

20.11.2008
(říjen) pros. 2009
24.11.2010
9.12.2011

14.4.2009
28.3.2010
28.3.2011
8.4.2012

145
115
124
122

1 573 Mth
1 112 Mth
994 Mth
1 041 Mth

21 272 litrů
15 706 litrů
15 237 litrů
16 986 litrů

Co se týká finanční náročnosti úpravy Jizerské magistrály, byla stanovena cena jedné
motohodiny, a to na základě výdajů spojených s magistrálou v předchozích letech. Pro zimní
sezónu 2011/2012 tak cena jedné motohodiny činila 3.000 Kč.
Bedřichovské výhledy
Projekt byl zahájen již v roce 2010 s cílem vybudovat dva výletní okruhy a propojit tak
turisticky významná místa v Bedřichově a okolí. V roce 2011 došlo k realizaci terénních
úprav, byla vybudována odpočinková a sportovní místa. V průběhu jara roku 2012 jsme
v rámci tohoto projektu dokončili značení turistických okruhů a na připravené stojany jsme
umístili informační tabule s mapou obce Bedřichov. V průběhu měsíce května byly vydány
informační letáky k projektu. Tyto letáky jsme v Informačním centru hned od jejich vydání
rozdávali návštěvníkům Bedřichova. Vyúčtování dotace pak proběhne v druhé polovině
roku 2012.
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DOPLŇKOVÁ ČINNOST
Informační centrum
Informační centrum se ve spolupráci s občanským sdružením Bedřichováci intenzivně
zapojilo do organizace prvního ročníku letních koncertů v Bedřichovském kostele. Na jaře se
dokončily se dva okruhy Bedřichovských výhledů, které umožňují návštěvníkům detailněji
obec poznat. Informační centrum se zapojilo do administrace datového skladu Libereckého
kraje, spolupracovalo na korekturách map a dalších materiálech, jako např. materiály
pro Bedřichovské výhledy, koncerty v kostele či kalendář akcí na léto 2012. Podařilo se nám
navázat spolupráci s některými ubytovateli z Janova nad Nisou a okolí, abychom mohli zájemcům
o ubytování nabídnout při obsazení kapacit v Bedřichově další vhodné alternativy.
Chata Stadion
JIZERSKÁ, o.p.s. provozovala na stadionu v Bedřichově, východisku všech hlavních běžeckých
tratí, přímo u tenisových kurtů a u startu cyklotras po Jizerských horách, i nadále Chatu
Stadion - objekt vhodný zejména pro skupiny kolem 30 osob. Největší zájem o chatu byl
tradičně v lednu a únoru. Od listopadu 2011 byly tenisové kurty i chata podnajaty panu Marku
Pazderskému. Za jeho působení došlo alespoň k částečné obnově interiéru a modernizaci
zařízení celé chaty.
Parkoviště Bedřichov
Na základě mandátní smlouvy přešla správa parkoviště od 1.7.2010 na JIZERSKOU, o.p.s.,
která tím na sebe převzala zajištění plné obslužnosti parkoviště. Provozovatelem zůstává i
nadále obec Bedřichov. Výše parkovného byla mimo zimní sezónu stanovena na 60 Kč za
celý den. Pro zimní sezónu bylo parkovné upraveno tak, aby i lyžařům vyrážejícím na delší
trasu, stačilo 80 Kč.
Za období od ledna do května 2012 činily tržby z provozu parkovišť více jak 2 miliony Kč,
pro JIZERSKOU, o.p.s. to tedy znamenalo příspěvek na její činnost ve výši 280 426 Kč. Co se
týká počtu vozidel parkujících na těchto parkovištích, tak za sledované období jich zde bylo
zaznamenáno celkem 32 587.
Návštěvnost vozidel na parkovištích
v Bedřichově v období
od 1.1.2012 do 31.5.2012

Tržby za jednotlivé měsíce
v období od 1.1.2012 do 31.5.2012

Měsíc

Tržba

Z toho pro Jizerskou,

( v Kč )

o.p.s.* (v Kč)

Centrál

Maliník

Leden

1 004 075

125 509

Leden

9 422

4 096

Únor

670 860

83 908

Únor

6 583

2 897

Březen

502 415

62 802

Březen

5 029

1 912

Duben

22 640

2 830

Duben

1 039

260

Květen

43 020

5 378

Květen

644

705

Celkem

2 243 010

280 426

Celkem

22 717

* 15% z tržeb po odečtení DPH
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Měsíc

9 870

EKONOMICKÁ ČÁST
Účetní závěrka – tvoří přílohu č. 1 této výroční zprávy. Základní údaje v ní obsažené vykazují
výsledek hospodaření ve výši 435 tis. Kč.

Zpráva auditora – je součástí přílohy č. 1 výroční zprávy a obsahuje výrok k účetní závěrce
za období od 1.1.2012 do 31.5.2012.
Přehled o celkových výnosech a nákladech v období od 1.1.2012 do 31.5.2012
Celkové výnosy za všechny činnosti

3.760 tis. Kč

Celkové náklady za všechny činnosti

3.325 tis. Kč

Přehled rozsahu výnosů v členění podle činností v období od 1.1.2012 do 31.5.2012
Výnosy z hlavní činnosti

3.214 tis. Kč

Výnosy z doplňkové činnosti

546 tis. Kč

Přehled rozsahu výnosů v členění podle zdrojů v období od 1.1.2012 do 31.5.2012
Výnosy z prodeje zboží a služeb

905 tis. Kč

Přijaté dary

437 tis. Kč

Provozní dotace

1.389 tis. Kč

Ostatní výnosy

1.029 tis. Kč

Vývoj a konečný stav fondů obecně prospěšné společnosti
Oproti předchozímu roku nedošlo ve společnosti v daném období k žádnému přírůstku
fondů. Konečný stav fondů je tedy 29 tis. Kč.
Výsledek hospodaření z roku 2011 ve výši -200 tis. Kč byl na základě rozhodnutí správní rady
přeúčtován na účet nerozděleného zisku, neuhrazené ztráty minulých let.
Vlastní jmění společnosti zaznamenalo k 31.5.2012 úbytek 813 tis Kč. Jedná se o částku
odpovídající odpisům na investice, na něž byly prostředky získány z veřejných zdrojů.
Stav a pohyb majetku a závazků obecně prospěšné společnosti
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek

k 1.1.2012

změna stavu

k 31.5.2012

449 tis. Kč
32.515 tis. Kč

0 tis. Kč
149 tis. Kč

449 tis. Kč
32.664 tis. Kč

Ke změně stavu došlo v daném období u dlouhodobého hmotného majetku, který byl
navýšen o následující položky: 12 tis. Kč za technický dozor stavby, 38 tis. Kč za koordinační
činnost v rámci projektu, 21 tis. Kč za informační tabule a rozcestníky, 18 tis. za výrobu letáků
a 60 tis. Kč za stavební práce. Všechny zde uvedené položky se vztahují k Bedřichovským
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výhledům a byly pořízeny z dotace, proto jsou součástí dlouhodobého hmotného
majetku.
Co se týká závazků společnosti, významné položky jsou v krátkodobých závazcích.
Nejvýznamnější položkou pak je 1 269 tis. Kč, kdy se jedná o faktury přijaté avšak před
koncem účetního období neuhrazené. Jedná se o faktury spojené s projektem Bedřichovské
výhledy. Další krátkodobé závazky jsou spojeny s výplatou mezd za měsíc květen a budou
tedy vyrovnány v červnu 2012
Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných
služeb a náklady na vlastní činnost
Náklady na hlavní činnost v období od 1.1.2012 do 31.5.2012
Náklady na doplňkovou činnost v období od 1.1.2012 do 31.5.2012
Náklady na správu v období od 1.1.2012 do 31.5.2012

3.018 tis. Kč
307 tis. Kč
0 Kč

Vývoj vybraných ukazatelů za roky 2009 až 2011 a za období od 1.1.2012
do 31.5.2012
Následující tabulka tvoří přehled výnosů a nákladů za jednotlivé činnosti JIZERSKÉ, o.p.s. v
letech 2009 až do konce května 2012. Z údajů je zřejmé, že na rozdíl od roků 2009, 2011 a v
období od 1.1.2012 do 31.5.2012, byly v roce 2010 celkové náklady za všechny činnosti vyšší
než celkové výnosy za všechny činnosti. Podíváme-li se na jednotlivé činnosti, tak výnosy i
náklady na hlavní činnost mají kolísavou tendenci a oba tyto ukazatele byly nejvyšší v roce
2010. Naproti tomu výnosy a náklady na doplňkovou činnost mají v průběhu sledovaných
tří let mírně rostoucí tendenci.
Je nutné dodat, že uvedené údaje za přechodné období společnosti nejsou za 12 měsíců,
ale pouze za 5 měsíců, proto nemají takovou vypovídací schopnost. Pro úplnost přehledu
je i přesto uvádíme.
Ukazatel
Celkové výnosy za všechny činnosti
Celkové náklady za všechny činnosti
Výnosy z hlavní činnosti
Výnosy z doplňkové činnosti
Náklady na hlavní činnost
Náklady na doplňkovou činnost

2009
7.393 tis. Kč
5.950 tis. Kč
6.365 tis. Kč
1.028 tis. Kč
5.100 tis. Kč
850 tis. Kč

2010
8.736 tis. Kč
9.280 tis. Kč
7.364 tis. Kč
1.372 tis. Kč
8.168 tis. Kč
1.112 tis. Kč

2011
7.615 tis. Kč
7.815 tis. Kč
6.060 tis. Kč
1.555 tis. Kč
6.553 tis. Kč
1.262 tis. Kč

1.1.2012 až 31.5.2012
3.760 tis. Kč
3.325 tis. Kč
3.214 tis. Kč
546 tis. Kč
3.018 tis. Kč
307 tis. Kč

Přijaté dotace z veřejných rozpočtů obcí v období od 1.1.2012 do 31.5.2012
Poskytovatel dotace
Bedřichov
Jablonec n. N.
Liberec
Albrechtice
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Částka
(v tis. Kč)
848
200
150
20

Lidské zdroje
Společnost zaměstnávala období od 1.1.2012 do 31.5.2012 na hlavní pracovní poměr
4 osoby – ředitel, technický správce, pracovník informačního centra a správce parkovišť.
Jedná se o stejný počet osob jako v roce 2011. Dále společnost zaměstnávala v průběhu
období od 1.1.2012 do 31.5.2012 celkem 8 osob na dobu určitou, jedná se o zaměstnance
pro čištění obce, jejichž mzdové nálady byly kryty dotací Úřadu práce. Výška této dotace od
Úřadu práce činila v období od 1.1.2012 do 31.5.2012 celkem 222.715 Kč.
Na dohodu o pracovní činnosti pak období od 1.1.2012 do 31.5.2012 pracovalo v JIZERSKÉ,
o.p.s. celkem 8 osob. Jedná se především o brigádníky do informačního centra či o výpomoc
na parkoviště. Od 1.3.2012 realizuje JIZERSKÁ, o.p.s. také veřejnou službu. Veřejná služba je
určena pro dlouhodobě nezaměstnané a má za cíl zachování pracovních návyků u těchto
lidí. Osoby vykonávají veřejnou službu bez nároku na odměnu, maximálně v rozsahu 20
hodin týdně. Veřejnou službu do konce května roku 2012 vykonávaly celkem dvě osoby.

Změny zakládací listiny a složení orgánů obecně prospěšné společnosti období
od 1.1.2012 do 31.5.2012
Usnesením správní rady společnosti ze dne 20.1.2012 byla odsouhlasena změna účetního
období z kalendářního roku na hospodářský rok s tím, že účetní období bude trvat od 1.6.
daného roku do 31.5. roku následujícího. Přechodné období pak bylo stanoveno od 1.1.2012
do 31.5.2012. Na základě této změny byla po odsouhlasení zastupitelstvem obce Bedřichov
provedena i změna zakládací listiny.
V průběhu období od 1.1.2012 do 31.5.2012 ke změnám v Zakládací listině společnosti
nedošlo. Změna tohoto dokumentu nastala až po 1.6.2012. Složení Správní a Dozorčí rady
obecně prospěšné společnosti se v tomto účetním období nijak neměnilo.
K 31.5.2012 bylo složení orgánů obecně prospěšné společnosti následující:
DOZORČÍ RADA JIZERSKÉ, o.p.s.
Ing. Jaromír Adamec - předseda
Mgr. Daniel David
Miroslav Kolombo
SPRÁVNÍ RADA JIZERSKÉ, o.p.s.
Ing. Josef Ibehej - předseda
René Mašín
Ivan Šmaus
V období od 1.1.2012 do 31.5.2012
nedošlo ani ke změně ředitele JIZERSKÉ, o.p.s.,
výkon této funkce zastává i nadále Mgr. Jana Lhotová.
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HODNOCENÍ ČINNOSTÍ ZA OBDOBÍ
OD 1.1.2012 DO 31.5.2012
Období od 1. ledna 2012 do konce května 2012 bylo sice krátké, ale i tak ho lze hodnotit
pozitivně. Vždyť za těchto pět měsíců se toho stihlo poměrně dost. Úspěšnosti nahrála
především krásná zima, která nabídla jak dostatek sněhu, tak i prosluněné mrazivé dny. Díky
těmto podmínkám se na hlavních trasách Jizerské magistrály dalo lyžovat až do Velikonoc.
Velice se vydařily akce pořádané JIZERSKOU, o.p.s. – Žákovské kritérium a Den magistrály. Obě
tyto akce přilákaly velký počet účastníků a jistě přispěly k dobrému jménu naší společnosti.
Podnajmutí tenisových kurtů zajistilo jejich vyšší kvalitu oproti minulosti. To potvrdila i řada
lidí, která na nich hrála. Nic na obecné spokojenosti nezměnil ani fakt, že díky dlouhé zimě
byly kurty v provozu se zpožděním.
Na jaře roku 2012 se také podařilo dokončit všechny potřebné práce v rámci projektu
Bedřichovské výhledy, nyní nám zbývá pouze tento projekt řádně vyúčtovat. Dotaci bychom
tak měli obdržet nejdéle na podzim tohoto roku.
Naplňování aktivit zmíněných v této zprávě patří mezi hlavní cíle společnosti i pro následující
období. Mezi dlouhodobé plány navíc patří:
•
•
•

Poskytování průvodcovských služeb po Jizerských horách.
Zajištění / převzetí magistrály pro pěší.
Realizace záměrů ve spolupráci s Lesy České republiky, s. p; Správou CHKO Jizerské hory
a Povodím Labe, s. p.; např. zpřístupnění Vysokého hřebene pro běžkaře, propojení pro
pěší a lyžaře klasiky Maliník – Hřebínek.

V Bedřichově dne 21.11.2012
Vypracovali: Jiří Pokorný, Jana Lhotová
Příloha Výroční zprávy - Účetní závěrka se zprávou auditora - jsou zveřejněny na webových
stránkách www.jizerskaops.cz nebo je k nahlédnutí v sídle společnosti.
Originál dokumentu uložen v sídle společnosti a jeho plné znění je rovněž uloženo
ve Sbírce listin Rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Ústí
nad Labem.

Mgr. Jana Lhotová
Ředitelka JIZERSKÉ, o.p.s.
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