
Číslo Projektu: 118 čj.: 18954/2016-51
Číslo v CES: 5483

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o podmínkách realizace projektu
v rámci Programu přeshraniění spolupráce

Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

se sídlem: Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1

zastoupené: RNDr. Jiřím Horáčkem, ředitelem odboru evropské územní spolupráce

na straně jedné

a

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
se sídlem: Branišovská 1160/31. 370 05 České Budějovice
zastoupené: prof. RNDr. Liborem Grubhofferem, CSc., ředitelem

institucí

(dále jen „Partner44)
na straně druhé

uzavřely

v návaznosti na Smlouvu o podmínkách realizace projektu v rámci Programu přeshraniění spolupráce Česká
republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-202 (dále jen „Smlouva'4)ze dne 19.05.2017, kterou jsou
stanoveny podmínky pro realizaci aktivit české části projektu:

Číslo projektu: 118
Název projektu: Bavorsko-české metabolomické sdružení
Prioritní osa: 1

Specifický cíl: la

(dále jen „Projekt44)

tento Dodatek.

ČI. 1

ČI. 2 Smlouvy se mění takto:

Harmonogram plnění

Realizace projektu musí být dokončena nejpozději do 31.12.2019.

Příloha č. 2: Rozhodnutí Monitorovacího výboru.
Příloha ě. 5: Harmonogram monitorovacích období.
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Nová verze Přílohy č. 2 Rozhodnutí Monitorovacího výboru a Přílohy č. 5 Harmonogram monitorovacích
období je připojena k tomuto dodatku.

ČI. 2

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 zůstávají nezměněna.

ČI. 3

1. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jednotlivá vyhotovení
budou distribuována a archivována: jeden stejnopis obdrží Partner, jeden Národní orgán a jeden
Kontroloři.

2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek se uzavírá a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v
registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

3. Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku pečlivě před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem
bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho
připojují své podpisy.

23-01-2M
Za Partnera

V Praze, dne
Za Národní orgán

Ministerstva pro místní rozvoj

Za věcnou a formální správnost Dodatku:

V Písku, dne........1^..ÍL.??!?............
Za Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Ing. Milan Voldřich
vedoucí oddělení pro NUTS II Jihozápad

Centra pro regionální rozvoj České republiky
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Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 118

Programm zur grenzůbergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern - Tschechische Republik Ziel ETZ 
2014-2020/
Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 118

Bayerisch-Bóhmischer-Stoffwechsel-Verbund Bavorsko-české metabolomické sdružení

Kommentarfeld / Pole pro komentář Das Projekt wurde zum 2 Mal im Begleitausschuss vorgelegt. / 
Projekt byl předložen po 2 na Monitorovací výbor

Zustándige Stellen / Příslušná místa
Antragsbearbeitende Stelle LP / Místo zpracovávající žádost VP 
Antragsbearbeitende Stelle PP / Místo zpracovávající žádost PP 
Ressortzustándigkeit in BY / Rezort v BY

Oberpfalz 
Jihočeský kraj 
StMBW

o f
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Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 118

I. Zusammenfassende Angaben zum Projektantrag / Shrnující údaje k projektové žádosti

Eckdaten des Projekts / Identifikace projektu
Projektlaufzeit/ Doba realizace projektu 
42 Monate / měsíců

Prioritátsachse / Prioritní osa 

Spezifisches Ziel / Specifický cíl 

Ergebnisindikator / Indikátor výsledku

Outputindikator / Indikátor výstupu | Zielwert/Cílová hodnota

Gesamtes forderfáhiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet

Gesamtbudget der Aktivitáten auíSerhalb des Programmgebiets (indikativ) / Celkové způsobilé 
výdaje aktivit mimo dotační území (mdikativně)
Beihilferelevanz des Projekts / Relevance veřejné podpory projektu
Fallsja, Umsetzung uber AGVO oder de minimis / Pokud ano, realizace v souladu s obecným 
nařízením o blokových výjimkách nebo v rámci de mmimis

Projektbeginn / Začátek realizace projektu Projektende / Konec realizace projektu 
01 07.2016 31.12.2019
1 Stárkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation / Posilování výzkumu, 
technologického rozvoje a inovací
Stárkung der grenzúbergreifenden F&l-Aktivitaten / Posílení přeshraničních aktivit v oblasti 
výzkumu a inovací
Anteil von Organisationseinheiten, die in gemeinsame F&l-Tátigkeiten eingebunden sind / Podíl 
organizačních jednotek zapojených do společných činností v oblasti výzkumu a inovací
Žahl der Forschungseinrichtungen und 
Intermediáre aus dem F&l-Bereich, die an 
grenzúbergreifenden Vorhaben teilnehmen /
Počet výzkumných institucí a zprostředkujících á,uu
institucí z oblasti výzkumu a inovací, které se 
účastní přeshraničních projektů
Žahl der Wissenschaftler, die in verbesserten 
Forschungsinfrastruktureinrichtungen arbeiten
/ Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v 70,00
modernizovaných výzkumných
infrastrukturách

1.164.500,00 €

0,00 €

Nein / Ne

Ort der Projektdurchfúhrung/ Místo realizace projektu
Ausgewahlte NUTS Regionen des Programmgebiets im Freistaat Bayern / Vybrané regiony NUTS Ausgewáhlte NUTS Regionen des Programmgebiets in der Tschechischen Republik / Vybrané 
v dotačním území ve Svobodném státě Bavorsko regiony NUTS v dotačním území v České republice

• Regensburg, Kreisfreie Stadt • Jihočeský kraj
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Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 118

Projektzusammenfassung
Die Einfúhrung von „Omik"-Technologien, welche die Analyse der Gesamtheit aller Gene, 
Proteine, Stoffwechselprodukte bzw. Fette zu einem definierten Zeitpunkt in einer Zelle, einem 
Organ oder Organismus ermóglichen, hat in den letzten Jahren unser Verstándnis von 
normalen und abnormen (krankhaften) biologischen Prozessen revolutioniert und 
entscheidend zur Einfuhrung von personalisierten Ansátzen in der Behandlung von 
Erkrankungen bzw. der Erhaltung von Gesundheit beigetragen. Ziele des vorliegenden Projektes 
sind (1) insbesondere die Weiterentwicklung von Technologien zur umfassenden und 
nachweisstarken Analyse von Stoffwechselprodukten und Fetten und (2) deren Anwendung zur 
Diagnose und Verlaufsbeobachtung von metabolischen, degenerativen und malignen 
Erkrankungen, wofur die unmittelbare Anbindung an das Universitátsklinikum Regensburg und 
assoziierte Kliniken in der ostbayerisch-tschechischen Grenzregion ideále Voraussetzungen 
bietet. Die drei Projektpartner verfugen auf dem Gebiet der Analyse von Stoffwechselprodukten 
und Fetten uber einzigartige und uber vieleJahre gewachsene Expertisen, deren Bůndelung im 
beantragten Bayerisch-Bóhmischen-Stoffwechsel-Verbund einen enormen Gewinn an 
Wettbewerbsfáhigkeit verspricht.
Wáhrend dem an der Stanford Universitat ausgebildeten Leadpartner ais Mediziner und 
habilitierten Chemiker insbesondere im Schlagen von Brúcken zwischen methodischen 
Fortschritten und deren klinischen Anwendung eine Schlusselrolle zukommt, nebst der 
umfangreichen Expertise auf dem Gebiet der bioinformatischen Verarbeitung der generierten 
Daten, zeichnen sich die beiden anderen Partner vor allem durch ihre international 
ausgewiesenen Expertisen auf den Gebieten der Fettstoffwechselanalyse (Dr. Liebisch) und der 
chemischen Modifikation von Stoffwechselprodukten fur deren hochempfindlichen Nachweis 
aus (Dr. Simek). Die Bundelung dieser Expertisen zusammen mit der beantragten 
Neuanschaffung von auf dem letzten Stand der Technik befindlichen Messinstrumenten 
verspricht eine nachhaltige Verbesserung und Festigung der internationalen Sichtbarkeit der 
Standorte Regensburg und Budweis ais Wegbereiter von innovativen Methoden in der 
klinischen Chemie und Laboratoriumsmedizin und damit der Wettbewerbsfáhigkeit im Rahmen 
úberregionaler initiativen wie Europa 2020 und der Donauraumstrategie.

Projektgesamtziel
Das Projektgesamtziel ist die Implementierung eines
Bayerisch-Bóhmischen-Stoffwechsel-Verbundes zur Intensivierung der Kooperation von 
Regensburg und Budweis auf dem Gebiet der Stoffwechselanalytik und ihrer Anwendung in 
Krebs- und Immunforschung. Das Projektgesamtziel leistet einen wichtigen Beitrag zum 
spezifischen Ziel 1. Die Anschaffung komplementárer GroBgeratefur die quantitative 
Stoffwechselanalyse und die gemeinsame Nutzung der Forschungsinfrastruktur sind wichtige 
Voraussetzungen fur das Zustandekommen zukůnftiger Kooperationen und die Stellungvon 
Antrágen im Rahmen internationaler Forschungsprogramme. Das Projekt trágt weiterhin zur 
Schaffung eines attraktiven Lehr- und Forschungsumfeldes in der Region bei.

Shrnutí projektu
Zavedení „omických "technologií, které umožňují analýzu celku všech genů, proteinů, 
metabolomických produktů resp. tuků v určeném okamžiku v buňce, orgánu nebo organismu, 
způsobilo v posledních letech revoluci v našem porozumění normálních a abnormálních 
(nemocných) biologických procesů a výraznou měrou přispěly k zavedení personalisovaných 
postupů v léčení nemocí resp. zachování zdraví. Cíle navrhovaného projektu jsou (1) především 
další vývoj technologií za účelem obsáhlých a přesných analýz metabolomických produktů a 
tuků a (2) jejich užití k diagnostice a pozorování průběhu metabolických, degenerativních a 
maligních onemocnění, k čemuž bezprostřední napojení na Univerzitní kliniku v Regensburgu a 
asociované kliniky ve východobavorském regionu nabízí ideální předpoklady. Tři projektoví 
partneři disponují v oblasti analýzy metabolických produktů výtečnými a po celé léta rostoucími 
odbornými zkušenostmi, jejichž spojení v navrhovaném Bavorsko-českém metabolomickém 
sdružení slibuje enormní získání konkurenceschopnosti.
Zatímco na Univerzitě ve Stanfordu vyškolenému leadpartnerovi se dostává jako lékaři a 
habilitovanému chemikovi především klíčové role stavitele mostů mezi metodickým pokrokem a 
jeho klinickým užitím - vedle rozsáhlých odborných zkušeností v oblasti bioinformatického 
zpracování generovaných dat, vyznačují se oba jeho partneři především svými mezinárodně 
uznávanými odbornými zkušenostmi na poli metabolomické analýzy (dr. Liebisch) a chemické 
modifikace metabolomických produktů pro jejich přesnou průkaznost (dr. Šimek). Spojení 
těchto odborných znalostí společně s pořízením technicky nejnovějšího měřícího přístroje 
slibuje udržitelné zlepšení a upevnění mezinárodní viditelnosti stanovišť Regensburg a České 
Budějovice jako průkopníka inovativních metod v oblasti klinické chemie a laboratorní medicíny 
a tím i jejich konkurenceschopnost v rámci nadregionálních iniciativ jako Europa 2020 nebo 
Strategie Dunajského prostoru.

Hlavní cíl projektu
Celkovým cílem projektuje implementace Bavorsko-českého metabolomického sdružení za 
účelem zintenzivnění kooperace mezi Regensburgem a Českými Budějovicemi v oblasti 
metabolomické analýzy a její aplikace ve výzkumu rakoviny a imunity. Celkový cíl projektu 
přispívá důležitou měrou ke specifickému Cíli 1. Pořízení komplementárních velkých přístrojů 
pro kvantitativní metabolomickou analýzu a společné užívání výzkumné infrastruktury 
představuje důležité předpoklady pro vznik důležitých kooperací a pozici žádostí v rámci 
mezinárodních výzkumných programů. Dále projekt přispívá v vytvoření atraktivního výukového 
a výzkumného prostředí v regionu.
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Entscheidung des Beglsitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 118

Ergebnisse des Projekts
• Durch Stárkung vorhandener Kompetenz auf dem Gebiet der Tumorstoffwechselforschung 
soli ein wesentlicher Beitrag zur Etablierung eines von der Deutschen Krebshilfe zertifizierten 
Onkologischen Spitzenzentrums im ostbayerischen Raum mit ůberregionaler Ausstrahlung 
nach Súdbóhmen geleistet werden. • Schaffung kritischer Masse fur die erfolgreiche 
Uberfúhrung der bestehenden Fraunhofer Projektgruppe fůr personalisierte Tumortherapie 
und das Regensburger Centrum fůr Interventionelle Immunologie in eigenstándige Institute der 
Fraunhofer Gesellschaft bzw. Leibniz Gemeinschaft am Standort Regensburg. • Innovative und 
umfassende Methoden zur Ůberwachung des Stoffwechselstatus kónnen einen wesentlichen 
Beitrag zur frúhzeitigen Erkennung und Pravention von Volkskrankheiten (Diabetes, Herzinfarkt, 
Fettleber, Nierenversagen, etc.) leisten. • Schaffung einer State-of-the-Art Infrastruktur fůr die 
universitáre Ausbildung von Studenten aus dem ostbayerischen und súdbóhmischen Raum auf 
dem Gebiet der instrumentellen Bioanalytik. • Ausgrúndung von neuen Firmen und kompetente 
Beratung und Unterstůtzung von Firmen vor Ort im Gesundheits- und Biotechnologiebereich,

Beitrag zu den Horizontálen Prinzipien / Přínos k horizontálním zásadám
Nachhaltige Entwicklung /
Udržitelný rozvoj

Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung /
Rovné příležitosti a zamezeni diskriminace
Gleichstellung von Mánnern und Frauen /
Rovnost mezi muži a ženami

Erfiillung der Kooperationskriterien / Splnění kritérií spolupráce
Die Kriterien Gemeinsame Ausarbeitung und Gemeinsame Durchfůhrung werden verpflichtend 
erfůllt. / Kritérium Společná příprava a Společná realizace jsou splněna povinně.
Gemeinsames Personál / Společný personál 

Gemeinsame Finanzierung / Společné financování

Výsledky projektu
■ Posílení dané kompetence v oblasti výzkumu nádorového metabolismu má výrazně přispět k 
etablování Onkologického špičkového centra ve východobavorském prostoru, které je 
certifikováno Deutsche Krebshilfe [Německá pomoc proti rakovině ] a má nadregionální dopad i 
do Jižních Čech. • Vytvoření kritické masy pro úspěšné převedení stávající projektové skupiny 
Fraunhofer pro personalisovanou nádorovou terapii a Regensburgské Centrum pro intervenční 
imunologii v samostatné instituty společnosti Fraunhofer resp. Leibniz na stanovišti v 
Regensburgu. • Inovativní a rozsáhlé metody kontroly metabolomického stavu mohou výrazně 
přispět ke včasnému poznání a prevenci civilizačních chorob (diabetes, srdeční infarkt, tučná 
játra, selhání ledvin atd.). • Vytvoření infrastruktury State-of-the-Art pro univerzitní vzdělávání 
studentů z východobavorského a jihočeského prostoru v oblasti instrumentální bioanalytiky. • 
Vyčlenění nových firem a kompetentní poradenství a podpora firem na místě v oblasti 
zdravotnictví a biotechnologie.

sehr positiv / velmi pozitivní 

neutrál / neutrální 

neutrál / neutrální

0
0
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Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 118

Projektpartner/ Partneři projektu 
Leadpartner / Vedoucí partner LP1
Name der Organisation / Název organizace 
Staat / Stát

Sitz auSerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území 
Kontaktperson / Kontaktní osoba 
Rechtsform / Právní forma 
Rechtsstatus / Typ prostředků

Projektpartner / Projektový partner PP 2
Name der Organisation / Název organizace 
Staat / Stát
Sitz aulšerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území 
Kontaktperson / Kontaktní osoba 
Rechtsform / Právní forma 
Rechtsstatus / Typ prostředků

Projektpartner / Projektový partner PP 3
Name der Organisation / Název organizace 
Staat / Stát

Sitz auBerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území 
Kontaktperson / Kontaktní osoba 
Rechtsform / Právní forma 
Rechtsstatus / Typ prostředků

Universitát Regensburg 
DEUTSCHLAND 
nein / ne
Peter Prof. Dr. Oefner 

Korperschaft des óffentlichen Rechts 
óffentlich / veřejné

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
ČESKÁ REPUBLIKA

nein / ne
Petr Dr. Šimek

Veřejná výzkumná instituce
óffentlich / veřejné

Universitátsklinik Regensburg
DEUTSCHLAND
nein / ne

Gerhard Dr. Liebisch 
Korperschaft des óffentlichen Rechts 
óffentlich / veřejné

Projektbudget / Rozpočet projektu
Kostenplan / Rozpočet

LP1 (DE) PP2 (CZ) PP3 (DE) Gesamt / Celkem
Anwendung der
Personalkostenpauschale / Uplatnění nein / ne 
paušálu na personální náklady

nein / ne nein / ne -

Personalkosten / Personální náklady 80.000,00 € 130.000,00 € 40.000,00 € 250.000,00 €
Búro- und Verwaltungsausgaben /
Kancelářské a administrativní výdaje 12.000,00€ 19.500,00 € 6.000,00 € 37.500,00 €
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Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu i18

Reise- und Unterbringungskosten /
Náklady na cestování a ubytování 30.000,00 € 9.000,00 € 6.000,00 € 45.000,00 €

Kosten fůr externe Expertise und
Dienstleistungen / Náklady na externí 
odborné poradenství a na služby

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Ausrůstungskosten / Výdaje na 
vybavení 307 500,00 € 350.000,00 € 172.500,00 € 830.000,00 €

Anschaffung und Miete von
Immobilien sowie Baukosten /
Pořízení a pronájem nemovitostí a 
stavební práce

2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 2.000,00 €

Gesamtbudget / Celkové způsobilé 
výdaje 431 500,00 € 508 500,00 € 224.500,00 € 1.164.500,00 €

Nettoeinnahmen / Čisté příjmy 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Gesamtes fórderfáhiges Budget /
Celkový způsobilý rozpočet 431.500,00 € 508.500,00 € 224.500,00 € 1 164.500,00 €

Finanzierungsplan / Finanční plán

LP1 (DE) PP2 (CZ) PP3ÍDE) Gesamt / Celkem

Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) /
Prostředky Cíle EÚS (prostředky
ERDF)

366.775,00 € 432.225,00 € 190.825,00 € 989.825,00 €

Nationale Kofinanzierung / Národní 
spolufinancování 64.725,00 € 76.275,00 € 33.675,00 € 174.675,00 €

• Davon óffentliche
Finanzierungsbeitrage / Z 
toho financování z veřejných 
zdrojů

64.725,00 € 76.275,00 € 33.675,00 € 174.675,00 €

• Davon private
Finanzierungsbeitrage / Z 
toho financování ze 
soukromých zdrojů

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Gesamtes fórderfáhiges Budget /
Celkový způsobilý rozpočet 431.500,00 € 508.500,00 € 224.500,00 € 1.164.500,00 €

Fordersatz / Dotační sazba 85,00 % 85,00 % 85,00 %
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Entscheidungdes Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 118

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera PP2 (CZ)
Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Sonst. óffentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje 76.275,00 €
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Entscheídung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 118

II. Entscheidung / Rozhodnutí

Entscheídung in der 8. Sitzung des Begleitausschusses am 05.12.2018/ _.
Rozhodnutí Monitorovacího výboru na 8. zasedání dne 05.12.2018: Ingep an aplanovan

Finanzierungsplan / Finanční plán
LP1 (DE) PP2 (CZ) PP3 (DE) Gesamt / Celkem

Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) /
Prostředky Cíle ELJS (prostředky
ERDF)

366.775,00 € 432.225,00 € 190 825,00 € 989.825,00 €

Nationale Kofinanzierung / Národní 
spolufinancování 64.725,00 € 76.275,00 € 33.675,00 € 174.675,00 €

• Davon óffentliche
Finanzierungsbeitráge / Z 
toho financování z veřejných 
zdrojů

64.725,00 € 76.275,00 € 33.675,00 € 174.675,00 €

• Davon private
Finanzierungsbeitráge / Z 
toho financování ze 
soukromých zdrojů

Gesamtes forderfahiges Budget/ 
Celkový způsobilý rozpočet
Fórdersatz / Dotační sazba

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

431 500,00 € 508.500,00 € 224.500,00 € 1 164.500,00 €

85,00 % 85,00 % 85,00 %

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera PP2 (CZ)
Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Sonst. óffentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje 76.275,00 €
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Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 118

Vorbehalt / Výhrada

Anhand der Ánderungsvorlage BA Nr. 001-LP1 wurde die Projektlaufzeit geandert:
01.07.2016- 31.12.2019/

Erláuterungen / Vysvětlivky
Na základě Předložení změn MV č. 001-LP1 byla změněna doba realizace projektu:
01.07.2016- 31.12.2019
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Program přeshranični spolupráce Harmonogram předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu Příloha č. 5
Česká republika - Svobodný stát Bavorsko
Cíl EÚS 2014-2020

Beitptár} ttr i čisto 2
Bayerisch-Bčhmischer-Stofwechsel-VterbundBavorsko-českémetabolomické sdružení
118
Universitát Regensburg BY

Wáám&' 1S Biologické centrum AV ČR, v. v. i. CZ
PP3 ... . H 1 „ Universitátsklinik Regensburg BY

. ■' ■- ...: 0 auswáhlen / vybrat^tíSflM^M^dlr&CWSfiSťfktífn-cNOhrun 26.04.2016
Prajekfcegieri./ Začátek 01.07.2016

r^Tir .




