
IdentiÍ i| ií tor smIouvy: MUCI-lX0 l ]ZXoR
Evitlenč ní  č í slo snrIouvr':  # Z| (K0053# RD2

r\ Ismlouva
o poskvtnutí  neinnestič ní  ffio.á"ovou akci 

" 
.o"poč tu

města Chebu na rok 2022

Smlouva se uzaví rá mezi..

Poskýovatelem: město Cheb
Sí dlo:  náměstí  Krále Jiří ho z Poděbrad 1114.350 20 Cheb
Teleť on: 354 440 | I |
tČ o: 00253979
DIC: C200253979
Datová schránka: a8gbnyc
Zastoupený: starostou Mgr. Antorrí nem Jalovcem
Bankovní  spojerrí :  Komerč ní  barrka a' s', poboč ka Cheb
Č í slo ú č tu: 
Variabilní symbol:  3788322356
(dále jen poskytovatel)

Pří jemcem: Filip Š těří k
Adresa: Nebanice 93, 35002 Cheb
Telefon: 
IČ o: 76440613
DIC: C28411181812
Bankovní  spojedí :  Kotrrerč ní  banka, a.s.

Č í slo ú č tu: 
(dále jen pří jemce)

uvedené  subj ekty r"rj ednaly následr-rj í cí  :

I .
Výš e dotacc' její  ú č el, forma a termí n splatnosti

1. Na záklaclě usnesení  ZM č . I2l32l2022 ze dne 20, | .2022 uděI i poskytovatel pří jemci finanč ní
dotaci ve výš i:  100 000 Kč  slovy: jedno sto t isí c korun č eských'

2. Dotace je poskytována za ť rč elem r-rspořádání  akce Festival piva.
3. PeněŽní  prostředky ve výš i dotace budou pří jemci uvolněny do 15 dnů  po nabytí  ú č innosti té to

smlouvy jednorázově' a to ť ormou bezhotovostní ho převodu na jeho bankovní  ú č et uvedený
v té to smlouvě.
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J.

I I .

Zák| adní  povinnosti p ří j emce

Pří jemce se zavazuje poutž í t poskytnuté  finance zejnré na: rra č ásteč né  pokrytí  náklaclů  na sluŽby
a ostatní ch nákladů .

Pří jemce se zavazuje dodrŽet termí n pořádár'rí  akce: září  2022,

Pří jerrrce je povinen porrŽí t poskýnuté  finanč ní  prostředky výhradně k ú č eltr uvedené nru

v č Iánku I I . odst. 1 té to smlouvy a vyč erpat je nejpozději do měsí cc po uspořádání  předmětné

akce. Tyto prostředky nesmí  poskytnotrt j iným právnickýrn nebo fyzickým osobám, pokud

nejde o ú hrady spojené  s ú č elem, na který byly poskytntlty. Z poskytnrrtých finanč ní ch

prostředkť r nelze hradit výdaje (náklaciy) stanovené  Programem pro poskytovárrí  neinvestič ní ch

dotací  na podporr"r jednorázových akcí  v oblasti kr'rltury z rozpoč tti města Cl'rebu v roce 2022

na základě, které ] .ro byla Žádost podána a dotace orgárry schváiena.

Přrjernce dotace se zavazuje zajistit ní Že uvedenou propagaci města Clrebu jako poskytovatele

předmětné  dotace. Propagaci města Chebu se pří jen.rce zavazuje zajistit tak1o:

a) Formou vizuální  propagace:

umí stí  prezentač ní  poutač  nebo znak lněsta Chebr"r rra póc1iu trebo v mí stě korrcetrtrace

cí lové  skupiny osob - vypů jč errý z Tr"rristické ho in1bcentra,

b) Formou tiskové  pť opagace:

letáky s urní stění m znaku města Chebtr v poč tr"r mí nimálně 20 ks předá pří jemce

do Turistické ho inť ocentra do 7 dnť l před konání m akce; potvrzení  o předárrí  přiloŽí

pří jence k závěreč né mu vyú č továrrí  clotace

Pří jemce doť ace se ZaYaZU.je, ž e uveřejrrěný zrrak města Clrcbu, br'rde graficky vyvederr

v souladu s korrrunikač ní m manuálem nrěsta Chebr"r. Na vyŽádání  bude zas\án schváiený vzor

městské ho znaku odborem š ko1ství , tě1ovýohovy a kultur.y pr'rjerr-rci'

6. o uŽiI i poskytnutých Í lnanč ní ch prostředkť r vec1e pří jenrce samostatnou prů kaznou eviclenci.

7, Pří jemce je povinen prové st a přec1loŽit rra platrré rn fornruláři závěreč né  vyú č továrrí  dotace, a to

nejpozději do dvou měsí ců  od data konání  akcc. Př.i vyť rč tování  předloŽí  pří iemce

pří sluš né mu odboru Městské ho ú řac1u v Chebu (ot| bor š lrolstr,í , tělovýchovy a lrultury) -
garantu smlouvy, podklady StanoVené  pří slr'rš ným dotač ní m programenr, na základě, které  byla

Žádost podána a dotace orgány sclrválena, a propagaci urč enolt sm1ouvott.

8. Nevyč erpané  Í -ir'ranč rrí  prostředky z pří spěvku je pří jemce povinen vrátit do dvou měsí ců  od

data konár"rí  akce formou bezhotovostní lro převodu na ú č et poskytovatele vedený r-r l(ornerč rrí

banky, a.s. (viz výš e)'

ÁT.

5.
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Pří jemce je rovněŽ povinen vlártit poskytntrté  finanč ní  prostt'edky na ú č et poskytovatele' jestliŽe
odpadrre ú č el, na který je dotace poskytována, a to do 15 clrrť r oc1e dne, kcly se pří iemce o té to
skuteč nosti dozví .

, I I I .
Cestná prohláš cní  a dalš í  povinnosti pří jemcc cIotace

Pří jemce dotace prohlaš r.rje, Že l'š eclrny ú daje. k1eré  rrvecjl v té to stlrloltvě, jsolr pravc1ivé
a ú plné .

Přrjemce dotace prohlaš uje, Že Se nenachází  v ú padku č i likvidaci' Pří jemce dotace se zavazuje,
Že bezodkladně inforrnuje poskytovatele o hrozí cí nr ť rpadku a/ rrebo ú paclku ďnebo zahájení
insolvenč ní ho ří zení . Pří jemce dotace *  právnická osoba - se souč a sně zavazuje pí sernně
informovat bezodkladně poskytovatele dotace v pr.í padě přerlrěny právnické  osoby a je povinen
pí semně si vyŽádat souhlas poskytovatele s tor: to přeměnou. Pří jemce c1otace *  právnická osoba
- se dále zavazu1e bezodkladně inÍ brrnovat poskytovatele dotace ol.rleclně zruŠ etrí  právrrické
osoby s likvidací . V př.í padě, Že je přrjerncem ť yzická osoba, prohlaš irje. Že mu nebyl soudem
nebo správní m orgárrem ke dni podpisu smlouvy pravomocně uioŽen zákazč irrnosti týkají cí  se
č innosti uvedené  v č ]árrku I I . té to smlouvy. V pří padě poruš ení  povinnosti dle tohoto odstavce
je poskytovatel oprávrrěrr odstor-rpit od té to snlouvy'

Pří jemce prohlaš trje, Že nemá Žádné  závazky vů č i orgánů rr.r veřejné  správy po lhů tě splatnosti,
zejmé nadariové  nedoplatky a penále, rrec1oplatky r.ra pojistné lll a ] la pcrrálc na veřcjrlé  zclravott'tí
pojiš tění , na pojistné m a perrálc rra sociáln í  zabezpeč r:ní  a př.í spěvkLr na státní  polit iku
zaměstnanosti, odvocÍ y za poruš etrí  rozpoč tové  kázně č i c1alš í  rrevypoř.áclané  finanč rrí  závazky
z j iných proj.ektů  č i z j iné  č inrrosti,

Pří jernce dotace prolrlaš uje, Že jako fyzická osoba, pří padně .iako právrrická osob. resp. její
statutární  orgán, nemá v trestní m r.ejstří krr záznam o oc]sottzení  za treslný č in, jehoŽ skutková
podstata souviseia s předmětenr podnikárrí  pří jerrice dotace, ne bo pro trestný č in, jelroŽ
skutková podstata souvisela s přec1rrrětem poc1nikání  pří jernce clotace, nebo pro trestný č in
lrospodářský anebo trestný č in proti nrajetkr-r ve snryslu zákona č , 4O]2OO9 Sb., trestrrí  zákoirí k,
ve znění  pozdějš í clr předpisť r a zákona č , 418l2ol1 Sb., o trestní  odpovč dnosti prár,rriokÝch
osob, ve zněni pozdějš í clr pr'edpisť r.

IV.
Dů sledky poruš cní  závazků  pří jemce _ sirnl< č ní  rrjcdnriní

l. JestliŽe přrjerlrce nesplrrí  rrěkterou ,/ 'e svýclr povinností  stanovcnýc1r touto smlouvott,
nespoč Í vají cí  vŠ ak v neoprávnětré nr pouŽití  prostř.eclkť r dle odst. 2 tol"roto č lánku, rná
poskytovatel právo ocl přrjenrce poŽaclovat, aby ve lhť rtě, kterou poskytovatel stanoví ,
poskytnuté  pellěŽní  prostředky č i jejich č ást vrátil' Pokud přrjemce ve stanovené  lhť rtě

a
J.

Á

i--
!
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2.

poŽadovarré  prostřeclky trevrátí , povaŽují  se týo prostředky za zadrŽené  ve smyslu zákorra

o rozpoč tovýoh pravicl1ech ú zer-nní ch rozpoč tť r' Pří jerrroe je v takové m pří padě povinen zaplatit

penále ve výš i oclpoví dají  ci 1% o (slovy: jednomtr promile) zadrŽovaných prostředků  za kaŽdý

den prodlení .

Pokucl pří jemce pouŽije poskytnr-rté  prostředky (pří paclně.ie1ich č ást) k j iné mu ú č elu, než  je

uveden v č lánktr I I . té to smlouvy, povaŽtrjí  se tyto prostředky (pří paclně jejich č ást)

za prostředky neoprávněně pouŽité  ve smyslu zákona o rozpoč tových pravitllech ť rzemní ch

rozpoč tů ' a pří jenrce je povirren je vrátit azap!,atit poskytovateli penále ve výš i 1 % o (siovy:

jednoho promile) neoprávněně pouŽitýclr prostředkť r zakaž dý den uplyntrlý oc1e drre. kdy byly

připsány na ú č et pří jen-rce, do dne jejiclr opětovné ho připsání  rra ú č et poskytovatele'

Pokud z dů vodu podstatné ho portlš ení  tóto snrlouvy Ze strany pří jemce poskytovatel

od smlouvy odstoupí , povaŽují  Se veš keré  finanč ní  prostředky clo té  c1oby poskytrruté

za prostředky r.reoprávněně pouŽité  ve srnyslu zákona o rozpoč tových pravicllech Útzemrrí ch

rozpoč tů . Pří jemce je v takové m pří padě povinen veš keré  poskytnuté  finanč ní  prostředky

poskytovateli vrátit a zaplatlt penále ve výš i 1 % o (slovy: jednoho promile) neoprávněně

pouŽitých prostředkť r zakaž clý den uplynulý ode dne, kdy byly připsány na ť tč et pří ienlce, clo

dne jejich opětovné lro připsání  na Úlč et poskytovateie.

4. Veš keré  platby jako clů sleciky porrrš ettí  závazkŮ provede pří jernce fortlol-t bezhotovostrrí lro

převoclu na uvec1ený ú č et poskytovatele.

5. Za jednorázové  poruš ení  jeclnotlivé  nepeněŽité  povinnosti pří jemce stanovetré  totlto smlouvort

se sjednává smluvní  pokttta ve výš i 1 5 oÁ zvýš e poskytr-ruté  dotace. Přrjerrrcc 'je 
povinen rrhradit

poskytovatelI  tuto smluvní  pokutri r.ra záklaclě výzvy, ve kteró poskytovatel ror'něŽ oznaČ í

povinnost, která byla poruš ena. Pokrrd pří jemce po obdrŽeni výzvy k ť rhradě strrluvní  pokuty

(č i předtí m) odpoví clají cí  povinnost splní  bez zbyeěné ho oc1kladtl, z'váŽí  poskytovatel srrí Žení

č i prominutí  pokuty' Pokud pří jen'rce povinnost, za je1í Ž nesplnění  poskytovatei poŽadtrje

zap| aceltí  smlttvní  pokuty, bez zbyteč né ho odkladu nesplní , n"rá poskytovatel právo poŽadovat,

a pří jemce zap| atí t, smluvní  pokutu opakovaně, a to vŽdy po měsí ci procllení  se splněrrí m té to

nepeněŽité  povinnosti' Uplatnění  ustanovení  o snr1ttvní  poktltě nevyluč r'rje právo poskytovatele

uplatnit sankce stanovené  v odst. 1 aŽ3 tolroto č lánku.

6. Vpří padě, Že pří jemce nebude plrrit ú č el, nakterý mu byla dotace poskytnuta,atoZdť rvodu

zásahu vyš š í  rnoci, který prokáŽe, neuplatní  poskytovatel postr-rp poclle výš e r"rvedených

odstavců  1,2 a 3 a tohoto č lánkrr' Tí mto ustanovení m nejsou dotč ena ostatní  ujec1rrání  té to

smiouvy.

V.

Kontrola využ ití  dotace

J.
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l.

2.

Město Cheb si vyhrazr'rje právo prové st u pří jemce té to dotace veřejrrosprávní  finarrč rrí  kontrolu

ěerpání  avyttž í vání  dotace, podle zákona č ' 32012001 Sb., zákorr o finanč ní  kontrole, ve znění

pozdějš í clr předpisů , se zaměření nr tra dodrŽení  podmí nek, za kterýci.l byly dotace poskytnuta.

Pří jenrce je povinen v ránci výkonu kontroiní  č innosti dle odst. 1 tohoto č iárrku předloŽit

kontrolní m orgánů nr k nahlé dnutí  originály vš ech ť lč etní ch dokladů  týkají cí ch se č erpání  té to

dotace. Doklady je nutno archivovat po dobu následr'rjí cí  10 let od data poskytnr'rtí  clotace.

3' Za splnění  ú č elu, na který byla dotace poskytnuÍ a, a Za pr.avclivost i správrrost závěreč né ho

vyú č tování , odpoví dá statutární  zástupce přrjen-rce, který ttrto skuteč nost zároveň pí semně

ootvrdí '

1.

VI .
U| ronč ení  smlouvy

Tato smlouva mť tŽe být ukonč ena:

a) Dohodou smluvní clr stran nebcl

b) odstoupení m od té to smlouvy z dů vodu poruš ení  povinností  snrluvní  strany vyplývají cí ch
z té to smlouvy nebo z j  inýclr dů vodť r stanovenýclr obč anským zákorrí kem a/nebo zákonem
ě, 32012001 Sb', o finanč ní  kontrole, ďnebo zákonem č . 25012000 Sb., o rozpoč tových
pravidlech ú zemní ch rozpoč tů , ato za podnrí rrek uvedených v tomto č lánku.

V pří padě' Že poruš ení  smlouvy mť lŽe být napraveno a neplní cí  strana tak t ler.rč iní  ani do 14

kalendářní ch drrů  po obdrŽerrí  výzvy k nápravě' pak je drr-rl'rá smluvní  strana oprávněna
odstoupit od Í é to smlouvy dorr-ič ení m pí semné ho oznámení  smluvní  straně, která porriš ila svoji
povinnost. Nemť rŽe-li být poruš errí  povirrností  napravetro nebo jedná-li se o podstatiré  porr-rš ení

smlouvy, je strana, která smlouvu rreporuš uje, oprávněna odstoupit od té to smlouvy
s okamŽitou ú č inností '

Poskytovatel je krorně dů vodu uvedených v ustanovení  č lánku VI ' odst' 4 té to smlouvy
oprávněn od té to smlouvy odstor-rpí t z clť lvodů  na straně př.í  jer"llce, a to zc.in'ré rra v pří padě , Že po

uzavření  té to smlouvy nastatlc nebo vyjde na.jevo skuteč nost, k1erá poskytovatele opravriuje
dotaci nebo její  č ást odejmout. Takovými skuteč nosti jsor.r napří klad zjiŠ tění  poskytovate| ,e, Že

ú daje, které  mu sdělil pří jen]ce' x které  rněly vliv na rozhodnutí  o poskytr-rr-rtí  dotace, jsou

nepravdivé '

Podstatným poruš ení m snlouvy opravňr.rjí cí rn poskytovatele odstoupit s okanrŽitor-r ť rč inností

od té to smlouvy jsou zejmé na následují cí  skuteč nosti:

a) jestliŽe pří jerrrce neuskuteč ní  podporovanor-i aktivitur tak, jak se zayázal a jak bylo
dohodrruto ve smlouvě nebo v prů bělru její  realtzace, jedlrá V rozporll s obecně platnýrni
nrÁrlní rni ni.eÁni} -.* ' ..'.... l.' --ť 'Sy:

b) pří jenrce rredodá ve stanovené nr termí nu č i nedodrŽí  steinovený tenní n vyť rč toviulí  celkové
realizace č innosti;

2.

al

4.
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z.

J.

ÁT.

c) pří jenrce opakovaně neumoŽní  kontrolu č inrrosti Ze Strany poskytovatcle.

5. Poskytovatel si vylrrazuje prár'o přeruš it platby dotace a/nebo poŽadovat ú plné  nebo č ásteč né

vrácení  vyplacené  č ástky (č ástek).

6. Tato smlouva se ruš í  ke dni cloruč ení  odstoupení  drrrhé  straně. odstoupení m vš ak rrerrí  dotč en

nárok na náhrady ú jmy r'rebo smlr"tvtrí  poktrty dle té to smlouvy'

VI I .
Z,ávč reč ná ustanovení

Pří jemce prohlaš uje, Že se řádně seznámil se vš emi právní ni předpisy (a to vč etně podmí nek

pří slrrš né ho dotač ní lro programr"r). které  uprar,ují  poskytovárrí  dotircí  z rozpoč tu nrěsta Cheb i se

vš emi obecně závaznými' souvisejí oí trri, právní nri nornranri a Že veš keré  uvedené  ú daje a

veš kerá prohláš ení , která uvedl v souvislosti s tottto dotací , jsou pravdivá'

Pří jemce je povinen bez zbyteč ,né ho prodlení  pí semně informovat poskytovatele o jaké koliv

změně v ú dají ch, uvedenýclr ve smlouvě ohlec1r'rě jeho osoby, a o vš ech okolnosteclr. I< teré  rrrají

nebo by mohly mí t vliv r.ra plrrění  jeho povinností  podle té to snlouruy.

Pokud tato smlouva č i zvláš trrí  obecně závazný přec1pis nestatlor,í  j inak' ří cií  se vztahy dle té 1o

smlouvy pří sluš r'rýnri ustanovení mi zákona č . 25012000 Sb', o rozpoč tových pravidlech

ú zemní ch rozpoč tů , ve znětrí  pozdějš í ch přeclpisť r, ltstanovení mi $ 159 a násl. zákona

ě.50012004 Sb., správní  Í ád, ve znění  pozdějš í clr předpisů  a dále přiměřeně ustanovení mi

zákonač .8912012 Sb', obč anský zákorrí k, ve znění  pozdějš í ch předpisť r.

Pří jemce byl informován o skr-rteč nosti, Že poskytovatel mů Že zveřejnit jeho jmé no (obchodr-rí

jmé no) aadresu, dotač ní  t itul avýš i poskytnuté  clotace v souladtt se zákonern č . 106/1999 Sb.,

o svobodné m pří str-rpu k infornrací m' ve zněrrí  pozdějš í ch přcdpisť r. ii zákotlem č . 1 10/2019 Sb',

o zpracování  osobní ch Í ldajť l, ve znění  pozdějš í ch předpisť r, a xařrÍ zpNÍ M EVROPSKÉ FIO
PARLAMENTU A RADY (EU) 20161679 ze dne 27. dubrra 2016 o ochraně | yzických osob

v souvislosti se zpracovátrí m osobní clr ú dajů  a o volné m polrybu těclrto ú dajů  a o zruš ení

snrěrnice 95l46lE's.

Pří jemce byl informován o skuteč nosti, Že poskytovatel má pověř.ellce pro ocluanu osobní clr

ú dajů  (Ing' I (věta Balgová, e-nrail:  poverenec@cheb.oz. tel' 354 4.10 111)'

5. Pří jemce dotace bere na vědomí . Že poskytovatel dotace, zveřejní  snrlouvlt o poskytnrrtí  dotace

i její  pří padnuš  dodatky tra své  ú řeciní  desce způ sobem r-rr.r.roŽliují cí rn dálkor,ý pří sttrp.

Veřejrroprávní  snrlouva o poskytnutí  dotace nebo návrattré  finanč ní  výponroci clo výš e 50 000

I (č  se rrezveřejriuje. Veřejnoprávrrí  smiouva vč etně clodatkť r br"rde r:veřejnět-ra ncjn'ré ně po clobr"r

3 let ode dne její ho zveřejnění .
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6. Pří jemce není  oprávněrr započ í st svoji pohledávku za poskytovatelenr, a to arri č iist své

pohledávky, vč etně pohlec.lávek zí skaných postoupení m, proti jaké koliv polrledávce

poskytovatele za přijemcem, a není  oprávněr-r postor-rpit jakákoliv práva a povintiosti zÍ é to

smlouvy a/nebo v souvislosti s totrto St.nloLivoLt, atli lt ninr zří c.lit srrrlLrvní  zástavní  právo na třetí

osobu.

V pří padě doruč ování  dokumentů  se za řádně doruč ené  povaŽují  té Ž dokumenty doruč ené

prostředrrictví m datové  schránky. Doruč uje-li se způ sobenr podle zákona č . 300/2008 Sb.,

v platné m znění , ustanovení  j iných právní ch předpisť r upravují cí  způ sob dorrrč ení  se nepor.rŽijí .

Dokument, který byi dodán do datové  sclrránky, je dorrrč err okarrrŽikem, kcly se do datové

schránky přihlásí  osoba, která rná s ohledenr na rozsah sr'é lro oprávtlění  pří sttrp k dodané nu

dokumentu. Nepřihlásí -li se tato osoba do datové  schrárrky ve llrů tě 1L) dnů  ode dne, kdy byl

dokurr-rent dodán do datové  schrárrky, povaŽuje se tento dokurnent za doruč ený posledrrí m dnem

té to lhů ty. Takové to doruč ení  dokumentu má stejrré  právní  ú č inky jako dor.uč ení  do viastrrí ch

rukou.

8. Poskýovatel prolrlaš uj e, ž e pož 'aduje uzavření  smlouvy pí senrnou Í brr'nou a ž e j í  ncchce být

vázán, nebude-li pí semná ť orma smluvní mi stranami clodrŽerra. Tclté Ž platí  o veš ker'ých

pří padných dodatcí ch k té to smloltvě č i zn'rěrránr té to smlotlr,y'

9. Tato smlouva nabývá platnosti podpisern srnluvní ch stran a je vyhotovena več tyřech

stejnopisech, z nichž jeden obdrŽí  pří jenrce a tři poskytovatel.

Smlouva, vzhledem k výš i l'rodnoty její ho předrnětu (50 t is. Kč  a ví ce bez DPH), spadá do

reŽimu zákona č . 340l2015 Sb., o zv1áš tní cl'r pocln.rí rrkách ť lč ir'rr.rosti některých snlttv,

uveřejriování  těchto snrluv a o registrLl smluv, rrabývá ť tč irrrrosti ncjdří ve chrem uveřcjrrělrí

prostřednictví nr registru smluv podie uvedetré ho zákona. PoskytovateL se zavazurje realizovat

-.'óř.; .x.í  tÁt^  511]9gyy v přeclnětné m registru v soulaclu s ltvedeným zákonem'a v vr !J lll lll t! tv

10. Město Cheb osvědč u.| e ve smyslu ustanovení  $ 41 odst. 1 zákona č ,12812000 Sb., o obcí cl-r, ve

znění  pozdějš í ch předpisů , Že uzavření  té to sn.rlouvy bylo schváleno Zastr.rpitelstvem nrěsta

Chebr'r r'ra jeho zasedání  konané m dne 20.I '2022 tak, jak to vyŽadr"rie ustanovcní  $ 85 pí sm, c)

/  ustanovení  s t02 odst. 3 zákotra č . 128/2000 Sb., o obcí ch, ve znění  pozclějš í o1r předpisť r.

l l" Pří jemce i poskytovatel prohlaš ují  a stvrzLrjí  svýnri podpisy, ŽetaIo snlottva je pro.jer,errr jejich

svobodné  a omvlu orosté  vů le'

datum: 7, 83. iÚ?? datum: J. j" c'c.:  Č

poskytovate
město Cheb
zastoupené  starostou

Mgr. Antoní nem .Ialovcem

pt'í jence:

Filip Š t
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