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 ROK 2015

Společnost  v  roce  2015 poskytovala  registrované sociální  služby dle  zákona o  sociálních
službách.  K těmto  registrovaným  službám  nabídla  společnost  potřebným  osobám  i  tzv.
fakultativní  služby,  které  pomohly seniorům a osobám s postižením zajistit  jejich potřeby
zejména v domácím prostředí.. 

V roce 2015 i přes navýšení podpor od samosprávných celků, ministerstva a příjmů z úhrad
od klientů, darů, byl ztrátový. Přesto organizace zabezpečovala péči u potřebných klientů v
průběhu celého roku tak, aby nezůstali bez pomoci.
V  roce  2015  z  důvodu  zajištění  zlepšení  poskytované  péče  došlo  ke  změně  prostor  pro
poskytování péče – Integračního centra UTILIS od října 2015, a rozšíření prostor a rozdělení
střediska Denního stacionáře UTILIS dle potřeb klientů od září 2015. Pro klienty integračního
centra  byla  změnou zejména bezbariérovost  a pro klienty denního stacionáře rozdělení  na
klienty dle jejich potřeb. 

Co jsme dělali, viděli, prožili 

V roce 2015 střediska ve společnosti pořádaly spousty akcí, které mají za cíl nejen poznávání
okolí,  rozšiřovat  znalosti,  ale  i  podpořit  klienty  v  integraci  do  společnosti  a  informovat
veřejnost o existenci služeb v regionu.
Leden
Domovinka: návštěva kostela v Břeclavi,
Únor
Integrační  centrum  UTILIS:  hvězdárna  Brno,  ples  Benatura  v  Hodoníně,  Lázně
Lednice, 
Denní stacionář UTILIS: návštěva zookoutku na Duhovce, 
Březen
všechna střediska: velikonoční dílny,
Integrační centrum UTILIS: karneval v duchu country, Sportparáda Hodonín -zisk 1.místa,
Denní stacionář UTILIS: vynášení Morany, návštěva představení divadla Radost,
Duben
Integrační centrum UTILIS: plavecké závody v Hodoníně - 3. místo  
Květen
Integrační  centrum  UTILIS:  Abilympiáda  Pardubice-zisk  3.,4.  a  6.  místa,  „Svátek
zamilovaných“ - účast na akci, výšlap na Pálavu, 
Denní stacionář UTILIS : Hledání pokladu, Tywogo Mikulov
Červen
Denní stacionář UTILIS: MDD s kamarády, 
Integrační centrum UTILIS: sportovní hry v Zubří – 2x 1.místo, 5x 2.místo, 7x 3.místo, 1x
7.místo, divadlo v Brně hra „Bylo nás pět“,  exkurze v Praze – hasičský záchranný sbor,
Domovinka - opékání špekáčků,
Denní stacionář UTILIS: společné vaření a pečení s kamarády, pyžamový den, 
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Červenec
Denní stacionář UTILIS: integrační denní tábor pro děti s postižením i se znevýhodněním
„Pračlověk aneb drsná doba kamenná“
Integrační centrum UTILIS: Prázdniny s UTILISEM (výšlap na Svatý kopeček v Mikulově,
návštěva kamarádů v Otrokovicích), 
Domovinka - opékání špekáčků,
Srpen
Integrační centrum UTILIS: historie-Mikulčice vykopávky
Domovinka - opékání špekáčků,
Září
Integrační centrum UTILIS: Turnaj kopané v Kyjově – 5.místo, sportovní hry v Hodoníně
Domovinka - penzion Podivín: trénování paměti
Klienti ICU zahráli hru v Domovince: „Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Říjen
Denní stacionář UTILIS: Halloween – tvorba masek a karneval s E.M.Dancers,
Listopad
Integrační centrum UTILIS: Disco v domově Horizont Kyjov
Prosinec
Integrační centrum UTILIS: vánoční trhy Olomouc,
Domovinka - penzion Podivín: trénování paměti
ve  všech střediscích:  Mikulášská  nadílka  a  vánoční  besídky (Žižkovjánek,  p.Bartolšicová,
E.M.Dancers)
Rok 2015 byl tradičně zakončen prodejem výrobků klientů z různých středisek na Adventních
trzích,  které  se  v  Břeclavi  pravidelně  konají  před  vánočními  svátky.  Klienti  se  nejen
pochlubili svými pěknými výrobky, ale zkoušeli i sami prodej těchto výrobků a komunikaci s
veřejností.  

Společnost v roce 2015

V roce 2015 poskytla organizace sociální péči 340 klientům:
 212 ženám 
 103 mužům
 25 dětem.

Ve všech šesti registrovaných sociálních službách jsme poskytovali kvalitní odbornou sociální
péči zaměřenou na individuální potřeby jednotlivých uživatelů služeb:  

 Pečovatelská služba
 Domov se zvláštním režimem
 Odlehčovací služba (pobytová, ambulantní),
 Osobní asistence
 Integrační centrum UTILIS
 Denní stacionář UTILIS

Organizace  poskytovala  odbornou  péči  všem  uživatelům  služeb.  Pracovníci  v  sociálních
službách absolvovali předepsané vzdělávání v délce 24 hodin.  

Přepočtený počet zaměstnanců v organizaci za rok 2015 činil 51,73 zaměstnance:

 hrubé mzdy v roce 2014 činily  11 393 tis. Kč, 

 sociální pojištění 2 765 tis. Kč, 
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 zdravotní pojištění 995 tis. Kč. 

Sociální služby v roce 2015

Pečovatelská služba

byla poskytována osobám ve vlastním prostředí doma, či penzionu. Celkem tuto službu v roce
2015 využilo 159 osob - seniorů nebo osob s postižením. Počet uživatelů služby se snížil
oproti roku 2014 z důvodu snížení počtu dovozu stravy do domácností, strava se vozí jen k
potřebným klientům. Uživatel pečovatelské služby je přímo závislý na pomoci jiné fyzické
osoby při naplnění svých potřeb, zejména v péči o vlastní osobu a domácnost. Pečovatelskou
službou  je  osobě  poskytována  podpora  při  zvládání   činností  v domácím  prostředí   dle
individuální  potřeby  klienta,  aby  nemusel  odcházet  do  pobytového  zařízení  pokud  si  to
nepřeje.
Pečovatelská služba se poskytovala nepřetržitě od pondělí do neděle včetně svátků, úkony pro
klienty byly prováděny dle osobních potřeb a cílů uživatelů služby. A to jak ve stanovení
pomoci - druhu úkonu, tak i v častosti a způsobu provádění těchto úkonů.
Pečovatelská služba se poskytovala v těchto obcích:

 Břeclav 
 Bulhary
 Hlohovec
 Hrušky
 Kostice
 Lednice
 Moravská Nová Ves   
 Podivín
 Rakvice
 Tvrdonice
 Velké Bílovice.

                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                         

Terénní pečovatelská služba byla poskytována pracovníky v sociálních službách v  přepočtu
na úvazky 10,50. Celkový počet zaměstnanců na středisku pečovatelské služby byl v přepočtu
na úvazky 11,02. V roce 2015 se navýšila délka doby péče u jednoho klienta, kdy při snížení
počtu klientů bylo celkem provedeno 9 916,61 hodin přímé péče u klientů v jejich domácím
prostředí. 

V tomto roce jsme poskytli bezplatnou péči dvěma osobám dle § 75  odst. 2 zákona č. 
106/2008 Sb. o sociálních službách ve výši předpokládaných úhrad 164 776 Kč.

V     roce 2015 využilo pečovatelskou službu:  

Počet uživatelů                                                                                                        159 osob 
          z toho:                                                                                                            114 žen
                                                                                                                                   45 mužů   
Nejpočetnější skupinu tvořili senioři ve věku 86 a více let                                       51 osob
Průměrný počet dnů péče za rok na 1 uživatele činil                                               119 dnů
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Nejčastější provádění úkonů v domácnostech klientů:
-  dovoz, příprava a podání stravy                                      19 065 úkonů / 4 079,92 hod.
-  pomoc při zvládání péče o vlastní osobu                          1 306 úkonů /    340,04 hod.
-  pomoc při osobní hygieně                                                 7 956 úkonů / 3 899,47 hod
-  pomoc při zajištění chodu domácnosti                              1 811 úkonů /    712,23 hod.
-  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím       527 úkonů /    362,10 hod.

Některé úkony nejsou dlouhodobě vůbec žádané, např. donáška vody a topení v kamnech,
včetně donášky paliva, údržba topení. 

Počty klientů i úkonů jsou ovlivněny ekonomickou situací rodiny ve společnosti, kdy jsou
rodinní příslušníci seniora či osoby s postižením zcela závislé na sociálních dávkách a velmi
často bez pracovního poměru.  Potřební  klienti  si  nemohou objednat  profesionální  péči  od
organizace velmi často jen z finančních důvodů.

                                                                                                                                    

Domov se zvláštním režimem, Domovinka                   

služba je podle registrace sociální služby určena k pobytu osobám, které trpí poruchou paměti,
z jakéhokoliv důvodu, např. Alzheimerova demence, vaskulární demence, stařecká demence.

Služba je  zaměřena na pomoc osobám s tímto postižením, kdy jejich schopnosti zajistit si
péči o vlastní osobu vlastními silami jsou již tak narušeny touto nemocí, že nejsou schopni se
sami zabezpečit. V zařízení podporují a pomáhají pracovníci v sociálních službách klientům
zvládat  každodenní  činnosti  v péči  o  svou  vlastní  osobu.
Nezbytný je pro klienty stav pocitu jistoty a bezpečí, které je
důležité při tomto postižení. 
Služba byla poskytována nepřetržitě  24 hodin denně
po celý rok.  

Klientům  v zařízení bylo poskytnuto ubytování, 
strava 5x denně, diabetici 6x denně. Dále péče,
kterou jim poskytovali pracovníci v sociálních 
službách v přepočtených úvazcích 14,73. 
Všech pracovníků  na středisku bylo 17,07 úvazků.                 

                                                                                                              
                                                                                                                                                           povídání s mazlíčky

V roce  2015  byla  v pobytovém  zařízení  poskytnuta  péče  celkem  18  osobám  trpícími
 poruchou  paměti  (demencí)  a  to  jak  osobami  z Břeclavi,  tak  i  z ostatních   obcí
Jihomoravského kraje. Celkově pobytů, tzv. obložnost byla využita z 99,3 %, celkem 6 160
tzv. lůžkodnů. Nevyužití obsazenosti vzniká při úmrtí klienta než se lůžko obsadí.  

Péči klientům poskytovali  pracovnice sociální péče. 
Jsou to zejména tyto činnosti:
pomoc při osobní hygieně, pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně 
terapeutické činnosti. 
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Aktivizační činnosti pro klienty zařízení připravují  pracovníci aktivizace, je to muzikoterapie,
čtení, poslech čtených her z CD, 
pečení, sbírání bylin a následné zpracování (sirupy, čaje), posezení
v kavárně či hospůdce, výlety do okolí aj..                                                                                   
Dále je obyvatelům zařízení poskytována zdravotní péče  na základě indikace praktických 
lékařů. 
                                                                                                                           
Klienty pravidelně v zařízení navštěvuje kaplan, a 1x ročně i děkan.                                          
  

Odlehčovací služba /respitní péče/ v Domovince                                

podporovala  v   roce  2015  pečující  rodiny,  které  se  staraly  o  své  nemocné  členy  rodiny.
Pomáhala při obnově sil tím, že zajišťovala péči o tyto osoby v době, kdy rodina nemohla tuto
péči zajistit, např. z důvodů hospitalizace, odpočinku.

V roce 2015 byla odlehčovací péče poskytnuta celkem 62 osobám, z toho 20 mužům a 42
ženám. Počet tří lůžek pro pobytovou službu byl využit 99,5% - 1090 tzv. lůžkodnů. Denních
pobytů bylo celkem 538 v různých časových dispozicích.

Odlehčovací služba se poskytovala nepřetržitě 
po celý rok, včetně víkendů a svátků:                                 
- péče na krátkou dobu, jedna až několik hodin,
- pobyt v zařízení denní nebo celodenní s nocí.

Osobám v odlehčovacích službách se poskytuje 
pomoc a podpora při zabezpečení péče o vlastní 
osobu. 
Rovněž se pro tyto osoby připravují aktivizační 
činnosti, do kterých se mohou klienti zapojit. 

                                                                                                                    muzikoterapie 
                                                                                                               
Službu odlehčovací péče zajišťovalo přepočteno na celé úvazky v přímé obslužné péči 2,82
pracovníků.  Všech pracovníků na středisku bylo 3,58 úvazku.                               
                                   

                                                                                                     
Osobní asistence 

služba byla poskytována osobám se zdravotním postižením a seniorům ve vlastním sociálním
prostředí, nebo prostředí kde tráví čas jeho vrstevníci, ve škole při naplnění základní školní
docházky  v základní  škole  při  trávení  volného  času  apod..  Poskytnutím  osobní  asistence
dochází k naplnění vlastních potřeb klienta. 
Osobní asistence byla nejčastěji poskytována v pracovní dny pondělí až pátek, kdy příbuzní
klientů jsou v zaměstnání, a podle potřeb samotných uživatelů,  rovněž v sobotu a neděli a o
svátcích.
Péče je  založena  na individuálním přístupu,  je  zde uplatňována ve velké míře  spolupráce
s uživatelem služby, jeho rodinou či kamarády, uplatňujeme individuální přístup k uživateli
služby. Samotný klient se podílí na výběru osobního asistenta s naší organizací.
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V roce 2015 využilo služeb osobní asistence 38 osob, z toho 13 mužů a 23 žen a 2 děti.
Všechny  osoby  byly  při  běžných  každodenních  činnostech  závislé  při  naplňování  těchto
potřeb na pomoc jiné fyzické osoby. Celkem bylo klientům poskytnuto 10 190,26 hodin péče,
tj. v průměru 27,9 hod. na kalendářní den v roce.

Ve středisku osobní asistence byla tato péče zajišťována  přepočteno na celé úvazky 6,28
pracovníky v sociálních službách, celkem na středisku zajišťovalo přepočteno na celé úvazky
6,96 pracovníků. 

             
UTILIS 
– integrační centrum a stacionář 

Integrační centrum 

centrum  poskytovalo  služby  osobám  s  mentálním a  kombinovaným  postižením  formou
ambulantní (docházkové) péče. Sociální služba je preventivní a dle zákona bezplatná. Klienti
hradí jen náklady spojené s činnostmi, např. doprava, materiál

Služeb využilo celkem 28 osob k pravidelným návštěvám zařízení,

z toho 12 žen a 16 mužů. Další osoby byly účastny jen
na větších akcích pořádané střediskem.
Celkem počet dnů péče činil v roce 2765 dnů, 

 počet přímých intervencí 3545 
 počet kontaktů 425

Nabízené aktivity ve středisku:
dílny, dámský klub, sportovní činnosti,
 poznávání okolí, vaření, 
kavárnička,  tvůrčí dílna, apod. 
Cílem integračního centra je poskytování podpory 
a pomoci při začleňování osob s mentálním                                         tréninkové plavání

a kombinovaným postižením do společnosti.

Prioritou je zvýšení jejich samostatnosti 
při plnění základních činností, které zvládají jejich 
vrstevníci, posilování jejich schopností 
v zájmových činnostech. 
Zvýšením schopností jsme se snažili o snížení
jejich vysoké míry závislosti na pečující rodině, 
která za klienta vše vyřizuje a to i v případě, 
že je schopen s podporou tyto činnosti provádět.                
Podporovali jsme klienty při prosazování jejich
osobních práv a práv ve společnosti.                                   

Velkým přínosem jsou společná setkávání 
s jinými klienty v různých organizacích,                                                 karnevalová zábava

kde je stejná cílová skupina. Navštěvují se navzájem při různých akcích.
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Ve středisku v roce 2015 pracovalo přepočteno na úvazky v přímé péči 4,55 zaměstnanců,
celkem přepočtený stav zaměstnanců ve středisku činil 4,83 úvazku.

Denní stacionář UTILIS

je  určen  dětem a  osobám s mentálním či  kombinovaným postižením,  od  3  let  do  64  let,
důvodem  pro  navýšení  věku  u  cílových  skupin  bylo  zvyšování  věku  klientů  v  denním
stacionáři při zajišťování péče. 

Cílem této služby je podporovat schopnosti klientů při jejich rozvoji, při kontaktech s okolím,
vrstevníky.  Podporovat  a  pomáhat  při  naplňování  povinnosti  základní  školní  docházky (u
dětí), umožnit aktivity, které by vzhledem k postižení nezvládali samostatně apod..
                                                                   
Pečující rodině denním pobytem
svého postiženého člena ve stacionáři se
otevřela nová možnost při začleňování
do společnosti, najít si
zaměstnání, rekvalifikovat se, využít 
volný čas pro odpočinek, vzdělávání 
a získání nových sil v péči nebo  zajistit 
chod domácnosti.

Při péči o klienty byly využity 
znalosti pracovníků z bazální 
stimulace, hipoježdění, míčkování, 
canisterapie. Dále klienti pravidelně
 využívali možnosti návštěvy solné                                       integrační denní tábor

jeskyně, plaveckého bazénu,
návštěvy farmy se zvířaty. Klienti se zúčastňovali  akce zaměřené na tradice v regionu.

Péče v zařízení se poskytovala  v pracovní dny, pondělí - pátek po celý rok, včetně prázdnin, 
od 7.00 hod. do  18.00 hod..

Tuto péči využilo celkem 35 klientů, z toho 23 dětí,
7 žen a  5 mužů. 
Rovněž byla kapacita stacionáře  rozšířena na
28 klientů, vzhledem k časté nemocnosti  klientů
a využívání pobytu klienty v zařízení jen v některé 
dny, je možné mít v péči více klientů.

V denním stacionáři pracovalo přepočteno na
úvazky 7,22 zaměstnanců v přímé péči,
celkem přepočteno na úvazky 8,27 zaměstnanců.

                                                                                                                                                   hipoježdění
                                                                                                                               

Doplňková činnost společnosti

v roce 2015 došlo k ukončení poskytování pedikúry klientům v domácím prostředí, a tato
služba byla zajištěna klientům komerční službou.

7



Doplňkovou  činnost  provádělo  přepočteno  na  pracovníky  0,24  úvazku,  hospodaření  bylo
vyrovnané.

Společnost  provádí  doplňkovou  činnost,  která  organizaci  pomáhá  finančně  zajišťovat
poskytování všech sociálních služeb, které organizace poskytuje.  V doplňkové činnosti se
jedná se o činnost  ekonomickou,  pracovník  organizace  vede účetnictví  jiné organizaci  za
úplatu,  pomoc se zahrádkou.   Pedikúra ukončena k 30.4.2015
                

Finanční zpráva 2015

Personální zajištění organizace
51,73 zaměstnanců, z toho1 ředitelka

Náklady:
                                                                                                                                 
Náklady společnosti na hlavní činnost         tis.Kč                 

 Z toho:                       osobní náklady celkem         15 019                  

 spotřebované nákupy   3 699                 

 služby      1 428                 

daně a poplatky  13                 

 ostatní náklady   223                 

   odpisy dlouhodob. maj.   354                 

   příspěvky/členství v org.   6                 

celkem 20742

Náklady společnosti na doplňkové činnosti      tis. Kč                  

 Z toho:                       osobní náklady celkem          134                  

 spotřebované nákupy              44                  

 služby           20                  

ostatní náklady                                                                      18

celkem 216
                                                      
Výnosy:

Výnosy z hlavní činnosti                  tis.  Kč                

 Z toho:
JMK/MPSV/

5 518                 

 město Břeclav    2 865                 

Jihomoravský kraj      2 159                 

úřad práce 348                 

 město Podivín       140                 
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           obec Bulhary   5                 

obec Kostice 20                 

            obec Ladná    10                 

město Lanžhot 10                 

obec Moravský Žižkov 10                 

            obec Prušánky   20                

               obec Dalečín    5                

město Žďár n.Sázavou 10                

tržby z prodeje služeb - od klientů 8 335                

tržby z prodeje služeb - od zdrav. pojišťoven 429                

přijaté příspěvky - dary 355                

ostatní výnosy - úroky, výtěžky, úhrady škod  35                

celkem 20274

Výnosy z doplňkové činnosti                  tis. Kč                

 služby            336                

ostatní výnosy 37                

celkem 373

CELKEM náklady organizace                                                                          20 938 tis. Kč

CELKEM výnosy organizace                                                                            20 647 tis. Kč

VÝSLEDEK hospodaření za rok 2015 před zdaněním                                     -291 tis. Kč

VÝSLEDEK hospodaření po zdanění za rok 2015                                            -291 tis. Kč

Přehled o majetku a závazcích:

/údaje  v tis. Kč/

Aktiva
1. 1.
2015

31. 12.
2015  Pasiva

1. 1.
2015

31. 12.
2015 

dlouhodobý hmotný majetek 1840 2079  vlastní jmění 130 130
oprávky k DHM -1111 -1465  fondy 0 0
Zásoby  15 15  výsledek hospodaření   851   560
pohledávky 774 765  dlouhodobé závazky   85 80
krátkodobý finanční majetek 1242   851  krátkodobé závazky 1604 1742
jiná aktiva 83 285  jiná pasiva         173 18
aktiva celkem 2843 2530  pasiva celkem 2843 2530
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Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastala žádná významná 
událost, která by měla vliv na účetní závěrku. Účetní jednotka nemá organizační složku 
v zahraničí ani nemá žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.
V průběhu účetního období 2015 nedošlo ke změně zakládací listiny ani ke změně ve složení 
správní rady, dozorčí rady a ke změně osoby ředitele. 

15.6. 2016 schválila správní a dozorčí rada výroční zprávu organizace za rok 2015. 

Zkrácený zápis ze správní rady
Správní rada schválila roční účetní závěrku za rok 2015 s hospodářským výsledkem - 291 tis.
Kč.
Správní rada schválila výroční zprávu a její znění odsouhlasila. 

Správní rada děkuje všem pracovníkům společnosti, kteří pracují ve společnosti, ať již
přímo s klienty v jejich vlastním sociálním prostředí či v zařízení organizace,  nebo na
ostatních pozicích.      

Správní  rada  děkuje  tímto  všem  dárcům  a  sponzorům,  kteří  svými  finančními  či
věcnými dary podpořili poskytování sociálních služeb osobám s postižením a potřebným
seniorům. 

V roce 2015 to byli:

Gumotex, akciová společnost
TOOL-TEMP CZ s.r.o.
Alca plast, s.r.o.
Home Credit a.s.
zaměstnanci společnosti Home Credit a.s.
Ing.Jaroslav Hvízdal
Rodinný pivovar Bernard a.s.
Vilík o.s.
Agromoravia, a.s.
městys Moravská Nová Ves
obec Hlohovec
obec Týnec
zaměstnanci společnosti Kelemen s.r.o.
p. Lenka Tkadlecová
p. Bohumila Fabičovicová
p. Lenka Kožďálová, DiS..                  
p. Matěj Pernecký
p.Jiří Korbel

věcné dary 
p.Jiřina Mikušová
p.Zdeněk Milota
p.Jiřina Stanická
p.Miroslava Kocmanová
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Správní rada děkuje paní Bravencové a paní Románkové ze společnosti Aperta, které se
dobrovolně zúčastňovaly plavání dětí z denního stacionáře v plaveckém bazénu.

Správní  rada  děkuje  všem  samosprávným  celkům,  které  přispěly  na  zajišťování
sociálních služeb v regionu. 

V roce 2015 to byli:

Jihomoravský kraj    
město Břeclav
město Podivín
město Žďár nad Sázavou
město Lanžhot
městys Moravská Nová Ves
obec Prušánky
obec Kostice
obec Ladná
obec Dalečín
obec Bulhary
obec Hlohovec
obec Týnec

Výrok auditora

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti REME-
DIA PLUS, o.p.s. k 31. 12. 2015 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1. 1. 
2015 do 31. 12. 2015, v souladu s českými účetními předpisy.

Příloha: Zpráva auditora a účetní závěrka k 31.12.2015

Správní rada:

Předseda: Ing.Jan Pěček

Členové:  p. Marie Fríbová              

                Ing. Ludmila Fibingrová

Dozorčí rada  

Předseda: Ing.Nikol Hofmanová

Členové:  Bc.Jakub Pěček       

                p. Josef Fibingr        

Zápis provedla Bc.Jarmila Pěčková, ředitelka spol.

V Břeclavi 15.6. 2016
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