Zápis ze zasedání Plenární schůze RHSD Kraje Vysočina č.3/2018 konaného
dne 25. září 2018.

Přítomni:
1. MUDr. Běhounek Jiří

11. Ing. Horký Richard

Hosté:

2. Ing. Novotný Vladimír

12. Pertl Martin

1. Mgr. Kubátová Šárka

3. Bence Roman

13. Mgr. Forman Jiří

2. MUDr. Kabelka Ladislav

4. Mgr. Svoboda Čestmír

14. Ing. Slezar Pavel

3. Mgr. Kadečka David

5. Marešová Jiřina

15. Ing. Nutilová Ludmila

4. JUDr. Švarcová Věra

6. Brabec Miloš

16.

7. Trojanová Iva

17.

5. RNDr. Ubr Kamil
6. Bc. Sýkora Roman

8. Ing. Hrb Jan

18.

9. Zdvihalová Jana

19.

10. Antonů Jiří

20.

Nepřítomni:
1. RNDr. Miloš Vystrčil

7. Kovář Jiří

13.

2. Ing. Fialová Jana

8. Ilona
JUDr.StaňJková
Dvořák Rostislav

14.

3. Ing. Kott Josef

9. Ing. Jaša Stanislav

15.

4. Švomová Miluše

10. Kratochvílová Eva, MA

16.

5. Ing. Kasal Jan

11. Ing. Šimon Vít, Ph.D.

17.

6. Vejvoda Kamil

18.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Informace o poskytování hospicové a paliativní péče v Kraji Vysočina, MUDr. Ladislav Kabelka
Informace z oblasti sociálních věcí s důrazem na transformaci, JUDr. Věra Švarcová, Bc. Roman
Sýkora
Informace o zastavení poklesu studentů v oblasti učňovského školství, RNDr. Kamil Ubr
Informace ze společného jednání RHSD ČR a krajských tripartit, MUDr. Jiří Běhounek, Roman
Bence
Závěr.
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Pan místopředseda Roman Bence přivítal přítomné členy a hosty. Omluvil pana hejtmana a pana Ing. Horkého ze
začátku jednání s tím, že přijdou v průběhu jednání. Dále omluvil i ostatní členy RHSD, kteří se z jednání předem
omluvili. Na jednání přivítal a představil pana Mgr. Davida Kadečku, výkonného sekretáře RHSD ČR, který se
jednání účastnil jako host.
Poté informoval o změně v programu, kdy jednání začne Informacemi o poskytování hospicové a paliativní péče
v Kraji Vysočina a Informace z oblasti sociálních věcí budou zařazeny jako druhý bod jednání. Další body budou již
dle navrženého programu. Poté předal slovo panu Kabelkovi.
1. Informace o poskytování hospicové a paliativní péče v Kraji Vysočina, prim. MUDr.

Ladislav Kabelka Ph.D.
Pan primář Kabelka poděkoval za slovo. V úvodu se všem přítomným představil a uvedl svojí odbornou
lékařskou praxi. Dále uvedl, že všichni členové předem obdrželi materiál k Projektu PALIATR VYSOCINA
(Příloha č. 1) a na jednání měl připravenou podrobnou prezentaci k Paliativní péči v Kraji Vysočina (Příloha
č. 1a), kterou okomentoval. Prezentace obsahovala tyto body:





Jak ovlivnit kvalitu péče o chronicky nemocné v ČR.
Efektivita
- Dobře fungující síť základní péče.
- Dostupnost péče 24 hodin/7 dnů v týdnu.
- Kvalitní vzdělanost profesionálů.
- Zajištění kontinuity péče.
Co chceme dosáhnout
- Realizovat Strategii.
- Dosáhnout víceúrovňové implementace paliativní péče v Kraji Vysočina.
- Maximální dostupnost a kvalita.
- Multidisciplinarita….zdravotně-sociální pomezí.
Struktura paliativních služeb - Paliativní oddělení, Lůžkový hospic, Denní hospic, Paliativní konziliární
služba (PKD), Mobilní paliativní tým, Mobilní hospicový tým (Mobiles Hospiz).
Síť paliativních služeb
Víceúrovňová paliativní péče
Zákonné ukotvení PP v ČR
Jak zajistit kvalitní paliativní péči
- Plán péče.
- Multidisciplinarita.
- Kvalifikovaná, dobře komunikovaná a dokumentovaná rozhodnutí.
- Kvalitní ošetřovatelská péče zdravotních sester.
- Každodenní podpora rodinnými či profesionálními pečujícími.
- Podpora psychologická, spirituální, v sociálních otázkách, podpora rodině.
- Dostupné institucionální zajištění péče.
Představení projektu Paliatr Vysočina (Příloha č.1)
Struktura služeb
- v každém regionu dostupná ambulance paliativní medicíny.
- Mobilní specializovaná paliativní péče, nemocniční konziliární paliativní tým, lůžka paliativní péče v rámci
následné nemocniční péče a akutní nemocniční paliativní lůžkové kapacity.
- ev. lůžkový hospic.
Projekt MZ ČR 2017-2020
Vzdělávání - interaktivní, multidisciplinární týmové kurzy ELNEC.
- 6/2018 se připravuje vznik vzdělávací instituce: Zdravotní a Sociální Institut Vysočina.
- Od 1/2018 je otevřen a postupně propracováván webový portál www.paliatrvysocina.cz
Sociální oblast
- Práce s laickou veřejností, informační kampaně.
- Propojení zdravotně-sociálního pomezí, podpora rozvoje paliativní péče v rámci primární péče a
domovech pro seniory.
Sociálně- zdravotní pomezí





Jak velká je populace Kraje Vysočina a jaký má podíl jak starých seniorů.
Kolik lidí umírá ročně v Kraji Vysočina a jak se tyto počty vyvíjejí v čase.
Jaký podíl úmrtí na Vysočině jsou úmrtí očekávatelná. Jaký je to počet ročně a jak se vyvíjí v čase.
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Informace o obyvatelích Vysočiny, kteří při očekávatelném úmrtí čerpají péči v závěru života mimo kraj a
přehled míst, kde tito pacienti umírají nejčastěji.
Kde tráví umírající na Vysočině závěr života a kde umírají. Kde je současné těžiště péče v závěru života
v kraji.
Kde (u jakých kategorií poskytovatelů) je poskytována péče v závěru života na Vysočině, jakým podílem se
na tomto segmentu podílejí jednotlivé typy poskytovatelů.
Jaké jsou nejčastější příčiny úmrtí obyvatel Vysočiny.
Jaká je potřeba paliativní péče.
Kolik osob je závislých na péči.
Jak umírají lidé žijící v sociálních zařízeních.
V jakých aspektech péče v závěru života se Vysočina liší od ostatních krajů ČR.
Jaký vývoj lze očekávat do budoucna.
Návrh metodiky sběru dat - End of life – informační systém (ELFis)
Vytvoření paliativního programu.

Na závěr svého bodu pan primář Kabelka pozval všechny přítomné na konferenci Výzvy evropské/české
kardiologie a paliativní péče, která se bude konat dne 2. 11. 2018 a na konferenci Paliatr Vysočina 2018, která se
bude konat dne 29. 11. 2018. Obě konference proběhnou v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Pan hejtman poděkoval panu primáři za prezentaci svého bodu a předal slovo paní JUDr. Věře Švarcové a
Bc. Romanu Sýkorovi z odboru sociálních věcí.

2. Informace z oblasti sociálních věcí s důrazem na transformaci, JUDr. Věra Švarcová,
Bc. Roman Sýkora
Paní doktorka Věra Švarcová poděkovala za slovo a podala ve spolupráci s panem Romanem Sýkorou a panem
hejtmanem informace o transformaci pobytových sociálních zařízeních.












V roce 2007 vláda ČR schválila Koncepci podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy
sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele
do společnosti a ve stejném roce se také Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením stala
součástí právního řádu ČR. MPSV zřídilo Národní centrum podpory transformace, které sloužilo jako
metodická pomoc jednotlivým krajům v procesu transformace pobytových sociálních služeb
Kraj Vysočina realizoval v rámci programového období 2007 – 2013, z Integrovaného operačního
programu, projekty transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina. Do
projektu byly postupně zapojeny příspěvkové organizace ÚSP Jinošov (nyní Domov bez zámku Náměšť
nad Oslavou), ÚSPMP Těchobuz (nyní Domov Jeřabina Pelhřimov) a ÚSP Křižanov (nyní Domov Kamélie
Křižanov). Proces transformace byl zahájen v roce 2010 a realizace posledních projektů byla ukončena v
listopadu roku 2015. V tomto rozsahu realizoval Kraj Vysočina proces transformace jako jediný kraj v ČR.
Během této doby byly v Kraji Vysočina plně transformovány již zmíněný Domov bez zámku a Domov
Jeřabina Pelhřimov. Částečnou transformací prošel Domov Kamélie Křižanov. Celkem bylo v rámci
transformace postaveno či opraveno 39 objektů v běžné zástavbě 19 obcí a měst okresů Pelhřimov, Třebíč
a Žďár nad Sázavou. Nový domov našlo celkem 213 klientů, kteří mají nyní možnost žít život srovnatelný s
jejich vrstevníky bez postižení
Celkové investiční náklady na realizaci všech projektů v rámci programovacího období 2007 – 2013
dosáhly 360,5 mil. Kč. Tyto náklady byly z 84% (302 mil. Kč) hrazeny z evropských fondů a státního
rozpočtu, a z 16% z rozpočtu Kraje Vysočina (58,5 mil. Kč). Celková alokace na podporu projektů
transformace a deinstitucionalizace byla v tomto programovacím období pro celou ČR ve výši 1,164 mld.
Kč, přičemž Kraj Vysočina z alokované částky IOP vyčerpal celkem 25,9%, což představuje dotaci právě
ve výši 302 mil. Kč.
V programovém období 2014 – 2020 MMR ČR v rámci IROP vyhlásilo další výzvy na Deinstitucionalizaci
sociálních služeb za účelem sociálního začleňování, s cílem pokračování transformace ústavní péče.
Výzvy byly určeny na nákup a výstavbu objektů pro komunitní způsob poskytování péče lidem s mentálním
postižením, včetně nákupu vybavení, nákladů na přípravnou fázi projektu a mzdové výdaje projektového a
finančního manažera. Způsobilé výdaje budou z IROP hrazeny až do výše 90% uznatelných nákladů.
V programovém období 2014 – 2020 tak bude v případě přiznání dotace prostřednictvím 8 podaných
projektů vybudováno 23 objektů k bydlení klientů o kapacitě 136 lůžek a 6 objektů pro zázemí organizace a
ambulantní služby s okamžitou kapacitou 54 klientů. Další samostatný projekt zahrnuje nákup
vícemístných automobilů se speciální úpravou pro přepravu klientů na invalidním vozíku.
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Podrobné informace včetně Přehledu nových komunitních domácností vybudovaných v rámci projektu
transformace v programovém období 2007 – 2013 a Přehledu plánovaných komunitních domácností budovaných
v rámci projektu transformace v programovém 2014-2020 naleznete v Příloze č. 2.
Finanční částky uvedené v tabulkách Přehled projektů pro programové období 2014-2020 jsou v tuto chvíli
odhadované náklady na realizaci. Konečné náklady projektů budou vyčísleny po výběru dodavatelů v rámci
veřejných zakázek a realizaci stavebních prací.
Pan hejtman uvedl, že pokud by měl někdo zájem navštívit některé z transformovaných zařízení, může se obrátit
na odbor sociálních věcí, kde jim návštěvu pobytového zařízení zajistí.
Pan hejtman poděkoval paní Švarcové a panu Sýkorovi za informace k transformacím a přistoupil k dalšímu bodu
programu. Omluvil paní radní Ing. Janu Fialovou, MBA, která se účastnila jiného pracovního programu, a uvedl, že
bod č. 3 odprezentuje vedoucí odboru školství, mládeže a sportu RNDr. Kamil Ubr.

3. Informace o zastavení poklesu studentů v oblasti učňovského školství, RNDr. Kamil Ubr
Pan doktor Ubr poděkoval za slovo a na úvod uvedl, že na rozdíl od klientů v sociálních a zdravotních službách,
kteří přibývají, tak v oblasti školství žáků výrazně ubylo. Pokles dětí v učebních oborech se sice zpomalil, ale stavy
dětí v učebních oborech se již nikdy nevrátí na 60% celkového počtu jako z konce 80. let.
Pan vedoucí Ubr měl na jednání připravenou prezentaci, která obsahovala tyto body:


Statistika školství
- Počet škol (2017/18)
Mateřské (3-5 let)
286
Základní (6-15 let)
263
Střední (16-18/19 let)
53
Terciární
1 VŠ + 13 VOŠ

17 800 dětí
44 500 žákyň a žáků
19 500 žákyň a žáků
2 500 studentek a studentů

- Struktura středních škol na úrovni prvních ročníků (16 let)
Všeobecné:
2001: 17,7%
2017: 22,4 %
Odborně zaměřené studijní:
2001: 43,7 %
2017: 45,7 %
Odborně zaměřené učební:
2001: 38,6 %
2017: 31,9 %
- Optimalizace sítě středních škol
Demografický pokles od roku 2008 o 27 %, od roku 1995 o 48 %.
Dvě systémové etapy slučování proběhly v letech 2004-2005 a v r. 2014.
- Střední školy
Rok 2001: počet 78 (62 kraj) + 6 školních statků, (26 600 žákyň a žáků)
Rok 2017: počet 53 (35 kraj) +1 školní statek, (19 500 žákyň a žáků)
Nově vzniklo 12 center odborného vzdělávání, 7 900 žákyň a žáků,
(4 technická průmyslová centra, 3 technická stavební centra, 3 centra pro obchod a služby,1 centrum pro
zemědělství, 1 centrum pro umělecká řemesla)
- Porovnání podílu počtu žáků v 1. ročníku v denním studiu odborně zaměřených oborů v Kraji
Vysočina, školní roky 2008/2009, 2015/2016 a 2016/2017
Přestože od r. 2018 ubylo 27% dětí, tak se ve srovnání s rokem 2008/2009 podařilo v posledních letech zvýšit
podíl dětí vstupujících do technických oborů. U naprosté většiny ostatních oborů došlo k poklesu. Bohužel se
stále nedaří dostat děti do stavebních oborů.


Motivační stipendia
V Kraji Vysočina máme 18 učebních oborů, které se dělí v rámci stipendií na dvě skupiny oborů (podporované
a nepodporované).
U podporovaných oborů byl nárůst zájmu o studium o 6% ve školním roce 2016/2017 a o 3% ve školním roce
2017/2018. U nepodporovaných oborů byl pokles zájmu o studium o 6% (2016/2017) a o 2% (2017/2018).
V Kraji Vysočina jsou od školního roku 2010/2011 nabízeny dvě úrovně stipendií, a to základní (300,- nebo
700,- měsíčně podle toho, jak je obor na trhu handicapovaný) a prospěchová stipendia (2000,- za pololetí).
Prospěchová stipendia jsou určena pro žáky, kteří jsou výborní v odborném výcviku a splní i další požadavky.
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Žádost o stipendium si podává 80 – 90% žáků. Na základní stipendia dosáhne zhruba třetina žáků a na
prospěchová cca 10%.


Unikátní podpora odborného vzdělávání
V Kraji Vysočina již několik let rozvíjíme konkrétní opatření na podporu odborného vzdělávání. Základem jsou
tři pilíře a přímá spolupráce mezi subjekty.
 Aktivní zapojení firem - přímé aktivity v základních školách a podpora systémových projektů kraje.
 Podpora základních škol - využití technických stavebnic (Roto, Merkur, Teifoc)
 Podpora středních škol – modernizace škol. Je kladen velký důraz na praxi ve firmách, ale základy získává
mladý člověk ve škole na soudobém vybavení a v důstojném prostředí. Velmi důležitou roli v podpoře
technických oborů hraje marketing.

Pan Ing. Horký a pan Ing. Hrb kladně zhodnotili práci a podporu Kraje Vysočina v oblasti školství, která je v rámci
ostatních krajů zcela ojedinělá.
Dále se vedla diskuze k financování školství.


Dne 19. 9. 2019 pořádá Kraj Vysočina akci ZETOR SHOW ve Vysočina Aréně v Novém Městě na Moravě.
Akce se koná ve spolupráci s Moreau Agri, spol. s r.o., krajskými středními školami, odborem školství a
odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina.



Paní ředitelka Kubátová z ÚP doplnila čísla nezaměstnanosti v Kraji Vysočina.
Počet uchazečů o zaměstnání v KV je 9252 a asi o sto více volných pracovních míst.
Z celkového počtu volných míst v okrese Jihlava je 88% míst hlášeno, jako místa vhodná i pro cizince.

Pan hejtman poděkoval panu Ubrovi za prezentaci a přistoupil ke čtvrtému bodu jednání.

4. Informace ze společného jednání RHSD ČR a krajských tripartit, MUDr. Jiří Běhounek,
Roman Bence
Jednání RHSD ČR s krajskými tripartitami proběhlo dne 24. 9. 2018 za účasti pana premiéra, ministryně financí,
ministra zdravotnictví, ministryně práce a sociálních věcí, ministra školství a ministra dopravy.
Na programu jednání byly tři body:
 Nedostatek pracovníků na trhu práce s akcentem na lékaře a zdravotnický personál.
 Duální vzdělávání z pohledu rychlosti jeho zavádění do praxe a problematiky studia maturitních a
nematuritních oborů.
 Různé - Stavby silničního okruhu kolem Prahy – Pražský okruh – dálnice D0
1. Nedostatek pracovníků na trhu práce s akcentem na lékaře a zdravotnický personál.
Jedná se o společný materiál zpracovaný ministerstvy zdravotnictví a práce a sociálních věcí, který reflektuje
aktuální informace o nedostatku pracovní síly na českém trhu práce. Materiál se také věnuje postupu pro vysoce
kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny a rovněž analyzuje nabídku a poptávku na trhu práce. Současně se
předložené podklady zabývají zlepšením pracovních podmínek zaměstnanců ve zdravotnictví. Materiál je k zápisu
přiložen jako Příloha č. 3.
Materiál obsahoval tyto body:
I.
II.
III.

Informace o nedostatku pracovní síly na českém trhu práce
Pilotní projekt: Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny
Analýza nabídky a poptávky na trhu práce k 31. 12. 2017

I.
Informace o nedostatku pracovní síly na českém trhu práce
- Situace na trhu práce k 30. 6. 2018.
- Struktura nabídky a poptávky na trhu práce k 30. 6. 2018 podle vzdělání.
- Struktura nabídky a poptávky na trhu práce k 30. 6. 2018 podle profese.
II.
Pilotní projekt: Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny
- Cíl projektu.
- Zdůvodnění potřebnosti projektu.
- Zakotvení projektu.
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- Přínosy projektu.
- Spolugestoři.
- Předpokládaný počet ročně obsazených míst.
- Cílová skupina projektu.
- Vymezení pojmů: Vysoce kvalifikovaný uchazeče (specialista) a Rodinný příslušník.
- Kritéria pro zařazení zaměstnavatele do projektu.
- Kritéria pro účast vysoce kvalifikovaného zaměstnance (specialisty) do projektu.
- Způsob realizace.
III.
Analýza nabídky a poptávky na trhu práce k 31. 12. 2017
- Analýza nabídky a poptávky na trhu práce, Průběžná zpráva – stav k 31. 12. 2017
- Seznam grafů, tabulek a zkratek
- Manažerské shrnutí
A) Analýza nabídky a poptávky
- Situace na trhu práce k 31. 12. 2018.
- Poptávka po pracovní síle.
- Struktura uchazečů o zaměstnání.
- Porovnání nabídky a poptávky (profese).
- Cizí státní příslušníci na českém trhu práce.
B) Analýza dlouhodobé nezaměstnanosti.
- Struktura dlouhodobé nezaměstnanosti.
- Dopady dlouhodobé nezaměstnanosti na veřejné rozpočty.
- Skupiny uchazečů o zaměstnání ohrožené dlouhodobou nezaměstnanostní.
-Osoby v hmotné nouzi a osoby s exekucí.
C) Plnění opatření.
- Sk. 1 Zvýšení motivace pracovní síly akceptovat zaměstnání.
- Sk. 2 Motivace zaměstnavatelů zaměstnávat znevýhodněné skupiny osob (intenzivní využití dostupné pracovní
síly).
-Sk. 3 Intenzifikace činnosti ÚP ČR a SUIP.
- Sk. 4 Zvýšení kvalifikačního souladu na trhu práce.
MŠMT ČR spolu s MZ ČR předložili vládě návrh dlouhodobého finančního opatření vedoucího ke zvýšení kapacit u
lékařských fakult na veřejných vysokých školách. Toto opatření umožní, že od roku 2019/2020 bude přijato do
studijního programu Všeobecného lékařství o 15 % studentů více. Vláda 4. září schválila posílení kapacit veřejných
lékařských fakult minimálně na dobu 10 let. MPSV ČR také představilo pilotní projekt Zvláštního postupu pro
vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny. Navržená roční kvóta je 500 osob a projekt zrychlí možnost zapojení
vysoce kvalifikovaných lidí do pracovního procesu
2. Duální vzdělávání z pohledu rychlosti jeho zavádění do praxe a problematiky studia maturitních a
nematuritních oborů.
Materiál MŠMT ČR se mimo jiné zabývá problematikou propojení odborného vzdělávání s trhem práce,
pojednává o opatřeních vedoucí k prohlubování spolupráce škol a zaměstnavatelů, přičemž v této oblasti
poukazuje na možnou finanční podporu. Materiál se také věnuje opatření ke zvýšení platové třídy učitelů
odborného výcviku. Materiál je k zápisu přiložen jako Příloha č. 4 a obsahoval tyto body:
- Úvod do problematiky.
- Demografický vývoj patnáctiletých.
- Propojení odborného vzdělávání s trhem práce.
 Oborová soustava.
 Kurikulum.
 Dlouhodobý záměr.
 Možnost realizace praktického vyučování u zaměstnavatele.
 Jednotné zadání závěrečných zkoušek v oborech vzdělání s výučním listem.
 Povinná účast odborníka z práce u profilové části maturitní zkoušky.
 Možná účast odborníka z praxe u absolutoria.
- Opatření vedoucí k prohlubování spolupráce škol se zaměstnavateli.
 Spolupráce se zaměstnavateli při přípravě žáků na budoucí povolání.
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Uzavření dohody mezi zástupci zaměstnavatelů o rozdělení odpovědnosti za jednotlivé oblasti počátečního
odborného vzdělávání.
Revize rámcových vzdělávacích programů.
Reforma financování regionálního školství.
Kariérové poradenství.
Uznávaný odborník z praxe a odborník z praxe – novela zákona o pedagogických pracovnících.
Opatření ke zvýšení platové třídy učitelů odborného výcviku.
Mistrovská zkouška.
Finanční podpora prohlubování spolupráce škol se zaměstnavateli prostřednictvím OP VVV.

Automatizace a digitalizace výrobních technologií přináší výrazné proměny na trhu práce a tím i požadavky na
absolventy středního odborného vzdělávání. Významný podíl na zvyšování kvality odborného vzdělávání má
především realizace praktického vyučování na pracovištích zaměstnavatelů. I nadále budou vytvářeny podmínky k
zapojování vyššího počtu odborníků z praxe do výuky. Bude podporována kvalita odborného vzdělávání a přípravy
tak, aby obsah vzdělávání lépe odrážel kvalifikační požadavky zaměstnavatelů.
Dále se k tématu duálního vzdělávání vedla diskuze.

5. Závěr
Pan hejtman MUDr. Jiří Běhounek navrhl další jednání plenární schůze na 10. prosince 2018 v sídle Kraje
Vysočina v zasedací místnosti A 3.15. Pan místopředseda Roman Bence navrhl dva body programu na další
jednání, a to „Veřejná doprava Vysočiny“ a „Koordinace dopravních staveb v Kraji Vysočina“.
Pan hejtman na závěr jednání všem přítomným poděkoval za účast a aktivní zapojení do jednání. Popřál všem
hezký zbytek dne a se všemi se rozloučil.

MUDr. Jiří Běhounek, v. r
hejtman Kraje Vysočina
předseda RHSD Kraje Vysočina

Zpracovala a zapsala: Eliška Váchová dne 25. 9. 2018
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