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Program  
ČTVRTEK 14. 11. 
16:30 Průvod od Univerzitního centra 

za účasti studentů, zaměstnanců UTB a veřejnosti 
průvod skončí v místě odhalení Lavičky VH 

17:30 Odhalení Lavičky Václava Havla 
Gahurův prospekt 

18:00 Michal Ambrož a Hudba Praha 
koncert nad Obchodním domem, vstup volný 

20:00 Revoluce po Československu 
debata v Obchodním domě, vstup volný 
hosté: Andrej Kiska, Jaroslav Spurný, Michael Žantovský  

20:00 Videomapping na budovu U18 
Sametová revoluce očima studentů UTB 
západní stěna budovy Fakulty humanitních studií (Štefánikova 5670) 

PÁTEK 15. 11. 
10:00 Jednou budem dál 

veřejná generálka divadelního představení v MDZ, vstupné 100 Kč 
19:00 Sametový Zlín  

klíčové události roku 1989−90 na Zlínsku 
premiéra dokumentu a debata s aktéry revoluce 
hosté: Helena Čermáková, Jiří Devát, Stanislav Devátý, Kurt Gebauer, Rostislav Marek...  
MDZ, vstupné 89 Kč 

SOBOTA 16. 11. 
10:00 Divadlem pracujících po stopách OF 

komentovaná prohlídka MDZ s Rostislavem Markem 
nutná rezervace na jurcova@divadlozlin.cz, vstup volný 

19:00 Jednou budem dál 
premiéra divadelního představení v MDZ, vstupné 380, 360, 290 Kč 

NEDĚLE 17. 11. 
16:30 Shromáždění - 30 let svobody 

u sochy T.G.M. 
18:00 Jednou budem dál 

1. repríza divadelního představení a debata s tvůrci 
MDZ, vstupné 350, 330, 260 Kč 

ČTVRTEK 21. 11. 
Osudové okamžiky 
18:15 Povídání s fotografem Janem Šibíkem 
19:00 Koncert FBM k 30. výročí sametové revoluce 

s projekcí fotografií Josefa Koudelky a Jana Šibíka 
Kongresové centrum Zlín, vstupné 290, 250, 210 Kč 

 
VÝSTAVY 
Havel a Zlín, Obchodní dům, 14.−30.11. 
Revoluce 89 ve Zlíně, foyer MDZ, 28. 10. − 30. 11., výstava přístupná pro návštěvníky představení  
Výstava UTB ateliérů Grafický a Digitální design, atrium Univerzitního centra 
14. 11.: 16:30–20 hod., 15. 11. – 23. 12.: 8–18 hod., skleněné ruce Václava Havla k vidění do 17. 11. 



Program v pdf: 
https://drive.google.com/file/d/1tydKz3OMb0IYUkPKET68uNPkcW50JG-g/view?usp=sharing 

Stručný popis programu 
Pro uspořádání letošního Festivalu svobody ve Zlíně se spojilo šest organizací, přičemž program je              
vzhledem k 30. výročí sametové revoluce mimořádný:  

● Za účasti Andreje Kisky, Michaela Žantovského a dalších hostů bude v prostoru Gahurova             
prospektu odhalena Lavička Václava Havla. Navazovat bude též pod širým nebem koncert            
kultovní kapely Hudba Praha a v Obchodním domě debata Revoluce po Československu. 

● Městské divadlo Zlín uvede inscenaci Jednou budem dál, která s nadhledem, humorem a             
sarkasmem mapuje uplynulých 30 let.  

● Za účasti mnoha aktérů revoluce ve Zlíně se v divadle uskuteční premiéra dokumentu             
Sametový Zlín. I při této příležitosti bude dán prostor k debatě, tentokrát především reflexi              
zlínských událostí.  

● Venkovní akce se neobejdou bez již tradičního průvodu UTB a shromáždění. Letos je nově              
doplní též videomapping na budovu U18.  

● Závěr programu bude patřit Osudovým okamžikům - Koncertu Filharmonie Bohuslava Martinů           
k 30. výročí sametové revoluce s projekcí fotografií Josefa Koudelky a Jana Šibíka. 

● Uskuteční se též tři výstavy: “Havel a Zlín” v Obchodním domě, “Revoluce 89 ve Zlíně” ve                
foyer divadla a Výstava UTB v atriu Univerzitního centra 

Pořádající organizace  
Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s. 
Program: Osudové okamžiky 
 
Filmové ateliéry s. r. o. 
Program: premiéra dokumentu Sametový Zlín 
 
Iniciativa pro instalaci Lavičky Václava Havla ve Zlíně 
Program: odhalení Lavičky VH, koncert Hudba Praha, výstava Havel a Zlín  
 
Městské divadlo Zlín 
Program: představení Jednou budem dál, prohlídka Divadlem pracujících po stopách OF 
 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
Program: průvod, videomaping, výstava UTB 
 
Zlínská křižovatka, z.s., 
Program: shromáždění, debaty, výstava Revoluce 89 ve Zlíně 
 
 
(kontakty u jednotlivých programů níže)  

https://drive.google.com/file/d/1tydKz3OMb0IYUkPKET68uNPkcW50JG-g/view?usp=sharing


Podrobněji o programu 

Jednou budem dál, Divadlem pracujících po stopách OF 
Do programu se zapojí i Městské divadlo Zlín uvedením české premiéry inscenace Jednou budem              
dál, která s nadhledem, humorem a sarkasmem a formou na pomezí muzikálu, kabaretu a revue               
mapuje 30 let bizarního panoptika kotrmelců jedné společnosti, od okamžiku sametového cinkání klíči             
až po dnešek. „Čeká nás inscenace o období, v němž jsme se mnohdy cítili jak Alenka v říši divů,“                   
říká autor textu Petr Michálek, který je podepsán i pod úspěšnými kabarety Ovčáček čtveráček a               
Ovčáček miláček. 
  
V rámci Festivalu svobody mohou diváci den po premiéře navštívit i první slavnostní reprízu Jednou               
budem dál, po níž bude následovat beseda s tvůrci, nebo komentovanou prohlídku divadla v              
doprovodu herce Rostislava Marka, který byl jedním z hlavních aktérů revolučního dění ve Zlíně.              
„Kapacita na prohlídku divadla je omezená, provedeme pouze symbolických 89 návštěvníků,“           
upozorňuje mluvčí divadla Veronika Jurčová s tím, že je nutná rezervace místa předem na              
jurcova@divadlozlin.cz nebo na tel. 604 227 992. 
 
Po celý víkend bude budova MDZ vypadat tak, jako v listopadových dnech roku 1989. Tedy ručně                
psané transparenty (Byli jsme a budem, OF, Generální stávka), přesně podle dobových fotek. 
 
Pořadatel: Městské divadlo Zlín 
Kontakt: Veronika Jurčová, 604 227 992, 577 636 416, jurcova@divadlozlin.cz 

Odhalení Lavičky Václava Havla ve Zlíně, koncert Hudba 
Praha, výstava Havel a Zlín 
Instalace Lavičky  
Nápad instalovat také ve Zlíně LVH vznikl před více než třemi lety. Původně jsme chtěli společně s                 
Pavlem Jungmannem odhalit Lavičku VH při příležitosti oslav Havlových 80. nedožitých narozenin,            
ale po zjištění, jak složitý bude celý proces získání potřebných povolení a hlavně finančních              
prostředků na její zakoupení, rozhodli jsme se posunout termín instalace LVH na 30. výročí              
Listopadových událostí. Postupně jsme také oslovovali okruh přátel, kteří se s naší myšlenkou             
ztotožnili a rozhodli se ji také podporovat. Nakonec nás bylo asi 20, za všechny jmenuji například                
manželé Hegmonovi, Kincovi, Dan Večeřa a řada dalších. 
Letos na jaře jsme začali vyřizovat všechny formality, nutné pro realizaci našeho záměru. Od počátku               
jsme měli jasno, že finanční prostředky se pokusíme sehnat formou veřejné sbírky občanů a institucí               
Zlínska, proto jsme oslovili Nadaci Most k domovu, která má všechna potřebná oprávnění a hlavně               
dostatek zkušeností s organizováním veřejných sbírek na transparentní účet. V květnu jsme tedy             
vyhlásili veřejnou sbírku a dnes můžeme sdělit, že díky darům téměř stovky občanů a institucí se na                 
účtu shromáždila částka takřka 400 tisíc Kč, která pokryje nejen nákup Lavičky VH (cca 300 tisíc Kč),                 
ale taky nám umožní uspořádat zajímavý doprovodný program k jejímu slavnostnímu odhalení.            
Lavička bude instalována na místo ve dnech 11.- 13. listopadu odbornou firmou. Seznam dárců              
zveřejníme po uzavření sbírky.  
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Odhalení Lavičky Václava Havla 
Slavnostní odhalení LVH ve Zlíně se uskuteční 14. listopadu v 17:30 hodin na Gahurově prospektu za                
účasti významných osobností - slovenského exprezidenta Andreje Kisky, blízkého Havlova          
spolupracovníka Michaela Žantovského a řady dalších. Akci bude moderovat ředitel MD Zlín Petr             
Michálek a připravujeme i zajímavé překvapení! 
V 18:00 hodin zahajujeme na parkovišti nad Obchodním domem Zlín doprovodný program koncertem             
legendární kapely Hudba Praha (dříve Jasná páka), jejichž koncerty Václav Havel v 80-tých letech rád               
navštěvoval. Na jednom z nich mu – dle Havlových vzpomínek – členové kapely zachránili život, když                
ho po jeho klopýtnutí a následném pádu do nějaké stoky odtud vytáhli. 
Ve 20:00 hodin bude v prostorách Obchodního domu Zlín zahájena debata s hosty zúčastněnými na               
odhalení LVH. Průběh debaty připravuje Zlínská křižovatka (info níže).  
 
Výstava Havel a Zlín, 1. patro Obchodního domu, 14. - 30. 11. 
Výstava fotografií mapující Havlovy pobyty v našem městě. Díky laskavé pomoci Knihovny Václava             
Havla se nám podařilo shromáždit zajímavé fotografie z Havlova dětství, kdy často pobýval u svého               
dědečka pana Hugo Vavrečky, nebo fotografie z archívu pana Miroslava Zikmunda, které zachycují             
návštěvy Václava Havla v tehdejším normalizačním Gottwaldově. Nechybí ani fotografie z jeho první             
prezidentské návštěvy v březnu 1990. 
 
pořadatel: Iniciativa pro instalaci Lavičky Václava Havla ve Zlíně 
kontakt: Bedřich Koutný, b.koutny@seznam.cz, 604 936 554, https://www.lavickavhzlin.cz/ 

Debaty, shromáždění a výstava Revoluce 89 ve Zlíně 
Debaty 
Díky odhalení Lavičky Václava Havla a premiéře dokumentu Sametový Zlín se ve Zlíně objeví řada               
zajímavých osobností, což nás vedlo k uspořádání dvou debat s nimi. 
 
14. 11. ve 20:00 se uskuteční ve 2. patře Obchodního domu, v rámci programu odhalení Lavičky                
Václava Havla, debata Revoluce po Československu, s hosty Andrejem Kiskou, Michaelem           
Žantovským, Jaroslavem Spurným a Břetislavem Rychlíkem. Debatovat se bude především o           
Václavu Havlovi a vývoji bezprostředně po listopadu 89, včetně cesty, která vedla k rozdělení              
Československa. Prostor bude dán ale též reflexi současnosti.  
Druhá debata 15. 11. v divadle bude následovat po projekci dokumentu Sametový Zlín a zúčastní se                
jí aktéři revoluce: Helena Čermáková, Jiří Devát, Stanislav Devátý, Kurt Gebauer, Rostislav            
Marek... Hlavním tématem bude průběh sametové revoluce ve Zlíně.  
Obě debaty bude moderovat Petr Michálek a Tomáš Pasterný. 
 
Shromáždění - 30 let svobody, 17. 11. v 16:30 u sochy T.G.M. 
Festival svobody ve Zlíně organizujeme po čtvrté. Jeho tradiční součástí 17. 11. se již stalo               
shromáždění na oslavu/obranu svobody a demokracie. Letos se uskuteční v 16:30 u sochy T.G.M.              
Kromě pohledu na uplynulých 30 let budeme i letos reagovat na aktuální dění a směřování naší                
společnosti.  
 
Výstava “Revoluce 89 ve Zlíně”, foyer divadla, 28. 10. - 30. 11. 
Fotografie a dobové plakáty z archivu Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Výstava je přístupná              
návštěvníkům divadelních představení.  
 
pořadatel: Zlínská křižovatka, z.s. 
kontakt: Tomáš Pasterný, pasterny@zlinskejaro.cz, 737 944 101, www.zlinskejaro.cz 
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Průvod, videomapping a výstava UTB 

30. výročí Sametové revoluce na UTB ve Zlíně   

ZLÍN 17. 10. 2019 - Již třicet let je Česká republika svobodnou demokratickou zemí, která se                
dokázala v roce 1989 vymanit ze spárů totalitního režimu. Na tuto zlomovou událost našich              
nejnovějších dějin se bude na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně vzpomínat po celý den, ve čtvrtek 14.                 
listopadu 2019. Beseda s přímými účastníky, rozpohybovaná výstava studentských plakátů, odhalení           
skleněné plastiky, průvod se svíčkami a videomapping, to vše čeká na návštěvníky v tento den.               
Oslavy pořádá Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně za podpory MŠMT.  

Univerzitní vzpomínkový den zahájí beseda s někdejšími studenty Fakulty technologické, členy           
tzv. stávkového výboru, kteří byli přímými organizátory událostí v roce 1989 mezi vysokoškoláky ve              
Zlíně (tehdy Gottwaldově). „Setkání s nimi a jejich autentické vzpomínky budou pro současné             
studenty univerzity a pro středoškoláky jistě mimořádným zážitkem,“ uvedl rektor UTB prof. Ing.             
Vladimír Sedlařík, Ph.D. 

Studenti ateliérů Grafického a Digitálního designu Fakulty multimediálních komunikací připravili k 30.            
výročí Sametové revoluce interaktivní výstavu, která reflektuje soudobý a mladý pohled na            
listopadové události. Vytvořili sérii plakátů, které prostřednictvím mobilní aplikace „ožijí“. Na           
obrazovce svých chytrých telefonů tak budou moci návštěvníci vidět animované pokračování příběhu            
na plakátě. 

Výstava bude zahájena v 15 hodin vernisáží v Univerzitním centru (U13). V jejím průběhu bude               
odhalena skleněná plastika rukou někdejších studentů Fakulty technologické, speciálně         
vytvořená pro tuto příležitost. „Skleněné ruce někdejších studentů Fakulty technologické budou           
natrvalo instalovány na UTB a budou navždy připomínat jejich roli v Sametové revoluci 1989,“              
konstatovala kancléřka Ing. Andrea Kadlčíková. Plastika vznikla ve Střední uměleckoprůmyslové          
škole sklářské ve Valašském Meziříčí, kde v minulosti vytvořili skleněné odlitky rukou mnoha             
osobností. První z nich byl prezident Václav Havel. „Díky spolupráci se sklářskou školou se nám               
podařilo odlitky rukou prezidenta Havla zapůjčit. Veřejnost bude mít unikátní příležitost je vidět u              
nás na univerzitě, a to od 14. 11. od 16:30 do 20 hodin, a od 15. 11. do 17. 11., vždy od 8 do 18                         
hodin,“ pozvala kancléřka. Samotná výstava bude otevřena pro veřejnost až do 23. 12., denně od 8                
do 18 hodin a vstup bude zdarma. 

14. 11. vpodvečer se bude konat tradiční vzpomínkový průvod studentů, zaměstnanců UTB i             
veřejnosti. Vyjde v 16:30 hodin od Univerzitního centra (U13) a bude směřovat k Fakultě              
technologické (U1), do míst, kde se vysokoškoláci a veřejnost v roce 1989 shromažďovali. Tam              
proběhne krátká vzpomínková akce. Průvod bude ukončen v blízkosti Obchodního domu, kde bude             
následovat odhalení lavičky Václava Havla. 

Vzpomínkový den bude korunovat ve 20:00 hod. videomappingová projekce Sametová revoluce           
očima studentů na západní stěnu budovy Fakulty humanitních studií (U18). 

O týden později, 21. listopadu 2019 v 10 hodin, budou studenti univerzity a zlínských středních škol                
pozváni na veřejnou generální zkoušku koncertu Osudové okamžiky, která se uskuteční v            
Kongresovém centru ve Zlíně. V podání Filharmonie Bohuslava Martinů zazní dobová hudba i             
slavnostní Dvořákova Novosvětská. Atmosféru koncertu ještě umocní projekce unikátních fotografií z           
období Sametové revoluce předních fotografů Josefa Koudelky a Jana Šibíka. 



V průběhu října a listopadu proběhne na UTB také cyklus přednášek, na kterých budou mít studenti                
možnost debatovat o období komunistického režimu a o sametové revoluci s novináři, historiky nebo              
sociology.  

Aktuální informace budou k nalezení na facebooku UTB a v aktualitách na webu www.utb.cz. 

pořadatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
Tisková mluvčí: Referentka PR 
Ing. Andrea Kadlčíková Mgr. Jana Brázdilová 
Tel. 724 218 331 Tel. 606 777 253 
 

Premiéra dokumentu Sametový Zlín 
Krátká verze 
Sametový Zlín - dokumentární audiovizuální dílo přibližující divákům zcela klíčové okamžiky           
Sametové revoluce a události ve Zlínském regionu v období 11/1989 – 3/1990. Projekt cílí nejen na                
pamětníky těchto klíčových událostí, ale i na mladou generaci, která toto období neprožila. Záměrně              
tedy producent vyzval na spolupráci mladé tvůrce, aby tento nový dokument oslovil. Dokument             
obsahuje i soudobé dotáčky s aktéry, kteří vystupují na záběrech natočených před 30 lety. 
Režisér: Petr Babinec, producent: Zdeněk Skaunic 
Výroba: Filmové ateliéry s. r. o. 
 
Delší verze 
Sametový Zlín – 60 minutový dokument určený jak pro kinodistribuci, tak pro TV vysílání vznikl u                
příležitosti 30 letého výročí Sametové revoluce v listopadu 1989. Producent tímto projektem chce             
zpřístupnit co možná nejširší veřejnosti včetně mladé současné generace audiovizuální zpověď doby            
s autentickou ukázkou klíčových událostí mající za následek celospolečenské změny. To vše na             
„regionálním formátu“ Zlínského kraje (listopadové manifestace, návrat T. Bati do Zlína, generální            
stávka, změna názvu z Gottwaldova na Zlín, odstranění sochy k Gottwalda, a další). 
 
Koncept od samotného počátku počítal s tím, že nepůjde jen o sestřih a zdigitalizování archivních               
obrazových materiálů, ale i dotáčky výpovědí konkrétních osob, které vystupují v těchto dobových             
materiálech. V dokumentu se objeví i doposud nezveřejněné obrazové materiály. Klíčoví tvůrci tohoto             
dokumentu (režie, kamera, střih) budou tvůrci, kteří vzhledem k jejich věku tyto události neprožili. 
 
Veškeré exteriéry a interiéry, které se v dokumentu objevují, jsou ze Zlínska a i současné dotáčky                
jsou realizovány ve shodných lokalitách jako před třiceti lety.  
Rámec dokumentu bude je postavený na již neexistující 7,5 metrové soše od významného umělce              
Kurta Gebauera s názvem Gottwklec z roku 1991. Socha symbolizuje pomyslnou klec, kterou             
komunisté postavili na město Zlín. 
 
Distribuční strategie je koncipovaná s ohledem na atypičnost projektu zcela individuálně a opírá se o               
předběžnou dohodu s distributorem regionálních kin GAC.  
 
Režisér: Petr Babinec, producent: Zdeněk Skaunic, Kamera: Jan Perout, Střih: Libor Nemeškal,            
Výroba: Filmové ateliéry s. r. o. 
 
pořadatel: Filmové ateliéry s. r. o. 
kontakt: Zdeněk Skaunic, skaunic@filmateliery.cz, 724 444 600 

http://www.utb.cz/
http://www.utb.cz/
mailto:skaunic@filmateliery.cz


Osudové okamžiky 
Filharmonie Bohuslava Martinů připomene třicáté výročí sametové revoluce koncertem s názvem           
Osudové okamžiky. 
 
Slavnou Hudbu pro Prahu zkomponoval Karel Husa roku 1968 na protest proti okupaci vojsky              
Varšavské smlouvy. Orchestrální suita Pamatuj! je vytvořena z několika populárních melodií           
stěžejních představitelů československého antikomunistického protestsongu – Karla Kryla, Jaroslava         
Hutky či Marty Kubišové. 
 
V druhé polovině pořadu zazní ikonická Novosvětská symfonie Antonína Dvořáka, jeden z            
nejznámějších symbolů českého hudebního umění ve světě. 
 
Program obohatí projekce unikátních dobových fotografií našich předních fotografů Josefa Koudelky a            
Jana Šibíka vztahujících se k událostem srpna 1968 a listopadu 1989. 
 
Koncert bude proveden za řízení šéfdirigenta zlínské filharmonie Tomáše Braunera 
 
pořadatel: Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s. 
kontakt: Ing. Dagmar Garguláková, 739 683 675, gargulakova@filharmonie-zlin.cz 
https://www.filharmonie-zlin.cz/ 
 

O Festivalu svobody 

Společně za svobodu a demokracii 
Jsme otevřené uskupení nezávislých občanských iniciativ a organizací pořádající akce k výročí 17.             
listopadu. Spojují nás hodnoty vázané k tomuto výročí a potřeba jejich přítomnosti v dnešní době.               
Každoročně pořádáme koncerty, průvody, besedy, happeningy a další akce. Také vydáváme           
společné memorandum. 

Historie 
Festival svobody v roce 2016 založili organizátoři pražských akcí. Ještě v tomtéž roce se připojili též                
pořadatelé z dalších měst včetně Zlína. V loňském roce již Festival svobody propojil akce ve 45                
městech napříč republikou. 

Jak fungujeme 
Zapojené akce jsou nezávislé a každý organizátor je zcela odpovědný za realizaci své akce.              
Propojujeme se, abychom: 

● Společně koordinovali program, tak aby si akce nekonkurovali, ale doplňovali se. 
● Vytvořili srozumitelnou komunikaci vůči veřejnosti i médiím a propagovali společně platformu           

a své akce navzájem. 
● Sdíleli témata, symboly a organizovali společné happeningy. 
● Sdíleli informace, zkušenosti a inspirovali se. 

mailto:gargulakova@filharmonie-zlin.cz
https://www.filharmonie-zlin.cz/


Manifest Festivalu svobody 2019 
„Díky za svobodu! Čím více jí užíváme, tím více jsme lidmi. Její skutečnou hodnotu pochopíme,               
teprve když ji ztratíme. 
 
Co je svoboda slova, pochopil v sedmdesátých letech čistič výloh, který pro přátele opsal báseň               
Jaroslava Seiferta – a přišli si pro něho pánové z StB. Co je svoboda pohybu, si uvědomil malý                  
chlapec, jehož rodiče zůstali v zahraničí a státní orgány mu umožnily setkat se s nimi až po deseti                  
letech. Co je svoboda shromažďování, vtloukli esenbáci obušky do hlavy skupině mladých lidí, kteří              
se sešli, aby dali najevo nesouhlas se zbytečným kácením stromů… 
 
A proč to připomínáme? Abychom nezapomněli, jakou hodnotu má svoboda, a abychom o ni nepřišli. 
Svoboda! Už 30 let tu voní a my si užíváme její plody: máme svobodu slova a volný přístup k                   
informacím, můžeme volně měnit povolání, podnikat, cestovat, zakládat spolky, dělat umění, vyznávat            
boha podle osobního přesvědčení a mnoho dalšího. 
 
I dnes, v období oslav 30 let svobody, jsme ale znepokojeni tím, co se děje u nás i v zahraničí.                    
Obáváme se, abychom nezodpovědným chováním o svobodu nepřišli anebo si nenávratně nezničili            
přírodu. 
 
Chceme-li žít ve svobodě, radosti a poctivosti, musíme je okolo sebe pěstovat – doma, mezi přáteli,                
ve svém městě i v politice. Spojuje nás láska ke svobodě a úcta k těm, kteří se v minulosti za svobodu                     
zasadili. 
17. listopadu se proto sejdeme v ulicích, na náměstích i dalších místech, abychom poděkovali za               
možnost ve svobodě žít. 
 
Sláva svobodě! Sláva všem svobodným lidem dobré vůle! 
 
Sejdeme se 17. listopadu na Festivalu svobody.“ 
 
 
 


