ČASOVÝ PŘEHLED POŘADŮ, AKCÍ A VÝSTAV V ČERVENCI A
SRPNU 2019
18. 5. - 21. 9.

3. - 7. 7.

3. 7. - 30. 8.

3. 7. - 31. 8.

sobota 13. 7.

14. - 28. 7.

sobota 20. 7.

19. - 23. 8.

22. - 25. 8.

LETNÍ KINO BOJIŠTĚ
Filmové projekce nejlepších českých a československých titulů
Pořadatel: Bojiště s.r.o.
Více informací: www.bojistetrutnov.cz
areál Na Bojišti
OBSCENE EXTREME
Hudební festival metalové a extrémní muziky: death metal, grindcore,
hardcore punk
Pořadatel: Obscene Productions s.r.o.
Více informací: www.obsceneextreme.cz
areál Na Bojišti
TRUTNOVSKÉ HUDEBNÍ LÉTO 2019
Tradiční letní setkání s kapelami nejrůznějších žánrů
Pořadatel: UFFO a město Trutnov
vedle Uffa ** vždy ve středu a v pátek od 16:30
DÍLNIČKY PRO DĚTI
Výroba bylinkového mýdla, svíčky, tkaného koberečku anebo
produktu z ovčí vlny
Pořadatel: Tkalcovské muzeum Dům pod jasanem
Dům pod jasanem (Voletiny 22) ** středa - sobota 10:00 - 15:00 **
cena 70 Kč
ČESKO ZPÍVÁ JINAK
Koncert v rámci Trutnovského hudebního léta za účasti Jana Bendiga
a Kamily Nývltové
Pořadatel: UFFO a město Trutnov
vedle Uffa ** 13:00
TRUTNOVSKÝ VARHANNÍ FESTIVAL 2019
Účinkují: Jiří Tymel a host, Martin Matyska a Pavel Štorek, Vít
Mišoň, Vlastimil Kovář a Miroslav Baklík
Pořadatel: Martin Matyska ve spolupráci s městem Trutnovem a
Arciděkanstvím Trutnov
Kostel Narození Panny Marie, Kostel sv. Petra a Pavla, Koncertní síň
B. Martinů ** 20:00 ** vstupné 120 Kč, studenti a senioři 60 Kč, děti
předškolního věku zdarma
DEN KRKONOŠSKÝCH ŘEMESEL
Den plný tvorby a seznamování se s lidovými řemesly, možnost
vyrobit si řadu tradičních výrobků se zkušenými řemeslníky,
prohlídka muzea, workshopy
Pořadatel: Tkalcovské muzeum Dům pod jasanem
Dům pod jasanem (Voletiny 22) ** 11:00 - 16:00
DANCE FESTIVAL TRUTNOV 2019
9. ročník mezinárodního tanečního festivalu
Pořadatel: Studio, z. s., ZUŠ Trutnov a UFFO za podpory města
Trutnova, Ministerstva kultury ČR a Královéhradeckého kraje
Více informací: www.zustrutnov.cz/dance/2019
ARTU KUS FESTIVAL
Nevšední festival zaměřený na hudbu, výtvarné umění, divadlo,

pátek 23. 8.

vizuál a tvůrčího ducha: 38 kapel, 6 divadel, 6 dj´s, 3 scény, instalace,
venkovní projekce, workshopy, studentské práce, tattoo circus, jóga,
vybrané občerstvení, knihovna, dětská školka a mnoho dalšího
Pořadatel: Bojiště s.r.o.
Více informací: www.artukus.cz
areál Na Bojišti
ZÁVĚREČNÉ PŘEDSTAVENÍ
Tanečně akrobatická performance účastníků a lektorů Dance festivalu
včetně prezentace výtvarných prací z workshopu Figurální kresba a
malba
Pořadatel: Studio, z. s., ZUŠ Trutnov a UFFO za podpory města
Trutnova, Ministerstva kultury ČR a Královéhradeckého kraje
UFFO ** 18:00

VÝSTAVY
do 16. 7.

do 31. 8.

do 31. 8.

do 31. 8.

do 12. 9.

do 22. 9.

do 27. 10.

24. 7. - 27. 8.

16. - 17. 8.

FILIP KUDRNÁČ: KING OF THE RENAISSANCE
Pořadatel: UFFO
Galerie UFFO
FOTOKLUB KDÚ: FOTOLÉTO 2018
Výstava fotografií z loňského léta od autorů: Petr Čapek, Jiří Flídr,
Vladimír Groh, Lenka Hurdálková, Ctibor Košťál, Lenka Pekárková a
Zdeněk Vojáček
Pořadatel: Galerie Hippo
Galerie Hippo
U KRKONOŠSKÉHO TKALCE
Interaktivní výstava tkalcovství a dalších řemesel
Pořadatel: Tkalcovské muzeum Dům pod jasanem
Dům pod jasanem (Voletiny 22) ** středa - sobota 10:00 - 15:00
JOSEF ULLMANN
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Galerie města Trutnova
JAN MLČOCH: DANZA
Pořadatel: Galerie města Trutnova
výstavní prostor Městského úřadu Trutnov
TOČ SE A VRČ, MŮJ KOLOVRÁTKU
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
POŘÍČÍ U TRUTNOVA
NA HISTORICKÝCH POHLEDNICÍCH
Pořadatel: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
IRENA FRIESS STANEVA: RVÁČI / SILENT HEROES
Vernisáž 23. 7. od 18:00
Pořadatel: UFFO
Galerie UFFO
SVĚT KVĚTIN
42. ročník
Hlavní expozice výstavy: mečíky, jiřiny, růže a fuchsie, kaktusy a
sukulenty, bonsaje, skalničky a jehličnany, pokojové květiny,

subtropické rostliny, drobné zvířectvo, expozice včelařů se skleněným
úlem a včelařskými produkty, rukodělné výrobky, ukázky aranžerské
práce studentů SZŠ Kopidlno, výstava hub - mykologové z Trutnova.
Prodej širokého sortimentu ve všech expozicích výstavy, rukodělných
výrobků, stánkový prodej, občerstvení.
Pořadatel: Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
Trutnov 2 ve spolupráci s dalšími zájmovými organizacemi
Horní Staré Město - škola a hřiště ** pátek a sobota 8:00 - 19:00

MUZEUM PODKRKONOŠÍ V TRUTNOVĚ
Otevřeno denně mimo pondělí 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00.
Další informace na www.muzeumtrutnov.cz

HISTORICKÉ EXPOZICE: HRADY TRUTNOVSKA,
ZÁMKY TRUTNOVSKA, CHALUPY TRUTNOVSKA
Dlouhodobé expozice připomínají zašlou slávu hradů a zámků na Trutnovsku i lidovou
architekturu Krkonoš a Podkrkonoší.

1866: VÍTĚZSTVÍ RAKUŠANŮ U TRUTNOVA A TZV.
TRUTNOVSKÁ ZRADA V PRUSKO-RAKOUSKÉ VÁLCE
Dlouhodobá výstava o prusko-rakouské válce přibližuje nejen bitvu u Trutnova 27. 6. 1866,
která byla jedinou vítěznou bitvou Rakušanů v rámci celého tzv. Severního bojiště, ale i
nepravdivé osočení Trutnovanů ze zákeřné zrady a odvlečení některých z nich do pruského
Hlohova.

TOČ SE A VRČ, MŮJ KOLOVRÁTKU
Výstava představuje dávno zaniklý svět rukodělné lnářské výroby, typické pro Trutnovsko do
počátku 20. století. Vystaveny jsou kolovraty, lamačky lnu, vochle, vijáky či přeslice, tedy
nástroje, kterými se v našem kraji podomácku zpracovával len. Nechybí ani ukázky lidového
malovaného nábytku z Podkrkonoší. Výstava potrvá do 22. 9.

POŘÍČÍ U TRUTNOVA NA HISTORICKÝCH POHLEDNICÍCH
Výstava pohlednic ze sbírky Dr. Jaroslava Drtiny ze Dvora Králové nad Labem připomíná
historický vývoj trutnovské městské části Poříčí. Na výstavě se prostřednictvím více než 130
vybraných unikátních pohlednic z období od konce 19. století do roku 1940 přenesete do
poříčských ulic, v nichž spatříte již zaniklé domy, obchody a živnosti. Pozornost je věnována i
toku řeky Úpy, nádražním budovám a početným továrnám. Výstava potrvá do 27. 10.

GALERIE MĚSTA TRUTNOVA
Otevřeno: úterý - pátek 9:00 - 16:30, sobota - neděle 9:30 - 15:00
Další informace na www.galerietu.cz

JOSEF ULLMANN
Tradiční krajinářskou výstavou, která vždy naplní Galerii města Trutnova v letních měsících,
bude v letošním roce prezentace tvorby dalšího z autorů náležících do okruhu Mařákovy
krajinářské školy - Josefa Ullmanna.

Josef Ullmann se narodil v roce 1870 v obci Nekmíř na Plzeňsku. Po gymnáziu začal pracovat
ve Škodových závodech, jejichž ředitel si povšiml jeho kreslířského talentu. Na jeho popud
odchází do Mnichova, kde studuje nejprve v soukromé škole prof. B. Schmiedta a prof. A.
Finka, později na tamní akademii. Později přestoupil do Prahy na akademii k prof.
Maxmilianovi Pirnerovi a teprve na podzim 1898 se dal zapsat do krajinářské školy Julia
Mařáka. Z uměleckého hlediska se v jeho tvorbě odráží mnichovská studia secesní stylizací
krajiny a z českých vlivů byl asi nejzásadnější A. Chittussi. Jeho pozdější práce, v nichž
Ullmann pracuje s výraznou barevnou skvrnou, lze řadit k těm nejzářnějším příkladům
českého impresionismu.
Exponáty budou zapůjčeny z významných soukromých i státních sbírek, kurátorsky výstavu
zaštítí PhDr. Michael Zachař. Výstava potrvá do 31.

JAN MLČOCH: DANZA
Fotograf Jan Mlčoch (1979), rodák z Trutnova, tvořil zpočátku v Pardubicích, poté v Praze a
nyní se vrací zpět domů. Zhruba 20 let se intenzivně věnuje figurální fotografii a především
aktu. Pracuje s klasickou fotografickou technikou a černobílým filmem bez využití možností
nabízených digitálními technologiemi. V prezentovaném cyklu využívá unikátní techniku
svícení a snímání - luminografii - tedy malbu světlem. Podstatou této techniky je expozice
dlouhým časem a postupné vykreslování scény malým pohyblivým zdrojem světla jako
štětcem a barvou na malířské plátno. Technika je to prastará, ale v Janových fotografiích stále
živá a umožňující nejrůznější světelné efekty.
V rámci projektu Danza zobrazuje klasický balet a sleduje, jak odráží krásu a eleganci pohybu
a emoce gestiky, výše zmíněnou technikou luminografie, zachycuje okamžiky tance ve
statických nikoliv však strnulých, ale živých pózách. Tyto jsou náročné především v tom, že
model musí setrvat bez pohnutí nebo s minimálním pohybem po dobu osvitu, která trvá až
jednu minutu. Dlouhá expozice, pohyb světelného zdroje malujícího scénu a drobný pohyb
modelu vytváří hru světla, stínu, pohybu, krásy.
Výstava v prostorách Městského úřadu Trutnov potrvá do 12. 9.

SOCHY VE MĚSTĚ
Jubilejní 10. ročník akce Sochy ve městě se vrátí ke třem již prezentovaným autorům. V
letošním roce je vystaven Ocelový lev Michala Gabriela, který vzešel ze spolupráce tohoto
autora a firmy Kasper, dále se do Trutnova vrátí s další závěsnou instalací Veronika Psotková.
Její objekt Napojení do našeho města doputoval přímo z německého výstavního projektu
NordArt. Třetím z autorů je Antonín Kašpar, který na Krakonošově náměstí prezentuje 3
objekty nazvané Strážci a napojení. Akce, jejímž smyslem je oživit veřejné prostory města,
představit je v jiném světle a především zapojit uměleckou tvorbu do všedního dne, se dostala
do finále. Za deset let se v Trutnově představila široká škála těch nejlepších současných
sochařů, jejichž díla jsou dostatečně monumentální a odolná, aby mohla obstát i v exteriéru.
Byla konfrontována s městskou scenérií i zraky diváků a přinesla skutečně reprezentativní
průřez českou sochařskou scénou.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA TRUTNOV
Další informace na www.zustrutnov.cz

DANCE FESTIVAL TRUTNOV 2019
9. ročník mezinárodního tanečního festivalu
Studio, z. s., ZUŠ Trutnov a UFFO za podpory města Trutnova, Ministerstva kultury ČR a
Královéhradeckého kraje vás srdečně zvou na výtvarné dílny pro veřejnost:

FIGURÁLNÍ KRESBA A MALBA
termín: 19. - 23. 8.
lektoři: Jiří Grus a Paulina Skavova
Výtvarné lekce probíhají každý den od pondělí 19. do pátku 23. 8. v časech 14:00 - 17:00 a
18:00 - 21:00. Přihlášení účastníci mohou být zájemci z řad veřejnosti, kteří se chtějí blíže
seznámit s vybranými výtvarnými technikami. Jednotlivé lekce na sebe navazují a výsledkem
celého pětidenního intenzivního workshopu bude prezentace výtvarných prací při závěrečném
představení festivalu. Podmínkou pro zájemce je každodenní účast na všech lekcích. Nelze se
přihlásit na jednotlivé dny. Kapacita workshopu je omezená.
Účastnický poplatek ve výši 3.000 Kč zahrnuje lektorné i materiál.
A dále jednotlivé taneční lekce pro veřejnost:
pondělí 19. 8. 18:00 - 19:00 PILATES / Kateřina Blažková (EKS dance company), ZUŠ
Trutnov, Školní 151, taneční sál v přízemí
úterý 20. 8. 18:00 - 19:00 DANCE IN THE AIR / Stéphanie N´Duhirahe, UFFO
středa 21. 8. 18:00 - 19:00 WAACKING / Eliška Soukupová, ZUŠ Trutnov, Školní 151,
taneční sál v přízemí
čtvrtek 22. 8. 18:00 - 19:00 YOGA MEETS CONTEMPORARY / Pavla Vařáková (EKS
dance company), ZUŠ Trutnov, Školní 151, taneční sál v přízemí
Cena 1 lekce 100 Kč. Rezervace e-mailem: dance.festival@seznam.cz (uveďte jméno,
příjmení a vybrané lekce).
V pátek 23. 8. od 18:00 se v Uffu uskuteční závěrečné představení pro veřejnost a výstava
„ZE MĚ? NE, ZE MĚ!“ na motivy příběhu o Petru Panovi. Tanečně akrobatická
performance v podání účastníků festivalu a lektorů, prezentace výtvarných prací z workshopu
Figurální kresba a malba.
Vstupné 100 Kč, děti do 15 let 50 Kč. Předprodej vstupenek od 12. 6. Na akci nelze zakoupit
vstupenky on-line.
Více informací a pokyny k přihlášení naleznete na www.zustrutnov.cz/dance/2019.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TRUTNOV
Další informace na www.mktrutnov.cz

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
Během měsíce května a června se v Městské knihovně Trutnov v oddělení pro děti konalo
slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Letos se do projektu přihlásily 2 první třídy ze ZŠ R.
Frimla a 3 první třídy ze ZŠ kpt. Jaroše. Celkem 107 dětí. Během školního roku děti
navštěvovaly knihovnu a zúčastnily se besed. Při poslední návštěvě zavítaly do pohádkového
království královny Abecedky, aby se z nich po splnění tří náročných úkolů stali rytíři
čtenářského řádu. Každý malý čtenář s sebou přinesl královně a šaškovi dáreček. Letos děti
připravily krásné obrázky s motivy abecedy, písmenka z bavlnek a k milému překvapení patřil
i malý pěvecký koncert. Výtvory prvňáčků budou během letních prázdnin vystaveny v
královské galerii v oddělení pro děti. Na památku dostali prvňáčci pasovací listy, šerpy,
záložky a jiné odměny, které pro ně připravily paní učitelky ve spolupráci s rodiči.
Tato akce bude pokračovat i ve školním roce 2019/2020, a proto nabízíme budoucím prvním
třídám, aby se během měsíce září do projektu přihlásily.

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
V POBOČCE HORNÍ STARÉ MĚSTO
Školní rok je u konce. Knihovnu v Horním Starém Městě pravidelně navštěvovaly děti z MŠ
Horská, třída Motýlci, a děti ze ZŠ Mládežnická, školní družina 2. oddělení. Vážíme si také
toho, že k nám chodily děti ze Speciální MŠ Horská, třída Motýlci, a Speciální ZŠ Horská,
třída S4 a třída I. Při pravidelných návštěvách se děti seznámily s pěknými knížkami a
získávaly nové vědomosti. Spolupráce se všemi byla výborná a těšíme se, že bude pokračovat
i v dalším školním roce.
Možnost návštěv nabízíme i dalším zájemcům. Termín, prosím, objednat předem osobně nebo
na tel. 499 733 539. Těšíme se na vás! Všem dětem i pedagogům přejeme krásné prázdniny!

PROVOZ KNIHOVNY V ČERVENCI A SRPNU
Upozorňujeme všechny své čtenáře a uživatele, že oddělení pro dospělé a studovna s čítárnou
jsou v měsíci červenci a srpnu otevřeny každý všední den od 8:00 do 17:00. V sobotu je v
těchto měsících knihovna uzavřena.
Dále upozorňujeme čtenáře oddělení pro děti na změnu provozní doby. Jejich oddělení je
otevřeno od pondělí do pátku od 8:00 do 12:00. Výjimkou je středa, kdy je jejich oddělení
otevřeno od 8:00 do 17:00.
V pobočce Horní Staré Město se půjčovní doba nemění. Je otevřeno od pondělí do pátku od
12:00 do 17:30. V úterý a ve čtvrtek i dopoledne od 9:00 do 11:00.
Přejeme všem našim čtenářům hezké prázdniny a dovolenou.

SPOLEČENSKÉ CENTRUM UFFO
UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme na změny provozní doby v letním období!
INFORECEPCE UFFO
Od 1. 7. do 30. 8. bude provozní doba zkrácena: pondělí - pátek 9:30 - 17:00
VÝLEP PLAKÁTŮ
V červenci a srpnu budou plakáty vylepovány pouze v pondělí.
Od září budou výlepovými dny opět pondělí a čtvrtek.
Plakáty k výlepu bude přijímat Inforecepce UFFO v rámci výše uvedené provozní doby.
PŮJČOVNA KOSTÝMŮ
V červenci a srpnu dojde ke změně provozní doby:
1. 7. - 14. 7. zavřeno
15. 7. - 4. 8. pondělí a čtvrtek 8:00 - 11:00 a 12:00 - 15:30
5. 8. - 18. 8. zavřeno
19. 8. - 30. 8. pondělí a čtvrtek 8:00 - 11:00 a 12:00 - 15:30

TRUTNOVSKÉ HUDEBNÍ LÉTO 2019
Pořadatel: UFFO a město Trutnov
středa
pátek
středa
pátek
sobota

3. 7.
5. 7.
10. 7.
12. 7.
13. 7.

JUST NOW (host THL)
MESCALERO
PĚNA
THE ART OF INSIDE OUT
ČESKO ZPÍVÁ JINAK (host THL)

středa
pátek
středa
pátek
středa

17. 7.
19. 7.
24. 7.
26. 7.
31. 7.

Koncert účastníků hudebního kempu,
finalistů předchozích ročníků soutěže.
Hosté: Jan Bendig a Kamila Nývltová.
Začátek je ve 13:00.
MICHAL TUČNÝ REVIVAL
NEODŮVODNITELNÁ LÍTOST
KASTELÁNI
SANSABAND
H-KVINTET

pátek
středa
pátek
středa
pátek
středa
pátek
pátek

2. 8.
7. 8.
9. 8.
14. 8.
16. 8.
21. 8.
23. 8.
30. 8.

K BAND
PATROLLA
PEPA LÁBUS A SPOL
INQUISITOR
KRAKONOŠKA
TENDR
TLUPA TLAP
MARTA A RASPUTIN

Hudebním vystoupením jsou vyhrazeny středy a pátky vždy od 16:30 s výjimkou sobotního
koncertu ČESKO ZPÍVÁ JINAK (13. 7. od 13:00). Konají se vedle Uffa a vstup je zdarma.
Změna programu vyhrazena.

TRUTNOVSKÝ JARMARK
Pořadatel: UFFO a město Trutnov
První zářijová neděle je letos zároveň prvním zářijovým dnem. Termín letošního
Trutnovského jarmarku je tedy 1. 9. Hezké datum, že? Doufáme, že se vám bude stejně líbit i
samotná akce. Od 9:30 do 18:30 vás čeká Krakonošovo náměstí i pěší zóna - centrum plné
stánků s ukázkami řemesel a prodejem rukodělných výrobků, občerstvení a dalších pochutin.
Celodenní program nabídne na hlavním pódiu zábavu i koncerty různých hudebních žánrů: od
9:30 KŘÍDLOVANKA - dechová hudba, od 11:30 UKULELE ORCHESTRA JAKO BRNO,
od 13:30 hudební skupina POLETÍME?, od 15:30 stále rozverný YO YO BAND a od 17:30
MICHAL HRŮZA. Bude připraven i program pro děti v podobě divadelních pohádek a
příběhů. Zajištěny budou atrakce a další zajímavosti. Věřme tedy, že tomu všemu bude přát
také počasí, aby se Trutnovský jarmark mohl stát opět zajímavou a příjemnou akcí na začátku
nové sezóny.
neděle 1. 9. ** Krakonošovo náměstí ** 9:30 - 18:30 ** bez vstupného

FILIP KUDRNÁČ: KING OF THE RENAISSANCE
Filip Kudrnáč se ve své tvorbě odvolává k tradici klasické realistické malby 19. století. Za své
vzory si vybral mistry malířského řemesla, jako jsou například Chittussi, Jean Leon Gerome,
Hynais nebo Bouguereau. Snaha přiblížit se k technické dokonalosti jejich malby znamená
mít kuráž k překonávání vlastních limitů a je to těžká práce na celý život. Filip Kudrnáč sdílí
smysl pro současnost, která je samozřejmě zcela odlišná v dnešní době. Ztotožňuje se s
vyobrazením jmenovaných malířů, protože zachycují tehdejší světské ikony, vystihují v té
době převládající představu o dokonalosti a kráse a jsou příslibem exotiky, umožňují účastnit
se na vlastní oči jinak nedostupných dobrodružství a scenérií.
do 16. 7. ** Galerie UFFO ** otevřeno: do 30. 6. pondělí - pátek 8:00 - 18:00, sobota 12:00
- 18:00, 1. - 16. 7. (s výjimkou státních svátků) pondělí - pátek 9:30 - 17:00 ** vstupné 30
Kč, děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

IRENA FRIESS STANEVA: RVÁČI / SILENT HEROE
Irena Friess Staneva se narodila 2. 11. 1978 v bulharském Plovdivu. Vystudovala obor
malířství na Akademii výtvarných umění v Praze v roce 2004. Svoji figurální tvorbu zaměřuje
převážně na velkoformátové akvarely. Svou inspiraci nachází ve společnosti, u lidí, kteří přes
svůj handicap bojují o své místo a svou existenci v drsném světě sportu.
„Je tichou pravdou, že když člověk přijde o ruku, nohu nebo zrak, tak se stane neviditelným v
naší majoritní, fyzicky úplné společnosti,“ vysvětluje Irena Staneva.
„Přijde mi nefér, když se závody handicapovaných sportovců mediálně přehlíží a není na ně
daný takový důraz jako u závodů sportovců bez postižení, přestože je jejich úsilí psychicky
mnohem náročnější. Jsou to Rváči, jsou to moji Silent Heroes,“ dodává autorka.
Na výstavě v Galerii UFFO bude k vidění soubor obrazů vytvořených z blyštivých střípků
barev a černobílých akvarelů, které jsou osobním dialogem autorky s tímto tématem.
Vernisáž se uskuteční v úterý 23. 7. od 18:00.
24. 7. - 27. 8. ** Galerie UFFO ** otevřeno: pondělí - pátek 9:30 - 17:00 ** vstupné 30 Kč,
děti 15 Kč, děti do 3 let zdarma

