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mi potěšením vám představit změny, které se za uplynulé období
v nákupním centru udály, a novinky, na které se můžete těšit.
Nejzásadnější proměny doznala centrální část OAZY a současný
food court. Hladový či zvědavý zákazník si tak může vybírat nejen
z české, asijské a mexické kuchyně, ale nově může ochutnat
také skvělou pizzu přímo z pece, kebab či těstoviny dle aktuální
nabídky.
I okolí moderního food courtu se mění před očima. Očekávané
otevření zcela nové kavárny je tu! Pokud jste si dosud lámali hlavu
nad tím, kam si naplánovat soukromé schůzky či formální jednání,
teď už nemusíte – Dream Café je ideální volbou. Mezi novými
nájemci jsme přivítali atraktivní pobočku Invia, cestovní agenturu,
která vám pomůže s výběrem dovolené dle vašich představ.
Těšit se můžete i na pečlivě připravovanou prodejnu Grand Koil,
nabízející sortiment matrací.
Čas strávený v centru se vám snažíme zpříjemnit nejen
modernizací prostor (bude i nadále pokračovat) a nabídkou nových
služeb a sortimentu, ale také pořádáním doprovodných akcí
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zejména pro sportovní nadšence a rodiny s dětmi. S podporou
NC OAZA se zde uskutečnilo historicky první mistrovství ČR
strongmanů do 105 kg a díky dlouhodobé spolupráci i „vážení
válečníků“ před galavečerem bojových sportů Noc válečníků,
kterého je NC OAZA hlavním partnerem, stejně jako hokejového
klubu Rytíři Kladno.
A na jaké akce se můžete v nadcházejícím období těšit? Hokejové
fanoušky jistě potěší autogramiáda s Rytíři 7. 11. poblíž kavárny.
Rodiny s dětmi bych ráda pozvala na pravidelné dětské burzy,
pořádané každou třetí neděli v měsíci. Pokud rádi a výhodně
nakupujete, nenechte si tuto příležitost ujít. Přijďte s ratolestmi
také 4. 12. od 16 hodin na tradiční mikulášskou oslavu s názvem
„Žertíky s čertíky“, kde vás čeká odpoledne plné zábavy a soutěží.
Doporučuji sledovat i plánované akce dětské herny Kulíškov. Víte,
že prostor herny můžete také využít pro pořádání dětských oslav?
Věříme, že změny, které OAZU provází, se odrazí ve spokojenosti
vás, našich zákazníků. Vy jste náš hnací motor, naše motivace.
Proto rádi uvítáme vaše připomínky či ohlasy, které můžete zasílat
na e-mailovou adresu info@oazakladno.cz. Závěrem bych vám
ráda popřála báječné dny plné radosti, klidné předvánoční období
a krásné prožití vánočních svátků s lidmi, kteří jsou vašemu srdci
blízcí.

Iveta Šebestová

obchodní ředitelka NC OAZA
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ŽERTÍKY
S ČERTÍKY 4. 12.
V OAZE 16–18 hod.
MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ
DIVADÉLKO
DÍLNIČKY
SOUTĚŽE

Partnerem akce je
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NOVÉ OBCHODY,
RESTAURACE
A SLUŽBY
různých podobách originálního kebabu.

ruchu. V nabídce Invia si vyberou jak

Bistro se pyšní mnohaletým úspěchem

klienti cestovatelé při plánování svých

především díky tomu, že využívá kvalitních

dovolených, tak třeba i majitelé webových
stránek i cestovních agentur. Prohlédněte

Pravá chuť Itálie

surovin a že jídla připravuje poctivě dle
tradičních receptur. Pečlivě vybírá jednotlivé

si portfolio našich služeb a vyberte

Poctivá a čerstvá pizza z pece přijde

ingredience, maso je vždy čerstvé, stejně

si službu, která vás zajímá.

k chuti vždy a všude. Překvapí vás širokou

jako zelenina a mléčné výrobky.

nabídkou druhů, ze které si jistě vybere
každý. Pizzu si můžete vychutnat přímo
na místě ve food courtu, nebo si ji
odnesete zabalenou v krabici domů.

Zdravý spánek

Tradiční a čerstvé
Vychutnejte si delikátně okořeněné maso,
čerstvou zeleninu a skvělé omáčky v mnoha
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Paleta zážitků

Naše domovy jsou plné skvělých věcí.

Cestovní agentura Invia nabízí pestrou

se nám líbí nebo co je pro nás důležité.

paletu služeb z oblasti cestovního

Díky tomu můžeme vést takový život, jaký

Obklopujeme se tím, co máme rádi, co

NOVÉ OBCHODY, RESTAURACE A SLUŽBY

OAZA MAGAZÍN

chceme, a cítit se každý den příjemně.
A ať chceme nebo ne, ať si to
uvědomujeme nebo ne, šťastný život
každého z nás výrazně ovlivňuje kvalita
spánku. Řešení pro ten nejlepší spánek
je posláním matrací GRAND KOIL. Kromě
toho, že skvěle vypadají, jsou dokonale
funkční, mají dlouhou životnost a velmi
dobrou cenu. Dlouholeté zkušenosti
i kvalitní materiály a zpracování

Tak voní sen

daly vzniknout široké škále modelů

Dream Café je splněný sen o moderní,

různých tvrdostí, nosností a dalších

ale útulné kavárně v Kročehlavech, která

specifických vlastností. Důkazem kvality

je vhodná k soukromým schůzkám i pro

a nepřekonatelného komfortu jsou tisíce

formální jednání. Srdečně vás zveme

spokojených zákazníků. Otevření prodejny

na výbornou kávu a skvělé zákusky.

v NC OAZA je plánováno na listopad 2018.

Kavárnu najdete v prostorách food courtu.

PRAVIDELNÉ
DĚTSKÉ
BURZY

KAŽDOU TŘETÍ
NEDĚLI V MĚSÍCI
10–13 HOD.

Chcete výhodně nakoupit nebo prodat
dětské oblečení, boty, hračky i sportovní
vybavení? Dětská burza se koná každou
třetí neděli v měsíci v NC OAZA. Registrace
prodávajících bude spuštěna každý 10. den
v měsíci, počet míst pro prodávající je omezený.
Pro více informací nebo registraci k prodeji
pište na burzavoaze@gmail.com.
(Pozor, v prosinci se burza
vzhledem k Vánocům nekoná!)
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KDE STÁVALA NEJSTARŠÍ
KLADENSKÁ HOSPODA?
Odpověď na tuto otázku je jednoduchá: Nevíme. To ale asi většinu čtenářů
úplně neuspokojí, pojďme se tedy podívat na nejstarší historii hostinského
podnikání na Kladně o něco podrobněji.
Zkuste se na chviličku přenést do 16. století.

17. století koupila

Kladnu panuje rod Žďárských ze Žďáru,

vrchnost a zřídila

do objevu místních ložisek uhlí zbývá ještě

v něm hostinec, pro

bratru tři sta let a málo významnou ves

nějž se vžil název

tvoří jen nemnoho domů kolem neobvykle

Panská hospoda.

Dobová inzerce hotelu U města Kladna

velkého náměstí. A právě tady na náměstí
se velmi pravděpodobně někdy v té době

Až do 19. století

objevily první dva kladenské hostince – který

o fungování hostince

z nich byl tím opravdu prvním, už se ovšem

mnoho nevíme.

asi nikdy nedozvíme.

Zajímavé je, že roku
1809 převzal dům

Panská hospoda

i s hostinským

Jedním kandidátem na toto prvenství je

podnikem Antonín

budova dnešního Divadla Lampion v horní

Kocman, což byl mimo jiné muž, který stál

se také pro podnik vžil název „U Horlivých“.

části náměstí, tedy dům čp. 4. V jednom

více než 40 let v čele Kladna – nejprve jako

Jeho největší sláva však teprve měla přijít

z nejstarších kladenských domů se podle

purkmistr a po zavedení obecního zřízení

na konci 19. století, kdy v něm jako provozní

zmínek v archivních pramenech už někdy

roku 1848 jako starosta.

působil František Lánský. Tehdy už byl

kolem roku 1600 nacházel takzvaný

Mezi 40. a 80. lety 19. století držela hostinec

původní dům výrazně rozšířený a přestavěný

Martínkovský grunt. Ten v druhé polovině

rodina Jana Horlivého a tehdy

na hotel, označovaný pak po dlouhá léta
„U města Kladna“. František Lánský začínal
jako pikolík v pražské Měšťanské besedě,
kde poznal řadu významných představitelů
poslední etapy českého národního obrození.
Z hostince U města Kladna pak během
několika let udělal centrum kladenského
společenského života. Pravidelně se tu
konaly různé společenské zábavy, přednášky,
diskuse, své sídlo tu měl po několik let
spolek Kladenská beseda. V souvislosti
s rušným společenským děním celkem
překvapí, že hostinec velmi dlouho neměl
vlastní vodovod. Ten do něj byl zaveden
teprve roku 1897, do té doby se sem

Hotel U města Kladna na pohlednici z roku 1935

voda nosila z veřejného vodního stojanu
na náměstí.
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V roce 1939 došlo k adaptaci hostinských
místností. V nových prostorách se stal
hostinským Karel Hlavička, který inzeroval
znovuzřízení pivnice (dříve nazývané
U Pospíšilů) s poznámkou, že denně je
na programu hudba a tanec. Další historii
můžeme rekonstruovat jen na základě
útržkovitých pramenných zmínek. Víme,
že za protektorátu (roku 1942) dům koupila
Marta Peterková a že od roku 1945 zde jako
hostinský působil Jindřich Klepáč, který
podnik pojmenoval názvem Naše.
Roku 1946 byl dům zkonfiskován na základě
Benešova dekretu č. 108/1945 Sb. a byla na něj

Pohlednice od hostince v čp. 15, roku 1905 nazývaného U Schärffů

uvalena národní správa. Pohostinský provoz
ale patrně pokračoval dál, ostatně i hostinský

V hostinci se také odehrála některá z prvních

V roce 1865 tu vyrostl nový dům, v němž byl

kladenských kinematografických představení.

v prvním kladenském adresáři z roku 1894

Už roku 1903 jej například navštívil takzvaný

uveden hostinec Rosalie Pospíšilové. Roku

Od 60. let 20. století nesl podnik název

Americký biograf jednoho z českých

1902 se podniku ujal jako hostinský Karel

U Labužníka. V roce 1968 jej koupily

filmových průkopníků Viktora Ponrepa.

Horešovský, který inzeroval dobré kladenské

Restaurace a jídelny Kladno se sídlem

a výtečné plzeňské pivo, dále snídaně

ve Slaném, které jej provozovaly až do konce

na vidličku, chutné obědy a čerstvé večeře.

80. let. Pamětníci si možná vybaví příjemné

Další výraznou proměnou podnik prošel

Jindřich Klepáč zde zůstal až do roku 1950.

posezení v útulných prostorách této restaurace,

po roce 1912, kdy dům výrazně poškodil
rozsáhlý požár. Tehdejší majitel Josef Voňka

Rosalie Pospíšilová předala roku 1919

která byla označována také jako kavárna

nechal obnovit sál hostince a přistavěl

hostinskou koncesi Františce Pospíšilové,

a vinárna a slangově se jí říkalo Labuch.

několik ubytovacích pokojů. Za první

což byla patrně její dcera. Hostinským se stal

republiky se pak hostinec stal sídlem

František Bartl a po něm Alois Červený, který

kladenských živnostníků a používalo se

tu působil do roku 1934. V tomto roce přešla

pro něj označení Živnodům. Hostinská

hostinská koncese na JUDr. Josefa Urbana

činnost v domě nadlouho skončila v roce

a hostinským se stal Josef Podpěra.

Roman Hájek na základě publikace
Zdeňka Pospíšila Průvodce historií
kladenských hostinců, I. díl
Článek vznikl ve spolupráci se spolkem
Halda, www.haldakladno.cz

1949. Někdejší sál hostince byl roku 1951
adaptován na loutkové divadlo, jehož scéna
se brzy stala pevnou součástí české sítě
stálých kamenných loutkových divadel.
Při rekonstrukci divadla v roce 2009 se
do něj po letech vrátila i hostinská činnost
v podobě kavárny Bez konce.
Restaurace U Labužníka
Druhým adeptem na titul nejstarší
kladenské hospody je nenápadný dům čp.
15 na jižní straně náměstí. Josef Švejda
ve svém Místopisu královského horního
města Kladna, který je uložen v kladenském
okresním archivu, o tomto domě uvádí: „Roku
1599 ujal Prokop Sládek grunt po nebožtíku
Kašparovi, někdy krčma Kolbovská řečený…“
Z toho můžeme usuzovat, že již v 16. století
na tomto místě stála nějaká krčma.

Hotel u města Kladna na dobové pohlednici z roku 1899
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NC OAZA Kladno
Otevírací doba Po - Ne: 9:00 - 20:00
e-mail: oaza.kladno@levneknihy.cz
tel.: +420 312 524 388
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à 69 Kč
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Těšíme se na vás v Ateliéru zdravého obouvání SANTÉ!
Renomovaná kladenská společnost SANTÉ - zdravotní obuv s.r.o. vás zve
do Ateliéru zdravého obouvání v NC OAZA. Vybírat můžete z nové kolekce
podzimní a zimní obuvi SANTÉ.
Naše nabídka zahrnuje dámskou, pánskou a dětskou obuv, kosmetiku řady péče
o nohy a další doplňkový sortiment související se zdravým obouváním. Využijte
slevu 20 %, kterou můžete uplatnit v NC OAZA Kladno až do 15. ledna 2019.

SLEVOVÝ KUPÓN
208 %| na celý nákup

www.sante-zdravotni-obuv.cz

V Ateliéru zdravého obouvání SANTÉ NC OAZA Kladno
Platnost kuponu: 1. 11. 2018 – 15. 1. 2019
Jeden kupon může uplatnit jedna osoba na jeden nákup.
Nevztahuje se na předešlé nákupy. Nelze kombinovat s jinou akcí.
Neplatí na nákup dárkových poukazů.
Platí pouze originál kuponu vytištěný v magazínu OAZA.

HUDEBNÍ NÁSTROJE
PRO TALENTOVANÉ
ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ
STUDENTY

KULIČKOMAT

OAZA MAGAZÍN

Všimli jste si nově instalovaného „kuličkomatu“ na pasáži
NC OAZA? Po vhození dvacetikoruny se spustí celodřevěný
mechanismus a můžete sledovat rej kovových kuliček
putujících labyrintem. To hlavní ale je, že výnos automatu je
určen na nákup hudebních nástrojů pro talentované zrakově
postižené studenty v rámci stejnojmenného programu
Nadačního fondu pro všeobecný rozvoj člověka. V uplynulých
letech v tomto programu získal talentovaný Marek Duda
koncertní pozoun v hodnotě 80 000 korun a neméně nadaný
Daniel Klement může koncertovat se špičkovým saxofonem
v hodnotě 100 000 korun. Předem děkujeme za vaše
příspěvky, více informací najdete na www.nfrc.cz.

Nadační fond pro všeobecný rozvoj člověka
Salvátorská 931/8, Staré Město, 110 00 Praha 1
Číslo účtu: 234 579 887/0300 / IČO: 29026601
Obchodní rejstřík, spisová značka:
782 N u Městského soudu v Praze
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Vinařství přímo v NC OAZA Kladno
LAHVOVÁ VÍNA · SUDOVÁ VÍNA · ŠAMPAŇSKÉ
DÁRKOVÉ RUMY, WHISKY, KOŇAKY
KUBÁNSKÉ DOUTNÍKY

WWW.VINOFOL.CZ

NA CELKOVÝ NÁKUP
10 |

Platí do 10.12.2018 při předložení kupónu, neplatí pro nákup dárkových poukázek.
Vinotéka Vinofol, NC OAZA Kladno

MISTROVSTVÍ ČR

STRONG MAN

OAZA MAGAZÍN

Za podpory NC OAZA se v Kladně uskutečnilo
historicky první mistrovství České republiky
strongmanů do 105 kg.
Deset českých borců se v bouřlivé atmosféře
poměřilo v disciplínách, mezi kterými nechybělo
tahání patnáctitunového kamionu, mrtvý tah
se zhruba třistakilovým autem nebo
přenášení pytlů s pískem.
Gratulujeme nejen vítěznému Jiřímu Tkadlčíkovi,
ale i všem ostatním odvážným borcům,
jejichž výkony si zaslouží respekt.
fotografie: Sis/photo, RONNIE.CZ
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www.eucklinika.cz

Více než 90 % žen s nádorem
prsu v počátečním stadiu
se zcela vyléčí
Přijďte na vyšetření včas!

• Na Kladně ročně vyšetříme téměř 16 tisíc žen
• Disponujeme nejmodernější přístrojovou technologií
• Máme špičkové odborníky
• Nabízíme komplexní péči v oblasti prevence rakoviny prsu

Prevence nebolí.
Na nic nečekejte a objednejte se ještě dnes!
Tel.: 312 619 128
12 |

v naší péči

NOVÁ

KAVÁRNA
• pro vaše schůzky a jednání
• kvalitní káva a občerstvení
• příjemné posezení

OTEVŘENO
V PROSTORÁCH
FOOD COURTU
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ROZPIS UTKÁNÍ
OAZA MAGAZÍN

POJĎME FANDIT
RYTÍŘŮM!
ROZPIS UTKÁNÍ
KOLO

DATUM

S KÝM

ČAS

21

so 3. 11. 2018

Rytíři Kladno – HC Slavia Praha

16:00

23

st 14. 11 2018

Rytíři Kladno – HC Motor České Budějovice

18:00

25

po 19. 11. 2018

Rytíři Kladno – SK Trhači Kadaň

18:00

28

po 26. 11. 2018

Rytíři Kladno – HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o.

18:00

30

so 1. 12. 2018

Rytíři Kladno – HC Stadion Litoměřice

16:00

31

st 5. 12. 2018

Rytíři Kladno – HC Frýdek-Místek

18:00

32

so 8. 12. 2018

Rytíři Kladno – HC RT Torax Poruba

16:00

33

po 10. 12. 2018

Rytíři Kladno – Valašský hokejový klub

17:10

35

so 15. 12. 2018

Rytíři Kladno – HC Dukla Jihlava

16:00

37

st 19. 12. 2018

Rytíři Kladno – HC ZUBR Přerov

18:00

39

čt 27. 12. 2018

Rytíři Kladno – LHK Jestřábi Prostějov

18:00

42

so 5. 1. 2019

Rytíři Kladno – HC AZ Havířov 2010

16:00

44

st 9. 1. 2019

Rytíři Kladno – SK Horácká Slavia Třebíč

18:00

47

st 16. 1. 2019

Rytíři Kladno – HC RT Torax Poruba

18:00

49

st 23. 1. 2019

Rytíři Kladno – HC Benátky n. J.

18:00

51

po 28. 1. 2019

Rytíři Kladno – HC Slavia Praha

18:00

53

so 2. 2. 2019

Rytíři Kladno – HC Motor České Budějovice

16:00

55

st 13. 2. 2019

Rytíři Kladno -– SK Trhači Kadaň

18:00

58

st 20. 2. 2019

Rytíři Kladno – HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o.

18:00

60

út 26. 2. 2019

Rytíři Kladno – HC Stadion Litoměřice

18:00

Vstupenky můžete
zakoupit v síti SazkaTicket
a online na webových
stránkách Rytířů Kladno

RYTÍŘSKÉ NAROZENINY
PŘÍMO NA STADIONU!
Chcete svým narozeninovým dárkem zaujmout? Popřejte svým dětem,
rodičům, blízkým nebo kamarádům přímo na ligovém utkání Rytířů Kladno.
Více na http://www.rytirikladno.cz/cz/narozeniny
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KULÍŠKOV
- DĚTSKÁ HERNA S POSEZENÍM PRO RODIČE
- P O Ř Á D Á N Í N A R O Z E N I N O V ÝC H O S L AV
- DĚTSKÉ PROGRAMY PRO DĚTI I RODIČE
JSME TU PRO VÁS KAŽDÝ DEN
A TĚŠÍME SE NA VÁS !

www.kuliskov.cz

KACHNÍ PAŠTIKA
Postup:
Cibule nakrájíme na tenké polokroužky. Rozpálíme na velké pánvi
trochu sádla a cibuli pomaleji opékáme. Mezitím připravíme játra,
nakrájíme na kousky a zamícháme s nasekaným česnekem a douškem
portského či koňaku. Když je cibule skoro do zlatova, přidáme do pánve
dosti sádla, aby tam byla vrstva silná přibližně 2 cm. Hezky to celé
rozehřejeme a opatrně (cáká to, zástěra není od věci) vložíme játra.
Necháme osmažit, otočíme a promícháme, ale pomalu, aby se to
pořád trochu smažilo a aby z masa nevytékala šťáva. Stáhneme
k tomu pár větviček tymiánu a přidáme hrubě drcený pepř.
Když je dosmaženo (jatýrka hotová, ale ne vysušená), přidáme
poctivého panáka alkoholu a stáhneme z ohně. Teď teprve
osolíme. Když obsah pánve trochu vychladne, celé to rozmixujeme
na příhodnou konzistenci. Pak paštiku napěchujeme do nádobky,
povrch uhladíme. Necháme vychladit. Nakonec roztopíme
trochu sádla s tymiánem a pokryjeme povrch paštiky.

Budete potřebovat:
• kachní játra 750 g
• červená cibule 750 g
• česnek – 4 stroužky
• tymián, pepř/sůl
• vepřové sádlo
• chilli paprička
• portské či koňak

www.restauraceletna.cz
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54

53

 DĚTI, ŠKOLA, KNIHY

 RESTAURACE A KAVÁRNY

45 - Beruška
32 - Dětský koutek Kulíškov
10 - Levné knihy
30 - Pompo hračkářství

52

 DOMÁCNOST, INTERIÉR, ELEKTRO

51

29 - Alza.cz
40 - Grand Koil
53 - JENA nábytek
06 - Kitos – domácí potřeby
33 - Koberce Trend
52 - Okay elektro
15 - OTTAS mobilní příslušenství
18 - SCANquilt

34
36

41 - Bufet.cz
19 - Cactus
49 - Dream Café
09 - Hong Fu
43 - Kebab
42 - Pizza

33

 KRÁSA A ZDRAVÍ
47
50

48

38

46

31

45

30

40

44
43

32

42

 MÓDA A OBUV

41

49

16 - NicKris
31 - Santé – zdravotní obuv
17 - Zebra – spodní prádlo

29
28
26

19
18

10

17

11

21

 SPORT

23 - D-sport
51 - Dream Body Fitness
34 - Sportisimo

 SUPERMARKET
01 - Billa

 ZÁBAVA

50 - Rebuy Stars
48 - Síň slávy kladenského hokeje

Autovysavač a parfémovač
Samoobslužná myčka

36 - Auto Smažík
13 - Geco tabák
14 - Květiny Novák
04 - Minit
54 - Mountfield
20 - PetCenter
12 - Vinotéka Vinofol
47 - Vše za půlku

20

38 - Czech POINT
28 - Invia
25 - Penguin čistírna

 SLUŽBY NA PARKOVIŠTI

 OSTATNÍ

25

09

05 - Lékárna Dr. Max
44 - Perfekt Hair – kadeřnictví
21 - Rossmann
46 - Tokyo Nails – nehtové studio
11 - Yves Rocher
26 - Zdravá výživa

 SLUŽBY

16

12
13

06

14

05

04

01

23

LEGENDA
WC

DĚTSKÁ
ZÓNA

OSTRAHA

PŘEBALOVACÍ
PULT

SPRÁVA
CENTRA

BANKOMAT
VCHOD

www.oazakladno.cz
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DĚTSKÁ STRÁNKA
OAZA MAGAZÍN

Kdo má ZIMU rád,
jde si s námi HRÁT!

JSTE SOUTĚŽIVÍ?
Vezměte si tužku nebo
pastelku a zkuste co
nejrychleji projet dráhu
bez dotknutí stěn nebo
překážek. Poproste rodiče
nebo sourozence, ať vám
změří čas.

ZAJÍMÁ VÁS HOKEJ?
Víte, kolik hráčů smí být při hře na ledě?
Nakreslete správný počet hráčů jako kolečka.

MÁTE POSTŘEH?

CÍL

Najdete mezi sněhuláky pět rozdílů?
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Léto 2019 v prodeji
Nízká záloha od 500 Kč
→ Nepropásněte slevy za včasný nákup až 40 %
a bonusy (výlety, parkování a dítě zdarma)
→ Nejširší nabídka dovolené na trhu

→ Faktor 100 – garance odletu na dovolenou

Nová pobočka v NC OAZA
otevírací doba: Po–Ne 9.00–19.00 • telefon: 778 412 311,2,3
e-mail: kladno@invia.cz • poloha: food court, vedle Alza.cz
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