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zprávy z města

Slovo
starostky
Vážení spoluobčané,
Město Nová Role má novou radu
ve složení: Jitka Pokorná - starostka,
MUDr. Hana Nesybová, Ing. Václav
Bechiňský, Ing. Libor Škarda a Jiří Sýkora – místostarosta.
Pomalu připravujeme rozpočet na příští rok. Je třeba se shodnout
na investičních akcích a prioritách. Pevně věřím, že budeme se zastupitelstvem všichni společně spolupracovat jako jeden tým tak, aby se
našemu městu dařilo stejně jako v posledních letech. Ustanoveny jsou
též komise, které jsou poradním orgánem rady města a výbory jako
kontrolní orgány zastupitelstva města. Upřímně se těším na spolupráci
s těmi, kteří mají zájem o město a jeho obyvatele.
Příští rok se musíme věnovat především projektování nových záměrů.
Je pravdou, že doba přeje připraveným a bez kvalitních projektů můžeme přijít o finanční podporu státu v podobě dotačních titulů. Aktuálně
jsme zahájili projekt tzv. obchvatu k průmyslové zóně podél kolejí přes
tzv. psí louku. Tato aktivita je nesmírně náročná a budeme rádi, pokud
se nám podaří dokončit celý projekt na podzim roku 2019. Pevně věřím, že se tato investiční akce setká s podporou všech zastupitelů města.
V minulém volebním období se uskutečnila celá řada stavebních akcí,
ale musím sebekriticky konstatovat, že ne všechny se podařilo úplně

zdárně zrealizovat. Nyní stojíme na prahu nového volebního období a jistě budeme komunikovat i s vámi o tom, co je třeba ve městě
budovat a vylepšovat. Na stránkách města jsou kontakty na všechny
z vedení a já si dovolím vás tímto vyzvat, máte-li jakýkoliv problém či
připomínku, neváhejte nás kontaktovat.
V čase, kdy pro vás píši tyto řádky, se nacházím v předvánočním
období a intenzivně se věnuji charitativní burze a tradiční pomoci,
kdy plníme vánoční přání dětem ze sociálně znevýhodněných rodin
a seniorům v našem městě. V tzv. stromu splněných vánočních přání
máme 27 dětí z rodin, 15 dětí z dětského domova v Mezirolí a 6 seniorů
z Nové Role. Burza v letošním roce splnila svůj účel a já v tuto chvíli
opravdu nevím, jak dostatečně vyjádřit svůj velký vděk a poděkování
vám všem, díky kterým se nám podařilo získat neuvěřitelných 44 800
korun. Přesná dokumentace o všech aktivitách spojených s vánoční pomocí je každému k nahlédnutí v mé kanceláři.
Přeji vám všem hodně úspěchů, štěstí, pevné zdraví a hodné lidi ve
svém okolí v roce 2019. Dovolím si vás pozvat na tradiční hovory se
starostkou, které se budou konat každé poslední pondělí v měsíci. Přijďte si popovídat o tom, co vás trápí a v čem bych mohla být nápomocná.
S přáním všeho dobrého
Jitka Pokorná, starostka města Nová Role

Členové rady města
ve volebním období
2018 - 2022

2019

Proč se dělá nepořádek kolem sebe?
Bydlím v Mezirolí 5 let a za tu dobu jsem slyšel několik výtek na
nečistotu v obci Mezirolí, na nečistotu kolem popelnic, na nečistotu
kolem kontejneru na bioodpad, na malý počet sběrných nádob na
separovaný odpad, na špatnou zimní údržbu, nesekání obecních pozemků atd. Snad vždy z těch výtek vyšla jako chybující či nestíhající
Technická služba Nová Role.
Po zkušenostech z posledních měsíců však musím konstatovat, že
v několika případech to bylo pouhé svalování viny na ostatní. Plné
sběrné nádoby bývají, ale také bývají plné jen a pouze kvůli prázdným obalům či krabicím, které nejsou žádným způsobem sešlápnuty,
zmenšeny. A nebo jsou nádoby plné proto, že je někdo z nás schopen
do nádoby na sklo hodit plastový pytel plný papíru, hliníku, plastu (na
snímku). Nepořádek kolem kontejneru na bioodpad se jistě nevytváří
sám. Další aktuální zkušenost je z konce listopadu. Stačí se podívat
na další snímek, kdy jeden z občanů Mezirolí nebyl schopen krabici,
ve které obdržel zásilku, dát do sběrné nádoby a bez výčitek ji nechal
ležet vedle. Asi není třeba popisovat to, jak v počasí, kdy padá sníh,
prší, mrzne, bude po pár dnech lepenková krabice vypadat. A tak jsem
si představil, jak to musí u dotyčného vypadat doma nebo ve firmě.
Házení odpadků na podlahu, protože odpadkový koš je daleko nebo
je plný, házení větších krabic či odpadků rovnou z okna…. Ale proti
gustu, žádný dišputát. Jak to vypadá uvnitř soukromého vlastnictví,
do toho nikomu nic není. Jak to ale vypadá na veřejném prostranství,
které je znečišťováno záměrnou chybou jiného, to už jedno není. Ne-

rozumím tomu, proč by občan Mezirolí, který bydlí na druhém konci obce, měl dělat nepořádek ostatním spoluobčanům a kazit jim tak
vzhled části obce, ve které se dobře bydlí.
Když se vrátím na začátek, jistě v Nové Roli nefunguje Technická
služba od toho, aby učila své občany pořádku a čistotě ani primárně
od toho, aby nepořádek, který udělal ten či onen, uklízela. Kdybychom
byli ohleduplní a chovali se tak, jak je ve 21.století standartem, možná
by druhým zbyla spousta času na jiné či užitečnější činnosti. Třeba
napříště pan Volný z Mezirolí onen nepořádek nevyprodukuje a nám
všem zůstane obec a okolí sběrných nádob o něco déle čistější….
J. Řezáč, Mezirolí

Dobrovolní dárci krve
Dobrovolní dárci krve si zaslouží velké uznání celé společnosti a ob-

Ing. Václav Bechiňský
vasek.role@gmail.com – školství a sport

rovské poděkování od všech potencionálních příjemců.
V roce 2018 bylo oceněno 8 lidí z Nové Role a Mezirolí stříbrnou
(za dvacet a více odběrů) a zlatou (za čtyřicet a více odběrů) medaili
profesora Janského.
15.3. Věra Sax - zlato
24.5. Vojtěch Kružliak - stříbro
28.6. Zdeněk Kadlec - zlato
28.6. Tomáš Lang - zlato
28.6. Adéla Ondrušova - stříbro
29.11. Petr Vavřík - zlato
29.11. Lucie Kviderova - stříbro
29.11. Jiří Václavíček – stříbro

MUDr. Hana Nesybová
hananesybova@novarole.cz – zdravotní a sociální věci

Zlatý kříž za 120 a více odběrů krve, získal pan Miloš Houšťava. Ocenění převzal z rukou paní hejtmanky KK.

Jitka Pokorná – starostka města
jitkapokorna@novarole.cz – městské lesy a životní prostředí
Jiří Sýkora – místostarosta města
jirisykora@novarole.cz – realizace oprav a investičních akcí města
Ing. Libor Škarda - liborskarda@novarole.cz
plánování, příprava dohled na realizace investičních akcí města
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Všem oceněným gratulují jménem města Nová Role i jménem svým.
Nesmírně si vážím vašeho rozhodnutí darovat kus sebe bez nároku
na odměnu.
Jste hrdinové všedních dnů, kteří zachraňují životy druhých.
S úctou Jitka Pokorná
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Oslavy 100 let vzniku
Československa v Nové Roli
Oslavy 100 let vzniku Československa se naše město rozhodlo oslavit
důstojným způsobem a u příležitosti této události se v Nové Roli konalo hned několik událostí. Jednou z nich byla výstava „Průřez historií
Nové Role“, kterou uspořádal dne 25. října spolek Novorolští patrioti za
finančního přispění města. Pozvánka odvysílaná i v ČRo a zvací plakáty
předurčovaly vyšší návštěvnost, a proto byla vernisáž rozdělena na dvě
části. Slavnostní zahájení bylo určeno pro zvané hosty (spolky, rodáky,
organizátory, zaměstnance městského úřadu aj.) a další pro širokou veřejnost. Své prostory pro tento účel poskytla Městská knihovna a Dům
dětí a mládeže, přičemž zaměstnancům těchto institucí patří velký dík
za pomoc při realizaci výstavy. Stěny hlavní chodby byly vyzdobeny obrázky tematicky zaměřenými na uplynulé století a seřazenými do vláčku
s vagony. Ty vyrobili žáci naší MŠ. O hudební doprovod se postaral smí-

Nechyběla ani státní hymna. Po úvodních slovech členů spolku a starostky města místní pěvecký sbor Chorea nova zazpíval několik písní,
mimo jiné i známou „Ach synku, synku“.
Hlavním bodem slavnostní vernisáže bylo otevření výstavy. Ve výstavní síni čekalo na návštěvníky přes dvacet velkoformátových tematicky
zaměřených posterů (plakátů) reflektujících bohatý historický vývoj
obce sahající i před zlomový rok 1918, jejichž obsahem byly především
zajímavosti z oblasti politického či urbanistického vývoje obce, sportu
a kultury. Pro výstavní účely byly některými občany zapůjčeny i unikátní
dobové exponáty. K vidění byly i osobní dobové dokumenty či kopie
stavební plánové dokumentace pořízené v archivu Stavebního úřadu.

Další pěknou akcí bylo SÁZENÍ STROMU SVOBODY u kostela sv. Michaela v neděli 21. 10. 2018. Krásnou lípu vysoutěžili žáci
3. A s paní učitelkou Miluškou Duškovou v rámci celostátní akce 72 hodin. Děti upravily i prostranství kolem kostela, natřely lavičky, zasadily
kytky a připravily krátký program na tuto slavnostní akci. Velké díky
patří pracovníkům TS, kteří se postarali o technické zajištění akce.

šený orchestr při ZUŠ pod vedením ředitele pana Marouše. Osazenstvo
se mohlo zaposlouchat do části skladby „Vltava“ od Bedřicha Smetany a
poté následovala „Ta naše písnička česká“ od Karla Hašlera.

Na 2. stupni oslavovali až 9. 11. Žáci se pod vedením učitelů seznámili
s některými oblastmi života v Československu. Pokusili se uvařit podle
receptur první republiky, seznámili se s několika významnými osobnostK oslavám se díky naší knihovně připojili i novorolští občané. Marcela
Toužimská zapojila Novou Roli do akce s názvem ČESKÝ DEN S ČESKÝMI VLAJKAMI, kterou uspořádalo Muzeum rekordů a kuriozit
Pelhřimov. A tak naše město přispělo svým počtem 1 058 vlajek k celorepublikovému rekordu, jenž byl vytvořen v den státního svátku 28. října 2018. V zapojených 2 445 obcích bylo tento den vyvěšeno 225 191
českých vlajek.
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K oslavám se připojila i Základní škola. Paní učitelky 1. stupně připravili 31. 10. 2018 pro své žáčky geocaschingovou hru ODKAZ STOLETÉ
DÁMY. Děti hledaly po Nové Roli krabičky s indiciemi, které po návratu
do školy doplňovaly do textu o naší zemi a její historii. Díky krásnému
počasí a nadšení všech zúčastněných se akce vydařila na jedničku. S hledáním i s plněním úkolů si poradili i malí prvňáčci.

LISTOVKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ ROLI 2018

mi, objeviteli a vědci. Zjistili, kolik významných sportovců měla naše republika v průběhu století, jaká móda se nosila za první republiky, kdo
byli všichni naši prezidenti. V průběhu dne všechny třídy navštívily velmi povedenou výstavu v knihovně. Měly možnost se porozhlédnout po
Nové Roli prostřednictvím dobových fotografií, některých dokumentů
a uvědomit si tak, jakou složitou cestou prošlo město v průběhu 100 let.
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Vánoční strom
v Mezirolí
Rozsvícení vánočního stromu se odehrálo na návsi. Ne tedy přímo
na pozemku návsi, kde v té době zela více než půl metru hluboká díra,
ale na přilehlé komunikaci a dalších pozemcích.
Díky panu místostarostovi města zde byl nazdoben jeden ze vzrostlých smrků a postaveno několik přístřešků pro příchozí. Náš občan
pan Zdeněk Vácha přistavil nákladní auto, které sloužilo jako podium
pro děti ze ZUŠ v Nové Roli, které zde pod vedením pana učitele Karla Švece přezpívaly více než hodinové pásmo koled a písní s vánoční
tématikou.
O vynikající a dostačující občerstvení se postarala rodina a parta kolem našeho občana pana Radka Švejdara. Vítanou a milou novinkou
byl prodej krásných adventních věnců, jmelí a dalších dekorativních
věcí z dílny naší občanky paní Olgy Jonašové.
Hojné sešlosti místních i okolních využil předseda Osadního výboru Mgr. Vojtěch Kružliak, aby v Mezirolí přivítal manžele Bendovi
z č.p. 251, kteří se v posledním listopadovém týdnu přihlásili v obci
k trvalému pobytu, čímž Mezirolí překročilo 500 trvale hlášených obyvatel.
Součástí rozsvícení vánočního stromu byla i krásně nasvícená a vyzdobená místní kaplička za což patří poděkování manželům Helclovým, stejně jako za celoroční údržbu a okolí kapličky panu Evženu
Švihlíkovi a jeho družce Mirce.
Celou slavnostní a pěknou akci ve velmi krátkém časovém období
zorganizoval skvělý tým členů Osadního výboru Mezirolí, za finanční
pomoci Města Nová Role. Jim všem patří naše poděkování.

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ

Okresní a krajské finále ve stolním tenisu
Trio reprezentantů Základní školy Nová Role dosáhlo historického
úspěchu. Naše základka je třetí nejúspěšnější školou v celém Karlovarském kraji ve stolním tenise. Dominik Svoboda, Lukáš Tomas a Peter
Lieskovan bravurně zvládli dne 9. 11. 2018 okresní finále v KV. Obhajobou loňského vítězství si zajistili postup do krajského finále.
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Dne 14. 11. 2018 se tři pingpongoví mušketýři vydali do Chebu, kde
se v tělocvičně gymnázia střetlo 6 nejlepších školních družstev Karlovarského kraje. Získali bronzovou medaili, což je pro ZŠ Nová Role
historicky nejlepší umístění ve sportovních soutěžích starších žáků
8. a 9. tříd.
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Okresní finále florbalu Svět záchranářů

Mladí hasiči Mezirolí opět v kraji nejlepší

Ve středu 21. 11. 2018 pořádala naše škola okrskové kolo ve florbale
mladších žáků 6. a 7. tříd v kategorii chlapců a dívek. Ve vyrovnaných
bojích uspěla obě naše družstva a vybojovala postup do okresního finále v Karlových Varech. Na hřišti v Hale míčových sportů u hokejové arény jsme se 28. 11. 2018 pokusili o zázrak v podobě postupu do
krajského finále. Nevyšlo to. Přesto čtvrtá místa znamenají, že ZŠ Nová
Role v konkurenci zhruba 30 škol okresu Karlovy Vary má ve florbalu
vynikající výsledky.

Druhou část sportovní sezóny dotáhli starší žáci SDH Mezirolí do
vítězného konce a 14. 10. 2018 na Březové opět převzali krásný pohár
pro vítěze Ligy MH Karlovarského kraje. V devíti závodech dokázali
6x zvítězit, jednou byli druzí a 2x třetí. Po roce obhájili loňské vítězství. Je to pět let za sebou, začalo to v roce 2014, 2015, 2016 vítězstvím
v mladší kategorii a tato parta pokračuje dál.

Chování žáků v mimořádných situacích – to je jeden ze školních výstupů. Proto všichni žáci naší školy absolvovali od září do listopadu
některý z programů výcvikového střediska SVĚT ZÁCHRANÁŘŮ
v Karlových Varech – Tuhnicích. Od prvnáčků až po deváťáky se dozvěděli a prakticky vyzkoušeli, jak se chovat v situacích, které ohrožují
jejich život, např. při setkání s neznámou osobou, hromadné havárii,
úniku nebezpečných látek, velkém požáru, teroristickém útoku, záplavách apod. Tato aktivita bude i v dalších letech zařazována do výuky
naší ZŠ.

8. 12. 2018 jsme sezónu zakončili krajskými halovými závody v běhu
na 60 m v tzv. tunelu v Sokolově na Baníku. Všichni zúčastnění: Honza
Cinegr, Marian Geťko, Zdenda Vácha, Matěj Vácha a Adriana Petriko-

Hejtmanův pohár
Povedlo se. Po sečtení všech sportovních výsledků a bodů za hejtmanské výzvy se naše škola ve 4. ročníku HP opět dostala na stupně
vítězů. V této celostátní soutěži, kterou pořádá Asociace amatérských
sportů, jsme získali v Karlovarském kraji krásné 2. místo, v republice
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20. 10. 2018 se Honza Cinegr a Matěj Vácha rozhodli poměřit síly
i v soutěži TFA mladých hasičů v Oloví. Soutěž, která v překladu znamená – nejtvrdší hasič přežívá, prověřili fyzické schopnosti závodníků
na náročné překážkové trati, ve starší kategorii i s dýchacím přístrojem
na zádech. Matěj Vácha se v této nové soutěži umístil na 2. místě.

vá předvedli výborné výkony a v kategorii starší žáci se umístili: Matěj
Vácha – 3. místo a Adriana Petriková 2. místo. Dále Adri v kategorii
dorostu v „trojákování“ obsadila 3. místo.

jsme byli šestí! Poděkování si zaslouží nejen všichni žáci, ale i učitelé
a další pracovníci školy, kteří k tomuto úspěchu přispěli a hejtmanskou dráhu si proběhli.

8

LISTOVKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ ROLI 2018

9

sport

sport

01-02
2019

28. ročník Velké ceny Nové Role
Dne 10. 11. 2018 se ve sportovní hale TJ Nová Role se uskutečnila
28. VC Nové Role ve vzpírání. Startovalo celkem 32 vzpěračů včetně
6 žen.
Oddíly:
Lokomotiva Cheb, Rotas Rotava, Start Plzeň, SKV Teplice, Sokol
Vyšehrad Praha, Bohemians Praha, Baník Sokolov, SK Břehy, Baník
Meziboří, TJ Nová Role.
Ve slavnostně vyzdobené sportovní hale zahájila soutěž starostka
města Nová Role, paní Jitka Pokorná. Soutěž byla hodnocena na body
Sinclaire.
Ženy:
1. DINGA ELEONÓRA (R.Rotava) / 179(75+104) / 213,79 Si
2. KOCUROVÁ PAVLÍNA (TJ N.Role) / 147(66+81) / 159,02 Si
3. JURKOVÁ ADÉLA (St.Plzeň) / 135(60+75) / 158,61 Si
6. SIRMAIOVÁ ANNA (TJ N.Role) / 63(27+36) / 88,03 Si

Muži do 85 kg:
1.POLHOŠ MAREK (B.Sokolov) / 175(75+100) / 269,06 Si
2. PASTOREK STANISLAV (L.Cheb) / 150(65+85) / 231,87 Si
3. DOLEŽAL PETR (SKV Teplice) / 170(78+92) / 228,41 Si
4. PODŠER MILOŠ (TJ N.Role) / 185(80+105) / 221,64 Si
Muži nad 85 kg:
1. KOVAČ DUŠAN (B.Meziboří) / 260(115+145) / 303,75 Si
2. MANHART VÁCLAV (L.Cheb) / 270(120+150) / 293,49 Si
3. ORAČKO DOMINIK (B.Sokolov / 290(130+160) / 292,95 Si
Zvláštní cenou byli vyhodnoceni 3 nejlepší vzpěrači na dosažené
body Sinclaire a 1 žena. Ocenění získali i 3 nejstarší účastníci kategorie
Masters. Nejstarším účastníkem vzpěračské soutěže byl pan MIROSLAV KUBINEC, ročník 1939 z B.Sokolov.
S pozdravem
A. Kocur, předseda oddílu vzpírání TJ Nová Role

Masters :
1. ANGER JAN (SKV Teplice) / 287(132+155) / 370,31 Si
2. KUKUČKA JAN (S.Vyšehra) / 130(55+75) / 362,15 Si
3.PODHOLA ANTONÍN (SKV Teplice) / 170(75+95) / 320,04 Si

NOVOROLSKÝ ZPRAVODAJ

10

LISTOVKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU V NOVÉ ROLI 2018

11

sport

Porcelánový běh 2018
Třetí ročník Porcelánového běhu je úspěšně za námi. A letos v duchu známého pořekadla „Na potřetí všeho dobrého.“ – vzali jsme to
nejlepší z prvního i druhého ročníku, tedy atraktivní krosovou trasu
a krásné podzimní počasí. Porcelánový běh se tak definitivně stává
významným pojmem, o čemž svědčí zařazení do HOPR Ligy běžců
Karlovarského kraje (pod taktovkou Michala Havlíčka) a letos navíc
do bonusové minisérie „Podzimní kraj porcelánu“. Závod také nabral
mezinárodní rozměr, protože jsme přivítali účastnici z německého
Plauenu.
Letos se v Nové Roli sešlo 133 běžců, z nichž 85 běželo hlavní závod.
Vítězem a držitelem rekordu na trati Porcelánového běhu je Radek
Sedněv (Triatlet KV), který si s 6,15 km a 92 výškovými metry poradil
v čase 22:09 (tempo 3:36/km). Mezi ženami suverénně zvítězila Ulrike
Schwalbe (Plauen) s časem 25:43 (tempo 4:11/km). Medaile a originální porcelánové ceny si letos odneslo 15 dospělých běžců a 18 dětí.
Pořadí v dospělých kategoriích bylo následující: M39 – 1. Radek Sedněv (Triatlet KV), 2. Pavel Procházka (AK Sokolov), 3. Jakub Coufal
(Witte Bike Team); M49 – 1. Slávek Švejdar (Triatlet KV), 2. Tomáš
Lang (ŠAK Chodov), 3. Marek Macháček (Triatlet KV); M50+ –
1. Milan Kožák (SC Start KV), 2. Michal Landiga (Witte Bike Team),
3. Jindřich Mikeš (Triatlet KV); Ž34 – 1. Štěpánka Brožková (Witte
Bike Team), 2. Nela Kristenová (Triatlet KV), 3. Jana Pavlinská (New

Roll Runners); Ž35+ – 1. Ulrike Schwalbe (Plauen), 2. Romana Lubinová (SC Start KV), 3. Alžběta Pospíšilová (New Roll Runners).
Mezi dětmi většinou vítězili reprezentanti karlovarského Triatletu,
ale nechyběli ani závodníci oddílů ŠAK Chodov, TJ MDDM Ostrov
či domácích New Roll Runners. Nejmladšímu účastníkovi bylo pět let,
nejstarší pak letos oslavil krásné 74. narozeniny. Průměrnému běžci
hlavního závodu by pak bylo 38 let a trasu by zvládnul za 33:20 (tempo
5:25/km). Na to, jak závod vlastně vypadal, se můžete podívat očima
našich fotografek – Lídy Němcové a Nely Sládečkové.
Tým New Roll Runners by rád poděkoval všem, kteří v sobotu
20. října byli součástí Porcelánového běhu – tedy samotní běžci, jejich
doprovod, věrní fanoušci, naši dobrovolníci, skvělí fotografové a fotografky, časoměřiči, registrátoři, vyplňovači diplomů a všichni ostatní,
kteří závod nesabotovali. Největší dík patří Domu dětí a mládeže Nová
Role, bez jejichž pomoci by zřejmě žádný závod nebyl. Děkujeme také
všem sponzorům – městu Nová Role, firmě Thun 1794, a.s. – porcelánka Nová Role a Klášterec nad Ohří, Travel Free Shop Kraslice,
Rodinné farmě Kubernát Děpoltovice a Tenisovému klubu Nová Role
za poskytnuté zázemí. Určitě jsme na někoho zapomněli, tak se radši
omlouváme předem. Nicméně se těšíme na další akce, na kterých se
s vámi všemi zase potkáme, třeba na čtvrtém ročníku novorolského
běhu s čelovkou :)

Novorolský zpravodaj 01-02/2019 ∙ Vydává město Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role ∙ Listovka městského úřadu, MK ČR E11996 - periodický
tisk územního samosprávného celku ∙ Počet výtisků 1850 ks ∙ Uzávěrka všech příspěvků do dalšího čísla vždy 10. den v měsíci
∙ Příspěvky shromažďuje městský úřad, který však nezodpovídá za jejich obsah.
∙ Sazba, grafická úprava a tisk: MEDIA a.s., Botanická 252/6, 362 63 Karlovy Vary - Dalovice, www.mediaas.cz
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