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Oresi & Creativo
Být jedničkou zavazuje…

Creativo je trend: Proměňte své bydlení v živý prostor!

Návrháři Oresi sledují moderní design kuchyní v duchu aktuálních trendů a mění ho v nadčasový
výraz dlouhodobě hezkého a přitažlivého nábytku. Proto znáte kuchyně Oresi z řady televizních
pořadů a seriálů. Jak se staví sen, Česko na talíři, Tescoma s chutí, Ordinace v růžové zahradě, Ulice,
Cesty domů, Rodinka a další, tam všude hrají kuchyně Oresi jednu z hlavních rolí. Spolehlivost kuchyní Oresi garantuje nadstandardní, sedmiletá záruka, která je všem zákazníkům poskytována zdarma.
Díky poměru kvalita /cena prodává Oresi nejvíc kuchyní na českém trhu.

Nejpopulárnějším trendem současného bydlení je propojování kuchyně s jídelnou a společenským prostorem. V době, kdy na své blízké máme stále méně
času, je společný prostor bytu výbornou možností, jak být co nejvíc spolu.
Nábytek Creativo umožňuje propojit stylově kuchyň se zbytkem bydlení. Princip je jednoduchý, ale v jistém smyslu je jako všechny jednoduché věci geniální.
Dezény a vzory z kuchyňského nábytku Oresi jsou přeneseny na přizpůsobivé
a tvarově atraktivní moduly Creativo. Atmosféra, kterou pro vás má vaše kuchyně, může plynule pokračovat v obývacím prostoru nebo kdekoli ve vašem
bytě. S Creativem si nebudete zařizovat obyčejný byt. Buď vy sami, nebo
s pomocí našich designérů budete tvořit kousek světa jen podle sebe.

… a teď vám přinášíme nové možnosti pro celý byt
Váš interiér, jeho obývací, relaxační nebo pracovní část můžete teď vybavit nábytkem, který navazuje na design kuchyní Oresi. Buďte in – dejte svému bydlení koncept.

Creativo je hra:
Věřte, že bydlení není nuda!
Spolutvůrce nábytku Creativo
italský designér Andrea Capovilla
říká: Moc si přeju, aby lidé přijali
Creativo jako hru a potěšení.
Jednotlivé moduly a dezény jsou
bohatě kombinovatelné. A Creativo
se tak jmenuje proto, že vyzývá
každého, aby si užil potěšení tvořit
vlastní bydlení. Zkoušejte a hledejte
kombinace a propojení, která
se vám líbí, a uvidíte, že Creativo
vám vždycky bude k službám.
A věř te mi, že s kreativním
přístupem bydlení rozhodně
není nuda!

Creativo je výhodné: Jako vždy u Oresi!

Creativo je výzva: Staňte se designérem svého světa!
Creativo je nábytek s důrazem na vaši fantazii, potřeby a přání. A hlavně
na vaše představy o ideálním bydlení. Creativo má nekonečně tvůrčích
možností. Mezi umělci se říká: Tvůrčí je ten, kdo určí. A přesně tak budete
pracovat s Creativem. Určete, jak má vypadat vaše bydlení a Creativo vám
je vytvoří. Nemusíte být školeným designérem. S Creativem stačí, když
víte, co vám vyhovuje.

Obývací pokoje, hala, ložnice, pracovna, pokoj pro hosty,
to vše zvládne Creativo přesně podle vaší představy.
Ale ani ta nejsložitější řešení vás nebudou stát moc peněz. Creativo prodáváme za mimořádně výhodné ceny.
A naši odborníci na prodejnách vám pro každé zadání
připraví perfektní graﬁcký návrh ve 3D, samozřejmě
zadarmo. A jako vždy u Oresi, i tady říkáme:
Porovnejte naši nabídku s konkurencí!
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Noble

Máte smysl pro vznešenost a eleganci?
Zdá se, že chcete bydlet v exkluzivním
prostředí, ale nechcete se stěhovat. Tak
když nemůžete mít rezidenci na vrcholku
newyorského mrakodrapu, vytvořte si své
noblesní a elegantní hnízdo tam, kde zrovna
jste. V černém lesku modulů Noble se vše
odráží s jemným, ale zřetelným ztlumením.
Jako by tento povrch sám vzbuzoval respekt
ve svém okolí. Jako by říkal: Mí majitelé
nebudou, prosím, rušeni. Tento prostor
a tento čas patří pouze jim. My ostatní
můžeme jen obdivovat.
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Fiama

Jste odvážní, plní energie
a život vás doslova vzrušuje?
Vaše bydlení pro vás není jen útulným
přístavem, kde čerpáte sílu. Váš byt je pro
vás startovací rampou, ze které každý
den odlétáte do života plného podnětů,
kontaktů a aktivit. Zvolte si nábytek Fiama
v mimořádně apartním odstínu červené,
který připomíná víno z Bordeaux. Váš byt
bude mít stejnou jiskru jako toto věhlasné
víno. Efektní červená navíc nabízí mimořádné
možnosti pro kombinace s jinými barvami.
Kombinační klíč našeho designéra vám napoví.
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Pulita & Fiama

Líbí se vám byt, který září
čistotou a harmonií?
Jsou interiéry, které za všech okolností
vypadají upravené a pěkné. Právě tak
působí v každém bytě zářivě bílé skříňky
Pulita. Jejich bílý lesk přidává každému
bydlení světlo a zvyšuje pocit, že je všechno
v ladu a skladu na svém místě. Bílá barva
posiluje vzdušnost místnosti. Každý prostor
tak opticky zvětšuje. A navíc navozuje milou
a přátelskou atmosféru. Propojte kuchyň
a obývací pokoj těmito bílými moduly
a získáte byt plný radosti a harmonie.
A ještě můžete nad naším obrázkem uvážit,
jak zajímavý vám připadá kontrapunkt
se skříňkami Fiama.
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Samoa

Jste pro tradiční přírodní dezén s moderním výrazem?
Teakové dřevo dýchá skutečnou přírodou, ale zároveň tento dezén působí svou jemnou moderní kresbou.
Nechte skříňky Samoa ovládnout vaše bydlení a získáte z kuchyně a obýváku prostor dýchající exotikou.
Ovšem exotikou důvěrně známou a přátelskou. Nevtíravý vzor teaku je jako dobrý přítel. Nevyžaduje
zbytečnou pozornost, ale tvoří emocionální zázemí.
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Latea

Myslíte si také, že z bydlení má
na člověka vyzařovat především
teplo domova?
Krémový dezén nábytkových sestav Latea
doslova prohřeje každou stěnu a každou
chvíli vašeho domácího času. U tohoto
vzoru zvlášť oceníte možnost komunikace
mezi kuchyňským a obývacím koutem.
Až budete obklopeni tímto mimořádně
laskavým a teplým vanilkovým valérem,
poznáte, že díky Creativu jste přesně podle
svého naturelu spojili jednotlivé kouty
svého bytu v jedno krásné a milé bydlení.
Opravdový domov s osobním rukopisem.
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Samoa Latea

Máte rádi kombinování, líbí se vám kompozice?
Interiér nemusí být jednolitý. Někdo má rád švy a spojení. Ostatně k dnešní době patří rytmus, změna
a dynamika. Podívejte se, jak dva naše dezény v rukách kreativní osobnosti vytvoří nový, zajímavý
akord. Jsou vám příjemné exotické čajové směsi nebo vás potěší prolínání chutí cizokrajných kuchyní?
Pak vás musí oslovit tato kombinace teakového dřeva s krémovou vanilkou, kombinace Samoa Latea.
Nebo si na konci tohoto katalogu rychle vyhledejte náš kombinační klíč a hledejte další akordy, které
ladí přesně vám. A komponujte své bydlení jako autoportrét. To umíte jen vy a Creativo.
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Tenera

Jste pro trochu extravagance v bydlení?
Výrazná a efektní kresba exotického dřeva wenge v sobě
nese stopu dobrodružství a vypráví nám cosi o jedinečnosti
každého okamžiku. V kuchyni napovídá kuchařům i kuchařkám,
že se nemají bát pikantnosti. V obývací části podporuje
představivost a smělé myšlenky. A oba prostory zařízené
sestavami Tenera si mezi sebou povídají o dalekých cestách
a velkých plánech obyvatel tohoto bytu. A jedna rada našich
designérů: Takto výrazný nábytek už má potenciál stát
se svébytnou plastikou ve vašem bytě. Nevnímejte ho tedy
jako pouhé skřínky.
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Lozano

Chcete si vytvořit bydlení, které vás na první pohled zahřeje u srdce?
Vanilkový odstín nábytku Lozano je stálicí kuchyní všech typů. A teď máte možnost
použít tento moderní i tradiční, apartní i laskavý dezén jako kreativní svorník celého
bytu. Vanilková barva dvířek obývací sestavy se stane médiem, které přináší pohodu
do vašeho světa. Při pohledu zblízka každou návštěvu okouzlí nečekaně uplatněné
efektní hliníkové hrany. Tohle je opravdová klasická moderna, jakou najdete v Paříži,
Moskvě i Tokiu. A přitom zrovna u vás bude nejvíc doma.
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Avorno

Fascinují vás kresby ve dřevě
vytvořené přírodou?
Nejspíše patříte k lidem, kteří z pohledu
na pevnou, nekonfliktní a hrdou kompozici,
kterou umí vytvořit každý strom ve svém
kmeni, čerpají životní energii. A často
i důvěru k našemu světu. Dezén Avorno
imituje skutečně mistrovské dílo přírody
ve dřevu marseillského jasanu. Podívejte
se na naše obrázky a vychutnejte si,
jak živě působí interiér s tímto vzorem.
Zároveň aktuálně i nadčasově. Svému
bydlení můžete dát stejný impulz.
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Toscana

Hledáte nadčasovou a přírodní eleganci?
Hodně světlý a přitom opticky vlídný dezén, inspirovaný dřevem savanské třešně,
okouzluje milovníky dřevitého výrazu. Nábytek Toscana připomíná svým majitelům
i jejich návštěvám, jak účinná je jednoduchá přírodní inspirace. A stejně jako v dobře
vyváženém parku, kde se setkávají různé dřeviny, můžete i vy nacházet harmonická
spojení dřevem inspirovaných dezénů a vytvářet zajímavé přechody mezi jednotlivými
částmi bytu. Napomůže náš kombinační klíč.
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Kombinační klíč

Tenera
Legenda
Libovolná kombinovatelnost
v modelové řadě kuchyní i v řadě
nábytku Creativo.

Kombinační klíč
Většina příkladů v našem katalogu je ukázkou, jak se dá váš interiér spojit do jednoho designového konceptu. Ale pro ty, kteří chtějí ještě více
popustit uzdu své fantazii, je tady kombinační klíč. Shodně označené modely, ať už v řadě kuchyní nebo v řadě interiérového nábytku Creativo,
mají společné designové rysy, díky nimž jsou přímo předurčeny pro volné kombinování. Je to vidět na stránkách 6–7, kde kombinujeme vzory Fiama,
Pulita a Sorano, na stranách 18–19, kde spolu hovoří dezény Samoa a Latea, nebo na straně 12 se zajímavým propojením skříněk Pulita a Fiama.
Kombinační klíč ovšem není žádné dogma. A je na vás, jak rozmanitě budete utvářet svůj životní prostor. Kreativitě se meze nekladou.

Samoa

Pozn.: Model Sorano vystupuje
pouze v řadě kuchyní, v řadě nábytku
Creativo je jeho dezén použit na korpusech modelů: Noble, Pulita, Fiama.

Toscana

Noble

Lozano

Latea

Avorno

Pulita

Fiama

Sorano
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Moduly Creativo
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Skříňky – hloubka 500 mm
Skříňky – hloubka 500 mm
Zásuvkové skříňky (Š x H x V)

S1Z-60
(600 x 500 x 180)

S1Z-80
(800 x 500 x 180)

S1Z-90
(900 x 500 x 180)

Otevřené skříňky (Š x H x V)

S2Z-60
(600 x 500 x 360)

S2Z-80
(800 x 500 x 360)

S2Z-90
(900 x 500 x 360)

S3Z5-45
(450 x 500 x 1080)

S1-60
(600 x 500 x 180)

S1-80
(800 x 500 x 180)

S1-90
(900 x 500 x 180)

Skříňka s dvířky

S2-60
(600 x 500 x 360)

S2-80
(800 x 500 x 360)

S2-90
(900 x 500 x 360)

S3D-45
(450 x 500 x 1080; L/P)

Moduly Creativo přinášejí velkou variabilitu ve svých funkcích a možných dispozičních řešeních. Navíc je lze podle vašich
požadavků doplnit o různé atypické prvky.
Korpusy skříněk Creativo jsou vyrobeny z 18 mm lamina a jsou opatřeny ABS hranou 0,5 mm s vysokou odolností proti mechanickému poškození.
Všechny skříňky (s výjimkou komody S3Z5-45) jsou pro spolehlivé zavěšení na stěnu vybaveny několikabodovým závěsným systémem německé značky
Hettich s vysokou nosností. Zároveň je možné postavit jednotlivé moduly na voštinovou desku, samostatné nožičky, nábytkové kluzáky apod., podle
vaší volby.

Skříňky – hloubka 380 mm
Skříňky sklop/výklop (Š x H x V)

Otevřené skříňky (Š x H x V)

Skříňky s dvířky (Š x H x V)

Nábytek Creativo je vybaven špičkovým kováním rakouské značky Blum s doživotní zárukou. U zásuvkových skříněk jde o systém Tandem® s plynulým
dojezdem a vysokou nosností, v případě dvířkových skříněk o závěsy (panty) Blum Clip Top®. Skříňky s vertikálním otvíráním jsou univerzální a lze
je otvírat sklopem i výklopem. Pro otvírání všech modulů je možné zvolit standardní způsob pomocí madla, nebo bezmadlový systém „push“.
Pro poličky v otevřených skříňkách používáme speciální bezpečnostní kalené sklo Oresi security glass v atraktivním tmavém provedení.
Všechny stolové, voštinové a laminové desky lze upravit na míru. Řada Creativo obsahuje také spoustu volitelného příslušenství.

H2SV-60
(600 x 380 x 360)

H2SV-80
(800 x 380 x 360)

H2SV-90
(900 x 380 x 360)

H4SV-108
(1080 x 380 x 450)

H2-80
(800 x 380 x 360)

Deskové prvky
Police

AP-90
(900 x 250 x 38)

Police je možné upravit
na míru.

H4-108
(1080 x 380 x 450)

H3-45
(450 x 380 x 1080)

Konferenční stolky
Krycí desky

AP-120
(1200 x 250 x 38)

H2-90
(900 x 380 x 360)

AK-120
(1200 x 520 x 38)

H5D-60
(600 x 380 x 600; L/P)

H3D-45
(450 x 380 x 1080; L/P)

Stolové desky

Voštinové desky

AK-270
(2700 x 520 x 38)

Desky je možné upravit na míru.

AV-120
(1200 x 500 x 80)

AV-270
(2700 x 500 x 80)

Desky je možné upravit na míru.

ASK-80_50
(800 x 500 x 360)

ASK-70_70
(700 x 700 x 330)

ALS-80_80
(s kovovým podnožím)

ALS-80_80
(800 x 800 x 38)

ALS-80_125
(1250 x 800 x 38)

ALS-85 _181
(1810 x 850 x 38)

Zvolte si podnoží jídelního nebo konferenčního stolu,
rozměr desky je možné libovolně upravit.

32

33

Partneři
WILD STONE

,
l
a
e
R
č
o
r
!
P
í
t
s
i
č
e
ž
o
t
o
r
p

®
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www.helios.cz

SKVĚLÝ DESIGN
NÍZKÁ CENA
tel.: +420 312 520 159, fax: +420 312 523 104

Využijte možnost koupit si vysněnou
obývací stěnu výhodně na splátky.

w w w. w i l d s t o n e . c z

zařídíte přímo v prodejně při nákupu

Pražská 1101 - areál Palaba, 274 01 Slaný

Správná volba pro dokonale
čistou kuchyň a nábytek

stačí vám dva doklady
možnost uzavřít výhodné pojištění

Více na

nepotřebujete ručitele

www.cistotadomova.cz
www.cistotadomova.cz/eshop

Více informací na: www.homecredit.cz
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Zenit, spol. s r. o.
Pražská 162,
286 01 Čáslav
Tel.: +420 327 304 890
Fax: +420 327 313 688
E-mail: info@zenit-caslav.eu
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Prodejny Oresi
Prodejny Oresi v ČR:
Beroun

Liberec
Teplice
Most

Děčín
Jablonec nad Nisou

Ústí nad Labem

Vrchlabí

Chomutov
Karlovy Vary

Mladá
Boleslav

Trutnov

Náchod
Rychnov
nad Kněžnou

Jičín

Kladno

Praha

Cheb

Hradec Králové
Kolín

Březí

Beroun

Šumperk
Pardubice

Vysoké Mýto

Opava

Chrudim
Česká Třebová

Plzeň

Frýdek-Místek

Olomouc
Příbram

Ostrava

Hranice

Žďár nad Sázavou
Tábor
Jihlava

Klatovy
Jindřichův Hradec

Vsetín

Prostějov
Zlín

Třebíč

České Budějovice
Znojmo

Žilina
Prešov

Brno

Uherské Hradiště

Martin

Poprad

Havlíčkova 133, tel.: +420 608 168 988,
+420 608 168 991
Brno-Bohunice
Netroufalky 12-14, tel.: +420 530 509 030
Březí u Říčan
Březí 102, tel.: +420 323 666 239
Česká Třebová
Nádražní 395, tel.: +420 465 531 891
České Budějovice NC Géčko, České Vrbné 2360,
tel.: +420 385 340 175, +420 385 340 181
Děčín
Zbrojnická 570/9, tel.: +420 412 530 436
Frýdek-Místek
Radniční 2, tel.: +420 558 639 990
Hodonín
Štefánikova 60, tel.: +420 774 566 533
Hradec Králové
Gočárova třída 1228, tel.: +420 491 616 641
Hranice
OC Stop-Shop, Družstevní 2072,
tel.: +420 581 616 111
Cheb
OC Dragoun – pasáž Intersparu,
Dragounská 6/2529, tel.: +420 354 593 407
Chomutov
OC Central Chomutov, Žižkovo náměstí 5762,
tel.: +420 412 153 018, +420 412 153 019
Jablonec nad Nisou Podhorská 967/17, tel.: +420 483 310 636
Jičín
Obchodní zóna Jičín 3, Riegrova 1263,
tel.: +420 493 538 811, +420 493 538 999
Jihlava
City Park Jihlava, Hradební 1,
tel.: +420 567 213 238, +420 567 213 306

Jindřichův Hradec

OC Vajgar, Rezkova 953/III,
tel.: +420 380 601 015, +420 380 601 016
Karlovy Vary
Horova 12, tel.: +420 352 202 006,
+420 352 202 007
Kladno
O. Peška 343, tel.: +420 312 245 343
Klatovy
Plzeňská 903, tel.: +420 376 323 483
Kolín
Kovářská 96, tel.: +420 321 787 998
Liberec
OC Nisa, České Mládeže 456,
tel.: +420 482 317 455, +420 482 317 456
Mladá Boleslav
tř. T. G. Masaryka 1078, tel.: +420 326 702 235
Most
OC Central, Radniční 3401, tel.: +420 476 701 739
Náchod
Plhovská 1098, tel.: +420 777 992 420
Olomouc
Nákupní park Haná, Kafkova 471,
tel.: +420 588 004 008, +420 588 004 009,
Opava
Olomoucká 10, tel.: +420 553 610 001
Ostrava
Forum Nová Karolína, Jantarová 3344/4,
tel.: +420 596 114 160, +420 775 554 234
Pardubice
třída 17. listopadu 947, tel.: +420 466 616 748
Plzeň
Sady Pětatřicátníků 33, tel.: +420 377 456 722
Praha 4-Pankrác
BC Gemini, Na Pankráci 1724/129,
tel.: +420 270 005 232, +420 270 005 233
Praha 7-Holešovice M. Horákové 549/53, tel.: +420 233 375 585

Praha 9-Vysočany

Galerie Fénix, Freyova 945/35,
tel.: +420 222 733 373
Praha 10-Vršovice NC Eden, U Slávie 1527/3, tel.: +420 271 726 677
Prostějov
Retail Park Prostějov, Plumlovská 481,
tel.: +420 581 111 814, +420 588 004 023
Příbram
Čs. armády 29, tel.: +420 318 543 095
Rychnov n. Kněžnou Jiráskova 1123, tel.: +420 734 570 064
Šumperk
Nákupní park Kaufland, Vítězná 2886/6,
tel.: +420 583 211 647, +420 588 004 029
Tábor
Budějovická 928, tel.: +420 381 253 438
Teplice
Masarykova tř. 1595/54, tel.: +420 417 532 737
Trutnov
Polská 162, tel.: +420 773 903 308
Třebíč
U Obůrky 823/5, tel.: +420 568 421 568
Uherské Hradiště Východní 2132, tel.: +420 572 153 004
Ústí nad Labem
Revoluční 13, tel.: +420 475 207 011
Vrchlabí
Krkonošská 205, tel.: +420 773 971 882
Vsetín
Smetanova 810, tel.: +420 571 410 068
Vysoké Mýto
Försterova 250, tel.: +420 465 635 493
Zlín
K Pasekám 2517, tel.: +420 722 914 555
Znojmo
OC Triangl, Pražská 1653/30,
tel.: +420 515 221 711, +420 515 222 569
Žďár nad Sázavou NC Žďár, Brněnská ul., tel.: +420 561 206 018

Trenčín

Hodonín

Prievidza

Břeclav

Košice

Zvolen
Trnava

Bratislava

Nitra

Dunajská Streda
Nové Zámky

Plánované prodejny Oresi v ČR a SR:

Prodejny Oresi v SR:
Bratislava		
		
Bratislava II
		
Dunajská Streda
		
Košice		
Martin		
		
Nitra		
Nové Zámky
Prešov		
Prievidza		
Trenčín		
		
Trnava		
Zvolen		
Žilina		

OC Galéria Lamač, Lamačská cesta 1c/5959, tel.: +421 254 650 146,
+421 254 650 147, +421 254 650 148
OC 3nity, Plynárenská 3, tel.: +421 253 410 288,
+421 253 410 407, +421 235 410 408
OC Galéria Dunajská Streda, Hlavná 75, tel.: +421 315 500 061,
+421 315 500 062, +421 315 500 063
OC OPTIMA, Moldavská cesta 32, tel.: +421 553 112 294, +421 553 112 295
OC Campo di Martin, Jilemnického 10809/63A,
tel.: +421 434 135 457, +421 434 135 460
Galéria MLYNY, Štefánikova trieda 61, tel.: +421 373 221 229, +421 373 221 230
OC AQUARIO, Nitrianska cesta 111A, tel.: +421 356 421 528, +421 356 421 544
OC MAX, Vihorlatská 2A, tel.: +421 517 598 009, +421 517 598 010
SC Korzo, Nábrežná 1913/5A, tel.: +421 463 220 201, +421 463 220 202
OC Laugaricio, Belá 7271, tel.: +421 326 585 585,
+421 326 585 598, +421 326 585 599
OC Galéria Trnava, Veterná 40, tel.: +421 335 936 233, +421 335 936 300
OC HOBBY EXPRES, Obchodná 2, tel.: +421 914 340 947, +421 452 909 080
MIRAGE SC, Námestie A. Hlinku 7/B, tel.: +421 412 908 030, +421 412 908 031

Břeclav
Chrudim
Pardubice
Plzeň
Praha 9-Letňany
Třebíč

NC Břeclav, Lidická 139, září 2012
prosinec 2012
Nákupní park Pardubice,S. K. Neumana, říjen 2012
Olympia Plzeň, Písecká 972/1, červenec 2012
říjen 2012
Obchodní dům „Máj“Komenského nám., květen 2012

Poprad

podzim 2012

Sídlo společnosti v ČR:	
Březí 102, 251 01 Říčany u Prahy, e-mail: info@oresi.cz,
tel.: +420 323 608 000–4, fax: +420 323 666 244
Centrální sklad pro ČR:	
Březí 102, 251 01 Říčany u Prahy,
tel.: +420 323 666 228
Sídlo společnosti v SR:	
Drietoma, č. p. 939, 913 03 Drietoma,
e-mail: info@oresi.sk, tel.: +421 326 499 022

2012 © vydala společnost Oresi

V tomto katalogu jsou vyobrazeny moduly nábýtku Creativo s volitelnými doplňky, které nemusí být součástí
základní sestavy. Informace týkající se technických údajů, konstrukce, materiálů, povrchové úpravy, záruky
a celkového vzhledu se vztahují na období zadání katalogu do tisku. Společnost Oresi si vyhrazuje právo
změny bez předchozího upozornění. Veškeré podrobné informace včetně aktuálních cen a dodacích podmínek vám na přání sdělí váš prodejce v každém studiu kuchyní Oresi.
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Váš dodavatel nábytku Creativo:

www.oresi.cz

