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ÚNOR 2006
ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ číslo 2
Rooseveltova 15 z 549 57 Teplice nad Metují z
(491) 581207 , e-mail: mhff@teplicenadmetuji.cz
Sladká Sue – Ivana Richterová
***
Bienstock – Petr Scholz
Osgood, Kotníček Norton – Jan Antl
Město
Psí Dečka – Filip Kovařík
Teplice nad Metují
Dude, poslíček – Ota Maryška
Vás zve na
XII. SPOLEČENSKÝ PLES
Režie: Jaroslav Souček
11. března 2006
Pension Metuje
Vstupné: v předprodeji 60,-Kč
Hraje skupina Poslední pokus z Broumova
na místě 80,-Kč
Bohatá tombola
Předprodej od 6. března 2006 v infocentru v Teplicích nad
Občerstvení zajištěno
Metují.
Vstupenka s místenkou: 50,-Kč
Vstupenky s místenkami k dostání v kanceláři
SKIAREÁL KAMENEC
kultury u p. M. Jirmannové
a ASPV při TJ Slavoj Teplice nad Metují
pořádá
***
KARNEVAL NA LYŽÍCH na sjezdovce
ASPV při TJ Slavoj a Město Teplice nad Metují
v neděli 19. března 2006 od 14.00 hod.
pořádají
DĚTSKÝ KARNEVAL
Kino Teplice nad Metují
12. března 2006 od 14 hodin
Pension Rybárna
uvádí pohádku Boženy Šimkové
Bohatá tombola
( Divadelní agentura Praha )
Disco hudba
JAK SI PRINCEZNA VZALA DRAKA
Vystoupení kouzelníka
Středa 29. března 2006 v 9.30 hodin
Soutěž masek
Vstupné: děti zdarma
Vstupné: 30,-Kč
dospělí 20,-Kč
KURZ JÓGY
***
KINO TEPLICE NAD METUJÍ
pod vedením paní Jarmily Koudelkové
uvádí
začíná
div. představení souboru
dne 14.3.2006 v 19.00 hodin
KOLÁR Police nad Metují
v Mateřské školce v Teplicích nad Metují.
NĚKDO TO RÁD HORKÉ
Cena deseti lekcí : 700,-Kč
ČTVRTEK 23. března 2006 v 19.30 hodin

Komedie v rytmu swingu, psích deček, Chicaga,
basy a saxíku.
V hl. rolích: Jerry, Dafné – Jiří Trnovský
Joe, Josefína – Jiří Škop
Sugar – Květa Vídeňová
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Zájemci se mohou přihlásit v kosmetice u paní
Jany Pavelkové nebo na tel. čísle: 732 806 634.
*****************************************
********
Galerie na schodech
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Pokud budete mít v následujících dnech cestu do
základní školy, můžete si prohlédnout nově
vzniklou Galerii na schodech. Na obou schodištích
postupně roste přehlídka žákovských výtvarných
prací – výkresy jsou umístěny ve skleněných
deskách a budou časem doplňovány i obměňovány.
Galerie vznikla také díky finanční podpoře rodičů a
široké veřejnosti – skleněné desky jsme zakoupili
z části výtěžku vánočního jarmarku, děkujeme.
Součástí galerie bude též koutek Naši slavní
předkové, kde žáci najdou fotografické portréty
českých klasiků.
Za
pedagogický sbor ZŠ Božena Karlíková
Kino Teplice nad Metují
BESEDA S EDITOU SIPEKY
Pátek 14. dubna 2006 od 18 hodin
ZHUBNĚTE S EDITOU !!

Tato beseda je věnována všem ženám, které chtějí
od základu změnit svůj život k lepšímu, chtějí být
štíhlé a atraktivní.
(Studijní pobyt v zahraničí i vlastní zkušenosti
Editě pomohly sestavit zeštíhlovací program.
Žádné léky na hubnutí, diety či nadměrná zátěž, a
přesto lze za necelý rok shodit i více než 30 kg!
Stejně důležitý jako odbouraný tuk je i návrat
ztraceného sebevědomí a upevnění zdraví.)
Více informací na : www.ikar.sk/sipeky
Vstupné: 40,-Kč
Pozvánka na seminář
ZHUBNĚTE S EDITOU

Chcete zhubnout ?
Zhubněte v pohodě, bez tabletek, diet a
namáhavých cviků !
Více
informací
na
:
www.ikar.sk/sipeky
Cena semináře: 580,-Kč
Teplice nad Metují : Pension Metuje
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Sobota 15. dubna 2006 od 10.00 – 14.00 hodin
Zálohu ve výši 300,-Kč je nutné zaplatit do 31.
března 2006 v kanceláři kultury u p. Jirmannové
nebo přímo pořadatelce semináře p. M. Kolářové,
Horní Adršpach 138, kontakt:
kolarova31@seznam.cz, tel.: 607835757
Kultura v okolí:
Hronov: 9.3. v 19.30 – Jiráskovo div. – Setkání s režisérem
Troškou, vstupné: 150,-,130,-110,-Kč
10.3. v 18 hod. – Sál J.Čapka – Music for Tibet – benefiční koncert
na podporu slepecké školy v tibetské Lhase
Police nad Metují: 15.3. v 19.30 hod. - Prodaná nevěsta- zpěvohra
Kolárovo div., vstupné 110,-, 100,- 90,-Kč
Broumov: 6. – 28.2. Oldřich Bubák- Doteky konců světa- výstava
fotografií ve výstavní síni Staré radnice

Stavební úpravy sociálních zařízení na
chirurgickém oddělení Oblastní nemocnice
Náchod a.s.
Počátkem měsíce února bylo slavnostně uvedeno do provozu
nově zrekonstruované chirurgické oddělení Oblastní nemocnice
Náchod a.s. Úpravy se týkaly sociálních zařízení ve 2. a 3. podlaží
oddělení v celkové hodnotě necelých
5 mil. Kč. Byly provedeny
stavební úpravy a modernizace stávajících sociálních zařízení pro
muže a ženy, stavební úpravy pro nové rozvody vody, kanalizace,
elektroinstalace , ústřední vytápění a vzduchotechnika. Dále byly
provedeny nové podhledy a úpravy všech povrchů dotčených
místností.
V sociálních zařízeních byla osazena madla pro usnadnění
pohybu nemocných osob, ve sprchách jsou sklopná sedátka.
Maximální snahou bylo podpořit snadný pohyb a komfort pacientů
se sníženou pohyblivostí.
Celá akce byla financována z prostředků Královehradeckého
kraje. Součástí akce byl nákup nové myčky ve 3. podlaží
chirurgického oddělení v hodnotě 250.000 Kč.
Náměstek hejtmana Královehradeckého kraje Ing. Rostislav
Všetečka, primář chirurgického oddělení Oblastní nemocnice
Náchod MUDr.Vladimír Skácel i vrchní sestra tohoto oddělení
Milena Pajerová ocenili vysokou úroveň celé stavební akce a snahu
ředitele Oblastní nemocnice Náchod Ing. Josefa Šimurdy učinit
chirurgické oddělení přátelštější pacientům , zajistit jim při jejich
mnohdy těžkém zdravotním stavu komfort a lidskou důstojnost.
Slavnostního zahájení se zúčastnili vedoucí představitelé MěÚ
Náchod,městská rada, představenstvo a dozorčí rada nemocnice,
primáři a vedoucí zaměstnanci Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Současná situace ve zdravotnictví
Zdravotnická zařízení jsou v poslední době konfrontována s celou
řadou legislativních norem, které zásadním způsobem mění situaci
ve zdravotnictví. Ve všech těchto opatřeních jsem ale bohužel
nenašel ani jedno, které by bylo pro pacienta výhodné.
Na sklonku loňského roku vydalo MZ úhradovou vyhlášku, která
mj. snižuje množství úhrad za předepsaná léčiva a spotřební
zdravotnický materiál na úroveň 98 % roku 2005. Při odesílání na
vyšetření do jiných zdravotnických zařízení (i na rentgenové
vyšetření) zaplatí zdravotní pojišťovny na základě této vyhlášky MZ
pouze 100 % této skutečnosti. Co ovšem bude s pacientem, který se
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dostaví k lékaři ke konci referenčního období a již se nevejde do
zmíněných 98 % u léčiv a zdravotnického materiálu a do 100
procent u vyžádané péče? V případě chronické péče bude „odložen“
zdravotnickým zařízením (i praktickým lékařem nebo ambulantním
specialistou) do dalšího referenčního období.
Pokusím se vysvětlit další dopady vyhlášky na pacienty na
konkrétním příkladě. Naše nemocnice např. každoročně navyšovala
v minulých letech počet operací totálních endoprotéz kyčelních a
kolenních kloubů o cca 10 %. Přesto se nám nedařilo zkrátit čekací
lhůty výrazně pod 2 roky. Tyto operace jsou náročné na drahý
materiál a od počátku letošního roku proplatí zdravotní pojišťovny
naší nemocnici a tím také pacientovi pouze 98 % loňské skutečnosti.
Musíme tedy na rozdíl od předešlých let snižovat počet takovýchto
operací. Z těchto důvodů dojde k výraznému prodloužení čekacích
lhůt. Na základě nové vyhlášky dojde tedy zcela evidentně ke
snížení dostupnosti zdravotní péče pro pacienty v případě velmi
bolestivých chronických potíží.
Dopady úhradové vyhlášky ministra Davida Ratha jsou
okamžité, nicméně legislativním procesem prochází další „balík“
zákonů, které vejdou do platnosti teprve v příštích měsících a letech.
Ani v těchto zákonech se mi nepodařilo najít nic pozitivního pro
pacienty. A tak se direktivně změní u vyjmenovaných nemocnic
právní forma na tzv. veřejné neziskové zdravotnické zařízení i proti
vůli jejich majitelů. Zároveň se direktivně mění obsazení statutárních
orgánů u soukromých zdravotních pojišťoven ve prospěch státu.
Vítězné politické uskupení ovládne kromě ministerstva také
zdravotní pojišťovny a také zdravotnická lůžková zařízení.
Pokud vstoupí všechny připravované zákony do účinnosti, bude
to jednoznačně znamenat ve zdravotnictví návrat hluboko před rok
1989. Zcela se tak likviduje to málo pozitivní, co se podařilo udělat
po roce 1990 a to částečné oddělení zdravotnictví od přímého vlivu
politiků a vytvoření pojišťovenského systému.

Všechny zmíněné zákony zároveň zcela
obcházejí demokratický legislativní proces.
Zákony zásadního charakteru vznikají poslaneckou
iniciativou některých poslanců za úzké součinnosti
České lékařské komory. Zákony zásadního
charakteru jsou předloženy přímo na plenární
zasedání sněmovny bez předchozího resortního i
mimoresortního připomínkového řízení, chybí
rovněž stanoviska legislativní rady vlády, samotné
vlády a jednotlivých výborů sněmovny.
K takovémuto schvalování zákonů určitě není
určen institut poslanecké iniciativy. Vzhledem
k absenci demokratické diskuse se tedy jedná o
legislativní puč.
Všechny připravované legislativní změny nevěstí bohužel pro
pacienta mnoho dobrého a až se v budoucnosti budou muset
napravovat chyby současných odpovědných osob, opět se nenajde
žádný viník.

Dětské oddělení Oblastní nemocnice Náchod a.s.
má nové teploměry Braun ThermoScan
Dětské oddělení Oblastní nemocnice Náchod a.s. vedené
prim.MUDr.Luďkem Týcem a vrchní sestrou Danou Hurdálkovou
obdrželo v měsíci únoru letošního roku 4 kusy teploměrů Braun
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ThermoScan od Nadace ZH. Jedná se o teploměry pro měření
tělesné teploty formou měřením teploty v uchu.
Dar byl slavnostně předán členkou správní rady nadace paní
Marcelou Frankovou. Předání se dále zúčastnila patronka nadace
poslankyně parlamentu ČR Mgr. Zdeňka Horníková , ředitel
Oblastní nemocnice Náchod Ing. Josef Šimurda, zaměstnanci
dětského oddělení, vedení nemocnice a další hosté. Dar v hodnotě
necelých 10.000,-Kč byl zakoupen z výtěžku sbírky mezi fyzickými
osobami a prostřednictvím Nadace Zdeňky Horníkové byl předán
dětskému oddělení Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Výhodou těchto teploměrů je přesné, bezpečné a rychlé měření
teploty v uchu. Jejich tvar zabraňuje příliš hlubokému zasunutí do
zvukovodu a poškození ušního bubínku. Teploměry měří
infračervené teplo vyzařované ušním bubínkem a okolními tkáněmi.
Jelikož ušní bubínek sdílí krevní oběh s řídícím centrem teploty
v mozku, odráží teplota v uchu přesně vnitřní tělesnou teplotu. Proto
se změny tělesné teploty projeví v uchu dříve a přesněji, než na
jiných místech.
Nové teploměry nahradí stávající teploměry, které měly určité
nevýhody ve způsobech měření tělesné teploty. Při měření teploty
v podpaží je měřena pouze teplota kůže, a proto není toto měření
spolehlivým ukazatelem vnitřní tělesné teploty
Orální měření teploty je ovlivněno pitím , přijímáním potravy a
dýcháním. Hodnoty naměřené při rektálním měření se opožďují za
změnami vnitřní tělesné teploty a hrozí zde nebezpečí přenosu
nákazy.
Ing. Josef Šimurda, řed. Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Lyžařský oddíl TJ Slavoj Teplice nad Metují za
pomoci 25 činovníků z řad členů Lyžařského
oddílu a rodičů uspořádal 4.2.2006 veřejný závod
v obřím slalomu za výborných sněhových
podmínek v nově přebudovaném SKI AREÁLU
Kamenec.Závodu se zúčastnilo 69
závodníků,včetně 16ti mužů a žen.Ve výsledkové
listině se neztratili ani závodníci našeho
oddílu.Tento závod byl i určitým testem našich
organizátorských schopností a spolehlivosti
techniky před další plánovanou akcí lyžařského
oddílu:
Závod o Cenu Teplických skal v obřím slalomu
pro kategorii přípravka,předžáci a žactvo 19.2.2006
Výsledková listina - umístění závodníků
Lyžařského oddílu
Kategorie přípravka 1997 a mladší
1. Valeš Jáchym
1999 103,70
2. Zima Vojtěch
1999 132,75
3. Kretschmer Dominik 1998 142,28
Kategorie přípravka 1997 a mladší
2. Bartoníčková Klára
1998
Kategorie předžákyně 1995-1996
2. Myšková Gabriela
1996 93,34
Kategorie žáci 1995 – 1996
2. Tomanica Ondřej
1996 96,91
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Kategorie mladší žákyně 1994 – 1993
3. Ulrichová Alena
1994 92,09
Kategorie mladší žáci 1994 – 1993
1. Moravec Martin
1993 81,71
3. Moravec Michael
1994 85,50

Kategorie starší žákyně 1991 – 1992
1. Vavřenová Lea
Kategorie Příchozí ženy
1. Neuvirtová Karolina

1990 97,01
1971 101,28

Děkujeme také všem sponzorům,kteří přispěli
na ceny a udělali radost závodníkům.
Veřejný závod v Obřím slalomu 4.2.2006
Závod o Cenu Teplických skal v Obřím slalomu
19.2.2006
SPONZOŘI
Konzum u Lídy, Česká spořitelna, Kámen Brádle s.r.o., Granit
Lipnice Cibulka, Potraviny p.Kubečková, Slunečnice, Domino ,
Obuv p.Fiedlerová, Splendid p.Škvrně, Papírnictví p.Kohl, SKI
AREÁL KAMENEC, G.D.P.P. s.r.o. , Město Teplice n/M,
VERATEX, Obec Adršpach, ŽELEZÁŘSTVÍ Šošovička, Firma
Stanislav Moravec
Stěnava.

*****************************************
********
KNIŽNÍ NOVINKY - VÝBĚR
Michaelsová Fern: NAJÍT SVOU TVÁŘ (Útržky
nesouvislých vzpomínek na burcující zážitky vzbudí
v Casey Edwardové sílící touhu rozplést síť
tajemsrví. Někdo by ji však chtěl odklidit z cesty,
dřív než se jí vrátí paměť.
Abé Shana: TAJEMNÁ LABUŤ (Po osmi letech v
zajetí se vrací rytíř Tristan na své panství, chudší o
iluze o slávě a cti, ale dychtivý uvidět opět svou
ženu. Místo ní však najde jen náhrobní kámen s
jejím jménem. Zato ho uvítá údajná manželčina
sestřenice. Proč jen je mu tak znepokojivě
povědomá.
Skála František: PRAHA-VENEZIA (Autor
reprezentoval Českou republiku na 45.Benátském
bienále. Do Itálie se vydal pěšky a v českém
pavilonu vystavil ilustrovaný deník – svědectví o
této cestě.
Brabenec Vratislav: VŠUDE JE STŘED SVĚTA
(Známý básník a muzikant vypráví dětem o tom, že
se stačí dívat kolem sebe a každý den nás čeká
malý zázrak. Ilustroval Matěj Forman.

ŽALUZIE
•
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na plastová okna, eurookna,

•
•
•
•

meziokenní,textilní žaluzie,
venkovní rolety, sítě proti hmyzu,
markýzy,garážová vrata
tel:491 541 460 mob:608 459 692
e-mail:zidova@tiscali.cz

Vzdělávání středního managementu
podniků na Broumovsku
Poslední víkend v prosinci skončil první kurz vzdělávání středního
managementu podniků na Broumovsku. Prvního kurzu se účastnilo
patnáct zaměstnanců firem z našeho regionu. Účastníci absolvovali
tři moduly. Náplní prvního bylo zaměření na strategické řízení
firmy.
V rámci druhého modulu, který proběhl
v listopadu, získávali účastníci praktické
dovednosti a teoretické vědomosti z oblasti
rozvoje osobnosti manažera. Poslední modul byl
zaměřen na řízení lidských zdrojů. Úkolem každého účastníka bylo
vypracování assignmentu z každého modulu. Téma si mohl zvolit
každý sám a nebo ho mohli zkonzultovat se samotným vedením
firmy.
Máte-li jakýkoliv dotaz z podnikatelského prostředí neváhejte a
navštivte Informační místo pro podnikatele v Broumově
Mírové náměstí 56 (nad Komerční bankou)
úřední doba: pondělí 8:00 – 11:30, 12:00 – 16:30
A pokud nemáte čas se u nás zastavit, piště na e-mail:
VlachovaR@inmp.cz nebo na radkav@broumovsko.cz
nebo volejte na 491 521 108 a my vám dotaz rádi zodpovíme!

HOBRA – ŠKOLNÍK s.r.o.
dynamicky se rozvíjející firma z Broumova
přijme do svého kolektivu nového pracovníka na
pozici:
– STROJNÍ KONSTRUKTÉR /
TECHNICKÝ PRACOVNÍK
požadavky:
– SŠ/VŠ strojního zaměření, práce na PC
(AutoCad, MS Office), znalost NJ
– výhodou znalosti z oblasti stroj. technologie
(výrobní postupy) a výrobních kalkulací
nabízíme:
– motivující ohodnocení výkonu, dobrý pracovní
kolektiv, stabilitu
Bližší informace na tel. 491 580 130 paní
Páslerová.
Své strukturované životopisy zasílejte e-mailem na:
strojirna@hobra.cz nebo na adresu: HOBRA –
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Školník s.r.o., Smetanova ul., 550 01 Broumov –
označte heslem „NEREZ“.
TANLINE AIRBRUSH
- nejmodernější opalovací prostředek na trhu
!!!
Tanline airbrush je jedna z náhradních alternativ slunění. Je ideálním
řešením pro lidi s citlivou pletí, ale i pro lidi, kteří se špatně opalují a
nechtějí svou pleť vystavovat škodlivým UV paprskům a přesto
touží po opáleném vzhledu. Vhodné nejen pro příležitostné akce
(svatby, plesy, kulturní akce, taneční a sportovní soutěže…)
Tanline aiurbrush nabízí:
-okamžité zhnědnutí pleti, cca 10-15 minut
-nahradí intenzitu 6-8 návštěv solária, což je zároveň cenově
výhodné
-je dlouhotrvající, jedna aplikace vydrží 7-10 dní
-je to bezpečný a zdravý způsob opalování, vhodné i pro těhotné
ženy
-způsobuje dokonalou hydrataci pokožky, pleť nestárne, vypadá
mladší a svěžejší
-podporuje léčbu a hojení ekzémů, akné a lupénky (obsahuje
Plantolin)
-nezpůsobuje tvoření pih ani jiných pigmentových skvrn
Co způsobuje zhnědnutí pokožky?
Pomocí speciální stříkací pistole se na zákazníkovo tělo nanáší
stejnoměrně speciální opalovací emulze, která obsahuje aktivní látku
DHA, a ta reaguje s aminokyselinami kožních buněk Stratum
Corneum obsažených v nejsvrchnější vrstvě kůže Epidermis. Při této
reakci dochází ke změně barvy kůže.
Pokyny a rady pro zákazníka:
-před aplikací je vhodné se osprchovat a udělat tělový peeling,
alespoň drsnou žínkou nebo houbou, pokožka by měla být čistá, bez
make-upu, tělových krémů a parfémů
-pár hodin před aplikací neprovádějte depilaci ani holení, kůže by
neměla být podrážděná
-po aplikaci doporučujeme obléknout si tmavší spodní prádlo a
volnější oblečení
-pro maximální efekt je nutné se osprchovat nejméně po 8 hodinách
od aplikace, opalovací tekutina potřebuje čas k tomu, aby se plně
vyvinula
-po umytí není vhodné kůži třít ručníkem, je lepší vodu pouze vysát,
opálení vydrží déle (zabráníte tím nerovnoměrnému olupování
pokožky)
-kůži pravidelně a vydatně ošetřujte hydratačními prostředky,
přispěje to k dlouhodobějšímu udržení opálení, neboť suchá kůže se
olupuje rychleji.
Podrobnější informace a objednávky získáte na telefonu:
777157144. Další informace na www.tanline.cz
Provádím
Tesařské práce (pergoly, vazby, altány, chatky)
Montáž suchých staveb (sádrokartony, půdní vestavby)
Truhlářské práce (obklady)
Dokončovací stavební práce
Včetně dodávky materiálu
Kontakt:
Mencl Lubomír
Nerudova 242
549 57 Teplice nad Metují

5

IČO: 728 08 659
Tel.: 604 529943
E-mail: mencl.l@centrum.cz
www.mencl.kvalitne.cz
AUTOŠKOLA
provádí kurzy k získání
*všech skupin řidičského oprávnění A1,A,B,C,T,E,D
*včetně kondičních jízd
*školení řidičů
*školení pro vysokozdvižné vozíky
Informace na tel. čísle:491522877, 777621552
Zahájení kurzu k získání řidičského průkazu:
v Broumově od 15 h.
v Polici n.M. od 15h.
28.2.2006
23.2. 2006
Autoškola Fiedler s.r.o., Šalounova 87, Broumov
www.autoskola-fiedler.wz.cz

Společnost RUDOLF-elektro, s.r.o.
se sídlem v Bukovici čp.5
přijme
PROJEKTANTA ELEKTRO
pro projektování řídících systémů technologických zařízení na PC

A
VEDOUCÍHO MONTÉRA
pro zajišťování realizace projektů a zakázek po celém území ČR
Požadujeme: VŠ případně SŠ vzdělání v oboru elektro
Částečnou znalost anglického nebo něm. jazyka
Praxe v oboru vítána
Řidičský průkaz skupiny „B“ podmínkou
Časovou flexibilitu
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Nabízíme: Zajímavou práci v oboru automatizovaných systémů
Nadstandardní platové ohodnocení
Nástupní plat dle vzdělání a praxe
UCHAZEČI S PRAXÍ MAJÍ PŘEDNOST.
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED.
Dále přijmeme pracovnici na úklid výrobní haly s pracovní
dobou 2 – 3 hodiny denně.
Informace na telefonu: 491 541 705 nebo přímo pan Rudolf
602 62 44 32.
TANOVA UL., 550
REPUBLIKA
TEL: +420 491 580 111, FAX: +420 491 580 140
E-MAIL: HOBRA@HOBRA.CZ, WWW.HOBRA.CZ

PRODÁM: “Dubové podlahy, schody, střešní
okna. Tel.: 777788164”
TEPLICKÉ OZVĚNY*Vydává Město Teplice nad Metují (IČO: 273 139)
nákladem 600 výtisků.* vychází jako občasník.* Odpovědná redaktorka
Marie Jirmannová.* Reg. Č. MK ČR E 11959.*Redakční uzávěrka 15.
každého měsíce.*Za obsah článku odpovídají autoři.*Nevyžádané rukopisy a
fotografie nevracíme.* Vydáno dne 23.2. 2006.*
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