
Novoměstské 
servírky

PANÍ LÍDA
Milá paní Lída z kavárny 
a půjčovny DVD kina MAT 
(Odborů 7) nese vynikající 

Rulandské modré 
2 dcl za 48 Kč

NA STOP Ě

Kapitán Korda

Fo
to

: R
om

an
 K

or
da

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.
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Noviny pro Nové Město a okolí. Založeno roku 2014. Tištěno na recyklovaném papíře.

Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

   redakce@novomestskenoviny.eu                    telefon: 777 556 578                       www.novomestskenoviny.eu

Toto číslo vyšlo 
v nákladu 

10. 000 výtisků

30 Kč

902 11 30
SN TRICET

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Noviny, které si píší čtenáři sami

®

Cˇ ís. 1 / roč. I II
15. leden 2016

NOVOMESTSKE
NOVINY

PF 2
016

MASARYKOVO 
NÁDRAŽÍ

str. 5

inzerce

BÁSNÍK A JEHO 
KOLEČKO

Více str. 6 -7Johann Wolfgang 
Goethe (1749 - 1832)

Goethe-Institut,
Masarykovo 
nábřeží 32

ČESKÝ 
UMĚLEC

NĚMECKÝ 
BÁSNÍK

NĚMECKÝ VELIKÁN 
VS. ČESKÁ SUŤ
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PRODÁNO!

Vysoce výnosné pozemky 
v centru Prahy mění majitele

Volejte: 775 654 443 
nebo mailujte: info@pvip.cz

Další informace na www.internet-praha1.cz

Konečně rychlejší a levnější 
Internet na Praze 1!
Konečně rychlejší a levnější Konečně rychlejší a levnější 

info@pvip.cz

Konečně rychlejší a levnější Konečně rychlejší a levnější Konečně rychlejší a levnější 
Internet na Praze 1!Internet na Praze 1!
Konečně rychlejší a levnější Konečně rychlejší a levnější 

Od 290 Kč až 100 Mbitů!
Nepotřebujete pevnou linku.
Zajišťuje Internet Praha Josefov, s.r.o.

www.vojanovysady.cz
Tel.: 602 200 249,

257 531 839
Národní 11, Praha 1

www.narodnikavarna.cz

Tým Národní kavárny 
se těší na vaši návštěvu.Malostranské nám. 5 

Telefon:  257 532 027 

33 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

www.restaurant-uglaubicu.cz

str. 6



Důležité 
telefony
Policie:...............................158 
Záchranka: .......................155 
Hasiči:................................150 
Tísňová linka:....................112
Redakce Novoměstských 
novin:...................777 556 578
Městská policie...224 482 222
Státní policie:......974 851 730

2  Zpravytelefon redakce: 775 949 557 redakce@novomeStSkenoviny.eu

Anketa Novoměstských novin

Nové zprávy 
z Nového Města

Číslo měsíce
Jediný hlas dělí sou-
časné vedení radnice 
od propadliště dějin. 
Volby jsou za tři roky...

Demolice 
obrovského 
vnitrobloku

Na Příkopě - Ve vni-
trobloku mezi Václav-
ským náměstím a ulice-
mi Jindřišská, Panská 
a Na Příkopě se v lednu 
začne bourat soustava 
vnitrobloků o rozloze 
několika fotbalových 
hřišť. Skrytá přestavba
(neviditelná z ulice) bu-
de trvat pět let.

Nové Město - Policie 
zadržela mladíka (29), 
který bloudil centrem 
Prahy s papírovou kra-
bicí v ruce.
Doklady měl v pořád-
ku, ale v krabici policie 
objevila více než 600 
halucinogenních hub 
zvaných lysohlávky. 
Prý z Vysočiny. 

Policie zatkla houbaře, 
který tiše bloudil městem...

Václav 
v průchodu

Ehm. Jedno 
parkovací 

místo za milion
Štěpánská - Mega-
lomanské plány vede-
ní radnice: Postavíme 
pod Štěpánskou ulicí 
80 parkovacích míst za 
90 milionů Kč. Přesta-
víme vnitroblok (v do-
mech číslo 53, 55 
a 57). Opozice namí-
tá, že jde o předražené 
a nekoncepční řešení.

Číslo měsíce

1
   Úvodník   Úvodník   Úvodník   Úvodník   Úvodník

Šéfredaktor
Novoměstských 
novin

Ondřej
Höppner
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Střed Prahy 
se mění 

v asanační 
pásmo

Zatímco veřejnost bráni-
la dům na rohu Václav-
ského náměstí a Ople-
talovy mění se několik 
jiných oblastí v asanační 
pásmo.
Dům v Soukenické už padl
pod nájezdy bagrů, bude
zbourána krásná Gross- 
mannova pasáž, zlikvi-
dována soustava vnitro-
bloků u Václavského ná-
městí, zbourána oblast 
kolem Masarykova ná-
draží...
Zde připomeňme staros-
tu Tomáše Černého, pod 
jehož vedením proběhla 
velká pražská asanace, 
které padla za oběť velká 
část centra Prahy v letech 
1885 - 1914.

Kdy jste tuto zimu viděli 
první sněhovou vločku?

3° C
LEDEN

Kolikrát v lednu upadneš, 
tolik bude v srpnu stupňů

Počasí 

Dnes vaří 
Sudiprav

Nakrájená 
cibule 

Nakrájej cibuli na 
kostičky, nebo zkrátka 
namátkou. Pak počkej, 
až se vrátí manželka.

manžel M. D. Rettigové

 

Nechte hrnce vařit za vás! Staré Město - Více než 
30 plavců si 6. ledna za-
plavalo ve Vltavě v rámci 
6. ročníku tzv. tříkrálo-
vého otužování. Otužilce 
nejprve dovezla loď na 
místo, kde bylo do řeky 

svrženo tělo svatého Jana 
Nepomuckého, patrona 
plavců a loďařů. Asi 200 
metrů ke břehu pak otu-
žilci doplavali sami. Za 
akcí lze tušit Muzeum 
Karlova mostu.

Otužilci doufali v horší počasí, 
ale pak udeřily mrazy, takže.. 

Na břehu

Víte, že...
Podobných hub rostou 
v českých lesích tisíce, 
snadno si je spletete...

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„V Krkonoších 
na Silvestra, 

sedla mi 
na nos.“

Hana 
Francová
 HaFstudio,
varhanice

„4. ledna se 
s nimi roztrhl 

pytel, před tím 
ani jediná.“

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

Roman 
Spousta 

Tenisová škola 
Tallent, Nové Město

„Do oka mi padla 
vločka sněhová, 
když hledal jsem 
na obloze velkého 

medvěda.“

Martin 
Falář 
Režisér, 

dramaturg, klaun

„Na Silvestra 
těsně před 

půlnocí.
Pak přišlo 

šampaňské…“

Kateřina 
Janečková 

Divadelní a tele-
vizní herečka

„Když jsem 
si roztrhla 
kontaktní 

čočku.“

Radim 
Fiala
Herec 

a skvělý kuchař

„Čili: spíš si 
vybavuji 

myšlenku, 
že konečně!“ 

ZVĚŘINA

Adresa: Rybniční 196, Jindřichův Hradec

Udělejte si výlet do Jindřichova Hradce 
a nakupte kvalitní zvěřinové 
maso a výrobky ze zvěřiny.
Akce ledna:

Otevřeno máme pondělí až pátek 10 - 17 h

Tel.: 702 512 432 Najdete nás na facebooku.

U SVATÉHO HUBERTA

Při nákupu nad 300 Kč láhev 
vína s etiketou zvěře zdarma!

Lékárna Manor
Při předložení tohoto výtisku v Lékárně Manor obdržíte 
slevu na sortiment volného prodeje. Platí do 15. 2. 2016

Mělnická 583/12, Praha 5 - Malá Strana, 150 00  ▪  Tel.: 257 218 316 
Otevřeno: Po - pá 8 - 18 h

Sleva 10 %

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

33 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

www.restaurant-uglaubicu.cz
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Malý oznamovatel

Novoměstské noviny jsou nejlepší 
noviny na Novém Městě. Vycházejí 
měsíčně v nákladu 10 tisíc výtisků. 

Jdou do všech místních schránek, mají 
přes 30 odběrních míst. Čtenost je cca 

40 tisíc čtenářů. Tel.: 777 556 578.

NOVOMĚSTSKÉ NOVINY: 
JEDNIČKA V MÍSTNÍ INZERCI

inzerce

Úžasná a funkční pasáž Jiřího 
Grossmanna bude zbourána

Radnice Prahy 1 vydala povolení a... bude hůř
Opletalova - Zapomeň-
te na bourání domu na 
rohu Václavského ná-
městí a Opletalovy uli-
ce. Chystají se mnohem 
drsnější zásahy do tváře 
města.  Radnice Prahy 
1 již vydala povolení na 
zbourání Grossmannovy 
pasáže (mezi Politických 
vězňů a Opletalovou). 
Pasáž je nově uzavřena, 
protože už probíhají de-
moliční kroky. Nové pro-
story budou sloužit jako 
hotel, stavba naroste 
i do výšky a v posledním 
patře bude fitness. 
Přestavba, o jejímž dů-
vodu panují vážné po-
chybnosti, potrvá více 
než rok.
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Víte, že...
Skvělý humorista Jiří 
Grossmann zemřel ve 
věku pouhých 30 let.
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Dívka ze str. 3

ště

Bouřlivý 
rok 

1916

Nedostižná Dobromila zvítězila 
v maskovací soutěži, konané 

u příležitosti Dne chameleonů.

MÍSTNÍ MISTRYNĚ 
V MASKOVÁNÍ

Jiří Grossmann (vzadu 
pasáž nesoucí jeho jméno) 

TLUSTÁ 
MYŠ

RESTAURACE

Všehrdova 19,  
tel.: 605 282 506

NEJLEVNĚJŠÍ KOZEL 
NA MALÉ STRANĚ!
KOZEL 11° 25 KČ!

Otevřeno po až pá 
11.30 - 24 h, so 12 - 24 h, ne 12 - 22 h

HOSTINEC U ROTUNDY
Tradiční česká hospoda 80. let

Zastavte se u nás, u nás se zastavil čas!

Otevřeno pondělí až pátek  10 - 23 h, víkendy 11 - 23 h
Adresa: Karolíny Světlé 17, Staré Město, Praha 1

Telefon:
224 227 227

Teplá a studená kuchyně  Hotovky od 75 Kč
Točený Staropramen 10 ° 0, 5 l za 25 Kč

Kurzy tenisu pro děti
www.tallent.cz

Dobrovol. platbu za výtisk 
Staroměstských novin

1) Napište textovou 
zprávu: Sn tricet
2) Pošlete tuto zprávu 
na telef. číslo: 
902 11 30

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

zprávu: Sn tricet
2) Pošlete tuto zprávu 
na telef. číslo: 
902 11 30

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

Sn tricet

PLATBA 
SMS
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z Nepasterovaná a nefi ltrovaná piva z Valašska

PIVOVAR BON ZAŠOVÁ - BON světlý ležák
BON Weissbier ● BON tmavý speciál

Adresa: Úvoz 26, Praha 1 - Hradčany

Stylová pivnice 
v srdci Prahy

Tel.: +420 576 501 131 www.valasska-pivnice.cz

UBYTOVÁNÍ V PRAZE www.hotel-praha-zlate-jablko.cz

Výjimečná piva 
za jedinečnou cenu 29 Kč!

NOVINKY:
Prostory pivnice rozšířeny o přízemí s výhledem na Petřín!
Sklepní prostor k dispozici pro fi remní a soukromé akce.

Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující SMS 
od šéfredaktora 
listu.

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

redakce@
novomestskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!
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ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

redakce@
novomestskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

Obrázek na téma Praha vyfoťte a pošlete na adresu: redakce@novomestskenoviny.eu

NAŠE DĚTI KRESLÍ PRAHU SOUTĚŽ 
O CENY

Matěj Hlaváč (7 let)
Obrázek poslali rodiče Markéta a Honza Hlaváčovi

Pochlubte se kresbami 
svých dětí! Vždyť ne na-
darmo se říká, že Praha je
nejkrásnější jejich očima.
V případě uveřejnění ob-
rázku v těchto novinách je 
čeká milá odměna: DVD In-
diánská pohádka Divadélka 
Romaneto. Dárek získáte 
tak, že zavoláte na tel. číslo 
777 556 578 (Monika) a do-
zvíte se, kde bude možné si 
ho vyzvednout.

Zajímavý dárek jsem dostal pod 
stromeček od manželky. Vida - 
beranice! Černá, chlupatá a bez-
pečně chránící před mrazem a ne-
pohodou. 
Pravda, při reportážní procházce 
Prahou se na mě nečekaně obrá-
tilo několik rusky mluvících obča-
nů, ale tím lépe! Zjistil jsem, že jim 
rozumím.

Ondřej Höppner

Beranice jako 
vánoční dárek 
a cesta vpřed

NOVOMĚSTSKÉ 
NOVINY

Co nového 
v redakci
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Zoufalá
Anežka ČeskáKontroverzní starosta 

Prahy 1 Oldřich Lomecký
Investor Maršmelounu, 
Ital Francesko Razetto

MARŠMELOUN ZPÁTKY NA SCÉNĚ! 
(A to už jsme doufali, že je po všem)
Už to vypadalo jako hotová 
věc - že obludná stavba, pře-
zdívaná Maršmeloun, vedle 
Anežského kláštera na Sta-
rém Městě stát nebude. 
Krátce před Vánoci se však jako 
deus ex machina vložilo do pří-
běhu Ministerstvo pro místní 
rozvoj a rozhodlo: Odvoláváme, 
co jiní odvolali. 
Shrnuto a podtrženo: Začíná se 
znova. Proti Maršmelounu vy-

stoupily Novoměstské noviny, 
několik občanských aktivit a Ná-
rodní galerie (sídlící vedle).
Stavbu odmítl i magistrát a Mi-
nisterstvo kultury.
Za kontroverzním projektem 
za cca 150 milionů korun stojí 
investor Praga Progetti e Inves-
timenti (italský podnikatel pan 
Razzetto) s vazbami na expri-
mátora Pavla Béma. Stavbu si 
pochvalovalo i vedení radnice 

Prahy 1, a to i navzdory demon-
strantům pod svými okny.
Vše nasvědčovalo tomu, že Mi-
nisterstvo kultury ve spolupráci 
s magistrátem stavbu důkladně 
„zašpuntovalo“ a Maršmelounu 
definitivně odzvonilo. 
Kýčovitá budova s okny připo-
mínajícími obličeje se tak znovu 
dostává do mlýnice úřadů, nad 
jejichž propletenou hierarchií 
krouží hejno otazníků.
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Zoufalá
Anežka ČeskáKontroverzní starosta 

Prahy 1 Oldřich Lomecký
Investor Maršmelounu, 
Ital Francesco Razetto

&
Tatiana 

Kunštátová, 
vedoucí 
živnos-

tenského 
odboru
Palec 

nahoru za 
příkladnou 

starost o živ-
nostníky 
v Praze1.

&
Karla 

Šlechtová 
(ANO), 

ministryně 
pro místní 

rozvoj
 Palec dolů 
za to, že její 
ministerstvo 
dalo Marš-
melounu 
zelenou.

Vítěz PoraženýRadnice Prahy 1 hýří v propagandě 
starosty, ale šetří na občanech

Žofín - Vedení radnice 
Prahy 1 o fous schváli-
lo rozpočtové provi-
zorium pro rok 2016. 
„Jednotlivé položky ale  
vzbuzují otazníky o hos-
podárném nakládání 
se svěřenými finanční-
mi prostředky,“ uvedla 

opoziční zastupitelka 
Kateřina Klasnová.
Pro rok 2016 například 
naplánovala radnice 
výdaje pro „vnější vzta-
hy“ 13 miliony Kč, tedy 
více než milion měsíčně. 
Radnice Prahy 1 vydá-
vá dva drahé časopisy, 

které mají tak nízkou 
úroveň, že to zarazí i lai-
ka. Redakce (kterou řídí 
přítelkyně starosty) plní 
tato periodika „oslavný-
mi“ články. V souvislosti 
s jejich obsahem padla 
již nejméně jedna žalo-
ba. Výdaje radnice na 

sociální oblast a bezpeč-
nostní a drogovou pre-
venci se snižují. 
Radnice se však do bu-
doucna rozhodla utratit
velkou část peněz (v řá-
dech stovky milionů  Kč) 
na výstavbu podzemních 
garáží.

Opozice upozorňuje na podivnosti v rozpočtu pro rok 2016
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POSÍLEJTE SVÉ FOTOGRAFIE 
starých a nových míst v Praze poříze-
né ze stejného místa na adresu: 
redakce@novomestskenoviny.eu  

Kde to je

DŘÍVE & DNES

RYCHLÝ FAKT: Bývalý dům byl zbořen r. 1910. Pak tu byla spořitelna, ve které se smělo kouřit. 

Spojnice ulic Vodičkova a Jungmannova
1910 Dnes
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Masarykovo nádraží a přilehlé 
pozemky koupila firma Penta
Že by? České dráhy předaly developerům zlatý důl

Nové Město - České 
dráhy prodaly začáte-
kem ledna pozemky pod 
areálem Masarykova 
nádraží jedné z největ-
ších finanční společností 
Penta. Cena se blíží jed-
né milardě Kč. 
Nový majítel slíbil opra-
vit budovu nádraží a na 
na okolních pozemcích 
postavit velké administ-
rativní centrum, tu a tam 
zřejmě nějaký ten mra-
kodrap. Penta již sídlí 
v přilehlém paláci Flo-
rentinum. Stavět by se 
mělo začít příští rok. No-
voměstské noviny budou 
mít k dispozici vizualiza-
ce letos v březnu.

Víte, že...
Provoz nádraží prý 
nebude dotčen ani 

během stavby.

Hlavní vchod 
na nádraží

ŠÉF PENTY 
MAREK DOSPIVA

PRODÁNO!

Majetek fi nanční skupiny 
Penta je odhadován na 
desítky milionů korun. Její 
majitel si prý projektem 
kolem nádraží plní sen.

Londýnské City, 
vzor projektu
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Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

Kněz, písničkář 
undergroundu, 
vězeň totality, nyní 
zastupitel. Rád 
odpoví na vaše 
dotazy a spolu se 
svým týmem udě-
lá vše pro vyřešení 
vašeho problému. Napište Sváťovi o tom, co vás tíží, nebo těší: redakce@novomestskenoviny.eu

Už staří Řekové rozlišo-
vali dva časy: chronos 
a kairos. Čas chronolo-
gický, čas kalendářní, 
čas, kde platí sekundy, 
minuty, dny a roky. 
Tento čas je nezávislý 
na člověku, běží, až letí 
automaticky. 
Druhý čas je s člověkem ve 

spojení, působí na jeho zrá-
ní, zdokonaluje ho. 
Čas chronologický lze při-
rovnat k proudu řeky, která 
si dělá, co chce - záplavy - 
nezáplavy. 
Čas zrání lze přirovnat k je-
zeru, jehož hladina stoupá 
až k dokonalosti. Čas první 
= to je Silvestr a Nový rok. 

Čas druhý = to jsou Váno-
ce. 
V mládí jsem se zajímal 
o čas zrání, ten druhý mně 
připadal dost cynický, jed-
nou jsem básní říkal: chro-
nos - ty blbečku - ty se ne-
zajímáš o člověka. 
Ve stáří jsem ho vzal už na 
milost. Já jsem už závislý 

na hodinách, dnech a ro-
cích, už jsem mu vydán na 
milost. Já jsem přezrálý - 
čas běží… 
Přeju vám dokonale 
skloubit čas, ten druhý 
i ten první, aby se zrá-
ní vaší osobnosti sho-
dovalo s novým rokem 
i těmi dalšími. 

Krátká úvaha o čase a jeho různých formách

Máma 

TO NENÍ POCTA, TO JE ÚPLNĚ MIMO, ROZHODLA 
KOMISE... A POMNÍK VELKÉHO GOETHA ZMIZEL 
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Nové Město - Vánoč-
ní stromy, které se roz-
zářily na území Nového 
Města, byly po Vánocích 
převezeny do zoo v Troji. 
Tam posloužily jako po-
choutka pro slony, zub-
ry a velbloudy. Zvířata si 
také pochutnala na asi 

500 „běžných“ stromků, 
které si nikdo nekoupil 
a zůstaly prodejcům ve 
skladech. V ulicích na ná-
městích Nového Města 
loni vztyčili občané kolem 
deseti stromů, například 
na Václavském náměstí, 
Jungmannově ulici atd.

Na vánočních 
stromech si už 
pochutnávají 
sloni ze zoo

Vánoční strom 
na Petrském náměstí

Slůně Sita 
hoduje jehličí

Fo
to

: Z
oo

 P
ra

ha
, a

rc
hi

v

Kostel sv. Petra

Německý velikán Johann Wolfgang Goethe 
a kolečko suti jako jeho pomník? Úřady rozhod-
ly, že tudy ne. Artefakt, slavnostně odhalený 
v říjnu, tak musel být v prosinci odstraněn.
Goethův  institut, který 
si dílo u  výtvarníka Ji-
řího Davida objednal, 
přitom kolečko bránil.
„Doufali jsme, že tu po-
mník zůstane co nejdé-
le,“ řekl Novoměstským 
novinám mluvčí Goe-
thova institutu. 
Výtvarník David netají 
své zklamání a rozhoř-
čení nad tím, jak byl po-
mník úřady přijat.
„Jde o nepochopení, ko-
nec pouličního umění,“ 
říká David.
Do kolečka tento čes-
ký umělec umístil kro-
mě suti, cihel, drátů 
a platebních karet také 
různé knihy velkého ně-
meckého básníka: na-

příklad jeho nejslavněj-
ší dílo Faust.
Velice zajímavý byl také 
podstavec artefaktu. Šlo 
o kámen, na němž byla 
před 132 lety umístěna 
busta Goetha v (tehdy 
německy mluvících) 
Karlových Varech.  Na 
konci byl podstavec 
hozen do díry po bom-
bardování a zasypán. 
Vynořil se až v roce 
2014 díky náhodnému 
rýpnutí bagru.
„V poslední době se ve 
veřejném prostoru ob-
jevují díla, která nejsou 
úplně kvalitní, a to pla-
tí i o poslední instalaci 
Jiřího Davida,“ míní 
kritici zmizelého díla.

Goethe a jeho česká stopa
Johann Wolfgang Goethe 
(1749 - 1832) velmi rád cesto-
val. Ve vyšším věku byly cílem 
jeho výprav především Čechy, 
zvláště Karlovy Vary nebo 
Teplice. 
Později si oblíbil Mariánské Lázně, 
kde se také v roce 1821 seznámil se 
svou poslední láskou Ulrikou von 
Levetzow. V Čechách sbíral kame-
ny, které považoval za cenné. Když 

se mu od krásné a svěží Ulriky (on 
74, ona 19 let) dostalo zdvořilého 
odmítnutí, odcestoval do Výmaru 
a již nikdy se do Čech nevrátil.
Goethovi básně jsou považovány 
za hluboce propracované a staly 
se pravzorem německého perfek-
cionismu. 
Soužití Čechů a Němců popsal 
Goethe jako „hlubokou náklonnost 
a pnutí“. Warum nicht.

Johann Wolfgang Goethe
SEBEKLAM
Záclona v stálém pohybě;
sousedko já tě znám,
jistě ty v tajné oblibě
nakukuješ si k nám.

Jsem-li já doma, 
zda můj hněv,
žárlivší celý den,
pění mi ještě mladou krev,
či zda jsem vybouřen.

Ach, byl to 
smutný sebeklam!
Pohled můj poznává,
že si to vítr sem a tam
záclonou pohrává.
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Kalendárium 
Nového Města

Marie 
Baborová
BOTANIČKA

Hanuš 
Thein
PĚVEC

LEDEN

● Marie Baborová 
*17. 1. 1877 Praha 
†29. 9. 1937 Čelákovice,
Botanička. Chodila do 
školy na Novém Městě. 

● Josef Mocker 
*22. 11. 1835 Cítoliby
†16. 1. 1899 Praha
Architekt, nejvýznamněj-
ší představitel neogotiky. 

● Karásek (ze Lvovic) 
*24. 1. 1871 Praha 
†5. 3. 1951 Praha
Básník, spisovatel.
 
● Marie Majerová
*1. 2. 1882 Úvaly 
†16. 1. 1967 Praha
Novinářka, písařka. Byla 
v roce 1947 jmenována 
Národní umělkyní. 

● Ferdinand Schulz 
*17. 1. 1835 Ronov 
†16. 2. 1905 Praha
Vychovatel, novinář. Žil 
na Slovanském ostrově.
 
● Hanuš Thein 
*17. 1. 1904 Pardubice
†30. 12. 1974 Praha
Operní pěvec a režisér. 
Působil v Národním di-
vadle. Na konci války 
utekl z Terezína.

Josef 
Mocker
ARCHITEKT

Jiří Karásek 
(Ze Lvovic)

BÁSNÍK

Pololetní vysvědčení (kvítko) Novoměstské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1916)

Co jsi to přinesl za vysvědčení, ty kvítko!... ...Ale ten nápis musím vyprášit!
-Konec-

...Dobrá, musím ti odpustit...

Básník sleduje 
odlétající kolečko...

Máma 

TO NENÍ POCTA, TO JE ÚPLNĚ MIMO, ROZHODLA 
KOMISE... A POMNÍK VELKÉHO GOETHA ZMIZEL 
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Klobouk 
smíření

Křeslo značky 
Zum Beispiel
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KampaNula
Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory 

Novoměstských, Staroměstských a Malostranských novin. www.kampanula.cz

KampaNula
redakce@novomeStSkenoviny.eukenoviny.eu Charita

KampaNulaKampaNulaKampaNula

KampaNula pořádá benefi ční akce na podporu zdravotně i jinak postižených (Artevide, Deylova škola, Oáza, Citadela a další) i na podporu života spolků 
a zachování genia loci Prahy 1. Trvá prodej triček a placek (charita) v Kavárně Čas, Ars Pragensis, Kavárně UPMuzea, Kafírně sv. Omara a v bistru Bruncvík.
KampaNula pořádá benefi ční akce na podporu zdravotně i jinak postižených (Artevide, Deylova škola, Oáza, Citadela a další) i na podporu života spolků 
a zachování genia loci Prahy 1. Trvá prodej triček a placek (charita) v Kavárně Čas, Ars Pragensis, Kavárně UPMuzea, Kafírně sv. Omara a v bistru Bruncvík.

Šťastný nový rok a ne-
zapomeňte rozdávat 
po celý rok úsměvy, 
protože úsměv je svět-
lo, které říká, že srdce 
je doma. 
Úsměv je víc než tisíc 
slov. Rozdávat ho plnými 
hrstmi. Když jsem měl tu 
čest vítat na Štědrý den 
stovky hostů na náplavce 
pod Karlovým mostem, 
nebyl čas na dlouhé řeči. 
Stačil úsměv a pohárek 
štědroodpoledního svaře-
ného vína. 
2016 - to je pěkné číslo, 
takové „jako by“ kulaté, 
plné a hřejivé. 
Náš život je volba a my 
jsme tím, čím jsme se roz-
hodli být. Proto (nejen) 
všem příznivcům Kampa-
Nuly přeji do nového roku 
jen samé dobré úmysly.

Petr
Hejma
KampaNula, 
spoluzakladatel

KampaNula 
přeje hodně 

úsměvů

POŘÁDÁME
● Čtvrtek 4. 2.
Podprahová konference pro 
nápadníky a přátele (Agáty)

● Středa 17. 2., 17:17 h 
Co ukrývají Zámecké scho-
dy a co má společného J. K. 
Tyl s klášterem Kajetánů? 
Přednáší Ing. Jan Zemánek

PODPORUJEME
● Úterý 5. 4., 18:18 h
Konference Kampa Střed 
Světa, Baráčnická rychta

Výtěžek pro děti 
z dětských domovů 

Naše
 akce

TAJUPLNÁ TOULKA pražským 
podzemím: Tohle jsou její 

nadšení účastníci v helmách

Co má Josef 
Kajetán Tyl 
společného 
s klášterem 
Kajetánů?

Helmou lze 
jen získat

TOULKA ZA ODMĚNU: Pražským pod-
zemím trochu jinak (9. 11.). Magické 
prostory pražského podzemí uchvátily 
účastníky této podivuhodné výpravy 
do skutečného „undergroundu“.

Šestý vánoční bene-
fiční koncert Nadač-
ního fondu LUCIE
ve spolupráci s Gale-
rií La Femme byl spo-
jen s dražbou obráz-
ků dětských pacientů 
Urologické kliniky, 
profesionálních vý-
tvarníků a panenek, 
které vyrobily pilné 
seniorky z klubu Haš-
talka v Praze 1.
Koncert se konal 8. pro-
since 2015 v kostele sv.
Šimona a Judy Na Fran-
tišku. Dražba přinesla Na-
dačnímu fondu LUCIE 
úžasných 420 tisíc Kč. 

Vřelé poděkování patří 
všem účinkujícím: Lu-
bomíru Brabcovi (kyta-
ra), Haně Maciuchové 
(recitace), Českému ná-
rodnímu symfonickému 
orchestru, dirigentovi 
Liboru Peškovi, sólistům 
ND, studentkám taneční 
konzervatoře Praha...
Akce byla úspěšná spo-
lečensky, ale i výtěžkem. 
Přispěla k propagaci 
nejen Nadačního fondu 
LUCIE, ale i Urologické 
kliniky VFN a 1. lékařské 
fakulty UK v Praze, v jejíž 
prospěch se pravidelně 
koná.

Benefiční koncert 
Nadačního fondu LUCIE

Sólistka Národního divadla Andrea Kramešová. 
Koledy zazpívali děti z Dětské opery Praha

Dražba 
dětských 
kreseb

Český národní symfonický orchestr 
pod vedením mistra Libora Peška

ÚSPĚŠNÁ DRAŽBA S POINTOU

Kytarista 
Brabec
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Dopisy čtenářů, básně, glosy, fejetony 
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky milé sem: redakce@novomestskenoviny.eu

inzerce

Dopis

Poděkování 
za tyto noviny

inzerce

Novoměstské noviny 
PROSINEC 2015

Vážená redakce,
díky ze skvělý článek 
o mém oblíbeném malí-
ři. Držím palce. Vydržte 
v boji proti vrchnosti!

Petr Karásek

Posílejte nám své básně, 
uděláte tím radost všem.

Básně

Když svatý Václav
ušima zastříhá
ve vytržení vlastence...
Mocný oř jeho dopije 
poslední džber
a jak hrom zaříhá...

Pak zpoza luhů
zvedne se hlas tence:

To jsem my, Václave,
lid, co byl opit
To jsme my, Václave,
jiskry tvých kopyt.

Byli jsme rohlíky opiti
jeden kus za tři koruny
teď se chcem vzchopiti 
bojovat za slávu koruny.

Radoslav Madlenka

Když Václav 
ušima 

zastříhá

Glosa
těli kapry do Vltavy, stali 
se svědky zajímavého 
jevu. Znovu svobodné 
ryby začaly vyluzovat zvu-
ky, které se podobají pro-
jevům delfínů.  
Okamžitě se v odborných 
kruzích rozhořela pole-
mika, zda se jedná o další 
projev globálního oteplo-
vání, nebo jsou „mluvící 
kapři“ důsledkem znečiš-
tění řeky. Na neobvyklý 

jev dokonce reagovala 
i naše politická scéna.
Nejprve strany v opozici.  
Jeden předseda posla-
neckého klubu prohlásil, 
že kdyby fungovalo plá-
nované hospodářství jako 
za nich, tak se to nestalo. 
Za další stranu promluvil 
už její předseda: „Ve Vl-
tavě to vypadá jako na 
pouťové  atrakci a vláda 
s tím nic nedělá.“ 

Předseda další partaje byl 
adresnější, když prohlá-
sil, že je to jen další pokus 
jednoho ministra skoupit 
podnik Povodí Vltavy. 
Potrefený ministr opono-
val: „Pokud kapríci budú 
makať jako my, mohou 
to dotáhnout až na vel-
ryby.“ Podle ministra 
vnitra mají být pro nový 
druh kaprů vybudovány 
detenční sádky. 

Z míst nejvyšších přišlo 
lakonické konstatování: 
„Tito kapři vykazují vyšší 
inteligenci než většina no-
vinářů.“ Následoval bles-
kový průzkum, dle něhož 
100 % dotázaných pro-
hlásilo, že je to celé pito-
most. Následně všichni 
představitelé politických 
stran, včetně toho nej-
vyššího, prohlásili, že to 
vlastně tvrdili od začátku. 

V poklidném vánočním 
čase se objevila tato zprá-
va: Když Pražané vypouš-

Mluvící kapři
Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan



KŘÍŽOVKA NA HESLO
Vylušti tajenku a... Překvapení!

TAJENKU (heslo) zavolejte Monice na telefonní číslo 
777 556 578 nebo napište na adresu redakce@
staromestskenoviny.eu. Prvních pět luštitelů do-
stane dárek podle svého výběru. Překvapení!

KRÁTKÝ VTIP (CHUCK NORRIS) 
Když Chuck Norris přechází ulici, auta se musí 
rozhlédnout na obě strany. 
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Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@novomestskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578
VLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 

místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
místního 
kulturního života

K

Kulturní nást ěnka    
LEDEN - ÚNOR

Divadlo - Pá 15. 1. v 19.30 h - OKA-
MŽIK TICHA - DISK, Karlova 26 -      
5. ročník festivalu íránského fi lmu uvede 
divadelní představení. Iránská revoluce 
očima rodiny. Anglicky, české titulky. 
 
Křest - Čt 21. 1. od 18 h - HELENA ZE-
LENKOVÁ: HRA NA ŽIVOT A NA 
SMRT - Kostel Na Prádle, Říční 6 - Křest 
knihy H. Zelenkové, život a smrt nelze od-
dělit. Akce i s hudebním vystoupením. 
 
Divadlo - St 27. 1. v 19.30 h - ALFRÉD 
& DORIS: KOMÁŘI 2 - Rock Café, 
Národní 20 - Autorské divadlo, horrorová 
parodie kombinující divadelní a výtvarné 
prvky.Více na: www.rockcafe.cz

Divadlo - 3. 2. ve 20 h - SVÁTEČNÍ 
SHAKESPEAROVA POŠTA - Diva-
dlo Viola, Národní třída 7 - Výběr ze So-
netů Shakespeara v překladu M. Hilské-
ho přednese H. Maciuchová.

Akce - Čt 4. 2. v 18 h - VEČERNÍ GA-
LASOVA CYKLOJÍZDA - Sraz park 
Folimanka, pod Nuselským mostem - 
Trasa: Nádr. Vršovice, nádr. Strašnice, Pi-
zzeria Cartello Alto. www.galas.borec.cz

 
Výstava - Do 30. 9. 2016 - ŘÍŠE 
STŘEDU - Náprstkovo muzeum, Bet-
lémské nám. 1 - Výstava tisíc let dějin 
Číny představuje exponáty z bohatých 
sbírek Náprstkova muzea. www.nm.cz

Galasovy 
cyklojízdy

Kvartet ladí 
v Bez zábradlí

Divadlo Bez zábradlí 
uvádí 8. 2. od 19 h před-
stavení s názvem Kvar-
tet. Příběh je zasazen do 
penzionu pro vysloužilé 
operní umělce, který je 
poslední štací někdej-
ších pěveckých virtu-
ózů. V představení hrají                 
R. Hrušínský, V. Frei-
manová, Z. Žák… 

Staňte se 
mecenášem ND

Máte chuť fi nančně po-
moci Národnímu di-
vadlu? Staňte se jeho 
mecenášem. Vaším pří-
spěvkem budou podpo-
řena nová představení, či 
rekonstrukce budov.

Máj ve Viole 
i v zimě

Herečka Barbora Hrzá-
nová opět vystupuje ve 
Viole. 2. 2. od 20 h může-

te vidět v jejím provedení 
Máchův Máj. V podání 
Báry se prý jedná o strhu-
jící ohňostroj slov. Před-
stavení režíroval Miloš 
Horanský.

Skupinové výstavy 
U kohouta

V lednu se přijďte podívat 
na další výstavu do Ga-
lerie U kohouta. Ten-
tokrát se vystavují pěkné 
obrazy, fotky, keramika     
a sklo od 6. do 29.1.

Strach Off 
v Celetné

Nenechte si ujít v Diva-
dle v Celetné autorské 
představení s názvem 
Strach Off 7. a 21. 2. vždy 
od 18 hodin. Kus, který 
režírovala a také v něm 
hraje K. Janečková 
spolu s I. Kristekovou, 
propojuje mluvené slovo 
s fyzickým divadlem a in-
teraktivní projekcí. 

Rudolf 
Hrušínský, 

herec

Nenechte si ujít představení 
Smolíkovi ve Studiu Dva na 
Václavském nám. Nejbližší ter-
míny jsou např. 12. a 13. 2. 
Představení s písničkami na mo-
tivy kultovního maďarského ani-
movaného seriálu je určené pro 
diváky od sedmi do sto sedmi let.

Smolíkovi přiletěli 
do Studia Dva

Kateřina
Janečková,  

herečka

Miloš 
Horanský, 

režisér

PRAŽSKÝ 
ZVĚROKRUH

www.astropraha.cz

Prožitkové 
vycházky výsečemi 

Prahy podle 
jednotlivých 
slunečních 

znamení

Každý měsíc:

Volejte: 602 643 565
Jsme tu pro Vás!

www.kampareality.cz

Zde může
být váš
inzerát!

Dotazy posílejte na e-mail:
redakce@novomestskenoviny.eu

Volejte ihned:
777 556 578

(Monika)



Pro líné Ještě línější
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Koutek pro chytré hlavy

Božena Němcová: Babička (XVI.)
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. Němcová začala psát 

Babičku v Ječné 516, dokončila ji ve Vyšehradské 1378.

Božena
Němcová 
(1820 - 1862)
Napsala Babičku 
na Novém Městě

A na klín vykládala růže-
nec, kudlu, několik chle-
bových kůrek, kousek 
tkanice, dva marcipáno-
vé koníčky a dvě panen-
ky. Poslední věci byly pro 
děti; když jim to babička 

podala, doložila: Ještě 
něco vám babička při-
vezla! a hned vyndávala 
z mošinky jablka a kras-
lice, z pytlíku osvobodila 
koťata, z košíku kuřátka. 
To bylo radosti, to bylo 
skákání! Babička byla 
nejhodnější babička! To 
jsou koťata májová...

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel košíků Sultána a Tyrla
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Otázka: Víte, na jaké adrese je 
Novém Městě dům, kde svou 
životní pouť dokonal  Jan Ne-
ruda? Nápověda: Hledejte 
vedle divadla Kalich.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@novomestskenoviny.eu

Minule: Jmenuje se Václav Hol-
lar a jeho pamětní deska a busta je 
v Soukenické 13.
Správně: Jiří Kuběna, Jan Malý

Útroby babiččiny mošinky

inzerceinzerceinzerce
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Pokračování příště

ZAJÍMAVOSTI a novin-
ky z Malé Strany, která by 
měla být větší. Tyto noviny 
jsou k mání na Starém Měs-
tě například v Akademii věd
(Národní 3) nebo takřka všu-
de v malebných vesničkách 
na druhé straně řeky: V ka-
várnách, hospodách atd.

www.malostranskenoviny.eu

Co nového 
za vodou[ [Místní ženy

Dramatička, spisovatelka
Gabriela Preissová

Gabriela Preissová (1862 
- 1946) byla dramatička, 
spisovatelka a dramatur-
gyně Národního divadla. 
Byla vychovávána (od 9 
do 13 let) v rodině archi-
váře Františka Dvorského. 
Jeho manželka Luisa byla 

její teta. V této rodině se 
scházeli literáti jako Karo-
lína Světlá, Eliška Krásno-
horská nebo Jakub Arbes.   
Její první manžel byl po-
kladník cukrovaru, druhý 
voják. Je pohřbena na vy-
šehradském hřbitově.

Eliška
Krásnohorská, 

přítelkyně

Karolína
Světlá, 

kolegyně

 Adolf 
Halbaerth,
2. manžel

Byla silná 
v realismu

Hledáme společnou cestu
Důvodem vzniku Asociace 
Segway ČR bylo ustanovení 
pravidel bezpečného provozu 
Segway v Praze

Kontaktujte nás přes formulář na našich stránkách.

• Hlavním cílem Asociace je bezpečnost 
občanů a zákazníků (turistů)

• Klademe důraz na dobré a slušné cho-
vání instruktorů, vedeme je k zodpo-
vědnosti vůči chodcům

• Určujeme interní pravidla pro bezpeč-
nější pohyb na komunikacích

• Respektujeme občany Prahy 1

• Upravujeme trasy dle fl uktuace občanů
• Dělíme skupiny nad 8 účastníků na 
menší

• Vzájemně dohlížíme na dodržování 
pravidel Asociace, v případě jejich po-
rušení, udělujeme sankce

• Víme o podnikatelích z rusky mluvících 
zemí, kteří porušují tržní řád

9. prosince 2015 byla Parlamentem ČR schválena nove-
la upravující provoz na pozemních komunikacích, včetně 
provozu vozítek Segway. Segwaye budou tedy v příštím roce 
omezeny v centru Prahy dopravním značením a budou jezdit 
mimo pěší zóny. Jejich provoz bude také omezen na chodní-
cích, stezkách a pruzích pro chodce a cyklisty ve frekventova-
ných místech. Provoz Segway na cyklostezkách zůstane zacho-
ván. Aby nedocházelo k porušování dopravního značení, stejně 
jako je tomu v případě vjezdu autobusů, zásobování a parkova-
cích zón, bude o konkrétních turistických trasách v centru Prahy 
pro příští sezónu jednat Asociace Segway ČR a MČ Praha 1.

www.asociace-segway.cz

Prosím, pomozte nám s prosazováním 
pravidel jízdy na Segway, která pomůžou 
bezpečnému pohybu Segway a zároveň 
bezpečnosti chodců v centru Prahy. Jak 
je vidět, dopravní značení ani zákazy 
nabízení služeb na ulici nejsou bohužel 
řešením a nepřinášejí takové výsledky, 
jak někteří očekávali.

Aktuality Výzva občanům:

Hledáme společnou cestu

Invalidní vozík na bázi 
samovyvažovacího zařízení



1. MÁJ. „Už mám dost, Huberte, těch sladkých řečiček o lásce, hrdličkách 
a rozkvětlých třešních. Přejděměž rovnou k věci. Svatbu nebo život!“ 

Příští číslo vyjde
15. února

Volejte pana Martina Cibulku 
777 122 009. Čtěte též 

v La Dolce Vita (Biskupská 3)

Seženete i v Brně

30 Kč

902 11 30
SN TRICET

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Cena 1 SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, www.platmobilem.cz

inzerce

POSÍLEJTE FOTKY 
DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ! 

redakce@
novomestskenoviny.eu

Mazlíčci
Nového MěstaAktuální vtip ze 100 let starých novin

Proč čtuProč čtu
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Akademie věd, Národní 3, na recepci. Národní kavár-
na, Národní 11. Café Kolíbka, Řeznická 10. Kavárna 
Velryba, Opatovická 24. U Pravdů, Žitná 15. Bar No. 7, 
Na Struze 7. Květinářství Winkler, Na Poříčí 6. Rock 
Café, Národní 20. Café NONA, Nová scéna Národního 
divadla, Národní 4. Hvězdný bar, Jungmannova 7. Res-
taurace Ferdinanda, Opletalova 24. Friends Coffee 
House, Palackého 7. Galerie Nová síň, Voršilská 3. 
Rotax, Revoluční 22. Antik Prague Art - Starožitnos-
ti, Panská 1. Náš bar, Táborská 117/21, Praha 4 - Nus-
le.  Café Therapy, Školská 30. Včelařská prodejna, 
Včelpo, Křemencova 177/8. Nádassy Medical System 
s.r.o., 28. října 5, Praha 1. Restaurace Trilobit, Palac-
kého 15. HaFstudio, Ostrovní 16. Antikvariát Aurora, 
Spálená 53. Poliklinika Národní, Národní 9, III. patro. 
Perníčkův sen, Haštalská 21. Vinotéka Bacco, Běle-
hradská 28. Ars Pragensis, Malostranské náměstí 27. 
Vopičkova kafírna (U sv. Omara), Tržistě 11. Hosti-
nec U Rotundy, Karolíny Světlé 17.

odběrních míst25

Kdyby už byly rozebrány, 
volejte tel. číslo: 777 556 578

Chcete se stát odběrním místem? 
Volejte telefonní číslo: 777 556 578

místem? Chcete se stát odběrním 

Právo být zde uvedeným odběrním místem 
Novoměstských novin je podmíněno příspěvkem 

1000 Kč na provoz novin, nebo inzerátem.

ESMERALDA
Snímek svého koťátka 

poslala čtenářka: 
Jiřina Vondráčková

DVA PAMĚTNÍCI: „To za našich mladých let jezdily sáňky tak rychle, 
že ještě nebyly dole a už jsme si u stánku dávali rum.“  

„Protože jsou 
uměleckým dílem 

s informačním přesahem!“  
Markéta Hlaváčová, 

zástupkyně ředitelky ZUŠ 
při Veselé škole v Souke-

nické ul.

VLADIMÍR KOMÁREK 
Předseda Otužilecké unie

Za vydařenou 
otužileckou akci 
pod Karlovým 
mostem 6. ledna. 
Toho dne navíc 
hustě sněžilo.

Víte o někom, kdo si zaslouží 
Modré okénko? Napište 
na adresu: redakce@

staromestskenoviny.eu
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Tip: Čtenáři NN

Modré okénko
dnes získává...

www.unetickypivovar.cz

MASOPUST 
V ÚNĚTICKÉM PIVOVARU

Café Kolíbka, Řeznická 10
Kavárna Velryba, Opatovická 24

U Pravdů, Žitná 15 
Bar No. 7, Na Struze 7

14 h Naražení masopustního speciálu Bock 
Světlá 16° s únětickým průvodem
19 h Koncert ve stodole Vintage Wine, kombina-
ce keltské a irské muziky s rockovým základem
Ochutnejte masopustní menu - huspenina,     
kulajda, kolínko na černém pivu, kančí výpečky, 
králičí stehno na smetaně s brusinkami, maso-
pustní koblihy…

Sobota 23. 1. od 14 hodin 
v Únětickém pivovaru

Blahodárné účinky našeho piva výtečné jakosti 
pocítíte v těchto provozovnách centra Prahy:

KLAUNSKÁ POHÁDKA 
O ČERVENÉ KARKULCE
Neděle 24. 1. ve 14 hodin 

Pivovarská půda
Jak by to vypadalo, kdyby vlk byl vegetarián a babička        
s vlkem kamarádila? Klaunská pohádka, ve které je 
všechno jinak. Divadlo pro děti a jejich rodiče.

Pronájmy, prodeje, 
odhady

REALITY Malá Strana

Tel.: 739 343 871

Ing. Daniel Kotula

Neváhejte mě kontaktovat!

Milí Malostraňáci, 
přeji vám šťastný 

a úspěšný rok 
2016!

a úspěšný rok a úspěšný rok 
2016!2016!2016!

a úspěšný rok a úspěšný rok a úspěšný rok 
2016!2016!2016!

a úspěšný rok 

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

redakce@
novomestskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!


