
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

®

Čís. 8 / roč. VI
15. srpen 2019

NOVOMESTSKE
NOVINY

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.

inzerce

Novoměstské 
servírky
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NEZÁVISLÉ

SLIČNÁ VERONIKA
z Café baru BEJVÁVALO,
Lodecká 1900/7, podává 
Svijany 11° 0,5 l za 34 Kč. 
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NA STOP Ě

Kapitán Korda

ČTĚTE NA STR. 4 - 6

ZMIZENÍ DESKY 
OSVOBOZENÍ 
PRAHY

Čtěte 
na str. 

2

MARIÁNSKÝ SLOUP

MÍSTNÍ 
PŘÍBĚHY

Sochař Petr Váňa teď 
dokončuje Mariánský sloup 

pod Karlovým mostem

Každý
čtvrtek

S hanbou 
do propad-
liště dějin?

POJĎME TESATPOJĎME TESAT

VEMTE 
DĚTI

VEMTE 
DĚTI

VŠICHNI!VŠICHNI!

PETR HEJMA: PODPORUJEME 
MÍSTNÍ ŽIVNOSTNÍKY

Petr Hejma, 1. místostarosta
„Je to místní poctivá živnost, 

která si zaslouží naši podporu.“

NEJEN 
NA STR. 7

PERNÍČKŮV 
SEN

Haštalská 21, Staré Město

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

257 531 839



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

Anketa Novoměstských novin

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

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@novomestskenoviny.eu

Pište si tytoPište si tyto

Tyto noviny vycházejí 
na území Nového Města, 

tedy  ZDE

NOVÉ 
MĚSTO
25 918 obyvatel

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY!

redakce@
novomestske-

noviny.eu

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY!

redakce@
novomestske-

noviny.eu

Gurmánův 
koutek

Česká restaurace 
MYSLÍKOVA
Myslíkova 24

Krkovička na 
grilu se šťouch. 

brambory
 189 Kč

Anna Marie 
Höppnerová (9) 

Mluvčí mladé 
generace

Hana 
Francová
 HaFstudio,
varhanice

„Pod širákem 
vždy bdím, 

nespím. Mám 
hrůzu z brouků 
a mravenců…“

Kateřina 
Janečková 

Divadelní 
a TV herečka

„V přírodě před 
lety a loni na 
terase našeho 

bytu a pod 
peřinou…“

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

Martin 
Falář 
Režisér, 

dramaturg, klaun

Radim 
Fiala
Herec 

a skvělý kuchař

„Čili: Je to už 
drahná doba. 

Někdy v minu-
lém století?!“

„Chystám se 
na to, učím se 
morseovku, 

uzly a hvězdnou 
oblohu…“

Petr 
Hejma

Spoluzakladatel 
KampaNuly

„Teď v létě na 
vodě v kempu na 
Otavě.  Probudil 

mě déšť...“  

„Kvůli vedrům 
před několika 

lety na balkóně 
u nás na Letné. 

Skvělé!“ 

inzerceinzerce

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
Novoměstských 
novin

Jednou větou...

...kterou jsem zaslechl

Počasí 

„Šel bych za tebou 
až na konec světa, 
ale celou cestu 
bych brblal.

26 °C

Kdy a kde jste naposledy 
spali pod širákem?spali pod širákem?spali pod širákem?spali pod širákem?spali pod širákem?

Národní - Stavba na 
střeše hotelu v ulici Ka-
roliny Světlé 8 je na prv-
ní pohled monstrum, 
které bude třeba zbourat. 
Ale jen na první pohled. 
Skupina advokátů fi rmy 
Rott, která buduje hotel 
i stavbu na střeše, prý má 
v pořádku všechna povo-
lení - a staví dál.
Jak je to možné? 
Nejen v souvislosti s tou-
to stavbou byl na MČ 
Praha 1 ukončen pracov-
ní poměr dohodou s dlou-
holetým vedoucím sta-
vebního úřadu Prahy 1 
panem Oldřichem Daj-
bychem.
Jeho nástupce má při-
spět k vyřešení situace. 
Mnohé nasvědčuje tomu, 
že nové vedení radni-
ce narazilo na tzv. Deep 
state, tedy úřednickou 
strukturu, která přetrvá-

vá bez ohledu na to, kdo 
je právě u vesla.
V boji proti stavbě se na 
stranu radnice Prahy 1 
přidal i magistrát. Advo-
káti fi rmy Rott ale nejsou 
žádná „ořezávátka“, tak 
podali na radnici Prahy 1 

trestní oznámení. Od 
jeho výsledku se budou 
odvíjet další události.
Majitelé fi rmy Rott, kte-
rá je majitelem budovy 
na adrese Karoliny Svět-
lé 8, pánové Suk a Mikš, 
jsou elitní čeští advoká-
ti. Jsou v kontrolní radě 
České advokátní komory, 
mají vazby i na Nejvyšší 
správní soud (agenda na-

„ČERNÁ“ STAVBA 
NA STŘEŠE V ULICI 
KAROLINY SVĚTLÉ 

Zastaví „černou“ 
stavbu padák 
vedoucímu?

Karův most - Magistrát 
se sice zdráhá povolit zá-
bor prostranství pro ná-
vrat Mariánského sloupu 
na Staroměstské náměstí, 
práce na sloupu však po-
kračují na lodi pod Kar-
lovým mostem na Alšově 
nábřeží. Můžete se přijít 
podívat každý čtvrtek od 
10 do 19 hodin. Od 19 
hodin je přednáška, nebo 

fi lm o příběhu Marián-
ského sloupu. Přijďte se 
dotknout kamene, nebo 
jej i chvilku tesat. Pro 
děti to je nazapome-
nutelný zážitek.

Víte, že...
Mariánský sloup se 
musí vrátit na Staro-

městské náměstí.

Sochař 
Petr Váňa

Vizualizace

Děti tesají 
sloup

SRPEN
V srpnu již nelze slunci 

mnoho věřit.

telefon redakce: 

Krkovička na 
grilu se šťouch. 

POJĎME TESAT 
MARIÁNSKÝ SLOUP
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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

Malý oznamovatel

inzerce

Dívka ze str. 3

ště
V soutěži o nejladnější 

posez při telefonátu zvítě-
zila Jiřina Kukačková.

MISS PEVNÁ LINKA

BOUŘLIVÝ 
ROK 1919

inzerceinzerce

AURA KARLA GOTTA A VÁCLAV HAVEL BEZ
Dalajláma a Václav Havel po společném vystoupení podepisovali fanouškům své knížky. V chumlu se mihnul muž, 
který Dalajlámu silně upoutal. Dalajláma se naklonil k Havlovi: „Co je tamhleten člověk zač?“ Havel prý 
omrzele vece: „To je takový zpěvák, Vaše svatosti.“ Po chvíli to Havlovi nedá: „Co Vás na tom člověku 
tak upoutalo?“ Dalajláma: „Má úžasnou auru!“ Havel zas rozmrzel, ale po chvíli se osmělil a ptá se, trochu 
riskantně: „A jakou auru mám já?“ „Žádnou, cha, cha, cha!“ říká Dalajláma.
Dlouho jsem to chápal blbě a teprve nedávno mi kamarád Kim, co aury taky vidí, 
vysvětlil, že nejlepší aura je žádná. Neviditelná aura je nad všechny barevné, 
jako světlo složené ze spektra je neviditelné. ...čtěte více na www.pritomnost.cz

Výstavba „domu na domě“ zásadně zvýší hodnotou celého 
domu. Zkušení právníci navíc zřejmě počítají s tím, že stavbu 
bude možné následně zlegalizovat. 

KDO NA TOHLE MOHL VYDAT 
STAVEBNÍ POVOLENÍ?

To snad 
není možné

padení voleb, rozpuštění 
politických subjektů, po-
zastavení jejich činnosti, 
kompetenční spory ve 
veřejné správě...).
Může jít o nebezpečný pre-
cedens. Když to prošlo 
fi rmě Rott, proč by ne-
mohli stavět ostatní?
Než bude vyřešen soudní 
spor, stavba pokračuje 
a rozrůstá se. Obyvatelé 
okolních domů jsou ne-
klidní, zvláště ti z vyšších 
pater, kterým stíní po-
hled na Pražský hrad.
Stavební úřad vydal roz-
hodnutí stavbu zastavit, 
padly pokuty, ale jede se 
dál, začal tanec mezi pa-
ragrafy.

Víte, že...
Případnou demolici 

zaplatí ze svých kapes 
daňoví poplatníci

SUK MIKŠ

Týden otevřených 
dveří od 9. září! 

Adresa: Ostrovní 16, Praha 1 
Více na www.hafstudio.cz

Kurzy divadelního a fi lmového     
herectví - od 5 do 15 let,
Divadélko pro děti od 3 let,          
Ateliér malého architekta od      
10 do 16 let, kurzy hudby pro děti 
i dospělé - kytara, klavír, baskytara, 
elektrická kytara, zpěv
Pro dospělé kurzy herectví, 
sborový zpěv, divadlo seniorů
Semestr začíná 30. září, 
přihlášky mailem

●

● 

● 

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!
VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

redakce@
novomestsk  enoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

Denní menu 
za 119 Kč 

Výběr ze tří jídel 
s polévkou, 

malým pivem 
nebo 

malinovkou.
Otevřeno: 

denně 9 - 23 h
Adresa: 

Vítězná 530/11, Praha 1

www.starapraha.eu
Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

36 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

www.restaurant-uglaubicu.cz

TLUSTÁ 
MYŠ

RESTAURACE

Všehrdova 19,  
tel.: 605 282 506

NEJLEVNĚJŠÍ KOZEL 
NA MALÉ STRANĚ!

KOZEL 11° 32 KČ!
Otevřeno po až pá 

11.30 - 24 h, so 12 - 24 h, ne 12 - 22 h



4 telefon redakce: 775 949 557 redakce@novomeStSkenoviny.eu Zprávy4 telefon redakce: 775 949 557

inzerce

ZMIZENÍ DESKY   OSVOBOZENÍ PRAHY: 
S HANBOU DO PR OPADLIŠTĚ DĚJIN?

am zmizela ze Staro-
městské radnice „des-
ka Osvobození“ a kdy 
se tam vrátí? S touto 
otázkou se na redakci 

Novoměstských novin denně 
obracejí čtenáři. 
Výsledek našeho pátrání: Des-
ka se nevrátila na Staroměst-
skou radnici z ideologických 
důvodů a tak to bude, pokud 
tyto důvody potrvají.

Deska Osvobození zmizela bě-
hem rekonstrukce radnice v ro-
ce 2018. Visela tam více než 
72 let od 8. května 1946, tedy 
tři generace.
Deska Osvobození připomíná, 
že „Prahu osvobodila Rudá 
armáda“. Nehledě na události 
příští a na nějaké „co by kdy-
by“: Je nesporným faktem, že 
Praha tehdy vítala Rudou ar-
mádu jako svého osvoboditele. 
O tom svědčí mimo jiné dobové 
snímky, fi lmy, fotografi e, doku-
menty, nahrávky Českosloven-
ského rozhlasu, či vzpomínky 
pamětníků.
Jsme tedy nyní chytřejší, 
než tehdejší Pražané? Zná-
me tehdejší události lépe? 
Máme právo veta?
Pravdivost textu na desce Osvo-
bození 72 let nikdo nezpochyb-
ňoval, až nyní - že prý jsou na ní 
zásadní chyby. 

Hlavní chybou prý je (v českém 
textu, v ruské části je prý všech-
no v pořádku), že Praha byla 
osvobozena „těžce bojující“ 
a že to bylo „bleskovým úde-
rem“. Ano, 9. května již byl 
v Praze víceméně klid - protože 
Němci utekli. 
Je historický fakt, že Němci ve 
strachu před Rudou armádou 
houfně opouštěli Prahu již od 
1. května 1945, kdy se roznesla 
zpráva o smrti Hitlera. Praž-
ské povstání (podporované 
Vlasovci) tak bylo útokem na již 
prchající Němce. Rudá armáda 
pak byla Pražany nadšeně vítá-
na jako osvoboditel. 
Z pohledu „relativizace historie“ 
Rudá armáda osvobodit Pra-
hu nemohla, protože už nebylo 
od koho - když před ní Němci 
utekli. To je jako v paradoxu 
o zajíci a želvě - proč zajíc nikdy 
želvu nedohoní.
O složitosti doby (z dnešní-
ho pohledu) svědčí například 
fotografi e z 16. května 1945 
pořízená před Staroměstskou 

radnicí (vpravo dole). Je na ní 
navrátivší se prezident Edvard 
Beneš s manželkou (přijeli 
z Moskvy přes Košice). Vedle 
nich sedí maršál Koněv. Nad 
nimi visí obrovské portréty Be-
neše a Stalina...

Deska Osvobození byla na zdi 
Staroměstské radnice slavnost-
ně odhalena 8. května 1946, 
tedy rok po konci války.
Při odhalení desky maršálu 
Koněvovi (oslavovaný Pražany 
a celou zemí jako osvoboditel) 
osobně gratuloval francouzský 
armádní generál Jean de Lattre 
de Tassigny (podepsal za 
Francii německou kapitulaci) 
a další vojevůdci, kteří přispěli 
k vítězství nad nacistickým Ně-
meckem. 
Osvobození Prahy bylo zásad-
ní historický milník. Dnes je tu 
další: Co s ním?
Má Deska Osvobození ještě 
šanci, nebo skončí v mu-
zeu?  ČTĚTE NA STRANĚ 6.

K

Nové zprávy 
z Nového Města

Václavské nám. - V „Květinovém 
domě“ (Flow building) na rohu 
Opletalovy ulice se otevře nákupní 
centrum Primark. Nyní shánějí za-
městnance.

NOVÝ OBCHODNÍ 
DŮM NA VÁCLAV-
SKÉM NÁMĚSTÍ

Nové 
nákupní 
centrum

ZÁBAVNÁ HRA 
RYCHLÉ ŠÍPY 

V AFRICE

Akademie Jaroslava Foglara při-
připravila pro čtenáře Novoměst-
ských novin poznávací hru Rychlé 
šípy v Africe. Hra probíhá na území 
Pražské památkové rezervace, kte-
rá svými obrysy výrazně připomí-
ná siluetu Afriky. Podrobnosti na 
webu rychlesipy.skauting.cz 
a www.bohousek.cz
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Návod jak přispět: www.kontobariery.cz
Automobil 
pro Anežku

PODPORUJEME CHARITU

Deska na 
radnici

NÁZORY PRO A PROTI
● Aleš Valenta, historik: „Hra 
o slovíčka je podružná. Chtějí 
vymazat z veřejného prostoru 
doklady o sovětském/ruském 
osvobození Prahy.” 
● Jiří Skála, orlojník Staro-
městského orloje: „Deska ob-
sahuje lživé údaje. Je dobře, že 
je pryč.“
● Docent Otakar Jelínek: „Ruský 
text na desce je naprosto správ-

ný a měl by tam rovněž být jeho 
přesný překlad do češtiny. Tím 
by odpadly námitky odpůrců.“ 
Zbyněk Petráček, Lidové novi-
ny: „Respektujme padlé a des-
ky z května 1945.“ 
Primátor Zdeněk Hřib: „Text na 
desce je historicky nepřesný.“
Všeobecně rozšířený (mylný) 
názor: „Prahu osvobodili Vla-
sovci.“

NÁZORY PRO A PROTINÁZORY PRO A PROTINÁZORY PRO A PROTINÁZORY PRO A PROTINÁZORY PRO A PROTINÁZORY PRO A PROTINÁZORY PRO A PROTINÁZORY PRO A PROTI

ONDŘEJ
HÖPPNER
Šefredaktor Novo-
městských novin

Fakta

Odhalení desky
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Novoměstské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1919)Dobuďme Zadní Indie

Pokra-
čování 
příště

Neprve vypravíme houf obětavých dam, 
aby seznámily Indy s našimi národními tanci

Zakrátko budeme vyvážet do Indie  
vagóny lidové výšivky

ZMIZENÍ DESKY   OSVOBOZENÍ PRAHY: 
S HANBOU DO PR OPADLIŠTĚ DĚJIN?

POZOR NA PŘEPISOVÁNÍ 
HISTORIE

Deska Osvobození 
před sejmutím. 
Dnes po ní zůstaly 
jen šrouby ve zdi 

9. května 1945, 
Rudá armáda v Praze

Kříž 
na Staro-
městské 

radnici

PODPORUJEME CHARITU

Složitost 
doby: 
Vlevo Beneš, 
vpravo Stalin
(16. 5. 1945)

Němci na Staro-
městské radnici
(1942)

Němci obsa-
zují Prahu 

(1939)

Francouzský generál Jean de TASSIGNY 
a maršál Koněv si potřásají rukou před 
Staromětskou radnicí při odhalování desky 
Osvobození (8. 5. 1946).
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Kalendárium 
Nového Města

Libuše 
Moníková

SPISOVATELKA

Cyril 
Bouda

ILUSTRÁTOR

SRPEN

● Čestmír Řanda 
*5. 12. 1923 Rokycany 
†31. 8. 1986 Praha
Herec, režisér a dabér. 
Národní divadlo.

● František Salzer 
*30. 8. 1902 Sušice 
†23. 12. 1974 Praha
Režisér, fi latelista. 

● Libuše Moníková 
*30. 8. 1945 Praha 
†12. 1. 1998 Berlín
Česká německy píšící spi-
sovatelka. Jejím vzorem 
byl Franz Kafka.

● Jiří Šust 
*29. 8. 1919 Praha 
†30. 4. 1995 Praha
Dvorní skladatel režiséra 
Jiřího Menzela (Ostře 
sledované vlaky). 

● Ladislav Novák 
*5. 4. 1872 Praha 
†29. 8. 1946 Praha 
Politik, libretista.
 
● Cyril Bouda 
*14. 11. 1901 Kladno 
†29. 8. 1984 Praha
Geniální malíř a ilustrátor 
nejen knih o pražských 
postech. Jeho kmotrem 
byl Mikoláš Aleš. 

František 
Salzer

FILATELISTA

Čestmír 
Řanda
HEREC
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&Vítěz Poražený

TOMÁŠ
MACHÁČEK 

(TOP 09, bývalý radní)
Je mezi 30 obvi-

něnými z bý-
valého vedení 

Prahy 1 kvůli pro-
deji bytů. Škoda 

je 40 milionů.

JAROSLAV 
PROČEK

(rychtář Vele-
obce baráčníků)

Byl otevřen 
opravený sál 

Veleobce 
v Baráčnické 

rychtě (Tržiště).

TOMÁŠ

inzerce

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského 
vyhlašuje

I. ročník ankety o nejlepšího zdravotníka roku.
Hlasujte pro své favority v uvedených kategoriích

SRDCE PRO LÉKAŘE 2019
SRDCE PRO SESTŘIČKU 2019

SRDCE PRO OŠETŘOVATELE, SANITÁŘE 2019
Anketa probíhá od 4. března do 15. října 2019. Více informací a ANKETNÍ LÍSTEK KE STAŽENÍ 

najdete na www nmskb.cz. Kontakt: kuncova@nmskb.cz, mobil: +420 727 854 065

Nejmladší redaktorka No-
voměstských novin Anička 
zaznamenala nečekaný průnik 
do světa cirkusu. V rámci pří-
městského tábora v Cirqueonu 
zahrála na ukulele píseň o koz-
lovi a přitom chodila na válci, ve 
kterém se točilo dítě. Vida!

NEČEKANÝ PRŮNIK 
DO SVĚTA CIRKUSU
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CO NOVÉHO 
V REDAKCI

Co je nového u vás posílejte na 
redakce@novomestskenoviny.eu

POKRAČOVÁNÍ ZE STR. 5  
V Holešovicích dodnes visí pa-
mětní deska s textem, že se Kle-
ment Gottwald stal v roce 1929 
předsedou KSČ... Takže co do 
nějaké desky, mohlo by se říct...
Domníváme se, že deska Osvo-
bození Prahy, která byla od-
straněna ze stěny Staroměstské 
radnice, je jiný případ - což lze 
soudit nejen podle obrovského 
zájmu, který vyvolal článek na 
toto téma v minulém čísle.

Poslední stopa po zmizelé desce 
se nečekaně vynořila „pod svíc-
nem“.
Orlojník Petr Skála Novo-
městským novinám řekl letos 
na konci července (tedy před pár 
dny): „Ta deska je tady na 
Staroměstské radnici. Leží 
v přízemí opřená o zeď ved-
le ohořelého kříže.“
Tak jsme se tam vypravili. Kříž 
tam byl, ale deska nikde. Zřej-
mě ji někdo narychlo odvezl. Ale 
kam? Obrátili jsme se tedy na 

magistrát, který je vlastníkem 
desky (i budovy).
„Deska byla očištěna, na-
voskována a rozleštěna. 
Text se nijak neupravoval. 
Práce provedl akademický 
sochař Pavel Filip. O defi ni-
tivním umístění desky za-
tím nebylo rozhodnuto, 
ale zájem o ni má Muzeum 
hlavního města Prahy,“ 
sdělil Novoměstským novinám 
mluvčí magistrátu hl. m. Prahy 
Vít Hofman.
Podle jiného zdroje z magist-
rátu toto sdělení ale není zcela 
přesné. O dalším osudu desky 
už bylo rozhodnuto a to tak, 
že se deska již na své původní 
místo nevrátí a zamíří do muzea. 
Pokud se tak stane, bude její ná-
vrat možný jen stěží.
Vedoucí oddělení historických 
sbírek Muzea hlavního města 
Prahy paní Jana Viktorínová 
nám k tomu řekla: „O desku 
jsme projevili zájem. Po-
kud ji dostaneme, bude o ni 
vzorně postaráno. Deska 

zatím není v našem depozi-
táři.“
Každopádně: deska Osvobození 
je dělící čarou současné společ-
nosti. Musí pryč, protože už je 
„jiná doba“? Přepíšeme historii, 
nebo se pokorně skloníme?
Budeme pátrat dál. Čtěte Staro-
městské noviny. (hop)

Víte, že...
O tom, že do Prahy vstoupí 

jako první Rudá armáda, 
bylo rozhodnuto na Jaltské 

konferenci v únoru 1945.

Ukulule 
a „živý“ válec

NA STOPĚ DESKY 
OSVOBOZENÍ PRAHY

Ten pocit 
svobody si 
dnes již
nedovedeme 
představit
(květen 1945)

Zaplněné Staroměstské 
náměstí 13. května 1945

Rozhodnuto?
1) Přesunout desku 
    Osvobození do muzea.
2) Vrátit ji na původní 
    místo, kde byla 72 let.
3) Přesunout ji na jiné dů-
    stojné místo.
4) Vrátit ji na původní místo 
    s upraveným textem.
Pište na e-mail: redakce@

novomestskenoviny.eu

MÍST
NÍ 

PŘÍBĚH
Y

CO VY NA TO?
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PŘEDSTAVUJEME MÍSTNÍ PODNIKY
Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

Haštalská 21, Staré Město

PETR HEJMA (My, co tady žijeme, STAN), 
1. místostarosta MČ Prahy 1: „Perníčkův sen spo-
luvytváří kolorit Starého Města a je ideálním mís-
tem pro ty, kteří chtějí koupit milý dárek nebo mají 
chuť na sladkou svačinu či zákusek po obědě.“

Podle archeologů je star-
ší než chléb a pekli ho 
už dávní Egypťané. Naši 
předkové si pak na něm 
pochutnávali minimál-
ně od čtrnáctého stole-
tí, kdy se v Praze začali 
usazovat první caletníci. 
Ano, uhádli jste - řeč je 
o perníku a mistrech 
jeho výroby caletnících, 
kteří dali jméno dnešní 
Celetné ulici. Kousek od 
ní v Haštalské 21 půso-
bí novodobí pokračova-
telé tohoto úctyhodného 
a voňavého řemesla. 
Perníčkův sen, jak se 
tento krámek jmenuje, 
nabízí vlastní tradiční 
staročeský perník, který 

nejen krásně vypadá, ale 
i výborně chutná. 
Kromě něj místní „calet-
nice“ pečou perník „na 
plech“ či kokosový koláč 
a další dobroty, které
vám nakrájejí. Můžete si 
je odnést domů či kance-
láře anebo je ke kávě rov-
nou sníst v krámku. 
Jednou z místních vyhlá-
šených specialit je pak 
staročeská sakrajda -
- perníkový závin plněný 
povidly, ořechy a medem.

„Klademe důraz na per-
níkářskou tradici, jejíž 
součástí je zdobení citro-
novou polevou, a na po-
ctivou ruční práci, kdy 
každý kousek perníku 
a dalšího pečiva je ori-
ginál z rukou našich ši-
kovných pekařek,“ pro-
zrazuje paní šéfová Iva-
na Andrle. 
Její Perníčkův sen vás 
rád přivítá od pondělí 
do neděle, vždy od 10 
do 18 hodin.

Perníkářka
Ivana Andrle

Máte oblíbený obchůdek ve svém okolí? Pište: redakce@novomestskenoviny.eu

Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

Haštalská 21, Staré Město
Podle archeologů je star-

Tradiční české obchody provozované českými živnostníkyTradiční české obchody provozované českými živnostníky

Haštalská 21, Staré Město
nejen krásně vypadá, ale „Klademe důraz na per-
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PERNÍČKŮV SEN

PODPORUJEME 
MÍSTNÍ 

ŽIVNOSTNÍKYPetr Hejma, místostarosta
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Nové Město - Na tzv. 
„Lennonovu zeď“ na 
Kampě teď budou 
moci malovat jen pře-
dem domluvení uměl-
ci. Tato dohoda maji-
tele s radnicí Prahy 1 
je součástí celkového 
plánu na zlepšení sta-
vu v centru města, kte-
ré je přetíženo turisty. 
Návštěvníci se často opí-
její na tzv. šlapacím pivo-
busu, který brázdí ulice 
Starého a Nového Města, 
Lennonova zeď je jednou 
z opileckých zastávek. 
Tam pokračují v hulákání 
a na zeď sprejují sprosté 
obrázky. 
Majiteli zdi - Řádu mal-
tézských rytířů - došla 
trpělivost, podal trestní 
oznámení na neznámé-

ho pachatele. Hrozilo, že 
odkaz Lennovy zdi zmizí 
a bude tu plakátovací plo-
cha, nebo okno. Jednání 
s radnicí Prahou 1 však 
dopadla ke vzájemné spo-
kojenosti.
„Zeď nadále ponese 
odkaz, který měla do-
posud, ale v umělec-
kém duchu. Musíme 
zabránit nedodržová-
ní veřejného pořád-
ku,“ řekl Novoměstským 
novinám Petr Hejma, 
místostarosta MČ Prahy 1 
(My, co tady žijeme).

Perníčkův 
sen

Ze Starého Města 
mířily pivobusy 
k Lennonovy zdi

PETR HEJMA: LENNONOVA ZEĎ 
ZACHRÁNĚNA. TEĎ NA PIVOBUSY

MÁME ŘEŠENÍPetr Hejma, 1. místostarosta

Místní 
pochoutka

MÍST
NÍ 

PŘÍBĚH
Y

Víte, že...
Pokračují jednání s bary 

v Dlouhé ulici a vše 
směřuje k zákazu 

šlapacích pivobusů.

BOJ O ZKLIDNĚNÍ CENTRA MĚSTA ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJE

1. místostarosta
1. místostarosta
1. místostarosta
1. místostarosta
1. místostarosta
1. místostarosta
1. místostarosta
1. místostarosta
1. místostarosta
1. místostarosta
1. místostarosta
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Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory Malostranských, 
Staroměstských a Novoměstských novin. Web: www.kampanula.cz

KAMPANULA POŘÁDÁ BENEFIČNÍ 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.
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50. NAROZENINY ZAKLADATELE SPOLKU 
PANA PETRA HEJMY. GRATULUJEME!

akladatel význam-
ného spolku Kam-
paNula Petr Hejma 
oslavil na Petřín-

ských terasách dne 12. 
července své 50. naro-
zeniny. Narodil se 6. 7. 
1969. Na oslavě se sešlo 
asi 350 hostů. Oslavenec 
pozval všechny, které 
v životě potkal za různých 
okolností. Ty, kteří ho 
pamatují, když byl ještě 
v kočárku, přes kamará-
dy z Krkonoš či tábora 
v Miličíně až po ty z po-
slední doby. Na konto 
„Automobil pro Anežku“ 
bylo vybráno 220 tisíc 
Kč. To tedy znamená, že 
Anežka bude mít auto.

Z

Naše akce 
www.kampanula.cz info: Lída Růžičková, 

tel.: 724 346 460, mail: LudmilaR@seznam.cz

HRADČANSKÁ GALERIE 
JOSEFA KALOUSKA

MONIKA HÖPPNER

Usměvavá Světlana 
Kalousková z Hrad-
čanské galerie Josefa 
Kalouska zve čtenáře 
novin na 10. ročník 
Hradčanských letních 
hudebních a výtvar-
ných slavností.

● Světlano, co je u vás 
v galerii nového?
Naše galerie připravila 
už 10. ročník Hradčan-
ských letních hudebních 
a výtvarných slavností. 
V rámci tohoto projektu 
jsme roky podporovali vy-
stoupení mladých umělců 
pantomimy a školy Borise 
Hybnera. Je to kombino-
vaná výstava s vystoupe-
ními. Jako každý rok tu 
vystavuje Josef Kalousek 
a jeho hosté:  Jana Kre-
manová, Helena Slavíko-
vá, Ivan Šnobl, Vladimír 
Borůvka a Jan Vlček. Vý-
stava je do 12. září.

Světlana 
Kalousková 
(uprostřed) 

s manželem 
Josefem Ka-

louskem 
a přáteli 
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www.galerie-kalousek.cz

MÍSTNÍ 
SPOLKY

● Co ještě připravujete?
Výstavu Malostranská se-
tkávání v listopadu a Fes-
tival mladých talentů na 
Pražském hradě...
● Co Vás v životě nejvíc 
obohacuje?
Jsem šťastná, že mohu 
pracovat s manželem Jo-
sefem Kalouskem v ob-
lasti umění na tak krás-
ném místě, jakým jsou 
Hradčany a Pražský hrad. 

Po cestě na Malostranské 
náměstí dole slyším kla-
vír z okna AMU. Na ulici 
Tržiště se zastavím pro 
ovoce a do krásných ma-
lých galerií. Jsem okouz-
lena životem a harmonií. 
● Na co se nejvíce těšíte?
Asi na vše, co je před námi 
dobré a na malou naději, 
že se dostanu k vlastnímu 
komponování na klavíru 
a k novým písním. 

Naše akce 
www.kampanula.cz info: Lída Růžičková, 

tel.: 724 346 460, mail: LudmilaR@seznam.cz

DOPORUČUJEME
● ZÁŘÍ 
● Toulka kostelem sv. 
Havla: historie, zvonění. 
● Toulka Studánka 
v Lysolajském údolí. 
Dr. Julius Hůlek.
● Toulka Věží chrámu 
sv. Víta. Háta Hlavatá
● Úterý 10. 9. 
Prostřený stůl na Bet-
lémském nám. v rámci 
Betlémské kulturní noci
● Čtvrtek 12. 9. 
Spolkový den na Kam-
pě (Praha 1 - Petr Burgr)

● Čtvrtek 19. 9. 
Otevření prostor Spolku 
občanů a přátel Malé 
Strany a Hradčan na 
Malostranském náměstí
● Sobota 21. 9. 
XI. Malostranské 
vinobraní v parku 
na Kampě

● ŘÍJEN
● Čtvrtek 10. 10. 
Veselice na Rychtě. 
Cca od 18 h. Baráčníci 
zvou všechny místní 
spolky. Hraje Folklor trio.

Malostranské 
vinobraní

Od redakce Novoměstských 
novin dostal Petr Hejma tento 
dárek: Vlastní noviny o životě!

S bráchou 
Honzou

Dar od 
Dr. Kučery: 
Hejmovica

Dárek: 
Totem

Petřínské 
terasy
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Novoměstské noviny, 
minulé číslo

www.
novomestskenoviny.eu

KATEŘINA 
KLASNOVÁNA STOPĚ

PETR BURGR 
Radní Prahy 1 pro kulturu, 
sport, občanskou společ-
nost, spolky a Středisko 
sociálních služeb. Je čle-
nem spolku KampaNula 
a SOPMSH.

BOJOVÁ ZÓNA VS. CENA PIVA
Petr Burgr, 
jeho glosa

Teplé letní dny bez 
deště přináší vedle 
vyprahlých trávníků, 
rozpálených ulic, nám, 
obyvatelům historic-
kého centra, doslova 
bojové zóny. Ty na 
ulicích vnitřní Prahy 
vznikají v nočních ho-
dinách. 
Horké léto, zákaz kou-
ření ve vnitřních prosto-
rách a lehce dostupný 
alkohol všeho druhu, 
včetně dalších látek, zvy-

šuje pouliční hluk nad 
únosnou mez. Příkladem 
může být Dlouhá ulice 
a přilehlé okolí. 
Těžkopádnost domoci se 
občanům ještě žijících 
v Praze 1 svého práva na 
noční klid je už alarmují-
cí. Všemi kritizovaná piv-
ní šlapadla, co měla být  
v průběhu srpna zakázá-
na, budou opilé pasažéry 
vesele vozit i v září, pro-
tože jeden dodavatel piva 
se proti příslušnému zá-
kazu odvolal. 
Nevím, kolik úředníků 
z ministerstva dopravy se 
s tímto druhem zábavy 
setkalo, ale vypadá to, že 

žádný. Jinak by muse-
li přece jednat rychleji 
a umožnit, aby městská 
policie mohla jednat 
rázněji. 
Já vím, že věta: „Měst-
ská policie mohla jed-
nat rázněji“ u čtená-
řů vyvolává ironický 
úsměv. Drtivá většina 
z nich je totiž přesvěd-
čena, že ne každý stráž-
ník se při plnění svých 
povinností přetrhne. 
A tak nám, co jsme 
konfrontováni nájezdy 
turistických hord, para-
doxně ve fi nále pomů-
žou právě výrobci, pře-
devším  piva. Ti totiž, 

díky své nenasytnosti 
postupně zvedají ceny 
svých produktů, až do-
sáhnou bodu, kdy se po-
řádat opilecké zájezdy 
do Prahy nevyplatí.
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Pivní 
paradox

Vážená redakce,
podporuji názor, aby byl 
Mariánský sloup na Sta-
roměstské náměstí na-
vrácen. Když nebude po-
volena zmanipulovaným 
Magistrátem stavba Ma-

riánského sloupu, měl by 
být demontován i pomník 
Mistra Jana Husa, neboť 
tento pomník byl konci-
pován tak, že se Hus díval 
na Pannu Marii, byl totiž 
její ctitel. 
Navíc byl pomník Husa 
postaven za „zlého“ Ra-
kouska-Uherska, v době 

MARIÁNSKÝ SLOUP: HUS ZAS MUSÍ HLEDĚT NA MARII
Dopisy

„zlé“ cenzury v době Vel-
ké války v roce 1915. Po-
dotýkám, že kostel Panny 
Marie před Týnem byl po-
staven katolíky. Katolická 
byla i Betlémská kaple, 
kde kázal ve své době ka-
tolický kněz Jan Hus. Ne-
chci vyvolávat kostlivce 
ze skříní, ale Mariánský 

sloup má být symbolem 
smíření. A pomník po-
praveným pánům? Byli 
ve vzpouře a tehdy se 
tak trestalo, s tím museli 
počítat, koneckonců za 
politiku se v některých 
státech ve světě 21. století 
popravuje dosud.

Martin Kubík

Publicistka Blanka Kovaříková se již několik 
let věnuje mapování pražských domů, v nichž žili 
významné osobnosti. První ze série tří knih příbě-
hů o domech slavných se nyní dočkala již druhého 
vydání. Dočíst se můžete o domě Slávky Bu-
dínové, Karla Gotta, bydlení Adiny Man-
dlové, Hugo Haase, Zity Kabátové, Jany 
Brejchové, Vlastimila Brodského a mnoha 
dalších. Kniha Příběhy domů slavných je navíc plná 
unikátních snímků ze soukromých archívů.

Publicistka Blanka Kovaříková se již několik 
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Kauzu bývalého vedení 
radnice s nevýhodným 
prodejem bytů v cent-
ru překryla nová aféra. 
Jejím hlavním aktérem 
je opět (dnes již radní) 
David Bodeček, který na 
první kauzu upozornil. 
Tentokrát však již nevy-
stupuje v roli ochránce 
veřejných fi nancí, ale 
naopak v roli zloducha 
- údajně pronajal obec-
ní byt v Pařížské za ne-
transparentních podmí-
nek.
V první kauze je celkem 
37 obviněných politiků 
a úředníků a škoda ve 
výši 40 milionů korun. 
Takhle si člověk zrovna 
přátele neudělá. 
Rozhodně nechci být 
obhájcem radního Bo-
dečka a zabíhat do de-
tailů. Budu se držet jen 

obecně známých fakt. 
Za prvé - byt v Pařížské 
tedy nebude prodán ani 
v budoucnu a pronájem 
je pouze na jeden rok. 
Současné vedení radnice 
totiž zastavilo privatizaci 
i rozprodej bytů obálko-
vou metodou.
Za druhé - Prostory 
v Pařížské jsou (již za 
komunistů) rozdělený 
byt - pronajatá část tedy 
nebyla bytem jako tako-
vým, ale místností bez 

WC a koupelny. Je jasné, 
že tyto intimní prostory 
by měli sdílet lidé, kteří 
k sobě mají vztah. Pro-
to považuji fakt, že rada 
vybrala jako nájemkyni 
dceru obyvatelky druhé 
části bytu za celkem lo-
gický… 
Osobně mne mnohem 
více zajímá, jak dopad-
ne vyšetřování první 
kauzy - tedy těch navždy 
„zašmelených“ bytů pod 
taktovkou exstarosty Lo-
meckého. 
Ze sebe tipuji, že kauza 
za desítky milionů bude 
odložená a druhá kauza 
možná formálního po-
chybení může mít dale-
kosáhlé důsledky. A co 
vy, tipnete si, jak to do-
padne?  

Jejda!

Názor redakce nemusí být v sou-
ladu s uvedenými komentáři.

JE TO POMSTA? DVĚ KAUZY 
S BYTY A JEDNÍM RADNÍM
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K

Kulturní nást ěnka    
SRPEN - ZÁŘÍ

Akce - 19. 8. od 19 h - TANČI JAKO 
MEDA - Museum Kampa, U Sovových 
mlýnů 2 - Zkušení lektoři, Swing Busters, 
vás naučí základy swingu za doprovodu 
živé hudby. www.museumkampa.cz

Akce - 24. 8. v 10 h - KOUPACÍ CYK-
LOJÍZDA - KRALUPY - Sraz Foli-
manka, pod Nuselským m. - Trasa: ZOO, 
Kralupy, zámek Chvatěruby… Více na-
jdete na: www.galas.borec.cz

Divadlo - Děti - PŘIHLASTE DĚTI 
DO HAFU - HaFstudio, Ostrovní 16 - 
Od 9. do 13. 9. Týden otevřených dve-
ří. Kurzy herectví pro děti. Vyzkoušejte 
zdarma. www.hafstudio.cz

Kniha - tip - MARTIN JAN STRÁN-
SKÝ: DENÍK DOKTORA Z MRNIC 
- Černým humorem špikovaná sonda do 
českého venkova. Slovy Doktora z Mrnic: 
Všechno se nám vrátí. Svět je bumerang.

Výstava - Dlouhodobě - MUZEUM 
KARLA ZEMANA - Saská 3 - Muze-
um mapuje Zemanovu tvorbu od prvních 
animací až po poslední tvůrčí období. 
Více: www.muzeumkarlazemana.cz

Výstava - Dlouhodobě - SVATÁ 
ANEŽKA ČESKÁ A HISTORIE 
KŘIŽOVNÍKŮ - Muzeum Karlova mos-
tu, Křižovnické nám. 3 - Řádové oděvy, 
reprodukce Puchnerova oltáře, portréty.

Galasovy 
cyklojízdy

Kniha
 80. letech se skupi-

na Precedens stala 
fenoménem. V 90. 

letech vznikla jako pří-
mé pokračování Prece-
dens skupina Basic Beat 
(např. Soumrak Bohů) 
s výraznějším akcentem 
na Báru Basikovou jako 
sólistku. Výhradní au-
tor hudby i textů Martin 
Němec objevil po Bářině 
odchodu zpěváka Pet-
ra Koláře… K 30. výročí 

vzniku odehrála kapela 
několik úspěšných kon-
certů se všemi těmito 
interprety. Po období 
krátké „hibernace“, kdy 
se Němec věnoval své 
druhé autorské kapele 
Lili Marlene, přichází 
nyní Precedens v zá-
sadně omlazené sestavě 
s ambiciózním koncert-
ním projektem, kterému 
vévodí fenomenální hlas 
zpěvačky Ivy Marešové.

16. 9., 20.30 h
PRECEDENS

Malostranská beseda
www.malostranska-beseda.cz ● Malostranské náměstí 35/21 ● tel.: 257 409 123

ZÁŘÍ
Program (výběr)

2. a 3. 9., 20 h
Robert Křesťan a Druhá 
tráva
6. 9., 20.30 h
Green Monsters
9. 9., 20 h
Jiří Smrž - křest CD - 
host: Dagmar Andrtová 
Voňková
12. 9., 20.30 h
Magnum Jazz Bigband
20. 9., 20.30 h
Jan Burian Band - rock
24. 9., 20.30 h
Olin Nejezchleba & Band 
- Pocta Petru Skoumalovi 
27. 9., 20.30 h
Špuntkvaně - 13. výročí 
- hosté
28. 9., 20 h
Barování se S. Nováko-
vou a F. Rajmontem - fe-
nomenální večírek

29. 8. v 18 h 
Cirkus Ponorka. 

Akce na Střeláku 
až do konce září.

Náš 
TIP

V

Kapela Precedens

KŘÍŽOVKA NA HESLO
Vylušti tajenku a... Překvapení!

Kdo správně vyluští tajenku, dostane pivo nebo
limo dle vlastního výběru v Restauraci pod Petřínem 
(Hellichova 5, Malá Strana), ale nejdřív musí zavolat 
Monice (tel.: 777 556 578). Vyhrávají první tři luštitelé.

TUTO RUBRIKU SPONZORUJE 
NEDOSTIŽNÝ RESTAURANT 
POD PETŘÍNEM (Hellichova 5)
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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[ [

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[ [Božena Němcová: Babička (II/2)

ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. Němcová začala psát 
Babičku v Ječné 516, dokončila ji ve Vyšehradské 1378.

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

Asi za hodinu, když vstala, 
bylo slyšet odměřené klap-
kání pantoflíčků, vrzly 
jedny, druhé dvéře, babič-
ka se objevila na zápraží. 
V tom samém okamžení 
zakejhly husy v chlívku, 

svině zachrochtaly, kráva 
bučela, kury křídlama za-
třepetaly, kočky odkudsi 
přiběhše otíraly se jí oko-
lo nohou. Psi vyskočili 
z bud, protáhli se a jedním 
skokem byli u babičky; 
kdyby se byla nechránila 
byli by ji zajisté porazili 
a ošatku se zrnem...

Tuto rubriku zaštiťuje Klub přátel košíků Sultána a Tyrla

Fo
to

: A
rc

hi
v

Psi vyskočili z bud

Pokračování příště

inzerce

Koutek pro chytré hlavyKoutek pro chytré hlavyKoutek pro chytré hlavy

Otázka: Víte, na jaké adre-
se je dům s tímto zajímavým 
lvem na nad vchodem? 
Nápověda: V době je pojiš-
ťovna, kterou každý zná.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@novomestskenoviny.eu

Vyluštění hádanky minulého 
čísla: Dům na Novém Městě, který 
má černého koníčka má číslo 26. 
Správně: Jan Kopečný
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Slavné místní ženy
Herečka Národního divadla

Marie Laudová

Marie (1869 - 1931) začí-
nala jako ochotnice v kar-
línském Pokroku. Od roku
1889 byla angažována do 
Národního divadla, kde 
soupeřila o role s Hanou 
Kvapilovou. Členkou či-
nohry Národního divadla 

byla do roku 1915, poté se 
stala oblíbenou pedagož-
kou. Její výuku zúročila 
např. Jiřina Štěpničková. 
Při výuce dbala na posa-
zení hlasu, podtext slov 
a vět a také pozorování 
lidí a jejich chování. 

Elmar 
Klos, 
vnuk

Jiřina 
Štěpničková, 

žačka

Hana 
Benoniová, 
kolegyně

VÝLETY A AKCE PRO SENIORY
STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA 1

● ADRŠPAŠSKÉ    
   SKÁLY
● TRUTNOV
Přihlášky Vodičkova 18 
od 10. července

● 27. srpna

● CHEBSKO
Přihlášky také na ten-
to výlet v infocentru 
ÚMČ, Vodičkova 18
od 27. srpna

● 26. září

● VELHARTICE
● PRÁŠILY
Přihlášky v infocentru 
ÚMČ, Vodičkova 18 
od 20. srpna

● 12. září

KAŽDÝ DEN STOJÍ ZA TO, 
ABY HO ČLOVĚK ŽIL

Nabízíme pečovatelskou službu, tísňovou péči a denní stacionář ● Jsme tu pro vás!

Děkujeme 
za laskavou 

podporu 
radnímu 

Petru 
Burgrovi

VÍCE INFORMACÍ 
o akcích a přihlašování 
Karolína Schwarzová 

tel.: 725 397 934, 
Tereza Nosková 
tel.: 607 048 183

Více informací: www.socialnisluzby-praha1.cz

● BEČOV ● MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Přihlášky 
na tento výlet Vodičkova 18 od 9. července

● 20. srpna

Jsme tu 
pro vás!

„
Zřizovatelem je Městská část Praha 1

Lhostejno kde stojíte, 
dbejte na posazení hlasu
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