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ÄŒtvrtek, 24 duben 2008

Nic si z toho nedÄ›lejte, pokud jste v&scaron;echny odpovÄ›di nevÄ›dÄ›li... kdybych to nevyhledávala, tak bych taky asi extra
neuspÄ›la :-))) Proto vám pÅ™ikládám struÄ•né odpovÄ›di (jsou to zajímavosti, Å¾e?), abyste pÅ™í&scaron;tÄ› mohli svými
vÄ›domostmi oslÅˆovat své drahé pÅ™i jarních vycházkách... A samozÅ™ejmÄ› - pÅ™ikládám pár dal&scaron;ích ....

- Jak dlouhý a jak &scaron;iroký je KarlÅ¯v most? V místÄ› mostu býval nejprve pÅ™echod pÅ™es svázané klády, tzv. prahy. V
10. stol. uÅ¾ je zmiÅˆován dÅ™evÄ›ný most, který ale býval ohroÅ¾ován kaÅ¾dou vÄ›t&scaron;í vodou, proto nechal Vladislav
postavit kolem r. 1170 kamenný most Juditin. Ten zde stál aÅ¾ do r. 1342, kdy byl zniÄ•en povodní. Most vdÄ›Ä•il vzdÄ›lané a
energické VladislavovÄ› manÅ¾elce JuditÄ› Durynské nejen za jméno, ale pravdÄ›podobnÄ› se hodnÄ› zaslouÅ¾ila i o jeho
samotný vznik. Å˜ízením stavby byl povÄ›Å™en Petr ParléÅ™, most byl ale zcela dokonÄ•en aÅ¾ po jeho smrti poÄ•átkem 15.
z pískovcových kvádrÅ¯, dlouhý 515,76 m, &scaron;iroký 9,5 m (patÅ™il mezi nejmohutnÄ›j&scaron;í mostní stavby své doby),
spoÄ•ívá na 16 obloucích nestejného rozpÄ›tí od 16,62 do 23,38 metru.
- Kdy poprvé elektrický proud rozsvítil Národní divadlo?Podnikatel a vynálezce F. KÅ™iÅ¾ík, "Ä•eský Edison", jehoÅ¾ patent z
1879 na podstatné zdokonalení obloukových lamp byl ocenÄ›n 1. cenou na elektrotechnické výstavÄ› v PaÅ™íÅ¾i, pÅ™enesl z
do Prahy svou firmu na výrobu obloukových lamp a poloÅ¾il tím základy elektrotechnické výroby v Praze. JiÅ¾ roku 1881
zazáÅ™ila KÅ™iÅ¾íkova obloukovka v Praze pÅ™i slavnostním osvÄ›tlení za náv&scaron;tÄ›vy korunního prince Rudolfa
a pÅ™í&scaron;tího roku - 1882 - bylo uÅ¾ito obloukových lamp k osvÄ›tlení Národního divadla.
- Co je a kde byste v Praze na&scaron;li Rosh - Ha'ayin? Rosh - Ha'ayin - ×¨×•×© ×”×¢×™×Ÿ - (park) - P1 - Staré MÄ›sto, Jose
zelená plocha v Du&scaron;ní ulici S od kÅ™iÅ¾ovatky se &Scaron;irokou a VÄ›zeÅˆskou. LeÅ¾í na parcelách Ä•. 1045/3 (Star
MÄ›sto) a 101/2 (Josefov), novÄ› pojmenované prostranství, název podle izraelského mÄ›sta vzdáleného cca 30 km JV od
Tel Avivu
- Co je to Mihulka, kde se nalézá a co se v ní nachází?Pra&scaron;ná vÄ›Å¾ Mihulka - tato 20 m vysoká vÄ›Å¾ slouÅ¾ila
pÅ¯vodnÄ› jako skladi&scaron;tÄ› stÅ™elného prachu. Nachází se zde stálá expozice rudolfínské epochy (Å™emesla,
astrologie, alchymie). ....Nu, tentokrát vám nabízím pár fotografií - zdalipak poznáte, kde tahle místa najdete?

a do tÅ™etice je&scaron;tÄ› tenhle obrázek...

a jako vÅ¾dy, pÅ™átelé, nepi&scaron;te sem hned odpovÄ›di, dopÅ™ejte hádanku i tÄ›m dal&scaron;ím :-)))
hezký den, d@niela
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