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K dne&scaron;ním hádánkám mne inspirovaly fotografie, které jsem poÅ™ídila pÅ™i náv&scaron;tÄ›vách Prahy. PÅ™ipravila
jsem z nich pár hádanek pro vás &ndash; jsou to fotografie pomníkÅ¯ a jedné pamÄ›tní desky. Vy budete mít moÅ¾nost
tipovat odpovÄ›di.
První fotografii jsem poÅ™ídila kousek od StaromÄ›stského námÄ›stí. Zde, na malém prostranství poblíÅ¾ ulic Du&scaron;
VÄ›zeÅˆské a kostela sv. Ducha, stojí pomník zhotovený z bronzu, váÅ¾ící 800 kg. Má úctyhodnou vý&scaron;ku 375 cm a
právem tak budí zájem kolemjdoucích o spoleÄ•né foto se záhadným muÅ¾em, sedícím na ramenou velikána.
Velikán je
ve skuteÄ•nosti jen prázdný muÅ¾ský oblek bez bot. Zajímavostí je, Å¾e pÅ™esnÄ› v místech, kde pomník stojí, probíhá hran
mÄ›stských Ä•ástí Prahy, takÅ¾e kaÅ¾dá &bdquo;noha&ldquo; spoÄ•ívá v jiném praÅ¾ském obvodÄ›. Socha se zároveÅˆ ocitá
v duchovním prostoru tÅ™í náboÅ¾enství - je mezi synagogou, kostelem katolickým a protestantským.

Pomník vytvoÅ™il na pÅ™ání spoleÄ•nosti vedené paní Martou Å½eleznou sochaÅ™ Jaroslav Róna, a byl odhalen 4. 12.
v roce 120. výroÄ•í narození muÅ¾e, jehoÅ¾ jméno máte uhodnout.
JelikoÅ¾ se jedná o velice známou osobnost, nápovÄ›d
nemÅ¯Å¾e být pÅ™íli&scaron; obsáhlá. Ná&scaron; neznámý se narodil 3. 7. 1883 v Praze. MÄ›l sloÅ¾itý vztah s otcem, coÅ¾
ovlivnilo jeho celý Å¾ivot, v nÄ›mÅ¾ se cítil rozpolcený, osamocený, ne&scaron;Å¥astný.
Zvlá&scaron;tní byl jeho vztah k se
povaÅ¾oval za jakýsi odpad lásky; pÅ™esto se jej nezÅ™íkal a navázal nÄ›kolik vztahÅ¯ se Å¾enami. NejsilnÄ›j&scaron;í byl
ov&scaron;em jeho pÅ™átelský a korespondeÄ•ní vztah s Milenou Jesenskou. Z jeho tvorby jmenujme napÅ™. Popis jednoho
zápasu, kterým se inspiroval sochaÅ™ Róna pÅ™i tvorbÄ› vý&scaron;e zmínÄ›ného pomníku. SkvÄ›lá Iva JanÅ¾urová si v roc
zahrála ve filmu Zámek, zfilmovaném rovnÄ›Å¾ podle tvorby na&scaron;eho neznámého. Mimochodem, Zámek byl
zfilmován celkem Ä•tyÅ™ikrát. Ná&scaron; neznámý ve své závÄ›ti vyslovil pÅ™ání, aby jeho nevydaná pozÅ¯stalost byla
zlikvidována.
Na&scaron;tÄ›stí se tak nestalo a on patÅ™í k nejvíce oceÅˆovaným spisovatelÅ¯m 20. století.
ZemÅ™el pÅ
6. 1924, pochován je v Praze-Stra&scaron;nicích.
Dal&scaron;í fotografie je z úpatí PetÅ™ína.
Zachycuje známý Pom
vÄ›novaný obÄ›tem komunismu, který byl odhalen 22. 5. 2002. Pomník tvoÅ™í zuÅ¾ující se schodi&scaron;tÄ› se sedmi postav
První socha je celá, dal&scaron;í jsou zmrzaÄ•ené, znázorÅˆujíce fyzické i psychické utrpení politických vÄ›zÅˆÅ¯.
Jsou zde
zobrazena pÅ™esná Ä•ísla lidí odsouzených, popravených. Autor pomníku, jehoÅ¾ jméno máte uhodnout, spolupracoval pÅ™
práci s architekty ZdeÅˆkem Holzlem a Janem Kerelem.
Nyní nápovÄ›da k autorovi. Narodil se 21. 4. 1926 v Praze. Po
absolvování reálky se hlásil na AVU, ale nebyl pÅ™ijat.
Absolvoval tedy kamenosochaÅ™skou praxi u sochaÅ™e O.
Velínského a posléze vystudoval V&Scaron;UP. NáslednÄ› se vÄ›noval restaurátorské praxi.
Å½ije stÅ™ídavÄ› v Praze a
Litomy&scaron;li a patÅ™í k velice uznávaným autorÅ¯m. Znáte jméno sochaÅ™e s ponÄ›kud neobvyklým kÅ™estním jménem?
Inspiraci pro volbu tohoto jména na&scaron;li sochaÅ™ovy rodiÄ•e v novele o biskupovi z jistého praÅ¾ského rodu.
Posled
snímek jsem poÅ™ídila na jednom velice frekventovaném místÄ›. NechybÄ›lo mnoho a moÅ¾ná bych kovovou destiÄ•ku
zasazenou v dlaÅ¾bÄ› pÅ™ehlédla. Z této dvojjazyÄ•né tabulky se lze doÄ•íst, Å¾e právÄ› zde probíhá poledník, podle nÄ›hoÅ
v minulosti mÄ›Å™en Ä•as. K urÄ•ování Ä•asu slouÅ¾il praÅ¾ský poledník od r. 1652 a byl vyznaÄ•en stínem dnes jiÅ¾ nee
Mariánského sloupu v pravé poledne.

PÅ™esný Ä•as Tempus Pragense byl ov&scaron;em ve skuteÄ•nosti urÄ•ován pomocí &scaron;terbinových hodin
v Astronomické vÄ›Å¾i Klementina.
Od r. 1842 bylo poledne ohla&scaron;ováno mávnutím praporu, které bylo provázeno
od r. 1891 aÅ¾ do dvacátých let 20. století výstÅ™elem z dÄ›la hradní ba&scaron;ty Ä•íslo XIX.
Deska na fotografii byla do d
osazena v 90. letech 20. století. PraÅ¾ské kudlanky asi budou vÄ›dÄ›t, kde jsem fotila.
A co vy ostatní? Bylo to na
HradÄ•anském, StaromÄ›stském nebo snad Václavském námÄ›stí? HodnÄ› &scaron;tÄ›stí u hádání pÅ™eje MIA
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