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PRAÅ½SKÃ‰ DÃ•VNÃ‰ ZAJÃ•MAVOSTI - 1.
StÅ™eda, 14 bÅ™ezen 2018

Legend spojených s Prahou je opravdu nespoÄ•et, kaÅ¾dá doba pÅ™i&scaron;la se svou legendou, se svou historkou a
dohromady tvoÅ™í krásu záhadné Prahy. PojÄ•me se na nÄ›které z nich podívat a nahlédnÄ›me pod tuto rou&scaron;ku
tajemna, které mÅ¯Å¾e být smy&scaron;lené, úsmÄ›vné, nepochopitelné, dÄ›sivé a tÅ™eba i&hellip;pravdivé.

No Å™eknÄ›te - jestlipak víte, proÄ• KarlÅ¯v most pÅ™eÄ•kal tolik staletí, proÄ• se ÄŒertovka jmenuje ÄŒertovka, kde Å
nejzlej&scaron;í praÅ¾ský vodník, kde stál první dÅ¯m v Praze, kam vodníci nechodili na pivo, proÄ• v NerudovÄ› ulici
stra&scaron;í rarach, kdo stÅ™eÅ¾í PraÅ¾ský hrad, jakým domem konÄ•í Zlatá uliÄ•ka, koho se bál Karel IV. ...

VÄ›dÄ›li jste, Å¾e:
Podle Guinnessovy knihy rekordÅ¯ je PraÅ¾ský hrad s Ä•etnými nádvoÅ™ími a vedlej&scaron;ími budovami nejvÄ›t&scaron;ím
souvislým hradním komplexem na svÄ›tÄ›. Byl zaloÅ¾en v 9. století a rozkládá se na plo&scaron;e 570 metru dlouhé a 130
metrÅ¯ &scaron;iroké, a zabírá témÄ›Å™ 70 000 metrÅ¯ Ä•tvereÄ•ních.

A Å¾e se v útrobách hradní skalnaté vyvý&scaron;eniny ukrývá tzv. NetopýÅ™í sál, tajné sklepení, v níÅ¾ plane vÄ›Ä•ný,
neuhasitelný oheÅˆ? Z tohoto místa prý není návratu. V prÅ¯bÄ›hu stavby PraÅ¾ského Hradu zasypali do ní vchod, aby do
této prostorná jeskynÄ› nemohl nikdo vkroÄ•it, dokud se sama neotevÅ™e a neumoÅ¾ní do ní vstoupit nejdÅ™ív zasvÄ›cencÅ¯
potom moÅ¾ná i v&scaron;em lidem.
Víte, Å¾e vnitÅ™ní hudba Zpívající ka&scaron;ny v Královské zahradÄ› umístÄ›né pÅ
Letohrádkem je vlastnÄ› zpÄ›vem uvÄ›znÄ›né vodní víly? Vrhla se do plamenÅ¯ ohnÄ› z nenaplnÄ›né lásky. V tom samém ohni
se tavila slitina pro budoucí fontánu a du&scaron;e ne&scaron;Å¥astné víly uvízla v kovu.
StejnÄ› tak málokdo ví, Å¾e v archivu zemských desek u Vladislavského sálu je ukryta mapa, plán cesty k srdci Zemí
Ä•eských? Kdo se dostane aÅ¾ k nÄ›mu, má údajnÄ› právo ÄŒechám vládnout.

Královské korunovaÄ•ní klenoty, umístÄ›né v katedrále sv. Víta, jsou úctyhodnÄ› stÅ™eÅ¾eny a bezpeÄ•nÄ› zaji&scaron;tÄ›ny
Vstupní dveÅ™e do tÄ›Å¾ko pÅ™ístupné Korunní komory a Å¾elezného trezoru mají sedm rÅ¯zných zámkÅ¯ a tedy i sedm ma
klíÄ•Å¯. KlíÄ•e k Ä•ásti Svatovítského pokladu, symbolu Ä•eské státnosti, drÅ¾í kromÄ› prezidenta dal&scaron;í pÅ™edstavitelé
státu, mÄ›sta a církve - premiér, pÅ™edsedové obou komor Parlamentu, praÅ¾ský primátor, praÅ¾ský arcibiskup a dÄ›kan
svatovítské kapituly. V&scaron;ech sedm drÅ¾itelÅ¯ se musí svolat, aby byly dveÅ™e otevÅ™eny... A je&scaron;tÄ› nÄ›co: kd
neoprávnÄ›nÄ› nasadí korunovaÄ•ní korunu na hlavu, ten zemÅ™e. Å˜í&scaron;ský protektor Reinhard Heydrich si ji nasadil na
hlavu dva dny pÅ™ed atentátem 27. 5. 1942.
Jestlipak víte, Å¾e drak i svatý JiÅ™í na souso&scaron;í umístÄ›ném na tÅ™etím nádvoÅ™í Hradu mají "lidské oÄ•i"? Soch
uherského krále Ä•eskému králi, odlili ji v roce 1373 bratÅ™i JiÅ™í a Martin z KluÅ¾e (dnes jiÅ¾ území Rumunska, kdysi
Uherska). Má to být pÅ™ipomínka toho, Å¾e na tomto svÄ›tÄ› skuteÄ•nÄ› v&scaron;echno jest (tedy kupÅ™íkladu lidé i draci).
podle pÅ™edpovÄ›di dvorního astrologa Rudolfa II. mÄ›l on sám umÅ™ít tÅ™i dny poté, co zhyne jeho oblíbený lev chovaný ve
dvoÅ™e? A Å¾e se tak vskutku i stalo?

KÅ™íÅ¾ pobitý hÅ™eby a zuby &ndash; povÄ›st praví, Å¾e na HradÄ•anech stával kÅ™íÅ¾, který zde nechala postavit králov
(1503 -1547). Na kÅ™íÅ¾i byl krásnÄ› vyÅ™ezaný Kristus, pÅ™ibitý stÅ™íbrnými hÅ™eby a rány mÄ›l vykládány rubíny. Králo
dennÄ› modlila a v den kdy skonala, Å™ekla svému muÅ¾i, aÅ¥ pamatuje na ÄŒechy v dobrém; tak se ale nestalo a od té dob
tu královna Å¾alostnÄ› bÄ›duje. KdyÅ¾ do Prahy vtrhli Sasové, zmizely hÅ™eby i rubíny a Kristus byl rozbit. HÅ™í&scaron;ník
kováÅ™ saského kurfiÅ™ta, který byl ale následnÄ› popraven. Od tÄ›ch dob kaÅ¾dý kováÅ™ský tovary&scaron;, který pÅ™ijde
zatluÄ•e do kÅ™íÅ¾e hÅ™eb na znamení, Å¾e se od tohoto hÅ™í&scaron;níka distancuje. AÅ¾ bude kÅ™íÅ¾ pobitý celý, na
národ lep&scaron;í Ä•asy.
http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 27 April, 2018, 01:53

Kudlanka

Podle jiné povÄ›sti se hÅ™eby zabíjely na pamÄ›Å¥ jednoho sebevraha, který se na kÅ™íÅ¾i obÄ›sil. KaÅ¾dý hÅ™eb prý jeh
cítila a Ä•lovÄ›k, který hÅ™eb zabil, tak získával sílu.

A kdyÅ¾ jsme u tÄ›ch kÅ™íÅ¾Å¯, tak je&scaron;tÄ› jedna zajímavost nádavkem: pÅ™ed kostelem kapucínÅ¯ na Loretánském
námÄ›stí zase stával
dÅ™evÄ›ný kÅ™íÅ¾, do kterého lidé zaráÅ¾eli zuby, aby je ty zbylé pÅ™estaly bolet. Podle
povÄ›s
proto, Å¾e v domÄ› U Pe&scaron;kÅ¯ Å¾ily dvÄ› vdovy, jedna mÄ›la krásnou
dceru a ta druhá jí závidÄ›la.

A tak ta o&scaron;klivka krásné dívce pomazala dásnÄ› jedem a té zaÄ•aly
zuby vypadávat. Vypadlé vloÅ¾ila do kÅ™íÅ¾e a
zaÄ•ala se modlit k PannÄ› Marii, aÅ¾ jednou, kdyÅ¾ se ráno probudila, bolest ustala a
narostly jí nové zuby. Asi svatá
Marie nemohla poslouchat &scaron;i&scaron;lavou modlitbu...

NejrÅ¯znÄ›j&scaron;í praÅ¾ské povÄ›sti dává dohromadyGRETA
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