Kudlanka

PRAÅ½SKÃ‰ DÃ•VNÃ‰ ZAJÃ•MAVOSTI - 3.
PondÄ›lÃ-, 19 bÅ™ezen 2018

Podle v&scaron;eho to nikdo neuhodl, ono to je taky fakt velice, pÅ™evelice daleko! PÅ™edstavte si, Å¾e ta úchvatná replika
na&scaron;í praÅ¾ské StaromÄ›stské radnice i s orlojem je postavená v JiÅ¾ní Koreji, v Soulu! Stavba je ve velikosti jedna
ku dvÄ›ma. Mimochodem korejská bohemistika na hankukské univerzitÄ› cizích jazykÅ¯ v Jongin campusu je se 135
studenty nejvÄ›t&scaron;í na svÄ›tÄ›!

Jihokorejci si poslední dobou velmi oblíbili ÄŒeskou republiku (ÄŒesko nav&scaron;tíví témÄ›Å™ sto tisíc KorejcÅ¯ roÄ•nÄ›)
zejména díky romantickému korejskému filmu Milenci v Praze, jehoÅ¾ dÄ›j se odehrává v Ä•eské metropoli a který se stal v
JiÅ¾ní Koreji velmi populární. Jeden soulský podnikatel, podnikatel s vojenskými systémy, a majitel Å™etÄ›zce restaurací Cas
Praha, pan T. Ham, jinak velký obdivovatel Prahy, si proto nechal postavit repliku StaromÄ›stské radnice ve Ä•tvrti Hongdae
a umístil do ní svou restauraci. Typická vÄ›Å¾ s ochozem a hodinami vyÄ•nívá nad elektrické vedení a ostatní zástavbu, na
fasádÄ› nechybí imitace gotického zdiva, erbÅ¯ a dal&scaron;í výzdoby. Navíc je tu i kÅ™ídlo StaromÄ›stské radnice, které bylo
na konci druhé svÄ›tové války zniÄ•eno.
Orloj v Soulu je funkÄ•ní. &bdquo;Nikdo v Koreji nám ho nebyl schopen sestavit, nakonec nám pomohli aÅ¾
Japonci,&ldquo; uvedl majitel restaurace s tím, Å¾e výroba tohoto díla nebyla nijak levná, pÅ™i&scaron;la prý na 100 tisíc
amerických dolarÅ¯.
Díky originální atmosféÅ™e je v restauraci stále plno, zejména mladých. Jeden rozdíl zde ale oproti
popíjení piva v ÄŒesku je&scaron;tÄ› existuje, místní si k nÄ›mu nedávají napÅ™íklad utopence Ä•i hermelín, nýbrÅ¾ popcorn.
praÅ¾ské gotické vÄ›Å¾e, s u&scaron;itými standardami a &scaron;lechtickými &scaron;títy se odráÅ¾ejí korejské fantazie o
EvropÄ›, Západu Ä•i památkách, které KorejcÅ¯m z velké Ä•ásti zniÄ•ilo 20. století. Na stÄ›nách mÅ¯Å¾ete Ä•íst Seifertovy
básnÄ›, ale rovnÄ›Å¾ si prohlíÅ¾et láhve od piva nebo stÅ™edovÄ›ké brnÄ›ní. Zvenku zdobí budovu kulatý lunární kalendáÅ™
kopie orloje, vyrobená v Japonsku, která v&scaron;ak není kvÅ¯li stíÅ¾nosti sousedÅ¯ v provozu. Z terasy lze obdivovat
fresky Jana Ámose Komenského...
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