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1.

O třech pražských mostech
V legendě o sv. Václavu je poprvé zmiňováno první překlenutí Vltavy, dřevěná lávka. V 10. století se
tedy již s velkou pravděpodobností dalo přes řeku přejít po mostě. Dřevěná lávka však špatně odolávala
velkým vodám, které Prahu občas ohrožovaly. Judita, manželka krále Vladislava, se zasloužila o to,
aby řeku překlenul kamenný most, který pak nesl její jméno a je tedy znám jako Juditin most. Byl
vystavěn v letech 1158 – 1173. Ani ten však neunikl zkáze a při jarním tání ledů v roce 1342 byl silně
poškozen. Karel IV. se rozhodl neopravovat pobořený most, ale vybudovat nový, silnější a bytelnější.
Od astrologů si nechal spočítat, kdy je vhodné položit základní kámen, aby mostu byly i hvězdy
nakloněny. Astrologové vypočítali dokonce i přesný čas, a tak byl základní kámen položen 1357 9.7.
5:31. Pokud se pozorně podíváte, zjistíte, že již sama čísla jsou magická, čtou se stejně zepředu i
zezadu. Most se stavěl dlouhou dobu, dokončen byl pravděpodobně až v roce 1411. Celá staletí pak
spojoval břehy Vltavy jen tento most, známý jako Karlův most. Až v 19. století si rozvoj průmyslu
vynutil další. Doufejme, že astrologové opravdu vybrali datum správně a Karlův most odolá všem
nepřízním a již nebude nutné na jeho místě stavět žádný další most.

2.

Baroko – sochy na Karlově mostě
Gotika – Karlův most
Románský sloh – Juditin most

3.

Po Karlově mostě mohl přejít: T. G. Masaryk, Václav IV.
Po Juditině mostě mohla přejít: sv. Anežka Česká, Přemysl Otakar II., Jan Lucemburský, Judita
Durynská (zemřela 1174, most byl dostaven 1173, takže měla rok možnost přes most přecházet)
Všichni mohli řeku překonat řeku loďkou, vorem = přívozem.

4.

Jedná se o kamenické značky. Kamenická značka byla pravděpodobně vodítkem pro výpočet výplaty na
základě opracovaných kusů

5.

1. Blanka z Valois, 2. Anna Falcká, 3. Anna Svídnická, 4. Alžběta Pomořanská

6.

Jan Nepomucký – mušle, palmová ratolest, 5 hvězd, prst přes ústa
Anežka Česká – nemocný, kostel sv. Františka z Assisi, popřípadě může být přiřazen i křížovnický
znak, protože Anežek je také zakladatelkou tohoto řádu
Václav IV. – jablko, pes, ledňáček, svinutá prostěradla (odkazuje k pověsti o Lazebnici Zuzaně)
Křižovník – znak Křižovníků, popřípadě může být přiřazen i kostel sv. Františka z Assisi (stojí u
kláštera Křižovníků)

_________________________________________________________________________

7.

Rozdíly jsou zachyceny v obrázku níže. Plaketa zachycuje zpověď královny Žofie, která se zpovídá
sv. Janu Nepomuckému. V popředí stojí Václav IV., manžel Žofie, se svým psem.

8.
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9.

Lež
Pravda
Pravda
Lež
Pravda

10.










Konstancie Uherská
Řád klarisek
V roce 2012 tomu je 730 let
71
1989
Dopisovala si se sv. Klárou a papeži: Řehořem IX., Inocencem IV., Urbanem IV.
Polský vévoda Boleslav, Jindřich VII., Fridrich II., Jindřich III. Plantagenet
Přemysl Otakar II.
Řád Křižovníků s červenou hvězdou.

