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ODTIAªTO DOVIDÍM 
AJ DO ZOO!

ACH, MÔJ 
KRK!

VIDÍM LOND¯NSKE OKO
A vidí ho aj väčšina Londýnčanov! London Eye, známe 
aj ako Millennium Wheel, je obrovské koleso, ktoré po-
skytuje návštevníkom pohľad na celé mesto a územie 
za ním. Dosahuje výšku 135 metrov, teda asi toľko ako 

26 žiráf stojacich jedna druhej na hlave. Je to vskutku 
gigantické koleso.

Neprekonateľný výhľad
Za jasného dňa dovidíš z najvyš-
šieho bodu Londýnskeho oka 
do 40-kilometrovej vzdialenosti, 
teda až na Windsorský zámok.
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AKO FUNGUJE
Londýnske oko sa otáča 
ako veľké bicyklové 
koleso. Stredový náboj 
spájajú s vonkajším 
a vnútorným ráfom spice 
z lán. Jedno otočenie 
trvá asi pol hodiny, 
takže ľudia môžu 

nastupovať a vystu-
povať bez toho, aby 

sa koleso muselo 
zastaviť.

PREâO SA MI ZDÁ, 
ÎE SOM TU UÎ 

BOL?

Všetko pre bezpečnosť
Londýnske oko pôvodne mali uviesť 
do prevádzky 1. januára 2000, no 
nestalo sa tak. Zistilo sa totiž, že 
pre technický problém by sa kabíny 
pri otáčaní kolesa mohli prevrátiť. 
Atrakciu preto otvorili pre verejnosť 
až v marci 2000.

Pohľad do zákulisia
Stavba Londýnskeho oka trvala 
sedem rokov, jeho zdvíhanie asi 
týždeň. Konštruktéri zvolili rovnakú 
techniku, aká sa používa pri stavbe 
ropných vrtných veží. Koleso držia 
na mieste piliere a oceľové laná 
ukotvené v betónových základoch, 
ktoré vážia 3 400 ton.

Zvez sa aj ty
Na rozdiel od ruského kolesa kabíny 
s návštevníkmi nevisia nadol, ale 
otáčajú sa v prstencoch, ktoré sú 
pripevnené k hlavnému ráfu. Výhľad 
z najvyššieho bodu Londýnskeho oka 
preto nič neruší.

nosník tvaru A

64 lán

32 kabín

betónové základy

VIAC 
INFO?

Ofi ciálna webová stránka Londýnskeho oka – www.londoneye.com
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1 Nástupisko 9 3/4

Toto je oblúková stena 
medzi nástupiskami 
deväť a desať 
na stanici metra King’s 
Cross. Každý, kto sa 
ňou pokúsi vhupnúť 
do neznáma, sa isto 
stretne s... lekárom!

2 Reč hadov
S prvým hadom sa Harry pustil 
do reči v pavilóne plazov Londýnskej 
zoologickej záhrady. Vo filme to bol 
barmský pytón, no v skutočnosti šlo 
o mambu čiernu.

POVEDALI MI, 
ÎE BUDEM 

SSSSSSSSTAR. TÍTO HERCI DIVÁKOM 
NAOZAJ UâAROVALI.

KDE NAKRÚCALI HARRYHO 
POTTERA
Časti Londýna, ktoré sa zjavili v sérii filmov o Harrym 
Potterovi, sú známe aj nečarodejníkom. Patrí medzi ne 
miesto v zoo, kde Harry zistí, že sa vie rozprávať s hadmi, 
aj mramorové dlážky a lustre v banke Gringott. 
V skutočnosti ide o výstavnú sieň budovy 
Australia House, kde však nemožno nájsť 
nijakých goblinov... Aspoň si to myslíme!

âÁRY-MÁRY – A FILM 
JE HOTOVÝ!

King’s Cross

Westminster

Leadenhall 
Market

Londýnska zoo

1

3

4

2
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3 Westminster
Westminster je stanica londýnskeho 
metra, ktorá sa stala sídlom minis-
terstva mágie. Miestnych obyvateľov 
podráždilo, že ju pre filmovanie 
dočasne zatvorili a oni zmeškali spoj.

RÁD SA ZAMIE·AM 
DO SPORU!

4 Leadenhall Market
V tejto 130-ročnej viktorián-
skej tržnici sa nakrúcali nielen 
scény do Harryho Pottera. 
Vo filme Tomb Raider sa tu 
previezla na motorke aj slávna 
Lara Croft.

Deravý kotol
Priečelie obchodu v úzkom 
priechode v Leadenhall Mar-
ket poslúžilo ako vchod 
do Deravého kotla vo filme 
Harry Potter a Ohnivá čaša.

VŠETCI NASKOČTE!
Ľudia z celého sveta prichádzajú na Nástupisko 
9 3/4 na stanici metra King’s Cross v nádeji, že 
chytia slávny Bradavický expres do Rokfortskej 
strednej školy čarodejníckej (vlak v skutočnosti 
nakrútili v Škótskej vysočine).

VIAC 
INFO?

Bezplatná prehliadka Londýna a hľadanie pokladov – www.the-magician.co.uk
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ZOZNÁM SA S WINDSOROVCAMI
Kráľovná Alžbeta II. má štyri deti a osem vnúčat. Sú 
členmi kráľovskej rodiny, a hoci zvyčajne používajú iba 
krstné meno, majú priezvisko Windsorovci. Do kráľov-
skej rodiny sa možno aj priženiť. Noví členovia si môžu 
ponechať pôvodné priezvisko, alebo prijať priezvisko 
Windsor. Aby to však nebolo také jednoduché,   
nie každý z nich dostane kráľovský titul...

Kto to zaplatí?
Britskí daňoví poplatníci finan-
cujú personál, cesty a osobné 
výdavky kráľovnej aj údržbu 
palácov. Kráľovná a jej rodina 
sa zasa venujú charitatívnej čin-
nosti po celom svete a vracajú 
do štátnej pokladnice akékoľvek 
peniaze zarobené na kráľovskom 
pozemku. Celkom férové, nie?

KORUNOVAâN¯ DE≈
Obrad, pri ktorom korunujú 
princa alebo princeznú 
za kráľa alebo kráľovnú, 
sa nazýva korunovácia. 
Za posledných 900 rokov 
každého anglického panov-
níka a panovníčku korunovali 
vo Westminsterskom opát-
stve v Londýne. Kráľovnú 
Alžbetu II. korunovali 2. júna 
1953. Mala vtedy 27 rokov.

DÚFAM, ÎE 
BALKÓN 

NESPADNE...

Usmievaj sa a mávaj
Windsorovci a širšia 
rodina zdravia davy 
kráľovských poddaných 
a turistov z balkóna 
na východnom priečelí 
Buckinghamského 
paláca.
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svadba
20. 11. 1947

svadba 29. 7. 1981
rozvod 28. 8. 1996

svadba
9. 4. 2005

svadba 
12. 12. 1992

svadba 14. 11. 1973
rozvod 28. 4. 1992

svadba 23. 7. 1986
rozvod 30. 5. 1996

svadba 19. 7. 1999

Diskriminácia na kráľovský spôsob?
Keď člen kráľovskej rodiny uzavrie 
manželstvo s bežným občanom, 
princeznou či kráľovnou sa stane iba 
nevesta. Ak si teda muž vezme za ženu 
členku britskej kráľovskej rodiny, on 
a jeho deti môžu na tituly zabudnúť.

Nová členka rodiny
Princ William sa 29. apríla 2011 
oženil s Kate Middletonovou. Pár je 
známy ako vojvoda a vojvodkyňa 
z Cambridgeu.

Od roku 1917 
pouÏívajú ãlenovia 
kráºovskej rodiny 

priezvisko Windsor.

princ Charles,
princ z Walesu,

nar. 14. 11. 1948

princezná Anne,
nar. 15. 8. 1950

princ Andrew,
vojvoda z Yorku,
nar. 19. 2. 1960

princ Edward,
gróf z Wessexu,
nar. 10. 3. 1964

Sophie Rhys-Jones,
grófka z Wessexu,

nar. 20. 1. 1965

Sarah Ferguson,
vojvodkyňa z Yorku,

nar. 15. 10. 1959

Timothy Laurence,
nar. 1. 3. 1955

princezná Beatrice,
nar. 8. 8. 1988

Peter Phillips,
nar. 15. 11. 1977

princ William,
nar. 21. 6. 1982

lady Louise,
nar. 8. 11. 2003

princezná Eugenie,
nar. 23. 3. 1990

Zara Phillips,
nar. 15. 5. 1981

princ Harry,
nar. 15. 9. 1984

Mark Phillips,
nar. 22. 9. 1948

Diana Spencer,
princezná z Walesu,

nar. 1. 6. 1961
zom. 31. 8. 1997

Camilla Parker-Bowles,
vojvodkyňa z Cornwallu,

nar. 17. 7. 1947

jej veličenstvo
kráľovná Alžbeta II.,

nar. 21. 4. 1926

princ Phillip,
vojvoda z Edinburghu,

nar. 10. 6. 1921

vikomt Severn,
nar. 17. 12. 2007

VIAC 
INFO?

Kráľovská rodina – www.royal.gov.uk/ThecurrentRoyalFamily/Overview.aspx


