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Empire State Building bola štyridsať rokov najvyššou 
budovou na svete. Najvyššou v New Yorku bola 
dokonca dvakrát – prvý raz od svojho dokončenia 
roku 1931 až do roku 1972, keď postavili Svetové 
obchodné centrum; druhý raz si obhájila prvenstvo 
oveľa smutnejším spôsobom roku 2001, keď teroristi 
zničili Dvojičky.

NAJLEPNAJLEP··Í VÍ VššHªªADAD

NOVÝ REKORD
V súčasnosti prebieha výstavba budovy One 

World Trade Center, známej aj ako Freedom 
Tower (Veža slobody). Po dokončení bude 

vysoká 541 metrov a stane sa najvyššou stavbou 
v Spojených štátoch amerických.

ART DÉCO
Empire State Building postavili 
v 30. rokoch 20. storočia, keď 
architektúre dominoval štýl art 
déco. Ovplyvnila ho technika, 
móda, džezová hudba, ba aj 
staroveké egyptské umenie.

Hore k hviezdam
Veľká chlpatá opica sa po budove 
vyšplhala už dva razy. Prvýkrát to 
bolo roku 1933 vo filme King 
Kong a potom roku 2005 v jeho 
novej verzii. V oboch verziách 
spadne a zomrie, keď na ňu 
zaútočia lietadlá.
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Budovu zasiahne blesk asi stokrát do roka.    www.esbnyc.com
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UÎ LEN 
6 513 OKIEN!

Počet poschodí v budove, 
k tomu 62-metrová veža.

Presne toľko okien má Empire 
State Building – predstav si, že by 
si ich všetky musel poumývať!

Počet výťahov v budove – vždy 
lepšie ako 1 872 schodov!

Toľko rokov bola Empire 
State Building najvyššou 
budovou na svete.

Nebotyčné výšiny
K pozorovateľniam na 86. a 102. poschodí 
sa každý rok vyvezú asi štyri milióny ľudí, 
aby si vychutnali 360-stupňovú panorámu 
Manhattanu a krajiny za ním.

V tom čase to vyzeralo ako dobrý nápad...
Vežu navrchu budovy navrhli ako kotviaci stožiar 
vzducholodí. Použili ju však iba raz a nedopadlo to 
najlepšie, preto sa o to už nikto nikdy nepokúsil.
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Tento darček by sa balil len veľmi 
ťažko... 93-metrovú Sochu slobody 

darovali Francúzi Američanom 
pri príležitosti oslavy získania ich 
nezávislosti od Anglicka. Vnútornú 
konštrukciu medenej sochy vyrobil 
tvorca Eiffelovej veže Alexandre 

Gustave Eiffel, socha je dielo Frédérica 
Bartholdiho. Z mnohých častí ju zložili 

na mieste starej pevnosti, dnešnom 
Liberty Island (Ostrove slobody).

MERCI!

CELÝM MENOM 
SA VOLÁM SOCHA 

PRINÁ·AJÚCA 
SVETU SVETLO.

BOHYBOHY≈≈A
Ženská postava 

v rímskom rúchu je 
Libertas, staroveká bohyňa 

slobody. Pochodeň, ktorú drží 
v ruke, predstavuje osvetu 

a udržiavanie ohňa slobody.

Umelcova inšpirácia
Sochár sa inšpiroval zobrazeniami 
bohyne Libertas a nástrojov, ktorými 
zabezpečovala slobodu. Našiel ich 
napríklad na starovekých rímskych 
minciach.
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MERCI!

Socha slobody má nos dlhý 1,37 metra.   www.nps.gov/stli

V NEW YORKU 
MA DAJÚ 
DOKOPY...

Rozkúskovaná
Sochu slobody prepravili z Francúzska na lodi, 
rozdelenú na 350 častí. Po štyroch mesiacoch 
skladania ju roku 1886 slávnostne odhalili. 
Newyorčania sa s obrovským darom zozná-
mili už predtým – ruku s pochodňou šesť 
rokov vystavovali v Madison Square Park.

Vitaj v novom domove
Socha hľadí na juhovýchod, takže víta lode 
prichádzajúce do New Yorku. Stala sa symbolom 
nádeje a slobody pre prisťahovalcov, ktorí 
v Amerike začínajú nový život.

Koruna
Koruna Sochy slobody má sedem hrotov symbo-
lizujúcich sedem kontinentov a sedem morí. V jej 
vnútrajšku je pozorovateľňa. Aby si sa ta dostal, 
musíš vystúpiť po 354 úzkych schodoch. V korune 
neraz býva o 10 °C teplejšie ako vonku.
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ââÍNSKA ÍNSKA łłTVRTVRËË
VŸŸŸ!

Kultúra v Kolumbovom parku
Kolumbov park v Čínskej štvrti sa stal domácou 
pôdou pre čínsky šach a dámu, mažong, bojové 
umenia, taiči a čínsku operu.

Veľa chutí Číny
V manhattanskej Čínskej štvrti náj-
deš množstvo trhov, reštaurácií 
a stánkov. Ponúkajú jedlá pripravené 
rozličným spôsobom – od slanej 
mandarínskej kuchyne založenej 
na rezancoch až po pikantné 
pokrmy zo Sečuánu (S’-čchuan) 
na báze ryže.

 

V 50. rokoch 19. storočia prišlo do Ameriky množstvo 
Číňanov, aby pracovali v kalifornských náleziskách 
zlata alebo stavali železničné trate v celej krajine. Keď 
sa všetko zlato našlo a všetky trate dokončili, Číňania 
sa presťahovali do veľkých miest, kde sa zamestnali 
v továrňach alebo si založili malé firmy, napríklad 
práčovne. Žili vedľa seba, aby sa ľahšie ochránili 
pred rasizmom. Tak vznikla Čínska štvrť (Chinatown).

ČÍNSKE ŠTVRTE
Mnohí Číňania v New Yorku žijú 

a pracujú v manhattanskej Čínskej 
štvrti. Miestni obyvatelia aj turisti sa 

tam môžu dobre najesť a výhodne 
nakúpiť. Nie je to však jediná čínska štvrť. 
Rastúce komunity Číňanov v obvodoch 
Queens a Brooklyn si vytvárajú vlastné 
štvrte.



Čínska štvrť, Manhattan – www.explorechinatown.comČínska štvrť, ČínsČČČí
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M≈AM! âÍNSKA 
KUCHY≈A...

Obrovskou papuºou 
prehltla prí‰era 

Nian veºa dedinãanov 
naraz.

ââÍNSKY NOVÍNSKY NOVšš ROK ROK
Najvýznamnejším sviat-
kom Číňanov na celom 

svete je Čínsky nový 
rok. Počas sprievodu ulica-

mi mesta stvárňujú legendu 
o hroznej príšere Nian (čínske 
pomenovanie roka). Odstrašu-
jú ju bubnovaním, zapaľova-
ním svetlíc a červenými 
papierovými vystrihovačkami 
na dverách. Každý rok sa 
na newyorskom sprievode 

pri príležitosti Čínskeho nového 
roka zúčastní asi 5 000 ľudí. Je 

tam veľa alegorických vozov, akro-
batov, hudobníkov, kúzelníkov a po-
   chodujúcich orchestrov (marching 

     bands).

- 


