
Tato středověká část Prahy s názvem Můstek byla 
pohřbena v letech 1760 až 1780?
Související článek: Středověký můstek dal jméno stanici metra, 

https://dabpraha.rozhlas.cz/stredoveky-mustek-dal-jmeno-stanici-metra-7777938

Vestibul  pod  Můstkem  je  severním  vestibulem  stanice  Můstek  A.  Nachází  se  přesně  pod
křižovatkou, kde je dnes pěší zóna a částečně pod obchodním domem. Část středověkého můstku,
která byla nalezena při výstavbě stanice, je k vidění ve vestibulu stanice.
Název Můstek, který se dochoval z dob středověku, pochází od můstku, který vedl přes vodní
příkop před hradbami. Příkopy mezi Starým a Novým Městem byly zasypávány v letech 1760
až 1780 (Nebo důsledkem globální apokalypsy???). V 70. letech 20. století byl při stavbě metra
záchranným  archeologickým  výzkumem  původní  můstek  odkryt.  Dnes  jsou  jeho  pozůstatky
zakomponovány do vestibulu stejnojmenné stanice metra, která se pod Můstkem nachází. Ačkoliv
se podobné můstky nacházely u všech třinácti bran staroměstského opevnění, název Na můstku se
od 15.  století  uchytil  jen  u tohoto  místa.  Ve středověku měla  tato  křižovatka  pro mimořádnou
rušnost i lidové pojmenování „na kolotoči“.

https://dabpraha.rozhlas.cz/stredoveky-mustek-dal-jmeno-stanici-metra-7777938


MudFlood & Utajená historie * Česká a Slovenská Republika Facebook:  
www.facebook.com/groups/307633686801868/posts/890110968554134

Informace

Stručný koncept  nedávnej  minulosti  väčšinou  prevzatý  z  ruského YT účtu  Aispik,  ako vznikla
súčasná civilizácia.
Boli  2  až  3  katastrofické vlny (prvá pred 15.st.,  druhá v 19.st.),  ktoré  pochovali  bahnom
postupne predošlý  starý antický svet,  podľa zobrazení  ruín  starých miest  bola  použitá  aj
vojenská  technológia.  Ktorá  tiež  samao  sebe  mohla  spôsobiť  aj  megatsunami  s  následnou
bahennou záplavou.

V oficiálnom dejepise máme kapitolu, zvanú "zámorské objavy", ktoré boli vraj spôsobené tureckou
expanziou a prerušením obchodných ciest na Východ do Ázie. Podľa Olega z Aispiku však tieto
zámorské cesty boli iniciované poslednou vojnou a mali za účel zistiť stav zničenia a možnosti
kolonizácie  a globalizácie,  ktorá je  dodnes cieľom. Tieto  cesty  prebehli  postupne  od 15.  do
18.storočia keď obsadili  prakticky  celý  svet  okrem Ameriky,  kde  Mayflower  priviezol  prvých
osadníkov už v 1620 roku ale zabrali len východnú čast pobrežia dnešných USA. Z neznámych
dôvodov čakali ďalších 200 rokov kým obsadili cele územie.  Predpokladá sa, ze tam ešte bolo
pôvodné osídlenie, aj belošské, ktoré kolonizáciu znemožňovalo, branili sa ale po viacerých
"indianskych" vojnách podľahli.
Póvodná  civilizácia  bola  védická,  budovateľská,  vyznávajuca  prirodzené  hodnoty,  mali
vysoký  stupeň  poznania,  zrejme  aj  voľnú  energiu.  Tá  nová  ako  ju  poznáme  aj  dnes,  je
parazitická, vykorisťovateľská, deštruktívna. Zatiaľ úspešne ničí všetko čo jej stojí v ceste.

https://www.facebook.com/groups/307633686801868/posts/890110968554134



	Tato středověká část Prahy s názvem Můstek byla pohřbena v letech 1760 až 1780?
	MudFlood & Utajená historie * Česká a Slovenská Republika Facebook: www.facebook.com/groups/307633686801868/posts/890110968554134


