
Vážení čtenáři,
dostáváte do ruky další číslo Zpravodaje, tentokrát po trochu delší přestávce. Jeho vydávání je nepravidelné, 

vychází podle potřeby předávat Vám, občanům Zvánovic důležité informace. V první řadě jsou to  sdělení Obecního 
úřadu a události ze současného života v obci - chystané a uskutečněné akce. Dalším cílem je seznamovat Vás postupně 
s minulostí naší obce. Podle možnosti zařazujeme i články všeobecného významu. 

V  tomto  vydání  věnujte  prosím  pozornost   Veřejné  vyhlášce  –  Opatření  obecné  povahy,  kterým  se 
vymezuje zastavěné území obce Zvánovice. Dále si můžete přečíst několik zajímavostí o Karlově mostě a protože  se 
blíží prázdniny a dovolené, přinášíme několik námětů na strávení volného času. Samozřejmě nechybí ani pravidelná 
Společenská kronika. 

Krásné léto, příjemné strávení prázdnin a dovolené Vám přeje redakce

Pozvánky Kalendář na červen a červenec
 1. června Mezinárodní den dětí 
 4. června Mezinárodní den nevinných dětských obětí
 5. června Světový den životního prostředí
17. června Světový den boje proti rozšiřování pouští a 
proti suchu
20. června Světový den uprchlíků
21. června letní slunovrat (20:08 hod)
26. června Mezinárodní den proti zneužívání drog a 
jejich obchodu
Mezinárodní den podpory nespravedlivě mučených
27. června Den památky obětí komunistického režimu

 5. července Den slovanských věrozvěstů Cyrila a 
Metoděje (863) 
 6. července Den upálení mistra Jana Husa
11. července Světový den populace

Výročí – Zvánovice

10. června 1937 – 70. výročí  kolaudace Nového 
rybníka „Průhoňáku“ 
5. července 1925 – odhalení pomníku Jana Husa
23. července 1922 – 85. výročí odhalení pomníku 
padlým v 1. světové válce 
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 Zpravodaj Obecního úřadu ve Zvánovicích                                               ročník 2007          číslo 5

Vlastenecko-dobročinná obec Baráčníků ve 
Zvánovicích

pořádá pro milovníky lidových písniček a humorného 
vyprávění

Zábavný program a taneční zábavu
Účinkuje 

SonetDuo a Vlastík Lukáš
ze Ždánic u Kyjova

(klávesové nástroje, harmonika heligonka a lidový 
vypravěč)

Sokolovna ve Zvánovicích dne 5.7.2007
od 16.00 hodin zábavný program
od 19.00 hodin taneční zábava 

Vstupné odpoledne 60 Kč, večer 50 Kč
Prodej občerstvení zajištěn – grilované klobásy,

pro děti špekáčky zdarma

V sobotu 4. srpna 2007

Závody přes rybník
(podrobnosti budou upřesněny během července)
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650 let od založení Karlova mostu v Praze
Od pravěku lidé přecházeli řeku Vltavu v dnešním centru 
Prahy přes několik brodů. Později byl na místě dnešního 
Karlova mostu postaven most dřevěný, který byl ale roku 
1157 stržen povodní. Poté dal král Vladislav II. vybudovat 
první pražský kamenný most, který byl dokončen v roce 
1172 a dostal jméno po králově manželce Juditě. Toto dílo 
zničila povodeň 3. února 1342. 

Karlův most je nejstarší stojící most přes řeku Vltavu v  
Praze a druhý nejstarší dochovaný most v České republi-
ce.  V Čechách  to  byla  v  pořadí  čtvrtá  kamenná mostní 
stavba,  po mostu  Juditinu,  Roudnickém a  Píseckém.Pů-
vodně se mu říkalo jen Kamenný nebo Pražský most. Ná-
zev  Karlův most se vžil až kolem roku 1870 na základě 
dřívějšího podnětu K. H. Borovského.

Základní kámen Karlova mostu položil sám Karel IV a za-
hájil tak stavbu nejmohutnějšího mostu své doby. Řízením 
výstavby jmenoval Petra Parléře, který se však dokončení 
na počátku 15. století nedožil.  Poté stavbu převzali jeho 
pokračovatelé a most byl v roce 1402 dokončen. Ale již v 
roce 1378 kráčel přes ne zcela hotovou stavbu pohřební 
průvod, provázející Karla IV. na poslední cestě do Pražské 
katedrály.

Jako materiál pro stavbu posloužily pískovcové kvádry, z 
nichž vznikl 516 metrů dlouhý, 9,5 metru široký most s 16 
oblouky. Protože pod mostem je skalní podloží a nebylo 
možné pilíře  zakotvit,  byly postaveny na dubových roš-
tech zatížených mlýnskými kameny. Podle legendy se do 
malty  přidávala  vejce  a  mléko.  Rozbory  malty  v  sou-
časnosti opravdu prokázaly přítomnost organických látek.

Karlův most se stal  brzy jedním ze středisek městského 
života. Obchodovalo se zde, soudilo a také se zde pořá-
daly turnaje. Most měl i velký vojenský význam. Ale pře-
devším byl, stejně jako dnes, místem procházek. 

Na mostě se v průběhu dějin odehrály i zlé činy. Václav 
IV. dal do řeky svrhnout tělo umučeného generálního vi-
káře  Jana  Nepomuckého.  Na  místě  svržení  Jana  Nepo-
muckého z mostu se nachází v kamenném zábradlí malý 
kovový křížek.

Smutnou ozdobu obstaral mostu bělohorský vítěz. Od sta-
roměstských poprav visely na Staroměstské mostecké věži 
hlavy  dvanácti  popravených  českých  pánů,  vůdců 
stavovského povstání. 

Na  samém  konci  třicetileté  války  dokázali  Pražané,  že 
mají dost zkušeností s chováním nepřátelských žoldáků ve 
svém městě, a švédské nájezdníky generála Königsmarka, 
kteří se 26. července 1648 zmocnili Malé Strany a Hradu, 
nepustili přes most na staroměstskou stranu. 

Mostecké věže 
Most  je  doplněn třemi  věžemi.  Na Malé Straně  jsou to 
větší a menší Malostranská mostecká věž. Menší věž byla 
už součástí Juditina mostu. Dnešní podoba je renesanční z 
r. 1591, kdy byla přestavěna a snížena po požáru. Větší 
věž byla postavena na místě starší předchůdkyně ve 2. pol. 

15.  stol.  za  vlády  Jiřího  z  Poděbrad.  Mezivěžní  brána 
vznikla poč. 15. stol. 

Na straně Starého Města  je Staroměstská mostecká věž, 
která  je  považována  za  nejkrásnější  gotickou  stavbu 
Evropy. Bohatá sochařská výzdoba  ze strany obrácené k 
Malé Straně byla zničena při neúspěšném obléhání mostu 
Švédy r. 1648. Bojovalo se tu také r. 1420, kdy tudy táhli 
husité  na  Malou Stranu a  naposledy v revolučním roce 
1848.

Sochy a sousoší 
Původně  byl  most  bez  výzdoby.  Později  byl  na  něj 
umístěn  kříž  s  Ježíšem Kristem.  Svou osobitou  podobu 
získal  až  na  přelomu 17.  a  18.  století.  První  sochu,  sv. 
Jana  Nepomuckého,  zhotovil  v  roce  1683  Jan  Brokof. 
Postupně  bylo  na  most  umístěno  celkem  30  převážně 
barokních soch a sousoší. Některé sochy však byly během 
svého  života  zničeny  častými  povodněmi,  které  most 
sužovaly  a  proto  byly  postupně  nahrazovány  díly 
soudobých umělců. Aby se původní pískovcové skulptury 
zachovaly  i  nadále,  jsou  postupně  od  roku  1965 
nahrazovány  kopiemi  a  originály  jsou  ukládány  do 
Lapidária Národního muzea či do Gorlice na Vyšehradě 

Od  14.  století  do  dneška  bylo  Karlovo  dílo  několikrát 
vážně  poškozeno.  Most  byl  opakovaně  ohrožován 
povodněmi,  a  to  již  dva  roky  po  jeho  založení.  Velké 
pohromy postihly most  roku  1432,  poté  v  letech  1655, 
1784 a zvláště pak v roce 1890, kdy voda podemlela dva 
pilíře  a  zřítily  se  tři  mostní  oblouky.  Katastrofa  měla 
tenkrát  takový  rozsah,  že  se  zdálo,  že  most  již  nelze 
opravit. Přesto se oprava podařila a most byl opět uveden 
do provozu koncem roku 1892.

Karlův most byl až do roku 1841, kdy byl dostavěn most 
císaře Františka I., jediným komunikačním spojením přes 
Vltavu v Praze (nepočítáme-li přívozy a brody). Praha se 
stala i díky kamennému mostu významnou zastávkou na 
evropských obchodních cestách.

Od r. 1883 jezdila po mostě koňská tramvaj, tzv. koňka, 
kterou nahradila r. 1905 elektrická dráha. Aby vrchem ve-
dené  dráty  nerušily  umělecký  vzhled  mostu,  vymyslel 
František Křižík speciální vedení mostovkou. Těžké vozy 
ale příliš otřásaly stavbou, proto byly r. 1908 nahrazeny 
autobusy. Ani ty ale nebyly ideální, takže provoz byl opět 
přerušen následující rok a obnoven až r. 1932 s využitím 
autobusů na pneumatikách. Veřejná doprava zde fungova-
la až do II.  světové války,  provoz automobilů skončil r. 
1965.

Poslední  velká oprava Karlova  mostu  proběhla  v  letech 
1965-1978. Kupodivu most  přečkal poslední  velkou po-
vodeň v roce 2002 bez větší újmy. Přesto už několik let 
probíhá průzkum stavu mostu a chystá se další velká re-
konstrukce.  O  jejím  rozsahu  se  odborníci  mezi  sebou 
přou. Podle některých by most ve stavu v jakém je dnes, 
měl vydržet nejméně dalších 600 let. 
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Zajímavosti o Karlově mostě

Základní kámen položil  Karel IV. 9. 7. 1357 v 5:31 
ráno a toto datum a čas nebyly vybrány náhodou. Když 
čísla zapíšeme následujícím způsobem: 1 3 5 7 (rok) 9 
(den)  7  (měsíc)  5  3  1  (čas),  získáme  vzestupnou  a 
sestupnou  stupnici  s  vrcholem  9:  
135797531
Podobných magických souvislostí, týkajících se Karlova 
mostu,  je  více  a  v  současnosti  je  možné  se  s  nimi 
seznámit ve filmu promítaném ve staroměstské mostecké 
věži..

Traduje se, že na Karlově mostě je několik míst,  které 
vám  po  dotyku  dokáží  splnit  přání.  Jedním  z  nich  je 
dvojitý,  mosazný,  arcibiskupský  kříž  s  pěti  hvězdami, 
umístěný na zábradlí mostu v místech, kde byl svržen do 
vody Jan Nepomucký.  Pokud na něj položíte ruku tak, 
aby  se  každý  prst  dotýkal  jedné  z  hvězd,  blahoslavte 
svatého a myslete na své přání. Prý se pak splní.

Druhým  místem  je  pak  socha  samotného  Jana  Nepo-
muckého. Ve své spodní části má bronzovou desku, kte-
ré když se dotknete, tak vám rovněž splní přání. Deska je 
od turistů vyleštěna tak, až se blýská do dáli. Nemůžete 
ji určitě přehlédnout. 

Společenská kronika

Proti toku času

Zápis z kroniky obce Zvánovice:

23.července  1922 –  postaven  pomník  padlým  místním 
občanům  za  přispění  obce  Baráčníků,  jednoty  Sokol, 
jednoty malozemědělců a Sboru dobrovolných hasičů pod 
protektorátem  obecního  úřadu.  Stručně  přednesli  Jan 
Špringr,  Josef  Vávra mladší,  Josef  Vávra starší  význam 
zbudování pomníku padlým ve světové válce a utrpení na 
různých frontách.

Tipy na prázdniny

Trojská karta (http://trojskakarta.cz/)
Častým cílem výletů  rodin s dětmi nejen o prázdninách 
bývá Pražská ZOO. Pokud si chcete výlet zpestřit, zkuste 
zvýhodněnou Trojskou kartu. Je to společná vstupenka do 
Zoologické  zahrady,  Botanické  zahrady  v  Troji (včetně 
tropického skleníku  Fata  Morgana)  a  Trojského zámku. 
Karta vás opravňuje k jednomu vstupu do každé z uve-
dených institucí. Návštěvy nemusí být uskutečněny v jedi-
ný  den,  ale  kdykoliv  v  době  platnosti  karty  –  do 
30.9.2007. 
Cena  rodinné  vstupenky  (2  dosp.  +  2  děti  6-15  let)  je 
500 Kč. Za jednotlivé rodinné vstupenky do všech tří ob-
jektů byste zaplatili celkem 750 Kč. 
Jednotlivci: dospělý zaplatí za Trojskou kartu 200 Kč, dítě 
100 Kč.
Zoologická zahrada je otevřena denně, Botanická a Troj-
ský zámek denně kromě pondělí.. 

Oslavy založení Karlova mostu (http://www.pis.cz)
7. - 9. 7. Gotické městečko Na Kampě 
6. - 8. 7. Pražské historické léto na Staroměstském nám.
8. 7. hlavní den velkolepých oslav, slavnostní ceremoniál, 
historický průvod Prahou ze Staroměstského náměstí na 
Kampu v čele s Karlem IV.
9. 7. Slavnostní vzpomínkový akt v 5.31 h (připomenutí 
položení základního kamene za účasti prezidenta Klause a 
dalších hostů)
a další doprovodné akce. 
Můžete navštívit i nové Muzeum Karlova mostu na Kři-
žovnickém náměstí.

Nejenom pro spořivé (http://vhu.cz/)
Armádní muzeum Žižkov - otevřeno denně kromě pondělí 
9.30-18.00 hod
Letecké muzeum Kbely - otevřeno denně kromě pondělí 
10.00-18.00 hod
Vojenské technické muzeum Lešany – otevřeno středa až 
neděle 9.00 – 17.00 hod
Do všech tří muzeí je vstup zdarma. Uvedená otevírací 
doba platí o prázdninách. 
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Naši jubilanti

11. června oslavil 75. narozeniny pan
Josef Povýšil

13. června oslavila 75. narozeniny paní
Zdenka Karešová

26. června oslaví 65. narozeniny pan
Vojtěch Voska

9. července oslaví 83. narozeniny pan
Václav Polák

K významným výročím všem
 blahopřejeme 
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