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Oslavy za první republiky a pozdějiOslavy za první republiky a později

Každoročně se 28. října konaly oslavy výročí vzniku Československa. Na místo císaře pána visel ve třídách portrét 
T. G. Masaryka.

Moje další vzpomínka se váže na oslavy v roce 1920, v 5. třídě u paní učitelky Šestákové, jež ve třídě připravovala 
besídku. Na stole ve váze kytka s bílými bobulemi – ale chtěla červenobílou. Co takhle jeřabiny, rostou zde někde? Vím, 
kde rostou, přihlásil jsem se (ale to jsem si dal) – u chýňského dvora. Tak Václav Čížek a jeho soused v lavici Jan Fiala 
pro ně půjdou. V sychravém dni, přes Břve, okolo rašeliny, jsme tam dorazili. Servali pár větviček a hned zpět. Už bylo
v běhu odpolední vyučování, a zatímco děti deklamovaly, my s Jendou vyhladovělí po cestě jsme si pochutnávali na 
obědě, kterého se paní učitelka zřekla v náš prospěch.

Oslavy státního svátku se konaly i na měšťanské škole. Vzpomínám také na jednu, kdy spolužák Václav Hyml
s velikou vervou a zdarem přednášel báseň Elišky Krásnohorské Chodská.

Mimo školu si pamatuji na oslavy, kdy se v tento den sázely lípy svobody – v Hostivici v parku (asi už dříve vzala 
za své) a v Litovicích na návsi před hostincem pana Prchala, kde také dlouho nevydržela, byvši „zalévána“ vycházejícími 
hosty.

Místní oslavy tohoto svátku se konaly většinou v Hostivici s tímto ustáleným pořadem: sraz před nádražím, průvod 
s hudbou k pomníku padlých, státní hymny, proslov (často některého učitele) a zakončení dojemnou písní Karla Hašlera
Hoši od Zborova. V průvodu za státní vlajkou šli legionáři ruští, francouzští i italští, obecní hodnostáři, kapela, spolky se 
svými prapory a ostatní občané. V předvečer byla pořádána různá divadelní představení, besídky a akademie. Takovéto 
oslavy byly ukončeny v letech 1938/1939.

Obec Litovice na oslavu 20. výročí založila park s pomníčkem a se jmény padlých v 1. světové válce. Bylo to bez 
okázalých oslav, protože obě obce, tehdy ještě samostatné, měly mnoho starostí, jak a kde ubytovat uprchlíky 
ze Sudet. Byl jsem v té době na vojně a odhaduji, že nám do obou obcí přibylo více jak 400 osob.

Za okupace jsme si 28. říjen připomínali jen poslechem rozhlasového vysílání z Londýna.

Vzpomínka Václava Čížka na oslavy výročí 28. října:

Oslavy 15. výročí v Hostivici v roce 1933

Žákovská besídka obecné školy k 28. říjnu 
v Dělnickém domě v roce 1936

Školní oslavy 28. října:

Obecná škola – 1928

Měšťanská škola – 1934

Měšťanská škola – 1937

Měšťanská škola – 1945

Obecná škola – 1938

Oslavy 30. výročí 28. října v roce 1948:

Litovické kino k 28. říjnu 1929 (?)


