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Úvodem 
Obec nedělá obcí jen shluk domů, ale také (a možná především) společenstvo lidí, kteří v ní žijí a společně se baví 
a něco podnikají. Letošní kalendář jsem proto věnoval připomenutí různých událostí a slavností, které dříve plnily 
život v Hostivici. Výběr nebyl úplně jednoduchý, protože řada pravidelných akcí není obrazově zdokumentována 
a také rozložení akcí do jednotlivých měsíců není úplně rovnoměrné. Vynechal jsem akce, které měly v minulosti 
silný politický náboj, jako byly 1. máj či ve svých počátcích den dětí. V některých měsících spíše než jednotlivou 
událost představuji činnost některé místní organizace. Je samozřejmé, že některé činnosti, třeba ochotnické 
divadlo, by si zasloužily mnohem větší prostor, než je jedna fotografie s komentářem. 
 

Prameny 
Fotografie použité v tomto kalendáři pocházejí z fotoalb (fotokronik) uložených na Městském úřadu Hostivice a dále 
z písemností TJ Sokol Hostivice, z fotoalba Českého svazu chovatelů Hostivice a ze soukromých sbírek hostivických 
občanů. 
Popisy byly zpracovány podle pamětních knih a kronik obce i některých spolků, publikací o Hostivici a jednotlivých 
organizací, článků v Hostivickém zpravodaji a v Hostivickém měsíčníku a dalších dostupných pramenů. 
 
Foto na titulní straně: sokolské veřejné cvičení na letním cvičišti u Sokolovny pravděpodobně v roce 1932 
 
Foto na této straně: Plakát s pozvánkou pěveckého spolku Bendl z roku 1947 
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Sokolské šibřinky 
Pravidelné lednové šibřinky pořádané sokolskou tělocvičnou jednotou spojovaly taneční zábavu s divadelními 
scénami. Každý rok měly šibřinky jiný ráz. Na snímku vidíme Čtvero ročních dob z roku 1934, v jiných letech měly 
šibřinky tato témata: V říši pohádek (1899), V říši Krakonošově (1923), Jako v pohádce (1924), Mumraj v pekle 
(1925), Z tisíce a jedné noci (1926), Svět ve filmu (1927), Pohádka zimy (1928), Ve víru tance (1929), V říši 
fantasie (1930), Pohádka májové noci (1931), Karneval v Benátkách (1932), Ve stínu pyramid egyptských (1933), 
Na lesní mýtince (1935), Z luhů slovanských (1937), Na světelné vlně 1938 (1938), Na ostrově Capri (1946), Se 
smíchem a humorem cestujeme vesmírem (1947) a Tisíc a druhá noc (1948). 
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Masopust 
Masopustní období bylo vždy příležitostí k zábavám. Na přelomu 19. a 20. století pořádal hostivický Sokol 
pravidelně v únoru masopustní vínky či věnečky, které od roku 1923 nahradily lednové šibřinky. 
O pár desetiletí později vznikla silná tradice masopustních maškarních průvodů v Jenečku, kde ji organizovali 
Baráčníci. Snímek zachycuje maškarní průvod v roce 1954. 
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Hostivické kapely 
Nejstarším kapelníkem v Hostivici byl asi na přelomu 19. a 20. století krejčí a klarinetista Josef Hyml. V kapele 
s ním působili jeho bratři – trumpetista Václav a klarinetista Karel. Kapelu druhého kapelníka, zedníka a klarinetisty 
Karla Soukupa vidíme na snímku z roku 1910. Josef Nedbal, Jan Vávra a Novotný z Jenče hráli na trumpety, 
Matoušek na trombon, Tomáš Krejzl a Václav Čermák na baskřídlovky a Řečinský z Litovic na heligon. Hyml 
i Soukup zemřeli za 1. světové války, Soukupovu kapelu pak převzal Tomáš Krejzl a vedl ji do své smrti v roce 
1948. Další kapely si v Hostivici založili František Malý, František Šmíd a Jan Kůrka. V kapele chýňského Karla Linka 
se „vyučil“ i František Hokův, který si později založil svoji kapelu. Bez kapely se neobešla žádná zábava a často zde 
hrávaly i kapely z okolí. Zmínit můžeme například Antonína Rybáře z Drahelčic či Holečka z Dušník. 
V Sokole vznikl dokonce orchestr, který řídil Josef Kaplánek, a pěvecký sbor, který se později osamostatnil pod 
názvem Bendl. 
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Fotbal v Hostivici 
Kopaná začala do Hostivice pronikat asi ve 20. letech 20. století. Již v roce 1922 byl založen samostatný 
AFK Hostivice, který hrál nejprve u Sokolovny, pak v místech nynějšího Ziklova parku a nakonec v místech 
nynějšího hřbitova za areálem pana Zadáka. V roce 1928 AFK Hostivice zanikl, ale již v roce 1930 byl založen 
fotbalový klub SK Hostivice. V roce 1933 vznikl v Litovicích fotbalový klub Rudá hvězda, později SK Meteor Litovice. 
Oba kluby se spojily v červenci 1939. Během války se podařilo dobudovat hřiště u Bažantnice, v místech nynějšího 
Plynostavu. Litovičtí fotbalisté měli hřiště pod hrází Litovického rybníka. Sportovní stadion v Litovické ulici byl 
otevřen v roce 1963. 
Na snímku je zachycen fotbalový tým Ambrosiana z Jenečka v roce 1927 nebo 1928, který byl pravděpodobně 
provázán s hostivickými fotbalisty. 
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Běžecké závody 
V letech 1946 až 1952 se v Litovicích konal běžecký závod tříčlenných družstev nazvaný Litovický okruh 5. května. 
Sedmikilometrová trať vedla z Jenečka přes Staré Litovice k litovickému nádraží, na Břve a kolem Bažantnice zpět 
do Litovic, kde byl cíl před nynější STS. 
Bez vazby na starší závody vznikly v pozdějších letech další běhy. V 80. letech to byl Mikulášsky běh a od roku 
2002 se u Hostivických rybníků běhá v říjnu Sousedský běh. 
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Svátek Božího těla 
Církevní svátky patří k těm nejdéle slaveným, jsou však překvapivě velmi málo doloženy fotografiemi. Jedna 
z dochovaných fotografií z roku 1932 ukazuje oltář před hostincem U českého lva při svátku Božího těla (nyní 
Slavnost Těla a Krve Páně), který se slavil 11 dnů po Božím hodu svatodušním, mezi 21. květnem a 24. červnem. 
V hostinci U českého lva sídlily katolické spolky jako Podporující spolek katolíků (v průběhu doby měnil název) či 
tělocvičná jednota Orel. Na místě hostince dnes stojí obchodní středisko F+F. 
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Husovy slavnosti 
Na rozdíl od oficiálních katolických svátků a slavností si na konci 19. století získávaly stále větší oblibu národní i jiné 
slavnosti. V prvních desetiletích 20. století se v Hostivici velkými slavnostmi připomínalo výročí upálení Mistra Jana 
Husa a v roce 1915, při příležitosti 500. výročí upálení, dokonce obecní zastupitelstvo pojmenovalo park na 
nynějším Husově náměstí na Husovy sady. Názorový posun můžeme vidět například u Čtenářsko-podporujícího 
spolku Hostivít pro Hostivici a okolí, který se od svého založení v roce 1889 pravidelně účastnil církevních slavností. 
Později se začal účastnit i Husových slavností a ještě před 1. světovou válkou se členové usnesli, že se spolek 
nebude účastnit církevních oslav. 
Z Husových slavností se nedochoval žádný snímek. Zařazená fotografie ukazuje jinou slavnost na Husově náměstí – 
odhalení pomníku padlých 23. července 1922. 
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Dožínky 
O oslavách konce žní, tedy dožínek, nenacházíme ve starých pramenech žádné záznamy. V městské fotokronice 
jsou zachovány fotografie z litovických dožínek v roce 1946 (nebo možná 1947). Průvod vycházel ze dvora státního 
statku a skončil zřejmě na nynějším náměstí 1. máje. 
Později se z dožínek stala akce podporovaná režimem a v 80. letech se v Hostivici konaly okresní mírové 
a dožínkové slavnosti. Tyto akce byly spojeny s výstavou hospodářských zvířat na Husově náměstí i s přehlídkou 
zemědělské techniky a alegorických vozů. 
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Chovatelské výstavy 
V roce 1933 vznikl Spolek chovatelů králíků a drobného hospodářského zvířectva v Hostivici, který nyní působí jako 
základní organizace Českého svazu chovatelů. K tradiční činnosti spolku patřilo vždy pořádání výstav drobného 
hospodářského zvířectva a chovatelských potřeb. Výstavy se pořádaly nejčastěji v červnu nebo v červenci, výstava 
v rámci oslav 5 let spolku se konala 26. až 28. září 1937. V průběhu doby se výstavy konaly na různých místech, od 
80. let probíhají ve vlastním chovatelském areálu ve Starých Litovicích v ulici U Sádek. 
Snímek zachycuje výstavu v roce 1984. 
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Ochotnické divadlo 
Dnes už si neumíme představit, že se dříve v Hostivici hrálo pravidelně ochotnické divadlo. Silná ochotnická skupina 
byla v hostivickém Sokole, ale podle potřeb doby se hrálo i pod jinými hlavičkami, například litovických hasičů, 
litovické osvětové komise či později dramatického odboru Osvětové besedy. Divadelníci nehráli jen činohru, ale 
troufli si i na operety, nastudovali například Straussovu operetu Netopýr. Ve dnech 19. a 20. října 1940 dokonce 
hráli operetu V noci karnevalové, jejíž hudbu napsal hostivický občan Josef Kaplánek (na snímku sedí vpředu 
uprostřed). V hlavních rolích hráli Jaroslav Kučera, Růžena Saifrtová, Jaroslav Soukup, Miroslav Zimák, Milada 
Zimáková, Karel Hásek a Marie Krajcrová. 

 
 



 
LISTOPAD 2010

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út 
                

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   
st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út   

 

 
 

Výlov rybníka 
O výlovech rybníků dostupné prameny mlčí, i když je jasné, že se rybníky musely lovit pravidelně. Na snímku je 
zachycen výlov 9. října 1953, kdy na Litovickém rybníku hospodařilo Státní rybářství Nižbor. 
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Mikuláš a Vánoce 
Přestože Mikuláš a Vánoce patří k dlouhodobě oblíbeným svátkům, probíhají tradičně v rodinách a neexistuje k nim 
fotodokumentace. V 50. letech se tehdejší vládci snažili tyto staré tradice potlačit a místo nich prosadit ruského 
Dědu Mráze. Děda Mráz přišel v roce 1965 i do hostivické I. mateřské školy, která tehdy bývala v domě Čsl. 
armády 200). Tato nová tradice se neujala a dnes opět 5. prosince večer chodí Mikuláš s čerty a anděly a koncem 
měsíce slavíme Vánoce. 
 


