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Úvodem 
Projekt Kramerius pražské Národní knihovny zpřístupňuje historické knihy (mono-

grafie) i noviny a časopisy1 a redakční systém umožňuje vyhledávat i v takto zveřejněných 
textech. Díky tomu bylo objeveno velké množství novinových zpráv týkajících se Hostivice,2 
z nichž ty vydané do roku 1918 jsou zařazeny do tohoto a novější do navazujících svazků 
Pramenů k hostivické historii. 

Jednotlivé texty jsou řazeny chronologicky bez ohledu na to, ve kterých novinách či 
časopisu byly vydány. Zařazeny jsou i zprávy o událostech, v nichž se objevují hostivičtí 
občané, i když k nim došlo jinde, nejčastěji v Praze. Za hostivického občana tehdy byl 
považován ten, kdo měl v Hostivici domovské právo, přičemž zde vůbec nemusel žít. 
Pokud je část původní zprávy vynechána (zejména pokud se zbývající text netýká 
Hostivice), je vyznačena […]. Přepisy zachovávají původní pravopis. Opraveny byly pouze 
některé zjevné chyby sazby a interpunkce byla upravena podle současných zvyklostí, 
i když ne důsledně. 

Ve starých novinách nacházíme řadu zpráv o kriminálních činech a neštěstích, ale 
i hospodářská oznámení a inzeráty. K cenným zjištěním patří zprávy o mezinárodních 
žacích závodech v roce 1872, které byly před tímto nálezem zapomenuty, o návštěvách 
korunního prince Rudolfa na honech v Hostivici či o šlechtitelské stanici na řepné semeno, 
která působila v Hostivici od roku 1894 a o jejímž působení nebylo před nálezem článků 
nic známo. Trojdílná reportáž Národních listů z návštěvy císařských dvorů v Hostivici, 
Litovicích a Jenči v květnu 1874 doplňuje publikaci ředitele velkostatku Josefa Bertela 
k tomuto výletu, která je zařazena jako sedmý svazek řady A Pramenů k hostivické historii. 
Zásadní význam má i zpráva popisující založení sboru dobrovolných hasičů v roce 1890. 
Zmíněny jsou také údaje o výstavbě železnice či pracháren a zemské zbrojnice.  

Zprávy z Národních listů přinášejí přehled o složité politické situaci počátkem 70. let 
19. století činnosti a zejména o činnosti litovického rolníka Josefa Václava Vlčka. Události 
shrnul redaktor Národních listů Jakub Arbes i v knize Persekuce lidu českého vydané za 
změněných politických podmínek v roce 1896. Vlčkovy střety se státní mocí vedly 
v konečném důsledku až k tomu, že se Vlček z Litovic odstěhoval. 

Při čtení starých zpráv je třeba si uvědomit, že zobrazují tehdejší realitu asi stejně, 
jako nynější noviny a televizní zprávy současné dění. Soustředění na kriminální činy, 
nehody a politické výstřelky tak vůbec neznamená, že by tehdejší svět byl mimořádně 
nebezpečný a plný zločinu… 

 

                                                 
1  Zpřístupněny jsou noviny Posel z Prahy, Pražský denník, Svoboda, Národní listy a Národní politika, 

některé zprávy byly nalezeny i v časopisech, zejména v Besedě učitelské a katolickém Blahověstu. 
Je zřejmé, že v dalších tiskovinách, zejména levicových, by se našlo rovněž velké množství zpráv 
o Hostivici a časem bude možné tento svazek znovu  významně rozšířit. Další bádání ovšem významně 
komplikuje rozhodnutí Národní knihovny, že digitalizovaná periodika vydaná po roce 1890 jsou 
z důvodu ochrany autorských práv přístupná pouze v knihovně. Ve zveřejněných dokumentech se 
nepochybně nepodařilo vyhledat všechny zprávy 

2  Za Hostivici považuji v tomto úvodu pro jednoduchost všechny obce tvořící nynější město Hostivice, 
tj. obec Hostivice i spojené obce Litovice, Břve a Malý Jenč, i když do roku 1950 šlo o samostatné 
obce 
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Rok 1853 
Pražské noviny 
22. června 1853 

Strana 4 
 
Zprávy pražské a z venkova. 
[…] 
Uznáváme za povinnost svou, abychom se zmínili o blahodárném působení p. F. Rosen-
blüh-a, ranlékaře na statku Jeho Velič. císaře Ferdinanda Dobrotivého v Hostivicích, co se 
týče sbírání, zachovávání a rozesílání látky očkovací. Patříť v oboru očkování p. Rosenblüh 
k prvním v Rakouském mocnářství, neboť od prvních takřka dob, co očkování v Rakousku 
uvedeno bylo, oddal se tomu odvětví lékařství z celé duše. Výsledky jsou ale stkvělé. Látku 
očkovací on si zaopatřuje a zachovanou má co nejlépe, a protož do cizích zemí ji rozesílá, 
je-li k tomu vyzván, anižby co za ni požadoval; zvláště do Ruska mnoho takové látky 
každým rokem se posílá. Při té příležitosti podotýkáme, že tomu letos právě padesát let 
jest, do Jean de Carro, doktor v lékařství v Karlových Varech, vydal první knížku o očko-
vání dle návodu Dra. Jennera, kteráž napotom od naší vlády pro celé mocnářství schválena 
byla. Letošní rok jest tedy pro onoho velezasloužilého kmeta – lékaře velmi památný. 
 
 

Časopis Živa 
Srpen 1853 

Strana 253–254 
 
Drobnosti. 
Vážka čtyřskvrná, jinak šídlo (Libellula quadrimaculata) 
Hmyz tento objevil se letos v červnu na některých místech v nečíslných houfech a nebude 
od místa, zde o něm promluviti. 
[…] 
Je-li počasí k vývinu tohoto hmyzu příhodné, totiž vlhké a vlažné, vylíhne se ho nesmírné 
množství a jest se domýšleti, že k nám z bařinatých krajin jihovýchodních, nejspíše z Uher, 
přichází, z kteréžto strany také tato hejna letos táhla. Táhnoucí hejna vážky čtyřskvrné 
pozorovali již Roesel, Meinecken, German, Kirby, leunis aj. v., a sice v tom samém směru 
hlavním od východu k západu, jako se to letos u nás v Čechách dělo u Hostivic, 
Nepomuku, Chomutova, Dřevnic u Prahy, v Kanálské zahradě a j. v. Dle zmíněného 
způsobu žití není vážka čtyřskvrná nikoli neškodná, anobrž co hmyzožravec užitečná. 

Dr. Karel Špott 
 

 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada B – svazek č. 1 
Hostivice ve starých novinách do roku 1918  5 
 

 

 

 
Časopis českého Museum 

1853 
Příloha k č. 3 

Strana 1, 5, 29 a 57 
 
Výtah z oučtů 
Musea království Českého 
týkajících se příjmů a vydání 
Matice České 
roku 1853. 

V Praze 1855. Tisk Kateřiny Jeřábkové. 
 
[…] 
Jména pp. zakladatelův ke konci roku 1853 v abecedním pořádku. 
[…] 
  Od roku Číslo listu zákl. 
[…] 
775  
[…] 
– Josef Král, purkrabí v Hostivicích 1850 1296 
[…] 
1670 
[…] 
– Matěj Tůma, druhý učitel v Hostivicích 1852 2487 
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Rok 1856 
Pražské noviny 
19. června 1856 

Strana 1 
 
Část neúřední. 
V Praze. Zpráva o valném řádném sedění Pražské obchodní a živnostní komory dne 
4. června 1856. 
Dne 4. června 1856 u přítomnosti c. k. ministerského kommisaře pana místodržitelského 
rady, rytíře Riegershofen-a a v nepřítomnosti pana presidenta komory pro překážku za 
předsedání p. Františka Pštrosa – měla Pražská obchodní a živnostní komora valné řádné 
sedění. 
A. Zprávy jednatelství. 
[…] 
C. k. pražský krajský úřad sdělil komoře, že vyšetřování strany obnovení tak zvané staré 
Karlovarské silnice učiněné, mělo výsledek tento: že opětné zřízení této silnice přes 
Hostivice, Jeneč, Unhošť, Tuchlovice a Rinolec,3 pak další a dle potřeby nová stavba silnice 
z Rinolce přes Rudu křivoklátskými lesy do Rakovníka, a odtud přes Kolešovice 
a k Hořovicům4 k nynější Karlovarské erární silnici, nejen v stavitelském ale i v peněžním 
ohledu se jeví co nejprospěšnější linie, jelikož by se jí docílilo mnohem přímějšího, co do 
pozemních poměrů prospěšnějšího a o 1 ½ míle kratšího spojení s průmyslným a na 
plodiny bohatým západem Čech, a pak s hojně navštěvovanými lázněmi v Karlových 
Varech, Chebu a Františkových Lázních, jakož i s hlavním městem Prahou. – Jelikož na 
vyceněné výlohy 481 828 zl. 24 kr. stř. za opravení a znova vystavění této silnice se až 
potud od panství, korporací a obcí, jichž se věc tato přímo týče, dobrovolných příspěvků 
jen 127 422 zl. stř. sešlo, a tedy ještě znamenitého rozdílu mezi vyceněnou a mezi již 
hotovou sumou stává: byly komory vyzvány, aby průmyslníky západních Čech, jichž se 
záležitost tato nejvíce týče, přiměly k přiměřeným dobrovolným příspěvkům, kterémuž 
vyzvání komora v ten smysl vyhověla, že záležitost tuto vřele na srdce vložila obchodní a 
živnostní komoře v Chebu, v jejíž obvodu se nalézají zúčastnění průmyslníci západních 
Čech. 
[…] 

                                                 
3  Rynholec 
4  Hořovičky u Jesenice 
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Rok 1857 
Blahověst 

14. srpna 1857 
Strana 310 

 
Církevní kronika. 
Z Prahy. Jako minulých let vydá se JEmin.5 tolikéž i letos v podzimku na cesty visitační. 
Tehdáž se odebeře do vikariátu Libockého, v kterém vyjížděje z Prahy, od 1. října do 
15. cesty apoštolské konati bude. Jsouť pak osady, na něž se JEmin. odebeře, následující: 
Noutonice (d. 1. října), Únětice (d. 2. t. m.), Roztoky (d. 3. t. m.), Tuchoměřice 
(d. 4. t. m.), Hostivice (d. 5. t. m.), Vořech (d. 6. t. m.), Stodůlky (d. 7. t. m.), Jinonice 
(d. 8. t. m.), Nebusice 

6 (d. 9. t. m.), Liboc (d. 11. t. m.), Břevnov (d. 12. t. m.), 
u sv. Matěje v Šárkách (d. 13. t. m.), Bubeneč (d. 14. t. m.), Holešovice (d. 15. t.m m.). 
Budeť to letos třetí visitační cesta, kterouž JEmin. před se vezme. 

                                                 
5  Jeho Eminence, tedy pražský arcibiskup 
6  Nebušice 
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Rok 1861 
Národní listy 

11. června 1861 
Strana 4 

 
Úřední oznamovatel, 11. června. […] Licitace […]. Na mýto v Unošti,7 Toskánce, 
Velkém Přítočně, Hostivici a Chrustenicích okr. Unošťského 17. června. […] 
 
 

Národní listy 
22. září 1861 

Strana 3 – inzerát 
 

Plán jízdy 
na oddílu koňské dráhy c. k. priv. Buštěhradské železnice, počínajíc od 23. září 1861  

až na další ustanovení. 

Z Prahy. 

Praha (nádraží před Bruskou branou) odjezd 4 hod. 5 minut odpoledne. 
Hliboc  5 20 
Hostivice  6 –– 
Koníček  6 35 
Vejhýbka  7 25 
Mrakov  7 54 
Kačice  8 33 
Rynholec (a Nového Strašecí) příjezd  9 25 večer. 

Do Prahy. 

Rynholec (u Nového Strašecí) odjezd  4 hod. 30 minut ráno 
Kačice  5 25 
Mrakov  6 10 
Vejhýbka  6 45 
Koníček  7 45 
Hostivice  8 18 
Hliboc  9 5 
Praha (nádraží před Bruskou branou) příjezd 9 hod. 30 ráno 

V Praze dne 20. září 1861. 
Od ředitelství c. k. priv. Buštěhradské železnice. 

1548–1 

                                                 
7  Unhošti 
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Rok 1862 
Blahověst 

25. února 1862 
Strana 100 

 
K Dědictví sv. Prokopa přistoupili dále pp. Karel Mašek, farář v Karlíně. Frant. Převrátil, 
kaplan v Hostivicích. Frant. Kecina, koop. v c. k. zemské nemocnici. Matěj Kůr, far. na 
Škrámníku. Jos. Baďura, koop. v Znorovech na Moravě. 
 
 

Národní listy 
2. července 1862 

Strana 3 
 
Ze soudní síně. Včera po 9. hodině dopoledne započalo u c. k. zemského co trestního 
soudu Pražského závěrečné přelíčení proti Josefu Brázovi, jenž jak čtenářům listu známo 
jest, v listopadu loňského roku milenku svou, Terezii Kunertovou v hostinci u „arcivévody 
Štěpána“ na sv. Václavském náměstí zastřeliti měl. Soud sestává z pěti soudců, jimž 
předsedá pan rada zemského soudu Wolf. Obhájce obžalovaného jest zemský advokát pan 
dr. Frič. Obžaloba zní na zločin dokonané sprosté vraždy v §§ 34 a 35 lit. a tr. z. pozna-
menaný a dle § 36 tr. z. trestuhodný. Obžalovaný Jos. Brázda jest 23 roků stár, svobodný, 
katolického náboženství, v Načeradci narozený, v poslední době byl hospodářským příru-
čím v Zvoleňovsi, později v Hostivici blíže Ounhoště. J. B. absolvoval několik tříd nižšího 
gymnasia. Otec jeho jest poštmistrem v Zbraslavicích. J. B. jest muž dosti příjemného 
zevnějšku, štíhlý, bledých tváří. Po obyčejných úvodních otázkách odůvodňuje pan státní 
zástupce svou obžalobu, v níž praví: Dne 19. listopadu 1861 nalezen byl v pokoji č. 15 
v hostinci „u arcivévody Štěpána“ na podlaze ležící muž s podřezaným krkem a na pohovce 
v tomtéž pokoji ženština, kteráž na obnažených prsou měla střelnou ránu. Vedle muže 
ležela vystřelená bambitka s dvěma hlavama a krví pokalená břitva, na podlaze spatřily se 
kusy ssedlé krve; na psacím stolku ležely tři psaní, v stěně pokoje trčela olověná koule 
rozplesklá. Muž s podřezaným krkem byl Jos. Bráza, ženská koulí postřelená Terezie 
Kunertová. Po povrchním ohledání byly obě tyto osoby do nemocnice k hojení odnešeny. 
V několika hodinách na to však zemřela Ter. Kunertová následkem skrvácení, spůsobené-
ho střelnou ranou do hrudi. Než Kunertová dokonala, zavedl vyšetřovací soudce s ní proto-
kol, v němž udala, že měla známost s Brázou, že přijela s ním dne 18. listop. do Prahy, 
kde se „u Štěpána“ ubytovali, druhý den 19. list. že Bráza k ní pravil, že ji zastřelí, ona že 
však mu odpověděla, že jí to je lhostejno, žíti neb zemříti; na to že Br. vzal bambitku a do 
prsou že jí střelil, proč však to učinil, že neví. V materníku Kun. nalezen byl při otevření 
mrtvoly plod v délce 3 palců. Kunertová byla ve třetím měsíci s outěžkem. Dle uznání 
lékařského zemřela na skrvácení následkem do prsou obdržené rány z střelné zbraně, 
zemřela tedy smrtí násilnou. Rána byla taková, že smrt následovat musela. – Josef Bráza 
byl úplně jsa vyhojen dne 7. ledna z nemocnice propuštěn a do vazby dán. Rána, kterouž 
měl na krku, byla 5 palců dlouhá a byla těžká, nebezpečná, dle lékařského úsudku byla 
ostrým nástrojem, nejspíše břitvou spůsobena. Služebnice z hostince „u arciv. Štěpána“ 
udala, že dne 17. listop. m. r. k ní přišel jistý pán, žádaje pokoj s dvěma postelema, že 
však právě takový pokoj nebyl prázdný, a onen pán že se spokojil s pokojem s jednou 
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postelí. Dva dni na to, dne 19. listop., zvonil prý tentýž pán, žádaje od služebnice, aby 
přinesla do jeho pokoje snídani. Za půl hod. na to že přišla opět do pokoje, v němž spatřila 
jeho a Kunertovou na pohovce seděti. Na to opět za půl hod. že vstoupíc do téhož pokoje, 
spatřila již Brázu na zemi v krvi ležícího a Kunertovou na pohovce majíce ruku pravou 
o stůl podepřenou a prsa raněná, že konečně nemeškali, policii o případě tom okamžitě 
zpraviti. 
Pan policejní komisař Gerstenkorn potvrdil úplně udání této svědkyně. Okresní ranhojič 
tázal se Kunertové při ohledání rány, zda-li sama se střelila či-li střelena byla, načež ona 
odpověděla, že Bráza to učinil a zvolala: „Josefe, co jsi učinil, tys mi ublížil!“ Tentýž svědek 
udává, že ránu na krku Bráza sobě vlastní rukou spůsobil, že duševní stav jak Brázy, tak 
Kunertové v tu dobu nebyl nepravidelný. 
Dva znalci puškař pan Novák a Plaňanský dotvrdili, že rána musela bezprostředně na 
blízku těla vypálena být, jelikož otvor rány na prsou Kunertové je prachem sčerněn. – Na 
psacím stole v síni, kde se tyto události přihodily, ležely tři psaní od Brázy psané. Jedno 
adresováno bylo na otce Brázova, druhé na úřadního jeho představeného, třetí na rodiče 
Kunertové. Ve veškerých těchto listech sděluje Bráza, že má úmysl, život si vzíti a že 
v hodinu, kde adresát psaní obdrží, Bráza již mrtev bude, byv obětí lásky své milenky. Při 
soudním prohledání bytu Brázova nalezeny byly ještě tři jiné listy černým voskem zapeče-
těné, v nichž Br. tentýž úmysl, vzíti sobě život, vyjadřuje. Obžalovaný upírá, že Kunertovou 
a sebe sama poranil, on nechce nic o tom vědět, jak Kunertová, jak on k tomu přišel, dále 
udává, že lístky pouze z žertu beze všeho pravdivého úmyslu napsal, domnívaje se, že 
snad Kunertovou takovýmto způsobem od stálého jejího předsevzetí a přání, aby jí život 
vzal, osvobodí. Jest však dokázáno, že 1) Kunertová následkem skrvácení, tedy násilně 
zemřela, že 2) rána od druhé osoby jí zasazena byla, že 3) když se Br. Kunertovou tázal, 
zda-li ji má zastřelit, ona na to odpověděla, že jí lhostejno, žíti neb zemříti, že Kunertová 
šaty na prsou odhaleny měla, že s zabitím srozuměna byla a že rána jí nemohla být 
oukladně zasazena. Mimo to udává sluha v síni nemocnice, kde Bráza po čas svého hojení 
ležel, že když se přiblížil k loži Brázově naň pohlédnul, tento k němu káravě promluvil, 
nehleďte na mne tak opovržlivě, ona chtěla, abych ji zastřelil. – 
Odůvodniv obžalobu činil pan státní zástupce návrh, aby soud Josefa Brázu pro zločin 
dokonané sprosté vraždy dle výše uvedených §§ tr. z. vyšetřil. 
Bráza z počátku udal, jakým způsobem se setkal a blíže seznámil s Terezií Kunertovou. 
U jedné vážené rodiny ve Zvoleňovsi sešel se s ní v společnosti vícero dívek. Hned při 
prvním setkání – praví – učinila naň příjemný dojem, a jak zpozoroval, učinil i on opačně 
tentýž dojem. Netrvalo to dlouho a seznámili se oba blíže. Na procházkách se scházívali, 
při kteréž příležitosti Kun. Brázu častěji vyzývala, aby její tetu (Černou) navštívil. On 
uposlechl, později se i rodiče Kunertové dozvěděli, že Br. s Kun. se scházívají u řečené 
tety. Na vyzvání Kun. navštívil konečně, ač proti vůli jejich, i rodiče Kunertové. Po nějakém 
čase byl od matky Kun. pozván, při kteréž návštěvě již přívětivěji uvítán byl, jak od matky 
tak od otce Kun., kteří později však počali tomuto přátelskému svazku nedůvěřovati, 
domnívajíce se, že by dcera jejich na pověsti a cti své trpěti mohla. Br. měl být brzy na to 
přesazen ze Zvoleňovse do Hostivice blíže Ounoště. 
Zpráva ta ohromila Kunertovou, kteráž vícekráte se vyjádřila k Br., že to nepřežije a že 
nevydrží delší čas bez Brázy žíti, že, kdyby se státi mělo, že budou od sebe odtrženi, raději 
si život vezme. Častěji – praví obžalovaný – jsem jí předložil, že takového nerozumného 
kroku není zapotřebí, vymlouval jsem jí předsevzetí její, až konečně jsem nutně musel do 
Hostivic se přestěhovat. Hned druhý den na to obdržím poslem list, v němž Kunertová 
naříká a běduje nad mou vzdáleností a mne snažně prosí, abych co nejdříve do Zvoleňovse 
přišel. Později se mi svěřila, že se v jiných okolnostech nachází, že je těhotná a že za tou 
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příčinou abychom jeli do Prahy. Na dlouhé prosby její jsem se konečně ustanovil na tom, 
že se s ní v Praze setkám. I stalo se tak. V Praze stále mu projevovala touhu svou po mně, 
že se ode mně více neodloučí a vyslovila přání, abychom společně si život vzali. Snažil 
jsem se, ji upokojit, zároveň jí oznamuje, že chci zítra odejít. Druhý den na to z rána 
najmula sobě drožku, v kteréž jsme se ubírali na Malou stranu k jisté pomocnici k porodu, 
kde Kun. záležitosti své, týkající se porodu, urovnala a výmínky umluvila. I mě na tom 
záleželo, dozvěděti se, v jakém místě Kunertová se nacházet bude v budoucím svém 
stavu, a přesvědčil jsem se u tetéž paní o všem, uvoliv se zároveň, že žádaných 20 zl. 
měsíčně za opatrování a ošetřování milenky mé sám zapravovat budu. Vrátili jsme se do 
hostince u „Štěpána“ a brzy na to opustili jsme Prahu, ubíravše se do Hostivic v drošce, 
ačkoliv se Kunertová přílišně proti tomu opírala, ano mi vyhrožovala, že odejdu-li do 
Hostivic, že si ve vlnách Vltavy život vezme. Do mého bytu v Hostivicích přišel po mém 
příjezdu vrchní mlatec, jenž spatřiv bambitku na stole ležící se mi nabízel, že ji, jelikož rána 
v ní nepochybně již je stará, vystřelí, což já však nepřijal, odvětiv na to, že si ji sám 
vystřelím. 
Druhý den na to jsme odjeli z Hostivice do Prahy, kde jsme se opět u arcivévody Štěpána 
ubytovali. Ještě prudčeji než dříve žádala na mně, abychom společně zemřeli a stálo mne 
to velikého namáhání, abych je upokojil. Napsal jsem schválně několik listů na rodiče její 
a své, abych jí tím ukázal, jak hrozné by to bylo pro naše rodiče, kdybychom je takovou 
zprávou ohromit měli. To byl ten pravý úmysl, který jsem při sepsání těchto listů na zřeteli 
měl. Když neustále jsem samovražedlnickým jejím záměrům odporoval, pravila vášnivě ke 
mně, že když já jí nezabím, ona sama si život vezme. Na stole spatřivše bambitku, chopila 
se jí uzavírajíc proti mě vůli a mému zákazu dvéře do pokoje našeho. Vyrval jsem jí však 
bambitku z ruky. Netrvalo to slouho, ještě zuřivěji a vášnivěji mne zapřísahala, abychom 
společně zemřeli a abych ji zastřelil. Slyším na jednou, že kdosi klepá na dvéře, které však 
zavřeny byly, začež jsem Kunertovou pokáral, že zavřela proti mé výslovné vůli. Po jednou 
však vyskočí s pohovky, v strašlivé vášnosti vrhne se na zem, obejme mé nohy – prosí 
abych ji zastřelil – já na to pokleknu na kolena, závrať mě chytila – a co se na to stalo, 
o tom mi není ničeho povědomo. – Když jsem byv zkříšen přišel opět k sobě, spatřím před 
sebou lidi stát, na podlaze viděl jsem krev, později jsem cítil strašnou bolest v krku. Zda-li 
velebný pán, jež ke mně poslán byl, mně vyzpovídal, čili nic, o tom mi není ničeho 
povědomo. Taktéž nevím, jakým způsobem poranění na krku jsem obdržel. V mé nemoci 
navštívil mne otec, a když mi projevil, že Kunertová jest mrtvá, cítil jsem velikou bolest. 
Předseda: U porovnání Vašeho nynějšího a podání v předběžném vyšetřování odporujete 
sobě v hlavní věci. 
Obžalovaný. Nemohu jinak udávat, nežli jak jsem právě učinil, jelikož nic jiného nevím. 
Předseda. Snad Vaší paměti přispěji pomocí, když Vás upamatuji na rozličné jednotlivé 
události. Měl jste úmysl vzíti si život? (Předseda upozorňuje obžalovaného na listy od něho 
psané, v kterýchž úmysl svůj, vzíti si život, projevuje.) 
Obžalovaný tvrdí, že listy tyto toliko z pitomosti („es war eine alberne Idee von mir“ – 
praví) psal. 
Předseda pochybuje, že listy tyto z pitomosti psal, jelikož ve všech vězí něco více než 
pitomost, ve všech že je určitý a příliš vážným způsobem udaný úmysl, že si život vzíti 
chce, ano v jednom listu na úřadního svého představeného tomuto oznamuje mimo samo-
vražedlnický svůj záměr také, že účty, kteréž mu svěřeny byly, v pořádku jsou, a zároveň 
tohoto za odpuštění prosí, že jeho samovraždou snad možné rozpaky v úřadě nastanou. 
Obžalovaný tvrdí, že listy tyto psal jen za tou příčinou, aby milence své hrůzy na oči uvedl, 
které by pro rodiče jeho a její z toho následovaly. (Pokračování.) 
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Ze soudní síně (Pokračování). Dne 2. července 1862. 
Předs. k obžalovanému: Jaký dojem učinila na Vás zpráva, že Terezie je těhotná? 
Obžal. Dojem ten byl příjemný, jelikož jsem měl za to, že Terezie nyní tím spíše bude na 
mne vázána. On dále tvrdí, že rány z bambitky neslyšel. 
P. rada Ryšlánek. Měl jste přec jakous naději, že obdržíte povolení k sňatku s Terezií 
Kunertovou a je snad více úřadníků Vaší třídy ženatých? 
Obžal. odpovícá na tyto otázky: Ano. 
P. r. Ryšl. Ptal jste se kdysi na věno Terezie? 
Obžal. Nikdy, miloval jsem Terezii a o více jsem se nestaral. 
P. r. Ryšl. Mnoholi jste měl v Praze na penězích při sobě? 
Obžal. 25 zl. 
P. r. Ryšl. Jak to přichází, že bambitka a břitva vedle Vás na zemi ležely a Vy předce čin 
upíráte? 
Obžal. trvá při prvých svých udáních, že neví, jak a co se přihodilo, a připouští možnost, že 
Terezie se sama zastřelila, ano i jemu že krk podřezala. 
Předs. V tu dobu jste se nacházel v špatných poměrech peněžitých? 
Obžal. udává, že mu tenkráte otec poslal 150 zl., aby se zařídil. 
Předs. A předce jste chtěl měsíčně 20 zl. za ubytování a ošetřování Terezie bábě platit 
vzdor skrovným Vašim příjmům? 
Obžal. míní, že by se byl pak otci svěřil, jenž by mu nebyl pomoci odepřel. Zdali Terezie 
těhotnost svou před svými rodičemi zatajila, to mu neznámo, domnívá se však, že kdyby 
otec Kunertové se byl o stavu jejím dozvěděl, by k sňatku s ním byl svolil a mu snad 
k lepšímu postavení dopomohl. 
Na to přikročeno k výslechu svědků. Ranhojič Vilém Eiguer, jenž po spáchaném činu k arci-
vévodovi Štěpánu ku pomoci obou nešťastníků volán byl, vyjadřuje se velmi pochybně. 
(Mezi výslechem tohoto svědka dá se obžalovaný do pláče a zdá se, že je velmi pohnut.) 
Eigner tvrdí, že když se tázal Kunertové, zdali se sama ranila, ona na to odvětila, že 
nikoliv, při tom vzdechla a tázala se: Josefe, co jsi učinil? 
Pan Gerstenkorn, vrchní policejní komisař, neslyšel tato slova. Na otázku, zdali svolila 
k činu Brázou spáchanému, pokynula hlavou. Když Bráza byl tázán, čím jest, pokynul 
rukou na psaní na stole ležící. 
Anna Kloučková, služka v hostinci Štěpána, udává mezi jiným, že Terezie Kunertová, když 
ji na chodbě potkala, k ní pravila, aby vyhnala Brázu, že prý je zuřivý. 
Na to předvoláni byli svědkové: Marie Nováková, Jan Pišinger, Anna Štipelová, J. Mitrovský 
a J. Metelka, kteří u hostinského „u arciv. Štěp.“ p. Pišingra v službě jsou. Poznamenati 
sluší toliko udání Mitrovského, podomka v hostinci u Štěp.; když totiž odpoledne 
(dopoledne mezi 10. a 11. hod. spáchán byl čin) pokoj, kde obžalovaný s Kun. ubytováni 
byli, se čistil, nalezla se na zemi olověná kulka, kteráž zeď porouchala.  
Taktéž se dokázalo, že z obou hlavní bambitky rány vystřelena byla. 
Antonie Lanhausová, pomocnice ku porodu, na kterouž se Kunertová v záležitostech 
těhotného svého stavu obrátila, dotvrzuje též udání obžalovaného, že Kunertová byla 
mnohomluvkou. Terezie prý jí přicházela náramně zamilovanou, stále se chápala rukou 
Brázových a naň přitlačovala; že byla tenkráte smutná, Bráza však že byl veselejší, ačkoliv 
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Bráza prý jí domlouval, nechtěla se dát od Lanhansové prohlídnout. Celé chování Terezie 
bylo prý podivné, svědčíc o vnitřním rozčilení. 
Předs. nyní v krátkosti líčí výsledek posavadního líčení a praví pak, že se Terezie Kunertová 
líčí co nad míru vášnivá ženská, ano jistý farář, jenž ji dobře znal, o ní tvrdí, že lhala, že 
však nepochybně tolik náboženského citu měla, aby na smrtelném loži nelhala. Z udání 
svědků vysvitlo dál, že se Terezie často pronesla, jak by to nepřežila, kdyby od Brázy měla 
se odloučit. Příbuzní Terezie sami připouští, že Terezie byla s to, se zastřelit. Z jednoho 
v bytu Brazově nalezeného psaní vysvítá, že udání Terezie jakoby Bráza ji byl k cestě do 
Prahy přiměl, je lživé, jelikož ona sama na cestu tu tlačila. Brázu líčí co velmi dobro-
srdečného, jemného a ouzkostlivého člověka. 
Na to se čtou výjevy po poranění Kun. a Br. a protokol při ohledání mrtvoly Kun. 
zavedený. 
Prof. Blažina udává, že Bráza si sám krk podřezal. 
P. Kecingr, jenž Brázu ještě v den, kde se neštěstí událo, v nemocnici vyzpovídal, praví, že 
byl úplně při smyslech. 
Prof. Maška udává, že rána, již Kunertová do prsou kouli obdržela, byla smrtelná, že 
musela z bezprostředné dálky vypálena bát. Kdo střelil, to že se nedá lékařsky dokázat. 
Bráza však že beze vší pochybnosti si sám krk podřezal; před činem nemohl býti Br. na 
smyslech pomaten, jelikož se na nejpodrobnější události upamatoval, po činu taktéž jevil 
přítomnost ducha. Druhá rána z bambitky dá se vysvětlit snad tím, že Terezie bambitku, 
když Bráza po prvé vystřelil, rukou odstrčila, tak že kulka do zdi vrazila. V podobném 
smyslu udává druhý znalec doktor rytíř z Rittershainů. 
Svědek Haberfeld, strážce nemocných ve všeobecné nemocnici, udává, že když na Brázu 
v posteli ležícího pohlédnul, tento k němu pravil: nehleďte tak opovrženlivě na mne, ona 
sama chtěla, abych ji zastřelil. 
Obžal. upírá, že tato slova pravil. 
Mimo již uvedené , byli včera ještě následující svědkové předvoláni a vyslechnuti: 
Maxa, jenž Brázu vezl z Hostivice do Zvoleňovsi a Slaného. 
Raboch, poklasný v Hostivici, jenž mezi jiným udává, že Bráza, kdykoliv se vydal na jakousi 
cestu, obyčejně k sobě vzal nabitou bambitku pro jistotu osoby své. 
Bartl, písař v Hostivici, udává totéž, jak Raboch. Mimo to praví, že Bráza často k němu se 
vyjádřil, jak Ter. Kunertovou miluje, že časti brával podobiznu její do rukou, ji líbal 
a s potěšením na ni hledíval. 
Anna Černá, sestra matky resp. teta Kunertové praví, že Brázu poznala od té doby, když 
s Terezií k ní docházel, že se oba měli rádi. Terezie Kun. že měla před tím známost 
s jakýmsi Dlabačem, že od něho psaní dostávala, a to ještě v té době, když již měla 
známost s Brázou, který se často mrzel, když Kunertová o Dlabačovi mluvila. Na otázky 
pana předsedy, zdali se Kun. a Br. rádi měli, praví svědkyně, že se někdy hněvali, někdy 
plakali a milovali. Terezie že se často přiznala, že jí život není milý, že jí lhostejno, žít neb 
zemřít; že byla „kurážná“ a odvážlivá ženská. 
Vácslav Kunert, bratr Terezie, zahradnický, udává, že byl s Brázou přítelem, ano takřka 
bratrem, že si mu Br. nikdy nestěžoval na nevěrnost Terezie, že ji Br. upřímně miloval (dá 
se při těchto slovech a při pohledu na šaty, jež Terezie v den neštěstí řečeného na sobě 
měla, do hlasitého pláče; též obžalovaný byl dojmut). 
Františka Kunertová, sestra Terezie, 16ti leté dívka velmi příjemného zevnějšku, udává 
stran poměru Br. k Terezii totéž jak bratr její Vácslav. 
(Pokračování.) 
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Ze soudní síně. Zločin dokonalé sprosté vraždy. (Pokračování a dokončení). Po 
výslechu svědkův přikročilo se ku čtení dopisů, které Terezie Kunertová obžalovanému 
psala. Bylo jich v celku as 40 a ze všech vysvitá talkměř šílená láska k Brázovi a nespoko-
jenost se světem, ze všech jeví se také touha po samovraždě. „Moje touha po tobě, moje 
bolest jest hrozná, a jestli tě neuvidím do večera, zahynu,“ praví v jednom listu svém, kdy 
jej od rána nebyla u sebe viděla, a dokládá v jiném: „kdyby to bylo Tvým přáním, mne 
vidět zemřít, jsem připravena.“ Jak náruživě T. K. milovala obžalovaného, o tom svědčí 
opět jiné psaní. „Přísahala jsem před Tvým obrazem,“ praví T. K., „že žádná moc mne od 
Tebe neodloučí“ a v jiném opět „Necítím se býti hodna, abych Tvou rukou zemřela.“ Boje, 
jaké duše její při tom zakoušela, musely býti hrozné, o čemž hlavně následující místo 
svědčí: „Klesnouc včera na místo, kde jsi pije kávu dříve seděl, byla jsem v takovém 
rozčilení, že bych snadno se byla dopustila činu, který by Vás všechny byl zarmoutil.“ 
V šestnáctém listu, který byl čten, vyličuje, že nemůže bez Brázy žít, že jedinou myšlenkou 
její ve dne i v noci jest toliko on. Když o svém těhotenství se dozvěděla, psala obžalova-
nému list, z něhož následující místo zvláště jest charakteristické: „Tvoji čest budu hledět 
zachránit, Ty musíš zůstati čist před mými i svými rodičemi, pro Tebe všecko podstoupím. 
Později odjedu z domu a půjdu sloužit, než abych sama ruku na sebe vložila.“ Z toho také 
vysvitá, že jedině myšlenka, že by smrtí svou zavinila také smrt svého dítěte, od samo-
vraždy ji zdržovala; náruživost její zmáhala se ale každým dnem, čehož důkazem jsou 
slova z listu pozdějšího „Ať se spojíme naší samovraždou, jiné ukončení mně nezbývá. 
Neměj mne za zlé, že tě takřka donucuju k tomu kroku, neboť je v tom Tvůj i můj život!“ 
zároveň jej však vybízí, aby ji dříve zabil, než se na ní pozná, že jest matkou. 
Bráza odpověděl na listy tyto třesoucím se hlasem a dokazoval, že právě náklonnost její 
k samovraždě byla často příčinou jejich rozporů. Opírání se proti náhledům T. K. stálo jej 
mnoho namáhání. Aby si ji mohl vzít, snažil se všemožně, by samostatnějšího postavení se 
dopídil. Za tou příčinou odebral se také k p. Velkovi a vyjednával s ním, než vyjednávání to 
nevedlo k cíli. 
Drožkář, který Brázu po Praze vozil a později také do Hostivice dopravil, vydal svědectví 
o tom, jež úplně se srovnávalo s výrokem obžalovaného, a dokládal, že do Hostivice 
objednán byl Brázou toliko pro něho samého a ne také pro T. K. 
Hosp. správce z Černého Újezda8 dosvědčuje, že obžalovaný byl vždy mravný, tichý a ná-
božný, a udává, že Brázu přepadala z čista jasna závrať, tak že jednou lékařsky ošetřován 
býti musel. Alžb. Musilová, z téhož místa, která obžalovaného obsluhovala, svědčila taktéž 
o jeho klidnosti a časté chorobě, že se častěji i na celém těle třásl a v takovémto stavu 
obyčejně říkal, že jej svět mrzí a že by se okamžitě zastřelil. Poslednější obžalovaný upírá. 
Rovněž příznivě zněly výpovědi dvou hospodářských úřadníků ze Zvoleňovsi. 
Svědek Zápotecký, správce v Hostivici, stvrdil přísahou, že obžalovanému co do chování 
a mravnosti vysvědčení vystaviti může nejlepší, dokládá pak, že byl někdy rozdrážděn 
a zádumčivý. Když se byl od poklasného dověděl, že B. odešel s bambitkou, byla mu 
okolnost tato podezřelá, jel tedy do Prahy k ředitelství s žádostí, aby byl B. přesazen. 
Sotva se byl domů navrátil, již slyšel druhého dne, co se bylo zatím v Praze s B. a T. stalo. 

                                                 
8  Nejspíše z Červeného Újezda 
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Dále předčítá se protokol, jakýž zaveden jest s farářem z Čestýma, u něhož Terezie delší 
čas pobývala. Kněz tento líčí T. K. co dívku velmi výstřední mysle, zmužilou, více mužské 
než ženské povahy, a svědčí, že byla lhářka, které se ani jediné slova věřiti nemohlo. Co 
důkaz podává, že mu jednou si stěžovala, kterak na cestě z Žihovic do Čestýna kaplan 
jeho jí chtěl dělati násilí, aniž by i to nejmenší slovo v tom bylo pravdivé bývalo, dále 
doznává, že jak ji znal, byla s to i na smrtelném loži lháti. Při tom prý byla pyšna a nedo-
voleně rodičům peníze ujímala. Tento svůj výrok stvrdil svědek přísahou, později pak přece 
prohlásil, že Terezie, pakli na smrtelném loži výpověď svou odpřísáhla, zajisté nelhala, 
neboť prý byla při všech svých vadách velice nábožná, tak že svého času do kláštera 
vstoupiti chtěla, od kteréhožto úmyslu ji toliko vůle rodičův odvrátila. 
Na to odročí předseda v půl 12 hod. líčení na čtvrt hodiny, aby svědkům z venkova sem 
obeslaným, poukázati mohl náhradu za cestovní výlohy. 
Když přelíčení opět započato bylo, čtly se výpovědi některých svědků, kteří ku konečnému 
přelíčení se nedostavili. Jsou to Josef Kunert a Marie Kunertová, rodiče T. K., Bedřich 
Hoser, její švakr, Antonín Černý, její strýc, a také sestra její Anna Hoserová, pak družka 
a spolužačka T. K. Anna Libichová a představený v Zvoleňovsi Josef Sýkora. Rodičové T. K. 
myslejí, že by ona nebyla nikdy schopna bývala samovraždy, jelikož se jí doma příčiny 
nezavdalo na to mysliti. Ostatní však, vyjma Hosera a sestry Anny, osvědčovali, že T. K. 
byla děvče zmužilé, odvážlivé a plné živobytí, schopné se v stavu zoufanlivém každého 
prostředku. Některá slove, která s nimi mluvila, jsou zjevným důkazem, že samovraždě 
velmi byla přístupna. Švakr T. K., Hoser, jenž hlavně proti její známosti s Brázou byl, 
svědčil proti němu, což obžalovaný od sebe odmítnul. 
Po přečtení těchto svědectví přikročilo se k vyčítání vysvědčení mravnosti obžalovaného, 
jichž značný počet byl. Veškeří jeho představení, purkmistr rodiště jeho z Zbraslavic 
a veškeří farářové míst, kde se dříve zdržoval, dávají mu vysvědčení nejlepší. Představení 
jeho neradi ztratili jej co pilného a zručného úřadníka a všickni líčí jej co muže mírného, 
úslužného a dobrého. Někteří tvrdí také, že jest tak citlivý, že když se někdy do prstu uřízl, 
velmi dlouho se obável před následky takového poranění. Když blíže Buštěhradu v jedné 
vesnici neštovice jednou vypukly, bál se jíti do blízké cihelny, aby se nenakazil. 
Znalci zbraně srovnávají se zcela s výrokem obžalovaného, jak bambitku nabíjel; lékaři pak 
ze všeobecné nemocnice Med. dr. Beer a Med. dr. Weiss vyslovili se o stavu jeho při pora-
nění v ten smysl, že následkem velké ztráty krve býti mohl na čas beze smyslu. Prvnější 
také dokazuje, že B. i beze smyslu krk podřezati si mohl. Když lékařové popisují smrt 
Terezie Kunertové, zakrývá si obžalovaný oči šátkem, aby slze své zakryl. 
Jeptiška ve všeobecné nemocnici dosvědčovala, že Bráza po zpovědi vzpínal rukama, 
a když se jej později tázala, proč to činil, odpověděl prý, že myslil, že brzy zemře, a proto 
že se s nimi také loučil. Obžalovaný odpovídá na to, že okolnost ta vyšla mu již z paměti. 
Tím ukončeno jest přelíčení, a předseda ptá se obžalovaného, zdali něco chce ještě dolo-
žiti. Obžalovaný ujišťuje na to ještě jednou soud, že toliko pouhou pravdu mluvil. 
Včera 3. července o ½ 9. hodině dopoledne zahájil pan předseda sezení tím, že prohlásil 
hlavní líčení za ukončené uděliv na to panu státnímu zástupci slova k činění návrhu svého. 
Státní zástupce: Dne 19. listopadu nalezena byla Terezie Kunertová v pokoji č. 15 v hostin-
ci u arcivév. Štěpána na pohovce sedící majíc střelnou ránu v prsou, ještě tentýž den k ve-
čeru v nmocnici skonala následkem skrvácení, spůsobeného ranou střelou, zemřela tedy 
násilnou smrtí. Právně jest dokázáno, že ránu tuto sama sobě nezpůsobila, že když na 
pohovce seděla, byvši od Brázy tázána, má-li ji zastřelit, odpověděla, že jí lhostejno, žít či 
zemřít, že pak na to Bráza bambitky se uchopil a do prsou Kun. střelil. Výrokem svědka 
polic. komisara p. Gerstenkorna je dokázáno, že na prsou šaty Kunertové, jimiž v tu dobu, 
když ránu obdržela, oděna byla, neporušeny byly, že v tom okamžiku ňádra obnažena 
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měla; rána v prsou byla prachem očerněná, při ohledání mrtvoly neshledaly se nijaké 
zmínky, že by se byla Kunertová snad bránila. Vše svědčí k tomu, že neskonala oukladnou 
smrtí, která od druhé osoby spůsobena byla, ovšem se svolením Kunertové. Tyto okolnosti 
zahrnují v sobě zločin dokonané vraždy, kteréhož Bráza obviněn jest. Ačkoliv Bráza to 
zapírá, domnívám se předce, že právně obviněn jest. Zákon žádá, aby čin se všemi jej 
provázejícími okolnostmi právně dokázán byl. Dokázal jsem již, že těchto okolností zde 
stává. Za druhé žádá zákon, aby stávalo právních příčin podezření obviněného. Nuže i ty 
zde jsou. Terezie Kunertová byla krátce před smrtí vyslechnuta, při čemž udala Brázu za 
vraha; udání to však jest právní podezření § 40 odd. 2. Další příčina podezření jest ta, že 
vzduch pokoje, v němž čin líčený se udál, v tu dobu, když polic. komisař tam vstoupil, 
dýmem prachu vystřeleného naplněn byl, vedle Brázy ležela bambitka, z jíž obou hlavní 
rána vystřelena byla, poněvadž zápalky při natažení kohoutků z cilindrů vypadly, na 
pohovce seděla raněná Kunertová s obnaženými ňádry. Z rány její vytažená olověná koule 
byla tohotéž druhu, jak ostatní koule v schránce Brázově se nacházející, které vesměs pro 
hlavně bambitky lity byly. V pokoji se dále nenalezla jiná střelná zbraň mimo řečenou 
bambitku, mohlo se tedy toliko touto zbraní střílet. Bráza seznal, že bambitku tuto s sebou 
z domova vzal, že jemu náležela, a to vše jest další příčina k podezření v § 34 odd. 1 
naznačená. Obžalovaný dále seznal, že psaní, jež se na stolci pak při prohlédnutí bytu 
nalezly, sám psal. V listech těch mluví o své a Kunertové smrti, jeví v tom pak úmysl, že 
zemřít chce s Kunertovou, a to jest opět příčina k podezření v § 35 odd. 4 t. z. obsažená. 
Výrok svědka Haberfelda, jejž Bráza v nemocnici napomenul, aby naň tak opovržlivě 
nepohlídal, jelikož ona chtěla, aby ji zastřelil, obhajuje mimosoudní vyznání se obžalo-
vaného z činu, což jest právní příčinou k podezření dle § 40 odd. 1. Zde se tedy vícero 
příčin k podezření setkává. 
Třetí požadavek zákona jest, aby byla jistota v osobě pachatelově. Nastane nejdříve 
otázka, co bylo pohnůtkou k líčenému činu? V tomto pádu jest to láska Brázova ke 
Kunertové následkem které Terezie Kunertová se stala těhotnou, který stav tajila. Bráza 
tenkráte nebyl s to, aby Kunertovou uživil, ačkoliv se ucházel o lepší postavení, kteréhožto 
snaha však byla zmařena. Terezie K. sama se snažila, aby mimo domov svůj přišla 
a slehnout mohla. Chtěla se odebrat k tetě do Vídně na několik měsíců: proti svolení 
rodičů chtěla to učinit. Však ani ona, ani Bráza neměli prostředků, aby záměr svůj K. pro-
vésti mohla. Doba se blížila, kdeby tajemství o těhotnosti K. muselo býti odhaleno, což by 
pro oba bylo bývalo hrozné. Z listů Terez. K. vysvítá úmysl, že chce umřít, nikoliv však 
sama, nýbrž s Brázou. Béře-li se ohled na tuto okolnost, na čest obou, na trudné náhledy 
jejich, může se mít za to, že stav jejich byl zoufalý a že v smrti jedině spatřili dle náhledu 
jejich spásu. Že Bráza zde činným byl, vysvítá z postavení jeho co muže, že slabému 
pohlaví pomoci měl. Bráza vypravoval veškeré čin tento provázející okolnosti do největších 
podrobností, zůstane však stát při okamžiku, kde čin spáchán byl, předstíraje pomatenost 
a nepřítomnost ducha. Dle lékařského seznání nemohl však v líčeném stupni na duchu být 
pomaten. Svědci dotvrzují, že rukou poukázal na stůl, kde listy od něho psané ležely; 
ovšem se nedá určit, bylo-li hnutí toto rukou křečovité neb ne, automatní pohnutí však to 
být nemohlo, jak znalci tvrdí. Br. tedy věděl o sobě. On dále neví, kdo mu ránu do krku 
zasadil; jest však dokázáno, že si ji toliko sám způsobit mohl, bylať rána taková, jak 
obyčejně v podobných případech u samovražedníků se nalézá. To dosvědčují též známky 
krve na podlaze, pocházející od toho, že se Br. u toaletního stolku řízl a pak k pohovce, na 
kteréž Kunertová seděla, se odebral, že pak jen ruka toho, kdo ránu do krku zasadil, 
pokrvácena být mohla, což se na Kunertové neshledalo. Tyto okolnosti v úhrnu nepřipouští 
pochybnost, že Bráza pachatelem jest. Činím tedy návrh, aby slavný soud jej dle §§ 34 
a 35 zločinu dokonané sprosté vraždy za vinna uznal. Na zločin ten jest test smrtí určen. 
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Jelikož se obžalovaný nepřiznal k činu ani přísahou svědků čin dokázán není, nemůže být 
Kr. k smrti odsouzen. Zákon v tomto pádu určuje trest 10–20 roků těžkého žaláře. 
Obtěžujících okolností v tomto pádu nestává, naproti tomu jest zmírňující posavadní jeho 
zachovalost a duševní pohnutí obžalovaného. Maje toto na zřeteli, činím návrh, aby slavný 
soud obžalovaného odsoudil na 12 roků k těžkému žaláři. – Když pan státní zástupce 
dokončil, uchopil se slova zemský advokát a profesor pan  
Dr. Frič: Z nynějšího líčení se dá soudit, že není zde dokázána povaha skutku zločinu 
sprosté vraždy, že se Bráza z tohoto zločinu nemůže obvinit, že Terezie Kunertová se sama 
zavraždila a konečně že se Bráza nalézal v době spáchaného líčeného činu v stavu, v kte-
rémž se mu nemůže přičítat čin tento, že nebyl sebe vědom. 
Co se týká povahy činu, jest důležitá okolnost ta, že z uznání znalců nedá se určitě soudit, 
byla-li rána od druhé osoby neb vlastní rukou zasazena. Slovům Kunertové však odporuje 
vícero okolností; udala totiž, že Bráza ji přiměl k tomu, aby s ním do Kralup jela, kdežto 
přec z psaní na Brázu adresovaných vysvitá, že ona na cestu naléhala. Dále udala Terezie, 
že Bráza k ní pravil, že ji zabije; to není víry hodné a odporují tomu četné listy, v nichž 
stále jeví úmysl, sama sebe zavraždit. Tentýž úmysl svěřila mnohým svým příbuzným 
a známým, z nichž část byla předvolána za svědky. Udání Kunertové stran slov Brázových, 
že ji zabije, jest tedy pochybné a pravdě nepodobné a tím odpadá veškerý důkaz, z něhož 
by povaha zločinu vraždy vysvitala.  
Může se mít pak dále za to, že zde byla spáchána samovražda. Bráza činil všemožné 
přípravy, aby Kunertová v stavu těhotnosti své náležitě ošetřována byla, on se uvolil, 
veškeré útraty nésti. V tom okamžiku, když jí tento svůj úmysl projevuje, praví Terezie, že 
když odejde, se do vln Vltavy vrhne. Nepravé jest mínění, že Bráza nemohl útraty udané 
nésti, dovolovalo mu to postavení jeho a mimo to i otec by mu byl přispěl podporou. Že 
Terezie byla osobou, jíž se mohl takový čin přičísti a kteráž toho schopna byla, vysvítá 
z udání příbuzných jejích a lidí, kteří ji znali. 
Okolnosti tyto dokazují pravdě podobnost, že Kun. měla úmysl život si vzít a že úmysl svůj 
též v skutek uvedla. Že to učinila, o tom svědčí ta okolnost, že si ňadra odhalila, že první 
rána ji chybila a že druhou ranou teprv se do prsou střelila. 
Stálé její naléhání, aby společně s Brázou zemřeli, je též dokázáno. Veškeré snahy Brázo-
vy, aby jí myšlenky té sprostil, zůstaly bez výsledku. 
Pro vinu obžalovaného nestává žádného důkazu, povaha činu není dokázána, zakládá se 
toliko v nespolehlivém udání Kunertové, což přece nemůže být důkazem. Že Bráza bambit-
ku za svůj majetek uznal, není důkazem žádným, jelikož vždy na cestách bambitku při 
sobě měl, což není podezřelé. Terezie K. mohla bambitky té právě tak užít, jak Bráza. Listy 
na stole a v bytu Br. nalezené nesvědčí proti obžalovanému, neobsahují žádné přiznání, že 
snad Kunertovou zastřelí, nýbrž oznamuje v nich, že oba pro nepřemožitelné překážky 
svobodně zemrou. Jakým způsobem se o život připraví, o tom se v listech nenalézá 
ničeho. Jelikož Bráza veškeré okolnosti do nejmenších podrobností s velikou pravdivostí 
vylíčil, dá se také soudit, že řečené listy psal co výstrahu pro Kunertovou, jak udává. Co se 
týká udání svědka Haberfelda z nemocnice, sluší podotknout, že svědek sám tvrdil, že 
Bráza tenkráte nemluvil úplně srozumitelně, a že první dni, co v nemocnici ležel, pomateně 
mluvil, protož pozbývá udání Haberfeldovo vší váhy a důležitosti a nemůže býti příčinou 
k podezření proti Brázovi, jsouc jinými okolnostmi zvráceno. Není tedy důkazů, na základě 
kterýchž by mohl Bráza za vinného uznán být zločinu sprosté vraždy. 
Kdybych však také chtěl míti za to, že Bráza pachatelem jest, mluví pak § 2 ad c. et e. 
k jeho přízni. Třeba páni soudní lékařové udávají, že nepřítomnost ducha u Brázy nemohla 
být úplná, musí se přec míti na zřeteli, že stále duševní pohnutí a trápení k tomu účinko-
valy, že vášnivým se stát mohl, což i soudní lékařové dosvědčují. A láska právě, která 
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hlavní úlohu hraje co pohnutka v nynějším pádu, láska je s to, vášně ano největší vášeň 
způsobiti. Jest dokázáno, že Br. v nemocnici polomrtev ležel, že pohled jeho byl napnutý, 
že nemohl tělem hnout ani mluvit, když se nemocnice přinesen byl. Lékař z nemocnice 
p. Behr tvrdí, že možnost jest zde, aby čin, o němž se právě jedná, v stavu, kde člověk je 
úplně bez sebe, spáchán byl, a že mohl Br. čin spáchati, aniž by byl věděl, co činí. 
Veškerá Brázova udání jsou pravdivá, ano on udal mnohé, co by mu snad mohlo být 
neprospěšné, mohl tedy také pravdu mluvit, udávaje, že byl bez sebe, když na kolena před 
Kunertovou klesl. 
Výpovědi Brázovy nejsou žádnou vytáčkou, spočívají na skutečné pravdě; vždyť se ze 
všeho ostatního vyznal a nezavdal nikde příčiny, aby se o jeho slovech pochybovalo. 
Nenalézám tudíž na obžalovaném žádné viny a v domnění, že nepochybuji, žádám sl. soud 
račiž viny obžalovaného z obžaloby ze zločinu úmyslné vraždy propustiti a za nevinna 
uznati. 
Státní zástupce: Zůstávám při svém návrhu ponechávaje rozhodnutí slavn. soudu. 
Předseda. Máte p. obžalovaný poslední slovo. 
Bráza. Opakuji, že jsem jen k žádosti své milenky cestu do Prahy nastoupil a že jsem 
o tom ani zdání neměl, co se tu státi má. Rovněž musím opětně tvrditi, že jsem od 
okamžiku, když přede mnou na kolena padla, nebyl více při smyslech, a že to pokládám za 
nemožné, abych já byl čin, z jakéhož obviňován jsem, spáchal. Ponechávám pak konečné 
rozhodnutí docela spravedlnosti sl. soudu. 
Na to se soud vzdálí a po přestávce, půl třetí hodiny trvající, pronáší předseda o 12. hodi-
ně následující rozsudek: Bráza propouští se z nedostatku právních důkazů z obža-
loby a zprošťuje se náhrady útrat.  
Důvody, na nichž se rozsudek zakládá, jsou následující: 
Soudním seznáním a ohledáním je dle §§ 262 a 263 dokázáno, že Terezie Kunertová dne 
19. listop. 1861 násilnou smrtí následkem skrvácení spůsobeného ranou z bambitky do 
prsou střelnou zemřela. Znalci nebyli s to udat, zda-li ránu sama si zasadila, nebo-li se od 
jiného jí tak stalo. Tato okolnost jest však nejdůležitější, neboť celá záležitost se v ní 
zakládá. Není-li objektivní povaha činu právně úplně dokázána, nastává otázka, zda-li lze 
vše, co k tomu schází, ústním udáním Terezie Kunertové a svědkův nahraditi. Považuje-li 
soud Terezii Kunertovou co svědkyni neb co poškozenou, v každém z obou pádů nalézá 
udání její co pochybná. Zákon žádá, aby taková udání věruhodná byla. Co o svědku platí, 
platí i o uškozeném. Kunertová byla osobou nad míru vášnivou, která jedině v smrti 
shledávala prostředek s Brázou spojenou býti, která Černé a jiným osobám se svěřila, že 
se zastřelí, odloučiti se od Brázy bylo jí nemožností, jej milovala vášnivě. Pohledněmež na 
listy Kunertové k Brázovi. V jednom se píše, že jest nehodna, aby rukou Brázovou zemřela; 
v jiném s těmi slovy: „ať jsem spojena samovraždou“ atd. Ze všeho uvedeného vysvítá, že 
se vášnivé Kunertové jednalo o to, aby samovraždou ze světa sešla. Tíž z vysvědčení jejího 
učitele jest patrno, že byla vášnivou a že lhávala. Pravdě nepodobnost udání jejího vysvítá 
též z toho, že udání její odporuje listům, v kterýchž Br. k cestě vybízí. Dále pravila, že neví, 
proč jí Br. zastřelil. To je holá nemožnost vysvítající z obsahu listů na Br. psaných. Sluší též 
bráti zřetel k tomu, že Kunertová udání své učinila v stavu velmi trudném, že ji tenkráte 
žádný lékař nepozoroval a soud nemůže udání pánů doktorů za platné a tím méně za jakýs 
důkaz brát. Porovnáme-li toto udání, pak chování Terezie Kunertové s chováním obžalo-
vaného, sluší vyznati, že soud nikdy neměl příležitosti, aby tak pěknými vysvědčeními se 
kdysi byl jaký obviněný honosil. Bráza líčí se co hodný, pořádný, mírný člověk; i bratr 
Terezie praví totiž o něm, nazývaje ho přítelem, ano bratrem svým. Bráza také ničeho 
nepodnikl, z čehož by určitý důvod k činu takovému vysvital. Co se týká prvního jeho 
odjezdu z Prahy, když zde meškal „u Štěpána“ s Kunertovou, musí se podotknouti, že již 
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17., resp. 18. listopadu z rána za pokoj zaplatil a zpropitné dal, tak jako by se více nechtěl 
vrátit do Prahy; odpoledne pak objednal si drožku, Kunertové ale domlouval, aby domů po 
dráze odjela, k čemuž ji však nemohl donutit. Soud uznal udání obžalovaného za věru-
hodné. Objektivní povaha činu nedá se tedy určiti. Udání uškozené nemohl však soud za 
věruhodné přijmouti. Mohl by se uvádět snad § 138 ad 4, ale i ten nemá zde místa. Bráza 
ničeho neuvedl, v listech Brázových nenachází se ničeho, co by o nějakém atentátu na 
život Kunertové svědčilo, píše tam toliko o samovraždě, ano v listech svých vyvrací Terezii 
úmysl její vzíti si život. Tento důvod podezření odpadá tedy. Více svědků líčí Brázu co 
ouzkostlivého člověka; taktéž stvrzují, že bambitku na cesty obyčejně brával. Že se 
bambitky v pokoji, kde čin spáchán, nalezala, nedokazuje ničeho, jelikož Terezie 
s bambitkou tou též po pokoji chodit mohla. Co se týká činu samého, o tom žádný svědek 
nemůže ničeho uvésti. Protož nemůže též příčina § 138 ad I. zde místa nalézti. Svědek 
Haberfeld ovšem pravil, že když na Brázu v nemocnici pohlednul, tento jej napomenul, aby 
naň tak opovržlivě nehleděl, jelikož ona chtěla, aby ji zastřelil. Toto udání nezaujímá však 
přiznání se Brázy, že ji zastřelil, nýbrž Bráza toliko pravil, že Terezie chtěla, aby ji zastřelil, 
nikoliv snad, že ji zastřelil. Slova Kunertové: „Josefe, co jsi učinil, tys mi ublížil,“ neobsahují 
nižádné přímé obvinění, jelikož slova ta mohou míti též jiný smysl, jak to tenkráte u roz-
čilené Kunertové velmi možné bylo. 
Co se týká důležitosti udání, že Bráza pokynul na stolek, na němž jeho psaní ležely, sluší 
podotknouti, aby se sami z listů přesvědčili páni svědkové, kteří tam tenkráte přítomni byli. 
Ohledání místa neposkytlo ničeho, z čehož by soud mohl za vinu obžalovaného soudit. 
Vina není dokázána, ovšem že není také nevinnost obžalovaného patrna; a podezření 
předce poněkud stává, že snad Br. čin spáchati mohl. Není taktéž dokázáno, zdali Ter. 
Kun. sama se zastřelila, neb zastřelena byla. Za tou příčinou musel soud obžalovaného 
z obžaloby osvobodit. 
Po sdělení těchto důvodů oznamuje pan předseda rada Wolf Josefu Brázovi, že mu stojí 
svobodno se odvolati se z tohoto nálezu k vyšší instanci. Bráza byl, jak se zdálo při sdělení 
tohoto rozsudku dojmut, a slze z očí se mu ronily. 
Při prohlášení rozsudku byla soudní síň posluchači přeplněna. 
Sedění ukončeno o 12 ¼ hod. 
 
 

Národní listy 
9. července 1862 

Strana 2–3 
 
Ku kronice našeho tiskového soudu. Dru Jul. Grégrovi, redaktoru těchto listů, byly 
následují adresy zaslány: 
[…] 
Adresa z Hostivice a Sobína. 
Slovutný mnohovážený pane redaktore! 
Připojujíce se k přemnohým ctitelům Vašim projevujeme tímto srdečný soucit nad osudem, 
jenž Vás byl zasáhl, pro upřímné hájení práv J. Ap. Vel. a naším králem nám zaručených. 
Dejž Bůh milé vlasti naší mnoho takových mužů, kteří by ji tak statečně hájili, jak to činíte 
Vy a slovutný Váš obhájce. 

Čtenářové „Národních Listů“ v Hostivici a v Sobíně. 
Dne 30. června 1862. Následuje 19 podpisů. 
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Národní listy 

20. listopadu 1862 
Strana 2 

 
Příspěvky. 
Pro raněné Černohorce: odevzdali administraci od posledně uveřejněné sbírky až do 
15. listopadu t. r. 
[…] 
Z Hostivice: (Přičiněním pana Antonína Skřivana.) Pan Antonín Stádník 1 zl., Antonín 
Kapalín 50 kr., Ant. Skribany 50 kr., Frant. Kozák, Frant. Ritschel a s. Frant. Brtnická po 
40 kr., Jan Henich, Josef Springler a Vácslav Morávek po 20 kr., P. František Převrátil 
50 kr., Frant. Kuba 50 kr., pan x + y + z, Frant. Blažek, Jan Stehlík a Jan Tůma, učitel po 
40 kr. Dohromady 6 zl. 40 kr. 
[…] 
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Rok 1863 
Národní listy 
5. května 1863 

Strana 4 – inzerát 
 
Krám v Hostivicích blíž Bílé hory, jest k pronajmutí v nově vystaveném domě. Při krámu 
tom nalézají se 2 světnice a patří k tomuto krámu též sklep a lednice. Místnost nalézá se 
v lidnaté obci s kostelem na Karlovarské silnici a hodí se pro obchod rozličného druhu. Na 
poptávky dá zprávu František Kozák tamtéž. 1170-1 
 
 

Národní listy 
7. května 1863 

Strana 4 – inzerát 
 
Krám v Hostivicích blíž Bílé hory, jest k pronajmutí v nově vystaveném domě. Při krámu 
tom nalézají se 2 světnice a patří k tomuto krámu též sklep a lednice. Místnost nalézá se 
v lidnaté obci s kostelem na Karlovarské silnici a hodí se pro obchod rozličného druhu. Na 
poptávky dá zprávu František Kozák tamtéž. 1170-8 
 
 

Národní listy 
7. října 1863 

Strana 3 
 
Příspěvky. 
Pro pohořelé v Polné složili v administraci Národ. L. od 24. září do 6. října: 
[…] 
Z Hostivice: Výnos sbírky zavedené ve farním kostele 10 zl. 40 kr. 
[…] 
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Rok 1865 
Národní listy 
10. ledna 1865 

Strana 4 – inzerát 
 
Prostředek k vyhlazení krys. 
M. Spielmann ze Záhřebu doporučuje ctěnému p. t. obecenstvu svůj neomylný prostředek 
k vyhlazení krys, myší, krtků a švábů, jehožto účinlivost nejlepší vysvědčení, jak od vyso-
kých úřadů, tak i od soukromníků vystavená dosvědčují. – Sklad pro Prahu má jedině 
Hynek Langer, na Sv. Václavském náměstí „u zlaté husy“, pak p. J. V. Holeček, ve Ferdi-
nandově třídě čís. 115-II. – Další sklady mají a sice v městech: 
[…] 
Hostivice – Josef Wagner 
[…] 
Sklady moje nalézají se mimo to ve všech hlavních městech rakouské říše. Dále upozorňuji 
ctěné p. t. obecenstvo na mnou vynalezenou tekutinu na vyhlazení štěnic, která štěnice ve 
dvou minutách i s plemenem usmrtí, a zaručuje se zapraviti každou štěnici 5 zl., která živa 
zůstane na místě, potřeném mou tekutinou.  
Též lze u výše jmenovaných dostati univerzální náplasť na kuří oka, po které v době 
nejkratší každé kuří oko bez bolesti zmizí. 
Kaučuková pasta, pomocí kterou lze kůži udělati nepromokavou, což zejména poslouží 
obuvi, tak že možno 48 hodin ve vodě státi, aniž by pronikla obuv. 
Masť na oznobeninu, po které škubání okamžitě přestane a oznobenina v brzku se ztratí.  
Ceny: 1 dosis prostředku k vyhlazení krys, myší a krtků 1 zl. – 1 lahev tekutiny na štěnice 
40 kr. – 1 lahev prášku na šváby 60 kr. – 1 dosis náplastě na kuří oka 50 kr. – 1 dosis 
pasty kaučukové 50 kr. – 1 dosis masti na oznobeninu 1 zl. 10 kr. i s návodem 

3246-1 
 
 

Národní listy 
26. září 1865 

Strana 3 
 
Strany prachárny ve Hvězdě podali představení obcí Liboce, Břevnova, Třešovce,9 
Kopaniny, Nebušic, Rusině, Hostivic, Zlýčina, Řep, Stodůlek, Motola, Vokovic a Veleslavína, 
pak převor kláštera břevnovského a farář z Liboce následující žádost k výboru zemskému: 
„Slavný zemský výbore království Českého! V cizině i v říši naší všemožně postaráno o to, 
aby se zakládaly prachárny na místech, kde všeobecné nebezpečí samo sebou je menší, 
kdyby i výbuch nějakým smutným případem přiveden byl. Zároveň k tomu hledíno, aby 
nikdy množství prachu na jednom místě se nenahromadilo a aby sklady vystaveny byly se 
slabými zděmi a s lehkou střechou, nemnožíce silným odporem mocnost výbuchu a ne-
zvětšujíce takto nebezpečí. V král. oboře ve Hvězdě nalézáme toho všeho pravý opak. Na 
blízku král. hlavního města našeho, na blízku samého královského sídelního hradu, 
uprostřed velkých, lidnatých obcí nachází se prachárna takřka o sobě jediná, v nížto 
ohromná síla tisíců centů prachu náhromaděna jest, a to v stavení předůkladném a nad 
                                                 
9  Střešovic 
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míru pevném. Neustále vězí tímto spůsobem život a majetek tisíců v nejstrašnějším nebez-
pečí. Neboť neštěstí, které při ohromném nahromadění prachu a při té síle odporu zaklá-
dající se v tak neobyčejně pevných zděch možným výbuchem státi se může, nedá se ani 
vypsati. Vláda sama nemůže na sebe převzíti velikou tu odpovědnost, aby život a majetek 
svých občanů uvedla v záhubu, a to tím méně, jelikož malými toliko prostředky, na kteréž 
ostatně při tak důležité věci ani úzkostlivě ohlížeti se nemá, lze jest odstraniti stále hrozící 
nebezpečenství. – Káže to nejen sama lidskost, aby energickým spůsobem přihlídlo se 
k tomu, by po dlouhém čase učiněn byl konec ukrutné nejistotě, v které vězí nejen 
královská Praha, nýbrž i zvláště nejbližší vůkolí Hvězdy. Nešťastné případy, kteréž se již na 
tak mnohých místech udály jako opět nedávno v Novém Městě u Vídně, měly by vládu 
napomenouti, aby nebezpečenství ve Hvězdě nerovně větší odstranila. Nedají se věru ani 
vyměřiti v tom ohledu všeliké takové případy. Živlové přírody, neprozřetelnost mužstva, 
zmatenost smyslů, aneb omrzelost života některého vojáka může přivoditi strašlivou 
událosť. Tak za nejnovější doby polekala se Praha a okolí její zprávou, že důstojník dělo-
střelecký dohlídku v prachárně ve Hvězdě mající, výstřelem z bambitky života se zbavil. 
Kdyby byla nešťastníku tomu myšlenka, učiniti svému životu konec, přišla v samé prachár-
ně: tu by bylo propadlo hlavní město a celé okolí, neštěstí k nepopsání velikému. Nebezpe-
čí, které neustále hrozivě nad námi stojí, zavdalo již častokráte k tomu příčinu, aby na 
vyšším místě celá důležitá tato záležitost ve vážnou vzata byla úvahu; avšak nedošla 
bohužel dosud žádného příznivého vyřízení, ačkoliv i sám vysoký c. k. erár by jednal ve 
prospěch svůj, kdyby od možné záhuby uchránil věc ceny vysoké a v takovém množství 
nahromaděnou. Takž my nížepsané starostové obcí okolo král. Hvězdy ležících jménem 
všech osadníků vznášíme nejuctivější žádost svou k slavnému zemskému výboru království 
Českého, by všemi možnými prostředky k tomu přičiniti se ráčil, aby prachárna z král. 
obory ve Hvězdě odstraněna a veliké v ní uložené zásoby prachu do menších pracháren na 
místech patřičných rozděleny byly.“ (Následují podpisy.) – Je-li vůbec ještě zapotřebí 
spravedlivost žádosti této něčím opodstatniti, učiní to statistický seznam svrchu udaných 
obcí podle jich vzdálenosti od Hvězdy a počtů obyvatelstva. Prachárně nejblíže jest obec 
Liboc s 1 000 obyvateli; hned vedle této obec Rusině s 850 obyv., pak 8 minut vzdálená 
obec Malý Břevnov s klášterem, čítající 433 obyv. Na čtvrt hodiny vzdáleny jsou: Vokovice 
(290 obyv.), Veleslavín (280 obyv.), Řepy (500 ob.), Motol (251 ob.) a Velký Břevnov 
(759 ob.). Na půl hodiny od „Hvězdy“ vzdáleny jsou obce Zlýčin (300 ob.), Liborka 
a Tejnka (1 027 ob.), Sibín10 (125 ob.), Střešovice (1 639 ob.), Hostivice (721 ob.), Košíře 
(1 800 ob.), Stodůlky (820 ob.). Na tři čtvrtě hodiny: obec Nebušice (653 ob.) a Kopanina 
(295 ob.). Úhrnem tedy 11 763 obyvatelů. Však nesluší-li k tomu také počítati Prahu se 
130 000 obyvateli jejími? Přímá vzdálenost od „Hvězdy“ až ku středu Prahy neobnáší více 
tří čtvrtí hodiny. Obec pražská má tudíž zrovna tolik příčin naléhati na odstranění 
prachárny ve Hvězdě jako obce právě uvedené. Jsme žádostivi, jak brzy to učiní. 
 
 

Národní listy 
2. prosince 1865 
Strana 7 – inzerát 

 
Z Hostivice do Zásmuk. 
Drahému Frantíkovi. Přijmi též milený nejsrdečnější blahopřání od svého Franty. 

3818 

                                                 
10  Má být: Sobín 
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Rok 1866 
Národní listy 

18. března 1866 
Strana 5 – inzerát 

 
Z Hostivice do Červ. Peček. 
Všem p. t. pánům Josefům nejsrdečnější blahopřání a přátelskou pusu posílá upřímný 
Franta.    
 
 

Národní listy 
11. října 1866 

Strana 4 – inzerát 
 
Z Hostivice K. F. Lejhancovi. 
Ozvi se můj milý, ozvi se kde jsi? Tvůj Franta. 

 
 

Pražský denník 
8. listopadu 1866 

Strana 3 
 
Zločin krádeže. 
František Mašín, učitel a Antonín Skříbavý, kupecký mládenec z Hostivic šli se do blízského 
rybníka vykoupat. Šaty, které svlékli, nebylo na břehu pro rákosí vidět. Na protější straně 
břehu spatřili ještě před koupáním jakési dva tuláky a jednu ženštinu, která v rybníku 
prádlo máchala. Když byli z rybníka vylezli, spatřili, že jsou šaty, hodinky a prsteny pryč. 
Podezření jejich padlo ovšem hned na ony dva tuláky, kteří pak byli od četníků v osobách 
Jana Vlasáka a Josefa Kokeše zatčeni a soudu odevzdáni. Pro tento zločin odbývalo se 
s nimi závěrečné přelíčení. Vlasák Jan, 24 let starý nádenník z Hostivic udal, že šel 
s Josefem Kokešem okolo rybníka, kdež spatřil na břehu šaty a ty že sebral a s Kokešem 
prodal, k čemuž prý jej jen velká nouze donutila. Josef Kokeš, 40 roků starý, taktéž 
nádenník z Hostivic, zapíral z počátku vše, když mu však soudce vyznání jeho soudruha 
předstíral, přiznal se, že šatstvo a věci prodal, 5 zl. že dal Vlasákovi, ostatní že projedli. 
Soud je uznal za vinné a odsoudil je vzhledem k tomu, že byli dosud zachovalí, a sice Jana 
Vlasáka k žaláři na čas třech neděl, Josefa Kokeše na čtrnácte dní. 
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Rok 1867 
Národní listy 
14. ledna 1867 

Strana 2 
 
Úřední oznamovatel. 
[…] 
Dražby: 
[…] 
Kapitálu v Hostivici na č. 21, 31. ledna, 14. a 28. ún. okres únošťský. 
[…] 

 
 

Národní listy 
20. února 1867 

Strana 3 
 
Úřední oznamovatel. 
[…] 
Dražby: 
[…] 
Movitého jmění: V Hostivicích Antonína ze Szeraday, 18. března a 1. dubna, okres 
unhošťský. 
[…] 

 
 

Národní listy 
22. února 1867 

Strana 4 – inzerát 
 
Z Hostivic do Třebetova. 
Ctěného „Krakoráče“, jenž přednáškami svými celou společnost rozjařil, ubezpečujeme, že 
nám dlouho zůstane onen večer v paměti. 

Pořadatelé Besedy. 
Do Červených Peček. 
P. T. panu Jos. Mašínovi! Přijmětež nejsrdečnější díky za laskavou Vaši ochotnost. 

P. Š…k 
669 
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Národní listy 
23. února 1867 

Strana 3 
 
Z Ořecha, 8. února. (Beseda – Příspěvek na národní divadlo.) Dne 27. ledna odbývala se 
u nás v hostinci „u českého lva“ beseda, která navzdor velmi špatnému počasí a intrikám 
několika „přátel pokroku“ ?! velmi dobře dopadla. Společnost byla vybrána, zábava nenu-
cená, radost všeobecna! Za to, že velmi blízcí doma zůstali, poctili nás návštěvou svou 
hosté až z Prahy, z Hostivice, z Rusíně a odjinud, kteří, nevšímaje sobě deště, bláta a vět-
ru, přece národní snahu naší podporovali. Po „proslovu“ začalo se tančiti, mezi přestáv-
kami přednášely se rozličné deklamace a sbory. Zejména sluší podotknouti deklamaci slč. 
M. Š. ze Z., která se velmi líbila, taktéž i slč. A. K. z R. zcela nenuceně a velmi něžně svou 
báseň podala! Sbory byly veskrz s citem přednášeny! Po výlohách zbylo na národní divadlo 
5 zl. r. č., které na patřící místo se odeslaly. 
 
 

Národní listy 
24. února 1867 

Strana 3 
 
Úřední oznamovatel. 
[…] 
Dražby: 
[…] 
Kapitálů: V Hostivici na č. 21, III. 28. února, okres únošťský. 
[…] 
 
 

Národní noviny 
3. června 1867 

Strana 1 
 
Z výboru zemského. 
[…] 
K žádosti městské rady pražské svoleno k tomu, aby vrstva štěrková a písková na silnici 
z Dehnic (Dejvic) Vokovicemi ke Kněževsi, pak na silnici z Hostivic k Vokovicům snížena 
byla o jeden palec, avšak pouze s tou výminkou, aby na každých 10 běžných sázích délky 
této silnice kvůli lepšímu zachování silnice nasypáno bylo 54 kostkových střevíců tlučeného 
štěrku. 
[…] 
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28. června 1867 
Strana 4 – inzerát 

 
Knihy vydané nákladem kněhkupectví I. L. Kobra v Praze: 
[…] 
Bibliotéka historická. 
[…] 
Jednání a dopisy konsistoře katolické a utraquistické. K vydání upravil Dr. Klement Borový. 
Jednání a dopisy tyto činí nové oddělení Starých Pamětí dějin českých (Monumenta 
historiae bohemica), jež pomocí vznešených příznivců domácího dějepisu vydává prof. Dr. 
Ant. Gindely. – Jsouť pak Jednání a dopisy konsistoře katolické a utraquistické velmi 
důležité pro život náboženský v 16. století a to tím spíše, ješto začínají rokem 1525, tedy 
bez mála v tutéž dobu, kterou náš slovutný historiograf Fr. Palacký končí vypravování své. 
– Prvním sešitem počínají Akta konsistoře utraquistické. V něm nalézá se 111 listin 
a regest nejvíce českých, několik pak latinských z doby od r. 1525–1533. Zejména jsou 
obsaženy zajímavé zpráva o konsistoři, o farářích neb osadách utraquistických 
z následujících míst: Benešov, Beroun, Boleslav Mladá, Borotín, Brod Český, Bříství, 
Budějovice, Chodcev, Chrudím, Církvice, Čáslav, Domažlice, Dublovice, na Horkách, Hoře-
lice, Hostivice, Hostouň, Jirčany, Kadaň, Klatovy, Kolín, Kostelec nad Labem, Kosová Hora, 
Kouřin, Křesetice, Kutná Hora, Libice, Libková voda, Lysá, Litoměřice, Louny, Mnichovice, 
Modřany, Načeradec, Neveklov, Nimburk, Petrovice, Písek, Polička, Poříčany, Poříčí, Praha, 
Příbram, Prosík, Radkonice, Roudnice, Sedlčany, Stodůlky, Škrámník, Tábor, Třebenice, 
Tuklaty, Votice, Vranov, Žatec, Žlutice. – Druhý sešit těchto korespondencí konsistoře 
utraquistické právě se vydává. 
[…] 
 
 

Blahověst 
5. září 1867 
Strana 408 

 
Osobní věstník duchovenský. 
V arcibiskupství Pražském. 
[…] 
Ve správě duchovní ustanoveni jsou: 
p. Frant. Převrátil, kaplan v Hostivicích, za faráře do Vřetovic; 
[…] 
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Z Hostivice. 
Čeho se člověk nedočká. Bylo to 23. března léta Páně 1868, když naše školní mládež zpí-
vala třetí sloku písně „Čechoslovan“ t. j. „Tážete se, proč rád Boha českou písní opěvám“ 
atd, an tu z nenadání přikvapí do třídy v. p. Petr Čužňa a spustí na mne: „Pane učitel, já 
Vám přikazuju, aby se taková píseň zde nezpívala!“ (Hezky na hlas a zřetelně jako 
„moudrý pedagog“, to se samo sebou rozumní!) 
Marně jsem p. paterovi vykládal, že je to známá píseň, kterou několikrát již děti při veřejné 
zkoušce zpívaly, dále že je ona píseň ve zpěvníku pro mládež československou atd. – 
Pan pater stál na svém, do toho že mně nic není a zakázal (ač nevím, kde nabyl toho 
práva), aby se ona „osudná píseň“ více nezpívala. 
Nyní bychom rádi věděli, co asi pohnulo p. pátera, že tak krásnou píseň naší mládeži 
zpívat zapověděl! Snad slova: „Český otec, česká máti učili mne vlast, národ znáti“ (?!) 
Co tomu říkáte, ctění páni učitelové? 

F. J. Mašín, ml. učitel 
 
 

Národní listy 
27. března 1868 

Strana 4 – inzerát 
 
Výstraha. 
Jelikož za syna našeho Frant. Nedvěda žádné dluhy platit nebudeme, varujeme každého, 
aby jemu ničehož na úvěr svěřeno nebo půjčeno nebylo.  
V Hostivicích dne 25. března 1868. 1308-1 

Václav Nedvěd, Anna Nedvědová, rodiče. 
 
 

Národní listy 
1. dubna 1868 

Strana 4 – inzerát 
 
Do Hostivice panu mladšímu učiteli Fr. Mašínovi. 
Nemaje zbytečných peněz k vyhazování na dlouhé inseraty do novin, a maje důležitějších 
věcí na práci, ujišťuji Vás prozatím, že se Vám patřičného vysvětlení toho, čehož Jste se 
dočkal, jakož i jiných věcí na příslušném místě v brzku dostane. 1369 

Prokop (nikoliv Petr) Čužna, kaplan hostivický. 
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Smíchovsko-žatecká železnice. 
Jakož čtenáři naši již vědí, jedná se o provedení stavby železnice ze Smíchova do Žatce, 
Chomutova a Vejprt s poboční drahou do Karlových Varů a Chebu. Směrem tímto, který 
vede do největších ložisek uhlí, nevede dosud žádná dráha, jenom buštěhradská, a podni-
katelé buštěhradské dráhy nabízeli se také již po mnoho let, že postaví železnici západními 
Čechami až na saské hranice; avšak pokaždé nalezli nějaké soky, jednou hraběte Eugena 
Černína se společností, jindy zase jednu společnost z Annaberku v Sasích a teď konečně 
zase vídeňský úvěrní ústav ve spojení s p. Kleinem, známým podnikatelem dráhy liberecké 
i jiných rozsáhlých staveb veřejných; tím se tedy početí stavby prodlužuje a odkládá 
a dobrá věc tím trpí. 
Pražská obchodní komora dává ale, jakož též už známo, přednost podnikatelům železnice 
buštěhradské a podala v tom smyslu již pamětní spis vládě i radě říšské. Město Smíchov, 
kterému také na stavbě té železnice záleží, jest na vahách, zdali má dát přednost panu 
Kleinovi anebo spíše buštěhradské společnosti. Porovná-li se však nabídnutí a podání 
Kleinovo s podáním buštěhradské společnosti, zdá se téměř na bíledni ležeti, že toto druhé 
je výhodnější jak celku, tak jednotlivcům. 
První otázka při podobných stavbách musí vždy zníti, jak prospěje stavba ta hlavnímu 
městu Praze, tomuto středisku obchodu i veřejného života v Čechách? Praha by podle 
Kleinova nabídnutí byla s Karlovými Vary vzdáleněji, a sice o celé dvě míle vzdáleněji 
spojena, poněvadž dle návrhu buštěhradské společnosti by byla jízda z Prahy do Karlových 
Varů o dvě míle kratší. Také by dle nabídnutí buštěhradské společnosti byla s tou drahou 
ve čtverém spojení, a sice jednou z nádraží před Bruskou, z nádraží v Bubnách, pak 
přímým připojením k státní dráze a konečně spojením Hostivic se Smíchovem. Klein nabízí 
ale jen spojení přes Smíchov, a to ještě takové, které dělá z Hostivic na Smíchov záhyb 
o míli větší. Také Rakovník by utrpěl návrhem Kleinovým, dle něhož by poboční dráha 
k Rakovníku vedla teprve ze Hředel, čímž by z Prahy do Rakovníka činila cesta 13 mil. Dle 
plánu buštěhradské společnosti bylo by do Rakovníka z Prahy jen 8 mil. Pro krajinu 
žateckou a chomutovskou přinesl by Kleinův návrh tu škodu, že by byly jen v jednom 
spojení s Karlovými Vary, a sice někde od Března vycházeje, co zatím buštěhradská spo-
lečnost chce vystavět poboční dráhu nejen z Března neb Chomutova ke Karlovým Varům, 
nobrž také přímo ze Žatce do Karlových Varů. Ne menší důležitost má do sebe otázka 
druhá, jakých totiž kteří podnikatelé vyžadují obětí na státě čili, což totéž je, na obyva-
telstvu daň platícím? Klein s úvěrním ústavem předpokládá, že bude ta železnice stát 
40 milionů ve stříbře, a proto žádá, aby mu stát zaručil z této sumy pět percent ve stříbře 
co úroky. Buštěhradská společnost naproti tomu chce celou železnici vystavěti za 24 mi-
lionů zl. r. č. a nechce z hlavní čáry z Prahy až k saské hranici pražádné zaručení úroků 
státem, nobrž spokojí se pouze, zaručí-li jí stát úroky z nákladu na poboční dráhu ze Žatce 
přes Karlovy Vary do Chebu, což je jen asi 14 450 000 zl. v stříbře. Klein tudíž s úvěrním 
ústavem by uvalili na stát mnohem větší břímě. Vedle toho by ještě jiné nehody a škody 
tato společnost na stát uvalila. Buštěhradští podnikatelé by vydali v oběh jen tolik akcií, co 
by náklad na stavbu vymáhal; Klein ale a úvěrní ústav zaplavili by peněžní trh i bursu 
svými papíry, tyto by, jsouce příliš četny, hned klesly hluboko pod cenu, v jaké byly 
vydány, stát ale by musel úroky ze všech těch akcií zaručiti čili zaplatiti. Dám-li si ale 
značný profit od státu napřed zaručiti, pak ovšem mohu rozličné výhody čili koncese při-
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pustiti, které jednotlivcům prospějí sice, ale celek na jiné straně za ně poměrně velikou 
náhradu dávati musí. Proto nabídl Klein a úvěrní ústav na rychlo nižší ceny za dovážení 
uhlí. Vyšší neb nižší dovozné záleží na tom, jak mnoho se rozváží a pak čí domácí správa je 
levnější. V obojím ale smyslu a také už následkem rozmnožení dovozu na buštěhradské 
dráze snížila tam dovozné o víc než polovici původního dovozného. Nebude-li na příště 
buštěhradská společnost obmezena pouze na doly kladenské, bude moci ještě víc snížit 
ceny. Mohlo by se ovšem stát, že by snížení cen dovozného nechali si majetníci dolů a ne-
snížili cenu uhlí; k tomu ale mohli by být přinuceni, když by několikeré uhlí sváželo se na 
jeden trh. A to má právě v oumyslu společnost dráhy buštěhradské a z té příčiny bude 
stavět pobočné dráhy dvě, aby ze všech stran svážet mohla uhlí na trh a tak láci jeho při-
vodit. 
Konečně slyšíme, že buštěhradská společnost měla by správní kancelář v Praze, co zatím 
Klein a úvěrní ústav by měli kancelář té železnice ve Vídni; daň by tedy platili také ve Vídni 
a obecní přirážky k daním z příjmů by splývaly do pokladnice obce vídeňské místo do obce 
pražské. 
 
 

Národní listy 
8. dubna 1868 
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V. P. Prokopu Čužnovi, kaplanu v Hostivici. 
Nechci zde šířit slov o tom, jaké jest chování Vaše ke mně ve třídě. Upozorňuji Vás jenom 
na vlastní slova Vaše: „Já Vám nařizuju, aby se taková (!) píseň zde nezpívala. Já jsem zde 
pánem!“ atd. (Vždy to se rozumí hezky na hlas před dětmi!) 
Proto tomu budu velice povděčen, když se mi vysvětlení o jednání Vašem dostane, neb 
jsem již před onou „osudnou písničkou“ Veledůstojného pana vikáře sám snažně žádal, 
abyste se vyjádřil, proč si tak počínáte! 
Tolik mi leželo o těch „jiných věcech“ na srdci. 

F. J. Mašín, ml. učitel. 
1164 
 
 

Národní listy 
21. července 1868 

Strana 2 
 
Nehoda na železnici buštěhradské. Nepozorností dohlížitele Šímy byla u Hostivice část 
kolejí vytrhána, aniž by byla zpráva o tom někomu podána. Osobní vlak jedoucí předevčí-
rem z Kladna do Prahy, přišed na toto místo sjel na silnici a jenom ducha přítomností 
řidičů lokomotivy, kteří již z daleka vytrhanou kolej spozorovali, jest co děkovati, že 
nestalo se žádné neštěstí. Vlak opozdil se skoro o dvě hodiny. 
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Do Hostivice! 
Ubíraje se z milé mi Hostivice na školu močovickou, vzdávám tímto všem svým ctěným 
přátelům a snámým, z jejichžto přízně a lásky jsem se po všechen čas těšil, nejvroucnější 
díky a srdečné S Bohem! 302 

Fr. J. Mašín, národní učitel. 
 
 

Národní listy 
17. srpna 1868 

Strana 2 
 
Nové poštovní úřady zřízeny budou ve 211 obcích českých. A sice obdrží poštovní úřad: 
Andělská Hora, Bystřice, Bažejov, Častalovice, Červená Řečice, Číměř, Cehnice, Čkyň, 
Davle, Dolní Cerekve, Dymokury, Eisenstrass, Hartmanice, Hostivice, Hůrky (Neuhnrken-
thal), Chlumec Vysoký, Chodová Planá, Chraštice, Chýše, Janovice, Kasejovice, Katovice, 
Konecchlum, Kornhaus, Košetice, Kozly, Kožlany, Křivsudov, Ktová, Louňovice, Lochovice, 
Nížburk, Oujezd Kamenný, Pištín, Pomyšl, Pohled, Potštýn, Rábí, Radoušov, Rozvadov 
(Roszhaupt), Sadová, Sekeřany Horní, Sedlec, Sezemice, Smidary, Stanovice, Staré Sedliš-
tě, Stříbrné Hory, Stolzenzahn, Stropnice, Strankovice, Sukdoly, Šanthál, Ševetín, Švihov, 
Třebíz, Trhová Kamenice, Tuchlovice, Uhříněves, Větrný Jeníkov, Vilímov, Vinař, Vltavice 
hořejší, Vlkava, Vopařany, Želivo, Žleby a Židnoves. 
 
 

Národní listy 
5. září 1868 
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Sen buditelem svědomí. 
V kavárnickém jistém zákoutí židovského města zdejšího zatknut předevčírem v noci od 
městských orgánův policejních jistý Václav P., 19letý známý tulák. Ztráviv noc na strážnici, 
hlásil se ráno, že chce vyjeviti, „co na srdci tíží“. A předvolán do ústředního ředitelstva bez 
obalu se vyznal: „Požár, kterýž dne 10. minulého měsíce v poledne za velkého větru 
v Hostivicích, okresu unhoštského vzplanul a za krátkou dobu čtyry hospodářství ztrávil, 
byl ode mne založen. Učinil jsem tak ze msty, že hospodář odepřel mi nocleh ve statku 
svém. Dlouho nelitoval jsem škody mnou spůsobené, leč dnes v noci byl jsem tak hrůzným 
snem o požáru poděšen, že umínil jsem si, vyznati se ze zločinu svého.“ Po upřímném 
vyznání odevzdán byl žhář bez odkladu c. k. zem. co trest. soudu. 
 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada B – svazek č. 1 
Hostivice ve starých novinách do roku 1918  32 
 

 

 

 
Pražský denník 

5. září 1868 
Strana 2 

 
Dokonalý ve svém řemesle. 
V noci na čtvrtek zatknut byl v jedné krčmě v židovském městě pro tuláctví jakýs Antonín 
Hora z Velvar, mladík to 19letý a dost slušně vypadající. Človíček tento jest soudům už 
dostatečně znám, an byl pro své krádeže, které na vysoká sta se páčí, už devatenáctkrát 
trestán. Ve čtvrtek o výslechu se konečně také přiznal, že založil oheň, a sice že požár, 
jenž 14. července v Hostivicích, okr. unhošťského, tři chalupy a ovčinec strávil, pocházel 
od něho. Nechtěli prý mu tam dát nocleh a tak se jim pomstil. Toto přiznání přednesl 
zatčený velmi pánovitě a doložil, že „na neštěstí“ nevyhořela celá vesnice, ač on tomu 
chtěl. Vinník odevzdán jest již trestnímu soudu. 
 
 

Národní noviny 
25. září 1868 
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Ze Sobína do Hostivic. 
V okolí unhošťském bydlí israelita, který jako tento druh lidí všude tu rádi činí, zjednal si 
vliv na sirotky, ovšem ne kvůli těmto, jako spíše kvůli kapse vlastní, a proto také rád je 
vyplácí místo penězi bitím – jako ondyno, když měl vyplatit sirotka za řepku. Na starého 
muže, který jménem sirotka u něj se dostavil, obořil se tak nelidským spůsobem, že nelze 
vypověděti, a surovostí tou – zaplatil řepku. 
Uvádíme případ ten co výstrahu u veřejnosti s podotknutím, že kdyby něco podobného se 
mělo opakovat, neopomeneme jméno tohoto dobrodince uveřejnit. 
 
 

Olomoucké noviny 
14. října 1868 
Strana 1 a 3 

 
Praha v stavu výminečném. 
Nařízením veškerého ministerstva učiněna jsou v hlavním městě Praze a v obvodu 
okresních hejtmanství Smíchovského a Karlínského výminečná opatření. 
Jaká jsou to opatření? 
[…] 
Výminečný stav. V neděli byla, N. P. dne 12. na rozích ulic pražských přilepena nařízení 
císařské a ministerské, týkající se stavu výminečného. Včera již pověděli jsme, že z Bran-
dýsa přijely tři švadrony husarů, jež vesměs ještě téhož dne rozložily se ve vesnicích 
poblíže Bílé Hory. Za krátko přijela švadrona čtvrtá, a sice do Karlína. Po celou včerejší noc 
a den jezdily silné husarské hlídky Karlínem. Husaři z Bílé Hory nepotrvali zde dlouho, 
alebrž již předevčírem ke druhé hodině rozdělivše se v jednotlivá oddělení po různu 
navštívili Liboc, Chrášťany, Dobříč, Hostivice, Vořech, Žeporyje a Radlice, v Motole pak 
srazivše se v jediný šik tryskem uháněli ku Smíchovu, kdež jezdily husarské patroly od 
brány újezdské až po louku císařskou. Včera pak povoláno vojsko z újezdských kasáren, 
jež po celý den v silných odděleních za víření bubnů chodilo městem. […] 
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Pozvání z Hostivic. 
Dne 18. a 19. t. m. bude v hostinci tamějším „u koruny“ zvaném hráti hudební sbor 
„Sokol“. 
K laskavé návštěvě uctivě zve Frant. Malina. 1416 
 
 

Naše listy 
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Strana 3 
 
Veřejné dražby. 
[…] 
Kapitálů: V Hostivicích na č. 17, okres unhošťský, 9. prosince. 
[…] 
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Strana 3 
 
Vyšetřování. Pánové Josef Vlček, Jan Špaček a František Sobotka, jižto co banderisté 
účastnili se při dovozu kamene na národní divadlo dne 2. července t. r., jakož i 19 rolníků, 
jižto byli dali povozy, všickni hudebníci při průvodu účinkující, pan Šafařík, stavitel 
z Hostivic co průvodce dovozu jsou obsílkou c. a k. okresního soudu z Unhoště obesláni na 
den 26. t. m. ku stání do Hostivic. Rozsudek zní: Pan Václav Hampejs, dárce kamenu, 
odsouzen k pokutě 80 zl. nebo vězení na 16 dní; banderisté: Josef Vlček, Sobotka 
a Špaček k pokutám 70 zl. nebo do vězení na 14 dní, 12 zedníků k pokutám po 20 zl. nebo 
na 4 dni do vězení; rolníci Čermák, Tůma, Linek, Henych, Jan Vlček, Trnka, Náprstek, 
Kubr, Trýb, Malý, Horešovský, Krombholz, Chvoj, Kozák a Bartoš k pokutě po 10 zl. nebo 
na 2 dni do vězení, pak pan stavitel Šafařík k pokutě 20 zl. a paní Škvorová k pokutě 10 zl. 
– Soudce přijel z Unhoště do Hostivic. Dva, kteří až dosud nebyli vzati do vyšetřování, 
přihlásili se u soudu sami. 
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Ze soudní síně. 
Pokus nedokonané úmyslné vraždy. 
Před sbor pěti soudcův, za předsednictví rady zemského soudu p. Pohla, vstupuje mladá 
ženština vysoké postavy, příjemné tváře, čistě oblečená; pohled její jest bezelstný, 
upřímný, pěkné modré oko, navlhlé slzami. Na první pohled viděti, že jest těhotná. 
Jest to Anna Klomínková, rozená v Zadní Kopanině roku 1841, kdež rodiče její měli selskou 
živnost. Ona jest z desíti dítek jejich nejmladší. V mladistvém ještě věku odebrala se 
z domu otcovského ku své starší sestře do Litovic; tato nemajíc s manželem svým dítek, 
vzala ji k sobě za schovanku a měli ji u sebe po třinácte let. 
Předseda táže se jí: Chodila jste do školy? 
Obžalovaná: Ano, u sestry v Litovicích, ale jen málo. 
Předs. Umíte číst a psát? 
Obž. To neumím. 
Předs. Ale měla jste přece příležitost naučiti se tomu? 
Obž. Měla prosím. Ale chodila jsem do školy jen tak zběžně. 
Po svém dvacátém roce vrátila se ku svým rodičům a odtud provdala se za Františka 
Klomínka, který v Podole měl „živnůstku“. Přinesla mu věna 800 zl. „na starých penězích“. 
On měl dluhů do knih vtělených k 700 zlatým, ale také mnoho „vekslů“, o kterých dříve nic 
neřekl, pro které ale přinucen byl později živnost svou prodati.  
[…] 
 
 

Blahověst 
5. února 1869 

Strana 64 
 
Druhotiny kněžské budou – dá-li Pán Bůh – letošního roku slaviti p. t. kněží: 
[…] 
p. Jiří Rohlena, farář v Hostivicích, nar. v Blešně 4. září 1794, vysv. 24. srpna 1819; 
[…] 
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Chtěl být zaopatřen – v trestnici. V loni koncem září udal se 19letý sklepník Václav 
Pokorný, když pro tuláctví zatčen byl, pražské policii, že počátkem července založil 
v Hostivicích do jedné chalupy, chtěje se celé té vsi pomstíti, že mu tam noclehu nedali. 
Tenkrát shořel kryt s tří chalup a jeden celý ovčinec. Pokorný byl tedy vzat ve vyšetřování, 
ale když se už teď k závěrečnému přelíčení schylovalo, odvolal všecko to udání své, 
přiznávaje se, že byl naveden, by si tím křivým udáním pomohl přes zimu ku zaopatření 
v trestnici. Zde ale prý teprv slyšel, jak zlých následků žhářství do sebe má, a tak nechce 
prý na sobě nechat tíži takovou. Výslech svědků skutečně nepřivodil ani to nejmenší pode-
zření proti Pokornému a tak stál tento v outerý 18. května před soudem pro podvod, 
kterýmž spůsobil státu víc než 25 zl. škody. Zároveň ale žalován byl týž Pokorný, že 
společně s vysloužilcem Mat. Hrdinou ukradl kaplanu postupickému P. Stárovi pár bot 
a konečně, že v samé trestnici asi před měsícem udělal výtržnost, nadávaje kuchařce pro 
špatnou stravu, a opřel se i strážníkovi, jemuž zbraň vytrhl a tak se zločinem veřejného 
násilí vinným učinil. Soud shledal jej ve všech třech zločinech vinným i odsoudil jej na dvě 
leta do těžkého žaláře. Spoluobžalovaný Mat. Hrdina dostal šest měsíců těžkého žaláře. 
 
 

Blahověst 
25. května 1869 

Strana 237 
 
Ve vikariátu Libockém a Proseckém bude J. Emin. nejdůst. p. kardinal arcibiskup udíleti 
svátost biřmování tímto pořádkem: Dne 3. června ve Vořechu v 8 h. pro farní osadu 
Vořešskou, o 12 h. pak pro osadu Jinonickou a Stodůlky. (Před sv. biřmováním bude všude 
kázání a mše sv.) Dne 5. o 9. h. v Hostivicích; dne 6. v 8 h. v Břevnově pro domácí 
a o 12 h. pro Nebušice a Liboc; d. 7. v 8 h. v Noutonicích pro domácí a o 12. h. pro Tu-
choměřice; d. 8. v Ouněticích o 9. h. pro Ounětice a Roztoky; d. 10. v Bubenči v 8 h. pro 
domácí a v 12 h. pro Šárku (sv. Matěje); d. 13. v Michli v 8 h. pro Michelské a o 12. h. pro 
Podol a Vršovice; d. 14. v Kunraticích v 9 h.; d. 15. v Hostivařích 9 h.; d. 17. v Hloubětíně 
v 8. h. a o 12. h. pro Chvála a Kyje; d. 19. na Proseku v 8 h. a o 12. h. pro Libeň a Třebo-
ratice; d. 20. v neděli v Klecanech v 9 h., odpoledne tamtéž křesť. cvičení; d. 21. na Vo-
dolce v 9 h.; d. 22. v Líbeznicích v 9 h., jakož i dne 23. v Bohnicích. 
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(Zasláno.) 
Bratří! 
Doba, v které žijeme, jest doba, která nám zjednala přístup k osvětě a vědě, osvětou pak 
dospějem k svobodě! 
Dne 4. září letošního roku bude se odbývati slavnost 500leté památky narození našeho 
Jana z Husince, muže to, který napsal na prapor náš heslo: „Rovnost, bratrství a svobo-
da!“ 
Muž ten, jejž chová celá Evropa po několik století u velké vážnosti, byl pro pravdu v Kost-
nici upálen na hranici, kterouž vystavěli ve své fanatické zaslepenosti a zapálili sluhové 
hierarchie a jich bezděční nástrojové. 
Sláva památky Husovy nevyhyne, pokud jednoho člověka poctivého bude chovati svět! 
Budeme slavit narozeniny muže toho v Praze! 
Bratří! Též i my banderisté, my rolníci musíme dokázat celému světu, jak známe sobě vážit 
zásluh muže, jemuž se nejednalo o to, – by byl povýšen, jemuž se nejednalo o to, by 
nabyl velkého jmění a žil tak jako papežové v Římě u velké nádheře a bohatství, jemuž se 
jednalo hlavně o to, – by rozžal mezi národy pochodeň světla a pravdy, jemuž se jednalo 
o spásu celého člověčenstva! 
Protož zvem Vás členové banderia unhošťského a Vás, kteří míníte přistoupit k nám, ke 
schůzce do Hostivice do hostince pana Kapalína dne 13. června o 2. hodině odpoledne, 
bychom se uradili o věci, kteráž bude důstojna našeho banderia, dále pak, bychom sobě 
zvolili nového vůdce! 
Jsme přesvědčeni, že neopomenete co nejčetněji se dostaviti. 

Na zdar! 
V Hostivici, dne 8. června 1869.  

Josef Václav Vlček z Litovic,  
František Sobotka z Litovic,  
František Vlček z Unhoště,  
František Kozák z Hostivaře,  
Jan Suttnergraf,  
Jan Špaček z Litovic,  
Václav Hampejs z Litovic. 

 
 

Pražský denník 
7. července 1869 

Strana 2 
 
Biřmovanců ve vikariátu libockém a proseckém u Prahy, kdež pan kardinál od  
3.–24. června uděloval svátost biřmování, bylo ouhrnem 5 653, a sice ve Vořechu 459, 
v Hostivicích 197, v Břevnově 515, v Noutonicích 401, v Ouněticích 304, v Bubenči 124, 
v Michli 559, v Kunraticích 500, v Hostivařích 436, v Hloubětíně 317, na Proseku 339, 
v Klecanech 235, na Vodolce 268, v Líbeznicích 508 a v Bohnicích 188. – Od 3. t. m. biř-
muje Jeho Em. ve vikariátu toužimském a jáchymovském, odkudž se 19. t. m. k svěcení 
kněžstva do Prahy navrátí. 
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Osobní věstník duchovenský. 
V arcibiskupství pražském. 
[…] 
Ve správě duchovní ustanoveni jsou: 
[…] 
p. Prokop Cužna, kaplan z Hostivic do Tachlovic; 
p. Heřman Haaser, kaplan z Frauenreithu do Hostivic; 
[…] 
V kapitole ř. OO Františkánů zvoleni jsou: 
[…] 
– Definitory stali se: 
P. Christian Mykura, kvardian v Hájku; 
[…] 
– Kvardiany ustaveni jsou: 
[…] 
V klášteřích v Chebu, Tachově, Bechyni, Uh. Hradišti, Voticích, v Slaném, Hájku, 
Zásmukách a na Skalce zůstali dosavadní představení. 
 
 

Pražský denník 
8. srpna 1869 
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Věstník duchovenský. 
Ve správě duchovní ustanoveni jsou: […] pan Prokop Čužna z Hostivic do Tachlovic; 
p. Heřman Haaser kaplan z Frauenreuthu do Hostivic […] 
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Strany 4 a 5 – inzeráty 

 
Schůze učitelů. Píše se nám z Liboce: „Dne 7. října měli nár. učitelé okresu smíchov-
ského v místní škole schůzi, by se uradili o zaražení učitelské jednoty pro týž okres. Schůzi 
zahájil o 10. hodině p. Ant. Kocourek z Vel. Čičovic, řečí vřele za všeobecného souhlasu 
přijatou. Přečteno na to úřední povolení k schůzi. Po živém o věci rokování zvoleno 
k návrhu p. Kukly a Sedláčka 5členné komité ku zpracování stanov a uloženo mu, by, 
jsouc s prací hotovo, schůzi učitelův do Liboce ku přijmutí stanov a zaražení jednoty 
svolalo. Do komité zvoleni jsou: pp. Kukla z Jenče, Šimek z Hostivice, Ackermann ze 
Středokluk, Sedláček z Kněževsi a Kocourek. 
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Pronájem mýta. Okresní výbor Ounhoštský oznamuje, že dává základem článku 12. 
výminek dražebního protokolu ode dne 8. června 1869 na novo v pronájem výnos mýt 
stanice hostivické, přítočenské a ouhonické na čas od 1. listopadu 1869 až do konce 
června 1870 a vypisuje dražbu tohoto pronájmu na den 20. října 1869 o 9. hod. dopo-
ledne. 
Každá štace o sobě bude dána v pronájem a na podání zahrnující v sobě více stanic nevez-
me se žádný ohled. 
Offerty se přijímají až do početí dražby a výminky dražební lze zde nahlédnouti. 
Okresní výbor v Ounhošti, dne 4. října 1869. 5274 

Frant. Knechtl, m. p., okresní starosta. 
 
Pokládám sobě za čest pánům hospodářům uctivě oznámiti, že s povolením císařského 
ředitelství statkův ve čtvrtek dne 14. října na císařském velkostatku hostivickém*) u Prahy 
pracovati bude původní hovardský vyvrhovací pluh na brambory, k čemuž pány hospodáře 
k hojnému účastenství zvu, aby se výborné vlastnosti tohoto důležitého pluhu přesvědčiti 
mohli. 
Se vší úctou Julius Carow. 
*) Hostivice jsou železniční stanice pražsko-lánské dráhy. Vlak odjíždí z Prahy v 8 hodin 
41 minut ráno. 5289 
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(Zasláno.) 
Panu Trýbovi, obecnímu starostovi v Hostivici! 
Odpusťtež, Vy modrá hlavo, Vy ochránce dodělávající cislajtánské svobodné „éry“, že my 
občané, klademe Vám, Vám panu starostovi obce hostivické, Vám, jenž jste již dávno měl 
dostat nějaký kříž aneb řád za Vaše snahy, za Vaši péči o Cislajtanii, zde několik otázek 
k zodpovídání: 
1. Řeknětež nám, zda-li jste donášeč anebo ne? 
2. Co Vás přimělo k tomu, že jste se přičinil o to, by se v neděli dne 3. října t. r. 

nesmělo hrát divadlo v Hostivici ve prospěch pohořelých v Husinci? 
3. Co jste se dopálil na nevinné programy divadelní a strhal jste je? 
4. Co jste chtěl dostat za to, že jste udal četníkům, že jsme zpívali písně rebelantské? 
Vidíte pane starosto, tu je otázek a na jednou to je moc, že ano? – byste je mohl zodpo-
vídat. 
Jelikož víme, že Vám nelze zodpovídat ani jediné, an byste uvrhl na se „ostudu“, tedy 
chceme k Vám ještě několik slov promluvit, věnujte nám svou pozornost. 
Na první otázku Vám lze odpovědíti jen tolik: jsem! že ano? 
O té poslední Vám lze říci as tolik: chtěl jsem dostat křížek! že ano? 
Nezapírejte jen čtveráku, lhát je hřích. 
Máte-li vskutku laskominu tak na nějaký „křížek“, přijďte si jen k nám ku kterémukoliv, my 
Vám jej dáme a k tomu z dubu tak velký, že pod tíží klesnete. 
Víte-li, proč Vaše prsa chcem ozdobit křížkem dubovým? 
Jen proto: že se to dřevo nejlépe šikne. 
Prosíme za odpověď. 
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Budete-li sobě přát jména zasílatelů, přijďtež k nížepsanému si pro ně – milerád Vám 
poslouží. 
Ve jménu 37 občanů z Hostivice, Litovic atd.: 

Jos. Václ. Vlček, z Litovic. 
 
Pokládám sobě za čest pánům hospodářům uctivě oznámiti, že s povolením císařského 
ředitelství statkův ve čtvrtek dne 14. října na císařském velkostatku hostivickém*) u Prahy 
pracovati bude původní hovardský vyvrhovací pluh na brambory, k čemuž pány hospodáře 
k hojnému účastenství zvu, aby se výborné vlastnosti tohoto důležitého pluhu přesvědčiti 
mohli. 
Se vší úctou  Julius Carow. 
*) Hostivice jsou železniční stanice pražsko-lánské dráhy. Vlak odjíždí z Prahy v 8 hodin 
41 minut ráno. 5289 
 
 

Národní listy 
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Panu Trýbovi v Hostivici. 
Spíše bych se byl nadál, že Cislajtánie, které Vy sloužíte, padne, než že odpovíte. 
Lituji, že jste sobě nepovšimnul mého naučení v „Zasláno“, kdež Vám pravím: Nelžete jen 
čtveráku, lhát je hřích a Vy přece jste sobě zalhal tak, že valily se Vám při psaní té 
odpovědi kotouče prachu z úst. 
Nechci zde šířiti slov o odpovědi Vaší, která je nepravdiva, musím Vám však připomenout 
jen tolik, že posud a vždy budeme hájiti slova, jež jsme pronesli v „Zasláno“ Vám, která 
jsou nezvratnou pravdou. 
Žaloval-li jste nás – jak nám hrozíte – jsem hotov Vám dosvědčit svědky více případů, 
které dosvědčí Vám, že donášečem jste a za které by se nemusel stydět známý policejní 
agent Tausenau. 
Těch 37 občanův budu jmenovat pětkrát, počítejte jen pětkrát 37, to je mnoho, že ano?, 
jelikož jsem dříve již Vám psal v „Zasláno“, abyste si ke mně přišel, že Vám je sdělím, tedy 
tak učiňte. 
Pravíte též ve své velemoudré odpovědi, kterou Vám psal a vymyslil jakýsi kantor, že jsme 
Vás vinili ze surového jednání; znáte snad přísloví staré, ale dobré: „Na klacek klacek?“ 
Více nechci vésti s Vámi polemiku v listech, an jste posud ten Trýba, který jste byl dříve. 
Před soudem – „Na shledanou!“ 

Jos. Václav Vlček z Litovic. 
5494 
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Dráhy. 
Hrabata Bedřich Thun a Rudolf Chotek zadali za povolení, aby mohli předsevzíti přípravní 
práce k stavbě dráhy z Prahy na Hostivice, Středokluky, Zvoleněves, Slané a Louny do 
Bíliny. U Duchcova má se připojiti tato dráha k trati duchcovskou klingenburské; z ní také 
vybočiti má někde křídlo směrem k Mostu. 
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Občané podbělohorští! 
Trapný dojem zajisté činí na každého cizince, když zavítá do naší krajiny a slyší, že nemá-
me žádného spolku. My, nížepsaní usnesli jsme se tedy na tom, zaraziti pro okolí Bílé Hory 
čtenářsko-ochotnickou jednotu v Hostivici. 
Zveme Vás tedy, bratři milení, ke schůzi na den 28. listopadu o 2. hodině odpolední do 
hostince „u koruny“ v Hostivici, abychom položili první základ ke spolku pro nás tak důleži-
tému. 
Úřadní povolení ke schůzi již máme; dostavtež se tedy do jednoho! 

Na zdar! 
V Hostivici, dne 25. listopadu 1869. 

Jménem pořadatelův: 
Josef Václav Vlček.  

Jan Suttnergraf. 
 
 

Národní listy 
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Z Hostivice. Dne 8. prosince odbývala naše mladistvá čtenářsko-ochotnická jednota 
„Hostivít“ první valnou hromadu za hojného účastenství pánů členův, jakož i obecenstva, 
jež k vybídnutí p. J. V. Vlčka z Litovic hojně ku spolku se přihlásilo, tak že od spolku nadíti 
se lze blahodárného působení. V schůzi té vykonány též volby. Za starostu zvolen pan 
Frant. Koutný z Hostivice, za jednatele pan J. V. Vlček z Litovic, za pokladníka pan Kozák 
z Hostivice. Do výboru zvoleni mužové, o kterých jsme přesvědčení, že budou působit 
k rozkvětu spolku. Spolku darovány „Národní listy“, „Obrana“, „Svoboda“ a „Pokrok“. Za 
čestné členy zvolil spolek p. dra Julia Grégra a dra Braunera. 
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Nastoupení trestu. Občan J. V. Vlček z Litovic nastoupil předevčírem v Unhošti trest 
osmidenního vězení, k němuž byl odsouzen pro súčastnění se dovozu kamene na národní 
divadlo z Litovic. 
 
 

Pražský denník 
5. ledna 1870 
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Od Bílé Hory, 3. ledna. Jako v Roudnici a Lomnici zdráhali se jistí „rázní“ občané platit 
daně, tak i u nás chtěl kdosi opičit po „vlastencích“ tamních a nastrojil si – hloupou léčku. 
Bylyť včera na několika domech a na stromech u Hostivic nalezeny plakáty následujícího 
doslovného obsahu: „Občane!! 2. ledna Tábor lidu v Hostivici. Mameli jesle platit dane, 
Taborite“. Občané naši ovšem nedbali pranic na vyzvání toto, které proto v plném pravo-
pisném znění i se všemi chybami podávám, aby se přesvědčili občané, jaké vzdělané 
štváče v lůně svém chovají. Ale občané naši nedopřejí slechu takovýmto ničemným agita-
cím, zvláště když vědí, že podezření tohoto uličnictví padá na nezkušeného hejska, 
holobrádka, jež posud nikdy ještě daní žádných neplatil, a jak se z posavadního života jeho 
souditi dá, také ani platit nebude. S ošklivostí odvrací se lid od takového jednání, kterým je 
výrostek tento, jemuž bychom radili, aby místo popuzování lidu k nezákonnitému jednání, 
raději se učil správně česky psáti, terrorisovati chce. Ostatně k chvále občanů našich budiž 
řečeno, že ani jediný potřeštěného vyzvání tohoto neuposlechl. 
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Plakáty. „Pražskému Denníku“ se píše „od Bílé Hory“, že dne 2. ledna nalezeny byly na 
několika domech a na stromech u Hostivic plakáty následujícího obsahu: „Občané! 2. led-
na tábor lidu v Hostivicích. Máme-li ještě platit daně? Táborité.“ 
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Z Hostivice. V neděli dne 16. ledna odbývati se bude v Hostivici v hostinci pana Kapalína 
velká občanská beseda ve prospěch místních chudých. Vstupné obnáší 1 zl. r. č. Studující 
a členové spolku platí vstupného jen 50 kr. 
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Stanovy jednoty učitelské „Budeč“ v Hostivici a výboru pražských litografů a kameno-
tiskařů k zřízení výpomocné kasy byly od c. k. místodržitelství potvrzeny. 
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Zemřelí. Dne 5. března. […] V nemocnici u milosrdných sester: Smrčka Václav, nádenník 
z Hostivic 59 let na souchotě. […] 
 
 

Pražský denník 
13. března 1870 

Strana 2 
 
Historické drobnosti. 
Poslední páni z Hasenburku. Synové appelační rady presidenta Jana Zdeňka, posledního 
pána na Hasenburku, Libochovicích, Budyni, Brozanech, Mšeně a Hostivicích,11 byli posled-
ními rodu tohoto. Jan Zdeněk z Hasenburka miloval nesmírně nádheru, velkolepé stavby 
a zejména alchymie tak jej o vše jmění připravila, že panství Libochovice a Budyň prodati 
musel a po jeho smrti roku 1616 vše ostatní věřitelům připadlo. Nejstarší jeho syn Jan dal 
se (nepochybně, aby chudobu svou ukryl) co prostý voják najmouti, přivedl to ale až na 
plukovníka a padl hrdinskou smrtí r. 1631 proti Švédům, jsa vždy Ferdinandovi II. věren. 
Jaroslav, mladší syn Janův, zakrněl při opětovaných pokusech, aby rod svůj opět povznesl, 
co poslední člen rodu tohoto r. 1663. Také tento Jaroslav byl se snažil, aby si pomocí 
zlatodějství a alchymie opět k bohatství pomohl, leč pokusy tyto připravily jej dokona 
o poslední jmění a zemřel v největší bídě a chudobě, ouplně od všeho světa opuštěn. 
 

                                                 
11  Z historických dokladů není známo, že by Hostivice někdy patřila pánům z Hasenburku 
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Z obcí Litovic, Malé Jenče a Břve.  
Obecní výbor spojených obcí Litovic, Malé Jenče a Břve usnesl se v schůzi ze dne 6. dubna 
1870 na následujícím: 

1. že podporovati bude žádost za udělení koncese ku stavbě dráhy ze Smíchova do 
Duchcova (Mostu) pánů Julia Grégra, Sladkovského, Finka atd. a spolu že žádati 
bude, by nikomu jinému mimo družstvu tomuto udělena nebyla; 

2. dále vyslovuje se proti udělení koncese ku stavbě jmenované dráhy továrníku 
Liebigovi, který chce ji vésti přes pozemky naše. 

Z obecního zastupitelstva spojených obcí Litovic, Malé Jenče a Břve, dne 6. dubna 1870. 
Pečeť obecní. 
Následují podpisy pp. obecního starosty a výborům jakož i pp. občanů ze všech tří obcí. 
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Opustil vězení. Včera dopoledne byl z novoměstské trestnice propuštěn pan Josef Václav 
Vlček, statkář z Litovic, odbyv si tam trest osmidenního vězení pro přestupek proti 
veřejným ústavům a opatřením podle § 312 tr. z. Rozsudek vrchního soudu, jímž potvrzuje 
se rozsudek první stolice, byl panu Vlčkovi dodán právě den před tím, nežli opustil vězení. 
Za nedobrovolný „byt“ bude muset pan Vlček zaplatit na haléř 42 ½ kr. Kdyby však složil 
celých 43 kr., bude mu půl krejcaru vrácen, on však bude muset za to vystaviti po zákonu 
sdělanou kvitanci. 
 
 

Pražský denník 
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Stavba dráhy. Včera započalo navážení při spojovací buštěhradské dráze z Hostivic na 
Smíchov. 
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(Zasláno.) 
Českým synkům na venkově! 
Mezi našimi mladíky na venkově panuje od několika let velmi ošklivý obyčej, nošení čapek 
s kokardou, v níž vyšit je dvouhlavý orel; kolem pak čapky bývá prýmka černožlutá. 
Nešvar tento uhostil se nejvíce na venkově mezi našimi mladíky rolnickými, kteří byli 
vychováni ve škole venkovské od učitele namnoze málo vzdělaného – který učil je tomu, 
že chudý je otrok z milosti boží, a bohatý pánem taktéž z milosti boží. 
Tedy oni, aby ostouzeli sebe a národ, zohyzdili své vlastní tělo, kupují za drahý peníz 
čepice bývalých pánů Franců, rakouských policajtů atd. Snad chtějí naši oprýmkovaní 
venkovští hejskové opičit se po těchto osobách, kteří jich otce i národ bičovali i sužovali! 
Snad chtějí hejskové tito míti čapky pro upomínku na bývalé Rakousko, dokud ještě nebylo 
rozštípeno ve dví? Bůh uchovej! Oni při svých černožlutých prýmkách a kokardách nemají 
vůbec ničeho na mysli; oni se jen tak nerozumně opičí podle čepic vojanských a policajt-
ských, dělají ze sebe c. k. sluhy a dávají si podobu těch, kteří z rozkazů berničních úřadů 
chodí na exekuce do našich vesnic a příbytků, a zabavují zde poslední peřinu, která nám 
ještě zbývá na zaplacení velkých našich daní.  
V čapkách takových podobají se takovíto hejskové jednomu ne velkému, za to ale hloupé-
mu ptáku „žluvě“, která je taktéž černožlutě oděna. Jsou to žluvy s lidským obličejem, 
s císařským orlíčkem a černožlutými prýmky. 
Chtějí-li se již na každý spůsob blýskat ve zlatě neb stříbře, ať již tedy dají do kokard 
českého lva a kolem čapky prýmku červeno-bílou, znak a barvy české. Budou-li ale přece 
nositi prýmky černožluté, ať si vštípí do paměti slova básníka, který praví: „Není kvítí, co 
se třpytí,“ a pak: „Zlatem jen fučí, hloupostí bučí.“ 
Nepřeju si, by slova tohoto básníka měla i o nich platit, a zároveň bych litoval, kdyby se na 
nich měla přece jen vyplnit. 
Naopak doufám, že uváží hlas můj a odhodí nešvar, který upomíná na časy, když panovaly 
robota, panský karabáč a rakouský mušketýr. Kdyby ale přec někteří neuposlechli hlasu 
mého a přidrželi se svých žlutovek, pak prosím každého, kdo cítí se býti Čechem, by 
s takovými „žluvami“ neměl žádných spolků a jim se vyhýbal.  
Taková každá žluva budiž považována za odpadlíka – a ne za Čecha – neb s takovými 
lidmi nechceme míti žádných spolků! 
Končím slova svá doufaje, že nezůstanou bez výsledku, že nezůstanou pouhým potištěným 
papírem, ale že až poznají některé ty „žluvy“, co vlastně znamená ten jejich furiantský 
nešvar, zahodí černožluté své čapky někam do kouta, kam vlastně patří. Ano, přátelé 
stavu rolnického, dbejme především na čest svou a na čest svého národa! Vyklízejme vše, 
co zůstalo u nás ze starého karabáčnictví, a na místě toho černožluťáctví zřizujme si vše 
po česku, budeť to pro nás, naším, a národa našeho důstojnějším. 

Jos. Václav Vlček, rolník z Litovic. 
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Tábor ve Velké Jenči nepovolen. Někteří uvědomělí rolníci v Litovicích hodlali ku dni 
6. června svolati tábor lidu do Hostivice na náves a žádali za tou příčinou představenstvo 
hostivické, aby jim byl k účeli tomu obecní pozemek propůjčen. Od představenstva obce 
hostivické dáno však za odpověď, že se této žádosti vyhovět nemůže, jelikož prý 
„místnost, o kterou se žádá, je zadána na vystavění prozatímné kaple na čas, než se 
chrám do řádného stavu přivede; jelikož ale pozemek, na kterém kaple zbudována býti 
má, majiteli statku tachlovického panství náleží, nesluší se skrze služby boží na ten den 
takové výtržnosti.“ (sic) Podepsán jest na památné této odpovědi, svědčící o nevšední 
uvědomělosti, starosta obce hostivické, dále pak obecní radní Pavel Šafařík a Josef Bartoš. 
Následkem toho obrátili se žadatelé k představenstvu obce Velké Jenče, aby jim v obci té 
propůjčen byl k shromáždění pozemek obecní. Žádosti té se od představenstva obce Velké 
Jenče vyhovělo, dojde-li povolení od c. k. okr. hejtmanství. Pořadatelé podali tedy ihned 
ohlášení k okresnímu hejtmanství smíchovskému, že hodlají dne 6. června o 2. hodině 
odpoledne ve Velké Jenči za příčinou otázky: „Čeho sobě žádá národ český zvláště 
v nynější době?“ svolati tábor. Cís. král. okresní hejtmanství smíchovské – resp. pan 
Karásek – rozhodlo, „že tábor ten na základě § 6 zákona ze dne 15. listopadu 1867 č. 135 
zákoníka říšského zakázati musí, poněvadž v tom ohledu náves ve Velké Jenči co místo 
k odbývání shromáždění lidu se nehodí“. – Jak patrno, rozumí si smíchovské okresní hejt-
manství s představenstvem hostivickým. 
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Díky do Hostivic. 
Všem, kdož zesnulou naši milovanou choti, jinak dceru, matku a sestru  

Marii Horešavskou, roz. Chvojovou, 
ku hrobu byli doprovodili, zvlášť důstojnému panu vikáři litickému za vedení průvodu 
a dojemnou smuteční řeč, pak veleb. p. P. kvardianu kláštera hájeckého, jakož i všem 
milým přátelům a známým, vyslovujeme díky nejvroucnější. 

Josef Chvoj, otec. 
Anna Chvojová, matka. 

Josef, Václav, bratři. 

Fr. Horešavský, manžel.12 
Anna, Josef, děti. 

 

                                                 
12  Jméno správně zní Horešovský 
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Tábory. Dle zpráv „Nár. listů“ bude prý po svatodušních svátcích v okolí Prahy svolán 
tábor dělnický, na němž rokovati se bude česky i německy. Pořadatelé hodlají prý sem 
pozvati několik německých řečníků z Vídně, Lince a Liberce. – Dále chtějí prý někteří rolníci 
v Litovicích svolati tábor do Hostivic na náves a žádali za tou příčinou, aby jim byl k oučelu 
tomu propůjčen obecní pozemek. Od představenstva obce hostivické dáno však za 
odpověď, že se této žádosti vyhověti nemůže, jelikož místnost, o kterou se žádá, je 
zadaná na vystavení prozatimné kaple a jelikož se skrze služby Boží na ten den takové 
„výtržnosti“ nesluší. Následkem odmítnutí této žádosti obrátili se přičinliví pořadatelé 
táborů k představenstvu obce Velké Jenče, aby jim v obci té propůjčen byl k shromáždění 
pozemek obecní. Obec k tomu vyhověla pod tou výminkou, dá-li okr. hejtmanství k tomu 
svého povolení. Pořadatelé předložili smíchovskému okresnímu hejtmanství ohlášení, že 
chtějí dne 6. června o 2. hodině svolati tábor k poradě o otázce „Čeho sobě žádá národ 
český zvláště v nynější době?“ Okresní hejtmanství nepovolilo ale tábor ten proto, že se 
náves k shromáždění lidu nehodí. 
 
 

Pražský denník 
26. června 1870 

Strana 2 
 
Nové spolky. Stanovy řemeslnicko-čtenářské besedy v Čáslavi, tělocvičné jednoty „Sokol“ 
v Chocni (okr. vysokomýtského), potravního a zásobního spolku „Lidumil“ v Pečkách (okr. 
poděbradského), divadelních ochotníků v Záběhlicích (okr. karlínského), pak spolku diva-
delních ochotníků v Hostivicích (okr. smíchovského) a potravního co zásobního spolku 
v Ratenicích (okr. kouřimského), konečně stanovy jednoty učitelské „Budeč“ ve Vlašimi 
byly od c. k. místodržitelství stvrzeny. 
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Divadelní ochotníci v Hostivici budou dne 17. t. m. provozovati „Stehlík Strnadem“ 
fraška v jednom jednání a „Hluchý podomek“ fraška se zpěvy v jednom jednání. Čistý 
výnos jest určen k účelu dobročinnému. 
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Českých jednot učitelských je v Čechách 51, z těch přijalo 46 jméno „Budeč“. Sídla 
jejich jsou: Bechyň, Blatná, Česká Třebová, Hořice, Hostivice, Chrudim, Jaroměř, Jičín, 
Jilemnice, Jílové, Kladno, Ledeč, Libeň, Litomyšl, Louny, Mělník, Mirovice, Mnichovo 
Hradiště, Ml. Vožice, Mšeno, Německý Brod, Nová Cerekev, Nová Paka, Nový Bydžov, 
Pardubice, Peruc, Písek., Počátky, Poděbrady, Polička, Polná, Praha, Prachatice, Přeštice, 
Příbram, Rakovník, Roudnice, Sedlčany, Semily, Skuteč, Slané, Uhelné Janovice, Velvary, 
Vlašim, Votice, Vysoká. Dále jsou učitelské jednoty v Plzni (Beseda učitelská), v Turnově, 
v Litomyšli, v Táboře (Komenský), v Praze (beseda učitelská). Na Moravě je 21 spolků 
učitelských, z nich tři přijaly jméno „Budeč“, a sice: v Brně, v Tišnově a v Ivančicích. Sídla 
ostatních spolků jsou: Boskovice, Bystřice nad Perštýnem, Hodonín, Jemnice, Jevíčko, 
Kroměříž, Kyjov, Krumlov, Litovel, Olomouc, Příbor, Prostějov, Slavkov, Mor. Třebová, 
Telč, Uh. Brod, Vyškov, Val. Meziříčí. 
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Nové spolky. Stanovy zpěváckého spolku ve Mšeně (okresu bělského), zpěváckého 
spolku „Dobroslav“ v Starém Kolíně, dobrovolného hasičského spolku v Golčově Jeníkově, 
řemeslnicko-živnostenské jednoty v Hostivicích (okresu smíchovského), jednot učitelských 
Budeč v Jindřichově Hradci, ve Vysokém (okresu jilemnického) a v Chrudimi, pak spolku 
vzájemně výpomocných tovaryšů jirchářských v Praze, losovního a spořícího spolku Jistota 
v Poličce a záložny v Mnichově Hradišti, byly od c. k. místodržitelství stvrzeny. 
 
 

Pražský denník 
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Utonul. V rybníku blíže Hostivic utonul v pátek dne 2. t. m. jistý Josef Stádník z Velké 
Dobré. Mrtvola jeho nebyla ještě druhého dne nalezena. 
 
 

Pražský denník 
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Slib řeholní skládati bude dnes dopoledne o 11. hod. pan Václav Huber z Hostivic, junior 
řádu křižovnického, v kostele křižovnickém v ruce generála řádu. 
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Ku katol. spolku tiskovému v Praze přistoupili pp: Frant. Votruba, truhlář ve Velvařích, Jos. 
Dráb, katech. v Berouně, Frant. Čtrnáctý, kapl. v Rabštejně, měšť. beseda v Třebíči na 
Moravě, Anna Ptáčková, čekatelka učit. zde, Filip Cebuský, farář v Horkách, Flor. Petr, 
kooper. u sv. Michala v Olomouci, Ed. Domluvil, koop. tamtéž, čtenářský spolek v Dobři-
chovicích, Jos. Puchta, kapl. tamtéž, Tomáš Prusík, alum. v Praze, Vojt. Kroupa, alum. 
v Praze, Frant. Šlechta, občan v Sadské, Frant. Vácha, rolník v Hradišku, Frant. Můra, 
kooper. v Postřemilově na Mor., Jak. Hosnedl, zám. kapl. na Chlumu u Třeboně, Jan 
Sehnal, kapl. na Borohrádku, Frant. Žlábek, koop. v Hluboké, Vojt. Holý, farář ve 
Vyskytné, Jos. Hladík, Jan Kukla, Frant. Vodička, Frant. Kočer, Jiří Tykal, Kouba Tom., Jak. 
Farka, Tom. Houška, Vojt. Cipín, Arnošt Albrecht, Mart. Fencl, Jan Lopata, Jos. Míka, Jak. 
Spona, Bedř. Šlajs – alumnové v Budějovicích, Flor. Seidl, majitel souk. úst. vych. zde, Ant. 
Lichtag, far. v Korouhvi, Šimon Řáha, rolník ve Lhotě, Vinc. Červinka, děkan v Dlaž-
kovicích, Frant. Cimrhanzl, far. v Albrechtci, Vinc. Burian, admin. v Nových Mitrovicích, 
Frant. Hromádka, kapl. ve Volyni, Jan Pecánek, al. zde, Václav Hedvík, al. zde, Prok. 
Ondrák, děkan v Příbrami, Karel Molitor, děkan v Broumově a Jos. Fišara, kapl. tamtéž pro 
rok 1871, Jan Trnka na Kupšově cihelně, Al. Šimša, pernikář a cukrář v Kouřimi, Leop. 
Němeček, měšťan tamtéž, Josef Pivoňka, bednář tamtéž, Ing. Švancara, al. zde, Heřman 
Haase, kapl. v Hostivici, Ant. Kebrle, kapl. zde, Jos. Kebrle, kapl. v Kejích, Vil. Babický, far. 
v Slapech, Ant. Frind, kan. při mětr. chrámu sv. Víta, Jan Desolda, prof. a rektor v Plzni, 
Jiří Dlouhý, uč. v Opočně, Jan Hlasivec, al. v Praze, po 1 zl. r. m. – Anatole hrabě d´Orsay, 
č. kan. a far. v Kojetíně na Mor., far. úřed v Červ. Kostelci u Náchoda, Bart. Pachta, far. 
v Rynarci, Jan Kačer, far. v Tisovníku pro rok 1870 a 1871 – po 2 zl. r. č. – Beneš M. 
Kulda, kan. Vyšehradský co úd zakl. dalších a posl. 30 zl. r. č., Jan Šolc, děkan v Turnově, 
co úd zakl. dalších a posl. 10 zl. 
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Železniční zprávy domácí. Čteme v Akt. Na trati Hostivice-Smíchov dráhy buštěhradské 
staví se teď velmi úsilovně. Obtíže, s jakými stavba zápasiti musí, aby s údolí Vltavy mohla 
se dostati nahoru na vysokou planinu řeku lemující, jest příčinou, že trať musí se velmi 
rozvinouti, tak že délka té trati bude půl třetí míle obnášeti. Rakovnické křídlo se dosta-
vuje. Spodní stavba jest již dohotovena, a co se týče stavby svrchní, jen nemnohých prací 
je potřebí. Řečené křídlo mohlo by se ještě t. roku otevříti, kdyby bylo již rozhodnuto 
o nádraží. Generální inspektorát železniční totiž žádá, aby nádraží bylo definitivně založe-
no, kdežto společnost dává přednost nádraží prozatímnímu, jelikož ohledem toho chce se 
dorozuměti a podnikateli rakovnicko-písecké dráhy (jiho-západní české). Však nouze 
o dříví, jaká se v Praze pociťuje, beztoho činí prozatímné založení nádraží rakovnického 
nutným, jelikož rakovnické těžárstvo Moravia, započavši se svou výrobou, jest již v stavu 
značné množství uhlí do Prahy dovážeti. – […] 
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Aby měl „Pražský Denník“ také nějakou radost, dali se páni konšelové poctivé obce 
Hostivic (okresu smíchovského) pohnouti panem c. k. okresním hejtmanem Karábkem13 
a jeho poslušným nástrojem jistým T…bou,14 který z božího dopuštění má ještě slovo v té 
obci, aby na vyzvání k volbě do školní rady kejvli uctivě hlavou a napsali na předložené jim 
lístky: „Volím Josefa Bartoše, sedláka zde a Pavla Šafaříka c. k. zedníka také zde.“ Na to 
zvolení kejvli hlavou a Tr…ba jásal. Ihned se běželo na hejtmanství smíchovské 
s vítězoslavnou zprávou, že se to v Hostivicích – „podařilo“. – Avšak okolní obce přiškolené 
ku škole hostivické nevítaly statečný čin Hostivických se žádným potěšením, nýbrž jakože 
samsi odepřeli volbu, pomýšlejí již na to, zříditi si školu soukromou. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13  Správně Karásek 
14  Nepochybně hostivický starosta František Trýb 
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Rok 1871 
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(Zasláno.) 
Občanům litovickým! 
Dne 28. t. m. jest Vám vykonati volbu do obecního zastupitelstva spojených obcí Litovic, 
Malá Jenč a Břve.  
K volbám těm co kandidáty do obecního zastupitelstva navrhujeme Vám občany, o kterých 
je známo, že lnou celou láskou k vlasti a obci: 
I. sbor. 
Václav Hampeis, rolník z Litovic. 
Matěj Tomek, rolník z Malé Jenče. 
Fr. Horešovský, rolník z M. Jenče. 
II. sbor. 
Špaček Jan, rolník z Litovic. 
Antonín Bürger, rolník z Litovic. 
Jos. Novotný, rolník ze Břvu. 
III. sbor. 
Šimáček Štěpán, rolník ze Břvu. 
Jan Vlček, rolník z Litovic. 
Václav Vlček z Litovic. 
„Na zdar!“ 
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Srážka vlaků. Včera ráno vrazil na dráze buštěhradské v stanici Hostivicích nákladní vlak 
číslo 16 do nákladního vlaku č. 20. Při tom bylo sedm vagonů s nákladem úplně rozbito 
a několik méně, z osob vlak provázejících poraněn jeden na ruce a dopraven do Prahy; 
druhý, těžce raněný, zůstal v Hostivicích. 
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Panu Ant. Musilovi v Chejni. 
Jelikož Jste se ve své velemoudrosti před nedávnem v hostinci p. Kouby u přítomnosti 
všech hostů vyjádřil občanu J. V. Vlčkovi z Litovic, že Vás prý chci zničit jako nějaký – – –, 
tož žádám Vás, aby Jste utrhačná slova svá mé osoby se týkající do 8 dnů v těchto listech 
odvolal, an bych jinak nastoupiti musel cestu Vám méně příjemnou. 
V Chejni, dne 21. dubna 1871. 
2023 Jos. Novák, rolník a obchodník. 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada B – svazek č. 1 
Hostivice ve starých novinách do roku 1918  51 
 

 

 

 
Národní listy 

19. května 1871 
Strana 2 

 
Parní pluh. Jak se dovídáme, hodlá vystaviti zdejší firma Julius Carow, co zástupce 
anglické firmy J. a F. Howard v sobotu dne 20. t. m., jakož i v pondělí a v úterý dne 22. 
a 23. na statku Hostivicích parní pluh. Týž parní pluh tažen jest lokomobilou o 10–12 
koňských silách, jíž užívá se také k mlátícím strojům. Tato zajímavá zkouška s parním 
pluhem jest tím důležitější, ana nutnost podobného orání při rozsáhlém pěstování cukrov-
ky každým uznána jest. Parní pluh ten zhotoven jest dle nejnovějších zkušeností. Hostivice 
jest stanice buštěhradské dráhy. Vlak vyjíždí z Prahy v 8 hodin ráno, zkušební pole pak 
vzdáleno jest od stanice as 5 minut. 
 
Nížepsaný zve uctivě ku zkušebnímu orání parním pluhem od J. F. Howarda v sobotu dne 
20, pak v pondělí dne 22. a 23. t. m. Ředitelství císařských statků propůjčilo k tomuto účeli 
ochotně pole blíž železnické stanice hostivické.* 
2565 Julius Carow na Smíchově. 
* Hostivice jsou (po voze) 1 hodinu vzdáleny, spolu železniční stanicí buštěhradské dráhy. 
Odjezd vlaku z Prahy v 8 hodin ráno z nádraží státního. 
 
 

Průmyslník 
1. června 1871 
Strana 121–122 

 
Stojaté parní stroje.  
Cena ruční práce v polním hospodářství vystoupila následkem stálého vzmáhání se a zaři-
zování nových závodů průmyslových již do takové výše, že zavádění praktických a osvěd-
čených strojů, zejména ve větších hospodářstvích stalo se již nezbytné. 
Velké úspory poskytují v ohledu tom především stroje parní, jichž ku pohybování rozlič-
ných jiných strojů a nářadí hospodářských jest především zapotřebí. Avšak opatření par-
ních strojů bylo až dosud s mnohými obtížemi a velikými náklady spojeno, pováží-li se, že 
zvláštní důkladné budovy, podezdívky a vysoké nákladné komíny se dříve stavěti musely. 
Vynalezením lokomobil čili přenosných strojů parních se pojednou nesnázím těmto pomoh-
lo, při čemž se netoliko ohromné náklady za stavbu, ale i značná prostora, kterouž dřívější 
stroje parní tak často na úkor celému hospodářství zaujímaly, a z kteréžto příčiny často ani 
zaříditi se nedaly. 
Nejskvělejších výsledků docíleno se stojatými lokomobilami, jež továrníci Robay a spol. 
v Lincolnu v Anglicku vyrábějí a kteréž již nyní z pražského skladu firmy této p. Umrath 
a spol. i po Čechách značně rozšiřovati s počínají. 
Stojatá lokomobila zlepšené soustavy z továrny Robey a spol., kteráž sestávajíc z jediného 
celku dá se velmi snadno přenésti a nevyžaduje ani žádných zvláštních budov pro 
umístění, ani důkladných základů neb drahých komínů, jelikož celý přístroj zavěšen jest na 
stojícím parním kotli, s nímž na důkladném podstavci železném spočívá, jenž zároveň za 
popelník a přihřívák vodní slouží. Stroj tento opatřen jest železnou klikou tak dlouhou, že 
se na ní krom přemítacího kola zavěsiti dají kruhy řemenové. 
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K rychlejšímu vyvodění značného množství páry opatřily vyrobitelé kotel stojaté lokomobily 
patentovanými „Fiedl“ rourami, kteréž nemohou se propáliti, ani zanésti a znečistiti, čímž 
opět nesmírné úspory paliva se docílí. 
Loňského roku koupila správa dvora J. V. krále Ferdinanda Dobrotivého v Hostivicích 
u Jenče od zástupce Robeye a spol., p. Umratha v Praze jednu stojatou lokomobilu s pa-
tentovanými „Field“ rourami, kteráž ač pouze síly tří koní, táhne vodu k napájení 140 kusů 
dobytka, pohybuje potřebnými řezačkami i šrotovníky a poskytuje dostatečné páry 
k paření potřebného krmiva. 
Zřejmé výhody tyto přispějí zajisté nemálo k rychlému rozšíření stojatých lokomobil hlavně 
tam, kde již nyní v rozsáhlejších hospodářstvích a závodech průmyslových nedostává se 
potřebných sil pracovných tím spíše, čím poměrně jsou nepatrné ceny lokomobil těch, 
které v rozměru 2 až 20 sil koňských se vyrábějí. (H.) 
 
 

Beseda učitelská 
3. srpna 1871 
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Z Hostivice. (Zábava školní mládeže.) – Dne 15. července uspořádali velezasloužilý řídící 
učitel p. Jan Tůma a mladší učitel p. Frt. Šimek s místním kaplanem p. P. Heřmanem 
Haasem zdejší školní mládeži k slavnostnímu ukončení roku zábavu spojenou s vycházkou, 
kterážto zábava zajisté i co do zařízení i vydaření všem podobným podnikům důstojně po 
bok řaditi se může. –  
Aby slavným způsobem ukončen byl rok školní, odebrala se mládež řečeného dne 
o 9. hod. nejprve do chrámu Páně, kdež přítomna byla slavnostním službám Božím. Po té 
vrátila se opět do školní budovy, kdež se jí rozdalo 180 malých praporečků v národních 
barvách, 2 větší praporce a 40 píšťal; dva hoši pak, v bubnování již vycvičení, dostali nové 
pěkné bubny. Tyto přípravy působily již na mládež tak, že neměla v těsných prostorách 
dosti místa a pudilo ji to ven pod širé nebe. Konečně v malebném seřazení s hudebním 
sborem v čele hnul se celý průvod. Statečně ku předu ubírali se malí výletníci, doprovázeni 
jsouce valným počtem starostlivých otců a pečlivých matek, jakož i jiných vážených 
občanů hostivických, sobínských, malo-jenečských a j. v. Za nejkrásnějšího počasí, při 
libých zvucích hudebního sboru dorazili o 11. hodině do Sobína na místo zábavy, kdež 
uvítáni jsou střelbou a hlučným „sláva!“ – Chůzí a horkem byli ovšem mnozí zemdleni, 
a pováží-li se, že velký počet jich samou radostí a dychtivostí ráno nebyl snídal, doznáme, 
že jim připravené častování, ku kterémuž jak učitelé, tak i okolní občané a dobrosrdečné 
matky co nejštědřeji byli přispěli, velmi bylo vděk, a že jim velmi dobře chutnalo, že koše 
plné pletenců, chleba, uzenek a j. jídel prázdné zůstaly. – Po stolování a krátkém oddechu 
započala utěšená zábava. Tu provozovány rozličné hry, tam všelijaké prostocviky, onde 
běháno o závod a p. Ku konci improvizována malá akademie hudební, při které žertovné 
dětské deklamace a písně střídaly se s hudebními piesami, což nejen malým, ale i velkým 
k nemalé radosti a pobavení sloužilo, jak tomu neklamně radostí zářící tváře všech nasvěd-
čovaly. 
K zvýšení slavnosti platně přispěla občanka Kalousová, která s nevšední obětivostí o dítky 
péči vedla a mimo to i přítomné dospělé co nejlaskavěji pohostila. 
O 7. hod. navrátili se výletníci opět do Hostivice, kdež před školní budovou sbor hudební 
přednesl „Kde domov můj?“ a dítky „Sláva!“ a „Na zdar!“ svým hostitelům a příznivcům 
provolaly, načež se v pořádku do svých domovů rozešly. 
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Zdá se, že podobnými slavnostmi lze se více dítkám i rodičům zavděčiti, nežli dřívějšími 
výročními zkouškami, které bez toho málo kdy byly tím, čím vlastně měly býti. 
Ku konci budiž vysloven dík všem, kdož přispěli penzi, jichž se upotřebí k zakoupení nej-
potřebnějších prostředků vyučovacích. 
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Tábor četníků. Z Litovic píše se „P“: jak Vám již povědomo, byl tábor lidu u Litovic, 
ustavený na den 8. září t. r., okresním hejtmanem smíchovským zakázán. Divíme se, jako 
to bylo možné, zakázati tábor, a to právě pro otázku, která týkala se výhradně hejtmanství 
smíchovského, a tudíž ani státu, aniž komu jinému nebyla nebezpečnou. Jak víme, obával 
se hejtman Karásek všelijakých „maličkostí“, které by se byly o jeho úřadování na světlo 
dostaly. A proto by všemu předešel, zakázal tábor. „Tábor“ odbýval se však přece a byl 
hojně navštíven od c. k. četnictva. Již na večer dne 7. t. m. bylo viděti přes 20 četníků 
kolem Litovic a tábořiště samého s nasazenými bodáky na svých na „ostro“ nabitých 
puškách. Když však nenaskytla se jim žádná „práce“, ulehli tito „strážcové bezpečnosti“ do 
příkopů u tábořiště a do senných kopek na jedné louce blíže Litovic. Dobře asi hlídali, 
neboť, jak se právě dovídáme, ztratilo se na tétéž louce, kde četníci v počtu dvanácti 
mužů po oné „namáhavé“ práci sobě vyspávali, několik otepí sena. Ráno dne 8. září, když 
nábožný lid z Litovic do chrámu Páně do Hostivice se ubíral, ulekl se nemálo vyčnívajících 
bodáků s kopek u pěšinky, maje za to, že snad do rána objevili se zde Prušáci. Jak ale se 
lidé smáli, když nahlédli blíže do kopek a spatřili tam vyspávající žandarmy – a na pěšince 
trousené seno z louky, která v noci měla znamenité hlídače. Když konečně c. k. strážcové 
bezpečnosti procitli, umyli se v potoku a spěchali na tábořiště, kde po dlouhém hledání 
nalezli své kolegy spící v příkopě. Vše bylo v pořádku, žádný „táborita“ jejich soudruhů 
nezajal. V deset hodin přijelo vlakem „na výpomoc“ ještě 17 žandarmů z Prahy. Když 
odpoledne na tábořiště žádný „táborita“ se nedostavil, tábořili četníci sami. Přijali prý mezi 
sebou resoluci toho smyslu, že vzdají díky p. Karáskovi za velké diéty, kterým se jich 
dostalo. Asi ve čtyry hodiny opustili tábořiště a odebrali se do Litovic, kde se v zahradě 
p. radního jídlem a pivem posilnili. 
 
 

Humoristické listy 
16. září 1871 
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Nezaručená zpráva. C. k. okr. hejtman smíchovský, pan Karásek, zakázal tábor u Litovic 
pouze ze skromnosti, nechtě, aby mu tam podány byla adresa důvěry. 
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Vyšetřování zavedeno dle „P.“ u c. k. okr. soudu v Unhošti a u c. k. zemského soudu 
v Praze s pány Simonem suspendovaným učitelem chýňským a Vlčkem rolníkem z Litovic, 
jakož i s jinými 12 občany litovickými a chýňskými, poněvadž prý nesouhlasí se zákony 
školními a popuzují k nenávisti proti nim. Co den volají se občané buď k tomu neb onomu 
soudu, aby vydali o „popuzování“ tom svědectví; jelikož ale svědkové vždy s „vyšetřova-
nými“ úplně souhlasí co do náhledu o školských zákonech, není divu, že počet „vyšetřo-
vanců“ ode dne ke dni značně se množí. 
 
Odepřely volbu do školní rady. Spojené obce Litovice, Malá Jenč a Břve odepřely 
jednohlasně volbu do místní školní rady. Taktéž učinila obec chýňská. 
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Ze soudní síně. 
Po tmě v opici.  
Pět, šest plecháčů „červeného“ nebylo pro Soukupa přes míru, to může každý hospodský 
v okolí dědiny Hostivice dosvědčit, ale dne 2. května t. r. vyprázdnil jich plných deset a ty 
ho již zmohly, nebo na tak velkou porci nebyly síly chudého nádenníka zvykly. Pracoval 
v panské „cihelně“ u Hostivic, a když bylo k večeru po práci, zašel se obyčejně posilnit, 
zdržel-li se přes čas – nu, vždyť neměl doma co ztratit, mimo ženu a ostrým jazykem 
nenašel by zloděj u něho ničeho. V naznačený den opustil, valně podnapilý, hospodu 
a kráčel po silnici malým ouvozem k domovu. 
Noc byla černá, tmavá a Soukupovi přicházely na mysl všecky ty povídačky o loupežnících, 
jež v dětských letech slýchal vypravovat, a za každým krokem zdálo se mu, že ho napadá 
některý z pověstných Janečků aneb Verner. Však nech si přijdou, dnes měl Soukup kuráže 
za deset, třeba se mu nohy pletly a hlava šla kolem, jako mlýnský kámen. 
„Halt, wer da,“ ozve se tu najednou před ním mužský hlas a před prsoma Soukupa 
zaleskne se břitký ocel, – byl to bodák četníka – „halt wer da“, táže se neznámý do třetice. 
„Člověk!“ odpoví srdnatě napilý Soukup, domnívajíce se viděti ostrý nůž loupežníka – „na 
mne si, holečku, nepřijdeš, znám tě již dávno a dlouhý čas vaří se již ve mně vztek na 
tebe, chlape.“ Mezi tím odrazil četníkovi stranou bodák a dostal se mu ke krku pod 
kravatu, jak praví v domnění, že to nějaký „Sérink“ (tak se nazývali též Janečkové). 
V okamžiku ležel četník na zemi a Soukup na jeho prsou, volaje že ho zabije. 
Četník, nováček, přesvědčiv se, že vzdor zbraně ze zuřivce nebude, volal zoufale za 
pomoc. Hlas jeho došel až ke slechu kamarádů Soukupových, vracejících se též, avšak 
jinou cestou z hospody. Šli po hlase a nalezli Soukupa škrtícího četníka. Odtrhli kamaráda 
a pomohli ho četníkovi svázat, který se nyní stal udatným a tloukl do spoutaného, až se 
z něho krev lila. 
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Ráno probudil se Soukup střízliv, avšak v poutech a v krvi na stole u představeného v Hos-
tivicích. Nevěděl, jak praví, co se to s ním děje, a pochopil to úplně až pak, když četník, 
vstav z postele, se oblekl a ho vybídl, aby s ním šel. Zdráhal se, nadával, ale musel přec 
na úřad, odkud se dostal až do Prahy před trestní soud, žalován pro zločin veřejného 
násilí. 
Při závěrečném přelíčení, jež s ním včera odbýváno, odsouzen jest na dva měsíce do 
těžkého žaláře. 
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Rozvrh jízdy výhr. priv. buštěhradské železnice.  
(Česká severozápadní dráha) 
platný od 9. prosince 1871 do odvolání (t. j. platný ode dne otevření trati Březno-Karlovary 
a poboč. tr. Dršnice-Frant. lázně). 
[Vlastní jízdní řád není zařazen do přepisu] 
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Nové prachárny. Při schůzi dne 11. t. m. upustila místní komise od stavby pracháren na 
výšinách u Ruzíně a rozhodla se pro místnosti na císařských statcích u Hostivic ve výměře 
pěti jiter. Čtvereční sáh odkoupí se za 90 kr. Stavba pracháren i s vedlejšími staveními 
bude do července příštího roku ukončena. 
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Místa učitelská: 
[…] 
V škol. okr. smíchovském místo poduč. v Hostivicích se sl. 280 zl. a bytným 40 zl.; do 
15. února. 
[…] 

 
 

Pražský denník 
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Z Hostivic, 18. ledna. V noci na sobotu byla v naší obci velmi odvážlivá loupež 
spáchána. Statkáři panu Janu Náprstkovi bylo téže noci za 700 zlat. rozličných věcí z půdy 
odcizeno. Mezi ukradenými věcmi se nalézalo více stříbrných tolarů, dvacetníků a jiných 
mincí, pak množství rozličného šatstva, peřin a všelijakých látek. Mimo to odcizili lupičové 
čeledínu Bukvičkovi celý oděv a pak peřinu, v níž bylo ještě nesedrané peří nacpáno. 
Z toho je zjevno, že lupičům padla tentokráte tučná kořist do ruky, z níž se ale dlouho 
netěšili. Dva z nich byli za nedlouho po skutku dopadeni. Jsou to jistý Jan Scholz a Jan 
Loos oba z Nového Strašecí. Muže tyto potkal ráno po spáchané loupeži kameník pan 
Voráček ze Žehrovic blíže Jenče, kterak se za podezřelých okolností směrem od Hostivic 
s ranci na zádech plížili. Z počátku toho nedbal, když se však o loupeži v Hostivicích 
dozvěděl, udal vše ouřadu, který ihned zakročil. Vyslaní četníci nalezli v bytě obou 
podezřelých mužů více věcí z krádeže té pocházejících. Následkem toho byli oba zatčeni 
a okresnímu soudu v Unhošti dodáni. 
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Dodatkem ku zprávě z Hostivic, jednající o loupežném přepadnutí statkáře p. Jana 
Neustupy doplňujeme tutéž v ten smysl, že jeden za zatčených lupičů jmenoval se Frant. 
Loos a nikoli Jan Loos ze Strašecího. 
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Z Hostivic. Věc na první pohled dosti nepatrná, a přece mnohovýznamná zajímá mne 
velice v t. listech – výkazy to dobrovolných příspěvků pro rodinu zvěčnělého J. Auštěckého. 
S radostí velikou znamenám, jak neunavené snaze přátelského kruhu mužů povoláním 
svým sbratřených podařilo se tak značnou část peněžitou sebrati. Číslice v řečených 
výkazech obsažené jsou výmluvným důkazem bratrské lásky a úcty, kteráž i za hrobem 
trvalé místo sobě zachovává v srdcích těch, kteří zvěčnělého znali a oceniti jej dovedli. Kéž 
by tak všude bylo, kéž by druh druha vždy tak ctil a miloval, jak to co kolegové, ba co lidé 
sobě povinni jsme; láska taková zajisté pak bude vždy pramenem šlechetné obětovnosti, 
jakéž krásný příklad podala „Bes. Učit.“ při prvním nezapomenutelném svém redaktorovi. 
S potěšením zaznamenávám, že i v našem úzkém sboru učitelském, který co nejdříve 
o jednoho člena bude rozmnožen, panuje shoda a svornost, které se podařilo mnohý 
podnik ve prospěch školy a na sblížení se našeho čilého občanstva se školou provésti. 
Připomínám zde z nejnovější doby dětské hry, kterouž provedla školní mládež přičiněním 
říd. uč. velezasl. pana J. Tůmy, ml. uč. Fr. Šimka a zdejšího kaplana, p. P. H. Hase, jenž 
k naší žalosti přesazen jest. Hra tato vynesla nejen značný peněžitý příspěvek (k 47 zl.) na 
zakoupení potřebných školních vyučovacích prostředků, ale spůsobila i rodičům nemalých 
radostí, ješto dětské divadlo u nás novinkou bylo. Hrál se Pravdův „Štědrý večer“. Po 
představení, kteréž se jak náleží vydařilo, nastalo podělování hercův i ostatního „drobného 
školního publikum“ pokrmy a rozličnými dárky vánočnímu, kteréž k účelu tomuto občané 
zdejší i okolní hojně snesli. 
Nemohu též mlčením pominouti, že v nynějších rozháraných poměrech málo která obec 
lne ke škole tak a tak obětivou se prokazuje, jako Hostivice a přiškolené k ní obce: Sobín, 
Jeneč malá, Litovice a Břve. V tomto ohledu může i nejmenší z těchto obcí vzorem býti 
mnohé značnými fondy se honosící obci. Na doklad toho uvádím ještě, že obce tyto 
z vlastního popudu se o to zasadily, aby škola hostivická rozšířila se na trojtřídní, 
nestrachujíce se většího nákladu, který jim tím vzrostl. – Aby vlast naše hojností 
takovýchto obcí honositi se mohla, tomu srdečné „Na zdar!“ –m– 
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Uprázdněná místa.  
Místo kancelisty u c. k. okresního soudu v Březnici – Místo poštmistra v Hostivici; kauce 
obnáší 200 zl. – U c. k. hlavního celního úřadu v Žitavě v Sasku místo výběrčího s ročním 
služným 1 100 zl. a svobodným bytem nebo příbytečným; nutno však složiti kauci. 
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Smíchov-Hostivice. Na hostivicko-smíchovské trati buštěhradské dráhy jsou už nádražní 
stavení ve všech stanicích dostavěny, a sice: v Jinonicích (pěkné velké stavení), na Cibul-
ce, v Řepích a v Hostivicích. Stanice hostivická, v níž nalézají se troje koleje, byla už 
obchodu odevzdána, a sice v připojení ku trati Hostivice-Bruska. Minulou sobotu kladen 
poslední kámen na první viadukt v Hlubočepech. Dnes bude dokončen druhý viadukt. 
Lešení jest již sbouráno a s montírováním bylo započato. 
 
 

Pražský denník 
20. dubna 1872 

Strana 4 – inzerát 
 
Zedníky na stavbu pracháren v Hostivici za Bílou Horou, pak cihláře do cihelny u Vršovic 
přijme Ant. Jauris, stavitel za žitnou branou č. 149. (1151)–1 
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Kuratorium, které „řídí“ záležitosti rozpuštěné vlastenecko-hospodářské společnosti, chce 
mermomocí na sebe strhnout jaksi nejvyšší správu hospodářských zájmů království české-
ho. Tak rozesýlá zase náměstek starosty onoho kuratoria dr. Jos. Lumbe majitelům hospo-
dářství přípisy následujícího obsahu: K cíli důstojného provedení mezinárodního závodění 
se žacími stroji, zamýšleného v druhé polovici měsíce července 1872 v Hostivicích u Prahy, 
dovoluje si uctivě podepsané kuratorium vyzvati Vašnost k účastenství v pracích dotý-
čeného výboru, an podnik tento v nynější době důležitým jest pro rolnictvo naše. Pakli se 
rozhodne Vaše Blahorodí, přijmouti čestné povolání toto, očekává zdvořilé podepsané 
kuratorium v osmi dnech laskavou odpověď a oznámí na to odbor, v kterém Vašnost 
působiti ráčí.“ – Divíme se věru, praví „P.“, jenž tuto zprávu sděluje, jakým právem pan 
dr. Lumbe, resp. vládní kuratorium může takovýmto spůsobem vtírati se do celé záležitosti 
a zasahovati tak podivně do samosprávné činnosti občanstva, které zajisté k svrchu dotče-
nému závodění, uzná-li toho potřebu, osoby schopné samo vyšle. Ostatně nedocházejí, jak 
se dovídáme, přípisy p. Lumbovy povšimnutí. 
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Dary povodní v neštěstí uvedeným.  
[…] 
Z Řep sbírkou p. Máry mezi dohlížiteli a dělnictvem na železnici trati Smíchov-Hostivice 
buštěhradské: p. Hynek Mára a choť Marie 2 zl. 50 kr., M. Vaníček 5 zl., Fencl 2 zl., Mertl 
a choť Barbora 8 zl., Mertlová M., Petrová A. po 50 kr., Petr, Mladý po 1 zl., Bušek a choť 
4 zl. 35 kr., Glaser a choť 2 zl. 60 kr. Zedníci na stanici v Hostivicích 2 zl. 20 kr. Pp. Müller 
2 zl., Kalivoda 1 zl., dělníci s heslem: Společně si pomáhejme“ 5 zl., dělníci v Řepích 2 zl. 
40 kr., dělníci p. Buška darovali po 10 kr. až 30 kr., Sefrenek 50 kr., 5 zl. 65 kr. Dělníci 
p. Glasra 4 zl. 53 kr. Strážníci Brožek 40 kr., Josífek, Brabec, Spurný, Veronáč, Šiška po 
30 kr., Novák 20 kr., 2 zl. 10 kr., Kučina 30 kr., Tichý a Krejčík po 25 kr., 50 kr. 

48 zl. 13 kr. 
[…] 
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Velectěnému panu Antonínu Stárkovi, mlynáři pražskému a starostovi spolku mlynářských 
k dnešnímu dnu srdečné „Na zdar!“ 
2733 Členové spolku v Jenči a Hostivicích. 
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Kupecký krám buď s regály neb bez nich, jest hned neb od Jakuba k pronajmutí; k tomu 
přináleží byt o 2 pokojích, sklep a skladiště. Bližší zprávu podá Vavř. Kozák čís. 2 v Hostivi-
cích; obec tato čítá 100 čísel a nachází se v místě železniční stanice.  2761 
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Ze spolku posluchačů inženýrství. Dnes ve čtvrtek odpoledne o 2. hodině podnikne 
spolek vědeckou vycházku ku rozsáhlé stavbě nové trati dráhy buštěhradské vedoucí 
z Prahy do Hostivice. Co přispívající členové přistoupili dále ku spolku pp.: Jan Muzika 
a Václ. Muzika, podnikatelé pražsko-duchcovské dráhy, Jos. Vávra, inženýr v Jirkově, 
J. Hofmann, inženýr pražsko-duchcovské dráhy a F. Mráz, generální ředitel téže dráhy. 
Ctěný p. prof. Niklas daroval spolkové knihovně 2 ročníky vědeckého časopisu „Die Bauge-
werbe“ redakcí J. Finka v Darmstadtě vycházejícího. 
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Konkurenční zkouška žacích strojů v Hostivicích. Ustavičně vzmáhající se nedosta-
tek pracujícího lidu pro polní hospodářství jest hlavní příčinou rozšiřování se a zdokona-
lování rozličných hospodářských strojů, z nichž některé u nás užívané již také dokonalosti 
dosáhly, že skorem úplně vyhovují veškerým požadavkům, což zejména platí o větších 
strojích secích a mláticích. Za to ale nedocíleno až dosud úplné shody v otázce, který žací 
stroj z nynějších známých soustav nejlépe hodí se pro naše poměry. Za příčinou tou 
pomýšlel výstavní výbor vlastenecké společnosti hospodářské již roku loňského na uspořá-
dání konkurenční zkoušky strojů žacích, avšak nebyl s to všechny potřebné přípravy v čas 
vykonati, aby zkouška ta neminula s původního účele a žádoucího výsledku, tak že celá 
záležitost ta musela odložena býti na letošek. Uveřejnili jsme již program v záležitosti té 
výstavním výborem vydaný, dle kteréhož měla se konkurenční zkouška v polovici července 
na rozsáhlých polnostech dvoru Hostivického podniknouti. Vrchní ředitelství statku J. M. 
krále Ferdinanda Dobrotivého, jež vždy ochotu svou velmi okázale osvědčuje, dalo svolení 
k propůjčení polností a osení dvoru hostivického pro zkoušku a hledělo všemožné účeli 
tomu rozličnými domácími přípravami napomáhati. Avšak dříve než žádoucí zkouška ku 
prospěchu a dobru všeobecnému se podniknouti mohla, byla známým způsobem vlast. 
společnost hospodářská zastavena, a tím další činnost všech odborů, tedy i výstavního 
výboru přerušena a další správa i řízení záležitostí spolkových Kollerovskému kuratoriu 
odevzdáno. Kuratorium toto, s nímž žádný náš spolek hospodářský ve spojení vstoupiti 
nechce a nemůže, rozhodlo se, že konkurenční zkoušku provede a žádalo vrchní ředitel-
stvo statků J. M. krále Ferdinanda, aby k účeli tomu dle dřívějšího slibu polnosti a osení 
dvoru Hostivického i jemu ponechalo, následkem čehož a vzhledem k důležitosti zkoušky 
té svolení odepřeno nebylo. Když ale kuratorium jalo se naše hospodářské spolky k súčast-
nění se vysláním zvláštních plnomocníků vybízeti, přinesly některé politické časopisy naše 
o tom zprávu a zrazovaly od všelikého účastenství. Následkem toho obdrželi jsme více 
dotazů; i neváháme úsudek svůj pronésti v tento smysl: Uvažujíce, že rolníci naši jsou 
nuceni víc a více strojů hospodářských užívati a že zejména stroje žací pro rolnictví naše 
v nemalé jsou důležitosti, že ale právě stroje tyto vyrábějí se v nejrozmanitějších 
soustavách; uvažujíce, že myšlenka i program konkurenční zkoušky v Hostivicích vyšly 
z lůna vlastenecké společnosti hospodářské a že rolnictvu našemu tím poskytne se vhodná 
příležitost seznati nejvýhodnějšího a nejprospěšnějšího, navrhujeme, aby naše hospodář-
ské spolky venkovské vyslaly své zástupce, jakož aby dle možnosti naše pokročilé rolnictvo 
ku zkouškám těm veřejně podnikaným v počtu co nejhojnějším se dostavilo, zde ze svého 
středu komisi znalců pro posouzení jednotlivých výkonů zvolilo, kterážto komise nedbajíc 
úsudků, ba ani nevšímajíc si sboru soudců Kollerova kuratoria, by po bedlivém uvážení 
a výsledcích podniknuté zkoušky své samostatné dobrozdání sepsala a v časopisech ku 
prospěchu všeobecnému uveřejnila. – Znajíce ochotu vrchního ředitelstva i domácí správy 
v Hostivicích, ujišťujeme, že všem vyslancům našich hospodářských spolků dostane se 
přijetí co nejvlídnějšího a nejsrdečnějšího a že veškeré úřadnictvo statku bude jim radou 
i skutkem ve všem nápomocno; kromě toho poskytne se přítomným hostům příležitost 
k ohledání průmyslového hospodářství polního, zdárného chovu dobytka, dokonalých 
strojů hospodářských v hojném a pestrém množství, jakož i rozličných závodů průmys-
lových. „HŘ.“ 
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Pan Josefu Novotnému, starostovi obce litovické. 
V čísle 161 „Pokroku“ žádáte okr. výbor, aby peněžitou částku vyplacenou r. 1871 
p. Fr. Novotnému z Litovic za vyhazování sněhu na silnici karlovarské nazpět vymohl, 
jelikož jak prý se okr. výbor lehce přesvědčit může, práce ta v žádném poměru k nákladu 
není, jakož i upozorňujete, aby se na takové výlohy příště pilně pozor dával. 
Co vysvětlující odpověď sloužiž Vám toto: 
To snad Vám co obecnímu starostovi musí býti známo, že prohazovati sníh na okresních 
silnicích jsou povinny obce, když jejich okršlek není přes míli cesty vzdálený, a že okr. zast. 
za takovéto prohazování dává odměny denně 45 kr. c. m. na jednu osobu. 
Tedy jen starostové obecní obstarávají prohazování sněhu a také výplatu odměny. 
Tak se stalo loňského roku i ve Vaší obci, neboť tam, jak výkaz výloh z odklízení sněhu na 
karlovarské silnici Vámi co starostou obecním potvrzený dokazuje, vyplaceno do Vaší obce 
10 zl. 35 kr. dne 23. prosince 1871. 
Podivná to tedy neshoda, když vyzýváte v nadzmíněném čísle „Pokroku“ za vymožení 
peněžité částky, jelikož práce v žádném poměru k nákladu nebyla – a přece Jste výkaz 
o tomto nákladu potvrdil, že jest pravý a že může býti v něm udaný obnos vyplacen. 
Dokazujete tím, že Jste jen toliko vy sám nesprávnou výlohu okresní pokladny zavinil, 
předloživ nespravedlivý účet, který přec okr. výb. ani skoumati vyslýcháním snad jednot-
livých dělníků nenapadlo. 
Za oznámení trestního tohoto pádu a za nynější spravedlivé obhajování jmění okresního 
zasluhujete pochvalu; zároveň ale oznamujeme Vám, že s Vámi zavedeno vyšetřování a že 
jen od Vás vrácení oné výlohy vymáhati budeme. 
Jest ovšem politování hodná událost, když konečně ani na starostu obecního spoléhati se 
nelze, pak ovšem bude okr. výbor nucen Vašeho upozornění příště používati a na takové 
výlohy pilně pozor dávati. 
Okresní výbor unhošťský, dne 17. června 1872. 2861 
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Smíchov-Hostivice. Ředitelství buštěhradské dráhy oznamuje, že dnešním dnem (3. čer-
vence) vzdána obchodu trať Smíchov-Hostivice, avšak pro dovoz zboží. Na trati té jsou 
následující stanice: Smíchov, Jinonice, Cibulka, Řepy a Hostivice. 
 
 

Pražský denník 
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Letohrádek Hvězda bude příštího jara od zásob střelného prachu vyklizen, neboť stavba 
nových pracháren u Hostivic bude na zimu dokončena, a jakmile nová stavba vyschne, 
počne se tam prach z Hvězdy převážeti. 
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V příčině žacích strojů. Podává A. Šrámek z Jarpic. 
Jak známo, má být v Hostivicích uspořádána konkurenční zkouška se stroji žacími – než tu 
naskýtá se otázka, bude-li to i s prospěchem pro menšího rolníka? 
Jsme přesvědčeni, že budou konkurovat krásné a úpravné žací stroje, nepochybujeme ani 
o zdárném výsledku – než kolik z toho všeho bude moci upotřebit rolník menší? Ano stroje 
budou vkusnou a vhodnou úpravou vynikat, poseče se jimi denně 30–40 měr výsevu; než 
cena peněžní pro menšího rolníka bude příliš vysoká, jinak budou také těžké a pro ven-
kovské cesty a na menší pole zejména ouzké nebudou se snad ani hodit? 
To vše dlužno uvážit jak menšímu rolníku, tak i továrníku samému. 
Jestiť to pro nás menší rolníky jaksi osudem, že když velké statky využitkovaly práci strojů, 
teprv pak se nám jich také za úděl dostane. 
Ovšem prý již opravené, pro menšího rolníka příhodné, poněvadž se dříve hned nemohlo 
na to pomýšleti. Povšimněme si např. strojů secích. Úprava i cena byla taková, že menší-
mu rolníku i při nejlepší vůli nebylo možno pořídit si jich. 
Tak anglický stroj 11řádkový stál 400 zl., tuším že se cena jeho podnes valně nezmenšila; 
konečně náš dělník učinil nám možné pořídit si stroje takové za poloviční cenu, které co do 
účinku anglickým ničeho nezadají. 
Zde tedy to vězí: aby byly stroje dobré, laciné, vhodně upravené ku snadnému s nimi 
zacházení a malému rolníku přístupné. 
Toho ovšem není dnes ještě při strojích žacích; stroj, který stojí dnes 4–500 zl., nemůže si 
pořídit rolník menší, jest to cena, ne-li příliš, tedy aspoň poměrně vysoká; jinak jest také 
příliš těžký, doprava na pole obtížná a na mnohých polích (hlavně úzkých, krátkých) nelze 
ho ani užívati. 
Běží tedy především o to: aby s žacím strojem bylo možno jeti po každé cestě, pracovati 
na každém poněkud rovném poli, a pak aby cena byla menší pro malého rolníka dostižná. 
Aby tomu bylo vyhověno, budiž žací stroj všeliké zbytečné tíže zbaven, upraven v menším 
rozměru, tak asi, aby požne-li velký žací stroj denně po 30–40 měr. polí, požal zmenšený 
stroj asi 12–15 měr, což pro malého rolníka postačí, a stroj takový může tudíž být za cenu 
aspoň poloviční. 
Bude-li toho docíleno, o němž není pochyby, získají tím průmyslníci sami, neboť pak sotva 
bude obce jediné, která by žacích strojů neměla a s prospěchem jich neužívala. 
Tím způsobem pak vyskytne se pro toto odvětví průmyslu nové zřídlo příjmů a pro hospo-
dářství prospěch a úleva. 
Dále sluší uvážiti, že užíváním strojů zamezí se ztráta velkého množství zrní, které nedos-
tatkem dělníků na poli se vytrolí a na zmar přijde. 
A nespatřujeme-li po žních, že kde bylo strniště zoráno, v krátké době jest hustou zelení 
porostlé, jako by bylo oseto. Jaká to ztráta a pomoci není. 
Ač není mi známo, jsou-li již takové stroje, za něž se zde přimlouvám, aneb bylo-li by 
možno co nejdříve nedostatku jich odpomoci, mám přece za to, že bude výhodno, aby 
v listech odborných, jakož i se strany příslušné děla se často rozprava o strojích žacích pro 
menší hospodáře, aby bylo bedlivě postaráno, jsou-li již takové a nejsou-li, aby průmyslníci 
byli na to upozorněni a vyhověli pokud možno nezbytné potřebě. 
Jen obapolnou snahou možno dodělati se prospěchu pro rolníka i průmyslníka a tím 
i zvýšiti blahobyt obecný. 
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Stavba nových pracháren u Hostivic bude letos na zimu dokončena. 
 
 

Pražský denník 
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Závodění žacích strojů. Ke zkouškám, které se u Hostivic se žacími stroji podniknou, 
jest již 21 přihlášek pohromadě; záložní stroje nebudou dovoleny. Závodění počne, jak 
jsme již dříve řekli, 31. t. m. a zvláštní vlaky pojedou na buštěhradské dráze ze Smíchova 
do Hostivic a zpátky. 
 
 

Pražský denník 
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Zruční zedníci a nádenníci obdrží trvalé a stálé zaměstnání při stavbě pracháren u Hostivic. 
K doptání tamtéž. (2287)–2 
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Z dráhy buštěhradské se nám oznamuje, že dnešním (20.) dnem započne úřadovati ex-
positura hlavní celnice na smíchovském nádraží téže dráhy. Dále započala dnem 1. srpna 
přímá doprava zboží mezi stanicí pražskou (Bubny a Smíchov) a drahami porýnskými. Pře-
vážení nákladů děje se na Hostivice za zmírněnou sazbu. 
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V Hostivicích býval pěkný gotický kostel, o němž podání tvrdilo, že byl Karlem IV. 
vystavěn. Ve své nové úpravě má dvanáctero oken slohem zcela rozdílných a hrobní 
kameny bez okolku vyhozeny na hřbitov. O této „restauraci“ se napsalo a uveřejnilo 
mnoho článků, voláno o pomoc, avšak marné; jeť z Hostivic až do arcibiskupského paláce 
na Hradčanech příliš daleko!!! 
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Pozvání 
P.T. pány hospodáře, znalce a veškeré přátele rolnictví zveme tímto uctivě k účastenství 
na mezinárodní závodění se žacími stroji, které se odbývá na velkostatku Jeho 
Veličenstva císaře Ferdinanda v Hostivicích u Prahy ve středu dne 31. t. m. z rána 
počíná a následující dni potrvá.  
Vstupní lístky po 50 kr., pak lístky pro celou dobu závodění platící po 1 zl. 50 kr. lze dostati 
až do 30. t. m. v písárně výboru číslo 799-II. 2. patro sv. Václavské náměstí a ode dne 
zahájení u vchodu na závodiště. 
K dopravení pánů účastníků a hostů lze použíti následovních vlaků na stanici hostivickou. 
Jízda do Hostivic dne 31. července 

O 6. hodině 50 minut ráno ze státního nádraží 
O 8. hodině 50 minut ráno ze státního nádraží 
O 1. hodině 50 minut odpoledne ze státního nádraží 

Jízda z Hostivic do Prahy 
O 12. hodině 37 minut o polednách 
O 5. hodině 53 minut na večer 

Následující dni zůstane ten samý pořádek jízdy s jedinou výjimkou ranního vlaku o 6 hodin 
50 minut. 
Změny a přídavky k tomuto programu vyhlásí se návěstím na rozích. 
V Praze dne 24. července 1872. 
 Dr. Jos. šl. Lumbe, W. Bedř. baron Riese-Stallburg, 
starosta výboru pro závodění se žacími stroji předseda kuratoria c. k. vlasten. hosp. spol. 

Bernh. Eichmann 
zpravodaj komitétu 

(2390)-1 
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Pozvání  
P.T. pány hospodáře, znalce a veškeré přátele panství zveme tímto uctivě k účasti na 
mezinárodní závodění se žacími stroji, 
které se odbývá na velkostatku Jeho Veličenstva císaře Ferdinanda v Hostivicích u Prahy 
ve středu dne 31. t. m. z rána počíná a následující dni potrvá. Vstupní lístky po 50 kr., 
pak lístky pro celou dobu závodění platící po 1 zl. 50 kr. lze dostati až do 30. t. m. 
v písárně výboru číslo 799–II. 2. patro sv. Václavské náměstí a ode dne zahájení u vchodu 
na závodiště. 
K dopravení pánů účastníků a hostů lze použíti následujících vlaků na stanici Hostivickou. 
Jízda do Hostivic dne 31. července 

O 6. hodině 50 minut ráno ze státního nádraží 
O 8. hodině 30 minut ráno ze státního nádraží 
O 1. hodině 30 minut odpůledne smíšený vlak z Buben 

Jízda z Hostivic do Prahy 
O 12. hodině 37 minut o polednách 
O 5. hodině 33 minut na večer 

Následující dni zůstane ten samý pořádek jízdy s jedinou výjimkou ranního vlaku o 6 hodin 
50 minut. 
Změny a přídavky k tomuto programu vyhlásí se návěstím na rozích. 
V Praze dne 21. července 1872. 
 Dr. Jos. šl. Lumbe, W. Bedř. baron Riese-Stallburg, 
starosta výboru pro závodění se žacími stroji předseda kuratoria c. k. vlasten. hosp. spol. 

Bernh. Eichmann 
zpravodaj komitétu 
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Závodění se žacími stroji na velkostatku v Hostivicích počne dnes ráno. Jak se dovídáme, 
bude oučastenství velmi čilé. Buštěhradská dráha vypraví do Hostivic zvláštní vlaky o sní-
žených cenách. 
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Z Hostivice. (Zábava šk. mládeže.) 
Učitelé školy hostivické uspořádali k závěru šk. roku, dne 8. července, šk. mládeži 
vycházku do Sobína, asi ¾ hod. od Hostivice vzdáleného. Po předchozích slav. službách 
božích vyšel zástup malých, práporečky a p. ozdobených občánků, kteréž velcí doprovázeli, 
od budovy školní, maje v čele hudebníky, národní písně pilně hrající. Stateční občané 
sobínští, okrášlivše příbytky své věnci a práporci, hlučným provoláním a hřímavou střelbou 
z hmoždířů výletníky co nejsrdečněji uvítali. Paní Kalousová ochotně propůjčila k tomuto 
účelu svou krásnou, velikou zahradu, kdež si mládež u přítomnosti velkých – mladých 
i starých – do libosti zpívala, rozmanitými hrami nenuceně se bavila, brzy vábným zvukům 
národních písní, brzy švitorným deklamacím naslouchala. Že se ani potřebného a nále-
žitého občerstvení nenedostávalo, netřeba šíře vykládati. – Paní Kalousová vystrojila 
přítomným hostům společný oběd, začež jí jménem všech pohoštěných a vlídně přijatých 
katecheta, p. P. Čejka, poděkování učinil. O půl deváté večerní vrátili se výletníci zpátky do 
Hostivice, kdež byli od svých milých radostně přivítáni. Mládež z přiškolených obcí rozešla 
se po odehrané před školní budovou „Kde domov můj“ se svými rodiči neb sourozenci do 
svých domovů. – Jménem sboru učitelského budiž tuto srdečný dík projeven paní Kalou-
sové a všem občanům, kteří slavnosti této vřelého podílu brali. -m- 
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Závodění žacích strojů. Včerejšího dne navštívil také pan místodržitel baron Koller pole 
u Hostivic, kde se zkoušky se žacími stroji dějí, prodlel zde dvě hodiny a byl přítomen práci 
konané s jednotlivými stroji, jakož i se strojem, který ministerium orby zaslalo. Když pan 
místodržitel pole opouštěl, děkoval mu pan baron Riese-Stallburg za péči, již polnímu 
hospodářství prokázal, ostatní pak hosté provolali panu místodržiteli trojnásobné „sláva“. 
Toho dne závodilo v žetí 13 strojů zapřažených voly, jimž bylo vykázáno pod půl jitra. Při 
tom se obzvláště vyznamenaly stroje M. Hofherra z Vídně a stroj „Champion“ firmy Stone 
a Lithalla na Smíchově. 
 
 

Pražský denník 
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Závodění žacích strojů v Hostivicích. 
Ve středu zkoušely se na hostivickém panství J. Vel. císaře Ferdinanda žací stroje, jichž se 
v Rakousku posud neobyčejný počet sešel. Pozemek k tomu ustanovený měl pod 50 jiter 
nejkrásnější pšenice a jest v ouplné rovině. Podnět k tomuto závodění zadal výbor zastu-
pující rozpuštěnou vlast.-hospodářskou společnost. 
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Hned záhy z rána přivezl ranní vlak sta oučastníků z Prahy do Hostivic a brzy přijel i druhý 
vlak. Četní polní hospodáři, hospodářští ouředníci skoro ze všech končin Čech ano i z ji-
ných zemí a velké množství velkostatkářů, členové zemského výboru, dvorní rada a poli-
cejní ředitel p. Marx, pan místodržitelský rada rytíř Adda a pan baron Riese-Staliburg co 
předseda tohoto podniku byli přítomni. 
Na místě vykázaném byly pro potah a stroje zřízeny baráky, okrášlené prapory a chvojí, 
pro hosty byly přichystány stánky i restaurace. Pole byla vyznačena prapory všelikých 
barev. Pro každý stroj bylo jedno jitro výsevku k požetí vykázáno. Rozhodčí soud sestával 
z 32 osob. Odměny záležely pro koňský potah v zlaté státní medaili se 40 dukáty 
a v stříbrné medaili s 20 dukáty, pro potah s voly v stříbrné státní medaily se 40 dukáty 
a v stříbrné medaili s 20 dukáty.  
Zprvu přihlásilo se 28 strojů, z těch bylo však 6 odmrštěno. Od c. k. ministerium orby 
zaslaný žací stroj, který sám obilí skládá a do snopů váže, nezávodil s ostatními. 
Závodění počalo o půl deváté hodině ráno se strojem Burdíkovým, jež patří bratřím Hanke-
ovým v Nové Košici v Sasích a se strojem firmy Wood z Nového Yorku. Poslednější stroj 
pracoval dosti čistě, zabírá daleko, odhazuje však obilí na malou vzdálenost, takže některé 
klasoví přijde pod koňská kopyta. Stroj ten je řetězový, avšak někdy se snop pod řetěz 
zaplete a tím se stroj o deset minut zdrží. Saský stroj trochu z těžka chodí a nepravidelně 
pokládá, ostatně žne dosti dobře. 
Dále vstoupil stroj „Kirbey“ páně Osbornův. Stroj má ty výhody, že nechává po sobě malé 
strniště a klasy daleko odhazuje, chodí lehce, jen někdy lámou se o lopatky stébla. 
Stroj „Nový Pokrok“ Richarda Hrouského a syna pracuje čistě, stele mnoho a dobře obrací, 
jde velmi lehounce, váže na drobno a při silném obilí má čtyry při slabším dvě hrabice. 
Stroj „Kormik“ z Chikaga obeslaný od Friedländra a Franka ve Vídni žal velmi pěkně, 
pokládal prostřední hrstě, má však trochu obtížnou soustavu. 
Stroj „Burdík-Ceres“ firmy Osborne a spol. z Nového Yorku (od Schwarze a Skroupa 
v Praze) žne rovně, nechává strniště 4 až 6 palců vysoké, netrhá stébla, jen některé po 
kraji trochu přimáčkne; ostatně jde stroj pravidelně. 
Samohybný žací stroj dle nejnovější soustavy „Royal“ Samuelsona a spol. (zástupce 
Umrath a spol. v Praze) má jen 890 liber váhy a sestává jen ze čtyř kol s ouplně mosaz-
nými ložemi. 
Jde pralehounce a dobře skládá, žne rovně, pohybuje se tiše a neuráží nikde klasy. Podob-
né vlastnosti má také stroj Hofherrův z Vídně, nemá však sedadlo pro kočího. 
Stroj „Champion“ Waltra a Wooda (zástupce Stone a Lythall) žně důkladně a stejně 
a pěkně pokládá, nechává strniště jen 3 až 4 palce vysoké, neuřezává klasy a nemačká 
kraje, netrousí stébla a dobře lze s ním zacházeti. 
U stroje „Sweepstakes Harvester“ Johnsona z Nového Yorku (zástupce Klayton a Schuttle-
worth) lze šroubováním dělati menší neb větší hrstě, také kozlík lze zvýšiti a snížiti, dobře 
žne, avšak v ouzkých polních cestách je obtížné dovážení stroje. 
Co se týče doby práce, vyznačily se stroje „Burdík-Ceres“ a „Champion“ nejkratším časem, 
neboť požaly za hodinu, do níž ještě tři minuty scházely, celé jitro výsevku. Závodění bylo 
dopoledne přerušeno náhlým deštěm, odpoledne se však zase vyjasnilo a ve 3 hodiny se 
v žetí pokračovalo. 
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Pražský denník 

4. srpna 1872 
Strana 1–2 

 
Závodění žacích strojů u Hostivic konané, skončilo v pátek odpoledne. Téhož dne 
navštívil závodiště pan arcivévoda Ludvík toskánský s panem místodržitelským vicepresi-
dentem rytířem z Riegershofenu, kdež je předseda výboru pan baron Riese-Stallburg 
uvítal. Závodění skončilo rozdílením odměn, načež pan baron Riese-Stallburg třikráte 
„sláva“ císaři pánu a pak též bouřlivé „sláva“ Jeho Vel. císaři Ferdinandu, kteří podniku své 
podpory dopřáli, za všeobecného souhlasu pronesl. Slavnost skončena pak hostinou v hos-
tivickém dvoře. 
 
 

Český lev 
18. srpna 1872 

Strana 2 
 

Národní hospodář. 
Závodění žacích strojů odbýváno dne 31. čer., pak v prvních dnech srpnových na statku 
císaře Ferdinanda v Hostivicích. Stroje byly taženy dílem koňmi, dílem voly. Mnoho slibová-
no zejména od strojů takových, které samy vážou; avšak sliby ty osvědčily se bídnými, 
neboť nevázal ze strojů jediný. Dne 1. srpna vynesla komise k tomu ustavená svůj rozsu-
dek nad stroji: Při závodění žacích strojů s potahem koňským přisouzena první cena zlatá 
medaile a 40 kusů dukátů ve zlatě stroji „Rojal“ dle přihlášek č. 1. 
 
 

Pražský denník 
3. září 1872 

Strana 2 
 
Výmaz firmy: „Br. Baum“, následkem vzdání se společenského obchodu se zbožím 
smíšeným v Hostivicích. 
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Beseda učitelská 

5. září 1872 
Strana 429–430 

 
Z Hostivice. (Počátek šk. roku. Historická data i škole zdejší. Rozšíření školy. Nový 
administrátor. Místní poměry a zvýšení služného.) 
Dne 2. t. m. započal obvyklým „Veni sancte“ šk. rok, dle mého zdání od založení zdejší 
„štěpnice pro Boha, vlast a národ“ 138mý. Jak se nám totiž zpráva zachovala, založena 
byla zdejší farní škola r. 1735 od Marie Anny Františky kněžny z Toskány. Ku škole při-
děleny byly obce: Sobín, Brzve, Litovice a Jeneček. Jeneč odpadl r. 1838, když tam zřízena 
zvláštní škola. Na zdejší škole působili od jejího založení učitelé: N. Bouška, Jos. Horáček, 
Václ. Franc. Obzvláště velkých zásluh získal si dosavadní říd. uč. p. Jan Tůma, jenž zde již 
po 40 roků s neúnavnou pilností a velikou svědomitostí pro blaho obce se obětuje. Počet 
dětí, ku škole schopných, množí se neustále, zvláště od té doby, kdy se počaly v okolí 
hostivickém dráhy stavěti. Roku 1870 bylo zde dětí, které do školy choditi měly, 200, nyní 
jest jich již zapsaných 350. Že takovéto množení se mládeži i rozmnožení učitelů vymá-
halo, leží na bíle dni; proto se ke 2. třídě, před 92 lety založené, přidala letos na jaře ještě 
1 třída, tak že nyní zde školu třítřídní máme. To se stalo hlavně k důraznému naléhání 
zdejšího probudilého občanstva (v jehož čele stál tehda co starosta statečný občan Frant. 
Trýb), které v duševním blahu svých dítek své vlastní štěstí spatřuje. Aby pak snaha rodi-
čův úplně dosažena byla, vynasnažil se sbor učit., seč síly jeho stačily, aby úkolu svému 
sice bez zevnějšího hluku a lesku, ale tím jistěji nekvapnou a stálou prací dostál. V té 
příčině gratuluje si sbor, že našel mocného spojence a vydatného podporovatele svých 
snah v panu P. Ferd. Čejkovi, který, byv povolán na zdejší faru co administrátor dne 
1. prosince 1871 za neutěšených poměrů společenských, které tenkráte k největší žalosti 
všech mírumilovných občanů zde se byly uhostily, uvázal se v dosti obtížný úřad tento. 
Laskavým zacházením s mládeží, o jejíž vzdělání usilovnou péči vede, jakož i nelíčenou 
přímostí povahy své brzy získal si srdce dítek i lásku osadníkův, což nemálo k tomu přispě-
lo, že mohl na bývalé poměry působiti. Vzhledem pak ke sboru učitelskému musí se zde 
podotknouti, že zde více, než kde jinde, ukázáno, že když na obou stranách charaktery 
přímé a mysle o dobro věci zaujaté, zcela dobře „církev“ se „školou“ v dobré harmonii žíti 
může i při nynějších labyrintech, povstalých nov. šk. zákony. Že pak takto spojenými silami 
mnoho dobrého docíliti lze, i zde na novo se potvrdilo a výsledky toho jsou zajisté příčinou, 
že zdejší učitelé i duchovní požívají vážnosti obecenstva, což, prý, ale jistým pánům není 
právě milé; jestiť velebný pán totiž členem obec. výboru, v němž říd. učitel co náhradník 
zasedá, mladší pak učitel jest obec. písařem, dostávaje za práci tu přiměřenou renumeraci. 
Bylo-li lze v naší obci před nedávným časem za malý peníz se stravovati, jest nyní toho 
pravý opak; neboť stavěním drah přibylo do osady naší množství pracovního lidu a úřed-
níků, čímž potraviny velmi zdražily se, tak že vše dráže než v Praze platiti se muselo. Za 
takových poměrů nemohli učitelé zdejší jinak jednati, než žádati za zvýšení služného, 
kteréž ani k uhražení nejnutnějších potřeb životních nestačilo. Sl. c. k. okr. šk. rada vzavši 
upřímné vylíčení nesnesitelných poměrů těch v úvahu, vřadila školu zdejší nařízením ze 
dne 16. srpna t. r. z 3. třídy platu do druhé, což bude zdejšímu učitelstvu nejen pobudkou 
ale i možností, že spokojeněji a bezstarostněji bude moci úřadu svému věnovati se. Pravdi-
vá jest tedy přece průpověď: „Kdo klepá, tomu bude otevřeno.“ Š. 
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Pražský denník 

14. září 1872 
Strana 2 přílohy 

 
Kuratorium vlast.-hospodářské společnosti […] v poslední své schůzi […] Konečně 
byl k návrhu B. Eichmanna spůsob k uveřejnění ouřední zprávy o mezinárodním závodění 
žacích strojů u Hostivic schválen. 
 
 

Pražský denník 
5. října 1872 

Strana 2 přílohy 
 
Výstava ovocnářská. 
O sv. Václavě otevřel ovocnářský ústav v Troji výstavu svoji na střeleckém ostrově v tam-
ním skleněném saloně. Výstava tato zasluhovala povšimnutí nejen u všech sadařů a zele-
nářů, ale též u hospodářů vůbec. Byly tu zastoupeny nejen plody domácí, ale také zásilky 
až z Uher ze zahrad knížete Esterházyho, kdež jest zahradníkem krajan náš. 
Nejskvělejším spůsobem byla výstava zastoupena plodinami za zahrad Jeho Vel. císaře 
Ferdinanda z Prahy a Hostivic; dvorní zahradník pan Petříkovský vystavil totiž 170 druhů 
hrušek, 20 druhů jablek, 16 druhů hroznů vinných a šestero druhů broskví. Z vystavených 
druhů mají mnohé tu přednost, že je lze uchovati až do května a června příštího roku, tedy 
do nového ovoce. Také pan Huber z Karlína obohatil výstavu […] 
 
 

Beseda učitelská 
31. října 1872 

Strana 525 
 
Hostivická Budeč bude míti dne 14. listopadu t. r. valnou schůzi o 9. hod. ranní v Hosti-
vici. 
Pořádek: 1. Čtení zápisky o schůzi minulé. 2. Přijímání členů a placení příspěvků. 3. Před-
náška p. Jos. Bukovského, učitele z Prahy, o „soustavě metrických měr a vah“. 4. Přednáš-
ka z přírodovědy p. N., člena českých mathematiků. 5. Volba výboru. 6. Volné návrhy. 
V Kněžovsi dne 20. října 1872. Fr. Sedláček, t. č. předseda. 
 
 

Národní listy 
22. listopadu 1872 

Strana 4 
 
Zpráva o mezinárodním závodění žacích strojů odbývaném na statku Hostivicích cís. 
Ferdinanda dne 31. července, 1. a 2. srpna 1872. Z nařízení „kuratoria“ vlastenecké hos-
podářské společnosti podávají na veřejnost: dr. J. B. Lambl a Gust. Schmidt. 
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Národní listy 

3. prosince 1872 
Strana 2 

 
Závěrečné přelíčení odbývati se bude tohoto měsíce u zdejšího c. k. zemského co 
trestního soudu s pp. J. V. Vlčkem, rolníkem z Litovic a Václ. Šimonem, bývalým učitelem 
v Chýni. Oba obžalováni jsou pro zločin rušení veřejného pokoje, naznačený v § 65 tr. z., 
jehož prý se dopustili tím, že „radili občanů chýnským oposici proti zákonům školním“. 
Mimo to obžalován je p. Vlček pro zločin uražení Velič. a pro přečin pobuřování značený; 
přečinu dopustil se prý tím, že přilepil v den zapovězeného tábora na sýpku jakousi 
karikaturu, zločinu uražení Velič. jakýmsi vyjádřením se na nádraží v Hostivici, kteréž jistý 
israelita z Litovic slyšel a udal. Při přelíčení bude vyslechnuto přes 40 svědků. 
 
 

Národní listy 
13. prosince 1872 
Strana 6 – inzerát 

 
Více tisíc sáhů bílého kamene tvaru nejlepšího a jakosti nejvýtečnější, se prodá za 
ceny levné buď na místě v nově objevených lomech u nádraží hostivického, anebo dopraví 
se též až na místo určené. Kamene toho lze užíti nejen co výborného, trvalého staviva, 
nýbrž i k výrobkům kamenickým. Bližší zprávu podá vlastník lomů Fr. Horešovský, obecní 
starosta v Malé Jenči u Hostivic. 5583 

 
 
 

Humoristické listy 
21. prosince 1872 

Strana 407 
 
Píseň nad dekretem 
Pro „Humory“ sbásnil Jan Karásek, c. k. okresní hejtman v Karlíně 
 
Ach můj milý Bože, pověz mi, 
proč jsem já v té Budči pověstný? 
Ona přišla od Hostivic 
bez čamary, bez poctivic; 
složila mi čestný dekret, 
že mám o ni zásluh devět, 
a já nevím ani věru, 
pro Budeč kde cnosti beru. 

Což pak jsem já pedagog? 
Ne, já nejsem žádný =gog. 
Či snad přece? ... Ach už vím: 
já proslul svým měřičstvím! 
Vždyť jsem letošního roku 
změřil vlastním okem sám, 
že na šířce málo kroků 
plavat musí obr prám. 
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Vlasť 

31. prosince 1872 
Strana 419-420 

 
Železnice české. 
Nejen v národohospodářském ohledu též i ze stanoviska válečnictví zasluhují dráhy veške-
rého povšimnutí; leč jak se to má při našich železnicích. Zdař vyhovují skutečným 
potřebám velkého obecenstva, zdař stavěny jsou co do směru svého, nač nejvíce přijde, 
tak aby nejkratší zřídily směr mezi dvěma místy důležitými? Vždy ještě společnosti železnic 
nevšímají sobě zájmů a prospěchu obecenstva, kterému veškeré zastoupení schází. 
Každodenně slyšeti jest těch nejrůznějších stížností v listech a u veřejnosti na netečné 
a bezohledné se chování železničních správ k obecenstvu. Svým časem bylo již v „Politice“ 
poukázáno řadou článků k způsobu, jakým se zde dráhy český byly stavěly. Místo, aby 
vedeny byly směrem nejkratším, jak viděti nejen v Belgii, Anglii, nýbrž i v Americe 
a Rusku, vidíme jen samé klikatiny těch nesmyslných výmyslů, neboť jedná se podnika-
telům o to, aby dle možnosti největší vzdálenost vytloukli; čím víc mil, tím větší užitek pro 
družstvo a poněvadž pánům ve Vídni na tom záleží, aby též pro sebe něco vyrazili, kývají 
ke všemu svolujíce a – mlčí. Však i to bychom pochopili, proč však se valná většina 
železnic vyhýbá Praze, jest nám nejen podezřelé, nýbrž i nepochopitelné. Místo aby byli 
spojili hlavní město Čech, kteréž předce leží středem země a veškeré zájmy vzdělanosti 
v sobě spojuje, ku př. přímo s Libercem neb Budějovicemi, činila se zajíždka z Kralup přes 
Turnov a z Prahy do Gmundu a předce jest tak přirozeno vésti dráhu přímo z Prahy na toto 
místo. Nyní jeví se pochybná stavba, a nastala nutnost stavěti poboční křídlo spojovací 
z Prahy do Neratovic a z Veselí do Budějovic. Vždy těmto lidem leží jedině Vídeň na mysli 
a k vůli Vídni tropí ty nejhorší nesmysly. Tak i rak. severozáp. dráha musí z podobné příči-
ny stavěti pobočnou dráhu z Nymburka do prahy. Přírodou samou jest Praha přirozeným 
středem železné sítě Českého království; cokoliv pochybeno proti Praze, slouží ku škodě 
celé země a v tom dlužno hledati úmyslnost vídeňských pánů při nápadném zanedbávání 
zájmů našich, neboť nepřejí vývinu a zvelebení Čech a tedy i Prahy. 
Každému povědomo, že Liberecko-Pardubická dráha, která jedině z místních příčin vojen-
ských tak nemotorně vedena byla, ničeho nevynáší; a zdaž správa tak zv. státní železnice, 
která se předce „vyplácí,“ činí „něco“ pro pohodlí a zájmy obecenstva? Stížnosti v ohledu 
tom jsou na denním pořádku. Ač máme do Vídně již 5 směrů, předce žádný nevyhovuje 
potřebám zemským zcela, neboť dráhy vedeny byly v směru dle možnosti nejdelším; místo 
40 mil čítáme na státní dr. 54 m., které obecenstvo zapraví. Pochybenost směru železnic 
již viděti i z té okolnosti, že na četných místech setkáme se s rovnoběžnými drahami, tak 
mezi Chomútovem a Labí, z Chomútova do Podmoklí, z Chomútova do Ústí a třetí z Běliny 
do Ústí v údolí Bělé se právě staví. Místo aby vedla Buštěhradská, která nemá ani jedno 
nádraží v Praze, z Prahy přímo přes Rakovník a Karlovary do Chebu, zahne teprv k Žatci 
a Chomútovu a pak teprv podél Ohře k Chebu. Proto také musí společnost stavěti nyní 
některé kratší směry spojovací. Směrem Žateckým byla by dráha, jak vedena jest, vyhově-
la nanejvýše spojení mezi Prahou (?) a Kamenicí saskou. Pochybenost směru pyká též 
i západní dráha nyní z konkurence dráhy Františko-Josefské, která absorbuje spojením 
svým z Vídně přes Plzeň na Cheb veškerý důležitý obchod ačli ne k prospěchu obecenstva, 
které k vůli rivalitě dráhy západní a Františkojosefské nemá vlastně žádné řádné spojení 
z Prahy do Chebu a z Prahy do Budějovic. Vyjedeš-li z Prahy západní drahou, abys z Plzně 
mohl jeti do Chebu, musíš v Plzni, chtěj-nechtěj 3–4 hod. čekat, a sice při večerním vlaku 
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z půlnoci a při odpoledním vlaku z večera. Tím trpí nejen obchod a průmysl, nýbrž i veške-
rý zájem jiný. 
Mezi Vídní a Podmoklí máme 5 rozličných spojovacích čar železných, avšak žádná nevyho-
vuje úplně všeobecnému obchodu a prospěchu. S Vídní jest Praha spojena společnou 
čarou státní dr. se severní dr. cís. Ferdinanda, o 14 mil delší než potřeba, dále po státní 
dráze přes Hrušovany v délce 54 mil a po rakous. severozápadní dr. z Kolína př. Znojmo 
v délce 48 mil, konečně po Františkojosefské dr. v délce 52 mil, a předce měří vzdálenost 
celkem jen 40 mil. 
Pro pochybný směr severozápadní a české severní dr. rakouské, která nemá ani spojení 
s Prahou ani s Podmoklí a ani do Boelslavi nezajede, nýbrž teprv v Bakově vychází, povstal 
projekt polabské dráhy s vedlejším křídlem z Nymburka do Prahy. Též se těžko pochopí, 
proč severní dr. česká užívá vidlice u Tanenberku, aby jednak k České Lípě k Děčínu se 
rozbíhala. Místo, aby byla pohraniční dr. Středolesí – Kladsko vyšla u České Třebové, 
zabíhá tato rozhodně strategická dr. pruská z Ústí nad Orl. několika oblouky ke Králíku 
a pak teprv do území Kladska. I na západní straně viděti několik rovnoběžných železnic 
konkurenčních, jako křídlo Smíchov-Hostivice, pak Praha-Duchcov a Buštěhradskou dráhu. 
Nesmyslnost uvedených železnic v Čechách ze stanoviska národohospodářského i strate-
gického jasně vyjde na jevo, když vezmeme do rukou ku př. mapu železnic v Čechách, 
která nákladem Fr. Kytky vydána byla. Přehled mapařský vysvětlí pak smysl našeho 
článku. K. 
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Rok 1873 
Našinec 

17. ledna 1873 
Strana 3 

 
Směs. 
680 soudních obsýlek. Před soudem smíchovským v Praze stál tyto dni Václav Vlček, 
syn zámožného rolníka z Litovic, který je něco málo přes 22 let stár, který byl v politických 
věcech již 680krát k hejtmanu smíchovskému předvolán, kdež se musel pokaždé 
zodpovídati. Při tomto přelíčení odsouzen byl pro zločin rušení veřejného pokoje atd. 
k těžkému žaláři na dobu 15 měsíců; jeho soudruh učitel V. Šimon na dobu 1 roku. 
 
 

Národní listy 
10. února 1873 

Strana 1–2 – inzerát 
 
Led jest poblíž obou železničních, míli cesty od Prahy vzdálených stanic Hostivice a Řepy 
na prodej. Bližší zpráva podá vrchní hospodářská správa v Jenči blíž Hostivice. 600 
 
 

Pražský denník 
11. dubna 1873 

Strana 1 – inzerát 
 
Konkursy učitelské. 
Na rozšíření třítřídní obecné škole v Hostivici obsadí se definitivně místo učitele se služným 
třídy druhé.  
Žadatelé podejtež žádosti své náležitě opatřené zde nejdéle do 30. dubna 1873. 
Z c. k. okresní školní rady na Smíchově dne 20. dubna 1873. (1107)-1 
 
 

Pražský denník 
26. dubna 1873 
Strana 2 přílohy 

 
Šlechtomyslný dar. Při loňském závodění se žacími stroji u Hostivic obdržela anglická 
firma „Samuelson a spol. v Banbury“ cenu 40 dukátů. Jmenovaná firma zaslala však tuto 
cenu do Prahy a ustanovila ji pro ony dělníky v Čechách, kteří při pracích na polních 
strojích k ourazu přijdou. Kdož by se o odměnu tuto ucházeti chtěl, nechť prostřednictvím 
hospodářských okresních spolků zašle týkající se toho žádost kuratorium bývalé vlast.- 
hospodářské společnosti v Praze, a to nejdéle do konce měsíce srpna 1873. 
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Svoboda 

10. května 1873 
Strana 280–281 

 
Ve prospěch dělnictva. Při loňském závodění se žacími stroji u Hostivic obdržela 
anglická firma Samuelova a spol. v Banbury cenu 40 dukátů. Jmenovaná firma zaslala však 
tuto částku do Prahy a ustanovila ji pro ony dělníky hospodářské v Čechách, kteří při 
pracích na polních strojích k úrazu přišli. 
 
 

Národní listy 
13. května 1873 

Strana 2 
 
Dráha pražsko-duchcovská byla včera veřejnému obchodu a dopravě zboží i osob 
vůbec odevzdána. Po trati z Duchcova do Slaného ježděno bylo, jak známo, již dříve, včera 
pak počala pravidelná doprava také na trati z Prahy do Slaného. Na trati té jsou následující 
stanice: Praha (Smíchov, prozatímně nádraží západní dráhy), Hlubočepy, Dušník, Litovice, 
Kněževes, Neutonice, Koleč a Slané. Nádraží pražské je na Smíchově prozatím společné 
s nádražím české západní dráhy. 
 
 

Posel z Prahy 
18. května 1873 

Strana 5 – inzerát 
 
C. k. priv. Pražsko-Duchcovská dráha. 
Jízdní řád c. k. priv. Pražsko-Duchcovské dráhy  
pro tratě mezi Prahou (Smíchov) a Mostem, pak mezi Obrnicemi a Bílinou  
platí od 12. května 1873. 
[…] 
 

Z Prahy (Smíchov) do Mostu 

Vzdálenost stanic 
Stanice 

osobní 
vlak č. 1 

osobní vlak 
lokální č. 3 

smíšený 
vlak č. 5 

Míle Kilometr 
I., II. III. a IV. tř. 

ráno v noci odp. 
- - Praha (Smíchov) 8:33 9:30 2:30 

0,32 3,90 Hlubočepy 8:43 9:39 2:43 
1,60 11,14 Dušníky 9:16 10:06 3:30 
0,70 5,19 Litovice 9:27 10:16 3:44 
0,84 6,27 Kněževes 9:40 10:29 3:59 
0,63 4,71 Noutonice 9:50 10:39 4:10 
1,24 9,27 Koleč 10:13 10:58 4:37 
1,43 10,74 Slané (zastávka) 10:36 11:21 5:09 
0,38 2,85 Slané (stanice) 10:48 11:32 5:42 
[…] […] […] […] […] […] 
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Z Mostu do Prahy (Smíchov) 

Vzdálenost stanic 
Stanice 

osobní 
vlak č. 2 

osobní vlak 
lokální č. 4 

smíšený 
vlak č. 6 

Míle Kilometr 
I., II. III. a IV. tř. 

ráno v noci odp. 
[…] […] […] […] […] […] 
1,31 9,85 Slané (stanice) 9:42 4:25 5:25 
0,38 2,85 Slané (zastávka) 9:48 4:31 5:33 
1,43 10,74 Koleč 10:12 4:54 6:05 
1,24 9,27 Noutonice 10:32 5:14 6:30 
0,63 4,71 Kněževes 10:43 5:25 6:45 
0,84 6,27 Litovice 10:56 5:38 7:–– 
0,70 5,19 Dušníky 11:11 5:49 7:18 
1,60 11,14 Hlubočepy 11:34 6:12 7:44 
0,52 3,90 Praha (Smíchov) 11:42 6:20 7:53 

[…] 
V Praze, v dubnu 1873. Řiditelství. 
 
 

Národní listy 
21. května 1873 

Strana 2 – inzerát 
 

Pronájem mýtného. 
Okresní výbor unhošťský pronajme dne 9. června 1873 o 9. hodině dopoledne ve svých 
místnostech veřejnou dražbou výnos mýt okresních stanic v Hostivici, Unhošti, Přítočně, 
Ouhonicích, Toskánce a Chrustenicích od 1. července 1873 na čas jednoho roku, jakož 
i zvýšení jednoho dílu rapické silnice v trati III. a upravení mostu v Chrustenicích na 
560 zl. rozpočteného nákladu a připomíná, že písemná podání na jednotlivé i veškerá mýta 
dohromady až do započetí dražby se připouští, jakož i že možno v dražební výminky 
v úředních hodinách nahlédnouti. 
Okresní výbor v Unhošti, 17. května 1873 2243 
 
 

Národní listy 
22. května 1873 

Strana 4 
 

Pronájem mýtného. 
Okresní výbor unhošťský pronajme dne 9. června 1873 o 9. hodině dopoledne ve svých 
místnostech veřejnou dražbou výnos mýt okresních stanic v Hostivici, Unhošti, Přítočně, 
Ouhonicích, Toskánce a Chrustenicích od 1. července 1873 na čas jednoho roku, jakož 
i zvýšení jednoho dílu rapické silnice v trati III. a upravení mostu v Chrustenicích na 
560 zl. rozpočteného nákladu a připomíná, že písemná podání na jednotlivé i veškerá mýta 
dohromady až do započetí dražby se připouští, jakož i že možno v dražební výminky 
v úředních hodinách nahlédnouti. 
Okresní výbor v Unhošti, 17. května 1873 2243 
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Národní listy 

25. května 1873 
Strana 4 

 
„Rovnoprávnost na poště“. Ryze česká obec Hostivice chce uspořádati sbírku pro c. k. 
poštmistra, aby sobě koupil českou pečeť na místě dosavadní výhradně německé s ná-
pisem „Hostiwitz“. 
 
 

Beseda učitelská 
24. července 1873 
Strana 351–352 

 
Školní kronika. […] 
Učiteli stali se: Církva Jan v Svídnici, Lašek Jos. v Žebnicích, Lhota V. v Nimburce, Rudolf 
Jos. v Nadslavi, Studený Fr. v Olešné, Šimek Fr. v Hostivicích, Frumar Adolf v Královém 
Městci. […] 
 
 

Pražský denník 
6. srpna 1873 

Strana 2 
 
Prachárna ve Hvězdě bude co nejdříve vyklizena. Na druhý týden počnou se odtam-
tud veškeré zásoby prachu, ledku a síry odvážeti do nově zřízených pracháren u Hostivic. 
Vojsko, jež bude při odvážení zaměstnáno, bude ubytováno v obcích Liboci, Rusíni a Hosti-
vicích. 
 
 

Posel z Prahy 
7. srpna 1873 

Strana 3 
 
Převážení prachu z Hvězdy do Hostivic již započalo. 
 
 

Posel z Prahy 
4. listopadu 1873 

Strana 2 
 
Mrtvola neznámého muže nalezena byla tyto dny na polní cestě u tak zvaného 
„zeleného kříže“ nedaleko Jenče u Hostivic. Muž ten mohl býti asi 40 roků stár, byl 
prostřední postavy, černých vlasů a očí a oděn byl v bíle a černě pruhovaný letní kabát, 
takovou měl též zástěru, punčochy byly modré, přes sebe měl červený vlněný šátek a na 
hlavě žlutý šátek s červeným krajem. Vedle mrtvoly ležel košíček, v němž byla prázdná 
lahvička, zrcátko, česká modlitební kniha na jméno Jana Hradeckého znějící. Mrtvola byla 
odnesena do hostivické umrlčí komory, kamž přišla soudní komise a uznala, že zemřelého 
ranila mrtvice. Dne 26. m. m. byla na tamním hřbitově pochována. 
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Beseda učitelská 
6. listopadu 1873 

Strana 534 
 
Hostivická Budeč bude míti dne 13. listopadu t. r. valnou schůzi v Hostivici. 
Program: 1. Čtení zápisky o minulé schůzi. 2. Zpráva revizorů účtů. 3. Přednáška z mluvni-
ce, p. F. Krotil. 4. Zpráva o národním školství, zastoupeném na světové výstavě vídeňské, 
p. Sedláček. 5. Porada, které časopisy má jednota v příštím roce odbírati. 6. Volné návrhy. 
V Kněževsi dne 31. října 1873. Fr. Sedláček, t. č. předseda. 
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Rok 1874 
Národní listy 
8. března 1874 

Strana 4 
 
Úřední oznamovatel (7. března). 
Uprázdněná místa učitelská: Za příčinou otevření první třídy chlapčí a druhé třídy dívčí na 
škole občanské, pak dvou tříd škol obecných na Smíchově počátkem letošního roku, obsa-
zena budou následující místa: 1 a po případě 2 místa učitelská pro obor gram.-historický 
a 1 místo učitelské pro obor přírodovědný, po případě pro obor matem.-technický. Služné 
800 zl. a 180 zl. osobního přídavku. Dále 3 místa podučitelská (2 na škole obecní dívčí 
a 1 na škole obecní chlapecké), po případě 1 místo učitelské a 2 místa podučitelská. 
Služné první třídy. Místo učitele náboženství na škole občanské osmitřídní chlapčí a pro dvě 
vyšší třídy samostatné školy obecné chlapčí. Služné ustanoví c. k. zemská školní rada po 
dohodnutí se s konsistoří. O místa na školách dívčích – občanských a obecných – mohou 
i učitelky žádati. Žádosti podány býti musí do 20. dubna t. r. – Mimo to uprázdněna jsou 
v školním okresu smíchovském následující místa: 1. v Unhošti místo učitelské na škole 
občanské pro obor gram.-historický se služným 700 zl. a místo učitelské na škole obecné 
se služným 500 zl. a místo podučitelské na téže škole se služným 350 zl.; 2. v Zbraslavi 
dvě místa učitelská se služným 500 zl. a pro jednoho byt podučitelský; 3. v Liboci místo 
učitelské se služným 400 zl. a bytem podučitelským; 4. v Dříni místo podučitelské se 
služným 350 zl. a s bytem v školní budově; 5. v Hostivici místo podučitelské se služným 
350 zl. s přídavkem od školní obce 70 zl.; 6. v Přítočně místo podučitelské se služným 
280 zl. a bytem; 7. v Rapicích se služným 350 zl.; 8. v Řevnici s 280 zl.; 9. v Štěchovicích 
s 350 zl. a 10. ve Svárově; 11. v Středoklukách; 12. v Třebotově a v Tuchoměřicích, 
vesměs s 280 zl. a bytem naturálním. Žádosti musejí býti podány do 20. dubna t. r. 
u příslušných místních školních rad. 
 
 

Beseda učitelská 
19. března 1874 

Strana 144 
 
Konkurs.  
V školním okresu Smíchovském obsadí se následující místa:  
[…] 
6. V Hostivici místo podučitelské se služným 350 zl. a přídavkem na byt od obce školní roč. 
70 zl.  
[…] 
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Pražský denník 
19. dubna 1874 

Strana 4 
 
Prodej cihel. 
V cihelně v Hostivicích jest částka dobře pálených cihel asi 50 000 kusů na prodej a mohou 
se po dráze až do Buben neb na Smíchov dodati. 1374-2 
Cís. hosp. správa v Hostivicích dne 16. dubna 1874. 
 
 

Beseda učitelská 
30. dubna 1874 

Strana 212 
 
Budeč hostivická bude míti dne 7. května b. r. o 9. hod. ranní v Hostivici svou první 
letošní schůzi s programem následujícím: 1. Obyčejné formalie. 2. Přednáška o rationalis-
mu a materialismu nové doby P. J. Plašil. 3. Z literatury P. V. Paulis. 4. Rokování, jakým 
spůsobem možno vydati „Dějepisné obrazy“ pro obecné školy. 5. Posudky o došlých 
spisech. 6. Volné návrhy. 

 
 

Posel z Prahy 
6. května 1874 

Strana 3 
 
Za příležitosti hospodářské výstavy uspořádá výbor dne 15. května na císařské velkostatky 
Hostivice, Litovice a Jenč výlet, který hospodářským znalcům zajisté vítaným bude. 
V příčině nutných příprav jest žádoucno, by páni účastníci výletu již nyní se přihlásili ve 
výstavní kanceláři. 
 
 

Národní listy 
10. května 1874 

Strana 5 
 
Pronájem mýt.  
Okresní výbor unhošťský pronajme dne 26. května 1874 o 10 hodině dopoledne 
v místnostech úředních výnos mýtných stanic v Přítočně, Toskánce, Rozdelově, Rapicích, 
Unhošti, Bezděkově, Hostivici a Úhonicích na čas od 1. července 1874 do 30. června 1875.  
Dražební výminky možno v úředních hodinách nahlédnouti, jakož i písemná podání až do 
dne dražby podati. 1507 
Okresní výbor v Unhošti, dne 2. května 1874. Frant. Knechtl, okresní starosta. 
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Národní listy 

20. května 1874 
Strana 3 

 
Národní hospodář. Z výletu do Hostivic. I.15 
Co dodatek či spíše návdavek k hospodářské výstavě bubenečské položen na den 17. květ-
na výlet do dvorů císaře Ferdinanda hostivického, litovického a jenčského. Výlet ten 
uspořádán se strany vrchní hospodářské správy císařských statků, kteráž k tomu konci 
učinila pozvání k četným hospodářům. Tím spůsobem sezváno i očekáváno přes 
200 návštěvníků. Bohužel ale povětrnost byla tak nepřízniva – sněžilo v noci, sněžilo 
i ráno, když se vyjeti mělo – a tak sešlo se účastníků asi je ke 100. Ti ale toho nelitovali; 
nalezli na cíli svého výletu tolik poučného, hospodářství tak průmyslné, s takovou přísnou 
počítavostí i tak úspěšně beze vší okázalosti řízené, že kdo ho posud neznali, viděli se 
nemálo, a to velmi příjemně, překvapeni. Duší celého zdejšího hospodářství jest p. ředitel 
Bertel, to nejen zdejšího, ale i na všech ostatních statcích patřících císaři Ferdinandovi. 
V knížce, již o výletu tom p. ředitel sepsal a kteráž z výletníků každému doručena byla, 
uvádí co svou zásadu, jíž se v hospodářství řídí: „docíliti z půdy výtěžku jak možná nejvyš-
šího, zároveň však trvalého.“ K čemuž pak dále dokládá: „Nejdeť tu o hospodářství nád-
herné, vládnoucí neb docela podporované neobyčejnými prostředky peněžitými, při němž 
by se modernímu heslu „vzorného hospodářství“ celý výtěžek věnoval, což konečně přec 
po marném zápasení s různými schodky dříve nebo později musí ustoupiti a podlehnouti 
neuprositelné logice čísel: zde stojíme před hospodářstvím, kde vládne snaha plynoucí ze 
zásady s hora vytknuté, t. ve všem jak nejvyšší užitek na zřeteli míti a ve všech neproduk-
tivních výlohách co nejvíce šetřiti. I zdejším hospodářstvím je, jako jiným, zápasiti 
s poměry, kteréž na rolnictví a nejdůležitější průmyslové odvětví jeho – cukrovarství – byly 
těžce dolehly, pročež musí sobě potřebné k většímu výnosu i ku zlepšení podstaty 
prostředky opatřovati pilným využíváním a rozšiřováním pramenů stávajících, jakož i vyhle-
dáváním nových, tedy sama ze sebe.“ 
Co ve spise tak prostě vysloveno, pravý význam toho sezná teprv člověk, když zde ve 
skutečnosti se ohlídne. Viděti musí, jak bedlivě i důmyslně všeho se používá, by v užitek se 
obrátilo, by s výlohou jak nejmenší docílilo se užitku jak největšího. Statků císaře Ferdinan-
da jest více, ležících v rozdílných stranách Čech: všude hospodaří se jinak, dle okolností, 
jak právě kde nejlépe se hodí a vynáší. Na zdejších 3 dvorech pěstuje se velmi mnoho 
cukrovky, kteráž dodává se do cukrovaru zvoleňoveského, zařízeného na zdělání as  
5–600 000 centů řípy, odkudž pak řízky, pomocí lisů vší zbytečné vody zbavené, zase zpět 
se vracejí – ke krmení. Druhé, k čemuž zde zřetel obrácen, jest výroba mléka – blízkost 
Prahy jest tomu mocnou pobídkou. A jakého vývoje výroba ta je schopna i jak vděčna, 
tohoť nejlepším důkazem účty z posledních 25 let. Ze všech dvorů panství tachlovického 
utržilo se r. 1849 za mléko 3 805 zl., r. 1873 však už 110 186 zl.! A tu ještě nelze říci, že 
by to byl vrchol, že by ještě výše se nedostoupilo. A mimo to výtěžek za odprodaný doby-
tek vykrmený řezníkům i za mladý k chování. A ke všemu tomu dlužno povážiti: hostivický 
dvůr má v poměru jen málo luk a jenečský skoro žádných, neboť 2 míry luk na 1 449 měr 
polí, toť jako nic. Pomáhají si tedy pící s polí, pak všelikými nástavami jako dotčenými 
řízkami, mlatem z pivovaru, otrubami, šrotem a j. K tomu cíli jenečský pivovar r. 1869 
velmi zveleben a vaří se v něm nyní 420 várek ročně, várka na 100 věder. Odpadky roz-
dělují se do dvorů. Pivovar ten zřízen je na páru a tu postaven hned parní stroj, jenž mimo 

                                                 
15  Brožura vydaná k výletu je zveřejněna v řadě A Pramenů k hostivické historii 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada B – svazek č. 1 
Hostivice ve starých novinách do roku 1918  82 
 

 

 

cirkularní pilu, soustruh na kovy a vrtací stroj na dřevo žene spolu mlýn o 3 složeních, 
kdež semele neb sešrotuje se ročně, že z toho je do 1 000 centů odpadků. Všechen obilní 
deputát dává se jen v mouce. 
Vzhledem k chování dojného dobytka pronáší p. Bertel několik slov, kteréž by mnohý 
z našich hospodářů dobře uvážiti měl. Pravíť ve svém spise: „Nemohl jsem se nikdy 
spřáteliti s počínáním si mnohých i velmi dobré pověsti požívajících velkých hospodářství 
cukro- i lihovarnických, jenž upustivše od stálého chovu drží jen dobytek k vykrmení – 
hledíce buď na vlastní účet neb vybíráním pícného od obchodníků píci zpeněžiti a hnůj 
vyráběti anebo kladouce hlavní váhu na hnojiva umělá. Tím spůsobem netoliko množení 
a ušlechťování dobytka se zanedbává, ale každého podzimku nastává pravý shon po hube-
ných volech, kdežto po ukončení kampaně cukro- i lihovarnické ceny dobytka šmahem 
klesají – bez jiné příčiny než že vykrmení voli se všech stran současně se prodávají. Že 
z postupu toho byl užitek jen malý aneb i ztráta, toho dříve při bohatém výnosu továren 
bylo snadno oželeti, nikoliv ale nyní, kdež výnos ten tolik sklesl… Na základě vlastních 
zkušeností, nabytých při řízení 50 dvorů, roztroušených po celém království a ty nejrůz-
nější poměry vykazujících a maje po ruce proskoumané účty, jsem s to dokázati, že jenom 
chovem dobrého dojného dobytka spojeným s prodejem zvelebeného k chování mladého, 
lze píci nejvýše zpeněžiti a nejlaciněji mrvu vydobýti.“ 
Tak p. Bertel. K tomu ještě jen dokládáme, na vzdálených zejména horských dvorech, 
kdež na mléko není odbytu, jsou zařízeny sýrárny, kdež švýcarského spůsobu sýr se 
vyrábí. A tak jak sýr ten je zdařilý, o tom výletníci a navštivitelé výstavy měli příležitost 
přesvědčiti se. 
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Národní hospodář. Z výletu do Hostivic. II. 
Koní drží se na zdejších 3 dvořích v poměru jen málo – celkem 54; více volů – 118; 
nejčetnější je však dobytek užitkový: dojnic 294, k nimž 10 býků a 242 kusy jaloviny. 
Dobytek ten z většího dílu plemene holandského – buď čistého, neb skříženého s domá-
cím; býci vesměs jen holandští. Ovcí nikde žádných a bylo jich – ještě před několika lety: 
z ovčínů udělány kravíny. Tak zejména kravín hostivický, stačící pohodlně na 140 kusů, 
jest bývalý ovčín. Nádherné to stavení, tak by nynější šetrná hospodářská správa asi 
nestavěla. Ač jako na zbytečném neb nedosti se vyplácejícím šetří, tak nešetří zas na 
potřebném, co dobře se vyplácí, neb čím práce se uspoří – drahé lidské neb dobytčí práce. 
Takť kravín ten má svůj vlastní parní stroj – stojatý, umístěný vedle v malém domku. Ten 
čerpá potřebnou k napájení, praní a j. vodu do vyvýšené nádržky, odkad pak po trubkách 
rozchází se sama po celém kravíně; mimo to řeže se strojem tím všechna řezanka, mačká 
se oves a přebytek páry slouží k paření píce, což děje se v řezárně ve vyzděných jamách, 
opatřených dokonale přiléhajícími prkennými poklopy. Při druhých kravínech ale není, aby 
každý měl k posluze svůj parní stroj: kde míň dobytka, slouží žentour, tažený voly. 
Zajímavé je, jak zde postaráno o provětrávání, t. j. aby dobytek v chlévě měl povětří pořád 
jak možno čisté. Toho docíleno způsobem jak prostým, tak přiměřeným. Mimo obyčejné 
průduchy při stropu (parníky) jsou zde průduchy ještě vespod, ze země. Podél celé střední 
chodby táhne se spodem z venčí kanál, jenž zde ústí se na vrch několika zamříženými 
otvory, zaklopenými, aby do nich nic nenapadalo, prkennými přihrádkami. Tudy přichází 
čerstvý vzduch do chléva a horem zkažený teplý odchází. Tak je provětrávání zcela volné 
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a může se dle libosti zvětšiti neb zmenšiti – plnějším či méně plným otevřením hořejších 
parníků: kolik teplého vzduchu horem odchází, tolik studeného, čerstvého dolem přichází 
a průvanu, jenž by dobytku škoditi mohl, není při tom žádného, od otvorů je dobytek 
všude vzdálen. Otázka tedy, kterak chlévy řádně provětrávati, je tu rozřešena – lacino 
i důkladně. Máme za to, že zařízení tomu děkujou z nemalé části za dobré zdraví, jehož 
dobytek v chlévích těch požívá. Posud tam žádné větší, hromadné nemoci nepoznali. 
Kde se hodí, jsou na dovážky všude položeny železné koleje – úzké, lehké – tak i středem 
samých kravínů, kdež po nich z řezárny krmivo se přiváží a z chléva hnůj odváží. Ve dvoře 
jenečském má dráha ta (široká 24", o pětiliberních kolejích) celkem délky 660 sáhů, 
spojujíc vespolek pivovar, parní mlýn, dílny a kolny strojnické, všechny stáje, jámy na řízky 
a na hnojnici, hnojiště nacházející se mimo dvůr a cihelnu i zasahuje až na stanici dráhy 
buštěhradské, kdež slouží k dopravě přiveženého po dráze neb po ní odváženého, jako uhlí 
(ročně as 18 000 centů), obilí pro pivovar a mlýn, mouky, otrub, sladového květu, mláta, 
píce, řepných řízků, ledu, cihel, hnoje, hnojnice a j. To vše převáží se na zvláštních k tomu 
cíli zřízených vozíkách jedním toliko volem. Pováží-li se, že při krátkých takových převáž-
kách potah obyčejně více prostojí než vykoná, jest příspora náramná, zařízení to vyplatilo 
se už dávno. 
Při lehkosti své dají se koleje ty snadno přeložiti a překládají se dle potřeby dál a dále, tak 
např. při vyvážení hnoje na pole. Tím spůsobem vyváží se nyní zde z rybníku náplav. 
Při dvoře litovickém jsou dva rybníky, dolejší, „Litovický“, byl už r. 1872 a 73 z části vyve-
žen a nyní je řada na hořejším, „Brzevském“ – ten minulého podzimku spuštěn a v zimě 
s vyvážením započato. Náplavu tu shledáno místy až na dva sáhy zhloubi – průmyslovému 
hospodáři pravá pochoutka – rybníky ty nebyly as, co jsou na světě, vyveženy. Vyvážení 
děje se po překládací takové dráze; sestavena má délky 687 ½ sáhů, běžící sáh přišel na 
5 zl. 64 kr. a patřící k ní 33 vozíky byly po 50 zl. Tahounem jest lokomobila (parní stroj na 
kolech), kteráž ale pokojně povýš stranou stojí, táhnouc, svíjejíc na svijadlo drátěné lano, 
k němuž dole celý vlak naložených vozíků – 10 až 14 – připnut. Tak vytahuje se nejenom 
směrem rovným, ale i v oklikách a do vrchu. 
Tím spůsobem vyveženo z brzevského rybníku až do konce dubna t. r. 2 326 krychlových 
sáhů náplavu, což rovná se as 18 608 dvouspřežním vozům, čímž poveženo 104 míry 
hubeného písčitého pole na 3 palce z tloušti. Hotových výloh bylo při tom po míře 16 zl. 
79 kr. neboli 75 kr. za krychlový sáh, počítaje v to kopání, nakládání, skládání a rozhazo-
vání, vyjímaje však zpotřebu uhlí. Ač z rybníka litovického, z něhož vyveženo 4 289 krychl. 
sáhů náplavu a poveženo jím dva kusy pole, jeden o 100, druhý o 115 měrách, přišlo 
vyvážení o něco dráže. V půměru činí výloha za vyvážení až na pole i s rozházením za 
1 krychl. sáh náplavu 1 zl. 10 kr. A tolik by jistě stálo, kdyby obyčejným spůsobem se 
vyváželo, kopání, vyvážení na kolečkách a skládání na hromady, tedy jen na hráz nebo na 
kraj rybníka, kdežto pak další odvážení hromad na pole potahem přišlo by jistě o mnoho 
výše, nežli činí výloha, nebraná zde v účet, za uhlí (denně 8–10 centů), za mazání, za 
přivážení vody, na umořování jistiny, vynaložené na celé zařízení i s úroky. A ke všemu 
jest to dobré, vyvážeti může se bez přetržení v každém počasí, kdež by jinak potah i vozy 
v rybníce a na poli se zabořovaly, pole se rozjezdilo a pohánění dobytka snadno v trýznění 
se zvrhlo. Parní stroj zastane tu práci 20 až 30 párů dobytka, a dá se využitkovati po celý 
rok – i jiným spůsobem. 
V porovnání k provazové dráze Hodgonové, již jsme měli příležitost jinde seznati – loňské-
ho roku – k dráze totiž, kdež náklad táhne se pomocí parního stroje povětřím, v košíkách 
neb malých truhlících po napnutém lanu, jdoucím přes vztýčené kladky, jest tato, železná, 
o mnoho výhodnější, t. bytelnější, neboť jak tamto lano i kladky musí strašně trpěti i brzo 
se opotřebovati! 
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Prodej obilní sýpky. 
Dne 31. května t. r. o 2. hod. odpol. prodávati se bude ve veřejné dražbě obilní sýpka 
v obci Litovicích, ku které se koupě chtiví uctivě zvou. 
Dražba ta odbývána bude v hostinci p. V. Hampeise v Litovicích. 
Budova ta jest rozsáhlá a v dobrém stavu, hodí se zvláště na předělání ve velmi slušné 
obydlí. 
Též jest možno tomu, kdo sýpku koupí, zaříditi sobě vedle ní dosti prostrannou zahrádku. 
Nejlépe by se hodila sýpka ta za letní byt, neboť nalézá se v rozkošné krajině a mezi 
dvěma velkými vesnicemi, na blízku asi čtvrt hodiny od místa nalézá se železniční stanice 
dráhy buštěhradské, v Hostivicích, jiná stanice dráhy pražsko-duchcovské nalézá se zrovna 
v Litovicích. 
Vzdálenost od Prahy obnáší ½ hodiny cesty. 
Každý kupující musí před počátkem dražby složiti vaduim 100 zl., po koupi pak čtvrtinu 
kupní ceny hned. Vyvolací cena obnáší 600 zl. r. m. 
Bližší podmínky lze každému denně nahlédnouti u níže podepsaného. 1650 
V Litovicích, 18. května 1874. 

Jménem podílníků sýpky: Jos. Václav Vlček. 
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Národní hospodář. Z výletu do Hostivic. III. 
Že na císařských těch dvorech používá se i jinak v hospodářství nástrojů jak nejvýhod-
nějších, snadno si pomysliti a očitý důkaz toho podán výletníkům na dvoře jenečském: 
zařízenať tu celá výstava strojů hospodářských, těch nejvybranějších, pojatých z více 
dvorů dohromady. Mimo všeliké orní i jiné půdu vzdělávací stroje, mezi nimiž i parní pluh, 
stál tu veliký počet strojů secích, žacích, nad něž nade vše vyčnívalo tré velikánů – 
mláticích strojů parních. Vždy as tři dvory mají společně jeden takový mláticí stroj; žací 
stroj má ale každý sám pro sebe. Že však jsme se již parních mlátidel dotkli, nemůžeme 
pominouti, abychom se nezmínili o způsobu, kterýmž se zde používají též zdvihadla, jakéž 
k oněm často připojeno vídáme. Sloužíť jim spolu na dělání stohů ve žních. A to vším 
právem. Proč by na místo prázdné slámy nemohlo zdvihadlo to vytáčeti časem také do 
výšky plné snopy? Víme, jaká to krušná, zdlouhavá práce s podávkami, když stoh vysoký 
a podávání od lešení k lešení díti se musí. Leč za hybadlo neberou k tomu parního stroje – 
to by jim bylo příliš obšírné i ne zcela bez nebezpečí, vláčeti se s ohněm okolo stohů, zde 
dostačí i hodí se lépe žentour, jejž voli táhnou. 
Nové a velmi zajímavé bylo nám zařízení secích strojů, kterýmiž zde z většího dílu cukrov-
ku sejou. Pokud známo, neužívá se jich posud než na zdejších císařských dvorech. Pan 
Bertel seznal jich účinnost při své návštěvě v Angličanech – tam sejou jimi turnips a zavedl 
je s malou jen změnou na zdejších hospodářstvích. Kterak stroj ten slouží, o tom měli 
příchozí příležitost na své oči přesvědčiti se – ne sice na poli, jako původně určeno bylo – 
na to byla země ještě tuze mokrá – ale na popeli, naveženém po dvoře, což dostačilo. 
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Zvláštní při stroji tom jest, že nejenom seje, ale zároveň hnojí – hnojivem arci suchým, 
sypkým, kteréž dle libosti pod semeno, nad ně nebo vedle se zadělá – ovšem v řádku. Za 
hnojivo používá se nadkosťanu s přídavkem síranu čpavkového – na měřici onoho 2 centy 
a tohoto ½ centu; tento přimíchá se vždy teprv před samým setím, by moučka nenavlhla. 
Prospěch z toho je patrný. Mrva nerozhází se po celém, nýbrž soustředí se při samém 
semeně: vyrůstající z něho rostlina nepotřebuje proto po potravě – rozředěné – v širém 
okolí se sháněti, ana ji nalezne pohromadě, u huby a roste proto nejenom bujně, ale i bez 
značného vyhánění postranních kořínků, roste podobně mrkvi. Záhodnoť, aby naši 
pěstovatelé řípy strojů těch si povšimli; prospěšnost jich zde dokázána – úrodami. 
Ba bylo by ještě ledacos, co by slušelo, aby naši hospodářové odtud za příklad si vzali – 
arciť hlavně na velkých statcích: nemůžeme se však v další rozebírání všeho, co jsme 
viděli, pouštěti. Tolik jen možno ještě říci: tak jako císaři Ferdinandovi, nehospodaří se 
snad žádnému jinému velkostatkáři v Čechách. Jak mnoho podniká i vyvádí se zde – nic 
ale pro parádu, vše jen k užitku, aby jedno druhému pomáhalo a čistý výnos se zvýšil. 
A co na zvelebení hospodářství se vynaloží, na to prostředky musí hospodářství samo si 
dáti. Pravé to vzorné hospodářství pro velkostatkáře. 
Aby se však neřeklo, že snad jsme zde neviděli než jen samého světla a žádného stínu: 
i tohoto jsme shledali – ve školce na ovocné stromky: tyto věru nebyly vzorné. Avšak to 
věc vedlejší, kteráž vcelku mnoho na váhu nepadá, nejspíš že na ni posud pro jiné 
důležitější pozapomenuto. 
Přehlídka ukončena přátelskou hostinou, vystrojenou v kolně, kteráž k tomu cíli vyprázdně-
na a chvojím i jiným ozdobením v příjemný sál obrácena. Když výletníci pokrmem i výbor-
ným jenečským pivem se občerstvili, přišla řada na víno a s ním na přípitky. První přípitek 
pronešen vznešenému hostiteli, císaři Ferdinandovi, po něm pak p. baronu Riesemu co 
předsedovi výboru hospodářské výstavy, p. řediteli Bertlovi i všem úředníkům zdejších 
dvorů, též domácí paní a tak ještě jiným některým zasloužilým mužům a českému 
rolnictvu. Poslední pak od bar. Riese přednešený i ode všech přítomných s nadšením 
přijatý přípitek byl: „za smíření Němců s Čechy v Čechách a svorné jich spolupůsobení na 
poli hospodářském.“ Kéž by se tak stalo, volal mnohý a myslil v hloubi duše každý – kéž by 
se tak stalo i na ostatních polích, kdež posud se rozcházejí, a brzo. 
Po té čekající už vlak – zvláštní – odvezl výletníky zase ku Praze – odvezl je naplněné 
pocitem vděčnosti za mnohé poučení i za laskavé přijetí, jehož se jim na císařských těch 
dvorech dostalo. 
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Osobní. Vojenský kapelník na odpočinku v Hostivicích pan Vácslav Staněk zvolen za ka-
pelníka sboru ostrostřeleckého v Písku. 
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Výstava hospodářská ve Stromovce. 
Slavné rozdílení cen za nejlepší předměty a výrobky vystavené ve Stromovce dálo se v den 
sv. Jana Nep. u přítomnosti českého místodržitele pana barona Kollera. Soudcové udělili 
tyto ceny: 
J. V. císaři Ferdinandovi, jenž vzdal se všech medailí ve prospěch druhých vystavitelů, 
veliký čestný diplom: za býky „Matador“, „Kastor“ a „César“ holand. ze dvora Hostivic; za 
krávy holand. z Hostivic; za krávu opočenskou z Dobré; za jalovice a krávu křižované ze 
Slatin, Kolče a Tachlovic. […] 
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Kronika neštěstí. V pondělí spadl v kamenných lomech u Malého Jenče tříletý hoch krej-
čovskému mistra Pavla Höniga v Hostivicích do nádržky vodou naplněné, v níž utonul. 
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Úmrtí. Dne 14. června zemřel p. Jan Tůma, řídící učitel v Hostivici v stáří 61 let na 
tuberkule plic.  
[…] 
Z Hostivice. (Úmrtí.) Jest nám zaznamenati truchlivou zvěsť, že dne. června t. r. v Pánu 
zesnul pan Jan Tůma, řídící učitel v Hostivici, po delší trapné nemoci na tuberkule plic. 
Zesnulý narodil se ve Stodůlkách 23. května r. 1813, a zastával zvolený sobě stav učitelský 
od r. 1832, tedy po 42 let s pílí vzornou, vytrvalostí neoblomnou, v níž žádných neznal 
mezí, ba ani vlastního zdraví nešetřil. V poslední době, kdy nemoc jeho již povážlivé 
následky míti počínala, teprv na domluvy svých přátel k tomu dal se pohnouti, že vyučo-
vati přestal, aby poněkud se zotavil. Než pomoc lékařská přišla již pozdě, vetchý stařec, 
jehož jedinou radostí bylo život svůj tráviti v školní síni, mezi dítkami sobě svěřenými, příliš 
se byl již dříve namáhal a velice síly své přepínal, než aby nyní možno bylo vyrvati jej 
chladné smrti, která každým dnem více se blížila. Dne 8. května konečně byl již tak sláb, 
že do školy více nemohl, přivolaný lékař malé podával naděje. – Zesnulý byl učitelem nej-
horlivějším, jakéhož sobě pomysliti lze, upřímným otcem a rádcem dítek sobě svěřených, 
milován a ctěn pro svou ryzou povahu od každého, kdož jej znal, neboť není pamětníka, 
aby byl kdy jenom slovem komu ublížil. Jaké oblíbenosti a vážnosti u mladších i starších 
kolegů svých požíval, toho zajisté zřejmým důkazem jest to, že k pohřbu jeho, jenž byl 
dne 16. června, 6 kněží a asi 30 učitelů z okolí se dostavilo, by zesnulému čest poslední 
prokázali. A úcty této poslední zesnulý zajisté v plné míře hoden byl. Bylť v pravém slova 
smyslu mužem, učitelem, věrným synem svého národa. Čest budiž jeho památce! 
[…] 
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Konkurs. V školním okresu Smíchovském obsadí se: 
[…] 
3. Místo řídícího učitele v Hostivicích, služné 500 zl., mimo funkční přídavek 200 zl. a byt 
v budově školní. 
[…] 
 
 

Národní listy 
19. července 1874 
Strana 3 – inzerát 

 
Do Hostivice a okolí!  
Všem, kdož při pohřbu zesnulého učitele v Hostivici p. Jana Tůmy se zúčastnili, obzvláště 
veledůst. duchovenstvu, a sice p. t. pánům F. Čejkovi, administratoru v Hostivici, J. Micko-
vi, arcib. sekretáři a faráři v Noutonicích, J. Šimkovi, faráři v Zeměchách, p. kvardianovi 
v Hájku, J. Kubrovi, kaplanu v Dobřichovicích a p. N., kaplanu v Hořelici, dále pak slavné 
jednotě učitelské „Budči Hostivické“, která přečetně byla zastoupena, slavné tamější místní 
radě školní a všem osadníkům z Hostivice a okolí vřelé díky vzdávají truchlící pozůstalí. 
V Hostivici, dne 8. července 1874. Josef Bartoš, starosta obce. 
 
 

Beseda učitelská 
30. července 1874 

Strana 368 
 
Beseda učitelská měla dne 13. června 8. měsíční hromadu, ve kteréž přijat za činného 
člena pan Václ. Franěk, supl. uč. při české cvičné škole chlapecké, a rokováno o návrhu 
petice, kterou učitelstvo pražské a vůkolní podalo k zem. výboru v příčině upravení platů 
a jiných právních poměrů svých. […] 
Devátá měsíční hromada dne 4. t. m. byla poslední před prázdninami. Ze zpráva jedna-
telovy dověděli se přítomní, že spolkem vydán byl ve prospěch sirotků J. Aušteckého 
spisek „O vzdělávání jazyků“ z Komenského „Metody jazyků nejnovější“ se stručnou zprá-
vou o té Metodě (podal Fr. Zoubek), pak že vyšel zvláštní otisk přednášky prof. Ot. Slavíka 
„O příčinách úpadku literatury české po bitvě bělohorské“; posléze, že ztratil spolek 
úmrtím p. F. Tůmy, říd. uč. v Hostivici, jednoho dopisujícího člena. […] 
 
 

Pražský denník 
6. srpna 1874 

Strana 1 přílohy 
 
Konkursy učitelské. 
V okresu školním Smíchovském obsadí se: 
[…] 
3. Místo řídícího učitele v Hostivicích, služné 500 zl. mimo funkční přídavek 200 zl. a byt 
v budově školy. 
[…] 
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Národní listy 
15. srpna 1874 

Strana 6 – inzerát 
 
50 až 100 zl. r. č. dám co odměnu tomu, kdo mi udá jména zlodějů, kteří mi ze dne 7. 
na 8. srpna z uzamčené světnice odcizili následující věci: 
1) Dvouhlavňovou ručnici „lancasterku“, na které nalézá se nápis: „M. Červenka in Prag“ 

rytý zlatem, jakož i rozličné druhy zvěře, taktéž zlatem ryté. 
2) Dlouhý zlatý řetěz přes krk, na kterém se nalézá sponka se třemi diamanty na jedné 

straně a tři perle na druhé straně. 
3) Jednu bankovku 100 zl. r. č. na zadní straně popsanou a 16 bankovek 5 zlat., které 

byly většinou nové. 
4) Dvě košile bílé a nějaké šátky 
Varuji každého před koupí těchto věcí. 
V Litovicích, 8. srpna 1874. Jos. Václ. Vlček, statkář per Hostivice. 
2812 
 
 

Národní listy 
14. října 1874 

Strana 1 
 
Ze zemského sněmu. (Patnácté sezení.) 

V Praze, 13. října. 
V dnešním sezení bylo to za nynějšího zasedání teprve po druhé, že vedena delší debata, 
tentokráte o věcech velice závažných; poslancům českým dána tu příležitost promluvit 
jednak o nespravedlivém rozpuštění vlastenecko-hospodářské společnosti, o technice, ger-
manisování university pražské, jakož i ujmouti se okresů českých. 
Sezení zahájeno o tři čtvrtě na 12. Galerie sněmovní je velmi četně navštívena. Z ministrů 
cislajtánských přítomni Adolf Auersperg a Unger. U vládního stolu místodržitel Weber 
a místodržitelský rada Fiedl. 
Ze spisů došlých uvésti pro důležitost její zprávu komise petiční o podání okres. výb. budě-
jovického za zastoupení království českého v ústřední komisi pro daně pozemkové. 
Žádostí českých podán opětně velký počet, a sice českými poslanci strany svobodomyslné, 
mezi nimi osm žádostí z okresů, jež zastoupeny jsou poslanci strany politické zahálky, 
a sice podali poslancové petice: 
[…] 
Posl. Nittinger: Žádost učitelského spolku Budeč v Hostivicích za změnu zákonů školních. 
[…] 
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Národní listy 
21. října 1874 

Strana 4 
 
Všem milým přátelům, známým a příbuzným podáváme tímto truchlivou zprávu, že se Vše-
mohoucímu zlíbilo, k sobě povolati našeho milovaného syna, jinak chotě, otce, bratra, 
pana Josefa Kapalína, rolníka v Sobíně. Zesnulť dne 20. t. m. o půl jedné s poledne po 
krátké nemoci. Pohřeb vykonán bude dne 22. t. m. o 10. hod. dopol. v Sobíně a sv. záduš-
ní mše čteny budou téhož dne o 11. hodině v chrámu Páně v Hostivicích, k čemuž uctivé 
pozvání činíme. 4113 
Rozalie Kapalínová, rozená Šíchová, choť. Josef Havlůj, nevl. otec. Anna Havlůjová, nevl. 
matka. František a Antonín Havlůjovi, nevl. bratři. Marie Mašková, roz. Kapalínová, sestra. 
 
 

Beseda učitelská 
12. listopadu 1874 
Strana 551–552 

 
Budeč hostivická měla dne 8. října b. r. v obecné škole hostivické svou „valnou“ schůzi, 
kterouž nemůžeme nazvati valnou, ale „slabou“, neboť se súčastnilo pouze 17 členů z 35. 
Předseda spolku, p. Frant. Sedláček, zahájil schůzi krátkou ale srdečnou řečí, načež sděle-
na jednatelem p. Frant. Krotilem celoroční jednatelská zpráva, z níž vyjímáme toto: 
Správní výbor, maje na paměti čl. 1 a 2. spolkových stanov, všemožnými prostředky se 
staral jak o duševní tak i hmotné blaho svých členů. Co se týče zvláštní činnosti v jednotě, 
jmenovati dlužno především našeho předsedu pana Frant. Sedláčka, říd. učitele v Liboci, 
kterýž starostlivým okem bdí nad zdarem jejím a jí také v každém kroku podporuje. 
Hledíce k povšechné činnosti členstva, s potěšením připomínáme, že mnozí členové sku-
tečně pojali pravý úkol, jakýž si jednota při svém založení v roku 1869 vytkla a také se 
činně súčastňují ve schůzích. Však někteří lhostejně hledí na činnost tu, každé schůzi se 
vyhýbajíce se a tím sami sobě dávajíce svědectví, že doposud neocenili důležitost stavu 
učitelského. Všude se ozývá jedno heslo: „Spojenými silami!“ – My ale, učitelé mládeže, se 
roztrušujeme, nespřátelujeme, nevzděláváme, nepokračujeme, ale jen živoříme! Mimo to 
shledáváme ještě jiné vady v naší jednotě, a sice: 
1. Na jedné straně jest u členů přílišná ostýchavost; nemohouť se odhodlati k nějaké před-
nášce aneb k praktickému výstupu. 2. Na druhé straně zase mnozí členové přeceňují své 
nadání, a nadutě pohlížejí na druhé. Kam to spějeme a kam také dojdeme takovýmto 
jednáním? Jest si tudíž přáti, aby jednota naše všemožnou podporu a horlivou činností 
členstva dostála vytknutému úkolu a zkvétala blahodárně ku prospěchu nám samým a svě-
řené nám mládeži, aby v příštím roce panovala jednomyslnost u provádění zámyslů 
spolkových, jakož i láska mezi členy, a aby duch našeho nesmrtelného J. A. Komenského, 
učitele učitelů, veškeré členstvo oživoval. Ku konci zprávy oznámeno, že jednota v tomto 
roce ztratila úmrtím říd. učitele p. J. Tůmy v Hostivici svého činného člena, a přítomní 
členové projevili povstáním svou soustrast k zesnulému. 
Na to četl p. jednatel XXIX. kapitolu z Velké didaktiky Komenského „Idea školy obecné“, již 
byl p. řed. Zoubek ze Smíchova, sám přijíti nemoha, poslal a kteráž nemálo pozornost 
posluchačů poutala. Jádro věci samé v tomto pojednání obsažené poukazuje na velikého 
ducha našeho nesmrtelného genia J. A. Komenského, a budiž veřejně zde vyslovena čest 
tomu, kdo jeho zásadám ve školství našem neunaveně cestu klestí. 
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Pak vykonána volba správního výboru, i zvoleni jsou: pp. Frant. Sedláček, Frant. Krotil, 
Frant. Kádner, Frant. Šimek, Tomáš Řečinský, V. Dlouhý a Frant. Koníček. 
Příští schůze bude dne 19. listopadu v Hostivici. Program: 1. Obyčejné formalie. 2. Před-
náška p. V. Dlouhého „o ovocnictví, zelinářství a květinářství“ při obecné škole. 3. Před-
náška p. Tom. Řečinského a) o všeobecním vývinu podstatného jména na základě čítanky 
III. a b) o vlastních a obecných podstatných jménech, hledíc k teoretické i praktické strán-
ce. 4. Pan Frant. Krotil promluví o potřebě jednotné terminologie u vyučování mluvnickém 
ve škole obecné, hledě k návrhu v čís. 41. Besedy učitelské obsaženému. 5. Volné návrhy. 

F. K.-l. 
 
 

Národní listy 
17. listopadu 1874 

Strana 3 
 
Blahorodému panu Čeňku Ulrichovi, cís. správci a místnímu školn. dozorci v Hostivici. 
Konajíce tímto velmi milou nám povinnost, vzdáváme Vašnostem nejsrdečnější díky za 
laskavé a rychlé opatření mnohých potřeb pro naše školy, o jichž nutnosti Vašnostem pou-
hou zmínku učiniti sobě jsme byli dovolili, jakož i co nejsnažněji prosíme, byste, velectěný 
pane, i na příště věrným a obětovným přítelem školy naší pozůstati ráčil. 
Kéž by všechny školy naše chlubiti se mohly tak obětavým, účinným a inteligentním škol-
dozorcem! 
V Hostivici, dne 9. listopadu 1874. 

Frant. Šimek, Frant. Pelz, Viktor Tůma, učitelé na obecné škole v Hostivici. 
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Rok 1875 
Národní listy 
3. ledna 1875 

Strana 3 
 
Slavné místní školní radě v Hostivici!  
Podepsanému jest milou povinností, slavné místní školní radě tímto své nejsrdečnější díky 
vzdáti za udělení bytného ročních 120 zl. 
Kéž by všechny naše místní šk. rady staraly se též o své učitele s péčí upřímnou, nelíčenou 
i účinnou. 
V Hostivici, dne 28. prosince 1874. 

Frant. J. Pelz, učitel na obecné škole v Hostivici. 
 
 

Posel z Prahy 
3. ledna 1875 

Strana 2 
 
K následování. Místní šk. rada v Hostivici, přihlížejíc k získání vydatných sil učitelských 
pro svou školu, udělila svému novému učiteli, p. Fr. Pelzovi, příbytečné 120 zl. na rok. 
 
 

Posel z Prahy 
6. ledna 1875 

Strana 4 – inzerát 
 
Slavné místní školní radě v Hostivici!  
Podepsanému jest milou povinností, slavné místní školní radě tímto své nejsrdečnější díky 
vzdáti za udělení bytného ročních 120 zl. – Kéž by všechny naše místní školní rady staraly 
se též o své učitele s péčí upřímnou, nelíčenou i účinnou! 105 
V Hostivici, dne 28. prosince 1874. 

Frant. J. Pelz, učitel na obecné škole v Hostivici. 
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Beseda učitelská 

7. ledna 1875 
Strana 11–12 

 
Dopisy. 
Z Hostivice. (Následování hodno – Adresa důvěry.) Místní školní rada zdejší, přihlížejíc 
k tomu, že většině učitelstva vzato jest bytné, jakož i zřetel majíc k získání vydatných sil 
učitelských pro svou školu, udělila svému novému učiteli, p. Fr. J. Pelzovi, bytné ročních 
120 zl. – Místní školdozorce p. Č. Ulrich, cís. správce, zaopatřil laskavě některé potřeby do 
jednotlivých tříd, zakoupil vládní věstník od roku 1871, 1872 a 1873 a daroval elegantně 
upravenou „zlatou a černou knihu“, jížto se užívá při měsíčních mravních soudech. Učitel, 
p. Fr. Šimek, dal učebnu III. třídy na svůj náklad malovati a upraviti tak, jakž se na 
skutečně pořádnou učebnu sluší. Učitel, p. Frant. J. Pelz, zaopatřil buď svým nákladem, 
buď vlastní pílí a prací do své třídy veškeré učebné pomůcky, jichž dle nové učebné 
osnovy trojtřídních obecných škol do třídy té zapotřebí. Jest zajisté co nejvřeleji přáti, by 
příkladný čin místní šk. rady jakož i obětavá snaživost i horlivá píle zmíněných učitelů našly 
v obcích našich i na školách hojného následování. – Předseda okr. šk. rady na Smíchově, 
p. Bohdanecký, věnuje velikou péči rozkvětu školství na hostivické škole. Místní školní rada 
majíc na zřeteli jeho zásluhy o zdejší školu, vyslala v těchto dnech ze sebe deputaci, kteráž 
včele majíc p. Č. Ulricha, cís. správce a místního školdozorce v Hostivici, odevzdala p. Boh-
daneckému adresu důvěry ve skvostné úpravě. 
 
 

Národní listy 
21. ledna 1875 

Strana 2 
 
Ujel. Včera ráno utrhl se v nádraží buštěhradské dráhy v Hostivicích uhlím naplněný vůz, 
a poněvadž rychle ku předu, aniž mohl v nádražích veleslavínském, u Brusky aneb v Bub-
nech býti zadržen. Dojel až do nádraží pražského. Nehoda nepřihodila se žádná. 
 
 

Národní listy 
4. března 1875 

Strana 2 
 
Z Liboce. 3. března. Dne 2. t. m. odbývala se u nás zvláštní dojímavá slavnost. Bylť totiž 
zasloužilému učiteli na odpočinku p. Václavu Havránkovi za vzorné jeho působení na ško-
lách v Hostivici, Liboci, Holešovicích a Předním Ovenci po dobu 52 let slavnostně odevzdán 
stříbrný záslužný kříž s korunou. Učitel ten požívá všeobecné vážnosti. 
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Národní listy 
5. března 1875 

Strana 2 
 
Z Litovic, 4. března. Při dnešních volbách volitelů poslance do sněmu jsou v obcích Hosti-
vice, Chýň, Litovice, Břve a Malý Jenč v okresu unhošťském vesměs téměř jednohlasně 
zvoleni volitelové národní strany svobodomyslné. 
 
 

Posel z Prahy 
9. března 1875 

Strana 2 
 
Do Hostivice a okolí! 
Vedle minist. nařízení bude nám již příštím rokem počítati podle nových měr a vah. Aby-
chom se poněkud s touto novotou seznámili, uspořádá podepsaný b. r. několik veřejných 
přednášek „o nové míře a váze“, ku kterýmž se ct. pp. sousedé i ct. panímámy slušně 
zvou.  
První přednáška odbývati se bude na prostřední velik. svátek, dne 29. t. m. v sále hostince 
„u Bubníků“. 

Frant. J. Pelz, uč. v Hostivici 
 
 

Posel z Prahy 
12. března 1875 

Strana 2 
 
K následování. V Hostivici uspořádá místní učitel Fr. J. Pelz v tomto roce cyklus veřej-
ných přednášek „o nové míře a váze“ pro tamní i okolní občanstvo, což zajisté lze všem 
obcím i pp. učitelům k následování vřele odporučiti. 
 
 

Pražský denník 
14. března 1875 

Strana 2 
 
Následování hodno. V Hostivicích uspořádá místní učitel pan Frant. Pelz v tomto roce 
řadu veřejných přednášek „o nové míře a váze“ pro tamní i okolní občanstvo, což zajisté 
lze všem obcím i pánům učitelům k následování vřele odporučiti. 
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Pražský denník 
18. března 1875 

Strana 2 
 
Z Kladna, 15. března. Mnozí považují pátek za nešťastný den. To také tvrdil vozka Josef 
Nikola z Hostivic, kterýž onomu dnu příliš nedůvěřoval. Zdá se, že měl pravdu, aspoň se 
poslední pátek stal proň osudným. Vyjel odtud téhož dne domů s nákladem uhlí a poněkud 
se podnapil. Když přijížděl k Pavlovu, chtěl si na vůz sednouti. Ve svém nepříčetném stavu 
spadl však a přišel tak nešťastně pod kolo, že mu hlavu přejelo. Nešťastník byl v okamžiku 
mrtev. Mrtvolu jeho odvezli do jeho bytu, kde byl k ní okresní lékař dr. Mifka povolán, 
Nikola byl stár 52 roků a ženat. 
 
 

Beseda učitelská 
18. března 1875 

Strana 131 
 
Následování hodno. V Hostivici uspořádá tamější učitel p. Fr. Pelz cyklus veřejných 
přednášek „o nové míře a váze“ pro tamější i okolní občanstvo, kteréhož příkladu by měli 
učitelé naši následovati. 
 

Národní listy 
22. března 1875 

Strana 2 
 
Do Hostivic a okolí!  
Vedle říšsk. zákona ze dne 23. července 1871 jest nařízeno, rokem 1876 užívati v obec-
ném obchodu výhradně nových měr a vah. Abychom se s touto novotou poněkud 
seznámili, uspořádá podepsaný tohoto roku několik veřejných přednášek „o nové míře 
a váze“, k nimž se ct. páni sousedé i ct. panímámy slušně zvou. První přednáška odbývati 
se bude na prostřední svátek velikonoční, dne 29. t. m. o 3. hodině odpolední v sále 
hostince „u Bubníkův“. 

Fr. J. Pelz, učitel v Hostivicích. 
 
 

Národní listy 
25. března 1875 

Strana 2 
 
Do Litomyšle a Poličky. Statečným  a neohroženým voličům strany svobodomyslné 
z měst Litomyšle a Poličky, kteří vzdor agitaci strany klerikální ze sněmovního zastánce 
svého osvědčeného hajitele našich svatých práv pana dra Karla Sladkovského zvolili, 
provoláváme hřímavé „Sláva“. I my nadějeme se šťastnější budoucnosti! – Svobodomyslní 
voličové obcí Hostivice, Velkého Jenče, Chýně, Litovic, Břvů a Malé Jenče. 
 
Přednáška. V Hostivicích uspořádá místní učitel Frant. J. Pelz tohoto roku cyklus 
veřejných přednášek „o nové míře a váze“ pro domácí i okolní občanstvo. 
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Vzorný učitel. Pan Frant. J. Pelz, učitel na obecné škole v Hostivicích, pořídil buď pílí buď 
vlastním nákladem pro své žactvo ony učebné pomůcky, jichž vedle nové minist. osnovy 
učebné u vyučování nutně zapotřebí, což zajisté chvály i následování hodno jest. 

 
 „V blahém roztoužení“ nazývá se třasák, a „Zamilovaný Janek“, polka française, 
novinky od Frant. J. Pelze, učitele v Hostivici, bývalého sbormistra unhošťské besedy 
a ředitele zpěv. spolku tamějšího „Lípa“. Prvnější věnována jest kladenské besedě „Budi-
slav“, poslednější hornické kapele v Rapicích. 
 
 

Národní listy 
3. dubna 1875 

Strana 3 
 
Velectěnému panu Františku Spurnému, řediteli měšť. školy v Unhošti!  
Za laskavé zapůjčení potřebných demonstrac ku přednášce „o nových měrách a váhách“, 
v těchto dnech v Hostivici odbývané, račtež přijmouti srdečné díky. 
V Hostivici, dne 30. března 1875. Fr. J. Pelz, učitel v Hostivici. 
 
 

Plzeňské listy 
4. dubna 1875 

Strana 1 
 
Zničit!  
Heslo: „Zničit!“ těší se u původců roztržky v národě ode dávna zvláštní přízni. Kdykoli pp. 
Grégrům a jich přívržencům nějaký podnik anebo nějaká osobnost stali se nepohodlnými, 
ihned vydali heslo: „Zničit!“ Když svého času založen byl v časopise „Národ“ vydáno 
z růžové ulice heslo: „Musíme jej zničit!“ a vskutku tehda grégrovcům se podařilo, 
ustavičným štvaním a podezříváním list tento zničit. Když o několik let později založen byl 
„Pokrok“, zaznělo opět heslo „zničit!“ Roztrušováno pilně o tomto listu, že je vydržován od 
kněžstva, že „kleriklové“ dali naň 140 000 zlatých a p. Avšak s „Pokrokem“ již grégrovcům 
se nechtělo tak dařit, jako druhdy s „Národem“; stálť za tímto listem statečný bojovník 
J. S. Skrejšovský, jenž znal zjevné i tajné útoky „mladých“ šikovně odrážet. – Proto všecka 
zloba těchto již tehda nepohodlnou osobnost jeho milerádi „zničili“, jen kdyby to bylo šlo. 
„Pokrok“ stal se r. 1871 orgánem Palackého a Riegra a nedlouho na to vydáno v marian-
ské ulici heslo: „Musíme zničit autoritu Riegrovu!“ Rieger vyličován v orgánech grégrovců 
jako povolný nástroj „feudálů“ a „klerikálů“, šlechty a duchovenstva, zasloužilý náš Palacký 
nazýván s ošemetnou útrpností „stařičkým“ Palackým. „Zničit“ autoritu obou těchto mužů, 
jest i dosavad nejpilnější snahou odštěpenců, jako zřejmě dokázalo kandidátní mluvení 
Sladkovského v Litomyšli, jenž neostýchal se důmysl Palackého nazvati pouhým „zvířecím 
pudem“ a Riegra „člověkem bezectným“. – Vedle toho od té doby, co Skrejšovský vrátil se 
ze žaláře a jmenovitě, co založil prostonárodní denník „Brousek“, co nejusilovněji zasazují 
se o „zničení“ jeho. Záští jejich proti tomuto statečnému bojovníku již i těch nejpodlejších 
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prostředků, lží, nadávek i bídného udavačství. Že všecko utrpení, jehož zakusil Skrejšovský 
v žaláři, nebylo s to zlomiti jeho duševní sílu, že všecky citelné ztráty, které za doby vazby 
na jmění svém utrpěl, nebyly s to přivésti jej na mizinu, snažili se odštěpenci podkopati 
jeho úvěr, denuncujíce záložny, které mu půjčky povolily, a když i to nepomohlo, 
v mrzkých hanopisech, ku kterýmž jim propůjčili své jména „ctihodníci“ a la Vlček z Litovic 
a bývalý správce od sv. Bartoloměje Pichl (propadlý to mladočeský kandidát), vykládají 
svým hejlům, kterak Skrejčovský provozuje „klerikální“ politiku, poněvadž svatováclavská 
záložna, jeden z nejsolidnějších českých ústavů, poskytla mu úvěr. – To tvrdí lidé, kteří 
sami již jen u židovských lichvářů, jako pověstný Drucker, nalézají úvěr. Má-li soukromý 
úvěr vliv na politiku, jako grégrovci hlásají, jaká as musí býti politika odštěpenců, když 
dr. Julius Grégr dostal úvěr u správy státní? Věc má se podle „Br.“ takto: 
Jako Skrejšovský, vzat byl, jak známo, do vazby pro nezapravené insertní poplatky také 
dr. Julius Grégr, tehdáž ještě „nečinný“. Co bylo na Skrejšovském požadováno, zaplaceno 
jest až na poslední haléř a on sám držán nad to po dvě leta ve vězení. Dr. Julius Grégr 
puštěn však na svobodu a nejen že na něj nenaléháno, aby okamžitě zaplatil, nýbrž 
naopak povoleno mu, za sebe a švakra svého Ferdinanda Schulze, aby 16 431 zl. 44 kr. 
nezapravených poplatků insertních vtělilo se na dům „pana tchána“ pražského purkmistra 
Hulesche a povoleny jsou dr. Juliu Grégrovi lhůty na splácení. První lhůta dopadla 15. dub. 
1873 (když dr. Julius Grégr byla zase na svobodě), druhá 15. říjnem 1873, třetí 15. dub-
nem r. 1874, čtvrtá 15. říjnem 1874 a poslední dopadně 15. dubnem b. r. V prvních 
čtyřech lhůtách měl platit po 3 000 zl., v poslední 4 431 zl. 44 kr. – Jednomu vydavateli 
listu „Politik“ p. Ant. Tůmovi dán byl pro nezaplacení insertních poplatků okamžitě jeho 
dům na buben – ale dr. Julius Grégr nejen že dostal zmíněnou již přátelskou úlevu, nýbrž 
nebyl exekucemi stíhán, ani když povolené mu lhůty nedodržel! A tací lidé chtějí „zničit“ 
autoritu Riegra a Palackého, tací lidé chtějí „zničit“ neoblomného Skrejšovského! 
 
 

Národní listy 
14. dubna 1875 

Strana 3 
 
„Idylla“ jmenuje se píseň ve formě valčíku složena pro soprán a alt s průvodem piana, od 
Frant. J. Pelze, učitele v Hostivici, býv. sbormistra unhošť. besedy a ředitele tamějšího 
zpěv. spolku. Pěkná skladba tato provedena byla poprvé v koncertě zmíněné besedy, 
odbývanou dne 25. března m. r., pí Jos. Urbanovou a slč. Ant. Danešovou, a přijata s vše-
obecnou pochvalou. Věnována jest p. Jarosl. Bělohradské v Červ. Újezdci. 
 
 

Beseda učitelská 
29. dubna 1875 

Strana 203 
 
Uprázdněná místa učitelská. 
V šk. okr. smíchovském:  
[…] 
v Hostivicích m. ml. uč. se sl. 350 zl. 
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Pronájem výnosu okresních mýt. 
Okresní výbor unhošťský pronajme v cestě ofertního podání výnos mýtných stanic 
v Unhošti, Hostivici, Přítočně, Ouhonicích, Toskánce, Bezděkově, Rapicích a Rozdělově na 
čas od 1. července 1975 až do 30. června 1876. 
Ofertní jednání ustanoveno ku dni 28. května 1875 o 10. hodině dopoledne a lze oferty 
s podáním buď na každou stanici o sobě neb úhrnem na veškeré stanice do 26. května 
1875 s 10% vadium opatřené v kanceláři okresního výboru podati, kdežto výminky 
nájemní k nahlédnutí vyloženy jsou. 
Na oferty bez vadia nevezme se ohledu a podotýká se, že předešlého roku výnos těchto 
stanic za následovní částky pro jeden rok pronajat byl: 2073 
Hostivice 1520 zl., Přítočno 1855 zl., Unhošť 383 zl., Bezděkov 274 zl., Rozdělov 401 zl., 
Rapice 815 zl., Toskánka 195 zl., Ouhonice 480 zl. 
Okresní výbor v Unhošti, 30. dubna 1875. F. Knechtl, okresní starosta. 
 
 

Národní listy 
12. května 1875 

Strana 3 
 
Nové taneční skladby. Pan Frant. J. Pelz, učitel v Hostivicích, býv. sbormistr besedy 
a ředitel zpěv. spolku v Unhošti, složil novou rychlou polku „Veselá Berta“, jížto pí. Jidr. 
Ulrichové v Hostivicích věnoval, a novou francouzskou polku „Vyrovnání“, kteráž věnována 
jsouc pí Jos. Urbanové v Unhošti, v letošních plesích unhoštské besedy kladenskou 
kapelou p. Kindla provozována byla. 
 
 

Národní listy 
18. května 1875 

Strana 2 
 
V Hostivicích pokousal dne 13. t. m. veliký pes tamějšího správce chudého pocestného. 
Když pak si tento naříkal, dal ho správce vyhodit poklasným a koňákem. Pan správce dolo-
žil, že „panský pes nemusí býti uvázán“. 
 

                                                 
16  Stejný inzerát též 9. května 1875 na straně 7 a 11. května 1875 na straně 5 
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Strana 3 

 
V č. 134 „N. L.“ přinesli jsme z Hostivic zprávu, že dne 13. t. m. velký pes tamějšího 
správce pokousal chudého pocestného, a že když tento si naříkal, jej správce poklasným 
a koňákem vyhoditi dal a doložil, „že panský pes nemusí býti uvázán.“ Jak se ze spolehli-
vého pramene dozvídáme, nezakládá se zpráva tato na pravdě, nýbrž jest úplně vymyš-
lená. 
 
 

Pražský denník 
5. června 1875 

Strana 2 
 
Z Hostivic. 2. června. Hostivická učitelská jednota „Budeč“ odbývá dne 10. června v Hos-
tivicích svou druhou řádnou schůzi, v níž o následních předmětech přednášeti se bude: 
1. O školní kázni (předseda p. Sedláček). 2. Učitelův dozor k dítkám před vyučováním 
(p. Krištůfek). 3. O enharmonické mnohostrannosti accordův a modulaci na základě tétéž 
(p. Pelzl). 4. O programu letošní zemské učit. konference (pan Kándler). – Veřejnou před-
nášku „o nových měrách a váhách“ (a to sice druhou) uspořádá Frant. J. Pelz, učitel 
v Hostivicích v neděli dne 13. června o 2. hodině odpolední v sále hostince „u Bubníkův“. – 
„Idylla“ nazývá se nový valčík pro soprán a alt s průvodem piana od téhož p. Frant. J. 
Pelze, býv. sbormistra unhošťské besedy a ředitele zpěv. spolku „Lípa“ tamže. Pěkná 
a vděkuplná skladba ta provedena byla v hud. koncertě unhošťské besedy dne 25. března 
m. r. dámami pí Jos. Urbanovou a sl. Annou Danešovou, potkavši se s všeobecným úspě-
chem. Od téhož skladatele pochází nejnověji polka tremblante „V blahém roztoužení“ 
a polka francaise „Zamilovaný Janek“. Prvnější věnována jest kladenské besedě „Budislav“, 
poslednější cís. Ferd. hornické kapele v Rapicích. 
 
 

Pražský denník 
19. června 1875 

Strana 2 
 
Z Hostivic, 14. června. V sobotu o půl 5. hod. odpoledne vyšel v domku č. 28 v blízké 
obci Břvích oheň, který střechu jeho zničil. Že se oheň dále nerozšířil, sluší děkovati rychlé 
pomoci osadníků, kteří se bez prodlení s potřebnými hasičskými nástroji na místo ohně 
dostavili. Majitel domku, ovčák Frant. Šafránek, který dobou tou v Bubenči meškal, počítá 
si škody 400 zl., ponížen jest na 380 zl. Nájemcovi v témže domku Janu Bambaskovi 
uhořely koza a 8 mladých husí, vše v ceně 14 zl. Myslí se, že oheň povstal neopatrností. 
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Průtrže mračen a krupobití. Dne 24. čer. postiženy byly krupobitím ještě tyto obce: 
V okrese smíchovském: Dobříč, Butovice a Třebonice. V Unhošťském: Nučice, Hostivice 
a Velký Jenč, v říčanském Sebříně a Křenice, u Benešova obce Mrač a […] 
 
 

Beseda učitelská 
8. července 1875 
Strana 321–322 

 

Budeč hostivická měla dne 10. června v Hostivici hromadu, ku kteréž sešel se hojný 
počet členů; taktéž program její byl bohatý. Hlavní punkty byly: 1. „O kázni školní“ – 
2. „Zda-li žádoucno, aby učitel před početím vyučování mládeži několik minut dozoru 
věnoval“. – 3. „O enharmonické mnohostrannosti akordů a modulaci na základě tétéž.“ – 
4. „O programu příští zemské konference, zvláště o 3. a 6. odstavci“. 
Předseda p. Sedláček ve své zahajovací řeči mluvil as v ta slova: „Měli jsme naději, že 
sněmovna upraví nám služné dle poměrů časových, avšak tato pomohla nám jen na oko; 
co jedněm bylo přidáno, to druhým vzato. Někteří poslanci považovali naše nářky docela 
za nepravé tvrdíce, že učitelstvu dobře se daří. Řemeslník, jestliže jest příčinliv, vydělá si 
tolik, že může rodině nutné potřeby zaopatřiti, ano ještě uložiti, aby jí budoucnost zabez-
pečil. Učiteli jest to naprosto nemožné; a pak má denně s veselou myslí do školy vcházeti? 
Toť sebezapření veliké. Kdybychom měli my tak macešsky jednati s mládeží, jako se 
s námi zachází, tuť by podivně to vyhlíželo s naším budoucím pokolením. Než nechť se 
nám dobře neb zle daří, snažme se, jakmile vstoupíme před mládež, všechny strasti 
z mysli vypuditi a pracujme neunavně s myslí pokojnou, abychom sobě vychovali občany, 
kteří by úkol učitelův povýšili a náležitě ocenili. Hleďme se vespolek vzdělávati, hleďme, by 
celek netrpěl za jednotlivce, aby se neopakovalo známé loňské sněmovní vyjádření. 
Jestliže učitelstvo nalézá tak málo přátel u jiných, nechť tedy přilne pevněji samo k sobě; 
pryč tedy se vší nepřízní a podobným nepřátelstvím.“ –  
Po této řeči četl p. předseda své pojednání o kázni školní. Vysvětliv, co kázeň školní jest, 
pojednal o ní ve 3 oddílech: 1. K čemu se mají dítky v čas školy vésti; 2. čeho učitel u nich 
nesmí trpěti; 3. bude je naváděti, aby samy spozorovaly, co dobrá kázeň žádá.“ 
Otázka „Zda-li žádoucno, aby učitel před početím vyučování mládeži několik minut dozoru 
věnoval“ byla již předcházejícím pojednáním rozřešena. Usnešeno bylo, aby se učitel přiči-
nil docíliti u mládeže jednostranného shromáždění mládeže do školy na př. v poslední čtvrt 
hodině, dále pak, aby mládež samotnou ve školní světnici nenechával. P. Krištůfek, který 
o této otázce pojednával, vylíčil školu beze vší kázně, zvláště pak jak to vyhlíží před vyučo-
váním, není-li učitel přítomen. Ku konci svého pojednání odporučoval též, aby učitel 
mládeži věnoval před učením nejméně čtvrt hodiny dozoru, by tak učinil přítrž mnohým 
rozpustilostem, jež se jinak dějí. 
Na to přednášel p. Pelz „O enharmonické mnohostrannosti akordů a modulaci na základě 
tétéž.“ Jasně vyložil nejprve mnohostrannost akordů a pak enharmonickou mnoho-
strannost septimového zmenšeného akordu. Po přednášce vysloveno přání, aby p. Pelz 
uspořádal cyklus přednášek z tohoto oboru. 
Čtvrtý punkt programu odročen byl k schůzi příští, poněvadž čas byl již valně pokročil 
a členové již unaveni byli. 
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Strana 343 
 
„Komenský“ unhošťsko-kladenská jednota učitelská měla dne 8. července v míst-
nostech školy kladenské řádnou schůzi. […] P. Pelz z Hostivice zaslal do schůze spolkové 
„Hymnu učitelskou“, jíž byl sám komponoval a požádal o posouzení. – Věc tato odkázána 
odboru pro posuzování skladeb hudebních. 
 
 

Pražský denník 
22. července 1875 
Strana 3 – inzerát17 

 
Konkursy učitelské. 
V Smíchovském školním okresu obsadí se následující místa: 
[…] 
2. Místo učitelské při trojtřídní škole obecné v Hostivicích. Služné třídy druhé. 
3. Místa učitelská na jednotřídních školách obecných v Jenči, v Řepích a v Tursku. Služné 
třídy třetí a byt v budově školní. 
[…] 
Žádosti buďtež podány do 12. srpna t. r. c. k. okresní školní radě na Smíchově, která je 
dodá příslušným místním školním radám. 
Z c. k. okresní školní rady na Smíchově dne 2. července 1875. 3005–2 
 
 

Posel z Prahy 
6. srpna 1875 

Strana 3 
 
Sebevraždy. 
Vysloužilý nadporučík p. K. Kolíbal, který byl v poslední době pokladníkem filialky jedné 
vídeňské pojišťovny v Praze, vrhl se 1. t. m. u Hostivic pod osobní vlak, který ho na kusy 
roztrhal. Sebevrah byl as 45 roků stár, ženat a otcem dvou dítek. Učinil prý tak následkem 
schodku 400 zl. v pokladně, který uhradit nemohl. Měsíční pense jeho obnášela 33 zl. 
40 kr.  
 
 

Beseda učitelská 
12. srpna 1875 

Strana 381 
 
Hymna učitelská. Na slova Jos. Wünsche složil a p. inspektoru Josefu Pilařovi věnoval 
Fr. Jos. Pelz, uč. v Hostivici. 

                                                 
17  Stejný inzerát otištěn též 27. července 1875 na straně 1 přílohy 
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Do Litovic a okolí! 
Všem přátelům a známým, obzvláště pak pánům občanům z Ouhonic, kteří se v tak 
hojném počtu sešli, aby doprovodili k hrobu našeho milovaného zesnulého pana Václava 
Hampeisa, rolníka z Litovic, a dojemné písně nad rakví i nad hrobem přítele zapěli – 
budiž náš nejvřelejší dík! 
V Litovicích, 4. října 1875. 
Jménem vdovy a všech příbuzných: Jos. Vácslav Vlček, synovec. 4339 
 
 

Posel z Prahy 
10. října 1875 

Strana 3 
 
Ze zemské školní rady. 
Učiteli na občanských školách byli dále jmenováni: […] 
podučiteli na národních školách se stali: […] V. Tůma v Hostivicích, […] 
 
 

Pražský denník 
14. října 1875 

Strana 2 
 
Z Hostivic, 8. října. V sousední obci Chejni pohřešuje se již od minulého měsíce obuvník 
Matěj Horák. Manželka jeho žije ve strachu, že si snad někde život vzal. Týž jest teprv 
27 roků stár. Již před několika měsíci chtěl si nožem krk podřezat a byl v nemocnici 
pražské z této rány vyléčen. V září dne 19. odešel z domova, aniž by byl komu co řekl. 
Minulého měsíce byl ještě u své sestry v Kněževsi, tu řekl, že jede domů, avšak zanechal 
při tom psaní, v němž se s Bohem a se světem loučil. Nicméně doufá se, že buď žije, aneb 
aspoň o jeho smrti manželce zpráva dodána bude. Při odchodu z domova měl šedivý 
kabát, tmavé kalhoty, letní vestu a slaměný klobouk. Horák jest postavy prostředního 
vzrůstu, vlasy má kaštanové a plné vousy téže barvy, oči modré a špičatý nos. Na krku má 
jizvu od shora zmíněné rány nožem. 
 
 

Beseda učitelská 
14. října 1875 

Strana 490 a 491 
 
Budeč hostivická bude míti svou výroční valnou schůzi dne 27. t. m. o 10. hod. ranní 
v Hostivicích. Program. 1. Čtení zápisky o minulé schůzi. 2. Přijímání nových členů. 3. Jed-
natelská a účetní zpráva. 4. Přednáška o intervallech a tvoření akkordů. 5. Přednáška 
o rostlinách výtrusných. 6. Volba nového výboru a funkcionářů. 7. Volné návrhy. Jest 
žádoucno, aby se pp. členové v plném počtu schůze súčastnili. 
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Ustaveni byli v sezení zem. šk. rady dne 21. září […] 
za mladší učitele:  
[…] 
v okrese smíchovském: v Hostivicích p. Viktor Tůma, […] 
 
 

Posel z Prahy 
29. října 1875 

Strana 3 
 
Sebevraždy. V Chejni u Hostivic pohřešovali, jak známo, obuvníka M. Horáka a manželka 
jeho se obávala, že si snad život vzal, an si již jednou naň sáhnouti chtěl. Obavy její se 
skutečně potvrdily. Dne 2. t. m. vytáhli totiž blíže Dolan u Kralup neznámého muže 
z Vltavy a v té poznala Horáková, jíž v těchto dnech k mrtvole povolali, svého pohřešo-
vaného muže. 
 
Pražsko-Duchcovská dráha. Jak známo, sestavena byla k žádosti dra Lederera, kurá-
tora majitelů priorit, zvláštní komise znalců, již uloženo provésti odhad celé tratě dráhy 
pražsko-duchcovské. Předevčírem podala komise tato zemskému soudu v Praze výsledek 
svých odhadních prací. Komise cení se stanoviska obchodnického celou hlavní čáru z Prahy 
do Duchcova na 8 200 000 zl. V případě však, že by trať Most-Vltavice dostavěna byla, 
vzroste předešlá suma na 11 276 000 zl. Znalci dále vyslovili, že další trvání dráhy podmí-
něno jest následujícím: Akc. kapitál musí být dle skutečné hodnoty dráhy snížen, doprava 
učiněna jednodušší a co nejlacinější. Mimo to dlužno se co nejdřív postarat o dostavení 
trati Most-Vltavice. Konečně prý se komise přimluvila ve svém dobrozdání za fusi dráhy 
pražsko-duchcovské s dráhou Františka Josefa (?). 
 
 

Pražský denník 
21. listopadu 1875 
Strana 3 – inzerát18 

 
Mléko nejlepší jakosti od 50 krav českého plemene, jest hned k zadání ve dvoře Litovic 
u Hostivicích. Sklepy i lednice znamenité. 
Správa Litovic. 5148-2 
 

                                                 
18  Stejný inzerát otištěn i 23. listopadu 1875 na straně 3 
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Národní listy 

26. listopadu 1875 
Strana 4 

 
Díků vzdání. 
Do Unhoště a okolí. 
Pokládám za svou povinnost vysloviti vřelé díky veledůstojnému duchovenstvu Unhoště, 
Hájku a Hostivic, pánům úředníkům, ctěnému měšťanstvu unhošťskému a rolnictvu 
v okolí, slavnému zpěváckému spolku v Unhošti a vůbec všem, kteří se súčastnili v tak 
hojném počtu pohřbu mé tchýně, paní 

Anny Rostislavové z Jenče 
jakož i za laskavé uspořádání pohřbu tohoto. 5005 
V Unhošti, 21. listopadu 1875. Dr. M. Wellner. 
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Rok 1876 
Národní listy 
27. ledna 1876 

Strana 2 
 
Věstník masopustní. […] Z Hostivice se nám píše: Dne 6. února bude u nás uspořádán 
maškarní ples v hostinci pana Ant. Kapalína ve prospěch zakoupení pomníku zasloužilému 
učiteli Janu Tůmovi v Hostivici. Vzhledem k účelu lze se nadíti hojné návštěvy. […] 
 
 

Pražský denník 
15. února 1876 

Strana 2 
 
Zabavení. Obecní strážník v oujezdské bráně F. Mareš zabavil v pátek ráno řezníku 
Jos. Kleinerovi z Hostivic čtyry čtvrtě telecího masa, které bylo při lékařské prohlídce za 
nezdravé uznáno a pohodnému odevzdáno. 
 
 

Pražský denník 
4. března 1876 

Strana 4 – inzerát 
 
Ve dvoře Litovice blíže Hostivic, stanice Pražsko-Duchcovské dráhy, jest jeden mladý, 
tlustý holandský býk a 5 krav brakovních, dobré v těle, z ruky na prodej. – Zprávu přímo 
bez prostředníka podá mileráda správa hospodářská. 1033-2 
 
 

Pražský denník 
4. dubna 1876 

Strana 1 
 
Konkursy učitelské.  
V školním okresu Smíchovském obsadí se: 
[…] 
3. Místo řídícího učitele při škole obecné v Hostivicích; příjmy dle třídy druhé. 
[…] 
Žádosti buďtež podány nejdéle do konce dubna t. r. příslušným místním školním radám.  
Z c. k. okresní školní rady na Smíchově dne 16. března 1876. 1344-3 
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Národní listy 
7. června 1876 

Strana 4 – inzerát19 
 
Pronájem výnosů okresn. mýt.  
Okresní výbor unhošťský pronajme v cestě ofertního podání výnos mýtných stanic 
v Unhošti, Hostivici, Přítočně, Ouhonicích, Toskánce, Bezděkově, Rapicích a Rozdělově na 
čas od 1. července 1876 do 30. června 1877. Ofertní jednání ustanoveno ku dni 19. června 
1876 o 10. hodině dopolední a lze oferty s podáním buď na každou stanici o sobě neb 
úhrnem na veškeré stanice do 18. června 1876 10% vadium opatřené v kanceláři 
okresního výboru podati, kdež výminky nájemné k nahlédnutí vyloženy jsou. 
Na oferty bez vadia nevezme se ohledu a podotýká se, že předešlého roku výnos těchto 
stanic za následovní částky pro jeden rok pronajat byl: Hostivice 1 495 zl., Přítočno 
1 756 zl., Ouhonice 425 zl., Rozdělov 425 zl., Toskánka 156 zl., Rapice 821 zl., Unhošť 
355 zl. 
Okresní výbor v Unhošti, 1. června 1876. 
2496 Frant. Knechtl, starosta okresní. 
 
 

Národní listy 
11. června 1876 

Strana 4 – inzerát 
 
Do Hostivice a okolí.  
Všem šlechetným příznivcům milovaného otce mého, bývalého řídícího učitele v Hostivici, 
pana Jana Tůmy, zejména slavnému obecnímu zastupitelstvu, sl. správě duchovní a školní, 
zvláště pak ctěné „Omladině hostivické“, jakož i spanilomyslným družičkám, dále ct. sboru 
hudebníků a zpěváků a vůbec všem účastníkům z blízka i z dáli, kteří se byli jakýmkoliv 
spůsobem zřízení náhrobního pomníku zvěčnělému přičinili a při svěcení téhož tak četné 
účastenství na jevo dali, vzdávají se tímto díky nejvřelejší. 2561 
V Hostivici, 6. června 1876. Viktor Tůma. 
 
 

Pražský deník 
31. srpna 1876 

Strana 4 – inzerát20 
 
Zimní zelí, pěkné, docela dobře zachovalé, brzo k řezání, asi z 25 m. pozemků, jest 
k prodání u c. k. hospodářské správy Litovic u Hostivic.   441-1 
 

                                                 
19  Stejný inzerát byl otištěn i 8. června 1876 na straně 4 
20  Stejný inzerát byl otištěn i 1. září 1876 na straně 4 
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Národní listy 
8. září 1876 

Strana 5 – inzerát21 
 
Prodej zelí. Na c. k. dvorcích: Tachlovice, Hořelice a Litovice blíž Prahy, u železničních 
stanic Dušník a Litovice ležících, prodáno bude tamtéž na pozemcích asi 12 hektarů 
výměry pěstované zelí spůsobem podání, což ke koupi žádostivým v známost uvádí. 
Správa c. k. soukromého statku Tachlovice v Jenči, 1. září 1876. 
 
 

Národní listy 
27. září 1876 

Strana 4 – inzerát22 
 
Prodej zelí. Na c. k. poplužních dvorech Tachlovicích, Hořelicích, Litovicích a Unhošti, 
poblíž Prahy a železničních stanic Dušník, Litovice a Unhošť ležících, prodána bude tamtéž 
očekávaná úroda zelí polní výměry asi 15 hekt. spůsobem podání bez a s dovozem 
k nejbližší stanici, o čemž se koupi žádostivým známost dává. 4434 
Správa c. k. soukromého statku Tachlovice v Jenči, 24. září 1876. 
 
 

Národní listy 
13. října 1876 

Strana 4 – inzerát23 
 
Prodej zelí. Na c. k. dvorcích: Tachlovice, Hořelice, Litovice a Unhošť, poblíž Prahy, 
u železničních stanic Dušník, Litovice a Unhošť ležících, prodána bude tamtéž očekávaná 
úroda zelí polní výměry asi 15 hektarů spůsobem podání bez a s dovozem k nejbližší 
stanici, což se koupi žádostivým v známost uvádí. 4740 
Správa c. k. soukromého statku Tachlovice v Jenči. 
 
 

Národní listy 
13. prosince 1876 

Strana 3 
 
Budeč hostivická odbývá svou valnou schůzi dne 30. t. m. o 10. hod. ranní v Hostivici, 
s následujícím programem: 1. Obyčejné formálie. 2. Placení příspěvků. 3. Rozprava 
„o sestavení místopisu obcí“, dle návrhu p. K. Klementa. 4. O výhodách desetinných 
zlomků při praktickém počítání, počtů úrokových zvlášť, (p. V. Dlouhý). 5. Volba výboru 
a funkcionářů. 6. Volné návrhy. Pp. ze sousední jednoty unhošťsko-kladenské nechť se 
laskavě k schůzi té dostaviti ráčí. 

                                                 
21  Stejný inzerát byl otištěn i 1. září 1876 na straně 4 
22  Stejný inzerát byl otištěn také 28. září 1876 na straně 6, 3. října 1876 na straně 4 a dále ve 

Svobodném občanovi 30. září 1876 na straně 4 
23  Stejný inzerát byl otištěn také v Budivoji z 19. října 1876 na straně 4 
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Rok 1877 
Národní listy 
25. února 1877 

Strana 3 
 
Pro vepře život. V hostinci na ostrově žofínském zaměstnaný sklepník Jiří Linek z Litovic 
spatřil včera ve dvě hodiny odpoledne na hladině Vltavy plovoucího utonulého vepře. 
Odvázal loďku a vepře vytáhl. Když chtěl na konci ostrova střeleckého hák zabodnouti do 
dna Vltavy a loďku pak vytlačiti ku břehu, zpadl střemhlav do rozvodněné řeky a zmizel 
pod vlnami. Asi šest minut zůstal ve vodě. Konečně dostal se na povrch a volal o pomoc. 
Nežli mu mohli vodáci přispěti ku pomoci, zmizel ve vodě. Byl již mrtev z vody vytažen. 
Mrtvola nešťastného byla dopravena do pathologického ústavu. 
 
 

Posel z Prahy 
26. února 1877 

Strana 2 
 
Úřadní oznamovatel. 
Dražby: […] – Domek č. 20 Litovice (Unhošť), 3. břez, 24. břez., 14. dub. – […] 
 
 

Pražský denník 
14. března 1877 

Strana 1 přílohy – inzerát 
 
Konkursy učitelské.  
V školním okresu Smíchovském obsadí se následující místa: 
[…] 
3. Místa podučitelská, a to: 
[…] 
v Hostivicích, služné 350 zl. 
[…] 
Žádosti buďtež podány do konce měsíce března 1877 c. k. okresní školní radě na 
Smíchově. 
Z c. k. okresní školní rady na Smíchově, dne 9. února 1877. 745-3 
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Národní listy 

20. března 1877 
Strana 6 

 
Hořké víno.  
Nejlepší staroznámý a co nejchvalněji osvědčený prostředek z nejhojivějších rostlin  
vyráběný, proti žaludečním neduhům, nejhlavněji proti zastaralé nemoci žaludkové. Toto 
hořké víno ráno a večer jen krátký čas mírně požívané odstraní každý žaludeční neduh, 
zvláště pak koná záživnosti a chuti k jídlu znamenito služby. Cena lahve 30 kr. Jedna 
žampanská lahev ¾ litrová 70 kr., 1 litr 84 kr. Objednávky na venkov se co nejrychleji 
proti dobírce vyřizují. 880 
Fr. Zimmermann, materiální obchod, Malá strana, mostecká ulice. 
Dále jest k dostání v Praze:  
[…] 
V Heřmanovu Městci Jos. Molináry 
V Hostivicích R. F. Patočka 
V Humpolci Fr. Přerovský 
[…] 
 
 

Pražský denník 
22. března 1877 

Strana 3 
 
Z Hostivic, 18. března. Dělník Josef Hoch z Velkého Jenče nedočkal se svých letošních 
jmenin. Včera ráno byl ještě jako ryba a o několik hodin později byl chladnou mrtvolou. 
Pracoval v pískovcových lomech mezi Hájkem a Jenčem, kde se naň vlastní jeho 
neopatrností půda sřítila a jej zasypala. Byl již bez známek života v přítomnosti svého otce 
spod písku vytažen. Mrtvolu nešťastníka, který byl 27 let stár, odnesli do jeho bytu. Byl 
ženat a otcem jednoho dítka. 
 
 

Pražský denník 
17. dubna 1877 

Strana 2 – inzerát 
 
Konkursy učitelské.  
V školním okresu Smíchovském obsadí se počátkem příštího školního roku následující 
místa: 
[…] 
11. Místa podučitelská, a to: 
[…] 
při čtyřtřídní škole obecné v Hostivicích, služné 350 zl. 
[…] 
Žádosti buďtež podány nejdéle do 20. května t. r. c. k. okresní školní radě na Smíchově. 
Na Smíchově, dne 7. dubna 1877. 1671-1 
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Národní listy 
4. května 1877 

Strana 3 
 
Pral se s četníkem. Nádenník Fr. Nejedlý z Litovic spůsobil v neděli v hostinci velikou 
rvačku. V úterý byl zavolán k starostovi a přítomný četník zatknul zde Nejedlého. Ruce si 
nechtěl dáti spoutati a četníkovi chtěl pušku násilně vyrvati z rukou. Četník udeřil jej 
ostřím šavle několikráte přes ruce, čímž Nejedlý dosti povážlivě byl poraněn. Teprve nyní 
šel N. s c. k. četníkem, avšak cestou do Hostivic utekl, a sice ku Praze. U strahovské brány 
byl policejním strážníkem zadržen. Přivolaný lékař seznal, že rány jsou těžké, a dal Nejed-
lého dopraviti do všeobecné nemocnice. 
 
 

Posel z Prahy 
6. května 1877 
Strana 1 přílohy 

 
Nebezpečný nocleh. Předevčírem v noci ulehl dělník J. Jindrák v podnapilém stavu blíže 
pece jedné cihelny u Hostivic. Lehl si do žhavého ještě popele, od něhož vzňaly jeho šaty; 
Jindrák ale procitnul teprv, když pocítil pálení na těle. Vskočil rychle do louže, ale zůstal 
beze smyslů ležet. V beznadějném stavu nalezen byl ráno od několika dělníků a dopraven 
do svého bytu. 
 
 

Národní listy 
8. května 1877 

Strana 4 – inzerát24 
 

Pronájem výnosů okresních mýt.  
Okresní výbor unhošťský pronajme cestou ofertního podání výnos mýtních stanic 
v Unhošti, Hostivici, Přítočně, Ouhonicích, Toskánce, Bezděkově, Rapicích, Rozdělově 
a Chrustenicích na čas od 1. července 1877 do 30. června 1878.  
Ofertní jednání ustanoveno ku dni 24. května 1877 o 10. hodině dopoledne a lze oferty 
s podáním buď na každou stanici o sobě neb úhrnem na veškeré stanice do 23. května 
1877 10% vadium opatřené v kanceláři okresního výboru podati, kdežto výminky nájemné 
k nahlédnutí vyloženy jsou. 
Na oferty bez vadia nevezme se ohledu a podotýká se, že předešlého roku výnos těchto 
stanic za následovní částky pro jeden rok pronajat byl: Hostivice 1 540 zl., Přítočno 
1 675 zl., Unhošť 385 zl., Rozdělov 492 zl., Rapice 675 zl., Bezděkov 246 zl., Toskánka 
171 zl. 50 kr., Ouhonice 405 zl., Chrustenice 200 zl. 
Okresní výbor v Unhošti, 28. dubna 1877. 
2859 Frant. Knechtl, okr. starosta. 
 

                                                 
24  Stejný inzerát byl otištěn také 10. května 1877 na straně 7 a 11. května 1877 na straně 4 
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Pražský denník 
12. května 1877 

Strana 3 
 

Z Litovic u Kladna, 6. května. V těchto dnech sběhnul se v bytu zdejšího představenstva 
bouřlivý výstup. Dne 1. t. m. sešel se u představeného četník s nádeníkem Františkem 
Nejedlým z Brzví, který byl obžalován pro ztrýznění jisté Anny Foubíkové. Představený 
Nejedlého káral, ale ten choval se tak, že mu byly dveře ukázány. Nejedlý vrhnul se na 
představeného, rázem vyrazil dveře a shodil jej po schodech s prvního patra dolů. Četník 
chtěl proti rváči zakročiti, ten ale co silný chlap uchopil bodák četníkův a celý jej skřivil, tak 
že četník jej několikráte přes ruce šavlí seknouti musel, než upustil. Ve zmatku uprchnul 
Nejedlý ku Praze a byl před strahovskou branou od strážníka zatčen a zatím do nemocnice 
dodán. Rány jeho jsou lehké. Nejedlý byl již pro rvačky vícekráte trestán. 
 
 

Národní listy 
20. května 1877 

Strana 3 
 

Resoluce.  
My podepsaní občané uznáváme za svou povinnost, co přátelé osvěty a svobody lidské 
přáti zdaru zbraním velikého národa slovanského proti odvěkému nepříteli svobody ducha, 
pravdy a práva, proti sveřepému Turku, a to tím více v době, kdy neomylná hierarchie 
římská zbraním tureckým žehná. 
Spojená obec Litovice-Břve a Malý Jenč. 
Ant. Herda, starosta, Josef Horák, výbor, Václav Vlček, výbor, Antonín Burgel, radní, Jan 
Špaček, výbor jménem spoluobčanův. 
 
 

Svobodný občan 
26. května 1877 

Strana 2 
 

Hlas národa. V příčině zápasu za osvobození jižního Slovanstva a v příčině chování se 
papežské stolice proti Rusku a Slovanstvu vůbec ozvaly se přečetné již hlasy občanův 
českých, kteří v jadrných a spravedlivých osvědčeních sympatie své k osvoboditeli Slovan-
stva z drápů tureckých, jakož i svou nelibost a oprávněnou rozhořčenost nad vystupová-
ním papežské stolice projevují. Tak tento týden ve veřejných listech uveřejněna vlastenec-
ká osvědčení od studenstva na vysokých školách pražských, od zastupitelstva královského 
města Loun, od svobodomyslného občanstva Sazené, od zastupitelstva obce jenoveské, od 
židů podřipských, od občanstva spojené obce Litovice-Břve a Malý Jenč, od zastupitelstva 
obce Mlčehvost, od zastupitelstva obce Živonína, od spolku štutgartských Čechův na 
Solitudě ve Wirtembersku, od národní strany svobodomyslných v Slaném (osvědčení toto 
uveřejněno bylo v minulém zabaveném čísle Svob. občana a v úterý v Nár. Listech), od 
svobodomyslných občanů v Šťáhlavech, od přednosty jménem občanů šťáhlavských, od 
zastupitelstva obce dušnické, od svobodomyslných občanů řepínských, od svobodomyslné-
ho občanstva v Horních Beřkovicích, od obce netěšské, od občanů jílovských, od spojených 
obcí Boholib, Petrov a Sázava, od svobodomyslných občanů chrudimských, od obce Kou-
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řimské, od občanstva ve Vrbně nad lesy, od obecního úřadu spojených obcí Dušník, 
Křivous a Jedibab, od představenstva obce Úhonice, od občanstva obcí Tursko a Kozinec, 
od občanů města Chodně, od svobodomyslných občanů kněževských u Rakovníka, od 
občanů plzeneckých, od obecního zastupitelstva obcí Budohostice, Chržín, Uhy a Dolní 
Kamenice, od občanů Konechlumských u Jičína, od občanů v Dřivčicích, od občanů 
v Chorusicích, od občanů v Chorušicích, od občanů v Kozinci, od občanů zákolanských, 
kovárských a vysoko-mýtských, od občanů sedleckých, od členů strany svobodomyslné 
v Mladé Boleslavi a okolí, od obecního zastupitelstva radonického v Lounsku, od občanů 
v Běstovicích, od občanů v Příšovicích, od občanů v Krucemburku, od občanů z osady 
strážské, rosečské a jarošovské v okresu jindřichohradeckém, od občanů dolnokralovic-
kých, od občanů řenčovských, od občanů v Daměnicích, od obce Vinařic, od svobodo-
myslných občanů hlínecských, od Staro a – Mladočechů drahelčických, od občanů jízerního 
Vtelna, Lhoty, Zámostí a Krnska, od občanů v Doníně v okresu lounském, od ob. zastu-
pitelstva jarpického, od svobodomyslných občanů podvysockých, od občanů poborských, 
od obecního zastupitelstva v Humpolci, od zastupitelstva spojených obcí Jelenic a Vavři-
nec, od svobodomyslných občanů v Jelenicích, od zastupitelstva starožitné obce Jarošova, 
od občanstva Kostelní Radouně a Okrouhlé Radouně, od obce Roseč, od strany svobodo-
myslné v Čisté, od občanů v Týnici nad Sázavou atd. atd. 
 
 

Beseda učitelská 
7. června 1877 

Strana 298 
 

Konkursy.  
V školním okresu Smíchovském obsadí se: 
A) místa učitelská na školách obecných: 1. v Hostivicích, služné 500 zl. (500 zl.); 2. […]; 
B) místa podučitelská na školách obecných: 1. v Buckově, služné 350 zl. (400 zl.) a byt; 
2. v Družci, služné 280 zl. (400 zl.) a byt; 3. v Hostivicích, služné 350 zl. (400 zl.); 4. […]; 
C) místo učitelky ručních prací ženských v Hostivicích za remuneraci ročních 160 zl. 
Čísly v závorkách psanými jest určeno služné, jaké bude s místy spojeno od 1. led. 1878. 
Na místa podučitelská v Hostivicích, Hostouni, Chyňavě a Úněticích mohou býti ustanoveny 
síly ženské; v Hostivicích svěří se, po případě, podučitelce též vyučování ručním pracím 
ženským za slušnou remuneraci. 
Žádosti doložené průkazy o zákonité spůsobilosti k vyučování buďtež podány c. kr. okresní 
školní radě na Smíchově do dne 25. července t. r. i budiž určitě dáno, zdali se žádá 
výhradně za to které jedno místo, aneb zdali žadatel, po případě, rozšiřuje žádost svou 
i na místa jiná a to na která? 
Z c. k. okresní školní rady na Smíchově, dne 24. května 1877. 

Předseda: Bohdanecký. 
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Pražský denník 
9. června 1877 

Strana 4 – inzerát 
 

Konkursy učitelské. 
V školním okresu Smíchovském obsadí se: 
A) místa učitelská na školách obecných: 1. v Hostivicích, služné 500 zl. (500 zl.); 2. […]; 
B) místa podučitelská na školách obecných: 1. v Buckově, služné 350 zl. (400 zl.) a byt; 
2. v Družci, služné 280 zl. (400 zl.) a byt; 3. v Hostivicích, služné 350 zl. (400 zl.); 4. […]; 
C) místo učitelky ručních prací ženských v Hostivicích za remuneraci ročních 160 zl. 
Čísly v závorkách psanými jest určeno služné, jaké bude s místy spojeno od 1. led. 1878. 
Na místa podučitelská v Hostivicích, Hostouni, Chyňavě a Úněticích mohou býti ustanoveny 
síly ženské; v Hostivicích svěří se, po případě, podučitelce též vyučování ručním pracím 
ženským za slušnou remuneraci. 2579-3 
Žádosti doložené průkazy o zákonité spůsobilosti k vyučování buďtež podány c. kr. okresní 
školní radě na Smíchově do dne 25. července t. r. i budiž určitě dáno, zdali se žádá 
výhradně za to které jedno místo, aneb zdali žadatel, po případě, rozšiřuje žádost svou 
i na místa jiná a to na která? 
Z c. k. okresní školní rady na Smíchově, dne 24. května 1877. 

Předseda: Bohdanecký. 
 
 

Blahověst 
15. června 1877 

Strana 232 
 
Osobní věstník duchovenský. 
Ustanoveni jsou: 
[…] 
p. Václav Čiška, farář v Kbele (diec. Buděj.) za faráře v Hostivicích; 
[…] 
p. Ferd. Čejka, admin. z Hostivic do Vřetovic; odkudž; 
p. Václav Vorel, admin. za kaplana do Hostivic; 
[…] 
 
 

Blahověst 
5. září 1877 

Strana 330–334 
 
Po pětatřiceti letech. 
Byli jsme tedy zase pohromadě my kněží r. 1842 v Praze vysvěcení: Číška Vácslav, Dlask 
Antonín, Gebert Antonín, Hlínka Vojtěch, Kellner Karel, Kolrus Josef, Nigrin František, 
Rajský Jan, Řezníček František, Starosta Karel, Šrámek Jan a nás přítomností svou zase 
oblažil milý kolega náš ze semináře Černý Antonín, diecesán litoměřický. Byli jsme letos 
pohromadě u bratra Čišky, a sice v Hostivici, kam se před nedávnem za faráře dostal 
z Kbeli v budějovické diecési. Sjeli jsme se dne 9. července a už v Praze na nádraží 
shledalo se nás osm, z nichž Gebert, jediný Němec, po pětatřiceti letech byl ponejprv mezi 
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námi. Těšili jsme se, že jsme ho ještě spatřili na tomto světě, neboť jsme ho všichni 
milovali nazývajíce ho bratrem Antonínem. Změnil se mnoho, ale přece jsme ho poznali 
a on nás – poznal také, všímaje si pozorně našich řečí i našeho jednání. Ukázali jsme mu 
v tom světle i v tom stínu, v kterémž nás v semináři vidíval, a poskytli jsme mu příležitost 
nabýti o nás úsudek, že dub zůstal – dubem, študent – študentem a že tichý dům je snad 
– méně tichý, jak se o něm už také jindy proneslo. 
V Hostivici na nádraží čekal na nás farář Číška s kaplanem svým hodným p. Vorlem. I při-
vítali nás velmi vlídně a uvedli nás do prostorné fary, kde dostalo se nám všemožného 
pohodlí. Majíce hlad a žízeň, byli jsme hned posilněni a občerstveni „něčím na vidličku“, jak 
říkává náš študent, a dobrým hostivickým pivem. Jeden od rána nic nejedl, že pořád jel, 
bylo už pět hodin odpoledne a proto arciť chutnalo mu převýborně. Příjemným hovorem 
ztrávili jsme čas až do večera a tu ještě vyšli jsme si ven prohlídnouti si hezkou vesnici 
i úrodnou krajinu, a pak pozdě do noci v zájemném vypravování jsme pokračovali. Bratr 
Gebert překvapil nás věrnými zpomínkami svými na seminář, líčil živě spůsoby těch 
a oněch, s nimiž a pod nimiž jsme tam žili, a jemu k vůli opakoval rázný druh náš rozkoš-
nou historii mělnickou, již každý rok slýcháme a jež nás vždycky stejně poutává a bavívá. 
Ráno dne 10. měli jsme jako obyčejně dvojí velké služby Boží, jedny za živé a druhé za 
mrtvé, a k těmto přibyl od loňské schůze naší Růžička Alois, kterýž s námi také v pražském 
semináři žil, v Hradci Králové byl vysvěcen, v pražské diecési se stal farářem a jedné naší 
schůze se súčastnil. Dej mu Pán Bůh odpočinutí lehké a slávu věčnou a celebrant náš 
pomodlil se za něj a ostatní už zemřelé bratry naše tak vroucně, že jsme s ním všickni 
hluboce byli dojati. 
Po snídani, při níž vážné myšlenky a řeči nás zajímaly, navštívili jsme blízké Řepy, kde se 
nalézá ústav kongregace Milosrdných sester pro ženské trestanky a nucené pracovnice. 
Jest jich tu na 400 a duchovní správu vede vážený kněz farář Liška, jenž ochotně seznámil 
nás s velebnou představenou a s ní pak ústav, jeho zařízení a trestanky v něm nám uká-
zal. Našli jsme je při práci v oddělených jizbách a ovšem smutným dojmům jsme se pod-
dávali slyšíce, že některé z nich až na 20 let jsou odsouzeny. Jména mnohých nám byla 
známá z novin, jež psaly o nich, když vraždy, podvody, krádeže a jiné zločiny spáchaly 
a pak veřejně se dělo jejich přelíčení. Viděli jsme je a divili jsme se, kterak ta a ona 
skutek, pro který sem přišla, mohla podstoupit a vykonat. Zajisté zde mají příležitost 
naučiti se Pánu Bohu sloužit a pracovat, a my nabyli přesvědčení a také jsme se vyslovili, 
že se polepšit a napravit, práci přivyknout a v práci vycvičit je zde hlavní úlohou, a že 
člověk, má-li v sobě ještě kusa poctivosti, státi se zde může schopným pro tento i pro 
onen svět. Takové výhody neposkytují jiná vězení, jiné žaláře. Ctihodné řeholnice zapírají, 
obětují, přičiňují se nezištně, jen o prospěch, časný i věčný, svěřených sobě nešťastnic se 
starajíce. Berou na ně tak nepatrný plat, že jinde by se za něj neuživily; podrobují se tak 
těžkým břemenům, že jen láska křesťanská je k nim může pohnout, že jen z lásky 
křesťanské je mohou snášet. Vyvrhel ženského lidstva je tu pohromadě a ony se mu 
věnují s tělem svým i s duší svou, nežádajíce odplaty a nedostávajíce jinou než – odplatu 
nebeskou. 
Práce v Řepích trestankám ukládají se rozličné: perou, vaří, pekou chléb, okusili jsme jej, 
byl zdravý a chutný, zaměstnávají se v zahradě, šijí, vyšívají, mají i šicí stroje, vyhotovují 
roucha kostelní – všední, nedělní, sváteční i slavnostní a ty za mírné ceny se tam 
objednávají a prodávají. Aby pro ně nikdy nescházelo dílo, musí se přijímat od obchodníků 
a dodavatelů a můžeme si pomysliti, že mnoho nevynáší, když k. p. za zšití jedné komisní 
košile neplatí se víc než 8 krejcarů, z nichž i nitě, tkaničky a knoflíčky se kupují. 
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V krásné kapli domácí sloužívá se mše svatá, káže a vykládá se slovo Boží a mimo horli-
vého p. faráře Lišku jest zde ještě jeden kněz vel. p. Krupský, který živ jsa na odpočinku 
vypomáhá ve správě duchovní. 
Sester milosrdných věnuje se zde svému povolání 36 a také vedlejší dvůr jim patří, v němž 
se chová pravdu pěkný dobytek. Statné krávy učinily na jednoho z nás tak příznivý dojem, 
že stoje před nimi s odkrytou hlavou vyznamenal, poctil je – poklonami, jimž přivykl už 
jako – študent, což pak při společném obědě i v přípitku se podotklo – ku jeho chvále. 
Že v Řepích útočiště nalezl a posud požívá pověstný Babinský, je mnohým snad známo. 
Život jeho je už na sklonku, stáří ho sklíčilo, dej mu Pán Bůh šťastný konec a dej ho 
i všem trestankám, jež v Řepích trvají, zač slíbili jsme – pomodliti se. 
Kdo v Řepích práci si objedná, výrobky koupí a zvlášť roucha kostelní odtud si dá zaslat, 
zajisté tím přispěje k dobré věci. 
Navrátili jsme se do Hostivice poučeni a povzbuzeni výtečností řepské trestnice a tu čekali 
na nás 3 bratří, kteří teprv před polednem přibyli, a přidal se k nám důst. p. vikář libocký, 
farář z Lidic Jos. Procházka, kterýž v Hostivici toho dne odbýval kanonickou visitaci a milou 
společnost svou nám propůjčil. Byl přítomen i ochotný k nám v Řepích vel. p. farář Liška, 
zasedlo se k tabuli, jedli, pili, mluvili jsme, povídali jsme si a hostitel náš příkladně se o nás 
staral. Sloužil nám ze všech sil svých a to také činil hodný jeho kaplan, jemuž všickni 
přátelsky jsme se naklonili poznavše v něm horlivého mladého kněze. 
Škoda, že 3 kolegové, kteří teprv před polednem byli přijeli, ještě než se ukončila hosti-
vická hostina, s námi už se rozloučili. Jeden z nich právě vstupuje do pense, napracoval se 
dost na vinici Páně, nasadil, podkopal své zdraví a nikdy se mu nedostalo zasloužené 
odměny farou ňákou bohatší. Zůstal chudákem a nyní je rád, že aspoň 400 zl. výslužného 
mu dali, jimiž arciť málo si přilepší ve svém stáří. 
Jako vždy tak i letos pronášely se rozmanité toasty a domácímu pánu se vydalo svědectví, 
že se nám – jak náleží zachoval. I přáli jsme mu, aby byl zdráv a šťasten na své nové 
osadě a aby mu Bůh a aby si sám vynahradil, oč návštěvou naší četnou a štědrostí svou 
k nám velkou byl – oloupen. 
Mínili jsme zavítati k němu do Kbel, a pak odtud učiniti výlet na Šumavu. Proto schůze 
u něho se vloni odložila a zatím se nám to letos zase pokazilo. Šumava nám byla daleká 
a když bratr, který jí na blízku jest domovem, navrhl, abychom tam přece jeli, poněvadž 
jsme to byli slavně uzavřeli, zhrozili se toho všickni a místo Šumavy vybrali si Karlštein 
a sv. Ivana pod skálou, kam druhý den si – vyletíme. 
Kolega náš Fr. Pravda v srdečném přípitku poděkoval se nám za dar k jeho šedesátým 
narozeninám od nás mu věnovaný, stříbrný kříž totiž, a lásce naší k němu vyrovná se 
zajisté láska jeho k nám, což dokázal slovy důtklivými, pokládaje za drahou, za převzác-
nou, za svatou památku od nás a chtěje ji v uctivosti míti a v ní se radovati až do smrti. 
I připil nám na stálé bratrství a to jednoho přítele jeho zvlášť vroucího tak pohnulo, že 
chtěl, abychom společně vyslovili – nelibost svou jistým našim novinářům, kteréž prý ňák 
nešetrně, nevšímavě k Pravdovi se zachovali, což prý považovati mají za urážku všickni 
jeho kolegové. 
Pravda byl sám proti tomu, druzí také odporovali, a upřímný, ale horkokrevný druh náš jen 
těžko se dal uchlácholit a ve své dobromyslnosti zlobil se na nás, že jsme nepřijali návrh 
jeho. 
I Němec bratr Antonín byl poctěn přípitkem. Dali jsme mu už v semináři krásné to jméno 
„bratr“ a sami odbyli jsme se jmény všelijakými. Od té doby změnilo se všecky a i my jsme 
se změnili. Ale srdce naše se nezměnilo a Němec se hlásí k Čechu a Čech k Němci – mu 
věrnému. Bratr Antonín ať žije! 
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Zmocnila se nás všeobecná veselost – a když prý se máme tak rádi a každoročně se 
scházíme, navrhl horlitel náš, máme prý také po smrti… 
„Se scházeti?“ ptal se někdo. 
„Nikoliv, nesmějte se, nevytrhujte mne,“ hněval se milý bratr a zarazil nás jedním krátkým 
slovem, jež si oblíbil pro ráznost jeho. 
Dopověděl a vyjevil nám velmi utěšenou myšlenku. Máme prý také po smrti zůstati spojeni 
v lásce a proto radil, abychme si založili společnou fundaci na mši svatou u Panny Marie 
v Staré Boleslavi. 
I chtěl, aby se to stalo hned, a už vytahoval peníze ze své tobolky. Lekli se toho, kteří těch 
peněz u sebe snad neměli nazbyt, a se ozvaly hlasy, že se to musí rozvážit, zatím odložit. 
Jsme drahému navrhovateli dlužni díky, že s tak důležitým úmyslem nás seznámil. Zajisté 
jej nenecháme padnout, nýbrž co nevidět postaráme se o jeho vyvedení. Šlechetná 
horoucnost příteli ovšem slouží ke cti a my i tu nedočkavost jeho dobře umíme posoudit, 
ocenit. „Tys bratr náš, ty čistým ohněm plápoláš.“ 
K večeru i s důst. p. vikářem Procházkou, rodákem hostivickým, vyšli jsme si – na procház-
ku, a sice do nedaleké obory, kde velmi rozkošně jsme se bavili pohledem na mnohá 
místa, jež nám p. vikář ukazoval a o nichž nám vypravoval. Přišedše nazpátek rozloučili 
jsme se s mužem ctihodným a pak jsouce sami mezi sebou jednali jsme zase o svých 
vlastních poměrech a zkušenostech, dlouho odkládajíce se spaním. 
Dne 11. už záhy ve dvou vozech jeli jsme na Karlův Týn a napřed jsme dali s Bohem 
Němci bratru Antonínovi, který už nás opouštěl chtěje ještě pozdržeti se v Praze. Byla to 
příjemná jízda, jeli jsme přes Sobín, kde r. 1854 na drahách objevena byla mohyla, Jino-
čany s dvorem, Dobříč s zámečkem, Tuchlovice s kostelem a farou, Kuchaře a Mořinu 
velkou. Spatřili jsme Zbuzany, farní obec Ořech, dvory Chaby, kostelíček Krteň, kde prý 
někdy bývalo pohanské žároviště. Písatel této zprávy seděl vedle hospodáře, který sám 
nás vezl a Havlůj Antonín sluje, a na všecko se ho vyptával. Úroda nebyla všude stejná 
a ačkoliv je to požehnaný kousek země, přece tu neschází na chudých a to zvlášť bylo 
viděti na dost bídně ošacených dětech. Také jsme přijeli na ňáké jámy v zemi, v nichž pod 
střechou bydlejí za vsí lidé. Však možná, že je tam nevyhnala chudoba, nýbrž něco jiného, 
co se zakazuje v desateru. 
Hned jak jsme dorazili na Karlštein, odebrali jsme se na hrad, a opatrný študent neopo-
minul, zamluviti nám „něco na vidličku“, až se z hradu vrátíme. Stalo se to teprv po dvou 
hodinách, spíš jsme nahoře nebyli hotovi. Arciť nelze a nebylo by ani na místě popsati 
podrobně všecky starožitné památky, jež jsme viděli. Kdo chce, dočte se o nich v leckteré 
knize, a kdo může, tomu radíme: „Navštiv Karlův Týn sám, zajisté nebudeš toho litovat.“ 
Z nás někteří nebyli tam ponejprv a přece s druhými stejnému obdivu se oddávali. Vodil 
nás vrátný a každou věc nám vysvětloval – důkladně, výmluvně, jak se tomu byl naučil. 
Karlův Týn, jak známo, založen byl od otce vlasti Karla IV. r. 1348 a sloužil mu za místo 
bezpečné pro korunu českou, poklady a důležité listiny a za tichý příbytek, v němž se 
rozjímání a službě Boží. Z bývalé nádhery arciť už málo zbylo a to prohlédli jsme si od 
prvního až do posledního. 
Vešli jsme s hradu ve skále vytesanou cestou, která k němu vede jediná, minuli jsme první 
a druhou bránu a na dvoře příbytky úřednické, jež jednou sloužily za obydlí purkrabímu, 
a dostali jsme se do stavení s paterým poschodím. V třetím se nachází kaple sv. Mikuláše 
a v ní soška svatého z lipového dřeva, vyřezaná od Karla samého, a dobře zachovalý obraz 
sv. Palmacia. V čtvrtém se druhdy bydlelo, v pátém jedlo, a nyní se člověk hrozí spousty tu 
panující. 
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Vstoupili jsme do jistého stavení, jež obsahuje dole vězení „Červenka“ nazvané, v prvním 
patře někdejší obydlí děkanovo, v druhém někdejší kostel kolegiální Nanebevzetí Panny 
Marie až posud k službám Božím užívaný. Tu na stěnách jsou malby arciť už mnoho sešlé 
a mezi nimi podobizny Karla, jeho manželky Blanky a syna Václava. Na oltáři stojí alabast-
rová soška Rodičky Boží a ta též za práci Karlovu se považuje. 
Z kostela Panny Marie vedou železné dvéře do malé kaple sv. Kateřiny, jejíž stěny jsou 
ozdobeny jsou karneoly, agáty a ametisty a dvojím vyobrazením Karlovým. Zde Karel se 
zavíral kdykoliv na delší čas se chtěl oddati pobožnosti, a rozličné památky z těch dob ti to 
připomínají. 
Nejvyšší stavení hradní je věž, chodí se do ní skrz jednu hlídku, jichž tu bývalo pět a dolej-
ší patra sloužila za vězení a soudní a poradní síně. V třetím se nachází kostel sv. Kříže, jež 
někdy ze všech byl nejnádhernější a nejznamenitější starožitností v něm jest klekátko 
Karla IV. z cedrového dřeva hory Libanonu. Stojíce tu truhly, v nichž druhdy uloženy byly 
veškeré poklady říše české, činí na člověka trapný dojem, protože jsou nyní – prázdné. 
Vylezli jsme na věž až ku střeše obehnané zděným zábradlím, a silnějším a těžším pánům 
mezi námi se zdálo, že výhled odtud nevynahradil jim to obtížné stoupání po nesčíslných 
schodech nahoru. Arciť museli zase dolů a tím ten výhled ještě dráž si zaplatiti. 
Konečně jsme se odebrali ku památné 290 stř. hluboké studni, dvě ženské jedna stará 
a jedna mladá, postavily se dovnitř kola a šlapaly, aby nám v okovu vytáhly vodu – stude-
nou a dobrou. Té staré nám arciť bylo líto a přáli jsme jí, aby tu práci místo ní vykonávala 
ještě jedna druhá mladá. 
Jest toho v hradě ještě přemnoho, což zde není podotknuto: obrazy, sochy, malby na skle,  
nápisy, místa pro ostatky svatých, hrob Boží, dvéře, okna, krby, českými drahokamy 
vykládané stěny, stolice, mříže, schránky, roucha mešní, zbytky jiných rouch, kusy železné 
košile sv. Vácslava, pokál stříbrný, svícny, kuše, hákovnice, pouta, hlava krokodilova, stará 
postel, kteráž jindy měla se za postel sv. Ludmily, a t. d. 
Postel Karlovu r. 1800 císař František dal dopravit do Vídně a více znamenitých obrazů 
a jiných věcí též do Vídně, do Prahy a jinam se dostalo. 
Opustili jsme velebný náš pomník bývalé slávy a moci české, svých nejvzácnějších okras 
zbavený, a lítostivým a zkormouceným srdcem, a bylo poledne, když dole před hostincem 
zasedli jsme ke stolu, na němž se nám připravilo študentovo – „něco na vidličku“. 
Tu zase trhli se od nás dva společníci, jeden odjel do Příbrami, druhý do Prahy, zbylo nás 
ještě šest a z těch čtyři podstoupili ještě pěšky cestu do Týnce k sv. Ivanu. Dva choulos-
tivější jsouce už mnoho unaveni vrátili se s jedním vozem do hostince a druhý vůz nás 
očekával v Loděnicích. 
Putovali jsme po horách a lesích v horku a parnu a přece vesele a švarně jsme si počínali. 
Měli jsme svého vůdce, ten konečně prohlásil, že už nemůžeme zablouditi, ukázal nám, 
kudy se máme bráti, vzal peníze od nás a zmizel. Však bezpochyby zabloudil sám, zpozo-
roval to a tím pěkně čili nepěkně vytáhl se z nesnáze. Šli jsme směle sami, pojednou jsme 
se ocitli na skalách a nikdo nevěděl, jak se dostati dolů. Uzavřeli jsme dáti se nazpátek, 
stalo se tak a když nám to nepomohlo, držela se nová porada. Tři chtěli dále nazpátek, 
jeden chtěl dále ku předu, a když jsme s ním nesouhlasili, vydal se ku předu sám 
a šťastně z těch skal dolů k sv. Ivanu nějak se – svezl. Je v tom mistr a když před léty 
jsme byli v Šumavě, vyvedl ten samý kousek na hoře Svatoboru u Hrádku, jen že tenkrát 
neučinil to – dobrovolně. 
U sv. Ivana navštívili jsme p. faráře Scherzela a u toho sešli jsme se s p. farářem budňan-
ským Vilímem, kteřížto oba s velkou úslužností po místech památných nás prováděli. 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada B – svazek č. 1 
Hostivice ve starých novinách do roku 1918  117 
 

 

 

Ves a statek „Sv. Ivan“ leží v překrásném malebném skalnatém údolí na potoku Kačici. Byl 
zde jednou klášter benediktinský, stavení klášterní je nyní zámkem a kostel klášterní 
kostelem farním. Viděli jsme v tomto hrob sv. Ivana, kryptu sv. kříže, a vedle se nalézá 
jeskyně v skále, starý kostel zvaná, již obýval nejstarší známý český poustevník, 
charvátský kněžič Ivan, a v níž se posud rozličné věci život jeho připomínající ukazují. 
Hřbitov okrášluje hezká gotická kaple sv. Maxmiliána s hrobkou Bergrovské rodiny, celá 
krajina je půvabná a tuze se nám líbila. 
P. farář Vilím nás kus cesty doprovodil, zač jsme mu byli zajisté vděčni, a my pak statečně 
ubírali jsme se k Loděnicům, když jeden z nás, který už nemohl dále, že právě on byl 
přeskočil ty skály před sv. Ivanem, posilnil a občerstvil se v ňáké hospůdce, jak pravil, 
dobrým pivem. 
V Loděnicích viděli jsme nově založené rozsáhlé vinice p. Cífky, majitele hostince „u Černé-
ho Koně“ v Praze, s roskošným letohrádkem uprostřed, přádelnu na bavlnu parou hnanou, 
parní mlýn a chrám sv. Vácslava. V blízkém údolí poražen byl r. 1179 kníže Bedřich od 
Soběslava II. a ve vojště Bedřichově padl Sezima, otec Hroznaty, zakladatele klášterův 
Tepelského a Chotěšovského. 
Vyhledali jsme si čekající tu na nás příležitost a jeli jsme přes Hořelici a Dušníky domů, 
kam teprv večer jsme dorazili, ačkoliv jsme dost pospíchali. Opozdili jsme se o dvě hodiny 
a milí dva bratři, kteří domů jeli zrovna z Týnu, čekali na nás s obědem na šestou ustano-
veným. Měli arciť „něco na vidličce,“ když jsme se s nimi shledali, ale přece stavěli se, 
jakoby přenáramnou ujmu byli utrpěli, již študent nás zajisté dvojnásobně si vynahradil, 
když druh jeho oháněl se proti nám jsa od čtveráka – nastrčen. Napadali, škádlili, pokou-
šeli, týrali, horšili jsme se dost a dost, ale „láska nemyslí nic zlého“, jak praví sv. Pavel, 
„a všecko snáší“ a naše láska i bojem se obnovuje a utvrzuje. 
Boj panoval i při volbě místa budoucí naší schůze a s Mělníkem potýkaly se Malotice. 
Malotice vyhrály po tuhých šarvátkách a půl vítězství postoupily Mělníku. 
Necháme to nerozhodnuté, snad se brzy stanou změny, počkáme si na ně. Nebude škodit, 
když ňáký rok vysadíme, a pak zavítáme, shromáždíme se tam, kde silný a košatý dub do 
stánků bezpečných pod korunou svojí třebas buráckou přátelsky a bratrsky nás přijme. 
Ovšem nepohrdneme révou mělnickou, ale okusili jsme ji na místě už jednou a dá-li Pán 
Bůh okusíme zase až všem se stane – spravedlnost. 
Poslední večer v Hostivici ukončil se jako obyčejně zpěvem – milým a tklivým, jenž 
bratrům zpěvákům ještě vždycky výborně se daří. 
Časně ráno dne 12. hostitel náš s kaplanem svým dovedli nás na nádraží, my tam od nich 
vzali srdečné odpuštění a přes Prahu rozjeli jsme se na všechny strany. H. 
 
 

Pražský denník 
8. září 1877 
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Zelí na prodej. 
Spůsobem podání prodají správy statků c. k. Litovice, Tachlovice a Hořelice, ležících 
u stanic Litovice a Dušník dráhy pražsko-duchcovské, pak správa unhošťská, stanice dráhy 
buštěhradské téhož jména, veškerou sklizeň zelí z pozemnosti asi 20 hektarů, a sice buď 
s dovozem k nejbližší stanici, nebo bez dovozu, k čemuž se koupěžádostiví uctivě zvou. 
Správa c. k. soukromého velkostatku Tachlovice, v Jenči (pošta Hostivice) dne 3. září 
1877. 4351-3 
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Zemská hospodářská výstava v parku bubenečském. IV. 
V oboru průmyslu mlýnského vystavili J. Hübner a K. Opiutz v Pardubicích mlýnské 
kameny ženevské i francouzské, Kratochvíl a spol. v Praze dva ssací stroje na čištění 
krupice pro amerikánské mlýny. Jeden z těchto strojů čistí krupici při jednom sejití na 
6 druhů, druhý čistí taktéž při jednom sejití krupici na 9 druhů a zrovna tolik přepážek. 
První jest 24, druhý 36větrový. Práce a úhlednost jest velmi pěkná a vkusná. Účinek těchto 
strojů jest dle vyjádření znalců ze všech podobných nyní užívaných nejdokonalejší. 
Edvard Anton ml. ve Verneřovicích vystavěl taktéž ssací stroje na čištění krupice konstruk-
ce solidní a praktické. 
Továrna Antonína Weisse v Praze obeslala výstavu celou řadou rozmanitých mlýnských 
kamenů a brusů, z nichž nejvíce vyznamenávají se Francouzi z továren v La festé sous 
Jinarre. 
Nový přístroj v mlynářství, nad míru důležitý totiž přístroj válcový vystavěla pražská 
akciová strojírna. Práce jest výtečná a zkušenost podala důkazu, že na válcích zmíněné 
továrny, pracovaných dle systému Haggenmachera (válce hladké, oprotiv válcům rýhova-
ným), docíleno skvělých výsledků vzhledem k čistému a úspornému mletí (na válcích 
vyrobí se mnohem více předků, než-li na kamenech). 
Zmíníme-li se ještě v oddělení průmyslu hospodářského o výtečných výrobcích, které má 
na skladě firma Antonína Tietze v Praze, o smole, rozličném laku a kolomazi, můžeme 
přistoupiti k oddělení dalšímu: k oddělení koní a domácích zvířat. 
Výstava koňů jest, jak jsme se již v přehledném našem referátu zmínili, skromná. 
17 vystavovatelů obeslalo oddělení to celkem 37 koni, ponejvíce plemene smíšeného. 
Vystavení koně vyhovují celkem i přísnějším požadavkům, některá zvířata jsou krásná. 
(Zvláště pan Zábranský z Noutonic vystavěl velmi pěkné klisny, dále pan Koliha z Ouřiňovsi 
obeslal výstavu 4 čistokrevnými exempláry.) Co mimo to potěšiti lze, jest faktum, že se 
o chov koní starají u nás menší hospodáři více, než páni kavalíři, mezi 17 vystavovateli jest 
14 malostatkářů. 
Dobytek hovězí jest rozdělen na výstavě na dva oddíly, a sice v dobytek v chovu horského 
(v katalogu stojí vysoce ušlechtilého) a na dobytek plemene obyčejného (smíšeného 
a domácího). Vystavěno jest dobytka sice mnoho (239 kusů, z toho 182 plemene horské-
ho, 57 kusů smíšenců a plemene domácího), avšak co se jakosti týče, naprosto nepřeko-
nala výstava „zemská“ obyčejné výstavy výroční. Nejčetněji jest zastoupeno plemeno 
švácské, hollandské, bernské, algavské a montafonské. I také v oddělení tomto súčastnili 
se na výstavě velikou většinou statkáři menší. 
Celkovitý dojem, který učinila výstava dobytka hovězího, byl asi ten, že lze sice pozorovati 
pokrok v chovu, že však mnoho ještě schází, abychom říci mohli: Byli jsme spokojeni. 
Velmi nápadné jest, že ovce zastoupeny jsou ve výstavě toliko 18 exempláry. Chov ovcí 
pro vlnu se u nás zanedbává a chov skotu pro řezníka dere se bohužel v popředí. Co 
vystaveno, jest sice skvělé, avšak jak praveno – příliš málo. Nalezneme zde plemeno 
Merino, Southdowns, Ramkbonillet a jiné. 
Kozy zastoupeny jsou dvěma pěknými exempláry, které vystavila paní Bělská. Dobytek 
vepřový zastoupen taktéž velmi chudě. Několik, ovšem že pěkných prasnic (2 s prasátky) 
a jeden kanec vesměs plemene anglického, u nás nyní nejoblíbenějšího, tvoří celou 
exposici. 
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Včera o dvanácté hodině byly rozdělovány ceny v oddělení domácích zvířat. Na zvláštní 
kvapně sbité tribuně postavil se místodržitel, předseda zemědělské rady hrabě Salm a ně-
kolik členů zmíněné rady. 
Hrabě Salm oslovil asi 100 shromážděných navštěvovatelů německou řečí, které ovšem 
nikdo nerozuměl, rytíř Komers opakoval pak, co pan starohrabě řekl po německu, česky. 
Mezi jiným podotknul, že z 76 vystavovatelů dobytka hovězího súčastnili se výstavy svými 
„výrobky“. Místodržitel vzdal na to na všecky strany obligátní dík vysoké vlády, načež 
přikročeno k rozdělování cen.  
I. Koně. První cenu 50 zl. obdržel baron Skal za klisnu, Jan Zábranský, statkář v Nouto-
nicích, za klisnu bělouše, cenu 40 zl. Julius Hancy, nájemce dvorů v Mirešicích, za klisnu 
hnědou a statkář František Koliha za klisnu plnokrevnou, cenu 25 zl. Továrník Schöller 
a spol. za hřebce ryzáka. Cenu 25 zl. obdrželi Josef Suk z Velkých Čičovic za hřebce 
a Tomáš Welz, statkář v Horních Měcholupech za hřebce, stříbrnou medaily obdržel Emil 
Winternitz v Ledči za hřebce, Julius Nancy v Merešicích za klisnu; bronzovou medaily Alois 
Münder v Záhornicích u Městce Králova za hřebce, Schöller a spol. v Čakovicích za hříbě 
a Josef Suk ve Velkých Čičovicích za klisnu. 
II. Hovězí dobytek horský (Býci). Státní medaily obdrželi: za býka plemene bernského 
hrabě M. K. Althann ve Svojšicích, za býka plemene švýcarského hrabě F. Salm-Reiffer-
scheidt, za býka plemene bernského kníže J. A. Švarcenberk, za býka polled-auguského 
c. k. statek Tachlovice. Diplomy obdrželi: za býka pl. hollandského c. k. statek hostivický, 
za býka pl. švýcarského panství Hradiště, za býka pl. algavského Bedřich baron Skal. Cenu 
100 zl. za býky pl. švýcarského Edvard hrabě z Erdodu, 80 zl. za býka pl. bernského Karel 
Weinrich, velkostatkář v Dobřenicích a za býka pl. algavského Bedřich baron Skal, cenu 
60 zl. za býka plemene hollandského Josef Eiselt ve Varnsdorfu a za býka pincgavského 
Karel Málek v Radimovicích. 
(Krávy). Diplom obdrželi za krávu plem. bernského Karel Weinrich v Dobřenicích a za 
krávu pl. švýcarského Edvard hrabě Palffy z Erdödu. Cenu 80 zl. za krávu plemene 
montavského hrabě Rudolf Chotek; cenu 50 zl. za krávu chebského plemene Bedřich 
Thielebeule v Mostově u Chebu a ze krávu hollandskou Julius Hancy, nájemce dvora 
v Chrášťanech; cenu 30 zl. za krávu plemene švýcarského Jan Zábranský, statkář v Nouto-
nicích a ze krávu téhož plemene Karel Knirš, poštmistr v Kolíně. 
(Jalovice). Diplomy obdrželi za plemena bernská Jan S. kníže ze Švarcenberků, Michal 
Kartel hrabě Althann; za plemeno švýcské starohrabě Salm, hrabě Pálffy z Edödu a Karel 
Knirš, poštmistr v Kolíně; za plemeno hollandské Hugo rytíř z Wiedersperků. Cenu 70 zl. 
obdržel za plemeno švácské Václav Chloupek v Poboří u Kolína, cenu 40 zl. Václav 
Pazderka v Lišanech u Kolína a za jalovice plem. holandského Hugo ze Strassuerů v Rusíni; 
cenu 25 zl. Josef Suk ve Velkých Čičovicích a vyšší hospodářská škola v Táboře. 
Smíšenci. (Býci). Diplom obdržel Frant. starohrabě Salm-Reifferscheidt. Cenu 80 zl. Bedřich 
Thielebeule v Mostově u Chebu; cenu 60 zl. Edvard hrabě Pálffy z Erdödu a J. F. Šram 
v Rozběřicích u Hradce Králové. 
(Krávy). Diplom obdržel c. k. privátní statek v Hostivicích; cenu 60 zl. Jan Strobach 
v Krásné Lípě, Václav Altman v Jičíně, Ant. Dvořák, kaplan v Nebovidech u Kolína, A. V. 
Schuster a syn, Antonín Brtník v Uhách a Hugo ze Strassenerů, továrník v Rusíni; cenu 
40 zl. Josef Větvička, rolník v Klášterci, Jan Říha, rolník ve Smetanově Lhotě u Čimelic, Jan 
Štulc, rolník v Okoři, Julius Hancy v Chrášťanech a Josef Suk ve Velkých Čičovicích. 
(Jalovice). Diplom obdržel Jan Zábranský v Noutonicích; cenu 50 zl. starohrabě Salm-
Reifferscheidt, Jan šlechtic ze Schlöchtu v Bubenči, A. V. Schuster a syn a Antonín Brtník 
v Uhách, Josef Michal v Krásné Lípě, J. Pazderka v Lošanech u Kolína; cenu 30 zl. Josef 
Chloupek, rolník v Poboří u Kolína. 
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Ovce. Stříbrnou medaili obdrželi kníže Löwenstein za plemeno ramboilletské a nadační 
panství Hradiště Choustníkovo u Kuksu, bronzovou medaili statek dobřenický. Za vystave-
ná prasata obdržel bronzovou medaili F. Weidenhoffer. 
Rozdělení cen dělo se spůsobem takovým, že při nejlepší vůli nebylo možno sledovat, kdo 
poctěn a čím poctěn byl. Zpravodajové listů oposičních požádali následkem toho výstavní 
výbor o seznam cenou poctěných. Seznam týkající se hovězího dobytka byl jim sekretářem 
p. Hillerem vydán, seznam koní však vyžádal si jistý člen zemědělské rady, který prý píše 
referáty do „Abendblattu“ a „Prager Zeitungu“, pro sebe a jakýsi rytmistr od vozatajstva 
také ochotně oficielnímu a oficiosnímu referentu jej vydal. Zpravodaji listů, které netyjí 
z disposičního žlabu, ihned sdělili členům zemědělské rady své mínění a odmítli rozhodně 
onen pro „Prager Zeitung“ skonfiskovaný arch papíru, když jim byl později opět nabízen. 
Dovedli si zprávu svou zaopatřiti jinak. 
 
 

Posel z Prahy 
3. října 1877 

Strana 3 
 
Budky pro ptáky. Vyvěšování budek pro ptáky vzmáhá se patrně. V některých politických 
okresích v bývalém táborském i královohradeckém kraji učiněn byl v tom ohledu značný 
pokrok; tak bylo v královehradeckém okresu letos zavěšeno 6 000 budek pro špačky, 
v okresu školní rady v Novém Městě na M. nalézá se 11 862 budek a též tolik rodin 
špačků. Příklad ten zasluhuje, by ještě více byl následován. Stran dodání vhodně zřízených 
budek takových lze se obrátiti na správu statku jenečského u Hostivice. 
 
 

Pražský denník 
17. října 1877 

Strana 4 – inzerát25 
 
800 kop zelí, jest na prodej u dvora Litovic blíž Hostivic, s dodáním buď do Prahy, neb na 
železniční stanice Hostivic neb Litovic; zelí se rozdělí dle žádosti pana kupce a prodává se 
již 12 kop – méně se nedováží.  5248-1 
 
 

Pražský denník 
31. října 1877 

Strana 4 – inzerát26 
 
Zelí, pěkné, tvrdé ještě as 500 kop jest na prodej u dvora Litovic blíže Hostivic, s dodáním 
buď do Prahy, neb na stanici dráhy buď v Hostivici neb v Litovicích.  5549-1 
 
 

                                                 
25  Stejný inzerát byl otištěn také 18. října 1877 na straně 4 
26  Stejný inzerát byl otištěn také 3. listopadu 1877 na straně 4 
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Posel z Prahy 

15. listopadu 1877 
Strana 3 

 
Nezdařený pokus loupežný. 
Předevčírem večer o 9. hod. přiběhly k posluhovi naproti modré hvězdě tři služky, které ho 
vyzvaly, by rychle vyhledal strážníka a s ním přišel do bytu dr. Rilke, v jehož posteli ukryl 
se podezřelý člověk. Dr. Rilke nalezal se s rodinou v divadle. Posluha uposlechl a přišel se 
strážníkem do naznačeného bytu, kde vskutku nalezli v posteli doktorově cizího muže, 
kterého vytáhli a svázali. Zároveň nalezli v posteli veliký ostrý nůž a dláto. Na otázku, co 
s těmi nástroji zamýšlel, odvětil, že chtěl nejprvé zabíti doktora a pak sebe. Jest to bývalý 
písař doktorův jménem V. Kliner z Hostivic, 47 roků starý, jenž byl nedávno propuštěn, 
a sice pro opilství. Od té doby Kliner několikráte přišel do obydlí dr. Rilke žebrati a byl tam 
též předevčírem. Byl také opilý a chtěl se na cestě, když ho stráž odváděla, zapíchnouti. 
Později změnil výrok svůj, popíraje každý zlý úmysl a vymlouvaje se, že hledal jen nocleh. 
Prozatím byl ponechán na policii ve vazbě. 
 
 

Pražský denník 
4. prosince 1877 

Strana 4 
 
Hostinec v Litovicích, okres Ounhoštský, v dobrém stavu se prodá proti malému závazku. 
Bližší tamtéž. 6155-2 
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Rok 1878 
Národní listy 
8. ledna 1878 

Strana 2 
 
Ze soudní síně. 
Vrahové četníka Petřiny (před porotou).  
Včera započalo před zdejším porotním soudem závěrečné přelíčení proti domnělým 
vrahům četníka Petřiny, který dne 27. září v r. 1876 v příkopě u silnice vedoucí ze Sulce do 
Panenského Týna s roztříštěnou lebkou mrtev nalezen byl. 
Zároveň postavena před soud celá řada osob, které měly účastenství dílem v krádeži 
souvisící s vraždou na zmíněném četníku, dílem byli spoluvinníky krádeží jiných. Mimo to 
vznešena proti některým z obžalovaných žaloba pro zločin podvodu, spáchaný křivým 
svědectvím před soudem. I tento zločin souvisí úzce s děsným skutkem, spáchaným 
v osudné noci ze dne 26. na 27. září v roku 1876. 
Kdo vkročil včera do budovy soudní, zpozoroval ihned, že díti se bude zde cosi neobyčej-
ného. 
Předsedou líčení jest rada Bartsch, votanty rada Novotný a Zachystal, náhradní soudce 
adjunkt Lána. Veřejným žalobníkem jest státní nadvládní Ježek; v těžkou úlohu hájit 
všechny obžalované uvázal se profesor dr. Zucker. 
Porota sestavena jest z následujících občanů: Jan Havelka, Flor. Reif, Jos. Blecha, Al. 
Bellani, Julius Karvánek, Ludv. Franěk, Jan Svět, Jan Rechner, M. Šmídl, Ludv. Weithuer, 
Fr. Svoboda a Ed. Židlický. Náhradníky jsou: Fr. Krieger a Josef Krása. 
Když zapisovatel vyvolal pád, přikročeno k výslechu generalií obžalovaných. 
Před soudem stojí: 
M. Štěpánek, 36 roků stár, rozený v Korejtkách, ženatý a otec 3 dětí. Živí se nádenictvím 
a byl již několikrát trestán pro krádež; v roce 1863 odsouzen k 5letému těžkému žaláři. 
Štěpánek jest vysokorostlý kostnatý muž, černé pichlavé oko, černé dlouhé kníry a brada 
dodávají mu vzezření demonického. Jest podoben obvyklé masce Mefistofela ve „Faustu“. 
Odpovídá na všecky otázky určitě a jeví nevšední obratnost v obhajování se. 
Josef Šulc, 36 roků starý, v pražské porodnici narozený, nádeník a ženatý. Byl již vícekráte 
pro krádež ve vyšetřování. 
František Hora, 40 roků starý, ženatý, nádeník z Nové Vsi u Nového Strašecí, rozen 
v Podhájském mlýně, živí se hokynářstvím a byl již nesčíslněkráte trestán pro krádež. 
Odseděl posledně 6 let u sv. Václava. 
Jan Douša, 46 roků starý, rozený „na Pátku“ u Berouna, ženatý, nádeník, bytem v Nové 
Vsi v okr. strašeckém. Trestán byl již čtyrykráte pro krádež. 
Michael Zeimer, 73 roků starý podomní obchodník z Nového Strašecí, dosud zachovalý. 
Václav Nezkusil, 34 roků stár, ženatý, nádeník ze Zběře. 
Anna Horová, manželka Frt. Hory. Neví jak stará jest, pro krádeže vícekráte již trestaná. 
Anna Pelejová, sestra Frant. Hory, provdaná za havíře Peleje v Liborycích. 
Josef Kratochvíl, švakr Hory, 36 roků stár, ženatý, dosud zachovalý. 
Anna Kleinová, 36 roků stará žena hajného v Liborycích. 
Jedenáctá obžalovaná Josefka Šulcová, žena Josefa Šulce se ku přelíčení nedostavila. 
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Státní návládnictvo mostecké žaluje M. Štěpánka, Františka Horu, Jana Doušu a Josefa 
Šulce pro zločin vraždy a krádeže. Šulce mimo to pro zločin podvodu, Michala Teimera pro 
zločin účastenství v krádeži. Konečně Nezkusila, Kratochvíla, Horovou, Pelejovou, Šulcovou 
a Annu Kleinovou pro zločin podvodu. 
Ze žaloby vysvítá, že obžalovaní jsou členové rozvětveného spolku nejodvážlivějších zlodě-
jů, který „působil“ v krajině od Loun až ku Praze, od Rakovníka až k Velvarům, a sice neza-
městnával se maličkostmi, nýbrž jen podniky „ve velkém“. Jezdili po dráze na své výpravy 
a jako praví bandité v uherských pustách byli vždy ozbrojeni střelnou i sečnou zbraní. 
Obsah dlouhé a strašnou češtinou psané obžaloby jest asi tento: 
Dne 27. září roku 1876 nalezena byla časně z rána v silničním příkopě mezi Sulcem 
a Panenským Týncem mrtvola četníka. Měla lebku rozraženou a krvácela ještě z nesčísl-
ných ran. V četníku poznán byl téhož dne v okresu lounském velmi oblíbený závodčí Jan 
Petřina. Dostavivší se na místo zmíněné soudní komise, ohledala mrtvolu, soudní lékaři pak 
doznali, že Petřina zemřel smrtí násilnou. Dr. Frotze a Dr. Čtrnáctý z Panenského Týnce 
podali pak své dobrozdání v ten smysl, že Petřina utrpěl nejdříve ránu přes hlavu tupým 
nástrojem, pak byl ostrým nástrojem po celém těle zbodán. Tři rány na mrtvole byly 
smrtelné, ostatní těžké. Zavedené vyšetřování nemělo dlouho žádného uspokojujícího 
výsledku. Množství osob vzato na to do vyšetřování – mezi nimi také obžalovaní – musely 
býti však všechny, když dokázaly své alibi, propuštěny. Již zdálo se, že vražda na Petřinovi 
spáchaná zůstane pro vždy pokryta neproniknutelnou rouškou tajemství, když tu pojednou 
vyskytly se podezřívající momenty, které měly za následek, že k obžalovaným obrácena 
poznovu celá pozornost policejních i soudních orgánů. Soudu došly totiž bezejmenné listy, 
v kterých určitě byl Štěpánek, Douša, Šulc a Hora viněni, že spáchali vraždu na Petřinovi 
a mimo to celou řadu velkých krádeží. Z Prahy poslán do okolí novostrašeckého policejní 
agent, který celý měsíc v rozličném přestrojení potuloval se kolem Nového Strašecí, Loun 
atd. a zde sbíral materiál proti podezřelým. 
Když zdálo se býti již dosti důkazů pohromadě, přikročeno k zatknutí domnělých vinníků. 
Byli zprvu dodáni do četnických kasáren v Týnci a přiznali se zde souhlasně a před četnými 
svědky k následujícímu: 
Byli jsme dne 24. září v noci na krádeži v Břinkovském mlýně a šli teprv v noci z 26. na 27. 
září pro svůj lup. Na silnici vyskočil na nás četník Petřina a zvolal: Stůjte! Tu se k němu 
přitočil Štěpánek, praštil ho železnou pákou přes hlavu, načež Petřina se vzdechem „ouvej, 
ouvej“ klesl k zemi. Na to chopil se Štěpánek ručnice četníka a počal ho bodat. Na to vzali 
ostatní ručnici do ruky a bodali také Petřinu, který se více nehýbal. Mrtvolu zatáhli jsme do 
příkopu, hodili pod jeřáb a odešli. Bodání do Petřiny rozkázal sám Štěpánek, pravil: „musí-
te dolů píchat všichni, abysme byli všickni stejně vinni. Jeden za všechny, všichni za jedno-
ho.“ Ukradené věci jsme pak sebrali a donesli israelitu Zeimerovi do Strašecí. Dal nám za 
všecko 164 zl. … 
Při té příležitosti vyznali se obžalovaní však také z jiných ještě krádeží, provedených 
s nevšední zlodějskou virtuositou. V noci ze dne 20. na 21. října 1876 vloupali se do bytu 
vrchních finančních strážníků Karla Opočenského a Eduarda Charycze v Lounech a sebrali 
tam šatstvo, prádlo a hotové peníze. V téže noci pokusili vloupati se do bytu A. Teutachra, 
mistra tesařského v Lounech, vymáčkli tabulky z oken skladiště, byli však manželkou 
Tautschra, která následkem šramotu se probudila, zahnáni. Učinili mimo to pokus vloupati 
se do skladiště Samuela Neubergra v Lounech. Byli však také zde přerušeni v noční práci, 
tak že sebrali pouze pár kopyt v ceně 1 zl. 80 kr. a 7 kneipů v ceně 1 zl. 75 kr. 
Dne 17. května 1876 vyšli si na lup do Liboryc. Bylo jim to trochu daleko, jeli tam proto 
drahou. Měli vyhlídnutý krám obchodníka Leopolda Samuela. Krádež se podařila úplně. 
Sebrali množství střížného zboží a hotové peníze. 
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Dne 26. září, tehdy v době mezi krádeží břinkovskou a vraždou Petřiny, zajeli si zloději 
v stranu opačnou. Vystoupili v Hostivicích u Prahy z vlaku, v noci pak vloupali se do krámu 
kupce Nováka, odkudž také vynesli celé náklady zboží. Odtud pak uháněli jakoby okřídleni 
přes Kladno k domovu. 
Škoda, kterou utrpěla mlynářka Mynaříková v Břinkově, obnáší 199 zl. 40 kr. a 58 zl., Adolf 
Novák v Hostivicích 445 zl., Karel Opočenský v Lounech 751 zl. 90 kr., Eduard Charycz 
v Lounech 190 zl. 10 kr., Leopold Samuel v Liborycích 969 zl. 95 kr. 
Všichni obžalovaní však své vyznání u soudu lounského a v Mostě vzali zpět. Byli prý donu-
ceni k výpovědím svým strašným bitím, kterého dostalo se jim v týneckých kasárnách. 
Původní udání všech obžalovaných jest však tak určité a jde tak do podrobna, že výmluva 
jejich, jakoby byli nelidským nakládáním k přiznání donuceni, nemůže nikdy seslabiti 
výpovědi, které obžalovaní učinili ihned po zatknutí v kasárnách četnických. Obžalovaní 
byli od sebe odloučeni a neměli pražádné příležitosti smluviti se dříve mezi sebou. Jest to 
tehdy očividné, že základem původního seznání jsou – události skutečné. Ostatně Douša 
a Štěpánek vyznali se u soudu, že oni trýzněni nebyli. Avšak stává ještě jiných, závažněj-
ších podezřívajících okolností proti obžalovaným. V bytech jejich nalezeny byly všeliké věci 
z krádeží pocházejících, mimo to seznala svědkyně Vaňková, že jí prodal Šulc šátek, 
kanafas a kus sukna, pocházející dílem z krádeže v Hostivicích, dílem v Liboryci. Dále pak 
nalezen na místě, kde četník Petřina zavražděn byl, nebozez, který poznán byl co nebozez 
Hory a provaz Štěpánkův. 
Nepřímo vychází vina obžalovaných také z té okolnosti, že se Šulc ucházel u Barbory 
Čermákové a Doroty Vaňkové o křivé svědectví před soudem. Obě ženštiny však nesvolily 
k tomu, naopak udaly pokus Šulcův u soudu. Naproti tomu příbuzní Šulcovi, kteří sedí na 
lavici obžalovaných pro zločin podvodu, udali, že v noci ze dne 16. na 27. byli obžalovaní 
doma a nemohli tehdy na silnici k Týnci spáchati vraždu, která jest předmětem líčení. 
Vývod ten ukázal se však lživým. Po přečtení obžaloby přikročeno k výslechu obžalova-
ných. 
[…] 
 
 

Národní listy 
9. ledna 1878 

Strana 3 
 
Ze soudní síně. 
Vrahové četníka Petřiny (před porotou).  
Včera o 9. hod. dopol. pokračováno bylo výslechem obžalovaného Hory. 
Přes noc si vymyslel potutelný hokynář taktiku z brusu novou. Zkusil nevinu svou dokázati 
pláčem. Vzlykal a vzdychal hlasitě, dovolával se Boha, že je čistým jako padlý sníh. 
Předseda: Obžalovaný Douša udal, že jste na útěku z Hostivic ztratil botu. V Kladně pak 
jste skutečně si koupil boty nové, ostatně byla v polích za Hostivicemi nalezena bota, která 
jest právě tak veliká jako vaše. Zdá se, že nalezená bota v polích patří vám. Obujte ji. 
Hora obouvá botu; dělá, jako by se nesmírně namáhal. Konečně praví, že mu je bota 
malá, že do ní nemůže. 
Předseda: Bota je spuchřelá, dáme ji namazat, pak to zkusíme s ní ještě jednou. Obujte 
boty, které jste měl na nohou, když jste byl zatčen. 
Hora vjede nohou do bot okamžitě. 
[…] 
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Ze soudní síně. 
Zavraždění četníka. 
[…] 
Obžalovaný Hora měl včera opět zkusit botu, nalezenou u Hostivic a již mu dal předseda, 
že byla tvrdá, namazat. Dělal, jako by se musil při obouvání nad míru namáhat, vklouzl 
však do ní velmi dobře, čímž podezření, že v krádeži v Hostivicích měl účastenství, nabývá 
tím více pravděpodobnosti. K žádosti dra Zukra, aby obžalované ženštiny mohly se 
odebrati domů, dokud jich nebude u soudu potřebí, poněvadž zde se mají od čeho být 
živy, soud nevyhověl. Obhájce nám daroval jim něco peněz na výživu. 
Dnes se ve výslechu svědků pokračuje. 
 
 

Beseda učitelská 
17. ledna 1878 

Strana 32 
 
Ustanoveni byli v sezení zem. šk. rady dne 11. prosince m. r. […] – za uč. při obec. šk. 
pp. Frant. Hatle, Frt. Procházka v Hostivici (Smích.), […] 
 
 

Národní listy 
3. března 1878 

Strana 1 – inzerát27 
 
Pronájem stavby okresní silnice. 
Okresní výbor unhošťský pronajme ve veřejné dražbě dne 14. března 1878 o 10. hodině 
dopol. v místnostech úřadních stavbu silnice od Hájku na stanici Litovice přes Břve a Sobín 
až na hranice okresu Smíchovského u Zlejčína v délce 6336 metrů, s rozpočteným nákla-
dem 29 455 zl. 36 kr. a stavbou nového průlivu u Hostivice s nákladem 208 zl. 53 kr. 
K účeli tomu jsou stavební projekty v kanceláři okresního výboru k volnému nahlédnutí 
vyloženy. 
Oferty a 10% vadium opatřené s doložením, že podavateli nájemní výminky dražební 
známy jsou, možno až do dne dražby podati. 
Okresní výbor v Unhošti, 1. března 1878. 
Frant. Knechtl, okresní starosta. 1297 
 
 

                                                 
27  Inzerát byl otištěn také 6. března 1878 na straně 4 a 7. března 1878 na straně 4 
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Národní listy 
20. dubna 1878 

Strana 2 
 
Budeč hostivická Odbývá svou valnou schůzi dne 23. t. m. o 10. hod. dop. v Hostivici. 
Program: 1. Rozprava o resoluci v příčině kázně školní (Ref. p. A. Krištůfek). 2. O někte-
rých vadách při vyučování se strany učitele i žactva (p. Fr. Krotil). 3. Kterak lze na základě 
III. čít. zahrnouti pravopisná pravidla v krátký, jasně přehledný a snadno pochopitelný 
celek (p. V. Dlouhý).  
 
 

Posel z Prahy 
7. května 1878 

Strana 3 
 
Zastavená doprava na trati Praha (Smíchov) Hostivice za příčinou, že se hráze u Řep 
sesula, byla v neděli opět zahájena. 
 
 

Národní listy 
22. května 1878 

Strana 4 – inzerát 
 
Díků vzdání. 
Slavnému spolku pražských sladovníků, zvláště ctěnému panu Matěji Šmídlovi, vrchnímu 
náčelníku téhož spolku za jeho obětavost při obstarání pohřbu zemřelého pana Jana Bach-
manna taktéž všem pánům, kteří zesnuvšího k poslednímu odpočinku doprovodili, voláme 
vroucí Zaplať Bůh! 
V Praze, dne 5. května 1878. 
Za pozůstalé Václav Kozák, rolník v Hostivicích. 3219 
 
 

Pražský denník 
24. května 1878 

Strana 3 – inzerát28 
 
50 až 70 dělníků, obeznalých v pěstování řípy cukrovky, se přijmou do práce u dvora 
Litovic blíže Hostivic. 3059-1 
 

                                                 
28  Inzerát byl otištěn také 25. května 1878 na straně 4 a 26. května 1878 na straně 4 
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Národní listy 

28. června 1878 
Strana 4 – inzerát 

 
Prodej zimního ovoce. 
Dne 16. července t. r. o 10. hodině dopoledne prodávati bude c. k. hospodářská správa 
v Jenči, blíž železniční stanice Jenč nebo Litovice, spůsobem dražby veškeré zimní ovoce 
ze zahrad a stromořadí c. k. soukromého statku Tachlovice, k čemuž se koupižádostiví 
uctivě zvou. 8916 
V Jenči, dne 25. června 1878. 
 
 

Pražský denník 
4. července 1878 
Strana 4 – inzerát 

 
Prodej zimního ovoce. 
Dne 16. července t. r. o 10. hodině dopoledne bude se u c. kr. správy statku v Jenči, blíže 
železniční stanice Jeneč aneb Litovice veškeré zimní ovoce ze zahrad a stromořadí k c. kr. 
soukromému panství Tachlovicům náležejících ve veřejné dražbě prodávati, k čemuž se 
páni koupěchtiví zvou. 8791-3 
V Jenči, dne 25. června 1878. 
 
 

Pražský denník 
24. srpna 1878 

Strana 4 – inzerát 
 
Zruční skalníci na tlučení štěrku obdrží stálou práci v Hostivicích; blíže k doptání tamtéž 
u políra Chras[…?29] blíže nádraží. 509[…?] 
 
 

Pražský denník 
30. srpna 1878 

Strana 4 
 
Prodej zelí. 
Letošní sklizeň zelí bude se buď v celku neb po částech cestou podání s dovozem na 
nejbližší železniční stanici neb bez dovozu prodávati, a sice u c. kr. správy v: 

Litovicích, železniční stanice Litovice na 3 ha pozemků; 
Tachlovicích, železniční stanice Dušníky na 3 ha 80 ar pozemků; 
Unhošti, železniční stanice Unhošť na 2 ha 90 ar pozemků. 

Páni koupěchtiví se zvou, by oferty své sem zaslali. 
V Jenči, železniční stanice Jenči buštěhradské dráhy, dne 26. srpna 1878. 5258-1 
 

                                                 
29  Část novinové stránky není naskenována 
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Pražský denník 

15. září 1878 
Strana 4 – inzerát 

 
Dělníci zruční na klepání štěrku obdrží stálou práci na stavbě silnice u nádraží v Hostivi-
cích. Bližší zprávu podá Fr. Chrastil, stavbyvedoucí tamtéž. 5601-2 
 
 

Pražský denník 
24. října 1878 

Strana 2 
 
Zprávy z Prahy a z venkova. 
Princ Leopold bavorský navštívil v outerý odpoledne též kostel sv. Víta na Hradčanech 
v průvodu kanovníka p. Bernarda. Jich cís. Výsost korunní princ a princezna Gisela včera 
dopoledne s Jeho král. Výsostí princem Leopoldem výlet na hon do Hostivic a večer se 
zase vrátili. 
 
 

Národní listy 
29. října 1878 

Strana 4 
 
Prodej ovocných stromků.  
Uvádí se tímto v známost, že u doleji uvedených hospodářských správ, k sázení spůsobilé 
ovocné stromky na prodej jsou: 
v Litovicích (železniční stanice téhož jména), v Hořelici (železniční stanice Dušníky), v Dob-
ré (železniční stanice Výhybka), v Jenči (železniční stanice téhož jména) 
dohromady 2 368 jablek – 490 hrušek – 2 169 švestek – 508 višní – 20 ořechů. 
C. k. hospodář. správa v Jenči, pošta Hostivice, dne 24. října 1878. 6502 
 
 

Národní listy 
3. listopadu 1878 

Strana 4 – inzerát30 
 
Edikt.  
C. k. okresní soud v Unhošti dává Josefu Levákovi a Tomáši Levákovi věděti, že sub. 
praes. 2. října 1878 č. 8806 Anna Brtníková společně a manželi Václavem a Barborou 
Stádníkovými z Hostivice podali na ně žalobu za výmaz pohledávky 60 zl. stř. čili 63 zl. 
r. m. s přísl. pro každého na č. p. 6 v Hostivicích sub. extr. post. 1 knihovně dosud zajiště-
ných, co pohledávek promlčených a indebate váznoucích, ku kteréžto žalobě státní k struč-
nému líčení u zdejšího soudu ku dni 11. listopadu 1878 o 9. hod. dopol. v č. II položeno 
jest. 

                                                 
30  Inzerát byl otištěn také 5. listopadu 1878 na straně 4 
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Jelikož bydliště Josefa a Tomáše Leváka zdejšímu soudu známo není, jest k rukoum jejich 
ustanoven za opatrovníka pan Dr. Max Wellner, c. k. notář v Unhošti, jemuž se zároveň 
žaloba ona s přílohami doručila. 
Nechť tedy Josef a Tomáš Levák své bydliště u soudu oznámí neb s dotčeným opatrovní-
kem se srozumí, an by pře pouze s opatrovníkem ustanoveným provedena a dle toho roz-
hodnutí bylo a Josef a Tomáš Levák v jejich nepřítomnosti vzešlé škodlivé následky sami 
nésti museli. 
V Unhošti, 8. října 1878. Jaruš. 6653 
 
 

Beseda učitelská 
7. listopadu 1878 

Strana 537 
 
Ustanoveni byli v zasedání zem. šk. rady dne 22. října […] 
– za učitele pp: V. Vagner v Hostivici (Sm.), […] 
 

 
Pražský denník 
20. prosince 1878 

Strana 4 
 
Do služby k práci s potahem i k obsluze ku kravám se přijme více řádných ženatých chas-
níků proti deputátu. Ohlášení u šafáře Štěpána Loosa ve dvoře Litovic u Hostivic. 7916-2 
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Rok 1879 
Beseda učitelská 

3. dubna 1879 
Strana 167 

 
Budeč hostivická dne 15. dubna v Hostivici. Program: 1. Vybírání příspěvků a přijímání 
členů. 2. Přednášky p. V. Kukly: a) Kterak naučiti čtení na základě nové čítanky vůbec, 
b) kterak cvičiti čtení, aby se rozum dítek vyvinoval a vědomosti obohacoval. 3. Přednáška 
p. Fr. Kandlera o říši Velkomoravské. 4. Volné návrhy.  
 
 

Pražský denník 
5. dubna 1879 

Strana 2 
 
Korunní princ Rudolf vyjel si ve čtvrtek ráno na honbu do Hostivic a vrátil se večer zase 
do Prahy. 
 
 

Svobodný občan 
19. dubna 1879 

Strana 3 
 
Pražsko duchcovská dráha. Řiditelstvo této dráhy vydávati bude v letní době za velmi 
snížené ceny lístky pro přímou a zpáteční jízdu II. třídy mezi stanicemi Litovice a Prahou 
a zpět, pak podobné lístky II. a III třídy mezi Prahou a Osek – Riesenburk a zpět – když 
nejméně 20 takových lístků se odebéře. Zavedení toto hodí se nejlépe pro letní pobyt 
v Rudohoří a pro zábavní výlety do této romantické krajiny. V pádu poptávky rozšíří se 
výhoda tato též na oblíbené léčební místo Kyselku u Bíliny a na Duchcov pro cestovatele 
do Teplice, Eichvaldu atd. pak na Most a Horní Litvínov. 
 
 

Pražský denník 
10. května 1879 

Strana 1 
 
Slavnosti císařské na venkově.  
[…] 
- V Hostivicích u Prahy oslavena jest památka císařské svatby velkými službami božími, 

po kterých se školní dítky a příznivci mládeže v budově školní shromáždili. Dítky zapěly 
píseň české mládeže od Macháčka, deklamovaly a hymnou národní slavnost uzavřely. 

[…] 
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Beseda učitelská 

12. června 1879 
Strana 287–288 

 
Čestné odměny. O čestné odměny, jež p. Ed. Musil, vrchní ředitel neusiedelské akciové 
společnosti pro výrobu papíru, ku konci m. r. vypsal, ucházelo se 30 konkurentů. Výbor 
„Bes. učit.“ prozkoumav a posoudiv bedlivě zaslané práce, dožádal se též dobrozdání 
zkušených a na slovo vzatých v té příčině znalců kromě výbor a spolek stojících, zejména 
p. t. pana Petra Meixnera, Em. Hercíka, řed. Jar. Jiráska, a j. a přisoudil 1. cenu 10 dukátů 
čís. 1., obsahující vyobrazení: „Svatopluk a jeho synové“ a „Smír Vladislava Jindřicha 
s Přemyslem Otakarem“ s příslušným stručným textem. 2. cena 5 dukátů přiřknuta téhož 
1. čísla vyobrazením: „Hrobaříci“ a „Sobi“ a příslušným textem. 3. cena 3 dukátů určena 
číslu 30., jež obsahovalo vyobrazení: „A. Komenský píše v Šaryšském Potoku Orbis pictus“ 
a „Poslové Libušini u Přemysla ze Stadic.“ Cena 4. 2 dukátů přiřknuta číslu 5., obsahující 
vyobrazení užitečného i škodlivého hmyzu se stručným popisem. 5. cena 1 dukátu připadla 
zeměpisným diagramům čísla 9. 6. cena 1 dukátu učena mapám okolí Třebíče na Moravě 
pod čís. 28. Cena 7. 1 dukátu přiřknuta číslu 18., obsahujícímu nákresy některých krajin 
českých. Cena 8. 1 dukátu přisouzena vyobrazení hradu Pernštýna čís. 26. Cena 9. 1 duká-
tu přiřknuta propasti Macoše čís. 25. Pan Musil oznámil pak listem výboru jména pánův, 
jimž se cen dotčených po rozpečetění obálek dostalo, a to: 1. a 2. cenu dostal p. Mikuláš 
Benda, učitel na staroměstské měšť. škole v Praze; 3. cenu dostal p. G. Jarosl. Schulz, 
illustrator ve Vídni; 4. cenu dostal p. Lad. Duda, kand. prof. v Soběslavi; 5.–9. cenu dostali 
pp.: Jan L. Kout, učitel při měšť. škole v Březnici, Jos. Blahovec, učitel v Třebíči na 
Moravě, Václ. Lamin, učitel v Hostivicích u Prahy, Jan Kratochvíl, učitel na Svítavce na 
Moravě a Vinc. Kretz v Blansku. 
 
 

Národní listy 
17. června 1879 

Strana 4 – inzerát31 
 
Prodej sýpky. V dobrovolné dražbě prodávati se bude dne 29. června 1879 o 10. hodině 
dopoledne v úřadovně obce hostivické kontribučenská sýpka na pozemku č. parc. 81 
v Hostivici stojící, proti hotovému zaplacení. 
Budova sýpky leží přímo na hranici stanice dráhy buštěhradské v obci a pro její rozsáhlost 
a příležitost hodí se k podniku industriálnímu; voda jest na místě k vyčerpání. 
V dražební výminky nahlédnouti lze v obecním úřadě. 
V Hostivici, 15. června 1879. František Trýb, starosta. 3904 
 

                                                 
31  Inzerát byl otištěn také 18. června 1879 na straně 4 a 19. června 1879 rovněž na straně 4 
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Národní listy 

17. července 1879 
Strana 4 

 
Dražba na stavbu. Dne 22. července t. r. o 10. hodině dopoledne pronajme se stavba 
rozšíření školní budovy v Hostivicích a jest náklad rozpočten na 4 233 zl. 45 kr. Přijímají se 
též zapečetěná podání opatřená 10% co vadium v státních papírech nebo spořitelních 
knížkách do určené hodiny. Plány a rozpočty jakož i podmínky dražební vyloženy jsou 
k nahlédnutí v obecní úřadovně tamtéž.    
Místní školní rada v Hostivicích, 15. července 1879. František Trýb, předseda. 
 
 

Národní listy 
23. srpna 1879 

Strana 2 
 
Ed. Musila sešity ku psaní a kreslení schváleny c. k. ministerstvem vyučování a již 
všeobecně rozšířeny, byly nyní dle návrhů zkušených znalcův školství osvědčenými oprava-
mi a doplňky opět zdokonaleny, čímž domohly se obliby tím větší. Sešity zejména jsou 
doplněny umělecky provedenými obrazy z oboru zeměpisu, vlasteneckého dějepisu a z pří-
rodovědy. Panem Musilem vypsány byly za nejlepší a nejpřiměřenější obrazy ceny, které 
dle posouzení výboru Učitelské besedy v Praze přiřknuty byly, a sice: cena čestná desíti 
a pěti dukátů p. Mik. Bendovi, učiteli na starom. měšť. škole v Praze; tří dukátů p. Gust. V. 
Schulzovi ve Vácni, dvou dukátů p. Lad. Dudovi, kandidátu profesury v Soběslavi, jednoho 
dukátu pp. Janu Kontovi, učiteli při měšťanské škole v Březnici, Václ. Laminovi, učiteli 
v Hostivici u Prahy, Janu Kratochvílovi, učiteli v Svitavce na Moravě, Jos. Blahovcovi, učiteli 
v Třebíči, Vinc. Kretzovi, učiteli v Blansku. Svou výtečnou úpravou a levnou cenou zaslu-
hují tyto sešity, aby byly odporučeny a do škol zavedeny. Na skladě jsou v papírnickém 
velkoobchodě p. Aloise Wiesnera v Praze. 
 
 

Pražský denník 
31. srpna 1879 

Strana 2 
 
Jeho cís. Výsost korunní princ Rudolf podnikl v pátek v pol. v průvodu nejvyššího 
hofmistra hrab. Bombellesa, hraběte Palffyho a profesora Hormeiera z Poznaně výlet na 
hon do Hostivic, odkud se před 7. hodinou večer zase do Prahy navrátil. 
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Národní listy 
5. září 1879 

Strana 4 
 
Z buštěhradské dráhy. Doprava osob na trati Smíchov-Hostivice jest tak nepatrná, že 
by se sotva as ozvaly nějaké stížnosti, kdyby byla úplně zastavena. Poněvadž by se však 
podobné opatření příčilo ustanovením zákona ze dne 3. června 1868, povolena buště-
hradské dráze aspoň pokud možno největší úleva v tomto směru. Doprava osob smí být 
následkem toho obmezena toliko na III. třídu a vzhledem k nepatrné frekvenci třeba 
k tomu toliko jediného vozu, jehož může být mimo to použito též k jiným účelům. Stačí 
toliko, jsou-li ve voze toliko dvoje kupé, z nichž jedno vyhrazeno nekuřákům. Dále 
přeloženy místnosti pro přijímání osob a zavazadel na Smíchově do tamního skladiště pro 
náklady. 
 
 

České noviny 
10. září 1879 

Strana 4 – inzerát32 
 
Prodej zelí. Veškeré zelí, jehož ze sklizně letošní nadíti se lze, prodá se buď v celku aneb 
po menších částech ofertní cestou: u správy v Litovicích, železniční stanice Litovice na 
výměře 3 hekt. 88 ar, u správy v Tachlovicích, želez. stanice Dušníky na výměře 3 hekt. 
45 ar, u správy v Unhošti, želez. stanice Unhošť na výměře 3 hekt. 
Páni koupěchtiví zvou se, aby oferty své sem podali. 3966 
C. k. správa velkostatku Jenče, železniční stanice Jenč buštěhradské dráhy, poštovní 
stanice Hostivice, 1. září 1879. 
 
  

Pražský denník 
13. září 1879 

Strana 4 – inzerát33 
 
Prodej zelí. Letošní zelí prodá se buď v celku aneb po menších částech cestou ofertní, 
a sice: u správy Litovic, železn. stanice Litovice, na pozemku 3 ha 83 ar, u správy Tach-
lovic, želez. stanice Dušníky, na pozemku 3 ha 45 ar, u správy Unhošť, želez. stanice 
Unhošť, na výměře 3 ha. 
Páni koupěchtiví zvou se, by své oferty zde zadali.    
C. kr. správa statku Jenč, stanice Jenč buštěhradské dráhy, poštovní stanice Hostivice, dne 
1. září 1879. 6384-2 
 

                                                 
32  Inzerát byl otištěn také 14. září 1879 na straně 4 
33  Inzerát byl otištěn také 16. září 1879 na straně 3 
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Posel z Prahy 
2. října 1879 

Strana 2 
 
Členové císařské rodiny arcivévoda Karel Ludvík a arcivévodkyně Marie Terezie přijeli 
předevčírem o 6. hod. večerní se svými syny arcivévody Františkem Ferdinandem a Ottou 
Františkem Josefem dráhou Františka Josefa do Prahy. Na nádraží uvítal je králevič Rudolf, 
doprovodil […]  
[…] prohlíželi si arcivévodové Frant. Ferdinand a Otto Frant. Josef památnosti Prahy, 
jmenovitě královský hrad na Hradčanech a hlavní chrám sv. Víta. Odpoledne zúčastnili se 
honby, která se u Hostivic odbývala. Na dnes ráno určen jest odjezd arcivévodkyně do 
Pilnice a arcivévodů do Vídně. 
 
 

Pražský denník 
22. října 1879 

Strana 2 
 
Korunní princ Rudolf vydal se v pondělí odpoledne na honbu do Hostivic a večer se do 
Prahy vrátil. 
 
 

Beseda učitelská 
18. prosince 1879 

Strana 619 
 
Budeč hostivická dne 27. t. m. o 10. hod. dop. v Hostivici: 1. Přednáška p. V. Dlouhého, 
určená pro minulou schůzi. 2. Volba výboru a funkcionářů. 3. Rozmluva o mluvnickém 
názvosloví. 4. Volné návrhy. 
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Rok 1880 
Národní listy 
25. ledna 1880 

Strana 1 přílohy – inzerát 
 
Do Hostivic a okolí! 
Díků vzdání. 
Tolikeré projevy upřímné soustrasti, jakož i dojemný a okázalý způsob, jakýmž vzdána byla 
poslední pocta nezapomenutelné matce, babičce a tchýni naší paní 

Marii Stádníkové, manželce rolníka v Hostivicích, 
ukládá nám milou povinnost poděkovati se srdečně p. t. velebnému duchovenstvu, 
pp. úřadníkům c. k. velkostatku, pp. místním a okolním zpěvákům, pp. členům obecního 
zastupitelstva, přátelům a známým našim, vůbec všem, kteří nelíčenou účastí zmírnili náš 
hluboký bol nad ztrátou zesnulé. 
V Hostivicích, 23. ledna 1880. 
359 Truchlící rodina. 
 
 

Pražský denník 
10. února 1880 

Strana 3 
 
Prodej ovocných stromků. V štěpných školkách v Jenči, Litovicích, Hořelicích a Dobré 
prodá se: 2 960 jabloňových, 350 hruškových, 3 000 švestkových, 1 200 višňových 
a 40 ořechových stromků. 865-2 
C. kr. hospodářská správa v Jenči na buštěhradské dráze, dne 1. února 1880. 
 
 

Národní listy 
20. března 1880 

Strana 3 
 
Jednota učitelská „Budeč“ hostivická bude míti valnou schůzi dne 30. t. m. v Hos-
tivici. Z programu: 1. O učiteli co vychovateli mládeže; p. V. Dlouhý. 2. Ze štěpařství; 
p. M. Jarolím. 3. Postup u vyučování slohu na škole dvoutřídní; p. Fr. Kandler.  
 
 

Beseda učitelská 
25. března 1880 

Strana 176 
 
Hostivická Budeč bude míti valnou schůzi dne 30. března t. r. v Hostivici. Program: 
1. Čtení zápisků o minulé valné hromadě. 2. Placení příspěvků. 3. O učiteli, jako vychova-
teli mládeže (p. V. Dlouhý). 4. Ze štěpařství (p. M. Jarolím). 5. Postup u vyučování slohu 
na škole dvoutřídní (p. Fr. Kándler). 6. Volné návrhy. 
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Národní listy 
3. dubna 1880 

Strana 2–3 
 
O radostném cestování. Odpoledním vlakem buštěhradské dráhy jelo do Prahy ohrom-
né množství obecenstva, zejména studujících. Již v Hostivicích byly veškeré vagony tak 
přeplněny, že cestující v třetí třídě museli státi. Telegrafovalo prý se sice o několik vagonů 
do Prahy, vozy se však nedostavily. Cestující, kteří z Liboce, Veleslavína atd. chtěli se 
ubírati do Prahy a měli lístek II. neb III. třídy, neobdrželi více žádného místa a musili se 
spokojiti s místem ve vozech nákladních mezi bednami a pytli. Rozumí se, že nálada cestu-
jících nebyla za takovýchto okolností růžová. Píseň o „radostném cestování“ zpívána po 
celou cestu do Prahy. 
 
 

Beseda učitelská 
15. dubna 1880 
Strana 213–214 

 
Hostivická Budeč. Členové shromáždění při schůzi dne 30. m. m. v Hostivici přejí si, aby 
kněžstvo s učitelstvem svorně na vychování mládeže pracovalo a v přátelství žilo; proto 
litují velice rozkolu, povstalého zvláště v době poslední memorandem českých biskupů. 
Přítomné učitelstvo jest si vědomo, že svědomitě plní povinnosti své nejen jako učitelé, ale 
i jako vychovatelé; jest si vědomo, že škola nynější na vyšším stupni vzdělání a pokroku 
stojí, než bývala; protož odmítají rozhodně urážky v řečeném memorandu jemu činěné 
a souhlasí úplně s článkem „Na obranu školství a učitelstva českého“, který od výboru 
„Ústředního spolku jednot učitelských v Čechách“ v listech učitelských uveřejněn byl. 
 
 

Beseda učitelská 
5. května 1880 

Strana 261 
 
Hostivická Budeč bude míti dne 18. t. m. o 10. hod. dop. valnou schůzi v Hostivici. 
Program: 1. Obvyklé formalie. 2. Postup u vyučování slohu na škole dvoutřídní (p. Fr. 
Kándler). 3. Postup u vyučování počtům v ob. škole (p. Václ. Kukla). 4. Rozsah a postup 
u vyučování dějepisu v ob. škole (p. Fr. Krotil). 5. Volní návrhy. 
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Národní listy 

12. května 1880 
Strana 4 

 
Dovoluji si velectěnému p. t. obecenstvu uctivě oznámiti, že ve svém parním mlýně 
v Hostivicích spustil jsem dne 11. května t. r. nejpraktičtější této doby stroje jak pro 
výrobu do obchodu, tak i pro mletí obyčejné, ruče zároveň za spolehlivou a pro mleče 
nejužitečnější obsluhu, jako by sobě mletí sám obstarávali. Obdrží také každý z pánů 
mlečů podrobný výkaz z každého mletí co do hodnoty a váhy meliva a doufám tudíž, že ve 
mlýně mém každý z pánů mlečů v každém ohledu uspokojen bude. 3454 

Antonín Husák. 
 
 

Pražský denník 
29. června 1880 

Strana 2 
 
Pan kardinál arcibiskup bude v červenci ve vikariátu libockém biřmovati, a sice: dne 
3. v Jinonicích, 4. v Ořechu, 5. v Stodůlkách, 6. na Andělce v Střešovicích, 8. v Nebušicích, 
10. v Šárce, 12. v Ouněticích, 13. v Noutonicích, 14. v Tuchoměřicích, 15. v Liboci, 
17. v Hostivicích, 19. v Roztokách, 20. v Bubenči, 21. v Bubnech a v Holešovicích, 
22. v Břevnově u sv. Markéty. 
 
 

Blahověst 
5. srpna 1880 

Strana 350 
 
Biřmovanců ve vikariátu Libockém bylo 2 988, a sice: v Jinonicích 74, v Ořechu 458, 
v Stodůlkách 151, v Nebušicích 76, v Šárce u sv. Matěje 114, v Ouněticích 317, v Noutoni-
cích 347, v Tuchoměřicích 200, v Liboci 167, v Hostivicích 347, v Roztokách 200, v Bubenči 
408 a v Břevnově u sv. Markéty 131. 
 
 

České noviny 
14. srpna 1880 

Strana 2–3 
 
Vylosování porotců pro páté porotní období, které u pražsk. sem. trest. soudu 19. září 
započne, dálo se včera o 11. hod. dopol. za přítomnosti předsedy rady Saaba, přísedících 
rady Marze a Roztočila, stát. zástupce Rappa a zástupce komory advokátní dra T. Černé-
ho. Vylosováni byli za porotce hlavní pp.: Jos. Kratochvíl, kavárník na Vinohradech, Ondř. 
Kohoutek, rol. a starosta v Břevnově, Gust. Gradl, JUDr. a notář v Praze, Č. Daněk šl. 
z Easé, maj. d. v Praze, Bedř. Tuček, obch. v Praze, Ant. Renn, maj. tiskárny v Praze, Frt. 
Kottnauer, roln.  v Hloubětíně, Ed. Stickel, stav. povozů v Praze, hr. J. Kaunle, maj. statku 
v Radlicích, Ant. Novák, zlat. v Praze, K. Kratochvíl, stat. v Mstěticích, JUDr. K. Hauschild, 
adv. v Praze, Jindř. Mercy, maj. tisk. v Praze, […], Ant. Havlůj, roln. v Hostivicích, […] 
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Pražský denník 
27. srpna 1880 

Strana 4 – inzerát34 
 
Prodej zelí Podepsaná správa c. k. statku oznamuje, že letos vypěstované zelí u správy 
v Litovicích, stanice železn. Litovice ze 4 ha 8 ar, u správy v Tachlovicích, stanice železn. 
Dušníky ze 2 ha 22 ar, u správy v Unhošti, stanice železn. Unhošť ze 2 ha 91 ar buď 
v celku aneb v menších částech spůsobem podání se prodá. 
Páni koupěchtiví se zvou, by své oferty do 1. září t. r. zadali a vadium 6 set zlatých za zelí 
jedné správy v celku aneb tři sta zlatých na jeden neb dva díly v hotově složili. 
Správa c. k. soukromého statku Tachlovice, v Jenči dne 28. srpna 1880. 6928-1 
 
  

Posel z Prahy 
2. září 1880 

Strana 2 
 
K oslavě 70letých narozenin P. Fr. Douchy. Čtenářsko-ochotnická jednota „Kolár“ na 
Smíchově zvolila P. Fr. Douchu pro velké literární jeho zásluhy čestným členem. V den 
narozenin zasláno témuž telegraficky blahopřání k další ještě blahodárné jeho činnosti. 
Dne 28. září uspořádá jednota k oslavě jeho velkou slavnostní akademii v sále akc. 
pivovaru na Smíchově za spoluúčinkování předních uměleckých silo. Mimo jiné provedena 
bude Th. de Banville duchaplná veselohra Gringoire“. – V neděli dne 12. podniknou mnozí 
členové spolku výlet do Hostivic, kdež sehrán bude působivý obraz ze života „Chudý 
písničkář“. 
 
 

Posel z Prahy 
10. září 1880 

Strana 2 
 
Kralevič Rudolf věnoval 36. pěšímu pluku bar. Ziemieckého svou celou uniformu, kterou 
nosil ve službě co plukovník zmíněného pluku. Uniforma tato bude na památku uschována 
v knihovně pluku. Předevčírem v 7 hodin ráno byl kralevič přítomen ve dvorní kapli tiché 
mši a podnikl pak v průvodu dvorního rady dra Ehminga, majorů Eschenbachra, Bakaloviče 
a Bindelsa a setníka Kaftana výlet na honbu do Hostivic. 
 

                                                 
34  Inzerát byl otištěn také 29. srpna 1880 na straně 2 
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České noviny 
15. září 1880 

Strana 3 
 
Výnosné místo. V pražské arcidiecezi jest několik tučných farních beneficií, ku př. fara ve 
Pcherách u Slaného velmi bohatě nadaná; neboť k ní náleží 180 korců polí, většinou 
pšeničné půdy, a filiální kostel v Želenicích s 90 korci, které pro vzdálenost od farní budovy 
pronajaty býti musí. Pcherský farář, kterýž má titul arcifaráře, požívá i tu výhodu, že od 
hraběte smečenského Clama-Martinice dostává za nepatrnou náhradu pivo, když ječmen 
dodá a tak zvaný „tác“ zaplatí. Mimo to dostane od berního úřadu ve Slaném 800 zl. 
desátku. Děkanství v Zlonicích má přes 300 korců, při filiálním kostele v Dolejně jest 
110 korců, děkan František Anerhann má mimo to jako bývalý hofmistr knížete Kinského 
ročně 800 zl. pense. Fara v Lidicích patří též „later beneficia pingula“; z každé várky na 
Buštěhradě béře 20 litrů ležáku. Mimo této uvedené jsou tučná: ve Svárově, v Noutonicích, 
v Hostouni, v Tachlovicích, v Česlicích, v Uhříněvsi, v Mnichovicích, na Peruci, v Brandý-
se n. L., v Čelákovicích, v Chotětově, v Hostivicích, ve Svatém Poli u Dobříše, v Budyni 
a v Třebotově. 
 
 

Posel z Prahy 
23. září 1880 

Strana 2 
 
Pražský sbor obecních starších odbýval včera o 4. hod. odpol. v nové zasedací síni na 
radnici staroměstské řádnou schůzí, jíž předsedal purkmistr p. Em. Skramlík. […] Po té 
přikročeno k vyřízení denního pořádku a schválen návrh na odepsání 2 000 zl. příspěvku 
na stavbu silnice z Hostivic přes Ruzyň na Vokovice. Příspěvek byl požadován na cukrovaru 
ruzyňském, který však, jak ze spisů okr. hejtmanství na Smíchově vysvítá, k placení dotče-
né částky řádně se nezavázal. […] 
 
 

České noviny 
9. října 1880 

Strana 2 
 
Církevní zprávy. V neděli 17. října koná se výroční památka posvěcení hlavního chrámu 
sv. Víta na Hradčanech, 3 kathedrálních: v Budějovicích, v Králové Hradci, v Litoměřicích 
a všech konsekrovaných chrámů po celých Čechách. V sobotu 16. ve 3 hod. svaté neš-
pory, v neděli v půl 9. hod. české kázání, v 10 hod. měn. kázání, v 11. hod. má probošt 
dr. Würfel u přítomnosti kapituly a veškerého kněžstva svatovítského slavnou mši. Téhož 
dne koná se památka posvěcení chrámu na Vyšehradě. Probošt V. Štucl bude u přítom-
nosti kapitoly sloužiti v půl 10. slavn. mši. Na ten den slaví se posvícení v Mnichovicích, ve 
Pcherách u Slaného, v Tuřanech, na Vranném, v Čestlicích, v Brandýse nad Labem, na 
Dobříši, v Čičovicích, na Hradešíně, v Rapicích, v Nové Vsi u Kolína, v Hostivici, v Berouně, 
v Sobíně, v Humnech atd. 
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Plzeňské listy 
21. října 1880 

Strana 2 
 
Zemřela na cestě. Nádeník Kuna ze Lhoty u Křivoklátu vezl v úterý nemocnou 67letou 
ženu Annu do Prahy k léčení. Ještě na cestě jedla nemocná v Hostivicích polévku, než však 
s ní muž do všeobecné nemocnice dojel, byla žena již mrtva. 
 
 

Národní listy 
7. listopadu 1880 
Strana 2 – inzerát 

 
Ovocné stromky na prodej. Ze školek v Jenči, Litovicích, Hořelicích a Dobré prodá se: 
3 170 kusů jabloňových stromků, 1 880 kusů hruškových stromků, 8 090 kusů švestkových 
stromků, 4 160 kusů višňových stromků, což se koupěchtivým v známost uvádí. 
C. k. hospodářská správa v Jenči, stanice buštěhradské dráhy, pošta Hostivice,  
dne 2. listopadu 1880. 8350 
 
 

Pražský denník 
19. listopadu 1880 

Strana 4 
 
Ze Slaného, 16. listop. Domkáři Václavu Brožovi v Kobylníkách ukradl 11. t. m. v noci 
kdosi dvě pěkné krávy z uzavřeného chléva. Domkář počítal si za ně 250 zl. Četníci stíhali 
zloděje za následujících dnů přes Hostivice, Bílou Horu a Břevnov až k Tejnce před samou 
Prahou. Tu se dozvěděli, že tam u vdovy Novákové jistý řezník z Prahy dvě krávy porážel 
a maso do Prahy vezl. Pátralo se dále a pomocí onoho řezníka vyšlo na jevo, že vlastní syn 
domkáře Brože, truhlář Matěj Brož, bydlící ve Velkém Břevnově, krávy ukradl a řezníkovi za 
110 zl. prodal. Na to byl truhlář zatčen a soudu do Prahy dodán. 
 
 

Národní listy 
3. prosince 1880 

Strana 4 – inzerát35 
 
Pronájem výtěžku okresních mýt.  
Okresní výbor unhošťský pronajme spůsobem ofertním výtěžek mýtných stanic v Unhošti, 
Hostivici, Přítočně, Ouhonicích, Toskánce, Litovicích, Nučicích, Podkozí a v Řebči na čas od 
1. ledna až 31. prosince 1881. 
Ofertní řízení ustanoveno ku dni 9. prosince 1880 o 10. hodině dopolední a lze oferty 
s podáním na každou stanici o sobě aneb na více stanic do 8. prosince 1880, 10 prct. 
vadiem opatřené, v kanceláři okresního výboru podati. 
Zároveň se pronajme dodání štěrku na veškeré okresní silnice. 
Okresní výbor v Unhošti, dne 26. listopadu 1880. Okresní starosta: František Knechtl, v. r. 

                                                 
35  Inzerát byl otištěn také 5. prosince 1880 na straně 2 
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Národní listy 

14. prosince 1880 
Strana 1 

 
Ze Zákolan pod Budčí. (Úmrtí. – Čistě rolnický cukrovar). Dne 8. t. m. odbýván za 
účastenství u nás nevídaného pohřeb zasloužilého občana pana Ant. Dudy, obchodníka 
a c. k. poštmistra. Zesnulý byl věrný a vytrvalý příznivec národní strany svobodomyslné, 
vynikaje ryzí a šlechetnou povahou. Ač v posledních letech více churav nežli zdráv, přece 
vždy s mladistvým zápalem účastnil se všeho, co našemu národnímu ruchu a životu pomo-
ci mělo. Občanská beseda pod Budčí, jejíž zakládajícím členem a pokladníkem byl a kteráž 
tak utěšeně zkvétá, súčastnila se pohřbu svého nejmilejšího člena hojně i důstojně, 
ověnčivši skvostným věncem se slovanskou trikolorou rakev zesnulého. Beseda i celé okolí 
pod Budčí ztratily v něm řádného, poctivého člena a občana. Budiž mu čestná paměť! – 
Dobře uvážená a v č. 294 „N. L.“ uveřejněná myšlenka doznala největšího souhlasu mezi 
malorolníky. Mnohdy nedůstojné jednání některých továrníků a jejich pomocníků a jiné 
nesnáze při odvádění řepy nutí rolníky, aby zbudovali pro svou potřebu a pro své dobro 
čistě rolnický akciový cukrovar. Návrh k zařízení cukrovaru v údolí kovárském vedle 
pražsko-duchcovské dráhy, jak se dozvídáme, pochází od osvědčených sil technických. Jest 
tudíž na čase, aby vynikající rolníci z kraje od Litovic až do Slaného, od Unhoště až do 
Votvovic, přistoupili k podnikatelům, by co nejdříve svolána býti mohla schůze za řečeným 
účelem. Že veškeré potřeby, kterých k takovému velkému závodu zapotřebí jest, po ruce 
jsou, leží na bíledni. Rolnictvo majíc dosti velkou zkušenost v pěstování řepy, odvádí ji ze 
širokého okolí budečského vždy jakosti dobré; a komunikace, která by usnadňovala vzdále-
nějším akcionářům řepu odváděti, jest ta nejlepší. Není rovněž pochybnosti, že dráha 
pražsko-duchcovská zřídila by stanici v Kovárech a dráha buštěhradská za jistých pod-
mínek křídlo z Brandýska do Kovár. Jde nyní prozatím jen o to, aby vystoupili mužové pro 
věc nadchnutí a zároveň rozumní, a svolali co nejdříve veřejnou schůzi rolnictva, jejíž 
program by v sobě zavíral rokování o zařízení čistě rolnického akciového cukrovaru v Ková-
rech pod Budčí. 
 
 

Beseda učitelská 
16. prosince 1880 

Strana 693 
 
Hostivická Budeč bude míti valnou schůzi dne 27. t. m. o 10. hod. dopol. v Hostivici. 
Program: 1. Obyčejné formalie. 2. Volba výboru, dvou referentů a dvou revisorů účtů. 
3. „Další pokračování v rozpravě o čítankách, zvláště o čítance II.“ (p. J. Cyterák). 4. „Jak 
dalece náš lid němčiny potřebuje“ (p. V. Dlouhý). 5. Volné návrhy. 
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Rok 1881 
Pražský denník 
12. února 1881 

Strana 2 
 
Pan místodržitel baron Weber navštívil ve čtvrtek císařský dvůr Litovice, aby prohlédl 
ve dvoře onom postavený parní stroj se strojemi odstředivými, určenými k dělání smetany 
a přečišťování mléka. Pana místodržitele provázel oustřední ředitel statků pan ryt. Bertel 
a ve dvoře byl Jeho Exc. uvítán od správce statku p. Linka a ouřednictva. Pan místodržitel 
projevil své uspokojení nad tímto zřízením, jehož podivuhodné výsledky budou zítra také 
ukazovány hostím, kteří se tamže po dráze pražsko-duchcovské odeberou. 
 
 

Národní listy 
3. března 1881 

Strana 4 
 
Prodej ovocných stromků.  
Ve školkách v Jenči, Litovicích, Hořelicích a Dobré, dílem u buštěhradské, dílem u pražsko-
duchcovské dráhy ležících, jest následující počet vysokokmenných ovocných stromků na 
prodej, a sice: 3 170 jabloní, 800 švestek, 1 500 hrušek, 4 160 třešní. 
Správa c. k. souk. velkostatku Tachlovice, v Jenči, železn. stanice téhož jména, pošta 
Hostivice, 28. února 1881. 1949 
 
 

Národní listy 
3. dubna 1881 
Strana 2 přílohy 

 
Do Hostivic a okolí. 
Vřelé účastenství při pohřbu našeho milovaného otce, pana 

Antonína Stádníka, statkáře v Hostivicích, 
v tak hojné míře na jevo dané, ukládá nám milou povinnost vysloviti všem přátelům 
a známým, zvláště však důstojnému duchovenstvu, pánům úředníkům c. k. velkostatku 
Jenče a Hostivic, sl. místnímu obecnímu zastupitelstvu, jakož i všem pánům občanům, 
kteří vzdor nepříznivému počasí z blízka i z dáli se dostavili ku průvodu milovaného otce 
našeho k poslednímu jeho odpočinku, vroucí naše díky! 
V Hostivicích, dne 31. března 1881.  
3044 Truchlící rodina. 
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Beseda učitelská 

7. dubna 1881 
Strana 208 

 
Hostivická Budeč bude míti valnou schůzi dne 19. t. m. o 10. hod. dop. v Hostivici. 
Program: 1. Obyčejné formalie. 2. Jak dalece náš lid potřebuje němčiny (p. Slouhý). 3. Po-
jednání o nové II. čítance (p. Mejtský). 4. Rozvrh učiva dějepisného pro školy čtyrtřídní 
(pp. Teppe a Vaněček). 5. Volné návrhy. 
 
 

Národní listy 
14. května 1881 
Strana 1 přílohy 

 
Denní zprávy. 
K příjezdu korunního prince do Prahy. Okres únhošťský zastoupen bude banderiem 
50 jezdců při slavnostním vjezdu korunního prince a jeho choti do Prahy. Za kroj banderia 
zvoleny černá čamara, černé kalhoty a vysoké boty. Náčelníci budou míti šerpy červeno-
modro-bílé, ostatní pak červeno-bílé; rukavice budou vesměs bílé. – Koně voleni výhradně 
pěkní a ochočenější. – Zkouška první odbývati se bude 15. května dopoledne u Hostivic. 
Za předsedu zvolen jednohlasně p. Frt. Knechtl, okresní starosta, za náčelníky p. Václ. 
Hansman, starosta a rolník v Makotřasích a p. Jos. Srba, rolník v Chrášťanech; za prapo-
rečníky p. Krupička, rolník z Chrášťan a p. Jos. Janoušek z Dušník. 
 
 

Národní listy 
15. května 1881 

Strana 3 
 
Neštěstí. Při střelbě ku poctě sňatku korunního prince v Hostivici pořádané, přihodilo se 
dne 10. t. m. žalostné neštěstí, jemuž padl mladý, vážený rolník Václav Kozák za oběť. Již 
přes sto ran bylo bez úrazu vypáleno, an ze čtyř posledních hmoždířů roztrhl se jeden 
a udeřil Kozáka takovou silou a prudkostí do prsou, že ubohý byl okamžitě mrtev. Kus 
litiny, jímž byl zasáhnut, vážil 13 liber. 
 
 

Národní listy 
13. srpna 1881 

Strana 3 
 
K sjezdu akad. spolku „Jungmann“ v Hořovicích, pořádanému ke dnům 13., 14. 
a 15. t. m. přihlásily se deputace Umělecké besedy, Akad. čten. spolku s praporem, Spolku 
českých akademiků židů a besedy „Sladkovský“ z Prahy, Čten. spolku v Zdicích a všech 
hořovických spolků, dále deputace studentstva následujících měst: Český Brod, Benešov, 
Beroun, Zdice, Zbiroh, Rokycany, Hostomice, Mýto, Hostivice, Cerhovice, Žebrák, Locho-
vice a Dobříš. Kuratorium a statečné občanstvo hořovické s ochotnou obětavostí podporují 
zájmy sjezdové. Město bude o dny sjezdu prapory ozdobeno. Při uvítání hostí, k němuž 
dějí se největší přípravy, jakož i při zahájení sjezdu dne 14. t. m. bude střelba z hmoždířů. 
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Národní listy 
26. srpna 1881 

Strana 1 
 
Hospodářský spolek unhošťský podnikne v neděli 4. září 1881 dopoledne poučný výlet 
na velkostatky císaře Františka Josefa Jenč, Litovice, Hostivice. Program: V Jenči v hostinci 
„u Černých“ shromáždí se členové nejdéle do 10 hodin dopol. P. Ant. Fatka, předseda 
spolku, přednese: Poměr hospodářského pokroku na velko- a malostatcích. Po prohlídce 
jmenovaných dvorů společný oběd u p. J. Bubníka v Hostivici. 
 
 

Posel z Prahy 
30. srpna 1881 

Strana 3 
 
K pobytu císařských novomanželů v Praze. 
V neděli ráno podnikli kralevič Rudolf a velkovévoda Ferdinand toskánský honební výlet do 
Hostivic, kteréhož zúčastnili se jako hosté kralevičovi: Rudolf hrabě Bombelles, rakouský 
generální konšel pro Egypt ryt. Schäffer, dvor. rada dr. Ehmig, podplukovník ryt. Eschen-
bacher a major hr. Nostic. O polednách bavila se společnost při hostině, odpoledne pokra-
čováno vzdor nepříznivému počasí v honbě. Za prudkého lijáku vrátila se honební společ-
nost v otevřených kočárech do Prahy. 
 
 

České noviny 
31. srpna 1881 

Strana 4 
 
Z král. hradu na Hradčanech. Arcivévoda Ferdinand toskánský podnikl také přede-
včírem celodenní výlet honební na soukromé statky císařovy Jenč, Hostivice a Litovice. 
Jako hosté zúčastnili s výletu hr. Bomblla, dvorní rada dr. ryt. Ehmig a rakouský generální 
konsul pro Egypt ryt. Schäffer. Po návratu do Prahy bavili se účastníci výletu při společné 
hostině. V 8. hod. večer navštívil kralevic Rudolf s princesnou Stefanií, velkovévodou 
Ferdinandem toskánským, hr. Bombelesem, hr. Sittou Nosticovou, ryt. Schäffem a hr. 
Voldštýnovou představení v německém divadle. Včera časně z rána zúčastnil se kralevic 
v průvodu ryt. Eachenbachta a nadporučíka Brůžka vojenského cvičení. 
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Národní listy 
4. září 1881 

Strana 3 přílohy – inzerát 
 
Poděkování do Hostivic a okolí. 
Všem milým a ctěným přátelům a známým, kteří vzdor nepříznivému počasí súčastnili se 
pohřbu našeho vroucně milovaného manžela, jinak otce, syna, bratra a švakra, pana 

Tomáše Chlupatého, rolníka z Hostivic, 
rovněž za soustrasť všestranně nám projevenou, jakož i všem, kdož zesnulého ku hrobu 
byli doprovodili nebo krásnými věnci rakev byli zdobili, zejména velebnému duchovenstvu, 
především pánu Václavu Čížkovi, faráři v Hostivici, za dojemnou řeč pohřební, taktéž 
ctěnému učitelstvu z Hostivic a z Jenče, zároveň všem pp. občanům z Hostivic a okolí 

vzdáváme nejvroucnější a nejsrdečnější díky. 
8541 Truchlící pozůstalí. 

 
 

Posel z Prahy 
22. září 1881 

Strana 2 
 
Z král. hradu na Hradčanech. Kralevič Rudolf podnikl včera se svými pobočníky honeb-
ní výlet do Hostivic a vrátil se večer opět do Prahy. 
 
 

Beseda učitelská 
20. října 1881 

Strana 596 
 
Konkurs.  
V školním okresu smíchovském ustanoví se definitivně: 
[…] 
6. podučitele v Horoměřicích a v Chuchli se služným 400 zl. a s bytem o jednom pokoji, 
v Bubenči, v Hostivicích, na Kladně, a to dva při škole měšťanské a dva při škole obecné 
pro chlapce, pak na Smíchově dva při první škole obecné pro chlapce se služným 400 zl; 
v Slapech se služným 350 zl.; 
[…] 
Všecka tato místa jsou dosud zatímně obsazena. 
Žádosti opatřené náležitými průkazy buďtež podány podepsané c. k. okr. škol. radě do dne 
15. listopadu t. r. 
Z c. k. okr. školní rady na Smíchově, dne 29. září 1881. 

Předseda Herrmann. 
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Národní listy 
20. října 1881 

strana 3 – inzerát36 
 
Uprázdněná místa.  
[…] V školním okresu smíchovském místo třetího katechety na Kladně, služné 800 zl.; 
místo učitele pro třídy obecné při škole měšťanské pro chlapce, služné 700 zl.; místo 
učitelky při škole obecné pro dívky, služné 700 zl.; místa dvou učitelů pro třídy obecné při 
škole měšťanské v Unhošti, služné 600 zl.; místo učitele měšťanské školy v Unhošti, 
služné 600 zl.; místo učitele jakožto správce jednotřídní školy v Trnové. Služné 400 zl., 
funkční příd. 50 zl. a byt; místo podučitele v Horoměřicích a v Chuchli, služné 400 zl. 
a byt; v Bubenči, Hostivicích, na Kladně a to dva při škole měšťanské a dva při škole 
obecné pro chlapce, pak na Smíchově dva při první škole obecné pro chlapce, služné 
400 zl.; v Slapech, služné 350 zl.; místo podučitelky na Kladně, dvě při škole měšťanské 
a dvě při škole obecné pro dívky, služné 400 zl. 
 
 

Pražský denník 
21. října 1881 

Strana 4 – inzerát 
 
U c. k. hospod. správy v Litovicích blíž Hostivic se přijme polní dohlížitel, který musí být 
zachovalý a v pracích hospodářských obeznalý.  8740-1 
 
 
 

                                                 
36  Inzerát byl otištěn také 3. listopadu 1881 na straně 624 
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Rok 1882 
České noviny 
1. ledna 1882 

Strana 2 
 
Výkaz příspěvků na Ústřední Matici školskou. 
[…] 
Hostivice: Výnos zábavy pořád. studuj. 20 listop.  30 zl. 
 
 

Národní listy 
9. března 1882 

Strana 5 
 
Změna držebností. „Žlutý dům“ v Ostruhové ulici na Malé straně koupil včera p. Ant. Hu-
sák, býv. mlynář z Hostivic za 22 000 zl. od kavárníka p. M. Deyla. 
 
 

Beseda učitelská 
30. března 1882 

Strana 196 
 
Hostivická Budeč bude míti valnou hromadu dne 11. dubna t. r. o 10. hod. dop. v Hosti-
vici. Program: 1. Obyčejné formalie. 2. Pokračování o osnově přírodozpytné pro 4tříd. 
obec. školy (p. Fr. Sedláček). 3. Co vadí pokroku u vyučování (p. V. Vaněček). 4. Volné 
návrhy. 
 
 

Národní listy 
26. června 1882 

Strana 3 – inzerát 
 
Slavné pojišťovací bance „Slavii“.  
Považuji za svou povinnost vysloviti sl. řiditelství pojišťovací banky „Slavia“ za rychlé, 
správné vyšetření škody, spůsobené ohněm v minulém měsíci na mé stodole v Hostivicích, 
jakož i za uspokojivé urovnání utrpěné škody, vřelé své díky i odporučuji zároveň hospo-
dářům našim vlastenecký tento náš ústav co nejlépe. 
V Hostivicích, dne 24. června 1882. 
8083 Jos. Chlupatý. 
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České noviny 
11. srpna 1882 

Strana 2 
 
Ku vraždě u Vel. Jenče. Jak známo, byl 6. dubna t. r. stařičký hokynář Jak. Wiesner ve 
své osamělé dřevěné boudě mezi Hostivicí a Vel. Jenčem úkladně zavražděn a oloupen. 
Pátrání po pachateli dělo se s velikou horlivostí, do dnes však bez úspěchu. Největším 
podezřením stižen byl člověk, jejž příbuzní zavražděného dle zevnějšku dopodrobna vylíčili. 
Úřady bezpečnostní byly toho náhledu, že popis hodí se na pobudu Tomáše recte Matěje 
Kutila, i vydaly na jeho dostižení zatykač. Nyní však přišlo se jevo, že vypsání osoby pa-
chatele se zevnějškem M. Kutila nesouhlasí, za kterouž příčinou byl vydaný zatykač opětně 
odvolán. 
 
 

Národní listy 
11. srpna 1882 

Strana 2 
 
K loupežné vraždě u Jenče. 6. dubna t. r. byl 76letý prodavač housek a kořalky 
J. Wiesner na silnici od Hostivice k Jenči v poledne od neznámého pachatele ve své budce 
sekerkou zavražděn a oloupen. Zločinu toho podezřelý byl pocestný dělník, jenž týž den na 
blízku se zdržoval. Stanice četnické myslí, že je to jakýsi Tomáš čili vlastně M. Kutil, na 
něhož vydán byl zatykač. Zatčeno bylo sice několik osob, které ale byly z vazby propuš-
těny. Včera byl odvolán zatykač na M. Kutila, poněvadž nevinnost jeho byla dokázána. 
 
 

Pražský denník 
31. srpna 1882 

Strana 3 
 
Zdejší obsádka konala včera dopoledne v okolí Hostivic poslední divisní cvičení, při kterém 
se též korunní princ Rudolf súčastnil. Dnes jest den odpočinku a zítra a pozítří bude 
družstvo, které bylo tři plné roky ve vojště sloužilo, na dovolenou propuštěno. 
 
 

Pražský denník 
29. září 1882 

Strana 3 – inzerát 
 
Prodej zelí. U správy v Litovicích, železniční stanice Litovice, prodá se spůsobem podání 
letos vypěstované zelí ze 5 hektarů buď v celku neb po menších částkách. Offerty, dolože-
né vadium per 600 zl., zašletež se do 25. t. m. podepsané správě, kdež i v prodejní 
podmínky libovolně nahlédnouti lze. 
Správa c. k. soukr. panství Tachlovice, v Jenči, dne 18. září 1882. 7734 
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Pražský denník 

24. září 1882 
Strana 1 

 
V pátek ráno vydal se Jeho cís. Výsost ve společnosti prince Leopolda a prince z Koburku, 
jakož i ostatní lovecké družiny na honbu medvědů, a sice do adorjanských lesů, kde honci 
osm medvědů vypátrali. Společnost jela v patnácti kočárech a banderium ji provázelo, jako 
bylo již předešlého dne při jízdě do Gergéně činilo. Honby v krajině té budou trvati asi 
týden, načež se Jejich cís. Výsost do Gedelova vrátí. Odtamtud přibudou po krátkém 
pobytu zase do Prahy nazpět, načež v říjnu v okolí Hostivic několik dvorních honb uspořá-
dáno bude. 
 
 

Pražský denník 
7. října 1882 

Strana 3 
 
Otrávil se kořalkou. V noci na včerejšek nalezli pod loubím na náměstí Radeckého 
žebráka Jos. Thomu z Hostivic ouplně opilého a bez vědomí ležeti; i odnesli jej na malo-
stranskou strážnici. Zde si počal opilec na velké bolesti stěžovati, tak že k němu lékaře 
povolali. Týž zjistil, že se Thom následkem přílišného požití líhových nápojů otrávil, i dal ho 
do všeobecné nemocnice dopraviti. 
 
 

Pražský denník 
20. října 1882 

Strana 1 
 
Konkursy učitelské. 
[…] 

Číslo 5112 – o. š. r. 
V školním okresu Smíchovském na místa: 
[…] 
5) Místa podučitelská na škole měšťanské v Unhošti, služné 450 zl., dvě místa podučitelek 
na Buštěhradě, služné 400 zl., místo podučitele v Hostivicích, Liboci a Rapicích, služné 
400 zl., v Čiřovicích37 a v Zákolanech služné 350 zl. 
Žádosti opatřené náležitými doklady buďtež podány do dne 12. listopadu t. r. podepsané 
c. k. okresní školní radě. 8562 
Na Smíchově dne 29. září 1882. 
 

                                                 
37  Správně Čičovicích 
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Rok 1883 
Pražský denník 
24. ledna 1883 

Strana 4 – inzerát 
 
Kovárna s bytem, po případě kolárna při samé okresní silnici v obci Hostivici blíže Prahy 
je levně k pronajmutí. Bližší u Karla Čermáka tamtéž č. 2. 571 
 
 

Blahověst 
25. ledna 1883 

Strana 48 
 
Osobní věstník duchovenský.  
V arcibiskupství Pražském. 
Jmenováni jsou: 
[…] 
p. Václ. Číška, far. v Hostivicích, sekret. Libockého kn. arc. vikar. úřadu. 
[…] 
 

Posel z Prahy 
25. ledna 1883 

Strana 2 
 
Korunní princ a – pytlák. 
V sobotu odejel korunní princ v průvodu pouze jednoho člena ze svého dvořanstva do 
bažantnice u Hostivic na hon, aniž by se to bylo jako obyčejně oznámilo tamnímu lesnímu 
úřadu. Přišedše nepozorovaně do bažantnice, slyšeli střelné rány a pátrajíce po původci 
jich, uzřeli neznámého lovce, který zpozorovav korunního prince dal se na útěk. Byl však 
průvodčím dopaden a před korunního prince přiveden, který tázal se jej, jak mohl se 
odvážiti do bažantnice a stříleti. Týž prokázal se povolením tamního lesního úřadu, že smí 
škodné v bažantnici stříleti, při čemž zároveň přišlo najevo, že domnělý pytlák není nikdo 
jiný, než tamější farář, který jsa náruživý střelec, vyžádal si od lesního úřadu toto dovolení. 
Korunní princ, událostí tou patrně rozveselen, tázal se jej dále, proč tedy utíkal, když měl 
povolení. Pan farář omlouval se, že mu zároveň nařízeno, aby v případu, že by J. V. ráčil 
přijeti na hon, ihned se vzdálil, načež jej korunní princ propustil a honil za nejlepšího 
rozmaru dále. 
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Strana 3 
 
Velebný pytlák. Tyto dny zavítal korunní princ do bažantnice v Hostivicích nepředvídaně 
na hon. Když totiž příjezd prince jest ohlášen, neosmělí se nikdo v bažantnici stříleti. Při 
poslední návštěvě princově rozlehly se v bažantnici střelné rány. Myslivci a úředníci 
rozběhli se, aby smělého pytláka dopadli a zatkli. K nemalé radosti přistižen byl jako lovec 
pytlák farář z nedaleké obce, náruživý to lovec, jemuž bylo dovoleno, aby střílením vran, 
kavek, havranů atd. krátil si dlouhý čas. Samo sebou se rozumí, že předvedení velebného 
pytláka před korunního prince zavdalo podnět k všeobecnému smíchu a veselí. 
 
 

Národní listy 
17. února 1883 

Strana 6 
 
Ovocné stromky na prodej. Ze školek c. k. hosp. správy Litovic38 a Dobré prodá se 
800 kusů švestek, 260 jabloní a 165 višňových stromků. 
C. k. hospodářská správa v Jenči, pošta Hostivice, 15. února 1883. 2527 
 
 

Národní listy 
20. února 1883 

Strana 4 
 
Pronájem staveb okresních silnic.  
Okresní výbor v Unhošti pronajme ve veřejné dražbě dne 26. února 1883 o 10. hodině 
dopoledne v místnostech úředních následující stavby okresních silnic, a sice: 
1. Od Chýně k silnici Hájek-sobínské, 1 123 metrů na 4 245 zl. 
2. Od Litovic k hájecké silnici u Břví, 773 metrů na 2 838 zl. 
3. Od Chyňavy na silnici novo-hutskou, 1 769 metrů na 6 082 zl. 
4. Od silnice bezděkovské na novo-hutskou, 1 590 metrů na 5 409 zl. 
5. Od Hostouně k Bělokám, 1 043 metry na 3 600 zl. 
6. Rekonstrukci Dušník-nučické silnice, 1 560 metrů na 5 293 zl. 
V nástiny a rozpočty lze od 15. t. m. v kanceláři okresního výboru nahlédnouti a možno též 
oferty s 10% vadiem do dne dražby podati. 
Okresní výbor v Unhošti, dne 16. února 1883. 2567 
Starosta: František Knechtl v. r. 
 

                                                 
38  V novinách chybně: Lisovic 
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Mrtvola děcka. Ve čtvrtek ráno nalezli na poli u Velkého Jenče blíže Hostivic pod hroma-
dou hnoje mrtvolu asi 4letého děvčete; nebylo na ní však shledáno žádných známek násilí. 
Vyšetřování jest zavedeno. 
 
 

Pražský denník 
7. března 1883 

Strana 2 
 
Mrtvola dítěte. Jak jsme sdělili, byla tyto dny u Hostivic za Bílou Horou nalezena v hro-
madě hnoje mrtvola čtyřletého děvčete. Zjistilo se, že zemřelo smrtí přirozenou a že otcem 
jeho jest tulák Frant. Zámečník a matkou téhož kuběna Josefa Klepáčová z Ouholiček, kte-
ří tam mrtvolu zemřelého děcka zahrabali, aby ušetřili outrat pohřebních. 
 
 

Pražský denník 
5. května 1883 

Strana 2 
 
Povýšen za doktora. Pan JUC. Eduard Morávek z Hostivic bude dnes v poledne na zdejší 
české universitě za doktora veškerých práv veřejně povýšen. 
 
 

Národní listy 
15. června 1883 

Strana 2 
 
Z ulice do blázince. Šílenec, o kterém jsme v úterý přinesli zprávu, že pro výstřední své 
chování na Malém náměstí byl odveden na policii a pak do blázince, se jmenuje Antonín 
Husák, jak v záloženské knížce u něho nalezené, bylo udáno. Týž jest majitelem domu na 
Malé straně v Ostruhové ulici, tak zvaného „žlutého domku“. Před krátký, časem byl 
majitelem mlýna v Hostivicích u Prahy, a když se mu mlynářství znechutilo, prodal mlýn, 
přestěhoval se do Prahy a koupil od pana Dejla žlutý domek. Na nešťastníku, který teprv 
30 roků čítá a svobodný jest, pozorovány již delší dobu příznaky pomatenosti. Zvláště 
velmi rád vykládal o nebi, pekle a pod. Též v hostincích a kavárnách nejednou upoutal 
k sobě pozornost výstředním chováním a pronikavým smíchem. Příčina duševní jeho 
choroby není známa, nebezpečným bláznem však není a leze tudíž očekávati, že za 
nedlouho z blázince bude propuštěn. 
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Mimořádná valná hromada hospodářské společnosti pro království České konati 
se bude v sobotu dne 21. července 1883 o 10. hod. dop. ve velkém sále zemědělské rady 
v Praze, na Václavském náměstí číslo 799-II. Na programu mimořádné valné hromady jsou 
volby funkcionářů a hospodářské přednášky. V 1 hodinu přeruší se rokování a bude se 
společně obědvati v hotelu u arcivévody Štěpána. O 4. hod. bude se v rokování pokra-
čovati. Dne 22. července bude podniknut poučný výlet na císařské velkostatky Litovice, 
Jenč a Hostivice. Přihlášky ku společnému obědu a k výletu přijímají se až do 19. července 
u sekretářství hosp. společnosti v Praze, v Jindřišské ulici č. 6. 
 
 

Pražský denník 
12. července 1883 

Strana 2 
 
Výlet hosp. společnosti pro Čechy na císařský velkostatek Hostivice bude konán dne 
22. července v 8 hodin 50 m. ráno a pojede se ze státního nádraží drahou buštěhradskou. 
Odjezd z Hostivic jest v 5 hod. 10 m. odpoledne. Za snížení jízdních cen byla dráha buště-
hradská požádána. Aby se mohly zaopatřiti potřebné povozy, budou se přijímati přihlášky 
pouze do 16. července. 
 
 

Národní listy 
18. září 1883 

Strana 3 
 
Pobodán. Štěp. Foubík, 36letý nádeník z Břve u Unhoště, byl v neděli v hostinci od svého 
soupeře bodnut nožem do prsou a smrtelně raněn. Byl v beznadějném stavu dopraven do 
všeobecné nemocnice do Prahy. 
 
 

Blahověst 
15. října 1883 

Strana 464 
 
Osobní věstník duchovenský.  
V arcibiskupství Pražském. 
[…] 
Ustanoveni jsou: 
[…] 
p. Václ. Vorel, kapl. v Hostivici, za admin. ve Zvoleněvsi; 
[…] 
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Rozpustilost. Ant. Šťastný, 26letý syn statkáře z Vel. Jenče popíjel 21. října v tamějším 
hostinci a vyzval k ránu kovářského chasníka J. Kalištu, aby jej doprovodil do blízkých 
Hostivic. Tam zdrželi se v hostinci p. Kapalína až do 4 hodin ráno a podnapilí ubírali se pak 
k domovu. Na cestě dohonili služku Ant. Smetanovou. Kališta šel napřed, A. Šťastný zůstal 
pozadu a pokusil se o nemravný útok na bezbrannou dívku, při čemž ji pěstí do obličeje 
tloukl. Dívka volala o pomoc a bránila se tak dlouho, až Kališta na pokřik její přispěl ku 
pomoci a Šťastného od ní odtrhl. Šťastný dovrávoral se domů a tvrdě usnul. Když pak se 
probudil, hrozil se možných následků svého skutku. Hleděl věc vyrovnati v dobrotě, bylo 
však již pozdě, neboť četnictvo bylo již o všem zpraveno. Okr. soud v Unhošti zavedl 
trestní vyšetřování, k němuž za svědka byl předvolán také Kališta. Ant. Šťastný, věda, že 
od tohoto jediného svědka vše závisí, přemlouval jej sliby a hrozbami, aby svědčil v jeho 
prospěch. I bratr jeho, Jos. Šťastný, rolník ve Svárově, působil v tom směru na Kalištu, tak 
že týž 31. října u okr. soudu v Unhošti rozhodně popřel, že by o něčem věděl, ačkoli byl 
dříve vše dopodrobna četníku oznámil. Za několik dnů však podal soudu oznámení, že při 
svém výslechu lhal, četníku že pověděl pouhou pravdu. Včera odbývalo se před pražskou 
porotou závěrečné přelíčení s A. Šťastným pro zločin, vyznačený v § 125 tr. z. a pro zločin 
podvodu a s Jos. Kalištou a Jos. Šťastným pro zločin podvodu. Obhájce Jos. Šťastného, 
p. dr. Podlipný přimlouval se však za svého klienta, dokazuje, že o nějakém svádění ke 
křivému svědectví nemůže býti ani řeči, neboť hleděl Šťastný celou záležitost po dobrém 
vyrovnati a to před starostou a četnictvem. Porotci přidali se k vývodům dr. Podlipného 
a zamítli jednohlasně otázku o vině Jos. Šťastného. Taktéž ohledně viny Kališty, jejž hájil 
dr. Fučík, odvětili většinou hlasů záporně. Naproti tomu byl Ant. Šťastný uznán vinným 
zločinu násilného smilstva a odsouzen do těžkého žaláře na 2 léta a k náhradě 50 zl. 
poškozené A. Smetanové. 
 
 

Národní listy 
2. dubna 1884 

Strana 5 
 
Hospodářská společnost pro království české odbývala dne 31. března za předsed-
nictví knížete Karla Schwarzenberga řádnou valnou hromadu. Zprávu o volbách a stano-
vách uveřejnili jsme již v č. 91. t. r., pročež vracíme se pouze ku zprávě jednatelské. 
Z jednatelské zprávy vyjímáme: O všeobecných hospodářských poměrech konstatuje se, 
že roku 1883 utvářely se z počátku poměry povětrnosti dosti příznivě, avšak později, právě 
v nejdůležitější periodě vegetační, nastalo takové sucho, že později dostavivší se hojné 
deště nebyly s to, následky předchozího sucha odčiniti. Zejména pak byly to nejžírnější 
končiny vlasti naší, které nejvíce pocítily nepříznivé výsledky sklizně roku 1883. Co se 
těchto výsledků sklizně roku 1883 týče, tož dopadly tyto při ječmenech i co do množství 
i co do jakosti chudě; žita sypala jen po skrovnu a co do slámy poskytla pranepatrného 
výnosu. Sklizně pšenice a ovsa dopadly prostředně, brambory pak poskytly dobrou úrodu. 
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Nejvíce poctili ale hospodáři neúrodu, nezdar cukrovky, která tu a tam poskytla po míře 
25–30 metr. centů; sklizeň to, která stačila ovšem sotva ku krytí nákladů. K nepříznivým 
výsledkům sklizně přidružily se i nízké ceny obilní.  
Dobytkářství. Z hospodářského hlediska nanejvýš žádoucí uzavření hranic pro dovoz do-
bytka z Rusi a Rumunska stalo se konečně skutkem a zdálo se, že kyne lepší budoucnost 
těm, kdož se u nás chovem dobytka zabývají. Naděje ty snažili se vídeňští a pražští velko-
obchodníci s dobytkem zmařiti tím, že vyhnali uměle ceny masa do výše a následkem toho 
pak žádali, aby zákaz dovozu dobytka zrušen byl; jest naděje, že vláda, přihlížejíc k záj-
mům zemědělství, na žádosti ty nevezme žádného ohledu. Po té líčí se stav cukrovarnictví, 
lihovarnictví, sladovnictví a škrobárenství, načež zmiňuje se jednatelská zpráva o odbýva-
ných schůzích, o nichž jsme časem svým referovali, dále pak o výletu na císařské dvory 
Hostivice, Litovice a Jeneč podniknutém a o výstavách. […] 
 
 

Národní listy 
2. května 1884 
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Uprázdněná místa. Učitele a dvou učitelek se sl. po 700 zl. na Kladně; učitelka se sl. 
700 zl. na Smíchově; učitele se sl. 600 zl. v Košířích, se 400 zl. v Lišnici a v Tuchoměřicích; 
podučitelky se sl. 400 zl. na Smíchově; podučitelů se sl. 400 zl. na Kladně, v Břevnově, 
Davli, Hostivicích a Štěchovicích; a 350 zl. v Čísovicích, Slapech a Železné. Žádosti do 
30. května okr. šk. radě na Smíchově. 
 
 

Beseda učitelská 
8. května 1884 

Strana 280 – inzerát 
 
Konkurs.  
Ve školním okresu smíchovském ustanoví se: 
[…] 
8. podučitelé na školách obecných: v Břevnově, Davli, Hostivicích a Štěchovicích, služné 
400 zl.; pak v Čisovicích, Slapech a Železné; služné 350 zl. 
[…] 
Žádosti, náležitými průkazy opatřené, buďtež podány nejdéle do dne 30. května t. r. 
podepsané c. k. okr. školní radě.  
Kdo ze žadatelů jsou sirotci po služebnících státních, nechať určitě prosloví se, požívají-li 
peněz státních nějakých příspěvků na zaopatření nebo nic. 
Z c. k. okr. škol. rady na Smíchově, dne 9. dubna 1884. 3-3 
 
 

Pražský denník 
13. července 1884 

Strana 3 
 
Domek č. 5 v Buštěhradě, se zahradou, hodící se pro zahradníky, jest na prodej. Bližší 
zpráva u majitele M. Čermáka, truhláře v Hostivicích u Prahy. Tentýž přijme řádného 
hocha do učení. 4847 
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Díků vzdání.  
Četné důkazy soustrasti při pohřbu našeho bratra, Josefa Schaffera, c. k. adjunkta 
v průmysl. závodu v Jenči, zavazují nás k vroucím, srdečným díkům. Zvláště mějmež 
povinné naše díky: důstojný pan P. Čížka, farář v Hostivicích, pan c. k. vrchní J. Bělo-
hradský v Jenči, pan c. k. vrchní na odpočinku P. Link v Praze, pan správce c. k. průmysl. 
závodu V. Grünwald v Jenči, všickni p. t. páni úřadníci c. k. ústředního ředitelství v Praze, 
pak císařských velkostatků Tachlovic a Buštěhradu, páni úřadníci na nádraží v Jenči 
a Hostivicích, pan starosta v Jenči, jakož i obyvatelé Jenče a okolí, kteří zesnulého k pos-
lednímu odpočinku doprovodili. 
Srdečný dík buď též panu MDru. J. Sekerkovi v Unhošti za laskavou a horlivou péči, kterou 
zemřelému po čas těžké a dlouhé nemoci věnoval. 14236 
V Praze, 9. září 1884. 

Jménem bratří a sester: V. Schaffer, kustos c. k. nejvyšší rodinné svěřenské bibliotéky. 
 
 

Blahověst 
15. září 1884 
Strana 415 

 
Osobní věstník duchovenský.  
V arcibiskupství Pražském. 
V Pánu zesnul: 
p. Jos. Procházka, č. kons. rada, far. v Tachlovicích a kn. arc. vikář, č. CCC., 12. září 1884, 
(nar. v Hostivici 15. února 1816, vysv. 1. srpna 1841). 
 
 

Národní listy 
7. října 1884 

Strana 3 
 
Na zdar důstojného divadla Národního v Praze. Sbírka Svatováclavská. 
[…] 
Hostivice. Sbírkou Frant. Horešovského v hostinci Bubníkově 2,40 zl. 
[…] 
 
 

Národní listy 
4. listopadu 1884 

Strana 3 
 
K čestnému daru pěvci písně „Hej Slované!“ Samueli Tomašíkovi v Chyžné.  
[…] 
Hostivice. Sbírka v hostinci Bubníkově denních hostů 1,–– zl. 
[…] 
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Beseda učitelská. […] Ze 118 činných členův ubyl úmrtím 1 člen, p. J. Kasalický, učitel 
v Hostivicích, a ze 17 čestných členů také 1, J. Em. Dr. Průcha, světící biskup. (Přítomní 
projevili povstáním soustrasť na jejich úmrtím), přibylo však v roce 10 členův činných; má 
tedy naše Beseda 127 členů činných, 21 zakládajícího, 16 čestných a 130 dopisujících. 
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Strana 4 
 
Věstník duchovenský.  
V arcibiskupství Pražském.  
[…] 
Ustanoveni jsou: […] 
Václ. Macák, zatímní kaplan v Lidicích, za kapl. v Hostivicích. 
[…] 
 
 

Národní listy 
13. února 1885 

Strana 6 
 
Dary a příspěvky.  
Ústřední Matici školské. […] 
Litovice. O. R. 3,10 zl. 
[…] 
 

Pražský denník 
18. dubna 1885 

Strana 4 
 
Odporučení. Kdo chce dobrý a laciný chleba a mouku, ať jde do parního válc. mlýna 
v Hostivici. 2089 
 
 

Pražský denník 
7. května 1885 

Strana 4 
 
Domek v Buštěhradě č. 5 se zahradou, jest na prodej; hodil by se pro zahradníka. Bližší 
u M. Čermáka v Hostivici u Prahy. Tentýž pronajme krám s bytem v Hostivici, po případě 
prodá celý dům. 2517 
 
 

Národní politika 
9. května 1885 

Strana 2 
 
Vystěhovalci. Včera stěhovalo se 7 osob z Helfenburku v Horních Rakousích, 4 z okolí 
Hostivic a 4 z okolí Soběslavi přes Prahu do Ameriky. 
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Vystěhovalci. Včera ubíralo se Prahou 15 osob, a sice 4 z Hostivice, 4 ze Soběslavi 
a 7 z Helfenburku do Ameriky. 
 
 

Národní listy 
24. května 1885 

Strana 2 
 
Volby volitelů v okresu jílovském mají potěšitelný výsledek pro kandidaturu prof. 
Tilšra. Z 48 volitelů prohlásilo se již nyní 31 pro prof. Tilšra. Jak vidět, pohořela 
„Č. Politika“ a její nejnovější spojenec, známý Vlček z Jirčan dříve z Litovic u našich rolníků 
úplně. 
 
 

Národní listy 
28. května 1885 

Strana 4 – inzerát39 
 
Konkurs.  
V školním okresu Smíchovském obsadí se definitivně tato místa: 
[…] 
9. Sedmnáct míst podučitelských se služným ročních 400 zl., a to: po dvou při obecné 
škole pětitřídní na Šárce a čtyřtřídní škole v Rapicích – vždy jedno z míst těch může po 
případě silou ženskou obsazeno býti, – dále pak po jednom při obecné chlapecké škole 
spojené s měšťanskou na Kladně, při pětitřídní obecné škole na Zlíchově, čtyřtřídních 
obecných školách v Dobřichovicích, v Hostivici, ve Mníšku a v Tachlovicích, třítřídních 
školách v Davli, ve Dříni, Roztokách, Střešovicích a Štěchovicích, pak dvoutřídních školách 
v Bubenči a ve Stelčovsi. 
Kdožkoliv o některé z míst těchto ucházeti se míní, nechť podají žádosti své, průkazy 
o příslušné spůsobilosti učitelské a službě dosavadní opatřené, úřady nadřízenými pode-
psané c. k. okresní školní radě do šesti týdnů ode dne prvého uveřejnění konkursu toho 
v úředních novinách Pražských. 
Z c. k. okresní školní rady na Smíchově, dne 20. května 1885. 2940-1 
 

                                                 
39  Inzerát byl otištěn také 2. června 1885 na straně 4 
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Pražský denník 
4. července 1885 
Strana 4 – inzerát 

 
Zapsané firmy.  
Č. 44 322. 
U c. k. obchodního soudu v Praze byla dne 25. června 1885 do obchodního rejstříku firem 
jednotlivých zapsána firma: J. Taussig, parní a válcový mlýn v Hostivicích. Hlavní závod 
v Hostivicích. Majitelem firmy jest Jakub Taussig, obchodník v Hostivicích. 3569 
 
 

Národní listy 
4. listopadu 1885 

Strana 2 
 
Projevy důvěry. Jednota učitelská „Budeč“ v Hostivicích projevila ve schůzi své 24. října 
„Ústřednímu spolku jednot učitelských v Čechách“ úplný souhlas s jednáním výboru, 
a usnesla se, že souhlasí s resolucí „Pražské Budče“, odsuzujíc zároveň jednání těch jed-
notlivců, kteří sváry a rozbroj působí v učitelstvě českém. 
 
 

Národní listy 
13. listopadu 1885 

Strana 3 
 
Souhlas. S resolucí Budče pražské a osvědčení důvěry výboru Ústř. spolku jednot učitel-
ských v Čechách projevily ve schůzích svých dále jednoty Komenský v Lomnici u Jičína 
a Budeč v Hostivicích. 
 
 

Národní listy 
14. listopadu 1885 
Strana 6 – inzerát40 

 
Vyhláška o pronájmu výnosu okr. mýt.  
Okresní výbor v Unhošti pronajme cestou ofertního řízení ke dni 26. listopadu 1885 
o 10. hod. ustanoveného, výnos mýtních stanic: v Unhošti, Bezděkově, Hostivici, Úhoni-
cích, Hájku, Toskánce, Podkozí, Bělči, Nučicích a Chrustenicích na dobu od 1. ledna až do 
31. prosince 1886. 
Oferty lze s podáním na každou stanici o sobě aneb na více stanic do započetí ofertního 
řízní opatřené 10 proc. vadium, jakož i s poznámkou, že oferentu jsou nájemné podmínky 
známé a že se jim podrobuje v kanceláři okresního výboru, kdež podmínky vyloženy jsou – 
podati. 
Na oferty bez vadia neb na takové, v kterých se oferent odvolává na kauci nájmu roku 
1885, nevezme se ohledu. 
Okresní výbor v Unhošti, 3. listopadu 1885. 14674 

Václav Hausmann, okresní starosta. 

                                                 
40  Inzerát byl otištěn také 15. listopadu 1880 na straně 10 
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Národní listy 

8. prosince 1885 
Strana 3 

 
Náhle zemřela. Včera v 9 hodin ráno zemřela náhle 55letá nádenice z Hostivic Marie 
Novotná. K zjištění příčiny smrti byla mrtvola její dopravena do pathologického ústavu, kde 
bude pytvána. 
 
 

Beseda učitelská 
10. prosince 1885 

Strana 707 
 
Ze Slap. (Nekrolog.) Dne 17. listop. doprovodili jsme na poslední cestě přítele a kollegu 
svého, p. Václava Laminu, učitele zdejšího. 
Zvěčnělý narodil se dne 14. listopadu r. 1854 v Bílé u Děčína. Otec jeho, jsa respicientem 
finanční stráže, velmi často měnil místo své, a tak se stalo, že mladý Václav nemaje stálé-
ho domova, ano mnohých známostí, oddával se více myšlenkám, které později změnily se 
v hluboké bádání psychologická. Klidnějšího rázu nabyl život jeho, když studoval v Rakov-
níku, kde se také podrobil zkoušce dospělosti. Odtud odešel do jednoročního kursu na 
ústav učit. v Praze. Prvním místem působnosti jeho byly Roztoky, které hluboko utkvěly 
mu v paměti. Na to dostal se do Hostivice, pak do Hostouně a r. 1879 do Slap, kde již 
zůstal. Z počátku psal do časopisů pro mládež pod pseudonymem V. Cham, brzo však 
přešel na pole jiné, které odpovídalo více jeho povaze; zabýval se filosofií. V tom oboru 
pracoval velmi mnoho. Před několika lety uveřejněn byl v Paedagogiu úryvek z delšího 
pojednání se zmíněným jménem Cham. Též Česká škola a Učit. noviny přinesly od něho 
články některé. V dubnu letošního roku obrátil se s delší prací na spolek filosofů žádaje, 
aby ji posoudili a nákladem svým vydali; byl však odmítnut. Směr, kterým se bral, je prý 
na mnoha místech v odporu s theorií dosavadní. Že práce jeho brala se směrem novým, 
uznal též dr. Lindner, a zdá se mi, že náhledy jeho nevyvracel, spíše jen pochyboval, že 
reformy jeho získají dostatečné půdy. 
Neúspěch ten rmoutil zesnulého, leč činnost jeho nezlomil. Vytrvale pracoval dále. Nosil 
s sebou stále tužku a papír a chvílemi znamenal myšlenky, které zajisté byly atomy 
objemnější práce, ku které se chystal. Často s bolestným úsměvem říkal, co papíru zůsta-
ne po jeho smrti, na kterém se napracoval a který nebude k ničemu. V pozůstalosti jsou 
některé jednak nedokončené, jednak vrácené práce. 
V roce posledním zabýval se kreslením a malířstvím jen pro zábavu; a i zde dosáhl značné 
dokonalosti, zvláště v krajinářství. Duševní práce jeho byla horečná. 
V posledním čase bylo častěji pozorovati, že jest truchliv. Sedával zamyšlen a žil více pro 
sebe, ač ani tenkrát žádného neodpuzoval. Žil všem a dovedl se bez obtíží vpraviti do 
všech okolností. Ode dne 10. t. m. stala se nemoc jeho zjevnou. Chřadl. Snažil se chorobu 
přemoci, ona však zvítězila. Dvanáctého ulehl na lůžko, ze kterého odnesli jsme jej do 
chladné tuhnoucí země. 
Pohřeb konal se dne 17. m. m. za velikého účastenství. Súčastnil se ho též vysokorodý 
p. Vladimír, hrabě z Aichlburgů s rodinou, kollegové z okolí, někteří i z míst značně vzdále-
ných, zdejší hasičský spolek se svou chvalně známou kapelou, značné množství občanstva 
a školní mládež v plném téměř počtu. 
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Když kladli jsme ho do hrobu, žádné oko nezůstalo nezaroseno; i děti plakaly, vědouce, že 
dobrého ztrácí pěstouna, v němž jsme my měli upřímného přítele a kollegu. – Budiž mu 
země lehkou! 

       J. J. Krček 
 
 

Národní listy 
20. prosince 1885 

Strana 8 
 
Parní válcový mlýn v Hostivici. V úctě podepsaný odporučuje k nastávajícím svátkům 
vlastní své mlýnské výrobky nejjemnější jakosti jako např. všechny druhy mouky i pravý 
samožitný chléb a ručí jak za ceny nejlevnější, tak i za obsluhu nejsprávnější. 16346 
J. Taussig, parní válcový mlýn v Hostivici. 
 
 

Národní listy 
23. prosince 1885 

Strana 2 
 
Ruch petiční. Přičiněním učitelské jednoty Komenský v Mladé Boleslavi zašlou téměř 
všecky místní školní rady neb obecní zastupitelstva školního okresu mladoboleslavského 
petici ke sněmu zemskému za novou úpravu služného učitelstva ve smyslu petice Ústřed-
ního spolku jednot učitelských v Čechách. Podobně učinilo také obecní zastupitelstvo na 
Žižkově, v Dobříši, v Pečkách a v Hostivicích. 
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Rok 1886 
Národní politika 

10. ledna 1886 
Strana 5 

 
Ze soudní síně. Ničema a jeho tři ženy. 
„To všecko faleš a msta,“ hájil se drsným hlasem včera před zdejším zemským trestním 
soudem průběhem celého přelíčení muž, jenž pohnán byl k zodpovídání se pro zločin dvoj-
ženství a krádeže. Vzezření obžalovaného činí dojem člověka spustlého, hrubého, dojem 
individua morálně zabředlého v nejhnusnější kal lidské zvrhlosti. Jsa obličeje výrazu odpu-
zujícího a drzých očí, vzbuzuje spuštěnec tento urputným svým chováním vůči svědkům 
i soudnímu senátu pocit předtuchy, že schopen jest toho nejhoršího. Celá řada trestů jest 
obrazem jeho minulosti. Jedenáckráte byv již trestán pro krádež, stal se člověkem majetku 
lidskému velice nebezpečným; dopustiv se však zločinu dvojženství, stal se člověkem ne-
bezpečným i cti druhého pohlaví, z nichž tři staly se již jeho oběťmi. Jméno jeho – Václav 
Mašek. Než sledujme, co spis obžalovací klade mu za vinu. 
Václav Mašek, 34letý nádeník, pochází z Velké. R. 1876 seznámil se na službě své v Milev-
sku s Alžbětou Milotovou, kterouž ještě téhož roku pojal za manželku. Ubohá nevěděla, co 
ji očekává. V manželství ne právě uspokojivém žili spolu až do r. 1883, v kterémž čase při-
byly do rodiny jich čtyři dítky, z nichž však doposud na živě jenom dvě. Posledně jmeno-
vaného roku odešel Mašek náhle z domova řka, že jde si hledat práci, a vrátil se teprve 
s jara příštího roku. Mezi tím ovšem třela rodiny jeho největší bídu, avšak Maškovi nečinilo 
to pražádných starostí. Bezpochyby že znechutilo se mu žíti v rodině bídou stísněné, jeli-
kož, pobyv doma jen čtrnácte sní, odešel znova do světa, neřeknuv ani kam. 
V září r. 1884 opětně se vrátil, avšak po několika dnech zase opustil dítky své a manželku, 
aby ho již nikdy nespatřily. Kde nalezal se po čas ten? Rok před tím, odešed z domova, 
vstoupil do služby v Chejni. Zde záhy učinil si známosť s dívkou Ludmilou Vendrovou, 
kteráž v obci té sloužila, a za nedlouho ucházel se o její ruku. Rodiče dívky konečně svolili, 
aby si ji vzal, neboť Mašek neustále na ně naléhal, říkaje, že „bez ní nemůže býti živ“. Sa-
mo sebou se rozumí, že vydával se za svobodného. V Hostivicích dne 30. července r. 1883 
měl s Ludmilou Vendrovou svatbu. S počátku snášel se s ní dobře, avšak již po týdnu 
ukázal pravou svoji tvář. Nebylo snad dne, aby těžkou ruku svou nebyl vztáhl na ubohou 
oběť. Po několika nedělích odstěhoval se s Ludmilou do Tachlovic, odkudž však otec dívky 
se dozvěděl, jak zeť jeho Mašek s manželkou svojí nelidsky zachází, i vzal si ji k sobě 
domů do Litovic. Mašek, jsa opět svoboden, šel znova do světa, ale asi za tři měsíce vrátil 
se do Litovic k tchánovi svému, a prosil jej, by mu odpustil. Po neustálém slibování, že 
s Ludmilou bude dobře zacházeti, odešla s ním tato opět do služby, a sice do Jenče. Mašek 
však nedostál svému slibu. S Ludmilou začal nové sváry a rvačky, a sice nakládal s ní tak 
nelidsky, že ubohá div zmrzačena nebyla. Za těch okolností vzal otec dceru svou znova 
domu a Mašek šel zase do světa. Avšak na podzim r. 1884 vrátil se opět a dovedl svými 
prosbami toho, že Ludmila znova šla k němu. Po krátkém čase opustil ji však navždy a ne-
staraje se ani o dítky z prvého manželství ani o svedenou tuto svoji oběť, vstoupil téhož 
roku ještě do služby k rolníku Stelčovskému ve Volšanech. Zde seznámil se brzy po tom 
s horníkem Antonínem Kemrem ze Cvrčovic a s manželkou téhož. 
Jednoho dne požádal Kemrovou, aby mu „dohodila nějakou holku“, že by se rád oženil. 
Kemrová neznajíc Maška blíže svěřila se mu, že zná hodné děvče, Marii Kellerovou, ta však 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada B – svazek č. 1 
Hostivice ve starých novinách do roku 1918  164 
 

 

 

že již má nemanželské dítě. „I – z toho já si nedělám nic,“ odpověděl Mašek a žádal Kem-
rovou, aby pro dívku tu poslala. Dívka přišla a s tím započala nová známost. V neděli na to 
sešel se s Marií Kellerovou na cestě do Rapic, a tu jal se jí domlouvati, aby si ho vzala, že 
ji má rád, že jest svobodným a že má u bratra podíl 500 zl. Brzy byla první ohláška, po níž 
Mašek hned do Cvrčovic se odstěhoval a dne 16. července již měl s ní svatbu. Ve Cvrčo-
vicích bydlel s třetí svojí ženou u jejího bratra v společném bytě a chodil na práci do 
Mayrauovského dolu jakožto horník. Nadešel den 3. září, den, kdy konečně trestající ruka 
spravedlnosti měla býti na spuštěnce tohoto upozorněna. Téhož dne maje plán již vymyš-
lený, poslal Marii do některé z bližších obcí hledati byt, aby se tam mohl přestěhovati, 
neboť prý má daleko do dolu. Marie odešla a jelikož bratr její téhož dne byl právě v Bran-
dýsku, použil příležitosti té a vybrakovav ze skříně něco prádla a šatstva Kellerových, 
svázal je do dvou uzlů a uschoval na půdě pod díží. V noci pak o 2. hodině odešel jakoby 
na šichtu a vytrhnuv z doškové střechy několik snopků, vniknul na půdu a ukradené věci si 
vzal. Byl však za nedlouho na to dopaden a zatčen. 
Při přelíčení, jemuž předsedal soudní rada pan Kirschbaum a k němuž povolány byly obě 
podvedené dívky, Ludmila Vendrová a Marie Kellerová, jakož i bratr této Josef, zapíral 
Mašek vše, co mohl, a jedinou obranou jeho bylo, že „to všecko je faleš a msta“. Soud 
uznal ho vinným zločinu dvojženství a krádeže, a vyměřil mu trest tříletého těžkého žaláře, 
zostřeného postem v každém měsíci a k náhradě nákladu soudního řízení. Po odbytí trestu 
dán bude pod dohled policejní. 
 
 

Národní politika 
28. února 1886 

Strana 8 
 
Prodá se levně nový domek se zahradou 700 sáhů, pro zahradníky a koláře velmi 
příhodný, v městysi Buštěhradu. Bližší u M. Čermáka v Hostivicích u Prahy.          4907 
 
 

Národní listy 
12. února 1886 

Strana 6 – inzerát 
 
Konkurs.  
Ve školním okresu smíchovském obsadí se definitivně tato místa: 
[…] 
10. Jedenadvacet míst pro podučitele se služným roč. 400 zl., a to po dvou při obecných 
školách pětitřídních v Modřanech a Tachlovicích a při čtyřtřídní škole v Rapicích, po jednom 
pak při pětileté obecné škole chlapecké spojené s měšťanskou, př. prvé a při druhé samo-
statné chlapecké škole, vesměs na Kladně, pak při prvé a druhé obecné chlapecké škole 
na Smíchově, dále při pětitřídních školách ve Družci a na Zlíchově, čtyřtřídních školách 
v Dobřichovicích, v Hořelici, v Hostivicích a v Mníšku, trojtřídních školách ve Dříni a v Ště-
chovicích a dvoutřídních školách v Nebušicích a ve Vokovicích. 
Kdožkoliv o některé z míst těchto ucházeti se míní, nechť patřičné žádosti doložené průka-
zy o spůsobilosti učitelské, jakož i veškeré dosavadní službě při školství podají úřady nadří-
zenými u podepsané c. k. okr. školní rady do šesti týdnů ode dne prvého uveřejnění 
v úředních novinách pražských počínajíc. Poprvé uveřejněno dne 2. února 1886. 
Z c. k. okr. školní rady na Smíchově dne 26. ledna 1886. 1945 
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Beseda učitelská 

18. února 1886 
Strana 115 – inzerát 

 
Konkurs.  Čís. 778 o. šk. r. 
Ve školním okresu Smíchovském obsadí se definitivně tato místa: 
[…] 
10. Jeden a dvacet míst pro podučitele se služ. roč. 400 zl., a to po dvou při obec. pětitř. 
školách v Modřanech a Tachlovicích a při čtyřtř. škole v Rapicích, po jednom pak při pětitř. 
obecné chlapecké škole spojené s měšť., při prvé a při druhé samostatné chlapecké škole 
vesměs na Kladně, pak při prvé a druhé obecné chlapecké škole na Smíchově, dále při 
pětitř. školách v Družci a ve Zlíchově, čtyřtř. školách v Dobřichovicích, v Hořelici, v Hosti-
vicích a ve Mníšku, trojtř. školách v Dříni a v Štěchovicích a dvoutř. školách v Nebušicích 
a ve Vokovicích. 
Kdožkoliv o některé z míst těchto ucházeti se míní, nechť patřičné žádosti doložené 
průkazy o způsobilosti učitelské jakož i veškeré dosavadní službě při školství podají úřady 
nadřízenými u podepsané c. k. okr. školní rady do šesti týdnů ode dne prvého*) 
uveřejnění v úředních novinách pražských počínajíc.  
Z c. k. okr. školní rady na Smíchově dne 26. ledna 1886. 
*) Stalo se dne 2. února 1886. 
 
 

Národní politika 
24. února 1886 

Strana 4 – inzerát 
 
Prodej ovocných stromečků.  
Ve štěpné školce c. k. soukromého statku v Tachlovicích u Prahy jsou k prodeji hotově: as 
1 000 kusů vysokorostlých stromků švestkových a 500 kusů vysokorostlých stromků jablo-
ňových. 
Bližší zprávu podá c. k. hospodář. správa statku v Jenči, pošta Hostivice. 
Jenč, 20. února 1886. 4784 
 
 

Beseda učitelská 
25. února 1886 

Strana 129 
 
Učitelstvo sobě.   
Horliví, šlechetní jednotlivci z učitelstva českého vyhledávají stále nových příležitostí, kde 
by rozhojněn byl fond pro zřízení Bolzanova sirotčince učitelského. 
[…] 
- A právě dočítáme se v denních listech, že dne 21. t. m. pořádala se hudební a pěvec-

ká akademie v Hostivici ve prospěch Bolzanova sirotčince, zajisté že působením horli-
vých kollegů tamních. 

[…] 
 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada B – svazek č. 1 
Hostivice ve starých novinách do roku 1918  166 
 

 

 

 
Národní listy 
25. února 1886 

Strana 6 – inzerát 
 
Vůz k rozvážení pivních lahví, upotřebený, však v dobrém stavu se nalézající koupí se. 
Nabídky pod šif. „V. G.“ poste rest. Hostivice. 2402 
 
 

Národní politika 
10. března 1886 

Strana 4 – inzerát 
 
Pro pány kováře. Prodám stroj na ohýbání obručí a vrtací stroj přitahující se svěrákem 
za 80 zl. Tytéž stály před rokem 120 zl., oba jsou málo upotřebeny. Dále prodám veškeré 
kovářské náčiní za levnou cenu. Josef Kos v Malém Jenči č. 91, stanice buštěhradské 
dráhy, pošta Hostivice. 4686 
 
 

Blahověst 
15. března 1886 

Strana 128 
 

Osobní věstník duchovenský.  
Vyznamenáni jsou: 
[…] 
p. Václ. Číška, far. v Hostivicích,  
[…] 
 
 

Národní listy 
13. května 1886 

Strana 2 – inzerát 
 
Ztráta. Na cestě z Přítočna do Prahy přes Jenč a Hostivici ztracena byla krabice s prád-
lem. Laskavý nálezce nechť ji dodá na obecní úřad v Přítočně. 
 
 

Beseda učitelská 
20. května 1886 

Strana 299 
 
Hostivická Budeč bude míti valnou schůzi dne 22. t. m. o 2. hod. v Hostivici. Program: 
1. Obyčejné formalie. 2. Potřeba vzájemné důvěry a svornosti v učitelstvu. Přednese 
J. Šafařík. 3. O psaní nápovědném přednese p. A. Vilím. 4. Volné návrhy. 
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Beseda učitelská 

10. června 1886 
Strana 339 

 
Hostivická Budeč měla míti dne 22. května valnou schůzi, k níž se však s dostatek členů 
nesešel, ačkoliv bylo počasí překrásné. Co jest toho příčinou? Proč vzmáhá se tak lhostej-
nost k životu spolkovému? 
Jedna z příčin vězí, tuším, v neutěšených našich okolnostech hmotných a v roztrpčenosti 
z toho plynoucí. Však tu právě jest nám třeba pevnějšího k sobě přilnutí, jest nám třeba 
častěji porokovati o tom, co nás tísní, co rozkvětu školství vadí, a potom společně 
a důsledně zasazovati se o nápravu. Protož nikdo nechť se již nevymlouvá, že do schůze 
přijíti nemohl. Nalézá-li snad některý z pp. členů našeho spolku v životě našem spolkovém 
něco, co se mu nelíbí, nechť jest tak upřímným a při valné schůzi věc tu přednese. Pou-
hým vzdalováním se našeho středu se vada, třeba mnohdy jen domnělá, neodstraní. Komu 
pokrok ve škole a blaho učitelstva na srdci leží, ten nechť to dokáže přítomností svou 
v příští valné hromadě dne 23. t. m. o 2. hod. odp. v Hostivici. Program: 1. Formalie. 
2. Potřeba důvěry a svornosti v učitelstvu. přednese J. Šafařík. 3. O praní nápovědném. 
Přednese p. A. Vilím. 4. Brožův „Monumentální plán Prahy“, jakož i mnoho jiných pomůcek 
zeměpisných k nahlédnutí vyloží a o nich referovati bude p. F. Pelz. 5. Volné návrhy. 
 
 

Pražský denník 
11. června 1886 

Strana 3 
 
Vlakem přejeta. Blíže Hostivic byla dne 4. t. m. 70letá hluchá stařena Anna Žáčková 
z Litovic od osobního vlaku buštěhradské dráhy, když vzdor uzavřenému šraňku dráhu 
přejíti chtěla, zachycena a za hodinu na to následkem utrpěného při tom poranění 
zemřela. 
 
 

Beseda učitelská 
17. června 1886 

Strana 351 
 
Hostivická Budeč bude míti valnou schůzi dne 23. t. m. o 2. hod. odp. v Hostivicích. 
Program: 1. Potřeba důvěry a svornosti v učitelstvu (p. J. Šafařík). 2. O praní nápovědném 
(p. A. Vilím). 3. Brožův „Monumentální plán Prahy“ (p. F. Pelc). 
 
 

Beseda učitelská 
15. července 1886 

Strana 411 
 
Hostivická Budeč bude míti valnou schůzi dne 20. t. m. (a ne jak udáno bylo omylem 
v oběžníku) o 10. hod. dop. v Hostivicích. Program: 1. Obvyklé formalie. 2. Cestování po 
„Solné komoře a v Alpách“. Přednese p. Fr. Koníček. 3. O roztřídění sboru učit. Přednese 
p. Fr. Sedláček. 4. Volné návrhy. Hosté budou vítáni. 
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Národní listy 
1. září 1886 

Strana 6 – inzerát 
 
Secí stroj málo opotřebený lacino na prodej. Kde poví Jos. Vagner, c. k. poštmistr v Hos-
tivicích. 12054 
 
 

Národní listy 
29. října 1886 

Strana 4 – inzerát 
 
Konkurs  
Ve školním okresu Smíchovském obsadí se definitivně tato místa: 
[…] 
7. Čtyři místa učitelů se služným ročních 500 zl., a to při pětitřídních školách v Hostivicích 
a Tachlovicích a trojtřídních školách v Horoměřicích a ve Stodůlkách. 
Kdožkoli o některé z míst těchto ucházeti se míní, nechť příslušné žádosti patřičně 
doložené průkazy o spůsobilosti učitelské, jakož i veškeré dosavadní službě při školství, 
podají svými nadřízenými úřady u podepsané c. k. okresní školní rady do šesti týdnů ode 
dne prvého uveřejnění v úředních novinách, kteréž se stalo dne 16. října 1886. 
C. k. okresní školní rada na Smíchově, dne 23. října 1886. 15512 
 
 

Beseda učitelská 
4. listopadu 1886 

Strana 632 – inzerát 
 
Konkurs. Čís. 5325. o. š. r. 
Ve školním okresu smíchovském obsadí se definitivně tato místa: 
[…] 
7. Čtyři místa učitelů se služným ročních 500 zl., a to při pětitřídních školách v Hostivicích 
a Tachlovicích a trojtř. školách v Horoměřicích a ve Stodůlkách. 
Kdožkoli o některé z míst těchto ucházeti se míní, nechť příslušné žádosti patřičně, dolože-
né průkazy o způsobilosti učitelské jakož i veškeré dosavadní službě při školství podají 
svými nadřízenými úřady u podepsané c. k. okr. školní rady do šesti neděl ode dne prvního 
uveřejnění v úředních novinách, kteréž se stalo dne 16. října 1886. 
C. k. okresní školní rada na Smíchově, dne 23. října 1886. 
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Národní listy 

5. listopadu 1886 
Strana 4 – inzerát 

 
Vyhláška. 
Okresní výbor v Unhošti pronajme spůsobem ofertního řízení ke dni 25. listopadu 1886 
o 9. hodině dopoledne ustanoveného výnos mýtných stanic v Unhošti, Bezděkově, Hos-
tivicích, Úhonicích, Hájku, Toskánce, Podkozí, Řebeč, Nučice, Chrustenice na dobu od 
1. ledna až do 31. prosince 1887. 
Oferty lze s podáním na každou stanici o sobě neb na více stanic do započetí ofertního 
řízení, opatřené 10% vadiem, jakož i poznámkou, že oferentu jsou nájemné podmínky, jež 
v kanceláři okresního výboru k veřejnému nahlédnutí vyloženy jsou – známy a že se jim 
podrobuje – v kanceláři okresního výboru podati. 
Na oferty bez vadia neb na takové, v kterých se oferent odvolává na kauci nájmu roku 
1886 nevezme se ohledu. 
Okresní výbor v Unhošti, dne 28. října 1886. 
15809 Václav Hausmann, okresní starosta. 
 
 

Národní politika 
8. listopadu 1886 

Strana 2 
 
Ve prospěch „Ústřední Matice školské“. Učitelský sbor v Hostivicích u Prahy pořádá 
společně a domácími občany v neděli dne 21. t. m. taneční věneček ke jmenovanému 
účelu v místnostech p. V. Bubníka při hudbě hornické kapely z Kladna.  
 
 

Pražský denník 
10. listopadu 1886 

Strana 3 
 
Ve prospěch Matice školní. Učitelský sbor v Hostivicích u Prahy pořádá vespolek 
s domácími občany v neděli dne 21. listopadu taneční věneček ke jmenovanému oučelu 
v místnostech p. V. Bubníka při osvědčené hudbě hornické kapely z Kladna, kterýž zajisté 
domácí i okolní uvědomělé a vlastenecké občanstvo svou hojnou přízní a návštěvou pod-
porovati bude. 
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Pražský denník 
21. listopadu 1886 

Strana 2 
 
Frant. J. Pelz, učitel v Hostivicích u Prahy, složil a vydal nákladem L. K. Pazdírka na Moravě 
„Slavnostní zpěvy ku jmeninám a narozeninám Jejich Veličenstev císaře a císařovny, 
korunního prince a princezny“, na slova Al. Stadlmanna pro 2 a 3 hlasy s průvodem 
harmonia (piana), kteréž hodí se pro školy obecné i měšť., střední, průmyslové a pokračo-
vací a na letošní školské výstavě v Karlíně příznivého posouzení došly. Od téhož skladatele 
pochodí nový „Slavnostní pochod Sokolův“ ve dvojím vydání, pro piano a malý orchestr, 
věnovaný sokolům v Kralupech n. Vlt., jehož trio obsahuje vlastenecký text ku přednesu 
zpěvem sborovým. Vyšel též nákladem Pazdírkovým v elegantní výpravě v známé tiskové 
officině C. G. Ködera v Lipsku s obrazem sokola na listu titulním. 
 
 

Národní listy 
4. prosince 1886 

Strana 3 
 
Dary svatováclavské. 
Během posledního týdnu došly pokladnu Ústř. Matice školské následující příspěvky:  
[…] Litovice zl. 8,10, […] 
 
 

Národní listy 
30. prosince 1886 

Strana 3 
 
O změně při řiditelství císařských statků v Praze sděluje se nám: Dvorní rada 
a řiditel císařských soukromých statků i rodinného fondu v Čechách pan Josef rytíř Bertel, 
odebéře se na vlastní žádost dnem 1. ledna 1887 po 43leté službě na odpočinek a bude 
hospodařiti na statcích Statenicích a Kamýku v okr. smíchovském, jež v listopadu t. r. 
s vyšším svolením pro sebe byl najmul. Správu řiditelství císařských soukromých i rodin-
ného fondu statků v Praze převezme po něm prozatímně pan J. Ferdinandi, dosavadní cís. 
vrchní správce ve Smiřicích, s nímž veškeré vyřízení bude podpisovati společně přednosta 
účetního odboru, cís. rada pan Josef Teubel. Za příčinou tou zavítal do Prahy dvorní rada 
a generální řiditel císařských statků bar. Mayer z Vídně, jemuž budou dnes o 9. hod. před-
polední všichni úřadníci řiditelství, účetního odboru i hlavní pokladny představeni.  
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Rok 1887 
Národní listy 
17. ledna 1887 

Strana 2 
 
Z Ústřední Matice školské. V měsíci lednu došly pokladnu Ústřední Matice školské 
následující příspěvky: […] Spolky: […] beseda v Hostivicích 10 zl., […] 
 
 

Národní listy 
26. února 1887 

Strana 5 
 
Domobrana.  
F. J. P. Hostivice. Patříte do 2. výzvy domobrany. Domobrana nebude mít na jisto žádných 
hudebních kapel. 
 
 

Národní listy 
1. března 1887 

Strana 3 
 
Věstník učitelský. (Ze schůze zemské škol. rady dne 1. února.) […] Dále ustanoveni byli 
podučiteli […] Rob. Kincl v Hostivicích (Smíchov), […] 
 
 

Národní listy 
11. března 1887 

Strana 6 
 
Věstník učitelský. (Ze schůze zemské škol. rady 1. března.) […] Učiteli jmenováni byli: 
[…] a Em. Píša v Hostivicích (Smíchov), […] 
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Národní listy 
1. dubna 1887 

Strana 6 
 
Poděkování do Jenče a okolí.  
V nezměrném bolu nad trudným osudem a úmrtím našeho milovaného syna, bratra 
a švakra, pana Karla Černého, c. k. horního inženýra, jest nám velikou útěchou a blaho-
dárnou úlevou upřímná soustrast nám z mnoha stran projevená, hojné účastenství při 
pohřbu a okrášlení rakve věnci lásky a přátelství. 
Jest nám milou povinností vysloviti všem, zejména veledůst. p. P. Čížkovi, faráři a ct. pp. 
učitelům v Hostivici, p. t. pp. úřadníkům c. k. velkostatku tachlovického, p. t. pražsko-
železářské společnosti na Kladně, ct. pp. občanům jenečským, litovským a hostivickým, 
dělnictvu stroj, dílen v Jenči, všem přátelům a známým naše nejvřelejší díky. 
V Jenči, dne 30. března 1887. Truchlící pozůstalí. 4827 
 
 

Národní listy 
10. dubna 1887 

Strana 9 
 
Národní hospodář. 
První stanice v Čechách k racionelnímu pěstění zušlechtěného semene řepného. 
(Pův. zpráva „Nár. listů). 
Na císařském statku v Hostivicích uskutečněn během poslední doby značným nákladem 
podnik jak zajímavý, tak velice důležitý. Zajímavý tím, že běží tu o praktickou applikaci 
Darwinovy Theorie k účelu vypěstění co možná nejdokonaleji zušlechtěného semene řep-
ného; – důležitou pak jest hostivická laboratoř pro cukrovarnictví a řepařství české z té 
příčiny, poněvadž hospodářský její cíl k tomu směřuje, aby ohromné sumy vyvážené dosud 
z Čech za semeno řepné do ciziny tuzemskému zemědělství zůstaly zachovány a při tom 
zároveň českému cukrovarníku i řepaři poskytnut byl materiál tak dokonalý, aby prvního 
kvalitou, druhého pak co do kvantitativného výtěžku plnou měrou mohl uspokojiti. 
Měli jsme tyto dny příležitost nahlédnouti blíže do mysterií hostivického podniku a neváhá-
me o významu jeho pro další vývin cukrovarství našeho několik slov pronésti. 
Nechť se českému cukrovarství vytýká cokoli, – v jednom směru najisto zasluhuje uznání 
co nejplnějšího: v ohledu technickém stojí cukrovarník náš v popředí pokroku, ba právem 
lze říci, že mnoho nového a dobrého, co Evropa v oboru cukrovarském vykazuje, pochází 
z Rakouska, či vlastně z království českého. 
Toliko vůči tuzemskému semenu řepnému jevili naši cukrovarníci dosud pozoruhodnou 
zdrženlivost. Není ostatně divu. Jeť nepochybno, že jakost řepného semene náleží k oněm 
činitelům, kteréž při otázce o výnosnosti práce a namáhání jak řepaře, tak cukrovarníka 
velice vážné vedou slovo. Půda, počasí a spůsob pěstování, vše to má na kvantitativní 
výtěžek a cukernatost řepy arci vliv nad míru důležitý, leč základní podmínkou všeho jest 
jakost semene! Tisícerými zkouškami dokázáno, kterak různé druhy semene, za okolností 
(co do půdy, počasí a pěstění) úplně stejných, k různým vedly výtěžkům co do množství 
a jakosti vypěstěné řepy. V příčině té koná zejména prof. Märker v Halle n. S., již dlouhou 
řadu let podrobné pokusy, jejichž výsledky, každoročně uveřejňované, v kruzích odborníků 
s rostoucím sledují se interessem. V podobném směru začal během posledních let pracova-
ti prof. Novoczek v Kodani, při čemž arci i on dospěl k témuž výsledku, že totiž „kvalita 
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řepného semene koná rozhodující vliv nejen na kvantitativní výtěžek řepy, nýbrž i na její 
cukernatost.“ K tomu dlužno ještě dodati, že dle výkazů prof. Märkera, obsahujících 
výsledky loňské sklizně řepné z různých zkušebních stanic, kdež řepa z nejlepších druhů 
semenných byla pěstována, vyniká nade všecku pochybnost, že kvantitativní výtěžek 
nestojí s kvalitou řepy v nižádném rozporu. 
Z tohoto stavu věci plyne, že pěstování řepného semene, má-li se setkati s výsledkem 
žádoucím, musí se díti cestou naskrze racionální; z toho plyne dál, že je-li kvalita řepného 
semene přední podmínkou úspěchu jak řepaře tak i cukrovarníka, tož věru národohospo-
dářský význam českého cukrovarnictví vším právem toho vyžaduje, aby se pěstění a zu-
šlechťování semene řepného vyšinulo na zvláštní odvětví výroby zemědělské, využitkujíc 
všestranně bohatých zkušeností, kterých se vědecké bádání v oboru tom dosud dodělalo. 
Nuž toť jádro úlohy, kterou si v Čechách vytkla stanice hostivická. Vizmež, kterak spěje 
k jejímu rozřešení. 
Jako ku každé výrobě, tak i k pěstění řepného semene jest v první řadě potřebí dobrého 
surového materiálu. Tím jest v našem případu řepa „semenice“. Tato musí vyhovovati 
účelu svému nejen složením lučebním, nýbrž i formou a vlastnostmi fysiologickými. Na 
císařských statcích volen k cíli tomu zvláštní druh řepy, pocházející od francouzského pěs-
tovatele, kterýž svoje nejméně 16pctní cukernaté řepy matičné s nejlepšími německými 
druhy řepnými křižoval. Zvláštní onen druh při výtěžku 80 metrických centů po měřici 
vykazoval průměrně stav následující: 

sachar. 
17,49 

polaris. 
15,59 

látky necukrnaté 
1,90 

kvocient 
88,89 

Při tom dlužno podotknouti, že analyse, vedoucí k těmto výsledkům, počaly se konati loni 
již dnem 15. září, kdy řepa nebyla ještě zcela vyzrálou. V říjnu loňského roku vykazovaly 
průměrné analyse dotyčných „semenic“ výsledky mnohem příznivější, což nejlépe vysvítá 
z fotolitografických výkazů, jež tehdá firmou „Wohanka a spol.“ (kteréžto firmě svěřen byl 
výhradný prodej speciality řepného semene na císařských statcích v Čechách vypěstova-
ného) odborným kruhům byly rozesílány. Z analys těchto, jež v kruzích odborných došly již 
zaslouženého povšimnutí, plyne zajímavé a neméně i potěšitelné faktum, že česká seme-
nice vzniká z materiálu daleko lepšího, než jakým jest materiál upotřebený k témuž účelu 
v Německu. Prof. Märker ve výkazech svrchu uvedených udává, že kvocient čistoty nej-
lepších řep loňských obnášel 84, kdežto česká semenice pěstovaná na císařských statcích 
vykazuje průměrný kvocient čistoty obnosem 88,89! Máme tedy v Hostivicích základní 
materiál ke kultuře semene podstatně cennější a vhodnější než v Německu. 
Leč volbou materiálu co celku není věc skončena. Má-li úspěch být plným, dlužno zvolený 
materiál bedlivě přebírati, aby mezi dobrými vyhledány byly „matky“ nejlepší; dlužno 
krátce zvolený druh šlechtiti. Nuž toť úlohou hostivické laboratoře. Chemik podává si tu 
ruku se zemědělcem, aby pracovali silami spojenými. 
I v Německu přikládají si sice četní dodavatelé řepného semene do Rakouska zvučný 
název „šlechtitelů“ – „Züchter“ –, leč skutečných šlechtitelů, kteří by úkol svůj prováděli na 
racionálně vědeckých, solidních základech jest v širé říši německé pořídku. Ještě méně 
však má Německo takových „šlechtitelů“, kteří by ku zkoumání a šlechtění svých semenic 
vydržovali svou laboratoř. Takovíto kultivátoři jsou v celém Německu sotva tři nanejvýše 
čtyři, kdežto všichni ostatní „šlechtitelé“ němečtí řepné semeno k nám importující, řepné 
semenice toliko „sázejí“, však „nešlechtí“. Jinak ale tomu v Hostivicích. Tamější, se znač-
ným nákladem zařízená laboratoř zaměstnává k účelu provádění polarisací čtyři inteligentní 
chemiky, jichž výkony řídí cukrovarnický inspektor pan Horský, odborník to, kterýž zkou-
mání řepy semenice obral si za předmět speciálního studia, rozvice v oboru tom již 
značnou činnost literární. 
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V Německu naproti tomu nejpřednějším laboratořím zřídka kdy zkušený lučebník stojí 
v čele, – polarisace pak obstarávají tam zpravidla zahradničtí pomocníci atd., zkrátka lidé, 
kteří výkony jim svěřené provádějí více méně mechanicky, tedy nespolehlivě, arci z té 
příčiny, poněvadž odbornou znalost funkcí aparátů jim svěřených u nich nelze předpoklá-
dati. 
Leč i pracovní postup, v Německu obvyklý, liší se úplně od procesu, jaký zaveden jest 
v Hostivicích. V Hostivicích zkouší se totiž každá jednotlivá semenice zvlášť, což se dosud 
ani v Německu ani ve Francii nikde neděje. V Německu a ve Francii polarisuje sice každá 
„řepa štěpná“ (Zuchtrübe), semeno z ní vypěstované nepřichází však nikdy do obchodu, 
nýbrž „šlechtitel“ spotřebuje semeno toto sám k vypěstování „sázenic“, kterýchž pak, aniž 
by je znovu zkoušel, používá jednoduše k pěstění semene prodejného. 
Jinak jest tomu v Hostivicích. Tu zkoumá se nejprv každá „řepa štěpná“, semeno z ní 
dobyté použije se pak k vypěstování řepy „matiční“, z nichž opět se každá zvlášť chemicky 
prozkoumá a teprv oněch řep matičních, které prošly tímto dvojitým křížovým ohněm, 
používá se ku pěstění semene do obchodu. V Hostivicích se tudy nepěstují „sazeničky“ 
jako v Německu, nýbrž zdravé „řepy normální“. V Německu se „sazeničky“ už více nezkou-
šejí, v stanici hostivické naopak musí každá „matiční řepa“ projíti novou zkouškou a tím se 
docílí, že materiál k vypěstění konečného plodu v každém ohledu může vyhovovati. 
Dotýčné zkoušky „řep normálních“ nalézají se v Hostivicích právě v plném proudu. Ačkoli 
máme již počátek dubna, tož přece vybírají se z „normálních“ oněch řep jenom takové, 
které vykazují 14–16 ½ proc. cukernatosti, kdežto řepy pod 14 proc. se jednoduše vyluču-
jou. Při tom dbá se vedle hodnoty chemické při každé řepě i jejího vzrůstu a povahy fysio-
logické. Volíť se ku zkouškám jenom čisté plnotělé dlouhé exempláře s dlouhým bodcovým 
kořenem beze všeho postraního větvoví, – okolnost to, která má pro kvalitativní výtěžek, 
tedy pro kapsu rolníka význam veliký, na níž však při pěstění v Německu obvyklém nižádný 
se nebéře zřetel. 
Zařízení laboratoře samé jest důmyslně provedeno, spočívajíc na přesném provedení 
principu dělení práce. Ve zkušební síni pracuje mimo čtyry chemiky a účetního, výsledek 
analýsi zanášejícího, as 40 děvčat, při čemž se denně provádí 2 500 polarisací, výkon to, 
kterého dosud žádná laboratoř v Německu neb Rakousku nedostihuje. Mimo to postaveno 
k předběžnému zkoumání matičních řep 14 aparátů, z nichž každý obsluhován jest 11 oso-
bami, takže, jsou-li všechny apparáty v činnosti, zaměstnáno jest toliko při předběžném 
výběru řep 160 osob denně. 
Cíl, který si značný tento podnik vytknul, jest zajisté záslužný. Českému řepařství má se 
dostati semene, které jest s to, aby nejen cukrovarníku poskytlo vydatné suroviny, nýbrž 
zároveň i rolníka kvantitativním výtěžkem plnou měrou uspokojilo. Rolník musí skliditi 
nejméně 80 metr. centů po měřici, aby se mu sázení řepy vyplácelo a cukrovarníku dlužno 
poskytnouti řepu umožňující výtěžek nejméně 12 proc. A dosažení cíle toho lze zabezpečiti 
jenom tím, poskytne-li se rolníku k setbě materiálu v každém ohledu co nejzdatnějšího. 
Arci musí i rolník se své strany vhodně spolupůsobiti. Potřebí zejména, aby k pěstění řepy 
volil dobrá, povýšeně rozložená pole, která nutno řádným, příkladným Sackovým pluhem 
pokud možno hluboko zorati a řepu samotnou pak sázeti jednu od druhé ve vzdálenosti 
nejvýše 5 palců. „Austria Electeral“ – toť jméno semene na císařských panstvích pomocí 
hostivické laboratoře pěstěného – žene totiž do hloubky, poskytujíc řepu, která má 
podlouhlou, plnotělou postavu a žádá tudy, aby mu přípravou půdy dána byla možnost, 
přirozené svoje vlastnosti rozvinouti. Leč právě tyto vlastnosti jsou zase vzhledem 
k prospěchu rolníka velmi vítané, neboť umožňujou, aby zužitkována byla nejen horní 
vrstva prsti, nýbrž i vrstvy spodní, což arci na kvantitativní výtěžek pole nemůže zůstati 
bez vlivu. 
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Z uvedeného plyne, že působnost hostivického podniku slibuje míti pro další vývoj řepař-
ství a cukrovarnictví našeho význam velice důležitý, tak že právem možno jeho vznik vřele 
vítati. 
 
 

Beseda učitelská 
14. dubna 1887 

Strana 226 
 
Z Hostivic u Prahy. Po způsobu, jakým podány na veřejnosť k účelům školským „Hymna 
ku dni 24. dubna 1879“, slova od Ant. Kosiny (Varyto 1879., čís. 6. a 7.), pak „Slavnostní 
zpěv ku sňatku korunního prince Rudolfa atd.“, slova od Al. Stadlmana (Varyto 1881., 
čís. 5.) a konečně: „Zpěvy ku jmeninám a narozeninám Jejich Veličenstev císaře a císařov-
ny a Jejich Výsosti korunního prince a princezny“, slova od Al. Stadlmana (nákladem 
L. R. Pazdírka v H. Moštěnici na Moravě), hodlám vydati a uveřejniti ku slavnostnímu jubil. 
dni 40letého šťastného panování Jeho Veličenstva císaře Pána (dne 2. pros. 1888.) dvě 
příležitostné písně ve slohu lehčím a těžším pro 2 a 3 hlasy s průvodem harmonia (varhan 
anebo piana) pro veškeré kategorie škol a prosím velect. pp. skladatele za laskavé zaslání 
příhodných textů (básní). 

Frant. J. Pelz, učitel. 
 
 

Národní listy 
20. dubna 1887 

Strana 3 
 
Jak se vymáhají dluhy. 
Dne 6. listopadu 1886 jel výměnkář Jan Huja z obce blíže Hostivic se synem svým do 
Prahy. Když jel Hostivicemi, zavolal jej tamní kupec, israelita Leopold Poláček, do svého 
krámu, a když Huja pozvání vyhověl, počal ho Poláček upomínati o zaplacení šesti kilo 
ovsa, za něž prý mu zůstal dlužen. 
Huja popíral, že by Poláčkovi něco dluhoval. Koupil sice jednou od Poláčka dva centy ovsa, 
ale zaplatil prý na krejcar a nechtěl o nijakém dluhu věděti. Poláček však stál neustupně 
na svém, a když Huja chtěl opustiti krám, zastoupil mu kupec cestu, tahal ho za kabát 
a zabraňoval mu odejíti. Konečně vyzval Huja Poláčka, aby s ním šel ke starostovi 
obecnímu, že se věc vyřídí, a aby dokázal, že nechce utéci, svlékal kabát, aby jej nechal 
v krámě jako záruku. V tom okamžiku sáhl mu Poláček do kapsy kabátu, vybral Hujovi 
peněženku, nůž a šátek, aby si zaplacení dluhu vymohl – a za tento čin žalován byl pro 
zločin veřejného násilí, z něhož se měl včera před zemským trestním soudem zodpovídati. 
Avšak obhájci Poláčkovu, dru. Hlaváčkovi, podařilo se přesvědčiti soud, že v jednání 
Poláčkově nespočívala objektivní povaha zločinu veřejného násilí a po poradě soudu byl 
Poláček obžaloby na něj vznešené sproštěn. 
Proto přece však umínil si kupec, že podobným spůsobem nebude vícekráte dluhů svých 
vymáhati. Vždyť je advokátů dost… 
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Národní listy 
26. dubna 1887 

Strana 2–3 
 
Ve prospěch Ústřední Matice školské.  
[…] – Hosté v hostinci pana V. Bubníka v Hostivicích pořádali ples přičiněním pp. A. Tůmy, 
J. Kozáka, Jar. Novotného a J. Chlupatého; čistý výtěžek 60 zl. odevzdán byl pokladně 
matiční. – […] 
 
 

Našinec 
27. dubna 1887 

Strana 3 
 
Z Ústřední Matice školské. 
V měsíci dubnu došly pokladně Ústřední Matice školské následující příspěvky: […] v hostin-
cích: […], p. Václ. Bubníka v Hostivicích 60 zl., […] 
 
 

Moravská orlice 
28. dubna 1887 

Strana 2 
 
Z Ústřední Matice školské. 
V měsíci dubnu došly pokladny Ústř. Matice školské následující příspěvky: […] sbírka 
v hostincích: […], p. Václ. Bubníka v Hostivicích 60 zl., […] 
 
 

Národní politika 
11. května 1887 

Strana 3 
 
Nehoda. V Hostivicích spadla nádenice Barbora Svobodová se žebříku a celá se potloukla; 
dopravili ji do nemocnice.  
 
 

Národní listy 
19. června 1887 

Strana 7 
 
Dary a příspěvky. Na Ústřední Matici školskou. 
Hostivice. Pan Frant. Pelz zasýlá sbírku svatebčanů 15,10 zl. 
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Národní politika 
23. června 1887 

Strana 2 
 
Vystěhovalci. Na cestě do Ameriky ubíraly se včera Prahou 4 osoby z Hostivic. 
 
 

Národní politika 
24. července 1887 
Strana 9 – inzerát 

 
Do Hostivic! 
Nejsrdečnější blahopřání mému ctěnému pánu panu Jakubu Taussigovi, majiteli parního 
válcového mlýna v Hostivicích k zítřejším jmeninám. 
Stálé zdraví, hodně štěstí a zdar, 
nechť dále Vás blaží co božský dar;  
by spokojenost byla údělem Vaším, 
toť dnes i stále srdečným přáním mým. 
8230 Ve vší úctě oddaný F. C. st. 
 
 

Národní listy 
14. srpna 1887 

Strana 4 – inzerát 
 
P. T. pp. rolníkům v Hostivici, Dubči-Dubečku a okolí! 
Nížepsaný dovoluje si upozorniti na svůj sklad moučných výrobků v Hostivici a Dubči-
Dubečku, které tamtéž v jakosti nejlepší a v cenách vždy nejlevnějších prodává. Též obilí 
v jakémkoliv množství a vždy za cenu nejvyšší se tamže za moučné výrobky vyměňuje.  
Jaroslav Kubeš, majitel umělých válcových mlýnů č. p. 1220-1298-1303-II. v Praze. 

12045 
 
 

Beseda učitelská 
18. srpna 1887 

Strana 475 
 
Prohlášení. 
Před krátkým časem vydaný „sokolský pochod“ (u Em. Starého v Praze) „upravený“ od 
kap. Fr. Kmocha v Kolíně, pochází ode mne a byl jako má původní, samostatná skladba 
vydán ve dvojí výpravě L. K. Pazdírkem, říd. uč. v Horní Moštěnici na Moravě. 

Frant. Pelz, učitel v Hostivicích. 
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Národní listy 
7. září 1887 

Strana 6 
 
Dražby. […] Unhošť. Šafaříkové polovice usedlosti č. 3 v Hostivicích v odh. ceně zl. 8 293, 
15. října, 15. listopadu. […] Volyň. Manželů Vachoutových chalupnická živnost č. 7 v Hosti-
vicích,41 v odh. ceně zl. 1 561, 6. října, 7. listopadu. […] 
 
 

Národní listy 
13. září 1887 

Strana 6 
 
Upozornění p. t. pánům hudebním skladatelům!. 
Před časem vydaný sokolský pochod: „Lví silou“ (u Em. Starého v Praze), upravený kapln. 
Frant. Kmochem v Kolíně, jest jedině a pouze má vlastní, samostatná skladba a byl týž co 
takový s titulem: „Slavnostní pochod Sokolů“ (věnovaný sl. tělocv. jednotě Sokol v Kralu-
pech nad V.), vydán říd. učitelem L. R. Pazdírkem v Hor. Moštěnici na Moravě, a to ve 
dvojí výpravě, pro piano a orchestr. 

Frant. J. Pelz, učitel v Hostivicích u Prahy. 
 
 

Národní listy 
1. října 1887 

Strana 6 
 
Dražby. […] Unhošť. Svobodných domek čís. 23 v Hostivicích v odh. ceně 928 zl. a poze-
mek ve vložce č. 143 v odh. ceně 912 zl., 27. října, 29. listopadu. 
 
 

Národní listy 
11. října 1887 

Strana 4 – inzerát 
 
Správa c. k. soukr. velkostatku „Hostivice“ dodává výborné neporušené mléko a smetanu, 
pak mléko pro dítky od zvláště chovaných krav v plombovaných lahvích do závodu pro 
zaopatřování mléka, nároží Žitné a Krakovské ulice čís. 41. 4089 
Firma: R. Paulík 
 

                                                 
41  Správně asi v Hošticích 
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Národní politika 

15. října 1887 
Strana 2 

 
Z Hostivic u Prahy. Nad úmrtím obětovného, vlasteneckého starosty statečného praž-
ského Sokola pana JUDra. K. Linhy, nelíčeno, vřelou soustrast. František J. Pelz, skladatel 
sokolského pochodu „Lví silou“. 
 
 

Národní listy 
23. října 1887 

Strana 8 
 
Dražby. […] Unhošť. Šafaříkové polovice usedlosti č. 3 v Hostivicích v odh. ceně 8 293 zl., 
15. listopadu, 15. prosince. […] 
 
 

Národní politika 
23. října 1887 

Strana 5 
 
Dary svatováclavské. 
Dne 21. a 22. října došly pokladny matiční tyto příspěvky: […] okr. výbor v Unhošti za 
obce: Litovice, Břve, M. Jenč, V. Kišice, Hostivice 19 zl. 18 kr.; […] 
 
 

Národní politika 
28. října 1887 

Strana 6 – inzerát 
 
Správa c. k. soukr. velkostatku Hostivice dodává výborné neporušené mléko a sme-
tanu, pak mléko pro dítky od zvláštně chovaných krav v plombovaných lahvích do závodu 
pro zaopatřování mléka, roh Žitné a Krakovské ul. č. 41. 
8111 Firma K. Paulík 
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Národní listy 

1. listopadu 1887 
Strana 7 – inzerát42 

 
Vyhláška. 
Okresní výbor v Unhošti pronajme v cestě ofertního řízení ke dni 10. listopadu 1887 usta-
veného výnos mýtných stanic v Unhošti, Bezděkově, Hostivicích, Úhonicích, Hájku, Tos-
kánce, Podkozí, Hřebči, Nučicích a Chrustenicích na dobu od 1. ledna až do 31. prosince 
1888. 
Oferty lze s podáním na každou stanici o sobě neb více stanic do započetí ofertního řízení 
opatřené, 10% vadiem jakož i poznámkou, že oferentu jsou nájemné podmínky, jež 
v kanceláři okresního výboru k veřejnému nahlédnutí vyloženy jsou – známy a že se jim 
podrobuje – v kanceláři okresního výboru podati. 
Na oferty bez vadia neb na takové, v kterých se oferent odvolává na kauci ohledně nájmu 
roku 1887 nevezme se ohledu. 
Okresní výbor v Unhošti, dne 27. října 1887. 
Václav Hausmann, okresní starosta. 16230 
 
 

Národní listy 
20. listopadu 1887 

Strana 11 – inzerát43 
 
Pronájem honitby. 
Dne 12. prosince 1887 o 10. hodině dopoledne bude v úřadovně obecního úřadu v Litovi-
cích, blíž Hostivice, stanice Litovice pražsko-duchcovské dráhy, ve veřejné dražbě pronaja-
ta honitba, obci malo-jenečské přináležející. 
Honitba ta obnáší 216 jiter a s přikázanými k ní enklavami per 117 jiter 540 čtv. sáhů. 
Úhrnem 333 jiter 540 čtver. sáhů. 
V dražební podmínky lze u téhož obecního úřadu nahlédnouti. 
Z honebního výboru v Malé Jenči, dne 18. listopadu 1887. 
Tomáš Stádník, starosta honeb. výboru. 17420 
 
 

Národní listy 
3. prosince 1887 

Strana 6 
 
Dary a příspěvky. Ústřední Matici školské. 
[…] 
Hostivice. V hostinci „u koruny“ ze střelce 10,05 zl. 
[…] 
 

                                                 
42  Inzerát byl otištěn také v Národní politice ze 4. listopadu 1887 na straně 6 
43  Inzerát byl otištěn také v Národních listech z 22. listopadu 1887 na straně 4 a v Národní politice 

z 22. listopadu 1887 na straně 4 
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Budivoj 

22. prosince 1887 
Strana 2 

 
Dobrovodské Matici školské zaslal darem vp. Karel Liška, kaplan v Hostivici, 1 zl. 
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Rok 1888 
Národní listy 
5. ledna 1888 

Strana 3 – inzerát 
 
Uprázdněná místa. 
Poštov. výpravčího v Hostivicích, v okr. hejtmanství smíchovském. Kauce 300 zl., služné 
300 zl., paušál kancelářský 80 zl. a poselský za pět dochůzek denně na nádraží 270 zl. 
Žádosti do 2 neděl poštov. řiditelství v Praze. 
 
 

Národní listy 
19. ledna 1888 

Strana 3 
 
Usmrcen. Včera po 10. hod. dop. ubíral se 7letý chlapec nádeníka J. Krále, bytem č. 245 
na Smíchově, ze školy na Plzeňské třídě domů. Sotva že udělal několik kroků, byl neopatr-
ností kočího V. Bázla ze dvoru v Hostivicích, jenž vezl do Košíř led, vojí poražen k zemi. 
Kola přejela chlapci přes prsa, že zůstal v krvi zbrocený bez vědomí ležeti. Kočí chtěl se 
rychlou jízdou spasiti, školník Kalaš ho však zadržel a za velkého sběhu lidu donutil, že šel 
s ním na policejní komisařství. Také nešťastný chlapec byl odnešen na policii, kde zemřel 
však dříve, nežli přišel lékař. Kočí Bázel byl ponechán ve vazbě a zavedeno s ním trestní 
vyšetřování. 
 
 

Blahověst 
25. ledna 1888 

Strana 48 
 
Osobní věstník duchovenský. 
V arcibiskupství Pražském. 
[…] 
Uprázdněné místo: 
Hostivice, fara patr. Jeho Vel. císaře Františka Josefa I., od 12. ledna 1888. 
[…] 
 
 

Beseda učitelská 
23. února 1888 

Strana 141 
 
Hostivická Budeč bude míti schůzi dne 10. t. m. o 2. hod. v Hostivicích. Program: 1. For-
malie. 2. Návrh Liechtensteinův – v hovor uvede p. Krištůfek. 3. Method. výklad o říši 
Sámově – učiní pan Burda. 4. Volné návrhy. 
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Prodej ovocných stromků. 
Ve školkách c. k. soukromého velkostatku tachlovického u Prahy jest asi 1 200 kusů 
vysokokmenných švestek, 400 kusů jabloní a 300 kusů hrušek na prodej. Stromky tyto 
jsou ve studené poloze a těžké půdě vypěstované a daří se tedy vesměs znamenitě. 
Bližší zprávu podá c. k. vrchní správa v Jenči, pošta Hostivice u Prahy. 3163 
 
 

Národní politika 
21. března 1888 

Strana 2 
 
Ze soudní síně. 
Krádež na faře. Před zdejším porotním soudem objevili se dnes ráno dva dlouhoprsťáci; 
každý z nich odseděl již sobě pro své umění slušnou porci trestu. 
Prvním jest Vincenc Černý, vulgo „Tonda“, 39letý pilař, jenž však je většinou bez zaměst-
nání; pro zločin krádeže byl trestán těžkým žalářem 18 měsíců, půl 3. roku, 4- a 5letým, 
pak též pro zločin podvodu, přestupek krádeže a jiné četné přestupky. 
Soudruh jeho Antonín Vojáček jest 25 let stár a trestán byl pro krádež 8 a 10 měsíčním 
těžkým žalářem. 
Obžaloba klade jim za vinu následující: 
V noci na den 17. října 1887 spáchána byla na faře Hostounské velká krádež. 
Dne 16. října o půl 9 hod. večer šel si lehnout Jan Holoubek, hrobník v Hostouni, na 
žádost pana faráře do chléva, aby hlídal. Hrobník vstal ráno o půl 4. hod., aby zbudil 
služky a čeledína Poštolku. 
Jedva že vyšel na dvůr, zaslechl podezřelý šustot, jakoby suché listí šelestilo. I šel přes 
dvůr k čeledníku, ale v tom zakopnul o žebřík; podívav se zblízka, spatřil, že leží vedle 
sebe žebříky dva, třetí pak že je opodál. To mu bylo ovšem nápadné. I zbudiv služku 
Růžičkovou, vzal svítilnu a šel si prohlédnout dvůr. 
Spatřiv u komory otevřené okno, poznal hned, že byla v noci na faře nějaká nemilá 
návštěva. Podezření jeho bylo tím důvodnější, když v tom shlédl na zemi ukroucený 
zámek, jímž byl sám večer zamkl vrata. 
Růžičková běžela hned pro hospodyni, zbudila ji, a po chvíli vyburcován též p. farář ze 
spaní. 
Brzy poznal p. farář Jan Novák, že v salonu a komoře jsou zotvírána u všech skříní šuplata; 
totéž poznal i u všech stolků i u kufru, z něhož byly věci vyházeny. Okno v komoře, jakož 
i okenice byly otevřeny, a u dveří vedoucích z chodby do salonu, uštípnut byl kus závory. 
Z toho lze souditi, že jeden z pachatelů dal se za večera do chodby zavříti, že vypáčiv 
potom dvéře z chodby do salonu, vnikl snadno do komory, kdež okenice i okno otevřev, 
pomohl tak ostatním zlodějům, že po žebříku dovnitř se dostali a oknem tím věci odnesli. 
Dle udání pana faráře bylo mu ukradeno věcí v ceně 299 zl. a hospodyni jeho Marii 
Kozákové věcí za 418 zl. Dle úsudku pana faráře spáchalo krádež tuto více zlodějů, z nichž 
jeden dle všeho místnost dobře znal. Vychází to na jevo též z výpovědí Václava Jelínka 
a Josefa Šurana. 
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Tito oba, vracejíce se dne 17. října ráno o půl 4. hodině z Hostivic do Hostouně, viděli 
uprostřed cesty mezi Dobrovízí a Hostouní před sebou as na sto kroků státi člověka ve 
stromořadí. Popošli kousek dál a spatřili, že vedle toho muže zvedli se ještě dva, načež 
ihned všichni tři odešli směrem ke hřbitovu, něco odnášejíce. 
Dle všeho byli tito tři muži zloději, a to tím spíše, poněvadž věci na faře ukradené byly 
nalezeny uschovány ve stohách u hřbitova. Uschovali je tam patrně za tím účelem, aby 
v příhodné době si je zase odnesli. 
Pachtýř panského dvora p. Svoboda má po obou stranách hřbitova hostounského pole, na 
nichž měl tenkráte staré a nové stohy. Na těchto nových měl položený velký žebřík. Když 
21. října jel Jos. Kettner s Dominikem Paterou kolem toho pole, spatřili tam asi 16letého 
mladíka, jež stohy obcházel. Bylo jim to poněkud nápadno, ale mysleli, že hoch ten pase 
kozy neb husy, poněvadž opodál bylo více dětí husy a kozy pasoucích. Na zejtří jeli opětně 
kolem a tu spatřili, že žebřík, jenž včera ještě stál u nových stohů, položen byl nyní 
u starých. To bylo jim nyní tím více nápadno, i šli k žebříku a poznali, že stojí na křivo; 
soudili z toho, že ti, kdož se ho zmocniti chtěli, nemohli tak učiniti, poněvadž žebřík byl 
tuze těžký. 
Nedalo jim to, i vylezli na stoh, poněvadž spatřili dole kolárek pana faráře. Ve stohu nalezli 
ve slámě prohlubeň, v níž však byla již jen punčocha. Podobné známky byly shledány i ve 
stohu vedlejším.  
Vyšetřováním vyšlo na jevo, že mladík, jejž Kettner a Patera viděli na poli, dával pozor na 
uschované věci ve stohách; někteří lidé slyšeli, jak začasté pískal a volal: „Toníku.“ Tím 
patrně dával znamení, aby se zloději schovali. 
Jest důvodné podezření, že krádež tu spáchali Antonín Vojáček a Vincenc Černý ve 
společnosti s třetím zlodějem, posud neznámým, ač není vyloučena možnost, že bylo pa-
chatelů více. 
Dne 21. října sešel se totiž Černý se svým známým, cikánem Fr. Jelínkem v hostinci 
„u města Štrassburku“ a tázal se, jestli by nekoupil od něho nějaké věci, Cikán že ano. Na 
zejtří ráno ještě za tmy přišel Černý k Jelínkovi s rancem, v němž byly 3 kněžské rochety, 
3 kleriky a jiné věci. Černý pravil, že se nemusí báti, že ty věci jsou až od Slaného. Potom 
vzal Jelínka s sebou do hostince „Na kovárně“ v Nuslích, kdež přinesl brzy plný pytel věcí. 
Jelínek si to vše odnesl, řka, aby Černý přišel k němu večer pro peníze. 
Jelínek viděl mimo to, že Černý má stříbrné kapesní hodinky s řetízkem a špičku mořské 
pěny s pouzdrem; to vše bylo velice nápadné, poněvadž věděl, že Černý nemá na takové 
věci peníze. 
Po odchodu Černého sebral Jelínek věci do nůše a odnesl je na policejní komissařství, kdež 
věc udal. Za malou chvíli byl Černý zatčen. 
Věci v ranci a pytli poznal pan farář a hospodyně za své. 
Podobným způsobem nabízel Černý a Vojáček po Praze různým osobám k prodeji peří; při 
konfrontaci byli od osob těchto Černý a Vojáček poznáni. 
Vojáček snažil se dokázati, že tu noc, kdy krádež byla spáchána, byl v Praze v hostinci 
„U Kuchynků“; ale ani sklepnice ani podomek to nepotvrdili. 
Toť stručný obsah obžaloby. 
Soudu předsedá rada zem. soudu p. ryt. Aull, žalobu vedl st. zástupce p. Hoffmann, 
obžalované hájí p. dr. Koldinský. 
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Ze soudní síně. 
Noční návštěva na faře v Hostouni. 
Před porotním soudem, jemuž předsedá rada z. s. p. rytíř Aull, započalo včera dopoledne 
závěrečné líčení se dvěma „osvědčenými“ zloději. Jsou to Vincenc Černý, přezdívkou 
„Tonda“, 39letý pilař bez zaměstnání; a Antonín Vojáček, 25letý sklepník bez zaměstnání. 
Oba jsou v kriminále již dobře obeznámeni. Bylť Černý pro krádeže odsouzen již na 18 mě-
síců, na půltřetího roku, na čtyry roky a na pět let, krom čehož trestán pro zločin podvodu 
a pro mnohé přestupky. Vojáčkovi pak vyměřeno pro krádež jednou osm, podruhé deset 
měsíců. 
Stručný obsah žaloby, na ně podané – již zastává substitut státního zást. p. Hofman – jest 
asi následující: 
V noci na den 17. října 1887 spáchána byla na faře Hostounské velká krádež. Té noci spal 
hrobník Jan Holoubek ve chlévě. Ráno asi o půl čtvrté vstal, aby probudil služky a čeledína 
Josefa Poštolku. Vykročiv na dvůr, zaslechl jakési šustění, jako by šelestilo suché listí. 
Kráčeje k čeledníku, zakopl o řebřík, ležící na zemi, blíže něhož byl druhý a opodál třetí. 
Věc ta byla mu nápadna, neboť před tím byl jeden řebřík o vikýř nad chlévem, druhý byl 
u půdy a třetí ležel na zemi podle zdi. Zbudil služku Růžičkovu a spěchal a lucernou na 
dvůr, kdež viděl okno do komory otevřené, i tušil, že se stalo něco nekalého. Na zemi 
u vrat ležel ukroucený zámek, jímž z večera sám vrata zamkl. Hned probuzena hospodyně 
Marie Kozáková, která vyběhla do prvního patra, a zároveň zburcován pan farář Jan 
Novák. I shledáno, že v saloně a v komoře všechny zámky skříní a stolů jsou zotvírány, 
truhla v komoře otevřena a věci z ní vyházeny. Všechny skříně a zásuvky byly neuzam-
čeny, krom skříně v saloně, v níž byla kostelní roucha. 
Té se zloději nedotkli. Okna salonu byla zavřena, ořechy v oknech těch zůstaly nedotknu-
ty, za to však otevřeny okno i okenice v komoře, u dveří do salonu vedoucích byl pak 
nahoře i dole kus vyštípnut, právě v místech, kde byly závory. Z toho možno soudit, že 
někdo z pachatelů nechal se za večera v chodbě zavříti, pak vypáčiv dvéře, vnikl do 
salonu, odtud do komory, kdež otevřel okenici i okno, načež po řebříku vedrali se sem 
ostatní zloději a oknem věci vynášeli. Dle udání farářova ukradeno mu věcí za 299 zl. 
68 kr., hospodyni jeho pak za 418 zl. Vše bylo dílem v saloně, dílem v komoře. Dalo se 
souditi, že zlodějů bylo více a jeden z nich zajisté byl na faře obeznámen. Byloť ukra-
dených věcí veliké množství a byl přistaven k oknu těžký žebřík, což by jediný člověk s těží 
byl dokázal. Nasvědčují tomu výpovědi Václava Jelínka a Josefa Šurana, kteří vracejíce se 
dne 17. října asi o půl čtvrté hod. z Hostivic, viděli na cestě mezi Dobrovízí a Hostouní asi 
na 100 kroků před sebou člověka v aleji, vedoucí k Dobrovízi. Popošedše kousek viděli, že 
zvedli se vedle onoho muže ještě dva jiní, načež všichni tři odešli směrem ke hřbitovu, dva 
z nich pak něco nesli. Byli to patrně zlodějové, tím spíše, poněvadž ukradené věci schová-
ny byly ve stohu nedaleko hřbitova. Pachatelé ukryli je do několika stohů, aby si příleži-
tostně pro ně přišli. 
Pachtýř panského dvora p. Svoboda má po obou stranách hřbitova hostounského pole, na 
nichž měl stály tehdáž staré a nové stohy. Na nových stohách byl položen velký řebřík. 
Dne 21. října jeli Josef Kettner a Dominik Patera s hnojem nedaleko toho pole, i viděli zde 
mladíka asi 16letého, kterak stohy obchází. 
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Bylo jim to sice nápadno, ale poněvadž nedaleko pásly děti husy a kozy, domnívali se, že 
i on pase. Dne 22. října jeli tam tudy opět i spozorovali, že řebřík, kterýž den před tím byl 
u nových stohů, položen je nyní na staré. Věc byla jim nyní již více nápadnější, tím spíše, 
že řebřík stál šikmo, z čehož soudili, že jej někdo chtěl odnésti, ale nezmohl jej pro tíži 
jeho. Puzeni zvědavostí, vylezli na stoh, kdež shledali ve slámě dolíky a v nich byl farářův 
kolárek a vlněná punčocha, která náležela hospodyni Marii Kozákové. Ve stohu rolníka 
Hrdiny, asi 1 000 kroků od prvního, nalezeno bylo dne 26. října 10 kilogramů cukru v kost-
kách a něco ořechů v pytli, kteréž věci pocházely z krádeže na faře. 
Podezření z této krádeže padlo na Černého a Vojáčka, které žaloba státního zástupce 
obvinila, že provedli krádež, snad ještě s třetím, dosud neznámým zlodějem, ač možno, že 
pachatelů bylo ještě více. 
Dne 21. října šla Anna Bělohradská z Hostouně do Dobrovíze, as čtvrt hodiny vzdálené, 
kam přišla asi o třetí hod. odpoledne. Blíže rybníka na návsi viděla stát mladíka as 16leté-
ho, s nímž se setkala opět o šesté hodině večer u Hostouně, když se domů vracela. On 
zapískal, jakoby dával někomu znamení, a pak zvolal: Toníku. S místa, kde stál mladík 
v Dobrovízi, bylo zcela dobře vidět ke stohům, kdež kradené věci schovány byly. 
Patrno, že mladík byl na hlídání, a byl to bez pochyby týž mladík, kterého viděli Kettner 
a Patera kolem stohů. Hvízdáním a voláním patrně dával znamení pachateli nebo pachate-
lům krádež, kteří asi byli nedaleko. Že volal „Toníku“, odkazuje k tomu, že by byl mohl 
volati na Černého, kterého nazývají Tondou. 
Dne 21. října – tedy dne, kdy odcizené věci nebo část jich patrně ještě ve stohách byly 
uschovány, setkal se František Jelínek v hostinci „u  Štrasburku“ s Vincentem Černým, 
Jelínkovi dobře známým cikánem, jejž seznal ve vazbě u trestního soudu. Pravě, že jde ke 
svému svaku (Ant. Vojáčkovi), kterýž na něj se svou milou (Annou Beranovou) v témž 
hostinci čeká, ptal se Černý Jelínka, zdali by mu neobstaral prodej některých věcí. Jelínek 
svolil, a Černý slíbil, že zejtra (22. října) věci přinese. Přišel také nazejtří za tmy s uzlem, 
v němž bylo několik kněžských košil a klerik a jiné věci. O věcech těch řekl Černý, aby se 
jich Jelínek nebál, že je může bezpečně prodat, že jsou až od Slaného. 
Z toho patrno, že Černý došel pro ty věci v noci na 22. října a že on to byl, na nějž onen 
mladík volal Toníku. Tvrdíť sice Černý, že se jmenuje Vincenc, ale z vysvědčení o mravech 
vysvítá, že se vlastně jmenuje Antonín. 
Pak vedl Černý Jelínka na „kovárnu“ v Nuslích, kdež zašel do dvora k vozu a za chvíli přišel 
s plným pytlem, načež opět šli do bytu Jelínkova. Také mu nabídl Černý flintu, kterou si 
schoval – jda k němu s uzlem – ve hnoji blíže bytu Jelínkova, a Jelínek flintu vytáhl, 
objednal pak Černého na osmou večerní k sobě, aby si přišel pro peníze. Po odchodu 
Černého odnesl Jelínek věci na policii, řka dříve ženě, aby Černého, až přijde, poslala za 
ním do hostince „u Springrů“ na Pankráci. Černý tam šel, vyprávěl Jelínkovi, že má podob-
ných věcí více, a opouštěje s Jelínkem hostinec, byl zatčen. 
Na Vojáčka padlo podezření následkem této okolnosti. Dne 20. října zastavili posluhu 
Kolba na Vaječném trhu dva muži, z nichž jeden měl uzel peří na hřbetě a ptal se, kde by 
peří mohl prodat. Jeden z mužů byl asi 45 roků stár a zarostlý, druhý asi 30tiletý, měl malé 
kníry a na hlavě čepici podobnou trestnické, jakýsi čikoš. Onen starší muž muž byl Černý, 
mladší Vojáček. Posluha dovedl je k Emanuelu Fürthovi, kterýž vyplatil za peří 15 zlatých. 
Nejen posluha Kolb, ale i Em. Fürth poznali později ve Vojáčkovi onoho muže, kterýž peří 
prodával – peří pak pocházelo z krádeže na faře hostouňské. 
 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada B – svazek č. 1 
Hostivice ve starých novinách do roku 1918  187 
 

 

 

 
Národní listy 
3. května 1888 

Strana 3 
 
Učitelské a školské zprávy. Budeč hostivická konati bude schůzi dne 22. t. m. o 10. 
hod. dopol. v Hostivicích. O cestě do Terstu a Benátek pojedná p. Fr. Koníček, říd. uč. 
v Tursku. Výklad o říši Sámově prakticky provede p. uč. Burda. 
 
 

Národní politika 
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Strana 11 – inzerát 
 
Hospodářské stavení se zahradou v dobrém stavu u kostela v Hostivici u Prahy, kde se 
provozuje koželužství, jest levně na prodej. Bližší u M. Čermáka tamtéž. 7575 
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Hostivická Budeč konati bude dne 22. t. m. o 10. hod. schůzi v Hostivicích. Program: 
1. Formalie. 2. O cestě do Terstu a Benátek pojedná p. Fr. Koníček. 3. O říši Sámově prak-
ticky provede p. Burda. 4. Volné návrhy. 
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Velect. pp. skladatelům příležitostných písní (básní)!  
Upozorňuje na své provolání v čís. 16. t. l. (1887.) dovoluji si je opakovati žádaje za 
zaslání příhodných textův (básní) ku dvěma slavnostním zpěvům k památnému dni císařsk. 
jubilea 40letého panování J. V: císaře Pána (ku dni 2. prosince 1888), upraveným dle 
potřeby a účelu školského. 

Frant. J. Pelz, uč. v Hostivicích u Prahy. 
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Národní listy 
5. června 1888 

Strana 3 
 
Řádění blesku v Praze. Po nedělním takřka nesnesitelném vedru snesla se včera časně 
ráno nad Prahou prudká bouře s lijákem, trvající jen krátkou dob, načež nastala krásná 
povětrnost. Po 8. hodině ranní zahalila se opětně obloha hustými mraky, zahřmělo 
několikráte, načež spustil se asi hodinu trvající vydatný déšť. Po 9. hodině vyjasnila se 
opětně za dusného vedra obloha, avšak k 10. hod. zachmuřila se neproniknutelnými 
mraky, tak že v krámech bylo nutno rozžehnouti plyn. Spustil se silný liják a po čtvrt na 
jedenáctou hodinu zarachotila z nenadání hromová rána, blesky se křižovaly, domy se 
zatřásly v základech. Blesk udeřil současně, pokud známo, na sedmi místech, a řádil 
nejkrutěji na Žofínském ostrově. […] – Ve škole na Smíchově omdlelo strachem několik 
dítek. – Dále vyprávělo se v Praze, že byl u Hostivic statkář na poli bleskem zabit a že na 
Letné sklepník ochromen. 
 
 

Národní listy 
11. června 1888 

Strana 3 
 
Věstník osobní. (Z kruhů úřednictva poštovního.) […] Expedienty jmenováni byli: […], 
Ant. Schindler pro Hostivice, […] 
 
 

Literární listy 
1. července 1888 

Strana 244 
 
P. T. pp. skladatelům příležitostných básní ke školským slavnostem! Po způsobu, jakým 
podány na veřejnost k účelům školským „Hymna ku dni 24. dubnu 1879.“ (slova od Ant. 
Kosiny, Varyto 1879.), pak Slavnostní zpěv ku sňatku korunního prince Rudolfa atd. (slova 
od Al. Stadlmana, Varyto 1881)., a konečně Zpěvy ku jmeninám a narozeninám JVV. císaře 
a císařovny, a JCV. korunního prince a princezny (slova od Al. Stadlmana, nákl. L. R. 
Pazdírka v Hor. Moštěnici), hodlám vydati a uveřejniti ku slavnostnímu jubil. dni 40tiletého 
panování J. V. Císaře Pána (2. pros. 1888) dvě příležitostné písně ve slohu lehčím i těžším 
pro 2 a 3 hlasy s průvodem harmonia (varhan nebo piana) pro veškeré kategorie škol, 
a prosím velect. pp. skladatelů za laskavé zaslání příhodných textův. 

Frant. Pelz, učitel v Hostivicích. 
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Národní listy 
2. srpna 1888 

Strana 6 
 
Dodávky pro vojsko. Obchodní a živnostenské komoře v Praze se oznamuje, že budou 
k zajištění následujících potřeb: sena, slámy na řezanku, na stelivo a do postelí, dříví 
k topení, kamenného uhlí, lojových svíček, loje, oleje ke svícení na dobu od 1. října 1888 
do 30. září 1889 konána ofertní řízení, a sice u c. k. vojenské zásobárny v Praze dne 13. 
a 16. srpna 1888 pro vojsko posádkové i k polním cvičením povolané na stanicích v Praze, 
Benešově, Berouně, Jindřichově Hradci, Třeboni, Brandýse nad L. Labském Kostelci, Staré 
Boleslavi a Hostivicích; u c. k. vojenské zásobárny v Josefově dne 13., 20. a 27. srpna pro 
stanice Mladou Boleslav, Jičín, Čáslav, Kutnou Horu, Labskou Týnici, Vysoké Mýto, Český 
Brod, Jaroměř, Nymburk, Lysou n. L. Pardubice, Přelouč, Chlumec a Bohdaneč, konečně 
u c. k. vojenské zásobárny v Terezíně dne 14., 21. a 28. srpna pro stanice Terezín, 
Chomutov, Kadaň, Liberec, Turnov, Litoměřice, Šanov u Teplic, Chuděřice, Louny a Posto-
loprty. Vyhlášky s podmínkou vyloženy jsou v komoře k nahlédnutí. 
 
 

Národní politika 
24. srpna 1888 

Strana 3 
 
Po řeznicku. (Ze soudní síně:) Dne 15. května vezl řeznický pomocník Josef Malý 
s bratrem Janem ve vozíku tele z Litovic do Hostivic. Když jeli kolem domku Veroniky 
Hanzlíkové, pravil řeznický pomocník Hanzlík, jenž stál venku na silnici, k Josefu Malému, 
aby mu dal dluh 40 kr. – „Cože? Já dluh? Vždyť máš mi sám dát ještě 80 kr.“ – „Já? I aby 
tě …“ – A již byli v sobě. Josef Malý napálil Hanzlíka holí a rvačka byla hotova. Ale roztrhli 
je zase. Hanzlík osnoval však v duchu pomstu. Příležitost se mu naskytla, když asi za 
hodinu jeli bratři Malých s teletem zpátky, aby je dali řezníkovi p. Václavu Bubníkovi. 
Hanzlík čekal totiž před domem, a jakmile Josefa Malého zahlédl, začal po něm házeti 
kamením a nadávati mu. Napadený nechtěl si to dáti líbiti, i pustil se do Hanzlíka holí. Ale 
těžce to odpykal. Hanzlík vrhnul se na něho s nožem v ruce a rozřízl mu nadobro celou 
tvář; mimo to jej ještě pobodal. Josef Malý byl tak zkrvácen, jak by ho v obličeji krví polil. 
Tu ovšem bylo po rvačce. Prchlý Hanzlík žalován byl následkem toho po těžké ublížení na 
těle. Soud, jemuž předsedal p. rada z. s. ryt. Aull, uznal jej vinným a odsoudil jej na 
2 měsíce do žaláře, dále k zaplacení 50 zl. bolestného Josefu Malému a k náhradě 10 zl. za 
ušlou mzdu. Žalobu vedl státní zástupce pan Hofmann, obžalovaného hájil p. dr. Hlaváč. 
 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada B – svazek č. 1 
Hostivice ve starých novinách do roku 1918  190 
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31. srpna 1888 

Strana 5 
 
Listy z kraje. 
Z Hostivic. (Pův. dopis.) Po celém okolí naší velké obce znamenati jest utěšený ruch 
spolčovací, kterýž uvedl v život značný počet spolkův, dobře prospívajících a užitek 
i poučení občanstvu poskytujících. Jedině u nás ve příčině té tak posvátný klid, že bychom 
z úkazu toho odvoditi mohli úplnou resignaci na výhody spolčovací, kdybychom nebyli 
položeni tak blízko Prahy, odkudž rozlil se po Čechách mocný spolčovací proud, kterýž tou 
dobou všechny vrstvy národa našeho proniká. Domníváme se, že sdružením všech blízkých 
obcí v jeden celek byl by získán trvalý základ, na němž bylo by možno zbudovati spolek 
širšího rozměru. Spolek ten, moudře a obezřetně veden, mohl by s prospěchem hájiti 
vážné zájmy, společné i vzdělávací, týkající se nejen našeho rolnictva, ale i živnostnictva 
a řemeslnictva. Tušíme snad dobře, že by založiti se mohla ku př. Čtenářská jednota 
vzdělávací s odborem podpůrným pro naše řemeslnictvo a že by jeden stav druhým nebyl 
vylučován ani při spolupůsobení ani při výhodách spolkových, poněvadž jeden stav na 
druhý se víže stykem i potřebou. Také jest velmi na čase, aby pomýšlelo se konečně na 
zřízení spolku hasičův, jehožto účel a praktický význam pro naše potřeby nikomu nemůže 
býti proti mysli! Doufáme, že tak jako v jiných obcích i u nás jest tolik občanské uvědo-
mělosti a statečnosti, že duch společenský vymaněn bude ze služebného područí hmoty 
mrtvé a z pout modloslužby osobního egoismu a povznesen bude na výši blahonosné 
činnosti, kteráž každou naši obec uvádí v širší a vyšší okruhy vlasteneckých a národních 
svazkův i stykův. Pročež duchem výše, rukou k dílu a spojenou silou kupředu. 
 
 

Národní politika 
20. září 1888 

Strana 5 
 
Domek jednopatrový sestávající z 5 pokojů a velkého mlatu, činže nese 130 zl., se prodá 
pod dobrými podmínkami. Týž hodí se pro každý obchod zvláště pro kupecký. K doptání 
u V. Malého v Hostivici. 4045 
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25. září 1888 

Strana 5 
 
Petice podali: 
- Posl. dr. Petrák petici učitel. jednoty Komenský v Mladé Boleslavi v příčině upravení 

platů učitelských. Týž poslanec petici v téže učit. jednoty Budeč domažlicko-kdyňské. 
Týž poslanec petici Podkozákovské besedy ve Smrtčí v téže věci. 

- Posl. Teklý podal petice v téže věci obecního úřadu v Klenči, ve Vědomicích, v Krábči-
cích, v Rovné, v Ředhošti, v Bechlíně, v Černovsi, v Dolanech, v Dřenčicích, v Čer-
noušku, v Kyškovicích, ve Lkáni, v Jeniněvsi, v Ctiněvsi, ve Vetlé, v Brzánkách. 

- Posl. dr. Herold petici téhož obsahu učit. jednoty Budče v Hostivicích, v Rakovníku 
a v Lomnici u Jičína. 

- Posl. dr. Čelakovský petici učitelů v nejbližším okolí pražském, aby jim bez ohledu na 
počet obyvatelstva  přídavek aktivní udělen byl. 

 
 

Národní listy 
7. října 1888 

Strana 3 
 
Čtvrtý svatováclavský dar. Ve dnech 27., 28., 29. a 30. září a 1. října došly pokladny 
Ústřední Matice školské následující dary svatováclavské: […], obec Hostivice 17 zl., […] 
 
 

Národní politika 
9. října 1888 

Strana 3 
 
Nové železnice v západních Čechách. Ministerium obchodu nařídilo prozkoumání 
následujících tratí železničních: 1. z Bečova (stanice dráhy, která z Karlových Varů do 
Mariánských Lázní se staví) přes Toužim, Žlutice, Chýši, Lubenec, Blatno a Jesenice do 
Rakovníka (projekt Soenderopův a dra Masche); 2. z Rakovníka přes Čistou a Kralovice do 
Mladotic (projekt Feyerfeilův a soudr.); 3. z Třemošné přes Liblín na Křivokláty (projekt 
Danielův); 4. z Nové Hutě do Litovic (projekt Danielův) a 5. z Dušník přes Lodenice do 
Staré Huti (projekt Soenderopův a dra Masche). – K úřednímu jednání o tratích těch 
budou vysláni zástupci generálního dozorství železnic rakouských, ministeria války, c. k. 
státních drah, podnikatelstva místní dráhy z Karlových Varů do mariánských Lázní, drah 
buštěhradské, české západní, pražsko-duchcovské, obchodních komor v Chebu, Plzni 
a Praze, jakož i báňských úřadů v Loktech, Chomutově, Plzni a Praze. Říditi je bude 
p. Alois Hofman, okr. hejtman z České Lípy, jenž od místodržitelství k tomuto účelu zvláště 
byl vyslán. Jednání započne o bečovsko-rakovnické dráze 15. října o 10. hod. dopol. 
v Bečově a pokračovati se v něm bude téhož dne o 3. odpol. v Toužimi, dne 16. října 
o 9. hod. dopol. ve Žlutici, o 3. odpol. v Lubenci. Dne 17. října o 9. hod. dopol. v Jese-
nicích a o 3. hod. odpol. v Rakovníku. O projektu dráhy z Rakovníka do Mladotic jednáno 
bude 18. října o 9. hod. dopol. v Rakovníku, o 3. hod. odpol. v Čisté a dne 19. října 
o 9. hod. dopol. v Kralovicích. Navržené železnice z Třemošné na Křivokláty a z Nové Huti 
do Litovic přehlíženy budou 20. října o 9. hod. dopol. v Plzni, 22. října o 9. hod. dopol. 
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v Liblíně, o 3. hod. odpol. v Chřiči, 23. října o půl 9 hod. dopol. v Křivoklátech, o 2. hod. 
odpol. v Unhošti a 24. října o 9. hod. dop. na Smíchově. O projektu dráhy z Dušník přes 
Lodenice do Staré Huti úředně rokováno bude 25. října o půl 9. hod. dopol. v Dušníkách 
a o 3. hod. odpol. v Berouně. jelikož mimo tyto projekty vládě souasně předložen byl od 
české montánní společnosti návrh lanové dráhy mezi železnými doly u Dušníku a Karlovou 
Hutí blíže české západní dráhy u Berouna ležící, ustanovilo ministerium obchodu, že bude 
obchůzka trati této, o kterouž česká montánní společnost zadala, konána současně s pro-
zkoumáním trati z Dušník do Staré Huti, a sice dne 26. října o půl 9. hod. dopol. z Nučic. 
 
Ku zprávě o nacionálních výstřednostech v Král. Dvoře jsme dožádáni dodati, že sokolský 
pochod „Lví silou“ nepochází od p. Fr. Kmocha, nýbrž jest vlastní, samostatnou skladbou 
p. Fr. Pelze, učitele v Hostivicích u Prahy, kterýž i vlastenecký text téhož pochodu zbásnil. 
 
 

Národní listy 
7. listopadu 1888 

Strana 3 
 
Oslava 40letého panování císařova. Ministr vyučování výnosem ze dne 29. srpna 
svolil, aby za příčinou oslavení 40letého panování císařova dne 1. nebo 3. prosince na 
obecných, měšťanských a středních školách se nevyučovalo, aby se žactvo a učitelstvo 
súčastnilo slavných bohoslužeb a dle možnosti aby uspořádány byly i zvláštní školní 
slavnosti. – Budeč hostivická pořádá 18. t. m. akademii v Hostivicích v hostinci p. Kapalína. 
Čistý výnos věnuje Bolzanovu sirotčinci. 
 
 

Národní politika 
7. listopadu 1888 

Strana 2 
 
Z Hostivic. (Oslava jubilea Jeho Veličenstva.) Hostivická Budeč pořádá na oslavu 40letého 
panování Jeho Vel. akademii dne 18. listopadu v Hostivicích v hostinci pana Frant. Kapa-
lína. Čistý výnos věnuje Bolzanovu sirotčinci. 
 
 

Beseda učitelská 
16. listopadu 1888 

Strana 626 
 
Hostivická Budeč uspořádá na oslavu 40letého panování J. V. akademii dne 18. t. m. 
v Hostivicích v hostinci pana Fr. Kapalína. – Čistý výnos věnuje se Bolzanovu sirotčinci učit. 
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Národní listy 

2. prosince 1888 
Strana 12 – inzerát44 

 
Vyhláška.  
Okresní výbor v Unhošti pronajme v cestě ofertního řízení ku dni 20. prosince 1888 
ustanoveného výnos mýtných stanic v Unhošti, Bezděkově, Hostivicích, Úhonicích, Hájku, 
Toskánce, Podkozí, Řebči, Přítočně a Nučicích na dobu od 1. ledna až do 31. prosince 
1889. 
Oferty lze s podáním na každou stanici o sobě neb na více stanic do započetí ofertního 
řízení opatřené 10 proc. vadiem, jakož i poznámkou, že oferentu jsou nájemné podmínky, 
jež v kanceláři okresního výboru k veřejnému nahlédnutí vyloženy jsou známy a že se jim 
podrobuje – v kanceláři výboru okresního podati. 
Na oferty bez vadia neb na takové, v kterých se oferent odvolává na kauci r. 1888, 
nevezme se ohledu. 19075 
Okresní výbor v Unhošti, dne 29. listopadu 1888. 
Starosta okresní: Václav Hausmann. 
 
 

Blahověst 
25. prosince 1888 
Strana 573–574 

 
Duchovní správa osady Tachlovické.  
Pojednává Frant. Melichar. 
Fara Tachlovická patřila druhdy k dekanátu Ořešskému a odvádělo se z ní 21 grošů desát-
ku papežského. Za kardinála Arnošta hraběte Harracha (v létech 1930–1640)45 vřazena do 
obvodu vikariátu Slánského. (Dr. Krásl. Arnošt hr. Harrach. 433.) 
Nejstarší známý duchovní správce osady Tachlovické byl Michal, řečený Frumsgut, jenž 
zde dne 25. září l. P. 185846 běh života dokonal. Pocházel z Prachatic. (Lib. ere. I. 11.) Po 
jeho smrti dosazen k návrhu Konráda Klementa a Oldřicha Čotra dne 18. prosince 1358 
Jan, kněz z Mostu (Lib. conf. I. 79.), jenž zde působil asi do roku 1381. Po něm nastoupil 
(r. 1381) kněz Jodok a působil zde do své smrti r. 1402. Po něm dosazen dne 4. prosince 
1402 Mikuláš, kazatel v chrámě Pražském, a ten vyměnil si faru dne 20. června r. 1410 
s farářem Břeskovickým Jindřichem, jenž (dne 19. března 1414) zase měnil s Vavřincem, 
farářem Hořelickým. Farář Vavřinec vytrval zde až do své smrti r. 1434. Po něm byl 
ustanoven Jan z Mníšku dne 25. června 1434; jak dlouho ten zde působil, není známo. 
R. 1464 nastoupil Jan Dlouhoveský z Dlouhé vsi (de Longa villa), o němž také není pověs-
ti, jak dlouho vzdělával zde vinici Páně. – Okolo roku 1460 působil na osadě Tachlovické 
Jakub, minorita od sv. Jakuba z Prahy jako administrátor. 
Kteří faráři obstarávali duchovní správu na osadě Tachlovické během jednoho století asi od 
r. 1460–1560, nelze udati, ježto se o nich žádných zpráv nezachovalo. 

                                                 
44  Stejný inzerát byl otištěn také v Národní politice z 2. prosince 1888 na straně 6 a 3. prosince 1888 na 

straně 3 
45  Chyba v sazbě, správně 1630–1640 
46  Nejspíše chybný údaj. správně asi 1358 
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V neznámém čase ustanovil Jan Žďárský za faráře Jana Jonáše z Velryby, jemuž byl tak 
nakloněn, tak že mu r. 1560 i dvůr na tři roky pronajal; ale pro tento dvůr byla pak nedo-
rozumění veliká mezi patronem a farářem. 
Okolo roku 1580 dosazen za faráře do Tachlovic Václav Hodovský. Doba jeho působení 
zde propletena jest stálými spory a soudy, jimiž sužován byl se strany svého patrona 
Floriana Gotharda Žďárského, jinověrce. Které byly příčiny sporů, říci nemůžeme, ale tolik 
víme, že spor ten nabyl takového rázu, že dne 19. června r. 1584 v samý večer, když se již 
na faře k odpočinku chystali, vyslal patron své poddané, aby věci farářovy z fary vyházeli, 
což i přes všecky snažné prosby jeho učinili a nad to i dobytek z chléva mu odvedli. Farář 
obrátil se dopisem ze dne 20. června k arcibiskupovi o pomoc, ale nepochybně zde od 
patrona byl obžalován a též odsouzen a vzat do vazby, kde, jak sám naříká, „nemilosrdně 
byl mučen“. – Navrátiv se z vazby do Tachlovic, byl dnem i nocí náhončími patronovými na 
faře hlídán a ani o posvícení do kostela pustiti jej nechtěli. V neděli dne 27. července 1586 
k večeru podařilo se mu na koníku z fary vyjeti si do Prahy. Leč sotva že ho lidé spozoro-
vali, pustili se za ním a honili faráře svého až do třetí vsi, pokřik všude činíce, čímž jej 
k návratu přinutili. Od té doby byl na faře jako ve vězení střežen, ba i obilí sklízeti mu 
bránili. – Kde uštvaný farář kosti složil, nevíme. 
Roku 1609 připomíná se farář Jan Kobyla z Felzova a r. 1625 Jan Klodomastes, jenž zde 
působil až do 31. srpna 1635. Za něho prý při vpádu Sasíků vše v Tachlovicích v popel 
obráceno bylo: tvrz, kostel i fara. Od té doby neměla osada Tachlovická svého faráře. Od 
r. 1635–1673 dojížděli sem faráři Kladenští; od r. 1659 vypomáhali františkáni z Hájku. 
Byla tedy osada Tachlovická bez duchovního pastýře 38 let. Důkazy o tom podávají účetní 
a památní knihy Tachlovické, Hostivické a Svárovské. 
Po tak dlouhé době duchovní osiřelosti ustanoven r. 1673 za faráře August Škorp, jenž ob-
starával duchovní správu až do 4. ledna 1682. Po něm Daniel Adam Vorel až do r. 1691., 
kdy přišel Daniel Ouponěšický, kněz řádu Cisterciáků, jenž zde byl jen do 20. května 1696. 
Od té doby až do dne 9. června 1720 obstarával duchovní správu na osadě Tachlovické, 
Svárovské a Hostivické, kteréžto dvě poslední osady byly tehdy bez duchovního pastýře, 
Jan Jindřich Teplický a po něm od 17. srpna 1720 až do 7. února 1733 Karel Christen. – 
Tak rozsáhlý okres, jaký mu byl pro nedostatek kněžstva po válce třicetileté vykázán, 
vyžadoval nemalého namáhání; mělť v Tachlovicích sloužiti mši sv. každého dne, každou 
neděli a svátek; v Hostivici každou druhou neděli, byl-li tam patron Jáchym hrabě Breda, 
a ve Svárově každou třetí neděli. Nemoha sám těmto všem povinnostem činiti zadost, vzal 
si na pomoc kaplana Jana Jak. Topinku, jenž tu byl do r. 1722. Po něm kaplanoval zde 
Šimon Svoboda, jenž zde r. 1724 zemřel. Pohřbil jej P. Ludvig, kvadrián Hájecký, v kostele 
mezi oltářem P. Marie a sv. Jana v téže hrobce, kde odpočívala také matka P. Christena. 
Po P. Svobodovi byl zde kaplanem Karel Hladký od r. 1724 do r. 1734, kdy se stal farářem 
ve Svárově; neboť tehdy fary Svárovská a Hostivická od beneficia Tachlovického odděleny 
a za samostatné fary, jimiž bývaly před válkou, zase byly prohlášeny. 
Po P. Christenovi ustanoven byl za faráře v Tachlovicích Matěj Kvistek, jenž zde působil od 
12. května 1734 až do své smrti, která jej stihla dne 28. dubna 1737. Od 28. dubna do 
23. června téhož roku administroval faru Tachlovickou Adam Pillmann, františkán z Hájku. 
Dne 23. června 1737 nastoupil farář Václav Sechter, jenž tu byl duchovním správcem až 
do své smrti dne 7. února 1753. Za faráře Sechtra byl zde kaplanem Karel Čížek, jenž po 
jeho smrti do 15. května faru administroval. Po P. Sechtrovi dostal se za faráře do Tach-
lovic Antonín Prokvedl, jenž zde skonal dne 21. května 1754 a odpočívá v hrobce lodi 
chrámové po straně evangelijní. Ode dne 12. června 1754 až do 17. ledna 1773 pečoval 
o blaho duší jemu svěřených Karel Čížek, jenž tu byl dvakráte kaplanem, dvakráte admi-
nistrátorem a konečně farářem. Po něm působil v Tachlovicích Krištof Jan Daniel Forst, 
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doktor bohosloví, apošt. protonotarius, kanovník kapitoly Staro Boleslavské, dvorní kaplan 
vévody bavorského, jenž zde dokonal běh života dne 26. září 1887. Ode dne 9. července 
1779 až do své smrti dne 9. srpna 1798 působil v Tachlovicích Jan Jos. Grim. Po něm 
Frant. Xav. Kratochvíle od r. 1798 do 21. srpna 1814, Josef Foyta od 14. června 1815 do 
r. 1850, Pavel Haas od 4. listopadu do 17. února 1860, Václav Burger od 24. dubna 1860 
do 15. března 1878, Josef Procházka od 31. května 1878 do 12. září 1884 a od 13. ledna 
1885 obstarává duchovní správu osady Tachlovické František Převrátil s kaplanem Františ-
kem Talmáčkem. 
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Rok 1889 
Národní politika 

13. ledna 1889 
Strana 2 a 4 

 
Sněm království Českého. Schůze 22. 
Nově došlých petic jest 53 a jsou mezi nimi některé petice za změnu návrhu zemského 
výboru zemského v příčině nového upravení platů učitelů; […]; petice okr. a městského 
zastupitelstva v Plzni a několika interesentů za odporučení udělení koncese ku stavbě 
místních dráh Třemošná-Křivoklát, pak Nová Huť-Litovice po případě Hostivice c. k. vládě 
a j. 
 
Důležitější petice ke sněmu. 
Ve včerejší schůzi komise petiční byly petice za příčinou podání zpráv a návrhů takto 
rozděleny: Posl. Heverovi přikázána petice obecního zastupitelstva Dolejších Podčapel 
o zřízení a vydržování převozu mezi Podčaply a Třiboticemi, jakož i petice politického 
spolku v Nechanicích stran omezení dělitelnosti pozemků. Posl. dr. Naxerovi petice advo-
kátních a notářských úředníků v Plzni a živnostenských společenstev v Kolíně a Řemeslné 
besedy tamtéž o zařadění k zemskému pojišťovacímu fondu. Posl. hrab. Karlu Nosticovi 
petice obecního a okresního zastupitelstva v Plzni, jakož i více obecních zastupitelstev, 
velkostatkářů a ostatních interesentů ve příčině doporučení žádosti za koncesi ke stavbě 
místní dráhy z Třemošné do Křivoklátu a pak z Nové Huti do Litovic nebo Hostivic vládě 
k příznivému vyřízení. Posl. dru. E. Kaizlovi petice politického spolku v Nechanicích o změ-
nu volebního řádu a zejména o zavedení přímých voleb za venkovské obce. 
 
 

Národní listy 
9. února 1889 

Strana 4 – inzerát 
 
Místa cukrovarnická. V laboratoři v Hostivicích přijato bude na dobu 4–6 neděl osm 
technických cukrovar. úředníků, absol. techniků, chemiků za velmi dobrých podmínek. 
Přihlášky s doklady jen v opisech do 16. t. m. admin. listu „Prager Zuckermarkt“. 
 
  

Národní listy 
17. února 1889 

Strana 2 
 
Díků vzdání. Budeč hostivická usnesla se jednomyslně, že zašle děkovací list poslanci 
drovi. J. Heroltovi za statečné obhájení zájmů učitelů-vojáků při projednávání návrhu na 
opravu branného zákona. 
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Národní listy 
6. března 1889 

Strana 3 
 
Zprávy učitelské. Budeč Hostivická odbývá 9. t. m. v Chrášťanech o 2. hod. členskou 
schůzi. O dekadické soustavě čísel co nejdůležitější basis ku vyučování čtyřem předním 
tvarům (operacím) a desetinným zlomkům. Švastalov a dekad. počítadla a jich praktické 
užívání. (Přednese p. Fr. J. Pelz, učitel v Hostivicích). Posudek spisu „Lenorka“, říd. učitel 
J. Pelikán z Chýně. 
 
 

Národní politika 
9. března 1889 

Strana 7 
 
Byt k pronajmutí s krámem, sklepem, porážkou, maštalí v Hostivici u Prahy. Ctěn. nabídky 
pod známkou „M. Č.“ poste rest. Hostivice. 3663 
 
  
 

Národní politika 
15. března 1889 

Strana 3 
 
Uprázdněná místa. Technického adjunkta v cukrovaru; žádosti pod š. „R. J.“ administra-
ci „Prager Zuckermarktu“. Dvou technických úředníků v cukrovaru v Hostivicích. […]  
 
 

Národní listy 
3. dubna 1889 

Strana 2 
 
Nový spolek vzdělávací. Sbor důvěrníků, utvořivší se z občanů v Hostivicích u Prahy, 
pracuje úsilovně na předběžných prostředcích, jimiž se má konečné založení spolku vzdělá-
vacího pro jmenovanou obec i bližší okolí uskutečniti. Doufá, že jej bude občanstvo v této 
důležité práci účinně podporovati. Místo a den poradní schůze bude co nejdříve oznámen.  
 
 

Národní politika 
14. dubna 1889 
Strana 1 přílohy 

 
Dary a příspěvky pro Ústřední Matici školskou byly odevzdány naší administraci: 
[…] 
Břve u Hostivic. Sbírkou při sňatku pana Ptáčka  zl. 9,–– 
[…] 
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Národní politika 

6. června 1889 
Strana 4 

 
Stanovy dobrovolného hasičského sboru ve Zvoleněvsi (okres slánský), dobrovolného 
sboru v Lešanech (okres turnovský), vzájemně podpůrného spolku „Lýra“ hudebníků c. k. 
hornické kapely v Příbrami, jakož i čtenářského a podpůrného spolku „Hostivít“ v Hostivici 
(okres smíchovský), dále směněné stanovy Občanské besedy v Třemošné (okres plzeňský) 
byly c. k. místodržitelstvím potvrzeny. 
 
 

Národní politika 
7. června 1889 

Strana 4 
 
Výlety a vycházky. Sokol střešovický podnikne dne 9. a 10. června výlet do Ouhonic 
přes Veleslavín, Vokovice, Dolní Liboc, Ruzíň, Hostivice (kdež jest zastávka), Velký Jenč, 
Hájek do Ouhonic. Schůze členů v tělocvičně ve 3 hod. odpol. dne 9. června rázem půl 
4. hod. se vyjde pochodem. 
 
 

Národní listy 
19. června 1889 

Strana 1 
 
Panští úředníci co komisaři. Z Litovic okresu smíchovského následující dochází nás 
zpráva: K volbě volitelův za obec naši dostavilo se 11 voličův i byli zvoleni přívrženci strany 
svobodomyslné, pp.: Frt. Horešovský, rolník z Malé Jenče, 7 hlasy a Václav Sobotka, rolník 
z Litovic, 6 hlasy. Pan Jan Špaček, rolník v Litovicích, obdržel pouze 5 hlasů, scházel mu 
tedy hlas do absolutní většiny. Při druhé volbě, k níž dostavilo se 9 voličův, obdržel p. Jan 
Špaček 5 hlasů a 4 hlasy panský správce p. V. Dítě. Byl tedy zvolen p. Špaček. Leč komisař 
p. Josef Bělohradský, vrchní správce v Jenči, o své vůli prohlásil, že 5 hlasů z 9 není 
absolutní většina a že voliti se musí potřetí a tu konečně podařilo se přemluviti jednoho 
z voličů a tak stalo se, že do třetice všeho dobrého obdržel správce p. Dítě 5, rolník 
p. Špaček 4 hlasy. Pan správce Bělohradský zasloužil by si patrně malou lekci z dělení, aby 
přesvědčil se, že 5 hlasů je více než 4 a půl hlasu. 
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Národní listy 

23. června 1889 
Strana 9 

 
XIX. výkaz příspěvků  
pro povodní stižené v okolí přeštickém.  
[…] 
Hostivice. Pan Jos. Chlupatý, obecní starosta, zasílá sebrané milodary 25 zl. 
[…] 
pro povodní stižené v Českobrodsku.  
Vel. Jenč. Pan Ant. Vl. Toma věnuje zl. 3 
[…] 
 
 

Národní listy 
25. června 1889 

Strana 6 
 
V základě § 19. zák. c. tisku žádám slušně, abyste následující opravu článku pod nadpisem 
„Panští úředníci co komissaři“ v čísle 167 „Národních Listů“ ze dne 19. června 1889 na 
stránce 1 v sloupci 4 uveřejněného, ve svém ctěném listu na témže místě otisknouti dali: 
„V článku pod názvem „Panští úředníci co komissaři“ v čísle 167 Národních Listů ze dne 
19. června 1889 jest uvedeno, že při druhé volbě volitelů za obec Litovice obdržel p. Jan 
Špaček 5 hlasů a 4 hlasy panský správce p. V. Dítě, že tedy zvolen byl p. Jan Špaček. Tato 
zpráva jest nepravdivá. Rovněž není s pravdou, že jsem já nížepsaný prohlásil, že 5 hlasů 
z 9 není absolutní většina. 
Věc se měla a má takto: 
Když při první volbě, které se zúčastnilo 11 voličů, p. Jan Špaček pouze 5 hlasů obdržel, 
prohlásil jsem, že to k absolutní většině nestačí, a přikročilo se tedy k volbě druhé. Této 
druhé volby se však zúčastnilo jen 9 voličů a obdrželi při ní p. Antonín Burgr 1 hlas, p. Jan 
Špaček 4 hlasy a p. Václav Dítě 3 hlasy a p. František Novotný 1 hlas. 
Na to jsem prohlásil, že žádný z vyvolených neobdržel absolutní většinu a že tudíž se musí 
přikročiti k volbě užší mezi p. Janem Špačkem a Václavem Dítětem, kteří při druhé volbě 
nejvíce hlasů byli obdrželi. Na to přikročeno k volbě užší, které opět 9 voličů se zúčastnilo 
a při této obdržel p. Jan Špaček 4 hlasy a p. V. Dítě 5 hlasů a byl tedy poslednější zcela 
správně a zákonitě za volitele zvolen. 
Tento skutečný a zákonitý průběh volby dokazují ostatně volební spisy u c. k. okresního 
hejtmanství na Smíchově se nalézající. 
S úctou Josef Bělohradský, c. k. vrchní správce v Jenči. 
K tomu připomínáme, že zpráva o volbě volitelů v Litovicích, kde až na pana Dítě zvoleni 
byli kandidáti strany svobodomyslné, byla nám zaslána se strany věrohodné. 
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Národní politika 
24. července 1889 

Strana 2–3 
 
Církevní zprávy. V neděli 28. července koná se poutní slavnost sv. Jakuba v Kutné Hoře, 
v Nepomuku, v Srbči, v Hostivici, na Zbraslavi, v Kounici, v Kněževsi u Rakovníka, v Příbra-
mi, v Berouně a v Předměřicích. V pondělí dne 29. července jest sv. Boženy, ve středu 
31. července jest sv. Ignáce z Lojoly, zakladatele tovaryšstva Ježíšova. Na ten den koná se 
poutní slavnost u sv. Ignáce na Karlovém  náměstí. V 5 hod. ráno první mše sv., v 10 hod. 
kázání, v 11 hodin slavná potifikální mše svatá. Odpoledne české kázání a slavné nešpory. 
Na ten den světí se i v dolejší kapli voda zvláštním obřadem. 
 
 

Blahověst 
25. července 1889 
Strana 331–333 

 
Duchovní správa osady Hostivické. Podává Fr. Melichar. 
Nejstarší zpráva o chrámu P. v Hostivici spadá do roku 1277. Obsažena jest v listině, 
kterou Otto, představený kláštera sv. Františka v Praze, dále Jindřich, převor téhož 
kláštera a celý konvent vykupuje desátky, jež měl kostel Hostivický na dvoře téhož klášte-
ra v Kralupech, dvěma hřivnami stříbra. V listině této jmenuje se správcem kostela Hosti-
vického Abel, bratr Trojana, kanovníka chrámu Pražského, jejž nazývá Tomek strýcem 
biskupa Jana IV. z Dražic; dle toho byl tedy Abel, farář Hostivický, rovněž biskupův strýc. 
(Emler. Reg. II. 1183. Tomek Děj. Pr. I. 592) 
Kostel Hostivický, jenž patřil k dekanátu Ořechovskému, a z něhož léta 1352 šlo do Říma 
18 grošů pololetního desátku papežského, dostal se darováním proboštu Mělnickému. Až 
do roku 1360 byl Jakub, oltářník při oltáři sv. P. Barbory v Praze, také střídníkem v Hostivi-
ci. Téhož léta ustanovil si Šimon, kanovník Mělnický a farář v Záběhlicích, Jiřího z Bydžova 
za svého náměstka v Hostivici, když byl toho místa se vzdal Mikuláš, řečený z Holubic, 
prokurátor oltářníka u sv. Panny Barbory v kostele na Hradě Pražském. Po smrti Jiříkově 
posadil Jakub, kanovník Mělnický, za správce kostela Hostivického Pavla, faráře ze Strako-
nic l. 1380. Když zemřel Pavel, ustanovil kanovník Mělnický Mikuláš, řečený Miranda, 
l. 1394 do Hostivice Čeňka, kněze z Prahy. L. 1407 dali mu Přibík, rychtář, Dorota, manžel-
ka jeho i Anna Šacovna, sestra Dorotina v Praze, kopu grošů na jednu věčnou mši výroční. 
Z doby kališnické známi jsou faráři: Kněz Martin l. 1451. Václav, kněz l. 1525. Léta 1530 
dne 22. července učinil poslední pořízení kněz Jiřík. Této závěti přítomni byli „preláti“ 
konsistoriáni: kněz Mikuláš, farář kostela Matky Boží na Louži; Václav, farář u sv. Jindřicha 
na Novém městě Pražském; Isaiáš, farář z Hostouně, a sousedé Hostivičtí: Jíra, krčmář 
z hořejší krčmy a Vaněk Chrž. Knihy poručil kněz Jiří v moc faráři Mikuláši, „aby on jiné 
šacoval kněžím těm, kteří by se Pána Boha báli, rozdával.“ Desátek pozůstalý odkázal 
záduší sv. Jakuba v Hostivici; k sv. Vavřinci poručil krávu jednu, do Knína dvě. Dále praví 
kněz Jiří ve svém kšaftu: „Koník, který mám od Tobiáše, měštěnína Nového města 
Pražského, aby se jemu zase v těchže penězích, jako sám měl, od něho dostal.“ L. 1537 
byl tu kněz Duchek, l. 1550 Tomáš a l. 1579 Valentýn Polák (de Polonia). Máme za to, že 
kněz ten byl nejspíše katolík, jako knězi polští, jichž té doby v Čechách bylo hojně. 
O zbožné mysli kněze Valentýna svědčí, co na knížku historickou, posud zachovanou, si 
napsal: „Boha nepřevalíme, světa nepřebudeme: čiňme z hříchův pokání, živi budeme. 
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Amen, staň se tak podle vůle tvé, jakkoliv ráčíš, Hospodine všemohoucí.“ (Zoubek. Šk. 
Smích. 1877.) 
Kdo obstarával duchovní správu na osadě Hostivické po Valentinovi Polákovi až do války 
třicetileté, nevíme. Od roku 1617 – tedy od počátku bouří, které předcházely válce – po 
celou dobu byla osada Hostivická, ku které se počítaly Hostivice, Sobín, Litovice, Břve, 
Velký a Malý Jeneč, Hradiště a Chejň, bez duchovního pastýře. Po válce připomíná se 
Adam Českobrodský, farář Hostivický, jenž zemřel r. 1660. Po jeho smrti od r. 1662 až do 
r. 1688 obstarával duchovní správu osady Hostivické farář Tachlovický, potom až do roku 
1691 farář Kladenský a téhož roku odevzdána správa zase faráři Tachlovickému, jenž 
konal úřad svůj kněžský na osadě Tachlovické, Hostivické a Svárovské. 
Po smrti posledního, zmíněným osadám společného faráře Karla Haislera (†5. července 
1733) vyjednávala patronka zmíněných far Anna Marie Teresie velkovévodkyně s konsistoří 
o to, aby Hostivická i Svárovská fara zase znovu zřízeny byly. Když k tomu od konsistoře 
ochotně svoleno a listina o rozdělení dotčených tří beneficií do desk zemských do kvartenu 
barvy sluneční dne 20. května r. 1734 vložena byla, ustanoven prvním farářem Norbert 
Jan Nep. Kříž z Rosenfeldu, jenž první mši svatou sloužil téhož dne a roku. Protože byla 
fara spálená a zbořená, bydlel zatím ve škole. Po něm ustanoven k faře Hostivické Jan 
Platzer, jenž ale na úřad svůj nenastoupil, byv smrtí zbaven strastí pozemských; zemřel 
v Praze. Nežli přišel nový farář, administroval Kašpar Kneisel od 9. července do 20. pro-
since 1739, ale i týž zemřel téhož roku. Zatím již zde působil nový farář Antonín Ign. 
Prokvedl až do r. 1752, kdy byl dosazen za faráře do Tachlovic, kde však ani dne a roku 
nepřežil. Za něho byli zde za kaplany Krištof Forst, doktor bohosloví, jenž odtud přišel do 
Svárova. Frant. Platzer, potom farář v Klomíně; na jeho místo nastoupil Jan Juliš, mag. 
filosofie a bak. bohosloví. 
Když Prokvedl dostal se do Tachlovic, ustanoven za faráře v Hostivici dne 29. března 1753 
Jan Vojt. Metta, kaplan z Lidic, jenž zde působil až do 15. června 1773. Po něm byl tu 
farářem Jan Nep. Grim, bakalář bohosloví, byv před tím 5 let a 7 měsíců farářem ve 
Svárově. Týž rozloučil se se svými ovečkami dne 19. července 1779, odebrav se na faru 
Tachlovickou. Nežli přišel nový farář, administroval Tomáš Veiningentz. Od r. 1779 až do 
své smrti dne 28. listopadu 1812 spravoval osadu Hostivickou Karel Veis. Po něm admi-
nistroval Karel Harites až do konce února 1813. Od 1. března téhož roku byl tu farářem 
Josef Foyta, jenž 15. prosince následujícího roku odešel do Tachlovic. Od té doby až do 
20. dubna 1815 byl administrátorem Antonín Habal. Pak nastoupil farář Jan Kř. Bezděka, 
jenž dne 16. dubna 1817 odešel do Lidic a Josef Veselý, kaplan z Lidic přišel za admi-
nistrátora do Hostivice, kdež setrval do 26. července téhož roku. Od té doby až do 19. lis-
topadu 1850 působil zde Pavel Haas, jenž se odtud dostal do Tachlovic, administroval po 
něm Josef Procházka. Po Haasovi ustanoven za faráře v Hostivici Jiří Rohlena, jenž zde 
působil od 25. ledna 1851 až do své smrti 21. ledna 1876; od té doby až do 9. června 
administroval Ferd. Čejka. Od 9. června 1876 až do 22. května 1888, kdy dán byl po své 
vůli na zasloužilý odpočinek, působil zde farář Václav Číška. Nyní obstarává duchovní 
správu Josef Sirůček s kaplanem svým Karlem Liškou. 
Chrám Páně Hostivický. 
Hostivický chrám Páně zůstal po dobu třicetileté války opuštěn a spustnul. O smutném 
stavu svatyně Hostivické zaznamenána jest r. 1662 v knize zádušní na faře Tachlovické 
tato zpráva: „Kostel farní ve vsi Hostivici nyní jest velice opuštěný a opravy, aby k přede-
šlému spůsobu přiveden byl, potřebuje. Při tom kostele nenachází se zvonů žádných; byly 
zvony tři na kostele a na faře jeden. Ty zvony l. 1639 od soldátův J. M. Cís. pobrány byly. 
Oltář velký beze všeho obestření, archa při něm jest jedna, oltáře menší dva. Kalichů prý 
dle zprávy lidí bylo osm, pět rozbito na monstrans, dva prý jsou na Kladně a v Loretě 
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jeden; monstrance že by zůstávati měla na Kladně. Dne 24. prosince r. 1652 – tedy již po 
válce – odevzdali prý na Kladno panu hraběti Josef Rodek z Hostivice, Havel Haut ze 
Sobína a Krištof Nedbal z Malého Jenče, kostelníci, tyto věci: 1. Kalich stříbrný, pozlacený, 
na němž bylo jméno Václava Špačka a Salomeny. 2. Pateru k témuž kalichu stříbrnou, 
pozlacenou. 3. Druhý kalich stříbrný, rejsovaný, kamínky okolo vysázený, na něm dole klíč 
s mečem. 4. Stříbrnou škatuli vnitř i zevnitř pozlacenou, se znamením Jana Dubanera, 
kováře a Anny Rýsky. 5. Od monstrance mosazné svršek s křížem navrchu, vnitř i zebvnitř 
pozlacený. 6. Antipendium damaškové, květované, mořské barvy. 7. Velum zelené a čer-
veným křížem. 8. Štolu červenou, aksamitovou, zelenou dykytou podšitou. 9. Ubrus 
cvilinkový, starý, strakatý, děravý.“ – Přijetí těchto věcí potvrdil podpisem svým Frant. 
Adam Euseb. hrabě ze Žďáru. Patrně byly ty věci před vojsky na Kladně, v sídle pana 
Žďárského, uschovány. – Mimo to bylo při kostele Hostivickém od cínu 5 svícnů, z nichž 
byly dva tak veliké, že silný člověk jeden sotva uzdvihl; dále kancionál český, veliký, jiný 
latinský, porušený, misály staré, zedrané a krom toho dvéře u hřbitova, dvéře při kostele 
bez zámku a máry k nošení těl mrtvých. 
(Dokončení). 
 
 

Blahověst 
5. srpna 1889 

Strana 345–346 
 
Duchovní správa osady Hostivické. Podává Fr. Melichar. (Dokončení). 
Když r. 1734, jak svrchu dotčeno bylo, fara Hostivická od Tachlovické zase oddělena 
a znovu nadána byla, učiněna jaká taká oprava, ale k důkladné opravě přikročeno r. 1737. 
Tehdy také uloženo slavnostně tělo sv. Simplicie, dar to patronky chrámu Marie Anny 
Toskánské. Roku následujícího opravena věž a hořejší její část zbudována zcela nově. 
Náhrobky. Roku 1755 bylo ve chrámu Páně Hostivickém několik náhrobních kamenů, 
z nichž dotčeného roku čitelno bylo osm. Nápisy na nich opsal do památní knihy farář 
Metta od slova k slovu a byly tyto: 
1. Náhrobek položený od křtitelnice k velkému oltáři měl nápis: „Poddáno jest všecko 
lidské pokolení smrti časné, která se jest dotkla dvojctihodného kněze Adama Českobrod-
ského, faráře Hostivického a tuto odpočívá. Léta 1660.“ 
2. Kámen v téže řadě, obrácen k oltáři: „Vedle uložení božího smrti ctihodného Tomáše 
a Faráře Hostivického, rodiče z Kopaniny, kazatele věrného v Kristu a tu jest pochován tu 
středu po sv. Duchu.“ 
3. Kámen v téže řadě: „Urozený a statečný rytíř p. Bohuslav Ubert Žďárský v poslední 
čtvrtek masopustní.“ Pozn. Náhrobek tento byl dne 13. dubna 1871 na rozkaz c. k. 
stavitele roztlučen a do vrat na severní straně zazděn. 
4. Kámen: „Léta Páně 1538, ve čtvrtek na sv. Jana, apoštola a evangelisty umřel uroz. 
P. Žďárský, pán na Jenči a tuto jest pochován; proste za duši jeho.“ 
5. Kámen: „Léta Páně 1513 umřel uroz. a stat. rytíř P. Martin Ubrt Žďárský v outerý před 
Naroz. Matky Boží. Pán Bůh duši milostiv býti rač.“ 
6. Kámen: „V neděli před sv. Divišem umřel uroz. P. P. Jan Frant. Bestahoniczki. P. Bůh 
duši jeho milostiv býti rač.“ 
7. Kámen v prostředku kostela před velkým oltářem: „Léta Páně 1677 dne 16. Januarii 
usnula jest v Pánu uroz. Panna Alžběta, princezna z Neuhofu a tuto odpočívá, radostného 
vzkříšení očekává.“ 
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8. Kámen před oltářem sv. Jana Nep.: „L. P. 1751 dne 15. Julii usnul v Pánu uroz. Frant. 
Anton. Jaroška, bývalý hejtman na Buštěhradě, věku svého 59 let a 6 měsíců a zde v tom-
to místě odpočívá, radostného vzkříšení očekává. Pane Bože, rač mu dáti lehké odpočinutí. 
Amen.“ 
Z těchto náhrobních kamenů, jichž nedovedla ušetřiti archeologická nevědomost cís. 
dozorce staveb, zachovaly se jen dva, jež nalézáme ve zdi hřbitovní ku straně západní 
blíže školy. Na jednom spatřiti lze postavu kněze nesoucího v levé ruce kalich a pravou 
žehnajícího; na druhém jest znak rytířský. Písmo na prvním náhrobku jest nadobro setřeno 
a s druhého mohli jsme vyčísti pouze tato slova: „Letha Páně MDXIII. (1513) umrzel jest 
statečný a urozený ... Pán Bůh racž mu milostiv býti.“ Připomíná náhrobek tento nejspíše 
Martina Huberta Žďárského, jenž dotčeného roku zemřel a v Hostivici byl pochován. 
Valnou proměnu vzal na se chrám P. Hostivický r. 1817. Tehdy zbořena kostnice a na tom 
místě zřízena sakristie. Bývalá sakristie spojena s kostelem a nad ní zbudováno oratorium 
pro patronátní úřednictvo. Malby v kostele opraveny a varhany, které od požáru věže 
r. 1794 chatrny byly, zase opraveny; pocházely z r. 1778 a zhotovil je Pražský varhanýř 
Jan Mat s pedálem a 7 mutacemi za 175 zl. z veřejné sbírky. Posvěcení nově opraveného 
kostela stalo se dne 23. května 1819. 
Zvony. Slyšeli jsme již, že byly tu před válkou třicetiletou zvony tři a na faře jeden; ty 
všecky byly od vojska roku 1639 rozbity a odvezeny. Po válce opatřeny nové. Roku 1662 
dne 18. května vyplacen zvon v Praze zkrze Mar. Max. Prince, hejtmana panství Kladens-
kého od Bedř. Šenfelda, zvonaře. Vážil 1 ct. 52 lib. Byl za 86 zl. Měl tento nápis: „Tento 
zvon jest ke cti a slávě Boží a sv. Jakuba za šťastného a vzácného panování J. M. H. Pana 
Pana Františka Adama Eusebia sv. římské říše hraběte ze Žďáru péčí a starostí slovutného 
muže P. Matesa Maximiliana Prynce, hejtmana panství Kladenského, udělán. Léta 1662.“ – 
Roku 1773 byly na věži tři zvony: Velký zvon zasvěcený sv. Jakubu Většímu a tímto 
nápisem: „Za panování vysoce urození Paní Paní Polyxeny Lidmily hraběnky ze Sternberka, 
Marie Maxmiliany hrab. Hizrlové, Johanny Barbory Kareto Hraběnky Milesimo, Terezie 
Leonory hraběnky z Ugarde, Anny Kateřiny hraběnky z Magni. Všech vlastních sester 
rozených hraběnek ze Žďáru slitý 1688.“ Prostřední sv. Vavřince s nápisem týmž jako 
první. Oba slity od Štěpána Briknera, měštěnína Klatovského. Menší zvon sv. Jakuba byl 
bez nápisu; toliko že slit byl v Praze léta 1714. Tímto zvonem, jenž byl trhlý, 12 let se 
nezvonilo; teprv r. 1834, kdy se slavila památka stoleté opravy chrámu, zvoněno jím 
ponejprv. 
Také nyní visí na věži Hostivické tři zvony: Velký, rovněž sv. Jakubu Většímu zasvěcený, 
má tento nápis: „Za panování Jeho Osvícenosti pana pana Maximiliána Josefa, sv. římské 
říše volence z Bavor a Pfalzu, slitý 1802 nákladem záduše za administrace pana Antonína 
z Šindelářů, p. vrchního Hynka Stibicze, pana faráře Vaisa.“ Na dolejším okraji: „Johann 
Venzel Kühner goss mich in der k. k. Neustadt Prag.“ Mezi slovy jest obraz Ukřižovaného 
s Matkou pod křížem plačící a na druhé straně obraz sv. Jakuba Většího. Prostřední 
s obrazem sv. Floriána má nápis: „Slitý 1802 nákladem osadníků“. Na druhé straně jest 
obraz sv. Ambrože. Malý zvon má nápis: „Za patrona císaře a krále Františka Josefa I. 
zastupitele vrchního správce Filipa Linka, faráře Václava Číšky zvon tento přelit L. P. 1882 
od Josefa Diepolta v Praze.“ 
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Národní listy 
23. srpna 1889 

Strana 3 
 
Noční a celodenní výlet podniklo minulou neděli as 75 členů Sokola pražského do 
Unhoště, Lodenického údolí a na Karlův Týn. Jakkoliv výlet ten byl velice namáhavým, přec 
vykonán byl přesně, bez překážky, k čemuž zejména příznivé počasí přispělo. Výletníci, 
kteří se sešli v sobotu večer na ostrově Střeleckém, nastoupili o 8. hod. večer pochod přes 
Malou Stranu, Strahovskou branou na Bílou Horu, kdež určen krátký odpočinek, na to pak 
za svitu hvězd a zářivého světla lampionů stoupali dále při veselém zpěvu a jaré náladě 
přes Hostivice a Jenč do Unhoště, kamž o půl jedné v noci dorazili. Před městem uvítal je 
tamější Sokol, v jehož středu vstoupili Sokolové do Unhoště; kdež po upřímné bratrské 
zábavě a krátkém občerstvení připravena prostá lože v tělocvičně Sokola. V neděli ráno 
o 7. hod. vyšli výletníci vedeni náčelníkem br. Kožiškem v průvodu Sokolů unhošťských 
a za hlaholu rázných písní pochodových z Unhoště a brali přes Svárov a několikráte pře-
skočivše přes potok Kačický k Lodenicům. Cestou probrány změny cvičení pořadových. 
V Lodenicích připraven důkladný oběd v hostinci p. Horáka, načež nastoupen další pochod 
o půl třetí hod. odp. romantickým údolím až k sv. Janu pod Skalou. Po prohlédnutí krásné-
ho místa toho brali se dále namáhavým pochodem přes stráně a úžlabiny ke Karlovu Týnu, 
překvapeni hojnými návěstními tabulkami, jež tu klub českých turistů zřídil ku nemalé 
výhodě cestujících. U Karlova Týna vyšla Sokolům pražským vstříc jednota berounská 
a zbraslavská, v jichž středu rozvinula se veselá zábava, která ukončena byla odjezdem do 
Prahy. Pochodem tím osvědčily výletní čety Sokola pražského svou dávnou pověst chodec-
kou, vykonavše hbitě a přesně pochod téměř 12 hodin v době nejkratší a bez velké únavy. 
 
 

Národní politika 
23. srpna 1889 

Strana 3 
 
Z pražského Sokola. Minulou sobotu a neděli podniklo asi 75 členů Sokola pražského 
noční a celodenní výlet do Unhoště, lodenického údolí a na Karlův Týn. Jakkoliv výlet ten 
byl velice namáhavým, přece vykonán byl přesně bez překážky, k čemuž zejména příznivé 
počasí přispělo. Výletníci, kteří se sešli v sobotu večer na ostrově střeleckém, nastoupili 
o 8. hod. večerní pochod přes Malou Stranu, Strahovskou branou na Bílou Horu, kdež 
určen krátký odpočinek, po té pak za svitu hvězd a zářivého světla pestrých lampionů 
stoupali dále při veselém zpěvu a v jaré náladě přes Hostivice a Jenč do Unhoště, kamž 
o půl 1 hod. v noci dorazili. Před městem uvítal je tamější Sokol, v jehož středu vstoupili 
Sokolové do Unhoště; kdež po upřímné bratrské zábavě a krátkém občerstvení připravena 
prostá lože v tělocvičně Sokola. V neděli ráno o 7. hod. vyšli výletníci vedeni náčelníkem 
br. Kožíškem v průvodu Sokolů unhošťských a za hlaholu rázných písní pochodových 
z Unhoště a brali přes Svárov a několikráte přeskočivše přes potok kačický k Loděnicům. 
V Loděnicích připraven důkladný oběd v hostinci pana Horáka, načež nastoupen další 
pochod o půl 3. hodině odpoledne romantickým údolím až k sv. Janu pod Skalou. Po 
prohlédnutí krásného místa toho brali se dále namáhavým pochodem přes stráně a úžla-
biny ke Karlovu Týnu, překvapeni hojnými návěstními tabulkami, jež tu klub turistů 
českých zřídil k nemalé výhodě cestujících. U Karlova Týna vyšla Sokolům pražským vstříc 
jednota berounská a zbraslavská, v jichž středu se rozvinula veselá zábava, která ukonče-
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na byla odjezdem do Prahy. Pochodem tím osvědčily výletní čety Sokola pražského svou 
dávnou pověst chodeckou vykonavše hbitě a přesně pochod téměř 12 hodin v době nej-
kratší a bez velké únavy. 
 
 

Blahověst 
5. září 1889 

Strana 394–396 
 
Duchovní správa osady Svárovské.  
Podává Fr. Melichar. 
Kollatura chrámu Svarovského v okresu Unhošťském patřila ve 14. století k arcidiakonatu 
pražskému a k dekanátu Ořechovskému; nyní k vikariátu Slanskému. R. 1384 odvádělo se 
z fary Svarovské 9 grošů papežského desátku. 
Nejstarší známý farář Svarovský byl Jan, jenž koncem roku 1355 poděkoval. Na jeho místo 
dosazen byl dne 8. ledna 1356 Jan Beneš k návrhu Hanky, měštěnína Menšího města 
Pražského, bratří Beneše (Boniconis) a Zdeslava, potom Peška, Svatoslava a Jakuba ze 
Svarova. Tehdy upraven byl spor o právo podací ke kostelu Svarovskému v ten rozum, že 
po smrti nadřečeného Beneše měl právo jmenovati ke zmíněnému kostelu osobu hodnou 
Hanka sám a po jeho smrti střídavě oněch pět bratří. Beneše uvedl na faru farář Unhošť-
ský. (Lib. conf. I. 7.) Beneš zde dlouho neprodlel; neboť již r. 1358 dne 1. října potvrzen 
byl za faráře Svarovského Herman Michalův, kněz Pražský, zase k návrhu opatrného 
p. Hanky po smrti Benešově; jej také uvedl farář Unhošťský. (Lib. conf. I. 67.) 
Před rokem 1380 byl tu farářem Litolt. Týž od zmíněného roku byl oltářníkem při oltáři 
sv. Alžběty v kostele sv. Ducha, jenž patřil jeptiškám řádu sv. Benedikta v Praze. (Tom. 
Děj. Pr. V. 185.) Po něm v létech 1380 a 1383 spravoval osadu Svarovskou Bartoloměj, 
který od r. 1383 byl oltářníkem při oltáři sv. Kříže v kostele sv. Michala na Starém městě 
Pražském (Tom. V. 185.) Po Bartoloměji ustanoven dne 7. ledna 1383 za faráře Frenclin, 
až do té doby oltářník při oltáři sv. Kříže. Podací právo vykonali tehdy Přech, praecentor 
v koleji mansionářů u sv. Víta v Praze, Jan a Drahoslav, bratři ze Svarova, oba Němci; 
Beneš ze Ptíče a Mikuláš z Lipan. Na faru uvedl Frenclina farář Unhošťský. R. 1393 byl tu 
farářem Václav, dříve jahen ve sboru Mansionářů menších při kostele Pražském. (Tom. V. 
147.) 
Po Václavovi dostal faru Otto, ale týž brzy zemřel. Po jeho smrti nastal zase spor o právo 
podací mezi Janem knězem, Drahoslavem bratřími a Bodbou, manželkou (consortem) Dra-
hoslavovou ze Svarova a Marketou, vdovou po Zdeňkovi z Kladna, nyní ve Ptíčích s jedné 
strany a Václavem, jahnem Mansionářů kůru blahosl. P. Marie a Václavem, kožešníkem 
Starého Města ze strany druhé. Spor ten přednesen k rozhodnutí konsistoři, která ustano-
vila za legitimního faráře a rektora kostela Svarovského již řečeného Jana Svarovce, přijav-
ši od něho obvyklou a obyčejnou přísahu. (Tom. V. 196.) 
R. 1400 ustanoven po smrti Janově Mikuláš ze Svarova, klerik řádu premonstrátského ze 
Strahova. (Lib. conf. VI. 20.) Setkali jsme se tedy se dvěma členy vladycké rodiny Karlů ze 
Svarova, kteří věnovali se stavu duchovnímu. Rod pánů Karlů ze Svarova zastával 
v 17. století dědičný úřad zemských strážců vrat a vyhynul počátkem předešlého století. Po 
smrti Mikulášově dosazen r. 1413 dne 7. července k návrhu předešlých Svatoslav, kněz 
z Prahy. (Lib. conf.) 
To bylo před bouřemi husitskými. Kdo obstarával duchovní správu na osadě Svarovské 
v době válek husitských, těžko říci, ale soudíme, že v dobách těch zůstali osadníci bez 
duchovního pastýře. Po válkách těch dosazeni sem farářové od konsistoře dolejší, pod 
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obojí, jak svědčí o tom poslední vůle Kateřiny Žďárské, manželky Gotharda Floriana 
Žďárského, kteří jsouce patroni kostela Svarovského, přiznávali se ke straně pod obojí. 
Praví Kateřina Žďárská ve svém kšaftu toto: „A dále tomu chci, jakož někdy p. Gothard 
Florian Žďárský na smrtelné posteli mně i jinak v tom čase se důvěřil a dožádal: jaký kněz 
ve vsi Svarově, kdež již tělo jeho odpočívá, se chovati má, tomu že každoročně jistá 
summa peněž mimo jiné případnosti vydána býti má; protož pamatujíc na přípověď svou, 
témuž manželi ode mne učiněnou, i tomu chci, aby podle vůle téhož manžela a potom 
i také podle vůle mé tu v též vsi a faře žádný jiný kněz chován a do té církve uvozován 
nebyl, než kněz pravý pod obojí, který by života pobožného, obcování šlechetného byl 
a z učení akademie Pražské a konsistoře pod obojí spůsobou přijímající aby dosazován byl 
a ten aby slovo Boží v jistotě lidu kázal, svátostmi velebnými, tak jakž jest sám Kristus Pán 
o tom při poslední večeři naříditi ráčil, pod obojí spůsobou právě a věrně lidem tělem i krví 
Jeho přesvatou posluhoval. A tomu aby každoročně vydáváno bylo 100 kop, každého čtvrt-
letka po 25 kopách. Item tři rybníky, jeden ve vsi a dva pode vsí Svarovem k jeho 
vlastnímu užívání, též hájek pod kostelem, jenž slove kněžský, též dědiny aby ze dvora 
Červ. Oujezdce nynějším i budoucím farářům časně a jak náleží bez umenšení vorány, 
mrvy ze dvora panského koňmi panskými i z fary sedlskými na táž pole vyváženy, též 
časně osívány bez všelikých ouplatkův aby byly. A totéž obilí, což mu Pán Bůh naděliti ráčí, 
lidé poddaní náležející k téže kollatuře neb faře na jeho, co se žní dotýče, náklad svésti 
darmo aby povinni byli. K tomu aby každý rok dva provazce dříví z lesa Č. Oujezdce, 
kteréž on sám sobě posekati dáti má, lidé poddaní též i votýpky odvésti povinni byli. 
A k službě Boží což zapotřebí a kdy bude, od vrchnosti Č. Oujezdce aby mu víno a každého 
roku k velikonoci jeden beranec a pinta vína, též každou várku z pivovaru Jenečského piva 
bílého soudek a řídkého soudek se vydávalo.“ (DZ. quat. trh. zlatý K. 9) 
Tak nařídila Kateřina Žďárská l. P. 1606, obnovivši zase po dlouhé době faru Svarovskou 
a opatřivši faráře náležitě potřebnostmi tohoto světa.  
Kolik duchovních strany pod obojí přisluhovalo v kostele Svarovském, těžko říci, tolik však 
jisto, že tou dobou působil zde Michal Verner, farář pod obojí, jenž l. P. 1608 dne 15. září 
zde zemřel, jak o tom svědčí náhrobek umístěný ve zdi uvnitř chrámu Páně na straně 
evangelijní nedaleko sakristie. 
Kdo po něm obstarával duchovní správu osady Svarovské až do války třicetileté, zase 
nevíme. V době zmíněné války a ještě dlouho po ní zůstala fara Svarovská, jako přemnoho 
jiných, jednak pro zlobu války, jednak z nedostatku kněžích, bez duchovního pastýře. 
V době války roku 1627 dne 12. února učinil sice Florian Jetřich Žďárský smlouvu s gene-
rálním vikářem řádu Paulánů P. Fr. Richardem, aby jeden kněz a dva bratři téhož řádu na 
faře Svarovské až do roku pořád sběhlého zůstávali a službu Boží v kostele Svarovském 
konali, ale ta smlouva jen na jeden rok ukazuje a více nic. (P. V. Ekert. Posv. m. Pr. 371) 
Osiřelý chrám Páně pustnul, jako pustly mravy lidu, fara sbořena a tak vše zůstalo dlouho 
v sutinách, skoro celé půlstoletí. Teprve r. 1662 kostel zase opraven a duchovní správu 
obstarával farář Tachlovický, později Kladenský a potom zase Tachlovický. 
R. 1734 po smrti Tachlovického faráře Karla Heislera, jenž byl osadám Tachlovické, Sva-
rovské a Hostivické posledním společným farářem, oddělen kostel Svarovský od Tachlovic 
a prvním farářem po tak drahně času ustanoven Tachlovický kaplan Karel Ig. Hladký, 
rodák Kutnohorský, magister filosofie a bakalář bohosloví, jenž zde působil do 12. června 
1737. Odtud dále působili na osadě Svarovské: Karel Schermer od 28. června 1737 do 
13. února 1742. Krištof Jan Forst, ss. bohosloví bakalář, potom kanovník kapitoly Staro-
boleslavské od 10. února 1742–1749. Frant. Xav. Procházka, bakalář bohosloví, rodák 
Berounský, od 12. května 1749–1767, byl dříve kaplanem v Lidicích a dostal se ze Svarova 
za faráře zase do Lidic. Jan Nep. Grim, bakalář bohosloví, od 23. října 1767 do 13. června 
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1773, kdy byl potvrzen na faru do Hostivice. Karel Ström, dříve kaplan v Lidicích od 
15. června 1773 do †22. srpna 1783. Řehoř Bened. Dobiašovský, rodák Kladenský, od 
3. března 1784–1788, kdy přišel za děkana do Hořelice. Po jeho odchodu administroval 
faru Kratochvíl až do 17. září 1788. Od té doby působil zde dlouhá léta od 1. října 1788 do 
5. září 1824 Frant. Hantschl, notář arcibiskupský a dobrodinec chrámu Svarovského. Od 
7. září 1824 do 22. února 1825 administroval Josef Březina a od 9. března 1825 do 
†22. dubna 1866 byl zde farářem Benno Gaube, syn důchodního z Jenče. Týž byl od 
r. 1829 sekretářem vikářství Slanského a od roku 1862 osobním děkanem. Od 10. října 
1866 do 5. února 1877 vedl správu duchovní Alois Růžička. Od 1. června do 25. září 1877 
byl zde farářem Josef Böhm, rodák ze Stelčovse; vrátil se na dřívější svou faru do Cestína. 
Od 28. ledna 1878 opatruje ovčinec mu svěřený Matěj Petráš, rodák z Dolan u Klatov. 
Jako kaplani působili zde: Josef Javůrek, od 6. října 1862–1864, Jan Dyršmíd od září 1864 
do své smrti 23. února 1866, Arsen Veller od 23. února do 10. října 1866. Josef Pospíšil 
admin. 12. července 1877, Vojtěch Houdek od 5. října 1877 do 28. ledna 1878. 
 
 

Národní politika 
24. září 1889 

Strana 6 – inzerát 
 
Sedlářského pomocníka přijme hned J. Majer v Hostivici. 8362 
 
 

Národní listy 
12. října 1889 

Strana 2 
 
Ústřední Matice školská.  Ve dnech 8., 9. a 10. října odvedeny byly pokladně Ústřední 
Matice školské následující dary svatováclavské: […] obce: […], Litovice 12 zl. 20 kr., […] 
 
 

Národní listy 
8. listopadu 1889 

Strana 10 
 
Vyhláška o pronájmu okresních mýt.  
Okresní výbor v Unhošti pronajme v cestě ofertního řízení ku dni 28. listopadu 1889 
o 9. hodině dopoledne ustanoveného výnos mýtných stanic: Unhošti, Přítočně, Hostivici, 
Úhonicích, Hájku, Toskánce, Podkozí, Řebči, Nučicích a Chrustenicích na dobu od 1. ledna 
až do 31. prosince 1890. 
Oferty lze s podáním na každou stanici o sobě aneb na více stanic do započetí ofertního 
řízení opatřené, 10procent vadiem, jakož i poznámkou, že oferentu jsou nájemné podmín-
ky známy a že se jim podrobuje, v kanceláři okresního výboru, kdež podmínky vyloženy 
jsou, zadati. 
Na oferty bez vadia neb na takové, v kterých se oferent odvolává na kauci nájmu r. 1889 
nevezme se zřetele. 
Okresní výbor v Unhošti, dne 1. listopadu 1889. 
Václav Hausmann, okresní starosta. 18311 
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Národní listy 

25. listopadu 1889 
Strana 3 

 
Věstník osobní.  
(Z kruhů úřednictva poštovského a telegrafního.) […] Jmenováni byli: poštmistry: K. Hart-
man v Hořejším Jiřetíně, Antonín Schindler v Hostivicích pro Kolešovice, […] 
 
 

Národní politika 
11. prosince 1889 

Strana 3 
 
Jmenování. Poštmistry byli jmenováni: poštovní administrátor p. Adolf David pro Hostivi-
ce, poštovní expeditor p. Jan Hlavsa pro Dolno Cento; poštovním expedientem v Cerekci 
jmenován p. Alois Koudelka. 
 
 

Národní politika 
18. prosince 1889 

Strana 1 
 
Hospodářská přednáška v Hostivici. Čtenářsko-podpor. spolek Hostivít v Hostivici 
pořádá hospodářskou přednášku 26. prosince o 12. hod. pol. v místnostech spolkových 
u p. Bubníka. Přednášeti bude p. Jos. Dumek, ředitel a člen zemědělské rady o domácím 
hospodářství vzhledem k malomlékařství a o národohospodářské krisi vzhledem k malo-
živnostníkům. 
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Rok 1890 
Svobodný občan 

10. ledna 1890 
Strana 3 

 
„Krakovec“ spolek akademiků západních Čech, pořádá dne 18. ledna t. r. v Hostivicích 
elitní věneček. Hudba vojenské kapely c. a k. pěš. pluku č. 35. Začátek v 7 hod. Vstupné 
1 zl. 50 kr. 
 
 

Národní listy 
16. ledna 1890 

Strana 3 
 
Místa v cukrovarech.  
- Cukrovarnických úředníků, chemicky vzdělaných, v chemické laboratoři v Hostivicích 

na dobu zkoumání řepného semena. Žádosti s průkazy v opisech do konce t. m. řidi-
telství podpůrného spolku admin. a techn. cukrov. úředníků v Praze 831-II. 

 
 

Beseda učitelská 
6. března 1890 

Strana 136 
 
Hostivická Budeč bude míti výroční schůzi dne 15. t. m. o ½ 2. hod. v Hostivicích. 
Program: 1. Formalie. 2. Zpráva jednatelská a pokladní. 3. O došlých dopisech. 4. Volba 
funkcionářů. 5. O psaní na II. stupni obec. školy – v hovor uvede p. Pelikán. 6. Volné 
návrhy. 
 
 

Národní listy 
7. března 1890 

Strana 3 
 
Hostivická Budeč koná výroční valnou hromadu 15. března v Hostivicích. Na programu 
jest hovor O psaní na 2. stupni obecné školy, jejž uvede p. Pelikán. 
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Našinec 

2. dubna 1890 
Strana 3 

 
Slovanský bazar. Pořádací odbor pro Slovanský bazar obrací se k vlasteneckým pp. sta-
vitelům, továrníkům, obchodníkům a vůbec osobnostem, jež by podnik poskytnutím něja-
kého materiálu ku stavbě stanů a improvissovaných budov podporovati chtěli, aby své 
přihlášky v kanceláři Ústřední Matice Školské učinili. Uznání hodnou činnost vyvinují dámy 
pořádající akademii, k nížto dějí se pilně zkoušky ochotným řízením pana K. Bendla. 
Akademie dámská bude asi korunou krásného podniku. K zasýlání darů pro bazar 
a příspěvků jiných jest lhůta do konce dubna prodloužena. Nově zaslaly dary z Prahy: 
sl. Karla Barochová stojan na album, Maryčka Hrdličková pletený pláštík, 2 podložky, 
2 pokrývky, zimní sukni, Božena Kašková pokrývku, pouzdro, mošničku, Marie Hegrová 
vyšívanou pokrývku, Libuše a Božena Šámalovy vyšívané střevíce, utěrák, porculánový tác, 
Marie Rašínová 2 dekorační talíře, 2 porculánové sošky, 2 pagodys, 1 japonský dětský 
service, skleničku s emailovými znaky, porculánová skupina košíčků, 2 misky na popel, 
košíček a perfumenu, bonbonieru salhet (penséc) a 5 zl. na hotovosti. pí. Hana Domková 
spisovatelka 20 er Houbová jídla, 20 er Čokoládová jídla, sl. Ella Damková 3 šálky na kávu, 
12 skleněných talířků, 3 vykládané talíře na ovoce, 3 misky, 2 popelníčky, 6 skleniček, 
rámeček na fotografii, pí. Ludv. Šolcová 12 skvostných skleniček v etui, z Třebechovic 
Adélka Vochočová vyšívanou pokrývku, z Hradce Král. Mařenka Tollmanová zástěrku 
a polštářek na jehly, z Moravan pí. G. Baťová 2 kusy vložek do dáms. košil a Katuše Pasto-
rová pokrývku na postel, ze Břve sl. Albína a Marie Novotných 3 dámské kapesní šátky, 
pokrývku, 6 podložek, tácek na pečivo, Johana Straková z Nov. Etinku několik dělaných 
kytic, ze Smíchova Em. Holoubková rámec na fotografii, košíček na visitky, známku do 
knihy, z Čes. Brodu Olga Šimková Poctivých besed 4 knížky, ručník, ručník a podložku, 
Růžena Pokorná vyšitý ručník, talířek řezaný se džbánkem 2 skleničkami, popelnička, 
z Chocenice M. Fialová pokrývku na stůl, z Vetic Emma a Anna Vrzalovy věšák na kartáče, 
podložku na psací potřeby, z Libně sl. Balounová osm párátek, z Poličky na Moravě 
M. Korejtková košíček na navštivl a podložku, ze Staré Boleslavi Anna Krejná kabelku 
a podložku, z Lysé n. L. L. Marelová vložky do peřin, z Mor. Budějovic zaslala jednatelka 
sl. Vojta Urbancová od různých dárkyň na 30 předmětů a 12 zl. v hotovosti. 
 
 

Beseda učitelská 
17. dubna 1890 

Strana 223 
 
Zasláno! 
Velectěný p. redaktore! 
S ohledem na článek v Učit. Novinách o Ústředním spolku jednot učit. v Čechách račtež 
laskavě dovoliti, abych zde podotknouti mohl, že i já přispěl jsem, arciť skrovnou jen 
měrou, k založení téhož svou myšlenkou i pérem. Již r. 1876 v čís. 25. časopisu 
„Komenský“ jest ve příloze téhož  čísla dopis z „Budče hostivické“, kdež určitě vyslovena 
jest myšlenka konsolidování učit. jednot našich v jednu ústřední zemskou. 
S obzvláštní úctou oddaný Frant. J. Pelz, učitel. 
Hostivice u Prahy, 8. dubna 1890. 
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Národní politika 

2. května 1890 
Strana 6 

 
Hospodářské přednášky pořádané radou zemědělskou království Českého koná ředitel 
p. Jos. Dumek v následujících spolcích v měsíci červnu, a sice: dne 1. června ve Volyni, 
dne 2., 3., 4., 5. a 6. v Blovicích, dne 7., 8., 9. v Sulislavi, dne 12., 13., 14., 15. v Králově 
Dvoře, dne 16., 17., 18. v Chlumci nad Cidl., dne 19. ve Žluticích u Nov. Bydžova, dne 
21. dopoledne v Březině, večer ve Vranovicích, dne 22. dopoledne v Radnicích, odpoledne 
v Lochovicích, dne 23. dopol. v Liblíně, odpoledne v Kozojedech, dne 24. ve Stupně, 
29. dopoledne ve Vokovicích, odpoledne v Hostivicích. 
 
 

Národní politika 
24. května 1890 

Strana 3 
 
Čtenářsko ochotnická beseda Thalia koná dnes v sobotu důležitou členskou schůzi. Přítom-
nost všech členů jest nutná. V neděli pořádá se divadelní představení ve prospěch chudých 
dítek v Hostivicích. 
 
 

Beseda učitelská 
3. července 1890 

Strana 379 
 
Hostivická Budeč bude míti dne 5. července o 2 ½ hod. valnou hromadu v Hostivici. 
Program: 1. Formalie. 2. Přednáška p. Frt. Koníčka o cestě do Paříže a Londýna. 3. Volné 
návrhy. – Hosté budou vítáni. 
 
 

Národní listy 
26. září 1890 

Strana 3 
 
Potvrzené stanovy. Sboru dobrovolných hasičů v Hostivicích v okr. hejtmanství smíchov-
ském. 
 
 

Národní politika 
26. září 1890 

Strana 3 
 
Stanovy dobrovolného hasičského sboru v Hlásce (okr. Žamberk) a v Hostivicích (okr. 
Smíchov) byly c. k. místodržitelstvím potvrzeny. 
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Národní politika 

28. září 1890 
Strana 5 

 
Jubilejní dar svatováclavský. V uplynulém týdnu přijala pokladna Ústřední Matice škol-
ské tyto jubilejní dary Svatováclavské: […] obec Litovice 6 zl. 25 kr., […] 
 
 

Opavský týdenník 
1. října 1890 

Strana 3 
 
Krajané, nezapomínejte na Matici Opavskou! 
Na oltář vlasti. 
[…] 
Jubilejní dar Svatováclavský. V uplynulém týdnu přijala pokladna Ústřední Matice školské 
tyto jubilejní dary Svatováclavské: […] obec Litovice 6 zl. 25 kr., […] 
 
 

Velehrad 
5. října 1890 

Strana 3 
 
Jubilejní dar Svatováclavský. V uplynulém týdnu přijala pokladna Ústř. Matice školské 
tyto jubilejní dary Svatováclavské: […] obec Litovice 6 zl. 25 kr., […] 
 
 

Národní listy 
6. listopadu 1890 

Strana 7 – inzerát47 
 
Vyhláška o pronájmu výnosu okresních mýt.  
Okresní výbor v Unhošti pronajme ofertním řízením na den 20. listopadu 1890 o 11. hodi-
ně dopoledne ustanoveným výnos mýtných stanic: v Unhošti, Přítočně, Hostivici, 
Úhonicích, Hájku, Toskánce, Podkozí, Hřebči, Nučicích a Chrustenicích na dobu od 1. ledna 
až do 31. prosince 1891. 
Oferty lze s podáním na každou stanici o sobě, aneb na více stanic do započetí ofertního 
řízení, opatřené 10% vadiem, jakož i s poznámkou, že oferentu jsou nájemné podmínky 
známy a že se jim podvoluje, v kanceláři okresního výboru, kdež podmínky vyloženy jsou – 
podati. 
Oferty bez vadia, neb takové, v kterých se oferent odvolává na kauci nájmu roku 1890, 
zůstanou nepovšimnuty. 
Okresní výbor v Unhošti, dne 1. listopadu 1890. 
Václav Hausmann, okresní starosta. 18986  
 

                                                 
47  Inzerát byl otištěn také 7. listopadu 1890 na straně 4 
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Národní listy 

7. listopadu 1890 
Strana 7 

 
Ze soudní síně. 
Ztracený zástavní lístek. (Přestupek podvodu.) Před soudem odvolacím. 
Anna Slabochová bydlící v Tejnce u Prahy ubírala se dne 14. května z Prahy domů. Krom 
jiných věcí měla u sebe zástavní lístek na stříbrné hodinky remontoárky, jež zastavila ve 
filiálce c. k. zastavárny v Karmelitské ulici na Malé straně. 
Ještě u Strahovské brány se přesvědčila, že má lístek, když však došla domů, byla cedulka 
ta tam. Ztratila ji. 
I zamířila hned nazejtří do zastavárny, aby ztrátu ohlásila, uslyšela však smutnou zprávu. 
Kdosi přišel s lístkem a hodinky vyplatil. Bylo to na Slabochovou pěkné dopuštění. Nebylyť 
hodinky její, měla jen opatřiti jejich „zástavu“, a když nemohla odevzdati lístek, byla 
nucena koupit majiteli hodinky nové za 25 zl., čímž utrpěla škodu 16 zl. Devět jí na ně byli 
půjčili. 
Za nějaký čas však – ejhle – objevily se hodinky v malostranské zastavárně opět. Tento-
kráte na ně půjčili jen 8 zl. Když byly hodinky Slabochové okázány, poznala s určitostí, že 
jsou to ony, na něž lístek ztratila. Nyní byly zastaveny na jméno Huka. 
Huka, Huka – to jméno Slabochová znala. Povozník, který bydlí také v Tejnce! Spěchala 
k němu, kde že našel cedulku a proč si ji nechal. Huka odvětil, že lístek nenašel, nýbrž 
koupil od nějakého neznámého u Hostivic za 2 zl. a že si hodinky vyplatil, načež je za 
nějaký čas zastavil, když potřeboval peníze. 
Slabochová nevěřila tomuto vysvětlení, udala věc na policii a dne 22. srpna konáno bylo 
s Hukou u smíchovského okr. soudu přelíčení. Byl obžalován pro přestupek podvodu zata-
jením nálezu. Při líčení vyprávěl věc právě tak, jako před tím Hukové, ale soud nevěřil 
historii o „neznámém“ prodavači lístku, nýbrž uznal Huku vinným přestupkem podvodu 
a vyměřil mu třídenní vězení s postem, krom čehož měl vrátit zástavní lístek Anně Slabo-
chové aneb jí zaplatit škodu 16 zl. 
Huka odvolal se z tohoto rozsudku panem drem. Stelzrem a trval na svém tvrzení, že lístek 
nenašel, nýbrž koupil, aniž ovšem může naznačit osobu, od které. 
Včera došlo k odvolacímu řízení před čtyřčlenným senátem, jemuž předsedal rada p. Al. 
Müller. K líčení dostavila se soukromá účastnice pí. Slabochová, za Huku dostavil se obháj-
ce jeho pan dr. Stelzer. Žalobu zastával subst. st. zást. p. dr. Kaplan. 
Po přednesení sporu a přečtení listin ujal se odsouzeného Huky obhájce jeho velmi horlivě 
a šťastně. Dovozoval, že žaloba ničím nedokázala, že Huka lístek nalezl, aniž vyvrátila jeho 
tvrzení, že lístek koupil. On ovšem tvrdí, že jej koupil od neznámého člověka, kterážto 
výmluva tak často slýchána u soudu. Ale v tomto případě není dokázána bezpodstatnost 
tvrzení toho. Prodejem lístků zástavních živí se lidé, které kupující skutečně nezná a visitku 
od nich nežádá. Jsou to lidé, kteří z příčin pochopitelných se nepředstavují a prodavše 
lístek rychle se ztrácejí. Jsou známí tito špekulanti, potloukající se kolem zastaváren, po 
krčmách a kavárničkách a nabízející neodbytně lístky na krásné věci. Jest dokázáno, že se 
Huka nesetkal s takovýmto prodavačem? Na hodinky bylo půjčeno 9 zl., stály jistě nej-
méně za 12 zl., proto jej Huka za 2 zl. koupil. Nejpádnějším však důkazem, že si Huka 
nebyl vědom viny – uváděl obhájce – jest, že hodinky ty za krátký čas zastavil v téže 
zastavárně, odkud je byl vyplatil, a to na vlastní svoje jméno, což by nebyl učinil, kdyby 
byl lístek nalezl. V tom případě mohl se domysliti, že bude po „poctivém nálezci“ pátráno, 
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a sice nejdřív v zastavárně samé, kdež by mohl uváznouti. Z té příčiny žádal obhájce, aby 
obžalovaný byl propuštěn. 
Veřejný pan žalobník uvedl naproti tomu, že je pravděpodobná koupě lístku, Hukou před-
stíraná. Dne 14. května Slabochová lístek ztratila, dne 15. byly hodinky již vyplaceny. Kde 
se vzal ten lístek ihned v Hostivicích a kde se tam vzal náhodou i Huka, kterýž lístek koupil 
a bez meškání pro hodinky spěchal? To jest okolnost podezřelá velice, i trval pan žalobce 
na žalobě. 
Soud však po krátké poradě vyhověl návrhu obhájcovu, zrušil rozsudek prvního soudu 
a sprostil Huku obžaloby. V důvodech řečeno, že není dokázáno, že Huka lístek nalezl. 
Není sice také dokázána pravdivost jeho tvrzení, že koupil lístek od neznámého, avšak 
z důvodů psychologických může se tato výmluva na pravdě zakládati. Tomu nasvědčuje 
poslední vývod, panem obhájcem pronesený. Okolnost, že Huka zastavil znova hodinky 
v téže zastavárně, odkud je vyplatil, a že je zastavil na své jméno – musilť by byl tušit, že 
po nich bude pátráno – nenasvědčuje, že by byl cedulku nalezl. A jelikož jinak vina jeho 
dokázána není, osvobodil jej soud od žaloby. 
Poškozená Slabochová odkázána na pořad práva soukromého. 
 
 

Národní politika 
8. listopadu 1890 

Strana 10 
 
Vyhláška o pronájmu výnosu okresních mýt.  5828 
Okresní výbor v Unhošti pronajme v cestě ofertního řízení ku dni 20. listopadu 1890 
o 11. hodině dopoledne ustanoveného výnos mýtných stanic: v Unhošti, Přítočně, Hos-
tivici, Úhonicích, Hájku, Toskánce, Podkozí, Hřebči, Nučicích a Chrustenicích na dobu od 
1. ledna až do 31. prosince 1891. 
Oferty lze s podáním na každou stanici o sobě aneb na více stanic do započetí ofertního 
řízení, opatřené 10% vadiem jakož i s poznámkou, že oferentu jsou nájemné podmínky 
známy a že se jim podrobuje, v kanceláři okresního výboru, kdež podmínky vyloženy jsou, 
podati. 
Na oferty bez vadia nebo na takové, v kterých se oferent odvolává na kauci nájmu roku 
1890, nevezme se ohledu. 
Okresní výbor v Unhošti, dne 1. listopadu 1890. 
Václav Hausmann, okresní starosta.      
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Národní politika 
19. listopadu 1890 

Strana 2 
 
Z Hostivic u Prahy. (Hasičský spolek.) Obec naše ač přes tisíc obyvatelů čítá, postrádala 
dosud hasičského sboru, spolku pro obec i okolí důležitého. Zastupitelstvo obecní zakou-
pilo nyní od firmy Smekalovy pěknou stříkačku a pak svolalo občanstvo zdejší i okolní 
k valné schůzi, aby uradilo se o zařízení sboru. Shromáždění zvolilo ze středu svého výbor, 
jemuž předsedal p. učitel Emil Píša. Výbor ten provedl přípravné práce a po schválení 
stanov svolal valnou hromadu na 16. listopadu, ve které hasičský spolek ustavil se takto: 
Za předsedu zvolen Emil Píša, místopředsedou p. A. Tůma, jednatelem p. V. Kozák, 
velitelem p. A. Ibl a pokladníkem p. J. Kubr. Sbor přistoupí za člena župní hasičské jednoty 
„Žďár“ a prostřednictvím této k hasičské jednotě zemské. Doufáme, že výbor se přičiní, 
aby tento nový sbor důstojně rozmnožil řady hasičstva českého. Činnosti jeho voláme 
„Na zdar!“ 
 
 

Národní listy 
27. prosince 1890 

Strana 3 
 
Věstník vojenský.  
Poručíky v záloze jmenováni byli: u pěchoty: 
[…] 
u pěších českých pluků: 
[…] 
u pluku 28: […], dále Frt. Hanuš v Hostivicích, […] 
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Rok 1891 
Národní listy 
26. ledna 1891 

Strana 2–3 
 
Ze soudní síně. 
Dr. Zelmer a jeho „asekurace“. (Zločin podvodu.)  
Před soudem porotním. 
Za velikého napjetí obecenstva poměrně nečekaného – neboť vydán byl obmezený počet 
vstupenek – započalo dnes dopoledne dlouho očekávané závěrečné líčení s MUDrem. Leo-
poldem Zeimerem z Dušník a jeho spoluviníky. 
MUDr. Leopold Zeimer, žid, jest 51 let stár a byl dosud praktickým lékařem v Dušníkách. 
Obviněn jest z několikanásobného podvodu, spáchaného pojišťováním lidí nemocných 
u rozličných pojišťoven. 
Vedle dra Zeimera zasedli Frant. Špaček, 55letý bývalý mlynář, nyní bytem v Kosoři, Josef 
Špaček, bratr předešlého, 58letý ženatý rolník v Jinočanech, a manželka tohoto, 54letá 
Marie Špačková. 
František Špaček obviněn jest ze zločinu podvodu jako dr. Zeimer; manželé Josef Špaček 
a Marie Špačková žalováni pak jsou pro spoluvinu na zločinu podvodu. 
[…] 
Za porotce vylosováni pánové: Josef Přistoupil, statkář v Libušíně, Ant. Formánek, majitel 
parního mlýna ve Slaném, Jan Kniha, pekař a spolumajitel domu v Praze, Josef Procházka, 
rolník v Bráníku, František Frolík, krupař v Dejvicích, František Kuber, rolník v Hostivicích, 
Ferd. Fischer, pachtýř dvora ve Slaném, Ant. Ferles, majitel hospodářství v Čelákovicích, 
Antonín Svět, majitel statku ve Staré Libni, Jan Vyšín, rolník ve Velké Jenči, Václav Přibaň, 
majitel domu na Smíchově, Josef Pelant, statkář ve Vtelně. 
Za náhradníky vylosováni pp.: Frant. Šercl, stavitel v Podole u Prahy, a Vojtěch Richter, 
sládek v Petrovicích. 
[…] 
 
 

Národní listy 
7. března 1891 

Strana 3 
 
Budeč hostivická koná výroční valnou hromadu dnes o 2. hodině odpol. v Hostivici. 
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Národní listy 
28. dubna 1891 

Strana 7 
 
Velect. pp. kolegům, již absolvovali učitelský ústav na Malé straně v Praze roku 
1866.  
Kollegové! 
Od prázdnin památného, pohnutého roku 1866, kdy pod nátlakem pruských jehlovek 
a bodáků rozešli jsme se do různých končin vlasti před obyčejným ukončením školního 
roku – od památných těch prázdnin uplynulo celé čtvrtstoletí, kteréž snad i rozdílnou 
měrou působilo na naše osudy ve službě, rodině, společnosti atd. Kdož by z nás nevzpom-
něl sobě oněch dob jara života našeho, kdy za přísného na ústavě panování Maresche, 
Czeschika, Marschnera a pod. hlaholily ku českým srdcím našim, germánským duchem 
tísněným, lahodné zvuky milé mateřštiny, jíž k nám v osamocených, opuštěných chvílích 
vlídně a přátelsky promlouvali tehdejší vzorní i výteční učitelé: kat. P. K. Schwarz, zesnulý 
světící biskup, dále pak J. Vlk, Ed. Vittich, jakož i zvěčnělý znamenitý hudební skladatel 
Sigm. Kolešovský a ryzí vlastenecký Josef Kobera? – Kdož by z Vás nezatoužil vřele po 
tom, abychom po tak dlouhé dob, pro mnohého snad i pohnuté době, opět se uhlídali 
v tváří v tvář? – Vítaná k tomu příležitost naskytuje se zajisté letošního roku o valném 
sjezdu našem v Praze, jenž zvláštního významu zemskou jubilejní výstavou nabývá. 
I sejděmež se proto, přátelé drazí a milí, bratři v těžkém povolání, na určitém místě 
v dotčených dnech sjezdu, bychom spolu přátelské slůvko vyměniti a pravicí sobě na 
vzájem podati mohli. 
Pozdrav Vám buď všem srdečný a vřelý z dědiny podbělohorské u matičky Prahy. 
Návrhy příslušné přijímá ochotně František J. Pelz, učitel v Hostivicích u Prahy. 
 
 

Národní politika 
26. května 1891 

Strana 4 
 
Slabá stránka našeho školství. Nedá se sice nikterak popříti, že školství naše za pos-
ledních let ve mnohém směru i co vnějšího zařízení i co do způsobu ve sledování hlavních 
svých účelů znamenitě pokročilo: avšak přes veliké utěšené pokroky dotčených druhů 
neblahé dojmy činí stálé pozorování, že přemnohé a jmenovitě malotřídní školy tak jsou 
nepřetržitě přeplněny žactvem, že i ve zdravotním i duševním vývoji dítek účelům svým 
vyhověti nemohou. Z veřejných škol v Čechách, jichž jest 4 861, jest přeplněných dětmi 
1 159, ač po ustanoveních zákonitých (§ 11. zák. ř. ze dne 14. května 1869) neodkladně 
mají se rozšiřovati školy, kdekoli se objeví průběhem tří let pro jednu třídu počet dítek 
80 překračující. Ale jakkoli zákon jmenovaný platnosti nabyl již před 20 roky, ve skuteč-
nosti účinek jeho málo se pozoruje. Abychom mnohými čísly čtenáře nenudili a nezabíhali 
do rozlehlých krajin, uvedeme na doklad oprávněnosti výroku svého školy ze dvou hlavní-
mu městu našemu nejbližších okresů, totiž z karlínského a smíchovského. V prvém nalézá 
se 10, v druhém 14 obcí školních, v obou tehdy 24, ve kterých dotčený zákon ještě plat-
nosti se nedomohl. V karlínském okresu má přes pět let ve Staré Boleslavi pětitřídní škola 
přes 80 dítek po třídách svých; podobně tomu ve Velkých Čakovicích, v Čelakovicích, 
v Kejích, Líbeznici, ve Vodolce a ve Vysočanech. Jednotřídní škola v Hlavenci má přes 
100 dítek, ve Skorkové téměř 100, a dvoutřídní v Kozlech 194! Ve smíchovském okresu 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada B – svazek č. 1 
Hostivice ve starých novinách do roku 1918  218 
 

 

 

v naznačeném směru zvláště neblaze vyniká dvoutřídní škola v Železné o 243 dětech, pěti-
třídní škola s pěti pobočkami v Košířích o 903 dítkách, v Rapicích čtyřtřídní o 426 dětech. 
Podobně přeplněné školy mají Davle, Hostivice, Hostouň, Kosoř, Liboc, Lipany, Mníšek, 
Nebušice, Ořech, Střešovice, Štěchovice, Tuchoměřice a Únětice. Tak-li tomu na blízku 
sídla nejvyšších úřadů školských, jak může tomu lépe býti v obcích odlehlejších? Bylo by 
dobře, aby na okresních poradách učitelských k věcem těm bedlivě se přihlíželo, zvláště od 
učitelů škol malotřídních, kterým práce učitelská poměrně nejobtížnější (při dětech různých 
stupňů v jejich vývoji) přeplňováním tříd ke všemu tomu ještě více se ztrpčuje. 
 
 

Národní listy 
22. července 1891 

Strana 2 
 
Bezohlednost na buštěhradské dráze. V neděli dne 19. července shromáždilo se na 
stanicích buštěhradské dráhy v Unhošti, Jenči, Hostivicích a Ruzýni značné množství lidu 
z okolí, který odjeti chtěl do Prahy k návštěvě zemské jubilejní výstavy. Na každé stanici 
čekalo nejméně 100 osob, počet, který zasluhuje, aby přibrány byly vozy, ne-li aby vypra-
ven byl celý nový vlak. Když o ½ 7 hod. vlak přijel do Unhoště, nebylo ve vagonech 
III. třídy ani místečka, také II. a I. třída byly částečně obsazeny. Zřízenci nechtěli vůbec 
dovoliti, aby obecenstvo do vlaku vstupovalo. Totéž opakovalo v Jenči, Hostivici a Rusíni. 
Vagony osobní i nákladní byly v pravém slova smyslu přeplněny. Přednostové mohli sice 
telegraficky žádat za vypravení druhého vlaku, zejména, když na stanici Vejhybce připra-
vena je lokomotiva a také osobních vozů je tam dostatek, ale to se nestalo. Přednostové 
vymlouvali se, jak jen mohli. Konečně přišel telegrafický rozkaz, aby jízdní lístky cestujícím 
byly odebrány. Pokladníci vrátili tedy peníze a davy rozhorleného lidu ubíraly se buď 
k domovu, nebo na dráhu duchcovskou, nebo pěšky do Prahy. – Na jenečské stanici 
vráceno bylo 120 lístků. Bezohlednost buštěhradské dráhy k obecenstvu jest nyní předmě-
tem všeobecných úvah v tamější krajině. Byloť zjištěno, že lidé, kteří do vlaku se dostali, 
vecpáni byli do vozů určených k dopravě dobytka, kdež ani řádného sedadla nebylo. Tak 
neměla by jednat dráha, vedoucí krajem ryze českým, vůči návštěvníkům zemské výstavy. 
  
 

Národní listy 
31. července 1891 

Strana 2 
 
Z Hostivic u Prahy. Pan J. Wohanka, majitel velkozávodů v Praze a ve Vídni a říšský pos-
lanec věnoval k žádosti učitele v Hostivicích pana Frant. J. Pelze chudým školním dítkám 
zde 50 vstupenek do jub. zemské výstavy, začež mu buďtež vzdány nejvřelejší díky. 
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Národní listy 
19. srpna 1891 

Strana 2 
 
Nebezpečná střelba. Nádeník Ant. Bubal ze Stodůlek hlídal s několika soudruhy svými 
v noci na včerejšek na poli v Hostivicích u Unhoště posečené obilí. Aby zlodějům nahnali 
strachu a ukrátili sobě dlouhou chvíli, vypalovali patrony. Bylo však při tom velice 
neopatrni. Jedna patrona předčasně vybuchla a náboj zasáhl obličej Bubalův a zranil mu 
nebezpečně oko, tak že nejspíše na ně oslepne. Také ve tvářích utrpěl popáleniny. Těžce 
zraněný byl dopraven do všeobecné nemocnice. 
 
 

Národní politika 
19. srpna 1891 

Strana 3 
 
Neopatrná střelba. Nádeník A. Bubal ze Stodůlek hlídal na dnešek v noci s několika 
soudruhy na poli v Hostivicích u Unhoště obilí. Aby nahnali polním slodějům strachu, 
vypálili několik patron, z nichž jedna zasáhla tak nešťastně Bubalův obličej, že přijde 
nejspíše o oko. Mimo to utrpěl nešťastný muž v obličeji velice povážlivé popáleniny. 
Bubela byl dopraven do všeobecné nemocnice. 
 
 

Národní listy 
29. srpna 1891 

Strana 8 – inzerát 
 
Díků vzdání.  
Pokládáme sobě za povinnost všem, kteří ku slavnosti svěcení praporu Bratrstva Svornosti 
v Dušníkách, odbývané dne 9. srpna 1891 přispěli, poděkovati. Zejména srdečně děkuje-
me veledůst. pánu, panu P. Jos. Šabatovi, kanovníku a děkanu v Hořelicích, za nezištné 
vykonání obřadů církevních. Dále srdečně děkujeme Jeho Blahorodí pánu, panu Jos. 
Srbovi, statkáři v Chrášťanech a protektoru spolku za obětavé přispění. Též srdečné díky 
velectěným paním, pí. Magd. Janouškové z Dušník, matce praporu, pí. Kat. Hustolesové 
z Dušník, kmotře praporu a spanilomyslné družičce, slč. Bertě Hustolesové z Dušník, jakož 
i všem druhým spanilým družičkám z Dušník i z okolí. Též srdečně děkujeme sl. obec. 
zastupitelstvu a veškerému občanstvu obce dušnické za okrášlení svých příbytků a za 
hmotnou podporu spolku věnovanou, ct. učitelstvu v Hořelicích, dále ct. spolkům a depu-
tacím za laskavé se dostavení, a sice: spolkům vojen. vysloužilců v Dušníkách, Hluboče-
pích, Jinonice-Butovicích, Unhošti, Buštěhradě, Košířích, Hostouni, Domobraně a s. tělo-
cvičné jednotě Sokol v Košířích, podpůrným spolkům v Ořechu, Slovanu v Žižkově, Řepích, 
Ruzíni, Stodůlkách, Zlíchově, Hostivicích, hasičským sborům v Dušníkách, Hostivicích, 
Úhonicích, řemeslnickým, čtenářským a hospodářským besedám ve Zbuzanech, Chuchli, 
Berouně, Hostouni, Veleslavínu, v Břevnově, místnímu odboru Ústř. matice školské 
a všem, kdož pomohli jakýmkoliv spůsobem lesk slavnosti zvýšiti. 
V Dušníkách, dne 23. srpna 1891. 16634 
Za výbor: Jos. Chot, t. č. jednatel; Fr. Šmíd, t. č. předseda. 
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Prodej zelí. 
U c. a k. dvora Hostivice (stanice buštěhradské dráhy u Prahy) jest velmi pěkné zelí, na 
ploše 3 hektarů (15 měr) vypěstované, cestou ofertní na prodej. 
Oferty přijímá c. a k. vrchní správa v Jenči, pošta Hostivice, do poledne, dne 23. září t. r. 
Tamtéž lze nahlédnouti v podmínky prodeje. 18007 
 
 

Národní politika 
16. září 1891 

Strana 2 
 
Ze soudní síně. 
Socialista Václav Sturz před porotou. Majitelem, vydavatelem a zodpovědným redak-
torem zdejšího časopisu „Záře“ jest od loňského prvního máje Václav Sturz ze Smíchova, 
33 let starý, železolitec, bez vyznání, příslušný do Litovic, který se vydává již několik let za 
jednoho z vůdců a náčelníků hnutí sociálně-demokratického v Čechách a jest znám z čet-
ných procesů, do kterých byl pro své nájezdy proti různým osobám zapleten. 
Sturz byl již trestán pro četné tiskové přestupky, dále pro přestupek proti veřejnému poko-
ji a řádu vězením třínedělním a pro přestupek krádeže vazbou třídenní. 
Jeho list „Záře“ nese sice hrdý titul „časopisu pro šíření pravdy a osvěty“, vskutku však 
vyskytují se v něm zhusta články a polemiky, které se malou osvíceností a pravdomluv-
ností honosí. 
Hlavně katolické duchovenstvo stává se zde terčem vášnivých útoků, v nichž užívá se 
tendence v tónu, který se stal již pověstným. 
Letos 14. března otištěn byl v „Záři“ dopis ze spojených obcí Pluhova, Žďáru a Mostečné, 
v kterém pisatel napadl dp. faráře ze Žďáru Františka Vodičku způsobem neurvalým, 
obviniv jej z lichvy, vyděračství a jiných skutků nepočestných. 
Dp. farář Vodička byl tehdy zvolen za volitele poslance do rady říšské a to zavdalo nepřá-
telům jeho příčinu k nájezdu, ve kterém byla obsažena spousta surových urážek. 
V „Záři“ Sturzově tvrdilo se, že pan farář dře lidi bez nože vysokou štolou a že vydělává 
peníze i jiným způsobem, dále že nahromaděné peníze své na směnky půjčuje lidem, kteří 
pak musí tancovati, jak sám chce, při pohřbech není prý ani řeči a smlouvání, a když 
chuďas nemůže platit, je prý stíhán od kněze advokátskými žalobami. Pisatel famosního 
článku varoval dlužníky žďárské, aby se faráři svému na kolik hodin cesty vyhýbali, ježto je 
prý utlačí, jak by to žádný žid křesťanu neučinil. Zůstane-li pak déle farářem, ostříhá prý 
vydřidušskou štolou ubohé ovečky, že na nich vlasu nezůstane. 
Tyto pomluvy a klepy zavdaly důvod k trestní žalobě, kterou dp. farář Vodička podal na 
majitele „Záře“, „socialistu“ Šturce, a tento ocitl se dnes před zdejší porotou, obviněn jsa 
z přečinu utrhání na cti. 
Líčení se Šturzem počalo dnes o 9. hod. dopol. a jest k němu předvoláno velké množství 
svědků, které vede obviněný na důkaz pravdy svých utrhačných slov. 
Tribunál porotní sestává z rady z. s. p. dra Prušáka jako předsedy a z rady z. s. Jos. 
Hoffmanna a adjunkta Kloubka jako přísedících. 
Václava Šturce hájí p. JUDr. Podubecký, žalobce zastupuje pak p. JUDr. Alfred Hrdlička. 
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Když obviněný, s kterým se dostavil do soudní síně zástup jeho přívrženců, rozhodně pro-
hlásil, že na žádný dobrovolný smír nepřistoupí, přikročil předseda k vylosování porotců, 
jimiž jsou tentokráte pánové: Turek Jan, majitel vinic v Mlazovicích, Suchý Karel, ředitel 
sklárny na Zlíchově, Novák Adolf, obchodník v Hostivicích, Liška Josef, majitel domu 
v Staré Libni, Panoš Václav, hostinský ve Zbuzanech, Rezek Jindřich, obchodník v Mod-
řanech, Šeda Ant., majitel domu v Nuslích, Chmelař Václav, majitel domu v Brandýse nad 
Labem, Michovský Adolf, statkář v Kralupech, Šíma Antonín, rolník v Malém Újezdě, Engel 
Ludvík, majitel domu ve Vršovicích a Škván Bedřich, sládek v Motole, náhradníkem pak 
Vilém Kraus, obchodník v Chýňavě. 
Přelíčení s Václavem Sturzem skončí dnes pozdě na večer, my pak přineseme o jeho 
výsledku v zítřejším ranním listě obšírný referát.             K–a. 
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Hudební vzpomínky na jubilejní výstavu množí se vesele dále. Učitel v Hostivicích u Prahy 
p. Frant. J. Pelz, původce známého národního pochodu sokolského „Lví silou“, složil ku 
slavnosti dovršení druhého milionu nový kvapík: „Dvoumiliontý“ a polku franc. „Sličná 
Holanďanka“ pro veliký vojenský smyčcový orchestr. Jmenované skladby věnovány jsou 
výkonn. výboru všeob. zemské jub. výstavy. Od skladatele pochodu „1 000 000“ vyšel 
nový pochod s textem tentokráte pro celý 4 hlasný sbor rozepsaným. Nezadá nikterak 
milionu prvému. Skladba jest nově upravené a rozmnožené trio z pochodu „Výstava“ od J. 
Holého. 
 
 

Národní politika 
6. října 1891 

Strana 5 – inzerát 
 
Díků vzdání. 
Všem, kdož hašení se požáru vzniklého dne 21. září t. r. ve Stodůlkách v čís. 10 súčastnili 
a jakýmkoliv spůsobem k uhašení ohně přispěli a takto dalšímu neštěstí zabránili, zvláště 
pak slavným sborům dobrovolných hasičů z Řeporyje, z Jinonicí-Butovicí, z Malého Břevno-
va, z Hostivice a ze Stodůlek, dále všem pp. občanům ze Stodůlek a z okolních obcí, kteří 
svými potahy dopravu vody a odvážení hořlavých zbytků obstarali a taktéž všemožně se 
o hájení našeho majetku vynasnažili, dále důstojnému p. děkanu Jos. Kuchynkovi, p. Jos. 
Zelinkovi, statkáři v Chabech, Jos. Havlůjovi, Fr. Neradovi, starostovi, V. Kotouči v Řepo-
ryjích, Fr. Prchalovi, veliteli dobrovolných hasičů, buďtež naše díky nejvroucnější. 
Zároveň klademe sobě za povinnost vzdání nejvřelejší díky slavné české vzájemné pojiš-
ťovně v Praze za správné a rychlé vyšetření škody a její nahražení. 
Ve Stodůlkách, dne 4. října 1891. Matěj a Terezie Kejhovi. 5003 
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Dodatečně k hudebním vzpomínkám na jubilejní zem. výstavu. Ku slavnosti zakončení 
zem. výstavy složil dále učitel p. Frant. J. Pelz v Hostivicích u Prahy: „Slavnostní pochod“, 
zpracovaný dle vzoru sokolského pochodu „Lví silou“ (zadán jest kapele p. Švarce) a polku 
franc. „Podřipanka“ (zadána kapele c. a k. pěš. pluku č. 28). Obě novinky provozovány 
budou na rozloučenou v neděli dne 18. října. 
 
 

Národní listy 
1. listopadu 1891 

Strana 4 
 
Ze soudní síně. 
Vylosování porotců. Senátem c. k. zemského soudu, sestávajícím z předsedy dvor. rady 
p. Jana Procházky a přísedících radů pp. dr. Vokouna a Krčmáře, za přítomnosti náměstka 
státního zástupce p. dr. Kaplana a zástupce advokátní komory p. dr. Tomáše Černého, 
vykonáno bylo včera vylosování porotců pro šesté, poslední období porotní letošního roku, 
které započne dne 16. listopadu. 
Za porotce hlavní vylosováni byli pp.: […] Václav Bubník, hostinský a řezník v Hostivicích, 
[…] 
 
 

Národní listy 
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Hlavní výbor pro národopisnou výstavu československou v Praze 1893 měl ve středu 
11. listopadu o 5. hod. odpolední schůzi na radnici staroměstské. […] 
Ve prospěch výstavy složil p. J. Ort příspěvek 500 zl. a p. řed. F. A. Šubrt 100 zl. Ke sbírání 
materiálu pro výstavu přihlásili se pánové Hamáček, řídící učitel ve Lhenicích, F. Jun, 
jednatel hospod. spolku vodňanského, J. Valchář, učitel ve Studené a Pelc, učitel v Hosti-
vicích. […] 
 
 

Národní listy 
19. listopadu 1891 

Strana 10 
 
Hasičská, pro čtyřhlasý mužský sbor, k níž slova i hudbu napsal Frant. J. Pelz, učitel 
v Hostivicích u Prahy, vyšla nákladem F. Hoblíka v Pardubicích jako příloha k čís. 2 „Bes. 
Malých“. 
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Dar Svatováclavský byl dále ve dnech 15.–19. listopadu pokladně Ústřední Matice 
odevzdán od těchto p. t. dárců: […] obce: Hostivice zl. 8,85, […] 
 
 

Národní listy 
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Strana 2–3 
 
Spolehlivý kočí. Ku zprávě uveřejněné pod tímto titulem v odpoledním vydání našeho 
listu dne 16. t. m. sděluje se nám: Pan J. Kratochvíl, hostinský na „Tůmovce“ u Kojetic, 
meškaje v Praze za obchodními záležitostmi a pročítaje zmíněné číslo „Nár. listů“, překva-
pen byl nemálo zprávou, že téhož dne dopoledne zastavil před jeho stavením povoz, 
v novinách blíže označený. Vrativ se k večeru domů, pídil se hned po onom podezřelém 
kočím, i dozvěděl se, že týž nemaje čím by vzešlý dluh v hospodě zaplatil, jednoho koně 
s vozíkem zastavil a s druhým ujel. Ihned oznámil to pan Kratochvíl na nejbližší četnické 
stanici v Mratíně a pátral s četnictvem po stopě zmizelého kočího, kterouž také v Brandý-
se n. L. objevili. Avšak i tam přistihli jen koně, prodaného za 95 zl., na kteroužto částku 
kočí 55 zl. byl obdržel a pak beze stopy zmizel. O nálezu podal pan J. Kratochvíl majiteli do 
Jenče telegrafickou zprávu. Pan Malý po složení záruky 55 zl. u depositní kasy v Brandýse 
odcizené koně i s vozíkem šťastně domů dopravil. Ochota p. Kratochvíla, jakož i činnost 
četnictva v Mratíně, Brandýse, Čakovicích a v Hostivici zasluhují uznání. „Spolehlivý“ kočí, 
který si jiné jméno dal, byl konečně brandýským četnictvem dopaden a soudu dodán. Kůň 
za 95 zl. prodaný má ceny nejméně 300 zl. Podotknouti sluší, že rolník p. Malý z Jenče, 
který hned po zmizení koní telegraficky četnickou stanici v Hostivicích o krádeži uvědomil, 
odebral se také na pražské policejní řiditelství se žádostí, aby nařídilo podřízeným orgánům 
pátrati po zloději. Žádosti této nebylo však vyhověno, ani když se nabízel vzešlé výlohy 
zapraviti. 
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1. prosince 1891 
Strana 7 – inzerát48 

 
Vyhláška o pronájmu výnosu okres. mýt.  
Okresní výbor unhošťský pronajme ofertním řízením výnos mýtných stanic: ve Velkém Pří-
točnu, v Unhošti, Hostivici, Úhonicích, Toskánce, Hájku, Podkozí, Nučicích, Řebči a Chrus-
tenicích na dobu od 1. ledna až do 31. prosince 1892. 
Ofertní řízení ustanoveno jest ku dni 10. prosince 1891 o 10. hod. dopoledne v kanceláři 
okresního výboru a lze oferty s podáním na každou stanici o sobě aneb na několik stanic 
do započetí ofertního řízení opatřené 10proc. vadiem, jakož i poznámkou, že oferentu jsou 
nájemné podmínky známé a že se jim podrobuje, podati. 
Podmínky nájemné vyloženy jsou v kanceláři okresního výboru. 
Na oferty bez vadia neb na takové, ve kterých se oferent odvolává na kauci následkem 
nájmu mýtného výnosu roku 1891 nevezme se ohled. 
Okresní výbor v Unhošti, dne 25. listopadu 1891.   
Václav Hausmann, okresní starosta. 23035 
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Podvodník. Jan Hojdar, 30letý nádeník z Vratkova u Prachatic, dal si zhotovit razítka 
obecního úřadu ve Vratkově a padělal jimi suchou pečetí pracovní knížku i vysvědčení. 
Těchto dnů seznámil se s kovářem Fr. Žižkou, jemuž namluvil, že obdrží výnosné místo 
jakožto panský kovář v Hostivicích, a žádal za sprostředkování odměnu. Kovář slíbil 
odměnu až po obdržení služby, odebral se do Hostivic, kde však nebylo žádné místo 
kováře uprázdněno a Žižkovi způsobeny cestovní výlohy v obnosu 4 zl. Před 4 dny potkal 
Žižka podvodníka a dal ho zatknouti. Při prohlídce šatů byly nalezeny padělané pracovní 
knížky, vysvědčení i razítka, načež Hojdar dodán zemskému trestnímu soudu do vyšetřo-
vací vazby. 
 
 

                                                 
48  Inzerát byl otištěn také 3. prosince 1891 na straně 8 a rovněž v Národní politice z 1. prosince 1891 na 

straně 6 
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Strana 3 
 
Učitelské a školské zprávy. Budeč hostivická bude odbývati výroční schůzi dne 16. 
t. m. o 2. hod. v Hostivicích. Mezi jiným v rozhovor uvede p. E. Píša, učitel z Hostivic: 
„Kterak oslaviti památku 300letých narozenin J. Am. Komenského“ a p. Vaněček, říd. učitel 
z Vokovic pojedná: „Kterak zúčastniti se národopisné výstavy v r. 1893“. 
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Ze Zlejčína. (Pův. dopis) Místní odbor „Nár. Jednoty pošumavské“ pro Řepy a okolí konal 
dne 6. ledna t. r. výroční valnou hromadu ve Zlejčíně. Po odbytých formaliích přikročeno 
k volbě nového správního výboru na letošní rok. Zvoleni jsou následující pp. ze Řep: Frant. 
Kratochvíl za předsedu, Jaroslav Hornof za jednatele, Jos. Auřada za pokladníka; Ant. 
Horešovský ze Zlejčína a Jos. Piskáček z Ruzýně za členy výboru. Za náhradníky pp. Jos. 
Chalupa a Ant. Landa ze Zlejčína. Za revisory účtů pp. Jos. Havlůj ze Zlejčína a Václ. Římsa 
ze Řep. Za delegáty pp. Jos. Bubník st. ze Řep, Jan Novák ze Sobína a Ladislav Novotný ze 
Břvů. Knihovníkem p. M. Jarolím ze Řep. Činnosti odboru přejeme hojného zdaru. 
 
 

Národní politika 
12. ledna 1892 
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Z Řep. (Místní odbor Národní jednoty pošumavské) pro Řepy a okolí konal dne 6. ledna 
výroční valnou hromadu ve Zlejčíně. Po odbytých formaliích přikročeno k volbě nového 
správního výboru pro letošní rok. Zvoleni jsou následující pp. ze Řep: Frant. Kratochvíl za 
předsedu, Jaroslav Hornof za jednatele a Josef Auřada za pokladníka; dále Ant. Horešov-
ský ze Zlejčína a Josef Piskáček z Ruzýně za členy výboru. Za náhradníky pp.: Jos. Chalupa 
a Ant. Landa ze Zlejčína, za revisory účtů pp.: Josef Havlůj ze Zlejčína a Václav Římsa ze 
Řep a za delegáty pp.: Josef Bubník st. ze Řep, Jan Novák ze Sobína a Ladislav Novotný ze 
Břvů. Knihovníkem p. M. Jarolím ze Řep. 
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Z Hostivice. (Pův. dopis) Třetí elitní věneček pořádán bude 13. února t. r. Výbor ukončil 
již všechny přípravy a nešetřil nákladu, aby věnečku dodal ještě většího lesku, než se stalo 
v letech předešlých. Zejména spanilým dámám uchystáno překvapení roztomilými taneční-
mi pořádky. Z té příčiny, jakož i vzhledem k účelu věnečku (čistý výnos věnován bude Aka-
demickému domu v Praze) doufá výbor, že 13. únor t. r. bude milým dostaveníčkem omla-
diny celého okolí. Reklamace přijímá p. Jan Bendl v Hostivici. 
 
 

Národní politika 
9. února 1892 
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Pro Ústřední Matici školskou byly nám zaslány z Hostivice 4 zl. vybrané při sňatku 
p. Ignáce Breitra se slečnou Boženou Mejtských; dále z Terezína 3 zl., jež vybrány byly při 
sňatku pana Jana Svobody se sl. Boženou Bubákovou. 
 
 

Národní listy 
18. března 1892 

Strana 3 
 
Neznámý sebevrah. Včera o 4. hodině odpolední vrhl se na koleje buštěhradské dráhy 
blíže stanice Hostivice neznámý, slušně oděný muž právě v tom okamžiku, když se blížil 
rychlovlak. Sebevrah byl lokomotivou zachycen a okamžitě usmrcen. Jméno jeho nemohlo 
býti doposud zjištěno. 
 
 

Národní listy 
18. března 1892 

Strana 1–2 
 
Sněm království českého. Schůze šestá. 
[…] – Dr. Jul. Grégr obce Toušeně za upravení platů učitelských. – […] – Štěpán spolku 
učitel. Budeč v Hostivicích za totéž. – […] 
 
 

Národní listy 
26. dubna 1892 

Strana 8 – inzerát 
 
Z Hostivic do Chýně. 
Čtenářsko-podporující spolek „Hostivít“ v Hostivici vzdává nejsrdečnější díky panu 
MUC. V. Vyšínovi za přednášku dne 17. dubna 1892 „O národopisné výstavě“ a provolává 
mu hromové Na zdar! 5084 
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1. května 1892 

Strana 4 
 
Ze soudní síně. Vylosování porotců.  
V sezení soudu, skládajícího se z pp. dvorního rady presidenta trestního soudu Jana 
Procházky a radů zemského soudu dr. Vokouna a dr. Kaplana, za přítomnosti státního 
zástupce p. ryt. Košína a zástupce advokátní komory JUDr. Tomáše Černého, vykonáno 
bylo včera vylosování porotců pro třetí letošní období porotní, které zahájeno bude dne 
17. května. 
Bude to však vlastně druhé období porotní. Bylo sice dne 13. března provedeno vylosování 
porotců pro druhé období porotní r. 1892, které mělo započíti 1. dubna, ale s této periody 
porotní sešlo – jak jsme svého času oznámili – jelikož pro ně nebylo žádného materiálu 
trestního. Případ to zajisté řídký a udál se tentokráte u zemského soudu snad poprvé. 
I byla jména porotců i náhradníků, tehdáž vylosovaných, vložena při včerejším losování 
opětně v osudí. Ze šestatřiceti porotců, kteří při onom druhém, neuskutečněném období 
tedy v porotě nezasedali, vylosováno bylo při včerejším zasedání znova šest, z náhradníků 
dva. 
Následkem toho, že jedno období letošní vypadlo, bude období příští (začínající 17. květ-
na) mnohem bohatší na trestné procesy a potrvá prý přes celý červen, tedy asi plných šest 
neděl. 
Za porotce hlavní vylosováni byli včera pánové: […] Tůma Antonín, rolník v Hostivicích 
(okr. unhošťský), […] 
 
 

Národní politika 
24. května 1892 

Strana 2 
 
Biřmování. Jeho Em. kardinál kníže arcibiskup hrabě Schönborn odjel včera o 7. hod. 
ranní v průvodu kanovníka Prušáka k biřmování do Hostivic a vrátil se ještě večer do 
Prahy. 
 
 

Národní listy 
5. června 1892 

Strana 14 
 
Dary a příspěvky. Ústřední Matici školské. 
[…] 
Jenč. Sbírkou sl. Bětušky Chlupaté z Hostivic při sňatku ctěného pana správce tržnice 
chmelové v Rakovníku se slečnou Mařenkou Chvojovou 17,– 
[…] 
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7. června 1892 

Strana 6 
 
Dary a příspěvky.  
Vdovám a sirotkům po hornících v příbramských dolech zahynulých.  
[…] 
Hostivice. Pan Adolf David, c. k. poštmistr v Hostivicích 1 zl. 
[…] 
 

Národní listy 
1. září 1892 

Strana 3 
 
Z Ouhonic. (Pův. dopis) V neděli dne 28. srpna konala se v Ouhonicích ve prospěch 
Ústřední Matice školské velkolepá slavnost, k níž po šest neděl slavnostní komité pilně 
konalo přípravy. A šlechetná snaha omladiny ouhonické a okolní došla zaslouženého 
uznání a vydatné podpory nejen v Ouhonicích a Ptičích, ale i v sousedních obcích. 
Jmenovitě Unhošť, Kladno, Svárov, Hostivice, Nenačovice, Chrustenice, Lodenice, Chejň, 
Břve a Dušníky přispěly četnou návštěvou k povznesení slavnosti. V předvečer uspořádán 
slavnostní průvod pochodňový s hudbou a banderiem. Vlasrtní slavnost započala v neděli 
odpoledne, a to opět slavnostním průvodem. V čele jeli na koních v národním kroji stateční 
junáci z Ouhonic a Ptičů, za nimi šli místní hasiči a spolky obcí sousedních a konečně na 
dvou vozích jel výkvět dívek v národních krojích. Průvod ubíral se do zahrady pana Haška, 
kdež se rozproudila utěšená zábava. Po nadšené řeči p. MUC. Kudila z Čičovic hrály střída-
vě dvě dobře vycvičené hudební kapely a obecenstvo bavilo se způsobem nejrozumnějším. 
Zvláštní zmínky zasluhuje, že dámy z Ouhonic a Ptičů, poskytly k slavnosti hojnost dárků 
pro buffet i pro věcnou loterii, jakož i uznáníhodného spolupůsobení krásné pleti, která 
prodejem darovaných pokrmů, nápojů, pamlsků, kytiček a j. příjem slavnosti značně 
zvýšila. Tak bylo o účastníky v každém ohledu výborně postaráno a všichni bavili se 
v zahradě až do soumraku. Výtěžek této odpolední zábavy byl ještě značně zvětšen večer-
ní zábavou v hostincích pp. Kettnera a Šidlíka a tím se stalo, že Ouhonice-Ptice, obce 
mající jen asi 150 čísel, mohou poskytnouti Ústřední Matici školské značného daru – okolo 
400 zl. – a mimo tento hmotný úspěch mohou se honositi v mravním ohledu tím, že 
ukázaly, co píle a obětavost pro národní podniky vykonati mohou. Slavnostnímu družstvu 
náleží plné uznání za píli a statečným občanům a štědrým hostům dík za podporu a oběta-
vost. Sluší též podotknouti, že kapela pana Rybáře z Drahelčic, majíc zření k dobročinnému 
účelu, byla ochotna spokojiti se s menším honorářem. Kéž hojně takových slavností zjed-
nává vydatné podpory dítkám našim v místech ohrožených, vyrve je ze spárů cizoty a za-
chová je milému národu našemu! 
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17. září 1892 

Strana 2 
 
Sklady střeleckého prachu na Petříně. V jedné z minulých schůzí sboru obecních star-
ších poukázáno bylo na nebezpečí, jež hrozí královskému hradu na Hradčanech, chrámu 
sv. Víta a vůbec valné části Malé Strany a Hradčan sklady střelného prachu na Petříně. 
Sbor obecních starších usnesl se tehdy, odkázati městské radě na uvážení, jaké kroky měly 
by se k odvrácení hrozícího nebezpečí pro Prahu vykonati. Městská rada usnesla se dožá-
dati říšské ministerstvo války za přeložení skladišť střelného prachu z Petřína na bezpeč-
nější místo. Ve včerejší schůzi městské rady byl přečten přípis místodržitelství tohoto 
znění: „Dle přípisu VIII. c. a k. sborového velitelství v Praze ze dne 6. srpna t. r. rozhodlo 
ministerstvo války o předložené jemu žádosti městské rady za přeložení skladišť střeliva na 
Petříně výnosem ze dne 19. června t. r. v zásadě, že nemůže svoliti k žádnému zrušení 
skladišť střelného prachu a střeliva na Petříně, poněvadž těchto skladišť a jich upotřebení 
bez náhrady trvale zříci se nemůže, ano není po ruce nijakých prostředků ke zřízení 
náhradních objektů pro dotčené skladiště. Dle § 7. ubytovacího zákona jest vojenská 
správa oprávněna požadovati od obce opatření místností a vedlejších potřeb pro gažisty 
a mužstvo, dále ostatních místností a vedlejších potřeb, jichž jest zapotřebí pro vojenské 
sbory a pro spojené s nimi velitelství a štáby. K vedlejším potřebám náležejí také skladiště 
střeliva a jest tudíž zamítnutí žádosti městské rady pražské v zákoně odůvodněno a úplně 
ospravedlněno. Současně upozorňuje se městská rada, aby dala stavebním městským 
úřadem předepsaný bezpečnostní obvod vyšetřiti, by uvnitř tohoto obvodu nezřizovaly se 
nové stavby a jiná zařízení nebyla připuštěna. Dle téhož přípisu schválilo ministerstvo války 
bez ohledu na uvedenou žádost městské rady z důvodů vojenských, aby muniční výzbroj 
polního dělostřelectva, určený pro případ války, byl přenešen s Petřína do zřízené již erární 
prachárny v Hostivicích pro případ míru. Přenešení toto stane se již po ukončení letošních 
cvičení. Způsobem tímto zbaven bude Petřín alespoň hlavního množství nebezpečného 
střelného materiálu a zůstane tam ještě nebezpečí prosté střelivo pro pěchotu, malé 
množství střeliva pro dělostřelecké vozíky a v malém skladišti jistá zásoba střelného prachu 
mysliveckého a trhacího, který se musí pro obecné potřeby a prodej v zásobě chovati.“ 
 
 

Národní listy 
28. září 1892 

Strana 3 
 
Budeč hostivická bude míti schůzi dne 4. října t. r. o 1 hod. odpol. v Hostivicích. Kromě 
mnohých důležitých rozprav pedagogických přednášeti bude pan Hynek Němeček, chemik 
z Prahy: Encyklopedie barvení vláknin původu živočišného i rostlinného“ s demonstracemi. 
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7. října 1892 
Strana 3 

 
Osobní věstních duchovenský. Jmenováni byli: […] Antonín Malec, farář v Bubenči, 
Josef Kuchynka, farář ve Stodůlkách, a Josef Sirůček, farář v Hostivicích, kníž. arcib. 
notáři; […] 
 
 

Národní listy 
15. října 1892 

Strana 10 
 
Potvrzené stanovy.  
Místodržitelství schválilo stanovy tělocvičné jednoty Sokol v Hostivicích a občanského klubu 
v Radlicích v okr. hejtmanství smíchovském, místního odboru jednoty dělnictva ze skláren 
a porcelánek v severních Čechách v Mukařově v okr. hejtmanství semilském, sboru dobro-
volných hasičů v Bedrči v okr. hejtmanství benešovském a změny ve stanovách učitelského 
spolku Budeč v Kutné Hoře, spolku textilních dělníků v Strmilově v okr. hejtmanství jindři-
chohradeckém nyní pod jménem Šlechetnost, dělnického vzděláv. spolku Osvěta v Sobě-
slavi a stanovy blovického okresního spolku učitelského sídlem vždy v bydlišti předsedově. 
 
 

Národní politika 
26. října 1892 

Strana 2 
 
Z Vídně, 25. října. (Telef. zpr.) Korunní princezna vdova arcikněžna Štěpánka věnovala 
pro svazek díla Rakousko slovem i obrazem, jednajícím o Čechách, dva obrazy, představu-
jící rybník u Hostivice v Čechách a mlýn na Ohři. Svazek o Čechách jednající počne příštího 
roku vycházeti. 
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29. listopadu 1892 
Strana 6 – inzerát49 

 
Vyhláška o pronájmu výnosu okresních mýt. 
Okresní výbor unhošťský pronajme ofertním řízením výnos mýtných stanic: ve Velkém Pří-
točně, Hostivicích, Řebči, Unhošti, Úhonicích, Toskánce, Hájku, Podkozí, Nučicích a Chrus-
tenicích na dobu od 1. ledna do 31. prosince 1893. 
Ofertní řízení ustanoveno jest ku dni 21. prosince 1892 o 9. hod. dopolední v kanceláři 
okresního výboru s podáním na každou stanici o sobě aneb na několik stanic do započetí 
ofertního řízení, opatřeným 10% vadiem, jakož i s poznámkou, že oferentu jsou nájemné 
podmínky známy a že se jim podrobuje. 
Podmínky nájemné vyloženy jsou v kanceláři okresního výboru. 
Na oferty bez vadia neb na takové, ve kterých se oferent odvolává na kauci následkem 
nájmu mýtného výnosu 1892, nevezme se zřetele. 
Okresní výbor v Unhošti, dne 24. listopadu 1892. 
Bělohradský, okresní starosta. 23631 
 
 

Národní listy 
14. prosince 1892 

Strana 4 
 
Překvapení v kasárnách. Minulé neděle ráno byli vojíni 3. baterie 16. divise nemálo 
překvapeni objevením civilisty, který spokojeně na „kavalci“ odpočíval. Překvapení jejich 
bylo pak ještě zvýšeno, když v muži oděném do občanských šatů zjištěn dělostřelec Frant. 
Jícha. Je o tom dlouhá a dosti zajímavá historka, jak se Jícha v civilu dostal na kavalec. 
Policejním i soudním vyšetřováním bylo toto zjištěno: Dělostřelec Jícha byl poslán jako 
stráž k prachárně do Hostivic, odkud se měl v neděli ráno do kasáren vrátit. Jíchovi byla 
ale u prachárny patrně dlouhá chvíle a proto dráhou odjel v sobotu večer do Prahy a šel 
přímo do hostince „u kornoutu“ v páté čtvrti. V hostinci byla muzika, tak že o zábavu měl 
Jícha postaráno, zvláště když k němu přisedli ještě 4 pěšáci od 28. pluku a 3 civilisté. 
Vzdor tomu nebylo Jíchovi volno. Co aby tak některý z kamarádů náhodou do hostince 
přišel? Měl se vrátit do kasáren teprve druhého dne a on zatím místo hlídání prachárny 
v Praze tancuje! Aby byl beze strachu, dohodl se s jedním civilistou. Odešel s ním na dvůr, 
svlékl se a odevzdal mu jezdecké boty, dělostřelecký zbrojní kabát, plášť, čapku a zákop-
nický nůž č. 176. Civilista dal pak Jíchovi svůj občanský oděv a oblékl se do vojenských 
šatů. Jícha na to bezstarostně tančil a pozdě v noci přišel na návštěvu ještě s jedním 
dělostřelcem, zvaným „drátenník“, ku své milence Anně Bindrové v čís. 845-I., která se 
nemálo divila, když ho v civilu spatřila. Jícha ji upokojil tím, že je od vojska puštěn. 
Bindrová snesla vojákům nějaké lihoviny, při nichž stále zpívali, že „jsou od třetí baterie“. 
Když odcházeli, rozbili v místnosti tři tabule v okně. Potom teprve Jícha zpozoroval, že má 
na sobě občanský oblek. Bloudil po ulicích, hledaje onoho civilistu, s nímž si vojenský oblek 
vyměnil – ale hledal nadarmo. Konečně odešel do kasáren, kde ulehl na kavalec s hlubo-
kou ranou na pravém rameni, o níž nemohl povědít, jak ji dostal. A dříve, než se Jícha 
prospal, pracoval vojenský i policejní apparát na vypátrání onoho civilisty. Z nařízení 

                                                 
49  Inzerát byl otištěn také 30. listopadu 1892 na straně 6 
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velitelství odebral se ohněstrůjce Emanuel Petržilka na policejní komisařství hradčanské, 
kde případ udal. Mezi tím, co policie nejusilovněji pátrala po civilistovi, ubíral se pohodlně 
k Hostivicům 28letý pekařský pomocník Antonín Ptáček ve vojenských šatech a se zákop-
nickým nožem po boku. Měl s tím vojákem Jíchou nepříjemný malér. Stěžoval si na to po 
cestě. V noci s ním proměnil svůj občanský oděv a pak mu před nosem odejde a nechá 
civilistu ve vojenských šatech sedět v hostinci! Neznal ani jméno ani baterii, ku které vojín 
náležel, slyšel jen, že „leží“ v Hostivicích. Aby ušetřil jemu i sobě dalších nepříjemností, 
pustil se v neděli ráno do Hostivic, aby vojáka našel. Ale po ďasech zle se mu povedlo! 
V Hostivicích věděli už vojáci, co se Jíchovi stalo, a když se k nim Ptáček přiblížil, poznali 
na něm hned oděv Jíchy. Dopravili ho do Prahy, Ptáček vrátil Jíchovi vojenský oděv 
a oblékl si svůj, tak že erár žádné škody neutrpěl. Octl se ale přec před okresním soudem 
na Ovocném trhu, kde byl adjunktem p. drem Novákem pro přestupek nedovoleného 
nošení vojenských šatů (§ 333. tr. zák.) odsouzen do vězení na 24 hodin. 
 
 

Národní listy 
18. prosince 1892 

Strana 3 
 
Zákon o utlumení plicní nákazy a smlouva s vídeňskou firmou J. Sáborský a sy-
nové. Z okresu smíchovského se nám oznamuje: V měsíci listopadu t. r. bylo zemským 
zvěrolékařem zjištěno, že dobytek pana Karla Pernfussa, nájemce dvora v Motole, jest 
postižen plicní nemocí. Na příslušné oznámení byla dne 15. listopadu t. r. vyslána do 
Motola zvláštní komise, která odhadla veškeren dobytek celkem 76 kusů na 12 250 zl. 
Současně s komisí dostavil se také pan Sáborský, jakožto zástupce vídeňské firmy 
Sáborský a synové, a sice za tím účelem, aby veškeren dobytek za 56 proc. odhadní ceny 
(jak zákon stanoví), tudíž za 6 860 zl., převzal a přítomným řezníkům za cenu odhadní 
a snad i vyšší rozprodal. Firma J. Sáborský a synové vydělala tudíž asi 5 390 zl. Dotčený 
zákon má teprve tři měsíce platnost. V této době byla plicní nákaza úřadně zjištěna 
v těchto velkostatcích a obcích okresu smíchovského: v Holubicích, Horoměřicích, Hostivici, 
Lichocevsi, Motole, Trněném Újezdě a ve Veleslavíně. Poraženého dobytka bylo nejméně 
450 kusů v odhadní ceně 67 500 zl., za který uvedená firma zaplatila 56 proc. odhadní 
ceny, tudíž 37 800 zl. Poněvadž není vyloučena možnost, že poražený dobytek byl za 
odhadní cenu prodán, vydělala vídeňská firma J. Sáborský a synové v jediném okresu 
smíchovském za 3 měsíce 29 700 zl. Tyto přibližné číslice jsou uvedeny jen za tou příčinou, 
aby se upozornilo společenstvo řezníků a uzenářů na výdělek, který získala vídeňská firma 
na úkor poplatníků a malých živnostníků. Jest v pravdě žádoucno, aby naše společenstvo 
za příkladem společenstva z okresu prostějovského přičinilo se u příslušných úřadních 
orgánů o zrušení smlouvy s firmou J. Sáborský a synové a aby na příště dobytek, stižený 
plicní nákazou, prodával se k porážení ve veřejné, každému přístupné dražbě. Ku konci 
dokládáme, že stát nahražuje majiteli při porážení nakažlivou nemocí stiženého krmného 
dobytka 76 proc., kdežto v uvedeném případě byl většinou dobytek nekrmený a majitelé 
dostali od státu náhrady 56 proc. odhadní ceny. 
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Rok 1893 
Národní politika 

22. února 1893 
Strana 2 

 
Z Ústřední Matice školské. Ve dnech od 1. do 10. února přijala pokladna matiční tyto 
příspěvky a dary: […] obec Litovice 1 zl., […] 
 
 

Národní listy 
7. března 1893 

Strana 6 – inzerát50 
 
Prodej ječmene. 
Z c. a k. soukromých statků Tachlovice prodá se asi 1 350 hl. předního ječmene se stanice 
Dušníky a Litovice, a Kácova prodá se asi 1 550 hl. předního ječmene ze stanice Kolín neb 
Benešov, buď v celku neb z každého panství zvláště písemným ofertním řízením. 
Pp. koupěchtivý vyzývají se, aby si vzorky, které u podepsaného řiditelství statků, jakož 
i u c. a k. vrchních správ v Jenči případně v Kácově vyloženy jsou, prohlédli, při čemž se 
podotýká, že ceny za 100 kg netto franke do stanic výše uvedených udány býti mají 
a nabídky opatřeny býti musí vadiem per 1 zl. za metrický cent a potvrzením, že oferent 
podmínky prodeje zná a tytéž přijímá. Nabídky podati lze do 13. března 1893 do 11 hodin 
dopol. u podepsaného c. a k. ředitelství statků soukromých a rodinných v Praze, Hradčany, 
č. 182. 
 
 

Národní listy 
1. května 1893 

Strana 3 
 
Zemský znak. Císařským rozhodnutím ze dne 31. března 1893 povoleno bylo čtenářsko-
podporujícímu spolku Hostivít v Hostivicích umístění a nosení českého zemského znaku na 
praporu spolkovém. 
 
 

Národní listy 
10. května 1893 

Strana 5 
 
Dary a příspěvky.  
Pohořelým v Krucemburku. 
[…] Hostivice. Pan Adolf David 1 zl., […] 
 

                                                 
50  Inzerát byl otištěn také 8. března 1893 na straně 8 
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Národní listy 

26. května 1893 
Strana 2 

 
Český lid svým poslancům. 
Z Hostivice. Svobodomyslným poslancům, obhajitelům pravdy a celistvosti naší milé vlasti, 
voláme hřímavé Sláva! Stojíme všichni za Vámi. – Sokolové z Hostivice a okolí. 
 
 

Národní listy 
4. července 1893 

Strana 4 
 
Vzájemně podp. ochotn. jednota Svornost v Ruzýni pořádá 9. t. m. polodenní 
řádnou valnou hromadu. V neděli 16. t. m. zúčastní se korporativně s praporem a hudbou 
slavnosti svěcení praporu spolku Hostivít v Hostivici. Slavnost bude ukončena zábavou 
v místnosti spolkové na Nové. 
 
 

Národní listy 
14. července 1893 

Strana 3 
 
První podpůrný spolek domobranců v Čechách se sídlem v Košířích zúčastní se dne 
16. července slavnosti svěcení praporu čtenář. podpor. spolku Hostivít v Hostivici korpo-
rativně s hudbou. Schůze členů o 6. hod. ranní ve spolkové místnosti. 
Podpůrný spolek Cyrill a Methoděj v Nebušicích a okolí zúčastní se v neděli dne 
16. července t. r. slavnosti svěcení praporu podpůrného spolku Hostivít v Hostivici. Schůze 
členů o 7. hod. ráno ve spolkové místnosti; dne 23. července má spolek platební schůzi 
a 30. července valnou hromadu. 
 
 

Národní politika 
15. července 1893 

Strana 3 
 
Vzájemně se podporující ochotnická jednota Veleslavín v Tejnce súčastní se 
v neděli 16. července slavnosti svěcení praporu spolku Hostomil v Hostivicích. Pp. členové 
se žádají, by se o půl 7. hodině ranní dostavili do místnosti spolkové, odkud se udeřením 
sedmé hodiny vyjde. 
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Národní listy 

25. července 1893 
Strana 3 

 
Z Hostivice. (Pův. zpráva) Dne 16. července utkví dojista zdejšímu obyvatelstvu v milé 
paměti: konáno totiž bylo svěcení praporu čtenářsko-podporujícího spolku Hostivít. Již 
předcházející dny vzaly zdejší domky na se slavnostní háv a prapory barev národních na 
mnohých domech vztyčené, slavnostní brány a tribuna v místním sadu vystavěná oznamo-
valy, že se Hostivice chystá k veliké slavnosti. Počátek oznamovaly zvuky hudby, která 
v předvečer hrála zastaveníčko protektoru p. Ant. Vlčkovi, statkáři v Sobíně, a matce pra-
poru pí. Majdal. Chlupatých, choti místního starosty, a kmotrám pí. Anně Bartošové a pí. 
Anně Rokosové. V neděli od rána bylo pozorovati živý ruch, budíček již o 5. hodině ranní 
oznamoval slavnostní den. Spolky ohlášené četně počaly se dostavovati, jsouce vítány 
slavnostním komitétem. Napočítali jsme 45 spolků jednak s deputacemi, jednak kor-
porativně s hudbou a prapory. Po desáté hodině seřadil se průvod a kráčel s četnými 
družičkami, malými i velkými, které nesly zahalený prapor, do chrámu ku slavné mši, při 
které zdejší i okolní pp. učitelé krásné sbory zdařile zapěli. Po skončených bohoslužbách 
ubíral se průvod na zdejší překrásnou náves k tribuně chvoji okrášlené, kde se mělo 
svěcení konati. Když zaujali veškeří spolkové místa svá, přednesl sbor pěvců mohutný 
chorál, ančež promluvil místní kaplan pan P. Karel Liška jadrnou řeč příležitostnou 
o významu praporu a p. Josef Sirůček vykonal obřad svěcení. Na to následovalo zatloukání 
hřebů, při nichž účastníci pronesli mnohá zdařilá hesla. Po zatloukání hřebů odevzdala 
matka prapor předsedovi spolku p. Josefu Pelcovi a ten praporečníku, který slíbil, že chce 
prapor nositi ke cti vlasti a spolku, načež následovala poděkovací řeč slečny drůžičky Anny 
Chvojové. Za zvuků hudby následovalo defilování spolků a rozchod. Milá slavnost, které se 
zúčastnily všechny vrstvy zdejšího obyvatelstva a tak svou jednomyslnost krásně mani-
festovaly, skončena odpoledne koncertem v místních sadech. Obyvatelstvo zdejší může se 
skutečně těšiti ze zdařilé slavnosti, při které vzorný pořádek se zachoval, a býti vděčno 
těm, jimž zásluha o její uspořádání náleží. 
 
 

Národní politika 
20. září 1893 

Strana 2 
 
Jmenování. Pan JUC. František Veselý z Hostivice v Čechách jmenován byl praktikantem 
u c. a k. auditoriatu ve Vídni. 
 
 

Národní politika 
1. prosince 1893 

Strana 2 
 
Dar Svatováclavský zaslaly v dnech 15. až 21. listopadu matičné pokladně tyto obce: 
[…] Litovice 5 zl. 90 kr., […]; […] tělocv. jednota Sokol v Hostivicích 31 zl. 16 kr., […] 
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Národní listy 

8. prosince 1893 
Strana 6 – inzerát51 

 
Vyhláška o pronájmu výnosu okresních mýt.  
Okresní výbor unhošťský pronajme ofertním řízením výnos mýtných stanic ve Velkém Pří-
točně, Hostivicích, Řebči, Unhošti, Úhonicích, Toskánce, Hájku, Podkozí, Nučicích a Chrus-
tenicích na dobu od 1. ledna až do 31. prosince 1894. 
Ofertní řízení ustanoveno jest ku dni 20. prosince t. r. o 9. hod. dopol. v kanceláři 
okresního výboru a lze oferty s podáním na každou stanici o sobě, aneb na více stanic do 
19. prosince t. r. do 12. hod. dop. s 10 proc. vadiem, jakož i s poznámkou, že oferentu 
jsou nájemné podmínky známy a že se jim podrobuje, podati. 
Podmínky nájemné vyloženy jsou k nahlédnutí v kanceláři okresního výboru. 
Okresní výbor v Unhošti, dne 30. listopadu 1893. 
Jan Bělohradský, okresní starosta. 24537 
 

                                                 
51  Inzerát byl otištěn také 9. prosince 1893 na straně 8 a rovněž v Národní politice z 9. prosince 1893 na 

straně 8 
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10. března 1894 
Strana 4 

 
Hospodářský spolek pro okres unhošťský koná v neděli dne 18. t. m. o 10. hodině 
dopolední výroční (valnou) schůzi na Obecnici v Unhošti. Mimo to pořádá týž spolek 
poboční poučnou schůzi v sobotu 17. t. m. o půl 8. hod. večerní v místnostech p. J. Bubní-
ka v Hostivicích, kde přednášeti bude ředitel p. Josef Dumek: a) Jak v nynějších těžkých 
dobách hospodář by počínati si měl; b) O důležitosti hospodářských spolků. – Program 
valné schůze v Unhošti: Zapisování nových členů. Podání zprávy výroční: a) jednatelské, 
b) pokladní. Zpráva revisorů účtů a udělení absolutoria. Volba předsedy, místopředsedy, 
jednatele, pokladníka, dvanáctičlenného výboru, jakož i volba dvou revisorů účtů. Přednáš-
ka ředitele p. Josefa Dumka: a) využitkování píce letní a zimní a poměr výživných látek 
píce v létě sklizené pro zimní období; b) O společnostech hospodářských a statcích dů-
chodkových. Zpráva výboru, jak daleko pokročily přípravné práce ve příčině zúčastnění se 
českoslovanské národopisné výstavy v Praze. Volné projednání. 
 
 

Národní politika 
10. června 1894 

Strana 20 – inzerát 
 
Holičského pomocníka zručného přijme ihned A. Šprunk v Hostivici u Prahy. 5795 
 
 

Národní listy 
15. června 1894 

Strana 2 
 
Sokolský věstník. Tělocvičná jednota Sokol v Liboci spolu s bratrskými jednotami v Před-
ní Kopanině a Hostivici pořádají první veřejné cvičení v neděli dne 24. t. m. na louce br. 
Bohumila Chvoje. Začátek o půl 4. hod. odpol. V případě nepohody dne 29. t. m. Večer 
jest taneční zábava v místnostech br. Kučery a br. Kirchnera. 
 
 

Národní listy 
28. června 1894 

Strana 4 
 
Neštěstí na dráze. Frt. Šuran, 19letý skladač z Malého Jenče u Hostivic, zaměstnaný na 
nádraží buštěhradské dráhy na Smíchově, pracoval včera dopoledne na kolejích a nepozo-
roval, že přijíždí vlak. Byl parním strojem stržen k zemi, přejet a pravá noha mu rozdrcena, 
tak že musí býti amputována. Lékařští členové záchranné stanice poskytli mu pomoci a dali 
jej v ambulančním voze odvézti do všeobecné nemocnice. 
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Národní politika 
30. června 1894 

Strana 3 
 
Čtenářsko-ochotnická jednota „Kolár“ na Smíchově koná dnes o 8. hodině večerní plenární 
schůzi všech odborů v místnostech spolkových „na Knížecí“. Po schůzi uspořádá jednota 
noční a celodenní členskou vycházku do Hostivic. 
 
 

Národní politika 
3. července 1894 
Strana 7 – inzerát 

 
Ze Sobína do Hostivice. Já nížepodepsaný odvolávám urážku, kterou jsem pronesl proti 
panu Pavlu Kouckému z Hostivice stran poškození majetku pana Josefa Kubra ze Sobína. 
J. Procházka, polní hlídač v Sobíně. 9381 
 
 

Národní listy 
7. srpna 1894 

Strana 2–3 
 
Národopisná výstavka v Unhošti.  
Utěšeně se vzmáhající a den ode dne rozstoucí ruch národopisný jeví se ve třech souběž-
ných proudech; v usilovných přípravách výkonného výboru N. V. Č. v pořádání nesčetných 
výstavek po vlastech korunních zemí českých a v neúnavném a mnohoslibném publikování 
článků a spisů obsahu národopisného. Jedna výstavka po druhé otvírá své síně, aby 
ukázala, jak náš venkov žil, pracoval a cítil, aby dokázala, že nezůstane za jinými ve snaze 
obeslati co možná nejúplněji chystanou výstavu v Praze a přidati také něco ze svého 
koloritu na veliký obraz národní charakteristiky do nedávna nevšímaného lidu česko-
slovanského a konečně, aby tak zachránila, kde jaký kus možno vypátrati – pro příští, ale 
již nyní obesílané museum národopisné. 
Že došlo na výstavky v samém okolí pražském, jest nejlepším důkazem, jak neoprávněny 
byly obavy z počátku pronášené, že nebude dosti materiálu a že na výstavě promluví 
k nám jen některé kraje. Hojnost památek u samé Prahy, zřejmá na výstavkách, vybízí též 
k tomu, abychom konečně domohli se zákona, který by je bral v ochranu před zdánlivě 
vzdělanými amatery, obchodníky a cizími agenty. 
V okolí pražském právě otevřená národopisná výstavka v Unhošti vyplňuje 6 velkých síní. 
V první spatřujeme kosti diluviální, vykopaniny předhistorické i z dob pozdějších: bronzo-
vou sekyrku (celt), pěkně vyrýsovanou dýku, jehlici a náramek bronzový, kamenné mlaty, 
nádoby a střepiny ozdobné, železné střely, 2 kachle nepolévané, z nichž jeden představuje 
Adama s Evou a stará forma na dělání hliněných pekáčů v podobě zavinutého nemluvněte. 
Jsou tu též zbraně: meče, šavle, nože, pistole, pušky, halapartny, koule a hole, k nimž se 
druží troudníky, dýmky (jedna z r. 1762) a tabatěrky. 
Z jiných zajímavostí uvádíme nástroj na pouštění žilou, svícny, kahanec olejový, několikery 
hodiny stojací a nástěnné, velice jednoduché s dřevěnými ručičkami z obydlí měšťana 
i sedláka; dobrým přechodem jsou šperky a jiné drahé drobnosti, ze kterých jmenovati 
sluší několikeré kapesní hodinky starožitné, lžíce, nože, mosazné a stříbrné prsteny, 
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nákrční ozdoba z několika šňůr granátů nebroušených, stříbrný řetěz, památné peníze, 
jichž užito za spínadla a j. Ze lžic již uvedených zajímá nejvíce zdobená vypukle obrazy: 
poslední večeře Páně a křížová cesta. Ani obvyklé hřebeny a karneoly nechybí v řadě 
těchto památek. Jsou tu i 4 vykládané rouby a 2 vykládané obrazy: křest a rodina Páně; 
2 vykládané sekretáříky, dřevěná skříňka toiletní vykládaná, podobný košíček šicí, skříňka 
k holení a šatník vykládaný byly by dobrým začátkem pro zřízení síně měšťanské.  
Z nádobí a jiných pomůcek kuchyňských zasluhuje pozornost 88 cínových mís a talířů 
mnohdy pěkně ornamentálně (na jednom vyryta sv. Kateřina, na jiném jelen a domek) 
a datovaných, 6 měděných nádob, hmoždíř železný z r. 1693; dvě formy železn. na oplat-
ky, porýsované (jedna z r. 1710), hliněné a porcelánové mísy, talíře, hrnečky, nádobky 
stolní na ocet, konvičky a j. Cínových slánek a konviček tu několik. 
Z větších nádob obdivovány jsou nejvíce džbánky s vypouklými květy a hnědý dvouuchý 
čepák s hubičkou, ozdobený pod hrdlem ďubkovanou páskou. Uschovával se v něm snad 
med nebo víno. Ještě se zastavíme před starým vykládaným klekátkem, nad nímž jest 
velký medailon dřevěný s vypouklou řezbou sv. Václava, popojdeme podívat se na směsici 
obrazů, většinou představující praotce zdejších osadníků. Jsou malovány na plátně v různé 
velikosti, ba jeden je i z vosku. V několika lahvích uloženo jest Umučení Páně. Poslední 
a velmi zajímavý předmět v této síni jsou dvéře s malovanými kyticemi v poli hořejším 
i dolejším. Nejhořeji čteme nápis: Od vejchodu až k západu buď Jméno Pánie chváleno. 
Pocházejí ze Sobína a zavádějí nás bezděky v ony doby, kdy bylo vše malované: kolébka, 
postel, okeničky atd., atd., ba i ta ohyzdná šibenice. 
Síň druhá přepažena jest ve dvě oddělení. První obsahuje skříně selské a postel, hodící se 
jako protější sekretářík do světnice měšťanské. Druhé oddělení představuje selskou 
světnici. Vidíme tu pestře malované truhlice, skříň, postel vystlanou a kolébku. Malovaný 
mísník s nádobím starým a zajímavým, stůl s pecnem chleba, slánkou a nožem, židle 
doplňují pohled do této útulné světnice. Kolovrátek s navijákem, pestře malované obrazy 
na skle, mandlovačka řezbami zdobená, pletená mísa na obilí, toť asi vše, co nejvíce nás 
upoutá. Z nádobí jmenujeme: malované talíře, hnědě polévané konvičky a mísy ornamen-
tované a hnědě polévanou formu na pečení v podobě zavinutého nemluvněte. Na stěně 
visí mužský plášť z tmavomodrého sukna, zelená vesta aj. 
Ve třetí síni, věnované především četbě lidu zdejšího, spatřujeme k nemalému úžasu 
vzácné tisky 16. věku. To platí na prvém místě o biblích, ze kterých jmenujeme benátskou 
z r. 1506 ve 2 exemplářích, Severina z Kapí Hory z r. 1537, norimberskou z r. 1540, 
Melantrišky tři z r. 1556, dvě z r. 1570, 2 bibli z r. 1577 a 1 z r. 1613. Ostatní jdoucí až do 
18. století, žaltáře, postily, modlicí knížky a j. pomijme, zastavujíce se raději nad třemi 
exempláry prvního vydání Hájkovy kroniky české z r. 1541, za níž jest dvakráte Beckov-
ského Poselkyně a Pelzova kronika. Z ostatních tisků ještě poznamenáváme: Proroctví 
jednoho mládence (slepého) z r. 1550, Adama Hubera z Risenbachu Regiment zdraví, 
Theatrum divinum z r. 1616, Jenovéfa, kalendáře, špalíčky písní světských i duchovních, 
časopis Jindy a nyní uzavírají oddělení tisků. Z rukopisů starých vyniká psaný na pergame-
nu veliký Gradual nebo Rorate, veršovaný od uroz. pana Jakuba Dobřenského z Nigro-
pontu, měštěnína Starého města pražského r. 1653. Pamatuje jistě doby tichého působení 
českých literátů. Jsou tu vyloženy též nejstarší matriky. 
Do duševní dílny nahlédneme, prohlížejíce verbáře k léčení dobytka, rozličné řeči a písně 
svatební a jiné rukopisy venkovanů, o jichž píli krásné svědectví vydává 53 psaných 
a bohatě malovaných knih modlicích. 
Školský oddíl v této síni zastoupen jest čítankami a katechismy staršími, didaktem 
z r. 1812, předpisy z r. 1832, černou a zlatou knihou, v které starší rádi sebe vyhledávají 
s nemalou zálibou. Zříme tu i fotografie staré i nové školy v Chýňavě a Unhošti, přehled 
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školství soudního okresu unhošťského od r. 1794 do r. 1894 a na srovnanou dvě mapy: 
školních obcí nynějšího soudního okresu unhošťského r. 1790 a školních obcí téhož okresu 
r. 1894. Zajímavý je též statistický přehled měšťanské školy zdejší. Co se tu rojí myšlenek 
o školství, vzdělání našeho lidu jen při povrchní prohlídce této síně. 
Stěny a kouty vyplňují obrazy malované na plátně, na mědi a na skle, většinou křiklavé, 
primitivní, též železné, ze dřeva vypoukle řezané škapulíře, sošky a jesle. Některé obrazy 
jsou ve skleněných rámcích zrcadlových. Nejcennější a nejstarší jest asi Madona s Jezulát-
kem na dřevě malovaná. 
Síň čtvrtá překvapuje bohatým seskupením materiálu krojového. Mužského asi velký 
nedostatek jako pravidelně všude, zříme tu žlutou vestu, plnou, jejíž zadek z téže látky 
jako předek. Kroj ženský vyniká počtem kusů i krásou. Dětské karkulky dracounem vyšité, 
stejně zdobené šněrovačky, stříbrné čepce, šátky malé i velké, férlochy bílé i hedvábné 
holubinky, barevné, též tak sukně, špenzry vyplňují stoly i stěny. Vyšívání jest až na malé 
výjimky vesměs bílé; šátky některé jsou vyšity stříbrnými a zlatými nitkami (také jeden 
černý šátek tak vyšit), jeden hedvábím barevným a korálky a jediná červeně vyšitá, valně 
vybledlá koutnice z Nučic. Aby obrázek této síně byl jak možná nejúplnější, podáme aspoň 
jednu ukázku také v číslech: jest tu 65 šněrovaček! Neradi se loučíme s pestrou směsicí 
zbytků krojových a vkročíme do síně pátí, v jejímž středu trůní překrásný, vzorně 
pracovaný model hospodářské usedlosti Antonína Šímy v Malých Kyšicích čís. 17 (okres 
unhošťský), zhotovený p. Stádníkem, zkušeným mistrem tesařským v Unhošti v měřítku 
1:25. Střecha hlavního stavení otvírá se po straně, aby bylo viděti vazbu. Také se dá celá 
střecha zdvihnouti, abychom mohli si prohlédnouti rozdělení a zařízení. Rohová světnice 
obytná je roubená. Přístěnek, předsíň a černá kuchyň, odkudž se sází do pece, stojící ve 
vedlejší místnosti, zvláštní sednice s lepším nábytkem, výstupek (s věšákem) vše věrně 
napodobeno se vším nábytkem. Vysoká střecha je s lomenicí. V prostranném dvoře při 
stavení je malá květná zahrádka, ze usedlostí zahrada ovocná a před vraty rybníček 
s kachnami. Z chlévů vychází kráva, vedle ovce, v boudě sedí pes, na hnoji před chlévy 
viděti slepici, opodál dřevěný záchod, radvanec, brus, plouh, korbu, špalek se sekerou 
a naštípaným kol dřívím atd., vše na svém místě. Vše možno si dobře prohlédnouti, není to 
jen pro oko. Korbou můžeš otáčeti, vrata otvírati atd. Náklad na tuto cennou práci věnoval 
hospodářský spolek okresu unhošťského. 
Na stěně visí téhož statku půdorys v měřítku 1:100 a příční, podélný řez a pohled od 
východu. Vedle jsou zajímavé fotografie stodol: Jindř. Fantovy v Unhošti a dr. V. Lorenzo-
vy v Chyňavě, fotografie Unhoště a starého domku tamže, obraz Všetat z roku 1803 a j. 
Podél stěn jsou vyloženy dřevěné a železné zámky, dřevěné kruhadlo, hoblíky, nádoby 
pletené z proutí a rákosí, dřevěný hmoždíř, 2 plouhy, lamačka na len, truhlice malované 
i vykládané, kterých je na celé výstavce 16 a j. 
Poslední síň šestá vyplněna jest zbytky památného archivu unhošťského, cechovními 
pečetěmi a mincemi. Nejstarší kniha gruntovní jest z r. 1497. Knihy městské jsou z let 
1628, 1640, 1681, registra partikulární z r. 1642 a 1669. Velmi zachovalá jsou privilegia 
Ferdinanda III. s velikou pečetí daná Unhošti. Z jiných zajímavostí jmenujeme listinu čes-
kou od r. 1510, jinou od kardinála hrab. Harracha z roku 1661, zatykač na město Unhošť 
vymožený pro dluh 100 kop grošů míšeňských od p. Fr. Adama Eus. ze Žďáru r. 1669, list 
daný z ležení před Prahou unhošťským na ochranu od generálmajora Retzowa z r. 1757, 
řada ortelů pro různé delikty. Truhlic cechovních jsme napočítali šest. Zvláště zajímavá jest 
obrovská škorně kožená, postavená na „matce pokladnici“ cechu ševcovského. Postaveno 
tu též šest praporů cechovních a šest praporečků i krucifix se soškami, které se kladly na 
rakev zesnulému členu cechu. Artikule cechu mlynářského z r. 1630 a cechu ševcovského 
z r. 1704 jsou nejzajímavější. Pěknou četbu skýtají instrukce tovaryšům pořádku ševcov-
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ského, jak se mají chovati na hospodě a jinde z r. 1644 a řada listů za vyučenou. Z pečetí 
a pečetidel upozorněni jsme byli zvláště na dvě stříbrná a dvě mosazná pečetidla z r. 1630 
a 1643, rychtářských práv, paliček a ručiček jest šest. 
Přehled mincí českých podal pan Emil Píša, učitel v Hostivici, vedle toho jest též sbírka 
mincí v Unhošti a okolí nalezených. Nejstarší jest římský peníz nalezený ze III. století. Ze 
vzácnějších jmenujeme korunovační stříbrný peníz Fridricha Falckého. 
Také jsme nahlédli do zajímavého protokolu o tom, co musil řezník vykonati, měl-li se státi 
mistrem. Prav Koldinových dva výtisky (1579) a Politika historica (r. 1606). 
Výpisy z register gruntovních, purkrechtních a urbárních jsou dobrou ukázkou pro ty, kdož 
se neznají v četbě starých písemností. Posléze uvádíme Schürerovy dvě rukopisné mono-
grafie Unhoště, první psal v letech studentských r. 1854, druhou jako ministeriální rada. 
Po chodbách visí různé obrazy starší; nejcennější z nich ač velmi primitivní jest Srážka 
Francouzů s pandury rakouskými u Unhoště 17. prosince r. 1742, na plátně malovaná, ale 
velmi sešlá. Naproti jest kopie její rytinou podaná. 
Jako na této výstavce, tak i v Kolči a jinde v okolí, pozorujeme nedostatek zbytků kroje 
mužského – v ženském naprostý nedostatek pestrého vyšívání – kraj totiž od Plzně za 
Prahu a odtud na sever až k Litoměřicům liboval si ve vyšívání bílém – po kraslicích ani 
památky a jiné pozoruhodné drobnosti a smutné vyčteš z výstavek jako důkaz očividně 
mizící rázovitosti lidové. J. Soukup 
 
 

Národní politika 
11. srpna 1894 

Strana 5–6 
 
Konkurence secích strojů v Litovicích u Prahy. Ústřední společnost hospodářská ve 
srozumění s c. a k. řiditelstvím nejv. soukromých a rodinných statků za doby jarní setby 
r. 1895 na velkostatku tachlovickém a sice při hosp. správě v Litovicích, stanice pražsko-
duchcovské dráhy mezinárodní konkurenci secích strojů obilních a řepních, jíž se účastniti 
mohou obilní secí stroje řádkové jak pro rovné tak i pahrbkovité půdy a řepní secí stroje 
k setí na plocho neb do hrůbků s rozmetadlem hnojiv neb bez něho, jakož i s přístrojem 
špetkovacím nebo bez něho. Při konkurenci zkoušeti a posuzovati se bude konstrukce, 
provedení a hmota, jakož otáčky secího přístroje, výkon stroje na poli a setba po svém 
vzejití. Zkoušení soustavy, provedení, hmoty, jakož i zkoušky s otáčkami secích strojů 
započnou 1. února 1895 na výstavišti v Bubenči. Po vykonaných předběžných zkouškách 
odvezeny budou secí stroje nákladem společnosti na pole pokusné do Litovic, odkud po 
ukončené konkurenci dopraveny budou k výstavnímu trhu hospodářskému. Semeno, jakož 
i superfosfát ku zkouškám uvolilo se dodati c. a k. řiditelství nejv. soukromých a rodinných 
statků v Praze. Přihlášky přijímá ústřední hospodářská společnost nejpozději do 31. října 
t. r. Přihlašovací archy vydává kancelář společnosti. Ku provedení všech zkoušek zvolen 
jest zvláštní výbor z 9 zemědělců, 2 profesorů strojnictví vyšších hospodářských ústavů 
v Táboře a Libverdě a 1 inženýra. Výsledky konkurence shrnuty budou ve zvláštní obšírné 
zprávě, jež zejména obsahovati má popis výsledků práce strojů a pozorování při tom 
učiněná. Stroje, jichž výkony uznány budou výborem zkušebním za výborné, vyznamenány 
budou čestným diplomem. Jména vyznamenaných konkurentů prohlášena budou v prvý 
den výstavního trhu hospodářského r. 1895. 
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Národní listy 
23. října 1894 

Strana 7 – inzerát52 
 
Ctěné firmě Josef Brosche, lučební továrna na výrobu strojních hnojiv ve Vysočanech. 
Dodané nám hnojivo z Vaší továrny, koupené prostřednictvím zástupce Vašeho, pana Karla 
Hory ze Smíchova, dali jsme zkoušeti slav. zemědělské radě pro království české v Praze, 
a byli jsme doručeným rozborem příjemně překvapeni, neb dle rozboru obdrželi jsme při 
onom hnojivu o 1 ½ 5/6 kyseliny fosforečné, rozpustné a ½ 6/4 čpavku více, než jsme 
skutečně byli zakoupili. 
Neopomeneme Vaši firmu v hospodářských kruzích doporučiti. 
Obecní úřad v Hostivici. 21442 
 
 

Národní listy 
9. prosince 1894 
Strana 6 – inzerát 

 
Vyhláška o pronájmu okresn. mýt.  
Okresní výbor v Unhošti pronajme ofertním řízením výnos mýtných stanic ve Velkém Pří-
točně, Hostivicích, Řebči, Unhošti, Úhonicích, Toskánce, Hájku, Podkozí, Nučicích a Chrus-
tenicích na dobu od 1. ledna až do 31. prosince 1895. Ofertní řízení ustanoveno jest ku dni 
20. prosince 1894 o 9. hodině dopolední v kanceláři okresního výboru a lze oferty s podá-
ním na každou stanici o sobě aneb na více stanic určitě do ½ 9. hodiny, tedy před započe-
tím ofertního řízení, opatřené 10pct. vadiem, jakož i poznámkou, že oferentu jsou nájemné 
podmínky známy a že se jim podrobuje, podati. 
Podmínky nájemné vyloženy jsou k nahlédnutí v kanceláři okresního výboru. 
Okresní výbor v Unhošti, dne 29. listopadu 1894. 
Jan Bělohradský, okresní starosta. 
 
 

Národní listy 
27. prosince 1894 

Strana 3 
 
Nehoda na dráze. Předevčírem vjel v nádraží buštěhradské dráhy v Hostivici nákladní 
vlak do několika vagonů, stojících na kolejích, z nichž asi 4 byly roztříštěny. Ze zřízenců 
dráhy nepřišel nikdo k úrazu. 

                                                 
52  Inzerát byl otištěn také 24. října 1894 na straně 7 
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Rok 1895 
Národní politika 

15. ledna 1895 
Strana 4 

 
Na kovářství přijme hocha za výhodných podmínek Jan Suchý, podkovář v Hostivici. 

5382 
 
 

Národní listy 
6. února 1895 

Strana 4 
 
Z Ústřední Matice školské. [Dar] tělocvičná jednota Sokol v Hostivicích (p. č. 153) 
25 zl., […] 
 
 

Národní listy 
7. února 1895 

Strana 6 
 
Dražba dobytka.  
V pátek dne 15. února t. r., koná se v 10 hod. dopol. dražba asi 36 částečně stučnělých 
krav v c. a k. dvoře hostivickém, stanice Hostivice, buštěhradské dráhy, k čemuž se pp. 
koupěchtiví tímto zvou. 
C. a kr. vrchní hospodářská správa v Jenči. 2961 
 
 

Národní listy 
14. dubna 1895 

Strana 17 
 
Závody secích strojů v Litovicích u Prahy. Hlavní zkouška secími stroji k závodům 
přihlášenými, jež pořádá Ústřední společnost hospodářská, koná se dne 17. dubna t. r. 
a v následujících dnech při dvoře litovickém, náležejícím k c. k. soukromému velkostatku 
tachlovickému v bezprostředním sousedství stanice Litovice pražsko-duchcovské dráhy. 
Před zkouškou samou sestoupí se především sbor soudcovský, aby učinil slosováním par-
cely půdy pro jednotlivé stroje. Po slosování parcel rozdělí se sbor soudcovský ve tři 
skupiny, a sice: I. skupinu sestávající ze 4 členů, jež ustanoví množství výsevu a zapíše 
výsledek do zvláštního formuláře; II. skupinu sestávající ze 3 členů, jež posuzovati bude 
stroje mezi sebou; III. skupinu sestávající ze 3 členů, jež zjistí potřebnou tažnou sílu 
dynamometrem a pozorovati bude čas, kterého bylo třeba při jízdě po rovině a při 
obracení stroje. Hlavní zkouška díti se bude podle pravidel výborem schválených setbou 
ječmena, ovsa a řepy. Osev ječmena vykoná se na poli rovném. Oves mimo to zasije se na 
poli rovném i pohorkovitém. Řepa síti se bude všemi způsoby osevu jenom na rovině. 
V případě, že by hlavní zkouška pro nepříznivé počasí odložiti se měla, budou o tom 
členové a konkurrenti telegraficky zpraveni. 
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Národní politika 
23. května 1895 

Strana 12 – inzerát 
 
Stárek zručný a spolehlivý, ne přes 40 roků starý, přijme se od 15., nejdéle 20. června 
t. r. v parním válcovém mlýně v Hostivicích u Prahy. Vyžaduje se kauce v obnosu 400 zlat. 
r. m. 5405  
 
 

Národní listy 
28. května 1895 

Strana 3 
 
Zasypáni. V Podbabě staví se podél domu čís. 32 uliční stoka. Zaměstnaní dělníci 
opomenuli vykopanou jímku podepříti a včera k 5. hod. odpol. utrhla se vrstva země 
v délce asi osmi metrů a zasypala po prsa dva dělníky, a sice 32letého Karla Housku 
z Litovic u Unhoště a bytem v Nebušicích čís. 90 a 45letého Františka Štěpána ze Spále-
ného Kostelce u Benešova a bytem v Týnci čís. 10. Ostatní dělníci přispěli zasypaným 
ihned ku pomoci a za čtvrt hodiny vyprostili je z nepříjemného postavení. Zasypaní dělníci 
utrpěli na štěstí jen lehčích zranění. 
 
 

Národní listy 
5. června 1895 

Strana 6 
 
Sbírka autogramů a podobizen skladatelův sokolských písní, pochodů, popěv-
kův atd. atd. Dodatkem ke svému vyznání oznamuje pan Frant. Pelz, učitel v Hostivicích 
u Prahy, hledě k cenné zásilce p. Josefa Vlka, učitele na c. k. učitelském ústavu a osvěd-
čeného skladatele školních písní, že sbírá dotyčné autografy a podobizny i těch pp. sklada-
telů, od nichž pocházejí rozličné písně a pochody, pro školy národní (obecné i měšťanské) 
upravené a k tělocviku školskému se odnášející. 
 
 

Národní listy 
29. června 1895 

Strana 3 
 
Sletu se zúčastní:  
Česká Obec Sokolská. 
[…] 
Župa podbělohorská: Beroun, Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Dušníky, Hostivice, Hostomice, 
Kladno, Kopanina Přední, Košíře, Kročehlavy, Liboc, Mokropse Horní, Podbaba, Praha-
Holešovice, Praha-Hradčany, Praha-Menší Město, Radotín, Rakovník, Řeporyje, Řevnice, 
Smíchov, Radlice (Smíchov Nový), Strašecí Nové, Středokluky, Střešovice, Unhošť, 
Zbraslav, Zdice, Zlíchov, Žebrák. 
[…] 
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Národní listy 

10. července 1895 
Strana 7 

 
Do Kněževse a okolí.  
Podepsaný klade sobě za čest poděkovati všem, kteří při našem veřejném cvičení a župním 
sjezdu v Kněževsi dne 30. června se zúčastnili, zvláště pak sl. obecním zastupitelům obcí 
Kněževes a Kněživky za dar a převzetí protektorátu, spanilomyslným slečnám Zárubové 
a oběma Studeným za obětavé spolupodporování při slavnosti jako hasičky v kroji, pak 
bratrským sborům: župy povltavské v Tursku a Kozinci, pak župy „Žďár“ v Hostouni, Hosti-
vici a Čičovicích Malých, jakož i všem našim v župu podbělohorskou sdruženým sborům, 
panu Šebkovi z Kněživky za laskavé propůjčení stavení ku cvičení požárovému, p. Fr. Ra-
kosovi z Hostouně za zapůjčení plachty záchranné a konečně všem našim milým hostům, 
kteří nás návštěvou poctili, srdečné díky! 
Za župní jednotu hasičskou podbělohorskou i za sbor dobrov. hasičů v Kněževsi. 
Stanislav Kubr, t. č. předseda župy a sboru v Kněževsi. 19719 
 
 

Národní listy 
10. července 1895 

Strana 3–4 
 
Hasičské schůze a slavnosti.  
Župní hasičská jednota podkožovská Žďár uspořádá v neděli dne 21. t. m. třináctý valný 
sjezd v Hostivici, soudního okresu unhošťského. 
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Národní politika 
23. července 1895 

Strana 2 
 
Církevní zprávy. Poutní slavnost sv. Apolináře, biskupa v Ravenně a mučedníka koná se 
28. t. m. v Sadské; ve středu 24. jest vigilie sv. Jakuba, apoštola a sv. Kristiny, panny 
a mučednice. Ve čtvrtek 25. července jest sv. Jakuba Většího. Sv. Jakub byl rodem 
z Galilee, bratr sv. Jana, miláčka Páně a syn Zebedeův. Ostatky sv. Jakuba nalézají se 
v Kompostelle ve Španělích, kamž každoročně mnoho tisíc poutníků na základě učiněného 
slibu putuje. Poutní slavnost koná se ve čtvrtek 25. července ve farním a klášterním 
chrámu PP. Minoritův na Starém Městě. V 5 hodin ráno jest první mše sv., v 6 hodin ráno 
mše sv. s českou exhortou, v 7 hodin tichá mše svatá, v 8 hod. mše sv. s průvodem 
varhaní a sv. požehnání, v 9 hodin zpívaná matura, v 10 hodin německé kázání, v 11 hodin 
velká slavná pontifikační mše s četnou duchovní asistencí. Odpoledne ve 4 hodiny české 
slavnostní kázání, na to slavné nešpory a při magnifikátu pokuřují se veškeré postranní 
oltáře, též i ve středu dne 24. července jsou v 5 hodin odpol. první slavné nešpory při 
slavnostním osvětlení celého církevně vyzdobeného chrámu. Ve čtvrtek 1. srpna je slavné 
Te Deum laudamus. Poutní slavnost sv. Jakuba koná se i v Kutné Hoře, v Nepomuku, na 
Zbraslavi, v Želenicích u Slaného, v Srbči, v Hostivici, v Berouně, v Příbrami, v Tehové, 
v Slavětíně, v Kněževsi u Rakovníka. V pátek 26. července jest sv. Anny, matky blaho-
slavené rodičky boží Marie Panny. Na ten den koná se v klášterním chrámu školních sester 
v Ječné ulici poutní slavnost a v 10 hodin dopoledne jest tamtéž velká slavná mše sv. 
a odpoledne slavné požehnání. 
 
 

Národní listy 
26. července 1895 

Strana 6 
 
Věstník duchovenský.  
Ustanoveni: […] Jos. Kuška, dos. kaplan v Středoklukách, za kaplana v Hostivici, […] 
 
 

Národní politika 
27. července 1895 

Strana 4 
 
Osobní věstník duchovenský. V arcibiskupství pražském ustanoveni jsou dpp.: […] 
Josef Kuška, dos. kaplan v Středoklukách, za kaplana v Hostivici, […]  
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Národní politika 

25. srpna 1895 
Strana 14 – inzerát 

 
Oznámení aneb vybídnutí! Jan Sláma, sekerník, roz. v Holi, přísl. do obce Průhonic, pol. 
okr. Kr. Vinohrady, se tímto vybízí, aby za příčinou soud. řízení udal, kde se nyní zdržuje; 
žádá se tak též ten, kdo by o něm věděl, by to lask. oznámil ob. úřadu v Litovicích p. p. 
Hostivice. 176 
 
 

Národní politika 
14. září 1895 

Strana 3 
 
Národopisná výstava Českoslovanská v Praze. 
Výstavní trh hospodářský. 
V oddělení hospodářské plodiny, výrobky a potřeby zemědělské vystavují: […] rolník 
Ladislav Novotný ze Břvů u Unhoště, různé ječmeny, pšenici, žito, bob koňský a hrách 
zelenáč; […] 
 
 

Národní listy 
19. září 1895 

Strana 9 
 
Pěstování řepného semene. Základ možné existence cukrovaru a rolníka spočívá 
dnešního dne pouze v řepovém semeně, jež poskytuje záruku sklizně jak v kvantitativním, 
tak v kvalitativním ohledu uspokojující. Máme před sebou brožurku největšího domácího 
pěstitele řepového semene p. Wohanky s titulem: Pěstění řepového semene v Hostivicích 
a Leopoldsdorfu na Mor. poli, z níž možno nám nahlédnouti ve velkou práci a pěstitelské 
cíle pěstovací stanice na reálném základě zavedené. Z této brožurky dále vyjímáme, že 
pouze povolaný pěstitel může vynaložením času a mnoha peněz vypěstovati semeno, jež 
by odpovídalo dnešním požadavkům. Pováží-li se k tomu nesnadný odbyt, překonání 
různých předsudků a těžké podmínky kontrolních stanic semenných, pozná se, že vykonání 
této práce nemůže býti věcí všeobecnou, nýbrž ponecháno býti musí odborníkům. Kdo se 
zajímá o to, může pomocí jmenované brožurky nahlédnouti do dílny této práce, kde velká 
intelligence a píle se pojí s velkým kapitálem, by vypěstovalo se semeno dobré, ve svých 
užitečných vlastnostech dědivé a se zárukou se v obchod uvedlo. O semenu, pouhým pře-
pěstováním získaném, soudí se příliš lehkovážně, neboť jak známo, nezvrhne se žádná 
rostlina tak lehce jako cukrovka a není tudíž nic nebezpečnějšího pro cukrovary a hospo-
dáře než používání přepěstovaného semene. Tato okolnost byla nedávno v Chrudimi shro-
mážděným cukrovarníkům a hospodářům jasnou, neboť i tam uznáno bylo semeno 
pouhým přepěstováním získané zavřitelným. Dovídáme se též z brožurky, jaký výsledek 
poskytují přesně typické druhy semene řepového, jako např.: Wohankovo výnosné 
a cukernaté, uvedené číslice podávají nejlepší o tom důkaz. Konečně obsahuje brožurka 
zajímavou stať o kořinkové spále řepy, návod k macerování cukrovky a životopis o zave-
dení pěstování řepy velezasloužilého krajana Jakuba Veitha. 
 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada B – svazek č. 1 
Hostivice ve starých novinách do roku 1918  248 
 

 

 

 
Národní listy 
26. září 1895 

Strana 5 
 
Národopisná výstava českoslovanská. 
Výprava školních dítek na výstavu. Z Hostivic přijede v pátek dne 27. t. m. 180 škol-
ních dítek třetí, čtvrté a páté třídy do výstavy. Dítky povedou třídní učitelé pp. Emil Píša, 
Frant. Jiránek a R. Kincl. Výpravy účastní se též obecní starosta p. Fr. Kubr a místní školní 
dozorce p. Ant. Tůma a mnoho občanstva místního a okolního. 
 
 

Národní listy 
16. října 1895 

Strana 6 
 
Vyznamenání domácího pěstění řepového semene. V minulém měsíci navštívil pan 
Armand Vivien, professeur du cours technique et pratique a Donai, Rakousko za tím 
účelem, by poznal velké pěstovací stanice semenářské firmy Wohanka a spol. v Leopolds-
dorfu a v Hostivicích. Několikráte navštívil dvě velké zkušební laboratoře uvedené firmě 
náležející, jakož i rozsáhlá semenná pole. V laboratořích užívané nové a praktické přístroje 
ku zkoušení semenaček zajímaly jej neméně než na Wohankových zkušebních stanicích 
prováděné vegetativní rozmnožování jakož i zkoušky s očkováním činěné. Prof. Vivien 
informoval se důkladně a byl překvapen Wohankovým zkušebním polem, jakož i zvláště 
nejnovějšími pokusy ústředním spolkem rakousko-uherských cukrovarníků ve Vídni na 
Wohankově zkušební stanici v Leopoldsdorfu prováděnými a vyžádal si zprávu o koneč-
ných resultátech těchto pokusů. Jak důkladně a vážně francouzský učenec naše tuzemské 
pěstění řepového semene studoval, dokazuje i to, že navštívil nejbližší cukrovary Hodonín 
a Břeclav, by poznal též řepy z Wohankova semene prakticky vypěstované. Prof. Vivien 
polarisoval sám před svým zrakem ze země vytažené řepy a doznal otevřeně, že ve Francii 
takové výsledky, jak v jakosti i ve váze příznivé, za nemožné se pokládají a blahopřál 
p. Wohankovi k tomuto výsledku s podotknutím, že jako zkušební stanice v ohledu vědec-
kém i se zřetelem na celé praktické pěstění dlužno čítati mezi nejlepší stávající pěstění 
toho druhu. Zároveň s prof. Vivienem navštívil hostivickou zkušební stanici p. Fruwirth, 
professor na vysoké škole zemědělské ve Vídni. 
 
 

Národní listy 
5. listopadu 1895 

Strana 6 
 
Z příčiny změn ve státní službě v Čechách zmocňují se c. k. vrchní inženýři při tech-
nickém odboru c. k. místodržitelství v Praze, Karmelitánská ulice čp. 377-III., a sice: 
Josef Nedvěd, Ladislav Heksch a Vincenc Reisenauer, aby po rozumu zákona daného dne 
7. července 1871, nařízení ministerského ze dne 1. října 1875, z. ř. č. 130, a předpisu 
prováděcího v příčině dohledu ku provozování parních kotlů vykonávali funkci týkajícící se 
dohledu ku provozování parních kotlů, jakož i zkoušeli kandidáty k obsluze (dohledu k par-
ním kotlům) nebo k dohledu ku provozování parních kotlů po rozumu nařízení min. ze dne 
15. července 1891, z. ř. č. 108. 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada B – svazek č. 1 
Hostivice ve starých novinách do roku 1918  249 
 

 

 

Všickni majetníci parních kotlů, kteří nejsou členy c. k. vládou autorisovaných společností, 
mají se pro zkoušku a periodickou přehlídku kotlů na dotyčného jmenovaného c. k. komi-
saře parních kotlů přímo obrátiti, a sice: 
na c. k. vrchního inženýra p. Josefa Nedvěda, a tož místní obce: […] berního okresu bran-
dýského nad Lab.; dále místní obce: […] berního okresu karlínského; 
na c. k. vrchního inženýra p. Lad. Heknsche místní obce: […] berního okresu jílovského; 
dále místní obce: […] berního okresu král.-vinohradského; dále místní obce […] berního 
okresu žižkovského, dále dílem v Praze-Bubnech; 
konečně na c. k. vrchního inženýra p. Vincence Reissnauera král. hlavní město Praha, dále 
v berním okresu smíchovském místní obce […]; v berním okresu unhošťském místní obce 
Červ. Újezd, Bezděkov, Bražkov, Chejň, Chrustěnice, Chyňava, Dobrá, Dolany, Družec, 
Hostouň, Hostivice, Velká a Malá Jenč, Kyšice, Lidice, Litovice, Nenačovice, Nučice, Přílepy 
Malé, Přítočno Velké i Malé, Ptíče, Řebeč, Sobín, Svárov Tachlovice, Unhošť a Železná 
a konečně v berním okresu kladenském místní obce Buštěhrad, Dubí, Kladno, Kročehlavy, 
Rozdělov, Stelčoves a Vřetovice. 
 
 

Národní listy 
27. listopadu 1895 

Strana 4 
 
Diplom uznání. Porota hasičského oddělení Národopisné výstavy českoslovanské přiznala 
p. Fr. J. Pelzovi, učiteli v Hostivicích u Prahy diplom uznání Ústřední zemské hasičské jed-
noty král. českého za Slavnostní pochod českých hasičův. 
 
 

Národní listy 
25. prosince 1895 

Strana 3 
 
Ze sokolského odboru národopisného. Sokolskému museu věnovali dále: Sokol ve 
Frenštátě na Moravě výkazy o měření zdatnosti členů a činnosti jednoty (5), prvé provolání 
k občanstvu, plány tělocvičny, vyobrazení praporu, vyobrazení cvičení členů na koni a na 
bradlech; br. J. Felix, jednatel Sokola ve Frenštátě dvě vyobrazení členů Sokola v kroji; 
Sokol na Mělníce dodateční podobiznu br. Jar. Stýbla z mladších let; pan Fr. Pelz, učitel 
v Hostivicích, autor pochodu Lví silou, veškeré své skladby ve vkusných vazbách, zejména 
Pochod slavnostní Sokolů, věnovaný Sokolu v Kralupech; pochod Vlasti stráž, věnovaný 
Sokolu v Bráníku; pochod Český turista, polku Božena, Taneční síň, sbírku českých skladeb 
a j. – Poněvadž Sokolský odbor národopisný činnost svou ukončil v těchto dnech, 
odevzdány byly veškeré předměty Sokolskému museu až dosud věnované České obce 
Sokolské. 
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30. prosince 1895 
Strana 3 

 
Okres unhošťský v okres. hejtmanství kladenském prohlášen byl pro šířící se slintavku 
a kulhavku za zamořený a dobytčí železniční stanice Unhošť, Jeneč, Hostivice, Dušníky 
a Litovice zavřeny. 
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Rok 1896 
Národní politika 

26. ledna 1896 
Strana 25 – inzerát 

 
V odpověď na Váš inserát obsažený v Nár. Listech a v Národní Politice ze dne 19. t. m. 
ujišťuji Vás, pane Pracnere, že bych Vám byl vůbec žádné odpovědi více nedal, kdybyste 
se byl býval mého talentu v oboro secích strojů nedotkl, kterýžto jste jako notně 
pošramocený uznal, ač dlužen jste zůstal P. T. obecenstvu vysvětlení, v čem vlastně můj 
vynalézavý talent pošramocen jest. 
Vidíte, ctěný pane kolego, já naopak o Vašem vynalézavém talentu nejlepší mínění mám, 
přes to že máte tak někdy ten pech, že se Vám občas někdo cizí do Vašeho vynálezu 
připlete – což se pak musí, když odběratelů (v uniformách) přijde někdy mnoho najednou, 
zase v největším spěchu (třeba v noci) kuchati. 
Když předešlý týden, dne 16. ledna v Roudnici honba po Vašich vynálezech se odbývala, 
dokázalo se však, jak Vás ten Váš nepošramocený talent již od samého Vašeho začátku 
z roku 1892, kdy jste si jeden stroj ode mne na vzorek koupil, a kterýmžto rokem jste se 
pak na základě toho vzorku přes noc z vyrabitele pluhů na dlouholetého a zkušeného 
odborníka v secích strojích proměnil, ve štychu nechává; neboť sotva že jste se se mnou 
v roku 1893 následkem osvojení si mého vynálezu u secího stroje pod pokutou tisíci 
zlatými (1 000 zl. r. č.) soudní cestou vyrovnal, již hned zase rok na to Váš nepošramo-
cený talent nový vynález učinil, avšak nastojte – tentokráte zase v patentovaném secím 
stroji firmy A. R. – kterážto firma tenkráte také ihned vynález Váš na výstavě svátečně 
zabavila. 
Tyto tři Vaše úspěchy se lžicovými secími stroji uvádím zde jen proto, aby si ctěné 
rolnictvo úsudek o rozdílech našich dvou talentů samo učiniti mohlo! 
Že Vám ale, jak vidno, Vaše vynalézavost nesvědčí, z toho si nic nedělejte, neboť Vy jste 
výtečníkem v talentu jiném, všestranně známém, a sice máte velikou zásobu slov třeba 
planých, jak z Vašich všech inserátů vysvítá, vždy po ruce; znáte všecky anekdoty, jakož 
i ku padělání schopné patenty, hlavně však umíte velmi dobře prášit a tím ten pravý talent 
svůj veřejnosti k posouzení dal. 
Nyní tedy vzhledem k předcházejícím zaručeným faktům měl byste Vy šťastný majiteli 
první ceny? ctěnému P. T. rolnictvu také říci, s kterýmto vlastně padělkem jste závodil, 
a tu snad ta nemilá pro Vás věc najevo vyšla, že kdybyste i byl na lžicový secí stroj první 
cenu dostal, že tato cena Vám by nikterak nepatřila, nýbrž původní dnes všeobecně uzna-
né a následkem toho všestranně napodobené, výtečné konstrukci secího stroje vynálezu 
Melicharova. 
Báchorky páně Pracnerovy o ukrouceném zámečku, o strachu, leknutí atd. vůbec žádné 
odpovědi nezasluhují, poněvadž z celého znění této povídačky vidno, co vše Pracner za 
vlasy přitáhnouti musil, aby pozornost ctěného obecenstva z nepodařené jeho první ceny 
v jinou stranu obrátil. 
Na pravdivé objasnění mé v Národních Listech a v Národní Politice ze dne 12. a 19. t. m. 
změnil pan Pracner již svou taktiku a tvrdil v týchž listech hned zase něco jiného, a sice že 
tedy dle lokace na prvním místě jmenován byl – což zase na pravdě se nezakládá – 
poněvadž ani žádné ceny postupné určeny nebyly a též žádná lokace nepozůstávala, 
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o čemž nejlépe včerejší a dnešní inserát v Národních Listech od jedné súčastněné v závo-
dění firmy, a sice Jul. Carow z Buben poučí, kterážto výslovně následující hlásá: 
Pravda ohledně cen při závodění secích strojů v Litovicích 1895 rozdělených jest, že žádná 
firma první a žádná firma poslední cenu neobdržela. 
[…] 
Fr. Melichar v Brandýse nad Labem, největší továrna na secí stroje v Rakousku. 
 
 

Národní politika 
16. února 1896 

Strana 29 – inzerát 
 
Velectěným pánům hospodářům 
odporučuji své osvědčené a vzdor všem polemikám a upírání se strany mých konkurentů 
první cenou poctěné secí stroje kombinované a rozmetadla umělých hnojiv; tytéž dávám 
s úplnou zárukou na zkoušku. 
Cenníky, prospekty, jakož i brožury o všestranném výsledku všech strojů secích v Litovi-
cích u Prahy závodících jsem ochoten na požádání zdarma a franko zaslati. 
Jan Pracner, majitel c. k. výsadní továrny na stroje a rozmetadla umělých hnojiv 
v Roudnici n. L. 
Jednatelé v každém ohledu spolehliví se přijmou. 
 
 

Národní listy 
17. února 1896 

Strana 2 
 
Z Liboce. (Pohřeb starosty Sokola v Liboci), statkáře p. Bohumila Chvoje, konán v pátek 
14. t. m. dopoledne. U nádherného katafalku s rakví zesnulého stála čestná stráž Sokola 
libockého s tasenými rapíry, zatím co veliké davy lidu přicházeli vzdát poslední poctu muži 
šlechetnému, ode všech milovanému. Po slavném Requiem v chrámu libockém uložena 
skvostná rakev, dekorována čapkou a šerpou sokolskou mezi květy bílých růží do 
pohřebního vozu a za přítomnosti nesčetných davů lidstva bral se pohřební průvod silnicí 
na dlouhou míli a dále do Kněževsi, kde je vkusná hrobka rodiny Chvojovy. Před rakví 
kráčela četa Sokola libockého, nesoucí věnce na rakev zesnulého od přátel položené, za 
rakví následovali rodiče a sourozenci nebožtíkovi v čele obrovského průvodu, k němuž 
sešlo se lidu ze všech vesnic podbělohorských a průvod zakončovala řada povozů. Před 
polednem dostihl imposantní průvod hřbitova kněževského, kdež po vykropení hrobu 
promluvil br. Lorenc z Ruzyně krátkou srdečnou řeč nad rakví zesnulého starosty osiřelé 
jednoty, louče se s ním jménem bratří Sokolů. Bylť zesnulý br. Chvoj mezi zakladately 
jednoty sokolské v Liboci, jedním z nejmilovanějších náčelníků župy podbělohorské a vzor 
sokolského bratrství. Jak ctěn a milován byl starosta br. Chvoj dokázaly davy při pohřbu 
jeho. Vedle Sokola libockého, jenž zastoupen byl plným počtem a se zastřeným praporem, 
dostavily se deputace Sokola v Břevnově, v Hostivici, v Přední Kopanině, v Středoklukách, 
v Tuchoměřicích a na Král. Hradčanech, řemeslnická jednota v Ruzyni, sbor dobrov. hasičů 
v Liboci a v Kněževsi, zpěv. spolek Hvězda v Liboci, odbor pošumavské jednoty v Řepích 
atd. Mimo to došly soustrastné telegramy od 17 jednot sokolských. Nádherné věnce 
věnovali: Občané v Liboci, Vojáček z Tetína, Duras ze Želenic, rodina Terebova z Prahy, 
Sokol libocký, obec Ouholičky, bratři Peřinové z Hradce Král., rodina Jelínkova z Prahy. 
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Pohřební vůz pak pokryt drahocennými věnci, jež darovali příbuzní. Zesnulý br. Chvoj učinil 
před smrtí svou mnohé vlastenecké odkazy. Sokol libocký zachová svému prvnímu staros-
tovi povždy vděčnou paměť. 
 
 

Národní listy 
25. února 1896 

Strana 8 – inzerát 
 
Wohanka a spol. v Praze.  
Pěstování řepového semene a zkušební laboratoře v Hostivicích a v Leopoldsdorfu. 
Dle poslední zprávy o výsledku na pokusném poli čís. 3 semenářské stanice při zemské 
vyšší hospodářské škole v Táboře (viz České listy hospodářské, ročník IV. 1896, číslo 1) 
vykazovaly naše druhy řepového semene: 

Wohankovo výnosné, výnos po ha 382 q, výtěžek cukru po ha 58,92. 
Wohankovo cukernaté, výnos po ha 304 q, výtěžek cukru po ha 55,77. 

Z 55 tu- i cizozemských druhů docílilo Wohankovo výnosné největší sklizně a druhého 
největšího výtěžku cukru po hektaru. 
4186 Wohanka a spol. v Praze, Vídni a Budapešti. 
 
 

Národní politika 
8. března 1896 

Strana 12 – inzerát 
 
První cena pro vyznamenání.  
Čestný diplom při závodění u Litovic na cís. panství pořádaných ústřed. hospod. společnos-
tí pro král. České. 
Zlatá medaile v Hradci Králové. Zlatá medaile ve Vysokém Mýtě. Mnoho pochvalných 
uznání. 
Výtečné nejnovější pat. secí stroje soustavy lžicové se stejným výsevem jak na pozemcích 
svahovitých, tak na rovinách na veškeré obilí, luštěniny a semena řepová. Zvláštní secí 
stroje na řepu, kopečkové (Dipplovky) přístroje. 
Nejnovější patent. rozmetadla. Dobře sející nejvlhčí umělá hnojiva nabízí se zárukou 
První Česko-Brodská továrna na secí stroje a rozmetadla Lonský, Svatoš a spol. 7852 
 
 

Národní listy 
9. dubna 1896 

Strana 4 
 
Sokolský věstník. Tělocvičná jednota Sokol v Hostivicích pořádá dne 12. dubna o 5. hod. 
odp. veřejnou přednášku. Přednášeti bude br. Jindřich Kaufman: O dějinách a památkách 
staroměstské radnice pražské. 
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Národní listy 
2. května 1896 

Strana 4–5 
 
Výsledky zkoušek se řepovým semenem domácího pěstění oproti semenům 
cizozemským.  
Dr. F. Sitenský, profesor na vyšší hospodářské škole v Táboře, provádí za vlastního řízení 
již po několik roků na různých místech naší vlasti, pokusy s různými semeny cukrovky, 
jichž výsledky uveřejňuje pro širší známost našich interessovaných hospodářských kruhů 
v Českých listech hospodářských. 
V posledně vydaném čísle (4.) shledáváme se opětně s těmito docílenými výsledky různých 
semen cukrovky, jež p. dr. Sitenský ve 30 tabulkách byl sestavil. Pokusy s těmito semeny 
byly provedeny na panství sadovském u dvora Mokrovousy, na pokusných polích hospo-
dářské školy v Chrudimi, na statku Lošany u Kolína, na hospodářství v Kněževsi pana 
Stanislava Kubra, na zkušebním poli hospodářsko-botanického ústavu výzkumného 
v Táboře, na panství peruckém, na panství novobenátském u dvora Milovice a konečně na 
velkostatku Vraném. 
Ke komparativním pokusům bylo použito nejen semene pěstění domácího, nýbrž i semen 
pěstitelů cizozemských. Mezi domácími pěstiteli seznáme následující: Jindřicha Baniesa, 
majitele cukrovaru litolského a nájemce cukrovaru zvoleněveského a smiřického, pěstění 
na vlastním velkostatku Klecany, Přemyšlení a Brnky; firmy Wohanka a spol. v Praze, 
pěstění semene cukrovky v Hostivicích a Leopoldově v Rakousích, velkostatek benátský, 
dvůr Milovice u Lysé, statkáře Karla Nebeského v Radouni, velkostatek Jiřího rytíře z Herzu 
v Blahonicích, hospodářství cukrovaru mělnického, hospodářství p. Zaplatila z Větrušic, 
hospodářství spolkového cukrovaru v Nymburce, hospodářství Gust. Pflegra ve Zdicích. Ze 
zahraničních pěstitelů zúčastnili se komparativních pokusů tito: Adolf Strandel, rytířský 
statek Zehriengen; T. Krauer z Gröbersu, Jindř. Mette z Quedlinburku, J. Grashoff z Gater-
stebenu, A. Eggeling, Aug. Knoche z Wallwitzu, A. Braune z Biendorfu, G. Schrteiber a syn 
z Nordhausenu a konečně ruské semeno, které dodala firma Komárek & Sedlák. 
Od uvedených, na kompar. pokusech zúčastněných pěstitelů dodáno bylo zboží obchodní, 
a sice od cukrovarů, nikoli od pěstitelů samých, a sice: elitní klecanské semeno, pěstění 
Jindř. Beniesa dodal cukroval nymburský; Wohankovu cukrnatou správa cukrovaru ve Vra-
novicích (Morava); Jindřicha Metta Imperiálku z Quedlinburgu zaslal cukrovar v Pětipsech; 
semeno cukrovaru mělnického dodáno bylo od spolkového cukrovaru v Mochově; semeno 
Knochovo tímtéž cukrovarem; blahotické semeno rytíře z Herzů zaslal cukrovar v Pětipsech 
(pan G. Hodek); brauného elitu z Biendorfu správa cukrovaru v Mochově; královské Zapo-
tilovo semeno z Větrušic správa cukrovaru v Pětipsech; Pflegrovo semeno Mangold dodáno 
správou cukrovaru v Král. Městci. Ostatní druhy k pokusům použitých semen dodali pěsti-
telé sami buď přímo, nebo prostřednictvím svých zástupců. 
Aby čtenáři našeho listu seznati mohli aspoň souhrnné výsledky těchto pokusů, sestavili 
jsme na základě dříve uvedených 30 tabulek, přehlednou tabulku jednu, v níž jsou uvede-
ny průměrné výsledky jednotlivých k pokusům vzatých semen. Tyto průměry mají nám 
podati jakýsi obrázek, v jakém poměru stojí cukernatost řepy ku sklizni, neboť chceme-li 
býti spravedlivi, jest třeba, aby rolník obdržel slušnou sklizeň a cukrovar opětně dobrou 
kvalitu a proto také v kruzích interessovaných ceniti se má hodnota semene řepy cukrovky 
dle sklizeného množství cukru po hektaru. 
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Průřízní výsledky pokusů s pěstováním různých odrůd cukrovky v Čechách jsou následující: 
 

Jméno pěstitele semena, druh 
Cukr 

v řepě 
dle Heriesa 

Cukr 
po ha 

Postup 
dle 

kvality 

Postup 
dle 

výnosu 
cukru 
po ha 

Adolf Strandes, statek Zehringen 16,49 47,25 4 13 
Jindř. Benies, velkostatek Klecany Brnky 17,01 48,21 1 8 
Wohanka, výnosná 16,21 42,65 10 25 
Wohanka, cukrnatá 16,27 41,85 7 27 
Wohanka, cukrnatá 15,76 39,65 17 29 
Knauer, zlepšená Inperiálka 15,2 44,05 27 21 
Jindř. Mette, Quedlinburg, Imperiálka 16,72 47,02 2 14 
Grashoff, křížená Imperiálka 

s Vilmorinkou 15,7 44,6 20 20 
Grashoff, kř. Imperiálka s Wanzlebenkou 14,25 39,28 30 30 
Benátecká elita Malowanzlebenka 15,35 42,02 23 26 
A. Eggeling, Gatersleben 15,86 49,82 15 4 
Ruské semeno Wanzlebenské 15,88 46,21 16 15 
Knoche, Wallwitz, nejcukernatější 16,67 59,2 3 1 
Knoche, Wallwitz, Malowanzlebenka 16,14 52,33 11 2 
K. Nebeský, Radouň, Malowanzlebnka 15,96 48,9 13 6 
Cukrovar v Nymburce 16,25 49,2 8 5 
K. Nebeský, Radouň, Malowanzlebnka 15,75 48,52 18 7 
J. rytíř Herz, Blahotice, Malowanzlebenka 15,92 47,94 14 11 
Původní Biendorfské I. 15,54 47,43 23 12 
Původní Biendorfské II. 15,06 43,23 28 22 
Cukrovar Mělník 14,84 48,09 29 9 
Knoche, Walwitz, Malowanzlebenka 16,36 48 5 10 
Schreiber, Nordhausen, původní  16,30 45,86 6 17 
   Malowanzlebenka 16,10 50,1 12 3 
   velmi cukernatá 15,72 46,06 19 16 
J. rytíř Herz, Blahotice, Malowanzlebenka 15,59 43,14 22 23 
Zapotil, Větrušice královská 15,26 42,74 26 24 
Braune, Biendorf, elita 15,61 44,93 21 19 
Pflegrovo Mangold 15,5 39,95 24 23 
Knauer z Gröbensu, Mangold 16,23 45,23 9 22 
 
  Z uvedené tabulky jest vidno, že ze 30 různých druhů semen honosí se semeno 
Jindř. Beniese pěstěné na velkostatku Klecany a Brnky největší cukernatosti a mimo to co 
do výnosu staví se do popředí, neb jest mezi všemi osmé. Co do výnosnosti shledáváme 
Knocheovo semeno nejcukernatější v první řadě, co do kvality řepy v řadě třetí; arciť 
musíme podotknout, že průřez jest vzat pouze ze 4 pokusů, kdežto ostatní průřezy 
vykazují pokusů 7–8. 
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Shrneme-li celkové výsledky, tu seznáme, že pěstitelé semen Jindř. Bentes, Knoche z Wall-
witzu, cukrovar nymburský, Schreiber z Nordhausenu jsou oněmi semenáři, kteří hledí 
nejen na výtečnou kvalitu, nýbrž i dobrou sklizeň. Z pokusů je dále vidno, že naši domácí 
pěstitelé semene cukrovky se staví po bok pěstitelům cizozemským, ba v jisté příčině tyto 
i předčí, ač jest naše české semenářství v počátcích. 
S potěšením zaznamenáváme tyto výtečné výsledky našeho domácího pěstění semene 
řepy cukrovky s tou nadějí, že naše cukrovary se vzpruží, aby nejen domácí semenářství 
podporovali, nýbrž i naopak dbáti toho budou, aby spotřeba semen cukrovky byla kryta 
výhradně semeny domácími a tím naše cukrovarnictví se emancipovalo od semenářů 
cizozemských. Jest již na čase, aby ty hříšně veliké sumy peněz, které naše cukrovary za 
semeno do ciziny posýlají, zůstaly doma a staly se tak zdrojem nových příjmů hospo-
dářských. 
Že i u nás je intelligence cukrovarnická a hospodářská na takovém stupni, že dovede čeliti 
zboží cizozemskému, toho nám podávají nejlepší důkaz uvedené výsledky pokusů, jakož 
i obliba semene domácího pěstění u našich rolníků, ovšem jen racionálním, správným 
a bedlivým prováděním semenářství možno sobě nejen důvěry získat, nýbrž i držeti soutěž 
s cizinou. 
 
 

Národní listy 
31. května 1896 

Strana 16 
 
Prodám domek slušný v Slaném č. 361, v Pražské ulici, 1 patrový, sestávající ze 4 svět-
nic, 1 krámu a 1 sklepa za výhodných podmínek. Bližší sdělí stárek v Hostivicích u Prahy. 

12078 
 
 

Národní listy 
30. června 1896 

Strana 7 
 
Parní mláticí stroj prodám se zaručením jak co do výkonu, tak i do spolehlivosti a hod-
noty strojů. 
Špaček v Litovicích, pošta Hostivice. 13944 
 
 

Národní listy 
8. července 1896 

Strana 2–3 
 
Učitelstvo vyznamenané na výstavě Národopisné.  
Následující učitelé, školy a spolky učitelské za účast ve školních pavillonech Národopisné 
výstavy českoslovanské vyznamenáni byli:  
Čestný diplom s medailí obdržel p. Fr. Mařatka z Vysokého n. J.; čestný diplom uznání 
s bronzovou medailí obdrželi: […] Pelc J. F. v Hostivicích, […] 
V hudebním odboru: […] Pelz F. J. v Hostivicích. 
Vyznamenaných učitelů a korporací učitelských jest 276. Všech vyznamenání na výstavě 
Národopisné bylo 1 380. 
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Národní listy 

10. července 1896 
Strana 7 – inzerát 

 
Oznámení.  
Obce, hospodářské spolky, družstva a jiní podnikatelé, jmenovitě však producenti tímto 
zvláště se upozorňují na vyhlášku číslo 1630, uveřejněnou v úředním listě Pražských novin, 
v časopise Národní Listy ze dne 5. července b. r. č. 183, Bohemia a Politik, týkající se 
opatření potřebného sena, slámy, dříví a kamenného uhlí na čas od 1. října 1896 až do 
30. září 1897, dotyčně od 1. září 1896 do 31. srpna 1897, a sice ustanoveno jest řízení 
projednávací při pražské zásobárně vojenské pro posádky v Praze, Benešově, Berouně, 
Jindřichově Hradci a Třeboni na den 3. srpna b. r., dále pro posádky v Labském Kostelci, 
Lysé, Postoloprtech a Brandýse n. L. s konkurenčním místem Starou Boleslaví, pak Hostivi-
cích na den 11. srpna 1896, i vybízejí se, aby dotyčného projednávání se súčastnili. 
V podrobnější podmínky nahlédnouti možno u c. a k. vojenského úřadu zásobovacího 
v Praze od 9 do 12 hodin dopoledne. 
Sešity podmínek pro tuto bezprostřední dodávku obdržeti lze u jmenovaného úřadu – též 
i poštou za cenu 28 kr. 
Z c. a k. vojenského zásobovacího úřadu. V Praze, dne 25. června 1896. 
(Za výtisky neobjednané se neplatí.) 
 
 

Národní politika 
11. července 1896 

Strana 3 
 
Tělocvičná jednota Sokol „Tyrš“ na Smíchově súčastní se zítra v neděli okrskového cvičení 
v Hostivicích a praporní slavnosti spojené s veřejným cvičením ve Zdicích. Účastníci výletu 
do Hostivic sejdou se v neděli o půl 6. hod. ráno v kroji „na knížecí“, odtud pochod Bělo-
horskou silnicí, Břevnovem do Hostivic, návrat v 9 hodin večer touž cestou. Bratři, kteří 
slavnosti ve Zdicích se súčastní, sejdou se o půl 7. hodině ranní na západním nádraží, 
odtud odjezd v 7 hodin do Zdic, návrat večer. 
 
 

Národní listy 
11. července 1896 

Strana 3 
 
Sokol Tyrš na Smíchově zúčastní se v neděli dne 12. t. m. okrskového cvičení v Hostivicích 
a praporní slavnosti s veřejným cvičením ve Zdicích. Schůze v neděli o půl 6. hod. ráno 
v kroji na knížecí, odtud pochod bělohorskou silnicí, Břevnovem do Hostivic, návrat v 9 ho-
din večer touž cestou. Bratři, kteří slavnosti ve Zdibech se zúčastní, sejdou se o půl 7. ho-
dině ranní na západním nádraží. 
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Národní politika 
22. července 1896 

Strana 3 
 
Církevní zprávy. Poutní slavnost sv. Jakuba Většího koná se v Želenicích u Slaného, 
v Příbrami, v Berouně, v Nepomuku, v Kutné Hoře, v Kozmicích, v Srbči, v Hostivici, v Mini-
cích, v Kněževsi a v Petrovicích u Čestic. V neděli dne 26. července jest sv. Anny matky 
Rodičky Boží Marie Panny. V klášterním chrámu školících sester v Ječné ulici jest v 10 ho-
din slavná mše svatá. Na den sv. Anny přijde na Smečno mnoho procesí z okolních farních 
osad, a sice ze Pcher, z Tuřan, z Kvílic, z Dřínova, z Lán, ze Stochova, z Družce, z Tuchlo-
vic, z Klobuk a z Hobšovic. 
 
 

Národní politika 
22. července 1896 

Strana 2 
 
Chudá vdova se otrávila. Včera o 9. hodině dopolední požila 29letá vdova po 
kameníkovi Antonie Zelená z Litovic u Kladna ve svém bytu v Tejnce roztok kostíku z dvou 
škatulek sirek. Pan MUDr. Klusáček poskytl jí protijedu a pak dal nebohou dovézti do 
všeobecné nemocnice. Příčina zoufalého skutku není známa. 
 
 

Národní politika 
28. července 1896 

Strana 13 
 
Honitba. Honební výbor obce Ptice, okres Unhošť, pronajme veřejnou dražbou dne 
2. srpna 1896 o 3. hodině odpoled. v místnostech obecního úřadu honitbu ve výměře 
571 jiter 649 čtver. sáhů na dobu 6 roků, počínaje 1. únorem 1897. Honitba hraničí s lesy 
c. a k. velkostatku, kde vysoká zvěř a tetřevové na honitbu vychází, a leží u stanice Bušť. 
dráhy Jenč a Pražsko-Duchc. dráhy Litovice, Dušníky. V dražební podmínky lze nahlédnouti 
v úředních hodinách u téhož úřadu. 
Za honební výbor: Frant. Lefler, starosta. 6929 
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Národní listy 
12. srpna 1896 

Strana 3 
 
Jízdní odbor Sokola libeňského. Se zřízením nákladné a prostranné letní jízdárny, jež vyža-
dovala nákladu kolem 400 zl., rozřešila se naléhavá a takřka životní otázka našeho jízdního 
odboru. […] 
Jízdní odbor konal v letním období dva výlety a sice prvý polodenní do Běchovic 14. června 
s výletem jednoty, jehož se zúčastnilo celkem 14 jezdců v kroji. Ujeto celkem 24 km, 
jezdci seděli v sedlech 3 hodiny. Druhý celodenní výlet byl pořádán do Svárova u Unhoště 
12. července. Nasedalo 15 jezdců před 6. hod. ranní, a jelo se přes Holešovice, Strahov-
skou branou, Hostivice, Červený Újezd do Svárova, kdež veleno k sesedu o půl 10. hod. 
ranní. Po pohoštění statkářem p. Šteflem nastoupeno k zpáteční cestě o půl 2. hod. 
30 min. přes Hostivice, kde přítomni byli jsme okrskovému cvičení br. župy podbělohorské. 
O 5. hod. 24 min. vyjelo se z Hostivice přes Prahu do Libně, kamž dojelo se o 8. hod. 
Ujeto celkem 55 km, jezdci byli na koních bezmála 7 hodin. Přihlášky do jízdního odboru 
přijímá náčelník odboru br. Holub, inženýr, ve dnech cvičebních v jízdárně. 
 
 

Národní listy 
1. září 1896 
Strana 4–5 

 
K sebevraždě pana Bohuslava Pichla, majetníka knihtiskárny dr. J. B. Pichla a spol., 
dlužno dodati ještě některé podrobnosti. Jak jsme již oznámili, byl pan Bohuslav Pichl 
viděn naposledy v Praze v sobotu po ½ 12. hodině dopolední v Rytířské ulici naproti paláci 
městské spořitelny, od kteréžto doby zmizel beze stopy. Šel-li do Hostivic pěšky anebo dal 
se tam dovésti dráhou, taktéž nikdo neví. K 8. hodině večer přišel do hostince u koruny 
v Hostivicích elegantně oděný pán, jenž sedl si sám ke stolu a nemluvil. Bylo na něm 
patrně viděti, že jest neobyčejně rozčilen, nepozvedl hlavy, těkal očima po světnici, chvíle-
mi sebou škubal, vjel si častěji rukou do vlasů a častěji i vzdychl. Na otázku hostinského, 
kam jede, odvětil, že čeká na jedenáctihodinový osobní vlak; další otázky odbyl úsečně. Po 
10. hodině večer opustil hostinec; hostinský i zbylí hosté vyšli ven, aby se přesvědčili, kam 
se tajemný host ubírá. Když viděli, že jde ku dráze, nesledovali ho již a vrátili se do 
hostince. Když osobní vlak, jenž vyjel ze státního nádraží v Praze o 10. hod. 5 min. večer, 
přibyl po 11. hodině do nádraží v Hostivicích, zpozorovali zřízenci k nemalému svému 
úžasu na kolech parního stroje silné krvavé skvrny a seznali ihned, že se musilo mezi 
jízdou přihoditi hrozné neštěstí a poněvadž byla krev ještě čerstvá, že místo nebude asi 
příliš vzdálené. Oznámili to ihned přednostovi stanice, jenž dal kola stroje očistiti a vyslal 
několik zřízenců se svítilnami ku prozkoumání trati. Asi 500 metrů před nádražím nalezli 
zřízenci děsně zohavenou mrtvolu. Podél kolejí ležel ve velkém tratolišti krve lidský trup 
o jedné ruce a jedné noze, utržená od trupu hlava, druhá ruka a noha nalezeny byly 
opodál, každý kus zvlášť. Jeden zřízenec dráhy zůstal u děsně zohavené mrtvoly na stráži, 
kdežto jiní zřízenci podali o příšerném nálezu ihned zprávu přednostovi stanice, jenž zmí-
něné místo ohledal a ponechal mrtvolu na místě nálezu. Zároveň podal o hrozném tomto 
případě neprodleně telegraficky zprávu četnictvu a ústně i obecnímu starostovi, který se 
taktéž ihned na místo odebral. Když se dostavili četníci, byly kapsy u obleku mrtvoly 
prohledány a v nich nalezeny navštívenky s textem: Knihtiskárna dra J. B. Pichla a spol., 
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jakož i směnky, podepsané jménem Bohuslav Pichl. Seznalo se ovšem ihned, že nešťastní-
kem jest majetník knihtiskárny pan B. Pichl z Prahy. Za souhlasu obecního starosty i čet-
níků byla mrtvola i s utrženými částmi těla o páté hodině ráno odnešena do umrlčí komory 
na hřbitov. 
Zpráva o děsné této smrti roznesla se záhy po celé obci i v okolí a davy lidu obklopovaly 
po celý den umrlčí kapli, aby nešťastníka spatřily. Pohled na zohavenou mrtvolu byl ovšem 
děsný. V neděli odpoledne dostavila se z Unhoště soudní komise, která ohledala mrtvolu 
a místo neštěstí i zjistila, že na těle není stop nějakého násilného činu a že jde v případě 
tom jen o sebevraždu, i dala svolení ku pohřbení mrtvoly. Pan Bohuslav Pichl narodil se 
roku 1844 v Praze a byla mu tudíž 52 léta. Mladší jeho bratr odjel včera o 9. hod. ráno do 
Hostivic; když mrtvolu hrozně zohavenou spatřil, lomil křečovitě rukama a dal se do 
usedavého pláče. Pohřeb nešťastníka koná se dnes o 10. hod. dopoledne na hřbitově 
v Hostivicích. Jak jsme již oznámili, dohnaly pana Bohuslava Pichla jen neblahé hmotné 
poměry k zoufalému činu. Pracoval po celé všední dny, ano i v neděli až do úmoru, zastá-
val sám i korrekturu, ano opravoval neb i přepisoval rukopisy. Žil skromně a odměřeně, 
nedopřál si radovánek – a přese vše své namáhání stále více upadal do dluhů, z nichž 
nebylo mu již možno vyváznouti. Byl ve všech společnostech pro bodrou povahu oblíben 
a vážen, byl osvědčeným a obětavým národovcem, tak že hrozný jeho osud vzbudí všude 
vřelou soustrast. Byl málomluvný a nesvěřil se o svém neblahém stavu nikomu, ani svému 
bratru, s nímž sdílel společnou domácnost. Pomýšlel zajisté již před čtrnácti dny, kdy 
z Prahy tajuplně zmizel, na sebevraždu, neměl však ještě buď odvahy, aneb nenalezl ku 
provedení vhodné příležitosti a telegrafoval svému faktoru, aby si pro něj přijel do Všenor, 
což se tehdy stalo. Zoufalá myšlenka nevymizela více z jeho ducha. – Jak se nám dodateč-
ně sděluje, chtěl p. Bohuslav Pichl při prvním svém zmizení z Prahy spáchati sebevraždu 
mezi Všenory a Dobřichovicemi. Procházel se nápadně rozčilen podél trati západní dráhy 
a břehu Berounky, což zpozoroval přednosta stanice a vyslal za ním zřízence dráhy. 
Jakmile je p. Pichl spatřil, chtěl se vrhnouti do řeky, v čemž mu zřízenci dráhy zabránili, 
a odvedli jej do budovy přednosty stanice. Zde mu bylo tak dlouho šetrně domlouváno, až 
konečně svolil, aby se jeho faktoru telegrafovalo, by si pro něho do Všenor přijel a odvezl 
jej do Prahy. 
 
 

Národní politika 
1. září 1896 

Strana 10 – inzerát 
 
Nabídnutí k sňatku. Mladý muž 26letý, řezník a hostinský, přeje si učiniti známost za 
příčinou sňatku s dívkou do 26 let, která by vládla jměním as 1 000 zl. Nab. pod zn. J. K. 
poste r. Hostivice. 2502 
 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada B – svazek č. 1 
Hostivice ve starých novinách do roku 1918  261 
 

 

 

 
Národní listy 
2. září 1896 

Strana 3 
 
Pohřeb p. Bohuslava Pichla, majetníka knihtiskárny dra. J. B. Pichla a spol. v Praze, 
konal se včera v 10 hodin dopoledne v Hostivicích na tamějším hřbitově za velké účasti 
tamějšího i okolního obyvatelstva. Pohřbu zúčastnil se personál ze závodu zesnulého 
v plném počtu a položil na rakev skvostný věnec. Další věnce položili příbuzní a přátelé. 
Tamější farář vykropil rakev v umrlčí kapli i u hrobu; obecenstvo opouštělo hřbitov vše-
obecně dojato. 
 
 

Národní listy 
3. září 1896 

Strana 3 
 
Rodinné zprávy. Slč. Amalie Pelzová, dcera p. Frt. J. Pelze, učitele a hudebního skladate-
le v Hostivicích, a pan Frant. Špringler, úřadník řiditelstva císařských statkův v Praze, 
slaviti budou sňatek svůj dne 7. t. m. v chrámu hostivickém. 
 
 

Národní listy 
4. září 1896 

Strana 2 
 
Frant. Pelze slavnostní výstavní pochod Hygea, provozovaný poprvé u příležitosti zahájení 
výstavy lékárnické, těší se všeobecné, stále rostoucí oblibě. Snaživý komponista Fr. Pelz, 
řídící učitel v Hostivicích, který za své výborné skladby na Národopisné výstavě vyzname-
nán byl čestnými diplomy a bronzovou medailí, jak o tom svědčí spis Kamarýtův: Školství 
a učitelé na Národopisné výstavě, instrumentoval pochod ten pro velký dechový orkestr, 
který svou překrásnou harmonií a melodií každému posluchači se zamlouvá a zasluhuje 
vskutku vší pozornosti širšího obecenstva i jsme pevně přesvědčeni, že brzy dojde rozšíření 
ve všech hudebních kruzích. Pochod tento v rukopise a elegantní úpravě vyložen bude 
v čítárně literárního oddělení v hlavním paláci a vyjde tiskem v úpravě pro piano na 2 ruce 
za mírnou cenu ve prospěch českého lékárnického podpůrného spolku. 
 
 

Národní listy 
11. září 1896 

Strana 4 
 
Tělocvičná jednota Tyrš na Smíchově. V měsíci červenci […] Jednota zúčastnila se dne 
19. t. m. okrskového cvičení ve Zdicích se 17 členy a v týž den v Hostivicích s 45 členy 
(25 v kroji a 20 v obleku občanském). […] 
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Národní listy 
16. září 1896 

Strana 2 
 
Jak zásobiti Prahu a předměstí vodou.  
[…] 
V letech 1585–1603 dal zbudovati císař a král Rudolf II. vodovod pro užitkovou vodu 
z rybníků u Chýně a Zlejčína (rybník baštecký, břevský), který vede v otevřeném příkopu 
vodu Veleslavínem a Střešovicemi pode dvorem Andělkou. Před Říšskou branou je primitiv-
ní čistírna, kterou prý konstruoval Tycho de Brahe. Zásobuje Veleslavín a Střešovice, 
v kteréžto poslední obci bývá znečišťován odpadky a hnojůvkou, dále přivádí vodu do 
černínských, uršilských a císařských kasáren, do vojenské nemocnice, kapucínského klášte-
ra, toskánského a schwarzenberského paláce, do paláců kanovníků, kláštera Karmelitek, 
Milosrdných sester, vlašského sirotčince, do některých domů v Ostruhové ulici, do domů 
na Novém světě, do císařské zahrady, královského hradu, Chotkových sadů a vojenských 
budov na Marianských hradbách. 
[…] 
 
 

Národní listy 
1. října 1896 

Strana 4 
 
Z Národní jednoty severočeské.  
[…] 
Ustaviti nové odbory nutno všude tam, kde působení nalézti mohou. Jest povinností 
větších odborů, aby v okolí svém o ustavení to se postaraly. V poslední neděli ustaveny 
odbory v Hořicích (pan red. Klecanda), v Heřmanicích a Dol. Nejmajově (dr. Štemberka), 
v Hostivicích (JUC. Rychlík), ve Štětí […] 
 
 

Národní listy 
9. října 1896 

Strana 10 – inzerát 
 
Levné ovoce jest na prodej as 50 q jablek nejlepších druhů, 100 kg od 6 do 9 zl. 
v sadech Malý Jeneček u stanice Hostivice do 5 dnů. 8074 
 
 

Národní listy 
20. října 1896 

Strana 8 – inzerát 
 
Honitba ve výměře 868 jiter 1 117 čtver. sáhů pronajme se veřejnou dražbou na dobu 
6 roků, počínaje 1. únorem 1897, konanou dne 1. listopadu 1896 o 10. hod. dopol. 
u obecního úřadu v Chýni, p. Hostivice. Vadium u výši posledního nájemného 150 zl. Při 
honitbě, vzdálené od Prahy 2 hod., od nádraží Litovice ¼ hod. a Hostivice ½ hod., jest 
velký rybník Bašta. Bliž. podmínky jsou k nahlédnutí u obecního úřadu v Chýni. 3276 
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Národní listy 
23. října 1896 

Strana 7 
 
Dary a příspěvky.  
(Složeno u pokladny Národních Listů) Ústřední Matici školské. 
[…] 
Hostivice. Tělocvičná jednota Sokol v Hostivicích 5,50 zl. 
[…] 
 
 

Národní listy 
12. listopadu 1896 

Strana 4 
 
Památku Fügnerovu oslaví letos snad veškeré sokolské jednoty v Čechách. V Praze – 
jak již oznámeno – bude oslava společným večerem členů všech jednot pražských a před-
městských v sobotu o půl 8. hodině ve dvoraně Národního domu na Vinohradech. Dle 
došlých nám zpráv z venkova bude památka Fügnerova oslavena v sokolských jednotách: 
v Kladně, Dříni, Buštěhradě, Dušníkách, Hostivicích, Košířích, H. Mokropsích, Podbabě, 
Řeporyji, Unhošti, Zdicích, Roudnici, Slaném, Toužetíně, Kolči, Veltrusích, Lounech, Kralu-
pech, Litoměřicích, Branné, Podmoklicích, Hořicích, Liberci, Valteřicích, Benešově u Semil, 
Horské Kamenici, Proudné, Jablonci n. N., Bytouchově, Vyskři, Pasekách, Ruprechticích, 
Turnově, Hrubém Rohozci, Líšné, Kopidlně, Libštátě a Čisté u Dol. Kalné. 
 
 

Národní politika 
13. listopadu 1896 

Strana 2 
 
Tři šílenci dopraveni do blázince. Případy náhlého zachvácení šílenstvím množí se 
v poslední době úžasnou měrou a nemáme nyní jediného dne, aby nějaký choromyslný 
nebyl přivezen do zemského blázince. Včera opět dopraveni do zemského ústavu pro 
choromyslné tři takoví nešťastníci, a sice 36letý dámský krejčí František Hásek, bytem 
v čp. 1547 na Novém Městě pražském, příslušný do Nového Strašecí, 32letý zedník Anto-
nín Wolf z čp. 816 na Starém Městě příslušný do Hostivic v okresu smíchovském a pak 
67letá obchodnice Eliška Meisterlesová z čp. 63 v páté čtvrti, pražská příslušnice. 
 
 

Národní politika 
13. listopadu 1896 

Strana 11 
 
Sedlářský pomocník po vyučení se přijme na stálou práci u J. Majera v Hostivici. 3230 
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Národní listy 

25. listopadu 1896 
Strana 8 

 
Kamenný lom s výtečným kamenem pro kamenické práce, spojený s lomem pískovým ve 
výměře 6 ½ korce u Hostivic, prodá se buď o sobě aneb zároveň s usedlostí s 68 korci 
dobrých řepných a pšeničných polí s lukami.  
Bližší zprávu podá c. k. notářská kancelář v Unhošti. 25824 
 
 

Národní listy 
27. listopadu 1896 

Strana 6–7 
 
Dary a příspěvky.  
(Složeno u pokladny Národních Listů) Ústřední Matici školské. 
[…] 
Hostivice. Tělocvičná jednota Sokol zasílá výtěžek sbírky, pořádané sl. M. Chlupatých  
a br. J. Bartošem při sňatku manželů Felerových dne 18. t. m. 5,– 
[…] 
 
 

Národní politika 
1. prosince 1896 

Strana 2 
 
Dar Svatováclavský zaslaly v dnech 15. až 21. listopadu matičné pokladně tyto: […] 
Litovice 5 zl. 90 kr., […] tělocv. jednota Sokol v Hostivicích 31 zl. 16 kr., […] 
 
 

Národní listy 
5. prosince 1896 

Strana 3 
 
Sokolský věstník.  
Těl. jedn. Sokol v Hostivicích pořádá 8. t. m. o 2 ½ hod. odp. veřejnou přednášku. 
Přednášeti bude br. Jos. Kochánek, advokát na Kladně: Z dob krále Jiříka Poděbrada. 
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Národní listy 

18. prosince 1896 
Strana 6 

 
Dary a příspěvky. 
(Složeno u pokladny „Národních Listů“.)  
[…] 
Na Husův pomník. 
Sobín. Pan Ant. Prchal ze Sobína a p. Jan Špaček z Litovic  5,–– 
[…] 
 
 

Národní listy 
20. prosince 1896 

Strana 4 
 
Spolkový věstník.  
Místní odbor Nár. jednoty severočeské pro Hostivice a okolí. Dnes členská schůze s před-
náškou tajemníka jednoty p. Oty Havla: O následcích bitvy bělohorské. 
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Rok 1897 
Národní listy 
5. ledna 1897 
Strana 5–6 

 
Dary a příspěvky.  
(Složeno mimo pokladnu Národních Listů.) Z Ústřední Matice školské. 
Od 10. do 20. října 1896 došly Ústřední Matici školskou následující příspěvky: […] obec 
Litovice 1 zl. 50 kr., […] 
 
 

Národní listy 
8. ledna 1897 

Strana 7 
 
Dary a příspěvky.  
(Složeno u pokladny Národních Listů.) Ústřední Matici školské. 
[…] 
Hostivice. Tělocvičná jednota Sokol odvádí výtěžek sbírky br. Holečka z Třebonic při honbě 
v Sobínu 5 zl. a dále výtěžek sbírky, pořádané v Břvech 2 zl. 60 kr., v celku  7,60 
[…] 
 
 

Národní listy 
17. ledna 1897 

Strana 6 
 
Pár koní, jeden 7letý, druhý 3letý, v tahu úplně spolehlivých, prodá se za příčinou vzdání 
se hospodářství v páru neb jednotlivě u Fr. Bahenského v Hostivicích. 1318 
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Národní listy 
26. ledna 1897 

Strana 3 
 
Nový sport. Po dlouhém čekání konečně do opravdy mrzne a napadlo tak velké množství 
sněhu, že veškerý zimní sport přiveden do svého živého vrcholu. Mimo četné bruslaře též 
i čeští lýžovníci uchopili se opět sportu a podnikají nejen kratší vyjížďky, ale i vzdálenější 
okružní cesty. Tak tato dni podniklo 5 pánů z pražské společnosti výlet na lýžích do Kladna 
a Slaného. Sníh, ač ho leží v ohromném množství, není dosud tak sjízdný, jako utvrzelý 
a zmrzlý. Z Prahy od Strahovské brány vyjeli dne 23. t. m. o 2. hod. odpol. a minuvše 
Břevnov, Litovice, Jenč V., dojeli o půl páté hod. odpol. do Unhoště (24 km). Po půlhodi-
novém odpočinku nastoupena další cesta, na které, malou vzdálenost za městem, stihla 
nemilá nehoda pádem jednoho z účastníků tak, že celá výprava vrátila se zpět do Unhoště 
a teprve po celé hodině jela za slabého svitu měsíce dál do Kladna (celkem 34 km), kam 
přibyla o půl osmé hod. večer. Druhého dne v neděli dopoledne, nastoupili za prudké 
sněhové vánice naši turisté další cestu přes Motyčín, Humny a Netovice do Slaného, kde 
obědváno. O půl druhé hod. odpol. opustili Slané a projedše Brandýsek, Středokluky, 
stromořadím dlouhé míle, Dejvicemi přibyli o půl šesté hod. odpol. do Prahy. Celkem 
urazili tito stateční turisté vzdálenost 70 km. Na konec připojujeme, že lýže, koupené ze 
sportovního závodu firmy Švagrovský a spol. se velmi dobře osvědčily. 
 
 

Národní listy 
30. ledna 1897 

Strana 6 
 
Místa učitelská.  
V kladenském školním okresu obsazena budou na školách obecných trvalá místa: 
Učitelky na druhé dívčí škole na Kladně se 700 zl.; učitelky v Hostivicích s 500 zl.; učitele 
ve Dříni se 600 zl. a v Unhošti s 550 zl.; učitele podle nového zákona v Horním Bezděkově 
s 500 zl.; podučitelek na první a druhé škole na Kladně dvě místa po 500 zl.; podučitele ve 
Dříni se 450 zl.; podučitele v Tachlovicích od 1. září se 400 zl. Žádosti s vysvědčeními 
dospělosti a spůsobilosti učitelské a se všemi průkazy služebními prostřednictvím správy 
škol a další úřadní cestou okresní školské radě na Kladně. 
 
 

Národní politika 
18. února 1897 

Strana 4 
 
Potvrzené stanovy. C. k. místodržitelství potvrdilo stanovy: Skupiny Odborného spolku 
obuvníků v Čechách v Lounech, Spolku divadelních ochotníků v Třebešově, místního 
odboru Národní jednoty pošumavské v Julienhaině a Čtenářsko-ochotnického spolku 
v Městečku, pak změněné stanovy Dobrovolného hasičského sboru v Hostivici a Sboru 
dobrovol. hasičů v Semtíně. 
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Národní listy 
4. dubna 1897 

Strana 3 
 
Neštěstí při přejíždění železniční trati. Ku zprávě, již o neštěstí na trati pražsko duch-
covské dráhy blíže stanice Kněževse, přinesl včerejší náš odpolední list, dodáváme některé 
podrobnosti. Kočí hornolibockého obchodníka s vínem p. Hudce jel v pátek po 7. hodině 
večerní s dvojspřežním povozem, na kterém nalézal se obchodní příručí pan Josef Jelínek, 
ze Středokluk do Horní Liboce. Když kočí přiblížil se k železniční trati duchcovské dráhy, tu 
zpozoroval, že jel po trati osobní vlak od Prahy, který do Kněževse dle jízdního řádu přijíždí 
v 7 hod. 34 min. večer. V domnění, že po odjezdu vlaku vstup na trať jest úplně volný, jel 
v plném trysku ku předu, nepozoruje ani při nastalém šeru, že dřevěná závěra jest ještě 
spuštěna. Závěra tato, tři metry od kolejí vzdálená, z velmi slabého dřeva zhotovená, která 
stahována je pomocí přístroje ze stanice Kněževsi, následkem mocného nárazu koní se 
přerazila. Při tom podsední kůň upadl na zem, kdežto kůň náruční táhl povoz ještě dále ku 
předu i s koněm podsedním, na nějž kočí nárazem s kozlíku byl vyhozen. V okamžiku tom 
plnou parou přijely dvě lokomotivy směrem od Prahy ku Kněževsi. Přední lokomotiva 
podsedního koně v pravém slova smyslu roztrhala a kočího vlekla několik metrů, kde 
ubožák za nedlouho smrti z hrozných bolestí byl vysvobozen. Náručnímu koni bylo zlome-
no několik žeber. Kůň dal se na útěk směrem ku stanici, avšak nedaleko nádraží upadl na 
trati a zdechl. Také povoz byl úplně roztříštěn. Jediný příručí p. Jelínek včasným skokem 
s povozu se zachránil. Upadl sice na hromádku štěrku, neutrpěl však těžší poranění. 
Mrtvola usmrceného kočího, který byl 20 roků stár a znám byl v obci pod jménem Karel, 
zůstala vedle trati ležeti až do pozdního odpoledne včerejšího dne. Když pak úřadní komise 
na místo nepřijela, rozkázal starosta obce Kněževse pan Josef Markup, aby mrtvola kočího 
dopravena byla do umrlčí komory na hřbitově kněževském. Ve příčině téže neblahé udá-
losti, zasílá nám c. k. ředitelství státních drah v Praze toto úřední oznámení: Dne 2. dubna 
t. r. k 5. hodině večerní byl povoz, řízený kočím Karlem Fialou, zaměstnaným u pana 
Josefa Hudce v Liboci, u strážního domku čís. 23 mezi stanicemi Litovicemi a Kněževsí na 
trati c. k. státních drah Praha-Moldava v tom okamžiku prázdným strojem zachycen, když 
voska přes napomínání soudruha Josefa Jelínka koně oproti správně uzavřeným závorám 
práskáním popoháněl. Koně strhli závory a vůz dostal se právě v ten okamžik na přejížďku, 
když stroj přijížděl. Vozka Karel Fiala a jeden kůň byli na místě usmrceni. Úřadní vyšetřo-
vání bylo zavedeno. 
 
 

Národní listy 
11. června 1897 

Strana 5 
 
Věstník učitelský.  
Ze schůze českého odboru zemské školní rady 1. června. Ustanoveni byli: 
[…] 
na školách obecných: 
[…] 
učitelkami: […] Emilie Kubešová v Hostivicích (Kladno), […] 
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Národní politika 
11. června 1897 

Strana 9 – inzerát 
 
Pekařského (helfíře) spolehlivého, zručného pracovníka, ve svém oboru úplně obezná-
meného, který již podob. místa zastával, přijme parní mlýn a pekárna v Hostivici u Prahy. 

1338 
 
 

Národní politika 
12. června 1897 

Strana 3 
 
C. k. zemská školní rada. Ve schůzi českého odboru c. k. zamské školní rady pro Čechy 
konané dne 1. června 1897 za předsednictví pana místopředsedy zemské školní rady Fran-
tiška Zabusche, učiněna mimo jiná tato usnesení: Žádosti místní školní rady na Smíchově 
[…] – Ustanoveni byli při měšťanských školách: […]; při obecných školách […]; učiteli, 
pokud se týče učitelkami: […] Emilie Kubešová v Hostivicích (školní okr. kladenský), […] 
 
 

Národní listy 
6. července 1897 

Strana 7 – inzerát53 
 
Pronajmu domek, v němž se po více jak 30 roků obchod kupecký a obilní provozoval 
a kde by se též dalo zařídit dodávání hokynářského zboží do Prahy. Bližší sdělí Josef 
Hlavatý v Hostivicích. 15668 
 
 

Národní politika 
7. července 1897 

Strana 14 – inzerát54 
 
Konkurs. Obsadí se místo obecního strážníka, který se též vyzná ve výpomoci kancelář-
ských prací. Služného ročně 300 zl., byt a 20 zl. na oblek. 
Žadatelé o místo toto podejtež své žádosti a doklady o dřívějším neb dosavadním zaměst-
nání do 20. července 1897. 7900 
Obec. úřad Litovice, dne 5. července 1897. 
 

                                                 
53  Inzerát byl otištěn také 7. července 1897 na straně 7 
54  Inzerát byl otištěn také 8. července 1897 na straně 14 
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Národní listy 

8. července 1897 
Strana 7 

 
Vyhláška o pronájmu.  
Pronajme se dne 11. srpna 1897 v stanici C. a k. zásobárny v Praze, Hybernská ulice č. 20 
nové, pro stanici Hostivice na dobu od 1. října 1897 do 30. září 1898 seno, sláma a uhlí 
a od 1. září 1897 do 31. srpna 1898 dříví, tyto potřeby k zásobování vojska:  
Pro posádky, ústavy, sbory, osamělé a zemsk. obranu; na 4 měsíce slámy do postelí 2,5 q; 
na měsíc uhlí kamenného v létě 5 q (m. ctů.), v zimě 35 q; na měsíc měkkého dříví v létě 
½ m³ (kub. metrů, h 282 kg), v zimě 1 m³; roční potřeba slámy do postelí 8 q. Vadium 
jež složiti nutno: Vádium záleží v 5 procentech hodnoty veškerého ku dodávce nabídnuté-
ho množství, která dle nabídnuté ceny přesně vypočítána byla.  
Poznámka: a) Potřeba zde uvedená jest jen přibližně určená. Dodavatelé musí spokojeni 
býti, kdyby se potřeba o čtvrtinu zvýšila neb o jakékoliv množství zmenšila. Dodavatel 
musí zvýšenou potřebu při každoročním soustřeďování vojska za příčinou výcviku v pluku 
a se spojenými zbraněmi, včetně cvičení jízdní brigády, jakož i pěší přídavky při píci a pali-
vo za ceny smluvené dodati. b) Kdyby ani vojenská cvičení ani průchody vojska v době 
smlouvy konati se neměly, vzdává se nájemce veškerých nároků na nahražení škody, která 
mu tím povstala, že nemohl zásob svých k tomu účelu snad nashromážděných, vydati. 
Podmínky. […] 
 
 

Národní listy 
9. září 1897 

Strana 5 
 
Z odboru semenářského při Ústřední společnosti hospodářské. Odbor semenářský, 
jenž si vytkl za úkol, bezplatně prostředkovati koupi a prodej jakéhokoli semene pravé a co 
možná nejlepší jakosti, vydal právě seznam a cenník semen k zimní setbě spolu s vytknu-
tím pravidel, kterými se při tomto prostředkování řídí. K nynější setbě může odbor zejména 
následující odrůdy opatřiti: pšenice: žlutou ze stanice Kouřim, skotskou Square-head ze 
stanice Měšice, Oužice, Jemniště-Postupice, Jenč aneb Litovice, donskou ze stanice Čáslav, 
Jenč neb Litovice, bílou Epp a červenou Moldova ze stanice Střednice = per q od zl. 13,– 
až zl. 14,–; žita: Triumf ze stanice Kouřim, Měšice, Oužice, Jemniště-Postupice, Čáslav, 
Jenč, Litovice, schlanstedské ze stanic Benešov, Klatovy, Heřmaničky, Čáslav, Imperial ze 
stanice Benešov, obrovské horské ze stanic Měšice, Oužice, Přibyslav, Šlapanov, prob-
steiské ze stanic Jemniště-Postupice, Lomnice u Třeboně, horské české z Nové Paky = per 
1 q zl. 9,– až zl. 11; vikev huňatou ze stanic Praha, Klatovy, Vídeň = per q zl. 16,– až 
zl. 17,–; bílou hořčici ze stanic Unhošť a Praha = per q zl. 15,–; zimní hrách ze stanic 
Praha, Uhřiněves, Domažlice = per q zl. 9,– až zl. 11,–; zelený hrách ze stanice Čáslav = 
per q zl. 12,–; pohanku ze stanic Praha a Vídeň per q zl. 8,75 až zl. 12,50. Odbor udílí rady 
a podává potřebné zprávy bezplatně a zasílá každému ochotně vzorky žádaných semen 
s označením odrůdy, jakosti a kupní ceny. Poptávky, jakož i objednávky zasílají se odboru. 
Odbor vše ostatní u prodávajícího opatřuje a vyřizuje. Za odebrané semeno platí kupec 
přímo prodávajícímu. Hlavním úkolem odboru jest, prostředkovati koupi a prodej přímo 
mezi konsumentem a producentem nebo obchodníkem zcela spolehlivým, který je členem 
společnosti. Mimo semena prostředkuje odbor bezplatně též prodej hospodářských výrob-
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ků vůbec, zejména ječmene, pšenice a ostatních plodin. Kdo z rolníků suchý ječmen nebo 
pšenici prodati chce, nechť zašle odboru co nejdříve vzorek s udáním množství a kupní 
ceny franko nejbližší stanice. Odbor ochoten jest prodej za nejmožnějších výhod pro 
prodávajícího u firem vývozních, sladoven a pivovarů zprostředkovati. Prostředkování 
prodeje děje se i tu zcela bezplatně a hledí odbor jen k tomu, aby výrobkům k prodeji 
nabízeným zjednal vhodný odbyt. 
 
 

Národní listy 
30. prosince 1897 

Strana 5 
 
Dary a příspěvky. (Složeno u pokladny Národních listů.) Ústřední Matici školské.  
[…] 
Sobín. Tělocvičná jednota Sokol odvádí výtěžek sbírky br. Jana Špačka z Litovice po 
honbě, konané dne 23. t. m. v Sobíni  8,–– 
Hostivice. Tělocvičná jednota Sokol odvádí výtěžek sbírky 6,80 
[…] 
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Rok 1898 
Národní listy 
7. ledna 1898 

Strana 6 
 
Dary a příspěvky. (Složeno u pokladny Národních Listů). Ústřední Matici školské. 
[…] 
Litovice. Sbírkou pana Špačka a mezi stolovou společností v hostinci p. Součka 2,–– 
[…] 
 
 

Národní politika 
22. ledna 1898 

Strana 3 
 
Národní jednota severočeská. Věneček místního odboru pro Hostivice a okolí pořádá 
zítra v neděli v Hostivicích v hostinci pana K. Nerada v místnostech sokolovny. Učitel a hu-
dební skladatel pan Fr. J. Pelz, věnoval témuž svou novou taneční skladbu polku française 
Modré oči, něžné oči! Hudba pana kapelníka Rybáře. 
 
 

Národní listy 
11. února 1898 

Strana 5–6 
 
Dary a příspěvky. (Složeno u pokladny Národních Listů). Ústřední Matici školské. 
[…] 
Hostivice. Sbírkou členů tělocvičné jednoty Sokol v Hostivicích 12,70 
[…] 
 
 

Národní listy 
2. března 1898 

Strana 4 
 
Dva vagony nákladního vlaku se vyšinuly. Na pražsko-duchcovské dráze udála se dnes 
po 4. hod. ranní nehoda. Mezi stanicemi Kněževes a Litovice vyšinul se nákladní vlak 
č. 871, jedoucí směrem ku Praze, při čemž dva vagony úplně byly převrženy. Následující 
osobní vlak č. 824 musel u místa nehody zastaviti a cestující přestupovali do jiného vlaku 
později. Při vyšinutí vlaku nebyl ze železničního personálu nikdo zraněn. – Z jiné strany se 
nám sděluje, že při vyšinutí pět vagonů bylo úplně roztříštěno. Na jednom seděl brzdař, 
který šťastnou náhodou neutrpěl žádné zranění. Doprava byla přerušena do 8 hod. 
20 min. dopol., kdy vlak č. 811 opět měl trať volnou. 
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Národní politika 

5. března 1898 
Strana 7 

 
Dary a příspěvky Ústřední Matici školské za dobu ode dne 1. do 15. února seřaděné 
dle okresů soudních: 
[…] 
Unhošť: […] Hostivice Sokol (N. L.) 12,70, […] 
 
 

Národní listy 
17. dubna 1898 

Strana 13 
 
Ze soudní síně. Vylosování porotců pro třetí porotní období, jež u zdejšího zemského 
trestního soudu zahájeno bude již 3. května, konalo se včera v I. senatě za přítomnosti 
presidenta trestního soudu pana dra. Wokauna a zemských radů pp. des. Logesa a Vese-
lého. Jménem státního zastupitelství fungoval chef pan Morštadt, advokátní komoru zastu-
poval pan dr. Tilsch. Za hlavní porotce byli vylosováni tito pánové: […] Tausig Jak., mlynář 
v Hostivici (okr. kladenský), […] 
Toto porotní období, k němuž do včerejška ustanoveno jest již celkem pět líčení, bude, jak 
jsme již o tom zprávu přinesli, nejobsáhlejší. Jak se proslýchá, bude v něm projednáno na 
třicet případů. 
 
 

Národní listy 
3. května 1898 

Strana 3 
 
Zabavené maso. Na tržišti smíchovském bylo p. Václavu Zpěváčkovi, řezníkovi z Litovic, 
dne 29. dubna t. r. městským zvěrolékařem p. Jandlerem maso za škodlivé uznáno, zaba-
veno a pohodnému ku zničení odevzdáno. 
 
 

Národní listy 
17. června 1898 

Strana 3 
 
Z Litovic u Hostivic. Obecní zastupitelstvo spojených obcí Litovice, Jeneček a Břve, 
oslavujíc památku výročí 100letých narozenin Palackého, uspořádalo v předvečer toho 
dne, v pondělí 13. t. m., veřejné shromáždění občanstva domácího i okolního, při čemž 
zapáleny slavnostní ohně, načež vylíčení významu a činnosti Palackého, jež napsal učitel 
hostivický pan Frant. J. Pelz, přednesl náčelník „Sokola“ v Hostivicích pan V. Tomek. 
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Národní listy 

19. července 1898 
Strana 4 

 
Nehody a neštěstí. […] – Dnes po 7. hod. ranní jel kočí Antonín Žatecký z Tejnky č. 33 
po silnici v Tejnce tak neopatrně s nákladním vozem, že vrazil vojí do povozu Frant. Pajmy 
z Litovic, který proti němu jel. Srážka byla tak prudká, že voj vozu Žateckého se zlomila 
a Pajma utrpěl zranění na pravé noze. Lékař p. dr. Klusáček poskytl mu pomoci. Na ne-
opatrného kočího podáno trestní oznámení. 
 
 

Národní listy 
15. července 1898 

Strana 7 
 
Dary a příspěvky. (Složeno u pokladny Národních Listů.)  
Ústřední Matici školské. 
[…] 
Hostivice. Tělocvičná jednota Sokol zasílá 5 zl. darovaných br. Fikerlem mládencům  
při pohřbu sl. Joh. Fikertový, k tomu z pokladničky Sokola zl. 2,50, úhrnem 7,50 
Na Husův fond. 
Chýně. Chýnští rebelanti zasílají sbírku pořádanou při přednášce vzděl. odboru Sokola 
v Hostivicích o působení Mistra Jana Husa 2,61 
[…] 
 
 

Národní politika 
27. července 1898 
Strana 14 – inzerát 

 
Pes novofundlanský, kudrnatý, velký se zaběhl. Žádá se kdo by jej chytil, by jej za 
odměnu vrátil do Litovic Ant. Herdovi pp. Hostivice. Před koupí se varuje. 3855-4 
 
 

Národní listy 
10. srpna 1898 

Strana 3 
 
Hlídač trati smýkán vlakem. Nesnadno vysvětlitelná příhoda udála se včera o třetí 
hodině ranní na trati pražsko-duchcovské dráhy blíže stanice Litovice. V tu dobu stál na 
trati u svého domku železniční hlídač a očekával příjezd vlaku. Když vlak přijel, tu hlídač 
buď příliš blízko u kolejí stál, anebo jej dřímota přemohla a on se povalil na koleje, – 
lokomotiva jej uchopila za kabát a vláčela ho značný kus cesty po trati. Nešťastník utrpěl 
velké tržné rány na čele a v obličeji a zlomena mu byla páteř. Ve stavu nanejvýše zubo-
ženém byl přivezen včera na smíchovské nádraží, odkudž v ambulančním voze záchranné 
stanice dopraven do všeobecné nemocnice. 
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Národní politika 

21. srpna 1898 
Strana 14 

 
Malý mlýn hledá k najmutí řádný odborník, kde by selské mletí bylo a týdně as 30 met. 
aneb více se zpracovalo. Ct. nab. pod zn. Mlýn poste rest. Hostivice. 9424 
 
 

Národní listy 
10. září 1898 
Strana 4–5 

 
Ze soudní síně. Pro urážku na cti.  
[…]  
Před vylosováním porotců prohlašuje předseda, že líčení bude vedeno částečně v řeči 
české, částečně po německu, i vyzývá porotce, kteří by německé řeči nebyli znalí, aby se 
přihlásili, že budou ze sezení vyloučeni. Z přítomných 36 soudců lidových hlásí se celkem 
šest pánů, že němčině nerozumí. 
Jsou to pánové: Jan Linda, rolník z Hospozína, Josef Uher, rolník z Klecan, Josef Chlupatý, 
rolník z Hostivic, Bohdan Zářecký, pekař z Bubenče, Josef Petřík, obchodník z Prahy a Jan 
Kolátor, majitel domu z Prahy. 
[…] 
 
 

Národní listy 
29. září 1898 

Strana 6 
 
Změny při firmách. U soudu obchodního v Praze zaměněna byla dosavadní firma 
„J. Taussig, parní a válcový mlýn v Hostivicích“ novou mezi firmy společenstev zapsanou 
„G. Taussig a syn“ a „J. Taussig & Sohn“ v Hostivicích, že přešel závod v majetek 
obchodního společenstva, jehož veřejnými účastníky jsou od 1. srpna t. r. Jakub a Otto 
Taussigové, oba obchodníci v Hostivicích, podepisující firmu každý samostatně. 
 
 

Národní politika 
11. prosince 1898 
Strana 38 – inzerát 

 
V Hostivici u Prahy rozprodá se 7 korců pozemků, parcelace jest schválena. Pozemek 
hodí se na továrnu všeho druhu aneb na stavbu více domů; též i pro zahradnictví; leží při 
nádraží Buštěhradské dráhy, odkud jedno křídlo vede na Smíchov, druhé přímo Bruska-
Praha. Stavební materiál v obci. Pozemek prodá se pod výhodnými podmínkami, k doptání 
u p. Bartošové. 3001 
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Rok 1899 
Národní politika 

18. ledna 1899 
Strana 2 

 
Z Řep. (Oheň.) Při velkém větru 15. t. m. večer rozlehl se v Řepích pokřik, že hoří. Domek 
čís. 45 nalézal se té doby v plamenu a od něho zachvácena byla záhy sousední stodola při 
čís. 80 a kolna na uhlí a dříví. Veškeré tři objekty shořely zúplna a škoda, již majitel 
prvého, Jos. Vorel utrpěl, páčí se přes 600 zl., druhého pohořelého, rolníka Frant. 
Pachmana, obnáší přes 1000 zl., kdežto vlastníci kolny V. Holeček a J. Rückel utrpěly 
škody 350 zl. Oheň, vydatně podporovaný větrem, po delším úsilí utlumily hasičské sbory 
z Řep, z Malého a Velkého Břevnova, Hostivic, Liboce, Košíř, Stodůlek a Třebonic. Vznik 
ohně není znám. 
 
 

Národní politika 
28. února 1899 

Strana 12 – inzerát 
 
Holičského pomocníka po vyučení přijme hend A. Šprunk v Hostivici. 4292-1 
 
 

Národní listy 
7. března 1899 

Strana 4 
 
Drobné místní zprávy. Antonín Strachota, 37letý dělník, včera dopoledne v Tuklatech 
u Č. Brodu spadl s povozu, který mu obě nohy přejel a těžké poranění způsobil. Strachota 
byl přivezen pro pražské všeobecné nemocnice. – Podobná nehoda přihodila se 23letému 
kočímu Františku Váňovi, zaměstnanému ve dvorci v Hostivicích. Když jel s nákladem na 
nádraží, spadl s kozlíku a byl přejet. 
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Národní politika 
23. dubna 1899 
Strana 25–26 

 
Záhadný okař. (Před soudem odvolacím.) Lesník litovického panství u Unhoště, Josef 
Morávek, a hajný Václav Krejčík spozorovali dne 26. ledna na poli blíže Litovic drátěná oka 
na zajíce, i zadrbli je a dávali pozor, až pachatel k okům se dostaví. Asi o 3. hod. odpol. 
přišel tam mladík, v němž poznali syna kováře ze Břvů, Václava Holase. Týž, spozorovav 
lesníky, vzdálil se rychle ku vsi, avšak hajný Krejčík mu nadběhl a setkal se s ním před 
kovárnou, kdež jal se mu vytýkati kladení ok. Dle svědectví Krejčíkova Holas se začervenal 
a neodpověděl. Na základě těchto výpovědí a zejména svědectví Morávkova, že Václava 
Holasa již častěji napomínal a varoval, uznal okresní soud v Unhošti Václava Holasa 
vinným přestupkem krádeže a odsoudil jej do vězení na dvanáct hodin. Václav Holas se 
odvolal, poněvadž mu na zachovalosti jeho velice záleželo, a včera konalo se odvolací 
líčení u zem. trest. soudu za předsednictví pana rady z. s. ryt. dra Patery; žalobu zastupo-
val náměstek stát. zástupce p. dr. Haller, obžalovaného hájil pan dr. Schauer. Obhájce 
vyvracel veškeré doměnky, které průvodní svědci přednesli, poukazem k nejistotě výpo-
vědí a dokazoval na základě celého stavu věci, že se lesník patrně mýlil v osobě, a to tím 
spíše, poněvadž svědectvím matky Holasovy bylo zjištěno, že Morávek napomínal kdysi 
bratra obžalovaného Františka Holasa. Z toho vyvozoval obhájce patrný omyl lesníkův, 
a žádal za sproštění svého klienta. Odvolací soud po poradě ani minutu netrvající žádosti 
té vyhověl, rozsudek okresního soudu v Unhošti změnil a obžalovaného žaloby sprostil. 
 
 

Národní listy 
14. května 1899 

Strana 1–3 
 
Sněm království Českého. (Schůze třicátá první.) V Praze, 13. května. 
[…] 
Na dotaz, který ke mně učinili v sezení sněmovním dne 11. dubna t. r. p. posl. Václ. 
Krumbholz a soudr. v příčině škod, způsobených cvičeními vojenskými na pozemcích 
v Břevnově, Střešovicích a na vinicích smíchovských a motolských ležících, dovoluji si na 
základě vyjádření, které mi podalo o věci této c. k. 8. sborové velitelství v Praze, takto 
odpověděti: 
V obcích Břevnově, Střešovicích, jakož i na vinicích smíchovských a motolských speciálně 
nebylo sbory vojenskými, podřízenými velitelstvu 9. pěší divise vojenské, jakož i velitelstvu 
zeměbraneckému způsobeno žádných škod polních a nebyly také v tomto směru dosud 
žádné škody oznámeny. 
Obce Chrášťany, Zlejčín, Litovice a Hostivice oznámily škody, které byly způsobeny na 
tamních polích pochodovým cvičením, dne 16. března t. r. konaným. Škody tyto byly 
vyrovnány důstojníkem, jemuž bylo svěřeno dotyčné šetření. 
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Národní listy 

16. června 1899 
Strana 7 

 
Sportovní věstník. Klub velocipedistů Praha 1883 (Židovský ostrov) pořádá v neděli dne 
18. června celodenní výlet do Nouzova. Odjezd účastníků o ½ 7. hod. ráno z klubu. Odpo-
lední výlet do Hostivice; odjezd ve 2 hod. odpol. z klubu. 
 
 

Národní listy 
26. srpna 1899 

Strana 5 
 
Zapsané firmy. U soudu obchodního v Praze: Továrna na šrouby. Staněk a Ponec 
v Hostivicích. Veřejná obchodní společnost pod touto českou firmou trvá od 1. července 
t. r. a jsou její účastníky Antonín Staněk, inženýr na Královských Vinohradech a František 
Ponec, obchodvedoucí v Praze, zastupující firmu oba společně. 
 
 

Národní listy 
12. listopadu 1899 

Strana 10 
 
Panu Ant. Horešovskému, nájemci statku v Zlejčíně. 
Na Vaše oznámení v Radikálních Listech ze dne 3. listopadu 1899 radím Vám toto: 
Mohl Jste si těch několik korun ušetřiti, až bude nějaká národní slavnost, abyste mohl 
zaplatit vstupné a nešpinil lidi, kteří s o národní věc starají a poctivě platí, kteří různice 
a hádky nevyhledávají. 
Vy Jste ten poslední, který něco podporuje; fángličkáři nejsme. 
V Hostivici, 10. listopadu 1899. Josef Chlupatý, rolník. 27988 
 
 

Národní politika 
18. listopadu 1899 

Strana 4 
 
Těl. jednota Sokol v Praze IV. súčastní se v neděli 19. listopadu polodenního výletu 
v občanském oděvu I. okrsku (Praha III., IV., Břevnov, Střešovice) župy podbělohorské do 
Hostivic, kde přednáší br. Horlivý. Schůze členů o půl 2. hod. odp. před školou. Drahou 
zpět. 
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Národní listy 

23. prosince 1899 
Strana 5 

 
Místa učitelská. V kladenském školním okresu obsadí se trvale místa na obecných 
školách: podučitele na I. chlapecké škole na Kladně s 500 zl.; podučitelky na dívčí škole 
v Unhošti se 450 zl.; podučitelů v Družci, Hostivicích, Chyňavě a Železné po 400 zl. Žádosti 
do šesti neděl okresní školní radě na Kladně. 
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Rok 1900 
Národní listy 
27. ledna 1900 

Strana 5 
 
Dary a příspěvky. (Složeno u pokladny Národních Listů.) Ústřední Matici školské. 
[…] 
Hostivice. Při věnečku O. N. J. S. v hostinci p. Nerada vybráno 4,20 
[…] 
 
 

Národní listy 
18. března 1900 

Strana 20 – inzerát 
 
Velectěnému pánu, panu Josefu Bubníkovi, maj. řeznické a hostinské živnosti v Hostivicích. 
Přijměte k Vašim ct. jmeninám naše uctivé a srdečné blahopřání. 
Ve vší úctě oddaní A. D., J. G. 6224 
 
 

Národní politika 
27. března 1900 

Strana 16 – inzerát 
 
Koně prodám, Hostivice č. 4. Též brambory modroočky. 3981-1 
 
 

Národní politika 
10. května 1900 

Strana 6 
 
Krupičkář jen ve svém oboru dobře obeznalý se přijme v parním mlýně v Hostivici. 4737 
 
 

Národní listy 
22. května 1900 

Strana 3 
 
Věstník učitelský. (Ze schůze českého odboru školní zemské rady 15. t. m.). Ustanoveni 
byli: […] na obecných školách: […] podučitelé: […] A. Saifrt v Hostivicích, K. Veselý na 
Kladně, A. Jelínek v Železné a J. Goldhamr v Chyňavě (Kladno), […] 
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Národní politika 
28. května 1900 

Strana 3 
 
Svěcení na kněžství. Včera v 6. neděli po Velikonocích prohlášeni byli tito alumnové 
kníž.-arcib. semináře v Praze, kteří mají dne 9. června svěceni býti na podjáhny, dne 
10. června na jáhny a dne 13. června na kněze: […] Vlasák Antonín (v Hostivici), […] 
Za tyto svěřence věřící mají se pomodliti. Prohlašování ve farnostech, kde se alumnové 
zrodili, děje se proto, any seznány býti mohly po případě i námitky proti vysvěcení a pod., 
jakož je to na př. při prohlašování snoubenců. Svěcenců je letos mnohem méně nežli jiná 
léta (o 15–20 proc.!), čehož jsou příčiny různé, hlavně však neupravené hmotné poměry 
duchovenstva nižšího. Ještě hůře je to v Litoměřické diecési, kdež má býti svěceno pouze 
15 alumnů. 
 
 

Národní listy 
2. června 1900 

Strana 5 
 
Dary a příspěvky. (Složeno u pokladny Národních Listů.) Ústřední Matici školské. 
[…] 
Hostivice. Vybráno dne 26. května v hostinci u Bubníků 10,36 
[…] 
 
 

Národní politika 
2. června 1900 

Strana 6 
 
Honba za cikány. Před krátkou dobou spácháno bylo v Hostivicích a v Jenči u Unhoště 
několik krádeží, z nichž podezření padlo na cikány, kteří v době té v okolí tamním se 
potloukali, a náhle na to zmizeli. – V těchto dnech objevila se v Hostivicích jiná tlupa ciká-
nů a obyvatelé tamní v domnění, že jest totožná, nebo aspoň ve spojení s prvnější, 
vypudili opálené poběhlíky z obce a zahnali je až do Motola, kdež je četnictvo zatklo 
a dodalo k okresnímu soudu smíchovskému. Cikáni, a to 30letý Matěj Vrba z Bukové 
u Blatné, 35letý Jan Růžička z Čisté u Nové Paky, Božena Růžičková a Barbora Florianová, 
a s nimi celá družina drobných cikáňat, byli prohledáni, při čemž nalezeno u nich přes 
50 zl. Zjistilo se však, že to byly jejich vlastní peníze, které si obchodováním koňmi vyděla-
li. A poněvadž se jim ohledně krádeže ničeho nedokázalo, byli opět z vazby propuštěni. 
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Národní politika 
16. června 1900 

Strana 5 
 
Dramat. odbor zábav. a vzdělav. kroužku Bujarost odbývá dnes o půl 9. hod. več. v míst-
nostech spolkových u p. Nováčka, velkorestaurace na Kozím náměstí I. řádnou schůzi. Na 
programu rozhovor o pohostinském vystoupení v Hostivicích a j. 
 
 

Národní listy 
26. června 1900 

Strana 3 
 
Zamezené neštěstí na dráze. Bídný skutek provedl neznámý pachatel na buštěhradské 
dráze nedaleko Jinonic. V pátek večer po odjezdu vlaku urazil u jedné výhybky 60 kg těžké 
těžiště, tak že koleje přešly v jiný směr a následkem toho mohl nejbližší vlak vyjeti z kolejí. 
Na štěstí povšiml si toho železniční zřízenec a ohlásil případ svému představenému, načež 
poškozená výhybka byla opět opravena. Z činu toho jest podezřelý tulák Josef Eichler 
z Litovic u Kladna, který byl zatčen. 
 
 

Národní politika 
26. června 1900 

Strana 5 
 
Divadlo kroužku Bujarost v Praze provede v neděli 15. července pohostinské představení 
na jevišti spolku Hostivít v Hostivici v restauraci p. V. Bubníka, při kterémž sehraje frašku 
Založení klubu pěvců v Hostivici. Hru vypravil a řídí režisér pan Čeněk Karel Švastal. 
 
 

Národní listy 
2. července 1900 

Strana 3 
 
Slavnost 20letého jubilea českého klubu velocipedistů na Smíchově.  
Včera dne 1. července konána významná slavnost pro celý český sport. Oslavováno totiž 
dvacetileté jubileum nejstaršího cyklistického klubu nejen v Čechách, ale i v našem 
soustátí. A tu předem dlužno konstatovati, že slavnost přes to, že povětrnost nijak nebyla 
přízniva, ve všech bodech svého programu nad očekávání skvěle dopadla. […] Průvod 
vyjel o 11. hodině dopolední z Malé Invalidovny a zahájen byl panem Klementem, továr-
níkem z Mladé Boleslavi na motorové dvojkolce vlastní výroby a vzbuzoval všeobecnou 
pozornost obecenstva, které ponejprve vidělo podobný stroj. Za ním jeli funkcionáři 
Č. Ú. J. V. pánové předseda J. Klimeš a J. Erlebach a pak sedmičlenná deputace Klubu 
cyklistů z Prostějova v národních krojích. […] Průvodu dále zúčastnily se následující kluby: 
[…] Dále zastoupeny venkovské kluby velice četně, a sice: Hradec Králové (3), Kutná Hora 
(4), Prostějov (7), Dobříš (9 pánů, 1 dáma a prapor), Slané (6), Č. K. V. Plzeň (5), Humny-
Pchery (8), Brno (4), Kmit ze Břve (5), Č. K. Tyrš (2), Klatovy (8 a prapor), K. Č. V. Vídeň 
(6), Šumavan z Budějovic (6), Rokycany 11, Svaz dolnorakouských cyklistů (3), Roudnice 
(1). […] 
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Národní listy 
3. července 1900 

Strana 5 
 
Divadlo kroužku Bujarost z Prahy pořádá 15. července pohostinské představení na jevišti 
spolku Hostivít v Hostivici, v restauraci p. V. Bubníka. Ku hře této, při níž provedena bude 
výtečná fraška Založení klubu pěvců v Hostivici, koná se ve čtvrtek t. m. třetí řádná 
zkouška za režie p. Čeňka K. Švastala. Účast všech pánů i dam účinkujících jest bezpodmí-
nečně nutna. 
 
 

Národní listy 
7. července 1900 

Strana 5 
 
Dary a příspěvky. (Složeno u pokladny Národních Listů.) Ústřední Matici školské. 
[…] 
Hostivice. Při zástěrkovém večírku v hostinci p. Nerada 3,40 
[…] 
 
 

Národní politika 
10. července 1900 

Strana 5 
 
Zábavy a divadla. Divadlo kroužku Bujarost v Praze sehraje 15. července na jevišti 
spolku Hostivít v restauraci pana V. Bubníka v Hostivicích pohostinské představení, 
k němuž vybrána výtečná fraška Založení klubu pěvců v Hostivici. V pátek 13. t. m. koná 
se poslední scénická zkouška v sále zahradním u Štajgrů ve Vodičkově ulici za režie pana 
Čeňka Karla Švástala. 
 
 

Národní listy 
14. července 1900 

Strana 3 
 
Ochotnická divadla. Divadlo kroužku Bujarost v Praze provede v neděli dne 15. červen-
ce pohostinské přestavení v Hostivici, kdež na jevišti spolku Hostivít sehraje výtečnou 
frašku: Založení klubu pěvců v Hostivici. Hru vystavil a řídí režisér Bujarosti p. Čeněk Karel 
Švástal. 
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Národní listy 

14. července 1900 
Strana 5 

 
Dary a příspěvky. (Složeno u pokladny Národních Listů.) Na Husův fond. 
[…] 
Sobín. Při přednášce dne 6. t. m. v Sobíni o Janu Husovi a jeho významu pořádané  
těl. jed. Sokol v Hostivici vybráno na podnět p. J. Náprstka, rolníka 3,60 
[…] 
 
 

Národní listy 
4. srpna 1900 

Strana 3 
 
Příjem Ústřední Matice školské dne 1. srpna 1900. […] Sokol v Hostivicích 4 K; […] 
 
 

Národní listy 
4. srpna 1900 

Strana 7 – inzerát 
 
Vyhláška pronájmu.  
Pronajmou se dne 28. srpna 1900 v stanici a v úřadě Praha, vojenská zásobárna, 
v Hyberské ul. č. 20 n. pro nájemní stanici Hostivice na dobu od 1. října 1900 do 31. září 
1901 tyto potřeby k zásobování vojska (I. Pro posádky, ústavy, osamělé a zemskou 
obranu) sláma do postelí v q 3. Vadium, jež složiti nutno: Vadium záleží v 5 procentech 
hodnoty veškerého ku dodávce nabídnutého množství, která dle ceny přesně vypočítána 
bude. Poznámka: Potřeba vedle uvedená jest jen přibližně udána. Dodavatelé nesmí 
námitek činiti, kdyby se potřeba o čtvrtinu zvýšila neb o jakékoliv množství zmenšila. 
Dodavatelé musí zvýšenou potřebu při každoročním soustřeďování vojska za příčinou 
výcviku v pluku a se spojenými zbraněmi, včetně cvičení jízdní brigády a pěší divise, mimo 
to též po čas smlouvy přídavky za cenu smluvenou dodati. Kdyby ani vojenská cvičení ani 
průchody vojska po čas trvání smlouvy konati se neměly, vzdává se nájemce veškerých 
nákladů na nahrazení škody, která by mu tím povstala, že nemohl zásob svých, které za 
tím účelem nashromáždil, vydati. 
Podmínky. […] 
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Národní politika 

14. srpna 1900 
Strana 4 

 
Ohně na venkově. Okres smíchovský stižen byl v těchto dnech dvěma požáry. První 
vznikl dne 11. t. m. o 1. hod. v noci ve stodole statkářky pí Kateřiny Hrdinové v Řepích 
a strávil celý objekt s dosavadní sklizní obilí i píce. Mimo to shořely dva hospodářské stroje 
a různé rolnické nářadí. Při ohni vydatně působily dobrovolné hasičské sbory z Řep, Hos-
tivic, Břevnova a Zlejčína, jimž se podařilo dravý živel obmeziti na zachvácený objekt. 
Pohořelá utrpěla škody 12 000 korun, již hradí sotva poloviční pojistné. […] 
 
 

Národní politika 
10. září 1900 

Strana 5 
 
Nehoda na pouti. V noci na sobotu jela z Tejnky na pouť do Hájku 60letá žena kočího 
Josefa Hellerová. V Hostivicích klesla poutnice na schodech hostince Karla Nerada k zemi 
a pozbyla vědomí. Lidé odnesli ji na hradčanské komisařství, odkudž z rozkazu lékaře pana 
dra Ullricha byla dopravena do všeobecné nemocnice. 
 
 

Národní listy 
23. září 1900 

Strana 14 – inzerát 
 
Díků vzdání do Hostivic a okolí. 
Za přečtené důkazy upřímné a srdečné soustrasti, které se nám jakýmkoliv způsobem za 
příčinou těžké ztráty úmrtím naší nezapomenutelné matky, paní  

Magdaleny Chlupaté, manželky rolníka, 
se všech stran dostalo, vyslovujeme své vroucí díky. 
Jménem rodiny a příbuzenstva: 
22059 Josef Chlupatý, manžel. 
 
 

Národní politika 
28. září 1900 

Strana 26 – inzerát 
 
Domek zánovní, v Hostivici čís. 4, se zahrádkou, při silnici, levně prodám. 5572-1 
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Národní politika 

25. října 1900 
Strana 4 

 
Příjem Ústřední Matice školské dne 15. října: […] Jako dar svatováclavský věnovali: 
[…] obec Hostivice 27 K 70 h, […] 
 
 

Národní listy 
31. října 1900 

Strana 3 
 
Z Unhoště. (Pův. zpráva) [Požár. Kontrol. shromáždění] Ve čtvrtek dne 25. t. m. dopol. 
vypukl oheň ve stavení chalupníka Čeňka Machoty v Unhošti […] – V pátek dne 26. t. m. 
počalo u nás kontrolní shromáždění, které řídí setník od 28. p. p. Fiala. První den hlásil se 
jeden záložník česky „zde“, ale hned se p. setníkovi omluvil, že tak učinil nerad. Druhého 
dne dva záložníci, a sice jeden z Hostivice a druhý z Nučic, hlásili se při vylosování česky 
„zde“, načež byli ihned zatknuti a do soud. budovy předvedeni a odsouzeni setníkem každý 
na 3 dni do vězení. 
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Rok 1901 
Národní politika 

7. února 1901 
Strana 17 

 
Šrotovník a mačkadlo, obé v dobrém stavu na pohon parní i žentourem za levnou cenu. 
K doptání v č. 2 na Břvech, p. Hostivice.  5928 
 
 

Národní listy 
13. února 1901 

Strana 8 – inzerát 
 
Matylda Bendová roz. Vydrová, jakožto manželka podává jménem svým a svých dítek 
Jany, Matyldy, Heleny a veškerého příbuzenstva hluboce zarmucující zprávu o úmrtí svého 
vroucně milovaného manžela, jinak otce, pana Matěje Bendy, c. k. hospodářského správce 
v Hostivicích. 
Skonal, odevzdán do vůle Boží, v pondělí dne 11. února t. r. o 7. hodině večerní v 61. roce 
věku svého ochrnutím srdce. 
Tělesná schránka drahého zesnulého bude ve čtvrtek dne 14. února t. r. o 3. hodině 
odpolední ve farním chrámu Páně u sv. Štěpána vykropena a pak na hřbitově olšanském 
do prozatímní hrobky k věčnému spánku uložena. 
Zádušní mše svaté slouženy budou v pátek dne 15. února t. r. o 8. hodině ranní v témže 
farním chrámu Páně. 
V Praze, dne 11. února 1901. 3698 
 
 

Národní listy 
16. února 1901 

Strana 8 – inzerát 
 
Poděkování. Nejsouce s to, tak početné nám za příčinou úmrtí našeho vroucně milova-
ného manžela a otce, pana Matěje Bendy, c. k. hospodářského správce v Hostivicích, 
zaslané projevy soustrasti jednotlivě zodpověděti, vzdáváme tímto všem, kdož nás 
v těchto těžkých dnech slovy útěchy a účastenstvím povzbuditi hleděli, své nejsrdečnější 
díky. 
V Praze, dne 15. února 1901.  
Jménem truchlící rodiny: Matylda Bendová roz. Vydrová, manželka. 3944 
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Národní listy 
8. března 1901 

Strana 7 – inzerát 
 
Do Sobína a okolí. Všem, kdož za příčinou úmrtí našeho vřele milovaného manžela 
a otce, pana Josefa Náprstka, rolníka v Sobíně, jakýmkoliv způsobem k umírnění našeho 
bolu přispěli a pohřbu do Hostivice se zúčastnili, jakož i pp. dárcům krásných věnců 
vzdáváme tímto své upřímné, srdečné díky. 
V Sobíně, dne 7. března 1901. 
Marie Náprstková, manželka, jménem truchlící rodiny. 5644 
 
 

Národní politika 
13. března 1901 

Strana 4 
 
Turistika. Kroužek klubu českých turistů rozesílá právě program svých letošních výletů. 
Z pořadu toho, jenž obsahuje pro letošní sezónu neméně než 29 výletů, mezi nimiž výlet 
prázdninový (od 15. do 31. srpna), patrno jest, jak čile kroužek K. Č. T. pečuje o skutečné 
provádění turistiky. Poněvadž k výletům kroužku zapotřebí jest přihlášky, která nejméně 
3 dny před nastoupením výletu u p. Fr. Šaška na Perštýně učiniti se musí, budeme 
o každém výletu v rubrice sportovní vždy několik dní napřed referovati. První výlet koná se 
v neděli dne 17. t. m. Odjezd ve 2 hod. 10 min. z nádraží buštěhradské dráhy do Hostivic. 
Odtud přes Břve, Chejn, Hájek do Litovic. Ex. 
 
 

Národní politika 
6. dubna 1901 

Strana 5 
 
Ze Sokola Prahy IV. První jarní vycházku pořádá vzdělávací odbor 7. t. m. do Hostivic. 
Schůzka o 1. hod. odp. před školou hradčanskou. Hosté jsou vítáni. 
 
 

Národní politika 
10. dubna 1901 

Strana 2 
 
Nový vlak buštěhradské dráhy bude od 1. května jezditi z Prahy v 6 hod. 45 m. na 
večer do Hostivic, jehož bude moci vhodně používati obecenstvo po denním zaměstnání na 
letní byt se ubírající. Taktéž vlak nyní v 7 hod. večer z Kladna do Prahy jezdící bude 
vypraven o hodinu později, aby výletní obecenstvo mohlo též část večera na venku ztráviti. 
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Národní listy 
18. dubna 1901 

Strana 2 
 
Ztratil oko. V podniku firmy Staněk a Ponec v Hostivicích 24letému zámečníku Antonínu 
Glosovi včera při sekání železa vletěla železná tříska do levého oka a tak ho zranila, že 
Glos oko úplně ztratil. Zraněný přijat byl ve všeobecné nemocnici k ošetřování. 
 
 

Národní listy 
10. srpna 1901 

Strana 2 
 
Zprávy rodinné. Sl. Mařenka Tvrzská, dcera řídícího učitele v Cerekvi, absolvovaná 
kandidátka učitelství a bývalá žačka prof. Karla ze Slavkovských, a pan Hugo Kassian, 
hospodářský úřadník v Hostivici u Prahy a neaktivní důstojník, slaviti budou sňatek u sv. 
Jindřicha v Praze v sobotu dne 24. srpna o 10. hodině dopoledne. 
 
 

Národní politika 
27. srpna 1901 

Strana 5 
 
Podezřelá z vraždy dítěte. Včera dopoledne konalo se u okresního soudu na Král. Vino-
hradech líčení o prachobyčejné urážce na cti, které vedl adjunkt z. s. p. dr. Št. Kopřiva. Při 
výslechu jedné svědkyně otevřely se z nenadání dveře a vstoupil v plné zbroji četník, veda 
pravicí mladé, sličné děvče a v druhé ruce nesl krabici na klobouk. Zasalutovav, předstou-
pil k soudcovskému stolku a k ustrnutí všech přítomných pravil suše: „V této krabici nesu 
mrtvolu dítěte a prosím, aby děvče, které jsem přivedl, bylo dodáno trestnímu soudu.“ 
Soudce na to líčení přerušil a po odchodu stran četníka vyslechl. Jedná se o následující 
případ: V obci Hostivici nezůstalo nikoho tajno, že půl sedmnácte roku stará dcera chalup-
níka Anna Chudomelová se zapomněla a že již jest v sedmém měsíci těhotenství. Věc se 
ovšem jenom mezi lidmi šuškala, jelikož nejen rodiče, ale i dcera všecko zapírali a sváděli 
nápadný stav dceřin na nějakou nemoc. Asi před desíti dny Chudomelová nápadně zase 
zhubla a po obci se ihned rozkřiklo, že se zbavila dítěte zločinným způsobem. Tato zvěst 
dostala se i k uším četnictva a asi před 8 dny dostavil se k domkáři Chudomelovi četník 
a pátral, co je na věci pravdivého. Rodiče nechtěli o ničem věděti, také dcera statečně 
zapírala a tak četník odešel nezjistiv ničeho. Včera ráno dostavila se však na četnické 
velitelství na Král. Vinohradech matka Chudomelové a dívčina sama a přinesly s sebou 
mrtvolu novorozeného dítěte v krabici, při čemž matka udávala, že dcera náhodou potra-
tila a že se dítě pádem do záchodu zabilo. Soudce výpovědi četníka, matky a děvčete 
protokoloval a jelikož je zde důvodné podezření na vraždu dítěte, bylo děvče v průvodu 
policejního strážníka odvedeno k trestnímu soudu a mrtvola poslána do českého patho-
logického ústavu. 
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Národní listy 

11. listopadu 1901 
Strana 3 

 
Útok na prachárnu. Z Hostivic se nám sděluje, že v sobotu podniklo prý několik osob 
kamením útok na tamější vojenskou prachárnu. Poněvadž nespokojenost civilistů nabývala 
povážlivého rozsahu, povolána z Prahy posila k vojenské stráži a neprodleně vypraveno do 
Hostivic další oddělení vojáků pěš. pluku č. 11. 
 
 

Národní listy 
16. listopadu 1901 

Strana 4 
 
Třetí okrsek sokolské župy podbělohorské koná v neděli 17. t. m. o 3. hod. odpol. důleži-
tou schůzi v Radlicích; po schůzi následuje přednáška br. S. Trägla. V Hostivicích pokraču-
je br. Vaik bez přerušení v běhu cvičitelském, který v Tuchoměřicích z technických příčin 
odložen.  
 
 

Národní listy 
8. prosince 1901 

Strana 4 
 
Odbor Nár. jednoty severočeské a tělových. jedn. Sokol v Hostivicích pořádají společně 
dnes v hostinci pana Nerada mikulášskou zábavu, spojenou s divadelním představením, na 
nově zřízeném jevišti. Hráti se bude: „Dragoun v ohni“, „Pacientka“, „Příchod Mikuláše“ 
a rozdávání dárků. Minulou neděli pořádána byla veřejná p. Trägra, která zanechala 
mohutný ohlas, i usneseno uspořádati v době zimní cyklus přednášek, které zahájí 
p. Šprunk přednáškou o Číně. 
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Rok 1902 
Národní politika 

21. ledna 1902 
Strana 3 

 
Tělovýchovná jednota Sokol v Praze-Libni pořádá 25. t. m. „Šibřinky“ v zámecké 
restauraci. Základní myšlenkou jest: „V růžovém sadě“. O půlnoci volba a nastolení 
královny růží. Dle vykonaných příprav předčí letošní „Šibřinky“ všechny minulé a budou 
dostaveníčkem přátel Sokolstva ze všech vrstev obyvatelstva VIII. části Prahy. 
K „Šibřinkám“ těmto věnoval skladatel známého sokolského pochodu „Lví silou“ p. Fr. Pelz, 
učitel z Hostivic novou svou skladbu. Hudba br. K. Hrušky. Vstupné 4 K, v předprodeji 3 K, 
maska 2 K. 
 
 

Národní politika 
25. března 1902 

Strana 18 – inzerát 
 
Brambory modroočky ranné, k sazení prodají se levně v Hostivici č. 4. 09389 
 
 

Národní listy 
13. května 1902 
Strana 3 přílohy 

 
Z nešťastné lásky se oběsil. Dělník František Vrňák, bydlící v Šárce č. 159, ubíraje se 
dnes před 6. hodinou ranní do práce, nalezl na akátu nedaleko hostince „na Žežulce“ 
v šáreckém údolí oběšence. V sebevrahovi zjištěn 21letý pokrývačský pomocník Antonín 
Kliner, do Hostivic příslušný a v Šárce č. 221 bydlící. V kapse měl zoufalý mladík lístek, na 
němž napsal v poslední chvilce svého života, že nešťastnou láskou byl dohnán k sebe-
vraždě. Kliner až do půl noci na dnešek dlel v hostince č. pop. 81 v Šárce, načež se vzdálil 
a patrně nedlouho potom zmíněným způsobem o život se připravil. 
 
 

Národní listy 
15. června 1902 

Strana 4 
 
Pražská jednoroční obchodní škola českoslovanská ochotnické besedy obdržela 
v posledních dnech cenné dary pro sbírky zboží, k nimž zejména přispěly: velkozávod 
s kávou firmy Jan Bejček na Smíchově, továrna firmy Jiří Benda v Praze, sklárny firmy 
Josef Inwald na Zlíchově, firma Klimeš a Schuster v Žižkově, firma Märky, Bromovský 
a Schulz v Hradci Králové, Rudolf Novák v Hostivicích a j. Firma T. H. a V. Mastný v Lomni-
ci nad Popelkou věnovala škole na doplnění sbírek v hotovosti 30 K. Všem šlechetným 
dárcům vzdává ředitelství ústavu povinný dík. 
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Národní listy 

17. června 1902 
Strana 3 

 
Dar. Učitelský sbor obec. školy v Hostivicích, okres Kladno, daroval místo věnce na rakev 
zemřelého říd. učitele na téže škole p. Frant. Krotila, ve prospěch Bolzanova učit. sirotčince 
6 K. 
 
 

Národní politika 
17. června 1902 

Strana 5 
 
Z Hostivice. (Pohřeb učitele) Dne 14. t. m. konal se zde pohřeb p. Františka Krotila, 
řídícího učitele zdejšího, jejž smrt zastihla v činné školské službě. Jakkoli bylo deštivé 
počasí, dostavilo se na pohřeb hojně zástupců sborů učitelských, hostí a obecenstva. Mezi 
účastníky byl c. k. okr. inspektor školní Haas z Kladna, místní školní rada s předsedou 
p. Kubrem, c. k. vrchní správce cís. statků Blecha z Jenče, úřednictvo cís. dvorů, řiditelé 
škol a sbory učitelské z okresu kladenského a smíchovského, z duchovenstva farář 
V. Hálek z Liboce, kaplani F. Cikánek, J. Kuška, F. Petráček, spolek Hostivít a rolnictvo 
z okolí. O 10. hodině zapělo učitelstvo smuteční sbory při výkropu tělesné schránky zesnu-
lého ve škole, načež vedl průvod do farního chrámu kníž. arcib. notář a farář hostivický 
dp. Josef Sirůček s asistencí duchovních. Odtud po zpívaném rekviem odebral se průvod 
s tělesnými pozůstatky s účastníky pohřbu a sklíčenou rodinou na hřbitov v Hostivici, kdež 
vřelé s Bohem zemřelému projevil učitel p. Pelc z Hostivice. Zesnulému p. říd. učiteli, jenž 
řadu let působil na mnoha školách v okresu smíchovském a kladenském, náleží vděčná 
paměť jeho žáků. 
 
 

Národní politika 
27. června 1902 

Strana 4 
 
Obzor školský a učitelský. Osobní. Pan František J. Pelz, učitel na obecné škole v Hos-
tivicích (šk. okr. kladenský), ustanoven byl okresní školní radou na Kladně zatímním správ-
cem této školy na místě zemřelého řídícího učitele pana Františka Krotila. 
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Národní listy 

1. července 1902 
Strana 2 

 
Husovy slavnosti. 
Klub českých velocipedistů Kmit na Břvech zúčastní se Husovy slavnosti dne 5. t. m. 
večer v Hostivici. Členové dostavte se všichni s koly. Odjezd z klubovní místnosti o 8. hodi-
ně na shromaždiště v Hostivici. 
Sdružené spolky ve Vel. Jenči uspořádají v sobotu dne 5. t. m. za záštity obecního zas-
tupitelstva k uctění památky Mistra Jana Husa lampionový průvod k rozcestí k Hájku, kdež 
na vyvýšeném místě zapálena bude mohutná hranice. Při tom zapěny budou přiměřené 
sbory s proslovem. Také v okolních obcích chystají se podobné oslavy. 
 
 

Národní listy 
21. července 1902 

Strana 1–2 
 
Krajinská výstava na Kladně.  
Na Kladně, 20. července. (Od zvlášt. zpravodaje Nár. Listů.) 
Z výstaviště. 
Král. horní město Kladno prožilo dnes krásný den, který zpříjemněn byl nejen pěknou 
pohodou, ale i velkou v městě tomto nikdy nevídanou účastí hostí z veškerých vrstev 
našeho národa, kteří zavítali dnes do něho i ze vzdálených končin prohlédnouti si bohatou 
krajinskou výstavu, pokochat se v její kráse i pobavit a osvěžit se v útulných a milých, 
nádherně upravených jejích prostorách. Na kladenské výstavě, o jejímž zdárném uspořá-
dání jsme se již zmínili, dali si dnes dostaveníčko bujaří naši Sokolové, uspořádavše na 
něm sokolský den a sjeli se na ni také ze všech téměř končin vlasti čeští živnostníci 
a řemeslníci, by prohlédli si práce svých druhů, při kteréž příležitosti uspořádali na Kladně 
sjezd řemeslníků a živnostníků z království českého, prvý, jenž se v něm dosud konal. 
Na kladenskou výstavu uspořádaly dnes zvláštním vlakem také společnou hromadnou 
výpravu obce Liboc a Hostivice. Kromě těchto hromadných návštěv zavítali dnes do Kladna 
k prohlídce výstavy nesčetní jednotlivci, zvláště z Prahy a její předměstí, z níž vypraveno 
do Kladna několik zvláštních vlaků. Že za těchto poměrů také obyvatelstvo Kladna a širo-
kého okolí bylo dnes na výstavě zastoupeno ve velikém počtu, netřeba zajisté připomínati. 
První hosté dostavili se na výstaviště již po příjezdu prvních vlaků a záhy zavládl na něm 
čilý život. O 10. hodině vykazovaly turnikety návštěvu již několika set osob a počet jich pak 
stoupal rychleji a dostoupil za nedlouho prvého tisíce, k němuž později, zejména v prvých 
hodinách odpoledních, přibýval jeden po druhém a do 4. hodiny odpoledne prošlo jediným 
turniketem 6 546 osob. V číslici tuto nejsou pojaty osoby, prošlé druhým turniketem, 
poněvadž nebylo lze v návalu sečísti u něho utržené kuponky, ani účastníky průvodu živ-
nostnického a sokolského. 
Do sobotního večera navštívily výstavu celkem 26 002 osoby, což jest zajisté pozoruhodný 
a velice slušný počet a číslice tato zvětšila se dnes o 12–13 tisíc a možná i více, takže 
zavítalo na výstavu do dnešního večera od jejího zahájení již na 40 000 návštěvníků. 
Mezi dnešními návštěvníky byli také posl. Březnovský, dr. Roček, Jirousek, K. Tichý, Krato-
chvíl, dr. Pippich a Kubr, dále ředitel městského úřadu na Smíchově p. Krejčí atd. 
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Dnešní návštěva byla z dosavadních největší, což zřejmo bylo již v prvých hodinách odpo-
ledních z návalu, který jevil se ve všech prostorách výstaviště. Všude valily se nepřetržitě 
proudy lidu, k nimž přibývaly stále nové, zejména s oběma velkými průvody. Nával tento 
se poněkud umenšil, když zahájeno sokolské veřejné cvičení, ale i za něho byla výstava 
plna. Zejména v restauracích nebylo za velkého vedra prázdného místečka. Největší nával 
byl po celý den do „staré šachty“, skutečného dolu, ve které znázorněna jest těžba kamen-
ného uhlí. Po sokolském cvičení vhrnulo se opět vše na výstaviště. 
Nálada byla po celé odpoledne všude nejlepší a rozjařila se večer takovou měrou, že 
tančilo se nejen na sokolském věnečku v areně, nýbrž i po celém výstavišti. 
Příjemný, milý pobyt na výstavišti, jež jest prostorné a vhodně rozčleněné a opatřeno jest 
širokými promenádami a cestami, protkanými trávníky se svěží zelení a bohatou květino-
vou výzdobou, pak bohatost a ladné uspořádání výstavy přivábí do Kladna za jejího trvání 
zajisté ještě velký počet osob, zvláště z Prahy, se kterou má hornické toto město časté 
a rychlé železniční spojení. K návštěvě výstavy očekávají se také hromadné návštěvy 
četných spolků a korporací, z nichž pozvány zejména klub poslanců národní strany svobo-
domyslné a zastupitelstvo obce pražské. 
Návštěva nejvyššího zemského maršálka kníž. Jiřího Lobkovice na sobotu ohlášená, byla 
pro nepříznivé počasí odročena na dobu pozdější. 
Sjezd řemeslníků a živnostníků z království českého. 
U příležitosti krajinské výstavy volán byl na dnešek do Kladna sjezd řemeslníků a živ-
nostníků z království českého, který byl velmi četně obeslán. Z Prahy vypravilo k němu 
živnostnictvo zvláštní vlak a z Buštěhradu zavítali na něj živnostníci ve hromadném 
průvodu s hudbou, v jehož čele nesli 6 svých starých cechovních praporů. Kromě kladen-
ských živnostníků, jimž v převelkém počtu byla účast na dopolední schůzi velkým dnešním 
návalem obecenstva v jejich závodech znemožněna, zastoupena byla na sjezdu živnosten-
ská společenstva z Prahy, Smíchova, Žižkova, Vysočan, Pankráce, Příbrami, Pardubic, 
Rakovníka, Loun, Řenčova, Knovízu, Smečna, Motyčína, Palcnova, Nových Hnidous, Lišťan, 
Citolib, Buštěhradu, Rozdělova, Slaného, Peruce, Vraného, Nového Strašecí, Veltrus, 
Kralup, Řebče, Vřetovic, Zákolan, Mělníka, Mšece, Mladé Boleslavi, Brandýsa n. L., Velimi, 
Libušína, Řep, Koleče, Jilemnice, Chrudimi, Kutné Hory, Tábora, Klatov, Zdic, Berouna, 
Tuchlovic, Stochova, atd. 
Z poslanců zavítali na ni pp. Březnovský, Kratochvíl, dr. Roček, Jirousek, Kubr a K. Tichý. 
Schůzi, jež konala se v sále restaurace u Jágrů, zahájil po 11. hod. dopolední předseda 
Řemeslnické besedy na Kladně pan K. Knobloch, který uvítal přítomné poslance a všechny 
účastníky prvního živnostenského sjezdu na Kladně, kteří přišli, by shlédli práce svých 
kollegů na Kladně na výstavě vystavené a manifestovali zároveň své požadavky. Vítá dále 
zejména místopředsedu výstavního výboru pana řed. Rösslera, učitele z Unhoště pana 
Melichara a přítomné dámy. 
K návrhu p. Kuchynského zvolen byl předsedou sjezdu předseda Zemské jednoty živnos-
tenských společenstev posl. pan Jirousek, prvním místopředsedou pan Bartoň z Pardubic, 
druhým místopředsedou p. Zajíček z Příbrami a zapisovatelem p. Frolík z Kladna. 
Předseda p. posl. Jirousek praví, že české řemeslnictvo v několika letech zjednalo si nej-
silnější organisaci ze všech stavů v národě českém a v této své síle dodělává se úspěchů. 
Má pevnou důvěru ve zdravý jeho kořen a že sraženo v celek půjde vpřed ke zdaru 
živností. 
První místopředseda p. Bartoň vzdal díky městské radě kladenské za převzetí protektorátu 
sjezdu, Řemeslnické besedě na Kladně za uvítání a Zemské jednotě živnostenských spole-
čenstev v Praze za podporu sjezdu. 
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Místopředseda výkonného výboru výstavního řed. p. Rössler zve přítomné k návštěvě ryze 
české kladenské výstavy. 
Pan posl. Březnovský přeje jménem klubu poslanců nár. strany svobodomyslné na říšské 
radě i na svém sjezdu hojného zdaru. Oba kluby sledují veškeré proudy, jevící se v řemesl-
nictvu a všecky jeho stesky přednášejí na patřičných místech a vyslaly své zástupce na 
sjezd, by vyslechli jeho požadavky. Sjezdu provolává srdečné Na zdar. (Na zdar!) 
Předseda klubu agrárních poslanců pan Kubr ujišťuje živnostnictvo přízní a podporou této 
strany. 
Předseda p. Jirousek děkuje všem řečníkům a poukazuje k činnosti p. řed. Rösslera ve 
prospěch živnostnictva, přeje mu dlouhého zdraví a vytrvalosti v práci, by se řemeslnictvo 
přesvědčilo, že má také v jiných kruzích své přátele. (Výborně!) Zmiňuje se o poslanci 
p. Březnovském, praví předseda, že jest poctivý řemeslník a vždy upřímně se zastává 
řemesla. (Výborně!) 
[…] 
Účastníci sjezdu rozešli se pak k prohlídce výstavy, na které zdrželi se o večera, kdy se 
zúčastnili v hojném počtu koncertu ve výstavní areně. Z Kladna vraceli se většinou teprve 
pozdními večerními vlaky. 
K poctě hostů, přibyvších so Kladna již v sobotu, uspořádán byl přátelský večírek na výsta-
višti při hudbě výstavní kapely p. E. Tůmy. 
Sokolský den na výstavě. 
Dnešní krásné pohody použilo také naše Sokolstvo a uspořádalo k pozvání sokolské župy 
budečské na kladenské výstavě sokolský den, který stal se velkou manifestací národní. 
Již včera v sobotu sešli se četní Sokolové ke slavnostnímu večeru do výstavní arény a ke 
schůzi bývalých i nynějších činovníků. Hlavní nával Sokolstva do Kladna pozorovati ovšem 
bylo teprve dnes, kdy od časného rána se všech stran a od všech pravidelných i zvláštních 
vlaků hrnulo se Sokolstvo za veselého zvuku trubek do města. Sokolovna, ve které vítáni 
byli starostou kladenského Sokola drem. Hajnem, jednatelem Dvořákem a starostou 
budečské župy Kühnem, byla jimi po celé dopoledne přeplněna. Po uvítání provedena 
o 10. hod. dopol. zkouška na cvičišti, zřízeném na závodišti vedle výstavy, se kterou spoje-
no bylo mohutným mostem přes cestu. Přístup na cvičiště byl jedině výstavou přes most. 
Sokolské cvičení se nezúčastnivší prohlíželi si dopoledne město a zvláště výstavu. 
Po druhé hodině odpolední seřadily se sokolské jednoty ve městském parku a odebraly se 
v dlouhém průvodu s hudbou výstavní kapely městem na výstavu, kam přibyli za živnost-
níky. 
Dlouhý krásný průvod, jehož zúčastnilo se téměř 1 100 členů sokolských jednost, a sice 
718 Sokolů, 167 členek ženských odborův a 209 mužského dorostu, zahájil jízdní odbor 
o 14 členech a za ním kráčely jednoty: Žatec (9), Louny, Peruc, Žižkov (50), pražský Sokol 
(25), Libeň, Karlín, Staré město pražské, král. Vyšehrad (45), Král. Vinohrady (9), Michle 
(7), Nusle (8), Krč (6), Beroun (7). 
Dále šla župa podbělohorská, a sice jednoty: Praha III. (28), Praha IV. (16), Praha VII. 
(47), Bubeneč (13), Dejvice (13), Tyrš ze Smíchova (61), Jinočany, Košíře (17), Radlice, 
Tuchoměřice, Břevnov (17) a Střešovice (12). 
Průvodu zúčastnili se dále jednoty: Velvary (11), Kralupy (7), Volovice (6), Lužec (16), 
Ledvice (5), Nová Ves, Teplice a tříčlenná deputace předsednictva župy krušnohorské. 
Naposledy ubírali se jednoty sdružené v župě budečské, jež vyslaly ke sletu v kroji 
316 členů. Za Č. S. O. zúčastnil se sletu br. Zápotocký. 
Před výstavištěm očekávali Sokolstvo ve dvou špalírech žáci sokolských jednot. 
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Dlužno připomenouti, že kromě Sokolů v kroji, byly uvedené jednoty hojně na sletu 
zúčastněny také členy v obleku občanském, zvláště z řad členstva přispívajícího – na př. 
z král. Vyšehradu více nežli 30 – a členkami ženských odborů. 
Když přibyl sokolský průvod nepřetržitými řadami obecenstva na výstaviště, s těží razil si 
již cestu k hudebnímu pavillonu naplnivšími výstaviště zatím návštěvníky ve všech prosto-
rách. 
Sokoly uvítal p. dr. Hruška, jako starosta města i předseda výkonného výboru výstavního. 
Přišli jste, pravil, shlédnouti dílo českých rukou a dodati svou milou a vzácnou návštěvou 
výstavě lesku. Řečník musí vzpomenouti základu a podkladu, na kterém Sokolstvo stojí. 
Základ a podklad Sokolstva spočívá na půdě národnostní, a národové byli, jsou a budou 
a my, cokoli konáme, konati musíme jako synové svého národa. (Výborně!) Národové, 
kteří dnes již nežijí, nevymřeli smrtí, ale utopili se a zanikli v národech jiných, silnějších. 
Ale náš národ nemůže se zříci své národní cti a schopnosti, nesmí se zbaviti své hrdosti 
a národního citu a uložiti se v hrob. (Výborně!) A Sokolstvo bylo vždy mezi prvními, kteří 
se tomu vzepřeli. Co pak platí pro národy, platí i pro jednotlivce. 
Sokolstvo ve svém celém složení, ve všem svém jednání a životě jest skutečným zosob-
něním a ztělesněním těchto názorů a proto viděti jeho řady, jest opravdovým potěšením. 
(Výborně!) Proto je také upřímně a srdečně vítá. (Výborně!) 
Hudba zahrála hymnu Kde domov můj?, kterou veškero obecenstvo doprovázelo zpěvem.  
Za Sokolstvo promluvil jménem Č. S. O. člen jejího výboru br. dr. Novotný, starosta Sokola 
vinohradského. Děkuje za krásná slova pravdy právě pověděná a podívanou, kterou 
Sokolstvu skytla skvělá, opravdu krásná a bohatá výstava, práce důmyslu obyvatelstva 
města Kladna a jeho okolí. Sokol jest povinen, aby stál tam, kde česká práce chlubí se 
svým výsledkem. Jen činorodá láska k půdě a lidu českému jest schopna, aby na této 
výspě se všech stran cizím urputným lidem obklíčené zachovala naši vlast volnou a svo-
bodnou. (Na zdar!) 
Sokolstvo českému národu a českému lidu slibuje, že setrvá v tomto předvoji pracovníků, 
kteří s prací svou spojují lásku k národu a milované otčině a jest smýšlení opravdu demo-
kratického. (Výborně!) Kéž se nám podaří, abychom spjali upřímnou láskou, dosáhli, zač 
jest naším nejupřímnějším přáním, aby v naší krásné zemi podařilo se nám, by lid šťasten, 
svoboden a neodvislý rozhodoval zase o svém osudu. (Výborně!) A této velké, vytrvalé 
práci platí naše sokolské Na zdar! (Na zdar! Potlesk). 
Na celém prostranství kol hudebního pavillonu rozlehly se mohutné zvuky hymny Hej 
Slované, doprovázené hudbou. 
Jménem župy krušnohorské promluvil br. Dvořák z Ledvic a ujistil, že jednoty ve zněmče-
ném území nikdy neopustí svých práv. 
Starosta p. dr. Hruška: Ještě jednou vás upřímně a bratrsky vítám! (Na zdar!) 
Kdežto cvičící členstvo vrátilo se postranním vchodem do sokolovny, rozešli se ostatní 
Sokolové po výstavě, nebo odebrali se na cvičiště obecenstvem již naplněné. 
Po 4. hodině odpolední nastoupilo cvičící členstvo k veřejnému cvičení, jež sestávalo ze 
skupin členů, cvičení ženských odborů s tyčemi, cvičení vzorných družstev na nářadí, cvi-
čení ženského dorostu s tyčemi, členů s kuželi, dorostu s praporečkami a různosti a cvičení 
moravských prostných. 
Veškery výkony, provedené za velení župního náčelníka br. Plodra, svědčily o pilném 
a zdárném výcviku a odměňovány byly častou pochvalou. 
Po cvičení vrátili se Sokolové opět na výstaviště, na němž koncertovala výstavní kapela. 
Večer uspořádán ve výstavní aréně sokolský věneček. 
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Národní politika 

17. září 1902 
Strana 3 

 
Uprázdnění místa učitelská. Ve školním okresu kladenském obsadí se definitivně: místo 
řídícího učitele na obecné škole v Hostivicích se služným ročních 1 000 K a funkčním 
přídavkem ročních 400 K. Žadateli o místo toto jest se prokázati způsobilostí k sub-
sidiárnímu vyučování náboženství katolickému.  
  
 

Národní listy 
23. září 1902 

Strana 3  
 
Včerejší větroplavba pana Lipana. Vzduchoplavecká stolní česká společnost na Král. 
Vinohradech se sídlem v restauraci p. Trunečkově „u Blaníka“, jejímžto kapitánem 
vzduchoplavby stal se p. Antonín Lipan, majitel kamnářského závodu, zakoupila balon od 
manželů Villovových, ruských větroplavců, dne 21. t. m. Členů čítá společnost 20 a hlavní 
mecenáši větroplavby se stali pp. Vojtěch Neumann, továrník a Frant. Bartoš, obchodník 
z Král. Vinohradů. Včera dne 22. t. m. podnikl první samostatnou plavbu pan Antonín 
Lipan, dosavadní assistent praž. kapitána p. Vandasa, za přítomnosti p. Aug. Víška, 
starosty na Král. Vinohradech a pp. členů obec. zastupitelstva, členů správní rady Měšťan. 
pivovaru, zástupců policie atd., a za velice četného počtu přátel větroplavby z Prahy, 
zvláště z Král. Vinohrad a z celého okolí, o 5.18 m. odpol. z pivovarské zahrady. Za pří-
tomnosti ruského kapitána p. Villova, jakož i pražského kapitána p. Vandasa vystoupil 
p. Ant. Lipan s nevšední odvahou (jakožto zkušený větroplavec již od r. 1891, jak 
oznamovaly plakáty, věnované p. Trunečkem ve prospěch Ú. M. Š.) do výše 1 600 metrů 
(dle barometru od p. Böhma, optika na Král. Vinohradech věnovaného) a unešen mírným 
větrem jihozápadním přes Prahu k Dejvicům, spustil se obezřele o 5. hod. 55 m u Hostivic 
u erární prachárny na místě velmi příznivém. Ve výši 1 000 m teploměr ukazoval +11 °C 
a v 1 600 m +5,6 °C. Směr balonu sledovali povozem pp. Rudolf Krupička, Bouček, Trune-
ček Jarosl. a E. Stelzig a na bicyklech p. Pazderník a Vojt. Neumann až na místo přistání. 
Této prvé větroplavby, podniknuté větroplaveckou společností na Král. Vinohradech ve 
prospěch Ú. M. Š., použito zároveň k reklamě tím způsobem, že kdo má v rukou reklamu 
kapitána p. Ant. Lipana, dostane o 25 % levnějších kamen, a kdo předloží stokorunovou 
reklamní bankovku p. Rudolfa Krupičky, majitele továrny na rukavice, obdrží rukavice 
s 20% slevou. Jest zásluhou p. Lipana, že vynaložil své větroplavecké zkušenosti, jež nabyl 
od r. 1891, ku provedení větroplavby, nebývalého zde dosud způsobu, že stanovena totiž 
předem výše vzletu a že měřeny při vzestupu do výšin vzduchových teplota různých 
vrstev, jakož i směr a síla větru, dle kteréhož pozorování lze pak s jistou určitostí stanoviti 
místo sletu. 
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Strana 7 – inzerát 
 
Prodej špan. vína firmy Montauer Luque & Co., Malaga doporuč. násl. firmy: Praha: F. J. 
Egert, Katl. n.; Louny: L. Kontínek; Libochovice: V. Maroušek; Ouřiněves: K. Macner; 
Hostivice: J. Pelc; Hostivař: K. Ranšar; Libeň: T. Vojta; Dušníky: E. Veiner. 
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Strana 4 
 
Sokolský věstník. V neděli dne 12. t. m. koná tělocvičná jednota Sokol v Hostivicích 
o 4. hod. veřejnou přednášku O významu Jana Žižky. 
 
 

Národní listy 
12. října 1902 

Strana 13 
 
Uprázdněná místa učitelská. V kladenském šk. okrese: Řídícího učitele ob. školy 
v Hostivicích (1 000 K, f. př. 400 K). Učitele druhé ob. školy chlap. v Kladně (1 400 K). 
Katechety měšť. a ob. školy v Unhošti (1 400 K). Podučitelů druhé ob. šk. chlap. v Kladně 
(1 000 K), ve Dříni (900 K), Chýňavě (800 K), Kročehlavech (900 K). Podučitelky v Unhošti 
(900 K). Žádosti od 17. září. 
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K. C. S. Kmit ve Břvech pořádal silniční závody na Dlouhé míli s těmito výsledky: I. Jízda 
juniorů dráha na 3 000 metrů: 1. Sojka, Jenč. 2. Švarc, Zlejčín. 3. Gruber, Košíře. II. Jízda 
starších pánů na 2 000 m: 1. Huňáček, Smíchov. 2. Syrový, Jenč. 3. Košerák. Litovice. 
III. Jízda o přebornictví klubu na 4 000 m: 1. Landa, Pavlov (titul. mistr klubu). 2. Leffler, 
Smíchov. 3. Huňáček, Smíchov. IV. Jízda hostí na 4 000 m: 1. Leffler, 2. Kosina, Český 
Brod. 
 
 

Národní politika 
6. listopadu 1902 

Strana 5 
 
Pan Lad. Dlabač z Hostivice podrobil se dne 4. t. m. odborné státní zkoušce ze země-
dělského inženýrství na c. k. české vys. škole techniků v Praze a uznán byl spůsobilým 
s vyznamenáním. 
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Přednášky. Vzdělávací odbor Sokola v Hostivicích pořádal dne 9. t. m. v paměť výročí 
bitvy bělohorské vycházku do Litovic s veřejnou přednáškou O svobodě, která byla velmi 
četně účastníky z celého okolí navštívena. V době postní pořádán bude cyklus přednášek 
z doby od Karla IV. až do bitvy u Lipan. 
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Prodám 2 pěkné psi jezevčíky, pes a fenka žlutě zrzavé styrské. Max. Klein, Litovice 
p. Hostivice. 3694-1 
 
 

Národní politika 
2. prosince 1902 

Strana 2 
 
Školák na cestě za dobrodružstvím. Včera ráno šel 12letý školák Václav Šafr, syn 
koláře v Břvi, do Hostivic do školy. Do školy však nepřišel a také domů se k velké starosti 
rodičů nevrátil. Jistá mlékařka přinesla jim rukou psaný lístek na čtvrtce papíru, který od 
něho dostala v Košířích s prosbou, aby ho odevzdala. V dopise stálo: „Drahá maminko! 
Večer mne nehledejte. Po dlouhém čase se vrátím. Psáno na patníku „u Beránky“. Váš syn 
Václav. Čítanka jest v žíněnce u psince a zahrabána hlínou.“ Psinec jest místo u Hostivic, 
kde zesnulý korunní princ Rudolf míval stáj pro své psy a kde jest nyní postavena odbočka 
obecní školy a „u beránka“ jest hostinec na plzeňské silnici pod Vidoulí. Pohřešovaný hoch 
měl na hlavě chlupatici a oblečen byl v hnědý kabát a tmavozelené kalhoty na kolenou 
záplatované. Kam šel a co ho přimělo k odchodu z domova, není známo. Policie učinila 
opatření, aby se dostal co nejdříve zpět k rodičům. 
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Národní listy 

2. prosince 1902 
Strana 3 

 
Školák tajuplně zmizel. V obci Břvi u Hostivic u svých rodičů bydlící 12letý Václav Šafr, 
syn koláře, včera ráno odešel do školy v Hostivicích a už se více nevrátil. Mlékař, který 
včera odpoledne přijel z Košíř do Břví, odevzdal Šafrovým psaníčko, které jim syn poslal. 
Napsal v něm: „Milá matinko! Večer m nehledejte, po dlouhém čase se vrátím. Čítanka je 
schována v žíněnce u psince (kde bydlíval chov psů korunního prince Rudolfa a nyní se 
tam nalézá pobočka obecné školy) a je přikryta hlínou. Psáno u beránka (hostinec za 
Motolem) na patníku. S bohem! Syn Václav.“ Rodiče, zmizením syna velice zarmoucení, 
odebrali se ještě včera v podvečer do Košíř a do Prahy, ale veškeré pátrání po něm bylo 
bezvýsledné. Chlapec ml na sobě zelené kalhoty, na kolenou spravované, vysoké boty, 
hnědý kabát a na hlavě chlupatou zimní čepici. 
 
 

Národní politika 
13. prosince 1902 

Strana 18 
 
Pronájem honitby. Veřejnou dražbou pronajme se honitba v obci Chýni, stan. praž.-
duchc. dr. Litovice, ve výměře 868 jiter, dne 21. prosince 1902 u 10 ½ hod. dop. v obecní 
úřadovně, kde i podmínky vyloženy jsou. Ze stanice Litovic je vzdálenost k honitbě asi 
4 min. a k rybníku, kde se divoké ptactvo zdržuje, asi 6 minut. 
Za honební výbor: Václ. Rajtora, starosta honební. 9303 
 
 

Národní listy 
19. prosince 1902 

Strana 4 
 
Těl. jednota Sokol v Hostivicích (pod Bílou Horou) koná v neděli dne 21. t. m. 
o 4. hod. odp. veřejnou přednášku: O bitvě na Bílé Hoře. 
 
 

Národní politika 
20. prosince 1902 

Strana 5 
 
Sám se postřelil. Do všeobecné nemocnice přivezen byl včera 24letý statkář Rudolf 
Novotný z Litovic u Unhoště s těžkou střelnou ranou v břiše. Postřelený udal, že si pohrá-
val s nabitým revolverem a náhodou že vyšla rána, která vnikla mu do břicha. Poranění 
statkáře jest nebezpečné. 
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Rok 1903 
Národní politika 

9. ledna 1903 
Strana 12 

 
Poděkování. 
V nezměrném žalu nad nenahraditelnou ztrátou milovaného syna 

Rudolfa Novotného, rolníka v Litovicích, 
nejsem s to každému jednotlivému, kdož jakýmkoliv způsobem se snažili bolesť mou 
zmírniti, zvlášť poděkovati, vzdávám tímto všem nejupřímnější díky, zvláště pak 
veledůstojnému duchovenstvu v Hostivicích, pp. rolníkům z Litovic, Břev, Malé Jenče, 
sl. sboru hasičskému v Litovicích, ct. rodině Bulvasové z Vel. Přítočna a všem, kdož 
drahého zesnulého na poslední cestě doprovodili. 
Zaplať Vám to Bůh: 
8513 Truchlící matka. 
 
 

Národní politika 
10. ledna 1903 

Strana 4 
 
Z Hostivic. (Polévková kuchyně.) Po příkladě jiných obcí usnesla se zdejší místní školní 
rada zříditi při obecné škole hostivické polévkovou kuchyni pro chudou školní mládež, 
hlavně pro dítky přespolní, jež v poledne jsou odkázány na kousek tvrdého chleba. 
Doufajíc ve všemožnou podporu veškerého občanstva místního i všech přiškolených obcí 
prosí místní školní rada, aby všichni, kdož pomocné ruky chtějí podati k tomuto 
šlechetnému účelu, pomohli, a to paní a dívky vařením a poskytováním milodarů buď na 
penězích nebo v potravinách. Potřebné zprávy uděluje a dárky přijme zařizovací komité, 
pp. Fr. Kubr, starosta, J. Kozák, radní a A. Tůma, školní dozorce, majitelé usedlostí. 
 
 

Národní politika 
19. ledna 1903 

Strana 3 
 
Zemřeli. V sobotu zemřel zde p. Václ. Blecha, vrchní správce c. a k. statků v Jenči 
v 58. roce věku svého. Zesnulý bude do Velké Jenče převezen, ve středu o 10. hod. dopol. 
v domě smutku vykropen a pak na hřbitově v Hostivicích k věčnému spánku uložen. 
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Národní politika 

22. ledna 1903 
Strana 3 

 
Věneček Sokola v Hostivicích bude 1. února. Pořadatelstvo doufá, že jako jiné léta, 
věneček tento stane se také tentokráte dostaveníčkem přátel dosavadních zdařilých našich 
zábav. 
 
 

Národní politika 
11. února 1903 

Strana 3 
 
Dámy súčastněné při kuchyni pro chudou školní mládež v Hostivicích pořádají 
zábavní večírek spojený s taneční zábavou v hostinci p. Antonína Šroubka 19. t. m. 
o 7. hod. več. Vstupné bez obmezení dobročinnosti. Čistý výnos věnován bude školní 
kuchyni. 
 
 

Národní politika 
13. února 1903 

Strana 5 
 
Vzdělávací odbor tělocvičné jednoty Sokol v Hostivicích pořádá s odborem Národní 
jednoty severočeské a odbočkou Zemské jednoty železničních zřízenců pro království 
České v tělocvičně Sokola cyklus historických přednášek: Z doby husitské. Pořad cyklu jest 
tento: Dne 1. března O příčinách hnutí husitského řídící učitel z Chýně p. P. Řídký). Dne 
15. března Jan Hus (učitel p. Antonín Uhlík z Hostivice). Dne 22. března Jan Žižka jakožto 
válečník (učitel p. František Hort z Hostouně). Dne 29. března Prokop Holý (učitel p. Alois 
Saifrt z Hostivice). Dne 5. dubna Lipany (učitel p. Antonín Líska z Hostouně). Vstup 
každému volný. 
 
 

Národní listy 
6. března 1903 

Strana 4 
 
Z Hostivic. (Těl. jednota Sokol) První přednáška Cyklu odložena na neděli den 8. t. m. 
Přednášeti bude br. Ladislav Novotný, starosta Sokola a spojených obcí Litovice, O příči-
nách hnutí husitského. 
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Národní politika 

6. března 1903 
Strana 2 

 
Z Hostivic. Želíme ztráty velkého bojovníka za práva lidu českého, šlechetného, neochvěj-
ného vlastence p. dra Františka Ladislava Riegra. Tělocvičná jednota Sokol v Hostivici. 
 
 

Národní politika 
7. března 1903 

Strana 5 
 
Tělocvičná jednota Sokol v Hostivicích odkládá první přednášku cyklu z důležitých příčin na 
8. t. m. Přednášeti bude br. L. Novotný, starosta Sokola a spojených obcí Litovice: O pří-
činách hnutí husitského. 
 
 

Národní listy 
24. března 1903 

Strana 4 
 
Tělocvičná jednota Sokol v Hostivicích ve schůzi výborové, která konala se dne 
20. února, usnesla se věnovati na mohylu bělohorskou prozatímně 5 K a na stravování 
chudé školní mládeže 10 K. Vzdělávacímu odboru uloženo, aby na místo odřeknuvších 
učitelů obstaral jiné řečníky, kterými by se cyklus nově obsadil, nebo by přednášeli jeho 
členové. 
 
 

Národní listy 
11. dubna 1903 

Strana 6 
 
Dary a příspěvky. (Složeno u pokladny Národních Listů.) 
Ústřední Matici školské. 
[…] 
Hostivice u Unhoště. Pan Fr. Pelz, učitel ze zvýšeného služného 1,–– 
[…] 
Národní jednotě severočeské. 
[…] 
Hostivice. Pan F. Pelz, učitel ze zvýšeného služného 1,–– 
[…] 
Samostatnému sirotčinci učitelskému. 
[…] 
Hostivice. Pan Fr. Pelz, učitel ze zvýšeného služného 1,–– 
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Národní listy 
25. dubna 1903 

Strana 4 
 
Tělocvičná jednota Sokol v Hostivicích pořádá v neděli 26. dubna o 4. hodině odpo-
ledne veřejnou přednášku pana JUC. Josefa Truhláře O králi Jiřím z Poděbrad. 
 
 

Národní politika 
20. května 1903 

Strana 3 
 
Prohlášení odměn výstavy hospodářské.  
[…] 
Odměnu 40 kor. ve zlatě od Jednoty pro vydržování výzkumného ústavu pro průmysl pivo-
varnický obdrželi: Jos. Chábera v Krymlově u Černého Kostelce, Josef Beránek v Beřko-
vicích u Slaného; Frant. Jupa v Černucích u Velvar; Boh. Novák v Přistoupimi; Adolf Novák 
v Hostivicích. 
 
 

Národní listy 
21. května 1903 

Strana 9 
 
Hospodářská výstava.  
Konkurence českých ječmenů. 
Zúčastnilo se jí 135 hospodářů a velkostatků s více než 500 vzorky. Rozbory chemické 
provedeny byly na výzkumném ústavě pro průmysl pivovarský v Praze adjunktem p. Václa-
vem Barešem a mechanicko-biologické hospodářskou botanicko-výzkumnou stanicí v Tá-
boře. 
Zúčastnili se: […] Rud. Novák v Hostivicích, […] 
 
 

Národní politika 
28. května 1903 

Strana 6 
 
Zemřeli. […] Dne 26. t. m. zemřela pí Anežka Pelcová, matka obchodníka Jos. Pelce 
v Hostivicích ve stáří 75 let. Pohřeb její bude z chrámu Páně na hřbitov hostivický. 
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Národní listy 

29. května 1903 
Strana 3 

 
Dvě služky otráveny svítiplynem. Politování hodný případ stal se v noci na dnešek 
v mlýně p. Ignáce Veselého v čís. 7 na Velkopřevorském náměstí na Malé straně. Dvě 
mladistvé služky špatně uzavřely kohoutek plynového vedení a zemřely vdýcháním 
svítiplynu. O případu tom sdělují se nám tyto podrobnosti: Mlynářský pomocník Josef 
Papírník, 38 let starý, dnes před 2. hod. v noci ucítil zápach svítiplynu. Učinil o tom 
oznámení druhému pomocníkovi Janu Adamovi, načež oba ve mlýně pátrali po onom 
místě, kde plyn odcházel. Toto místo nalezli v bývalé kuchyni, kde nyní spávaly dvě služky, 
a sice 23letá Anežka Černých z Litovic u Unhoště a 20letá Milada Müllerová z Libšic. 
Místnost ta, jedním oknem opatřená, byla naplněna svítiplynem tak, že vstoupivší 
mlynářští pomocníci se až zajíkali. Neprodleně otevřeli okno a způsobili průvan, načež 
probouzeli obě služky. Ty nejevily však již žádných známek života. Mlynářští chasníci 
zavolali sousedy, povolali také dva lékaře pp. dra. Ullricha a dra. Schustra, ale veškeré 
úsilí, přivésti služky k vědomí, byly již bezvýsledné. Obě služky zemřely následkem otravy 
svítiplynem. Správce malostranského komisařství p. dr. Samuel ještě v noci zavedl 
vyšetřování o tom, jakým způsobem se stalo, že svítiplyn ucházel. Veškeré okolnosti 
nasvědčují tomu, že služky, které se odebraly před 11. hod. v noci do ložnice, nejprve 
rozsvítily svíčku a pak zapálily plamen plynový, vedle postelí se nalézající. Kohoutek pak 
nedostatečně uzavřely a této neopatrnosti obětovaly své životy. Posluhovačka Johanna 
Burešová z čís. 490–III. byla tak rozčilená, že se ani nepamatuje, zda byl kohoutek 
otevřený či zavřený. Mrtvoly obou služek odvezeny do pathologického ústavu. 
 
 

Národní politika 
29. května 1903 

Strana 4 
 
Hasičský věstník. K sjezdu slovanského hasičstva v Praze 1903 složil a pro velký 
dechový orchestr instrumentoval slavnostní pochod slovanský p. Frant. J. Pelz, učitel 
v Hostivicích, skladatel známého sokolského pochodu Lví silou! Za základ vzaty písně 
národní: česká, moravská, slezská a polská. 
 
 

Národní listy 
27. června 1903 

Strana 7 
 
Dary a příspěvky. (Složeno u pokladny Národních Listů.) 
Ústřední Matici školské. 
[…] 
Břvy u Unhoště. Tělocvičná jednota Sokol v Hostivicích zasílá z pokladničky ve Břvech 7,40 
[…] 
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Národní listy 

5. července 1903 
Strana 5 

 
Exekuční prodej usedlosti. U okresního soudu na Smíchově konala se včera exekuční 
dražba usedlosti čp. 13 v Dobrovízi (u Smíchova). Koupil ji rolník z Hostivic pan Matěj 
Čermák za 29 050 K. Odhadní cena 31 010 K. Vadium složilo 7 kupujících. 
 
 

Národní politika 
11. července 1903 

Strana 3 
 
Uprázdněná místa učitelská. Ve školním okrese kladenském obsadí se definitivně: 
1. Místo učitele I. třídy na pětitřídní obecné škole chlapecké v Kročehlavech. 2. Místo 
učitele I. třídy na čtyřtřídní obecné škole v Hostivicích. 3. Místo učitele II. třídy na čtyřtřídní 
obecné škole v Lidicích. 4. Místo učitele II. tř. na trojtřídní obecní škole ve Stelčovsi. 
5. Místo učitele II. třídy na trojtřídní obecné škole ve Svárově. 6. Místo učitelky II. třídy na 
pětitřídní obecné škole dívčí v Kročehlavech. 
 
 

Národní listy 
31. července 1903 

Strana 3 
 
Ztýral ženu. Do vazby k trestnímu soudu dopraven byl včera 45letý, do Litovic u Jenče 
příslušný nádenník Pavel Kácl, bytem na Malé straně č. 309, že ženu svoji nekřesťansky 
ztloukl a vyhrožoval jí zabitím. Kácl je notorický opilec a po tři léta meškal již v blázinci. 
 
 

Národní politika 
5. srpna 1903 

Strana 5 
 
Kolegové z r. 1873!  
Za sjezdu českého učitelstva letos v Praze ve dnech 5.–9. t. m. konaného sejděmež se 
všickni, kdož jsme, studovavše na ústavě učitelském v Praze v letech 1871–1873 po 
maturitě r. 1873 se rozešli po vlasti působiti na roli školské. 
Třicet plných roků uplynulo – mnohého zkosila smrt – některý věnoval se jinému povolání 
– zbylo nás sedmnácte! 
Nuže sejděmež se všickni ve středu dne 5. t. m. večer na Žofíně! Kdož by nemohl dostaviti 
se ve středu, přijď ve čtvrtek dopoledne. Stůl náš bude označen letopočtem 1873–1903. 
Na shledanou! 
Josef Rubeš, řídící učitel v Sedlci 
R. Taubenek, učitel v Praze VII. 
Jan Suchoradský, řídící učitel v Hostivicích. 
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31. srpna 1903 

Strana 4 – inzerát 
 
Hlubokým žalem sklíženi podáváme všem příbuzným, přátelům a známým zarmucující 
zprávu, že se Bohu Všemohoucímu zalíbilo povolati na věčnost našeho drahého syna, 
bratra, švakra a strýce, pana Matěje Kalousa, soukromníka v Sobíně. 
Skonal po dlouhé a trapné nemoci, odevzdán do vůle Boží a zaopatřen sv. svátostmi 
umírajících, v neděli dne 30. srpna t. r. o půl 2. hodině odpol. v 45. roce věku svého. 
Tělesná schránka drahého zesnulého bude v úterý dne 1. září t. r. o 10. hod. dopol. 
v domě smutku v Sobíně čp. 3 vykropena, pak do chrámu Páně v Hostivici převezena a po 
vykonaných zádušních službách Božích na tamějším hřbitově do rodinné hrobky k věčné-
mu spánku uložena. 
V Sobíně, dne 31. srpna 1903. 
Tekla Kalousová, matka. Josef Kalous, bratr. Marie Holovská, roz. Kalousová, Anna Svobo-
dová, roz. Kalousová, sestry. František Holovský, Alois Svoboda, švakři. Marie Kalousová, 
roz. Pavelková, švakrová. František Holovský, Jaromír Holovský, Josef Holovský, synovci. 
Tekla Svobodová, Marie Kalousová, neteře. 
(Místo zvláštního oznámení.) 19562 
 
 

Národní listy 
27. listopadu 1903 

Strana 9 
 
Objednávky státních drah u železáren. Ředitelství státních drah zadána právě dodáv-
ka stavebních potřeb r. 1904 pro vrchní stavby, vyjímaje kolejnice, jež již zadány dříve. 
Tím dostalo se železářskému průmyslu značné objednávky (1,6 mill. K, s dodávkami kolej-
nicovými per 4,6 mill K, úhrnem 6,2 mill. K). Dodávky samy svěřeny těmto firmám: 
Breviller a spol. a A. Urban ve Vídni, Staněk a Ponec v Hostivicích, železárny libšické, 
ternické závody, arcivévodské železárny v Těšíně, železárna v Rokycanech, česká báňská 
společnost, haličský společnost na výrobu šroubů v Oswieczymě, M. Bartelmus v Bílsku, 
G. Margusar v Podvartu, Zbirovské železárny, Společnost jižní dráhy a konečně arcibiskup-
ské hutě v Buchbergsthalu. Mimo to zadány výhybky v ceně 903 630 K arcivévodským 
závodům v Těšíně, Alpské báňské společnosti a železárnám ve Vítkovicích. Ceny jsou letos 
o 0,6% vyšší proti loňským. 
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Rok 1904 
Národní listy 
2. ledna 1904 

Strana 6 
 
Dary a příspěvky. (Složeno u pokladny Národních Listů.) 
Ústřední Matici školské. 
[…] 
Hostivice. Při slavnostním odevzdání zásluž. kříže p. Markovičovi vybráno 12,–– 
[…] 
 
 

Národní politika 
2. února 1904 

Strana 6 
 
Zprávy rodinné a osobní. Sňatky. Slečna Anetinka Havlůjová ze Zlejčína a pan Alois 
Saifrt, učitel v Hostivicích, slaví svůj sňatek 9. t. m. v chrámu Páně v Liboci. 
 
 

Národní listy 
26. února 1904 

Strana 2 
 
Na vzdělání českých dítek Ústřední Matici školské přispěli: […] obec Litovice 10,– 
[…] 
 
 

Národní listy 
12. března 1904 

Strana 3 
 
Dary. […] Při sňatku p. Al. Sajfrta se sl. Mařenkou Havlůjovou v Hostivicích vybráno 
a zasláno pokladně N. J. S. 18 K 20 h. […] 
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Z Hostivice. (Polévkový ústav) zahájil dne 9. prosince 1903 opětně svoji blahodárnou 
činnost v obci, jež trvala do 19. března 1904. Podělováno bývalo denně 180 chudých 
školních dítek polévkou, takže uvařeno a rozdáno bylo 12 420 porcí. Že tak dlouho tomuto 
značnému počtu žáků polévka udělovány býti mohla, jest hlavní zásluhou nejen šlechet-
ných místních a okolních dobrodinců a obchodníků, kteří penězi a potravinami humánní 
zařízení toto podporovali, ale i obětavých paní a dívek, které vaření a rozdání polévky 
ochotně obstarávaly. Také sluší podotknouti, že paní a dívky pořádaly ve dvou létech ve 
prospěch polévkového ústavu 2 plesy, jež vynesly úhrnem 502 K 22 h čistého zisku. 
Stejných zásluh o založení a udržování ústavu získal si komitét, k účelu tomu zvolený, 
v němž zasedali pp.: Frant. Kubr, starosta obce, Ant. Tůma, místní dozorce školní, a Jan 
Suchoradský, řídící učitel, vesměs z Hostivice. Vrchní dozor nad kuchyní měly pí. Alžběta 
Šafaříková, choť stavitele, a Marie Suchoradská, choť řídícího učitele z Hostivice; vaření 
obstarávaly slečny: A. Smrčková, Ant. Kloubková, Ant. Káclová, A. Nyklesová, A. Šafa-
říková, Bož. Volfová, Al. Rosenburgová, Růž. Špačková, Emma Nováková, A. Tůmová, 
A. Pokorných, A. Kubrová, M. Čermáková, M. Pelcová a M. Hlavatová. 
 
 

Národní politika 
5. května 1904 

Strana 5 
 
Ze Sokola na Starém Městě. V neděli 8. května pořádá jednota prvý letošní polodenní 
výlet v kroji. Bratři sejdou se o půl 2. hod. v nádr. v Brusce, odkudž o 2. hod. vlakem do 
Hostivic, kde nastoupí se pochod přes Litovice, Břve, Sobín, Zlejčín a Řepy do Ruzýně 
a vlakem zpět do Prahy. Pochod jest mírný, starším bratřím přiměřený; jízdné nepatrné. 
Účast budiž nejhojnější. 
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Hospodářská výstava.  
Také včera přivábila bohatost a rozmanitost letošní výstavy hojné návštěvníky. Čítalať 
včerejší návštěva 9 064 osob vstupné zaplativších. Celkem navštívilo výstavu dosud 
v prvních 3 dnech její trvání 52 460 osob. 
Nálada byla opět výborná a promenáda před průmyslovým palácem za zvuků výtečné hud-
by terezínské velice příjemná. Poněvadž pak také paprsky sluneční neskrblily svou výhřev-
ností, byly restaurace a ochutnávárny plny. „Matiční buffet“ těšil se včera stejně jako po 
oba dny sváteční návštěvě přímo obrovské. Obsluhující dámy stěží jen mohly vyhověti 
všem se sem uchýlivším žíznivým a lačným a tak vždy u večer jsou zásoby „Matičního 
buffetu“ úplně vyprodány, aby – dík šlechetnosti dárců – mohly novými býti nahraženy. 
„Matiční buffet“, který pořádán jest odborem v Praze VII., letošním výtěžkem, jak již dnes 
prozraditi můžeme, překvapí. Buffet bude i po ostatní dny výstavní hojně zásoben. 
Upozorňujeme opětně své čtenáře, že výstava zvířectva už dnešním dnem skončí. Zatím 
dokončuje však komitét pro výstavu psů již poslední své přípravy. Výstava ta, která potrvá 
po oba dny svátků svatodušních, slibuje býti velice pěknou a bohatou. 
Sborem soudcovským byly přisouzeny ceny následující, a sice: 
ve výstavní skupině koní: 
[…] stříbrnou medaili Ústř. spol. hosp. a 20 korun: Josef Chlupatý, rolník v Hostivicích č. 9, 
[…] 
 
 

Národní listy 
28. května 1904 

Strana 2 
 
Osobní. Zejtra v neděli o poutní slavnosti v Kolči instalován bude p. P. Jan Karásek, dosud 
farář ve Vřetovicích. Administrátorem ve Vřetovicích jest P. Josef Kuška, kaplan z Hostivic, 
P. Josef Kubát, kapl. ze Zvoleňovsi do Hostivic; admin. v Kolči P. Josef Bronec za kaplana 
do Tachlovic a P. Frant. Bukovský, kaplan v Tachlovicích za kaplana do Zvoleňovsi. Na faru 
v Petrovicích presentován P. Jan Procházka, kaplan v Bystrém. 
 
 

Národní politika 
10. června 1904 

Strana 2 
 
Vojenský špeh dopaden. Z Hostivic (Pův. zpr.) Od 8. t. m. potloukal se ve zdejším okolí 
neznámý voják bez poboční zbraně, jehož četnický závodčí p. Mišovský konečně ve středu 
dopoledne dopadl nedaleko nádraží unhošťského a zatkl. Ve sběhu zjištěn byl vojín 
Bedřich Weinert, jenž uprchl 1. t. m. z hřebčince na Panské u Prahy, kam byl dopraven. 
 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada B – svazek č. 1 
Hostivice ve starých novinách do roku 1918  311 
 

 

 

 
Národní listy 

2. července 1904 
Strana 2 

 
Těl. jednota Sokol v Hostivici, místní skupina Zemské jednoty železničních zřízenců pro 
král. české, odbor Nár. jednoty severočeské pro Hostivici a okolí, sbor dobrovolných hasičů 
v Litovicích se sezvanými pokrokovými korporacemi, konají večer dne 6. t. m. Husovu 
oslavu. U hranice, která zapálena bude na pozemku, laskavostí pana J. Horešovského pro-
půjčeném, promluví p. Alois Svoboda z Prahy. 
 
 

Národní politika 
7. července 1904 

Strana 2–3 
 
Z Hostivice. (Padesátileté jubileum kněžské) oslaví dne 31. července t. r. kníž. arcib. 
notář a farář v Hostivici u Prahy dp. Jos. Sirůček. Jubilant narodil se 27. července 1829 ve 
Velkých Hlušicích u Nového Bydžova. Po vysvěcení kaplanoval na více místech, načež stal 
se farářem ve Vřetovicích u Kladna. Pak byl farářem v Rapicích a Lidicích, až posléze 
r. 1888 jmenován farářem v Hostivici. Pro svou milou povahu všude těšil se přízni svých 
osadníků, zvláště horníků ve farnosti rapické a lidické, kteří i dnes ještě na něho vzpo-
mínají. Přátelé a ctitelé jubilantovi s radostí zajisté uvítají zprávu, že vážený kmet přes 
vysoký věk těší se dobrému zdraví a čilosti duševní, tak že jest oprávněná naděje, že ještě 
dlouho těšiti se bude moci z ovoce své práce pro blaho církve a vlasti vykonané. 
 
 

Národní politika 
2. srpna 1904 

Strana 3 
 
Z Hostivic. (Jubileum 50letého kněžství.) Dne 31. července o poutní slavnosti oslaveno 
bylo zde jubileum 50letého kněžství čest. kons. rady, kníž. arc. notáře a faráře zdejšího 
Jos. Sirůčka. O 10. hod. veden byl jubilant do farního chrámu za střelby z hmoždířů v prů-
vodu, jehož se súčastnila školní mládež, družičky, spolky podpor. „Kruh“ v Buštěhradu, 
vysloužilci z Dříně, z Hostivice podpor. spolek „Hostivít“, domobrana, hasičský sbor, 
z Jenče vysloužilci, celkem se 4 hudbami, starostové přifařených obcí Hostivic, Jenče, 
Litovic, Sobína, faráři J. Švancara z Mutějovic, M. Panský z Kácova, V. Bartoš z N. Hamrů, 
K. Kuffner z Prahy, V. Hájek z Liboce, dále duchovní J. Kuška, A. Provazník, A. Vlasák, 
J. Štěpán, F. Jiroušek, A. Kalina, F. Petráček, J. Kubát s vik. tajemníkem drem R. Horským 
v čele, c. k. vrchní správce Rosam, purkmistr kladenský dr. Hruška a veliké zástupy 
obecenstva z místa i okolí. 
Po obřadech pronesl slavnostní kázání dr. R. Horský, načež stařičký jubilant k slzám dojat 
sloužil slavnou mši. Po té ve farní budově blahopřáli mu: dr. R. Horský za vikariátní ducho-
venstvo, odevzdav mu dekret, jímž jmenován čestným konsist. radou, c. k. vrchní správce 
Rosam z Jenče za patronát, farář M. Panský za bývalé jeho kaplany, načež starostové obcí 
odevzdali oslavenci diplomy čestného občanství čtyř přifařených osad. Nadšená oslava 
jubilea zasloužilého kmeta byla důkazem lásky a vděčnosti osadníků všech míst, kde v du-
chovní správě pracoval. 
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Tělocvičná jednota Sokol v Roztokách n. Vlt. súčastní se dne 21. t. m. výletu 
II. okr. župy Podbělohorské v kroji do Hostivic. Sraz o 12. hod. pol. v místnosti jednoty 
„u koruny“ v Roztokách nad Vlt. Jízdné obnáší 30 hal. 
 
 

Národní listy 
3. června 1905 

Strana 8 – inzerát 
 
Vyhláška. Podepsaná místní školní rada zadá řízením ofertním stavbu nové pětitřídní 
školní budovy na základě schválených plánů a rozpočtů. 
Plány, rozpočty a podmínky vyloženy jsou v obecní úřadovně v Hostivicích od 1. června 
t. r. a lze do nich v úřadních hodinách nahlédnouti. 
Řádně, dle ofertních podmínek sepsané, 1 kor. kolkem opatřené a zapečetěné nabídky 
úřadně oprávněných stavitelů národnosti české buďtež nejdéle do 15. června 1905 podány 
v úřadovně místní školní rady v Hostivicích. 
Vadium 10% budiž před podáním oferty složeno u podepsané místní školní rady. 
Z místní školní rady v Hostivicích, 31. května 1905. 
František Kubr, předseda. 12119 
 
 

Národní politika 
7. června 1905 

Strana 12 – inzerát 
 
Vyhláška. Podepsaná místní školní rada zadá řízením ofertním stavbu nové pětitřídní 
školní budovy v úhrnné ceně 79171 korun. 
Plány, rozpočty a podmínky vyloženy jsou v obecní úřadovně v Hostivici k nahlédnutí. 
Řádné, dle ofertních podmínek sepsané nabídky oprávněných živnostníků stavebních 
(stavitelů a mistrů zednických) buďtež nejdéle do 15. června 1905 podány u místní školní 
rady. 
Vadium 10proc. budiž před podáním oferty složeno k rukoum podepsané místní školní 
rady. 
Místní školní rada v Hostivici, dne 4. června 1905. 
Fr. Kubr, předseda. 0899 
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Oslavy Mistra Jana Husa, pořádané k uctění jeho světlé památky, obesílá […], v pondělí 
3. t. m.: […]; Hostivice (sdružené spolky); […] 
 
 

Národní politika 
2. července 1905 

Strana 6 
 
Oslavy Mistra Jana Husa, pořádané k uctění jeho světlé památky, obesílá […], v pondělí 
3. t. m.: […]; Hostivice (sdružené spolky); […] 
 
 

Národní politika 
3. července 1905 

Strana 3 
 
Oslavy Husovy. […] – Sdružené korporace z Hostivic a okolí pořádají dne 5. t. m. oslavu 
Husovu. Veškeré korporace půjdou od nádraží lampionovým průvodem k hranici, která 
bude zapálena na pozemku p. Lad. Novotného, starosty Sokola a spojených obcí Litovic. 
U hranice promluví člen „Ústř. vzděl. sboru“ p. Š. Trägr a zapěny budou příležitostné písně. 
– […] 
 
 

Národní politika 
30. srpna 1905 

Strana 4–5 
 
Osobní z pošty. Poštmistry druhé třídy druhého stupně jmenováni byli: administrátor 
Rob. Illing na Smíchově 3; expedienti a expedientky […] Jan Ueberlay v Hostivicích, […] 
 
 

Národní listy 
21. října 1905 

Strana 3 
 
Osobní z pošty. Následkem v červencové lhůtě 1905 nastavšího upravení stavu pošt-
mistrovského jmenováni byli: […] 
Pošmistry II. třídy jmenováni byli expedienti a expedientky: […] Jan Ueberlay v Hostivi-
cích, […] 
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Těl. jedn. Sokol v Hostivici zúčastnil se pohřbu svého bývalého člena výboru a dlouho-
letého člena jednoty br. V. Chvoje, rolníka v Jenči, v obleku občanském v neděli dne 19. 
t. m. odpol. 
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Kurs o chovu, krmení dojnic a mlékařství v Hostivicích. Hospodářský spolek 
v Hostouni a c. k. vrchní správa nejvyš. a soukrom. statku Tachlovice v Jenči pořádá kurs 
v Hostivicích u Prahy (stanice buštěhradské dráhy). Doba kursu stanovena od 26. února 
do 2. března. Praktický výcvik vztahuje se k přípravě píce, krmení, ošetřování dobytka, 
dojení, zacházení s mlékem po nadojení (vážení, měření, větrání, chlazení). Zkoušení 
mléka smysly a přístroji atd. Vycházky konají se do okolních dvorů. Cvičení praktické trvá 
vždy ráno od 5 do 7, od 11 do 12 a večer od 6 do 7 hodin. Theoretický výklad a cvičení 
od 8 do 11 a od 2 do 5 hod. odpol. – Kursu mohou se súčastniti hospodáři i hospodyně. 
Kurs je úplně bezplatný a o levný byt a stravu bude postaráno. Přihlášky přijímá c. k. 
hospodářská správa v Hostivicích.  
 
 

Národní listy 
23. února 1906 

Strana 7 
 
Kůň na útěku. Řezník Max Klein z Litovic vezl včera na jednospřežním voze maso do 
ústředních jatek. Nedaleko Král. Obory kůň se splašil následkem hučení automobilu 
a uháněl s takovou rychlostí, že Klein byl shozen s kozlíku. Při zběsilé jízdě zlomily se voj 
a náprava, takže vůz se stal nezpůsobilým k další jízdě. Kůň byl později chycen. Po přelo-
žení masa na jiný vůz pokračoval řezník v jízdě do jatek. 
 
 

Národní listy 
17. března 1906 

Strana 8 – inzerát 
 
Dražba parního mlýna s pekárnou. Dne 5. dubna 1906 v 10 hodin dopoledne bude 
soudní dražbou c. k. okresního soudu v Unhošti prodáván parní mlýn s pekárnou, patřící 
do konkursní podstaty firmy J. Taussig a syn v Hostivicích u Prahy. Nemovitost tato 
odhadnuta jest na 65 000 K., nejnižší podání obnáší 32 500 K, na vadium nutno složiti 
6 500 K. 
Mlýn i pekárna jsou moderně zařízeny a opatřeny potřebným nářadím. Stavby i stroje jsou 
v úplném pořádku. V popis a odhadní protokol lze nahlédnouti u c. k. okresního soudu 
v Unhošti. Informace podá JUDr. Karel Karas, advokát v Unhošti, správce konkursní 
podstaty. 5607 
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Knihovnu zachovanou koupí spolek železničních zřízenců. Dopisy na adresu Jan Markovič, 
telegrafista, Hostivice. 133-1 
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Strana 4 
 
Ze soudní síně. 
Po otravě služky. (Pře civilní.) 
Manželé Jan a Marie Suchoradských v Hostivicích u Unhoště potřebovali služku a tu získali 
ve 22leté Marii Malých, rovněž v Hostivicích u rodičů bydlící. Suchoradských rodičům služky 
slíbili, že na dívku budou dávati pečlivý dozor. Dávali sice, ale neuhlídali ji. Mařenka jednou 
šla do taneční zábavy, tam si učinila známost, která nezůstala bez následků. Služka byla 
tím všecka zdrcená. Psala psaníčko, že nebude dlouho živa, ale nikdo předpovědi nerozu-
měl. Jednoho dne byla služka na lůžku nalezena mrtva. Otrávila se otrušíkem. Rodiče 
ovšem byli velmi rozlítostněni a v tomto stavu hlubokého rozrušení tvrdili, že Sucho-
radských zavinili sebevraždu jejich dcery nedostatečným dozorem na služku. Poněvadž 
Marie rodiče své podporovala, utrpěli její úmrtím citelnou škodu. Výši škody odhadli obno-
sem 2 000 K a zaplacení této částky zahájili proti manželům Suchoradským spor u zemské-
ho soudu v Praze. K zastupování žalobců byl jim ustanoven zástupce chudých advokát 
p. dr. Sommer, který podal k zemskému soudu žádost, aby zastupování byl sproštěn, 
poněvadž „okolnosti uvedené nejsou způsobilé opodstatniti úsudek, že Suchoradských 
smrt Marie Malých zavinili, jest tedy nárok žalobců patrně svévolný a marný.“ Zemský 
soud žádosti této vyhověl, a sice vzhledem k ustanovení článku XXXIII. uvozovacího záko-
na k civ. řádu soudnímu. Žalobci z rozhodnutí zemského soudu podali rekurs k vrchnímu 
soudu zemskému, který rozhodnutí prvé stolice potvrdil. Tím je nárok Malých definitivně 
odmrštěn. 
 
 

Národní listy 
27. července 1906 

Strana 2 
 
Oslavy památky Havlíčkovy. Z Hostivic. Dne 22. t. m. oslavily zdejší Sokol, Odbor 
národní jednoty severočeské a ostatní zdejší spolky, vyjímaje hasiče, památku 50letého 
úmrtí Havlíčkova. O významu Havlíčkově promluvil PhC. p. E. Čeliš, předseda akadem. 
odboru N. J. S. Po pěkné přednášce byl rozhovor o Havlíčkovi, jehož čile se přítomní 
zúčastnili. Účast byla slušná, ač v okolních obcích konány taktéž slavnosti Havlíčkovy. 
Z obecní representace se nezúčastnil nikdo. Představenstvo obce Litovic, Jenečka, Břvů 
jakož i místní spolky v Hostivicích zaslaly ministru vyučování protesty proti zklerikalisování 
školy. 
 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada B – svazek č. 1 
Hostivice ve starých novinách do roku 1918  317 
 

 

 

 
Národní politika 

1. srpna 1906 
Strana 3 

 
Moderní zloděj. Z Unhoště. (Pův. zpr.) Pokrok, jevící se ve všech oborech práce, počíná 
se ujímati již i mezi příslušníky dlouhoprsťáckého řemesla. Takový moderní zloděj objevil 
se v těchto dnech v Sobíně. Přijel tam 28. m. m. od Hostivic na velocipedu a nechav si jej 
u domku Ant. Kubra, prohlížel znalecky celé okolí. Když se přesvědčil, že nikdo z obyvatelů 
příbytku není doma, vymáčkl okno, vlezl do světnice a odcizil zlaté dámské hodinky, dva 
náhrdelníky se zlatými srdéčky a perlami, zlaté náušnice, z nichž jedny měly modré 
kaménky, dukát s ouškem, 10 zlatých prstenů (jeden měl vyrytá písmena M. K.) a dvě 
tobolky s obnosem 7 korun. Při vycházení z domu, o to opět vymáčknutým oknem, zahlédl 
jej jistý chlapec, kterýž sice způsobil poplach, ale zloděj vsedl rychle na kolo a v malé chvíli 
byl v prachu. Četnictvo z Hostivic zahájivši po moderním zloději pátrání, zjistilo, že byl asi 
30letý, menší postavy, měl světlý knír a šedý oděv a bílý slaměný klobouk. Cena 
ukradených předmětů páčí se přes 400 korun. 
 
 

Národní politika 
9. listopadu 1906 

Strana 5 
 
Ve schůzi českého odboru c. k. zemské školní rady dne 6. listopadu za předsednictví 
místopředsedy c. k. zemské školní rady p. Františka Zabusche učiněna mimo jiné tato 
usnesení: Otevřeny byly: […] po jedné zatímní pobočce při chlapecké škole měšťanské 
v Poděbradech, při dívčí škole měšťanské v Čáslavi, při dívčí škole obecné v I. obvodu 
v Náchodě, při chlapecké a při dívčí škole obecné v Košířích, při obecných školách 
v Hrádku a v Hostivicích. 
 
 

Národní listy 
16. prosince 1906 

Strana 2 
 
Bezohlednost k českému jazyku na pražské poště. Píše se nám: Továrna na šrouby 
Staněk a Ponec v Hostivicích zaslala firmě Wiliam A. Stone dopis do Prahy s bližším 
označením „Senovážné náměstí“. Na pražské poště, ač obálka i adresa zasilatele na ní byly 
české, připsáno na obálku označení ryze německé „Heinrichsgasse 12“. Jiná ruka, 
německy zřejmě ani „dokonale“ neznalá, připsala pak tuto poznámku v klasické němčině: 
„Aus Heinrichsgasse Adressat übersiedelte ohne anngabe wo hin“. Tato povedená němčina 
podepsána jest dvojí rukou p. Dr. a p. H. a dle způsobu podpisu zřejmě dvěma Čechy. 
Jelikož poznámka určena jest očividně též pro českou stranu, jež není povinna znáti 
německy, neplatí tu dokonce ani nicotná výmluva na „vnitřní“ německý jazyk služební. Slo-
vem českému zasílavateli v českém hlav. městě českého království vnucují jazyk německý 
a nežádaný. – Češi… 
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Rok 1907 
Národní listy 
12. ledna 1907 

Strana 5–6 
 
Dary a příspěvky. (Složeno u pokladny Národních Listů.) 
Ústřední matici školské. 
[…] 
Hostivice. Hosté v hostinci p. Šroubka 2,–– 
[…] 
 
 

Národní politika 
22. ledna 1907 

Strana 3 
 
Píseň Mlynářská, složil v lidovém slohu na slova A. L. Ryšánka p. Fr. J. Pelz, učitel 
v Hostivicích. Skladatel věnoval tuto píseň ministru obchodu dr. J. Fořtovi, jenž byl před 
časem súčastněn v redakci časopisu Mlynář. V těchto dnech projevil autoru písně ministr 
dr. Fořt své uznání a díky za věnovanou píseň. 
 
 

Národní politika 
30. ledna 1907 

Strana 7 
 
Zprávy osobní a rodinné. Zemřeli. V Praze zemřel v pondělí dne 28. t. m. pan Rud. 
Malý, c. k. četnický závodčí a velitel c. k. četnické stanice v Hostivicích v 31. roce věku. 
Pohřeb koná se dnes ve středu o 2. hod. odpol. z vojenské nemocnice na Karlovu náměstí 
na hřbitov olšanský. 
 
 

Národní politika 
17. února 1907 

Strana 7 
 
Zprávy osobní a rodinné. Zlatou svatbu slaví dnes v kruhu rodinném p. Pavel Šafařík, 
podnikatel staveb, se svou chotí Alžbětou rozenou Kouckou v Hostivicích. 
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Národní politika 
13. března 1907 

Strana 6 
 
Neštěstí v cihelně. Včera přihodilo se politování hodné neštěstí v Radlicích v cihelně, 
která náleží firmě Váňa a Ulbert. Utrhla se tam podkopaná a silně namoklá vrstva hlíny, 
která zasypala 22letého dělníka Karla Eichlera, příslušného do Litovic u Kladna, a částečně 
také 36letého dělníka Františka Šmejkala z Vysočan. Tento byl od ostatních dělníků brzy 
vyproštěn a dopraven do všeobecné nemocnice, poněvadž mimo pohmožděniny na těle 
utrpěl zlomení levé nohy. Nebohý Eichler byl vytažen mrtev a jeho mrtvola byla odnesena 
do ústavu pro soudní pitvu. 
 
 

Národní politika 
29. března 1907 

Strana 2 
 
Píseň českých Sokolek. Vlasteneckou tuto píseň na slova Mil. Fučíka složil pro dva hlasy 
Fr. J. Pelz, učitel v Hostivicích (u Unhoště), skladatel sokolského pochodu Lví silou. Píseň 
tuto, která věnována jest všem českým sokolkám, vydal J. Šváb v Praze II. Cena pro zpěv 
10 kr. Klavírní průvod v rukopisu obstará také J. Šváb. 
 
 

Národní politika 
15. září 1907 

Strana 16 
 
Kovářskou dílnu pronajmu ihned. Práce dosti po celý rok. Bl. ad. Jos. Henych v Hostivici 
u Prahy. 2120-1 
 
 

Národní politika 
9. listopadu 1907 

Strana 2 
 
Krádeže v huti. Správa Poldiny hutě na Kladně oznámila před nedávnem bezpečnostní-
mu oddělení pražské policie, že byly v huti odcizeny různé drahé ocelové předměty, které 
byly v Praze prodány za velice nízkou cenu. Bylo zjištěno, že odcizené věci zde prodával 
60letý kovář Antonín Hříbal z Hostivic se svým 16letým synem Rudolfem a proto byli oba 
zatčeni a dodáni k trestnímu soudu. 
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Národní listy 

9. listopadu 1907 
Strana 2 

 
Zlodějské historky. Včera byli zatčeni a k trestnímu soudu do vazby dopraveni 60letý 
kovář Antonín Stíbral z Hostivic a jeho 15letý syn Rudolf, poněvadž v Poldině huti na 
Kladně brali ocelové předměty a prodávali je v Praze. Huti způsobili škodu asi 800 K. Před-
měty v ceně 7–8 korun prodávali po 40 hal. – […] 
 
 

Národní listy 
3. prosince 1907 

Strana 6 
 
Ze soudní síně. 
Podivný experiment s hořlavostí slámy. (Před čtyřčlenným senátem.) 
Dne 7. listopadu t. r. uhodil přes noc první mráz a bílá jinovatka rozvěsila se na stromech, 
uložila se na střechách, kamenech a zemi. 
Krajinou tak ojíněnou, od Litovic k Sobínu ubíral se v ranních hodinách onoho dne 17letý 
řeznický pomocník Antonín Jedlička. Cestou přišel k větší hromadě slámy, jejíž stébla byla 
rovněž ojíněna. Jedličky, jak tvrdí, zmocnil se podivný nápad: zkusit, zdali sláma, jíním 
pokrytá, chytne. Škrtl sirkou – a za chvíli stála hromada slámy v plamenech. 
Že neměl úmysl zločinný, patrno bylo z toho, že zůstal u ohně státi, a když lidé přispěchali, 
přiznal se, že náhodou slámu zapálil. Z toho důvodu nevzneslo na něho státní zastupi-
telství žalobu pro zločin žhářství, nýbrž pro zločin veřejného násilí, spáchaného zlomyslným 
poškozením cizího majetku. Okolností, jež hlavně rozhodla pro tento směr žaloby, bylo, že 
ona hromada nebyla takových rozměrů, aby dalo se mluviti o požáru, a pak, že sláma ona 
nacházela se úplně o samotě v polích, kde nebezpečí šíření ohně bylo vyloučeno. 
Vzhledem k těmto okolnostem vyměřen byl Jedličkovi trest pouze dvouměsíčního těžkého 
žaláře. 
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Rok 1908 
Národní politika 

11. ledna 1908 
Strana 5 

 
Ze Sokolské župy podbělohorské. V neděli 12. ledna o 2. hod. odpol. schůze cvič. 
sboru v tělocvičně Sokola Praha VII. Pořad: 1. Přednáška bra Lindnera o thematě „Orga-
nisace sokolská“. 2. Zápis a vyřízení. 3. Zpráva o závodech členstva a dorostu. 4. Zpráva 
o dorostu v br. jednotách. 5. Volné návrhy a dotazy. – Přednáška br. Lindnera jest 
závaznou i pro členky cvič. sborů. – Dne 26. ledna t. r. podniknuta bude prvá vycházka 
župní do Hostivic v obč. obleku. Schůzka br. jednot ustanovuje se na 2. hod. odpol. na 
silnici k Vypichu, odtud pochod silnicí do Hostivic, kdež v místnostech tamější jednoty 
přátelská schůzka spojená s rozhovorem o povinnostech sokolských. Večer v 7 hod. 
vlakem do Brusky, kde rozchod. 
 
 

Národní politika 
24. ledna 1908 

Strana 3 
 
Ze Sokola „Tyrš“ na Smíchově. Jednota súčastní se nedělní vycházky do Hostivic 
v občan. obleku. Schůzka členů o půl 1. hod. v neděli 26. ledna u tělocvičny v Resslově ul. 
Účast členů budiž co největší. 
 
 

Národní listy 
4. července 1908 

Strana 3 
 
Ze Sokola v Košířích. Všichni bratři zúčastnětež se do jednoho přednášky p. uč. J. Ze-
mana, pořádané komitétem Husova památníku dnes o 8. hodině v restauraci Pod černým 
vrchem. Schůze správního výboru koná se 6. t. m. o 9. hod. večerní. Pamatujtež všichni, 
že 12. t. m. je okrskové cvičení v Hostivicích (účast v kroji) a 19. t. m. výlet do Říčan 
a okolí. 
 
 

Národní listy 
19. července 1908 
Strana 7 – inzerát 

 
Honitba v obci Sobíně u Hostivice, stan. buštěhr. dráhy, se zadá dne 2. srpna 1908 
o 3. hod. odpol. v místnostech obec. úřadu veřejnou dražbou na 6 po sobě jdoucích roků, 
a to od 1. února 1909 do 31. ledna 1915 ve výměře 530 jiter.  
Dražební podmínky jsou k volnému nahlédnutí vyloženy u obec. úřadu tamtéž. 
Honební výbor. 12962 
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Národní politika 

11. srpna 1908 
Strana 6 

 
Stohy shořely. Z Hostivic. (Pův. zpr.) Minulého týdne shořely na poli c. k. velkostatku 
u Hostivic dva obrovské stohy slámy a obilí. Oheň vypukl časně ráno a teprve večer byl 
uhašen. Příčina ohně není známa. 
 
 

Národní politika 
13. srpna 1908 

Strana 18 – inzerát 
 
Řeznického pomoc. mladšího přijme Ant. Šroubek, řezník, Hostivice u Prahy. 197 
 
 

Národní listy 
18. srpna 1908 

Strana 2 
 
Z Vídně, 18. srpna (K. k.) „Wr. Ztg.“ oznamuje: Císař udělil vlastnoručním listem ze dne 
31. července dvorní dámě arcivévodkyně Anežky Marie Terezie, Marii hr. Sztarayové ze 
Sztary a Nagy-Mihaly, Alžbětin řád 1. třídy;  
[…] 
zlatý záslužný kříž s korunou vrch. správcům 2. třídy Janu Pernfussovi v Beznu a Arnoštu 
Eckertovi v Korunním Poříčí, hlavnímu důchodnímu Antonínu Kartákovi ve Smiřicích, 
hospodářským správcům Josefu Horešovskému v Litovicích, […] důchodnímu Jaroslavu 
Zelenkovi v Jenči, […] 
stříbrný záslužný kříž s korunou: vrchním správcům Antonínu Čepelovi v Ploškovicích 
a Matěji Brožovi v Jenči, dozorcům Antonínu Falouškovi v Jenči a Václavu Nečovi ve 
Smiřicích, správcům 1. třídy Františku Bláhovi v Litovicích, […] 
stříbrný záslužný kříž: […] správci 3. třídy Antonínu Brtounovi v Hostivicích, […] 
 
 

Národní politika 
18. srpna 1908 

Strana 2 
 
Vyznamenání. Z Vídně, 18. srpna. (Tel. tisk. kanc.) Císař udělil říšskému ministru 
vojenství polnímu zbrojmistru Františku Schönaichovi stav svobodného pána. – Dále udělil 
[…] 
zlatý záslužný kříž s korunou […] hospodářským správcům Josefovi Horešovskému v Litovi-
cích, […] 
stříbrný záslužný kříž s korunou: vrchním správcům Antonínu Čepelovi v Ploškovicích a Ma-
těji Brožovi v Jenči, dozorcům Antonínu Falouškovi v Jenči a Václavu Nečovi ve Smiřicích, 
správcům I. třídy Františku Bláhovi v Litovicích, […] 
stříbrný záslužný kříž: […] správci III. třídy Antonínu Brtounovi v Hostivicích, […] 
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Národní politika 

21. srpna 1908 
Strana 4 

 
Osobní. 
Setníku auditoru p. Františkovi Veselému při vrchním soudě vojenském ve Vídni, rodáku 
z Hostivic, dal císař za dlouholeté výtečné služby projeviti svou nejvyšší spokojenost. 
 
 

Národní politika 
23. prosince 1908 

Strana 3 
 
Košerák na Příkopě a u soudu. (U přestupkového soudu na Ovocném trhu.) V pondělí 
30. listopadu objevil se na Příkopě v jízdní dráze zrovna proti kasinu Eduard Košerák, 
obchodník z Litovic u Unhoště, a nadával jak špaček. „Lotři! Lumpové! Jen řvát to umí 
a dělat demonstrace! Já bych každého hned zmlátil a byl by pokoj!“ linulo se proudem 
z Košerákových úst. „Prosím Vás, komu to nadáváte?“, ptal se ho tesařský mistr p. Josef 
Bukovský z Holešovic. Na tuto otázku se pan Košerák otočil a tazateli vysvětlil: „Těm 
lumpům, co tady řvou! A vám bych to udělal prvnímu, vy lumpe – vrazil bych vám ty 
brejličky do ksichtu!“ Pan Bukovský se ohlídl po strážníkovi, ale v tom už byl Košerák 
obklíčen zástupem lidu a za své nehledané projevy dostal několik štulců. Ke všemu podal 
ještě na něho p. Bukovský žalobu pro urážku na cti, o níž jednalo se nyní v soudní síni 
tajemníka p. Hubáčka. – „Proč pak jste panu žalobci bez příčiny nadával?“ tázal se soudce. 
„Já mu nenadával,“ vysvětloval p. Košerák „to patřilo jiným! Šel jsem z Unionky, kde jsem 
si vyzvedl peníze a v zástupu mi začali sahat do kapes. Oni mne mlátili, třískali a div mne 
celého nesvlíkli! Snad by mne byli zabili!“ Soudce: Ale tohle je přece jen vyložené přehá-
nění! Můžete dokázati, že vám někdo sahal do kapes? Pokud vím, nikomu jinému se to 
nestalo. Proč pak jste to neoznámil hned stráži nebo četníkům, kterých tam přece bylo 
plno? – Obžalovaný: No jo! Oni mne snad stopovali už z Unionky. Soudce: Já vám říkám 
přímo, že vaše vyprávění jest pravdě nepodobné. Chcete mu odpustiti, pane Bukovský? 
Žalobce: Když tohle tvrdí, tak ne! Na chodníku byli přece samí studenti a pan Košerák stál 
a nadával v jízdní dráze! Žalovaný: A bit jsem nebyl? Kdyby nebyla přišla stráž, kdo ví, co 
by mně byli udělali! Žalobce: Bit jste bil dost! Ale až po tom, když jste demonstrantům 
zcela sprostě vynadal! – Zástupce žalobcův dr. Anderle: Já se přimlouvám za smír, ale ať 
p. Košerák zaplatí 100 k na Matici a na útratách 20 K. Žalovaný: Prosím vás tuze, pane 
Bukovský, odpusťte mi to! A tu pokutu slevíme na 50 K! Žalobce: Buď dáte 100 K nebo 
nic! Víc nemluvím! Pan Košerák: No tak já je dám! A soudce vynesl pak rozsudek osvobo-
zující. 
 
Osobní věstník duchovenský. (Arcidiecese Pražská.) 
[…] 
Josef Ptáček, kaplan v Hostivici, administr. tamní fary. 
Na trvalý odpočinek vstoupil p. Josef Sirůček, farář v Hostivicích.  
Uprázdněná beneficia: Fara Hostivice ve vikariátu libockém pod patronátem Jeho c. a k. 
apošt. Velič. 
[…] 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada B – svazek č. 1 
Hostivice ve starých novinách do roku 1918  324 
 

 

 

Rok 1909 
Národní politika 

26. února 1909 
Strana 2 

 
Při návratu z taneční zábavy pobodán. Z Hostivic. (Pův. zpr.) V neděli konala se 
v Litovicích u Hostivic v hostinci p. Fr. Vorlíčka taneční zábava, které účastnili se též želez-
niční dělník Fr. Douša z Břví a kočí F. Šinágl a Em. Procházka z Hostivic. Když o 4. hod. 
ranní Douša se svojí milenkou A. Rychlou odcházel z taneční zábavy, napadli ho blíže 
hostince Procházka a Šinágl, který jest známým rváčem, nůž a dvakrát bodl Doušu do 
hlavy a způsobil mu vážné zranění. Útočníci pak zaslechnuvše, že někdo se blíží, utekli. Na 
Procházku a Šinágla, kterýž svůj čin popírá, učiněno bylo trestní oznámení. 
 
 

Národní politika 
28. března 1909 

Strana 4 
 
Náhlý skon neznámé ženy. V polích u Litovic byla nalezena v bezvědomí starší žena, 
kterou naložili na povoz a dopravili do pražské všeobecné nemocnice. Zde neznámá žena, 
aniž nabyla vědomí, zemřela. Mrtvola odnesena do ústavu pro soudní pitvu. 
 
 

Národní politika 
10. dubna 1909 

Strana 6 
 
Osobní věstník duchovenský. Kanonicky instalováni byli pp.: […] Jan Novotný, farář 
v Lidicích, na faru v Hostivicích 
 
 

Národní politika 
25. července 1909 

Strana 4 
 
Osmdesáté narozeniny slaví v úterý 27. července p. Josef Sirůček, čestný knížecí-arcib. 
kons. rada, majitel zlatého záslužního kříže a korunou, čestný občan Hostivic, V. Jenče, 
Litovic a Sobínu, býv. farář hostivický, nyní na odpočinku v Liboci Hvězdě. Jubilár jest 
vynikajícím odborníkem ve včelařství, pěstění růží a stromoví. 
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Národní politika 

9. září 1909 
Strana 8 

 
Včelařský spolek pro okres kladenský má v neděli 12. září v 1 (po příp. ve 2) hod. 
v hostinci p. K. Nerada v Hostivici členskou schůzi. Pořad: 1. Zápis schůze na Brandýsku. 
2. Přednáška jednatele sp., uč. Petra Jindry z Kročehlav: Zazimování a vyzimování včel. 
3. Hotovení slaměných úlů šitím i bez šití – prakticky provede p. Fr. Hrabě z Přítočna. 
4. Včelařské pojištění. Přijímání členův. 5. Tombola. Zdarma předměty včelařské. 6. Volné 
návrhy. 7. Prohlídka včelínů členů spolku p. Fr. Kubra, starosty a p. Jos. Kozáka. Zde 
provedena bude praktická ukázka: Spojení dvou včelstev. 
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Na milionový dar Ústřední Matici školské přispěli: […] obec Hostivice 2,–, […] 
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Marathonský běh byl středem athletického meetingu, který včera odpoledne pořádala 
Č. A. A. U. na hřišti A. C. Sparty, na němž trať závodní začínala i končila, vedouc podle 
vodárny do Dejvic, Vokovic, Dlouhou mílí přes Dobrovíz, Jenč, Hostivice, Bílou Horu do 
Tejnky a zpět přes Dejvice, podle vodárny na hřiště Sparty. 
Ke startu se dostavilo těchto sedm závodníků: Tichá, Slavík (Sparta), Vašíček (A. C. 
Praha), Řezníček a Snopek (Karlínská Čechie), Pičman (Vyšehrad) a Justl (Kladno). 
Dvě kola na hřišti vedl Pičman. Na silnici k vodárně, kde očekávaly závodníky davy 
obecenstva, se ujal vedení Slavík s Tichým, Řezníčkem, Vašíčkem, Pičmanem a Justlem 
v patách. Při východu z Dejvic měl vedení o 300 m Tichý, jenž záhy musil ustoupiti 
Slavíkovi. Řezníček byl tu na třetím místě. 
Do Vokovic doběhl Slavík za 28 min. 30 vteřin, jsa 60 m před Tichým. Dobrovíze dosáhl 
stále vedoucí Slavík za 74 minuty, maje už náskok skoro 2 km. Tichý, předstižen zatím 
Řezníčkem a Snopkem byv zachvácen křečí, která zastavila v Dobrovízi i Slavíka, který 
masáží ztratil 2 minuty. Slavík probíhá Jenči za 1 hod. 30 minut. Snopek zde svléká střeví-
ce a pokračuje bos. 
V Hostivicích jest Slavík za 1 hod. 41 min., následován karlínskou dvojicí: Snopek a Řezní-
ček, kteří svým svalům popřávají dobrodinní massáže a hrdlu osvěžující doušek. Do kopce 
za Hostivicemi Slavík opatrně kousek jde, načež opět běží. Na Bílé Hoře jest „Dorando“, 
jak říkají Slavíkovi kolegové v klubu, za 2 hodiny 1 minutu. Před Břevnovem, kamž dostih-
ne Slavík za 2:19:15, vybojoval Řezníček vítězství nad svým druhem Snopkem. Běžce 
sleduje zástup obecenstva. Slavík několikrát se zastavuje a tře si nohy, ale přece první 
vbíhá na hřiště Sparty, kdež obíhá povinná tři kola. Cílem proběhl za 2 hod. 55 min. 
15 vteř., druhým jest Řezníček za 3 hod. 17 min., jehož svěžest překvapuje. Půl druhého 
kilometru za ním jest druhý Čechista Snopek, který, ač veden cyklistou se svítilnou, ve tmě 
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narazil za cílem na diváky a zranil se. Jako čtvrtý dobíhá Tichý za 3:27, jenž stejně jako 
Vašíček nebyl klasifikován, poněvadž si odpočinul v lékařském voze. Vašíček přiběhl za 
3 hod. 28 min. Čtvrtým jest tudíž Pičman za 3 hod. 29 minut. 
Zatím co marathonští běžci bouřili svým zjevem sváteční klid obcí v severozápadním sou-
sedství Prahy, konány na Spartě závody a footballové zápasy. […] 
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Z Liboce – Hostivice. V pondělí 13. t. m. konal se zde pohřeb dp. Josefa Sirůčka, kníž. 
arcib. kons. rady a býv. faráře hostivického, jenž zemřel v Liboci na odpočinku ve věku 
80 roků. O půl 1. hod. konáno rekviem v kostele libockém, kdež po promluvě místního 
faráře Vlast. Hálka vykonány pohřební obřady, jimž přítomen byl starosta obce p. V. Švarc 
a množství obecenstva. Na to převezena tělesná schránka zesnulého do Hostivice, kdež 
z kostela konán pohřební průvod, jehož se súčastnilo 31 kněží, okresní hejtman z Kladna 
K. Haissinger, starosta z Hostivice J. Kubr, starostové přifařených obcí, starosta Jan Po-
korný z Vokovic, c. k. vrchní správce z Jenče V. Rosam, c. k. správci F. Kratochvíl a J. Ho-
rešovský, Křesť.-sociální spolek a spolek Hostivít s praporem a hudbou, sbor hasičský 
z Hostivice, spolek Kruh a katol. organisace z Buštěhradu, školní mládež a obrovské 
množství obyvatelstva. Obec hostivická zahalena vyla ve smuteční prapory. Zesnulý kmet, 
jenž vyznamenán byl zlatým záslužným křížem s korunou, a chvalně znám jako pěstitel 
stromoví, růží a včelařství, pohřben byl na hřbitově v Hostivici. Byl členem mnohých vlaste-
neckých a lidumilných spolků a znám svým dobrým srdcem k chudině, a proto dostalo se 
mu při pohřbu úcty a vděčnosti všech kruhů obyvatelstva. 
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Z Liboce – Hostivic. (Pohřbu †dp. Jos. Sirůčka), kníž. arcib. kons. rady, účastnilo se též 
učitelstvo z Hostivic a V. Jenče, jež se korporativně dostavilo a zpěvy pohřební zapělo. 
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Z Kladna. (Dar.) Naší okresní učitelské knihovně daroval učitel na ob. škole v Hostivicích 
p. Frant. J. Pelz 113 ročníků pedagogických a učitelských časopisů (českých, německých 
atd.) z doby starší a novější. 
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Další následky sněhové vánice v Praze.  
V noci na dnešek v Praze velmi vydatně sněžilo, takže do půl noci byly ulice úplně 
neschůdné. Časně z rána elektrické pluhy projížděly tratěmi a uvolňovaly cestu motorovým 
vozům. Nákladní vozy s dvojnásobnou přípřeží mohly se dostati ku předu. Na hlavních 
ulicích byl ráno shrabán sníh do vysokých hromad a započato s jeho odstraňováním. 
Dnes bylo obecenstvo velice ohrožováno sněhovými lavinami, sjíždějícími se střech. Sníh 
splývá mnohde se střechy jako ohnutá peřina, obecenstvo je výstražnými tyčkami upozor-
ňováno na nebezpečí. Když pak lavina se sveze, rozléhá se ulicí dunivá rána a obecenstvo 
prchá na všechny strany. Podobné laviny poškodily mnoho telefonických drátů a zničily 
množství reklamních obloukových lamp. Padání hromad sněhu se střech bylo v době noční 
podobno dunění hromu, takže mnozí lidé klamně se domnívali, že panuje bouřka. 
Mokrý sníh velkých škod způsobil v městských sadech. Pod tíhou jest mnoho stromů polá-
máno. Ředitel městských sadů pan Skalák vypravil dnes ráno do sadů zřízence, kteří setřá-
sáním sněhu stromům uvolňovali. 
Uvedli jsme již, že plískanice způsobila největší škody telegrafním a telefonickým drátům. 
Několik set abonentů dnes jest zbaveno telefonického spojení následkem přetržení drátů. 
V Budečské ulici v Libni zvrátil se včera v noci sloup s deseti telegrafními dráty, které se 
přetrhly. Libeňští hasiči byli povoláni na pomoc a závadu napravili. 
V Kostelní ulici v Michli byly vyvráceny 4 telegrafní sloupy. Jedním sloupem byla zasažena 
13letá dcera dělníka Anna Koboňová z Michle, náhodou však neutrpěla vážnějšího zranění. 
Na Starém městě bylo velkou tíhou rozmočeného sněhu přetrženo množství telefonických 
drátů napnutých přes Vltavu. Také v Karlíně bylo množství drátů přetrženo a splývaly až 
na uliční dlažbu, takže obecenstvo bylo ve značném nebezpečí. 
V Plzeňské třídě v Košířích přetrhl se v noci na dnešek telefonický drát a dostal se do styku 
s vrchním vedením elektrické dráhy. Z košířské remisy byli povoláni zřízenci a přetržený 
drát odstranili. 
V sadech na Karlově náměstí pod tíhou sněhu zlomila se mohutná větev akátu. Ve Viničné 
ulici na hoř. Novém městě bylo několik stromů poškozeno. Na Novém městě bylo rovněž 
mnoho telefonických drátů poškozeno. 
Velké závady způsobily sněhové závěje na železnicích. Četné vlaky drah v Praze ústících 
přijely se značným opožděním. Osobní vlak Pražsko-duchcovské dráhy číslo 820 opozdil se 
o 1 hodinu 10 minut.  
Na trati mezi Litovicemi a Kněževsí uvízl nákladní vlak ve sněhových závějích, takže osobní 
vlak, který měl do Prahy přijeti v 10 hodin 20 min. v noci, zůstati musel v Kněževsi a přijel 
do Prahy teprve dnes dopoledne! – Z Prahy v 6 hod. 18 min. odjíždějící vlak byl zastaven 
ve stanici Dušníky a vyčkával tam až do odklizení sněhu na trati. 
Rychlovlak buštěhradské dráhy, který měl včera o půl 10. hod. v noci přijeti do Prahy, 
zůstal ve stanici Hostivicích, poněvadž pro sněhové závěje nemohl dále. Cestující byli 
teprve dnes ráno zvláštním vlakem přivezeni do Prahy. 
Přetržený drát telefonického vedení místodržitelství – karlínské hejtmanství, který v Petr-
ské ulici zabil koně povozu velkoobchodu s uhlím firmy Váňa a Ulhert, uvedl do nebezpečí 
také Karla Gruhra, který včera v podvečer jel Petrskou ulicí s jednospřežním povozem řez-
níka p. Čeňka Čuby. Blíže hostince V kanoně byl kočí drátem zachycen a z kozlíku vymrš-
těn a kůň klesl. Kočí náhodou vypadl do hromady sněhu a zachránil se tak před zraněním. 
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Sněhové vánice v Čechách a škody jimi způsobené. 
Přerušení dopravy. Osobní vlak 15/a z výhr. priv. buštěhradské železnice, který odjel 
včera v 6 hod. 45 min. večer z Prahy (stát. nádraží), uvízl mezi stanicemi Ruzyně a Hosti-
vice na trati Praha-Chomutov-Cheb v sněhové závěji. Z Hostivic byla vypravena pomocná 
lokomotiva a z Prahy (Buben) sněžný pluh k uvolnění trati, avšak ve vysokých závějích 
vyšinuly se tendr pomocné lokomotivy i sněžný pluh; přestupování osob nebylo pro roz-
sáhlost sněhových překážek možné. Následkem toho byly zadrženy rychlovlak 2 v Jenči 
a ostatní vlaky v sousedních stanicích zatarasené trati. Závada, na jejímž překonání pracu-
je se všemi prostředky, bude během dnešního dne odstraněna. Včera odpoledne byla 
taktéž následkem sněhových závějí na trati Jinonice-Řepy přerušena doprava; během 
dnešního dne bude opět zahájena. 
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Dary a příspěvky.  
Na zbudování mohyly padlým bojovníkům na Bílé Hoře. 
[…] 
Hostivice. Těl. jednota Sokol zasílá sbírku provedenou při sňatku bratra Dlabače 10,–– 
[…] 
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Ve prospěch Ústřední Matice školské odvedeno bylo naší administraci: 
[…] 
Hostivice. Večerní hosté u Šroubků věnují na milion 20,– 
[…] 
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Úmrtí. Dne 21. t. m. skonal po těžké nemoci ve věku 59 let p. František Procházka, učitel 
obecné a průmyslové školy v Košířích. Jako učitel působil od r. 1869 v Brandýse n. L., 
Staré Pace, Hostivicích, jako řídící učitel ve Skryjích, Lidicích a Holubicích u Kralup. V Holu-
bicích za 11letého působení vlastní pílí obohatil pomůckami kabinet a obětavě rozmnožil 
dary žákovskou knihovnu; občané dodnes vděčně ho vzpomínají. Při těžké chorobě choti 
své přijal místo v Košířích, kde působil 14 let a kde bylo mu s nadlidskou námahou starati 
o výchovu tří synů, z nichž dr. Theodor Procházka je profesorem lycea na Král. Vino-
hradech, Antonín c. k. s. profesorem na reálce v Sušici a František abiturientem Českosl. 
obch. akademie. Po úmorné práci nebylo mu popřáno radovati se z výsledků neunavného 
snažení. Oplakáván oddanou rodinou jako vzorný a pečlivý otec, kolegy jako neúmorný 
pracovník a obyvatelstvem i žactvem jako laskavý přítel dítek, pochován bude dnes o půl 
4. hod. odpol. na Malvazinkách. 
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Dary a příspěvky administraci naší odevzdané:  
Ve prospěch Národní jednoty severočeské vybral kroužek škatulkářů v hostinci p. Šrouba 
v Hostivicích 10 k. 
 
 

Národní politika 
14. června 1910 

Strana 17 – inzerát 
 

O domovnictví v Praze neb poblíž Prahy prosí pension. cís. a král. hospodář (vysl. četn. 
poddůstoj.), obou zem. řečí v slově i písmě úpl. mocný, energ., zdravý a stat. muž bez 
dítek. Manž., též zdr. a čist. Nast. mož. ihn., Ct. nab. na adr.: W. Fischer, cís. kr. hospodář 
ve výsl., Hostivice čís. 121 u Prahy. 8367-1 
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Dopadení dvou nebezpečných zlodějů. K zatčení zlodějů Al. Davídka a Jar. Kotta se 
nám sděluje, že po krádeži, spáchané u domkáře Ant. Škvora v Hostivicích, vypátral čet-
nický závodčí p. Jan Brunner z Hostivic ukradený ječmen u obchodníka s obilím B. v Břev-
nově. Pachatelé této krádeže byli týmž závodčím zjištěni a Davídek byl p. Brunnerem za 
asistence dvou četníků zatčen a dopraven k okresnímu soudu v Karlíně. 
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Hádankářský věstník. 
Ve schůzi nově zvoleného výboru „Klubu č. h.“ v sobotu dne 29. října za plného počtu 
členů „U Vejvodů“ konané, byl za předsedu „Klubu č. h.“ jednomyslně zvolen dosavadní 
I. místopředseda p. Jan V. Klán, tov. úředník a předseda Vlast. družiny „Oříšek“; na to 
provedena volba ostatních funkcionářů a zvoleni: I. místopředsedou p. Ferd. Gýra, řed. 
Č. H., II. místopředsedou p. Jan Blažek, úř. drah z Nymburka; I. jednatelem p. Boh. 
Wagner, bank. úředník; II. jednatelem p. Ing. C. Otto Winternitz-Poučnický; pokladní pí 
Emma Gröschelová; referentkou slč. Mařka Holých z Hostivic a archivářem p. Jan Růžička. 
 
 

Národní politika 
20. listopadu 1910 
Strana 1 přílohy 

 
Dělostřelecká zbrojnice v Hostivicích. Dne 12. t. m. konáno bylo v Hostivicích staveb-
ní řízení za účelem prozkoumání a schválení plánů na novostavby dělostřeleckého zbrojní-
ho skladiště v Hostivicích. Komise byla řízena kladenským okresním hejtmanem p. Karlem 
Haissingerem a súčastnili se jí v zastoupení vojenského eráru c. a k. major p. Frant. Eckert 
s mnohými vojenskými úředníky, dále c. k. hospodářský rada pan Václav Rosam za c. a k. 
statky, p. dr. Václav Bräunl v zastoupení finanční prokuratury, za okresní výbor v Unhošti 
p. Václav Kosák, za sousední okresní hejtmanství smíchovské místodrž. rada Pokorný, 
okresní lékař p. dr. Pokorný, starosta obce Hostivic p. Fr. Kubr s obecními radními, 
zástupce Buštěhradské dráhy atd. Jednání mělo příznivý výsledek. Stavby provedeny 
budou nákladem více než 600 000 K a sestávati budou z dílen, skladišť, laboratoře a bu-
dov obytných. Do Hostivic přeloženy býti mají c. a k. dělostřelecká zbrojnice v Praze, 
laboratoř na Ořechovce u Dejvic, jakož i část skladišť vojenských na Vyšehradě a na 
Petříně. Uskutečnění projektu toho jest pro obec Hostivickou velikého významu hospo-
dářského a přispěje značně k rozkvětu obce. 
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Hádankářský věstník. 
Pořadatelům hádank. rubrik všech časopisů budeme pravidelně posílati stručné zprávy 
z Klubu českých hádankářů a hádankové veřejnosti vůbec – a prosím o jejich laskavé 
uveřejňování; funkcí referentky těchto zpráv pověřena slečna Mařka Holých, úřednice 
z Hostivic. 
 
 

Národní politika 
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Úmrtí. Dne 8. t. m. zemřel v Hostivicích pan Pavel Šafařík, stavitel n. odp. ve stáří 78 let. 
Zvěčnělý těšil se jak ve své rodině, tak i daleko v okolí všeobecné vážnosti. Znám byl pro 
svůj nevyčerpatelný humor, jakož i pro svou obdivuhodnou paměť, byl vždy každému 
radou i skutkem nápomocen a proto želen odchod jeho všeobecně. 
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Z Klubu českých turistů v Praze. V neděli 22. t. m. polodenní vycházka: Z nádraží 
Brusky o 2:30 hod. odpol. do Hostivice, odtud do Kněževsi, kde pohov. Zpět po Dlouhé 
míli do Ruzyně a v 7:51 hod. več. do Prahy. 
 
 

Národní listy 
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Dáváme všem svým přátelům a známým smutnou zprávu, že zemřel náš milovaný bratr, 
švakr a strýc, pan Jindřich Staněk, inženýr na odpočinku. Zesnul náhle ve čtvrtek dne 
2. února 1911 v 61. roce věku svého. 
Tělesná schránka drahého zemřelého pohřbena bude v neděli dne 5. února 1911 o 4. hod. 
odpol. z ústřední kaple na hřbitově olšanském. 
Hostivice, dne 4. února 1911. 
Jménem všech příbuzných: Antonín Staněk, továrník v Hostivicích, bratr. 1399 
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Okresní a stavební záležitosti v zemském výboru.  
[…] 
Vyhověno bylo stížnostem: Václava Pokorného v Jeseníku o odstranění plotu, Frt. a Anny 
Šimkových o nepovolení dalších staveb na pozemcích č. k. 32/4, 383 a 384/1 v Hostivicích 
a […] 
 
 

Národní listy 
16. února 1911 

Strana 3 
 
Výsledky sčítání lidu v král. Českém. (První číslice znamená počet obyvatel dle stavu 
při sčítání v r. 1910; druhá (v závorce) stav sčítání v r. 1900. – Výsledky sčítání z jiných 
míst uveřejněny byly v ranních Nár. Listech v č. 40. a každém dalším.) 
[…] 
Hostivice: 1 586 (1 343) 
[…] 
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Ze zemské školní rady.  
Na odpočinek byli dáni: Petr Matoušek, řídící učitel v Tatobitech (semilský) a František 
Pelz, učitel I. třídy v Hostivicích (kladenský). 
 
 

Národní politika 
7. března 1911 

Strana 4 
 
Hasičský věstník.  
Zemská ústřední hasičská jednota pro král. České vydá v brzku ve své Hasičské knihovně 
práci a péčí K. O. Hubálka, ředitele měšť. školy a spisovatele, a Frant. J. Pelze, učitele 
a hudebního skladatele, velký Soborový zpěvník hasičský, obsahující četné sbory, písně 
atd. Dále vydá Sborník hasičských pochodů, přinášející přes 200 čísel, sebraných po 
sborech a župách aneb zvláště komponovaných a z části na motivech národních písní zalo-
žených. Práci tuto podnikl učitel v Hostivicích p. Frant. J. Pelz, člen výboru a technické 
komise Zemské ústřední hasičské jednoty. 
 
 

Národní listy 
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Výsledky sčítání lidu v král. Českém.  
[…] 
Hostivice (okr. Unhošť): 1 586 (1 364) 
Chýň (u Unhoště): 567 (521) 
Jenč Velká: 1 024 (1 046) 
Litovice (u Jenče): 977 (935) 
[…] 
 

Národní listy 
13. dubna 1911 

Strana 4 
 
Kmet uhořel. Mezi dopravou z Hostivic do pražské všeobecné nemocnice zemřel včera 
70letý Pavel Mráček, který utrpěl těžké popáleniny na celém těle. Jeho syn, železniční 
zřízenec, sdělil o truchlivém tom případě následující podrobnosti. Otec Mráček byl ještě 
velmi čilý, takže mohl být bez dozoru ponechán doma. Včera v poledne vrátil se syn domů 
a nalezl otce v bezvědomí na podlaze a na celém těle popáleného od šatů, které na něm 
shořely. Kmet patrně chtěl si zapálit dýmku a při tom chytil mu oděv. – Mrtvola odvezena 
do ústavu pro soudní pitvu. 
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2. června 1911 
Strana 8 

 
Dne 1. června bylo vydáno číslo 6 „Českého hádankáře“; obsahuje mimo beletrii též novin-
ky z oboru hádanek, zejména ve skrývačkách. 
Výsledek autorského turnaje bude oznámen v č. 7 časopisu a v hádankářském věstníku 
„Národ. Politiky“. Od uveřejnění těchto prací v měsíci červenci z technických příčin upuště-
no a budou tyto zařaděny v srpnu do orgánu klubu. S rozesláním diplomů se započne příští 
týden. – Druhý autorský turnaj jednotlivců byl právě zahájen mezi slečnou Mařenkou 
Holých z Hostivic a p. „Pašákem“ z Uher. Hradiště. Censorem jest pan „Vekl“. 
 
 

Národní politika 
9. července 1911 

Strana 9 
 
Tělocvičná jednota Sokol v Hostivicích oslaví památku M. J. Husa v tělocvičně dnes 
v neděli o 8. hod. večer. O životě a působení M. J. Husa promluví starosta župy br. K. 
Schwarz. 
 
 

Národní politika 
13. července 1911 

Strana 4 
 
Ze Sokola II. na Smíchově. Jednota podnikne v neděli 16. července polodenní výlet 
v kroji s praporem a trubačským sborem do Středokluk k návštěvě veřejného cvičení 
místní br. jednoty sokolské. O půl 12. hod. odchod z tělocvičny v Krokově ulici na smíchov-
ské nádraží a před 12 hod. odjezd do Litovic; odtud pochod do Středokluk; o půl 7 hod. 
večer pochodem do Hostivic a vlakem do Brusky. 
 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada B – svazek č. 1 
Hostivice ve starých novinách do roku 1918  335 
 

 

 

 
Národní listy 
25. srpna 1911 

Strana 2 
 
Ze sokolské župy podbělohorské. V neděli dne 27. srpna t. r. podnikne župa celodenní 
výlet v kroji dle tohoto pořadu: Br. jednoty shromáždí se na nádraží v Brusce (Dejvice), 
odkud o 8:54 hod. ranní odjezd vlakem do Hostivic, kde seřadiště. Jízdné 50 h. Těm 
br. jednotám, které mají lepší a kratší spojení s místem seřadiště, ponecháno jest na vůli, 
jakým způsobem a odkud na seřadiště župy, které jest o 9. hod. 30 min. dopol. v Hostivi-
cích, přibudou. Z Hostivic nastoupen bude pochod do Jenče (4 km), kde pohov (3/4 hod.). 
Dále pak pochod do Hostouně (4 ½ km), kde oběd. O ½ 3. hod. odp. pak pochod pěknou 
krajinou přes Běloky do Středokluk a odtud ke svým domovům. Jízdné na Smíchov 1 K. 
Celkový pochod 16 km. Br. jednotám ponechává se na vůli odebrati se ze Středokluk 
pochodem do svých sídel. Prapor vezme br. jednota v Podbabě. Vyjma trubačské sbory 
nejsou jednotliví trubači připuštěni. Bratrským jednotám, správním výborům jednot, jakož 
i činovníkům jejich se připomíná, že výlet tento má za účel povzbuditi jednoty, které budou 
navštíveny. Proto také účast br. jednot nechť je četná a důstojná. 
 
 

Národní politika 
26. srpna 1911 

Strana 3 
 
Ze Sokola na Menším městě Pražském. Jednota naše súčastní se v neděli 27. t. m. 
župního výletu do Hostivic atd. Schůzka členů v kroji o tři čtvrti na 8. hod. ranní v tělo-
cvičně pod Petřínem. Účast bratří v kroji budiž co nejčetnější. 
Ze Sokola II. na Smíchově. Jednota zúčastní se župního výletu v neděli 27. srpna do 
Hostivic, Jenče, Hostouně a Středokluk v kroji. Sraz bratří o 8 ¼ hod. ranní u nádraží 
v Brusce. Účast bratří budiž co největší. 
Ze sokolské župy podbělohorské. V neděli 27. srpna podnikne župa celodenní výlet 
v kroji. Br. jednoty sejdou se na nádraží v Brusce (Dejvice), odkud o 8:54 hod. ranní 
odjezd vlakem do Hostivic, kde seřadiště. Jízdné 50 h. Br. jednotám, které mají lepší 
a kratší spojení s místem seřadiště, ponecháno na vůli, jakým způsobem a odkud přibudou 
na seřadiště župy, které jest o 9. hod. 30 min. v Hostivicích. Z Hostivic nastoupen bude 
pochod do Jenče, Hostouně (oběd), přes Běloky do Středokluk a odtud ke svým domovům. 
Jízdné na Smíchov 1 K. Celkový pochod 16 km. Krom trubačských sborů nejsou jednotliví 
trubači připuštěni. Výlet má za účel povzbuditi jednoty, které budou navštíveny.  
 
 

Národní listy 
31. srpna 1911 

Strana 2 
 
Útok stávkujících. Do pražské všeobecné nemocnice byl včera odpoledne dopraven 
22letý technik Pavel Trýb z Hostivici u Kladna, který je vážně zraněn kamenem na hlavě. 
Jeho průvodčí sdělil, že je v Hostivicích v továrně stávka a v úterý večer číhalo několik 
stávkujících na úřadníky, jdoucí z továrny, a házeli na ně kamením. S úřadníky šel technik 
Trýb, který jediný byl kamenem zasažen a vážně poraněn. Po útočnících zahájeno pátrání. 
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Ze zemské školní rady.  
Ve schůzi českého odboru zemské školní rady v úterý dne 19. t. m.  
Na odpočinek byli dáni: […] Emilie Kubešová, učitelka v Hostivicích (kladenský), […] 
 
 

Národní politika 
25. října 1911 

Strana 5 
 
Doplňovací volba do okresního zastupitelstva v Unhošti. (Pův. zpr.) V sobotu 
21. října zvolen za zemřelého p. Novotného jednohlasně p. Tomáš Chlupatý z Hostivic. 
 
 

Národní listy 
2. listopadu 1911 

Strana 4 
 
Srážky na elektrické dráze. Motorový vůz elektrické dráhy č. 264 trati č. 5 srazil se na 
Poříčí s bryčkou kočího Frant. Hanzlíka z Litovic u Kladna tak prudce, že byla poškozena 
brzda a nárazník uražen. Vůz stal se k další jízdě nezpůsobilým a byl odtažen do remisy. 
Kočí Hanzlík a v bryčce sedící hospodářský úředník Rudolf Pšenička byli při srážce vyhozeni 
na dlažbu a kočí si stěžoval na silné bolesti v kyčli. Srážku zavinil kočí, poněvadž 
bezstarostně vyjel z Biskupské ulice na Poříčí. 
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Už je mají. Oni dva mladíci, kteří minulou středu přepadli a oloupili ve vlaku severo-
západní dráhy poručíka Wolsberga asi o 17 K, byli dle popisu 17 let staří, vyšší postavy, 
jeden byl nápadně bledé tváře, druhý zase nápadně červený; na sobě měli svrchníky 
a jeden měl prošoupané podrážky u bot. – V neděli dopoledne odjel z Prahy do Nového 
Strašecí se svým kamarádem malíř p. Otakar Průcha, syn úředníka na Král. Vinohradech, 
aby něco fotografovali. Oba jsou malé postavy, přitloustlí, tmavých vlasů a pleti; jeden 
z nich měl na sobě černý zimník, druhý sokolský havelok a oba měli pod límcem nápadně 
široké vázanky. Když si vyřídili v Strašecí své záležitosti, odebrali se pěšky do Řenčova, kde 
si koupili lístky do Prahy a čekali na vlak. Krátce před jeho příjezdem přihnal se na peron 
strážník a prohlédnuv mládence pátravým zrakem od paty až k hlavě, dotázal se, kam 
jedou. „Do Prahy!“ zněla odpověď. „Do Prahy?“ divil se strážník a potřásal hlavou, jakoby 
to bylo něco zvláštního, že dva přátelé jedou v neděli z Řenčova do Prahy. Ale nežli se 
k něčemu rozhodl, byl už zde vlak, mládenci vstoupili do kupé a jeli k domovu. Po odjezdu 
vlaku pospíšil strážník do nádražní budovy a v zápětí už šel do všech stanic až do Prahy 
signál, že ve vlaku jedou oni mladíci, kteří přepadli poručíka Wolfsberga. Když vlak přijel 
do Hostivic, bylo viděti z oken, jak k němu pospíchá v plné zbroji četník Jan Brunner. 
„Tohle by byla legrace“ – smál se pan Průcha, „aby tak běžel kvůli nám. Ten strážník 
v Řenčově ---!“ A skutečně! Četník prošel za vzrušení všech cestujících vlak, a když koneč-
ně našel oba mladíky, podrobil je na místě výslechu, kdo jsou a kam jedou. Odpovědi ale 
dostal správné a mladíci se mu také legitimovali, ale v tom si četník všiml, že p. Průcha má 
na podpatku příštipek. To stačilo! Ve jménu zákona je zatkl a usednuv k nim s puškou 
v ruce, provázel je až do Prahy poznamenav několikrát: „Pokusíte-li se o útěk, tak po vás 
střílím.“ Ve vlaku nastal poplach. „Už je mají!“ šlo od úst k ústům, a když vlak zastavil na 
nádraží, utvořili cestující špalír a zvědavě očekávali, až povedou loupežníky. Dlouho 
nečekali. Jednoho vedl za ruku četník, druhého policejní strážník. Před nádražím vsedli 
všichni do fiakru a teď to šlo cvalem do bezpečnostního oddělení, kde už mají telefonické 
aviso, že „už je mají!“ Ale to překvapení, když „lupiče“ přivedli! „Vždyť se popis na ně 
naprosto nehodil!“ upozornil okamžitě komisař Kotek a po krátkém výslechu nabyl také 
hned přesvědčení, „že je ještě nemají“ Ale začaté vyšetřování musilo býti skončeno. 
Poněvadž se zatčený malíř p. Průcha dovolával svědectví svého otce, že mu dokáže 
středeční alibi od hodiny k hodině, jeli s mladíkem do bytu rodičů komisař Knotek 
s detektivem, aby zjistili pravdu jeho slov. Ale úředník nebyl doma, nýbrž seděl s rodinou 
v restauraci Gráfově proti městskému divadlu. Komisař s detektivem šli tedy s mladíkem 
do restaurace, a když otec potvrdil, že jeho syn, který se ve středu dne 1. listopadu nehnul 
z domu, zase odešli. Syna však už s sebou nevzali a nechali ho v restauraci na svobodě. 
Také údaje druhého mladíka ukázaly se býti správnými, a proto byl rovněž propuštěn. Tak 
„už je zase nemají.“ 
 
– Z Hostivic. (Pův. zpr.) V úterý dopoledne jeli dva mladíci, na něž se popis útočníků na 
poručíka Wolfsbergera hodil, z Veleslavína do Unhoště. Na telegrafické upozornění byli 
četnickým strážmistrem v Hostivicích zadrženi a podrobeni výslechu. Ježto byla zjištěna 
jejich nevina, byli propuštěni. 
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Ze soudní síně. Spolkové peníze. (Zločin zpronevěry. – Před senátem.) 
V Hostivicích mají podpůrný spolek Hostivít. A za pokladníka zvolili už před třemi roky 
dělníka Antonína Jelínka. Byl to muž spořádaný, zachovalý, chovali k němu plnou důvěru. 
Ale jak už se stává: Důvěra byla na vrchu jako lesklý štít – a uvnitř to hnilo. 
Členové si přicházeli pro podpory k pokladníkovi – a ten nebyl nikdy doma. Stěžovali si 
předsedovi a předseda navštívil kasíra sám. Zaobalen a polehounku, aby nikde nešetrné 
slovo nenarazilo, vytahoval na něm, k čemu že ty průtahy a okolky s vyplácením podpor. 
A zdali pak má pokladník dost hotových peněz v kase? Že nemá? Tedy snad vkladní knížku 
raifeisenky má u sebe? O tu že by předseda jako prosil. Vyzvedne peníze sám a podpory 
vyplatí. 
Antonín Jelínek odpovídal velmi neochotně a zaraženě, že peníze vydá – ale až za několik 
dní. Nu, jde-li o podporu, každá hodina drahá. Předseda odcházel a vrtěl hlavou. Nějak se 
mu to všecko nelíbilo. Zašel do záložny. Tam měl spolek uloženo něco přes 500 korun. To 
jest: míval tam uloženo, ještě kdysi do nedávna. Teď tam nebylo ani vindry. Všecko vybral 
pan pokladník. Vybral – a také si ponechal. 
Nešlo zrovna o statisíce, ale střádají-li malí lidé a domohou-li se ve svém podpůrném 
spolku několika set korun, které jim pak nějaký dobrodinec funkcionář vyfoukne, znamená 
to přece katastrofu. 
Jako obyčejně, dělala se revise, srovnávaly položky v knihách, sčítalo a odčítalo se – ale 
osudná ztráta nezmizela, nýbrž ještě vzrostla. A celkem odhadnuta na 784 korun 18 halé-
řů. 
Podivně vymlouval se nepoctivý pokladník ve vyšetřování. Že sice deficit uznává a shledá-
vá, ale že neví, jak mohl v takové výši vzniknouti. 
Na to ovšem měla svoje námitky také žaloba. Obviněný byl před revisí vyzván, aby přišel 
a účty složil, ale neučinil tak. Žádali, aby se dostavil do valné hromady – nedostavil se. 
A konec konců chtěl zpronevěřený obnos uhraditi splátkami 4korunovými. Ale na to nepři-
stoupil spolek. 
Senát p. vrch. rady Grossmanna vyměřil včera Jelínkovi trest měsíčního žaláře. Veř. žalob-
cem byl substitut p. dr. Černý. 
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Smutný konec veselé neděle. (Spor civilní.) 
Dne 21. listopadu 1909 byla neděle a v dolech priv. společnosti státní dráhy na Kladně se 
nepracovalo. Havíř Vojtěch Paroubek z Rozdělova těšil se už dlouho, že se podívá do Prahy 
k příbuzným, a když začátkem listopadu přinesl listonoš pozvání, aby konečně po několika 
letech přišel ochutnat „martinskou husu“ a zapít pak tučná sousta pohárem „mělnického“, 
použil volné neděle a za korunku byl v Brusce. Příbuzní ho uctili hned na nádraží a odvezli 
si jej domů mezi ostatní tety, strýce, bratrance a sestřenice a hostili ho celý den. Havíři se 
večer nechtělo domů. Husa byla výborná a koláče ještě lepší, strýc nosil džbán za 
džbánem a hovor plynul jako pivo a hodiny. Kolem 11. hod. zbýval už jediný vlak, kterým 
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havíř mohl dostati se ještě do ranní roboty. Vlak ten vyjíždí z Brusky v 11 h. 38 m. 
K tomuto vlaku příbuzní doprovodili havíře, koupili mu lístek a teta sama dala mu lístek do 
kapsy u vesty. Na peroně ujala se havíře nějaká rozjařená společnost, která také ztrávila 
neděli v Praze a jela do Hostivic. Havíř sedl si do 4. vozu od konce vlaku, chvíli bral podíl 
na veselém hovoru, ale potom usnul. Zdálo se mu o Praze, o čistém sněhu, který padal na 
cestu, když kráčel po lávce k Letné, o chutných pokrmech a … lahodných nápojích, slyšel 
smích a směsici hlasů, pojednou všichni příbuzní se rozutekli a nechali otevřené okno. 
Studený vítr ovanul spícího havíře. Vstal, aby je zavřel, ale z okna jakoby kouzlem udělaly 
se dvéře, jež neznámá ruka prudce otevřela a havíř padal někam do temného prostoru. 
Viděl jen při tom „skoku do tmy“, že padá do nějakého špinavě bílého povlaku, několik 
okamžiků se válel, potom ho něco píchlo na noze a už zase spal. Jak dlouho spal, to neví, 
když však se probudil, ležel na dlouhém stole, hlavu měl zavázanou bílým šátkem, dva lidé 
v bílém řasnatém rouchu stáli u něho a jeden z nich držel v ruce nůž. Řezali mu prsty 
u pravé nohy … 
Těmito slovy líčil asi ubohý havíř-výletník své osudy v den 21. listopadu 1909 a v noci dne 
22. listopadu 1909 v žalobě, kterou podal prostřednictvím dra. Frant. Soukupa, adv. 
v Praze, u c. k. obchodního soudu v Praze proti výhradně privilegované buštěhradské 
dráze za náhradu škody a suchou prosou civilních žalob doložil: Když v Hostivicích všichni 
spolucestující vystoupili, nechali spuštěné okno, kterým volali na konduktéra, aby jim 
otevřel. Bylo mi zima a chtěl jsem proto okno zavříti. Když jsem však okno vytahoval 
nahoru, otevřely se dvéře, které konduktér nezavřel, a poněvadž jsem byl o ně opřen, 
abych lépe okno vytáhnouti mohl, ztratil jsem rovnováhu a padl jsem dolů. Na vedlejší 
koleji jel ihned po mém pádu nákladní vlak, který mně zachytil pravou nohu a rozmačkal 
mně 4 prsty. Palec mně zůstal. Pozbyl jsem vědomí a probudil jsem se až v nemocnici na 
Kladně. Tam jsem byl operován, ležel jsem 5 neděl, a když mne propustili, dala mě společ-
nost dolová do provise, t. j. do pense, poněvadž k práci jsem zůstal nezpůsobilý. Provise 
má činí 16 K 66 h měsíčně, dřívější můj plat činil 110 K. Protože úraz se mně přihodil 
událostí při dopravě na železnici, totiž jízdou vlaku s otevřenými dveřmi, jest buštěhradská 
železnice povinna nahraditi mně škodu, a to 30 000 K bolestného, 1 026 K 74 h ušlého 
zisku, měsíční rentu pro budoucnost v částce 93 K 34 h a 15 K za zničené boty. 
Žalovaná dráha, zastoupená drem. Jindřichem Voglem, adv. v Praze, popřela všecka tvrze-
ní žalobní a uvedla stav věci takto: V noci dne 22. listopadu 1909 nalezl blokový hlídač kus 
cesty za nádražní budovou v Hostivicích mezi IV. a V. kolejí nějakého spícího muže. Probu-
dil ho a vyzval, aby odešel, že přijede nákladní vlak ku Praze od Jenče. Spící muž něco 
zamumlal a spal dále. Proto si hlídač naň posvítil lucernou a viděl, že leží ve sněhu krví 
potřísněném a že má na levé straně tržnou ránu. Vida pak, že sníh mezi kolejemi asi na 
7 m směrem k nádraží je jakoby odmeten, podíval se dále a shledal, že na konci tohoto 
prostoru právě u IV. kolejnice, po které jel vlak č. 17 od Prahy, nachází se velká kaluž krve 
a balík. Tuše, že se něco přihodilo, zavolal na zřízence a dopravili potom spáče do čekárny, 
kdež ho prohlédli a shledali, že má poraněnou nohu. Proto hned poslali depeši za vlakem, 
aby případ byl vyšetřen – poznali totiž dle jízdního lístku, který u něho našli, že přijel 
z Prahy a že jel do Kladna – a dali zraněného příštím nákladním vlakem dopraviti do 
Kladna. Prohlídkou vlaku se zjistilo, ve 4. voze od konce bylo otevřené okno, jinak žádná 
nepravidelnost shledána nebyla. Z toho soudí žalovaná, že žalobce po odjezdu vlaku ze 
stanice hostivické probudil se ze spánku a mysle, že už je na Kladně – protože celý vůz byl 
prázdný – chtěl si oknem otevříti zvenčí dvéře, ale v rozespalosti ztratil rovnováhu, vypadl 
oknem ven, byl vlakem zachycen a 7 m cesty vlečen. Poněvadž se strany dráhy nestala se 
nepravidelnost, žalobcem tvrzená, není dána událost při dopravě ve smyslu § 1. zák. 
o povinném ručení drah. Žalobce však, namítá dráha dále, úraz sám si přivodil svou 
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neopatrností. Usnul ve vlaku a když se probudil, nepodíval se, že z vozu lehce může vy-
padnouti, poněvadž vůz, v němž jel, byl staršího typu s postranním východem, v němž 
okno je dosti nízko od podlahy. Mimo to nacházel se žalobce ve stavu opilosti, neboť hned 
po nalezení jeho na trati bylo zřízencům nápadno, že pořád spí, nesrozumitelně mluví 
a také v nemocnici lékaři konstatovali, že ve stavu opilém do nemocnice přivezen. Že 
žalobce byl opilý, plyne také z toho, že spustil okno na opačné straně vlaku od nádraží 
hostivického, a to právě na straně, na které leží nádraží kladenské. Nad to chtěl žalobce 
vystupovati z vlaku rozjetého, neboť vystupovati chtěl, mysle, že stanici kladenskou už 
přejel. 
Senát obchodního soudu, jemuž předsedal rada zem. soudu Weiss a jehož votanty byli cís. 
rada Rosenberg a rada zem. s. dr. Brendler, připustil důkazy, žalovanou drahou nabídnuté 
– žalobce důkazů nabídnouti nemohl – vyslechl řadu svědků a konstatoval z trestních 
spisů, že trestní řízení v této záležitosti bylo státním zastupitelstvím zastaveno. 
Před prohlášením rozsudku jednaly strany o smír a když zástupce žalované dráhy nabídl 
žalobci na vyrovnání všech jeho přítomných i budoucích nároků částku 500 K, žalobce 
návrh tento přijal. K tomuto návrhu přidala žalovaná dráha ještě obnos 250 K, aby jim 
žalobce mohl zaplatiti své útraty sporu, načež žalobce vzal svou žalobu bezpodmínečně 
zpět. 
 
 

Národní listy 
27. listopadu 1911 

Strana 2 
 
Z Musea království Českého. V poslední schůzi správního výboru věnoval […] 
Rovněž musejním sbírkám dostalo se opět velice četných a namnoze vzácných darů.  
[…] sbírky archeologické a ethnografické od pp. […] V. Počkaye, učit. v Hostivici, […] 
 
 

Národní listy 
30. listopadu 1911 

Strana 3 
 
Zemský výbor království Českého projednal v sezení, konaném dne 29. listopadu za 
předsednictví nejv. maršálka zemského Ferdinanda prince Lobkovice mimo jiné tyto 
záležitosti: 
[…] 
Ve věcech stavebních zamítnuty byly stížnosti: […] J. Svátka o postavení kolny na 
čp. 101/1 v Hostivici, […] 
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Národní listy 

12. prosince 1911 
Strana 3 – inzerát 

 
Betonové stavby Dr. Ing. K. Skorkovský.  
Praha-Vinohrady, Purkyňovo n. 11. – Filiálka: Přerov – Morava. 
Stropy vlastní soustavy, s rovným podhledem a bezpečnou isolací ke tlumení zvuku, pro 
obytné budovy, školy, nemocnice atd. 
V roce 1911 provedeny betonové konstrukce mimo jiné v těchto stavbách: 
Veřejné budovy: C. k. voj. zásobárny v Dejvicích a Hostivicích. Měšť. školy v Roudnici. Okr. 
nemocnice v Přerově. Tělocvična pražsk. Sokola. Kostel v Mečeříži. Banka Tatra v Turčan-
ském sv. Martině v Uhrách atd. 
Soukr. budovy: Činž. domy pp. arch. Roitha, dra. Baštýře v Praze. 2 domy p. st. Čápa ve 
Vršovicích. Vily p. Heritesa v Bubenči a p. st. Döllera v Chrasti. Hosp. bud. p. Maisla 
v Nasavrkách atd. 
Továrny: Fy. Blecha a Mašek, Karlín. Fy. F. J. Materna, Praha VII. 
Mosty: Přes potok Maredův v Moráni. Přes řeku Trnavku v Hořepníku. Mostek v Jenečku 
u Unhoště. 
V roce 1911 provedeno přes 12000 m² 02075 
 
 

Národní politika 
12. prosince 1911 
Strana 3 – inzerát 

 
Betonové stavby Dr. Ing. K. Skorkovský.  
Praha-Vinohrady, Purkyňovo n. 11. – Filiálka: Přerov – Morava. 
Stropy vlastní soustavy, s rovným podhledem a bezpečnou isolací ke tlumení zvuku, pro 
obytné budovy, školy, nemocnice atd. V roce 1911 provedeno přes 12000 m²  
V roce 1911 provedeny betonové konstrukce mimo jiné v těchto stavbách: 
Veřejné budovy: C. k. voj. zásobárny v Dejvicích a Hostivicích. Měšť. školy v Roudnici. Okr. 
nemocnice v Přerově. Tělocvična pražsk. Sokola. Kostel v Mečeříži. Banka Tatra v Turčan-
ském sv. Martině v Uhrách atd. 
Soukr. budovy: Činž. domy pp. arch. Roitha, dra. Baštýře v Praze. 2 domy p. st. Čápa ve 
Vršovicích. Vily p. Heritesa v Bubenči a p. st. Döllera v Chrasti. Hosp. bud. p. Maisla 
v Nasavrkách atd. 
Továrny: Fy. Blecha a Mašek, Karlín. Fy. F. J. Materna, Praha VII. 
Mosty: Přes potok Maredův v Moráni. Přes řeku Trnavku v Hořepníku. Mostek v Jenečku 
u Unhoště. 18982 
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Rok 1912 
Národní listy 
17. ledna 1912 

Strana 2 
 
Ze zemské školní rady. Ve schůzi českého odboru zemské školní rady, konané dne 
16. ledna za předsednictví vicepresidenta p. JUDra. Karla Tobische, bylo […] 
učiteli, pokud se týče učitelkami I. tř: […] Antonín Uhlík v Hostivicích (kladenský) ad pers., 
[…] 
 
 

Národní politika 
25. ledna 1912 

Strana 1 
 
Uprázdněná místa učitelská. Ve školník okrese kladenském řídícího učitele při II. obec. 
škole chlapecké v Kladně, učitele I. třídy ve Dříni, učitelky I. třídy v Buštěhradě, ve Dříni 
v Hostivicích, na II. obec. škole dívčí v Kladně, v Kročehlavech, učitele II. třídy v Duš-
níkách, v Nučicích, v Tachlovicích, ve Stelčovsi, v Rapicích, v Družci, učitelky II. třídy na II. 
a III. obec. škole dívčí v Kladně. 
 
 

Národní politika 
2. února 1912 

Strana 7 
 
Z klubu českých turistů v Praze. V neděli 4. února polodenní vycházka: Z nádraží 
Bruska ve 2 h. 30 m. do Hostivic, odtud do Kněževse, kde ve vel. hosp. pohov. Zpět do 
Ruzyně na dráhu a v 7 hod. 51 min. do Prahy. 
 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada B – svazek č. 1 
Hostivice ve starých novinách do roku 1918  343 
 

 

 

 
Právo 

Politický týdenník české strany křesť.-sociální 
9. února 1912 

 
Z Hostivice. Křesť.-soc. spolek zdejší konal dne 4. února t. r. valnou hromadu. Početně 
není velký, ale finančně si stojí dobře. – Jmění má K 303,32. Během r. 1911, kdy trvala 
3 měsíce neplodná stávka a výminečný stav, konal 3 členské schůze s přednáškami, 
4 vycházky, 5 divad. představení. Časopisy odebírá 4, 45 dopisů obdržel, 37 zaslal. – 
Zvolen nový výbor, náhradníci, revisoři účtů. Předsedou p. Kácl, jednatelem p. Jos. Cihlář. 
Ostatní funkce zůstaly. Pan Kodet, pekař se nám stěhuje do Mořiny, kde koupil statek, 
pročež náš spolek mu vzdává srdečný dík za jeho působení jako bývalému předsedovi. 
Připomíná se členům dvojí věc: 1. Aby vždy po 6 členech, kteří jsou taženi na pohřeb, 
dostavili se do spolkové místnosti, když je pohřeb člena, a již jednou si to kladli za čestnou 
povinnost a 2. ti, kteří mají déle knížky z knihovny, aby je příští neděli o půl 4. odevzdali. – 
Nechali bychom zdejší rozmilé soudruhy na pokoji, ale když oni si dovolují vše kritisovati, 
zvláště onen každý členský pohřeb, připomínáme jim toto: Jiný na Vašem místě již by, 
soudruhové, ani hlavu nevystrčil, tolik máte másla na hlavě. Vy však pořád. Proto hle vaše 
zrcadlo: Jednoho soudruha jste ze spolku i z výboru „Hostivíta“ vylili pro křiklavé bezvěří, 
jiný v D. zpronevěřil asi 500 K, jiný asi 773 K zpronevěřil a po 4 neděle za to „bručel“, jiný 
znám je z „Václavky“ u Kladna pro malversace, jiný je prznitel dětí, takže u některých lidí 
je každý spolek už diskreditován, ježto nakonec vždy „prý“ se krade. – Tak hoši, zatím 
dost. 
 
 

Národní politika 
23. března 1912 
Strana 1 přílohy 

 
Nový autorský zápas trvá mezi slč. Mařkou Holých z Hostivic a Jar. Máchou-Střešovickým. 
Výsledek po ukončení oznámíme. 
 
 

Národní politika 
6. dubna 1912 
Strana 2 přílohy 

 
V autorském turnaji jednotlivců mezi sl. Mařkou Holých z Hostivic a p. Jar. Máchou-Střešo-
vickým dle posudku censora p. Kar. Kubišky vítězí sl. Mař. Holých v poměru 20:18. 
 
 

Národní listy 
11. května 1912 

Strana 9 – inzerát 
 
Letní byty 6 pokojů v příz. a I. p., zařízené, k zadání. Bl. sd. P. Wagnerová, Hostivice 74. 

5409 
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Národní listy 
1. června 1912 

Strana 7 
 
Letní byty zařízené, 4 pokoje v I. patře k zadání. 6323-I 
Bližší sdělí Pavla Wagnerová, Hostivice 74. 
 
 

Národní politika 
3. června 1912 

Strana 4 
 
Slasti pražských výletníků. Píše se nám: Včerejší večerní zábavný vlak přijíždějící 
z Hostivic do Prahy po 8. hodině byl tak naplněn, že již v Liboci nemohl všechny výletníky 
přijmouti. Ve Veleslavíně, kde čekalo ohromné množství obecenstva, vlak nikoho nepři-
bíral, následkem čehož docházelo mezi zřízenci a obecenstvem k četným srážkám. Když již 
vlak odjížděl, vnikl ještě do úplně obsazeného kupé jeden výletník. Příhoda tato byla pak 
zakončena na nádraží v Brusce, kde všichni účastníci kupé vystoupili. Zpočátku povstala 
mezi nimi prý k vůli psu hádka. Tato pak se proměnila v nádražním vestibulu přeplněném 
vystupujícím obecenstvem ve rvačku, při níž pracováno deštníky a pěstmi. Rozumí se, že 
při tahanici, která při tom povstala, nebyli ušetřeni ani lidé na věci nikterak nesúčastnění, 
kteří v tlačenici nemohli ani utéci ani se vyhnouti. Jeden pán byl povalen a s několika 
jinými smýkáno. Ačkoliv rvačka trvala přes 10 minut, neobjevil se ani strážník ani kdo jiný 
ze zřízenců, aby jí učinil konec, a teprve jeden silný pán z obecenstva výtržníky od sebe 
roztrhl. 
 
 

Národní politika 
22. června 1912 

Strana 21 – inzerát 
 
Dům blíže Prahy se smíš. obch., 50 r. st., spoj. s traf., prod. uhlí, piva, lih., denní tržba 
50–60 K, k obýv. 6 bytů, prodá se za mír. cenu, Litovice č. 17, na tr. Praha-Most. 6947-1 
 
 

Národní politika 
7. července 1912 
Strana 8 – inzerát 

 
Řeznický pom. po vyučení přijme se u pana Šroubka v Hostivici u Prahy. 3938r 
 
 

Národní listy 
18. července 1912 
Strana 7 – inzerát 

 
Letní byty. Několik zařízených pokojů slečnám z obchodů levně pron. P. Wagnerová, 
Hostivice 74. 8228-I 
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Národní politika 

21. srpna 1912 
Strana 6 

 
Kamenem do hlavy. Nedaleko Hostivic pásly včera na strništi školní děti husy a při tom 
požinovali trávu. Nějaký uličník z cizí vesnice jim začal husy plašiti, a když se pasačky proti 
tomu ozvaly, popadl kámen a mrštil jím mezi ně. Kámen zasáhl 14letou Karlu Tománkovou 
do čela a prorazil jí kost. Dítě se svalilo v bezvědomí a bylo odneseno do bytu rodičů, kde 
je ošetřil lékař dr. Daníček z Unhoště. Na rozkaz lékaře bylo pak zraněné dítě dopraveno 
do všeobecné nemocnice, poněvadž se u něho objevila silná horečka a příznaky otřesení 
mozku. 
 
 

Národní politika 
23. srpna 1912 

Strana 2 
 
Nové živnostenské školy pokračovací. Výnosem ze dne 27. července 1912 čj. 11B-
2070/4 ex 1911 povolilo c. k. místodržitelství pro království České v Praze zřízení živnos-
tenské školy pokračovací v Hostivicích. Nová škola tato zřízena byla na podkladě normální 
učební osnovy a normálních stanov a její obvod školní vztahuje se mimo Hostivic i na 
obce: Litovice, Břve, Jeneček a Sobín.  
 
 

Národní politika 
31. srpna 1912 

Strana 7 
 
Hledá se majitel vepře. Dne 24. srpna pobíhal na trati buštěhradské dráhy poblíž 
strážního domku č. 16 v Jenečku u Hostivic vepř, jenž by byl málem přejel rychlík, kdyby 
hlídač nebyl ho včas zahnal na svůj dvorek. Hlídač oznámil „nález“ četnictvu a starostovi 
obce, ale dosud nikdo nepřihlásil se o zavřeného „sběha“. Majitel nechť přihlásí se o vepře 
u p. Frant. Šetelíka v Jenečku č. 16 u Hostivic. 
 
 

Národní listy 
19. září 1912 

Strana 2 
 
Zemský výbor království Českého učinil ve včerejší schůzi, za předsednictví nejvyššího 
maršálka zemského J. J. Ferdinanda prince z Lobkovic, dále následující usnesení: […] 
Na vědomí vzato zřízení živnost. pokračovacích škol v Hostivicích, Libčanech a Nuslích. – 
[…] 
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Národní politika 

19. září 1912 
Strana 5 

 
Zemský výbor království Českého učinil ve schůzi, konané dne 18. září za předsed-
nictví nejv. maršálka zemského Ferdinanda prince z Lobkovic též následující usnesení: […] 
– Na vědomí vzato zřízení živnost. pokračovacích škol v Hostivicích, Libčanech a Nuslích. – 
[…] 
 
 

Národní politika 
18. října 1912 

Strana 14 – inzerát 
 
Řádného kočího venkov. přijmu. Max. Klein, obchodník, Litovice, Pražsko duchc. dráha. 

1807-1 
 
Řeznického pom. řádn. venkovského přijmu. Max. Klein, Litovice č. 12. Pražsko-duchc. 
dráha. 1806-1 
 
 

Národní politika 
5. listopadu 1912 

Strana 8 
 
Zprávy osobní a rodinné. 
– V Litovicích zemřela v sobotu paní Anna Kleinová, roz. Schwarzová z Hostivic. Pohřeb 
dnes o půl 3. hod. odpol. z obřadní síně israelitského hřbitova. 
 
 

Národní listy 
6. listopadu 1912 

Strana 3 
 
Sokolstvo slovanskému Balkánu. Ve prospěch Jihoslovanského červeného kříže 
složeny byly do pokladny Č. O. S. následující příspěvky: […] Sokol a obecní výbor ve Velké 
Jenči 125,50, […] Hostivice 54,– […] 
 
 

Národní listy 
16. listopadu 1912 

Strana 5 
 
Pomocná akce České obce sokolské pro raněné Jihoslovany.  
[…] Sokol a ob. výbor ve Velké Jenči 125,50, […] Hostivice 54,– […] 
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Národní politika 
30. listopadu 1912 

Strana 5 
 
Vojenské novostavby v Praze. Těchto dnů byly zástupci ministerstva vojenství 
schváleny vojenské novostavby v Praze, a sice skladiště zásobovacího sboru v Dejvicích, 
kancelářské a obytné budovy, jakož i skladiště a laboratoře dělostřelecké u Hostivic, dále 
adaptační práce pro umístění těžké houfnicové divise č. 8 v Motole. Dosud se pracuje na 
stavbách pro dělostřeleckou brigádu na Vořechovce u Střešovic, sanitního skladiště ve 
Vršovicích, na rozšíření budovy sborového velitelství v Praze III, jakož i kasáren 
v Praze IV.; celkový náklad je rozpočten na 3 100 000 korun. 
 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada B – svazek č. 1 
Hostivice ve starých novinách do roku 1918  348 
 

 

 

Rok 1913 

Národní politika 
18. ledna 1913 
Strana 1 příloha 

 
Českých živnostenských škol pokračovacích v Čechách, na Moravě a ve Slezsku bylo 
koncem roku 1912 (viz 3. sešit Věstníku č. ž. šk. pokr., redigováno škol. radou Aloisem 
Rubličem) v inspekčních obvodech 435 + 154 + 12 = 601, mimo inspekční obvody (pok-
rač. školy, organicky spojené s denními školami průmyslovými, odbornými neb řemesl-
nickými) 25, tedy celkem 626, z nich jest 36 pro učenice a 590 pro učně (při těchto existu-
je 23 odborných oddělení pro učenice a na 170 jest zavedena koedukace, totiž společné 
vyučování učenic s učni). […] 
Školy v tomto šk. roce nově otevřené jsou v Praze (odb. pro kováře), v Hostivicích, na 
Smíchově (odb. pro živnosti kov obrábějící, odb. pro zámečníky), na Vinohradech […] 
 
 

Národní listy 
30. ledna 1913 

Strana 3 
 
Dražby. Ve veřejné dražbě prodány budou u okresních soudů: […] v Unhošti 6. března 
domek čp. 107 v Hostivici (K 2241-90). 
 
 

Národní listy 
3. února 1913 

Strana 2 
 
Jubilejní valný sjezd Č. Ú. J. V. Za účastenství opravdu imposantního zahájila včera 
Č. Ú. J. V. jubilejní, třicátý rok svého trvání. Nejen že bylo přítomno téměř 200 osob, ale 
bylo mezi účastníky vedle markantních profilů starých členů, jako jest starosta Edm. Kaizl, 
Fr. Fehrer, Erlebach, vrch. rada Krch, Kondrys a jiných tentokráte viděti i mnoho mladých, 
jejichž přítomnost jest důkazem, že do stop pracovníků starší generace vstupuje dorost, 
beroucí živnou účast na osudech Jednoty. 
[…] 
Účastenství bylo neobyčejné. Byloť přítomno 171 osob, z nichž 70 bylo delegátů. 
Zastoupeny byly kluby: Přelouč, Č. S. K. Karlín 1885, K. C. Mělník, K. Č. C. T. Český Lev 
v Plzni, K. V. Kopisty, Most, K. C. V. Vpřed, ústředí, odbočky Praha VII., K. Č. V. Hlinsko, 
Král. Vinohrady, Něm. Brod, Louny, K. cyklistů turistů Karlín, K. C. a M. Čechie, Č. K. V. na 
Smíchově, Jihlavan Valč na Moravě, Nusle, Brandýs n. L., Slaný, K. C. Vpřed Pardubice, 
Roudnice, K. C. Blesk v Lomu, Chotěboř, Č. K. S. Vyšehrad 1907, K. C. Slov. velociped. ve 
Vídni. Č. cykl. jedn. Blesk ve Vídni, Úpice, Holice, Duchcov a okolí, Vpřed Sedlčany, 
Sobínov, Tlučná u Plzně, Vys. Mýto, Dolní Královice, Libeň. K. C. malostranských, Dobříš, 
K. Č. V. Žižkov, Kmit Břve, S. K. Č. V. Jiřice, Vpřed odbočka Vyšehrad, K. C. T. Třeboň, 
K. C. Vršovice. 
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Národní listy 

31. března 1913 
Strana 2 

 
Vyšinutí vlaku. Před stanicí Hostivice na trati Buštěhradské dráhy, vyšinuly se včera 
odpoledne tři vagony vlaku č. 68. Poněvadž trať byla zatarasena, museli cestující osobního 
vlaku č. 19 přestupovati. Za dvě hodiny byla překážka odstraněna. 
 
 

Národní listy 
10. dubna 1913 

Strana 3 
 
Zemský výbor království Českého jednal ve schůzi, konané včera za předsednictví 
nejv. maršálka zemského Ferdinanda prince Lobkovice též o záležitostech, z nichž z oficiál-
ní zprávy vyjímáme: […] 
Z referátu náhr. přís. z. v. Němce: V záležitostech stavebních bylo vyhověno stížnostem: 
[…] Nálezy správního soudu, jimiž byly zamítnuty stížnosti okresního výboru v Unhošti 
o ohradě v Hostivicích, […] byly vzaty na vědomí. 
 
 

Národní listy 
7. července 1913 

Strana 4 
 
Závody motorových pluhů, pořádané Ústřední hospodářskou společností pro království 
České ve dnech 9. a 10. září 1913 na c. a k. soukromém velkostatku Jenč u Prahy, dvůr 
Litovice, stanice Litovice, trať Praha-Most, c. k. stát. dráha. Výbor pro uspořádání závodů 
motorových pluhů konal čtvrtou schůzi dne 28. června t. r. za předsednictví místopředsedy 
výboru p. hosp. rady J. Srba, ke které se dostavili všichni členové. Po sdělení 
předsednických zpráv byl program závodění ještě doplněn a schválen a ihned odevzdán do 
tisku, a sice v řeči české, německé a francouzské. Doba přihlašovací stanovena do 
20. srpna a schváleno vložné z jednoho závodního pluhu K 100,– ke krytí nutné režie. 
Zároveň zvolen byl dotýčný sbor soudcovský a projednány různé otázky ohledně návštěv-
níků, aby jim umožněn byl přístup na závodiště a opatřeno levné občerstvení. Na členy 
Ústřední hospodářské společnosti na průkaz členské legitimace bude vzat zvláštní zřetel, 
aby závodění dobře sledovati mohli. Dosud se přihlásilo předběžně 14 závodníků. Další 
přihlášky přijímá Ústřední hospodářská společnost pro království České v Praze II., 
Vodičkova ul. č. 38. 
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Národní listy 

19. července 1913 
Strana 5 

 
Soutěž motorových pluhů pořádá Ústřední hospodářská společnost pro král. České 
v Praze ve dnech 9. a 10. září t. r. na c. a k. soukromém velkostatku v Jenči u Prahy, dvůr 
Litovice, stanice Litovice, trať Praha-Most, c. k. státní dráha. Přihlášky k této soutěži 
přijímá Ústřední hospodářská společnost pro král. České v Praze II., Vodičkova ul. 38, 
nejpozději do 20. srpna 1913. Potřebné tiskopisy dostati lze v kanceláři společnosti. 
Zároveň s přihláškou k závodění nutno zapraviti vložné 100 K k úhradě všeobecné režie, 
načež teprve přihláška přijata býti může. Za odměny pro soutěž motorových pluhů určeny 
jsou: medaille a diplomy zemědělské rady pro král. České a Ústř. hosp. společnosti pro 
království České. 
 
 

Národní politika 
30. července 1913 

Strana 6 
 
Těžké úrazy. Na mostě cís. Františka Josefa spadl při opravných pracích se značné výše 
61letý dělník Josef Pokorný a potloukl se na kyčli. – Na poli u Hostivic byla seknuta 18letá 
služka Alžběta Bužková, která pomáhala při svazování požatého obilí, kosou jednoho žence 
do nohy a povážlivě zraněna. Oba zranění byli přijati do ošetření ve všeobecné nemocnici. 
 
 

Národní politika 
10. srpna 1913 

Strana 5 – inzerát 
 
Spojené obce Litovice-Břve a Jeneček obsadí místo obecného strážníka. Uchazeči ne 
přes 35 let staří, podejtež žádosti své, opatřené doklady o dosavadní činnosti a zachovalos 
ti do 15. září 1913. 
Povinností strážníka jest: vykonávati veškeré písemné práce, agendy obecní se týkající, 
policejní službu a noční hlídku. 
Místo jest k nastoupení od 1. listopadu 1913. Služné 700 K ročně a svobodný byt. 
Provisorium jednoroční. 
Bližší podmínky sdělí obecní úřad ve Břvech, pošta Hostivice. 
Starosta: A. Šimáček. 38186 
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Národní politika 

12. srpna 1913 
Strana 3 

 
Společná sbírka národní. (61. výkaz Městské spořitelny pražské). Na jednotnou sbírku 
ve prospěch Ústřední Matice školské, Národních jednot severočeské a pošumavské, 
Menšinového základu České Obce sokolské, spolku Komenský a dalších některých důle-
žitých národních účelů, kterážto sbírka byla ve smyslu sbírkové organisace v celé zemské 
oblasti království Českého prohlášena a doporučena Národní radou českou jako národní 
nezbytnost, věnovali dále prostřednictvím Městské spořitelny pražské: […] obec. úřad 
Litovice K 25,–, […] 
 
 

Národní listy 
31. srpna 1913 

Strana 5 
 
Soutěž motorových pluhů pořádá Ústřední hospodářská společnost pro král. České ve 
dnech 9. a 10. září 1913 na c. a k. soukromém velkostatku Jenči u Prahy, dvůr Litovice, 
stanice Litovice, trať Praha-Most. Též možno použíti stanice Jenč, Praha-Cheb, která jest 
pěšky od závodiště půl hodiny vzdálena. Závody počínají dne 9. září o půl 10. hod. dopo-
ledne a pokračuje se v nich ve 3 hodiny odpoledne. Dne 10. září orá se pouze dopoledne 
na svahovitém poli. – Ku závodění přihlásily se následující firmy: Banka Bohemia v Praze 
s motorovým pluhem Stock; International Harvester Company, Víceň; J. E. Knecht, Pešť, 
zástupce firmy John Deere; Gustav Pöhl, Gössnitz; Hofherr-Sorantz-Clayton-Shuttlewoth, 
Praha, s traktorem Hart-Parr; Centralbank für Handel und Industrie, Pešť, s traktorem Big 
Four; První česko-moravská továrna na stroje Praha; Vilém Michl, Slaný; Rakouská továrna 
motorových pluhů Laurin & Klement – R. Bächer – Ml. Boleslav; Münchner Motorenfabrik-
München-Sendling; Kyffhäuserhutte, Artern; J. I. Case Threshing Maschine Co., Pešť. – 
Pro všechny návštěvníky jest vstup úplně volný. O přiměřené občerstvení jest postaráno. 
Šestá schůze komitétu koná se dne 2. září o 3. hodině odpolední. Případné dotazy zodpoví 
Ústřední hospodářská společnost pro král. České, Praha II., Vodičkova ulice č. 38. 
 
 

Národní politika 
15. září 1913 

Strana 5 
 
Společná sbírka národní. 
Míst. odbor Nár. jedn. pošum. pro Hostivice a okolí zasílá výtěžek divad. představení pořá-
daného místními ochotníky K 20. 
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Národní listy 
25. září 1913 

Strana 4 
 
Ze zemské školní rady.  
Ve schůzi českého odboru zemské školní rady, konané dne 23. září za předsednictví pana 
vicepresidenta Karla Golla sdělil p. předseda, že císař jmenoval ředitele státní reálky 
v Kutné Hoře Františka Vojtíška zemským školním inspektorem pro české střední školy 
v království Českém. […] 
Dále ustanoveni byli: učiteli neb učitelkami I. tř. ad personam: […] Václav Počkay v Hosti-
vicích (Kladno). 
 
 

Národní politika 
19. října 1913 

Strana 9 
 
Sňatky. Slečna Máňa Pelcová, dcera obchodníka v Hostivici, a pan Ferdinand Emmer, 
četnický strážmistr z Unhoště, slaví sňatek manželský v chrámu Páně v Hostivici dne 26. 
t. m. 
 
 

Národní politika 
7. listopadu 1913 

Strana 20 – inzerát 
 
Ztracena byla puška okresní silnicí od bažantnice se Břve k Radosti a po cís. silnici ke 
smíchov. nádraží. Poctivý nálezce se žádá, by ji odevzdal proti odměně v bažantnici Břve 
neb v Praze II., Štěpánská ul. č. 38 u domovníka. 4056-1 
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Národní politika 
7. prosince 1913 
Strana 1 přílohy 

 
Stesky do provozu osobních vlaků buštěhradské dráhy. Píše se nám: Privilej, nemíti 
konkurenta ve směru Praha-Kladno-Cheb, využitkována jest správou c. k. výhr. priv. 
buštěhradské dráhy tak, že veškerý ohled na cestující posunut do pozadí. Spojení osobními 
vlaky mezi Prahou a Kladnem a naopak jest totéž jako před 20 lety, ač se poměry tak 
změnily, že nynějšímu počtu obyvatel nevyhovují. Osobní vlaky – jež lze spočítati na 
prstech jedné ruky – jezdí „ku pohodlí“ obecenstva na tuto dráhu osobními poměry 
vázaného v pěti až šestihodinových přestávkách, takže jest obecenstvu, jež drahotními 
poměry v Praze vládnoucími přinuceno bylo v blízkosti Velké Prahy se usaditi, nejenom 
velice nesnadna, nýbrž přímo nemožno touto drahou se v brzku dostati do Prahy, ač 
vzdálenost jednotlivých obcí u dráhy té ležících, jako Veleslavína, Vokovic, Liboce, Ruzyně, 
Hostivic atd. od Prahy obnáší pochody 50 až 170 minut trvající. Spojení těchto obcí 
s Prahou ráno je tak špatné, že ranní vlak č. 18, jenž používán bývá každodenně nejen 
dětmi školu navštěvujícími, ale i několika sty osob do práce spěchajícími, úředníky, 
obchodníky atd. tedy většinou lidmi, kteří ruční prací jsou nuceni vydělávati pro rodiny, 
nikdy v určitý čas svého cíle (Bruska, Bubny, Praha) nezastihne, nýbrž pravidelně se 
opozdí, mnohdy až o 50 minut! V době letní omlouvá správa dráhy opoždění tím, že trať 
jest jednokolejná a že ranní zvláštní rychlovlak (expres) směrem Praha-Karlovy Vary bývá 
zpravidla opožděn, v době zimní pak to bývá opět ranní rychlík, který opoždění vlaku č. 18 
přivádí. Náprava jest již nejvýš žádoucí. 
 
 

Národní politika 
25. prosince 1913 

Strana 6 
 
K vraždě v Hostivicích sdělují se tyto podrobnosti: V posledních dnech zatčeni byli tři 
muži pro podezření z vraždy. Jsou to: 45letý nádeník Antonín Linek z Radosti, 57letý 
zámečník Frant. Skopka z Hostivic a jeho nevlastní syn 27letý Bohuslav Ejman. Ant. Linek 
byl dva dny před vraždou několikráte viděn u domku zavražděné. Zámečník Skopka bydlí 
právě v domku naproti obydlí mlynářky a tato byla den před vraždou u něho na návštěvě. 
Po odhalení vraždy byl Skopka četnictvem vyzván, aby byt otevřel pomocí paklíče, avšak 
jevil při tom nápadné rozčílení a marně se pokoušel dveře otevřít. Mimo to je poškrábán 
na hlavě a rukou, což by ukazovalo na zápas se stařenou. Všichni tři zatčení dopraveni byli 
k trestnímu soudu do Prahy. Po muži, jenž zastavil ukradené šperky v zastavárně na Malé 
Straně na jméno Šťovíček, se dosud pátrá. 
 
 

Národní listy 
25. prosince 1913 

Strana 3 
 
Po vraždě v Hostivicích. Pro podezření, že zavraždili zámožnou vdovu Rokosovou 
v Hostivicích, byl zatčen soused Rokosové a jeho syn. Při domovní prohlídce nebylo 
nalezeno nic podezřelého. 
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Rok 1914 

Národní politika 
11. ledna 1914 

Strana 7 
 
K vraždě v Hostivicích se nám oznamuje, že zámečník Fr. Kopka z Hostivic, který byl po 
vraždě zatčen pro domělou účast při ní, byl před týdnem propuštěn z vazby u zemského 
trestního soudu, ježto vyšetřování s ním zavedené zastaveno. 
 
 

Národní politika 
13. ledna 1914 

Strana 5 
 
K zákeřné vraždě v Hostivicích. Dělník Linek, jenž byl zatčen jako podezřelý z loupež-
ného zavraždění 85leté majitelky mlýna Anny Rokosové v Hostivicích, byl stejně jako 
zámečník Fr. Kopka propuštěn z vyšetřovací vazby, ježto prokázala se jeho nevina při zmí-
něném zločinu. 
 

Národní politika 
23. ledna 1914 

Strana 6 
 
K vraždě v Hostivicích oznamuje se nám, že všichni tři pro podezření z vraždy zatčení: 
nádeník Ant. Linek z Radosti, zámečník František Kopka z Hostivic a jeho nevlastní syn 
Bohuslav Ejman byli po skončení vyšetřování propuštěni z vazby. Nyní pátrá se v jiném 
směru. 
 
 

Národní listy 
5. února 1914 

Strana 3 
 
Ze zemské školní rady. Ve schůzi českého odboru zemské školní rady, která se konala 
dne 3. února 1914 za předsednictví p. vicepresidenta Karla Golla, byla učiněna mimo jiná 
tato usnesení nebo schválena tato rozhodnutí a opatření: […] 
Povoleno bylo: […] zřízení dvou zatímních poboček při obecné škole dívčí v Hostivicích 
(kladenský); […] 
 
 

Národní politika 
11. února 1914 

Strana 9 – inzerát 
 
Řeznického pom. venkovského, řádného, přijmu ihned. Max Klein, Litovice, p. Hostivice. 

3262-1 
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Národní politika 
20. června 1914 

Strana 5 
 
Družstvo pro vystavení tělocvičny Sokola v Hostivici pořádá v neděli 21. června 
o 2. hod. odp. v zahradě bra Karla Nerada v Hostivici slavnost s pestrým a zábavným 
programem. V předvečer slavnosti  vypálen bude velký ohňostroj. 
 
 

Národní politika 
16. července 1914 

Strana 1 
 
Ženské odbory II. okrsku župy Podbělohorské Bubeneč, Dejvice pořádají v neděli 
19. července odpoledne výlet do Hostivice. Program tělocvičný a zábavný. Odjezd z Brusky 
o 2. hod., schůzka tamtéž. Hosté vítáni. 
 
 

Národní politika 
12. srpna 1914 

Strana 4 
 
Dary a příspěvky zaslané naší administraci. Ve prospěch rodin vojínů do války 
povolaných:  
[…] 
Náhradní muniční kolona II/I. v Sobíni u Hostivic vybrala na rozloučenou 13 K. 
[…] 
 
 

Národní politika 
12. září 1914 

Strana 1 
 
Červený kříž.  
V presidiu c. k. místodržitelství složeny byly od 8.–10. září tyto další příspěvky: […] obec 
Hostivice 201 K, […] 
 
 

Národní politika 
13. září 1914 

Strana 4 
 
Ranění a nemocní vojíni v Praze. 
V zál. nemocnici červ. kříže v Karlíně: […] pol. mysl. pr. 22, zál. mysl. Suchý Jos. z Hosti-
vic, ruka, […] 
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Národní listy 
15. září 1914 

Strana 3 
 
Červený kříž. V presidiu c. k. místodržitelství složeny byly od 8.–10. září tyto další 
příspěvky: […] obec Hostivice 201 K, […] 
 
 

Národní politika 
15. října 1914 

Strana 2 přílohy 
 
Ranění a nemocní vojíni v Praze. 
V sanatoriu Schneidrově: […] sap. pr. 8, prap. Dlabač Lad. z Hostivic, ruka. […] 
 
 

Národní listy 
28. října 1914 

Strana 3 
 
Pomocná činnost českého Sokolstva.  
Sokol v Hostivicích uspořádal sbírku, která vynesla celkem 68 K, v Dobřanech pak vybráno 
přes 100 korun. 
 
 

Národní politika 
6. listopadu 1914 

Strana 3 
 
Z radnice staroměstské. Pro fond k úlevě nouze pražských nezaměstnaných a chudých 
prohlásily k vyzvání pomocného komitétu zaměstnanců obce pražské ochotu dáti si po čas 
války srážeti ze svých účtů tyto další dodavatelské firmy obce pražské: 2 proc. […]; 1 proc. 
[…] Staněk a Ponec, továrna na šrouby, Hostivice; […] 
 
 

Národní politika 
11. listopadu 1914 

Strana 5 
 
Ranění a nemocní vojíni v Praze. 
V zál. nemocnici č. 3, česká technika: […] zem. pl. 8, z. Svoboda Al. z Hostivic, ruka, […] 
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17. listopadu 1914 

Strana 5 
 
Ranění a nemocní vojíni v Praze. 
V zál. nemocnici kláštera v Emauzích: […] z. d. Kaucký Kar. z Hostivic, ruka, […] 
 
 

Národní politika 
30. listopadu 1914 

Strana 5 
 
Nedokonaná loupežná vražda na silnici u Hostivic. V sobotu udál se u Hostivic 
pokus loupežné vraždy. Dosud byly o tomto strašlivém případě vyšetřeny tyto podrobnosti: 
O půl 6. hodině večer, tudíž skoro za tmy, jel po silnici od Hostivic k Sobínu povoz krytý 
plachtou. Povoz ten řídil kočí Josef Donát ze Sobína, zaměstnaný u pekaře p. Štíbra 
v Hostivicích. Jak se zdá, byl kočí v posledních dnech sledován tajně dvěma doposud 
neznámými zločinci, kteří věděli, že kočí po celodenním rozvážení chleba v Praze a okolí 
vozívá domů peníze, což bývá pravidelně v sobotu. Lupiči tito si v sobotu večer na Donáta 
na zmíněném místě na silnici počíhali. Z nenadání ze silničního příkopu naň vyrazili, jeden 
z nich zadržel koně, co zatím druhý přiskočil ke kozlíku a vypálil na Donáta dvě rány 
z revolveru. Nebohý kočí byl jednou ranou zasažen do hlavy a na chvilku se zvrátil do 
vnitřku vozu. Avšak vrahové neměli na tom dosti. Vidouce, že kočí se ještě brání, nožem 
nařízli mu žíly na obou rukou, takže krev stříkala kolem. Ubožák, hrozně krváceje, záhy 
upadl v bezvědomí. Této chvíle použili vrahové a vyloupivše kočímu brašnu, odcizili z ní na 
hotovosti, pokud se dalo v noci zjistiti, 200 K a dali se s nimi na útěk, jak se má za to, 
směrem ku Praze. Nešťastný kočí byl za nedlouho nalezen z práce domů se vracejícími 
lidmi na svém voze. Smrtelně raněný dopraven byl do Sobína, odkud místní starosta poslal 
do Liboce pro obvodního lékaře a na Smíchov pro četnictvo. Okresní strážmistr smíchov-
ský, vyšetřiv rychle stav věci, neprodleně zpravil o nedokonané vraždě loupežné okresní 
policejní komisařství na Smíchově a sám odebral se v noci do bezpečnostního oddělení 
pražského policejního ředitelství, aby s detektivními orgány ihned zahájil po vrazích 
pátrání. Nešťastný Donát měl ještě tolik síly, že mohl aspoň částečně popsati vrahy. První 
z nich jest asi 40letý. Bližšího o něm Donát více neví. Druhý z vrahů jest asi 32letý, 
prostřední postavy, má světlé vlasy, na sobě měl hnědý svrchník. Oba zločinci měli čepice. 
Četnictvo i policie zahájili po vrazích rozsáhlé pátrání. 
 
 

Národní politika 
10. prosince 1914 

Strana 7 
 
Zprávy osobní a rodinné. 
Sňatky. Miluše Rubešová, dcera řiditele měst. úřadů v Košířích a Václav Počkay, učitel 
v Hostivicích, oznamují svůj sňatek. (Místo zvl. oznámení.) 
 
 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada B – svazek č. 1 
Hostivice ve starých novinách do roku 1918  358 
 

 

 

Rok 1915 

Národní politika 
26. ledna 1915 

Strana 6 
 
Osobní věstník duchovenský. (Arcidiecese pražská.) 
Ustanoveni byli pp: […] Josef Kubát, kaplan v Tachlovicích, kaplanem v Hostivici. […] Josef 
Ptáček, kaplan v Hostivici, kaplanem v Tachlovicích. […] 
 
 

Národní politika 
28. ledna 1915 

Strana 6 
 
Trestuhodná svévole. V čekárně třetí třídy na nádraží v Hostivicích bylo častěji poško-
zeno zařízení, a proto byl pobyt ve zmíněné čekárně dovolen pouze v době příjezdu neb 
odjezdu vlaků. Dne 6. ledna však byly opět neznámým pachatelem rozbity dvě petrolejové 
lampy. Jak bylo nyní zjištěno, přišlo do čekárny několik výrostků a jeden z nich, 20letý 
nádenník Josef Černý z Hostivic, uchopil menší stolek a ze svévole udeřil do plynového 
lustru a rozbil dvě lampy. Poněvadž škoda vznikla na nádražním majetku, bylo proti Černé-
mu učiněno trestní oznámení pro zločin zlomyslného poškození cizího majetku. 
 
 

Národní listy 
31. ledna 1915 

Strana 8 
 
Místo zvláštního oznámení. 
Hlubokým žalem sklíženi podáváme svým přátelům a známým truchlivou zprávu, že zemřel 
náš milovaný manžel, otec, bratr, tchán a děd, pan Antonín Vyšín, statkář v Chýni. 
Zesnul po delším utrpení, v sobotu dne 30. ledna 1915 o 8. hodině ranní v 73. roce svého 
života, věnovaného práci a péči o blaho rodiny. 
Pohřeb drahého zesnulého bude se konati v úterý dne 2. února t. r. o 3. h. odp. z chrámu 
Páně sv. Jakuba v Hostivici na hřbitov v Hostivici, kde jeho tělesná schránka bude uložena 
do rodinné hrobky k věčnému odpočinku. 
Zádušní mše svatá bude sloužena ve středu dne 3. února t. r. o 8. hodině ranní v témže 
chrámu Páně. 
V Praze a v Chýni, 30. ledna 1915. 
Jan Vyšín, Václav Vyšín, bratři. Anna Vyšínová, roz. Chalupová, choť. Marie Vyšínová, roz. 
Plichtová, snacha. Otakar Vyšín, vnuk. MUDr. Václav Vyšín, okresní lékař hlav. města 
Prahy, František Vyšín, synové. 
Pohřební ústav král. hlav. města Prahy. – telefon 4909. 24042 
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31. ledna 1915 
Strana 7 

 
Zavraždění stařeny na Hradčanech. Vyšetřování, v němž se horlivě pokračuje, 
nepřineslo na jevo ještě nic nového. […] Postavení policie je v tomto záhadném případu 
tak obtížné, že jsou pravdou slova ředitele Vejříka, který včera prohlásil: „Vyšetřoval jsem 
již desítky vražd, ale takový případ jsme ještě neměli, aby nebyla ani jediná nitka!“ 
A ředitel Vejřík je přece v kriminalistickém oboru uznávaným odborníkem. V soudních 
kruzích se pilně uvažuje, není-li snad vrahem stařeny Bínové onen zločinec, který před 
dvěma roky spáchal vraždu v Hostivicích. Tehdy byla v této obci zavražděna stará mlynář-
ka, a to za okolností, které se nápadně shodují s provedeným na Hradčanech zločinem. 
Osaměle žijící žena přepadena byla večer neznámým pachatelem, který mlynářku srazil na 
postel a usmrtil ji vecpáním hadru do úst. Zločin se udál za bouřky, kdy hrom bil ráz na 
ráz, ale přes to se našli svědkové, kteří při tom nejprudším zaburácení bouře slyšeli z obý-
vací místnosti mlynářky zoufalý výkřik. Ale to bylo všecko, co se zjistilo. Tato vražda, která 
byla soudní pitvou naprosto zjištěna, byla tím záhadnější, že při zavražděné byl nalezen na 
mrtvole sedící veliký pes, který zuřivě na každého štěkal a nikoho nechtěl pustiti k posteli. 
To bylo jistě velice nápadné. Kde byl ten pes, když vrah mlynářku vraždil, a proč svoji paní 
nebránil, když jí hrozilo největší nebezpečí? Ale tato věc zůstala nevysvětlena a zavdala jen 
doměnku k tomu, že se lékaři ve svém úsudku zmýlili, soudíce, že snad mlynářka skončila 
v záchvatu šílenství neobvyklým způsobem sebevraždou. I přes to bylo po pachateli 
pátráno s horlivostí největší, ale všecko namáhání četnictva i policie zůstalo bez výsledku 
a vyšetřování pak bylo zastaveno. A později se přece ukázalo, že mlynářka byla zavraždě-
na a že zhubitel jejího života unikl rukám spravedlnosti! Neboť v jisté zastavárně byl 
nalezen zlatý kříž, který vrah mlynářce uloupil a hned po spáchaném činu zastavil. Kdo 
mlynářku v Hostivicích zabil, neví se dodnes. 
 
 

Národní listy 
16. února 1915 

Strany 4 a 6 
 
Úmrtí. V Hostivicích u Prahy zemřel pan Antonín Staněk, továrník a majitel firmy Staněk 
a Ponec v Hostivicích, člen obecního výboru atd., ve věku 54. let. Výkrop zesnulého bude 
v úterý dne 16. února o 2. hodině odpolední z Hostivic z domu smutku, načež mrtvola 
převezena bude do Prahy, kde pohřeb se koná 17. února t. r. o 3. hodině odpolední 
z chrámu sv. Rocha na hřbitov olšanský do rodinné hrobky. 
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Místo zvláštního oznámení. 
Nezměrným bolem sklíčeni podáváme všem přátelům a známým přesmutnou zprávu, že 
zemřel náš vroucně milovaný manžel a otec, pan Antonín Staněk, továrník a majitel firmy 
Staněk a Ponec v Hostivicích, člen obecního výboru v Hostivicích a okresního zastupitelství 
v Unhošti atd. atd. 
Skonal klidně po delší chorobě v Hostivicích dne 14. února 1915 o ½ 10. hod. večerní ve 
věku 54 let svého, blahu rodiny, závodu a bližních věnovaného plodného života, oddán do 
vůle Nejvyššího. 
Výkrop koná se v úterý dne 16. února t. r. o 2. hod. odpolední v Hostivicích v domě 
smutku, načež tělesné pozůstatky drahého zesnulého do Prahy se převezou. 
Pohřeb koná se dne 17. února t. r. o 3. hodině odpolední z chrámu sv. Rocha na hřbitově 
olšanském do rodinné hrobky. 
Zádušní mše sv. slouženy budou ve čtvrtek dne 18. února t. r. v hlavním chrámu Páně 
v Praze u Panny Marie před Týnem o 10. hod. dopol. a týž den v Hostivicích o 9. hod. 
dopol. 
V Hostivicích u Prahy, dne 15. února 1915. Rodina Staňkova. 
Povozy pro pp. účastníky připraveny budou v den pohřbu o 2 ¼ hodině odpolední na 
Václavském náměstí u paláce Koruna. 
Pohřební ústav král. hlav. města Prahy. – telefon 4909 
 
 

Národní politika 
16. února 1915 

Strana 4 
 
Místo zvláštního oznámení. 
Nezměrným bolem sklíčeni podáváme všem přátelům a známým přesmutnou zprávu, že 
zemřel náš vroucně milovaný manžel a otec, pan Antonín Staněk, továrník a majitel firmy 
Staněk a Ponec v Hostivicích, člen obecního výboru v Hostivicích a okresního zastupitelství 
v Unhošti atd. atd. 
Skonal klidně po delší chorobě v Hostivicích dne 14. února 1915 o půl 10. hodině večerní 
ve věku 54 let svého blahu rodiny, závodu a bližních věnovaného plodného života, oddán 
do vůle Nejvyššího. 
Výkrop koná se v úterý dne 16. února t. r. o 2. hodině odpol. v Hostivicích v domě smutku, 
načež tělesné pozůstatky drahého zesnulého do Prahy se převezou. 
Pohřeb koná se dne 17. února t. r. o 3. hodině odpol. z chrámu Páně sv. Rocha na 
hřbitově Olšanském do rodinné hrobky. 
Zádušní mše sv. slouženy budou ve čtvrtek dne 18. února t. r. v hlavním chrámu Páně 
Panny Marie před Týnem v Praze o 10. hodině dopol. a týž den v Hostivicích o 9. hod. 
dopol. 
V Hostivicích u Prahy, dne 15. února 1915. Rodina Staňkova. 
Povozy pro pp. účastníky připraveny budou v den pohřbu o 2 ¼ hodině odpolední na 
Václavském náměstí u paláce Koruna. 
Pohřební ústav král. hlav. města Prahy. – telefon 4909 10113 
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20. února 1915 

Strany 4 a 8 
 
Dary. Jubilejnímu nadání při c. k. státní průmyslové škole v Praze věnoval p. Ing. Franti-
šek Červený, c. k. profesor a odborný přednosta strojnického oddělení státní průmyslové 
školy v Praze 20 K k uctění památky svého přítele p. Antonína Staňka, továrníka v Hostivi-
cích. 
 
Projev díků.  
Ve chvíli nezměrného žalu nad nenahraditelnou ztrátou předrahého zesnulého, našeho 
milovaného manžela a otce, pana Antonína Staňka, továrníka a majitele firmy Staněk 
v Ponec v Hostivicích, nestačí síly naše, abychom dle citů svých jednotlivě poděkovali za 
všechny projevy úcty k zvěčnělému a upřímné s námi soustrasti, ať již se staly osobní 
účastí na pohřbu, ať věnováním květin na rakev, ať slovy, telegramy neb přípisy útěchy, 
neb jiným způsobem památku jeho uctívajícím. 
Prosíme tudíž, aby tímto způsobem přijat byl výraz vděčnosti ode všech, kdož sdíleli s námi 
hluboký bol. 
V Hostivicích, dne 19. února 1915. Rodina Staňkova. 
Pohřebnímu ústavu král. hlav. města Prahy děkujeme za vzorné a pietní vypravení pohřbu. 
 
 

Národní politika 
24. února 1915 

Strana 8 
 
Dary a příspěvky zaslané naší administraci. Ve prospěch vdovského a sirotčího fondu 
rakouských vojínů věnují vojíni z c. k. zbrojnice v Hostivicích sbírku v hostinci u Hamouse 
4 kor. 
 
 

Národní listy 
27. března 1915 

Strana 3 
 
Dary. Ve prospěch České dětské nemocnice věnovali: […] obecní úřad, Hostivice, 2 K, […] 
 
 

Národní listy 
19. dubna 1915 

Strana 6 
 
Opět se římsa utrhla. S průčelí domu čp. 989-I. v Hradební ulici sřítila se asi 1 metr 
dlouhá římsa a zranila na hlavě 14letou Marii Šlejharovou z Hostivic. Zraněná dopravena 
do židovské nemocnice. 
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Národní politika 
20. dubna 1915 

Strana 7 
 
Opět spadla římsa. V neděli dopoledne spadl s druhého poschodí domu čís. 989-I., 
v ulici Hradební kus chatrné římsy v délce jednoho metru a zasáhl 14letou dělnici Marii 
Šlejharovou z Hostivic na hlavě. Děvče bylo odvezeno do židovské nemocnice a po obvázá-
ní propuštěno do domácího léčení. 
 
 

Národní politika 
5. května 1915 

Strana 6 
 
Zajatí z Přemyšlu. […] Inženýr pan Matěj Jelínek, rodem z Jenečka u Hostivic, který od 
počátku války dlel v Přemyšlu, zaslal nyní svým rodičům do Žalova u Roztok lístek z cesty 
do zajetí ze Samary. 
 
 

Národní politika 
8. května 1915 

Strana 7 
 
Před odjezdem raněn mrtvicí. Ve čtvrtek 6. května o 7. hod. ranní vstupoval v Unhošti 
do vlaku starší pán, který náhle klesl k zemi a za krátko zemřel. V zesnulém poznán byl 
řídící učitel p. Josef Suchoradský z Hostivic. Dle lékařského dobrozdání zemřel řídící učitel 
Suchoradský následkem záchvatu mrtvice. 
 
 

Národní politika 
14. května 1915 

Strana 6 
 
Druhá válečná půjčka. U Živnostenské banky v Praze, jež jest členem konsorcia pro 
subskripci daně prosté 5 ½ % rakouské válečné půjčky r. 1915, upsali kromě jiných 
zejména: […] pan Tom Chlupatý, rolník v Hostivicích, 500 K, […] 
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Zadržení zloději. Kromobyčejná náhoda přispěla včera k zadržení zlodějské společnosti. 
Domovnice Marie Davidová z č. 940-VII. spozorovala totiž, že z tohoto domu vyřítili se 
čtyři otrapové. Pronásledovala je a za přispění několika vojínů, na procházku se ubírajících, 
tři z nich zadržela. Byli to známí zloději: Antonín Celina z Liboce, Ant. Rohla z Hostivic 
a Rudolf Laňka z Vokovic. Čtvrtý, revertent A. Kroužecký, utekl. Zadržení byli dopraveni do 
separace. Vyšetřováním se zjistilo, že vnikli do bytu setníka rytíře Hellicha v čís. 940-VII. 
Setník nalézá se ve válce a jeho choť je v lázních. V bytě bylo vše rozházeno a tři balíky 
připraveny k odnesení. Zloději nic neodcizili a to se stalo zvláštní náhodou. Když totiž byli 
v nejlepší práci, zadul vítr a způsobený průvan přirazil okno. Lomozem zloději se polekali 
a v domnění, že byli spozorováni, zanechali balíky v bytě a utekli. 
 
 

Národní politika 
6. září 1915 

Strana 6 
 
V Hájku koná se o Narození P. Marie 8. září hlavní pouť. Kázati bude v 10 hodin vdp. 
Vlastimil Hálek, farář z Liboce. Zpěvy při zpívané mši sv. v 7 hod. obstarají zpěv. ochotníci 
z Chýně řízením p. Rubeše a v 11 hod. zpěv. sbor z Úhonic, vedením p. učitele J. Gold-
hammra. Procesí přihlášena jsou z Prahy (vyjde od P. Marie Sněžné 7. září v půl 4. odpol.), 
z Třebotova, z Hořelic, Tachlovic a Kladna (s děkanem J. Skálou). Nejbližší železn. stanice 
ku klášteru Františkánskému v Hájku jsou Jenč na dráze Buštěhradské a Litovice na dráze 
Duchcovské. 
 
 

Národní politika 
17. října 1915 

Strana 6 
 
Vlastenecká válečná sbírka kovů. (Z c. a k. ministerstva vojenství.) Pro vlasteneckou 
válečnou sbírku kovů v Praze došly v týdnu, kterého byla sbírána vlna a kaučuk, opět velmi 
značné dary: […] V celku odvedl místní výbor pražský dosud: c. a k. dělostřeleckému 
zbrojnímu skladišti v Hostivicích 45 697 kg různých kovů, mezi tím asi 52 q mědi, 219 q 
mosazi, 4,5 q bronzu, 16 q cínu, 80 q zinku, 78 q olova, 5 q tombaku a 2 q aluminia; […] 
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Odešel tam, kde věčný klid a mír – – 
Podáváme všem přátelům a známým truchlivou zprávu, že zemřel náš nezapomenutelný 
spolupracovník, pan Jan Filipi, správce skladu továrny na šrouby Staněk a Ponec v Hostivi-
cích u Prahy. 
Skonal vzdálen své drahé domoviny, po kteréž tak vroucně toužil, v nemocnici v Krakově, 
podlehnuv zranění na bojišti způsobenému. Zádušní mše svatá sloužena bude ve farním 
chrámu Páně v Hostivicích dne 22. t. m. o půl 8 hod. ranní. 
Zachována bude mu vděčná paměť! 
V Hostivicích, dne 20. října 1915. Továrna na šrouby Staněk a Ponec. 62368 
 
 

Národní politika 
19. prosince 1915 

Strana 8 
 
Fond Fejfarův při Jednotě českých střádalů v Praze II. Tento základ k vydávání 
spisů, směřujících k povznesení mravních sil v národě českém, obmyslili svými příspěvky: 
[…] pí Anna Rybová, choť voj. úředníka, Hostivice, 5 K, […] 
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Rok 1916 

Národní politika 
15. ledna 1916 

Strana 6 
 
Poslední přístřeší. V nepoužívané peci cihelny čís. 5 ve Střešovicích nalezen byl 60letý 
žebrák František Wünsch, příslušící do Hostivic, mrtev. Ve dne chodil po vůkolí po žebrotě, 
na noc pak přespával v opuštěné peci, kde také zemřel. Mrtvola byla odnesena do ústavu 
pro soudní pitvu. 
 
 

Národní listy 
21. ledna 1916 

Strana 4 
 
Převezení padlého hrdiny. Dne 8. června 1915 zemřel v nemocnici v Kolomyji těžce 
zraněný vojín dragounského pluku František Horešovský, syn rolníka v Jenečku u Hostivice 
a byl tamtéž pochován. Rodiče vyžádali si svolení k exhumaci a převezení zesnulého, což 
jim obstaral pohřební ústav K. Fuchse v Praze I na Betlémském náměstí, a padlý hrdina 
bude v sobotu dne 22. ledna v Jenečku pohřben. 
 
 

Národní politika 
22. ledna 1916 

Strana 6 
 
Padl na bojišti. Dnes o 2. hod. odpol. koná se v Jenečku u Hostivic pohřeb v červnu na 
ruské frontě padlého a v Kolomyji v Haliči prozatímně pochovaného pana Františka Hore-
šovského, vojína c. a k. dragounského pluku, syna rolníka pana Jana Horešovského. Exhu-
maci a převoz obstaral pohřební ústav firmy Karel Fuchs ml. Praha, Betlémské náměstí. 
 
 

Národní politika 
22. února 1916 

Strana 6 
 
Zemřelí. Paní Františka Dlabačová roz. Růžičková, vdova po c. k. staviteli, zesnula 
20. února v 72. roce věku svého. Pohřeb ve středu 23. t. m. o 10 ½ hod. v Hostivicích. 
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Národní politika 

5. března 1916 
Strana 5 

 
Čeští zajatci v Novogradu Volyňském. Z ruského zajetí poslal do Prahy svému příteli 
dopis prof. dr. Josef Kudela ze Strážnice na Moravě, jenž byl zajat 23. srpna 1915. Sdělu-
je, že jest zaměstnán v nemocniční lékárně v Novogradu Volyňském. S ním nalézají se 
tam: […] Pospíšil Štěpán z Hostivic u Prahy […] 
 
 

Národní listy 
24. března 1916 

Strana 6 
 
Dary a příspěvky.  
Pomocnému komitétu úřadníků soukromých pro úlevu nouze následkem války propuště-
ných a nezaměstnaných soukromých úřadníků. 
[…] 
Hostivice. Firma Staněk & Ponec, továrna na šrouby K 20,– 
[…] 
 
 

Národní politika 
2. května 1916 

Strana 1 
 
Spolek pro zkoušení a přehlížení parních kotlů v Praze konal v neděli za před-
sednictví vrch. stav. rady dra inž. Rich. Jahna a za hojné účasti v místnostech spolkových 
v Jindřišské ulici čís. 13 v Praze 33. řádnou valnou hromadu. 
[…] Pan předseda věnoval dále posmrtnou vzpomínku zemřelým členům spolku pp.: […] 
Ant. Staňkovi, továrníku v Hostivicích, […] 
 
 

Národní listy 
10. května 1916 

Strana 3 
 
Čtvrtá válečná půjčka.  
Úpisy na IV. rak. válečnou půjčku u Živnostenské banky v Praze. 
[…] Staněk a Ponec, továrna na šrouby v Hostivicích K 5 000,–, […] 
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Národní politika 
10. května 1916 

Strana 4 
 
Úpisy na IV. rakouskou válečnou půjčku u Živnostenské banky v Praze. 
[…] Staněk a Ponec, továrna na šrouby v Hostivicích 5 000 K, […] 
 
 

Národní listy 
14. května 1916 

Strana 9 
 
Čtvrtá válečná půjčka.  
Peněžní ústavy dnes úřadují. Zejtra poslední den úpisů. 
V poslední chvíli.  
Úpisy na čtvrtou rakouskou válečnou půjčku. 
Ústřední banka českých spořitelen v Praze. 
[…] Spořitelna Unhošť pro pp. Marii Linkovou, Litovice, 500 K, […] Josefa Šafaříka, rolníka 
1 000 K, Jos. Henycha 400 K, Tom. Chlupatého, rolníka 2 000 K, Václava Nyklesa, rolníka 
200 K, Václava Jelínka, rolníka 100 K, Fr. Trýba, rolníka 200 K, Jos. Šimáčka, řezníka 
300 K, Obecní úřad 5000 K, vesměs v Hostivicích; […] 
 
 

Národní politika 
20. května 1916 

Strana 4–5 
 
Ze soudu vojenského.  
C. a k. divisní soud v Praze zabýval se těchto dnů za předsednictví pluk. p. Soukupa 
trestním případem 29letého, do Braškova příslušného desátníka 2. pěš. pluku Karla Sterne-
ra, stíhaného jednak pro přečin samovolného vzdálení a přečin proti kázni a pořádku. Děj 
žalobní byl v tomto případě dosti pozoruhodný. Žalovaný desátník pověřen byl dozorem na 
mužstvo, které v dělostřeleckém zbrojním skladišti v Hostivicích roztřiďovalo kovy, sebrané 
známou válečnou korporací, a ubytováno bylo v kasárenské světnici čís. 32, odkud 
8. listopadu m. r. dopoledne ztratilo se pěšáku Mojžíši Predovi z uzavřeného kufru 
34 korun. Poněvadž desátník Sterner, který kritického dopoledne ve světnici cosi kutil, 
zmíněného dne ve třech různých místních hostincích platil útratu vždy desetikorunovými 
bankovkami, ač jinak měl mezi vojáky slušnou hrstku věřitelů, padlo podezření na něho, 
a to tím spíše, ježto ještě dva dny před krádeží jednoho z pěšáků žádal, aby mu od Predy 
sehnal půjčku 1 koruny. Desátník uváděl na svou obranu, že světnici, do níž šel pro 
cigarety, otevřel zcela bez námahy klíčem od jiného pokoje a že dvě desetikoruny zbyly 
mu ze 40 korun, jež došly ho 1. listopadu telegraficky od jeho ženy z Uher. Válečný senát 
pro nedostatek přímějších průkazů obžalovaného od žaloby pro zločin krádeže osvobodil, 
uznal jej však vinným oběma zmíněnými přečiny a vyměřil mu trestem tříměsíční tuho 
vězení. 
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Národní listy 
9. června 1916 

Strana 2 
 
Česká válečná výstava. Na účely české válečné výstavy přispěli hodnostáři a vystavo-
vatelé průmyslového odboru následujícími dary: […] Staněk a Ponec v Hostivicích 10 K. 
 
 

Národní politika 
17. června 1916 

Strana 2 
 
Odložení soutěže hospodářských strojů. Ústřední hospodářská společnost pro králov-
ství České, která za dlouholetého předsednictví J. J. JUDra Bedřicha knížete Schwarzen-
berga získala sobě nezměrné zásluhy o všeobecné povznesení domácího zemědělství jak 
dalekosáhlými výsledky svého srovnávacího pokusnictví s hospodářskými plodinami, tak 
i vybudováním našich hospodářských výstav, které se staly mezinárodním podnikem první 
třídy a podporovaly hlavně rozmach našeho hospodářského strojnictví, přičlenila ku své 
činnosti v posledních letech i pořádání závodů nejnovějších vynálezů v oboru rychlého 
zpracování půdy a sklizně úrody. Mezi tyto podniky náleží v r. 1913 pořádaná veřejná 
soutěž domácích i cizích motorových pluhů na c. k. soukromém velkostatku v Jenči, dvůr 
Litovice, která vzbudila značný zájem i v cizině. Za osobní účasti předsedy těchto závodů 
J. J. JUDra Bedřicha knížete Schwarzenberga súčastnilo se těchto celkem 8 firem, z nichž 
pouze jedna, a sice Českomoravská továrna se svým motorovým pluhem Praga, byla 
česká. Závody se za početné účasti odborníků a hospodářů neobyčejně vydařily, poněvadž 
ale při tomto prvním pokusu nebylo možno s naprostou bezpečností zjistiti přednosti 
jednotlivých systémů různých firem, bylo hned tehdy usneseno, opětovati tyto závody 
v nejbližších letech. Od té doby bylo v tomto oboru i v našem domácím strojírenství dosa-
ženo značných pokroků, které zajisté při příštím závodění veřejnost naše bude moci sledo-
vati. Ředitelstvo Ústřední hospodářské společnosti připravovalo pro podzim roku 1914 
druhou důležitou soutěž, a sice vyoravadel bramborů na velkostatku JUDra Ervína svob. 
pána Nádherného v Chotovinách na najatých pozemcích panem Juliem Polákem, nájem-
cem dvorů v Chotovinách, která však musela být za příčinou vypuknutí světové války na 
příznivější dobu odložena. Poněvadž i dotyčné stroje právě v poslední době byly značně 
zdokonaleny, dá se očekávati, že i tyto závody značně přispějou ku zjednodušení sklizně 
u nás tak rozšířené plodiny a ku příznivému luštění obtíží podzimního vybírání bramborů 
následkem všeobecného nedostatku zemědělského dělnictva. 
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Národní politika 

3. srpna 1916 
Strana 6 

 
Náhlé úmrtí v nemocnici. Do všeobecné nemocnice pražské přišla na poradu 26letá 
služka Anděla Ejmanová z Hostivic, ale na chodbě se skácela a náhle zemřela. Mrtvola byla 
odnesena do ústavu pro soudní pitvu. 
 
 

Národní listy 
8. prosince 1916 

Strana 3 
 
C. k. vojenské velitelství v Praze oznamuje: Pro nanejvýš záslužné účely „válečné 
péče“ složily u c. a k. vojenského velitelství v Praze následující P. T. firmy a osobnosti 
dary, kteréž se tímto co nejvděčněji kvitují: 
[…] Staněk a Ponec Hostivice 10 K, […] 
 
 

Národní politika 
12. prosince 1916 

Strana 3 
 
Dary pro účely válečné péče. C. a k. vojenské velitelství v Praze oznamuje: Pro nejvýše 
záslužné účely „válečné péče“ složily dále u c. a k. vojenského velitelství v Praze násle-
dující P. T. firmy a osobnosti dary, kteréž se tímto co nejvděčněji kvitují: […] Staněk 
a Ponec Hostivice 10 K, […] 
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Rok 1917 

Národní politika 
9. ledna 1917 

Strana 6 
 
Zprávy osobní a rodinné. 
Sňatky. Gustav Dočekal z Hostivic a Mařenka Dykastová z Povlčína slaví sňatek 17. ledna 
1917. 
 
 

Národní politika 
13. ledna 1917 

Strana 16 – inzerát 
 
Asi 60 m³ tlučeného šutru jakož 20 m³ hrubého písku (z Řep) mají se dodati do 
skupiny (hořejší) laboratoři c. a k. dělostřeleckých zbrojních skladišť v Hostivicích a tam do 
šutrových hranolů srovnati. Písemné nabídky o dodání šutru do 22. ledna 1917 na c. a k. 
vojenské stavební oddělení vojenského velitelství v Praze III., Tržiště 20. 36544 
 
 

Národní politika 
14. ledna 1917 

Strana 7 
 
Smrtelně zraněna. V továrně na ruční granáty v Hostivicích u Kladna zraněna byla při 
práci 26letá tovární dělnice Božena Maternová z Motola, a těžkému poranění svému přede-
včírem podlehla. Státní zastupitelství nařídilo soudní pitvu mrtvoly nebohé dělnice. 
 
 

Národní politika 
5. července 1917 

Strana 6 
 
Pohřešovaný rusínský dělník. Ke vzrušujícímu zločinu v Litovicích z Hostivic, kde ruský 
zajatec Abdul Fatakov úkladně zavraždil v lese „Remízku“ 15letého rusínského vystěho-
valce Dyniu, sděluje se, že podnětem vraždy bylo, aby Dyniu oloupil o nové boty, které 
Fatakov zavražděnému vzal, přeřezav šňůrky, aby se nezdržel při zouvání. Abdul Fatakov 
jest národnosti tatarské a vyznání mohamedánského. 
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Národní politika 
11. července 1917 

Strana 5 
 
Válečné vyznamenání. Nadporučík Karel Poláček z Hostivic opětně byl vyznamenán 
zlatým záslužním křížem s korunou na stuze válečné. 
 
 

Národní listy 
12. září 1917 
Strana 3–4 

 
Ze soudní síně. 
Vrahem pro pár bot. Líčení proti 29letému ruskému zajatci Abdulu Fatakovovi, jenž – jak 
již oznámeno – dle žaloby zavraždil polního hlídače Michala Dymiu, aby zmocnil se jeho 
bot, potrvá tři dny, protože předvolána je dlouhá řada svědků, hlavně spoluzajatců. 
Obžalovaný na dotaz řídícího přelíčení nadp. aud. p. dr. Böhrache popíral houževnatě 
jakoukoli spojitost s příšerným činem. V kritické době prý, od půl 2. do 4. hod. odpol. 
v zajatecké ubikaci spal. Opak tvrdí prý jeden jeho spoluzajatec ze msty za to, že ho udal 
pro krádež. Také prý nebrousil nůž ráno před vraždou a rovněž prý neměl na nohou boty, 
nalezené na místě vraždy, aniž prý zastrčil do keře u zdi zajat. ubikace boty zavražděnému 
uloupené. Jediné, co přiznal Fatakov, byl fakt, že v r. 1909 byl přes půldruhého roku ve 
vyšetřovací vazbě pro podezření, že smrtelně pobodal bratra. Konečně popřel Fatakov také 
domnělý svůj výrok, „že by si nedělal z toho svědomí, kdyby zabil nějakého Rakušana.“ Ze 
svědků slyšeno včera 7 civilistů a 12 ruských zajatců, jakož i četnický strážmistr Jos. Zach 
z Litovic, jehož obezřetnosti a důvtipu lze vděčiti za rychlé opatření usvědčujícího 
materiálu. – Obžalovaného hájí adv. p. dr. Gellner, jako soudní znalci fungují voj. lékaři 
pp. dr. Willner a dr. Morgenstern. 
 
 

Národní politika 
20. listopadu 1917 

Strana 2 
 
Dary a příspěvky administraci naší odvedené. Ú. M. šk: […] dílenští úředníci k uctění 
památky † chefa p. A. Staňka, továrníka v Hostivicích 25 K. 
 
 

Národní politika 
29. listopadu 1917 

Strana 4 
 
Ve prospěch Ústřední Matice školské odevzdáno bylo naší administraci: 
[…] 
Hostivice. Dílenští úředníci k uct. pam. šéfa p. A. Staňka, továrníka 25,– 
[…] 
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Rok 1918 

Národní listy 
17. března 1918 

Strana 8 
 
S těžkým smutkem nad zmlklým životem, ukládali jsme v náruč země našeho všemi milo-
vaného synovce Josefa Kleina, studujícího z V. Mořiny, a útěchou byla nám upřímná účast, 
vřelé projevy její všech, kdož s námi naposled ho doprovodili. 
Ve chvílích velkého žalu zahřála duše naše vroucí slova přátelských vzpomínek pp. profe-
sorů berounského gymnasia, Dra Prokeše a Dra F. Tichého. Zpěvy, kterými se rozloučili 
pp. studující s mladým druhem svým, a utěšená slova důst. p. rabína Krause. 
Děkujeme též družičkám a mládencům, všem, kdož z blízka i okolí účastí svou nás potěšili. 
Za otce, dlícího na bojišti, a zarmoucenou matku: 
Max Klein, obchodník s koňmi, Praha-Litovice. 
Gustav Klein, obchodník, Vysoký Újezd. 
Karel Klein, člen král. zem. divadla v Praze. 3509 
 
 

Národní politika 
13. srpna 1918 

Strana 5 
 
Osudný den v továrně. Předešlý pátek došlo v továrně v Hostivicích k neštěstí. Dopo-
ledne popáleny těžce 2 dělnice fosforem, i musily býti dopraveny do všeobecné nemocnice 
v Praze. Vážnější neštěstí se stalo téhož dne o půl 3. hod. odpol. Tři dělnice těžce zraněny 
při neopatrném zacházení s třaskavinami. Dělnice Sobotníková zasažena odlétnuvšími 
střepinami do srdce a zůstala na místě mrtva. Dělnici Chmelíkové z Bělok utrženy ruce 
v zápěstí, roztrženo břicho a prsa a proraženo čelo. Z břicha vyhřezly kličky střevní, takže 
zranění je smrtelné. Také zraněna těžce dělnice Škvorová z Veleslavína na prsou a na 
očích. Obě převezeny na léčení do všeobecné nemocnice. 
 
 

Národní politika 
17. října 1918 

Strana 7 
 
Konaje tímto smutnou povinnost, oznamujeme, že se Pánu Bohu Všemohoucímu ráčilo 
k Sobě na věčnost povolati naši vroucně milovanou a nezapomenutelnou matku, sestru, 
tchýni a babičku paní Annu Stříbrnou, vdovu po rolníku z Lichocevse. Zesnula v Pánu tiše, 
oddána do vůle Boží, po krátkém utrpení v Boušovicích v neděli 13. října o 6. hodině 
večerní v 71. roce věku svého. Tělesná schránka drahé zesnulé bude ve středu 16. října 
t. r. v Boušovicích vykropena, do Hostivic převezena a tam v pátek dne 18. října 
o 11. hodině slavnostně na tamějším hřbitově k věčnému spánku uložena. 
V Hostivicích, dne 17. října 1918. Truchlící pozůstalí. 
11861 


