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Úvodem 
 

V tomto svazku, který navazuje na předchozí dva svazky se staršími novinovými 
zprávami, jsou zařazeny novinové zprávy o Hostivici1 z let 1945 až 1989. Svazek zdaleka 
nepostihuje všechny publikované články. Vychází z výstřižků ze sbírky autora, kterou 
pořídil především Jaroslav Kučera ml., z výstřižků ze sbírky bývalého Hostivického kultur-
ního střediska, která se dočasně nacházejí v držení autora, a z výstřižků zařazených do 
fotokronik města Hostivice (odtud pocházejí všechny zprávy z roku 1977) a z archivu 
Tělovýchovné jednoty Hostivice, z. s., (dříve TJ Sokol Hostivice) či zapůjčených od dalších 
občanů. Přidány byly rovněž zprávy o Litovicích z Rudého práva dohledané pomocí 
vyhledávače projektu Kramerius Národní knihovny v Praze v digitalizovaném archivu 
časopisů Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., na internetových stránkách  
http://archiv.ucl.cas.cz. 

Způsob zpracování zpráv je obdobný jako v předchozích svazcích. Jednotlivé texty 
jsou řazeny chronologicky bez ohledu na to, ve kterých novinách či časopisu byly vydány. 
Pokud je část původní zprávy vynechána (zejména když se zbývající text netýká Hostivice), 
je vyznačena […]. 

Noviny a časopisy z tohoto období se soustředily na budovatelské úspěchy a jen 
výjimečně se v nich objevovala kritika. Stejně jako nedávaly objektivní zprávu o životě lidí 
noviny ze starších dob, v nichž se objevuje množství zpráv o kriminálních činech a neštěs-
tích, ani v tomto případě nejde o přesný pohled na události let budování socialismu. 

 

                                                 
1  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 1945 
[Výstřižek z neurčených novin] 

22. července 1945 
 

Krátká větrná smršť letěla krajem. 
Rozmetaná úroda, zničené ovoce a polámané stromy. 

DL. – Nesnesitelné parno a prudké slunce nevěstily v neděli odpoledne nic dobrého: kolem 
17 hodiny se vybila hrozba černých mraků prudkou větrnou smrští, která se hnala několik 
minut krajem. Pokud pracovalo v neděli večer telefonické spojení, je možno určit hlavní 
pásmo větrné smršti směrem od Berounska na Unhošťsko. U Braškova nastal ohyb, smršť 
se pak přehnala dále směrem k Hostivicům a celkem minula Prahu. Účinky, pokud je bylo 
možno v neděli navečer sledovat, jsou hrozné. Na polích Unhošťska, kde začaly minulý 
týden plnou parou nové žně, byly doslova rozmetány všechny snopy, sestavené pilnýma 
rukama v panáky. Na některých polích nezůstal jeden snop pohromadě. Těžce bylo 
postiženo ovocné stromoví, zvláště v alejích kolem Unhoště, Braškova, Přítočna, Jenče 
a jinde. Krásné vzrostlé stromy byly smrští přelámány jako sirky, ovoce strháno a roz-
metáno po polích a po silnicích. Velké větve a koruny starých stromů zatarasily na mnoha 
silnicích kolem Unhoště silnice a znemožnily na kratší čas dopravu. Silně byl postižen 
zejména Braškov, kde vítr smetl ohromnou stodolu státního velkostatku a zničil krásnou 
ovocnou alej. Škody jsou také v lesích, kde jsou staré a velké borovice polámány po 
stovkách. Menší škody byly hlášeny také z Kladna, kde bylo poškozeno hodně stromů 
a také obytných stavení. 
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Rok 1947 

[Výstřižek z neurčených novin] 
Z fotokroniky města Hostivice 

 
Malý ráj dětem spoluprací dospělých 

Radostná slavnost v Litovicích – Útulek předstihl všechna očekávání – 
Brigádník, který odpracoval 13 a půl pracovního týdne – Komunistické ženy 

se vyznamenaly. 
(fr) Prohlídka dětského útulku v Litovicích,2 ke které byli v neděli kladenští 
novináři pozváni, předstihla všechna jejich očekávání. Málokde – pražské 
útulky nevyjímaje – mají takový, jaký vyrostl v Litovicích z dobrovolné práce, 
jen a jen svépomocí. Vzorný, bezvadně vybavený útulek, velmi dobře řešený, 
čeká na litovické děti. Může jich přijmout až šedesát. Zajišťuje jim všechno 
pohodlí a všechnu péči a jejich matkám uvolní ruce, vždycky tolik potřebné 
k jiné práci, o níž nikdy nemají nouze. A opakujeme, že toto dílo vzniklo jen 
a jen společnou spoluprací, z dobrovolných darů a dobrovolného díla. 

Litovickým zářily oči, když v neděli dopoledne ukazovali svůj útulek zástupcům 
ministerstev a novinářům a chystali se na slavnost, při níž jej ukážou a odevzdají 
veřejnosti. 

„Tohle je soudruh Fiala“. – Neřekl nám mnoho, jenom že má radost a tak. Teprve 
druzí nám řekli, že si nejenom učinil útulek svým dílem jako předseda sociální komise 
MNV, ale že také šel příkladem vpřed. A jak! Je nejlepším brigádníkem útulku, při jehož 
budování odpracoval 547 hodin. Odpoledne na slavnosti zdůraznil referent soutěžní komise 
Kotík, že to znamená 13 a půl pracovního týdne po 48 hodinách. A útulek se začal stavět 
letos v květnu. 

Ten usmívající se starší pán se vzezřením starostlivého táty, to je předseda národního 
výboru Jar. Pachman. Za působení národního výboru, v jehož čele stojí, dokázaly Litovice 
takové dílo. 

Diagram, který novinářům ukázali, zachycuje, co kdo daroval a udělal. Ani ten ovšem 
není úplný. Plán útulku provedl zdarma litovický občan, stavitel Tůma. Práce instalatérské, 
malířské a klempířské provedli zdarma živnostníci. Útulek rostl z darů. Ministerstvo 
zemědělství věnovalo jako základ 10 000 Kčs. Zcela mimořádně se vyznamenaly 
komunistické ženy. Darovaly 12 000 Kčs, nepočítaje v to další 2 000 Kčs, za které 
nakoupily hraček. Svými dary přispělo ovšem mnoho a mnoho dalších – litovičtí branci, 
ostatní politické strany, baráčníci, sportovní klub, SČM, další korporace a mnoho 
jednotlivců. Na odpolední slavnosti ohlásil předseda MNV, že si obec chtěla původně 
vypůjčit – nebylo však toho třeba. 

Jak se pracovalo: 
156 příslušníků KSČ 4073 hodin 
27 národních socialistů 250  
8 soc. demokratů 215 
3 lidovci 53 
62 neorganisovaných  539 
                                                 
2  Školka stávala v ulici Sportovců s litovickým čp. 250. Budova byla později využívána jako výkupna 

sběrných surovin a zbořena. Nyní se na jejím místě staví bytový dům 
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Radostná slavnost 
Přijel na ni i předseda ONV v Kladně arch. Mildorf, který se spolu s ostatními hosty 

a velkým počtem Litovických zařadil do průvodu. Slavnost zahájil předseda MNV Jar. Pach-
man, když předtím zazněla hymna. Referent soutěžní komise zhodnotil zásluhy o společné 
dílo – již třetí, neboť Litovičtí si již vzorně upravili své krásné koupaliště Břve a odevzdali 
mládeži sportovní hřiště. Promluvila zástupkyně ministerstva sociální péče M. Šrámková 
a zástupkyně ministerstva zemědělství M. Seckertová, která pravila: „Nebudu vám nic 
vykládat, ale bude naopak vykládat o vás, aby si to i jinde zařídili podle vašeho příkladu.“ 

Promluvil také předseda okresního národního výboru arch. Jaroslav Mildorf a všichni 
souhlasili s jeho slovy: „Vaše dílo je důkazem, že existuje svornost a budovatelský elán.“ 
Předseda ONV zakončil: „Buďte nám všem i nadále vzorem!“ 

Poté promluvil ještě zástupce ministerstva informací L. Vilímek a předseda MNV 
odevzdal útulek do opatrování Janu Fialovi a předsedkyni Národní fronty žen. Při slavnosti 
účinkoval také dětský soubor litovické hudební školy. A pak už si šli všichni prohlédnout 
útulek, u jehož dveří stáli čestnou stráž dva Junáci. Slavnost skončila písní nejvhodnější – 
Písní práce. 

A ještě pochvalme její organisátory, v neposlední řadě za to, jak dovedli vyjít vstříc 
novinářům. A konečně řekněme, že odpoledne byla v Litovicích v Dělnickém domě 
veselice. – Zasloužená! 
 
 

[Výstřižek z neurčených novin] 
Zapůjčila Jana Kozlová 

 
Dětem se to líbí 

Jde jistě o to, aby se to dětem líbilo, ale jde také o mnohem víc – o to, aby maminky 
mohly s klidnou myslí odejít do svého zaměstnání a věnovat se mu cele bez obav o své 
miláčky. Je v tom trochu závisti u nás dospělých, stojíme-li před dveřmi takové nové, 
novostí vonící dětské školky a díváme-li se, jak přicházejí ti nejmenší se svými rodiči, jak 
se radostně a nedočkavě hrnou, aby už byli u svých stolečků a hraček. A je v tom také 
veliký kus pýchy dívat se na dílo, které je výsledkem překvapivě krásného, svépomocného 
úsilí občanů. 

Co tomu řeknete, že se v malé obci Litovicích u Kladna našlo 256 brigádníků a přes 
dvě stovky jiných osob, kteří si všichni řekli: naši nejmenší musí být dobře ošetřeni i tehdy, 
když jejich matky pracují v továrnách, dílnách, na poli i v kancelářích. A nečekali a dali se 
do práce. Rozpočet přízemní pěkné dřevěné budovy činil asi 200 000 Kčs. Na malou obec 
tedy víc než dost. Je pravda, že přiskočily na pomoc instituce, i ti, kteří oplývají pozem-
skými statky, a je to radostný zjev, že celých 55 % nákladu bylo tak uhrazeno, ale zbytek 
musel být odpracován dobrovolnou prací. Je podivuhodné, že se našlo ihned tolik oběta-
vých srdcí i rukou, které umožnily vybudovat takové dílo: 50 brigádníků tu odpracovalo 
3 703 hodiny a z nich jako prvý Jan Fiala sám 547 hodin. 206 dalších brigádníků odpraco-
valo 1 427 hodin a 256 různých osob celkem 5 130 hodin. Ženy měly na díle veliký 
a krásný podíl, protože se nejen zúčastnily i nejtěžších prací, ale pomohly dokonale vybavit 
pracovny, opatřit celé spousty hraček a dnes ještě pracují v kuchyni, aby své drobotině 
připravily svačiny. 
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Budova je velmi pěkně i účelně zařízena, příjemný pocit pohody a klidu nás provází 

ve všech místnostech. Mnohé bude třeba ještě zařídit, ale vždyť jsou jesle teprve několik 
dní v provozu! Zda tam děti chodí rády? Jedno z nich, jak nám říká pěstounka, nemůže 
ráno ani dospat a v sedm hodin se jich přibatolí se svými maminkami osmapadesát – 
drobotina tří až šestiletá plná nadšení a halasu daleko ven slyšitelného. Z převlékárny míří 
rovnou ke stolečkům a hračkám v herně, která je jim nejmilejší. Tady jsou uspávány 
panenky, tady se stavějí věže a pohádkové stavby z kostek, vaří se na plotýnkách 
a natáčejí mechanické hračky. Tady se zpívá, výská i pláče – jak už to komu přinese den. 
Desátá hodina přiláká je všechny k hrnečkům plným kakaa, kde ruch na chvíli zmlká. 
Úsměv dospělých vyloudí miniaturní umývárna a nizoučké klosety, věru ještě dost vysoké 
pro ty nejmenší. S výjimkou oběda mezi dvanáctou a třináctou jsou děti v útulku po celý 
den a i ten oběd bude brzy pro ně na místě připraven. Řekněte sami, s jakým klidem se 
může každá matka věnovat svému povolání, když ví, že její děcko je v tak krásném 
prostředí a v rukou dobrých pěstounek. Věru, krásnému dílu věnovali litovičtí občané svůj 
volný čas a své síly.       

Ferdinand Bučina 
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Rok 1949 
Vlasta, list rady žen 

23. června 1949 
 

Ráj dětí 
Ne všechny statistiky jsou dnes už radostné, budovatelské. Jsou mezi nimi statistiky 

smutné, jako na příklad úmrtí dítěte, zaviněné nedostatečnou péčí. Potěšitelné na nich je 
jedině to, že procento těchto úmrtí stále klesá. 

V dobách první republiky bylo procento dětské úmrtnosti daleko větší. 
Za to vděčíme v prvé řadě zvýšené péči o dítě. Jako v Sovětském svazu a v zemích 

lidových demokracií, tak i u nás stojí péče o dítě v popředí všech úkolů, které si klade stát. 
To se projevuje zřizováním dětských jeslí a útulků, celé sítě nových škol a poraden, které 
slouží všem dětem bez rozdílu. Dnes už má také celá řada obcí vybudovány vlastní dětské 
jesle a útulky. Ty obce, které nevlastní doposud tuto vymoženost, hledí to dohnat. 
Vybudování se mnohdy kladou do cesty velké obtíže, jako nedostatek vhodných místností, 
nedostatek materiálu a někdy, řekněme rovnou, i pochopení. Ale nebudeme mít, co si 
sami nevytvoříme. Toto heslo už dávno pochopili v Litovicích u Kladna. Svépomocí si vybu-
dovali jeden z prvních zemědělských útulků pro děti, které u nás vznikly po válce. Už 
v roce 1946 upozornil tehdejší předseda místní péče o mládež s. Fiala na neobydlené 
baráky v Ruzyni. Místní komise žen KSČ věnovala 10 000 Kčs na zakoupení baráku 
a všechno ostatní už bylo hračkou. Litovičtí občané si vyhrnuli rukávy a dali se do práce. 
Utvořily se brigády a výsledkem bylo zřízení zemědělského útulku pro děti. A když byla 
stavba skončena, měli radost všichni. Maminky proto, že jim ubude jedna velká starost 
o ty nejmenší, a děti proto, že jsou teď v útulku raději než doma. Útulek je pěkný, světlý 
a je spojen s mateřskou školou. Děti ze školky mohou přejít po vyučovací době do útulku, 
kde se jim dostává stejné péče jako všem ostatním. Denně tu bývá průměrně 55–65 dětí 
od 2 do 6 roků. Denní pobyt je tu od ½ 7. do ½ 7. večer. Matky mohou bez obav o dítě 
odejít do práce, i na koupi. 

Paní učitelko sem, paní učitelko tam, ozývá se ze všech koutů. A paní učitelka 
mateřské školy Blechová, spolu se sl. Hutarovou, vedoucí útulku, a pěstounkami Nejedlou 
a Krupičkovou, umí si s tou drobotinou poradit. 

Na stěně v kuchyni visí jídelníček přesnídávek a svačin. Kakao se střídá s čajem, 
kávou a mlékem. K tomu bývají rohlíčky. Ve čtvrtek odpoledne je párek. Dětem tu chutná 
a jedly by víc než doma. Možná, že se tu bude brzy i vyvařovat oběd. Na to by však 
musely přistoupit maminky, aby odevzdávaly část potravinových lístků. Podobné záležitosti 
nebo stížnosti se projednávají na poradách s matkami. 

Děti skotačí v zahradě útulku. Několik jich leží na malých postýlkách. Chlapci si hrají 
na zedníky a děvčátka je okukují. Běží ke mně hubená, okatá holčička. Je to 6letá Mařenka 
Potůčková. Její tatínek pracuje na Kladně a maminka vypomáhá na statku. „Jak se ti tu 
líbí?“ ptám se jí a snažím se ji zachytit za ručku. Ale děvčátko je jako rtuť. Vysmekne se mi 
z rukou a stydlivě prohodí: „Dobře,“ a už je zase na druhém konci zahrady. Na písku si 
hrají děti s hračkami. Těch hraček by tu bylo zapotřebí nejméně dvakrát tolik. Bylo by 
záslužným činem hračkářských podniků, kdyby věnovaly nějaké hračky litovickému útulku. 
Místnosti útulku jsou vzdušné s velkými okny a stěny jsou vymalovány jasnými barvami. 
A přece tu cosi chybí. Postrádám tu něco, co vytváří dětskou fantasii. Co působí, že dětský 
útulek patří opravdu dětem. Je to umělecká výzdoba, zaměřená na děti. 
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„Tak ráda bych poprosila žáky umělecko-průmyslové školy,“ říká slečna vedoucí, 
„kdyby jejich brigáda nám umělecky vyzdobila stěny, až budeme znovu malovat. Byli 
bychom jim za to všichni opravdu vděčni.“ 

To je tedy zemědělský útulek pro děti v Litovicích. Jeden ze vzorných útulků, který je 
příkladem jiným obcím, ve kterém nejde jen o to, aby měla matka kam dát dítě v době své 
nepřítomnosti, ale kde se už od nejmladšího věku vytváří v kolektivu charakter nového 
člověka. Jak jsme se již zmínili, sejdou se zde děti bez rozdílu. Nevytváří se tu umělé 
přehrady peněz mezi dětmi chudými a majetnými, mezi silnými a slabými. Dětská duše 
jasná a průzračná jako pramen čisté vody, nezkalená lidskými vášněmi, je vždy ochotna 
bezvýhradně dobro přijímat a dávat. 

V. Zahálková 
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Rok 1950 
Rudé právo 

28. března 1950 
Strana 3 

 
Soutěž státních statků o vyšší výnosy a užitkovost 

Pracovní skupiny litovického hospodářství vyzývají k soutěži  
zaměstnance všech státních statků 

Litovice 26. března (RP). – Po výzvě v Mělnickém Vtelně a po výzvě státní strojní stanice 
v Olešné přistupují i státní statky k rozvíjení soutěžního hnutí, zaměřeného na plnění 
hlavních úkolů, vytyčených na únorovém zasedání Ústředního výboru KSČ soudruhem 
Klementem Gottwaldem a ústředním tajemníkem soudruhem Rudolfem Slánským. 

Na nedělní slavnostní schůzi závodní odborové skupiny ROH oznámili pracovníci hos-
podářství v Litovicích, státní statek Jeneč v okrese Praha-západ, že si rozplánovali všechny 
letošní práce, které budou provádět ve skupinách, a vyhlásili skupinové i osobní závazky. 

Současně vyzvali zaměstnance všech státních statků v celé republice k soutěži: 
1. o největší procento zaměstnanců, zařazených v pracovních skupinách a největší pro-

cento skupinových závazků, socialistických závazků jednotlivců a o největší procento 
úderníků; 

2. o největší výnosy v rostlinné výrobě a o největší přírůstky a užitkovost ve výrobě 
živočišné; 

3. o nejnižší náklady ve výrobě živočišné i rostlinné. 

Slavnostnímu vyhlášení soutěže byli přítomni generální ředitel Čs. státních statků 
posl. J. Smrkovský, zástupci státních statků ze všech krajských výborů KSČ, krajských 
odborových rad a j. 

Všechny práce během letošního roku budou na hospodářství v Litovicích prováděny 
ve 14 pracovních skupinách a na určených pracovních úsecích. Vedoucí skupin oznámili 
v průběhu schůze socialistické závazky skupin. Osobní závazky podepsalo 68 zaměstnanců 
hospodářství. Na jednotlivé práce jsou zavedeny úkolové mzdy a prémie. 

Pracovní skupina stájových zaměstnanců, vedená Ant. Novákem, se na příklad zavá-
zala, že po celý rok bude ošetřovat veškerý dobytek, ustájený v kravíně. Stájoví zaměst-
nanci budou třikrát denně krmit a dojit, aby tím zvýšili produkci mléka. Za použití správné 
krmné techniky se zvýší celoroční průměr na ustájenou dojnici na 9 litrů. Průměrná roční 
dojivost tak stoupne z 2 190 na 3 280 litrů na každou ustájenou dojnici. Předepsanou roční 
dodávku mléka splní na 150 %. U mladého a žírného dobytka dosáhnou denních přírůstků 
0,90 kg.  

Řepa cukrovka bude pěstována na 50 ha. Pro všechny práce s pěstováním cukrovky, 
se utvořily na hospodářství tři pracovní skupiny. V každé je 6 žen. Zavazují se, že dosáh-
nou průměrného výnosu 330 q na hektar, čímž splní předepsaný dodávkový úkol na 
163 %. Tržba bude zvýšena o 340 200 Kčs. Všech 18 žen si stanovilo osobní závazky na 
obdělání řepy nejméně na dvou hektarech. Zbývající plocha bude obdělána za pomoci 
místních žen, se kterými pracovní skupiny uzavřou smlouvy. Skupiny budou soutěžit také 
vzájemně mezi sebou. Aby ženy mohly splnit své závazky, jsou v každé skupině také trak-
toristé, kočí a mužské síly, které budou provádět plečkování řepy, pečlivou přípravu půdy 
a další práce. 
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Na schůzi byly dále vyhlášeny závazky skupiny krmičů vepřů, skupiny pro pěstování 
máku, pro sklizeň sena, pro pěstování ozimné řepky a ozimné pšenice, pro ošetřování 
statkových hnojiv a závazky skupiny traktoristů a statkových řemeslníků. 

Osobní závazky vyhlásili také zootechnik a agrotechnik. Krmička vepřů Marie Bryndo-
vá zvýší celoroční průměr přírůstků nejméně na 0,70 kg na kus a den, při průměrném 
stavu 120 prasat. Soudružka Hájková dosáhne na tučném honu výnosu 700 q krmné řepy 
z jednoho hektaru. 

Generální ředitel Čs. státních statků posl. J. Smrkovský pak v závěrečném projevu 
ukázal na úspěchy, jakých dosáhly za poslední rok Čs. státní statky, které nyní již mají více 
než 600 000 ha půdy. Ukazuje se to při jarních pracích, v jejichž provádění jsou státní 
statky daleko před soukromým zemědělským sektorem. Ukazuje to i skutečnost, že v led-
nu a únoru stoupla průměrná dojivost na státních statcích o 7,8 %, ačkoliv dříve v těchto 
měsících vždy klesala. V celoročním měřítku dosahují dnes státní statky průměrného 
denního přírůstku u prasat přes půl kilogramu. 

Poslanec J. Smrkovský pak dále pravil, že význam litovické výzvy spočívá v tom, že 
zaměstnanci přistoupili k uskutečňování socialistické organisace práce, že litovické hospo-
dářství patří mezi ta, která mají rozplánovány práce na celý rok, že tyto práce jsou orga-
nisovány v pracovních skupinách a že všechny skupiny a všichni zaměstnanci podepsali 
závazky. 
 
 

Rudé právo 
8. dubna 1950 

Strana 6 
 

Na státních statcích a strojních stanicích se šíří  
socialistické soutěžení 

V našem kraji se slibně rozvíjí socialistické soutěžení na státních statcích a státních 
strojních stanicích. Výzvu státní strojní stanice v Olešné přijaly všechny strojní stanice 
v kraji. I na státních statcích se soutěžení dobře rozbíhá a některé statky chtějí zavést 
způsob práce státního hospodářství Litovice. 
[…] 
 
 

Rudé právo 
12. dubna 1950 

Strana 1 
 

Pracovníci na státních statcích zvýší výnosy a užitkovost 
Nový Bydžov 11. dubna (RP) – K 1. květnu a k pátému výročí osvobození naší republiky 
Sovětskou armádou vyhlásili své závazky také zaměstnanci hospodářství Stihnov, státní 
statek ve Chlumci n. Cidlinou. Současně na celozávodní schůzi ROH přijali výzvu hospo-
dářství Litovice k soutěži o lepší organisaci práce, zvyšování výnosů a užitkovosti a snižo-
vání výrobních nákladů. 
[…] 
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Rudé právo 

22. dubna 1950 
Strana 6 

 
Větrná smršť v Pražském kraji 

Praha 21. dubna (ČTK). – Ve čtvrtek 20. dubna po 16. hodině se přehnala nad některými 
okresy Pražského kraje větrná smršť s krupobitím. 

Nejvíce byly postiženy obce Bášť, Kojetice, Dolní Chabry na okrese Praha-sever, na 
okrese Praha-západ Přední Kopanina a Nebušice. Dále byly postiženy obce Tursko, Mlče-
chvosty, Hostivice a Litovice. Bouře šla dvěma proudy a poškodila obytné budovy. 

Předseda KNV v Praze arch. O. Beran ještě ve večerních hodinách navštívil nejvíce 
postižené obce v okrese Praha-sever. Krajský národní výbor zařídil potřebná opatření, aby 
postiženým bylo co nejrychleji pomoženo. V pátek ráno se rozjeli úředníci technického 
referátu KNV do obcí, aby zjistili rozsah škody a zařídili dodávky potřebného stavebního 
materiálu. 
 
 

Rudé právo 
26. dubna 1950 

Strana 4 
 

Připravují podmínky pro přijetí Litovické výzvy 
Roztoklaty 25. dubna (RP) – Zaměstnanci na státním hospodářství v Roztoklatech na čes-
kobrodském okrese si dali jako závazek k 1. máji připravení podmínek pro přijetí Litovické 
výzvy. Nechtěli dříve začínat, dokud si nebudou jistu, že budou schopni pracovat takovým 
způsobem, aby v bodech stanovených v Litovické výzvy čestně obstáli. Zaměstnanci se 
rozdělili do skupin a doplňují školením poznatky, které potřebují k převzetí svěřeného 
úseku, s plnou odpovědností. 

V pracích, na které nemohou vlastními silami stačit, jim pomohou ženy z okolních 
vesnic. Uzavírají smlouvy na obdělání určité výměry řepy, takže celkem je na tomto hospo-
dářství tímto způsobem zajištěno jednocení a okopávání 24 ha řepy.  

Na celém statku v Bylanech, k němuž patří jmenované hospodářství, je uzavřeno 
380 smluv na veškeré obdělání řepy na 358 ha. 
 

Většinu závazků již splnili 
Litovice 25. dubna (RP) – Na státním hospodářství v Litovicích na Berounsku si vytyčili 
zaměstnanci májové závazky o 7 bodech. Kontrolou těchto závazků pověřili dílenskou radu 
a vedoucího hospodářství soudr. Sedláčka. Tyto závazky jsou již z větší části splněny. 
Skupina žen, vedená soudružkou Hájkovou, slíbila do konce dubna sebrat na polích kame-
ní a všechny okraje polí upravit, dále odrýt všechny stromy v alejích dříve, než bude zapo-
čato s prací na cukrovce. Tento úkol je, až na několik stromů, splněn. Muži, kteří se 
zavázali k úkolu odpadků okolo stohů a úpravě kompostů, budou také hotovi. Podle třetího 
bodu mají všichni zaměstnanci provést společně úklid dvora a vyzdobit slavnostně budovy. 
To plní v těchto dnech. 
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V dílnách, kde slíbili na počest 1. máje uvést do pořádku všechny stroj a nářadí pro 
nastávající práce na okopaninách, jsou již se vším hotovi a začínají s opravami strojů 
a vozů pro senoseč. V pátém bodě slíbila skupina, pověřená seťovými pracemi, skončit je 
do 20. dubna. I zde je všechno hotovo, kromě cukrovky. Do 20. dubna slíbila skupina sou-
druha Kolského vysadit 300 kusů nízkokmenných topolů kolem drůbežárny. Splnili svůj slib 
na 100 %. 

V posledním bodě kolektivního závazku slíbil vedoucí hospodářství vyjít vstříc 
národnímu podniku Československé cukrovary, aby mohl konat různé pokusy s cukrovar-
nickými semeny. Již vybral pro tento účel vhodné plochy a pro pokusy se již připravuje. 
Soudruzi z cukrovaru začali na poli pracovat. 

Celý kolektiv státního hospodářství Litovice se snaží nejen svoje závazky splnit, ale 
i překročit. 
 

Okres Praha-západ na 1. máj do Prahy 
Praha 25. dubna (RP). – Celý okres Praha-západ se účastní oslav 1. máje v Praze, a ni-
koliv, jak bylo původně rozhodnuto, na okolních oslavách. Severní část, t. j. Čičovice, 
Horoměřice, Hostivice, Jeneč, Kněževes, Kněživka, Libčice, Lichoceves, Litovice, Lysolaje, 
Nebušice, Noutonice, Okoř, Přední Kopanina, Roztoky, Středokluky, Suchdol, Svrkyně, 
Tuchoměřice, Tursko, Úholičky, Únětice, Vel. Přílepy, Žalov, Chýně a Dobrovíz. Sraz 
jmenovaných obcí je před sekretariátem Praha-západ, třída Jugoslávských partyzánů 15, 
kde se obce napojí na okr. Praha 6. Jižní část, t. j. Dobříč, Drahelčice, Dušníky, Ptice, 
Hořelice, Choteč, Chrášťany, Chýnice, Jinočany, Nučice, Ořech, Řeporyje, Stodůlky, Tach-
lovice, Třebonice, Úhonice, Zadní Kopanina, Zbuzany. Sraz uvedených obcí je v Košířích Na 
Zámečnici, kde se obce napojí na okres Praha IV. – Výjimku tvoří obce: Ruzyně, Řepy, 
Zličín. Tyto tři obce se napojí na okres Praha V na Bělohorské třídě U Drinopolu. 
 
 

Květy [?] 
19. května 1950 

Výstřižek zapůjčila Ludmila Žáková z Tachlovic 
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V Tachlovicích jsou vzorní hospodáři 

První úspěch litovického hnutí 
Dostali jsme se se široké asfaltové silnice na prašnou cestu mezi lukami a poli. 

V dálce před námi jde po cestě zástup žen s motykami na ramenou. Vracejí se domů 
s pole. Je to pracovní skupina litovického statku. Vede ji s. Hájková. Blížíme se k litovic-
kému hospodářství. Do čtverhranu stojí tu hospodářské budovy, chlévy, sýpky, stáje. Patří 
k státnímu statku v Jenči. V kanceláři berou právě zaměstnancům míru na uniformy. Je to 
odměna za vzornou práci. Litovické hospodářství patří k nejlepším. Odtud vyšel podnět 
k socialistickému soutěžení. Bylo to 26. března 1950 na slavnostním zasedání v litovickém 
Dělnickém domě, kde se sešli zemědělští úderníci ze všech krajů republiky. 

Litovičtí dovedou hospodařit. Od 1. ledna letošního roku zavedli pevné normy, 
provedli novou organisaci práce. Rozdělili se do dvou brigád, živočišné a rostlinné. Pracov-
ní skupina s. Hájkové, kterou jsme potkali, patří k brigádě rostlinné výroby. Pracovní skupi-
ny se dělí podle pracovišť, druhů zvířat a plodin. Normy, které si Litovičtí zavedli, nejsou 
koženými dogmaty, určují každému zaměstnanci, kolik má práce udělat, zaručují za lepší 
práci větší odměnu. A proto mohli Litovičtí právem vyzvat všechny statky k soutěži, proto-
že sami především dovedli odstraňovat potíže, našli si nové cesty zvyšováním produktivity 
práce. Vyzvali ostatní statky k soutěži o největší počet socialistických závazků v pracovní 
skupině, o největší procento úderníků a o nejlepší hospodářské výsledky. Jejich výzvu 
první přijalo hospodářství v Tachlovicích, které také patří státnímu statku v Jenči. Již 
27. dubna hlásí: „Dosáhli jsme denního průměru 10,1 l mléka na krávu, naše červená 
straka dává denně 31 litrů.“ 

Tachlovické hospodářství má 312 ha půdy, z toho je 273 ha polí. Ve chlévech je 
celkem 162 kusů hovězího dobytka, z toho 53 dojnic. Na celé hospodářství je tu 43 stálých 
zaměstnanců. Po celý rok jim vypomáhá 10 až 23 žen z vesnice, jsou to vesměs manželky 
horníků a dělníků z kladenských závodů. Na pole zbývá 12 stálých sil, ostatní obsluhují 
dobytek, pracují jako opraváři strojů. Statek má čtyři traktory, tři samovazače, lokomobilu, 
mlátičku, řezačku, výfuk na obilí, 3 secí stroje, dvě travní sekačky, obracečku, kromě 
nejdůležitějšího drobného nářadí. Na tolik strojů jsou tu tři koláři a jeden strojník. 

Lidé a stroje se spojili a společnou silou dokončili všechny jarní práce, přípravu k setí 
a sadbě. Úkol byl splněn již 30. dubna, tedy o celých 14 dní dříve, než bylo plánováno. 
Proti loňskému roku je to rozdíl téměř o 20 dní. Uspořili tím statku 112 000 Kčs. A jak toho 
dosáhli? Každý večer se scházejí zaměstnanci k pracovním poradám o rozvrhu práce na 
příští den. Každý ví, co bude dělat, práce je dobře organisována. Stranické školení 
a uvědomování projevilo se v každodenní práci zaměstnanců. Všechny pracovní skupiny 
uzavřely socialistické smlouvy, ve kterých se zavazují zlepšit svou práci a uložili si přesné 
úkoly. Tak předseda závodní rady s. Antonín Patočka, který sám se svou ženou obsluhuje 
84 kusů telat v odchovně, se rozhodl, že dosáhne průměrného denního přírůstku na kus 
0,80 kg. Odchovnu převzali ve špatném stavu, telata byla podvyživena, ve stáji byl nepo-
řádek a hrozily epidemie. Dobytek byl doslova zamořen prašivkou. Vyléčili ho! Zavázali se, 
že budou odchovávat plemenné jalovice, které jim dodá ústřední teletník v Litovicích. 
Pracovní skupina s. Michala Mikuliaka si vzala na starost 15,58 ha brambor od zasázení až 
do sklizně. A chceme dosáhnout výnosu nejméně 160 q po jednom hektaru. Sklidí tedy 
z uvedené výměry 2 493 q brambor a zvýší tím plánovanou dodávku o 293 q. Sedmičlenná 
pracovní skupina s. Františka Mašuta se zavázala socialistickou smlouvou, že provede 
všechny práce spojené se zasetím krmného obilí a krmných luštěnin až po sklizeň tak, aby 
z výměry 8,54 [ha] ječmene sklidila nejméně 28 po jednom hektaru, z 5,06 ha ovsa 126 q. 
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A tak jedna skupina po druhé vyhlásila své závazky, každá má přesně vymezenou práci, ví, 
o co se bude po celý rok starat. Právě tak, jako na poli brigáda rostlinné výroby, i ve 
chlévech brigáda živočišné výroby a její jednotlivé pracovní skupiny zvyšují produktivitu 
práce. Tachlovické hospodářství dostalo přiděleno méně hodnotný dobytek a jen opravdo-
vou péčí a svědomitostí všech obsluhujících se podařilo zvýšit výnosnost a dojivost krav. 
Vždyť na začátku letošního roku nedosahoval denní průměr ani osmi litrů na krávu. 
Koncem dubna mohli Tachlovičtí hlásit denní průměr 10,1 l. Čí je to zásluha? Dojičky Anto-
nie Lavarsové, krmičky Heleny Galbové, ošetřovatelky Josefy Mikuljakové, krmičky Julie 
Pecajové. Ty všechny denně svědomitě a pečlivě ošetřují dobytek, starají se, aby bylo 
krmení plnohodnotné, chlév čistý. Krmička Pecajová je na státním statku v Tachlovicích od 
roku 1945. Je spokojená s prací. Manžel je v hospodářství kovářem. Sama vydělává 
průměrně 3 500 Kčs měsíčně a muž k deputátu 2 000 Kčs. „Mám dva kluky, čtyřletého 
a dvouletého,“ říká, „všechno na nich jen hoří. Žijeme si dobře. Můžeme se hezky 
obléknout a deputát nám stačí pro celou rodinu. Když si jen vzpomenu, jak se žilo u nás 
doma. Otec musel dělat, matka byla sama na celé hospodářství a my jsme jí, jako děti, 
musely od mala pomáhat. Když mi bylo jedenáct let, matka umřela a musely jsme se 
starat samy o sebe. Člověku se ani nechce někdy věřit, když si na to vzpomene, že je to 
možné, že se dneska žije tak snadno a dobře. To se člověku pak také jinak dělá. Když 
udělali Litovičtí výzvu k soutěži, řekli jsme si: co, že my to také nedokážeme? A nejen že 
jsme to dokázali, my jsme je už dnes předstihli.“ 

Jaroslav Jaroš 
 

 
Rudé právo 
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Agrobiologie a zootechnika 

Nezbytnou součástí nové organisace práce je využití všech zkušeností socialistické 
agrobiologie a zootechniky a přenesení jejich znalostí na všechny naše zaměstnance. ČSSS 
na cestě k socialistické velkovýrobě musí organisovat výrobu na vědeckém základě 
s využitím všech poznatků sovětské zemědělské vědy. Musíme kriticky přiznat, že jak ve 
výrobě živočišné, tak i rostlinné, musíme ještě mnoho vykonat, abychom do posledních 
zbytků odstranili primitivismy výroby. 

[…] 
Děláme první pokusy s akcí tučných honů, kde se snažíme dosáhnout rekordních 

výnosů. Soudružka Hájková z Pražského kraje se zavazuje k vypěstování 720 q krmné řepy 
z ha, soudružka Ševčíková s agrotechnikem statku vypěstují 700 q krmné řepy z ha, hos-
podářství Hořovice vypěstuje na 4 ha po 90 q suché vojtěšky, soudruh Jirák z Litovic 
dosáhne u tří dojnic po otelení dojivosti 30 l na kus. Hospodářství Velehrad na statku 
Bojkovice chce opakovat loňský výnos krmné řepy, který byl 1 200 q z ha. 

[…] 
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Rudé právo 

13. června 1950 
Strana 6 

 
Mírové žně na státních statcích v našem kraji 

Praha 12. června (RP) – […] 
Je třeba napravovati nedostatky, jako například ve Větrušicích, kde ani správce ani 

zaměstnanci se nepozastavili nad tím, ž po deště sklizená vojtěška byla uložena na kupu 
a zapařila se tak, že v ní nebylo možno vydržet ruku. Drahé dojící přístroje ležely po dešti 
na zemi, aniž by si toho někdo povšiml. Docela jiný je příklad soudružky Hájkové z Litovic, 
která se přičinila jako funkcionářka strany a závodní rady o to, že celé hospodářství jako 
první pracuje ve skupinách. Sama se zavázala k pracím na 10 měrách řepy. Z toho na 
5 měrách krmné řepy se zavázala dosáhnout výnosu 720 q na hektar. Soudružka Hájková 
si nechce získané zkušenosti nechati pro sebe, ale chce popis všech prací sdělit všem 
zaměstnancům, aby je použili pro příští rok v daleko větší míře. Ještě desítky jiných příkla-
dů ukazují, že pracující lidé chtějí a budou lépe hospodařit. 

[…] 
 

 
Rudé právo 

27. srpna 1950 
Strana 7 

 
Zájezd členů zemědělského výboru NS na státní statky 

Praha 26. srpna (ČTK). – Na pozvání předsedy zemědělského výboru NS, poslance 
J. Smrkovského, gen. ředitele Čs. státních statků, navštívili členové zemědělského výboru 
NS ve dnech 22. a 23. t. m. některé státní statky v Čechách. V Pražském kraji si prohlédli 
hospodářství Litovice, Tachlovice a Hořelice (statek Jeneč), dále hospodářství Červený 
Újezd (statek Unhošť) a konečně hospodářství Hořesedly. 

V těchto hospodářství se seznámili se současným jejich stavem produkce živočišné 
i rostlinné v řepařských oblastech a v Hořesedlích měli zároveň možnost zhlédnout i nově 
založené chmelnice. V kraji Karlovarském navštívili členové zemědělského výboru statek 
Hřebeny, který se přebudovává na plemenářské středisko chovu skotu, vepřů a drůbeže 
po vzoru sovětských plemenářských sovchozů. 

Zhlédnuvše dosažené výsledky, dospěli účastníci zájezdu k závěru, že se státní statky 
stávají vzorem socialistického velkopodnikání. 
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Rudé právo 
12. září 1950 

Strana 5 
 

K neuveřejněným dopisům 
Zneužívala funkce ve svůj prospěch 

Občané z Litovic u Prahy si nám stěžovali na bývalou zásobovací referentku MNV, 
která vystavovala neoprávněně poukazy na povlaky sobě a svým příbuzným, aniž tyto 
poukazy dala schválit zásobovací komisi MNV. Naproti tomu byly mnohým potřebným 
občanům v místě poukazy na ložní prádlo odepřeny. 

Na základě těchto stížností jsme požádali o přešetření případu kontrolní orgány KNV 
v Praze. Kontrola potvrdila tyto nesrovnalosti a na býv. referentku Jar. P***, dále na 
M. V*** a její provdanou dceru Olgu S*** v Jinonicích bylo podáno trestní oznámení. 
Jarmila P*** byla hned zbavena všech funkcí. Do zásobovací komise MNV byli zvoleni noví 
zástupci. 
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Rok 1951 
[Výstřižek z neurčených novin] 

duben 1951 
Z archivu TJ Hostivice 

 
Pochod Míru v Hostivicích 

Sokol Armaturka Hostivice byl pověřen OAV NF Praha-západ3 uspořádáním okresního 
Pochodu míru v Hostivici. Dne 1. dubna shromáždilo se před budovou MNV v Hostivici na 
1 800 osob, které krátce uvítal starosta jednoty bratr Pšenička. O mírových snahách a boji 
za mír promluvil člen OAV NF Praha-západ, po jehož proslovu se vydal mírový průvod na 
pochod. V čele průvodu za státní a sovětskou vlajkou pochodovali činovníci všech 
okresních výborů složek NF a zástupci všech místních složek NF v Hostivici, za nimi pak 
ostatní účastníci pochodu. Mládež a starší osoby v počtu 330 prošla úsek 5 km, 1 460 osob 
pak za doprovodu vojenské hudby a hudby místní skupiny lidových hudebníků úsek 10 km. 
V průvodu byla nesena četná mírová hesla a mírové holubičky. Po ukončení Pochodu míru 
poděkoval bratr starosta účastníkům pochodu za jejich účast a vyzval je k hojné účasti na 
oslavách 1. máje. 

Odpoledne pak před hlavním zápasem v kopané přečetl bratr jednatel Kučera slib 
sportovců, kterým se tito zavázali čestně, slušně a ze všech sil bojovati o vítězství. Zároveň 
vyhlásil zahájení soutěží v r. 1951. 

Jednota se pilně připravuje na Sokolský den, jemuž v předvečer bude předcházeti 
slavnostní akademie, kterou sestavil bratr vzdělavatel Kaplánek. V akci „Sokol patří pracují-
cím“ bylo zatím získáno 55 bratří a sester, 52 nositelů odznaku TOZ4 a v jednotě je založe-
no všech 8 hlavních oddílů sportu. V získávání akci se stále pokračuje. Že je v jednotě 
dosti zkušených bratří a sester, svědčí ta okolnost, že několik z nich jsou činovníky 
okresního výboru Sokola Praha-západ a jeho jednotlivých sportovních složek. 

 
 

Rudé právo 
5. května 1951 

Strana 6 
 

Za rozšíření nové krmné techniky ve výkrmnách 
Ve snaze co nejvíce přispět v boji proti válečným paličům vyměňují si dělníci na 

našich závodech vzájemně zkušenosti. Tak pomáhají zvyšovat rychle produktivitu práce. 
Jejich příkladu následují i pracovníci v zemědělství. 

[…] 
„Tohle už dělám dva roky,“ říká najednou krmička z hospodářství Litovice soudružka 

Bryndová, „jenomže jsem tam nedávala tu melasu a teď vidím, jak na tom záleží.“ 
[…] 

                                                 
3  Okresní akční výbor Národní fronty Praha-západ 
4  Tyršův odznak zdatnosti 
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Hned se hlásí soudružka Bolková z Báště: „Já soutěž přijímám a rozšiřuji ji o nejmen-
ší uhynutí žíru i selat.“ S tím Valík souhlasí a záhy oznamuje hrdě soudružka Bryndová 
z Litovic: „Soutěž přijímám a zavazuji se dosáhnout na 4,20 kg spotřeby krmiv přírůstek 
0,70 kg.“ 

[…] 
 

 
Rudé právo 
1. září 1951 

Strana 2 
 

Jak jsme dosáhli výnosu více než 51 centů pšenice z hektaru 
Právě teď, když jsme se dozvěděli o svolání XIX. sjezdu bolševické strany i o obrov-

ských plánech rozvoje průmyslové i zemědělské výroby, prožívali jsme radostné chvíle při 
výmlatu pšenice. Vždyť jsme po prvé mlátili pšenici setou křížově a sypala tolik, že jsme to 
dosud neviděli. 

[…] 
Ještě další zkušenost nám ukázal letošní vysoký výnos pšenice zaseté sovětskou 

metodou. Poznali jsme, že nestačí jen křížově zasít, ale současně dobře připravit půdu, 
správně pohnojit a pečlivě ošetřovat obilí během růstu, jak to dělají v Sovětském svazu. 
Proč na příklad dosáhli nízkého výnosu – 22 q pšenice i při křížovém setí na hospodářství 
v Litovicích? Proto, že pole bylo seto pozdě, až po řepě, nebylo pořádně zoráno a k setí 
připraveno ani pohnojeno na podzim, kdy hnojení má největší význam. 

[…] 
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Rok 1952 
Sokolské noviny 
20. června 1952 

Z archivu TJ Hostivice 
 

Ačkoliv závodní sokolská jednota Armaturka Hostivice už přes rok upravuje svou tělo-
cvičnu a nemá kromě letního cvičiště jiného místa na cvičení, nesložila ruce v klín a připra-
vila Sokolský den tak, jak se patří na jednu z nejlepších sokolských jednot okresu Praha-
západ. Osmdesát splněných disciplín TOZ, sedm dokončených TOZ, cyklistický terénní 
závod za účasti 38 startujících (byla mezi nimi početně zastoupena i děvčata) a velká účast 
obecenstva při nácviku střelby ze vzduchovky, to nejlépe vyjadřuje brannou náplň Sokol-
ského dne v Hostivicích. 
 
 

Sokolské noviny 
28. listopadu 1952 

 
Nová sokolovna v Hostivicích 

Téměř po dvouleté usilovné práci dokončila závodní sokolská jednota Armaturka 
Hostivice přestavbu své sokolovny a ve dnech 15. a 16. listopadu ji slavnostně otevřela. 

V sobotu večer uspořádali Hostivičtí slavnostní akademii, které se mimo jiné čestné 
hosty zúčastnil i starosta ČOS5 Josef Truhlář. Akademie měla pořad jak tělovýchovný, tak 
i kulturní. V tělovýchovné části zacvičily ženy gymnastická prostné a muži předvedli sletová 
prostná. Vyvrcholením akademie bylo odevzdání Tyršových odznaků zdatnosti 28 novým 
nositelům. Odznaky předal sám starosta ČOS Josef Truhlář, který ve svém projevu vyzdvihl 
význam TOZ pro brannost národa a vyzval všechny přítomné, aby následovali příkladu 
vyznamenaných nositelů TOZ a brannou připraveností aby vedli boj za zachování 
světového míru. 

V neděli večer se představili v nové sokolovně S. Armaturka Hostivice gymnasté 
Tyršova kraje a členové cyklistického oddílu S. Sparta ČKD-Sokolovo. Jejich vystoupení se 
setkalo s velkým úspěchem. 

 
 

                                                 
5  Česká obec sokolská 
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Rok 1953 
Rudé právo 

23. srpna 1953 
Strana 3 

 
Rudé Kladno bylo a zůstane baštou komunismu 

Je tomu něco málo přes osm let, co naše země a náš lid díky historickému vítězství 
slavné Sovětské armády setřásl se své šíje jařmo fašismu. Mnoho lidí však jako by již 
zapomnělo na šestileté barbarské řádění nacistických okupantů v naší vlasti a na šestiletý 
hrdinný boj našeho lidu. 

Tím více je proto třeba přivítat nenáročnou knihu kladenského proletáře Aloise Pěnič-
ky „Kladensko v boji za svobodu“. Je to prosté vyprávění přímého účastníka o tisíci hrdin-
ských činech pracujících lidí Kladenska za šestiletého úporného boje s německými fašis-
tickými utlačovateli. 

[…] 
V kladenském kraji během okupace pracovalo a bojovalo 58 stálých stranických orga-

nisací, 22 ozbrojených stranických skupin a porůznu jednotlivě pracovalo z pověření strany 
432 agitátorů. Strana vedla boj v celém kraji. Řízena stranou pracovala odbojová skupina 
v Kralupech, polopartyzánská skupina v Litovicích a další a další. 

Komunistická strana, bojující v podzemí, se zcela přirozeně a ve stále větším měřítku 
stávala vůdkyní všeho pracujícího lidu a celého národa v boji proti okupantům. 

[…] 
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Rudé právo 
3. září 1953 

Strana 4 
 

Upozornění návštěvníkům leteckého dne 
Ministerstvo národní bezpečnosti upozorňuje všechny návštěvníky leteckého dne, 

který bude 6. září od 9:00 hod. do 21:00 hod na letišti Praha-Ruzyně, na organisaci 
a způsob dopravy elektrickými drahami, autobusy ČSAD, vlaky ČSD, motorovými vozidly 
a příchodu pro pěší. 
[…] 
Doprava vlaky ČSD: 

Z nádraží Praha-střed použijte zvláštních vlaků do stanice Ruzyně. Vlaky z Kladna 
přijedou do železniční stanice Hostivice. 
[…] 
Doprava motorovými vozidly: 

Návštěvníci leteckého dne, jedoucí všemi motorovými vozidly, použijí k příjezdu na 
jednotlivá parkoviště těchto určených silnic: 

Od Plzně – odbočí v obci Rudná přes Chýni do Jenče, směr Dobrovíz, dále kladenskou 
na Kněževes k parkovišti. – Z Prahy – Smíchov – Motol (z Plzeňské přes Zličín, Sobín, 
Hostivice) na Jeneč, Dobrovíz a kladenskou k parkovišti. – Od Karlových Var – přes Jeneč 
a dále jako od Plzně. 

 
Příjezdní cesty, kterých použijí návštěvníci z východních a severních částí Prahy, okresů 
a krajů:  
[…] 

Motorová vozidla, která se nezúčastní leteckého dne a jedou z kterýchkoli částí re-
publiky, použijí objížďkových silnic pro svedení dálkové dopravy, a to buď ve směru na 
Kladno a Slaný objížďkou před Podbabu, Sedlec, Suchdol, Černý Vůl na Velvary, nebo dále 
na Kladno přes obec Tuchoměřice a Středokluky. 

Motorová vozidla, jedoucí směrem na Plzeň a Karlovy Vary, nebo opačně do Prahy 
a jiných krajů republiky, použijí objížďkové trasy po plzeňské státní silnici směrem na 
Radost, Chrášťany, Litovice, na karlovarskou silnici přes Jeneč směrem na Karlovy Vary, 
nebo po plzeňské silnice ve směru na Chrášťany, Rudná, směrem na Plzeň. 
[…] 
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Rok 1954 
Československý sport 

25. března 1954 
Z archivu TJ Hostivice 

 
Z výroční schůze Spartaku Hostivice 

Zdařilou výroční členskou schůzi uspořádal Spartak Hostivice. To proto, že si na ní 
soudruzi, hlavně v bohaté diskusi, osvětlili řadu dosavadních nedostatků a rozhodli se 
nastoupit cestu k jejich rychlému odstranění. Pomůže k tomu především nově zvolený 
výbor jednoty a rozhodnutí všech zaměřit co největší pozornost především na zásadní 
úkoly: Splnit úkoly plánu rozvoje tělesné výchovy, získat 30 nových členů, 25 nositelů 
odznaku zdatnosti PPOV6 a 15 nositelů výkonnostních tříd, dále navázat nejtěsnější spolu-
práci se závodní radou podniku a co nejvíce rozvinout činnost cvičitelského sboru a prohlu-
bovat ideologickou práci mezi členy, především pomocí besed při cvičení. 

 

                                                 
6  Odznak Připraven k práci a obraně vlasti 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada B – svazek č. 3 
Hostivice ve starých novinách v letech 1945 až 1989 25 
 

 

 

Rok 1956 
Rudé právo 

31. srpna 1956 
Strana 4 

 
Doprava autobusy ČSAD o Leteckém dnu 

V neděli 2. září zavádí ČSAD n. p. Praha, pro návštěvníky Leteckého dne kyvadlovou 
autobusovou dopravu k letišti Ruzyně od konečné stanice el. dr. č. 1 (Bílá Hora) a č. 15 
(Košíře) a dále ze Slaného a Kladna. 

[…] 
Dále se cestující upozorňují, že pro uzávěru přístupových silnic k letišti bude 2. září 

zastaven po celý den provoz na tratích 
01015 Praha–Tuchoměřice 
01019 Praha–Nebušice 
01020 Praha–Horoměřice–Holubice 
01021 Libčice n. Vlt.–Holubice 
01033 Praha–Břve 
01115 Praha–Zličín–Bílá Hora–Ruzyně letiště 

Karlovarská státní silnice bude uzavřena od obce Jeneč a kladenská státní silnice od 
obce Středokluky. Autobusy pravidelných tratí ze směru Karlovy Vary, Kladno, Slaný, Most, 
Louny, Chomutov pojedou objížďkou Středokluky nádraží–Dobrovíz–Jeneč–Litovice–Břve–
Chrášťany–Košíře–Smíchov–Florenc. 

[…] 
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Rok 1957 
Svoboda 

6. prosince 1957 
Z archivu TJ Hostivice 

 
Zátopkovi v hostivickém Sokole 

Tělovýchovná jednota SOKOL HOSTIVICE uspořádala v rámci zimní přednáškové 
kampaně zdařilou besedu, které se zúčastnili manželé Emil a Dana Zátopkovi. Pořad 
besedy zahájil kulturně propagační pracovník Sokola proslovem, v němž bylo vzpomenuto 
40. výročí Velké říjnové socialistické revoluce a jejího významu pro tělovýchovu. 

V pořadu besedy účinkoval hudební soubor Sokola. Po recitaci a ukázkách rytmiky 
nastoupilo 17 členů, kterým byly uděleny odznaky PPOV. Odznaky nositelům předal 
osobně zasloužilý mistr sportu a světový rekordman Emil Zátopek. Manželé Zátopkovi pak 
zajímavě a poutavě vyprávěli zážitky ze své bohaté sportovní činnosti. Četné obecenstvo 
bylo s náplní besedy spokojeno. 
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Rok 1958 
Rudé právo 

16. dubna 1958 
Strana 2 

 
Dva obrázky z našich polí 

Na polích kolem Prahy je již čilý ruch. V Hostivicích jsme viděli traktoristu z místního 
střediska STS a členy JZD. Zatím co JZD osévá menší celky a projíždí branami mokrá místa 
na velkých lánech, aby rychleji proschla, traktoristé se věnují práci na velkých lánech. 

Pásové traktory jsou využity ve dne i v noci. V noci jimi připravují půdu k setí, ve dne 
pak táhnou za sebou agregáty, složené ze tří velkých secích strojů. Kolové traktory pracují 
v prodloužených směnách. 

Jiný obrázek, pokud jde o využití strojů, jsme viděli u Litovic. Traktorista jenečského 
státního statku J. Týb měl za svým pásovým traktorem jen 6 m dlouhý smyk. A to je 
podstatný rozdíl proti Hostivickým. Není přece jedno, zda traktorista připraví o třetinu půdy 
méně, než mu dovolují možností. O to později se přistoupí i k setí. Příkaz dne, kdy je každý 
osetý hektar dobrý, vyžaduje využít každého stroje v co největší míře. (-kas-) 
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Rok 1959 
Rudé právo 
5. srpna 1959 

 
V Hostivicích již začali 

Uplynul červenec, v němž hostivická tělovýchovná jednoty si popřála trochu oddech 
po okresní spartakiádě. Ale výbor jednoty ruce v klín nesložil. Jednou z hlavních otázek se 
stal nábor mužů. V jednotě cvičí sice poměrně slušný počet (ve vztahu k jiným, velkým 
jednotám) 19 mužů. V Hostivicích jsou však schopni získat mnohem více cvičenců. Probrali 
všechny možnosti a výsledkem byl závazek – připravit na II. celostátní spartakiádu 
48 mužů. 

Představuje to značný úkol. Výbor Sokola Hostivice však nezůstane osamocen. 
Vydatnou podporu jednotě poskytuje stranická organisace. Soudruzi ve stranickém výboru 
znají závazek tělovýchovné jednoty a podnikli již první kroky. V červenci se konaly dvě 
besedy na námět „Úkoly komunistů před II. celostátní spartakiádou“. Přednášeli na nich 
předseda tělovýchovné jednoty V. Pšenička a výchovně propagační pracovník J. Kaplánek. 
Pořad besed zpestřil barevný film. Natočil jej na letošním veřejném cvičení Sokola 
Hostivice a na okresní spartakiádě v Roztokách ředitel školy M. Šrámek. Mluvené slovo, 
film a osobní prožitek většiny vedly k jedinému možnému závěru: k zájmu osobně se 
podílet na přípravách tak krásné události, jíž bude II. celostátní spartakiáda. 

Když beseda skončila výzvou, aby se hlásili noví cvičenci, přihlásil se první předseda 
stranické organisace soudruh A. Kalina, pak další členové výboru. Není pochyb, že příklad 
komunistů strhne ostatní. 

Tělovýchovná jednota v Hostivicích začala od 3. srpna s pravidelným cvičením. Náčel-
ník jednoty J. Švihálek spolu s dalšími cvičiteli se postará o to, aby nově přihlášení dobře 
zvládli tu část cvičení, kterou veřejnost viděla již na letošních okresních spartakiádách. 
A od 1. října pak budou moci všichni společně zahájit další část nácviku, jíž ukončí celou 
skladbu pro krajskou spartakiádu a pro Strahov. 

Nejen muži, ale i ženy se budou celý srpen pravidelně scházet. Zatím znají „Rozsé-
vačku“. Ale učarovalo jim také cvičení s kuželi. Proto se nyní této náročné skladbě budou 
věnovat. 

Mají před sebou velmi blízký, konkrétní cíl. Začátkem září se bude konat v sousedních 
jednotách – ve Zbuzanech a v Jinonicích – veřejné cvičení. Přijdou tam i cvičenci z Hosti-
vic. Vždyť je to nyní jeden z úkolů – secvičovat se ve větších celcích. Prostě – tak jako 
v Hostivicích – učinili všechno pro to, aby II. celostátní spartakiáda byla opravdu nádher-
ným dílem… (r) 
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Svoboda 

3. října 1959 
Z archivu TJ Hostivice 

 
Příklad Sokola Hostivice 

Vytvořit v jednotách pěkné prostředí 
Dobře se daří práce tam, kde si vytvoří v jednotách dobré, soudružské prostředí. 

Příkladem takové práce je Sokol Hostivice, kde kromě jiného již delší dobu pořádají velmi 
zajímavé členské besedy, které se těší pravidelně velikému zájmu všeho členstva. Na 
poslední z nich, která se konala minulou sobotu, byla účast 318 členů a občanů obce. 
Členové jednoty oslavili 30 let práce soudružky Řehákové-Cílkové v tělovýchově a uvítali 
ve svém středu i čestné hosty, mezi jinými i člena předsednictva KV ČSTV Košice s. Gaspa-
ra. V přestávce kulturního pořadu vyprávěla soudružka dr. Matějcová o svých dojmech ze 
Světového festivalu mládeže ve Vídni. 

Možná, že řeknete, že uspořádat takovou besedu je maličkost, ale není tomu tak. 
O práci Sokola Hostivice dnes hovoří s uznáním celá obec. A v takové atmosféře úzké 
spolupráce s občanstvem se pak budou dobře dařit i veškeré přípravy na II. celostátní 
spartakiádu. 
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Rok 1966 
Průkopník 

10. listopadu 1966 
Z archivu TJ Hostivice 

 
Malá tělocvična, velké výkony 

Minulou sobotu se v Chuchli místním pořadatelům podařilo vytvořit optimální 
prostředí pro okresní soutěž v pódiových vystoupení. Dobré technické zajištění i zájem 
diváků byly výsledkem snahy pracovníků Sokola Jaromíra Melichara, manželů Neuman-
nových i ředitele místní školy soudruha Jindřicha. 

Soutěž vyhlásil na jaře okresní odbor ZTV. Byla radost pozorovat účinkující, s jakým 
zaujetím se snažili předvést skladby tak, aby dosáhli co největšího ocenění. Sbor 
rozhodčích byl z členů okresních a krajských cvičitelských sborů, ředitelem závodu Josef 
Babica. 

Počet bodů u žádného vystoupení neklesl ze sta možných pod 80. Bodovala se 
hodnota ideověvýchovná, tělovýchovná, estetická a provedení. Přihlíželo se k původnosti, 
k přiměřenosti, srozumitelnosti a účinnosti cviků, k hlediskům zdravotním, jednotnému 
stylu skladby, k využití prostorových změn, k souladu s hudbou, k vkusnému a vhodně 
volenému úboru a k přesnosti provedení. 

Jako první nastoupil kolektiv cvičenců z Hostivice se skladbou „Pytel blech“ (autor 
Bohumil Roubal). Umístila se jako první v kategorii pro žactvo s 89,5 bodů. Na druhém 
místě v téže kategorii skončila skladba pro žáky a žákyně „Pohybem ke zdraví a zdatnosti“ 
(autoři: Melichar, Čoudek a Nachtigal) s počtem 84,5 bodu. Předvedli ji žáci z Chuchle. 
Byla určena k masovému vystoupení a diváci ji mohli vidět v létě na olympiádě v Radotíně. 
Na třetím místě v kategorii žáků se umístil kolektiv žákyň z Hostivice se skladbou 
„Švihadla“ autorky Ludmily Toporné. 

V kategorii dorostenek první místo získala skladba Květy Blätterbauerové z Hostivice 
„Dorostenky a rytmus“, která dosáhla v celé soutěži vůbec nejvyššího bodového ocenění – 
91,1 bodů. Druhé místo a 90,3 bodů získal kolektiv ze Řevnic se skladbou „Stuha a míč“ 
autorky Marie Liškové. Třetí místo této kategorie obsadil kolektiv ze SVVŠ7 Modřany (počet 
bodů 83) se skladbou „Tajemství mládí“ autora Blahoslava Brožka. 

Náročná skladba pro vyspělé ženy „Radost z pohybu“ autorky Vlasty Sejkové, kterou 
zacvičily cvičenky TJ Zbraslav, získala 87,2 bodu. 

Všechny skladby byly zaměřeny na správné využívání zájmů určitých věkových skupin 
cvičenců. Například ženy velmi rády cvičí při hudbě průpravné cviky pohybové výchovy, 
žáci a dorostenci mají smysl pro rychlejší a náročnější produkci, dívky si zase rády zatančí 
při moderní hudbě. 

Člen předsednictva ústředního odboru ZTV, zasloužilý cvičitel G. Kouřimský, velmi 
kladně hodnotil tuto akci okresního odboru ZTV, která byla zatím první ve Středočeském 
kraji. 

Věra Pavlová, Frant. Čoudek, pracovníci okresního odboru ZTV 
 

                                                 
7  Střední všeobecně vzdělávací škola, tj. gymnázium 
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Rok 1967 
Svoboda 

27. května 1967 
 
Plány hostivického komunálu * Všestranné služby motorizovaným pocestným 

Motel na karlovarské 
Začalo to vlastně tím, že Láďa Král přišel z odborové rady do Hostivického komunál-

ního podniku projednávat kolektivní smlouvu. Mluvilo se o provozně nevyhovující autodílně 
v Jenečku, zástupci „komunálu“ vyrukovali s nápadem postavit novou autolakovnu. 
„Taková autolakovna, když má být trochu k světu a když má vyhovovat všem bezpečnost-
ním předpisům, přijde pomalu na milión. Když už budeme investovat, tak aby to bylo něco, 
co rušná karlovarská silnice potřebuje jako sůl – kompletní autoservis…“ Dnes už ani 
nevím, vypráví ředitel komunálu soudruh Čížek, kdo to tehdy řekl, ale cítili jsme to všichni. 
Myslím, že soudruh Veselý z průmyslového odboru. 

A pak to šlo jako při řetězové reakci, nápad rodil další nápad. Když autoservis, proč 
ne benzínové čerpadlo, když kompletní opravárenské zařízení, proč ne motel a když už 
motel, proč by tu nemohla být holičsko-kadeřnická provozovna, restaurace… 

A tak počítali a plánovali, dohodli se, že si na stavbu vypůjčí v bance, protože výpočty 
řekly, že celkové náklady budou pět a půl miliónu s návratností za deset let, že se takový 
podnik vyplatí. Stavitel Fišer z Xaverova udělal plány, komise schválila staveniště na místě 
bývalého hliniště proti mlékárně, projektový úkol byl v místě projednán, do konce roku 
mají být hotovy prováděcí projekty, příští rok se začne, a když by to mělo všechno klapat, 
jak je věc připravená, měl by už v roce stát na karlovarské silnici v Hostivici nový motel. 

Záměr uvažuje začlenit do autoservisu i půjčovnu motorových vozidel. Park by měl 
deset „embéček“ a deset vozů Volha. Uvažovaná kapacita motelu je čtyřicet pokojů, z toho 
dvacet dvoulůžkových a dvacet pokojů vícelůžkových. Autoservisní služba by měla 
poskytovat okamžité služby motoristům, jako je mytí vozidel, prohlídky elektrovýzbroje, 
promazání vozidla, nastříkání protikorozním lakem, oprava pneumatik a všechny ostatní 
služby. 

„Víš, já bych si představoval, že by to měla být dokonalá služba všem pocestným,“ 
vyprávěl vedoucí hostivické autodílny Vladimír Tichý, když jsme se tam v tom „krcálku“ 
v Jenečku skláněli nad plány. „Služba, která by kvalifikovaně udělala kolemjedoucím 
motoristům každou opravu. Ne žádná specializovaná fabrika a podle toho musíme zajistit 
lidi a zařízení – všestranné odborníky a víceúčelové stroje.“ A snesl prospekty, které si 
přivezl z nedávné cesty Německou demokratickou republikou. 

Z jedné strany Král, z druhé Tichý a v přívalu technických dat se pomalu tvořil 
obrázek budovaného autoservisu… 

Každý vůz přicházející do provozní haly projde nejprve mycím boxem vybaveným 
pneumatickým zvedákem a servisní stěnou. V mycím boxu bude zajištěna  vedle umytí 
vozu výměna oleje a převodovky, mazání podvozků a postřik protikorozním přípravkem, 
doplnění vody a vzduchu. Pokud zákazník nebude vyžadovat dalších služeb, vyjede vůz 
z boxu ven, jestliže ne, přejede auto do provozní části. Tam odborníci seřídí brzdy, opraví 
řízení, seřídí sbíhavost kol. V další části provozu se budou opravovat motory, po těchto 
opravách přejede vůz na plochu určenou pro úpravy – čalounění, sklenářství, elektrická 
výzbroj, světla. 
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„Nikterak se nebojíme pustit se do tak náročného podniku,“ přesvědčuje ředitel 
Čížek. Když jsem viděl ty mladé nadšence kolem, rád jsem mu věřil. 

Motel má mít šest podlaží. V přízemí bude restaurační místnost s osmdesáti místy pro 
hosty, přípravna jídel, provozovna kadeřníka a vzhledem k tomu, že zařízení bude sloužit 
motoristům, sprchy a umývárny. Objekt nad prvým podlažím vytváří obrazec písmene U. 
Křídla jsou ubytovací prostory, ve spojnici má být schodiště s výtahem. V každém podlaží 
se počítá s osmi pokoji. Každý pokoj má mít hygienické jádro s předsíní, v něm WC, 
umyvadlo, sprchový kout a vestavěnou skříň. 

Vedle motelu budou garáže půjčovny a na ně bude konstrukčně navazovat objekt 
komunálních služeb, do kterého chtějí Hostivičtí soustředit v budoucnosti různé druhy 
služeb.8 

Eduard Škoda 
 
 

                                                 
8  Záměr nebyl nikdy realizován 
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Rok 1971 
Rudé právo 

18. listopadu 1971 
Strana 4 

 
Společenská kronika 

Dnes, 18. listopadu, je tomu 8 let, kdy nás navždy opustil můj manžel, otec a dědeček 
s. Ladislav Hokův ze Žatce, rodák z Litovic u Prahy. Prosíme ty, kteří ho znali, věnujte mu 
s námi tichou vzpomínku. – Manželka, synové a dcery se svými rodinami. 11155-V 
 
 

Rudé právo 
20. listopadu 1971 

Strana 6 
 

Společenská kronika 
Dne 20. 11. 1971 je tomu rok, co nás navždy opustila naše drahá maminka a babička paní 
Anna Holubová z Litovic. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. – Rod. Holubova a Trýbova. 

84366-V 
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Rok 1972 
Rudé právo 

18. listopadu 1972 
Strana 6 

 
Společenská kronika 

18. 11. 1972 je tomu 9 let, kdy nás navždy opustil náš manžel, otec a dědeček s. Ladislav 
Hokův ze Žatce, rodák z Litovic u Prahy. Prosíme, kdo jste ho znali, věnujte mu s námi 
tichou vzpomínku. – Manželka, Láďa, Luboš, Tonda, Jarka a Marie s rodinami. 4718-C 
 
 

Svoboda 
7. prosince 1972 

 
Hostivice budou pěknější 

MNV v Hostivicích má velmi pěkný závazek uzavřený na počest 25. výročí únorového 
vítězství. Závazek byl přijat na plenárním zasedání 2. listopadu a zařazen do celookresní 
soutěže NV Praha-západ na rok 1973. Mimo jiné se v něm říká: „MNV, ale i všichni občané 
organisovaní v složkách NF vyjadřují svůj vztah k socialistickému zřízení a jeho vedoucí síle 
KSČ.“ Závazek má tři hlavní body: zlepšení agitační, politickovýchovné a kulturní činnosti, 
životního prostředí i vzhledu obce a další rozvoj a zkvalitnění služeb. 

Ke zlepšení životního prostředí a vzhledu obce je plánováno několik zajímavých akcí – 
především dokončení lékárny, úpravy parku na Husově náměstí, klubovna pro SSM,9 první 
etapa kanalisace v Tyršově a Čkalovově ulici,10 dále kanalisace, která umožní dokončení 
družstevní výstavby u bažantnice,11 vybudování čistící stanice, dokumentace a přístavba 
školní jídelny a šatny, zakončené v roce 1974 atd. Dále se počítá s úpravou některých 
chodníků s bezprašným povrchem, zvláště tam, kde je velká frekvence chodců. Ve spolu-
práci s podnikem Potraviny Praha-západ pak zajištění přípravných prací pro výstavbu 
nákupního střediska. 

(ač) 
 
 

Rudé právo 
2. prosince 1972 

Strana 6 
 

Společenská kronika 
S bolestí v srdci vzpomeneme dne 6. 12. 1972 prvního výročí, kdy nás navždy opustil můj 
dobrý manžel, starostlivý tatínek a dědeček soudruh Josef Částka z Prahy 6, rodák z Lito-
vic u Prahy. Kdo jste znali jeho ušlechtilou povahu, vzpomeňte s námi. Manželka, syn, 
dcera s rodinou. 81542-C 

                                                 
9  Socialistický svaz mládeže 
10  Čkalovova ulice v Hostivici nikdy nebyla, snad je míněna ulice V Čekale 
11  Sídliště Na Pískách 
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Rok 1973 
Vlasta [?] 

[Den vydání nejasný] 
 

Štědrý dar života 
I když se lidský věk stále víc a víc prodlužuje, je ještě vzácností oslava stých naroze-

nin. Taková nevšední záležitost přestává být soukromou věcí toho, koho se týká. V tomto 
případě je jubilantkou bývalá zemědělská dělnice paní FRANTIŠKA FENCLOVÁ z Hostivice 
na okrese Praha-západ. Narodila se 25.9.1873 v Nezabudicích u Rakovníka a od svých 
deseti let sloužila u sedláka. V rodině s několika dětmi nebylo snadné uhájit i skromné 
živobytí. 

Františka dospěla a vdala se za dělníka na statku. K bydlení dostali malou deputátní 
místnost ve dvoře. Dvě děti jim zemřely, ale později se jim ještě narodila dvě děvčátka. 
Rodinné štěstí však netrvalo dlouho, paní Fenclová ovdověla, když bylo dcerkám 12 
a 9 let. Nevdala se již, i když měla příležitost. Co kdyby děti náhodou dostaly nehodného 
otčíma? A tak se raději prala se životem sama a všechno zvládla, ačkoliv jí to odčerpalo 
hodně sil. A jak život ubíhal, jednou nastal čas jít do důchodu. Přemýšlela, jak by ještě 
mohla být užitečná, a vymyslela si to dobře. Pomohla vychovávat vnoučata, pravnoučata 
i děti ze sousedství, aby mámy měly alespoň trochu volnější ruce na domácnost. Všechny 
na to dodnes vděčně vzpomínají. 

Co si myslí stoletá babička, když tak pokojně sedí? Vrásčitá tvář i ruce, oči a sluch se 
snaží obsáhnout všechno, co se kolem děje, i když ji to stojí hodně námahy. Už je pryč 
doba, kdy ještě četla noviny a VLASTU třeba s lupou v ruce, když už to jinak nešlo. A jak 
prý se dovedla rozzlobit, když se dozvěděla, že někdo někde by chtěl válku! Žije u své 
ovdovělé dcery paní Smolákové, hmotné starosti nemá. Náš stát se dobře stará o ty své 
občany, kteří jsou na zaslouženém odpočinku. A tak se nezapomnělo ani na její vzácné 
životní jubileum… 

Na národním výboru v Hostivici mají hezkou, moderní obřadní síň, ve které se konají 
svatby, vítání občánků a předávání průkazů mladistvým. Jako první v dějinách obce se zde 
konala oslava stých narozenin. Nebyl to dlouhý obřad, aby jubilantku příliš neunavil, ale 
byl opravdu důstojný, po všech stránkách dobře připravený. Dík za to patří především 
celému sboru pro občanské záležitosti a matrikářce Blance Bártové. 

Slavnost zahájil proslovem předseda místního národního výboru Ladislav Chaloupka 
za přítomnosti rodiny jubilantky, jejích přátel a známých, pionýrů a dětí z mateřské školy. 
Oficiálních gratulantů bylo tolik, že opravdu nelze všechny vyjmenovat. Byli zde například 
zástupci ONV Praha-západ, kteří mimo jiné přinesli i osobní dopis ministra práce a sociál-
ních věcí ČSR Emiliána Hamerníka, za místní organisaci Českého svazu žen blahopřála 
předsedkyně Blažena Šmídová,12 dostavili se zástupci ředitelství Státního statku Jeneč, kde 
– jak řekli – zanechala paní Fenclová půl života. 

Bylo vysloveno mnoho vřelých slov, předáno množství květin a krásných dárků, bylo 
vidět hodně dojatých tváří a očí, kterým se nepodařilo uhlídat slzy. Velice pěknou slavnost 
zakončil přípitek jubilantce a upřímné přání, aby ještě hodně dlouho byla mezi námi. 

Anna Hartlová 
Foto František Jebavý 

                                                 
12  Správně Schmidová 
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Rok 1975 
Rudé právo 

28. května 1975 
Strana 5 

 
Společenská kronika 

Upřímně děkujeme všem přátelům, známým a zást. obce Baráčníků z Litovic, kteří 
27. dubna 1975 doprovodili na poslední cestě našeho drahého manžela, tatínka, dědečka 
a dobrého kamaráda Jaroslava Boušu, důchodce z Jenečka u Prahy. – Za projevy soustras-
ti děkují manželka a dcery s rodinami. 6989-V 
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Rok 1977 

Svoboda 
11. srpna 1977 

 
Hostivice nestárne 

Třetí největší obec okresu Praha-západ ležící při karlovarské silnici slaví 
letos sedmisté výročí. Dnešní Hostivice vznikla postupným sloučením s Litovi-
cemi, Jenečkem a Břvemi. Zachovalo se zde několik zajímavých historických 
památek, z nichž nejvýznamnější je litovická tvrz. 

Daleko významnější než historie je současnost obce. V jižní části vznikla celá nová 
čtvrť, sídliště Na pískách vybudované družstevní svépomocí. Mimo ně tu byla postavena 
řada moderních rodinných domků a nová prodejna. Stavělo se a staví také v bývalých 
Litovicích, v Jenečku i ve Břvech. Splnění volebního programu v minulém období přineslo 
prospěch především dětem a mládeži. Při základní devítileté škole postavili rodiče jídelnu 
a šatny v ceně půldruhého miliónu korun. U adaptované sokolovny byl vybudován pro děti 
areál zdraví v hodnotě půl miliónu korun. Pro pionýry postavili členové druhé uliční organi-
zace KSČ a řada dalších občanů chatu a vedle ní klubovnu SSM, jež hostivickým pionýrům 
a svazákům závidí široko daleko. Sportovci si v akci Z postavili stadión s hřištěm a běžec-
kou dráhou, v dohledné době vylepší tribunu pro diváky. V celé obci byly zcela likvidovány 
prašné vozovky, zlepšeno veřejné osvětlení, rozšířen místní rozhlas. Začíná se s výstavbou 
skupinového vodovodu a na náměstí pomalu roste nové obchodní středisko. Nejzávažněj-
ším úkolem nového volebního programu pak bude výstavba mateřské školy pro sto dvacet 
dětí. Není třeba pochybovat, že všechny tyto úkoly budou bezpečně dovedeny do cíle. 
Zárukou toho je národní výbor, v němž plnou třetinu tvoří ženy. Jeho komise, občanské 
výbory i organizace Národní fronty aktivují široké vrstvy občanů k plnění volebního progra-
mu, a to především závazkovou kampaní zaměřenou jak k šedesátému výročí VŘSR, tak 
i k sedmistému výročí obce. 

K tomuto výročí vydal MNV obsáhlou publikaci, v níž je shrnuto všechno podstatné od 
dávného počátku až do dnešních dnů s výhledem do let příštích. Vlastní oslavy budou 
zahájeny v sobotu 3. září při okresních dožínkách. Budou se zde prodávat upomínkové 
předměty, v sále Dělnického domu bude otevřena výstava o historii i současnosti. Oslavy 
skončí 16. září slavnostním zasedáním MNV. 

Miloš Šrámek 
 

 
V Hostivici vyrostlo v poslední době i pěkné sídliště  

Na pískách se 132 byty a mořem dětí 
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Pro malé občánky postavili jejich tátové skluzavku, 

která je neustále v provozu 
 
 

Svoboda 
29. srpna 1977 

 
Oslavy v Hostivici 

HOSTIVICE (mš) – Na počest 700. výročí trvání obce bude 3. září v Dělnickém domě 
zahájena výstava zachycující život i práci obyvatel v minulosti i současnosti. Při této 
příležitosti vydalo MNV v Hostivicích obsáhlou publikaci z historie obce. Návštěvníkům 
výstavy budou též nabídnuty upomínkové talíře s erbem hostivických vladyků a zájemci si 
mohou nechat orazítkovat své dopisy a známky pamětním razítkem. Výstava potrvá do 
11. září. Lidovou veselicí, která se bude konat 17. září na hřišti u sokolovny, oslavy skončí. 
 
 

Zemědělské noviny 
31. srpna 1977 

 
Hostivické výročí 

Hostivice, třetí největší obec okresu Praha-západ, slaví letos sedmisté výročí svého 
trvání. Slaví je především budovatelskou prací. V uplynulém volebním období zde bylo 
postaveno družstevní svépomocí moderní sídliště se 132 bytovými jednotkami, řadou 
rodinných domků, vybavených veškerým komfortem, a s novou prodejnou potravin 
a masa. V akci „Z“ byla vybudována nová jídelna a šatny při základní devítileté škole, 
kanalizace v jižní části obce, areál zdraví při adaptované sokolovně, sportovní stadión, 
požární zbrojnice, pionýrská chata a klubovna SSM. Byla upravena veřejná prostranství, 
zlepšeno osvětlení ulic, na celou obec rozšířena síť místního rozhlasu, z větší části vybudo-
vány bezprašné vozovky. 

Za tím vším jsou miliónové finanční částky a hlavně bezpočet brigádnických hodin 
občanů i složek Národní fronty. V novém volebním programu předsevzali si Hostivičtí dobu-
dovat kanalizaci, začít s výstavbou skupinového vodovodu, postavit obchodní středisko na 
náměstí a novou mateřskou školu pro 120 dětí.  

Sedmisté výročí oslaví v první polovině příštího měsíce. Od 3. do 11. září bude 
otevřena výstava o životě a práci této obce v minulosti i přítomnosti. MNV vydal k této 
příležitosti obsáhlou publikaci a zájemci zde mohou získat nejen pamětní poštovní razítko, 
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připravené k 3. září Federální správou spojů, ale zakoupit si také pěkný upomínkový talíř 
s erbem hostivických vladyků z 15. století. Oslavy vyvrcholí 16. září slavnostním zasedáním 
MNV a v sobotu 17. září alegorickým průvodem a lidovou veselicí na sokolském cvičišti. 

M. Šrámek 
 
 

Lidé a země 
9. číslo 1977 
Strana 390 

 
Hostivice v proměnách času 

K 700. výročí příměstské obce Prahy 
Miloš Šrámek, Dr. Ctibor Votrubec, CSc. 

Jedeme-li z Prahy na Karlovy Vary vlakem či vozem, první obcí, kterou za Bílou horou 
projíždíme, je Hostivice, která letos oslavuje 700. výročí své existence. Leží ve sníženině 
při Litovickém potoku, jako by chtěla uniknout pozornosti. Při průjezdu zahlédneme jen 
špičku kostela, zajímavé stavby z poloviny 13. století, jak dosvědčuje zachované románské 
kvádříkové zdivo na jižní straně budovy, které bylo odkryto při nedávné adaptaci. 

Když král Přemysl Otakar II. zakládal pod Pražským hradem dnešní Malou Stranu, 
přikázal z pražského podhradí vystěhovat tamní usedlíky a v náhradu jim dal pozemky na 
území dnešní Hostivice, která své jméno dostala buď po jakémsi blíže neurčitelném 
Hostivítovi, anebo podle královského hvozdu, který se tu rozkládal a nazýval se Hostivec. 
První písemný dokument o Hostivici je z roku 1277; obec vznikla postupným sloučením 
čtyř samostatných vesnic (Hostivice, Litovic, Břvů, Jenečku), z nichž nejzajímavější jsou 
Litovice, kde u potoka stojí dodnes dobře zachovaná mohutná tvrz. Založil ji jakýsi Luta 
a pak ji vlastnil Řehník z Litovic, dvořan krále Přemysla Otakara II. a jeden z deseti 
purkrabí Pražského hradu. Postavil hrad Dražice na Mladoboleslavsku a jeho synem byl 
Jan IV. z Dražic, poslední pražský biskup (ten se patrně v roce 1250 na litovické tvrzi 
narodil). V roce 1334 dal původně asi dřevěnou litovickou tvrz přestavět do dnešní 
podoby. Projektantem přestavby byl pravděpodobně mistr Vilém z Avignonu, pozvaný 
z Francie do naší vlasti Janem IV. Nad vchodem do sklepa tvrze je v klenbě zasazen 
kamenný tympanon se znakem litovických a dražických pánů, zlatým trojlistem vinné révy 
v modrém poli. V loňském roce ho neznámý vandal zničil. 

Litovice často v průběhu let měnily majitele. Ve druhé polovině 16. století se dostaly 
do vlastnictví pražských měšťanů; jeden z nich, Jan Kutnauer ze Sonnenštejna, skončil 
jakožto vůdce stavovského povstání v červnu 1621 na popravišti Staroměstského rynku. 

Středověká tvrz bývala také na Břvech, dnes známých především koupalištěm. Četné 
archeologické nálezy z pískovny vedle koupaliště dokazují, že tu lidé žili už v pravěku. 
Písemné zprávy pak naznačují, že Břve jako ves existovaly snad už ve 12. století. Břevský 
rybník spolu s Litovickým a s Kalou v přilehlé bažantnici je pozůstatkem rybniční soustavy 
z dob císaře Rudolfa II. Odtud vycházející vodovod přiváděl užitkovou vodu na Pražský 
hrad, neboť její spotřeba po zřízení hradních fontán velmi stoupla. 

Ve vlastní Hostivici vznikla v 13. a 14. století postupně řada svobodných dvorců, 
z nichž nejméně dva byly tvrzemi. Dnes už se ale nedá určit, kde stály. Snad v blízkosti 
kostela, který k jedné asi patřil. 

V literárních pramenech z 15. století se objevují některá jména vladyků z Hostivice, 
např. Hospřid, který pomáhal Zikmundovi Lucemburskému hájit Karlštejn proti husitům. 
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V roce 1620 se Hostivice stala přímým svědkem jedné z nejtragičtějších událostí 
našich dějin, bělohorské bitvy. V noci na 8. listopad tudy táhlo stavovské vojsko při ústupu 
od Rakovníka a ráno vojáci císařští a ligističtí. Nakrátko se tu usadil i štáb, což obec 
uchránilo před drancováním. 
 

 
Jednopatrová usedlost v Hostivici před opravou na jaře r. 1952. Z archívu MNV 

 
Hostivice však utrpěla za saského vpádu v roce 1631, kdy byl zničen kostel, fara 

a řada selských usedlostí. Zkázu pak dovršili Švédové při svých taženích na Prahu v letech 
1634–1648. A tak po třicetileté válce je více než polovina selských gruntů v Hostivici, 
Litovicích, Břvech a Jenečku opuštěna a pobořena, pole z valné části leží ladem, obilí jsou 
vydrancována a vypálena. Je to děsivý obraz zkázy a zmaru. 

Novými majiteli všech čtyř obcí se stali Žďárští ze Žďáru a po jejich vymření neblaze 
proslulý hrabě Karel Jáchym Breda, který přes mimořádnou podnikavost a svérázné 
hospodaření zkrachoval a musel své panství prodat. 

Koupila je velkovévodkyně Anna Marie Toskánská, které Hostivice vděčí za výstavbu 
zámku, fary a morového sloupu uprostřed obce. Přičinila se též o opravu kostela a dala 
postavit první hostivickou školu. Až na ni se všechny ostatní stavby zachovaly do dnešních 
dob. Jsou opatřeny informačními tabulkami a postupně se renovují. Tak už byl opraven 
umělecky cenný morový sloup, památný kostel i fara, jejíž průčelí zdobí znak vévodů 
saskolauenburských, z jejichž rodu toskánská velkovévodkyně pocházela. Teď je na řadě 
zámek, podobně stavebně řešený jako zámek v Zákupech a v Ratibořicích, který je znám 
z Babičky od Boženy Němcové. V hale této památné barokní stavby jsou dnes už téměř 
zničené fresky od Karla Josefa Moraviniho se znázorněním bělohorské bitvy. Adaptace 
zámku přichází tedy skutečně v hodině dvanácté. 

Poslední částí dnešní Hostivice je Jeneček, ještě v minulém století nazývaný Malý 
Jenč na rozdíl od Velkého Jenče. Jejich zakladatelem byl Jenec či Jenek, což je zdrobnělina 
jména Jan. Jelikož tu nebyla tvrz, zachovalo se o Jenečku jen nepatrně zpráv. Byla to vždy 
poddanská ves a patřila k některému jinému feudálnímu sídlu. 

V roce 194913 se spojily Litovice, Břve a Jeneček v jednu politickou obec, která jako 
Hostivice II byla od 1. ledna 1950 sloučena s Hostivicí I. Podle sčítání z roku 1970 má 
4 179 obyvatel a je to třetí největší obec okresu Praha-západ. Výměra obce je 1 658 ha 
a zemědělskou půdu obhospodařuje JZD čs.-sovětského přátelství se sídlem v Chýni. 

                                                 
13  Správně 1849; nešlo o dobrovolné sloučení obcí, ale po zrušení poddanství vznikaly politické obce 

v rozsahu katastrálních obcí (nyní katastrálních území) a katastrální obce Litovice podle stabilního 
katastru z roku 1840 zahrnovala i Břve a větší část Jenečka 
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Většina Hostivických dojíždí za zaměstnáním do Prahy, menší část do Kladna. Ostatní 
pracují v místních podnicích a závodech, především v nejstarším průmyslovém závodě 
v obci – šroubárně, založené v roce 1899 lodním inženýrem Antonínem Staňkem. Dále jsou 
tu Automobilové závody Praga, n. p.,14 s výrobou automatických hydromechanických 
převodovek a sklápěčů, Vývojové a zkušební středisko, cihelna, mlékárna Laktos, n. p., 
Stavební izolace Praha, provozovny Okresního stavebního a průmyslového podniku, 
Oblastního podniku služeb, Ústřední podnik zemědělské techniky, strojní a traktorová 
stanice. 

Kulturní a osvětovou činnost organizuje hostivické kulturní středisko, které pravidelně 
vydává Hostivický měsíčník a zajišťuje vysílání rozhlasového týdeníku v místním rozhlase. 
Čile si vede místní knihovna, která organizuje přednášky, besedy se spisovateli, výstavy, 
literární večery s herci apod. 

V obci pracuje řada zájmových organizací. Z nich jmenujeme alespoň TJ Sokol, jednu 
z nejaktivnějších v okrese, která vybudovala vlastními silami u moderní sokolovny areál 
zdraví a právě dokončuje stadión s fotbalovým hřištěm, běžeckou dráhou a dalšími 
sportovními zařízeními, dále pak místní odbočku Svazarmu, jejíž netradiční klubovna ve 
vyřazeném dopravním letadle budí pozornost návštěvníků, a konečně organizace SSM 
a PO SSM, které si samy v uplynulém období vybudovaly pěkné klubovny. 
 

 
Litovickou tvrz přestavěl r. 1334 francouzský mistr Vilém z Avignonu. Snímek M. Šrámka 

 
V posledních pěti letech došlo k nebývalému růstu Hostivice. V jižní části obce 

vyrostlo občanskou svépomocí družstevní sídliště Na pískách se 132 bytovými jednotkami, 
prodejnou potravin a rozsáhlou výstavbou rodinných domků v nejbližším okolí. Volební 
program Národní fronty zajistil v této části obce kanalizaci, všude veřejné osvětlení, 
úpravu vozovek, chodníků, novou školní jídelnu a šatny a řadu dalších opatření ke zlepšení 
životního prostředí. 

Neméně náročný program přijal i omlazený národní výbor pro příští volební období. 
Hostivice se dočká velkého obchodního střediska na náměstí, mateřské školy, kanalizace 
se dokončí v celé obci a začne se stavět skupinový vodovod, po němž občané už dávno 
volají. 

K 700. výročí Hostivice vydal MNV obsáhlou publikaci, v níž je zachycen život obce od 
pravěku až po současnost s výhledem na příští léta. Kniha, doplněná řadou dokumen-
tárních fotografií, je významným příspěvkem k regionální literatuře Středočeského kraje. 

Vlastní oslavy 700. výročí probíhají v září. 

                                                 
14  Automobilové závody Praga, n. p., vznikly právě ze Staňkovy šroubárny 
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Večerní Praha 

2. září 1977 
 

700 let Hostivic 
Hostivice (mš). V sobotu vyvrcholí na celookresní mírové a dožínkové slavnosti spojené 
s Mezinárodním družstevním dnem, oslavy 700 let trvání obce Hostivice. 
 
 

Svoboda 
3. září 1977 

 
Léta budování 

Praha (sv.). 700 let života a práce obce Hostivice zachycuje výstava, kterou slavnostně 
otevřeli včera v Dělnickém domě za účasti vedoucího tajemníka OV KSČ Praha-západ 
Š. Fürsta. Po projevu předsedy MNV L. Chaloupky a krátkém kulturním programu si účast-
níci vernisáže prohlédli expozici, ukazující na více než šedesáti panelech život v Hostivici od 
pravěku až po současnost. Poslední část je věnována výhledům obce do budoucnosti. 
 
 

Svoboda 
16. září 1977 

 
Hostivická knihovna 

K letošnímu hostivickému jubileu – 700. výročí trvání obce – se připojila i místní 
knihovna, která si současně připomíná padesátiletí své existence.15 

Podle zákona předmnichovské republiky měly být knihovny zřizovány už v roce 1920. 
Obecní zastupitelstva se tomu však bránila, neboť otevření knihovny pro ně znamenalo 
značná vydání. V té době zde byly dvě samostatné obce: Hostivice a Litovice. Zatímco 
v Hostivici se páni radní odhodlali otevřít knihovnu v roce 1928, v Litovicích k tomu došlo 
teprve v roce 1932. Dřívější otevření v Hostivici umožnila skutečnost, že zdejší čtenářsko-
podpůrný spolek Hostivít věnoval svou knihovnu v počtu 1 800 svazků obci. Tento spolek, 
nazvaný podle domnělého zakladatele Hostivice, pohanského knížete Hostivíta, byl založen 
roku 1889 a knihy půjčoval členům bezplatně, pouze s povinností nahradit škodu nebo 
poškození. Činnost knihovny trvala jen do roku 1901, kdy je o ní poslední zápis ve 
spolkové pamětní knize. Další spolkovou knihovnu v Hostivici měla TJ Sokol, jsou o ní 
skromné záznamy v sokolské kronice už v roce 1912.16 

Tyto dvě spolkové knihovny byly tedy v roce 1928 vystřídány oficiální obecní 
knihovnou. Jak již uvedeno, měla 1 800 svazků, jichž však využívalo pouhých 64 čtenářů. 
Za války byla umístěna v budově staré školy a po několikerém vyřazování knižního fondu, 
nařízeném okupanty, při němž přišla o nejcennější tituly, byla přemístěna do místního 
hostince, kde její činnost ustala. Obnovena byla až v prosinci roku 1945. 
                                                 
15  Dle zápisů ze schůzí hostivického obecního zastupitelstva byla obecní knihovna založena již v r. 1920, 

kdy převzala knihovnu Hostivíta a hasičů, měla knihovní radu a knihovníka. V r. 1921 žádala knihovní 
rada o zvýšení poplatku ze zábav a převedení rozdílu na provoz knihovny 

16  Sokolská knihovna vznikla již v roce 1893, autor článku M. Šrámek však neměl k dispozici tehdy 
nezvěstnou nejstarší sokolskou kroniku 
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V Litovicích bylo započato s půjčováním knih v roce 1932. Knihovna byla umístěna 
v kanceláři obecního úřadu, kde šťastně přečkala válku. Existovala samostatně ještě až do 
roku 1962, přestože obce byly už od roku 1950 sloučeny. 

Hostivická knihovna velmi utrpěla neustálým stěhováním a obrat k lepšímu nastal 
teprve v roce 1961, kdy byla umístěna v budově dnešní spořitelny.17 Slavnostního otevření 
23. října 1961 se zúčastnila i národní umělkyně Otýlie Beníšková, která stovce přítomných 
připravila vyprávěním svých hereckých zážitků nezapomenutelný večer. 

Od té doby je knihovna (v roce 1970 přemístěná do dalšího provisoria na náměstí) 
vedena profesionální knihovnicí A. Klemšovou, která ji spolu s J. Findejsovou přebudovala 
ve významné kulturní zařízení, ovlivňující svou politickovýchovnou a vzdělávací činností 
široké vrstvy obyvatelstva. Její vliv sahá i do okolních obcí Dobrovíze, Středokluk, Ptic 
a Červeného Újezda, pro nějž plní funkci střediskové knihovny. 

Půjčováním knih tu však zdaleka činnost nekončí. Beseda s herečkou Beníškovou zde 
založila tradici literárních večerů, na nichž se sešli návštěvníci s mnoha spisovateli, z nichž 
jmenujme alespoň M. Podešvovou, F. Pecháčkovou, H. Šmahelovou, M. Ivanova a R. Lus-
kače. Na této činnosti se významně podílel i herec Krajského divadla v Kolíně J. Brož. 

Kromě literárních večerů připravila knihovna pro své čtenáře i naučné přednášky, 
pořádá výstavky knih, spolupracuje se školou, instaluje nástěnky k politickým i kulturním 
událostem. 

Obě iniciativní a obětavé soudružky mají jediné přání – dočkat se definitivního umís-
tění knihovny v prostředí, které bude odpovídat jejímu kulturně politickému významu. 
Bude to už v dohledné době v hostivickém zámku, cenné historické památce z 18. století, 
která je právě velkými náklady adaptována. 

Miloš Šrámek 
 Foto: autor 

 

 
 

                                                 
17  Nejspíš Potoční čp. 321 
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Svoboda 

17. září 1977 
 

Sedm století Hostivice 
HOSTIVICE (sv.). V Dělnickém domě v Hostivici se včera konalo slavnostní 
shromáždění k 700. výročí trvání obce. Oslav hostivického jubilea se zúčastnili 
tajemnice KV KSČ L. Fialová, vedoucí tajemník OV KSČ Praha-západ Š. Fürst, 
místopředseda SKNV V. Prošek, představitelé politického a veřejného života 
obce, okresu i kraje a četní hosté. 

Soudružka Fialová poděkovala občanům Hostivice za jejich příkladnou práci, popřála 
jim do dalších let mnoho pracovních úspěchů, životní pohody a spokojenosti a předala jim 
dopis krajského výboru NF. V pozdravném dopise byly připomenuty revoluční a bojové 
tradice Hostivice i úspěšné výsledky při budování obce po skončení druhé světové války. 
„S oprávněnou hrdostí pohlížíme na velké změny, ke kterým došlo za posledních 32 let 
budování socialistického Československa ve výstavbě vaší obce v socialistické zemědělské 
velkovýrobě, ve společenském a kulturním životě obyvatel,“ praví se v dopise. 

V kulturním programu na slavnostním shromáždění vystoupili členové Národního 
divadla v Praze. 
 
 

Svoboda 
3. října 1977 

 
700 let života a práce 

Publikaci, o které si povíme něco bližšího, vydal Místní národní výbor v Hostivici 
u příležitosti oslav 700. výročí trvání obce. Zachycuje to nejdůležitější z dějin i současnosti 
a jejím pravým posláním je vzbuzení zájmu o minulost a přítomnost, ukázat, že dnešní 
rozkvět měl své počátky a kořeny. Rovněž by se na základě této regionální publikace mělo 
podařit získat občany pro další zvelebení, jehož se dosáhne tím rychleji, čím více rukou se 
připojí ke společnému dílu. 

Podnětem k oslavám 700. výročí trvání Hostivice byla listina z roku 1277 (je citována 
v textu publikace), v níž se poprvé objevuje vlastní název obce.  

Nejvíce prostoru je věnováno zachycení událostí tohoto století, naší současnosti. 
K získání věrohodných a věrných pramenů napomohly obecní kroniky, pamětní knihy 
organizací a spolků, školní kronika, zápisy z porad a schůzí, plakáty a listinný materiál. Ve 
značné míře počítali uspořadatelé knihy s osobními vzpomínkami a s vyprávěním pamětní-
ků. Dodávají statím a všem materiálům ten pravý punc lidskosti a nepominutelnosti hodnot 
vytvořených člověkem. 

Sborník o 700 letech života a práce Hostivice i přes některé nedostatky nebo histo-
rické nesrovnalosti pramenů nahrazuje dosavadní regionální publikace a stal se vítaným 
doplňkem knihoven. Je věnován v prvé řadě všem, kteří se o rozkvět Hostivice zasloužili. 

(lm) 
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Vlasta 

5. října 1977 
 

Hostivické jubileum 
Hostivice, jedna z největších obcí okresu Praha-západ, slaví letos sedmisté výročí 

svého trvání. Valná část těchto sedmi století byla naplněna dřinou poddaných, kteří zde 
v potu tváře přeměňovali královský hvozd v úrodná pole, stavěli panská sídla, zakládali 
rybníky. Historické prameny nám o nich téměř nic neříkají. Zato o práci Hostivických v pos-
ledních desítkách let, o díle vykonaném po osvobození naší země od fašismu a zvláště pak 
v letech budování socialismu po Vítězném únoru 1948, rozhodně mlčet nemohou. 

Ta toto historicky krátké období se Hostivice změnily k nepoznání. Především se 
nebývale rozrostly. Na jižním okraji obce vyrostlo jen během minulého volebního období 
sídliště se 132 bytovými jednotkami, vybudovanými družstevní svépomocí. S ním tu byla 
postavena řada moderních rodinných domků, vybavených vesměs vším moderním 
komfortem. Pro děti a mládež postavili Hostivičtí novou jídelnu a šatny při základní devíti-
leté škole, pionýrskou chatu a svazáckou klubovnu. Byla adaptována sokolovna a zřízen při 
ní areál zdraví; sportovci dokončují stadión s hřištěm a běžeckou dráhou, požárníci si 
postavili novou zbrojnici. V jižní části obce už je hotová a jinde se právě dokončuje kana-
lizace, začíná se s výstavbou skupinového vodovodu, téměř všechny komunikace jsou bez-
prašné a opatřeny chodníky. Bylo zlepšeno veřejné osvětlení a do celé obce rozveden 
místní rozhlas. Jeho pravidelné relace spolu s měsíčníkem vydávaným kulturním středis-
kem informují občany o práci národního výboru. Tento orgán státní moci plní s velkým 
elánem náročný volební program Národní fronty, v němž vedle dokončení uvedených prací 
je počítáno s vybudováním obchodního střediska na hostivickém náměstí a s postavením 
nové mateřské školy pro 120 dětí. 

Na všech těchto úkolech se výrazně podílejí hostivické ženy. Pod vedením před-
sedkyně, členky ÚV ČSŽ Blaženy Schmidové, si vede velmi čile místní organizace Českého 
svazu žen, která má 176 členek. Plná třetina poslanců MNV jsou ženy, nalézáme je v radě 
i ve všech jeho komisích, v občanských výborech, ve složkách Národní fronty. Sbor pro 
občanské záležitosti je výlučně záležitostí žen, ve škole jsou vedle 22 učitelek jen tři muži 
učitelé, v plachtárně Okresního průmyslového podniku pracují z devadesáti procent ženy, 
v mlékárně n. p. Laktos je jich 60 %, podobně je tomu i v JZD československo-sovětského 
přátelství, v Pražských cihelnách, a dokonce i v tak „mužském“ povolání, jakým je cech 
AZKG18 Praga, je téměř padesát procent žen. 

Společně s muži mění hostivické ženy rychle tvář svého domova a vytvářejí z Hostivic 
socialistickou obec, v níž se jim a zvláště jejich dětem, jichž se tu rodí v ročním průměru 
plná stovka, bude v příštích letech i staletích dobře a šťastně žít. 

Miloš Šrámek 
 

                                                 
18  Automobilové závody Klementa Gottwalda 
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Svoboda 

28. prosince 1977 
 

Hostivice městem 
Včera večer se konalo v Hostivici za přítomnosti předsedy KNV J. Buriana, vedoucího 

tajemníka OV KSČ Praha-západ Š. Fürsta a dalších hostů slavnostní plenární zasedání MNV 
k ukončení oslav 700 let trvání obce. 

V úvodním projevu předseda MNV L. Chaloupka zhodnotil úspěšný průběh těchto 
oslav, na nichž se podílely spolu s MNV a kulturním střediskem všechny organizace Národ-
ní fronty v místě. Přitom se nezapomnělo ani na plnění volebního programu. Byla dokonče-
na výstavba školní kuchyně s jídelnou a šatnami, úspěšně pokračuje výstavba obchodního 
střediska a další akce. Občané letos odpracovali v akci Z na 9 000 brigádnických hodin 
a vytvořili hodnotu díla přes 1 milión korun. Nejaktivnější brigádníci a společenské organi-
zace a občanské výbory byli odměněni. 

Pak nadešel historický okamžik v dějinách obce. Předseda KNV J. Burian předal Hosti-
vickým status města s účinností od 1. ledna 1978. 

Po schválení socialistického závazku na příští rok pokračovalo zasedání kulturním 
programem. 

(mo) 
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Rok 1978 
Svoboda 

21. ledna 1978 
 

Nejmladší město 
Hostivice. Nejeden návštěvník Prahy jedoucí od Karlových Varů ve zdejším 
pěkném parku naposledy nabere síly před „vpádem“ do velkoměstského ruchu. 
Je jakousi vstupní branou do našeho hlavního města. V minulém roce oslavila 
obec 700 let svého trvání. Dnes je Hostivice naším nejmladším městem. Přesně 
od 1. ledna 1978… 

Minulost 
O původu obce Hostivice dodnes vedou dějepisci spory. Obec vznikla sloučením čtyř 

samostatných osad: Hostivice, Litovic, Břvů a Jenečka. Pamětníky dávných časů jsou 
historické památky. Mezi nejvzácnější patří litovická tvrz, která zde stojí od třicátých let 
14. století, kostel, o němž je první listovní zpráva z roku 1277, zámek a mlýn. Hlavním 
zdrojem obživy obyvatel bylo po staletí zemědělství. Na rozdrobených pozemcích se lopotili 
až do pozdního stáří nádeníci, chalupníci i sedláci bez strojů, bez sebemenších sociálních 
výhod, jen s výhledem nikdy nekončící dřiny. Proto stavba továrny na výrobu šroubů 
a nýtů na přelomu 19. a 20. století byla velkou událostí. K zajímavostem patří i to, že přes 
Hostivici vedla druhá koňská železnice na území našeho státu. 

Největší zlom v historii obce však přinesly květen 1945 a léta budování socialismu. 
Život obyvatel se nesmírně změnil. V domech, kde hlad a bída byly denními hosty, jsou 
dnes koupelny s teplou a studenou vodou, nejmodernější zařízení a mnohde i garáže 
s auty již samozřejmostí. Typ ustrašeného venkovana už nenávratně zmizel. Těžko spočí-
tat, kolik bytů bylo od roku 1945 v Hostivici postaveno. Výrazně se zlepšila zdravotnická 
a sociální péče. Také doba blátivých silnic a ulic patří minulosti. Pro mládež byl vybudován 
pionýrský dům a klubovna SSM, pro všechny areál zdraví, přestavěna sokolovna, vybudo-
vány jesle, mateřské školy, samoobsluha, zmodernizována byla i škola, stadión – ve výčtu 
nových zařízení bychom mohli pokračovat. Prostě Hostivice udělala za poslední tři deseti-
letí ohromný krok kupředu. Rozhodně daleko větší než za celá dlouhá staletí své existence. 

Současnost 
Hostivice je nyní třetí největší obcí okresu Praha-západ. Žije tady téměř pět tisíc oby-

vatel. Někteří z nich pracují „doma“ ve strojní a traktorové stanici, v závodě n. p. Automo-
bilové závody Praga, v provozovnách Laktosu a okresního průmyslového podniku, v JZD 
československo-sovětského přátelství se sídlem v Chýni nebo na Státním statku Praha-
západ či v dalších organizacích. Mnozí však odjíždějí do zaměstnání do Prahy nebo Kladna. 

„Chceme, aby se u nás všem líbilo. Proto budujeme nová zařízení, teď například 
obchodní středisko, vytváříme podmínky pro společenský život. Scházíme se nejen na 
brigádách, ale i při politických, kulturních a sportovních akcích,“ podotýká předseda 
městského národního výboru L. Chaloupka. „Říká se o nás, že jsme noclehárnou Prahy. Je 
to pravda. O to je naše organizátorská práce těžší, ale na nezájem občanů o dění, městě, 
si nemůžeme rozhodně stěžovat. Třeba loni odpracovali při akcích Z přes devět tisíc 
brigádnických hodin a všech 12 společenských a zájmových organizací Národní fronty se 
velkou měrou podílelo na oslavách 700 let trvání obce. Jsme přesvědčeni, že aktivita lidí se 
v příštích letech ještě zvýší. Proto si můžeme vytyčovat i nemalé cíle.“ 
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Budoucnost 
Časově nejbližším plánem hostivické budoucnosti je volební program Národní fronty 

do roku 1981. Chtějí zde vybudovat obchodní středisko na Husově náměstí za pět miliónů 
korun. Stejnou hodnotu bude mít i mateřská škola pro 120 dětí. Bude pokračovat budování 
oddílné kanalizace. Hostivičtí dále počítají s výstavbou vlastního vodovodního rozvodu, 
bytů, s rekonstrukcí historických památek a dominantou Husova náměstí – zámku, 
i s rekonstrukcí veřejného osvětlení. Velkou pozornost věnují také zlepšování služeb pro 
obyvatelstvo a mají další plány. 

Hostivickým tedy vůbec nevadí, že historikové zatím neobjasnili vznik názvu města. 
Hostivice žije a pracuje. Její současní obyvatelé chtějí být důstojnými dědici tradic obce, 
chtějí, aby město patřilo nejen k nejmladším, ale i nejkrásnějším. 

Jaroslav Mokrejš 
Foto: Miloš Šrámek 

 

    
 
 

Čtenář 
8. číslo 1978 

 
Hostivické jubileum 

Na západ od Prahy leží při karlovarské silnici obec Hostivice, jedna z největších 
v okrese Praha-západ. První zmínka o ní je v listině z r. 1277, a proto slavili Hostivičtí loni 
sedmisté výročí trvání. Místní národní výbor vydal k této příležitosti obsáhlou publikaci, 
v níž se čtenář dočte nejen mnohé z překvapivě bohaté a zajímavé historie této obce, ale 
dozví se hodně i o jejím současném životě a v poslední kapitole pak i o tom, co tu plánují 
v příštích letech zlepšit a vybudovat. 

Při rozmanitosti současného života je pochopitelné, že autoři publikace nemohli 
zabíhat v líčení jeho jednotlivých oblastí do podrobností. Platí to i o hostivické knihovně, 
o níž se zde uvádějí jen základní údaje. Chceme proto o ní povědět v tomto článku něco 
více. Už také proto, že letos oslavuje padesátiletí své existence. 
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Hostivická knihovna zahájila svou činnost v r. 1928. Podle zákona předmnichovské 
republiky měly být knihovny zřizovány už v r. 1920. Obecní zastupitelstva se tomu však 
bránila, zřízení knihovny znamenalo pro ně značné vydání, a tak se to odkládalo, jak to jen 
šlo. V té době zde existovaly samostatné obce: Hostivice a Litovice. Zatímco v Hostivici se 
páni radní odhodlali otevřít knihovnu v r. 1928, v Litovicích k tomu došlo teprve v r. 1932. 
Ke cti Litovických nutno říci, že vedli každoročně v rozpočtu paušál na knihovnu, jenž činil 
50 haléřů na obyvatele. Tento obnos byl ukládán na knihovní fond, který v lednu r. 1932 
dosáhl částky 6 000 korun a umožnil tak obecnímu zastupitelstvu uvést knihovnu v život. 
Nebylo tedy zřízení této kulturní instituce odkládáno z nezájmu či neporozumění, nýbrž jen 
a jen pro nedostatek peněz. V Litovicích bylo z uvedených 6 000 Kč zakoupeno 230 zábav-
ných a naučných knih, jež se staly základním fondem této knihovny. 

V Hostivici byla situace trochu jiná. Zřízení knihovny o čtyři roky dříve umožnila 
skutečnost, že se zdejší podpůrný čtenářský spolek Hostivít rozhodl věnovat svou knihovnu 
obci. Hostivická obecní knihovna tak získala knižní fond, čítající na 1 800 svazků.19 

Historie tohoto spolku, nazvaného podle domnělého zakladatele Hostivice pohan-
ského knížete Hostivíta, je zajímavá. Založen byl 22. dubna 1889 a měl 297 členů. Hned 
v prvním zápise v jeho pamětní knize je uvedeno, že byla zřízena spolková knihovna, z níž 
byly členům spolku půjčovány knihy bezplatně, pouze s povinností nahradit ztrátu nebo 
poškození. Knihovna měla svůj „knihovní řád“, který se však nezachoval. Knihovníci byli 
dva, vždy volení na jeden rok. 

Knihy byly získávány převážně z darů jeho členů. Tak např. Antonín Ibl, mistr kovář-
ský, věnoval r. 1893 spolku 45 knih, farář Sirůček 8 knih, Marie Křikavová, hospodyně na 
faře, 56 knih, Josef Kubr, c. k. profesor, 1 knihu, Ladislav Novotný, rolník, 27 knih. Ostatní 
knihy a časopisy byly zakoupeny ze spolkového jmění. Byla to např. Zapova Česko-
moravská kronika, Ottovy Čechy, Výlet pana Broučka na Měsíc, U snědeného krámu aj. 
Z časopisů byly odebírány Světozor, Libuše, Přítel domoviny a Živnostenské listy. Knihovna 
získávala knihy i výpůjčkami. Tak spolek akademiků Krakovec zapůjčil v r. 1890 Hostivítu 
162 knih na neurčitou dobu. 

Intenzivní činnost této spolkové knihovny trvala jen do r. 1901, kdy je o ní v pamětní 
knize poslední zápis. Dovídáme se z něho, že byly dány do vazby časopisy Zlatá Praha, 
Věda a práce, Besedy lidu, Přítel domoviny, Divadelní listy, Libuše a Velký zpěvník český. 
Mezi dary nalézáme 23 sešitů knihy Hrabě Beňovský, Malý čtenář, 54 sešitů díla Hanička, 
dcera lesníkova atd. V dalších letech zaznamenává pamětní kniha už jen podpůrnou 
činnost spolku, především účast na pohřbech členů a příspěvky pozůstalým. 

Jinou spolkovou knihovnou v Hostivici byla knihovna T. J. Sokol, o níž jsou skromné 
záznamy v sokolské kronice už v r. 1912. V r. 1919 měla 924 svazky zábavné i poučné, 
50 čtenářů a 378 výpůjček. Patrně i tato knihovna byla nakonec asi převedena do knihov-
ny obecní, i když o tom chybí záznam.20 

Tyto dvě spolkové knihovny byly tedy v roce 1928 nahrazeny obecní knihovnou. Jak 
už bylo řečeno, měla 1 800 svazků, jichž však využívalo pouhých 64 čtenářů. O počátcích 
knihovny není v obecní kronice uvedeno nic bližšího, nebylo zaznamenáno ani jméno 

                                                 
19  Viz poznámku k článku o hostivické knihovně ve Svobodě z 16. září 1977 
20  Sokolská pamětní kniha uvádí: „Ve valné hromadě v roce 1933 konané podal knihovník Kohoutek 

návrh, by zábavná knihovna Sokola byla zrušená a ponechána byla knihovna vzdělávací a sboru 
cvičitelského. Návrh ten byl valnou schválen, poněvadž po založení knihovny obecní skoro žádné knihy 
se v Sokole nepůjčují. Během roku byly knihy roztříděny a usneseno, by knihy zábavné byly darovány 
obecní knihovně v Hostivici a v Litovicích. Dle tohoto usnesení bylo darováno knihovně obecní 
v Hostivici 253 knih a knihovně v Litovicích 152 knihy. Celkem bylo darováno 405 knih. Zbývající knihy 
budou zařaděny do knihovny odborné sboru cvičitelského.“ 
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prvního knihovníka. Jen v r. 1932 se uvádí, že jeho roční odměna činila 600 Kč. Tehdy už 
měla knihovna 2 068 svazků, 83 čtenáře a 4 018 výpůjček, tj. 48 výpůjček na jednoho 
čtenáře. 

Za 2. světové války byla knihovna umístěna zpočátku v budově staré školy, dnešního 
MNV, kde se současně vyučovalo a kde zasedalo i obecní zastupitelstvo.21 Knihovníkem byl 
Jan Kohoutek, čtenářů bylo 396 a výpůjček 1 831. V r. 1941 došlo k vyřazování knih podle 
německé cenzury, při němž knihovna přišla o nejcennější tituly. Její zbytky byly pak 
přemístěny do místnosti v hostinci U Neradů.22 Ke konci války činnost knihovny ustala 
a byla obnovena až v prosinci r. 1945. Tehdy měla 1 366 svazků beletrie, 509 knih 
naučných a 44 knihy pro mládež. Čtenářů bylo 650, výpůjček 2 604, z toho 43 naučných 
a 151 knih pro děti. 

V Litovicích, kde se započalo s půjčováním knih v r. 1932, se půjčovalo každou středu 
za poplatek 50 haléřů měsíčně. Knihovník Ludvík Pergl půjčil čtenářům ve 40 půjčovacích 
dnech 1 431 svazek. Koncem tohoto roku měla knihovna už přes 300 svazků. Byla 
umístěna v kanceláři obecního úřadu, kde šťastně přečkala válku. 
 

 
 

1. ledna 1950 došlo ke sloučení obou obcí v jednu, knihovny však zůstaly dvě. 
V Hostivici I, jak se pak říkalo, byla umístěna v budově MNV, v Hostivici II-Litovicích 
v domě čp. 65, v bývalém pekařství.23 V první byl knihovníkem Bohumil Tejnský, v Litovi-
cích i nadále Ludvík Pergl. Obě knihovny měly nedostatek knih pro mládež, která tvořila 
spolu se starými občany většinu čtenářské obce, zatímco střední generace knihovnu 
opomíjela. Četla se především beletrie, stoupal zájem o sovětskou knihu. Naproti tomu 
nebyla žádána literatura politická a zemědělsko-vzdělávací. 

Knihovna v Hostivici I velmi utrpěla několikerým stěhováním, také knihovníci se často 
měnili a čtenářů pak valem ubývalo. V roce 1958 měly obě knihovny dohromady 
6 694 svazky, ale jen 209 čtenářů, vesměs z Litovic, neboť hostivická knihovna přestala 
pro nedostatek vyhovujícího provozního prostoru fungovat. Národní výbor nedokázal najít 

                                                 
21  Husovo nám. čp. 59 
22  Čsl. armády čp. 21, 22 a 105 
23  Litovická čp. 685 
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jiné řešení, než uložit knihy do přístavku restaurace Sport,24 kde je z velké části zničila 
vlhkost a plíseň. 

Radikální obrat k lepšímu nastal teprve v roce 1961, kdy se podařilo umístit knihovnu 
v domě v Potoční ulici a obnovit její činnost. Slavnostního otevření, k němuž došlo 23. října 
1961, se vedle oficiálních osobností zúčastnila i národní umělkyně Otýlie Beníšková, která 
stovce čtenářů připravila vyprávěním svých hereckých zážitků nezapomenutelný večer. 

V r. 1962 byla zrušena knihovna v Litovicích a její knižní fond přeřazen do knihovny 
v Hostivici I, vedené profesionální knihovnicí s. A. Klemšovou. Ta s mimořádným zaujetím 
a s neutuchající energií přebudovala postupně za pomoci druhé knihovnice s. J. Findejsové 
hostivickou knihovnu, v r. 1970 přestěhovanou do dalšího provisoria v pavilonu na Husově 
náměstí,25 ve významnou kulturní instituci, ovlivňující politickovýchovnou a vzdělávací 
činností široké vrstvy obyvatelstva. 

Z počátečních 3 150 knih se knižní fond rozrostl na 14 980 svazků, počet čtenářů 
stoupl z 246 na 642 a počet výpůjček z 11 070 na 24 131. Při knihovně je bohatě 
zásobená čítárna denního, zábavného i odborného tisku. Činnost knihovny zdaleka nekončí 
půjčováním knih. Úspěšná beseda s herečkou Otýlií Beníškovou založila zde tradici literár-
ních večerů, na nichž se vystřídala plejáda spisovatelů. Jmenujme z nich alespoň Jana 
Drdu, Marii Podešvovou, Františku Pecháčkovou, Helenu Šmahelovou, Miroslava Ivanova 
a Rudolfa Luskače. Na této činnosti se významně podílel i herec krajského divadla v Kolíně 
Jiří Brož. 

Mimo tyto literární večery připravuje hostivická knihovna pro své čtenáře i naučné 
přednášky, např. zeměpisce dr. Ctibora Votrubce, k 700. výročí obce přednáška z její 
historie, pořádá dále výstavky knih ke všem významným jubileím, spolupracuje se školou, 
instaluje v prostorách knihovny nástěnky ke všem důležitým politickým a kulturním 
událostem roku. 

Na závěr loňských oslav připravily pracovnice knihovny besedu se zasloužilým 
umělcem básníkem Ladislavem Stehlíkem. Ukončila důstojně nejen oslavy výročí obce, ale 
byla i slavnostním úvodem k padesátiletému jubileu knihovny. Jejich pracovnicím přejeme 
k němu hodně dalších úspěchů a především pak splnění dávné tužby: definitivní umístění 
knihovny v prostředí, které bude v souhlase s jejím posláním důležité kulturně politické 
instituce obce. Dočkají se ho už v dohledné době v hostivickém zámku, cenné historické 
památce z 18. století, která je právě nákladem 10 miliónů korun adaptována do původní 
podoby. 

Miloš Šrámek 

                                                 
24  K Nádraží čp. 115 
25  Husovo nám. čp. 57, provizorní budova před východním křídlem zámeckého dvora 
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Svoboda 

5. července 1978 
 

 
V Hostivické mateřské škole na Praze-západ se děti učí znát dopravní značky. Předškolní výchova dětí je 
důležitou součástí našeho socialistického školství. Na tento fakt tedy v Hostivicích nezapomínají. A co v jiných 
podobných zařízeních našeho kraje? 

Foto: Miloš Šrámek 
 
 

Svoboda 
24. října 1978 

 

 
Stavbou československo-vietnamského přátelství by mohli v Hostivici nazvat výstavbu obchodního střediska 
na Husově náměstí, prováděnou v akci Z. Na jednom z největších úkolů volebního programu Národní fronty, 
jímž tato stavba je, přikládají týden co týden ruku k dílu vietnamští občané sídlící v Hostivici. Pracují v závodě 
Praga ve Vysočanech, kde získávají praktické zkušenosti, jež po návratu uplatní ve své vlasti – Vietnamské 
socialistické republice. Dobrovolnou pomocí Hostivickým dosvědčují internacionální solidaritu a svým elánem 
jsou příkladem. 

Foto: Miloš Šrámek 
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Rok 1979 
Svoboda 

29. června 1979 
Strana 4 

 
Než naposledy zazvoní 

[…] 
Miloš Šrámek 

 

 
Pod vedením své učitelky Věry Císařovské vnikali žáci třetí třídy základní školy v Hostivici do tajů geometrie 
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Rok 1980 
Svoboda 

4. ledna 1980 
Strana 4 

 
Co s volným časem dítěte? 

[…] 
Miloš Šrámek 

Foto: autor 
 

 
Mezinárodní velmistr Vlastimil Hort sehrál simultánku s členy šachového kroužku ZDŠ Hostivice 

 
 

[Výstřižek z neurčených novin] 
Po 10. květnu 1980 

Z archivu TJ Hostivice 
 

Okrskové spartakiády v Hostivici se zúčastnilo 3 441 cvičenců v devíti skladbách 

Krásný slunečný den 
HOSTIVICE (šar) – Rozkvetlou jarní louku, posetou stovkami jak duha 
barevných květů, připomínal zelený travnatý koberec hostivického stadiónu. 
Okrsková spartakiáda v tomto městě nedaleko Prahy se plně vydařila. Zasloužili 
se o to cvičenci nadšením a chutí o co nejlepší výsledek jednotlivých skladeb, 
ale také pořadatelé tělovýchovné jednoty Sokol, kteří organizaci této velkolepé 
sportovní akce zvládli na jedničku. 

Důstojné prostředí 
Hostivický stadión vyrostl do krásy. Travnatou plochu lemují nové tribuny, bylo 

postaveno sociální zařízení, nový kabát dostala i budova, ve které jsou kabiny a klubovna. 
J. Eliášek, předseda místního spartakiádního štábu: „Udělalo se hodně práce hlavně díky 
nadšení a pochopení všech, kteří měli na srdci úspěch spartakiády v Hostivici. Poděkování 
patří nejen fotbalovému oddílu za brigádnickou aktivitu, ale i ostatním členům tělovýchov-
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né jednoty. Plnou podporu jsme našli i u nadřízených orgánů jak přímo v našem městě, 
tak i na okrese Praha-západ.“ 

Ano, vyzdobený stadión byl připraven přijmout vlnu mládí a krásy, představované 
stovkami cvičenců, ale také nebývalý počet návštěvníků a diváků. Okrskové spartakiády 
v Hostivici byla také přítomna delegace krajských orgánů vedená předsedou KNV J. Buria-
nem. 

Začalo to průvodem 
Rozjásaný průvod, který prošel celým městem až na stadión, zahájil celou sportovní 

slavnost. Za zvuku řízné dechovky se cvičenci vlastně pochodem rozcvičili před svou 
premiérou na ploše. A premiéra to jistě pro mnohé byla, první vystoupení na veřejnosti je 
vždy slavnostní a nezapomenutelné. Zaplněným ochozům se první představili nejmladší 
žáci. S hravostí a spontánním nadšením navodili tu nejlepší atmosféru. J. Ebertová, vedou-
cí skladby mladšího žactva: „Na ploše cvičilo 480 dětí. I přes drobné chybičky jsem byla 
spokojená. Měla jsem před vystoupením trému, dobře, že ji ale neměly děti, které 
dokázaly, že jejich skladba se bude na Strahově líbit.“ 

Spartakiádní gala koncert 
Po nejmladších žácích zaplnili hřiště rodiče s dětmi. Byla to krásná podívaná, jak 

čtyřletí „špunti“ svým zapálením dokázali strhnout i své rodiče. Závěrečná holubička byla 
symbolem míru a společným úsměvem stovek dětí, které mohou žít krásným a spokoje-
ným životem. Spartakiádní gala koncert na obrovském jevišti pokračoval dál. Svou skladbu 
odcvičili mladší žáci a starší žákyně. První část prosluněného sobotního odpoledne zakončili 
muži. Zvládli náročnou skladbu poměrně dobře, některé chybičky bude však ještě potřeba 
„vychytat“. Ale podle slov samotných cvičenců by mělo být vše do okresní spartakiády 
v Jílovém v naprostém pořádku. 

Ach, ty ženy 
Po přestávce roztančily zelenou plochu hostivického stadiónu mladší žákyně. V zele-

ných sukýnkách byly rázem na fotbalovém hřišti stovky makových panenek, které se tolik 
snažily, aby nezklamaly rodiče a známé na tribunách. Za své vystoupení by právem měly 
dostat do žákovské knížky velkou podtrženou jedničku. V další části spartakiádního progra-
mu se představili starší žáci. Ani ti nezklamali a připravili svým dobrým výkonem prostor 
pro vyvrcholení celého odpoledne. Tím bylo v Hostivici bezesporu vystoupení žen. Při 
melodické a nápadité hudbě předvedly zástupkyně něžného pohlaví krásu a něhu, která 
často vháněla slzy do očí. Vynikající, téměř bezchybný výkon jen dokumentoval to, že 
skladba žen bude opět tím nejkrásnějším zážitkem. Desítky dívek, matek a babiček 
v modrých šatech snesly blankytné nebe na malou chvilku na travnatou zem. V. Sejková, 
vedoucí skladby žen: „Cvičenky opět dokázaly, že když o něco jde, umějí zapnout naplno. 
Pochvalu zaslouží i za to, že některé cvičily vlastně poprvé v tak velkém celku.“ Závěr 
okrskové spartakiády patřil již tradičně vojákům. Bronzově opálení příslušníci naší armády 
nezklamali a svým výkonem udělali tu nejlepší tečku za celým úspěšným programem. 

Pochvala organizátorům 
Okrsková spartakiáda v Hostivici se plně vydařila. Dobrá byla organizace celého 

odpoledne, vzorně „spolupracovalo“ tentokrát i počasí. Pochvala organizátorům a celému 
místnímu spartakiádnímu štábu při závěrečném hodnocení v hostivické tělocvičně byla tou 
nejlepší odměnou za poctivě a kvalitně odvedený kus práce. 
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Svoboda 

2. června 1980 
Strana 4 

 
V bývalém tanečním sále v Hostivici se odehrávají kouzla kosmetické chemie 

Nejen pro ženy 
Když vstoupíte v Hostivici pár kilometrů za Prahou do bývalého tanečního sálu dnešní 

restaurace SPORT,26 jemně vás přes nos „plácne“ vůně parfémů. Ženy oblečené do sněho-
bílých plášťů, které kolem vás obsluhují tajemné, a přece tak jednoduchá stroje, i čisté 
prostředí napovídá, že na prvním místě tu stojí stoprocentní čistota. Jinak tomu ani být 
nemůže, vždyť na kosmetiku a její výrobu dnes kladou odborníci stejné požadavky sterility 
jako na léčiva. Jsme totiž na půdě hostivické provozovny Ústavu kosmetiky, kde přicházejí 
na svět přípravky k péči o pleť. 

Ze starověku do současnosti 
Jak vzdálená se zdá doba starověkého Říma se svými zvyklostmi. Kosmetické barvy 

k líčení si tehdy ženy nechávaly ředit slinami otrokyň, které musely od časného rána 
žvýkat nejrůznější vonné kořínky. Tehdejší „výrobní“ a časová náročnost těchto kosme-
tických procedur stojí v protikladu k dnešní účelné, jednoduché a časově nenáročné péči 
o pleť. A přitom právě starověk, který byl epochou mohutného rozvoje kosmetiky, se stal 
základem výroby kosmetických přípravků až do 19. století. 

Ale vraťme se do hostivické výrobny kosmetiky, kde na ploše několika mála desítek 
čtverečních metrů probíhají kouzla zázračné kosmetické alchymie. Pracovníků tu spočítáte 
přesně jedenáct. Stejně jako fotbalová jedenáctka a možná ještě trochu víc drží spolu 
tento sehraný kolektiv pohromadě. Výroba a expedice je záležitostí osmi žen v čele 
s mistrovou, vedoucí výroby, déle provozní, účetní, skladník a řidič – to je celá jedenácti-
členná parta. 

Podle přesných receptur se suroviny „vaří“ v ohromných kotlích, až dostanou podobu 
bílé tekutiny. Tu velký „mixér“ zvaný homocenta našlehá na bílý krém. K němu se v mícha-
či přidávají látky zabraňující množení bakterií a parfém. Tady tajemná kouzla kosmetické 
chemie končí a na řadu přijde poloautomatická plnička. 

Složení kosmetických přípravků není jednoduchá záležitost. Až z 18 komponentů se 
skládá jeden jediný výrobek – masťové základy, olivový, slunečnicový nebo norkový olej, 
konzervační látky, parfémy, emulgátory spojující tukový základ s vodou, vitamíny a další 
složky jsou nepostradatelnou součástí přípravků opatřených etiketou Ústavu kosmetiky. 

Mužům vstup zakázán? 
Jak může vlastně hostivická jedenáctka konkurovat třeba takovému kosmetickému 

gigantu, jakým jsou nedaleké Nelahozevské tukové závody, které chrlí milióny výrobků 
takřka bez dotyku lidské ruky? „Naše výroba je spíše malosériová,“ říká mi vedoucí provo-
zovny ing. Eva Pšeničková. „Doslova každý výrobek projde lidskýma rukama. Na trh dodá-
váme malé série do 40 kilogramů. Celkem připravujeme 24 druhů přípravků k účelné, 
jednoduché a cílevědomé péči o pleť, které odpovídají moderním poznatkům kosmetické 
péče. Ročně je to na půl miliónu výrobků. K čištění a osvěžení pleti dodáváme speciální 
pleťové vody a mléka. K regeneraci a hydrataci slouží naše kosmetika z norkového tuku 
a heřmánku. Přípravky, jejichž základem je norkový tuk, mají dobrý účinek na regeneraci 

                                                 
26  K Nádraží čp. 115 
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rukou poničených těžší manuální prací. Mezi další přípravky patří čisticí a hydrofilní 
přípravky a tonizační krémy. Ženy mají opravdu z čeho vybírat.“ 

Opravdu jen ženy? Stále ještě platí, že muži mají do prodejen parfumerie „vstup 
zakázán“, který poruší jen před MDŽ, aby udělali radost svým protějškům? „To už dávno 
neplatí,“ říká ing. Eva Pšeničková, „vidíme to i v naší vlastní prodejně Ústavu kosmetiky 
v Praze, kde častými hosty jsou právě muži. Vždyť vypadat svěže a mladě dnes chce každý 
člověk v jakémkoliv věku. Už dávno neplatí, že kosmetika je výsadou žen.“ 

Věra Jůzková 
 
 

Večerní Praha 
19. srpna 1980 

 
Kdy opět na Břve? 

Rekonstrukce koupaliště * Nové rekreační a sociální objekty * Stavba 
mládeže svazáků ZO SSM Břve-koupaliště * V provozu opět za dva roky 

Břve (ava) – Jeden z oblíbených rybníků v těsné blízkosti Prahy – Břve – je od 
dubna letošního roku uzavřen všem návštěvníkům. Majitel a správce rybníka – 
v jedné osobě ZO SSM Břve-koupaliště – se rozhodl a zavázal k velkému dílu. Za 
dva roky upraví břehy rybníka, vyčistí vodu, postaví zbrusu nové sociální 
zařízení, kde nebudou chybět šatny pro muže i ženy, kabiny, občerstvení a další 
provozní místnosti. 

 
Koupání zakázáno a přece se tu lidé, a hlavně děti, koupají dále. Kde? V rybníku Břve u stejnojmenné obce 
co bys kamenem dohodil za hranicemi Prahy 6 i 5. Ačkoliv je koupaliště od letošního dubna z důvodů 
přestavby uzavřeno, stále vás lákají do jeho vod informační tabule umístěné na všech příjezdových trasách. 
Stálo by za to tedy nejen řádně zajistit, aby koupání bez dozoru nepokračovalo, ale také vedle informací 
o koupališti informovat na viditelném místě o tom, že toto je t. č. uzavřené! 

Snímky VP – Tereba 
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Pod vedením J. Krátkého, správce a stavbyvedoucího, už svazáci zpevnili část terénu 
pod lesem, stavějí železobetonovou zeď a skončili veškeré zemní úpravy včetně betonáže 
základů pod objekty sociálního zařízení. 

Jeden ze členů svazácké organizace a iniciátorů celé akce A. Kabát nám k tomu řekl: 
„Po dokončení a otevření v dubnu 1982 by měl rybník sloužit nejen veřejnosti, ale bude 
i rekreační základnou pro svazáky celého okresu Praha-západ. K tomu účelu zde budeme 
mít i vlastní klubovnu a uvažujeme o provozování drobných vodních sportů, kursů plavání 
a zatím ještě hodně vzdáleně o pionýrském táboře.“ 
 

 
Svoboda 

13. září 1980 
 

Vydařily se… 
Co patří k těm pravým dožínkám? Samozřejmě radostná nálada a spokojenost lidí 

nad bohatou úrodou v sýpkách. Jako třeba při dožínkách a mírové slavnosti okresu Praha-
západ v Hostivici. Vždyť letos zemědělci této příměstské oblasti, jinak též průkopníci 
proudové sklizně obilovin u nás, sklízeli v průměru po hektaru 4,75 tuny zrna, ale například 
v JZD Rudá záře Velké Přílepy téměř 5,7 t! 

Po dobře vykonané práci umět se i dobře pobavit. Také toto heslo bezezbytku platilo 
pro hostivickou slavnost. Každý našel svoje – velkolepým dožínkovým průvodem počínaje, 
přes módní přehlídky, fotbalové zápasy, až k vystoupením souborů a jezdeckým závodům. 
A my dodáváme, že kromě těchto atrakcí oko znalce mohlo se zalíbením spočinout i na 
ukázkách moderní zemědělské techniky a předváděných hospodářských zvířatech. 

Dožínky v Hostivici se vydařily. Rozcházeli jsme se večer domů všichni spokojení. Ale 
řeč přítomných se už točila na podzimní práce. Ani tahle další blížící se náročná prověrka 
zemědělců však nevymazala z myslí všech optimismus a elán. A tak je to dobře.  

(ir) 
 
 

Svoboda 
26. září 1980 

 
Příklad z činnosti SRPŠ v hostivické škole 

Jak na to 
V těchto dnech se scházejí rodiče na třídních schůzkách, aby si zvolili své třídní 

výbory Sdružení rodičů a přátel školy. Koncem měsíce září se pak sejdou všichni společně 
na členské schůzi, kde tuto rodičovskou organizaci řádně ustaví, zvolí její vedoucí 
funkcionáře a poradí se, co budou v tomto školním roce dělat, aby škole co nejvíce 
pomohli. 

Sdružení rodičů a přátel školy je podle § 26 školského zákona právnickou osobou, 
mající v čele volené orgány a hospodařící podle finančního plánu s prostředky, které svou 
činností získává. Jeho hlavním úkolem je zajistit jednotné výchovné působení školy 
a rodiny na dítě. Pomáhá proto podle svých možností škole v jejím výchovně vzdělávacím 
poslání, přispívá k jejímu spojení se životem a prací lidu, podílí se aktivně na jejím 
zvelebování a všestranném rozvoji. 
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Zatímco některá SRPŠ vidí těžiště své práce v hospodářské pomoci škole, ať už 
finančními prostředky nebo brigádnickou prací svých členů, jiná sdružení hledají především 
cesty, jak zlepšit jednotu výchovného působení školy a rodiny. Že je tato druhá alternativa 
důležitější a také záslužnější, není třeba dokazovat. Je známou skutečností, že zdaleka ne 
ve všech rodinách je to s výchovou dětí v pořádku. Není to snad jen proto, že by tito 
rodiče nechtěli nebo neměli snahu vychovávat své dítě co nejlépe. Spíše to způsobeno tím, 
že si nevědí rady s výchovnými problémy, s nimiž se nevyhnutelně setkávají. Poradit jim, 
jak na to, si právě některá SRPŠ předsevzala. 

Zjednodušeně řečeno, jde o to, naučit tyto rodiče děti vychovávat. Jistě to není 
snadné a stoprocentní splnění tohoto úkolu není ani v moci rodičovské organizace. Může 
tomu však účinně napomáhat několika způsoby. Například organizováním přednášek 
odborníků z oblasti výchovy, doporučováním vhodné literatury, besedami nad jejími 
jednotlivými tituly, získáváním rodičů k odběru a četbě časopisu Rodina a škola apod. 
Přednášky odborníků jsou jistě velmi účinnou formou tohoto „vzdělávání“ rodičů. Jsou však 
velmi náročné po organizační stránce, získání odborníka není vždy jednoduchou záležitostí. 
Nakonec jsou takovéto přednášky tak trochu přepychem, který si SRPŠ může dovolit 
nejvýše dvakrát či třikrát do roka. V základní škole v Hostivici vymysleli proto už před léty 
podstatně jednodušší a přitom stejně účinný způsob, jak se toho zhostit. 

Za pomoci učitelského sboru, za účasti zástupců MNV a některých organizací Národní 
fronty a za součinnosti stranické skupiny při SRPŠ sestavili devítiletý cyklus přednášek pro 
rodiče, které připravují a na třídních schůzkách přednášejí třídní učitelé. Pro každý ročník 
jsou to tři různá témata, vhodná právě pro onen stupeň. 

Ta například v 1. ročníku se v průběhu roku dostane postupně na tyto problémy: 
zásady péče o dítě v první třídě, výchovné potíže s dětmi tohoto věku (nervozita, hysterie, 
pocit méněcennosti, přehnaná ctižádost, nedostatek zájmů), samostatnost dětí v domácí 
přípravě. V 2. ročníku jsou to náměty: citová výchova dítěte, výchova dítěte k práci a opět 
výchovné potíže tohoto věku (lenost, dětské krádeže, neznalost ceny peněz, ničivé sklony, 
krutost). Ve 3. ročníku přijdou na řadu témata: zásady výchovného působení na děti, řeč 
a myšlení dětí, vztah Pionýrské organizace a školy. Ve 4. ročníku se rodiče poučí, jak 
pomáhat neprospívajícímu žákovi, jak má rodina pečovat o duševní zdraví dítěte, jak je 
vychovávat k socialistickému humanismu. V dalších ročnících dojde postupně na všechny 
ostatní výchovné problémy, ať je to chození za školu, nebo pohlavní výchova v pubertě, 
kouření dětí, výchova k rodičovství, uvědomělá volba povolání, duševní vývoj v dospívání, 
socializace jednotlivce, citový život dospívajících, vztah chlapců a dívek v tomto věku, 
základy socialistické morálky. 

V průběhu školní docházky dítěte dostane se tak rodičům poměrně ucelené informace 
o hlavních výchovných problémech. V besedách, které obvykle po učitelově přednášce 
následují, dochází k výměně zkušeností, a tím i k prohloubení pohledu na jednotlivé 
výchovné otázky. Tato „rodičovská večerní univerzita“, jak tomu v Hostivici říkají, se 
osvědčuje a přináší bezesporu své ovoce. Její předností je soustavnost, promyšlenost 
a cílevědomost v působení na rodiče. Nesporně přispívá k vyřešení jednoho ze základních 
problémů dnešní školy, zajištění jednoty působení rodiny a učitele na vytváření morálního 
profilu dítěte. 

Miloš Šrámek 
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Rok 1981 
Svoboda 

30. června 1981 
Strana 4 

 
Školní rok končí 

Končí školní rok a ve školách hodnotí jeho výsledky. Jak se podařilo splnit 
úkoly, co se povedlo, co zůstalo v polovici cesty, co nevyšlo. Na hostivické 
základní škole věnovali tomuto hodnocení dvojnásobnou péči. Uplynulý školní 
rok byl totiž prvním funkčním rokem nové ředitelky Ludmily Filipové. Do 
čtyřicítky jí chybí pár let, a tak je nejen první ženou v této funkci, ale rovněž 
nejmladším „šéfem“ v celé historii této školy. 

Jak se teď, na konci prvního ředitelského roku, cítíte? 
„Jsem ráda, že je za námi. I když jsem předtím dva roky zastávala funkci zástupkyně 

ředitele školy a můj předchůdce Miroslav Horák mě za tu dobu seznámil s celou problema-
tikou řízení školy, přece jen se vyskytly v průběhu roku situace, které mě i mou zástupkyni 
Renátu Trhlínovou stály hodně úsilí.“ 

Například? 
„Například časté závady na školním zařízení, přesněji řečeno těžkosti, s nimiž byla 

spojena jejich oprava.“ 
Přes potíže jste ale dosáhli dobrých výsledků. 
„Ano, mnohé z toho, co jsme si předsevzali, se nám podařilo splnit. Platí to 

především o realizaci Programu dalšího rozvoje československé výchovně vzdělávací sou-
stavy, která letos dospěla do pátého ročníku. Všechno, co s touto vnitřní přestavbou školy 
souvisí, jsme zajistili a uvedli ve skutek. Stejnou péči jako prvním pěti ročníkům jsme 
věnovali i zbývajícím třídám „dožívající“ devítiletky. Úspěšnost nebo naopak nedostatky 
naší práce se nejvíce projevují právě v nejvyšších ročnících, z nichž žáci odcházejí do 
středních škol a učilišť.“ 

Narážíte na volbu povolání. Jaké v ní máte výsledky? 
„Celkem dobré. Je to především zásluha výchovné poradkyně Ludmily Pokorné. 

Vyjádřeno číselně – z naší školy byla přijato na střední a odborné školy 25 chlapců a dívek, 
do učebních oborů s maturitou odcházejí čtyři a do prioritních povolání, jako například 
stavebnictví nebo hornictví, čtrnáct žáků.“ 

Splnění těchto úkolů ovšem není jediný ukazatel vaší úspěšné práce. 
„Máte pravdu, daleko důležitější jsou vyučovací a výchovné výsledky. Mohu prohlásit, 

že naši žáci absolvovali školní rok úspěšně, a to jak ve vyučování, tak i ve výchově. Za celý 
školní rok jsme nemuseli řešit žádný vážnější kázeňský problém. Navíc naši žáci ještě 
dosáhli výborných výsledků i v činnosti mimoškolní – v žákovských olympiádách a soutě-
žích. Za všechny jmenuji soutěž Co víš o zemi, kde zítra znamená již včera, dále sportovní 
soutěže, kulturní vystoupení našeho dětského souboru a tak dále.“ 

Tyto pěkné výsledky jsou tedy ovocem vaší práce… 
„Zdaleka ne jen práce nás učitelů, i když náš současný kolektiv je pracovně plně na 

výši. Svůj podíl na našich úspěších má i Pionýrská organizace SSM, tělovýchovná jednota 
Sokol, místní organizace Svazarmu a také Sdružení rodičů a přátel školy. Ti všichni nám ve 
výchovné práci účinně pomáhají stejně jako stranické organizace na škole a v obci, naše 
odborová organizace a rada a školská komise MěstNV.“ 
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Při svém mládí máte před sebou perspektivu dlouhodobého působení ve 
vedoucí funkci. Jistě proto máte svůj osobní plán na příští léta. 

„Hlavním naším úkolem bude úspěšně dokončit přestavbu naší školy podle projektu 
dalšího rozvoje. Důležitá rovněž bude i stabilizace kádrů na škole. O tu chceme co nejvíce 
usilovat, i když jsme si vědomi, že to bude velmi těžké v situaci, kdy v našem sedmadva-
cetičlenném kolektivu je vysoká převaha mladých učitelek, potencionálních maminek. Věc 
kádrů je aktuální už nyní, protože pro nový školní rok chybějí ještě tři učitelské síly. 
A navíc také dvě učebny. To už souvisí s hospodářskými úkoly, z nichž otázka prostoru je 
otázkou nejsvízelnější. Je samozřejmé, že chceme dále zlepšovat vybavení školy, zvláště 
v souvislosti s požadavky nové koncepce vyučování a výchovy.“ 

V plnění těchto úkolů vám přeji mnoho úspěchů. 
Ptal se Miloš Šrámek 

Foto: autor 
 

 
Ředitelka základní školy v Hostivicích L. Filipová 

a její zástupkyně R. Trhlínová při každodenní práci 
 
 

Svobodné slovo 
16. července 1981 

 
Umět jít do konfliktu 

Nedaleko Bílé Hory, směrem na Kladno, leží město Hostivice, kterému jsou 
přesně 704 roky. Je tu též zámeček s freskou Moraviniho s námětem bitvy na 
Bílé hoře – to vše na rozloze 205 m2. 

Ale kvůli tomu jsme za nově zvoleným předsedou Městského národního výboru 
K. BLÄTTERBAUEREM nepřijeli. 

Na co kladete důraz ve volebním programu? 
„Vycházíme z reality a vzhledem k přímé regulaci v investicích hledáme nové cesty 

k dalšímu uspokojování ekonomických a sociálních potřeb občanů. Nároky rostou ve všech 
oblastech denního života, rostou tedy zákonitě i nároky občanů v místě bydliště; ve středu 
pozornosti jsou služby. Nechceme zapomínat na mladé, ani na starší spoluobčany. Budeme 
zkvalitňovat pečovatelskou službu, přednostně umísťovat do mateřské školy děti matek-
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samoživitelek atp. Na úseku investic v akci Z máme jeden hlavní úkol: výstavbu mateřské 
školy pro 120 dětí. Jsme si vědomi toho, že bez spolupráce podniků, sídlících v našem 
obvodě, bychom výstavbu tolik potřebného zařízení nezvládli v žádoucím termínu, a proto 
jsme se snažili zajistit stavbu především organizačně a vytvořit takový harmonogram prací, 
aby to ke spokojenosti všech „šlapalo“.“ 

Závazky a plány jsou jedna věc, realita druhá… 
„Náš národní výbor je mladého věkového složení a tomu by měla odpovídat i jeho 

práce. Je nám jasné, že nejde jen o formální přijímání závazků a předem nesplnitelné 
představy, ale o každodenní práci pro občany a mezi nimi. Chceme věci říkat otevřeně, ale 
též chceme slyšet poctivou řeč občanů. Nemůžeme a taky nechceme problémy obcházet, 
ale řešit je, nebát se jít do konfliktu, když to pomůže dobré věci. Žádný národní výbor se 
neobejde bez podpory občanů; a my chceme, aby za námi stáli, stejně tak, jako my 
budeme stát za nimi a snažit se ve městě o pokračování v dobře začaté práci.“ 

VELKÁ pozornost je v Hostivici věnována zlepšování životního prostředí; jen za 
minulé volební období je vyjádřena částkou 14,4 mil. korun, a to je několikanásobná 
hodnota proti předcházejícímu. Bylo tu postaveno 108 rodinných domků, na výsadbu 
zeleně uvolněny prostředky za téměř 300 tisíc korun, v rámci akce Z byla dokončena 
výstavba školní jídelny, pokračovalo se ve stavbě městské kanalizace, je dokončováno 
nákupní středisko, rekonstruuje se dům, který byl postaven v roce 1926 Menšinovým 
dělnickým družstvem a byl vždy středem dělnického hnutí.27 

Zvláštní pozornost zasluhuje rekonstrukce kulturní památky – hostivického zámečku. 
Architekta J. LIBÁNSKÉHO, pověřeného rekonstrukcí, jsme se zeptali, jakým účelům budou 
prostory po adaptaci sloužit. „Město s více než 4 000 obyvateli si zasluhuje reprezentační 
kulturní stánek, který rozhodně oživí zdejší společenský život. Po dokončení prací v roce 
1983 by tu měly být jednak reprezentační místnosti, jako např. obřadní síň, prostor haly 
pro koncerty, síň tradic a jednak by tu našla místo knihovna, kulturní středisko, klub 
důchodců atd.“ 

(ock) 
 

 
Výstavba inženýrských sítí je součástí rekonstrukce zámku v Hostivici 

                                                 
27  Dělnický dům (Čsl. armády čp. 702) postavilo Stavební a spotřební družstvo „Dělnický dům“ pro 

Hostivici a okolí, název uvedený v článku je chybný 
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28. prosince 1981 
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V nové kráse 

V pátek 18. prosince se sešli hostivičtí občané k malé slavnosti. V obci byl znovu 
otevřen Dělnický dům. Stalo se tak po čtyřletém období, kdy se v něm rozsáh-
lým nákladem prováděly adaptace, podstatně pozměňující interiér historické 
budovy. 

Podílelo se na nich dvacet dodavatelských organizací a poměrně malá skupina 
nadšenců v čele s organizátorem celé akce Jaroslavem Brejchou a „šéfem“ stavbařů Jaro-
slavem Černým při nich odpracovala obtížně vyčíslitelný počet hodin. Jim všem patřilo po-
děkování a čestná uznání, která jim spolu s představiteli národního výboru předal vedoucí 
tajemník OV KSČ okresu Praha-západ Š. Fürst. 

Dělnický dům v Hostivici tedy opět slouží pracujícím, jako jim sloužil od počátku své 
existence. Vybudovalo jej s nesmírnými oběťmi Stavební družstvo Dělnický dům pro 
Hostivici a okolí, ustavené v roce 1924. Čítalo 42 členů, vesměs dělníků. Z nich 36 bylo 
členy KSČ. V seznamu členů čteme i jméno hostivického občana Františka Strašlipky, což 
není nikdo jiný než známý vojenský sluha Jaroslava Haška, předobraz jeho „dobrého 
vojáka Švejka“. 

Členský podíl činil 200 korun. Další peníze byly získávány prodejem jednokorunových 
cihel. To pochopitelně nestačilo, a tak si muselo družstvo potřebné další peníze vypůjčit. 
Půjčky dosáhly postupně výše půl miliónu korun. Ani to by bývalo nestačilo, kdyby velnou 
část stavebních prací neprovedli dělníci – členové družstva – zdarma. A tak byl v květnu 
roku 1926 položen základní kámen budovy, zdobící dodnes její průčelí. 9. října 1927 se 
Dělnický dům slavnostně otevíral. 

Tradice Dělnického domu jako kulturního a společenského střediska obce ožila znovu 
po květnové revoluci 1945. Před volbami v následujícím roce zde hovořil k místním 
občanům ministr Václav Nosek, v roce 1949 se v těchto prostorách konala první konferen-
ce strany nového okresu Praha-západ. Ochotníci opět studovali pro jeviště „Dělňáku“ svá 
představení, koncertovala zde Kladenská filharmonie, účinkovala El Carova skupina, 
Armádní umělecký soubor Víta Nejedlého a další umělecká tělesa. Místní osvětáři 
uskutečnili dvě velké výstavy. První v roce 1948 navštívil a vysoce hodnotil například velký 
divadelník – národní umělec E. F. Burian, druhou, konanou v roce 1977, zahajovala místo-
předsedkyně České národní rady Marie Jarošová z Lidic. 

Touto výstavou, uspořádanou k 700. výročí trvání obce, byla kulturní činnost v Děl-
nickém domě na dobu přestavby ukončena. Po zmíněné čtyřleté přestávce skví se dnes 
tento kulturní stánek hostivických pracujících v nové kráse a je připraven plnit dále důleži-
té společenské poslání. 

Miloš Šrámek 
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[Výstřižek z neurčených novin] 
Nedatovaný výstřižek z roku 1981 

 
Držím vám všem palce 

 
Mladý muž na snímku se jmenuje Václav Závora a v prosinci mu bude třiadvacet let. 

Mezi padesáti kandidáty Národní fronty v Hostivici je benjamínkem. Znám ho, vždyť je to 
jen pár let, co sedával přede mnou ve školní lavici, pozorný, soustředěný, s patrnými rysy 
budoucí výrazné osobnosti (to zkušený učitel pozná na žáčkovi už v první třídě). 

Od raného dětství projevoval zájem o všechno, co souviselo se stavařinou. Celé 
hodiny se vydržel dívat na zedníky a sledovat jejich dílo, sám pak „budoval“ na pískovišti 
smělé stavby tunelů a hradů, a když povyrostl, pomáhal otci při opravách rodinného 
domku. Bylo proto úplnou samozřejmostí, že se vyučil zedníkem. Potom vystudoval 
stavební průmyslovku a dnes je mistrem Inženýrsko-průmyslových staveb v Praze 5 – Sto-
důlkách. Je aktivním členem Socialistického svazu mládeže a 1. uliční organizace KSČ ho 
navrhla mezi kandidáty. Do třetice samozřejmost: kde jinde by se mohl v práci národního 
výboru uplatnit, než v komisi pro výstavbu? Už se na to těší. 

Václav Závora není mezi těmi padesáti kandidáty jediný, koho si pamatuji jako žáka 
naší školy. Na panelu s jejich fotografiemi v agitačním středisku objevuji jen o rok starší 
inženýrku ekonomie Jiřinu Kořínkovou-Klimešovou, nevšedně nadané děvče. Hned vedle se 
na mě z fotografie usmívá šestadvacetiletý rozvážný Zdeněk Fanta, postavou už tenkrát ve 
škole „lamželezo“, ale srdcem člověk, který nikdy nikoho nezarmoutil. A vidím tu další naše 
žáky, vedle těch starších, už dávno ze školy vyšlých. Je tu osmadvacetiletý inženýr Jiří 
Koválik, talentovaný chlapec, i jeho vrstevnice – milé děvčátko ze třetí lavice, Dagmar 
Veverová-Hanzlíková. Zkrátka mladí mezi mladými. 

Ano, jak s potěšením zjišťuji, náš nový národní výbor bude podstatně mladší než ten 
dosavadní. Sedm kandidátů nedovršilo ještě třicátý rok života, do čtyřicítky chybí pár let 
ještě dvaadvaceti, do padesátky osmnáct a starší Abrahama jsou jen tři. Věkový průměr? 
Osmatřicet a půl roku. Kdeže jsou ty časy, kdy našim městům „vládli velební kmeti“! 

Vždycky jsem fandil mladým, to už neodmyslitelně patří ke kantorské profesi, těmhle 
všem držím teď také palce. Jsem samozřejmě i trochu hrdý na to, že to byla naše škola 
a její učitelé, kdo je pomáhali vychovat tak, aby jim dnes mohli dát důvěru všichni 
hostivičtí občané. Držím ti palce, Vašku Závoro, i tobě Jirko Kovalíku, Zdeňku Fanto, 
Jiřinko, Dášo, všem držím palce, aby se vám podařilo splnit úkoly, které připadnou mladým 
při plnění našeho společného volebního programu. Nepochybuji o tom, že to dokážete. 

Miloš Šrámek 
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Rok 1982 
Svoboda 

20. listopadu 1982 
 

Tělovýchovnou akademií vyvrcholily oslavy 
Hostivické devadesátky 

Vzorná tělovýchovná jednota Sokol Hostivice slaví 90 let trvání. Kdybychom 
nahlédli do brožury, jež rekapituluje tato léta, zjistili bychom, že už od roku 
1922 je pěknou tradicí přivítat každé kulaté výročí jednoty novým dílem. 
Něčím, co by v dalších letech bylo přínosem k tělovýchovnému a sportovnímu 
vybavení města. Rok 1982 nebyl výjimkou. Koncem října byl předán do užívání 
antukový dvorec na stadiónu kopané. Zasloužil se o něj nejvíce nejmladší oddíl 
jednoty – atletický oddíl mládeže. Jeho členové tu odpracovali přes 700 bri-
gádnických hodin. 

Vyvrcholením oslav byla tělovýchovná akademie, kterou TJ Sokol Hostivice uspořá-
dala v Dělnickém domě v Hostivici. V pěkném a pestrém programu vystoupily také děti 
z mateřské školy a TJ Slavoj Řevnice, tři skladby předvedly žákyně z Tatranu Sedlčany 
a hezkým cvičením přispěly také dívky ze Sokola Rudná. K vrcholům večera patřilo vystou-
pení žen a mužů z TJ Nelahozeves a ukázky umělecké gymnastiky v podání svěřenkyň 
trenérky Růženy Malířové ze střediska vrcholového sportu TJ Bohemians Praha. 

Zahanbit se nenechali samozřejmě ani Hostivičtí a připravili celkem 5 skladeb a navíc 
vystoupení pěveckého sboru pionýrské skupiny a základní školy. Na slavnostní schůzi 
členové jednoty ocenili práci dlouholetých členů jednoty, mezi nimi i 7 členů a členek, kteří 
jsou v řadách jednoty už více než 50 let. V improvizované besedě si pamětníci s úsměvem 
zavzpomínali na chvíle ve cvičení, při kulturních pořadech i na brigádách. 

Ke slovu se dostali i mladí, jejich slova, ale především činy svědčí o tom, že hostivic-
ká tělovýchova má před sebou léta, která budou určitě stejně úspěšná jako předcházející. 

Přispěje k tomu nepochybně spolupráce jednoty s městským národním výborem. 
Předseda MěstNV nabídl členům jednoty zařadit dokončení úprav stadiónu do plánu nein-
vestičních akcí Z, tak aby to bylo včas všechno připraveno pro cvičence Československé 
spartakiády 1985. A to je pomoc, kterou jubilující jednota jistě co nejlépe využije. 

(sv.) 
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Rok 1983 
Rudé právo 

31. ledna 1983 
Strana 2 

 

 
Pracovníci Strojní a traktorové stanice v Hostivicích, okres Praha-západ, vyrábějí již třetím rokem třípodlažní 
technologická zařízení pro chov nosnic. Nyní připravují do výroby nový typ klecí, kde budou trusné kanály 
v jednotlivých patrech nahrazeny trusnou linkou umístěnou vespod. Ušetřené místo umožní uložit do 
přibližně stejných rozměrů čtyři patra klecí, a tím zvýšit počet nosnic v jednotlivých halách. Na snímku Marie 
Jaurisová svařuje dvířka klecí. 

Foto ČTK – František Tóth 
 
 

Příloha Svobody 
19. března 1983 

Strana 11 
 

O té „pravé“ knihovnické práci 
Hostivice, mladé město okresu Praha-západ, má pro svých čtyři a půl tisíce 
obyvatel knihovnu velikostí přirovnatelnou k příslovečné zahrádečce jako dlaň. 
V přízemním, do délky protáhlém domku na náměstí se tísní spolu s ní mateřská 
škola, zvláštní škola a nejnověji i kancelář prodejna paliv. Knihovna má 
725 registrovaných čtenářů, z toho 213 mladistvých ve věku od šesti do čtrnácti 
let, studentů a učňů sem chodí 89. Pro všechny je tu ve dvou místnostech 
připraveno 20 245 svazků knih nejrůznějších žánrů a zaměření. Navíc tu mají 
čtenáři k dispozici i bohatý sortiment časopisů, deníků, týdeníků a měsíčníků. 

Od 1. února letošního roku má hostivická knihovna novou vedoucí. Je jí devatenácti-
letá absolventka střední knihovnické školy v Praze Jana Johanovská, která sem nastoupila 
hned po maturitě a po odchodu dosavadní vedoucí J. Findejsové do důchodu byla pově-
řena její funkcí. Přišli jsme za ní s několika otázkami. 
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Jak se cítíte v úloze „šéfové“? 
Jakápak šéfová! V mé práci se téměř nic nezměnilo, jenom snad přibylo trochu víc 

administrativy. Jsme zde tři, se mnou pracují ještě Eliška Nešvarová a Hedvika Bohdalová. 
Jste nejmladší. Není to vaší funkci na překážku? 
Naprosto ne. S oběma soudružkami vycházím stoprocentně. práci máme rozdělenou, 

každá si hledíme svého úseku – a tak nám to jde dobře dohromady. 
Čili jste dobrá parta… 
Přesně tak. Soudružka Bohdalová má na starosti především mladé čtenáře, se který-

mi provádí už šestý rok knihovnicko-bibliografickou přípravu. 
V čem spočívá? 
V podstatě jde o plánovitou přípravu budoucích čtenářů hodnotné literatury. Učitelky 

nám sem jednou měsíčně přivádějí své žáky, soudružka Bohdalová s nimi hovoří a vysvět-
luje jim základní čtenářské a knihovnické pojmy, učí je orientovat se v knihovně a v jejích 
knižních fondech. Celá příprava má pomoci škole pěstovat u dětí schopnost systematicky 
a uvědoměle si doplňovat vědomosti, například pomocí slovníků. 

A vy dvě? 
Se soudružkou Nešvarovou se střídáme v půjčování knih dospělým. V týdnu jsou dva 

půjčovací dny, v pondělí a ve čtvrtek. Pro mládež je pondělí a středa. 
Jak nové knížky získáváte? 
Podle návrhu, který sestavujeme z edičních programů jednotlivých nakladatelství, 

nám je postupně objednává okresní knihovna a knihkupectví je dodává. Když dojdou, 
musíme je katalogizovat, zabalit a také propagovat mezi čtenáři. Děláme to prostřednict-
vím nástěnky na chodbě a výstavkou v půjčovní místnosti. Knihy nedostáváme jen pro 
nás, ale i pro přidružené knihovny, s nimiž spolupracujeme. Jsou čtyři: v Pticích, Červeném 
Újezdě, v Dobrovízi a v Kněževsi. 

Každá na jiné světové straně... 
Do Ptic je to patnáct kilometrů, do Červeného Újezda dvanáct, do Dobrovíze šest 

a do Kněževsi devět. Jezdíme tam autobusem, obvykle dvě z nás. Vyjíždíme tak jednou 
měsíčně. Tamním dobrovolným knihovníkům radíme při jejich práci a hlavně jim přivážíme 
novinky. 

Teď právě probíhá Měsíc knihy. Připravily jste pro něj mimořádné akce? 
Bohužel ne. Máme tady na to příliš málo prostoru. Regály s knihami, v nichž si čtenáři 

mohou sami vybírat, zabírají téměř všechno místo. Takže nějaké besedy se čtenáři, se 
spisovateli, literární večery nebo něco podobného zatím uskutečnit nemůžeme. Zůstáváme 
proto jen u knižních výstavek při všech vhodných příležitostech, při politických i kulturních 
výročích apod. 

Říkáte zatím… 
V dohledné době, během léta, se budeme stěhovat do nových prostor ve zdejším 

zámku, jehož adaptace se blíží k dokončení. Tam bude možné organizovat podobné akce. 
A nejen to: práce tam bude mnohem snazší, budeme se moci daleko více věnovat čtená-
řům, pomáhat jim při výběru knih, upozorňovat na novinky, získávat je pro četbu každého 
druhu literatury. Bude to prostě něco jiného, jiná práce, tak říkajíc ta pravá knihovnická, 
jak jsem se na ni připravovala ve škole. Už se na to moc těším. 

Mně tedy nezbývá, než vám v ní popřát hodně radostných chvil a poděko-
vat za rozhovor. 

Ptal se Miloš Šrámek 
Foto: autor 
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Jana Johanovská, nová vedoucí hostivické lidové knihovny,  

ví, jak získat čtenáře pro četbu hodnotné literatury 
 
 

Svoboda 
8. dubna 1983 

 

 
Dvacet sedm patnáctiletých děvčat a chlapců z hostivické základní školy slíbilo při slavnostním převzetí 
občanských průkazů, že se budou učit, pracovat a žít vždycky tak, jak to od nich společnost očekává. 

Foto: Miloš Šrámek 
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Československý sport 

18. května 1983 
 

Zlatý fond tělovýchovy 
Začal na Maninách 

 
K tělovýchově se pořádně dostal ve svých čtrnácti letech, když cvičil na manin-
ské spartakiádě 1921. Od té doby jí zcela propadl. Dnes je nositelem mnoha 
uznání a vyznamenání i medaile J. F. Chaloupeckého. Dostal jí za činnost v pro-
letářské tělovýchově. Vyznamenání I. stupně za rozvoj tělovýchovy obdržel při 
příležitosti 30. výročí sjednocení tělovýchovy. Ale vraťme se k jeho začátkům 
do roku 1921. 

Tehdy se stal Jaroslav KUČERA pomocníkem cvičitele a měl na starosti žáky. Poctivě 
a obětavě s nimi nacvičoval, pomáhal jim zvládnout požadované cviky, učil je lásce k vlasti 
i k tělovýchově. Začal v Praze-Bubenči, v roce 1929 se přestěhoval do Hostivic u Prahy, 
kde pracuje dodnes. Je mu 76 let a více než polovinu století zůstal věrný hostivickému 
Sokolu. V jeho práci mu pomáhala manželka, která v této jednotě pracuje také přes 
padesát let. 

Za druhé světové války byl v koncentračních táborech v Buchenwaldu a Osvětimi. Po 
návratu z míst hrůzy se opět věnoval tělovýchově, kde prošel různými funkcemi. Od roku 
1970 byl náčelníkem ZRTV v OV ČSTV až do roku 1975, kdy mu zdravotní potíže nedovolily 
pokračovat. Z tělovýchovy však neodešel. Přestože v březnu tomu byl rok, co dovršil tři 
čtvrtiny století svého života, zůstal v jednotě – dnes vykonává funkci matrikáře. 

Pomáhá při výchově mládeže a je rád, když vidí, jak děti chodí do cvičení. S potěše-
ním sleduje jejich zaujetí, tvrdí, že jsou šikovnější než za dob jeho aktivní činnosti, i úroveň 
trenérů je dnes vyšší, bohužel pochopení rodičů není vždy takové, aby byla účast na 
trénincích stoprocentní. Na okresní konferenci OV ČSTV Praha-západ se svěřil, že Hosti-
vice, tedy i on, uvažují o pořádání okresní spartakiády 1985. 

Pavel Štědrý 
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Rudé právo 

3. května 1983 
Strana 4 – inzeráty 

 
Oblastní podnik služeb Praha-západ se sídlem v Roztokách u Prahy, přijme: řidiče 
a závozníky na nákladní a speciální vozidla pro závod Hostivice. Informace: KPÚ, tel. 
39 66 35–7, linka 34. Náborová oblast Praha-západ. 12790-P 
 
Oseva oblastní čisticí stanice osiv, Praha 7, Jankovcova č. 18, tel. 80 32 41, přijme tyto 
pracovníky do provozu – […] – ČSO Litovice, tel. Praha 39 52 15: laborantku, technologa, 
muže na man. práce, 1 údržbáře. – […] 

 
Svoboda 

25. června 1983 
 

Zámek v novém 
HOSTIVICE (mš) – Po pětileté rekonstrukci byl dán včera do užívání hostivický zámek. 
Slavnostního otevření se zúčastnila M. Jarošová, místopředsedkyně České národní rady, 
představitelé krajských a okresních orgánů a organizací a další hosté. 

Zámek získal po opravách nejen krásný a důstojný vzhled, ale také nové poslání. 
Stává se sídlem městského národního výboru a jeho kulturních zařízení – městské lidové 
knihovny a městského kulturního střediska. 

K včerejšímu slavnostnímu zahájení patřila prohlídka celého objektu (návštěvníci 
obdivovali výsledky restaurátorských prací, které vedl zasloužilý umělec R. Ondráček) 
a kulturní program, který obstaralo pražské Trio české hudby. 

 
Příloha Svobody 
25. června 1983 

 

Hostivický zámek v novém rouše 
Včera – v pátek – prožila Hostivice radostné dopoledne. Po opravách 

trvajících pět let zde byl znovu otevřen zámek, významná historická památka 
tohoto města. Stojí na západní straně náměstí zpola ukryt za stromovím parku, 
a tak možná až dosud unikal pozornosti projíždějících. A přitom je to stavba, 
která stojí za povšimnutí. 

V roce 1732 koupila hostivické panství od hraběte Karla Jáchyma Bredy, známého 
„vydřiducha poddaných“ Anna Marie Františka Terezie, velkovévodkyně toskánská, man-
želka Gastona III., posledního mužského potomka slavného italského rodu Medicejských. 
Spolu s Hostivicí získala touto koupí ještě dalších třicet vesnic, což byl celý rozsáhlý 
pozemkový majetek jmenovaného hraběte, který o něj neuváženými obchodními trans-
akcemi přišel. Vedle tohoto majetku vlastnila velkovévodkyně ještě další panství, a to ve 
středních a severních Čechách. Tam si zvláště oblíbila zámek v Zákupech, kde byla také po 
své smrti v roce 1741 pohřbena. 

Tato žena, která se už dříve z neznámých důvodů rozešla s manželem, byla – dá-li se 
to tak říci – posedlá stavitelskou podnikavostí. Tak v Tachlovicích dala od základů postavit 
kostel, podobně tomu bylo i v Hořelici a Lidicích. Na Buštěhradě začala se stavbou zámku, 
stavěla ve Zvoleněvsi, v Kácově nad Sázavou a jinde. 
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Na Hostivici cenila výhodnou polohu při hlavní cestě z Prahy na západ a určila jí proto 
úlohu odpočinkové a převlékací stanice. Nechala zde opravit některé budovy, zcela zničené 
ve třicetileté válce, na návsi dala postavit morový sloup se sochami a s vlastním portrétem 
na desce na jeho vrcholu.28 Především však zde zcela přestavěla panské sídlo, až dosud 
jednopatrový zámeček, postavený koncem 17. století hraběnkou Carreto-Millesimovou. Při-
dala k němu druhé patro zvýšené altánovou nástavbou a vtiskla mu tak podobu některých 
jiných zámků v Čechách z té doby, především známého ratibořického v Babiččině údolí. Při 
této přestavbě jí ale spíše sloužil jako vzor letohrádek v Ostrově u Karlových Varů, kde 
bylo sídlo sasko-lauenburského rodu, z něhož pocházela. Mimochodem, erb tohoto rodu 
zdobí průčelí hostivické fary a můžeme jej vidět i na portálu hořelického kostela. 

Péči věnovala tato podnikavá žena i úpravám zámeckého interiéru. Všechny místnosti 
byla opatřeny tehdy módními kachlovými kamny, vybavení nábytkem a ostatním 
inventářem odpovídalo vkusu a požadavkům tehdejší šlechty. Zvláště významné byly 
fresky, které dala zhotovit v hale zámku a ve většině místností malířek Karlem Josefem 
Moravinim. Freska v hale zpodobňuje bitvu na Bílé hoře, jak jí viděli katoličtí vítězové, na 
ostatních jsou zachyceny antické výjevy a květinové motivy. Tyto malby na celkové ploše 
tisíc čtverečních metrů byly nyní obnoveny skupinou restaurátorů vedenou zasloužilým 
umělcem Raimundem Ondráčkem a stanou se jistě vyhledávaným objektem zájmu 
návštěvníků. 

Přestavba zámku probíhala v letech 1733 a 1734. Kaple, přičleněná k jeho severní 
straně, byla však dokončena až po smrti majitelky. V té době byl už majitelem Hostivice 
vnuk Anny Marie Františky, bavorský vévoda Klement František de Paula, který ji zdědil po 
matce Marii Anně Karolině, dceři stavitelky zámku. Tato ženy byla manželkou bratra císaře 
Karla VII., známého protivníka Marie Terezie, a byla pro toto své příbuzenství císařovnou 
donucena k tříleté emigraci. 

Zámek se přízni dlouho netěšil. Již koncem století zájem o něj upadal. Zejména 
proto, že neodpovídal požadavkům rokokového sídla. Z jeho oken nebyl totiž výhled ani na 
vodu, ani na les. A tak zámek, postupně přeměňovaný na příbytky služebnictva, kanceláře 
a jiné účelové prostory, po celé minulé století zvolna upadal, aby nezadržitelně zchátral do 
stavu vhodného pro demolici. Že k ní nedošlo, je velkou zásluhou zodpovědných funkcio-
nářů národního výboru, kteří prosadili a uskutečnili obnovu této historické pamětihodnosti. 
Nákladem 12 miliónů korun a velkým pracovním úsilím všech zúčastněných se zámku 
navrátila jeho původní podoba, aby nyní hostil ve svých zdech městský národní výbor, 
městskou knihovnu a kulturní středisko. 

Bude tak nejen sloužit potřebám hostivických občanů, ale bude také trvalým dokla-
dem péče našeho státu o památky dob dávno minulých. 

Text a foto: Miloš Šrámek 
 

 
                                                 
28  Na mariánském sloupu není zobrazena Anna Marie Toskánská, ale Panna Marie Polická 
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12. července 1983 
Strana 6 

 
Oživlý pamětník 

Ještě před několika málo lety to vypadalo, že hostivický zámek, jedna z mála 
historických památek tohoto mladého města okresu Praha-západ, je odsouzen k neodvrat-
nému zániku. Mohutná stavba, z větší části ukrytá za stromovím na západní straně 
náměstí a připomínající vzhledem známý ratibořický zámek v babiččině údolí, byla v neutě-
šeném stavu. Zbořit, nebo obnovit? Nebylo to lehké rozhodování. Nakonec zvítězil druhý 
názor: vrátit zámku původní podobu. 

Podařilo se získat potřebné finanční prostředky, zajistit výrobní kapacity příslušných 
stavebních organizací, udělat prostě všechno, aby dílo obnovy mohlo být nejen zahájeno, 
ale i dovedeno ke zdárnému konci. Sladit průběh všech prací, na nichž se podílela celá 
řada dodavatelských podniků, byl nesporně náročný úkol. Všechno se však postupně vyře-
šilo, a tak mohl být zámek v těchto dnech znovu otevřen v podobě z let 1733 a 1734. 

Fresky obnovila skupina restaurátorů vedená zasloužilým umělcem prof. Raimundem 
Ondráčkem. 

Na adaptaci zámku, v němž bude nyní sídlo městského národního výboru, městské 
knihovny a kulturního střediska, bylo vynaloženo 12 miliónů korun. To samo o sobě znovu 
dokumentuje péči našeho socialistického státu o historické památky. 

Miloš Šrámek 
 

 
Hostivický zámek vyhlíží nově nejen zvenku, ale i zevnitř 

Foto Miloš Šrámek 
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Svobodné slovo 
13. července 1983 

 
Ojedinělá freska 

V HOSTIVICI u Prahy byl dán koncem června občanům do užívání rekonstruo-
vaný zámek, pocházející z konce 17. století. Dnešní podobu mu dala při pře-
stavbě v roce 1732 vévodkyně Anna Marie Toskánská. 

Od roku 1802 začínal zámek upadat, o čemž svědčí i dopis správce z tehdejší doby, 
v němž panstvu připomíná, že je stav budovy havarijní. Časem byl celý objekt přeměněn 
na byty. Dá se říci, že rozhodnutí o rekonstrukci zámku přišlo v hodině dvanácté. 

Vedoucí stavby architekt Jaroslav Libánský nám k rekonstrukci řekl: „Práce na zámku 
byly zahájeny demolicemi silně narušených částí. Snesly se např. krovy nad druhým 
poschodím i střecha nad střední zvýšenou částí. Během rekonstrukce byly objeveny dva 
sklepy a další části fresek, jimiž je zámek bohatě vyzdoben. Nejtvrdším oříškem pro 
restaurátory byla obnova stropu v místnosti v severozápadním křídle. Impregnovala se 
rovněž dřevěná konstrukce střešního nástavce, který je u nás zcela ojedinělý.“ 

Na zámku byla rekonstruována i freska bitvy na Bílé hoře, zabírající plochu na 
200 čtverečních metrů. Vidíme na ní např. střetnutí maďarské a císařské jízdy, trofeje, 
prapory atd. Jedná se vůbec o největší fresku v oblasti tehdejšího bojiště. 

Na umělecké výzdobě pracovaly desítky uměleckých řemeslníků. Štukatéři např. 
zhotovili dva medailóny o rozměrech čtverečního metru na stropě obřadní símě; jsou 
volnou rekonstrukcí původní práce, odvozené z dochovaných pozůstatků na starém stropě. 
Kameníci zase obstarali rámování všech oken pískovcem.  

Kromě knihovny a čítárny bude v zámku umístěn i klub důchodců, budou se tu pořá-
dat komorní koncerty, konat občanské obřady atd. 

(ock) 
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Moderní prostory v historických zdech 
Skončila rekonstrukce hostivického zámku  
Bitva na dvou stech čtverečních metrech 

Když se vydáte karlovarskou silnící ven z Prahy, narazíte už po několika málo 
kilometrech na ukazatel s nápisem Hostivice. Pravděpodobně pojedete dál 
a těch pár minutách, než se před vámi zase otevře volná krajina, sotva 
i v padesátikilometrové rychlosti zaregistrujete víc než asfaltovou vozovku 
lemovanou z obou stran typickými nízkými baráčky, náznak náměstí nebo snad 
parku, protože o stromy tam určitě není nouze, a sem tam nějaký ten roze-
stavěný rodinný domek. 

A přece tohle místo ukrývá několik překvapení. Tak schválně: kudy jste právě projeli? 
Ti, kdo tuší háček, mají přirozeně pravdu; je to ta Hostivice a nikoliv, jak se většina z vás 
domnívá, množné číslo. Jako kdyby chtěla upozornit, že je jediná, zvláštní, že má sedmi-
setletou tradici a statut města. Paneláky, dopravní mumraj v ulicích i na křižovatkách jako 
v Praze nebo v sousedním Kladně zde nenajdete, zato mezi těmi stromy na náměstí 
probleskuje zbrusu nová fasáda jedné z nejstarších dochovaných staveb – místního 
zámečku. 

Sto padesát let čekání 
Tenhle zámek se pochopitelně nemůže srovnávat s pompézností a vznešeností třeba 

Hluboké; jeho půdorys stěží přesahuje plochu tří set padesáti čtverečních metrů. I když 
během tří set let své existence prošel celou řadou přestaveb a úprav, které poznamenaly 
jeho podobu, dodnes nezapře, že vznikl v poslední čtvrtině sedmnáctého století jako sídlo, 
které mělo být především hospodářským a správním střediskem okolí. Původně jedno-
patrová stavba s kamennými portály a ostěním oken poskytovala prostory pro hejtmanský 
byt, potravinové kvelby, kanceláře, kuchyni, jednací kabinet hraběnky Carreto-Millesimové, 
pokoje pro hosty, jídelnu apod. 

V třicátých letech osmnáctého století kupuje Hostivice velkovévodkyně Anna Marie 
Toskánská. A snad jako každý nový majitel má i ona nepotlačitelnou potřebu ukázat světu 
(třebas má jen kapesní rozměry), že teď bude všechno jinak. Už v roce 1732 se pouští do 
přestavby. Jedno však je nutné jí přiznat: právě díky ní patří dnes hostivický zámek mezi 
historické architektonické památky. Během dvou let vyrůstá druhé patro a změna dispozice 
místností ve spodních podlažích dává vzniknout jakési centrální hale procházející oběma 
patry a zakončené altánovou nástavbou vystupující ze střechy. 

Toto architektonické řešení bylo zřejmě v tehdejší době dost běžné, altán nad 
střechou budovy osvětlující velkými okny její centrální prostor se stal téměř módní 
záležitostí. To ostatně dokládá podoba hostivického zámečku se zámkem v Ratibořicích 
nebo s letohrádkem v Ostrově u Karlových Varů. Jenže ty ostatní stavby mezitím podlehly 
ostrým zubům času. A tak pamětníků této módy se dochovalo jen poskrovnu. O výzdobu 
zámku v Hostivici se postaral pražský malíř K. J. Moravini. Vedle celé řady kreseb více či 
méně zachovaných přežila jakoby zázrakem celou tu dobu ta největší a nejlepší: dvě stě 
čtverečních metrů rozsáhlá jedinečná freska znázorňující bitvu na Bílé hoře. 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada B – svazek č. 3 
Hostivice ve starých novinách v letech 1945 až 1989 76 
 

 

 

 
Interiér obřadní síně v hostivickém zámku. Foto: LD – J. Žáček 

 
Později, ale ještě za života Anny Marie Toskánské, byla v sousedství zámku 

vystavěna dvoupatrová sýpka a stavební ruch v tomto místě uzavřela výstavba jednoduché 
kaple. Ta se stala jakousi labutí písní několika činorodých desetiletí. Jistě, syn Anny Marie 
Toskánské vévoda Klement František, ještě založil okrasnou zahradu, ale to už hostivic-
kému zámku začínala z dálky zvonit hrana. V druhé polovině osmnáctého století začíná 
celý areál postupně upadat a od třicátých let století devatenáctého vysloveně chátrat. 

Rekonstrukce na šest let 
Jak běžel čas, střídal zámek své majitele. Koncem devatenáctého věku se dostal do 

vlastnictví císařské rodiny a po první světové válce zde začaly hospodařit státní statky. 
Tato nová funkce mu zůstala až do „konce“, i když se v roce 1957 ujalo správy místní JZD. 
(Ovšem s tím, že objekty zůstávají i nadále majetkem státu). Tyto složité právní a admi-
nistrativní poměry mu ovšem stěží mohly přidat na kráse, a tak začátkem sedmdesátých 
let dospěla věc, jak s oblibou říkávali staří latiníci, k provazu: buď se musí přistoupit k re-
konstrukci, anebo bude třeba tyto budovy zbourat. 

Nakonec díky vytrvalosti městského národního výboru vyhrála první varianta. Ve 
Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů vypracovali architekti pod 
vedením ing. arch. V. Tatíčka projekt a stavebních prací se ujalo buštěhradské středisko 
Obnovy památek. Že nešlo o žádnou jednoduchou záležitost, svědčí nejlépe skutečnost, že 
tento hlavní dodavatel převzal pouze šedesát procent celkového objemu; zbývající část 
musel městský národní výbor jako investor zajistit u jiných subdodavatelů a vlastními 
silami. 

 

 
Více než šest let se zámek v Hostivici nedaleko Prahy rekonstruoval a přestavoval. Dnes se v těchto 

historických zdech opět rozproudí život. Foto: LD – J. Žáček 
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Celou rekonstrukci dostal na starost jako hlavní stavbyvedoucí, stavební dozor 
a zástupce investora v jedné osobě br. J. Libánský. Je to člověk, který má s rekonstrukce-
mi nemalé zkušenosti, protože se v podobných funkcích podílel na obnově několika zámků 
a historických objektů. Nicméně podle jeho slov patřila renovace hostivického zámku 
k technicky nejsložitějším, což víceméně odpovídá stupni poškození objektu. A tak když se 
v roce 1977 začalo s vybouráním poničených schodišť, snášení prohnilých trámů stropů 
a postupným odbouráváním altánové nástavby, bylo už zřejmé, že se práce protáhnou. 
Kromě toho – jak to ostatně bývá při rekonstrukcích obvyklé – se objevovala nová a nová 
poškození, která vyžadovala opravu. To přirozeně stojí nejen čas, ale i peníze. A těch 
národní výbor neměl nazbyt. Nakonec bylo nutné právě z tohoto důvodu práce na dva 
roky přerušit. Tím se také posunul konečný termín na červen letošního roku. 

Dne 24. června 1983 byl hostivický zámek slavnostně otevřen. Už v ničem nepřipo-
míná tu smutnou, omšelou stavbu, která čněla tak trochu jako výčitka a čekala na svůj 
konec. Nepoznali by jej ostatně ani jeho někdejší stavitelé. Namísto kvelbů a kabinetů 
patří vnitřní prostory ryze dnešním účelům. Jsou zde kanceláře národního výboru, veřejná 
knihovna s čítárnou, obřadní síň, klub důchodců. Jen architektura a více něž tisíc čtve-
rečních metrů fresek a ornamentů, kterým restaurátoři pod vedením zasloužilého umělce 
prof. R. Ondráčka opět vrátili svěžest, dává najevo, že tato stavba má za sebou již tři 
století. A hlavně nejen minulost. Díky těm šesti létům práce vyjádřené hodnotou dvanácti 
miliónů korun opět i budoucnost. 

Petr Rampír 
 
 

Svoboda 
28. července 1983 

 
Vítaná pomoc 

 
Po dobrých zkušenostech z loňského roku pozvali si Hostivičtí i letos na pomoc při 

výstavbě mateřské školy, uskutečňované v rámci volebního programu Národní fronty, 
členy mezinárodního budovatelského tábora mládeže. Tyto tábory organizuje Cestovní 
kancelář SSM a sdružuje se v nich mládež ze všech končin světa. Dobrovolnou přihláškou 
do nich se mladým lidem dostává možnosti poznat cizí země, udělat tam kus užitečné 
práce a přitom prožít v dobré partě příjemné chvíle rozptýlení a zábavy. 

V Hostivici bylo tentokrát v první polovině měsíce července jedenáct chlapců a děvčat 
z pěti zemí Evropy. Nejpočetněji bylo zastoupeno Holandsko, z něhož sem přijeli tři stu-
denti. Dále jsme zde mohli vidět Dány, Francouze, Angličany i jednoho studenta ze Západ-
ního Berlína. Vedoucím kolektivu byla studentka právnické fakulty Michaela Fišerová. Naše 
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vysokoškoláky zastupovala ještě slovenská studentka Iveta Vargová. Skupina pracovala na 
základě smlouvy, kterou uzavřel už v jarních měsících s CKM městský národní výbor. Byla 
pro výstavbu mateřské školy nesporně vítanou pomocí. Studenti pracovali za normální 
mzdu, národní výbor jim navíc zdarma poskytl ubytování.  

Ve volném čase absolvovali účastníci tábora několik kulturních a rekreačních akcí. 
S velkým ohlasem se setkal zájezd do Lidic, kde jim o tragické minulosti a radostné 
přítomnosti této obce vyprávěla předsedkyně lidického místního národního výboru Marie 
Jarošová. Také hostivický národní výbor uspořádal s mladými besedu, při níž se dozvěděli 
z úst zodpovědných funkcionářů mnoho zajímavého o naší současnosti. Četné dotazy, 
s nimiž se na přítomné obraceli, svědčily o opravdovém zájmu o život u nás. 

Čtrnáct dní, které v Hostivici trávili, jim přineslo spolu s uspokojením z vykonané 
práce pro děti tohoto města i řadu poznatků o socialistickém Československu a lidech 
v něm žijících. Navíc pak i vědomí, že není nic, co by bránilo žít v míru a přátelství se 
všemi dobrými lidmi světa. 

Text a foto: Miloš Šrámek 
 

Práce 
29. července 1983 

 

 
Účastníci mezinárodního budovatelského tábora mládeže při stavbě nové mateřské školy v Hostivici 

Foto: Miloš Šrámek 

Mezinárodní budovatelský tábor v Hostivici 
Přiložili ruce k dílu 

Nejnáročnějším úkolem volebního programu Národní fronty v Hostivici, městě 
při karlovarské silnici v okrese Praha-západ, je nesporně výstavba mateřské 
školy pro 120 dětí. V loňském roce využil městský národní výbor možnost získat 
pomocníky při tomto díle členy Mezinárodního budovatelského tábora mládeže. 
Osvědčilo se to, a tak se už v jarních měsících dohodli s Cestovní kanceláří 
mládeže, která tyto tábory organizuje, o jejich účasti i letos. 

V červenci se zde ve dvou skupinách vystřídalo celkem 28 mladých lidí z pěti zemí 
Evropy. Nejvíce jich přijelo z Holandska, dále tu byli Dánové. Francouzi, Angličané 
a studenti ze Západního Berlína. S nimi pracovalo i sedm Čechoslováků, kteří získali pobyt 
v táboře jako odměnu za dobrý prospěch při studiu a za práci v SSM. První skupinu vedla 
studentka právnické fakulty Michaela Fišerová, druhou čerstvý absolvent Vysoké školy 
ekonomické Vladimír Střelec. Zen zde byl už podruhé, v Hostivici se mu zalíbilo, a tak se 
sem i letos rád vrátil. Dorozumívacím jazykem byla angličtina, což byla pro všechny 
účastníky vítaná možnost zdokonalit se v tomto jazyce. 
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Společně i ve volném čase 
Skupiny se po čtrnácti dnech vystřídaly a práce, kterou za tu dobu odvedly, byla pro 

výstavbu mateřské školy nesporně vítanou pomocí. Ve volném čase uskutečnili studenti 
několik výletů a exkurzí. Prohlédli si Prahu, navštívili Karlštejn, zúčastnili se koncertu. Silně 
na ně zapůsobila návštěva Lidic, kde jim byla průvodkyní lidická žena Marie Jarošová, 
místopředsedkyně České národní rady. 

Během čtrnácti dnů, které v Hostivici strávili, měli tito mladí lidé možnost poznat 
alespoň částečně život u nás, udělat kus dobrého díla pro hostivické děti a vytvořit partu, 
na níž budou dlouho vzpomínat. Poznali však také – vzdor tomu, že mnozí z nich měli jiný 
názor na život a svět než máme my –, že lze žít vedle sebe ve vzájemné úctě, míru 
a přátelství. A to jistě není zanedbatelná hodnota, jíž tyto Mezinárodní budovatelské tábory 
jejich mladým účastníkům přinášejí. 

Miloš Šrámek 
 
 

Náš domov 
Páteční příloha Zemědělských novin 

9. září 1983 
Strana 6 

 
Obnovená památka 

Kdo někdy projížděl či procházel Hostivicí, městem při karlovarské silnici 
v okrese Praha-západ, jistě neušla mohutná budova, částečně skrytá za stro-
movím parku na západní straně náměstí, svým tvarem výrazně připomínající 
známý ratibořický zámek v Babiččině údolí. I tato budova je zámek, v současné 
době znovu otevřený po rozsáhlé rekonstrukci, která mu vrátila původní 
podobu, tak jak byl vybudován v letech 1733 a 1734 Annou Marií Františkou 
Terezií velkovévodkyní Toskánskou. 

Donedávna se historikové domnívali, že zámek stojí na místě bývalé tvrze 
hostivických vladyků. Novodobý průzkum, předcházející adaptaci zámku, tento názor 
opravil. Toto panské sídlo bylo postaveno na místě dvou zrušených selských dvorců, patří-
cích rodu Žďárských ze Žďáru. Sestra posledního mužského potomka tohoto rodu, hraběn-
ka Carreto-Millesimová získala Hostivici v roce 1689 a v dalších letech zde postavila 
jednoduchý jednopatrový zámeček, nikterak honosně vybavený. Roku 1697 koupil hosti-
vické panství známý hrabě holandského původu Karel Jáchym Breda, neblaze proslulý 
vydřiduch poddaných. „Běda, běda, koupil nás Breda, z bohatých sedláků, nadělal žebrá-
ků…“ Tak si tenkrát ulevovali posměšnou písničkou hostivičtí poddaní. Jeho ziskuchtivost 
šla tak daleko, že poroučel drábům přivést po dobrém či po zlém na hostivický zámek ženy 
poddaných, kde jim dal ostříhat vlasy, jež pak prodával jako tehdy velmi žádaný tovar 
pražským parukářům. Přes tyto svérázné „obchodní metody“ nakonec zkrachoval a v roce 
1732 byl nucen prodat celé své panství, jehož součástí byla i Hostivice jmenované 
vévodkyni Toskánské. 

Tato žena, v pravém slova smyslu posedlá stavitelskou podnikavostí, přestavěla 
zámek do dnešní podoby a jeho interiér vyzdobila mimo jiné nástěnnými freskami v hale 
zámku a ve většině sálů a místností. Hala, zabírající celý střed budovy od přízemí až po 
střešní altán, je v horní části vyzdobena obrazy bitvy na Bílé hoře, viděné očima vítězných 
katolíků. V přilehlých místnostech použil tvůrce fresek, pražský malíř Karel Josef Moravini, 
antické a jiné tehdy oblíbené motivy nástěnných maleb. Tyto fresky, zabírající plochu tisíc 
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čtverečních metrů, obnovila při probíhající adaptaci zámku skupina restaurátorů, vedená 
zasloužilým umělcem prof. Raimundem Ondráčkem. Velká péče byla přitom věnována 
ostatním součástem zámeckého interiéru, takže dnes spatří návštěvník toto rokokové sídlo 
znovu v původní kráse a půvabu. 

Nákladná obnova byla uskutečněná péčí městského národního výboru, který 
v prostorách zámku nalezne nyní své sídlo spolu s městskou knihovnou a kulturním 
střediskem. Lze očekávat, že se tato zrestaurovaná historická památka stane vyhledáva-
ným cílem návštěv milovníků historie a umění. 

Miloš Šrámek 
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Rok 1984 
Práce 

27. ledna 1984 
 

Nový klub pro dříve narozené občany v Hostivici 
Záslužná péče 

V roce 1980 jich v tomto městě pod Bílou horou žilo 740 z celkového počtu necelých 
čtyř a půl tisíce obyvatel. Vysoké procento jich dále pracuje, ti ostatní se však necítí nijak 
odstrčeni, neboť péče městského národního výboru o ně je vskutku příkladná. 

Vedle finanční pomoci sociálně nejpotřebnějším, jež činila v roce 1983 u 108 osob 
75 000 Kčs, a organizování pečovatelské služby těm, kdo ji potřebují, stará se o hostivické 
důchodce především sbor pro občanské záležitosti. Tento orgán MěstNV pořádá každo-
ročně pro všechny občany starší sedmdesáti pěti let přátelská setkání v kulturním domě 
závodu Praga, kde s nimi hovoří představitelé města a kde je pro ně vedle občerstvení 
připraven i bohatý zábavný program, provedený domácími i profesionálními soubory 
a umělci. 

Sbor pro občanské záležitosti vyvíjí ve vztahu ke starým spoluobčanům ještě jednu 
vpravdě záslužnou činnost. Jako jeden z prvních v okrese Praha-západ začal již před léty 
s pravidelnými každoročními návštěvami v domovech důchodců, kde tráví své stáří hosti-
vičtí občané. Jsou to radostné, ale i dojemné chvíle, které při tom obě strany zažijí. 
Členové sboru jsou zde vždycky srdečně vítáni, a to nejen kvůli dárkům, které důchodcům 
přivážejí, ale především proto, že v nich utvrzují vědomí, že na ně v jejich městě nezapo-
mínají. V některých případech to bývá bohužel jediná návštěva, jíž se zde starý člověk za 
celý rok dočká. 

Svou péči o staré a zasloužilé občany dovršil hostivický městský národní výbor 
v předvánočních dnech otevřením klubu důchodců v přízemí zdejšího zámku. V útulné, 
pěkně zařízené místnosti najdou teď návštěvníci veškeré pohodlí, mohou si zde povídat 
s přáteli, vypít si kávu nebo čaj, poslechnout si rozhlas či zhlédnout televizní program. 
Vítáno to bude především nyní v zimních měsících, kdy byli důchodci povětšině nuceni 
trávit volný čas doma, obvykle sami, bez kontaktu se svými vrstevníky. 

Otevřením klubu důchodců, nad nímž převzala patronát základní organizace Českého 
svazu žen Hostivice I., bylo dáno do provozu poslední účelové zařízení, plánované v adap-
tované budově zámku. Spolu s městským národním výborem, kulturním střediskem 
a městskou lidovou knihovnou bude nyní toto bývalé feudální sídlo využíváno i dříve 
narozenými hostivickými občany. 

Miloš Šrámek 
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Svoboda 

14. dubna 1984 
 

 
Dubnových dnů využívají k úklidu veřejných prostranství i občané Hostivice, které náš fotoreportér zastihl při 
práci v zámeckém parku. Příležitostí k vylepšení životního prostředí kolem nás jsou i jarní směny Národní 
fronty, na nichž se dnes v kraji sejdou tisíce občanů. 

Foto: Karel Bayer 
 
 

Svoboda 
22. května 1984 

 

 
Ve zdravotním středisku v Hostivici se vystřídá kolem 60 pacientů denně. Mají jich na starost 4 350 a jsou 
jedním z největších obvodů v kraji. MUDr. J. Petkova a sestru J. Pelcovou snímek zastihl při vyšetření 
pacienta. 

Foto: Karel Bayer 
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Svoboda 

26. května 1984 
 

 
OPS Roztoky, autoservis Hostivice, provádí veškeré práce pro vozy Škoda 100, 105 a 120. K žádaným 
službám patří seřízení motoru na testovacím přístroji Bosch, u něhož snímek zachytil P. Vokouna. 

Foto: Karel Bayer 
 
 

Svoboda 
23. července 1984 

 

 
Praga, n. p., provoz Hostivice, je výrobcem převodových skříní do nákladních automobilů. Na snímku 
A. Nováček opracovává díly k automatické převodovce. 

Foto: Karel Bayer 
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Svoboda 

30. července 1984 
 

 
Za dobrým nákupem přišlo v sobotu do obchodního střediska Praha-západ, Potraviny Hostivice, hodně 
místních občanů. Plno práce měla také pokladní V. Trýbová. 

Foto: Karel Bayer 
 

Svoboda 
6. srpna 1984 

 

 
V údržbářské dílně v Pražské cihelně závodu Hostivice je stále co dělat. F. Valtra a J. Ryšavého snímek 
zastihl při obrušování šneků do lisů. 

Foto: Karel Bayer 
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Svoboda 

9. srpna 1984 
 

 
Pražské cihelny, závod Hostivice, vyrábějí cihly příčkovky. Denně jich zhotoví 22 tisíc. O páskování palet 
a přípravu k expedici se stará H. Kletečková. 

Foto: Karel Bayer 
 
 

Svoboda 
17. září 1984 
Strana 1 a 3 

 
V. Hájek se zúčastnil mírové dožínkové slavnosti v Hostivici na Praze-západ 

Bohatá úroda plodem obětavé práce 

Slavnosti i v okresech Kolín, Nymburk a Příbram * Odeslány mírové rezoluce 
HOSTIVICE (lev) – Tradiční okresní mírové dožínkové slavnosti v Hostivici na 
Praze-západ se v sobotu zúčastnili vedoucí tajemník krajského výboru KSČ 
V. Hájek, vedoucí tajemník OV KSČ F. Posolda, delegace Střední skupiny sovět-
ských vojsk a další soudruzi. 

Soudruh V. Hájek ve svém projevu připomněl, že dožínky jsou každoročně příležitostí 
k ocenění poctivé práce nejen zemědělců, ale i pracovníků dalších odvětví. 

Letos se Praha-západ zařadila v historii okresu dosud nejvyšším výnosem obilovin 
5,3 tuny z hektaru na druhé místo v kraji. Na tomto výsledku mají velký podíl členové JZD 
Mír Jesenice, Rudá záře Velké Přílepy, Průkopník Dobřichovice a dalších zemědělských 
podniků. Ocenění si zaslouží také kombajnéři z JZD Luštěnice a Orion Davle, ale rovněž 
pracovníci živočišné výroby, kteří zvláště ve výrobě mléka patří k nejlepším v kraji. 

Na závěr svého vystoupení vyslovil soudruh Hájek přesvědčení, že občané okresu 
Praha-západ učiní vše, aby svou každodenní poctivou prací přispěli ke splnění úkolů roku 
a celé sedmé pětiletky, k udržení a posílení míru. 
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Poté předali pionýři milým hostům jako symbol úspěšného zvládnutí žňových prací 
tradiční dožínkové věnce a zástupci předních zemědělských podniků, podniků služeb a nej-
lepší osádky kombajnů převzali za vynikající pracovní výsledky čestná uznání OV KSČ. 

Slova mírové rezoluce, přijaté pracujícími okresu, přednesl jeden z nejlepších 
kombajnérů J. Chadima z JZD Orion Davle. Slavnostní den v Hostivici pak pokračoval 
mírovým dožínkovým průvodem. 
 

 
Každoročně pořádají v Hostivici v okrese Praha-západ mírovou dožínkovou slavnost. Náš snímek je z průvodu 
účastníků sobotní manifestace. 

Foto: Jan Drhlík 
 
 

Rudé právo 
22. září 1984 

 

 
Město Hostivice s obvodovou účinností pro obce Jeneč, Chýně, Dobrovíz, Tuchoměřice, Kněževes a Středo-
kluky v okrese Praha-západ má na 4 300 obyvatel. Loni splnil městský národní výbor všechny úkoly, navíc se 
podařilo zlepšit kvalitu služeb. Zvyšují zde podíl neinvestiční části akce Z, celková hodnota díla činí téměř 
jeden a půl miliónu korun při nákladech 299 000 korun. Na snímku členky pionýrské skupiny Mír při základní 
škole v Hostivicích při přípravě koláží a drobných dárků pod vedením Ivany Kovandové. 

Foto: ČTK – Jan Vrabec 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada B – svazek č. 3 
Hostivice ve starých novinách v letech 1945 až 1989 87 
 

 

 

 
Svoboda 

9. října 1984 
 

Z deníku VB 
Hromadná nehoda. V sobotu v 17 hodin došlo v Hostivici v okrese Praha-západ k tragic-
ké dopravní nehodě čtyř osobních automobilů. Zavinil ji 38letý řidič, který se plně nevěno-
val řízení a vjel do protisměru, kde se střetl s osobním vozem. Řidič vozidla jedoucí za ním 
ve snaze zabránit střetu s havarovanými vozidly vjel do středu vozovky a zde narazil do 
protijedoucího automobilu. Nehoda si vyžádala jeden lidský život, tři těžká a dvě lehká 
zranění. 
 
 

Svoboda 
2. listopadu 1984 

 

 
V nedávných dnech měli návštěvníci Hostivice možnost zhlédnout ve výstavní síni místního zámku zajímavou 
výstavu, pořádanou městským kulturním střediskem. Tři mladí výtvarníci – František Kutina, Josef Mara 
a Lukáš Tejnor – zde vystavovali půvabné miniatury a plastiky. Expozice budila zaslouženou pozornost 
zvláště mezi mládeží. 

Foto: Miloš Šrámek 
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Svoboda 

21. listopadu 1984 
 

 
OPP Praha-západ, provozovna 15 Hostivice u Prahy, vyrábí lněné a bavlněné závěsy pro zemědělské podniky 
aj. Členka BSP šije pruhy k dýchacímu přístroji Satura používanému ve zdravotnictví. 

Foto: Karel Bayer 
 
 

Svoboda 
22. listopadu 1984 

 

 
V městské knihovně Hostivice v oddělení pro děti a mládež je každé pondělí a středu živo. Z šesti tisíc knih si 
děti jistě vyberou. S vhodným výběrem jim radí knihovnice J. Findejsová. 

Foto: Karel Bayer 
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Svoboda 

6. prosince 1984 
 

 
V městské knihovně v Hostivici v oddělení pro děti a mládež je každé pondělí a středu živo. Z šesti tisíc knih 
si mladí čtenáři vždycky vyberou, zvláště když jim poradí ochotná knihovnice J. Findejsová. 

Foto: Karel Bayer 
 

Příloha Svobody 
[Den vydání nejasný] 
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Hostivické výročí 
V letošním roce se dostalo školství několikrát do středu zájmu široké veřejnosti – 

vydáním nového školského zákona v dubnu, dále celostátní konferencí učitelů, konanou 
v červnu, a konečně – i když v trochu jiné rovině – televizním seriálem My všichni školou 
povinní. Všechny zmíněné události přiměly nás zamyslet se nad školou, nad jejím 
společenským posláním a zvláště pak nad výsledky její vzdělávací a výchovné práce. 
V Hostivici v okrese Praha-západ se v těchto dnech připomíná škola veřejnosti navíc ještě 
jiným, ale nesporně zajímavým způsobem. Oslavuje totiž výročí. A na ledajaké. 

Bylo to v roce 1734, tedy před 250 lety, když se tehdejší majitelka hostivického 
panství velkovévodkyně Toskánská rozhodla obnovit zde školu – v třicetileté válce 
zničenou. Od tohoto roku až do současnosti je možné sledovat její existenci. V publikaci, 
kterou při příležitosti zmíněného jubilea vydává jako zvláštní číslo Hostivické měsíčníku 
městské kulturní středisko, se čtenář dozví mnoho zajímavého nejen o hostivické škole, ale 
nepřímo i o historii českého školství. Na příkladu této školy pozná, jak těžce se z chudob-
ných počátků probíjelo ke svému nejvlastnějšímu poslání – vzdělávání a výchově dětí. 

 V Hostivici se začalo velmi uboze. V nevelké doškové chalupě se tísnily v jedné třídě 
děti nejen z Hostivice, ale i z pěti okolních vesnic. Ve druhé světnici (více jich v chalupě 
nebylo) bydlel učitel s rodinou. Jak vypadalo tehdy vyučování, si lze jen těžko představit. 
Málo vzdělaný učitel sotva stačil na víc než na tzv. trivium – to je výuku čtení, psaní a jed-
noduchých počtů. 
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Budova hostivické školy 
 

Prvním jménem známým hostivickým učitelem byl František Veselý, jehož písemná 
přísaha při nástupu do školy v roce 1796 se zachovala. František Veselý už nevyučoval ve 
škole postavené v roce 1734. Po necelých šedesáti letech, v roce 1791, musila vrchnost 
chtě nechtě postavit školu novou. Impulsem k tomu se nejspíše stal v roce 1774 vydaný 
Všeobecný školní řád, vycházející z osvíceneckého názoru na školství a ukládající vrchnosti 
zvýšenou péči o školu. Mimo jiné zaváděl tento řád i povinnou šestiletou školní docházku 
dětí. 

Nová hostivická škola nebyla o mnoho lepší staré. Opět jen přízemní, i když prostor-
nější, po mnoha stránkách, především hygienické, od počátku nevyhovující. A tak se 
v roce 1838 stavěla škola třetí. Už byla sice jednopatrová (v roce 1879 zvýšená dokonce 
o patro druhé), přesto však brzy opět prostorově nestačila. Od roku 1869 se totiž školní 
docházka prodloužila na osm let. 

Vyučování se během těchto let postupně zkvalitňovalo, učitelé měli podstatně vyšší 
vzdělání. Jejich život však byl strastiplný. Ponižování a podceňování světskou i církevní 
vrchností živořili z ubohého platu, sužováni nemocemi i malichernými spory se svým 
okolím umírali často na tehdejší učitelskou nemoc – tuberkulózu. Teprve ve druhé polovině 
19. století, kdy se škola dostala do přímé péče obce a státu, se situace učitelů alespoň 
částečně zlepšila. Ne však pracovně. Dokladem toho je skutečnost, že se ve třídách hosti-
vické školy tísnilo ještě na počátku 20. století v průměru osmdesát, ale někdy i sto dětí. 

I za těchto podmínek vyrostlo v této škole několik výjimečných učitelských osobností, 
jako byl například František J. Pelz, talentovaný hudební skladatel, jehož pochody jsou 
hrány a do našich srdcí se zapsaly v průběhu Květnového povstání v roce 1945, kdy byla 
jedna ze skladeb znělkou pražského revolučního rozhlasu. 
 

 

Také školní družina se výrazně podílí na výchově žáků 
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Po roce 1918 se škola postupně konsolidovala. Vyučovalo se v další, už čtvrté školní 
budově, postavené v roce 1906 a rozšířené a zvýšené o druhé patro v roce 1931. Ve 
dvacátých letech byla zřízena měšťanka, úroveň vyučování se zvyšovala, škola vcelku 
plnila svoje poslání. Po letech okupace došlo k prudkému rozvoji veškeré školní práce. 
Vyvrcholil v současnosti dokončením vnitřní přestavby školy podle Projektu dalšího rozvoje 
československé vzdělávací soustavy. 

Dnes pracuje hostivická škola sice ve staré, ale po všech stránkách zmodernizované 
budově. Učitelský sbor dosahuje při využívání nejprogresivnějších vyučovacích a výchov-
ných metod trvale dobrých výsledků. V šedesátých letech byly dva zdejší učitelé vyzna-
menáni titulem vzorný učitel, v roce 1977 byla práce celé školy oceněna čestným uznáním 
ministerstva školství. 

S oprávněnými pocity uspokojení z dobrého díla sejdou se současní i bývalí hostivičtí 
pedagogové a s nimi jistě i mnozí jejich žáci při oslavách výročí své školy. Aby si nejen 
zavzpomínali na léta minulá, ale aby se na výstavě v budově zámku a při večerní akademii 
v Dělnickém domě seznámili i s hostivickou školní budovou současnosti. Setkání se usku-
tečňuje právě dnes. 

Miloš Šrámek 
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Rok 1985 
Svoboda 

19. ledna 1985 
 

 
Mráz dětem z 1. mateřské školy v Hostivici náladu nepokazil. Dokladem toho je náš snímek, který děti 
zachytil na zimní procházce pod vedením učitelky E. Fršlínkové 

Foto: Karel Bayer 
 
 

Svoboda 
24. ledna 1985 

Strana 6 
 

Úzká spolupráce hostivických mlékařů a zemědělců přináší užitek 
Cesta ke spotřebiteli 

Už krátce po třetí hodině se odtud vydávají plně naložené vozy mlékem na 
svou pouť k prodejnám, jeslím, školám do části Prahy a Kladenska i po okrese 
Praha-západ. Naopak prázdné cisterny dennodenně, ve všední dny i ve svátek, 
objíždějí jednotlivé zemědělské podniky, aby svezly nadojené mléko. 

Mlékárna v Hostivici v okrese Praha-západ se specializuje na výrobu surovin pro 
přípravu krémového sýra, konzumního mléka a jogurtu pro velkospotřebitele. „Společně se 
zemědělci se snažíme,“ říká J. Štarman, pracovník oddělení nákupu, „pravidelnými, základ-
ními zkouškami i těmi namátkovými zajistit pro naše odběratele co nejkvalitnější mléko. 
Naše návštěvy v jednotlivých kravínech, úzká spolupráce s vedoucími pracovníky, okamžité 
projednání a především odstraňování zjištěných nedostatků nám postupně pomáhá 
zařazovat větší část dodávek mléka do první jakostní třídy. Jako příklad mohu uvést JZD 
Velké Přílepy, kde předloni měli do 1. třídy zařazeno 91,6 procenta dodávek a loni už 
dosáhli 96,5 procenta. Podobně je na tom JZD Chýně.“ 

Celou úpravu mléka i jeho další zpracování provází přísný dohled laboratoří zde 
v závodě, podnikové, ale i státní inspekce jakosti. Po vyčištění v mléčné odstředivce se 
mléko pasterizuje. Dvacet až 30 tisíc litrů denně se vypravuje v sáčcích a lahvích na cestu 
za spotřebiteli. 
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Děvčata v tvarohárně další části zase připravují pod přísným dohledem A. Švajcrové, 
dlouhodobé pracovnice a vedoucí brigády socialistické práce, 2,5 tuny základní suroviny 
pro výrobu krémového sýra. Jogurt, určený velkospotřebitelům, putuje do Benešova, Pří-
brami, Mladé Boleslavi a celé Prahy. A ještě zbude upravené mléko pro potřeby sušáren 
v Kolíně a Benešově a přebytek smetany pro výrobu másla v Praze. 

Hostivičtí mlékaři při tom všem postupně přebudovávají a upravují závod, který letos 
oslaví 50 let trvání. 

Lenka Junková 
 

Svoboda 
30. března 1985 

 

 
Na úpravě parku v akci Z na Husově náměstí v Hostivici pracují místní občané každou sobotu a neděli. Kácejí 
staré stromy, vysazují nové. Úpravu náměstí projektuje Státní ústav pro rekonstrukci měst a objektů Praha. 
Celková hodnota díla bude kolem 3 miliónů korun. 

Foto: Karel Bayer 
 

Svoboda 
4. dubna 1985 

 

 
Nejmladší generaci věnuje naše socialistická společnost všestrannou péči a pozornost. Tváře hostivických 
dětí vyjadřují radost z přicházejícího jara, ze zdravého pohybu i šťastného mírového života. 

Foto: Karel Bayer 
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Kulturní rozvoj 
15. května 1985 

 
Příklad z Hostivic 

Vydáme-li se z Prahy po karlovarské silnici číslo 6, po chvíli jsme nuceni zmírnit 
rychlost: projíždíme Hostivicemi. Zde, tři kilometry za hranicí Prahy, bychom spíše 
očekávali jakési deponované, rurální sídliště hlavního města, nikoli však obec, městečko, 
které se až překvapivě úspěšně vyrovnává s rolí malého souseda Prahy. Částečně o tom 
svědčí upravené komunikace, stromořadí, ošetřované parky, dokončovaná mateřská škola 
nebo již dokončené, novotou vonící nákupní centrum. Jak již to však v praktickém životě 
bývá, ta druhá a větší část úspěchů není při pouhém průjezdu Hostivicemi patrná. 
Zastavme se proto v této zajímavé obci na okraji velkoměsta. 

Několik údajů úvodem: městečko v okrese Praha-západ, 4 300 obyvatel, malé sídliště 
Na pískách, závod Praga Hostivice, Pražské cihelny, STS, mlékárna, která denně zpracuje 
až 80 tisíc litrů mléka a vysoce kvalitní polotovary dodává hlavnímu městu, v bývalých 
hospodářských budovách zámku přidružená výroba JZD Chýně. Pracovních příležitostí není 
mnoho, polovina činného obyvatelstva dojíždí denně do Prahy. Zdálo by se tedy, že obec 
je opravdu spíše satelitním sídlištěm metropole, které žije dvěma životy. Že tomu tak není, 
o tom svědčí řada skutečností. 

V roce 1981 získaly Hostivice Čestné uznání v soutěži „O nejlépe upravenou obec 
Středočeského kraje“ a v loňském roce převzal předseda MěNV do rukou Čestné uznání 
I. stupně, které je nejvyšším oceněním vlády ČSR, v Socialistické soutěži Národních 
výborů… 

Tato ocenění nepřicházejí náhodou, jsou ohodnocením dlouholeté soustavné práce 
občanů, Národního výboru a složek Národní fronty. Mnoho obcí se těchto soutěží účastní, 
mnohé dosahují dobrých výsledků v rozšiřování občanské vybavenosti, v úpravě životního 
prostředí, v oblasti kultury… V které oblasti dosáhli hostivičtí výrazných a vlastně 
mimořádných úspěchů? Na cestě za poznáním mi pomohl mladý předseda Městského 
národního výboru v Hostivicích Karel Blätterbauer. 
 

 
Z koncertu v zámku, snímek Jana Drhlíka 
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Minulost 
Hostivice se připomínají od 13. století, kdy bylo na tomto území nejméně pět 

svobodných dvorců. Ve druhé polovině sedmnáctého století je postaven zámek v raně 
barokním slohu, kolem roku 1734 je zvýšen obdélníkovou pavilonovou přístavbou. V této 
době zde pražský malíř K. J. Moravini zdobí interiéry rozměrnou freskou. Na počátku 
19. století majitelé přestávají do budovy investovat, takže již roku 1806 posílá správce 
ústřednímu řediteli panství dopis, v němž se praví: „Opravy jsou jen částečné, pro 
havarijní stav musí být stržena plechová věžička.“ Zámek je tehdy adaptován na kanceláře 
a byty. V budově, která se velmi podobá ratibořickému zámku, sídlí od roku 1918 státní 
statky, které nedbají o její údržbu. V šedesátých letech se již zdá, že obnova objektu není 
prakticky možná. Místní národní výbor tedy žádá ministerstvo kultury o vynětí zámku ze 
seznamu kulturních památek. 

Stále více lidí si však současně začíná uvědomovat, že budova, i ve špatném stavu, 
stále zůstává významným kulturním dědictvím, které by se likvidací nenávratně ztratilo. 
Situace je dlouho na vážkách. A pak se začínají ozývat hlasy, že rekonstrukce je nejen 
možné, ale i jak by bylo možné rekonstruovanou budovu účelně využít. 
 

 
Hostivický zámek po rekonstrukci, snímek Martina Slunečka 

 
V roce 1971 se obnova a nové využití zámku dostávají do volebního programu 

Národní fronty. Projektovou dokumentací je pověřena instituce nanejvýš odpovědná – 
Státní ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů SÚRPMO. MěNV nemůže 
sehnat generálního dodavatele této náročné akce, proto se celé výstavby ujímá sám. 
Zajišťuje dodavatele i stavební dozor, materiál. V roce 1977 jsou zahájeny první práce 
a po šesti letech je rekonstrukce skončena. Při stavbě historickém průzkumu jsou odkryty 
dosud neznámé nástěnné malby a je obnovena rozměrná Moraviniho freska, která pokrývá 
plochu dvou set čtverečních metrů. V prostorách zámku má dnes sídlo Městský národní 
výbor, obřadní síň, hostivické Kulturní středisko, Městská knihovna. Jsou zde učebny 
jazykových a hudebních kursů. Začíná tu pracovat klub důchodců, jehož místnosti jsou 
využívány i jako závodní jídelna. V zámecké hale, zasahující až do pavilónové přístavby, je 
výjimečně dobrá akustika. Začínají se tu proto pořádat koncerty vážné hudby. 

V padesátých letech v zámku a přilehlých budovách hospodařilo družstvo. Tehdy do 
zámeckého dvora vjížděly zemědělské stroje i mlátičky. Těm nestačily rozměry zámecké 
brány, proto ji tehdy zbourali. Když JZD před několika lety uvolnilo zámek, přišla na řadu 
i obnova zámecké brány. Po dobrých zkušenostech a přestavbou zámku Národní výbor 
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dodal dokumentární fotografie brány SÚRPMO a požádal tuto organizaci o projekt. A tak 
během jednoho roku vyrostla po boku zámku znovu původní brána, aby tak dokázala, že 
lidé v akci mohou realizovat téměř i sny… 

Předseda MěNV Karel Blätterbauer zdůrazňuje: „Na tyto akce jsme dostali prostředky 
na materiál. Ostatní – pracovní síly, stavební dozor, zadání projektu – to všechno zbylo na 
nás. V rámci neinvestičních akcí Z jsme v letech 1981–85 například vybudovali parkoviště, 
otevřeli veřejné tržiště, upravili zámecký dvůr… To nehovořím o základní nosné akci této 
pětiletky – výstavbě mateřské školy.“ 

Současnost 
Vyjdeme-li z budovy MěNV, octneme se na Husově náměstí. Z levé, severní strany jej 

lemuje park. Z protější jižní několik nouzových staveb. Významným úkolem příštích dvou 
let je rekonstrukce tohoto náměstí. Stavba, která by mohla jistě třeba i několik let počkat. 
Hostivičtí si však uvědomují, že životní prostředí, jeho estetické i biologické kvality výrazně 
působí na člověka a dotvářejí jeho životní styl. 

Co tato přestavba náměstí Hostivicím přinese? 
Především podstatně rozšíří plochy trávníků, zlikviduje nouzové stavby i nevhodnou 

betonovou tribunu. Domníváme se, že náměstí je dominantním místem v obci a že v tomto 
stavu již neodpovídá současnosti. Základní ideou přestavby tedy je takové náměstí, které 
by zachovalo komunikační systémy, zvýšilo podíl zeleně a bylo přitom i hezké. Bude 
navazovat na současnou architektonickou zástavbu, respektovat historické budovy, zvlášť 
pak zámecké budovy. Někde mají náměstí celé vydlážděné – bylo by to samozřejmě 
jednodušší, funkčnější – ale nepříliš hezké. My počítáme s vysazením více než osmdesáti 
stromů (Sempra přislíbila, že některé z nich budou již vzrostlé), dvou tisíc velkých a pěti 
tisíc menších keřů. Celá akce je akcí neinvestiční, a bude nás stát tři milióny korun. Většinu 
prací uděláme osvědčenou a účelnou formou ve spolupráci s občany. Bez jejich pomoci by 
byla tato akce, tak jako všechny ostatní, neuskutečnitelná. 
 

 
Obnovená zámecká brána (1985), snímek Martina Slunečka 

 
„V každé pětiletce máme vždy jednu nosnou akci, tou reagujeme na problémy, které 

nás nejvíce pálí. V minulé pětiletce jsme tak vybudovali s pomocí občanů nákupní centrum. 
Nyní dokončujeme školku. V příštích letech budeme stavět zdravotní středisko. Průběžně 
budujeme kanalizační a vodovodní síť. Tyto neinvestiční akce, které významným 
způsobem ovlivňují životní prostředí, jsou značně nákladné a náročné na plnou podporu 
a pochopení občanů. 
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Budoucnost 
Od hostivické budoucnosti nás dělí jen krok: na náměstí, které postupně mění svou 

tvář, se část budov, jejich omítky, barva fasád i střechy přizpůsobí jednotnému 
architektonickému záměru. Budova bývalé kovárny bude přeměněna na Městskou 
knihovnu. Zámecký dvůr pokryje trávník a ozdobí několik cenných dřevin. Z bývalé budovy 
MNV, která bude v budoucnu rozšířena o další objekt, časem vyroste Dům služeb. Obě 
budovy budou sjednoceny šikmou střechou, která bude dodržovat charakter ostatních 
střech a celého centra obce. Bývalá budova MNV se již přizpůsobuje službám (mají jich tu 
cca 40 druhů). Okresní stavební podnik chtěl pokrýt střechu hliníkovými deskami, je to 
méně pracné. S tímto záměrem jsme nesouhlasili a trváme na červené střešní krytině…,“ 
připomíná předseda. 

V čem spočívá výjimečnost práce občanů v Hostivicích? I jinde přece zakládají parky, 
budují školky, jesle a nákupní centra… Hostivičtí jsou nároční k sobě i k druhým. Na jedné 
straně usilují o komplexní rozvoj obce, ale všímají si i zdánlivě drobných detailů, z nichž se 
utváří náš život a třeba volbou vhodných stromů, ochranou památek i osvětlením histo-
rických budov. 

… A právě to „navíc“ – ona volba náročného volebního programu a jeho soustavné 
uskutečňování i mimořádná iniciativa lidí – přinesla Hostivicím nejen vysoké ocenění, ale 
i hezký domov. 

Martin Slunečko 
 
 

Svoboda 
17. května 1985 

 
Pro ovce do Hostivice 

HOSTIVICE (aš) – Základní organizace Českého svazu chovatelů v Hostivici v okrese 
Praha-západ dosáhla řady úspěchů. 

Podařilo se jim ukončit první etapu přestavby chovatelského areálu u Litovické tvrze, 
kde členové dosud odpracovali 7 000 brigádnických hodin. Hotová je úprava terénu, 
oplocení celého pozemku, výstavba skladiště, výstavní haly i vstupního prostoru. Teď je 
čeká práce na zastřešení bývalého sálu a hrubá stavba klubovny. 

Přitom však nezapomínají ani na další práci. Pro veřejnost například v sobotu pořádají 
2. prodejní a nákupní trh ovcí, jehňat, koz a kůzlat i dalších drobných zvířat a exotů. Trh 
bude otevřen od 8 do 14 hodin. Pro chovatele a zahrádkáře bude fungovat poradenská 
a objednávková služba n. p. Agrozet Jeneč. 
 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada B – svazek č. 3 
Hostivice ve starých novinách v letech 1945 až 1989 98 
 

 

 

 
Svoboda 

23. května 1985 
 

 
Ve výstavní síni v hostivickém zámku se uskutečnila zajímavá výstava obrazů V. Adlofové a J. Bláhy. Snímek 
je z vernisáže. 

Foto: Jana Nováková 
 
 

Svoboda 
8. června 1985 

 
Z deníku VB 

Loupežné přepadení. 6. června kolem 18. hodiny došlo v Berouně poblíž autobusového 
nádraží k loupežnému přepadení ženy, které pachatel násilím odcizil černou koženkovou 
tašku s nákupem a penězi v hotovosti. Z místa činu utekl směrem za obchodní dům Máj 
v Berouně. Byl však dostižen a zadržen orgány OS SNB Beroun. Taška s celým obsahem 
byla vrácena poškozené. Pachatelem je dvakrát soudně trestaný J. Š. z Hostivice. 
 
 

Svoboda 
13. června 1985 

 
Krajem křížem krážem 

Pro lepší vzhled závodu i města Hostivice v okrese Praha-západ se zavázali pracovníci 
místního Laktosu obnovit oplocení kolem ulice Československé lidové armády, současně 
přestavět vrátnici a autobusovou čekárnu tak, aby odpovídaly architektonickému řešení 
sousední budovy i celého náměstí. 
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Československý sport 

20. června 1985 
 

Z všech světových stran do středu vesmíru 
Sny a představy se realizují 

Vezla je houkačka jako hosty nejdražší a nejvzácnější. Cestovali pohodlnými autobusy 
ze všech světových stran prstence Středočeského kraje do středu vesmíru, jímž se dnes 
stává pro spartakiádní cvičence Strahov. Vepředu auto s modrým majáčkem a houkačkou. 
Dejte zelenou účastníkům vystoupení rodičů a dětí! 

Zkoušeli včera odpoledne od 17 hodin. Dávno před zahájením se koupali ve sluneč-
ních paprscích, které snad poprvé v tak vlídné nadílce podarovalo zkoušející. Fontánky na 
nástupišti se staly atrakcí. Najednou všechny děti dostaly žízeň a musely vyzkoušet blaho 
tryskajících krůpějí. 

Tatínek Jiří Koula z Újezdu nad Lesy seděl na voňavém pažitu a po něm slézaly jak 
horolezkyně čtyřletá Kristina a pětiletá Klárka. Děťátka k zulíbání, jako všech těch dva 
a půl tisíce malých partnerů velkých spolucvičenců. Přijeli i s maminkou Helenou a tvoří 
dva páry. 

Takových rodin jsme našli víc. Zážitek s houkačkou nám vyprávěla cvičitelka Věra 
Karhanová ze Sokola Hostivice. Už potřetí takto přivádí celek z tělovýchovné jednoty až na 
Strahov. Na okresní spartakiádě z její jednoty cvičilo 33 párů. Na Strahov však může pouze 
dvacet párů. Mezi nimi dvě rodiny. Manželé Šárka a Pavel Dlouhých. S párečkem okatých 
dětí, které už při pochodu do šaten nakukovaly volnými průzory na magickou žlutou louku, 
o které jim rodiče tolik vyprávěli. Manželé Jíchovi z Hostivic i s dětmi pozorně sledovali 
výklad cvičitelky. Tam u severní tribuny, u značky 23, je jejich místo.  

Dana Vaverková, ředitelka mateřské školy v Praze, jako celostátní vedoucí dala první 
pokyn k nástupu. Plocha se rozzářila oranžovými čepičkami a modrými halenami. Už 
napoprvé se skupinky na šestihektarové ploše bezpečně orientovaly. Ale pro jistotu zkusily 
majestátní nástup ještě jednou, a ještě jednou. Už není pochyb – nikoliv náhoda, ale jasný 
směr k cíli.  

Ve chvíli volna se děti rozštěbetaly tak, jak hejno vlaštovek. Zazněla známá hudba ke 
cvičení. Celý ten ostrov lásky se okamžitě soustředil. V režijní komisi Stanislav Košák 
i Milena Domínová jen vzdychli: „Jsou výborní.“ 

V očích to cukalo i autorce skladby Miluši Halíkové, která přijela na náčelnický můstek 
z Jablonce n. N. Neměla co dodat. Její představy a sny se realizují v plné kráse. 
 
 

Svoboda 
4. července 1985 

 
Když občané i funkcionáři mají společné přání 

Hostivice bohatne 
Hned prvním městečkem, kterým projíždíte po opuštění Prahy karlovarskou silnicí, je 

Hostivice. Na každém kroku je zde vidět, že se občané snaží úpravou svých domků i jejich 
okolí udělat něco pro pěkné životní prostředí. 
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Moderní nákupní středisko oceňují nejen místní, ale i občané Prahy, kteří tímto 
směrem odjíždějí na své víkendové pobyty v přírodě. Místy rozkopané cesty, chodníky 
a ulice jsou zase dokladem budování vodovodního řadu či kanalizace. 

Ne všude se daří udělat pro svoji obec, své město, tolik jako zde. Čím to je, že na 
akce volebního programu získávají občany? Na toto téma jsme hovořili s tajemníkem 
Městského národního výboru v Hostivici Karlem Najmanem: 

„Hodně záleží na funkcionářích národního výboru a především na práci poslanců. 
Nám se podařilo z tohoto kolektivu utvořit partu, která pod vedením předsedy MěstNV 
Karla Blätterbauera se naučila překonávat nejrůznější, byť sebesložitější problémy. Výsled-
ky společné práce dokáží přitáhnout i ostatní občany.“ 

Jít sám příkladem, to je zásada komunistů, všech, kterým záleží na tom, jak lidé 
v obci jsou spokojeni. Nějaký čas však trvá, než se důvěra občanů vytvoří. Chce to však 
nepolevit. 

Nezastupitelnou úlohu sehrávají v práci národního výboru a jeho pomocníkem jsou 
jednotlivé komise NV. Každá z nich má svoji oblast působení, kde se snaží odvést kus 
práce. Ať už je to komise obchodní, školská, sociální… Přímo do očí každého uhodí 
výsledky práce, kterou řídí komise stavební a životního prostředí. Třetí volební období vede 
stavební komisi poslanec ing. F. Volek. Podařilo se jim najít recept, jak získat lidi na 
brigádu. Zvou občany na svá jednání, projednávají s nimi co, kdy a jak by bylo třeba 
udělat, zasílají jim osobní pozvánky na brigádu… 

Jen díku tomu dnes v Hostivici dokončují stavbu mateřské školy pro 120 nejmenších 
občánků, každoročně přibývají další metry kanalizace, vodovodu. Letos už mají za sebou 
opravu stadiónu tělovýchovné jednoty, který koncem května přivítal cvičence Česko-
slovenské spartakiády 1985. K závěru se už chýlí i terénní úpravy zámeckého dvora, jež se 
stane oddychovým místem občanů... 

Úzká spolupráce s komisí životního prostředí, kterou vede ing. A. Štětka, pomáhá při 
zlepšování vzhledu Hostivice. Proto si mohli jako odpověď na výzvu občanů Příbrami 
stanovit vysoké cíle. Hostivičtí si předsevzali v krátkém závazku i ve výhledovém plánu 
vybudovat centrum názorné agitace, síň tradic, úplně nový park manželů Langových, kteří 
byli umučeni v koncentračním táboře, velkých změn doznává Husovo náměstí. 

Také další plány Hostivických svědčí o tom, že se nenechávají jen tak snadno odradit 
těžkostmi, prací navíc, zajišťováním, sháněním, organizováním. Uvažují také o přístavbě 
školy, neboť ta dnešní už nestačí. Bývalá budova národního výboru se postupně bude 
měnit v dům služeb, kde najdou své místo provozovny, dosud fungující v starých, 
nevyhovujících místech. 

Toto všechno by bez aktivity lidí, kteří si dokáží vzít i dovolenou, když je potřeba před 
domem dokončit výkop kanalizace či vodovodu, takový kus práce by nezvládli. I když mají 
vydatné pomocníky v závodech města. Mají totiž jedno společné přání – žít v pěkném 
prostředí pěkného města. 

Lenka Junková 
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Svoboda 

10. srpna 1985 
 

Školy okresu Praha-západ plné ruchu i o prázdninách 
Než poprvé zazvoní 

Praha-západ (jun) – Prázdniny se přehouply do druhé poloviny. Jen málokterý chlapec 
či děvče si na školu vzpomene. Zato malíři, instalatéři, elektrikáři, topenáři a další 
odborníci ve školách v této době finišují, aby zde do prvního zvonění všechno stačili. 

[…] a občané Hostivice zase pospíchají s ukončením stavby mateřské školy, která by 
už od ledna měla být v provozu. 

 
 

Svoboda 
12. srpna 1985 

 
Kam mizí prodavači? 

[…] Nejedná se tedy jen o Černošice. V současné době je uzavřena potravinářský 
prodejna v Hostivici (bez souhlasu MěNV), protože vedoucí i jeho zástupce odešli do 
důchodu a náhrada za ně prostě není. […] (kts) 

 
Krajem křížem krážem 

Pionýrská skupina Mír při základní škole v Hostivici v okrese Praha-západ připravila na 
prázdniny dva tábory. Putovní pro starší pionýry na Plzeňsku a stálý v Dobřanech 
v Orlických horách. Vystřídá se v nich sto dětí. (hs) 
 
 

Svoboda 
24. srpna 1985 

 
Sdružování prostředků národních výborů a podniků přináší výsledky 

Spojenými silami 
HOSTIVICE (ih) – Zajistit rozvoj měst a obcí a tím i spokojený život jejich 
obyvatel – tak zní prvořadý úkol národních výborů. 

Prostředky, které mají národní výbory k dispozici, nemohou pokrýt všechny potřeby. 
Jak ale jít dál? Cesta, jež má před sebou velké perspektivy se jmenuje sdružování 
finančních prostředků, kdy na pomoc národním výborům přicházejí podniky, závody, 
instituce, organizace, aby se společně podílely na výstavbě nových objektů, sloužících 
později pro všechny v okruhu působnosti národního výboru. 

Mezi ty, kteří využili možnosti spojit své síly a prostředky s podniky, jež se nacházejí 
v místě, patří i Městský národní výbor Hostivice v okrese Praha-západ. Spolu s řadou 
partnerů, za všechny jmenujme alespoň zdejší strojní a traktorovou stanici, Automobilové 
závody Klementa Gottwalda, provoz Hostivice, letiště Praha-Ruzyně, Stavební stroje Zličín 
či Laktos Hostivice, tu v současné době buduje novou mateřskou školu pro 120 dětí. 
Podniky se na její výstavbě podílejí nejen finančně, ale i svými mechanismy.  
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To vše je znát. Kdyby národní výbor zůstal osamocen, těžko by toto dílo v hodnotě 
5,5 miliónu korun, budované v akci Z, mohlo být do konce letošního roku dokončeno. 

V Hostivici tak na vlastní kůži poznávají, že sdružování prostředků přináší nemalé 
výhody pro všechny zúčastněné. V příštím pětiletí chtějí sdružit prostředky při výstavbě 
trafostanice a budování komunikací. Mezi nejvýznamnější akce by měla patřit výstavba 
zdravotního střediska a i při ní se počítá s využitím sdružených prostředků. 
 
 

Svoboda 
19. září 1985 

 
Hostivice začala novou sezónu v „mělnické“ skupině 

Hledá se kanonýr 
Hostivice má stadión na divizi. Alespoň to všichni, kdo za fotbalem na 

hřiště městečka nedaleko Prahy přijdou, říkají. Možná že se soupeřům i roz-
klepou kolena, když vidí tribuny kolem, šatny málem jako na Letné a perfektně 
připravenou hrací plochu. Ale k úspěchu a postupu do krajského přeboru to 
domácím v minulé sezoně nepomohlo. V klíčovém utkání s béčkem Rakovníka 
doma neuspěli, ztráceli dech a naopak celek z města dlaždiček už první místo 
ve skupině nepustil. 

Hostivickým tak kýžený úspěch opravdu uplaval mezi prsty. Také odchod Himla 
a Inemanna byl znát – i když jak domácí odborníci tvrdí – jejich mužstvo by se určitě 
v přeboru neztratilo. Po prázdninách se začalo nanovo. Hostivice se ocitla v jiné, 
„mělnické“ skupině krajské soutěže a zatím si nevede špatně. Pět bodů ze čtyř utkání a jen 
dvoubodová ztráta na vedoucí Pšovku je nadějným počinkem. Trenér K. Malík zůstává 
však na zemi. Do kádru přibyli dorostenci Šťastný a Strniště, z vojny se vrací brankář Háze 
a pomalu dochází k výměně stráží. Už teď je mužstvo mladé, perspektivní, i když na druhé 
straně někdy chybí právě větší zkušenosti. To například v rozhodujících fázích zápasů, 
v klidné koncovce, proměňování standardních situací – prostě tam, kde pomáhá fotbalový 
rozum. Možná že by zkušenější hráč hodně pomohl, ale posily se shánějí čím dál obtížněji 
a tak nejlepší řešení asi opravdu zůstane – čerpat z vlastních odchovanců. 

Co však Hostivickým chybí málem stejně citelně jako sůl ve známé pohádce Boženy 
Němcové, je důrazný koncový útočník. Takový borec, který by si nedělal moc starostí 
s technikou, ale uměl se do míče pořádně opřít, nebál se vnikat do mlýnice obránců 
a stejně tak rozdávat jako přijímat rány kolem sebe. Kde ale hledat – vždyť takoví šutéři 
už z našeho fotbalu pomalu vymizeli, a když přece jen někde „přežili“, váží si jich jako oka 
v hlavě. Takže opět zůstává – hledat mezi dorostenci a v oddílech nižších tříd v okolí. 

K. Malík: „Natrénováno máme dost, fyzické problémy mít rozhodně nebudeme. 
Chceme hrát opět na špici, případnému postupu bychom se nebránili, ale velký útok 
chystáme ta za rok – dva. Určitou nevýhodou pro nás je změna skupiny. Na nové soupeře 
si musíme teprve zvykat, tabulka bude jistě velice vyrovnaná. Naopak výhodou jsou zde 
dobrá travnatá hřiště – to nám vyhovuje. U nás máme velice náročné diváky, a tak často 
místo povzbuzení se hráči dočkají výtek a slov, která se ve škole neučí. Proto hrajeme rádi 
venku, vlastní hřiště pro nás zatím není takovou výhodou jako jinde. Zato na spolupráci 
s vedením oddílu kopané ani s výborem tělovýchovné jednoty si nemůžeme naříkat. Právě 
za tuto podporu bychom měli zaplatit dobrými výkony. Sezóna se ale teprve rozjíždí, 
nechme se tedy překvapit…“ 

(šar) 
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Večerní Praha 

1. října 1985 
 

 
Koupaliště Břve na západním okraji hlavního města, již mimo obvod Prahy 5, bylo v letních dnech hojně 
navštěvováno i pražskými vodomily. Neodradilo je ani jeho nevábné okolí s opuštěnými vraky aut a volnými 
skládkami stavebního materiálu. 

Snímky: E. Šaroch 
 
 

Svoboda 
31. října 1985 

 

 
Výrobní program provozovny Praga Hostivice v okrese Praha-západ tvoří montáž převodových skříní, které se 
montují do vozů Škoda, LIAZ, Avie a dalších automobilů i stavebních strojů. Na snímku je M. Szoková při 
soustružení ucpávek do převodových skříní. 

Foto: Jan Drhlík 
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Svoboda 

26. listopadu 1985 
 

Pro kvalitnější zajištění příští rekreační sezóny 
Poučit se z nedostatků 

Jedna z prověrek Výboru lidové kontroly ONV Praha-západ se soustředila 
na letní rekreační sezónu, zejména na zajištění jejího plynulého zásobování 

Pracovníci VLK a odboru obchodu a cestovního ruchu ONV se zaměřili také na 
poctivost prodeje, dodržování cenových předpisů a provozních řádů. V červnu až září 
kontrolovali provozovny spotřebního družstva Jednota, Potravin, Restaurací a jídelen 
i Zeleniny Praha-západ. 

Nedostatky zjistili především v kvalitě a sortimentu některých masných a pekáren-
ských výrobků, v dodržování rozvozních plánů, konkrétně z n. p. Masný průmysl Písnice, 
Laktosu Hostivice, Středočeských pekáren a cukráren Beroun, drůbežářských závodů 
Libuš. 

[…] 
Alena Holubcová 

 
 

Svoboda 
27. listopadu 1985 

 
V Hostivici mohou současné volební období NF dobře hodnotit 

Umění získávat lidi 
Necelých 4 300 obyvatel žije v Hostivici. Není to mnoho, ale dokáží vzít za 

práci a společně přiložit ruku k dílu. V této pětiletce každý z nich vytvořil hod-
notu díla přes 5 100 korun. 

Jak se jim to podařilo? Pro odpověď jsme si zašli za předsedou MěstNV K. Blätter-
bauerem. „Máme na to jeden recept, který se snažíme už několik let uplatňovat. Například 
v právě končícím volebním období jsme se soustředili především na výstavbu vodovodní 
sítě a kanalizace. Než jsme však začali s pracemi v určité ulici nebo jejím úseku, pozvali 
jsme si všechny obyvatele, kterých se výstavba týkala, a za účasti stavbyvedoucího, pra-
covníka, který vykonává technický dozor, předsedy komise výstavby, předsedy MěstNV 
a poslance jsme jim vysvětlili, kdy a co se bude dělat, jak dlouho, a samozřejmě jsme je 
seznámili i s tím, jak by sami mohli pomoci,“ prozradil nám soudruh předseda.  

Ani při stavbě mateřské školy neměli potíže se zapojením občanů do práce. Hodně 
pomohly občanské výbory a organizace Národní fronty. Základem bylo však rozepsání 
a stanovení jednotlivých úkolů. „Každý občanský výbor, každá organizace NF dostane od 
nás přesný požadavek, co od nich chceme zabezpečit. Ty pak už zvou občany a své členy 
buď osobně, nebo písemně. A stalo se tradicí, že na základě rozepsaných úkolů uzavírají 
závazky,“ dozvídám se ještě. 

Za obyvateli Hostivice je tedy další pětileté období. Bude jim je připomínat řada akcí. 
Čerpací stanice pitné vody, trafostanice, nové zelené plochy a okrasné keře a stromy, 
rozšířené a nově zřízené služby, 75 předaných bytů, vodovodní a kanalizační síť, obchodní 
středisko, dokončená mateřská škola pro 120 dětí a další. V těchto dnech se lidé začnou 
ohlížet zpátky a budou hodnotit. V Hostivici mohou být spokojeni. 
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Do mateřské školy v Hostivici, která vyrostla v akci Z, bude chodit 120 dětí 

Foto: Karel Bayer 
 
 

Svoboda 
28. listopadu 1985 

 
Pozoruhodný nápad 

Měli ho občané města Hostivice v okrese Praha-západ, ti, kteří jeví zájem 
o historii a přírodu svého domova. Po dobré úvaze se rozhodli povýšit svého 
„koníčka“ na záležitost týkající se všech: ustavili při městském kulturním 
středisku Kruh přátel hostivické historie a vlastivědy. V šesti zájmových skupi-
nách – historické, vlastivědné, přírodovědné, literárně dokumentační, umělec-
ko-fotografické, geologické a archeologické – se setkávají fandové všech těchto 
oborů, aby hledali možnosti a prostředky, jak zachovat historické či přírodní 
pamětihodnosti města. Jde také o to, prohlubovat své znalosti o nich a pře-
dávat je co nejširšímu okruhu spoluobčanů. 

Každá skupina má svůj pracovní plán, úkoly vycházejí z rámce plánu celého Kruhu. 
Ten byl připraven výborem a schválen členskou schůzí. Skupiny vedené odborníky se 
scházejí jednou za dva měsíce, podle potřeby i častěji, členské schůze se konají dvakrát za 
rok. Členům jde především o plnění konkrétních úkolů. Pro nejbližší dobu jsou v podstatě 
tři: záchrana litovické tvrze, obnova pseudogotického glorietu v místní bažantnici a vytyče-
ní historicko-přírodovědné stezky městem a jeho okolím. 

Zatímco k náročné a nákladné adaptaci tvrze, historicky i architektonicky nejcennější 
památce města, mohou členové Kruhu přispět jen v omezené míře, obnova glorietu, které-
ho si povšiml možná leckterý návštěvník kráčející kolem bažantnice k břevskému koupa-
lišti, bude zřejmě v plném rozsahu jejich záležitostí. Gloriet stojící na vyvýšenině nad rybní-
kem Kala, není starou ani významnou památkou. Ale stylem, připomínajícím romantismus 
přelomu století, nesporně zvyšuje půvab přírodní lokality. Byl postaven krátce po roce 
1900, aby sloužil jako útulek před nepohodou všem, kdož sem přijížděli lovit kachny 
a bažanty. 
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Hostivičtí občané si snad nejvíc zakládají na tom, že zde třikrát studijně pobýval 
světoznámý německý učenec, zoolog a cestovatel Alfréd Brehm, známý svou knihou 
Brehmův život zvířat. Jeho památce chtějí obnovený pavilon připsat.29 

Třetí úkol – vytýčení naučné stezky, začínající u nádraží a procházející kolem hostivic-
kých pamětihodností, jichž jsou téměř tři desítky – bude opět vlastní prací Kruhu, hlavně 
skupin historické, vlastivědné, geologické a archeologické. 

Pro příští měsíce se plánuje řada akcí. Populární přednášky pro veřejnost, příprava 
informačního letáku o Hostivici v jazyce německém, dále dokončení dějin zdejšího dělnic-
kého hnutí a historie místních průmyslových závodů a zemědělských podniků, pořízení 
bibliografického soupisu publikací o Hostivici, shromáždění všech údajů o archeologických 
nálezech a další. 

Chuť do práce a nápaditost, s níž se k ní přistupuje, je zárukou splnění všech plánů. 
Jistě se k členům Kruhu připojí i další hostivičtí občané, zájemci o jmenované obory, kteří 
o Kruhu dosud nevěděli. Budou přijati – bez ohledu na věk – s otevřenou náručí. 

Text a foto: Miloš Šrámek 
 

 
Pseudogotický gloriet v hostivické bažantnici poutá pozornost malých i velkých. Aby byl zachován,  

o to se starají členové Kruhu přátel hostivické historie a vlastivědy 
 
 

Svoboda 
9. prosince 1985 

 
Potřebné služby 

HOSTIVICE (ah) – V končícím volebním období NF rozšířili a zřídili v Hostivici v okrese 
Praha-západ řadu nových služeb. 

Modernizovali autoservis, kde vyvažují i kola osobních automobilů, vznikla sběrna na 
broušení nožů, střihová služba a švadlenka, byl zaveden prodej keramiky a proutěného 
zboží. Byla otevřena sběrna pro protektorování pneumatik, začalo sloužit tržiště. 

                                                 
29  Doložen je pobyt korunního prince Rudolfa, v jehož blízkosti se Brehm pohyboval. Doklad o Brehmově 

přítomnosti v Hostivici však v současnosti není k dispozici 
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Novinkou je také objednávková kancelář paliva s možností jeho drobného prodeje. 
Všechny tyto služby přispěly ke spokojenosti obyvatel, kteří je nyní nemusejí vyhledávat 
v hlavním městě. 

 
Svoboda 

11. prosince 1985 
 

Obnoví se kdysi tak populární amatérské muzicírování? 
V Hostivici mají hudbu rádi 

Není jich mnoho, pouhých třicet, ale mají se čile k světu. Kdo? Členové 
Kruhu přátel hudby při Městském kulturním středisku Hostivice v okrese Praha-
západ. Dali se dohromady před třemi léty a od první chvíle cílevědomě propa-
gují ve svém městě dobrou hudbu. 

Zmíněným třem desítkám nadšenců se podařilo až nečekaně mnoho: probudit 
u svých spoluobčanů živý zájem o umění, o hudební zážitky. Koncerty pořádané ve vstupní 
hale nedávno renovovaného místního zámku jsou beznadějně vyprodány, ty nejatraktiv-
nější musely být dokonce přeneseny do velkého sálu Dělnického domu. 

Zámecké koncerty však mají svou neopakovatelnou atmosféru. Vysoká hala s mimo-
řádně dobrou akustikou, vyzdobená rozsáhlou freskou bitvy na Bílé hoře z poloviny 
18. století, je vskutku jedinečným prostředím pro vnímání hudby. S mimořádným 
úspěchem zde koncertovalo Trio české hudby hrající v rokokových kostýmech, Rožmberská 
kapela, Doležalovo kvarteto, z jedné čtvrtiny tak trochu „hostivické“ – jeho cellista Vladimír 
Laixner tady totiž v době svých studií bydlel. Stejně úspěšná byla i vystoupení Českého tria 
nebo Pražského dechového kvinteta s klavíristkou Klárou Havlíkovou. Velký ohlas mají 
vždycky koncerty sólistů, klavíristů, houslistů i kytaristů. S nimi přicházeli a s posluchači 
o své tvorbě besedovali někdy i hudební skladatelé – národní umělec Jan Hanuš nebo 
mladá komponistka Jana Obrovská. Vděčné posluchače našly pěvecké koncerty členů 
opery pražského Národního divadla či předních koncertních umělců. 

Například recitál národní umělkyně Věry Soukupové, doprovázené klavíristkou zaslou-
žilou umělkyní Dagmar Baloghovou, vyústil náhodnou shodou okolností ve velmi srdečné 
setkání. Konal se totiž v den, kdy Věra Soukupová slavila své jmeniny. Tato skutečnost se 
promítla do celé atmosféry, vytvořila se malá intimní a téměř rodinná slavnostní nálada, 
oběma stranám poskytující nezapomenutelný zážitek. 

Kruh přátel hudby v Hostivici však nezůstává jen při akcích pořádaných tzv. na domá-
cí půdě. Pravidelně organizuje zájezdy na koncerty či operní představení do Prahy, a tím 
cílevědomě doplňuje svou snahu o získání co největšího počtu zájemců o hudbu. Obnovuje 
vlastně letitou tradici, která bývala velmi živá. 

Do Hostivice zajížděla hostovat Kladenská filharmonie, zpívali zde Pražští učitelé, 
účinkoval kročehlavský smíšený sbor Slovanka a další kolektivy. Ale přitom bylo podstatné, 
že převážná většina koncertů se pořádala z domácích zdrojů. Říkávalo se tehdy, že v každé 
zdejší rodině je nejméně jeden muzikant nebo zpěvák. Existoval smyčcový orchestr velmi 
slušné reprodukční úrovně, pěvecký sbor Bendl s řadou sólistů, smyčcové kvarteto 
i hudebníci uplatňující své umění při nejrůznějších příležitostech… 

To vše tu bylo. Jenže hudebníci a zpěváci zestárli, mnozí odešli navždy. Mladí – ti už 
většinou míří svými zájmy jinam. Že je to škoda, to je nabíledni. Pořádané koncerty 
a ostatní akce s hudbou se mohou časem stát inspirativním podnětem při obnově kdysi tak 
živého amatérského muzicírování ve městě pod Bílou horou. 

Text a foto: Miloš Šrámek 
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Trio české hudby provedlo v sále hostivického zámku pro členy tamějšího  

Kruhu přátel hudby díla starých mistrů 
 
 

Svoboda 
17. prosince 1985 

Strana 1 
 

 
Laktos Hostivice zpracuje denně velké množství mléka. Aby byly přitom dodrženy všechny podmínky hygieny 
a kvality, o to se starají v závodní laboratoři. V. Trýbová a E. Knechtlová nabírají právě vzorek smetany. 

Foto: Jan Drhlík 
 
 

Svoboda 
18. prosince 1985 

 
Krajem křížem krážem 

Dostatek zeleně a veřejných parků je v Hostivici v okrese Praha-západ – přes 39 tisíc m2. 
V tomto volebním období přibylo dalších 3 700 m2 zelených ploch a 1 660 okrasných keřů 
a stromků. 
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Svoboda 

23. prosince 1985 
Strana 4 

 

 
Díly pro převodové skříně vozů Škoda, Liaz, Avia, autobusů a stavebních strojů vyrábí n. p. Praga, provoz 
Hostivice. V. Schmid měří bronzové kuželové kroužky. Foto: Jan Drhlík 
 

Večerní Praha 
29. prosince 1985 

 

Léčivá kosmetika 
Aby ženy byly půvabné 

 
Plničku krémů obsluhují v hostivické výrobně kosmetiky Milada Prokopová a Alena Matějková. Za rok zde 
vyrobí kosmetické přípravky za více než čtyři milióny korun. Snímek: VP – Jirsa 
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Rok 1986 
Večerní Praha 
20. ledna 1986 

 
Střelecký den Řeporyjí 

Za těžkých podmínek probíhaly v sobotu a v neděli pražské zimní turnaje, řada 
zápasů musela být pro nezpůsobilé hrací plochy odložena. Svůj den měli hráči Řeporyjí, 
kteří nastříleli celku Karlštejna 17 branek! 

[…] 
V turnaji Stodůlek dosáhl nejvyššího vítězství tým Inter Letiště, který zdolal Motor-

let B 6:0. V soutěži vedou Hostivice (4 body). 
 
 

Svoboda 
20. ledna 1986 

Strana 5 
 

Smělé cíle obilnářů 
PRAHA-ZÁPAD (ah, ula) – Tvůrčí přístup a iniciativa pracujících se pozitivně projevily ve 
výsledcích 7. pětiletky, uvedla zpráva přednesená vedoucím tajemníkem OV KSČ F. Posol-
dou na okresní konferenci KSČ Praha-západ, která se konala v Jesenici. 

[…] 
Jak informoval K. Blätterbauer, předseda MěstNV v Hostivici, v plnění volebních 

programů Národní fronty zde mají dobré výsledky. Na schůzích se zástupci kompetentních 
organizací, jež se budou na tom kterém bodu volebního programu podílet, vysvětlují 
občanům přesný postup jednotlivých akcí, podrobně jim řeknou, co kdy od nich potřebují. 
Osvědčilo se to především ve výstavbě vodohospodářských děl. 

[…] 
 
 

Svoboda 
10. února 1986 

 
Kulturní informace 

Lékař afrického pralesa – tak je nazvána přednáška o proslulém Albertu Schweitzerovi 
a jeho činnosti v nemocnici v Lambarené. Přednášku připravil Kruh přátel historie a vlasti-
vědy spolu s místní organizací Českého svazu žen a Městským kulturním střediskem. Hovo-
řit bude Ctibor Votrubec, akce se koná zítra v 18 h v hostivickém Dělnickém domě. 

(šra) 
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Svoboda 

1. dubna 1986 
 

Problémy litovické tvrze – kulturní památky v Hostivici 
Opravdu bez zájmu? 

Voláním na poušti by mohlo být s trochou nadsázky nazváno prozatím marné úsilí 
Hostivických najít někoho, kdo by zachránil před zkázou nejcennější historickou památku 
tohoto města, litovickou tvrz. 

Přiblížíme si trochu její historii. Do dnešní podoby byla z původní polodřevěné stavby 
přestavěna v roce 1335. Jejím stavitelem byl nejspíše mistr Vilém z Avignonu. Shodou 
okolností z děl postavených ve slohu rané provensálské gotiky tímto mistrem se pouze 
litovická tvrz zachovala do dnešních dnů. 

Po vymření Dražických, původních vlastníků, se vystřídala v jejím držení řada 
vladyckých rodů. Později ji vlastnili pražští měšťané, mezi nimi i Jan Kutnauer ze Sonnen-
štajna, jeden z popravených vůdců stavovského povstání v červnu roku 1621 na Staro-
městském náměstí.  

Zkonfiskovaná tvrz pak vystřídala několik majitelů z řad cizí šlechty, kteří zde již 
nebydleli a přestali o ni pečovat. Časem byla proměněna v sýpku, čímž byl její osud 
zpečetěn. Příslovečný zub času na ní začal nikým nebrzděn hlodat a dnes je tvrz zpola 
ruinou. 

Hostivičtí v nedávné minulosti osvědčili adaptací zámku, jak jim leží na srdci péče 
o historické památky. S dnešním neutěšeným stavem se proto nehodlají smířit. Jsou 
ochotni pro její záchranu udělat mnohé, ale městský národní výbor ani zdejší kulturní 
středisko či v nedávné době ustanovený Kruh přátel hostivické historie a vlastivědy na to 
nemají dost sil a prostředků. 

Tomu nejhoršímu by mohl zabránit současný majitel tvrze, Státní statek Praha-západ 
se sídlem v Jenči. Na záležitosti kolem ní jsme se proto zeptali ředitele statku Zdeňka 
Klejny. 

„Od roku 1978 hledáme využití pro objekt – nám už nijak neslouží. Jednali jsme 
s řadou kulturních a dalších institucí, nikdo však zájem neprojevil,“ řekl nám. A jak jsme se 
dozvěděli, v jednání byly a jsou také nutné opravy a údržbářské zásahy. V pořádku, ale 
zatím málo. 

Státní statek si uvědomuje, jak nám soudruh Zdeněk Klejna potvrdil, svou odpověd-
nost majitele a uživatele za stav objektu a chce problém řešit. Věřme, že slova o opravách 
a úpravách přerostou z teoretické roviny v konkrétní zásahy. Stejně jako je třeba, aby 
majitel, nemá-li pro objekt využití, vyvolal jednání – například ve spolupráci s hostivickým 
městským národním výborem a kulturními zařízeními. 

Vždyť by jistě nebylo únosné vynaložit velké finanční prostředky na stavbu, jež by po 
dokončení zcela zela prázdnotou. Je s podivem, že v době, kdy je obecně pociťován 
nedostatek vhodných prostor pro nejrůznější účely, dosud nikdo neprojevil o litovickou tvrz 
zájem. Najde se někdo? 

Miloš Šrámek, Miroslav Šára 
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Svoboda 

19. května 1986 
 

Z předvolební schůze v Hostivici 
Program každého z nás 

HOSTIVICE (ah) – Na své předvolební schůzi se v minulých dnech sešli v Dělnic-
kém domě občané volebního okrsku 3 a 4 z Hostivice v okrese Praha-západ. 
V úvodu vystoupily děti z místní základní školy s kulturním pásmem. 

Jak uvedl předseda městského národního výboru K. Blätterbauer, plnění uplynulého 
volebního programu bylo úspěšné. Ve městě vyrostlo například nové nákupní středisko, 
trafostanice, řada bytů a vodohospodářské stavby. Výrazně se zlepšilo životní prostředí. 

Nemalé úkoly čekají Hostivické i v následujícím volebním období. Pokračovat bude 
výstavby bytů, stavět se bude zdravotní středisko, prodejna potravin v Břvích, dům služeb, 
výkupna sběrných surovin, nejméně tři trafostanice, přístavby se dočká základní i zvláštní 
škola. Pokračovat budou ve výstavbě městského vodovodu, kanalizační sítě, další moderni-
zaci dozná veřejné osvětlení, rozšíří se veřejná zeleň. 

Na předvolební schůzi byli představeni kandidáti Národní fronty na poslance do všech 
stupňů zastupitelských sborů. Do Federálního shromáždění ČSSR D. Frýbortová a R. Tichý, 
do ČNR M. Jarošová, místopředsedkyně ČNR, a do KNV V. Šikola, vedoucí oddělení 
KV KSČ. 

V diskusi ocenil V. Šikola, že  minulém volebním období došlo v kraji ke zkvalitnění 
občanské vybavenosti, školství, kultury, zdravotnictví a sociálních služeb. Velká pozornost 
byla věnována péči o životní prostředí. Je třeba dále zkvalitňovat spolupráci s podniky, 
organizacemi Národní fronty, zapojovat do práce stále větší počet občanů. J. Rajmanová, 
která kandiduje na poslankyni ONV Praha-západ, zdůraznila, že je třeba, aby se na plnění 
volebního programu podílelo co nejvíce lidí. 
 
 

Svoboda 
20. května 1986 

Strana 4 
 

Občané okresu Praha-západ se nebojí stále náročnějších úkolů 
Sobě i dalším generacím 

Zamysleli jste se někdy nad tím, co znamená pět let v životě člověka? Co 
za tu dobu udělal, čím mohl být prospěšný sobě i celé společnosti? Jakýmsi 
zrcadlem toho, co pracovití lidé v naší vlasti dokážou za pět let, jsou jistě i vo-
lební programy Národní fronty. Pojďme společně zalistovat tím, který si vzali za 
svůj v uplynulém období občané z okresu Praha-západ. 

[…] 
Co se postavilo 

[…] 
Obchod a služby. Dvě slova, ke kterým patří často dost nářků, stížností, nespokoje-

nosti. Ale též konstatování, že v posledním období se v okrese Praha-západ právě rozvoji 
obchodu a služeb přálo. Vybudováno bylo šest nových malých prodejen, jedenáct adapto-
váno, v Hostivici přibylo nákupní středisko, v Řevnicích bylo rozšířeno. 

[…] 
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Novou formu sociální péče představuje také například vybudovaný Dům náhradní 
rodinné péče v Mníšku pod Brdy, v němž našlo svůj domov devět dětí. Významnou akcí 
bylo rovněž dokončení Okresního muzea v Jílovém a rekonstrukce historického zámku 
v Hostivici. 

[…] 
Alena Holubcová 

 

 
Tak vznikala stavba mateřské školy v Hostivici. Jak je na snímku vidět, o brigádníky nouze nebyla. A co je 
potěšitelné, téměř 10400 hodin tu odpracovala mládež. 

Foto: archív 
 
 

Svoboda 
2. června 1986 

 
Krajem křížem krážem 

Ke spokojenosti občanů jistě přispívají i nové prodejny. V příštích pěti letech by 
měly vyrůst v okrese Praha-západ v Dolanech, Zvoli, Mníšku pod Brdy, Středoklukách, 
Nučicích, Libčicích, v Libři a Hostivici-Břve. 
 
 

Večerní Praha 
3. června 1986 

 
Čtenáři máte slovo 

Chraňme si přírodu 
Nedávno proběhlo v Praze městské kolo středoškolské odborné činnosti. Byl jsem 

přítomen při obhajobě prací v oboru Ochrana a tvorba životního prostředí. Bydlím v Pra-
ze 6, a proto mě nejvíc zaujala práce studentů z gymnázia J. Keplera, zabývající se znečiš-
těním Šárecko-litovického potoka. Například Laktos, n. p. Hostivice, vypouští do potoka 
nedostatečně předčištěné vody z mlékárenských provozů, obsahující četné mastné složky. 
Také sami obyvatelé se podílejí na částečném znečišťování toku výpustmi ze žump a nedo-
voleně zaústěnou kanalizací. 
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Jestliže se dnes dá ještě hovořit o Šárecko-litovickém potoku jako o relativně 
nejčistším, za několik let by se mohl stát odtokovým korytem plným splašků a špíny. 

Z. Skružný, Praha 6 
 
 

Svoboda 
10. června 1986 

Strana 5 
 

Zamyšlení nad úrovní hudebnosti dnešní mládeže 
Nebezpečí zvané jednostrannost 

Bylo pozdní odpoledne. Do posledního místa zaplněný sál Dělnického domu v Hosti-
vici „praskal ve švech“ a na jevišti se střídali v pestrém sledu mladí, mladší i nejmladší 
zdejší občánkové. 

Žáci základní a mateřské školy, ale také svazáci z patronátního vojenského útvaru tu 
písničkami, verši, prózou i tancem oslavovali 65. výročí založení KSČ. Citlivě sestavený 
program živě aplaudovaný rodiči a ostatními diváky zanechal ve všech ty nejpěknější 
dojmy. Mne navíc přiměl zamyslet se nad jednou skutečností. 

Připomněl ji ve svém článku Canto triste v letošním druhém čísle Literárního měsíč-
níku profesor Václav Holzknecht, náš přední hudební vědec. Článek zasvěceně pojednával 
o situaci v české hudební kultuře, o určitém úpadku zájmu o vážnou hudbu u části mláde-
že a o příčinách zmíněného stavu. 

Hudební výchova bývala kdysi důležitou složkou výchovného působení školy. Dnes 
jako jednohodinový učební předmět (týdně) končí v 7. ročníku základní školy a dále už jen 
„vegetuje“ coby nepovinná záležitost. Navíc nejednou vyučovaná pedagogy bez příslušné 
(hudební) aprobace. 

Václav Holzknecht k tomu v článku píše: „Tvůrce učebních osnov vedla představa 
povolání, jaké především potřebujeme – inženýrů, matematiků, techniků, chemiků atd. – 
a vybavili rozvrh předměty pro tyto obory potřebnými. Umění uznali za druhotné. Co s ním 
moderní lidé budou dělat?“ 

Ano, občas se s podobným názorem opravdu můžeme setkat. Ale cožpak lze umění 
považovat za balast, zdržující a překážející rozvoji vědy a techniky? I ono se přece spolu-
podílí – a ne málo – na rozvoji tvůrčího myšlení. 

V Rudém právu jsem si 26. dubna se zájmem přečetl poznámku o Mezinárodním 
festivalu mladých koncertních umělců Talentinum 86 v Gottwaldově. Autor se zamýšlí 
kromě jiného nad mizivým zastoupením mládeže v řadách publika a uvádí: „Velmi kuriózní 
byl názor jednoho z ředitelů gottwaldovského gymnázia, který prohlásil, že hudba, umění 
a kultura vůbec jsou dnes pro lidi zbytečné, že v popředí zájmu je věda a technika…“ 

Jistěže, velmi potřebujeme vědce, techniky, programátory, konstruktéry. Stačily by 
jim však ke spokojenosti jenom počítače, mikroprocesory a jiné vymoženosti moderní 
techniky? To by byl vskutku chudý život. Řečeno slovy autora zmíněné poznámky z Rudé-
ho práva: „Ano, doba je technická a technika člověka obklopuje… Roste rychleji, než jí 
člověk stačí. To ovšem nese s sebou i nebezpečí, jakým je každá jednostrannost.“ 

To vše mi táhlo hlavou při sledování vystoupení hostivických dětí. A velmi rychle mi 
došlo, že vlastně vidím a slyším i pádnou odpověď. Že by snad tyto děti nepotřebovaly 
v životě zpěv, hudbu, poezii? Že by pro ně bylo umění zbytečné? 

Kdepak. Špunti z mateřské školy, kteří tu s barety na hlavičkách a v malířských 
zástěrách s ohromnou vehemencí vytvářejí barevnými křídami na velkých čtvrtkách svou 
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představu o světě, ti nikdy nebudou v dospělém věku míjet výtvarná díla. Dvanáctiletý 
pionýr, brilantně hrající Beethovenovu klavírní bagaletu, bude mít rád hudbu, i když z něho 
bude inženýr. Nebo děvčátko, možná budoucí programátorka, přednášející s nepřed-
stíraným prožitkem úryvek prózy Marie Pujmanové, pro tu bude literatura vždy životní 
potřebou… 

A tak si myslím, že to hostivičtí, ale i další učitelé, kteří se právě tímto způsobem sta-
rají o růst mladého člověka a v praxi naplňují požadavek jeho harmonického rozvoje, dělají 
moc dobře. Že odvádějí kus záslužné práce, ze které má užitek celá společnost. 

Miloš Šrámek 
 
 

Svoboda 
18. července 1986 

 
V barvách červánků 

Už jste si všimli? Dozrávají. Plody konce léta. Tentokrát si však malíř přírody trošku 
pospíšil. Jeřabiny vymaloval sluncem o pár dnů dříve, než bývá zvykem. Mezi ostrými lístky 
chomáče dosud zelených kuliček růžovějí a zlátnou. Uvidíme je v Berouně zrovna tak jako 
v Hostivici, podél silnic nebo rodinných domků, u lesa či na zahradě. Povězte sami, nejsou 
krásné? Jako by každý večer vléval svými červánky trochu barvy do převažující zeleně 
k potěše našeho oka. 

(rix) 
 
 

Rudé právo 
31. července 1986 

Strana 5 
 

Rybníky u Hostivic 
Nejsou sice tak velké ani proslulé jako jihočeské, zato jsou pro nás Pražany téměř za 

humny. První nás uvítal velký Litovický rybník, ve kterém se mrskali kapříci a našly zde 
domov rodiny labutí, početná hejna racků a divokých kachen. Ke koupání se asi příliš 
nehodí, břehy jsou zarostlé trávou a rákosím. Zato další, Břevský rybník je v horkém 
letním počasí určitě návštěvníky obležen. 

Co je to za budovu, vrtalo mi hlavou, když jsme se k rybníku blížili. Do šířky roze-
stavěná byla už z dálky pěkně viditelná; a také dvě zřejmě již nepojízdné velké náklaďáky 
a jeden snad bagr v jejich těsném sousedství na břehu rybníka. Má zvědavost byla brzy 
ukojena. Z nápisů na pozůstatcích dřevěných stěn starých kabin jsme se dozvěděli, že 
budova je rozestavěna od dubna 1980 – neboli více než šest let – a nese název Koupaliště 
– stavba mládeže. Datum dokončení ani jméno stavitele se přečíst nedaly. Zub času už 
pilně zapracoval. Ale z plánku, který se zde zachoval, jsme zjistili, že stavba byla pojata 
velkoryse. Kromě dámských a pánských šaten, kabin, lékařského pokoje a rozlehlé terasy 
zde měla být i restaurace. Okna budovy, i když jsou zasklena, jsou navíc zatlučena prkny 
a celkově budova vypadá, že se na ní už hezky dlouho nepracuje. Velká škoda, že chátrá. 
Je opravdu na krásném místě a takový smutný konec by si nezasloužila. 

Poslední, třetí z hostivických rybníků, je rybník Kala. Je také velký, obklopen lesem, 
ale ke koupání se nehodí. Je to spíš vodní rezervace. 

Eva Kudrnová, Praha 2 
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Svoboda 

1. srpna 1986 
 

Na lince 158 
[…] 
Na základě oznámení občanů Hostivic na linku 158 zadrželi příslušníci OO VB30 Hosti-

vice v okrese Praha-západ sedmkrát soudně trestaného 41letého K. J., který se tady vlou-
pal do rodinného domku. Odcizil peníze a další cenné věci. 

[…] 
(mach) 

 
 

Svoboda 
13. srpna 1986 

 

 
Období letních dnů je také příležitostí k dalšímu zvelebování našich obcí a měst. Tak je tomu i v Hostivicích 
v okrese Praha-západ, kde jsme při pokládání nových obrubníků zastihli K. Starostu a J. Končela. 

Foto: Jan Drhlík 
 

                                                 
30  Obvodní oddělení Veřejné bezpečnosti 
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Svoboda 

14. srpna 1986 
 

Stalo se po naší kritice 
O tvrz zájem je 

O litovické tvrzi, respektive o jejím neutěšeném stavu a prakticky nulovém využití, 
jsme poprvé psali v článku Opravdu bez zájmu? 1. dubna. Předposlední červencový den 
jsme otiskli stanovisko ředitele Státního statku Praha-západ se sídlem v Jenči Zdeňka 
Klejny v článku Kdo se ujme tvrze? 

Vyplynulo z něj, že se počítá s nejnutnější údržbářsko-rekonstrukčními zásahy, ale 
adekvátní využití stále chybí. Totéž v podstatě potvrdil také dopis Josef Burgeta, 
inspektora odboru kultury ONV Praha-západ. Zároveň ale doložil, že okresní národní výbor 
o památku zájem má a nejen to – konkrétními kroky chce přispět k obnově její krásy. 

„Uvedená památka,“ píše soudruh J. Burget, „pochází z první poloviny 14. století a je 
zapsána ve státním seznamu nemovitých kulturních památek jako důležitá vývojová archi-
tektura z gotického slohového období. 

Operativním správcem areálu dvora s tvrzí je Státní statek Praha-západ se sídlem 
v Jenči. Obytnou budovu tvrze upravenou na sýpku již delší dobu nevyužívá. Nový majitel 
tvrze se shání obtížně s ohledem na skutečnost, že běžné využití vážně poškodilo její 
památkovou podstatu. 

Odbor kultury ONV Praha-západ jako výkonný orgán státní památkové péče v okrese 
již delší dobu sleduje stavebně technický stav památky. Pronikající dešťová voda poškoze-
nou střechou vážně narušuje konstrukci krovu i obvodového zdiva posledního patra. Proto 
byla s vedením statku projednána provizorní oprava střechy již v létě loňského roku. 

Státní statek neměl volnou pokrývačskou kapacitu, proto odbor kultury ONV zajistil 
několik studentů, kteří opravu zahájili, ale za několik dní po zásahu bezpečnostního 
technika statku byly práce přerušeny s tím, že opravu zajistí Státní statek v Jenči vlastními 
silami. 

Při projednávání situace o stavu střešních plášťů u nemovitých kulturních památek 
v okrese v radě ONV bylo rozhodnuto zabezpečit obnovu střech nejvíce ohrožených 
objektů v září tohoto roku. 

V současné době probíhají na odboru kultury ONV jednání o budoucím využití tvrze. 
Na fakultě architektury ČVUT byl obhájen diplomní projekt jednoho z posluchačů, který 
prověřil možnost provozního a architektonického oddělení tvrze a protilehlého obytného 
objektu od hospodářského areálu. 

Celková oprava střešního pláště včetně obnovy krovu a koruny zdiva bude zahájena 
letos v září. Přestože podle zákona č. 22/1958 Sbírky o kulturních památkách je vlastník 
objektu povinen vlastním nákladem pečovat o její zachování, zajišťuje vedení ONV finanční 
prostředky na obnovu střechy litovické tvrze.“ 

Předcházející řádky naznačují, že o litovickou kulturní památku zájem je. V první 
etapě půjde o nutné opravy, v dalších i o vlastní využití objektu. O tom, jak jsme se 
dohodli s odborem kultury ONV Praha-západ, vás budeme průběžně informovat. 

Miroslav Šára 
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Svoboda 

8. září 1986 
 

 
Denně 80 tisíc litrů mléka pro zásobování Prahy a Prahy-západ zpracují v Laktosu Hostivice. Na snímku 
A. Vorárová a R. Vorlová u baličky, kterou denně opouští přes 25 tisíc litrů balíčkovaného mléka. 

Foto: Jan Drhlík 
 
 

Svoboda 
17. října 1986 
Strana 1 a 2 

 
Odboráři z Pražských cihelen se ostýchají na schůzích diskutovat? 

Pracovat ještě lépe 
HOSTIVICE (vm) – Na výroční schůzi se sešli odboráři z podnikového ředitelství 
Pražských cihelen. Jejich zasedání byl přítomen také předseda Okresní odboro-
vé rady Praha-západ J. Šudoma. 

[…] 

 
V Pražské cihelně, závod Hostivice, vyrobí denně 22 tisíc cihel, převážně pro Středočeský kraj a část Západo-
českého kraje. Snímek zachycuje kolektiv žen při odebírání cihle od lisu. 

Foto: Karel Bayer 
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31. října 1986 
Strana 6 

 
Thálie ve zlatě zasazená 

[…] 
Dost vysoko posunul hned druhý den laťku výkonnosti divadelní soubor Paleta, 

působící při ZV ROH Železniční stanice Hostivice. V tomto souboru projevuje se především 
osobnost Richarda Krause, který je také autorem scénáře i režisérem hry Odjezd 
vyvolených, kterou v Jílovém Paleta předvedla. Herci během celé hry, která pojednává 
o machinacích s lidmi, výrazně působí především na emotivní stránky divákovy osobnosti. 

[…] 
 
 

Rudé právo 
19. listopadu 1986 

 
Jak plníte závěry XVII. sjezdu KSČ? 
Spokojenost dílem společným 

V Hostivici uskutečňují volební program Národní fronty 
PRAHA (Od naší zpravodajky) – Říkat o číslech, že jsou strohá, by nebylo spra-
vedlivé. Čísla někdy vypovědí víc než sáhodlouhé řeči, jako v případě Hostivice 
a plnění jejího volebního programu Národní fronty. V uplynulé pětiletce byla 
ČSR v akci Z vytvořena hodnota díla ve výši 29 miliard korun. 

První otázka položená předsedovi MěstNV soudruhu Karlu Blätterbauerovi zněla: 
Jak se na této bilanci podíleli obyvatelé Hostivice? 
Neberte to jako vychloubání, ale myslím, že Hostivičtí odvedli poctivé dílo. Jestliže 

v okrese Praha-západ byla v akce Z vytvořena hodnota díla téměř 131 miliónů korun, pak 
se téměř patnácti procenty na výsledku podílelo právě naše město. Vezmeme-li v úvahu, 
že u okrese žije 78 000 obyvatel a u nás 4 300 lidí, nejde o zanedbatelnou částku. Hodno-
ta díla na obyvatele činila v okrese 1 679 korun, u nás 4 514 korun. 

Co si lze pod uvedenými čísly představit? 
Dokončené nákupní středisko, mateřskou školu pro 120 dětí, první etapu koupaliště, 

část kanalizace, trafostanici, dále veřejný vodovod, tržiště, parkoviště, terénní úpravy 
zámeckého dvora, úpravy stadiónů, zámeckou bránu, úpravu Husova náměstí. Tento výčet 
není úplný, jmenoval jsem jen nejdůležitější akce. 

A která z nich byla nejnáročnější? 
Každá měla specifický charakter. Každá by zasloužila, abychom jí věnovali pozornost. 

Přesto se zmíním o vodohospodářských stavbách, protože ty v položce investiční části 
akce Z zabraly více než deset miliónů korun. Máme za sebou další čtyři kilometry dlouhý 
kanalizační řad. Jsou to složité práce, již proto, že intravilán města je velmi členitý. Aby-
chom zajistili kanalizaci ke každému rodinnému domku, musíme rozkopat mnoho ulic. Již 
v minulé pětiletce byla Hostivice plná rozkopaných ulic a nyní tato situace pokračuje, aby 
pak ve městě bylo dobře. 
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Jak vám v tom pomáhají samotní obyvatelé? 
Většina je skutečně pilná. Najdou se i takoví, kteří raději přijdou k hotovému, ale 

takový přístup jim dlouho nevydrží, neboť v každé ulici chtějí mít práce co nejdřív za 
sebou. Jenže potom musí rok čekat (než si všechno „sedne“ tak, jak má) na vyasfaltování 
komunikace. 

Jsou lidé stejně pilní i na těch akcích, které nejsou přímo před jejich 
domem? 

Nejčerstvější je příklad mateřské školy, kterou jsme nedávno otevírali. Hodně diskusí 
již proběhlo na téma, zde umístění dětí podmínit odpracovanými hodinami. Také jsme to 
zkoušeli. Bylo hodně těch, pro něž zahájení provozu v mateřské škole nebylo spojeno jen 
s tím, že tam chodí jejich dítě, ale rovněž s pěkným pocitem, že se na stavbě podíleli. 
Zapojit do společné práce co nejvíce spoluobčanů je pro všechny poslance důležitým, ale 
nesnadným úkolem. 

Jak vám při plnění volebního programu Národní fronty pomáhají podniky 
a závody? 

Pomáhají, jenže velkou nevýhodou je, že na území města jsou pouze dva podniky – 
STS a Pražské cihelny. Další mají v Hostivici jen provozovny, takže se sdružováním 
finančních prostředků jsme na tom hůř. Například těžkou mechanizaci musíme shánět 
v cizích podnicích. Člověk však musí brát situaci takovou, jaká je. Neměli jsme zkrátka 
štěstí na rozmístění podniků, a tak si musíme poradit jinak. 

Například? 
Každou akce se snažíme mít předem dobře připravenou. Jak projektově, tak 

materiálově. A později samozřejmě také organizačně. Není totiž nic horšího než přijít na 
brigádu, na níž by něco neklapalo. 

Stalo se vám to někdy? 
Žel, i to se stalo, ale snažíme se tomu předejít. Jeden příklad za všechny. Národní 

výbory jsou tlačeny k tomu, aby zabezpečovaly výstavbu kanalizace, komunikací, vodo-
vodů apod. Jenže, i když máme bilanci, nedostaneme kameninovou troubu, polyetylénové 
trubky, litinu a jiný materiál, bez něhož se tyto stavby neobejdou. Pak jezdíme, kde se dá, 
a sháníme. Proto přípravu staveb děláme s velkým předstihem, abychom se nedostali do 
úzkých hned na začátku. 

Které nejdůležitější akce jsou zařazeny ve volebním programu Národní 
fronty? 

Pokračovat v budování vodovodu, kanalizace. Program obsahuje i výstavbu zdravot-
ního střediska, prodejny potravin Břve, úpravu Husova náměstí, parků, sadů, výsadbu 
zeleně. To však hovořím jen o akci Z. Avšak volební program Národní fronty neobsahuje 
pouze budování, ale též kulturní a společenské vyžití a výchovu člověka. Aby lidé cítili 
spoluodpovědnost za to, jak se místo, kde žijí, mění. A mění se hlavně jejich přičiněním. 

Děkuji za rozhovor. 
Lenka Tomešová 
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26. listopadu 1986 
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Krajem křížem krážem 

Atraktivní přednášky, akce k MDŽ či vánočním svátkům lákají staré občany čím dále 
tím častěji do Klubu důchodců v Hostivici v okrese Praha-západ. Klub pracuje úspěšně již 
tři roky a na základě mnoha žádostí svou činnost stále rozšiřuje. 

(Sa) 
 
 

Večerní Praha 
4. prosince 1986 

 
Za zdravím v sobotu 

Mikulášský běh pořádá TJ Sokol Hostivice, okres Praha-východ.31 Připraveny jsou tratě 
pro všechny věkové kategorie. Jako první vyběhnou v 9:30 h na trať dlouhou 260 m žáci 
a žákyně. Sraz všech závodníků na stadiónu TJ Sokol Hostivice. 
 
 

Večerní Praha 
12. prosince 1986 

 
O čem psali 

Otrávena. K lékaři přivedl včera ráno policejní strážník 28letou Anastasii Peškovou. 
Ochuravěla za podezřelých okolností. Lékař u ní zjistil známky otravy neznámým jedem. 
Dal jí hned dopravit do nemocnice. Tam přiznala, že si za 1 zlatý u jistého Tichého z Je-
nečka u Jenče koupila zaručený lék proti kašli. Hned po první lžíci pocítila silné bolesti. 
Vysvětlovala to tím, že podle slov výrobce, tento lék obsahoval lučavku královskou. 

Hlas národa 11.12.1886 
 

                                                 
31  Správně Praha-západ 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada B – svazek č. 3 
Hostivice ve starých novinách v letech 1945 až 1989 122 
 

 

 

 
Svoboda 

23. února 198732 
Strana 4 

 

 
Mezi výrobce, kteří zabezpečují úkoly automobilového průmyslu, patří i Praga Hostivice v okrese Praha-
západ. Snímek zastihl V. Schmida při broušení bronzových kroužků do převodovek. 

Foto: Jan Drhlík 
 

Svoboda 
11. března 1987 

 
Z galerie nejlepších 

Mezi prvňáčky 

 
Působit ve školství pětadvacet let je samo o sobě záslužná věc. Ivana Tejkalová 

z Hostivice v okrese Praha-západ se však navíc celou dobu věnovala výhradně první a 
druhé třídě. Asi bychom dlouho počítali, kolik z těchto kdysi maličkých občánků se 
uplatnilo v naší společnosti jako lékaři, inženýři, vedoucí pracovníci. 

Své budoucí žáčky zná Ivana Tejkalová již z mateřské školy, se kterou pravidelně 
spolupracuje. Donedávna pracovala v různých komisích národního výboru, byla aktivní 
členkou ZV ROH při základní škole a samozřejmě se starala o své vlastní děti. Nyní kromě 
svých učitelských povinností vede metodické sdružení v základní škole. K letošnímu Dni 
učitelů bude Ivana Tejkalová jako jediná v okrese Praha-západ jmenována vzornou 
učitelkou. 

                                                 
32  Snímek byl otištěn již 23. prosince 1985 (viz výše) 
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V okrese Praha-západ se zajímají o poezii děti i dospělí 
Ve stejné tónině 

Dlouho před tím, než se dětští i dospělí recitátoři sešli na okresních soutěžích, studo-
vali oblíbené autory. Vždyť interpretovat verše ve stejné tónině, v níž je básník napsal, je 
náročné. Musejí pochopit autorův záměr, jeho myšlenky a ztotožnit se s nimi. 

Snaha proniknout hlouběji do poezie se pak odrazila ve všech recitačních soutěžích, 
které v únoru připravilo Okresní kulturní středisko Praha-západ spolu s dalšími organizace-
mi. 

První z nich se konala ve spolupráci s OV SSM 11. února v Ústředním kulturním domě 
železničářů v Praze na Vinohradech. Byla určena zájemcům o poezii z řad mládeže. 
Odborná porota (Eva Klepáčová z Realistického divadla Zdeňka Nejedlého, Petr Svoboda 
z Národního divadla a Vlasta Krautmanová z OKS Praha-východ) měla náročnou práci. Ve 
třech kategoriích se představili recitátoři z Potravin Praha-západ, Čokoládoven Jílové, 
z Hostivice i odjinud. Nejlepší postoupili do krajského kola.  

Několik dnů poté, 14. února si dalo dostaveníčko v Závodním klubu ROH Tatry 
Smíchov téměř dvě stě dětí na okresní soutěži v recitaci dětí a dětských kolektivů. U někte-
rých byl oceněn vlastní výběr básní, u jiných dobrá spolupráce s učiteli nebo rodiči. Do 
krajského kola postoupily děti ze ZŠ Slapy, Štěchovic, Průhonic, Třebotova, z kolektivů pak 
soubor Saturnin při základní škole Slapy a dramatický kroužek při pionýrské skupině 
v Hostivici. 

V únoru se též sešly odborné poroty, které vyhodnotily nejlepší výtvarné a literární 
práce v soutěži Děti, mír a umění. 

Rovněž Český svaz žen připravuje své členky ve spolupráci s OKS na XI. ročník okres-
ního kola národní amatérské soutěže žen. Účastnice, které se přihlásily do soutěže, se 
sešly na odborném semináři s lektorkou Šárkou Štembergovou. 

Maraton soutěží byl pak ukončen 26. února soutěžní přehlídkou agitačních skupin. 
Hana Glasová 

 
 

Svoboda 
10. dubna 1987 

 
Družstevníci JZD Chýně začali s výrobou nemocničních vozíků 

Dobrá věc se podařila 
Družstevníci JZD Chýně v okrese Praha-západ v únoru 1986 začali auty 

svážet nové stroje, svářečky, soustruhy, lisy a pracovní stoly do upravené haly. 
Otevřeli tím novou kapitolu průmyslové výroby v Hostivicích. Začali vyrábět 
úklidové vozíky pro nemocnice v celé republice. 

Proč výroba úklidových vozíků? Na to odpověděl vedoucí střediska přidružené výroby 
JZD Chýně T. Stádník: „Protože je jich nedostatek, nikdo je ve velkém nevyrábí. Ujali jsme 
se tohoto úkolu a současně přijali státní cílový úkol vyvinout vlastní konstrukci účelových 
vozíků, které se dají spřáhnout.“ 
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Nedávno jsem se byl v JZD Chýně v Hostivici podívat. Má u karlovarské silnice bílou 
administrativní budovu, v patře jsou kanceláře a šatny zaměstnanců, v přízemí nová jídel-
na. Dlouhá klenutá část upravené budovy je rozdělena do pěti dílen, kde se zpracovávají 
tažené trubky do základních tvarů příštích výrobků. Kromě úklidových vozíků tu vznikají 
servírovací jídelní plata, vozíky na čisté a špinavé prádlo. 

A že je o tyto výrobky zájem, potvrzuje plán výroby na letošní rok ve výši pěti a půl 
miliónu korun. V roce 1990 už bude činit dvaadvacet miliónů. V jedné z dílen se rozběhl 
s úspěchem i opravárenský servis pro vysokotlaký ostřikovač teplé vody, bez kterého se 
dnes neobejdou žádné garáže ČSAD, ale i řada zemědělských výroben. Jde o známý WAP, 
válcový stroj na dvou kolech, který šamponem či jinými prostředky čistí spodky aut, auto-
busů nebo i stěny kravínů pod tlakem až 210 atmosfér. 

Jak mi řekl Tomáš Stádník, družstvo se ujalo i generálních oprav těchto přístrojů. 
Zatím na servisu pracuje jen pět lidí. Ročně by jich chtěli opravit na čtyři sta, proto plánují 
rozšíření tohoto týmu. 

V nových hostivických halách pracuje na 40 lidí. Pomalu se připravují na novou 
výrobu. Zdejší konstrukční kancelář už připravila prototypy tažných vozíků pro velké 
nemocnice. Dají se lehce přestavit na několik variant – na převoz lékařských nástrojů, 
sterilizačních bubnů a podobně. V příštích dnech budou prototypy odeslány na průmys-
lovou výstavu do Brna. Osvědčí-li se, zahájí zde ihned jejich výrobu. 

Pavel Krchov 
 

Svoboda 
4. května 1987 

 

 
Také v Hostivicích v okrese Praha-západ nechybělo v průvodu usměvavé mládí. Dokumentuje to i náš záběr 
dětí ze základní školy. Ruce s mávátky jsou stále nahoře, mezi staršími kamarády se nedají zahanbit. A tak 
volají z plných plic. 

Foto: Jan Drhlík 

Šťastný domov 
HOSTIVICE (kts) – Do slavnostně vyzdobené Hostivice se sjeli účastníci prvomájového 
průvodu z Chýně, Středokluk a Kněževsi, aby zde vyjádřili svou touhu žít a pracovat 
v míru. V průvodu nechyběli pracující hostivických závodů Praga, Laktos, OPS a další 
stejně jako zemědělci z okolí. 

Po průvodu ulicemi se pestrobarevná řeka manifestujících zastavila na Husově 
náměstí. Z čestné tribuny vedoucí oddělení KV KSČ soudruh V. Šikola přednesl slavnostní 
projev, v němž mimo jiné ocenil podíl občanů i závodů při rozvoji města. Dokladem péče 
a pěkného vztahu k němu bylo například středeční otevření Domu služeb. 
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Radostná nálada vyzařovala z tváří malých i velkých. Mají se čím pochlubit. Patří do 
okresu, který splnil své úkoly v loňském roce a převzal Rudý prapor KV KSČ a KOR. Ještě 
náročnější úkoly je teprve čekají. V Hostivici to je především svépomocné rozšiřování 
vodovodních a kanalizačních řadů. Letos chtějí kanalizaci rozšířit o 1 200 a vodovody 
o 1 500 metrů. Vodohospodářské akce tvoří hodnotu čtyř miliónů korun. Za rok bude tedy 
Hostivice opět o něco krásnější. 

 
 

Svoboda 
13. května 1987 

 
Setkání nejlepších 

HOSTIVICE (kts) – V pátek v odpoledních hodinách se v hostivickém Dělnickém domě 
uskutečnilo slavnostní shromáždění zástupců okresních stranických a odborových orgánů 
s nejlepšími kolektivy brigád socialistické práce, komplexních racionalizačních brigád, nej-
lepšími pracovníky průmyslu a zemědělství a nejaktivnějšími zlepšovateli okresu. 

V předvečer 42. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou zde Okresní odbo-
rová rada Praha-západ vyhodnotila okresní soutěž Vzorné socialistické iniciativy okresu za 
rok 1986. Ocenění okresního výboru strany patřilo 41 nejlepším pracovníkům průmyslu, 
dopravy, obchodu, stavebnictví, zemědělství a lesního hospodářství, 16 předním zlepšova-
telům, 19 příkladným kolektivům BSP. 
 
 

Svoboda 
14. května 1987 
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Podnětné setkání funkcionářů národních výborů 
Rozkvetlé obce 

PRAHA (voz) – Výsledky uplynulého roku, současnými úkoly národních výborů 
a přínosem rozšířené Příbramské výzvy ke zvelebení měst a obcí kraje se včera 
v Praze zabývali předsedové MěstNV a MNV střediskových obcí. 

[…] 
V soutěži o nejlépe upravenou obec byly nejlepšími Čerčany, Zaječov, Lidice, Dobři-

chov, Kluky, Ledčice, Bělá pod Bezdězem, Sadská, Toušeň, Ptice, Příbram a Nové Strašecí, 
jejichž zástupci převzali ocenění rady KNV a předsednictva KV NF. Čestným uznáním 
ministerstva vnitra byli rovněž odměněni nejlepší jednotlivci a kolektivy v akci Z – F. Fulín 
z Drobných provozoven MěstNV Benešov, J. Vokáč, místopředseda MNV Drozdov, J. Felix, 
poslanec MěstNV Kolín, F. Burda, člen OV číslo 5 Hostivice, J. Veselý, tajemník MNV 
Klučenice, ZO Českého rybářského svazu Lysá nad Labem a kolektiv BSP MěstNV Mníšek 
pod Brdy. 
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16. května 1987 
 

V kruhu přátel PO SSM je místo pro všechny 
O čem se hovoří v Hostivici 

4. dubna proběhla v Hostivici okresní konference pionýrských pracovníků 
Praha-západ. Pro svazáky z ní vyplynul jednoznačný úkol, vrátit se k plnění 
usnesení předsednictva OV SSM, které ukládalo řadě ZO SSM konkrétní úkoly 
v práci s PO SSM. Na konferenci se však diskutovalo i o problému se získáváním 
patronátů nad pionýrskými skupinami z řad podniků, o přípravě pionýrských 
táborů a dalších. 

Například v samotné Hostivici je zapojeno do PO SSM 326 chlapců a děvčat. S ve-
doucí pionýrské skupiny Ivanou Kovandovou, vedoucí pionýrského oddílu Srnek Andreou 
a devítiletými členkami oddílu Jitkou, Lucií, Radkou a dalšími jsme se blíže seznámili 
v letošním hostivickém prvomájovém průvodu. Společně jsme oslavili Svátek práce a pak 
si ještě chvíli povídali. 

Dlouholetý patronát nad jejich pionýrskou skupinou má hostivická provozovna – 
plachtárna – podniku OOP Praha-západ se sídlem v Řeporyjích. Zdejší BSP vede soudružka 
L. Pasáková, která patří k stálým pionýrským pracovníkům. Vede pionýrský oddíl s názvem 
Delfíni. Její práce je o to záslužnější, že si vzala na starost chlapce z osmých tříd. Zároveň 
je vedoucí hostivického Klubu mezinárodního přátelství. Pionýrská skupina nyní žije přípra-
vou na závěr školního roku, kdy chce o prázdninách uspořádat dva pionýrské letní tábory. 
Jak mi řekla I. Kovandová, každý rok se místo k táboření těžko shání. Lítá, někdy i prosí… 
„Mohli bychom k vám přijet stanovat?“ Přitom vlastně teprve v létě práce s pionýry vrcholí. 
Utužuje se kolektiv, prověřují se dovednosti, znalosti, vzájemný vztah k pionýrské 
organizaci. 

To je jen několik témat z mnoha, o nichž dnes budou hovořit pionýrští pracovníci na 
krajské konferenci. Jejich práce zaslouží ocenění. Na úkoly při výchově mladé generace 
jich stále ještě není dost. Povinnost každého z nás je jim i pionýrům co nejvíce pomáhat. 

Hana Koutská 
 
 

Svoboda 
21. května 1987 

 
Kruh přátel hudby v Hostivici hodnotil výsledky své práce 

Obohacují kulturní život 
V nedávných dnech se sešli na výroční schůzi členové KPH (zkratky, o níž dnes už 

v Hostivici každý ví, že znamená Kruh přátel hudby), aby zhodnotili svou činnost za 
uplynulý rok a poradili se, co dělat dál. 

Bilance tohoto nesporně významného kulturního činitele města byla radostná. 
Všechny koncerty, které Kruh uskutečnil, byly do posledního místa vyprodány. Mnohdy se 
ani na všechny, kdo se jich chtěli zúčastnit, nedostalo. Zájemců o vážnou hudbu totiž 
v Hostivici neustále přibývá. A přitom ještě nedávno, před založením Kruhu, by se dali 
spočítat na prstech jedné ruky. 
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Kruh přátel hudby se neomezuje jen na hudbu. Ukázalo se to při zmíněné výroční 
schůzi, jejíž první část byla věnována besedám s umělci, kteří v Hostivici žijí. Tentokrát to 
nebyli hudebníci, ale dva amatérští sochaři a restaurátoři uměleckých památek, Jiří Kačer 
a Jan Turský, s nimi loutkař Jaroslav Vidlař, vedoucí loutkoherecké skupiny Československé 
televize a spoluautor dětmi tak oblíbených figurek Jů a Hele. Vyprávěli o své tvorbě 
a odpovídali na dotazy přítomných. 

Ve druhé části večera se diskutovalo o výhledovém plánu koncertů pro příští rok. Je 
skutečně atraktivní a milovníci vážné hudby se mají na co těšit. Budou to koncerty Smeta-
nova a Kociánova kvarteta, Novákova dechového tria, Pražských madrigalistů a Tria české 
hudby. Svým uměním přijedou členy i dalších diváky potěšit národní umělkyně Věra 
Soukupová, zasloužilí umělci Naďa Šormová, René Tuček a Jindřich Jindrák a řada dalších. 
Vyvrcholením sezóny se stane pořad Otočíme zemí, věnovaný 70. výročí Velké říjnové 
socialistické revoluce, a večer ke 40. výročí Vítězného února za spoluúčasti zasloužilého 
umělce herce Vladimíra Ráže. 

Vystoupení se uskuteční jednak v sále Dělnického domu, ale především v intimním 
prostředí zámecké haly, která je nejen svou mimořádnou akustikou, ale i romantickou 
atmosférou dávných dob znásobenou nástěnnými freskami z 18. století k podobnému 
účelu jako stvořená. 

Plán jistě bohatý, zajímavý a náročný. A aby se necítili ošizeni ani milovníci hudby 
zábavné, ustavuje se právě při městském kulturním středisku Kruh přátel folkové, country 
a trampské hudby. I tato nová zájmová složka, která se neomezí jenom na hudbu, ale 
bude vyvíjet i činnost přednáškovou, vlastivědnou a turistickou, jistě přispěje k obohacení 
kulturního a společenského života Hostivice – města pod Bílou horou. Miloš Šrámek 
 
 

Svoboda 
10. června 1987 

 
Z deníku VB 

Noční straka. Dne 8. června ve tři hodiny ráno oznámila majitelka bytu v Hostivici 
v okrese Praha-západ, že jí neznámý pachatel vnikl do bytu a odcizil peníze a věci v celko-
vé částce 2 300 korun. Příslušníci OO VB zadrželi jako pachatele a usvědčili 27letého, 
třikrát soudně trestaného Z. T., který se do bytu protáhl otevřeným větracím okénkem. 
 
 

Květy 
11. června 1987 

 
Tahanice kolem bažantnice 

Často se chlácholíme omletou frází: Situace je vážná, nikoli však zoufalá. 
Nevím, nevím, zda přísluší právě k problematice ochrany přírody a životního 
prostředí. Nejspíš ne. Vždyť červené knihy ohrožených živočichů, rostlin a pří-
rodních útvarů začínají prolínat naším životem jako ty pověstné červené nitě. 
Prostý rozum nám velí nejen zdvíhat varovný ukazováček, ale především koneč-
ně něco dělat. Aritmetickou řadou vzrůstá počet těch, kteří jen nehartusí, nekri-
tizují, ale bez čekání na různá usnesení a zákony dělají konkrétní práci. A mrzí 
je, ba přímo štvou, některé administrativní bariéry, které dovolují, aby vznikaly 
zcela zbytečné tahanice kolem bažantnice. 
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Myslivecké sdružení Hostivice, okres Praha-západ, 46 členů, výměra honitby 
1 470 hektarů převážně na pozemcích JZD Chýně. Tedy ničím výjimečná fakta. Jenže tihle 
lidé jsou neobvykle agilní. Představy o tom, že dobrovolní myslivci akorát střílejí jako 
u Verdunu, jsou mylné. Těch pár ran do roka, jež se někdy minou cílem, to je jen zaslou-
žená odměna za neutuchající péči o kout ryzí přírody pár kilometrů od hlavního města. 
Hostivičtí mají ještě jedno cenné plus – daří se jim práce s mládeží. Ve dvou kroužcích 
mladých přátel přírody pečují o téměř padesátku dětí z Hostivic a Chýně. Učí je starat se 
o zvěř, základům kynologie i mysliveckému právu. A dlužno dodat, že dobře. Práce dětí 
v různých soutěžích – například Dovedné ruce – jsou hodnoceny výborně nejen na okresní 
úrovni. Třeba dokonalý model bažantnice získal i uznání ústředního výboru Českého 
mysliveckého svazu. 

Také sami členové mysliveckého sdružení se činí. Postavili si ze starých bouraček 
pěknou klubovnu a není soboty nebo neděle, aby se nepodíleli na brigádách v akci Z nebo 
při pomoci JZD Chýně. Nezměrným úsilím zřídili v honitbě bažantnici. To neznamená jen 
ohraničení určitého pozemku, nýbrž i – jako v tomto případě – vybudování odchovny 
kuřat, trvalých zásypů pro bažanty, kazatelny, posedů, umělých nor, srnčích jeslí, skladu 
krmiv a tlumicí zařízení na škodnou. Tohle všechno se Hostivickým podařilo. Navíc zřídili 
i umělý odchov divokých kachen, neboť v jejich honitbě jsou i rybníky s pěknými křovisky. 
(Občas se tu objeví dokonce kormoráni.) Vše se vyvíjelo ke spokojenosti myslivců 
i ochránců přírody. A nikoho to nic nestálo. Vše vznikalo brigádnicky, nutné finanční 
prostředky si myslivecké sdružení Hostivice vydělalo odchytem živých zajíců pro Interlov 
a prostřednictvím této organizace občasným honem pro devizové turisty. Bažanti i divoké 
kachny z umělých líhní se měli čile k světu. 

Jenže… 
Sousední sdružení Zličín přijímalo nové členy, na které nemělo patřičnou hektarovou 

výměru. Shodou okolností byl členem tohoto sdružení i tehdejší pracovník patřičného 
odboru ONV Praha-západ. Bez velkého ptaní se tedy „ukrojil“ kus hostivického hospodář-
ství. Právě uprostřed bažantnice. Důsledek? Ze zhruba 130 odchovaných bažantíků nako-
nec ulovili tři. On totiž takový pernatec těžko chápe, že se nemá courat za hranice revíru. 
A další důsledek? Postupná a logická nechuť členů hostivického sdružení do nějaké radi-
kálnější činnosti. Za více něž dva roky trvající situace sice na svého krásného „koníčka“ 
úplně nezanevřeli, ale jejich činnost nyní sestává ze psaní žádostí, návrhů, zvaní komisí. 
Lejstra se vrší a příroda trpí. 

Dlužno podotknout, že v žádném případě nejde o nějakou sousedskou řevnivost, 
lokální žabomyší spory. Hovořili jsme o tom se členy výboru mysliveckého sdružení 
Hostivice soudruhy Kletečkou, Náprstkem, Kovandou a ostatními. Odvolání proti rozhod-
nutí ONV Praha-západ, odbor VLHZ, č.j. 246/84-209/1, podporuje i ing. Václav Bejlek, 
předseda JZD Československo-sovětského přátelství se sídlem v Chýni, které je majitelem 
pozemku.  

Návrh je jasný. Buď celou bažantnici vrátit do působnosti hostivického sdružení, 
anebo obě sdružení sloučit. Jedině tak se dá pokračovat v cílevědomé práci, jejímž 
jediným výsledkem by mělo být uchránit téměř panenský kout přírody nedaleko Prahy. 
Zkrátka zcela logické apelování na rozum všech, kteří o dělení bažantnice rozhodli nebo je 
schválili. Papíru už bylo popsáno tolik, že by na to padnul jeden statný strom. Česká 
národní rada nebo ministr zemědělství a výživy ČSR (jedni z adresátů dopisů) mají daleko 
závažnější úkoly, než řešit podobné zdánlivé „problémečky“. Od toho jsou tu přece nižší 
články. Někdo však už rozhodnout musí. Ono totiž opravdu nejde o to, zda víc bažantů 
uloví Hostivice nebo Zličín. Ale o to, zda vůbec nějací budou. 

Karel Ulík 
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U tepla krbu řeší výbor „studenou“ záležitost kolem bažantnice 

 

 
I v zimě se děti z kroužku staraly o zvěř 

 

 
Takhle stavěli myslivci v Hostivicích klubovnu33 

                                                 
33  Jde o klubovnu v Chýni 
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Tento bohužel už nikoliv krásný altánek – goliér – chtějí myslivci také zrekonstruovat.  

Zatím čekají na povolení34 
 

    
Zleva: vedoucí kroužku mladých přátel přírody Miroslav Kovanda 

Předseda mysliveckého sdružení Jaroslav Kletečka 
Snímky Roman Vítek a archív 

 
 

Svoboda 
18. června 1987 

 
Na lince 158 

Občanka z Hostivice telefonovala, že jí byl vykraden byt. V krátké době vypátrali 
příslušníci VB z OS SNB Praha-východ35 pachatele, 28letého T. Ž. Při zadržení měl ještě 
kradené věci u sebe a tak byly navráceny majitelce. 

                                                 
34  Správně gloriet. Nedlouho po tomto článku byl stržen 
35  Pravděpodobně Praha-západ 
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Svoboda 

19. srpna 1987 
 

Litovická tvrz 
Jednou ze zajímavých historických budov okrese Praha-západ je litovická tvrz 

v Hostivici. Protože její stav je v současné době neuspokojivý, řeší nyní okresní orgány 
otázku jejího dalšího využití. 

Majitelem této tvrze je Státní statek Praha-západ se sídlem v Jenči, který bude 
i nadále využívat dvůr k hospodářským účelům. Jak nám řekl inspektor odboru kultury 
ONV Praha-západ Josef Burget, o využívání vlastní budovy tvrze a přilehlých historických 
objektů se bude jednat až do konce letošního roku s majitelem tvrze a některými orgány 
a organizacemi. Na konci roku by mělo dojít k definitivnímu rozhodnutí. 

Informace o tom, že majitelem památky je Středočeské muzeum v Roztokách u Pra-
hy, která byla uveřejněna 27. července, byla tedy nepřesná. 

Nyní odbor kultury ONV Praha-západ zpracovává ideový návrh na využití kulturní 
památky, která se po rekonstrukci jistě stane chloubou nejen svého majitele, ale i občanů 
Hostivice. 

(tip) 
 
 

Svoboda 
21. srpna 1987 

Strana 3 
 

Pro šachisty 
Jak na okrese Praha-západ 

Okresním přeborníkem Prahy-západ se stal Ladislav Binder, nositel I. výkonnostní 
třídy ze šachového oddílu Sokola Hostivice, před Jiřím Hallou, nositelem II. výkonnostní 
třídy z TJ Slovan Roztoky a Leškem Gajdzicou (I. VT) z oddílu TJ Libčice nad Vltavou. Na 
okrese mají přesnou evidenci o výkonnosti svých hráčů, a tak můžeme zjisti, že je zde 
deset nositelů I. výkonnostní třídy, z nichž nejvíce má oddíl v Hostivicích – čtyři: L. Binde-
ra, Fr. Hinze, M. Nipču a J. Šoltyse. Tři první třídy má Slovan Roztoky – M. Mintěla, 
Zd. Preclíka a L. Sedláka, dva oddíl TJ Libčice nad Vltavou Gajzdicu a J. Rosenkranze, jed-
noho pak šachový oddíl Sokola Dobřichovice – Jana Paukerta. V okrese je dále 27 nositelů 
II. výkonností třídy, 46 třetích tříd a 49 čtvrtých. Ženu – nositelku I. výkonnostní třídy 
nemá okres ani jedinou, má jednu druhou třídu, a to ve Slovanu Roztoky – Janu Sedláčko-
vou, dále pak dvě třetí ženské třídy a osm čtvrtých. Mnoho žen tedy okres nemá, ale bylo 
by alespoň vítané, kdyby všechny byly aktivními šachistkami. 
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Práce 

9. prosince 1987 
 

Šetří námahu lidí 
PRAHA (hr). Nedávno jsme psali, že na pražských nádražích je nedostatek vozíků na 
převážení zavazadel. Jak jsme zjistili ve středisku 463 v Hostivici, JZD Chýně, nemuselo by 
tomu tak být. Stačí se na ně obrátit s objednávkou, kterou vyřídí nejpozději do jednoho 
měsíce. Toto středisko, jak nám sdělil jeho vedoucí Tomáš Stádník, vyrábí vozíky na mani-
pulaci břemen – rozvoz léků a prádla pro nemocnice, převoz zavazadel na letišti nebo 
v hotelích. Ročně jich vyrobí podle požadavků na 2 500 v hodnotě 5 500 000 korun. Proto-
typová dílna vyvinula sadu různých vozíků – plošinové, regálové a skříňové – které se dají 
zapojit do „vláčku“. V současné době konstruktéři střediska v Hostivici pracují na vývoji 
automatizovaných vozíků v rámci státního výzkumného úkolu. 
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Rok 1988 
Haló sobota, příloha Rudého práva 

8. ledna 1988 
 

Řeč mateřská, řeč sdílná 
Nejde o nějaké staromilství. Jazyk je jedním z hlavních znaků každého národa. 
Čeština navíc, podle údajů UNESCO, patří k nejpřekládanějším jazykům na 
světě, píše A. Saifrt z Hostivic. 

„Snažíme se být světoví, a tak se činíme, seč jsme. Stačí vzít noviny, poslechnout 
rozhlas či televizi a už se na nás řine proud experimentů, efektů, koordinací, integrací, 
inovací, cyklotrialů, akcentů, kontaktů, struktur… 

Jsou to slova studená, neohebná a hlavně únavná. Jako by nikdy Karel Čapek 
nenapsal: „…je-li vaše mluva těžká, zmatlaná, bezbarvá, falešná, buďte zlořečeni, neboť 
jste se prohřešili na duchovním bytí národa.“ 

Je skutečně tak složité hovořit (a psát) k lidem lidsky? 
A ještě jednu bolest mám. Z rozhlasu se čím dál víc vytrácí vážná česká hudba. Slyšet 

ji v poledních, večerních, sobotních a nedělních pořadech je pomalu vzácnost. A televize – 
ta si snad také myslí, že jsme všichni diskotékového věku,“ končí svůj dopis A. Saifrt. 
 
 

Kulturní rozvoj 
8. listopadu 1988 

 
Hostivický SPOZ 

Hostivice u Prahy nemají příliš pracovních příležitostí a tak asi osmdesát procent lidí 
dojíždí pracovat do hlavního města. Po návratu domů je čeká práce na zahrádkách, 
starosti s rodinnými domky. Mnozí z více jak čtyř tisíc obyvatel této obce v okrese Praha-
západ si ale dokáže udělat čas i na práci pro druhé, pro obec. 

Všichni asi znají svou matrikářku Blanku Bártovou, která v Hostivicích už třicet pět let 
v této funkci na národním výboru působí. Nesetkávají se s ní však jen při úředních jedná-
ních v bývalém zámku na náměstí, kde je dnes pěkně renovovaný a upravený národní 
výbor. Blanka Bártová od začátku roku 1955 patří také k nejaktivnějším členům SPOZ.36 

Mnohokrát už bylo řečeno, že ten, kdo se chce této činnosti věnovat, musí počítat 
s tím, že právě tato funkce stojí hodně času, chce člověka nápaditého, upřímného, s poro-
zuměním a citem pro druhé. Mezi takové matrikářka Bártová bezesporu patří. V hosti-
vickém sboru pro občanské záležitosti pracuje spolu s aktivisty osmnáct lidí, je to dobrý 
kolektiv, ve kterém se jeden může spolehnout na druhého a každý z nich se podílí na 
úspěšné činnosti sboru. 

„Když jsem začínala jako předsedkyně SPOZ a byla to moje první veřejná funkce, 
soudružka Bártová nade mnou držela ochrannou ruku. Říká, že si mne už předem vytipo-
vala pro tuto funkci, zdálo se jí, že se pro tuto práci hodím. I její zásluhou mne práce ve 
sboru baví. Hodně jsem se od ní naučila a mohu říci, že právě ona byla a je hnacím 
motorem většiny akcí,“ říká mladá Anna Kučerová, která ve funkci předsedkyně SPOZ 
působí první volební období. 
                                                 
36  Sbor pro občanské záležitosti 
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Sbor si pochvaluje také tajemnice městského národního výboru Milena Weinertová. 
I ona zdůrazňovala, že je na něj spolehnutí, že členové sami přicházejí s nápady, oprávně-
nými požadavky, vyhledávají další kontakty a nebojí se žádné práce. Prostě komise SPOZ 
„jede“ v Hostivicích bez problémů. 

„Někdo může vidět v práci ve sboru pro občanské záležitosti pouze to, že ve slavnost-
ních chvílích si oblékneme hezké šaty a předáváme dárečky. Jenomže základ naší práce je 
jinde. Nebojíme se obléknout i montérky a uklízet obřadní síň i jiné prostory, sháníme 
sponzory. Jako jedni z prvních jsme už v padesátých letech pravidelně jezdili za našimi 
důchodci do domovů důchodců. Jezdíme samozřejmě dodnes a všem také rádi jednou 
měsíčně posíláme Hostivický zpravodaj, aby neztratili kontakt s obcí, kde prožili největší 
část svého života. Mnohé se změnilo. Když si vzpomenu na první svatby! Nebyla obřadní 
síň, oddávalo se v místnosti, kde se konaly i schůze…“ 

Současně se vzpomínkou mne vede hostivická matrikářka do jejich obřadní síně. 
A mají se čím chlubit. Obřadní síň i s přilehlými prostorami tvoří vynikající celek, je 
opravdu krásná, s vkusem upravená, využívá historických prostor zámku. Však také téměř 
nikdo z Hostivic si neplánuje svatbu jinde, ale naopak ze širokého okolí (i z hlavního měs-
ta) přicházejí na stůl Blanky Bártové žádosti o to, aby novomanželský slib mohli snoubenci 
uzavřít právě v Hostivicích. Slavnostní atmosféru obřadů nádobí i živá hudba varhan. 
Zámecké prostory jsou využívány i pro hudební koncerty především místního Kruhu přátel 
vážné hudby. Jednou měsíčně přijíždějí do Hostivic renomovaní hudebníci, setkávají se tu 
s naplněným sálem, pozornými posluchači, a proto sem jezdí rádi. 

Blanka Bártová vždycky prosazovala, že nelze říkat „já jsem udělala“, ale „my jsme 
udělali“. Naučili se to od ní i ostatní a na hostivickém sboru je tohle kolektivní pojetí práce 
znát. Skoro všechno se dá naučit. Jen fandovství musí asi mít člověk v sobě. 

ir 
 
 

Svoboda 
11. listopadu 1988 

 
K Vazačům na „čínu“ 

Při vstupu do restaurace v Dělnickém domě v Hostivici v okrese Praha-západ dýchne 
na každého atmosféra daleké Číny. Tradiční kulaté stoly, z nichž lze upravit tabuli pro pět 
lidí, ale také vykouzlit intimní prostředí pro dva, pestré lampy visící pod dřevem vykláda-
ným stropem a řada čínských doplňků. 

A to si představte, že manželé Vazačovi s kolektivem dokázali upravit tento interiér 
během dvaceti dnů. Tím více je ve všech místnostech patrná snaha, aby se zde zákaz-
níkům líbilo, i chuť udělat také něco navíc, než patří k běžným povinnostem. Samozřejmě 
nejen proto, že zde „hospodaří“ jako samostatné výrobní středisko JZD Chýně, ke kterému 
patří ještě Formanka, nekuřácká jídelna a velký sál, a najdou ve svých výplatních sáčcích 
jen tolik, kolik si vydělají. Mají totiž všichni kopu elánu. 

Čínský restaurant dostal po dohodě s velvyslanectvím ČLR jméno S-čchuan a je 
zařazen do třetí cenové skupiny. Zajímá-li vás, od čeho je například odvozen název, pak je 
namístě prozraditi, že jej pracovníci velvyslanectví navrhli podle skladby jídelníčku, na 
kterém převládají ostřejší jídla, která se vaří právě v S-čchuanské oblasti. Takže máte-li 
chuť například na Pekingské maso, Šuang si neboli Štěstí nebo dokonce na vepřové po  
s-čchuansku, neváhejte. 

Blanka Dvořáková 
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Svoboda 

18. listopadu 1988 
 

Nespokojení mlékaři 
Mnoho důvodů k radosti letos nemají v provozovně Hostivice závodu Trojská mlékár-

na, kde zpracovávají vykoupené mléko od řady zemědělských podniků okresu Praha-západ 
a Kladno. 

V současné době zde totiž vykoupí denně kolem 55 000 litrů mléka, což je o mnoho 
méně, než je plánováno. A jak by ne, vždyť zemědělci plán nákupu za tři čtvrtletí splnili 
jen na 94,8 procenta a dluží zdejší provozovně 929 000 litrů. 

Na štíru jsou však také s kvalitou, protože jen necelá polovina dodávek byla zařazena 
do první jakosti. Mlékaři by přitom potřebovali v jedničce alespoň 85 procent dodávek. 
Nevyhovující kvalita totiž ztěžuje srážlivost a mnohdy zhoršuje i jakost finálních výrobků, 
což zde rozhodně nechtějí. S maximální pečlivostí a důsledností proto přistupují k plnění 
denních úkolů, aby dodali tučný tvaroh, který slouží jako polotovar pro další zpracování, 
jogurty v konvích a sáčkované mléko skutečně co nejkvalitnější. Vždyť za nedůslednou 
práci zemědělských podniků přece nemohou. 

Od prvního ledna příštího roku začnou zemědělské podniky hospodařit podle nových 
ekonomických pravidel, proto by se zvlášť pečlivě měly na tento okamžik připravit. Dluhy 
vůči zpracovatelskému průmyslu jim nedělají dobré jméno a navíc nepříznivě snižují tržby 
za mléko a tím i efektivnost živočišné výroby, a to si v budoucnu rozhodně nebudou moci 
dovolit. 

Blanka Dvořáková 
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Rok 1989 
Svoboda 

6. ledna 1989 
 

 
Závod Laktos v Hostivicích zpracuje denně 40 tisíc litrů mléka. BSP vedená ing. J. Modrou se stará o jeho 
další zpracování na konzumní jogurt, tvaroh a mléko. V provozní laboratoři se výrobky kontrolují. Na snímku 
R. Vorlová zkouší tučnost mléka. 

Foto: Karel Bayer 
 

Svoboda 
9. února 1989 

 
Kontrolovali jsme, jak sportovci z Hostivice splnili  

svůj loňský socialistický závazek 
Takřka s čistým štítem 

Ze 4 300 obyvatel Hostivice v okrese Praha-západ je 676 členy místní tělo-
výchovné jednoty Sokol. A to je bezesporu síla, která, když „táhne za jeden 
provaz“, může vykonat velký kus dobré práce. Zajímalo nás, jak si hostivičtí 
sportovci vedli v plnění socialistického závazku, uzavřeného na loňský rok. 

V záležitosti „závazek a jeho skutečné plnění“ jsme předsedu TJ Jaroslava Eliáška 
a místopředsedu jednoty Jana Eyselta, vyzpovídali tak říkajíc účetnickou metodou, měl dáti 
– dal. A zde je hostivické vyúčtování. 

Zavázali se k 200 brigádnickým hodinám v akci Z – skutečně odpracovali 560, větši-
nou při budování přípojky k městskému vodovodu a kanalizaci. Na pomoc zemědělcům 
slíbili věnovat 30 hodin – splněno v plánovaném rozsahu… 

„Třicet hodin téměř sedm set lidí?“ reagujeme. „To se nám zdá formální – jenom aby 
bylo v závazku o položku více!“ „Zdánlivě jde o formalitu,“ vysvětluje J. Eliášek. „Jeden 
z členů naší TJ dlouhodobě brigádně pracuje v JZD Chýně. Třicet hodin, které jednota 
vykazuje, vždy odpracuje v rámci tohoto úvazku bezplatně. Výbor jednoty již několikrát 
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JZD Chýně vyzval k jednání o spolupráci a naší pomoci, ale zemědělci na nabídku 
nereflektovali.“ 

Další předsevzetí sportovně znělo odpracovat 2 000 hodin na výstavbě a údržbě 
vlastních tělovýchovných zařízení. Hostivičtí jej překonali o 100 hodin a výsledkem jsou 
vnitřní obklady kabin, nová posilovna včetně kulturistických mučidel, oplocení letního 
cvičiště sokolovny a tenisového areálu. 

Závazkových 7 000 hodin pedagogické, cvičitelské a trenérské práce možno 
odškrtnout s opravou na skutečných 7 430. Totéž u položky sběr kovového odpadu – 
místo dvaceti plánovaných odevzdáno čtyřicet osm tun. 

Příspěvek na fond solidarity ve výši 300 korun ve skutečnosti zečtyřnásoben, protože 
Hostivičtí nechtěli zůstat stranou při pomoci zemětřesením postižené sovětské Arménii. 
K tomu nám J. Eliášek řekl: „Částku jsme kryli z výnosu vedlejší hospodářské činnosti – 
loni jsme totiž uvedli do provozu turistickou ubytovnu a začali půjčovat náš autobus.“ 

Ale zpět k „revisi“ účtu. Závazek dvou dárců krve splněn bez překročení. Opět 
J. Eliášek: „Víme, že je to málo, ale tady se nám prostě zatím moc nedařilo. Snad letos!“ 

U dalšího bodu zbystřujeme pozornost – první nesplněná položka! Místo nárůstu 
členské základny, úbytek o 35 proti roku 1987. Tentokrát podává vysvětlení Jan Eyselt: Ač 
se to zdá nelogické, považujeme tuto situaci za prospěšnou pro jednotu. Využili jsme totiž 
výměny členských průkazů k rozchodu s lidmi vyloženě pasivními, s notorickými neplatiči 
příspěvků a podobně. Samozřejmě nikdo nikoho nevyhazoval – vše se řešilo osobními 
rozhovory, bez afektů. A pokud jde o čísla, myslím, že již letos překročíme v počtu členů 
sedmou stovku.“ 

Jsme na konci kolonek závazku a měl by asi následovat protokol o kontrole. Ten ať si 
ale každý, kdo dočetl až do tohoto místa, pro sebe zformuluje sám. My jen dodáváme 
osobní dojem ze setkání s hostivickými sportovci: Své závazky nepovažují za nutnou 
formalitu, po jejímž splnění a vykázání „nahoru“ se úlevně oddychne, tak, a máme to za 
sebou. 

Svědčí o tom i vítězství TJ Sokol Hostivice v loňském ročníku soutěže OV ČSTV ve své 
kategorii, ale i jejich plány do budoucna. Například v roce 1992 (ke stoletému výročí 
jednoty) chtějí v akci Z začít se stavbou sportovní haly a hned potom i krytého bazénu. 

Tomáš Polák 
 
 

Lidová demokracie 
13. dubna 1989 

 
Karlovarská třikrát pod kontrolou 

Dopravně bezpečnostní akce v okrese Praha-západ 
Včera ráno, přesně v 7:00 hodin začala na okrese Praha-západ dopravně 

bezpečnostní akce, kterou zorganizoval dopravní inspektorát okresní správy 
SNB a jehož pracovníci umožnili novinářům zhlédnout práci kontrolních orgánů 
na třech stanovištích, které byly na silnici I/6, „karlovarské“. 

Neuběhlo ani třicet minut od zahájení a v Hostivicích, kde byl první kontrolní bod, 
staví červeným terčíkem rotný Petr Horák modrou nákladní avii patřící Dolu Kl. Gottwald 
v Kladně. Řidič předkládá jízdní příkaz, občanský i řidičský průkaz, ale podpraporčík Tomáš 
Kunc se ho nejprve dotazuje, zda je ochoten se podrobit zkoušce na alkohol. Řidič souhlasí 
a fouká do „balonku“, jehož trubička nepříjemně mění barvu. „Ano, večer jsem vypil sedm 
nebo osm dvanáctek,“ přiznává řidič, který si nyní delší dobu nesedne za volant. 
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O několik kilometrů dál, u Jenečku, je nechráněný železniční přejezd. Včera zde 
hodně řidičů překračovalo povolenou rychlost skoro o polovinu. Takže 48 jich zaplatilo 
citelnou pokutu, jednomu, který seděl za volantem „šestsettřináctky“ a jel o 40 km/hod 
rychleji, než je povoleno, byl odebrán řidičský průkaz. Marné byly výmluvy, že jeho šéf, 
sedící na zadním sedadle, pospíchá do Prahy… 

Třetí stanoviště, také kontrolující rychlost, bylo poblíž Hostivic, v místech zvaných 
„V Paloukách“. Zde též někteří automobilisté nedodrželi předepsanou „devadesátku“, za 
což potom museli platit. 

Když kapitán dr. Milan Procházka, náčelník DI OS SNB Praha-západ v 11 hodin akci 
po jejím skončení hodnotil, uvedl, že asi ze dvou stovek kontrolovaných vozidel bylo 
zadrženo 34 osvědčení o technickém průkazu, neboť starší technik kpt. Fr. Drda shledal 
závady, hlavně na pneumatikách a světlech, zaznamenal únik oleje z motoru a další tech-
nické nedostatky. Dvanáct řidičských průkazů jejich držitelé odevzdali na místě, neboť byly 
potrhané, umazané či jinak znehodnocené. Jeden byl odebrán pro požití alkoholu. Mnohdy 
museli řidiči sáhnout i do peněženek. Dopustili se sedmdesáti přestupků, když nesprávně 
předjížděli, odbočovali nebo jinak porušili pravidla silničního provozu. Šest řidičů či spolu-
jezdců cestovalo s nezapnutými bezpečnostními pásy. 

„Kontrolní akce jsou v našem okrese časté,“ řekl zástupce náčelníka OS SNB kpt. dr. 
B. Vocilka. „Již jen proto, že jsme okres, který má v ČSR největší počet rekreačních objek-
tů a tak je o víkendech na našich vozovkách rušno. Navíc zde vedou frekventované silniční 
tahy jako je právě karlovarská, strakonická a chomutovská silnice a dálnice D5 mířící do 
Plzně. Práce příslušníků dopravního inspektorátu není namířena proti řidičům, naopak 
pomáhá chránit životy a bezpečnost všech účastníků silničního provozu, tedy i chodců, dětí 
a cyklistů.“ 

„Technický stav motorových vozidel není celkově dobrý,“ přidává se kpt. dr. M. Pro-
cházka, „a proto závady ohrožující bezpečnost silničního provozu nelze přehlížet. Kontrole 
se tentokráte podrobili asi z jedné třetiny řidiči amatéři, majitelé soukromých motorových 
vozidel, ze dvou třetin profesionálové s vozy socialistického sektoru. Výsledek? Soukromí 
majitelé se snaží svá vozidla udržovat v dobrém technickém stavu, zatímco socialistický 
sektor ve snaze i skutečnosti za nimi daleko pokulhává.“ 

(mi) 
 
 

Svoboda 
3. května 1989 

 
Dokázat probudit chuť i zájem 

Kritický článek Živoření pokračuje stručně vyjadřoval svůj obsah v nadtitulku: Proč je 
SSM v Černošicích již dlouho jen představa? Odpověděl nám na něj předseda OV SSM 
Praha-západ M. Janda: 

„Text článku pravdivě popsal dlouhodobě neuspokojivou situaci v práci SSM v Černo-
šicích. Tato obec stejně jako některá další místa našeho okresu „trpí“ blízkostí hlavního 
města, kam značná část obyvatel zajíždí do zaměstnání a škol. V Praze je samozřejmě též 
daleko rozmanitější nabídka různých přitažlivých aktivit k využití volného času. 

Problém činnosti SSM v Černošicích, Řevnicích, donedávna i v Hostivici a Rudné však 
není neřešitelný. Je jen třeba splnit několik předpokladů: dát dohromady skupinu mladých 
lidí, kteří se budou shodovat alespoň v základních představách o využití volného času a mít 
i chuť uspořádat něco pro sebe a ostatní. (Je třeba přiznat, že mnohdy ztrácí řada lidí chuť 
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po zkušenostech z práce SSM v dobách studia, kde dodnes přetrvávají nedostatky v přiro-
zeném podchycení zájmů a potřeb mladých.) 

Novému výboru SSM se pak musí podařit stmelit kolektiv natolik, aby byla přitažlivější 
aktivní činnost v něm, než pouhá konzumace zábavy v Praze. 

V prosinci minulého roku jsme v Černošicích uspořádali schůzi s mladými lidmi, ale ta 
nepřinesla řešení. A přesto se mezi šesti sty mládežníky musí najít nejenom ti, kdo nedos-
tatek zábavy jen kritizují, ale i schopní organizátoři, o nichž dosud nevíme. 

Obdobná situace byla totiž před rokem v Mníšku, Rudné, Hostivici. V prvních dvou 
obcích se opět za svou práci nemusejí stydět. Členové základní organizace v Hostivici jezdí 
společně na hory, v květnu chtějí sjíždět Sázavu, do června zprovoznit klubovnu. A protože 
nejlepší propagací je dobrá práce, je předpoklad, že v Hostivici se situace do konce roku 
ještě zlepší. 

Postavení SSM v současné době negativně ovlivňují právě některé dlouhodobě 
nepracující, uměle udržované základní organizace. Proto, pokud se letos situace nezmění, 
pravděpodobně dojde ke zrušení ZO SSM v Černošicích, Řevnicích, Třebotově a několika 
dalších obcích. Náš zájem o práci svazáků v nich ale nekončí. Již po tři roky se nám daří 
dodržovat zásadu, že za každou zaniklou organizaci ustavíme dvě nové v těch místech, kde 
byly zrušeny z podobných důvodů jako v Černošicích již v minulosti. Tak opět vznikly 
ZO SSM Řitka, Slapy, Vonoklasy a další.  

Za všechny zodpovědné funkcionáře bych chtěl vyjádřit připravenost zúčastnit se 
jakéhokoliv jednání, kde nebude chybět zájem mladých lidí.“ 

A nám už zbývá jen dodat, že zrušit základní organizaci SSM by měl být opravdu 
výjimečný krok. Rozhodně si nemyslíme, že by se v Černošicích nedalo nalézt společensky 
i pro mladé lidi prospěšnější řešení. 

(nin) 
 
 

Svoboda 
28. června 1989 

 
Pionýři z Prahy-západ překvapili znalostmi historie 

Co víš o odboji? 
Třinácti a čtrnáctiletí kluci a holky sypali znalosti o odboji a historii druhé světové 

války jako z rukávu. Jen málo těch vychrlených informací a poznatků, kterými zavalili 
porotu, bylo ale načerpáno ve školních lavicích. A právě tento fakt je určitě nejlepší 
odměnou organizátorům celé soutěže. 

Jako dar Pionýrské organizaci k jejím 40. narozeninám ji uspořádal okresní výbor 
Svazu protifašistických bojovníků z Prahy-západ. Za pomoci Domu pionýrů a mládeže ve 
Stodůlkách připravili otázky, které obdrželi všechny pionýrské skupiny okresu. V osmi 
proběhla místní kola soutěže a čtyři tříčlenná družstva (Hostivice, Mníšek pod Brdy, Dolní 
Břežany a Rudná) se v pátek utkala v Praze. 

Mezi pionýry se povedlo rozdmýchat ohníček zvědavosti, zájem a touhu dozvědět se 
něco víc. Aby uspěli, museli přečíst odborné publikace, zajít pro informace do muzeí, 
archívů, na besedy s pamětníky. Chuť do odpovídání, vzájemné doplňování i občas 
neslušné skákání do řeči ostatním jasně svědčily o tom, že je tahle činnost bavila. 

Kladem soutěže bylo určitě i její regionální zaměření. A tak jsme mohli slyšet 
nejrůznější historie. Třeba životní příběh dědečka Jirky Kučery z Hostivice, který prošel 
několika koncentračními tábory. 
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Po tuhém boji, ve kterém rozhodovaly jeden dva body, nakonec vyhrálo družstvo 
z Hostivice ve složení Jiří Kučera, Jiří Minařík a Miroslav Dusík. Knihy na památku 
a čokoláda na mlsání udělaly příjemnou tečku za soutěží, která určitě neskončí jen prvním 
ročníkem. 

Iva Kolovecká 
 
 

Svoboda 
2. srpna 1989 

 

 
Laktos, státní podnik, provoz Hostivice, nakoupí od zemědělských podniků denně kolem 52 tisíc litrů mléka. 
Zpracovává je na konzumní mléko i suroviny na výrobu měkkých sýrů a bílého jogurtu. Příjmová laboratoř 
provádí rozbory na tučnost a čistotu mléka. Na snímku při uvedené činnosti laborantka V. Trýbová. 

Foto Karel Bayer 
 
 

Kulturní rozvoj 
16. srpna 1989 

 
Z činnosti SPOZ 

Do oken nahlíželo slunce a na chodbě hostivického zámečku před obřadní síní se 
scházeli rodiče s miminky. Na stole stojí váza s květinami, připraveni jsou i matrikářka 
Blanka Bártová a tajemník sboru pro občanské záležitosti Josef Bartoš, poslanec zdejšího 
městského národního výboru. Pravidelné vítání občánků může začít. 

„Jak pravidelné?“ prohodíme a předsedkyně sboru Anna Kuchařová, jinak pracovnice 
zdejšího Městského podniku služeb odpoví:  

„Pokaždé máme tak pět až deset dětí. Aby to stálo za to.“ 
Zdejší sbor pro občanské záležitosti pracuje už od poloviny šedesátých let. I když se 

jeho složení mění, při každém novém volebním období se omlazuje, dva jeho členové 
zůstávají od začátku. Blanka Bártová a aktivista Miloš Šrámek, dnes už důchodce, ale ještě 
donedávna ředitel zdejší základní školy a dlouholetý kronikář města Hostivice. 

„Sešlost“ nejmenších hostivických občánků a jejich rodičů pomáhá připravit i tajem-
nice MěstNV Milena Weinertová. 

„Náš sbor má osmnáct členů a aktivistů“ – dovídáme se. „Většinou jsou to ženy. Muži 
jsou jen dva, Josef Bartoš, tajemník sboru a už zmíněný Miloš Šrámek. Ženy patří k nejrůz-
nějším povoláním: úřednice, důchodkyně, pracovnice JZD, Podniku služeb…“ 
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Zástupci sboru pro občanské záležitosti nesmí chybět nikde. Při svatbách či pohřbech, 
vítají prvňáčky do školy, ale i do mateřinky, přicházejí mezi děti na zakončení školy, 
odevzdávají mladým občanské průkazy, loučí se s branci a nezapomínají na ně ani po dobu 
prezenční služby s vánočním blahopřáním, někdy i dárečky. Také chodí navštěvovat 
jubilanty do domova důchodců. Pro jubilanty – důchodce – se rovněž pořádají setkání 
i s „kutálkou“. 

Slaví se stříbrné, zlaté a další svatby. Tady se odehrává i slib jisker nebo šátkování 
pionýrů. Hostivický sbor patří mezi ty, které o své činnosti nemusí skromně mlčet. 

„Vzpomínáme, jak Anna Hájková při svém jubileu, když se dožila devadesáti let, 
zpívala a tancovala, a v klubu důchodců dokonce říkala veselou básničku, kterou sama 
složila.“ 

Staří tu vždycky na chvíli omládnou. Už pro ten pěkný pocit stojí za to vynaložit 
trochu vlastního času a věnovat ho veřejné činnosti. 

„To bylo před několika lety,“ vzpomíná Blanka Bártová. „Ještě byl předsedou sboru 
soudruh Jaroš. Jeli jsme do domova důchodců v Černošicích, abychom poblahopřáli 
k narozeninám jedné naší spoluobčance. Když jsme přišli, usmyslila si stařenka, že 
soudruh Jaroš je její syn. Tak dlouho se ten její „kluk“ u maminky neukázal. Byli jsme oba 
dojati. Co teď? Soudruh Jaroš se na mne podíval v rozpacích. Zašeptala jsem: nedá se nic 
dělat, hrajte syna! Předseda svou roli vydržel až do konce. 

Všechno už je pomalu připraveno. Občánkové, kteří budou vítáni, projevují mírnou 
netrpělivost, ozve se i kratičké zaplakání. 

„Finanční komise národního výboru k nám není příliš štědrá,“ shodují se funkcionářky 
sboru. „Na dárky máme na rok osm tisíc korun, tisícovku na dopisy, tiskopisy, diplomy. Na 
tak bohatý program to není mnoho. Ale náš národní výbor moc prostředků sám také 
nemá,“ připouštějí. 

A to už poslanec MěstNV Josef Bartoš vchází do slavnostní obřadní síně a oslovuje 
rodiče. 

„Už naši dávní předkové měli takový zvyk, že narozené děti slavnostně přijímali za 
členy obce. Aby si uvědomily – stejně jako jejich rodiče – že každý občan by měl považo-
vat příslušnost ke své obci za čest i závazek...“ 

Petr Kettner 
Snímek: autor 

 

 
Anna Kuchařová 
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Práce 

6. září 1989 
 
OÚNZ Praha-západ přijme: 
[…] 
• obvodního gynekologa pro OZS Hostivice 
[…] 
• stomatologa pro OZS Hostivice 
[…] 
• pediatra pro OZS Hostivice 
[…] 
Žádosti zasílejte: KPO – OÚNZ Praha-západ, Štěpánská 28, Praha 1, PSČ 115 96. 

60329 
 

Svoboda 
8. září 1989 

 
Budou vařit na plynu 

Jednou z možností, jak přispět k lepšímu životnímu prostředí, je snížit spotřebu 
pevných paliv. Cestou k tomu je plynofikace. 

V sedmé pětiletce byl v našem kraji zaveden plyn pouze do pěti obcí. Pro osmou 
pětiletku bylo rozhodnuto jejich počet zvýšit o dalších 13, čemuž napomáhá budování 
plynovodů a regulačních stanic. Plynofikovány budou například Průhonice, Dobříš, Roztoky 
nad Vltavou, Unhošť, Úvaly, Městec Králové, Vlašim. Jinde se provede záměna svítiplynu 
za zemní plyn. 

S podstatnějším nárůstem plynofikovaných sídel se počítá v deváté pětiletce, kdy by 
jich mělo být o osmnáct více. Půjde například o Libčice, Nové Strašecí, Černošice, Žebrák, 
Mníšek pod Brdy, Zruč nad Sázavou, Velké Popovice, Řevnice, Rožmitál pod Třemšínem, 
Čerčany, Sázavu, Hostivice, Kostelec nad Labem, Lidice a další. 

Nemenší vliv na kvalitu životního prostředí má i centrální zásobování teplem. Jeho 
výhodou je i možnost spalovat méně hodnotné uhlí a instalovat zařízení, jež omezí 
znečišťování ovzduší. 

[…] Lubomír Horáček, krajský národní výbor 
 
 

Rozhlas 
23. až 29. října 1989 

 
Z dopisů posluchačů a čtenářů 

Co se mi nelíbí 
Nelíbí se mi záplava cizích slov v rozhlase, různé ty rádiogramorevue, kaleidofony, 

magazíny a další. A ještě víc se mi nelíbí „protektorátní“ zvyk nepřekládat cizí názvy jak 
měst (Zwickau nás uvítalo nebo v Grazu nám štěstí nepřálo), tak různých akcí. Začíná se 
říkat Wiener Festwoche, Berliner Festage atd. – to už je krůček k tomu, aby se ozvalo také 
Reichskanzler Kohl… 

A. Saifrt, Hostivice 
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Nedatované články 
 

[Výstřižek z neurčených novin] 
Před rokem 1948 

 
Litovický okruh 9. května.  
Litovice (rp). Místní národní výbor v Litovicích se rozhodl pořádati každoročně v den 
Vítězství běžecký závod tříčlenných družstev, na památku povstání českého lidu proti 
německým okupantům, pod názvem Litovický okruh 5. května. Putovní pohár věnoval 
místní národní výbor a další ceny věnovali místní organizace čs. strany národně socialis-
tické, KSČ a p. Josef Arnold. Závod se letos poběží ve čtvrtek 9. května v 9 hodin. 

 
 

[Výstřižek z neurčených novin] 
Nedatovaný výstřižek z archivu TJ Hostivice 

 

 
BĚH NA 24 HODIN uspořádala 14. a 15. září TJ Sokol Hostivice spolu s Ústavem tělovýchovného lékařství UK 
v Praze. Nejlepší výkon u nás 251,510 km při něm vytvořil Otto Seitel (s číslem 33) 

Foto Jan Hedrlín 
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[Výstřižek z neurčeného časopisu] 

Nedatovaný výstřižek 
 

Narodí se,… 
… a ač o tom ještě neví, už někam patří. Je tu máma, táta, možná i bráška nebo sestřička, 
rozvětvené příbuzenstvo a budoucí kamarádi. Je tu ale i dům, vesnice nebo město, ve 
kterém bude žít a které mu bude domovem. Místo, kam by i létech měly směřovat všechny 
návraty. 

Zatím je ještě mrně, ale už je občanem, či spíše občánkem naší vlasti, na němž všem 
záleží, jako takový je i náležitě vítán. Také v Hostivicích na okrese Praha-západ se vítání 
občánků už dávno vžilo a městský národní výbor, konkrétně jeho sbor pro občanské 
záležitosti si skutečně dává záležet, aby to byl den důstojný a slavnostní. V obřadní síni 
v budově národního výboru – je jí vkusně a stylově zrestaurovaný zámeček – panuje v ten 
den sváteční atmosféra, podmalovaná varhanní hudbou, nechybějí ani květinová výzdoba 
a kolébka jako symbol stále se opakujícího života. Rodiče přinášejí své oslavence, usedají 
s nimi do pohodlných křesel, a pak už přicházejí děti z mateřské školy, aby předaly svou 
kytičku veršů a písniček. Hlavní uvítací proslov má místopředsedkyně městského národního 
výboru, následuje slib rodičů, kteří se zavazují, že ze svých dětí vychovají řádné a poctivé 
občany naší československé republiky. Po zápisu do kroniky města jsou na řadě gratulanti 
z pobočky české spořitelny a patroni z některého závodu v Hostivicích s drobnými dárky 
pro miminka. Je tu samozřejmě i fotograf, aby zvěčnil potomka v jeho slavnostní den. 

Hostivický sbor pro občanské záležitosti, jehož duší je jeho předsedkyně a poslan-
kyně MěNV Dagmar Otisová, jinak učitelka na základní škole, má pět členů. Kromě jich 
ještě mnoho nadšených spolupracovníků, protože akce, které organizují, by se jinak nedaly 
vůbec zvládnout. Vedle zmíněného vítání občánků pořádají rozloučení dětí s mateřskou 
školou, prvního září vítají nejen prvňáčky, ale i všechny učitele ve veškerých školských 
zařízeních města. Organizují slavnostní sliby pionýrů a jisker, rozloučení s osmými třídami, 
předávání občanských průkazů a nezapomínají ani na své brance. Ti se jen trochu na 
vojně rozkoukají a už je tu balíček s dopisem, bonboniérou a knížkou, aby věděli, že u nich 
doma, „na radnici“, na ně myslí. Občané starší sedmdesáti let dostávají každoročně blaho-
přání k narozeninám, pětasedmdesátníci a ti ještě dříve narození se jednou za rok setkáva-
jí při hudbě a dokonce i tanci. 

To je jen stručný a strohá výčet akcí hostivického sboru pro občanské záležitosti. Ale 
za tím vším jsou stovky hodin soukromého volného času těch, kterým není jejich město 
a život v něm lhostejný. Občánkové, kteří jsou tu do toho života uváděni, si vybrali dobře. 

–vyk– 
Foto: Jaroslav Valenta 
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