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CO SE U NÁS UDÁLO

Velikonoční koncert pro děti i dospělé
V neděli 13. dubna Erika Kulhavá s Evou
Hrubou zorganizovaly v zaHRÁTce
tradiční Velikonoční koncert pro děti
i dospělé s tvůrčími dílničkami. Příchozí
si mohli poslechnout vážnou hudbu
v podání violoncellisty Jana Skleničky
i oblíbené jarní písně, děti si zahrály
a zatancovaly. Po hudebním pásmu
následovalo zdobení perníčků, tvorba
pana Bramboráčka a jarního zápichu.
DĚTSKÝ BAZÁREK

Již potřetí u nás proběhl oblíbený
bazárek dětských oblečků a potřeb,
tentokrát se zaměřením na jaro a léto.
Velké díky patří Kateřině Schlegelové
a dalším maminkám dobrovolnicím,
které celou akci zajistily. Prodat či
koupit přišlo mnoho rodičů. Z výnosu
jsme také koupili pár nových hraček
do herny pro děti. A již plánujeme další
bazárek, na začátek října.

zahrátka
FOTO: MH. BUZKOVÁ

rodinné centrum

CO PRO VÁS CHYSTÁME
TRADIČ N Í POC H OD pro celou rodinu

z Hostivice do Sobína, k příležitosti
Mezinárodního dne rodiny, s názvem
Veselé putování již v sobotu 17. května.
Start u autobusové zastávky Na Pískách.
Letos nebudou na startu pořadatelé,
trasa bude vyznačena od 9h fáborky.
Cesta povede ulicí Sadovou a dále po
stezce pro cyklisty do Sobína na hřiště,
kde budou od 9,30 do 11,30 k dispozici
soutěžní stanoviště pro děti.
PŘE DN ÁŠKU HUB N ĚTE zdravě 22. 5.
od 17 hod s výživovou poradkyní
KURZ M ASÁ ŽÍ miminek a základů
aromaterapie od 21. 5.
PŘE DN ÁŠKU O KO JEN Í 2. 6. v 17:15
Maminky s miminky do 1 roku zveme
na pravidelná setkávání maminek
s miminky Klub mami-mimi
s prostorem ke sdílení starostí i radostí
a také cvičení s miminky v úterky
dopoledne od 10:30 hod.

Přijďte si pohrát s novým kočárkem,
jeřábem, zatloukačkou třeba na Volnou
hernu ve středu 11-12 hod či v pátek
10-12 hod.

plynové autobusy v Hostivici

FOTO: M. BABICKÝ

aneb mám pod čepicí, jezdím na zemní plyn

V

úterý 11. 2. 2014 zařadil dopravce
ČSAD MHD Kladno a.s. (dále jen
ČSAD Kladno) na linku 306 dlouho
očekávané nové autobusy. Jde o 2
nízkopodlažní dvoudveřové vozy typu
Iveco Citelis 12M ve verzi CNG (stlačený
zemní plyn), s bílým nátěrem vozové
skříně. Autobusy obdržely registrační
značky 2SX 2475, 2SX 2476 a evidenční
čísla 1408,1391 v uvedeném pořadí.
Citelis ev.č. 1408 dojezdil až do konce
směny na zmíněné lince 306, poté ještě
završil své putování hbitým přejezdem
na noční linku 607.
Jakýmsi předskokanem, jenž na lince 306
zahájil éru plynobusů, se stal zapůjčený
zkušební vůz SOR NBG12 evidenčního
čísla 1392 s registrací 4E8 8965, který
na linku 306 vyjel již 22. 11. 2013.
Po dodávce autobusů Citelis předal
pomyslné žezlo nově příchozím
a následně byl převeden na dejvické
linky 316, 350 a 356 systému Pražské
integrované dopravy (PID).
Dopravce ČSAD Kladno zařadil další
nový plynový Citelis přesně o týden
později, nežli první dva, a sice 18. 2. 2014
na expresní linku 336, kterou bude vůz
evidenčního čísla 1385 standardně
obsluhovat. Autobus byl již od počátku
vybaven červenými polepy vozové
skříně. Konečná vnější podoba vozů je
tedy červenobílá, na střeše a na krytu
tlakových nádob je nalepen text
zdůrazňující plynový pohon - “Mám pod
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čepicí, jezdím na zemní plyn”. Dle
dostupných informací tak získala
hostivická oblast prvenství v podobě
nasazení ekologických autobusů na
CNG v rámci běžného provozu
příměstských linek PID.
Během prvních dnů provozu se Citelisy
“promenádovaly” v bílém nátěru. Od
21. 2. 2014 obdržel červený polep vůz
ev.č. 1391, následován 26. 2. 2014 vozem
ev.č. 1408. Všechny tři Citelisy mají tedy
nyní shodné barevné provedení.
Cestující upoutá i fakt, že jsou vybaveny
novějším typem odbavovacího
a informačního systému.
Plynové autobusy s charakteristickým
dunivým zvukem si oblíbily zejména
malé děti, které novým plyňákům
přezdívají “Autobus s čepicí” nebo
“Autobus s kloboukem”.

V souvislosti s dodávkou nových vozů
bude vyřazeno několik nejstarších
vysokopodlažních vozů Karosa typové
řady 930 z let 1998 – 2001, již velmi
provozně opotřebených. Stávající
naftové nízkopodlažní vozy Iveco
(Irisbus) Crossway LE 12M evidenčních
čísel 1396 a 1399 byly z linky 306
předisponovány na linku 307 v trase
Zličín – Unhošť,náměstí. Posléze došlo
se změnou jízdních řádů od 2.3.2014
ke garantovanému vypravení
nízkopodlažních spojů na zmíněné
lince 307.
Cestující, kteří využívají Středočeskou
integrovanou dopravu (SID), se s novými
plynovými Citelisy budou setkávat také,
dopravce je mj. bude nasazovat i na linky
A32 Unhošť - Malé Kyšice – Hostivice Praha a B82 Řevničov – Hostivice –
Praha. Vzhledem k zásadnímu nárustu
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počtu vozidel na zemní plyn, musel
dopravce rozšírit plnící stanici na CNG,
kterou má přímo ve svém areálu na
Kladně. Další rozšiřování vozového
parku předpokládá dopravce ČSAD
Kladno výhradně s pohonem na CNG.
V pondělí 31. 3. 2014 došlo v areálu
dopravce ČSAD Kladno ke slavnostnímu
předání nových plynových autobusů.

Z celkem 12 autobusů pořízených
za spoluúčasti ROP Střední Čechy
(6 vozů SOR a 3 vozy Citelis budou jezdit
v rámci SID), budou právě 3 zmiňované
Citelisy obsluhovat Hostivici a okolí
v rámci PID. Slavnostního přestřižení
pásky a uvedení do provozu se zúčastnili
zástupci ĆSAD Kladno (Bc. Ludomír
Landa a Ing. Vladimír Hráský), ROP
Střední Čechy (Ing. Kamil Munia)

a Krajského úřadu Středočeského kraje
(Ing. Jaroslav Růžička).
Nezbývá tedy než popřát novým
autobusům, aby nepadly za oběť
technicky nevyhovujícím retardérům
v Sobíně, a cestující veřejnosti sloužily
ke spokojenosti co nejdéle.
MICHAL BABICKÝ
(S VYUŽITÍM PODKLADŮ ĆSAD KLADNO)

doprava v Hostivici mezi nelehkými roky 1938 – 1948
pokračování z dubnového čísla

N

a počátku května 1945 se
nejenom hostivičtí železničáři
hrdinně zasloužili o zdržení plně
ozbrojeného německého pancéřového
vlaku, který se ze Středokluk po
oﬁciálně nezprovozněné severní
železniční spojce v Jenečku valil na
Prahu, aby zasáhl do probíhajícího
Pražského povstání. Vlak se dostal
pouze na Palouky, kde byla trať na
Prahu záměrně poškozena. Poté
pendloval na čáře Středokluky – Litovice
a mohl tak zasahovat maximálně do
bojů o letiště Ruzyně. Následkem bojů
utrpěly mj. i železniční budovy v
Hostivici.
V archivech se vyskytuje odkaz na
žádost ze dne 30. 7. 1945 o
znovuzavedení autobusové linky v trase
Praha – Sobín – Břve – Chýně – Unhošť
– Kladno, která v té době nejezdila.
Velmi smělá, ale nerealizovatelná
žádost pochází z 15.9.1945, která
požaduje zavedení trolejbusové linky od
konečné stanice elektrické dráhy na Bílé
Hoře do Hostivice (později uvažovaná

až do Jenečku event. do Jenče).
Téměř dva roky od osvobození trvalo,
než se dala do pohybu mašinerie,
směřující k deﬁnitivnímu otevření 1,7
km dlouhých železničních spojek v
Jenečku. Tímto úkonem se započalo na
nápravě několik desetiletí trvajícího
konkurenčního boje mezi železničními
společnostmi BEB a PDE. Ač se Němci
velmi snažili, konec války byl rychlejší a
ke skutečnému spuštění provozu došlo
až 24. 4. 1947, kdy proběhlo slavnostní
otevření. Provoz s cestujícími začal až
od 4. 5. 1947. Slavnostní zahájení
provozu, spojené s jízdou zvláštním
motorovým vlakem čís. 4307/4308
v trase Praha, Wilsonovo nádraží –
Praha, Smíchov – Hostivice – Litovice –
Dušníky (dnes Rudná u Prahy) – Praha,
Wilsonovo nádraží, se neobešlo bez
účasti zástupců Ministerstva dopravy,
Ředitelství státních drah, novinářské
obce, ÚNS (Ústavodárného Národního
shromáždění), ONV Kladno, MNV
Hostivice a dalších organizací. Z
hlediska dnešní doby je úsměvné, že
pohoštění pro pozvané přišlo státní
pokladnu na 5.386,50 korun
československých. Dobové dokumenty

uvádějí, že pro hosty bylo připraveno
250 obložených chlebíčků, na které bylo
spotřebováno 2,5 kg masa, 0,5 kg másla
a 10 kg pečiva kategorie A. Do zmíněné
sumy byl zahrnut i příděl 350 ks cigaret,
z nichž bylo 200 ks partyzánek a 150 ks
„Morava“ domácí výroby.
Počátkem roku 1948 rozhodlo
Ředitelství státních drah o opravě
fasády výtopenské a vodárenské budovy
v Hostivici. Nabídku s datováním
14. 2. 1948 však předložila pouze
stavební ﬁrma Josef Picek se sídlem
v Kladně. Traťová a stavební správa ČSD
ji vzala na vědomí až 10. 3. 1948, tedy
téměř po měsíci. Další čtvrtrok uběhl,
než bylo 28. 6. 1948 odsouhlaseno
Ředitelstvím státních drah. Dne
2. 7. 1948 byla oprava zadána, nyní už
stavební ﬁrmě Josef Picek pod národní
správou ﬁrmy Konstruktiva. Oprava
musela být provedena nejpozději do
10. 7. 1948, aby bylo vše hotovo do XI.
Všesokolského sletu o několik dní
později, to ještě nikdo netušil, že
na dlouhá desetiletí posledním.
MICHAL BABICKÝ

Vršovicegym open
FOTO: PAVLOVSKÝ, PELIKÁNOVÁ

V neděli 30. 3. jsme se zúčastnili
závodu Memoriálu V. Straky
Vršovicegym Open v Malém
TeamGymu v TJ Sokol Vršovice, který
se skládá ze dvou nářadí – akrobacie
a malé trampolíny.

M

áme radost, že se nám podařilo
sestavit 3 týmy. Celkem tak
závodilo 28 dětí z Hostivice
ve věku od 4 do 12 let. Obsadili jsme
první, třetí a páté místo v kategorii MIX
týmů. Závod probíhal od 8 do 18 hodin
a byl tedy velmi náročný, ale dětem se
moc povedl a předvedly krásné výkony.
V nejmladším družstvu závodili:
Josef Potužník, Denis Babulenka,
Jolana Potužníková, Filip Novák, Linda
Babulenková, Karolína Klocová,
Radek Novotný, Soﬁe Mašatová
a Anita Štaidlová.

V prostředním družstvu závodili: Jan
Dolák, Martin Ovčiak, Filip Oříšek,
Tereza Šimáčková, Klára Nováková,
Tereza Čermáková, Adéla Nedbalová,
Gabriela Doláková, Veronika Doláková
a Filip Šafář.
V nejstarším družstvu závodili: Anna
Rosenkranzová, Josef Beneš, Daniel
Holler, Dalibor Pavlovský, Natalie

Dvořáková, Julie Peterová, Lucie
Fidrichová, Sára Šimáčková a Michal
Hlinovský.
Více informací o našem oddíle
naleznete na našich stránkách http://
hostivice.teamgym.cz.
DAVID A ZUZKA POTUŽNÍKOVI,
MARIKA MLINARIKOVÁ
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