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Editorial

Přeji vám krásný čas vánoční
Milí čtenáři,
v prvé řadě bych velmi rád pogratuloval starostovi
města Jaroslavu Kratochvílovi k jeho znovuzvolení
do funkce. Gratulace ke zvolení rovněž patří novému
místostarostovi Tomášovi Müllerovi. Rozhovory
s oběma představiteli města o tom, jak vidí Hostivici
v příštích letech, najdete v tomto čísle.
Mimo jiné město prožilo dvě významné kulturní
představení: výjimečný návrat hostivických ochotníků
a koncert Spirituál kvintetu. Především hostivickému
divadelnímu souboru je třeba vyseknout mimořádnou
poklonu za úsilí, které v posledních měsících vyvinul
pro skvělé zpracování Oscara Wildea. Opravdu
věc nevídaná!
Vedle bohatého závěru roku se už nyní chystají
poměrně zajímavé záležitosti pro příští rok. Nemine
nás plesová sezóna, skvělý masopust a následně akce,
které měly letos premiéru a budou nás provázet
i v roce 2015. A samozřejmě to není vše…

Hostivická divadelní premiéra
proběhla, “Ať žije Bunbury!”
Snímek z představení, které proběhlo 4. 12. v sokolovně.
Diváci se bavili, odcházeli s úsměvem na tváři. Všichni se
těšíme na lednovou druhou premiéru.

Velmi rád bych vám rovněž popřál krásné vánoční
svátky. Myslím, že se všichni určitě těšíme na setkání
s rodinou, přáteli a strávení dobrého času – pomiňme
onen neustálý spěch. A do nového roku samozřejmě
jen to nejlepší.
Za tým MKSH

JAN ČERNÝ
ŘEDITEL MKSH

Citát měsíce

Sny se plní jen optimistům.
Pesimista nepřejde hned první
most, protože je
přesvědčen, že spadne.

Jeff Bezos

ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ HM

Zvláštní vydání Hostivického měsíčníku pro rok 2015
je v prodeji od 15. 12. 2014 a to v prodejně F+F (tabák)
na Husově náměstí a v Městské knihovně
za cenu 30 Kč.
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volný čas, kultura, sport

Na hřišti je to většinou dané: na
houpačce se houpe, na skluzavce
se klouže, a když jsou všechny atrakce
vyzkoušené, tak přestávají bavit.
Zpět u jurty - druhá lektorka ohřeje
vodu na mytí rukou, každé z dětí se
umyje, v jurtě u vchodu proběhne spolu
se svlékáním kontrola suchosti oblečení:
co je mokré, vymění se za náhradní věci,
které v jurtě děti mají, a pověsí se
schnout na šňůru. Po chvilce se
klepáním na dveře hlásí dodávka
oběda. I když někdy rovnou po obědě
následuje polední odpočinek, dnes děti
vyrábí lampu z dýně – pomocí
vykrajovátek na vánoční cukroví
a gumové palice tak vznikne krásná
lampa pro výzdobu jurty. V náš
listopadový den se ve školce sešlo 5 dětí,
tři chyběly do aktuálního plného počtu
skupinky. Lektorka rozloží na podlahu
jurty matrace, každé dítě si vybere svoje
místo na spaní, vyndá svůj spacáček,
zachumlá se a zklidní, aby si vyslechli
pohádku, která je doprovodí do spánku.
Co děláte odpoledne?
Děti spávají přibližně do tří hodin
odpoledne. Program po svačince teď
záleží hodně na náladě a stavu
oblečení dětí. Když je hezky, jdeme
většinou ven na zahradu a zůstáváme
do doby, než se setmí. Občas si opět
zapálíme oheň. Za horšího počasí
můžeme zůstat v jurtě a věnovat se
nějaké tvořivé činnosti. Děti rády
malují, modelují i lepí. Máme i
plynový sporák, takže je možné
například společně upéct chleba či
koláč. Většinu času probíhá volná hra,
to znamená, že děti se samy zaberou

do nějaké činnosti, kterou někdo
z nich vymyslí, a my ostatní se
postupně přidáváme.
Byl dnešek typickým dnem vaší školky?
Ano i ne. Každý den je trošku jiný,
právě díky tomu, že se řídíme počasím,
přáním dětí, ročním obdobím - teď
s blížícími se Vánocemi připravujeme
např. besídku pro rodiče. Ale postupně
už je náš provoz ustálenější, to je
pravda. Minulé měsíce pro nás byly
netradiční především organizačně.
Bylo potřeba připravit zázemí na zimu,
takže jsme během září a října stavěli
dřevěné pódium, na které jsme
následně stěhovali jurtu a při té
příležitosti ji ještě zateplili. V listopadu
jsme řešili vytápění jurty kamny.
Od 1. prosince jsme rozšířili provoz
na 4 dny v týdnu, děti k nám tak
mohou chodit od pondělí do čtvrtka.
V listopadu jsme dvě odpolední aktivity
pro děti (dramaterapeutický a výtvarný
kroužek).
Je možné si zázemí lesního klubu
prohlédnout?
Možné to samozřejmě je. Míváme dny
otevřených dveří, další takový den
plánujeme na leden.
Pořádáme i akce pro veřejnost. Minulý
rok jsme pomáhali ochráncům přírody
s úklidem místa nad Jenečkem, čistili
jsme tůňku u rozcestí na Břevské
cyklostezce, pořádali jsme svatojánské
setkání a příměstský tábor. Tyto akce
plánujeme zopakovat i v příštím roce
a věříme, že jich bude více. Rodiče
s dítětem nás mohou po předchozí
domluvě navštívit a prožít s námi
běžný školkový den, případně

poobědvat i během roku. Návštěva
u nás se jim tak může stát pravidelnou
součástí týdenního programu. Strava
se platí, jinak je návštěva zdarma či za
dobrovolný příspěvek na provoz. Velmi
se těšíme na setkání s Vámi.

-RED.

Sbírka
na kamna do jurty
Vážení příznivci Enviklubu, abychom
dětem během podzimu a zimy zajistili
dostatečný komfort v zázemí,
vyhlašujeme veřejnou sbírku na kamna
a komín.
Naše ﬁnanční prostředky a speciﬁcká
stavba jurty výběr zjednodušila na
nerezový komín s průchodkou a kamna
s bezpečnostními prvky. Náš rozpočet je
ani ne poloviční, proto budeme rádi, když
se rozhodnete nám přispět. Darujte,
pokud je to pro vás opravdu pohodlné
a příjemné. Kamna i komín v každém
případě zajistíme již v listopadu, přesto
sbírka pokračuje až do konce roku.
Cílová částka je 45.000,- Kč.
Tímto také velice děkujeme všem, kteří
nám již pomohli se stavbou a stěhováním
jurty.
Peněžité dary zasílejte na účet
Enviklubu Hurá ven z.s.
264303398/0300 nebo nás
kontaktujte na e-mailu
lkhostivice@gmail.com.

Velmi vám děkujeme.
Tým EnviKlubu Hurá ven,
www.hura-ven.cz

J

iž od roku 1994, kdy se rozjela první
autobusová linka PID do Hostivice,
se předpokládalo, že v brzké době
budou do vznikajícího systému
začleněny i železniční zástávky vně
Prahy. Od 1. 6. 1995 byla spuštěna
integrace železničních tratí, resp.
železničních stanic a zastávek
v nejbližším okolí Prahy, tedy i stanic
Hostivice a Hostivice-Litovice. Od
počátku spuštění integrace se na tratích
střídají různá železniční vozidla. V okolí
Hostivice tak bylo možno spatřit např.
dožívající motoráky řady 830/831 zvané
“Kredence” či “Loďáky” z let 1949 – 1960
turnusově až do konce září 1997, kdy
byly předisponovány do jiných dep
kolejových vozidel. Výjimečně se
s nimi bylo možné v rámci Prahy setkat
i později. Obdobná situace byla
s motorovými vozy řady 820. Tzv.
“Singrovky” byly vyráběny v letech 1959
– 1964. Koncem 90. let minulého století
bylo jejich nasazování v okolí Hostivice
spíše výjimečné z důvodu nižší provozní
spolehlivosti. Vypomáhaly ještě v rámci
tzv. povodňové dopravy v srpnu 2002,
ale to byla jejich labutí píseň. Provoz

těchto typických kulatých vozů byl
ukončen koncem roku 2002. Tradičními
železničními vozidly pro osobní
dopravu v celé oblasti, byly vozy
ř. 810 (přezdívka “Orchestrion”. Hlavní
výhodou provozu je možnost
spřahování motorových i vlečných vozů
v různých kombinacích dle potřeby
provozovatele. Výroba motoráků
probíhala v letech 1975 – 1982, celkem
bylo vyrobeno úctyhodných téměř 700
ks, vlečných vozů ještě cca o dvě stovky
více. Vozidla, i přes spoustu nectností,
stále jezdí, zejména díky nižším
provozním nákladům. Setkat se s nimi
můžeme na lince S65 Praha – Hostivice
– Rudná u Prahy. Nedlouhého trvání
měl provoz moderních vozidel řady
843/943/043 s přezdívkou “Apollo” z let
1995 - 1997, byly zde provozovány na
přelomu století, a sice na spěšných
vlacích. Poté byly předisponovány do
jiných dep. Dalším typem vozu, který se
zde vyskytuje, je motorový vůz řady 854.
Byl vyráběn v letech 1968 – 1970
(rekonstrukce 1997 – 2006). Bývá řazen
v sestavě s přípojnými vozy a
modernizovaným “Brejlovcem” řady

750 či 754 na opačném konci soupravy.
Setkat se s ním lze na lince R5 Praha
– Kladno – Rakovník. Dosavadní
červenokrémová barva motorových
vozů je při větších opravách měněna na
korporátní schema Českých drah tzv.
Najbrt, tj. v kombinaci odstínů modré a
šedé barvy. Od počátku 90. let se na trati
na Kladno vyskytují soupravy složené
z modernizované lokomotivy ř. 714 a
přípojných vozů 020 (nově Btx761),
dříve i 010 (Btax780). Do roku 2008
soupravy patřily k nejvíce používaným
vozidlům na trati Praha – Kladno.
V současnosti je jejich provoz v okolí
Hostivice okrajovou záležitostí, jde
o 3 páry vlaků ve špičkách pracovního
dne na spěšných a osobních vlacích.

FOTO: M. BABICKÝ
Motorový vůz řady 810 a jeho modernizovaná podoba řady 814

typy železničních vozidel PID v Hostivici
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Od roku 2003 jsme se mohli zejména
na trati Praha – Kladno setkat
s unikátním prototypovým vozem
řady 812 modernizovaným z řady 810.
Motorák byl opatřen zeleným lakem
a přezdívkou “Esmeralda” barevně
připomínajícím oblečení hrdinky
stejnojmenné mexické telenovely.
Později byl vyroben řídící vůz řady 912
(přezdívka Kasandra), který
s “Esmeraldou” tvořil nerozdílnou
soupravu. Cestující se s ním mohli
svézt na středočeských tratích ještě
v průběhu roku 2012, poté byl

odstaven. Nová úloha soupravy nastala
až 18. 5. 2014, kdy byla v upravené
podobě prvně představena jako vlak
Cyklohráček a nahradila tak v plném
rozsahu stávající cyklovlak na trase
Praha – Hostivice – Podlešín – Slaný.
Cyklohráček jezdí pouze o víkendech
a státních svátcích v letní sezoně, a sice
v rozsahu dvou párů spojů. Pro
cestující v úseku Hostivice – Podlešín
je to jediná šance, jak se mohou
po této téměř (pro osobní dopravu)
nevyužívané trati projet. Zatímco
“Esmeralda” s “Kasandrou” zůstaly

osamoceny, modernizační vývoj
původních vozů řady 810 se ubíral
jiným směrem. Vznikla řada 814 pod
oﬁciálním názvem Regionova.
Žluto-zeleno-oranžové vozy byly
modernizovány v letech 2005 – 2012
v počtu více než 200 jednotek.
V Hostivici se s nimi můžeme setkat
na lince S5 Praha – Kladno-Ostrovec,
a spolu s motorovými jednotkami řady
854 nesou hlavní břímě přepravní
zátěže mezi Prahou a Kladnem.
MICHAL BABICKÝ

D

ne 6. listopadu 2014 uplynulo
již sto let ode dne, kdy se na
Kladně narodil Miloš Šrámek,
jedna z významných hostivických
osobností. Většina hostivických
občanů si na Šrámka vzpomene jako
na dlouholetého ředitele zdejší školy
a na znalce hostivické historie, byl
však také spisovatelem a autorem
řady divadelních a rozhlasových her.
Do Hostivice přišel Miloš Šrámek
v září 1938, kdy ve zdejší měšťanské
škole poprvé učil jako výpomocný
učitel za nemocného kolegu. Po
dvouměsíčním působení na škole ve
Vrapicích se od 1. ledna 1939 vrátil do
hostivické školy již natrvalo. V září 1950
se stal ředitelem střední školy, jak se
tehdy nazývala bývalá měšťanská škola
(nyní druhý stupeň základní školy),
a v roce 1953 ředitelem spojené školy.
Vyučoval hlavně český jazyk a dějepis.
V letech 1957 a 1957 byl oceněn
čestným diplomem a uznáním rady
Okresního národního výboru Prahazápad a ke dni učitelů 1960 mu ministr
školství udělil čestný titul Vzorný učitel.
Miloš Šrámek se zapojoval do
společenského dění v Hostivici. Nejprve
působil v TJ Sokol v Litovicích, kde řídil
zpěv a hudbu. Také v pozdějších letech
spolupracoval s hostivickým Sokolem
a napsal pro něj například několik
scénářů k půlnočním scénám při
zábavách zvaných šibřinky. V 50. letech
byl správcem újezdní osvětové besedy,
v 70. a 80. letech pak členem Sboru
pro občanské záležitosti a dalších
organizací. Byl talentovaným literárním
autorem, napsal řadu divadelních
a rozhlasových her a dalších děl, jejichž
úplný přehled pravděpodobně
neexistuje. S vlastní literární prací začal

v roce 1936, když v časopise Ahoj
publikoval pod pseudonymem K. E.
March první povídku Záhadné světlo.
Jeho divadelní představení S písní
veselou pionýři jdou inscenované
školním dramatickým kroužkem
zakončilo 29. června 1958 výstavu
v sokolovně. V roce 1959 získal 3. cenu
v soutěži ministerstva školství a kultury
o nejlepší hru ze školského prostředí.
Divadelní hru Ženy z Habří hory hráli
nejprve hostivičtí ochotníci v roce 1960,
v přepracované podobě se hrála na
mnoha jevištích a v roce 1976 získala
ocenění ministra kultury. Detektivka
Dopis od Kornélie byla v roce 1967
uvedena v kladenském divadle ve 33
reprízách. Divadelní hra pro děti Zemřít
na úsvitu získala 3. cenu v celostátní
soutěži ministerstva kultury a Českého
literárního fondu k 30. výročí
osvobození Československa v roce 1975.
Rozhlasová hra Trojka z mravů byla
odměněna tvůrčí prémií Českého
literárního fondu. Napsal čtyři romány,
které vycházely na pokračování,
poslední z nich, Romance pro
mandolínu, v roce 1983 v týdeníku
Naše rodina. Byl také zdatný fotograf

Filmový klub
14.1.2015 Století Miroslava Zikmunda

hostivický měsíčník / prosinec 2014

JIŘÍ KUČERA,
WWW.HOSTIVICKAHISTORIE.CZ

V roce 2015 vás čeká v sokolovně ﬁlmový klub každou
druhou středu v měsíci. Občerstvení i v průběhu projekcí
samozřejmostí. Představení začínají v 19.45 hod.

Životopisný film Století Miroslava Zikmunda přináší osobitý
pohled na bouřlivé dějiny dvacátého století očima muže,
který poznal celý svět. Byl počat za Habsburků, narodil se pět
měsíců po vzniku první republiky. Přežil 2. světovou válku,
zažil nástup komunismu i jeho pád. StB byl označen jako
„nebezpečná osoba nejvyšší třídy nebezpečnosti”. Pobýval
v Africe, když zanikal koloniální systém.
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a zabýval se i ﬁlmováním. Zejména
v 60. letech důkladně dokumentoval
proměny Hostivice a společenské
dění. V roce 1955 získal 4. cenu
v soutěži ministerstva školství
o nejlepší fotograﬁi z příprav na
I. celostátní spartakiádu.
Velkou zálibou se Šrámkovi stala
místní historie. Od prvních zpracování
dílčích témat v Hostivickém zpravodaji
vedla jasná cesta k tomu, že se v roce
1971 stal hostivickým kronikářem a
tuto funkci zastával až do roku 1991.
(Přepisy kronik jsou postupně
zveřejňovány v řadě H Pramenů
k hostivické historii na webu Hostivické
historie.) Souhrnný přehled hostivické
historie zpracoval v roce 1977 do knihy
Hostivice – 700 let života a práce
a i později publikoval řadu článků
o hostivické historii. Počátkem 90. let
sestavil na základě starších rukopisů
litovického kronikáře Ludvíka Pergla
a dalších bádání seriál Hostivické
grunty, který vycházel na pokračování
v Hostivickém měsíčníku. Hostivická
minulost se mu stala námětem pro řadu
popularizačních článků i povídek a své
znalosti o regionální historii zúročil
v 90. letech knihami Stalo se léta Páně,
Hostivci a Hříšná paní Kateřina.
Zemřel 27. listopadu 1998, jeho
pozůstalost je uložena ve Státním
okresním archivu Kladno.
Miloše Šrámka v Hostivici připomíná
ulice, kterou po něm pojmenovalo
zastupitelstvo v březnu 2009. Ze záměru
investora, při němž měla být ulice
postavena, poté sešlo, takže je z ní zatím
dokončena pouze malá část u ulice
Za Mlýnem.

Setkal se s prezidenty, seznámil se s Gagarinem i Hillarym.
Zažil nástup demokracie a „všemocného” kapitalismu...
Vydejme se napříč dějinami a nechme si vyprávět příběh
minulého století prostřednictvím muže, který jej zažil...
Dokumentární, Česko 2014, 97 minut, cena 60 Kč

FOTO: ARCHIV J. KUČERY

Vzpomínka na Miloše Šrámka

