
Školní rok 1925 - 26.

Zápis Vyučování zahájeno bylo dne 1. září.
Při dodatečném zápise školním vykazuje se počet dětí dle jednotlivých tříd a

náboženského vyznání takto:
Zúčastní se vyučování

Počet dětí Řím.-kat. Čsl. Čsbr. Žid. Pravosl.

Nezúčastní se
vyuč. nábož.
(osvobozeno)

Bezcír-
kevního
vyznání

Nepov. zúčast-
ní se vyuč.v

němčiněPostupné
třídy

Ch d ch d Ch d ch d ch d Ch. d. Ch. d. Ch. D. Ch. D.

I.a) 42 - 32 - 6 - - - - - - - - - 4 - - -
I.b) - 31 - 26 - 3 - 1 - - - - - 1 čsl.n. - - - -
II. 23 20 18 17 2 - 1 - - - - 1 - - 2 2 - -
III. 24 18 16 13 2 2 - 1 - - - - 1ř.k. - 5 2 - -
IV. 24 24 17 17 3 2 2 - - 1 - - - - 2 4 13 12
V.a) 34 - 25 - 5 - - - - - - - - - 4 - 12 -
V.b) - 47 - 35 - 4 - 1 - - - - - - - 7 - 12

Celkem 147 140 108 108 18 11 3 3 - 1 - 1 1 1 17 15 25 24
75.6 % 10.4 % 2.1 % 0.4 % 0.4 % 11.1%

Oproti lonskému zápisu jeví se úbytek 39 dětí. Počet tříd zůstal nezměněn při
2 def. pobočkách, protože přílivem obyvatelstva přibylo dětí do I. tř., kde zapsány
jsou 73 děti oproti lonským 49. Tím uchráněna byla škola vlivu restrikčního zákona.

Školné. Školné (6.24 Kč ročně za žáka školou povinného) ve Velké Praze od rodičů
se nevybírá. Ze zapsaného školou povinného žactva bylo z přiškolené obce Hájů,
okr. Říčany, 13 dětí. Ze 274 dětí bydlících v Hostivaři bylo 131 dítě jiné pří-
slušnosti domovské, nežli obcí Velké Prahy, z Hájů 7 dětí.

Pojištění
žactva i
učitelstva
proti úrazu

Rada hlavního města Prahy usnesla se ve své schůzi dne 10. prosince 1925
pojistiti v roce 1926 nákladem obce všecko žactvo českých obecných a měšťanských
škol  ve Velké Praze proti následkům tělesných úrazů, jakož i celý učitelský sbor u
Pražské městské pojišťovny; při trvalé invaliditě na 15.000 Kč, při smrti 750Kč,
při dočasné invaliditě na 250 Kč.

Učitelstvo. Počátkem školního rou vyučovaly na zdejší škole tytéž učitelské síly, jak uvedeny jsou
pod č. 1 - 8 na počátku lonského roku a to: v I.a) tř. Fr. Vetengl, ve I.b) tř. Fr. Ludvík,
ve II. tř. Stanislav Nolč, ve III. tř. Bohuš Vacek, ve IV. tř. Marie Vitáková-Mladá  za-
stupovala Jaroslavu Dlabačovou-Metlickou, která nenastoupila, protože jí udělena byla
zdravotní dovolená od 1. září 1925 s trojím prodloužením do 30. dubna 1926, od 1. května
zase vyučuje. Marie Vitáková-Mladá odtud nastoupila 1. května 1926 na 2. obecnou školu
chlapeckou v Nuslích za Marii Rutnerovou-Samcovou místo M. Wurstiálové-Peškové.
V V.a) tř. vyučuje Jan Bachna. V V.b) tř. počátkem roku vyučovala Růžena Vacková,



která dnem 18. září 1925 ustanovena byla zastup. učitelkou za Jar. Poše v Dolních Břeža-
nech místo Dědinové; od 18. září 1925 vyučovala V.b) tř. Věnceslava Votýpková do 31. října
1925; dne 1. listopadu nastoupila a vyučovala v této třídě Ludmila Mandlíková, def. učitel-
ka. Věnc. Votýpková přeložena byla od 1/11 1925 do Záěhlic.

Ženské ruční
práce.

Ženským ručním pracím vyučuje se od II. třídy počínajíc 96 děvčat ve 4 odděleních dle
výnosu okr. šk. výboru na Kr. Vinohradech z 8/9 č. 28 a to: II. tř. se 2 vyuč. hodinami
spojeně se III. tř. se 3 hod. týdně jako 1. odd, IV. tř. tvoří samostatné 2. oddělení, V.b) tř.
rozdělena na 3. a 4. oddělení po 3 hod. ; oddělení čítá nejvýše 40 dívek. Z celkových 12 hod.
vyučovala def. uč. Marie Zdrůbecká-Dvořáková 3 hodiny, zast. učitelka Božena Kupková-
Benešová za Jarmilu Libenskou-Sykytovou, t. č. na dovolené, 9 hod.

Náboženské
vyučování.

Náboženství římskokatolickému vyučoval v 5 odděleních se spojenými třídami I.a)
s I.b), V.a) s V.b, po 2 hod. týdně (v oddělení nejvýše 60 žáků) dle výnosu okr. šk. vý-
boru na Král. Vinohradech ze dne 10/9 1225 č. 1132 kaplan zdejší duchovní správy P.
Josef Fencl. Náboženství československému dle téhož výnosu vyučoval 2 hod. týdně v 1
odd. Jan Havlíček, bohoslovec z duchovní správy ve Vršovicích, a náboženství českobra-
trskému 2 hod. týdně v 1 odd. společně se žactvem školy měšťanské Vladimír Jehlička,
bakalář bohosloví z Kr. Vinohrad.

Vyučování
němčině.

Nepovinnému předmětu němčině vyučoval 49 dětí v 1 odd. 3 hod. týdně zkoušený
učitel Frant. Vetengl za odměnu 300 Kč ročně (výnos okr. šk. výboru z 10/9 1925).

Místí školní
rada.

Při ustavující schůzi místní školní rady dne 18. září 1925 přítomen byl
v zastoupení okres. škol. výboru a Král. Vinohradech pan okres. škol. inspektor
Augustin Šindelář, aby svolal slib zvolených členů a byl přítomen volbě předsedy,
kterým se stal p. Josef Chudomel, úředník dráhy, náměstkem jeho p. Karel Skopec,
disponent v továrně Podhájských.

Při té příležitosti přednesena byla přání směřující k činnosti místní školní
rady o spolupůsobení členů místní škol. rady k ukázněnému chování se dětí zejména
mimo školu, působiti k zlepšení docházky školní při výslechu nedbalců, zvýšiti do-
taci na učitelskou knihovnu, zaříditi pracovnu pro ruční práce výchovné i ženské
spolu s kuchyní, starati se o zřízení opatrovny a místností pro školu pomocnou,
jakož i pamatovati na rozšíření školy následkem přibývajícího obyvatelstva, pak
aby nebylo měněno učitelstvo ve školním roce k neprospěchu žactva a aby učitelstvu
poskytnuta byla možnost bydliti v působišti postavením nájemního domu.

V následující schůzi míst. šk. rady pověřen byl referentstvím v hospodářských
záležitostech týkajících se školy p. Karel Schneider.



Rozpuštění
sněmoven.

28. říjen.

Inspekce.

Dar.

Vnitřní krise v koalici zejména pro obilní cla vyvrcholila rozpuštěním sně-
movny poslanecké a senátu dne 16. října 1925 a vypsány nové volby na 15. listo-
padu. Však dříve, než parlament se rozešel, prohlásil pan ministerský předseda
Ant. Švehla závazný slib za vládu i politické strany, že uzákonění nových plato-
vých předloh pro státní zaměstnance a učitele bude prvým úkolem nového parla-
mentu. Slib ten označen byl jako směnka.

O letošním svátku Prohlášení samostatnosti uspořádalo učitelstvo měšťanské
školy se žactvem ve školní tělocvičně slavnost s přednesením básní a zpěvů. Pro-
slov měl odb. uč. Fr. Janda. Nadšení způsobila zejména scéna „Slavnost vlajky“
od Fr. S. Procházky. Účastno bylo žactvo a učitelstvo obecné školy, občanstvo,
členové místní školní rady a „Sokolové“.

U příležitosti jubilea Národní rady mluvil její předseda Adolf Prokůpek,
poslanec, radiofonicky s panem presidentem republiky Masarykem, kterýž hovor
byl sledován rozhlasem po celé republice. Pan president republiky v něm zdůraznil
zejména, že politika naše musí býti poctivá a světová.

Dne 24. října 1925 zavítal k nám okresní inspektor školní pan Augustin
Šindelář. Byl přítomen vyučování v některých třídách, však nezakončil svou in-
spekci obvyklou poradou.

Místní odbor „Volné myšlenky“ daroval prostřednictvím odbor. učitele
Ludvíka Šafka z přednášky se světelnými obrazy „Letem světem“ k účelům škol-
ním 69.45 Kč.

Sbírka
zápisová.

Svátek
spořivosti.

Při školním zápise darovali rodiče dobrovolně na lidumilná zřízení mládeže 177Kč,
které byly rozděleny a zaslány: České zemské komisi pro péči o mládež v Praze 60 Kč,
okresní komisi péče o mládež ve Vršovicích 60 Kč, Bolzanovu samostatnému sirotčinci
učitelskému v Praze 57 Kč.

Na prvním mezinárodním kongresu spořitelen v Miláně v říjnu 1924 byl
prohlášen den 31. října za každoroční svátek spořivosti po všem vzdělaném světě.
V tento letošní den bylo žactvo všech tříd při občanské nauce poučeno o významu
spořivosti a prakticky hned provedeno rozdáním vkladních knížek se základním
vkladem po 1 Kč, které darovala místní platebna městské spořitelny královsko
vinohradské všem nově nastoupivším dětem v I.a) a v I.b) třídě. Žactvo těchto tříd
zavedeno bylo pak k vyzdobené úřadovně spořitelny, aby poděkovalo úřednictvu
spořitelny za dárek a povzbuzeno, aby navyklo si častěji choditi tam s úsporami.



Volby do
poslanecké

sněmovny a do
senátu.

Dne 15. listopadu 1925 provedeny byly volby do národního shromáždění.
V Hostivaři konaly se volby ve škole ve 4 učebnách přízemních čp. 129. Průběh
voleb byl klidný. Během roku vzniklo několik nových politických útvarů, hlavně
odštěpením se od velkých stran: Práškovci (od str. republikánské), Bubníkovci (od
str. komunistické), strana práce (od str. národně demokratické) a j. Však žádná
z těchto kandidujících skupin nedosáhla potřebného počtu hlasů ke zvolení poslance.
Volby skončily tak, že pět stran dosavadní koalice (dohody - republikáni venkov-
ského rolnického a malozemědělského lidu s lidovci (klerikály), s sociálními de-
mokraty, s národ. socialisty a s národními demokraty) získalo ze 300 poslanců
pouze 146. K docílení vládní většiny vstoupila do nové koalice strana živnostensko
obchodnická, čímž vládní koalice vzrostla na 159 poslanců a přistoupením polského
poslance na 160.

Volby přinesly značné zisky živnostníkům, klerikálním stranám, komunistům
a republikánům, velmi zklamaly očekávání národních demokratů, oslabily postavení
socialistů. Podrobný výsledek udávají tato čísla:

Při volbě do poslanecké sněmovny odevzdáno bylo celkem 7,105.276 platných
hlasů, v Hostivaři 1846 (do senátu 1559).

Hlasů Pořadí ZvolenoČíslo
kandidátky Cekem *) Celkově *) poslanců Senátorů

Jméno strany

22
15
26
5
21
27
29
9
8
20
6
17
11
4
10
16

970.498
933.711
691.238
630.894
609.195
571.198
489.027
411.040
285.928
284.628
240.879
168.278
314.440
98.383
20.884
35.674

298**)
453
137
109
568
1
-
9
138
81
3
-
-
-
-
-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
9.
14.
15.
16.

3.
2.
4.
6.
1.
-
-
-
5.
7.
-
-
-
-
-
-

45
41
31
29
28
24
23
17
13
13
10
7
13
4
1
1

23
20
16
14
14
12
12
9
6
7
5
3
7
2
-
-

Republikáni zemědělského a malorol. Lidu
Komunisté
Lidovci (klerikálové)
Sociální demokraté
Socialisti (národní)
Bund der Landwirte und der deutschen Gewerbepartei
Ludovci (Hlinkovci)-(hlavně na Slovensku)
Deutsche sozialdemokratische Arbeiterpartei
Středostavovští živnostníci a obchodníci
Národní demokraté
Deutsche Nationalpartei
Deutsche National Arbeiterpartei
Deutsche christisch-soziale Volkspartei
Křesťansko sociální strana maďarská
Polský Zwiazek Lud. rolnictva
Autonom. Zem. sojur Podkarpatské Rusi

Celkem .... 300 150
*) v Hostivaři
**) poměrně nejvíce z Velké Prahy

19 12/2 26

       Šindelář, o.š.i.



Poslanec a
ministerský
předseda.

Při volbě do poslanecké sněmovny zvolen byl opětně poslancem na kandidátku
č. 22 v I. volebním kraji A = pražském zdejší občan a rodák Antonín Švehla,
rolník v čp. 45, tvůrce československého a slovanského agrarismu, od r. 1916 vůdce
československé politiky a budovatel státu.



Předseda vlády republiky Československé Dr. Antonín Švehla u příležitosti
svého vlastnoručního podpisu do pamětní knihy školní, předložené jemu jako býva-
lému žáku zdejší obecné školy zatímním řídícím učitelem Frant. Ludvíkem, daroval
učitelskému sboru obecné školy smíšené v Praze XIII. - Hostivaři, jako v jeho
rodišti, pět tisíc Kč pro účely školní mládeže této školy s úmyslem prokazovati
všeobecné dobro.

Za souhlasu sekčního šefa Dra Bartoše ministerského presidia v Praze za-
koupeny byly za darovaný peníz 5 ½ % úpisy IV. státní půjčky v jmenovité hodnotě
6.450 Kč s kupony úrokovými k 1. lednu 1927, a to 4 úpisy po 1.500 Kč čís.
23/759, 23/760, 23/771, 23/772 a 3 úpisy čís. 7/1136, 7/1137, 7/1138.

Švehlův fond. Tyto cenné papíry uloženy jsou do úschovny a správy u poštovního úřadu
šekového v Praze pod číslem deposita 2.364 jako

fond předsedy vlády Dra Antonína Švehly při obecné škole v Hostivaři.
Nadační řád. Učitelským sborem schválen byl tento nadační řád, jehož stejnopis uložen

jest u zakladatele fondu v ministerském předsednictvu v Praze, a jenž ve svém
znění může býti měněn jedině za souhlasu učitelského sboru a zakladatele fondu,
nebo členů jeho rodiny jím ustanovených nebo dědiců jeho. Druhý stejnopis nadač-
ního řádu jest u správy obecné školy smíšené v Praze XIII. - Hostivaři.

1) Z fondu užito smí býti toliko zpeněžených kuponů po dnu jejich splatnosti,
t.j. po 1. lednu toho kterého roku

2) Základní jistina může býti zvýšena použitím hodnoty kuponové k zakoupení
dalších cenných papírů, požívajících sirotčí jistoty, které budou při základní jistině
uloženy do úschovny a správy v poštovním úřadě šekovém v Praze.

3) Učitelský sbor obecné školy smíšené v Hostivaři, při kteréž škole je fond
založen, oprávněn jest podávati návrhy, kterak použíti výtěžku fondu ve prospěch
školní mládeže dle intencí zakladatele - prokazovati všeobecné dobro. Tyto návrhy
před jich provedením budou předloženy ku chválení zakladateli fondu panu Dru
Antonínu Švehlovi, rolníku, t. č. poslanci a předsedovi vlády republiky Českoslo-
venské, v Hostivaři, č. d. 45, nebo jím ustanoveným členům jeho rodiny nebo dě-
dicům jeho.

4) Řídící učitel této školy bude prováděti tento nadační řád.



Životní
snahy a činy
Ant. Švehly.

Od roku 1901 prakticky zasahoval do veřejné činnosti ve „Sdružení českých
zemědělců“ (nynější politické organisaci Republikánské strany zemědělského a ma-
lorolnického lidu) a v „Tiskařském a vydavatelském družstvu rolnickém“ (nynější
Českomoravské podniky tiskařské a vydavatelské v Praze); k vymanění se
z novodobého nevolnictví vůči kartelu cukrovarníků v boji proti všem zorganisoval
rolníky v „Řepařskou jednotu“ („Československou jednotu cepařů“). Kulturní
úroveň venkova velice se povznesla, hojně se četly noviny, schůzovalo se a pracovalo
za lepším bytím venkovského člověka. Získal řadu spolupracovníků pro názor zrov-
noprávnění selství čili agrarismu. Těmito trvalými úspěchy mezi rolnictvem získal si
základnu pro své politické, státní záměry, stal se vůdcem strany agrární, později
přejmenované „Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu“. Poslan-
cem do sněmu Království českého zvolen byl r. 1908. Jím vedená stále zesilovaná
činnost organisační a tisková docílila nových úspěchů r. 1911 zvolením 36 poslanců
agrárníků, nejpočetnějším to klubem na říšské radě. Mysle na budoucnost, na osa-
mostatnění národa, zakládá současně (ač říšským poslancem nebyl, jak si přál)
jednotný státoprávní klub na radě říšské z poslanců agrárních, mladočeských a ná-
rodně sociálních. Od té doby sbíhaly se všecky nitky veřejného života u předsedy
tohoto klubu Antonína Švehly v Praze; z vůdce strany stává se vůdcem národa.

Přišla válka. Švehla měl svůj aparát pracovníků, rozděloval úlohy hospo-
dářské, politické; napravoval, co se bořilo; vzbuzoval úctu svým klidem, vnucoval
důvěru a povznášel pokleslou sebedůvěru národa. Bojoval proti bídě a hladu, potí-
ral hamižnost a ziskuchtivost, chránil válečné postižence a jejich rodiny, bránil
vyvážení potravin z našich zemí, a ve strastiplné době vybudoval útočiště ubohých
„České srdce“. Zřízením „Hospodářské rady“ na podkladě samosprávného zřízení
zemského zabránil, aby sklizeň r. 1918 neodvezla se do ciziny. V Hostivaři zabez-
pečil tak výživu nejpotřebnějších vrstev občanských tajnou t. zv. železnou zásobou 3
vagonů obilí od místních rolníků, která před rekvisicemi ukryta byla na faře.

Jeho duchem řízen byl i tisk politické strany agrární, povzbuzuje a živě na-
děje na lepší časy. Politikové, zástupci stran scházeli se u Antonína Švehly
k poradám a sdělovali si vzájemně své zprávy. U Švehly soustřeďovala se všecka
politika protirakouská. Švehla organisoval Národní výbor a Český svaz poslanců
v listopadu 1916; on upravil text státoprávního prohlášení a kouzlem své osobnosti
způsobil přijetí textu všemi stranami ve vídeňském parlamentu v květnu 1917, pod
jeho vedením vzniklo prohlášení Tříkrálové 1918 a prohlášení dubnové téhož roku.



Pozvání císaře Karla odmítl. Švehla byl šefem generálního štábu české revoluce.
Profesor Masaryk získal nám svět, Švehla organizoval národ a boj proti Ra-
kousku doma. Klidný průběh státního převratu jest důkazem, že byl dokonale pro-
myšleně připraven.

Po 28. říjnu Antonín Švehla dal se do služeb mladého státu jako ministr
vnitra. Jeho osobní vlastnosti a práce neznající odpočinku při budování a udržení
svobody demokratického státu i ve chvílích revolučních záchvatů podvratných živlů
uplatnily se plnou měrou. Švehla jest politickým talentem osobitého rázu. Veliké
státnické umění prokázal jako předseda vlády Československé republiky, kterýmž
úřadem nejvyšším pověřen jest od r. 1922. Program Švehlovy vlády zní: Sprave-
dlnost, klidné soužití národů v republice, pořádek, práce. Každá věcná a klidná
kritika bude vítána a respektována. Chceme razit nové dráhy. Němci jdou do vlády
podle práva, které jsme jim sami poskytli demokratickou ústavou.

Politická methoda značí jednati s každým, přesvědčovati se a dohadovati se
se zřetelem prospěti všem. Nedbá osoby, hledí jen k věci. V obětavém plnění po-
vinnosti na sebe vzaté vede Švehlu veliká láska k vlasti, k půdě a k lidu. Klade
největší váhu na to, aby národ hospodářsky zmohutněl a aby blahobyt všech stále
vzrůstal. Zaujímaje nejvyšší místo ve správě státu zůstává skromným a vyhýbá se
přímo jakémukoli uznání a dokonce oslavování veřejnému. Poctěn byl diplomem
čestného doktora, však hodnosti té akademické neužívá, ač ho těší toto uznání.

Uvedeny buďte ještě některé projevy, myšlenky Antonína Švehly:
Naše revoluce měla úspěch jedině proto, že byla dělána za souhlasu a za

naprosté účasti celého národa. Mají na ní podíl všichni, počínaje těmi, kteří již
před 100 lety začali nás budit. Každému nám radilo svědomí, že věděl, co má dě-
lat. Nebylo zrádců. Jak si dovedl národ dobýti svobody vlastní silou, je třeba
národ poctivě přivést k poznání, že v dobách zkoušky jedině on sám bude s to
svobody své uhájit a udržet.-

Co je za námi, patří historii1 a my jsme zde proto, abychom pracovali pro
přítomnost a pro budoucnost.-

Národ, který je sám sobě nejlepším přítelem, nemůže si stěžovati, ž nemá na
koho se spolehnouti.-

Ve škole zkušeností někteří z nás po celý život nepostoupili z prvé třídy. -

                         
1 Oprava: co je za námi, patří historii, a my jsme...



Někteří odpůrci rolnictva myslí, že biblická klatba: V potu tváře budeš do-
bývati chleba!, byla míněna jen na rolníky.-

Pro národní školu a její učitelstvo nesmí nám býti žádná oběť dosti velikou.-
Nového náboženství netřeba. Bylo by nejlépe, kdybychom konečně se začali

říditi tím starým.-
Nemístná šetrnost nesmí býti na úkor brannosti státu.-
Sluší ještě uvést, že Antonínu Švehlovi podařilo se již roku 1920 položiti

základy k uskutečnění idee slovanského agrarismu, spojující slovanské národy jako
národy zemědělské a představující svou půdou státní celky, a dáti tak výraz reelní
slovanské vzájemnosti; doufejme, že v tomto hnutí zmizí slovanským národům ja-
koby vrozená nesvornost.

Následujme svého vůdce Antonína Švehlu v poctivé práci každý ve svém
povolání u vědomí, že stát jsme všichni vespolek, stranické zájmy podřizujme ohledu
na státní celek a ve všem jednání pravdu sobě mluvme, dobře spolu buďme!-

Demise. b.-d r. 1927 churavěl a v únoru 1929 došlo k podání žádosti za zproštění předsednictva
vlády, které bylo též přijato.

Dary. Pan učitel František Vetengl v Hostivaři daroval škole pěkný exemplář
ptáka káněte rousného k vycpání.

Na žádosti správy školy zaslaly do sbírky naší škole do sbírky nerostů:
znělec - správa školy v Bělé pod Bezdězem;
čedič z Řípu - správa obecné školy v Roudnici;
achát, pecku z mandlovce, melafýr, velecit na melafýru, ametyst, druzu,
záhnědy - obecná škola v Turnově;
diorit, porfýr - obecná a občanská škola v Jílovém;
magnesit - obecná škola v Keblově u Vlašimě;
železnou rudu obecná škola ve Vlastějovicích nad Sázavou, pp. Zruč.
8 nerostů rudy - státní doly v Příbrami.

Městský
přídavek
pražský.

Vánoční
nadílka,

stravování
mládeže.

Rada hlavního města Prahy výnosem ze dne 15/12 1925 č. 121 pres. pou-
kázala na občanský rok 1925 dobrovolný přídavek literním učitelům po 750 Kč,
učitelkám ženských ručních prací po 500 Kč.

Sociální péče hlavního města Prahy darovala chudým dětem obecné školy 25
párů botek a místní odbor Čsl. Červeného kříže 11 dětem. Péčí těchto korporací
dostávalo 30 dětí ve všední dny obědy, které vyvářeny byly v hostinci „U koru-
ny“, později v hostinci „Narůžku“.



Budova
školní.

Během prázdnin ve školní budově čp. 179 přepažena byla v I. poschodí
chodba zasklenou dřevěnou stěnou a oddělena tím předsíň učeben od schodiště a
záchodů. Záchody v téže budově zřízeny na splachování vodou, ale neučiněno opat-
ření pro vytápění jich v době silných mrazů, aby zařízení to mrznutím nebylo po-
škozeno. Ve všech 3 třídách této budovy rozšířeno bylo elektrické osvětlování po 1
páru žárovek.

Zjednodušená
docházka
školní.

Narozeniny
prvního

presidenta
republiky.

Svátek matek.

Na žádost místní školní rady zavedena byla na zdejší škole od 1. září 1925
zjednodušená docházka školní s vyučováním hlavně dopoledním po celý týden, dří-
vější prázdnina ve čtvrtek odpadla. Důvodem k tomuto opatření bylo, že při celo-
denním vyučování krátké 1 hodinové přestávky nestačily vzdálenějším dětem
k naobědvání se. Tato změna ve vyučovacím čase výjimečně schválena byla zemskou
školní radou v Praze ze dne 26. února 1926 č. I. - 44/3 ai 1926 č. 22.022 (výn.
okr. škol. výboru na Král. Vinohradech ze dne 15/3 1926 č. 1.341).

K 76. narozeninám presidenta republiky Tomáše G. Masaryka 7. března
1926 poučeno bylo žactvo při občanské nauce o významu našeho osvoboditele. Pří-
chylnost svou k tatíčku presidentovi daly děti najevo přiměřenou výzdobou míst-
nosti a přednesem básní a písní. Mimo to súčastnily se děti obecné školy 27. a
28. března divadelního představení „O silném kováři“ od Otakara Svobody, které
sehrály děti občanské školy na jevišti v hostinci „Na kovárně“. Žactvo V.a) a
V.b) třídy 6. března navštívilo městské divadlo na Král. Vinohradech, kde k poctě
pana presidenta republiky hrál se Šamberkův „Josef Kajetan Tyl“.

Děti navedeny koncem dubna k tomu, a by 1. neděli v květnu, t. j. 2. května
o svátku matek daly doma najevo úctu a lásku ke svým maminkám.

Biografická
představení,
divadla,
koncerty,
přednášky,
akademie.

Dne 17. dubna 1926 v biografu „Sokola“ u továrny Podhájských uspořádal
vzdělávací kroužek přednášku s obrazy magistrátního rady Beneše „Egypt a nové
objevy v hrobce faraona Tutenkhamena“, které se účastnilo žactvo IV. a V. tř.

Dne 17. června 1926 městská spořitelna na Královských Vinohradech uspo-
řádala zdarma pro žactvo v biografu „Sokola“ přednášku s filmy „Prací a spo-
řivostí k blahobytu“.

Dne 12. června „Sokol“ a pěvecko hudební spolek „Smetana“ tělocvičnou a
hudební akademií zahájily předletové slavnosti k VII. sokolskému sletu v Praze.

Dne 8. května vzdělávací kroužek za účinkování pěveckého a hudebního
spolku „Smetana“ a spisovatele pana Ignáta Herrmanna poskytl občanstvu hos-
tivařskému vzácný požitek pěvecko hudebně literární besedou, která posuzována byla



jako podnik prvořadý.
K divadelním jevištím v hostincích „U Červených“ a „Na Kovárně“ při-

byla v Hostivaři třetí scéna v biografu „Sokola“, kde občasně hrány divadelní
hry „Vzdělávacím kroužkem“. „U Červených“ obsazeno měli divadlo socialisté,
„Na Kovárně“ hrávali komunisté.

Dne 3. června na pozvání místního pěveckého a hudebního spolku „Smetana“
a učitelského sboru obecné školy koncertovali pro školní děti a širší veřejnost
v hostinci „Na Budíně“ Bakulovi zpěváčci z Prahy. Přednesené zpěvy a tance
v národních krojích s výklady ředitele pana Bakule z výchovného a výrobního
ústavu dětí zmrzačelých zanechaly u našich dětí a občanstva trvale nejlepší dojmy.

Výročí Fr.
Palackého

Na 26. květen připadlo 50. výročí úmrtí Otce národa, buditele a dějepisce
Frant. Palackého. Vzpomenuto ho bylo v úctě poučením žactva středního stupně
školního věku.

Konec restrikce
učitelstva; Anež.

Tomanová-
Macháčková

V dubnu 1926 skončena restrikce učitelstva v Čechách na základě výsledků
zápisů a zredukování tříd. Naše škola postižena byla tímto opatřením nepřímo
tím, že def. učitelka Anežka Tomanová-Macháčková, působiví posledně na obecné
škole dívčí v Brně „Na Křenové“ (viz str. 190) koncem školního roku 1924-5
vzdala se služby s odbytným.

Železnic. zastáv.
„H. Měcholupy“

Dne 15. května otevřena nová železniční zastávka pro osobní dopravu
„Horní Měcholupy“ v km 173.8 - 174, od stanice „Hostivař“ vzdálená 2 310 m.

Lijavec

Učitelský dům

Kanalisace

Telefonický
automat.

Dne 5. června spustil se nad Hostivaří lijavec trvající 19 hodin; napršelo 79
mm vody. Byl to největší dešť v Praze v posledních 120 letech. Spousty vody nej-
více řádily údolíčkem od Dolních Měcholup. Zatopen byl domek „Brejchovna“ a
Kefuxtovo zahradnictví.

Koncem srpna započato se stavbou obecního „Učitelského domu“ nájemního
u školy, hlavně aby odpomoženo bylo nedostatku bytů pro učitelstvo.

V červenci došlo ke kanalizační úpravě silnice ve svahu od mostku u
„Brejchovny“ směrem k nádraží.

Počátkem r. 1926 zaveden byl v Hostivaří jako jinde v Praze v telefonování
pro místní síť automatický provoz. Však veřejná hovorna pouliční se postrádá.

Léčebný fond. Od 1. srpna 1926 nabyl platnosti zákon o nemocenském pojištění učitelstva a
zřízen léčebný fond.



Sokolský slet.

Dar.

VIII. sletu sokolského zúčastnila se také naše mládež vystoupením při cviče-
ních žactva dne 6. června.

Žactvo V.a) třídy se třídním učitelem p. Janem Bachnou věnoval z třídního
fondu 115.26 Kč na žákovskou knihovnu

Dotace. Rada hlavního města Prahy poskytla místní školní radě pro obecnou školu
v občanském roce 1925 tyto dotace:
Na učebné pomůcky                 540,- Kč, na žákovskou knihovnu  382 Kč,
Na potřeby škol. pro nemaj. žactvo 2 274,67 Kč, na školní lékárničku    100 Kč,
Na potřeby k žen. ruč. pr.           562,- Kč, na výlety žactvu 5 tříd  200 Kč,
Na potřeby k ruč. pr. výchovným    525,- Kč, na učitelskou knihovnu   100 Kč,
Na inkoust pro žactvo              304,76 Kč, na učitelskou knihovnu   500 Kč,
Na potřebu pro ředitelnu a třídy    440,50 Kč.

Okresní výbor školní na Král. Vinohradech poskytl dotaci 260 Kč na
školní pomůcky.

Dar. Učitelský sbor z dobrovolných příspěvků věnoval na učitelskou knihovnu 83.90 Kč.
Vycházky
žactva

Dorost Čsl.
Červ. kříže

Dětská
besídka.

Vlastivědné a výchovné vycházky celodenní byly uspořádány ve školním roce:
13. února tř. V.a), V.b) na dětské představení baletní báchorky od M. Maeterlinka
„Modré ptáče“ v městském divadle na Král. Vinohradech.
8. května V.b) tř. do téhož divadla na pohádkové představení „Sen v noci svato-
janské“ od Wil. Shakespeara.
16. června III, IV, V.b) tř. do zvěřince Kludského ve Vršovicích.
23. června V.a) třída do Zbraslavě.

V V.b) třídě bylo 48 dívek členy Dorostu českoslov. Červeného kříže; ode-
bírány samostatně 2 ýtisky časopisu „Lípa“ a 2 výt. „Radost“. Dorost  vedením
učitelky Ludmily Mandlíkové obral si za úkol zlepšiti zdravotní stav třídy a do-
mova. Zavedeno bylo přezouvání žactva. Z obdržené vlny pro chudé děti upleteny
přezůvky, z látky ušity noční košile pro chudé. U příležitosti vánočního stromku
poděleny chudé děti šatstvem a prádlem.

Dne 20. června uspořádána dětská besídka této třídy s bohatým a velmi
zdařile provedeným dětským programem pro dospělé; druhý den opakována tato be-
sídka pro všecko žactvo a velmi se líbila.

mimořád.



Výstavka. V týž den konala se výstavka ručních prací výchovných, ženských ručních
prací a kreslení žactva I.a), I.b), III., IV. a V.a) třídy. Výstavka těšila se pozor-
nosti četného občanstva.

Docházka
školní a žák.
knihovna.

Školu návštěvovaly ve školním roce 1925-26 v 7 třídách (5 tříd postup. a 2
pobočky def.) 282 - 292 děti. Vyučovacích půldnů bylo 103.282; z nich bylo neza-
meškaných půldnů 96.653 = 93.58 %, zameškaných neomluvených 166 = 0.16 %. 611
dětí přečetlo 1.443 knihy ze žák. knihovny, čili průměrně četlo 87 dětí po 10 kni-
hách.

Zdravotní
stav žactva.

Zakončení šk. r.

Zdravotní stav žactva trpěl nakažlivými nemocemi v těchto třídách: I.a)b)
3.-11. října planými neštovicemi, I.b) 18.-27. list., II. 22. říj. - 1. list., I.b)a)
16.-21. února spálou, V.b) 22.-27. února, I.b) 9.-11. března záškrtem, V.b) 8.-17.
března spálou; v uvedených dnech pro desinfekci tříd nebylo vyučováno.
Školní rok zakončen 26. června. Vzpomenuto bylo žactvu smrti M. Jana Husi.

Třídní učitelstvo koncem šk. roku 1925-26 dle fotografie:

1) Stanislav Nolč
2) Jan Bachna
3) Bohuš Vacek
4) Frant. Vetengl
5) Lud. Mandlíková
6) Frant. Ludvík
7) Jaroslava
Dlabačová-Metlická


