
1950-51 
 
Hostivařské školy zahájily nový školní rok slavností, za účasti rodičů, zástupců rod. sdružení, svých 
patronátů, zástupců továren a úřadů. 
Děti se shromáždily na školním dvoře, zazpívaly píseň „Práce“ a vyslechly projev m. šk. dr. Z. 
Nejedlého, proslov řed. střední školy s. Nového, který shromážděný představil oficielně novou 
ředitelku školy s. Kudrnovou. Tato vytýčila ve své řeči k dětem i dospělým heslo školy 
„Sto procenty ve výsledku 
plníme svou pětiletku,“ 
podle kterého celá škola bude jistě s úspěchem pracovat. S dětmi své třídy předvedla „Mírové pásmo“ 
a zazpívala novou hymnu národní školy. Po bouřlivém potlesku následovaly projevy všech hostí a to: 
patronů nár. školy (nár. podnik Tonova) 

s. Párys, s. Hovorka, súředník s. Kačaba, 
patronů střední školy (nár. podnik Tos.) 

s. Limda, úředníka s. Vinše a s. Fialy, 
s. Kadlecové za Radu žen, 
s. Skály, předsedy rodič. sdružení a  
s. Novotného, kulturního patrona. 

Všichni přislíbili svou pomoc škole  přáli všem dětem úspěch do celoroční práce. 
Slibem pionýra Fialky a státní hymnou byla slavnost zakončena. 
 
Učitelé: 
1.a Hedvika Tarabová-Roušarová 
1.b Tomáša Peňazová 
1.c Marie Vinopalová-Koppergerová 
2.a Anna Myšáková 
2.b Anna Procházková-Steklá 
2.c Jana Doubková 
3.a Miluška Částková 
3.b Veronika Janoušková 
4.a Jarmila Kolářová 
4.b Marie Kudrnová 
5.a Jelena Pluhařová 
5.b Josef Kříž 
 
Oslava „Dne horníků“ byla pořádána 9. září. Novou kulturní patronku s. Štechrovou uvítala ředitelka 
s. Kudrnová. 
Slavnostní program zahájil s. Kříž svým referátem - uhlí je krví průmyslu -. Pořadu se zúčastnily činně 
všechny třídy druhými počínaje. 
Program: 
1. Projev         s. Kříž. 
2. Nová práce - píseň - 5.a. 
3. Havířská sbor. Recitace - 3.b. 
4. Havíř - báseň - 3.a. 
5. Lid - sbor. Recitace - 4.b. 
6. První den na směně - sb. rec. 4.a. 
7. Pásmo 2.b. 
*8. Vyhlášení závazků - předs. Ž. O.  

                                                
* Předsedové Ž. O. vyhlásili slavnostní závazky svých tříd. Jsou to: 
2.a Budeme dbáti o čistotu sešitů, knih, rukou a celého těla. 
2.b Nasbíráme v září 330 kg sběru.  - Nikdo v naší třídě nebude mít 5 ani 4. 
2.c Budeme přicházeti do školy včas. Zlepšíme se ve čtení. 
3.a Naše třída bude v září bez jediného pohozeného papírku. Nasbíráme 400 kg odpad. 
3.b Zlepšíme prospěch ve čtení. Každý žák pečte aspoň 2 knihy za měsíc. Sebereme 200 kg sběru. 



9. 9. 1950. 
 
Po programu vylíčila své dojmy z uhelné brigády nová patronka školy s. Štechrová. 
„Písní práce“ byla slavnost zakončena. 
 
Životopisy nových členů sboru učitelského: 
Jana Doubková, učitelka na 7. národní škole v Praze - Hostivaři, se narodila 9. V. 1919 v Sopovicích, 
okres prachatický. Vychodila pět tříd národní školy a čtyři třídy střední školy v Čechticích u Vlašimě. 
V r. 1934 složila přijímací zkoušku na uč. ústavu v Praze I. kde také v r. 1938 vykonala zkoušku 
dospělosti. Od 1. září 1938 do 15./3. 1942 vyučovala římskokatolickému náboženství na nár. škole 
v Modřanech a v Hostivaři. Od 15. března 1942 do 15. září 1942 praktikovala na 1. nár. škole 
chlapecké a dívčí v Nuslích. Od 15. září 1942 do 31. srpna 1843 vyučovala na 1. nár. škole v Michli. 
Na jaře tohoto roku vykonala zkoušku uč. způsobilosti. Od září 1943 až do r. 1945, kdy byla vlast 
osvobozena od fašistů, učila na nár. škole v Záběhlicích. Na podzim 1945 byla přeložena z moci 
úřední do pohraničí na okres šluknovský, kde v Dolní Poustevně byla tři roky. V roce 1948 byla na 
vlastní žádost přeložena zpět do Prahy.  
 
Anna Myšáková, učitelka na 7. nár. škole v Praze 10 - Hostivaři, se narodila 9. 2. 1907 v Čes. Lípě. 
Vychodila 5 tříd obecné školy, tři třídy měšťanské, 2 roč. rodinné a živnostenskou pracovnu pro šití 
šatů v Praze. Po 12 měsíční živnostenské praksi a po vykonání přijímací zkoušky absolvovala ústav 
pro vzdělání učitelek odborných škol v Praze -Karlíně (obor šití šatů), kde také r. 1927 vykonala 
zkoušku uč. dospělosti s vyznamenáním. Od 1. září 1927 do 31. srpna 1929 vyučovala na od. Škole 
pro ženská povolání v Přerově. Od 1. září 1929 vykonala další rok živnostenské prakse a v květnu r. 
1930 složila zkoušku učit. způsobilosti pro vyuč. na odb. školách pro žen. povolání. Od 1. září 1930 
vyučovala na odl. školách pro žen. povolání v Turč - Sv. Martině (4 roky), Ml. Boleslavi (7 roků), 
v Praze I. Alešovo nábřeží (4 roky), v Praze II. U půjčovny (4 roky). Od 1. září 1949 byla přeložena na 
vyšší školu soc. zdravotní v Praze VII. Šimáčkova 14 a přikázána k výkonu služby do oboru 
působnosti referátu pro školství, osvětu a těl. výchovu ONV v Praze 10 - Strašnicích. Od 1. listopadu 
1949 vyučuje na 7. nár. škole v Praze 10 - Hostivaři. 
 
Tomáša Peňázová, se narodila 25. ledna 1925 v Brtnici u Jihlavy. Absolvovala nár. školu od r. 1931 - 
36, měšťanskou od 1936 - 40, odb. škola pro žen. povolání od r. 1940 - 43, škola pro pěstounky 1943 - 
44. Od r. 1943 do r. 1944 byla učitelkou městských družin v Michli a na Žižkově. Po zkoušce přijata 
do III. roč. učit. ústavu, kde složila zkoušku dospělosti r. 1948. Studuje na ped. fakultě II. obor češtinu 
a dějepis, slož. I. stát. zkoušku z češtiny. Od r. 1949 - 50 byla učitelkou zvláštní školy ve Vinoři. 
Učitelkou 7. nár. šk. v Hostivaři od šk. r. 1950. 
 
Marie Vinopalová-Koppergerová se nar. V Praze 13. prosince 1898, navštěvoval obecnou, 
měšťanskou, IV. a V. roč. střední školy v Praze VII. Absolvovala učitel. ústav v Praze, kde složila 
maturitu v r. 1918 s vyznamenáním. V r. 1918 byla ustanovena jako výp. učitelka na šk. ve Vlkově 
okres Poděbrady, odkud přestoupila do stát. služby, nejprve na Řed. st. drah v Praze, později do Pošt. 
úřadu šekového. Po provdání vystoupila ze služby r. 1925. Roku 1948 a to od 15. XII. 1948 
hospitovala na mateřské škole v Záběhlicích, (dřev. pavilon.) 1. 9. 49. byla ustanovena na mateřské 
škole v Zahradním městě, pak jí byla přikázána za působiště 7. nár. škola v Hostivaři 1. 9. 1950. 
 
Jelena Pluhařová, narodila se 3. října 1929 v Ústí nad Labem. Život menšiny se soustřeďoval 
v Sokole, proto chodila od 4 let do Sokola. Do r. 1938 žila s rodiči v Ústí a chodila do školy. Na 
podzim r. 1938, při okupování pohraničí Němci, odstěhovala se s rodiči do Prahy . Zahrad. města; kde 
chodila do 4. a 5. tř. nár. školy. V létech 1940 - 48 studovala na reál. gymnasiu v Praze XII., kde 
maturovala r. 1948. Chtěla studovati těl. výchovu, ale z finančních důvodů nastoupila službu u okres. 

                                                                                                                                                   
4.a Přebereme patronát nad I.c a odpracujeme 62 hod. při podzim pracích na st. statku. 
4.b Sebereme 1000 kg sběru a odpracujeme 66 hodin na státním statku. 
5.a Nasbíráme 800 kg odpadků. Převezmeme patronát nad 1.b. 
5.b Převezmeme patronát nad 1.a. Sebereme 400 kg odpadků a odpracujeme 80 hod. při podzimních pracích. 



soudu civil. v Praze. V prosinci 1949 byla přeložena na ministerstvo spravedlnosti. Od července 1950 
byla na vlastní žádost přejata do služeb ÚNV hl. m. Prahy. V červenci absolvovala kurs abiturientů 
škol II. stupně pro přípravu učitelů na nár. šk. a od 1. září 1950 byla přidělena na 7. nár. šk. v Praze 10 
- Hostivaři. 
 
Miluška Částková narodila se v Praze 12. X. 1931 V Hostivaři chodila 4 roky do obecné školy a 4 
roky do školy měšťanské. V roce 1945 vstoupila do kvarty reál. gymnasia v Praze XIV. - Michli a zde 
skládala také zkoušku dospělosti. Od 1. září 1950 učí na 7.nár. školy v Praze 10 - Hostivaři. 
 
Oslava „Dne naší čsl. armády“ byla uspořádána 3. X. Jako hosté se dostavili dva členové 
důstojnického sboru a kulturní referentka s. Štechrová. 
Program: 
Uvítání hostů. 
Mírové pásmo       4.b. 
Píseň Čapajev       5.a. 
Píseň Na tú sv. K. 5.b. 
Jeden z hostů, důstojník čsl. armády promluvil k dětem  významu naší armády a jejím úkolu. Pak 
vybídl děti, aby se vyptávaly na vše, co má vztah k vojákům a co je zajímá. Odpověděl zevrubně na 
četné otázky. 
Provoláním zdaru naší armádě a presidentu Gottvaldovi byla slavnost zakončena. 
 
Bývalý patronát nad naší školou OBUS dal naší škole velký dar. Zaměstnanci tohoto podniku věnovali 
70.000 Kčs, s přáním, aby za tyto peníze byly zřízeny věci trvalé hodnoty sloužící škole. 
Národní škola v Hostivaři poslala tento děkovný dopis: 
Vážení přátelé! 
Dovolte nám, abychom několika slovy vyjádřili svůj dík nad Vaším darem. Slibujeme, že za tyto 
peníze pořídíme to, co naše škola nutně potřebuje a co tu zůstane i pro děti Vašich dětí.  
Litujeme, že Vás ztrácíme. Přejeme Vám však v nových pracovištích hodně zdaru při plnění pětiletého 
plánu. 
Pětiletce zdar! 

Vaše děti a učitelé 
ze 7. nár. školy v Praze 10 - Hostivaři. 

 
7. listopadu oslavovaly děti sedmé národní školy  děti zvláštní školy výročí Velké říjnové revoluce 
spolu se svými patrony a některými maminkami. Program slavnosti byl bohatý obsahově a zajímavý, 
zajímavý proto, že děti řídily samostatně své sbory jak při zpěvu, tak i při recitaci. Poprvé se činně 
zúčastnily programu děti z prvých tříd. 
Program: 

1. Leninská pravda. 
2. Proslov. 
3. Píseň Svobody. (pěv. krouž.) 
4. Pásmo I.a. 
5. Sedmý listopad. (rec. 3.b). 
6. Raz, dva, tri. (rus. pís.) 5.b. 
7. Pásmo I.c. 
8. 28. říjen. (sb. rec.) 2.b. 
9. Směle tovaryši (rus. pís.) 4.b. 
10. Soudruzi... 3.a 
11. Mladý republikán (rec. kr.) 
12. Partyzán (pís.) 5.a. 
13. Sedmý listopad. (sb. rec.). 4.a. 
14. Hymny. 

Naše kulturní patronka pověděla dětem několik upřímných slov na rozloučeno, čímž byla slavnost 
zakončena.  
 



Československý svaz žen - odbočka Hostivař uspořádal v neděli 3. XII. 1950 v Kulturním domě 
„Dětskou estrádu, na které účinkovali mimo žáků národní školy, žáci mateřské školy, žáci střední 
školy, tělocvičná jednota „Sokol“, a hudební sbor ROH. 
Národní škola v Hostivaři se zúčastnila slavnosti korporativně, všechny třídy a všichni učitelé- 
Program: 7. nár. školy: 
1. Malé pásmo z písní. Báseň.    1.a 
2. Dua tanečky.                           2.a. 
3. Pásmo o brigádě.                     1.c. 
4. Tanec těl. kroužku. 
5. Píseň brigády, 2 tanečky.        1.b. - 4.b. 
6. Práce doma a ve škole.            2.c, 
7. 3 písně.                                    5.b. 
8. Staročeský obyčej novoroční.  2.b. 
9. 2 básně.                                    3.b. 
10. Mladý republikán.-Dělnický vlak. čcc.k. 
11. 2 básně.                                 3.a. 
12. 2 zdramatis. básně.                4.b. 
13. Zdramat. pohádka.                4.a. 
14. Písně národní.                       Pěv. kr. 
 
Dne 21. prosince jsme oslavili 71. výročí narozenin největšího bojovníka za mír J. V. Stalina tímto 
programem: 
Program: 

1. Proslov. 
2. Malé . pásmo.              1.a 
3. Ruské písně: Kalista... 4.b 
4. Pionýři Stalinovi          4.a 
5. Recitace: Stalin.           3.a. 
6. Recitace: Předpony ni a ne.  

Písně národní,                 5.a 
7. Ruská píseň: Mnogo sil. 5.b. 
8. Báseň: Znám Stalina 

Povídka: Stalinova podobizna  
9. Národní písně.                       4.b. 
10. Recitace: Pozdrav Stalinovi.  5.b. 
11. Recitace: Stalinovi - recit. kroužek. 
12. Hymny. 

Slavnosti se zúčastnili patroni školy a kult. referentka. Hosty uvítala předsedkyně žák. organisace. 
Slavnost zakončila kult. referentka projevem, ve kterém přislíbila další pomoc patronátu škole. 
 
 
Do třetího roku pětiletky! 
 
Začátek třetího roku pětiletky byl zahájen slavnostními pochody a recitací básně „Miliony holubiček“ 
od Marie Pujmanové.  
Proslov měla ředitelka školy s. Kudrnová. Promluvila o akci karlínských pionýrů, jak se o ní vyslovil 
přes. Gottwald. 
Pak řekla dětem několik vět zástupkyně ONV kulturní referentka Štechrová a předsedkyně ŽO.  
Páté třídy zazpívaly budovatelské písně. Slavnostní úvod byl zakončen státními hymnami. 
 
Delegace 7. národní školy pozdravila 20. I. mírový sjezd obránců míru touto zdravicí: 
My, zástupci národní školy v Hostivaři, přišli jsme Vás, naše bojovníky za mír, srdečně pozdravit. 
Prosíme Vás, nedopusťte, aby byla válka! Máme z ní strach a nechceme, aby naši tatínkové musili 
bojovat, aby naše maminky trpěly a naříkaly, nechceme, abychom my, děti, musely míti hlad, aby byli 



lidé zabíjeni, domy a města ničeny. Slibujeme Vám, že nebudeme žádným jídlem plýtvat, že si chleba 
budeme vážit, protože víme, co práce dá, než se vypěstuje obilí. 
Chceme se učit v klidu, 
chceme si hrát, 
chceme se radovat! 
Prosíme Vás, umožněte nám pěkné dětství! 
Vašemu sjezdu přejeme 
mnoho zdaru! 
 
Sekretariát 1. sjezdu obránců míru převzal tuto zdravici a poslal nár. škole v Hostivaři toto 
poděkování: 
 
7. nár. škola v Hostivaři. 
Sekretariát 1. sjezdu obránců míru v ČSR převzal pro předsednictvo sjezdu pozdravy a jeho jménem 
všem dětem za pozdravy děkuje.  
V Praze dne 20. ledna 1951. 

Podpis nečitelný, 
vedoucí sekretariátu. 

 
Ministerstvo školství věd a umění vydalo k 1. únoru nový školní řád pro jednotné školy a zkušební 
řád. Je to významná pomůcka pro učitele i žáka. 
Žáci naší školy byli s novým řádem důkladně seznámeni a v 5minutovkách byla jim jednotlivá 
pravidla řádně vyložena. 
 
24. února byl výzdobou a vhodnými projevy oslaven den Vítězství lidu v r.1948. 
8. března byl oslaven Mezinárodní den žen. Děti zhotovily různé dárečky pro své maminky, které 
v tuto dobu přišly do školy na hospitaci. Byl to den otevřených dveří na celé škole. 
 
1. máje byla škola vyzdobena prapory a holubicemi míru. Učitelé se zúčastnili společného průvodu a 
veřejných oslav. 
 
9. května v Den vítězství byli pozváni naší školou do slavnostně vyzdobené tělocvičny všichni naši 
patroni i zástupci dělníků z továre, kulturní referentka a rodiče. 
Hosty uvítala předsedkyně ŽO školy. 
Program byl následující: 
Program: 

1. uvítání hostů . Předsedkyně ŽO školy. 
2. 4.b. - dvě ruské písně, recitace. 
3. Proslov. 
4. Báseň o Stalinovi  1.a 
5. 3.a Rudé armádě - recitace. 
6. 1.a - pásmo. Nové obchody. 
7. 2.abc - recitační pásmo se zpěvem. 
8. 3.b. - recitace. 
9. 1.c - pásmo. 
10. 4.a. - recitace. 
11. 1.b - píseň O svobodě. 
12. 5.b  písně a tanec. 
13. 5.a  recitace - dvě písně. 
14. Hymny. 

V závěru slavnosti promluvila k dětem kulturní referentka Štechrová. 
 
Ve dnech hlasování za Pakt míru a to od 26. V. až 4. VI. promluvila o významu boje za mír ředitelka 
školy rozhlasem. V 5minutovkách promluvili o významu boje za mír učitelé školy. 
Učitelé i žáci uzavírají závazky zaměřené k úspěšnému zakončení školního roku.  



 
Školní rok 1950 - 51 byl zakončen slavnostní estradou v Kulturním domě.  
Slavnost zahájila 5.a písněmi českými i ruskými. 
Následoval proslov ředitelky s. Kudrnové. Ve svém referátě zhodnotila celoroční práci všech učitelů, 
práci školníka a jeho pomocnic, družiny, práci SRPŠ a PO, práci kulturních i hospodářských patronů. 
Za nejlepší třídu v soutěži o prospěch byla prohlášena 1.a (průměr                   .) 
Nejvíce uspořila II.a, která vyhrála cenu ve spoření. Uspořený obnos byl           Kč za rok. 
Nejlepší sběr docílila 4.b a to         kg. 
 
Program: 

1. Pět písní. 5.a 
2. Proslov ředitelky školy. 
3. Pracovní znělka 1.a. 
4. ŽO. 
5. Zpěvné pásmo 1.c. 
6. Sborová recitace 3.b. 
7. Babička vypravuje 1.b. 
8. Národní písně 3.a. 
9. Traktor (sbor. rec.) s tanečky 1.a. 
10. Pásmo recitací a tanců 4.a. 
11. Písně 4.b. 
12. Společný výstup 2. tříd. 

 
 


