Městské slavnosti Hostivice - 750 let Litovic – sobota 3. září 2016

Městské slavnosti, které se budou konat v Hostivici dne 3. září 2016, mají tento rok speciální
rozměr. Město si letos připomíná 750 let od první zmínky o jeho významné části – Litovicích.
Městské slavnosti nicméně budou tentokrát svou velikostí a událostmi v Hostivici daný
zářijový den výjimečné. V současné době se připravuje rozsáhlá historická monografie, která
bude reflektovat vývoj a význam Litovic včetně dalších historických souvislostí a křest tohoto
díla je plánován právě na 3. září.
Mimo jiné se v rámci slavností uskuteční řada doprovodných akcí. Den odstartuje slavnostní
příjezd parní lokomotivy, která bude v Hostivici zastavovat průběžně až do podvečerních hodin,
na vlakovém nádraží bude navíc připraven pestrý program pro děti i dospělé v organizaci
zvláštních vlaků, soutěží a prohlídek vozů. Následně se městem uskuteční jízda historických
autobusů a motocyklů, která bude končit na náměstí u hostivického zámku. Zde bude
slavnostně otevřena nová Městská knihovna Hostivice.
Blízko železničního nádraží budou mít své stanoviště farmáři se svou bohatou nabídkou.
Na náměstí dále proběhnou závody sborů dobrovolných hasičů z celého kraje. Vedle
zmíněného křestu monografie na náměstí proběhne boxerská exhibice supertěžké a střední
váhy.
Jako hlavní hudební ansámbl se představí band Ivana Mládka, dále např. progresivní rock
Letů Mimo.
Koncepce městských slavností nevybočuje z tradičních pivních, které každoročně v Hostivici
probíhají. I letos budou moci návštěvníci ochutnat skvělé pivní moky z malých a středních
pivovarů včetně bohatého občerstvení.
Samozřejmostí je prezentace místních organizací a spolků, které budou představovat svou
činnost. Úspěšnost hostivických slavností podtrhuje skvělá účast na posledních dvou
ročnících, kdy se i v těžké konkurenci okolních akcí, přijelo do města vždy podívat přes 4.000
lidí.
Pro návštěvníky bude v rámci hostivických slavností organizován provoz historických autobusů
na zvláštní lince 750 Praha, Zličín (metro) – Hostivice, Ve Vilkách a zpět v rozsahu provozu cca
11:00 – 18:00. Historické vozy se rovněž budou účastnit slavnostní jízdy městem od 9:45
hod. Autobusy budou jezdit v intervalu 20 minut. Přeprava zdarma.
Nejenom železniční nadšenci mohou na slavnosti přijet parním vlakem, taženým
„Čtyřkolákem“, na své si přijdou i děti. Jízdné je dle tarifu ČD.

Na závěr slavností bude uspořádán ohňostroj, který ukončí slavnostní atmosféru akce.

Jízdní řád zvláštní autobusové linky 750:

Jízdní řád parního vlaku 434.2186 + 5x Ce:

Program slavností:
08:38 – Odjezd parní lokomotivy z nádraží Praha-Vršovice
09:30 – Příjezd parní lokomotivy na nádraží Hostivice
09:45 – Slavností jízda historických motocyklů a autobusů skrz Hostivice (od nádraží Hostivice)
10:00 – Zahájení slavností a slavnostní otevření Městské knihovny Hostivice (Husovo náměstí)
11:00 - 12:00 – Přednáška o rychlodráze Praha – Letiště Václava Havla – Kladno (Sokolovna)
12:00 - 15:00 – Závody Sboru dobrovolných hasičů Hostivice
15:00 – Křest historické monografie Litovice 750 let
15:30 – Boxerská exhibice
16:00 – Aerobic Lenky Píchové
16:30 – Radek Kurc & Friend´s
17:15 – Vystoupení oddílu TeamGym Hostivice
17:30 – Hudební skupina Ampér
18:30 – Vystoupení ZUŠ Hostivice
19:00 – Hudební skupina Lety mimo
20:30 – Hudební skupina Ivan Mládek a Banjo Band
22:00 – Slavnostní OHŇOSTROJ
22:15 – 23:45 – Hudební skupina Lokomotiva

