
Scénář Ivan Holata 
¨ 

Zpracovali: Kateřina Pokorná, Natálie Haišová, ZŠ Čestmíra Císaře, Hostomice 
 
Natálie: Pan Holata byl dlouhodobě pracovníkem Severočeských dolů v Bílině. Po 
letech práce řidiče nákladního auta se stává starostou Městyse Hostomic. 
 
Kateřina: V srpnu 1968 si jeho rodiče koupili osobní automobil, se kterým se jeli 
pochlubit příbuzným na Slovensko. 
 
Pamětník: 55:26 – 55:42 Jednou ráno jsem se vzbudil a všichni dospělí byli u rádia 
a poslouchali. A nad náma furt něco hučelo, tak jsme jako děti vylezly a tam už létala 
sovětská, ruská letadla do Prahy. 
 
Natálie: Rodiče pana Holaty byli ze situace vystrašení a báli se co bude. Rozhodli se 
hned vrátit domů a cestou se dostali do kolony vojenských aut a tanků. 
  
Pamětník: 55:59 – 56:16 Můj otec řídil a říkal, já už jedu 80 a ten tank je furt za 
mnou, tomu nešlo tomu uhnout mezi tou kolonou. Ale byla to nejrychlejší cesta z toho 
Slovenska, vždycky  se to jezdilo 8 – 10 hodin a teď snad jen 7 hodin. 
 
Kateřina: Tento zážitek pak ovlivnil další život rodiny pana Holaty. 
 
Pamětník: 56:24 – 56:49 Otec byl  člen KSČ, takže když jsme přišli domů, vyspal se, 
druhý den šel na okresní výbor komunistů, tam jim položil průkazku, že skončil. No a 
mělo to za následek to, protože soudruzi byli mstiví a jsou do tedka, takže můj bratr 
se nedostal na střední školu. Já jsem tam ani nešel, protože já bych se tam vůbec 
nedostal. 
 
Natálie: S Hostomicemi je spojeno jméno pana Čestmíra Císaře, ministra školství 
vlády ČSSR, po kterém je pojmenována naše škola. Pan Holata čestný název školy 
zařizoval a pozval pana Čestmíra Císaře v roce 2013 na školní slavnost k otevření 
školy po opravě. Těšil se  na osobní setkání s panem Císařem, kterému bylo v té době 
93 let. 
 
Pamětník: (1:15:45 – 1:16:11) Když už to bylo vše na dobré cestě, já už jsem s ním 
telefonem hovořil. Říkám, že bude otevření školy po opravě. Už jsem věděl, že v 9:00 
hodin mám stát autem u něj před barákem v Praze, že ho naložím, odvezu. Den před 
tím mi volala jeho ošetřovatelka na úřad, že to asi padlo, že ho ve vážném stavu 
odvezli do nemocnice. A on asi za dva dny zemřel.      
 
Kateřina:  Pan Holata působí jako starosta městyse Hostomice již dvanáctým rokem. 
Ve volném čase rád zahradničí,  kutí a velmi ho zajímají veteráni. Ve svém životě se 
řídí motem: „Chovej se k lidem tak, jak bys chtěl aby se chovali oni k Tobě.“           
 


