Historie Foustkovy vily – Karel Drvola (kurátor Sládečkova muzea Kladno)
Ulice Dr. Foustky i samotná „Foustkova vila“ v čp. 806 v
Kladně – Kročehlavech odkazuje na bydliště a lékařskou
ordinaci MUDr. Zdeňka Foustky (1873 – 1948). Tento muž
patří k významným kladenským osobnostem, stýkajícím se se
špičkami československého prvorepublikového politického i
kulturního života. Po vystudování gymnázia v Brně (jeho otec
Vilém v Brně založil v roce 1861 první ryze českou
knihtiskárnu) a všeobecného lékařství na UK v Praze se Zdeněk
Foustka stal v roce 1902 všeobecným lékařem v Kladně, resp. v
tehdejších samostatných Kročehlavech (později též železničním
a báňským lékařem). Po narukování do rakousko – uherské
armády byl v srpnu 1914 zajat na ruské frontě. V letech 1915 –
1921 působil jako lékař čs. legií v Rusku. Dosáhl zde hodnosti
plukovníka a zdravotního náčelníka celého Dálného východu
(mnohokrát vyznamenán např. čs. válečným křížem). Po válce
velmi oblíbený a populární kročehlavský lékař, v letech 1921 –
1948 (samozřejmě s pauzou v období Protektorátu) předseda
kladenské jednoty Československé obce legionářské (aktivní i v ústředním předsednictvu
legionářské obce), který byl přímo ztělesněním celého kladenského legionářského hnutí. Ve
dvacátých letech též místostarosta kladenské sokolské župy a její zdravotník, politicky činný
v sociálně demokratické straně. Osobní přítel T. G. Masaryka (člen jeho lékařského konzilia).
Během 2. světové války odbojově pracoval proti okupantům (v roce 1939 vězněn v
německých koncentračních táborech). Od května
1945 člen kročehlavského národního výboru.
Zemřel ve své vile dne 17. srpna 1948 a s rakví
zesnulého se přišly na poslední cestě o dva dny
později rozloučit zástupy kladenských občanů,
Sokolové, legionáři, baráčníci, železničáři a
členové mnoha dalších spolků a úřadů. Byl to v
Kladně jeden z posledních svobodných projevů
odkazující na prvorepublikové tradice naší
republiky.
Foustkova starší sestra Olga (1870 – 1927) se provdala za filozofa a politika Františka
Drtinu (1861 – 1925), blízkého spolupracovníka T. G. Masaryka. Manželům se mj. narodil i
syn Prokop Drtina (1900 – 1980), známý právník a politik, tajemník prezidenta Edvarda
Beneše a v letech 1945 – 1948 ministr spravedlivosti. Po komunistickém puči byl jako
národní socialista perzekuován a vězněn (1948 – 1960). Druhá z Foustkových sester
Bronislava (1861 – 1942) se provdala za významného prozaika, novináře a senátora Jana
Herbena (1857 – 1936), spolupracovníka T. G. Masaryka. Sama pracovala jako pedagožka,
spisovatelka knih pro děti a překladatelka z ruštiny a francouzštiny. Ve světě se neztratili ani
potomci Zdeňka Foustky. Syn Radim (1907 – 1960) se stal uznávaným právníkem a
profesorem Právnické fakulty UK a Vysoké školy politických a hospodářských věd. Dcera
Eva (1911 - 1977) vystudovala Státní konzervatoř v Praze a stala se herečkou a divadelní
režisérkou (z filmových rolí např. úloha jedné z rekreantek v Dovolené s Andělem), jejím
druhým manželem se v roce 1951 stal slavný herec Josef Kemr (1922 – 1995).

