1. světová válka a 28. říjen 1918
v hostivických spolcích
SOKOL
1914

hned na začátku války povoláno do pole
10 členů jednoty, postupně povoláno
celkem 36 členů

1915

nastudována Šamberkova hra Kulatý svět,
výnos 192 K věnován do fondu pro postavení
pomníku padlých (místo plánované sokolovny)

1917

oslava výročí 25 let od založení jednoty

1918

na 12. až 15. května plánovány společné oslavy
všech hostivických spolků k 50. výročí položení
základního kamene ke stavbě Národního divadla,
kvůli hladovým nepokojům na celém Kladensku
musely být o měsíc odloženy

28. říjen 1918 jest nejpamátnějším dnem v dějinách našeho národa.
V tento den český lid jednotnou vůlí zbavil se jha cizáckého,
prohlásil svoji československou republiku a v její čelo postavil
prvního presidenta Tomáše G. Masaryka. Dne 28. října 1918 řekl
český lid celému světu, že jest jedné vůle a že má jeden cíl. Den
tento jest závěrečným dnem české revoluce. V tento den lidé
uchváceni radostí a štěstím padali si do náruče, slzeli pohnutím, že
jim bylo dopřáno doby, kdy vláda českých zemí dostala se do rukou
našich. První den po prohlášení naší samostatnosti České Republiky
opustila místní vojenská posádka složená ponejvíce z občanů
národnosti německé vojenské objekty v Hostivici. Jen něco málo
vojínů zůstalo ve službě.
Jednotka naše hned přihlásila se ku strážní službě v práchovnách
(prachárnách) a ku službě v nádraží. Všichni bratří konali služby dle
potřeby ve dne i v noci, než poslány sem řádné oddíly vojenské.
Postaráno péčí bratra Josefa Kozáka a br. Tom. Chlupatého o nutné
potraviny pro vojsko zbylé zde v kasárnách.
V prvních dnech našeho národního osamostatnění započala svoji
činnost Česká Obec Sokolská, dne 29. října po době tří let násilného
svého rozpuštění vládou Rakouskou. Jen dál a dál.
V sobotu 21. prosince 1918 slavil svůj vjezd do Čech a do Prahy
první president Československé Republiky Tomáš G. Masaryk. Vjezd
tento byl triumfální, jemuž není rovno v dějinách světových. Z naší
obce uspořádán do Prahy průvod s hudbou, jehož zúčastnily se
spolky a organizace z Hostivice, Litovic a Jenče. Jednota naše
zúčastnila se korporativně, členové v kroji 10, v občanském 15
a sester 9 v obleku národním a dorost mužský i dorostenky.
Ku konci října počalo opět cvičiti žactvo obého pohlaví, leč
okolnostmi, jež se tomu stavěly v cestu, jako nedostatek světla,
uhlí, cvičení zastaveno po krátké době a odloženo až na jaro roku
příštího.
Svoboda jest chlebem, jež národové musí dobývati v potu tváří!
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