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ÚVOD
Tělocvičná jednota Sokol Hostivice vznikla v roce 1892 a patří po Hostivítu a sboru
dobrovolných hasičů k nejstarším hostivickým spolkům. Svoji pamětní knihu jednota
nezaložila hned při vzniku, ale natolik brzy (podle zápisu v této pamětní knize nejspíše
v roce 1909), že zapisovatel ještě dokázal sepsat, jak jednota vznikala. Využil k tomu
vzpomínky pamětníků i zápisy ze schůzí. Tato nejstarší kronika zachycuje období let 1892
až 1912, tedy první dvě desetiletí činnosti. Seznamy činovníků a nekrology na konci knihy
byly doplňovány i později.
Přepis zařazený do tohoto svazku Pramenů k hostivické historii je doplněn aktuálními
poznámkami pod čarou, které vysvětlují některé pojmy či upřesňují popisovaná místa,
případně opravují uváděné údaje, pokud byla jejich nesprávnost bezpečně zjištěna z jiných
pramenů. Přepis zpravidla zachovává původní slovosled a některé jazykové zvláštnosti,
pouze na některých místech byla v zájmu lepší srozumitelnosti upravena interpunkce
a shoda podmětu s přísudkem. Označením […] jsou řešena místa s údajem chybějícím
v originálu. Nejčastěji se to týká číselných údajů, k jejichž zjištění se již kronikář nevrátil.
Pamětní kniha nemá číslované stránky.
Pamětní kniha je majetkem Tělovýchovné jednoty Sokol Hostivice.
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Adolf Hejduk
Až v budoucí kdos otevře tě chvíli,
až spáti budou, kdo tě založili,
až budou v hrobě už jak troud a prach,
ty kniho budiž svědkem jejich snah.
O jejich stáří svědč a jejich mládí,
svědč jak se bratrsky kdys měli rádi,
jak ty kdo pro ně pracovali, ctili,
jak vděčni za vůdcovství vůdcům byli,
jak ctili vlast i přes nástrahy svodné,
jak milovali svoje kraje rodné
jak chránili své sady a své domky
jak dbali zachovat je pro potomky.
Svědč jejich lásku pro veškerý rod,
svědč jejich hněvu na zákeřnický svod,
svědč ducha povzletu a horoucnosti krve
buď, aby byli zas jak otci prve,
než po návalu nesvornosti ran
Čech vykrvácel v boji u Lipan;
než zavalilo jej vlastní krví moře,
na pražském náměstí a Bílé Hoře.
Svědč kniho všemu slovanskému světu,
svědč předkův jarosti a sokolímu vzletu
svědč kniho, po nás kdo tě spatří, všem
že Čech ve svém nadšení je Sokolem!
Že jím chce věrně vytrvat a žít
a nad odkazy práv svých věrně bdít,
byť vlastní hlavu za to musil dát,
že kde stál otec dřív, též syn vždy bude stát.
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Vznik a založení
tělocvičné jednoty Sokol v Hostivici.
První počátky, kdy v naší obci počalo se pomýšleti na založení Sokolské jednoty,
spadají do roku 1890.
V čase tomto častěji vedeny ve společnosti rozhovory o myšlence sokolské, až
konečně věrní přátelé této pánové Ladislav Novotný ze Břvů, Antonín Šprunk z Hostivice
a Josef Kalous ze Sobína se dohodli na tom, že pokusí se o to založiti Sokol v Hostivici.
V úmyslu tomto požádal pan Ant. Šprunk starostu jednoty břevnovské br. Jana Kolátora
a náčelníka téže jednoty br. Jana Petáka, by přišli do schůze, jež za účelem založení
jednoty svolená do hostince pana Václava Bubníka,1 a zde o myšlence sokolské živě
promluvili. Bratři žádosti vyhověli a v stanovený den sešlo se těchto několik přátel v sále
hostince výše jmenovaného a čekali na zahájení schůze. Čas ubíhal, nikdo nepřicházel do
schůze, co zatím dole v místnosti hostinské sešla se četná společnost místního občanstva
a bavila se po svém spůsobu.
Nemohouce se dočkati větší návštěvy schůze, odhodlal se pan Šprunk a dvakráte
vyzval shromážděné dole občanstvo ku návštěvě schůze. Leč oboje vyzvání vyznělo na
plano, žádný z přítomných se nehýbal. Tu povstal přítomný četnický závodčí František
Kozlík a pravil: „Pánové, půjdeme nahoru, co by ti páni, jež z Prahy sem přijeli, si o nás
pomysleli.“ Toto řízné a důkladné vyzvání účinně pomohlo.
Mnoho přítomných občanů se zvedlo a odebrali se nahoru do schůze, kteráž po
uklidnění přibylých panem Šprunkem zahájena.
Slova pak ujal se br. Kolátor, promluvil o myšlence sokolské a založení Sokola
v Hostivici. Po vzešlém rozhovoru ustanoveno komité pro založení jednoty, jež tvořili
pánové: Pavel Šafařík stavitel, Josef Pelc obchodník, Josef Chlupatý rolník, Antonín Šprunk
holič, Antonín Ibl kovář všichni z Hostivice, dále Josef Kalous rolník ze Sobína a Ladislav
Novotný rolník ze Břvů. Řízením celé akce pověřen pan Antonín Šprunk z Hostivice.
Než sotva bylo po schůzi, již byly na mnoze jiné názory a pánové zvolení do
zařizovacího výboru zříkali se svých funkcí. Obecenstvo naše nebylo dosti schopné ku
porozumění myšlence tak krásné a ideální, zvláště když bylo v přednášce řečníkem
poukázáno na vydání, jež se založením jednoty jest spojeno.
Horleno živě pro založení dobrovolného sboru hasičů a poukazováno na jeho
důležitost v obci. Když pak náhodou v té době vypukl v obci místní požár a stodola pana
Jos. Trýba čp. 20 lehla popelem, uznána důležitost jeho a sbor hasičů hned na to založen
a silně podporován občanstvem.
Tak učiněn tento první pokus založení Sokola v Hostivici bezvýsledným, ale v mysli
mužů, jež opravdově o sokolství se u nás zajímali, nadšení neutuhlo. Čekáno na dobu
příhodnější k účeli tomu pak šťastnější.

1

Václav Bubník byl nájemcem hostince U Českého lva, Husovo nám. čp. 17 (na místě bývalého hostince
nyní stojí obchodní středisko F+F).
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Bylo dne 3. července r. 1892, sokolská župa Podbělohorská konala svůj župní slet
a veřejné cvičení v Kladně.
Tohoto dne odpoledne sešla se před hostincem pana Ptáčka (tenkráte ještě starým)
na Břvech2 společnost a mezi jiným hovořeno i o sletu župním na Kladně. Praveno, že
škoda jest, že nedošlo ku založení jednoty sokolské v Hostivici. Proneseny rozličné
posudky a učiněna poznámka: „Co nepodařilo se tenkráte, může se podařiti později.“ Po
tom umluveno, by učiněn znovu o založení jednoty v Hostivici. Přítomní s tímto souhlasili
a byli hned stanoveni pánové Josef Kalous ze Sobína, Karel Mejtský a Ant. Šprunk
z Hostivice, by potřebné kroky ku založení učinili. Tak přikročeno k cíli tomu po druhé, ale
tentokráte šťastněji.
Pan K. Mejtský napsal stanovy dle vzoru České Obce Sokolské. Pan Kalous vše
ochotně peněžitě podporoval a pan Šprunk získal vlivem svým pro novou jednotu
schopného náčelníka v osobě br. Aloise Smolíka z Bílé Hory.
Konečně zajištěno, že pan Jan Turecký z Jenče přijme hodnost starosty jednoty, když
žádný ze žádaných občanů bližší nechtěl tuto hodnost přijati.
Ve schůzce na Břvech, kde dán nový podklad ku založení Sokola v Hostivici, přítomni
byli pánové: Josef Kalous a Jan Novák oba ze Sobína, Novotný Ladislav a Šimáček Antonín
oba ze Břvů, Antonín Šprunk, Josef Šprunk a Karel Mejtský z Hostivice, Václav Vyšín
a Pavel Řídký z Chýně, konečně Sobotka Václav a František Linek oba z Litovic.
Schválení ustanovení se nového spolku c. k. místodržitelstvím v Praze došlo p. Jos.
Kalouse dne 30. srpna 1892 pod číslem 95402.
Po tomto svolána ustavující valná hromada na neděli 18. září do hostince p. Ant.
Kapalína v Hostivici.3 Účastníků bylo celkem 22.
Přítomné uvítal pan Václav Vyšín poukázav v řeči své na účel a snahy jednot
sokolských, vyzval přítomné, by za členy přistoupili. I zapsáno bylo hned 20 členů. Pak
přikročeno ku volbě předsednictva schůze.
Zvoleni pak předsedou pan Emil Píša učitel z Hostivice, místopředsedou pan Pavel
Řídký učitel z Chýně, zapisovatelem pan Ladislav Novotný rolník ze Břvů.
Přikročeno ku čtení stanov spolkových, jež vzaty přítomnými ku vědomosti,
a pohovořeno o některých ustanoveních a řádech jednoty.
Volby správního výboru provedeny hlasovacími lístky a většinou hlasů zvoleni:
starostou Br. Turecký Jan rolník z Jenče,
místostarostou Br. Kalous Josef rolník ze Sobína,
náčelníkem Br. Smolík Alois z Bílé Hory.
Výbor: Bři David Adolf, Chalupa Josef, Čermák Pavel, Novotný Ladislav, Šprunk Antonín,
Tomek Václav, Šimáček Ant., Landa Antonín.
Náhradníci: Bři: Vyšín František, Karel Mejský, Bláha Karel a Henych Josef.
Přehlížitelé účtů Bři: Chvoj Václav starší a Řídký Pavel.

2
3

Nyní Hájecká čp. 1071, Hostivice-Břve.
Hostinec pozdější majitel Karel Nerad nazval U Chmelového keře, nyní Čsl. armády čp. 22 a 105,
Hostivice.
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Za místnost spolkovou a ku cvičení nejspůsobilejší uznána místnost p. Kapalína, s tím
pak o propůjčení této jednáno.
Pan Kapalín místnost svého hostince ochotně zdarma uvolil se propůjčiti ku potřebě
Sokola s tou podmínkou, že jednota bude tyto čistiti a v zimě při cvičení vytápěti. Sepsaná
o tomto vzájemná smlouva a oběma stranami podepsána.
Příspěvky členské stanoveny následovně: Členové zakládající platí jednou pro vždy
20 zlatých r. č. Členové přispívající roční příspěvek 3 zlaté r. č. Členové činní zápisné
50 krejcarů a měsíčně přís. 30 kr. r. m.
Po tomto pohovořeno o zaopatření potřebného nářadí ku cvičení a nabádáno ku
brzkému zahájení cvičení.
Ku konci této památné schůze přečtena příležitostná báseň, kterou jako na pozdrav
nové jednotě sokolské věnoval učitel pan Frant. Josef Pelz, skladatel sokolské hymny Lví
silou.4
Pozdrav tento v opise buď zde na památku.
(Původní báseň v rukopise uložena v archivu)

Mladému „Sokolu“
Zde!
Pode Bílou Horou jasně svítá
niva v zoři rdí se zářivě
rozprchly se mraky plazivé:
krásný den, aj! syny naše vítá! –
Prvý den dnes na pouti své čítá
mladý „Sokol“ síly vábivé:
kéž mu trní zloby žárlivé
odvahu a jarost skýtá! –
Vpřed do boje za vlast, právo svaté,
pravdy žár nechť ňadro rozohní
jím buď nitro Vaše vezdy jaté! –
Pěstěte vždy pro vlast síly lidské
ducha lidu svěťtež práva pochodní:
„Na zdar!“ buď jednotě Hostivické! –
Po tomto předseda br. Emil Píša poděkoval jménem zakládajícího kroužku všem
přítomným za vše, co kdo o založení nové jednoty se přičinil, přál novému správnímu
výboru jednoty v jeho práci sokolské mnoho zdaru, ukončil pak sokolským pozdravem
„Na zdar!“ toto ustavující valné shromáždění.

4

František Josef Pelz byl v té době hostivickým učitelem a zapojil se do dění v jednotě. Ze zápisů ze
schůzí je vidět, že dočasně došlo k roztržce mezi ním a vedením jednoty, způsobené horlivým
domlouváním činnosti, aniž by o záměrech vědělo vedení jednoty.
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Tak položen základ ku nové jednotě Sokol v Hostivici. Nadějeme se, že zdatná
činnost a plodná práce její hluboko zapustí kořeny v mysli a srdci lidu našeho v obci naší
i v dálném okolí. Že semkneme roztroušené síly jeho v jeden zdatný celek, jehož cílem jest
tělesné, mravní a duševní obrození lidu českého v oblasti jednoty naší.
Celá pak činnost jednoty z počátku nesla se za účelem opatření nutného nářadí ku
cvičení. Což se za přispění všech bratří v krátké době s nadšením a láskou ku svaté věci
sokolské vykonalo tak, že se mohla již 20. října 1892 ve čtvrtek večer mohla odbývati prvá
cvičební hodina. Cvičení toto řídil br. náčelník Smolík Alois, jemu pomáhali bř. Bláha Karel,
Somr Josef a Peroutka Antonín.
Později stanovena cvičební hodina dvakráte v týdnu, a sice ve středu a v sobotu
od 8 – 9 hodin večer.
První ustavující schůze správního výboru konána byla dne 21. září a v této zvoleni:
jednatelem br. Ladislav Novotný, pokladníkem br. Antonín Šimáček a správcem domu
br. Antonín Šprunk.
Usneseno, by jednoty přihlášena byla do sokolské župy Podbělohorské a tím zároveň
i do České Obce Sokolské.
Schváleno dále přijmutí přihlášených členů jednoty, jež jsou bři: Turecký Jan, Kalous
Josef, Novák Jan, Novotný Ladislav, Píša Emil, Jiránek František, Chalupa Josef, David
Adolf, Vyšín Antonín, Chvoj Václav, Prchal Antonín, Smolík Alois, Tomek Václav, Řídký
Pavel, Mejtský Karel, Šimáček Antonín, Vyšín Václav, Vyšín František, Šprunk Ant., Somr
Josef, Čermák Pavel, Ptáček František, Novák Josef, Čížek Josef, Lorenc Gustav, Peroutka
Antonín a Bláha Karel.
První odbor, jež se v jednotě ustavil, byl zábavní a sestával z bratří: Ladislava
Novotnýho co předsedy, Karla Mejtskýho a Antonína Šimáčka; tento uspořádal 31. pros.
sylvestrovskou zábavu s prospěchem mravně i hmotně uspokojivým ve prospěch
zakoupení cvičebního nářadí.
Do ukončení tohoto roku přijati za členy tito br: Chlupatý Josef, Pelc Josef, Černý
Josef, Horešovský František, Jugl Antonín, Landa Antonín, Šprunk Josef, Kosina František,
Rohla Ant. Kostka Josef, Habán Jan, Najman Jaroslav, Boček Bohumil, Kubr Matěj, Landa
Josef, Jílek Jan, Hrdlička Jan, Horešovský František, Burgr Jaroslav, Stádník Bedřich, Pštros
Václav, Hájek Ant., Nachtman Frant., Vorlíček Josef, Arnold Antonín, Šimáček Josef,
Bahenský Václav a Horešovský Josef.
Koncem roku 1892 čítala jednota 56 členů, a sice: 3 zakládající, 39 činných
a 14 přispívajících.

Ku předu, ku předu, zpátky ni krok,
Věčný ruch, věčná nespokojenost. Dr. Mir. Tyrš
Dle zápisků jednoty a paměti bratří, jež této doby byli členy jednoty,
sepsal Jan Kohoutek
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Rok 1893.
Valnou hromadou konanou dne 29. ledna za účasti 46 členů a 5 hostí zvolen
starostou opětně br. Jan Turecký z Jenče, místostarostou br. Josef Kalous ze Sobína,
náčelníkem br. Alois Smolík z Bílé Hory.
Členy výboru bratři: Čermák Pavel, David Adolf, Chlupatý Josef, Novotný Ladislav, Píša
Emil, Šimáček Antonín, Špaček Jan a Tomek Václav
Náhradníci: Šprunk Antonín, Jugl Antonín, Vyšín František a Kostka Josef
Přehlížiteli účtů bři: V. Chvoj starší a Pavel Řídký
V této valné hromadě schválen návrh, by jednota, chtíc si opatřiti peníze na
zakoupení potřebného nářadí, vydala zvláštní dlužní úpisy po 2 zlatých r. m. Opis tohoto
úpisu jest následující:

Úpis.
Majiteli tohoto úpisu dluhuje těl. jednota Sokol v Hostivici obnos dva zlaté r. č., které on
jednotě bez úroku až do času vylosování zapůjčil.
V Hostivici dne 29. ledna 1893
Ladislav Novotný, jednatel

Ukázka dlužního úpisu uloženého v archivu TJ Sokol Hostivice.

Jan Turecký, starosta
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Jak obětavé bylo členstvo v době té, svědčí to, že úpisů těchto prodáno bylo celkem
54 kusů hned týž den.
Jednotlivá čísla těchto úpisů v originále uloženy byly v archivu spolkovém.
Dne 11. února konán první sokolský vínek masopustní. Návštěva byla četná a průběh
jeho získal mladé jednotě čestný i hmotný uspokojující výtěžek.
Časopis Rozvoj ze dne 1. března t. r. v Praze vycházející popisuje toto prvé veřejné
vystoupení jednoty naší takto: Z Hostivice. Náš mladý Sokol vystoupiv na kluzské jeviště

veřejnosti svým prvním sokolským vínkem dne 11. února t. r. pořádaným, sklidil patrně
díky i čestný výsledek. Z blízka i z daleka přibylo hostí hojnost, mezi nimiž sluší jmenovati
členy Sokola z Přední Kopaniny, Dušník, Unhoště a Bubenče; dále členy hasičských sborů
Hostivice a Dušník a t. d.
Krásná pleť zastoupena byla ladnými a rozkošnými zjevy v úborech pečlivě vybraných
a připravených, na mnoze i nádherných. Švitorné tanečnice, jimž mír a láska zářily z oček
jiskrných a z lící planoucích s důvěrou i oddaností svěřovaly svá rámě v mohutné paže
statných Sokolíků i jiných a v reji tanečním bojováno mocně a střelhbitě: „lví silou, letem
Sokolím“.
Kapela pana Šmída z Dušník se činila, seč jí síly stačily, aby bohyni Terpsychoře
plnou měrou za dost učiněno bylo. Přednesla mimo jiné též nejnovější skladby od p. Frant.
Jos. Pelze, jehož sokolský pochod Lví silou ovšem zde nescházel.
Zvláštní zmínky zasluhuje taneční pořádek, jež ku vínku tomuto zhotovil architekt
p. Al. Dlabač zde. Krásné toto dílo zůstane památkou vzácné ochoty pana architekta,
jakouž Sokolu projevil. Buďtež mu vřelé díky.
Těšíme se na příští Sokolský vínek a pravou, říznou sokolskou hudbu!
Čistý výtěžek z vínku tohoto činí 44 zl. 20 kr.
Ve schůzi správního výboru dne 19. února stanoveno, by cvičební hodina byla trvale
vždy v úterý a v pátek od 8 hod. do 9 hod. večer.
V čase tomto pomýšleno na založení spolkové knihovny. Knihovníkem stanoven byl
bratr Karel Mejtský. Knihy byly pak darovány bratry, z nichž jmenovati sluší: bratr Lad.
Novotný daroval 104 svazků, Jugl Antonín 21 svazků, Šprunk Antonín 21 svazků, Karel
Mejtský 2 svazky a Jos. David 2 svazky. Tím dán počátek knihovně Sokola.
Dle nové úpravy řádů sborů cvičitelských vydaných ČSO, upraven v jednotě naší
tohoto roku sbor cvičitelský. Tento složen následovně: náčelník br. Alois Smolík,
místonáčelník br. Karel Bláha, cvičitelé Václav Tomek, Lad. Novotný, Pavel Čermák.
Za příčinou prodeje domu hostince pana Ant. Kapalína, obnovena dne 2. června t. r.
vzájemná smlouva o propůjčení tělocvičny s novým majitelem p. Karlem Neradem za
stávajících podmínek.
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Dne 15. června 1893 přinesl časopis Sokol v Praze první článek v tisku o založení
sokolské jednoty v Hostivici. Pozoruhodný článek tento končí slovy:

Zdvihněte jen výše prapor síly pevný, jenž Vás pojí mocně v šiky nerozborné,
posvěcujte vlasti činy divotvorné, aby krásný úkol Váš byl lidu zjevný.
Třímejtež jen dále prapor pravdy jasný, aby zářil mocně po vší vlasti širé, aby chránil
národ duchovní tmy sivé, veda jeho syny v chrám svobody žasný!
Dne 9. července 1893 konána byla druhá mimořádná valná hromada jednoty.
Hlavním bodem jednání bylo rozhodnutí, má-li jednota změniti svojí místnost spolkovou.
Usneseno pak jednohlasně, by vzhledem k tomu, že místnost přešla v ruce nového
majitele, by se neměnila. Tímto rozhodnutím ukončen spor vypuknuvší mezi členy, by
místnost spolková byla změněna.
Ku návrhu několika bratrů zřízeno letní cvičiště v hostinci br. Ptáčka na Břvech, kamž
po nějakou dobu se cvičiti chodilo, ale když odchylné strany v jednotě se umoudřily ve
svých náhledech, cvičení tam přestalo.
Dne 16. července 1893 súčastnila se jednota naše slavnosti svěcení praporu
podporujícího a čtenářského spolku Hostivít v Hostivici. 13 členů v kroji.
V tomto roce pečováno horlivě o sbírky pro Ústřední Matici Školskou, takže jednota
obdržela v této době záslužný diplom Ústř. M. Školské v Praze.
Ve schůzi správního výboru sděleno, že stávající knihovník br. K. Mejtský se
odstěhoval, zvolen na jeho místo v této schůzi dne 24. září 1893 knihovníkem br. Ant.
Jugl.
Dne 22. října konána první tak zvaná sousedská zábava, jež v době pozdější stala se
hledanou zábavou našeho občanstva. Čistý výtěžek obnášel 29 zl. 13 kr.
V roce tomto započato cvičení mládeže školní. Bylo pak po krátké době přerušeno
nátlakem místní školní rady. Příčina k tomuto jednání byla ta, že prý místnost tělocvičná
nalézá se v hostinci.
Veškeré snahy jednoty v tomto roce nesly se ku ustálení hmotných poměrů a ku
pilnému cvičení členstva.
Členů měla jednota v roce tomto 67 členů a sice činných 48, přispívajících 19. Cvičilo
[…] hodinách úhrnem […] borců.
Společnou snahou jednot Bubenče, Liboce, Kopaniny a Hostivice uspořádán v neděli
dne 4. června 1893 celodenní výlet na Smečno-Šternberk, jehož se súčastnilo 14 bratří
v obleku občanském.
Sletu župy Husovy v Budějovicích súčastnilo se z jednoty naší 6 bratří v kroji.
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Rok 1894.
Činnost jednoty zahájena v roce tomto valnou hromadou, jež odbývala se v neděli
dne 21. ledna ve 2 hod. odpoledne v tělocvičně u br. Nerada za účasti 32 členů.
Schůzi řídil br. starosta Jan Turecký. Provedeny volby správního výboru a zvoleni
jsou: starostou br. Turecký Jan z Jenče, místostarostou br. Kalous Josef ze Sobína,
náčelníkem br. Smolík Alois z Bílé Hory, místonáčelníkem br. Bláha Karel.
Výbor: Píša Emil, Chvoj Václav st., Chalupa Josef, Chlupatý Josef, Šimáček Antonín,
Čermák Pavel, Tomek V., Novotný Ladislav.
Náhradníci: Nerad Karel, Jugl Antonín, Šimáček Antonín, Prchal Karel.
Revizoři účtů: Jiránek František a Novák Jan.
V této valné hromadě zvolen šestičlenný výbor zábavní, jehož členy byli bratři:
Novotný Ladislav, Chvoj V. mladší, Emil Píša, Chlupatý Josef a Špringler
Dne 13. ledna konán byl masopustní druhý věneček Sokola. Vydařil se uspokojivě.
Ve schůzi správního výboru zvoleni tito činovníci: jednatel br. Novotný Ladislav,
pokladník bratr Šimáček Antonín, jeho zástupce br. Tomek Václav, knihovník Ant. Jugl,
správce domu Nerad Karel.
Ve schůzi správního výboru přijat za sluhu spolkového Svoboda z Hostivice. Schůze
tato odbývána dne 4. února 1894.
Dne 29. dubna konán přátelský večírek spojený s přednáškou milého bratra Karla
Vaníčka ze Smíchova „O sokolstvu, jeho směru a cíli.“
6. května konána jednotou vycházka na Kopaninu, súčastnilo se jí 14 členů v obleku
občanském.
Dne 20. května zúčastnila se jednota naše veřejného cvičení Sokola v Hostouni.
Počet účastníků byl celkem 20, a sice 11 v kroji a 9 obleku občanském.
V neděli dne 24. června vyslala jednota 1 družstvo borců počtem 11 ku veřejnému
cvičení do Liboce. Družstvo vedl náčelník br. Alois Smolík. Dle vydaného posudku o cvičení
dobylo si naše mladé členstvo pochvaly.
„O významu jednot sokolských“ uspořádána byla přednáška dne 8. července.
Přednášel člen přednáškového spolku v Praze pan Ph. c. Boh. Kiminicka. Účast byla dosti
hojná.
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Dne 15. července súčastnili se členové naši v kroji slavnosti Ústř. M. Školské
v Dušníkách pořádané.
Po obapolné dohodě se členy místní školní rady počalo opětně cvičení školní mládeže
v jednotě naší. Prozatím hochů.

V tomto roce pomýšleno na zakoupení praporu spolkového a pořádány ku účely tomu
sbírky. Počátek učiněn sbírkou br. Heřmana a sl. Anny Chvojové při veřejném cvičení
v Liboci pořádaném.
Sokolská župa Podbělohorská konala župní slet v Rakovníce dne 8. září 1894. Jednota
naše súčastnila se sletu sedmi členy v kroji. Veřejného cvičení súčastnil se pouze
br. Jaroslav Najman.
Dne 30. září t. r. konána v Hostivici schůze župního sboru cvičitelského, přítomno
bylo na 50 účastníků.
V neděli dne 28. října 1894 konána zde tak zvaná sousedská zábava s výtěžkem
uspokojivým.
Jednota naše stala se zakládajícím členem Matice slezské s příspěvkem 5 zl. r. m.
Ústřední Matici Školské odvedeno do konce tohoto roku celkem 67 zlatých
45 krejcarů.
Členů v toce tomto měla jednota celkem 61, a sice zakládajících 3, přispívajících 34,
činných 24. Cvičilo úhrnem borců […] v hodinách […], žáků cvičilo celkem 26 v […]
hodinách úhrnem.
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Rok 1895.
Valná hromada jednoty odbývala se v neděli dne 13. ledna 1895 v místnosti
tělocvičny za účasti 22 členů. Valné shromáždění řídil br. místostarosta Josef Kalous.
Zprávy činovníků vzaty ku vědomosti. V návrzích správního výboru odhlasováno, by
příspěvky členské sníženy, a sice: člen činný má platiti měsíčně pouze 20 kr., a přispívající
2 zl. ročně.

Jednota má se státi členem Národního podniku a podílem 10 zl.
Taktéž ujednáno, by při schůzích, zábavách a pod. za cizí slovo pronešené, placena
byla pokuta 1 krejcar ve prospěch spolkové pokladny.
Volby pro tento rok provedeny takto: starostou zvolen br. Josef Kalous,
místostarostou br. Lad. Novotný, náčelníkem br. Václav Tomek.
Členové výboru bratři: Nerad Karel, Jugl Ant., Chlupatý Josef, Čermák Pavel, Chvoj Václav
mladší, Píša Emil, Šimáček Ant., Šprunk Ant., Hájek Josef, Vyšín František, Svoboda
Václav, Linek František.
V ustavující schůzi správního výboru dne 18. ledna odbývané zvolen jednatelem
br. Ladislav Novotný, zapisovatelem br. Antonín Šprunk, pokladníkem br. Josef Chlupatý,
hospodářem br. Nerad Karel, knihovníkem br. Jugl Antonín.
Pak ujednáno, by přikročeno bylo ku vyučování zpěvu. Řízení a vyučování zpěvu
obral si na starost br. učitel Jiránek.
Péčí br. náčelníka sestaven nový sbor cvičitelský takto: bratři Najman Jaroslav
místonáčelník, Linhard Josef, Chvoj Václav ml., Příhoda Antonín.
V měsíci březnu došlo jednotě pozvání k účasti na III. sletu sokolském v Praze, který
pořádati bude ve dnech Petropavelských 28. – 30. června Česká Obec Sokolská u příležitosti výstavy národopisné.
Konány pak v jednotě pilně přípravy a cvičeno neúnavně, by jednota čestně mohla
být zastoupena.
Na úpravu sokolského pavilonu na výstavě zaslány byly jednotou 3 zlaté r. m.
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Veřejného cvičení při III. sletu sokolském v Praze se ve dnech 28. – 30. června
súčastnilo 12 borců cvičení prostných. Družstvo naše cvičilo na nářadí bradla a kozu.
Průvodu v kroji súčastnilo se 16 členů.
Cvičení odbývalo se na pláni Letenské zvlášť k tomu upraveném cvičišti sletovém
a cvičilo prostná 4 271 cvičenců; nářadí cvičilo 421 družstev a dorostu 700.
Průvodu, jež budil obdiv a byl nadšeně všude vítán a vítězoslavně pozdravován
súčastnilo 7 366 členů v kroji sokolském.
Nezapomenutelným dojmem zůstane tento slet sokolský v duši účastníků.
V měsíci července súčastnilo se členstvo jednoty vycházky ku návštěvě veřejného
cvičení, jež pořádala jednota hostouňská v Dobrovízi.
Dne 22. září uspořádala jednota naše četně zastoupenou společnou vycházku do
výstavy národopisné v Praze.
V roce tomto stala se jednota členem přispívajícím Přednáškového spolku v Praze,
Václ. nám. „u Doušů“ s ročním příspěvkem 3 zlaté.
Dne 17. listopadu 1895 svolána byla členská schůze v den úmrtí zakladatele
Sokolstva. Zaveden rozhovor o dějinách Sokolstva a práci v jednotě naší. Rozhovoru
súčastnilo se více členů jednoty.
Ku konci roku 1895 měla jednota 66 členů a sice 4 zakládající, 36 přispívajících
a 26 činných.
Cvičilo v […] hodinách […] borců.
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Rok 1896.
Valná hromada jednoty konána dne 6. ledna za účasti 32 bratří v místnosti u br.
Nerada v Hostivici. Schůzi řídil br. místostarosta Josef Kalous ze Sobína. Volby správního
výboru provedeny takto: Starostou zvolen br. Josef Kalous, místostarostou br. Ladislav
Novotný, náčelníkem br. Václav Tomek.
Výbor: Chlupatý Jos., Čermák Pavel, Šprunk Ant., Jugl Ant., Nerad Karel, Hájek Jos., Chvoj
Václ., Píša Emil.
Náhradníci: Tůma, Najman, Vyšín a Panuška Antonín.
V ustavující schůzi správního výboru dne 12. ledna konané zvoleni jednatelem
br. Antonín Šprunk, pokladníkem br. Jos. Chlupatý, knihovníkem br. Antonín Jugl
z Hostivice, správcem nářadí br. Karel Nerad.
Ve schůzi této usneseno zakoupiti ku výzdobě tělocvičny znaky zemí koruny české
vydané firmou Purkrábkovou.
Zvolen výbor zábavní sestávající s bratří: Chvoje, Jugla, Novotnýho.
Sokol Pražský daroval jednotě časopis „Sokol“ ročníky 1890–1895.
Dne 29. března konána veřejná přednáška: přednášel Rudolf Farek, člen organisace
pokrokové z Prahy: „O národohospodářství“. Přítomno bylo 40 účastníků.
Dne 12. dubna přednášel br. Jindřich Kaufman, člen Sokola Praha III. za účasti
36 posluchačů „O dějinách a památkách Staroměstské radnice v Praze“.
V měsíci březnu usneseno konati veřejné cvičení I. okrskové v Hostivici a položeno na
den 12. července. Místo ku cvičení obstaráno v zahradě c. k. velkostatku v Hostivici.
V měsíci květnu zvolen slavnostní výbor sestávající z bratří: Kalouse, Novotnýho,
Chlupatýho Jos., Chvoje V., Vyšína Fr., Šprunka, Panušky, Landy, Tůmy Ant., Špačka Jana,
Tureckýho Jana, Šimáčka Ant., Tomka V., Najmana Jar., Smolíka Al., Sobotky, Chvoje V.
ml.
Slavnostní výbor tento konal pilně přípravy ku veřejnému cvičení a den 12. července
stal se slavnostním dnem celé obce naší i blízkého okolí.
Cvičiště upraveno v zahradě místního c. k. velkostatku proti kovárně pana Henycha.
Po několik večerů bratři obětavě pracovali a motyky pilně rovnaly místo ku cvičení.
Vystavena na straně jižní cvičiště nákladná hlavní tribuna pro obecenstvo a postranní
sedadla. Šatny upraveny v prázdných přilehlých místnostech.
V době těchto příprav pracováno pilně i uvnitř naší milé tělocvičny, tam pilně
nacvičovány povinné cviky ku veřejnému vystoupení určené. Čtyři plná družstva dvakrát
i třikrát týdně cvičí pod vedením sboru cvičitelského.
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I. družstvo: br. Tomek Václav, br. Souček Václav, br. Bahenský František, br. Příhoda
Antonín, br. Jílek František, br. Dvořák František.
II. družstvo: br. Najman Jar., br. Merzl Gustav, br. Kácl Václav, br. Burgr Pavel, br. Plžek
Jaroslav, br. Dvořák Alois.
III. družstvo: br. Chvoj Václav, br. Tomek Matěj, br. Novotný Rudolf, br. Panuška Antonín,
br. Hájek Václav, br. Linhard Josef.
IV. družstvo: br. Šprunk Antonín, br. Kohoutek Jan, br. Stehlík Josef, br. Jugl Antonín,
br. Jirava František, br. Dusík František.
Více jak týden před dnem cvičení objevily se na nároží ulic obce naší i okolí oznámení
ku veřejnému cvičení zvoucí a byly tohoto znění:
Tělocvičná jednota „Sokol“ v Hostivicích
pořádá v neděli dne 12. července 1896
spolu s br. jednotami Libocí, Přední Kopaninou a Středokluky
první okrskové
Veřejné cvičení
v zahradě velkostatku Hostivického.
Pořad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cvičení prostná při hudbě
Cvičení družstev na nářadí
Cvičení sborů cvičitelských na nářadí
Cvičení družstev na nářadí
Společná cvičení kroužení kuželů
Odchod

Začátek o půl 4 hodině odpolední.
Vstupné: Sedadlo na tribuně 60 kr. (v předprodeji 50 kr.);
sedadlo postranní 40 kr. (v předprodeji 30 kr.);
k stání 20 kr. (předprodeji 15 kr.)
Lístky v předprodeji má br. K. Nerad v Hostivicích.
Večer taneční zábavy v míst. br. K. Nerada a p. Jos. Bubníka.
Vstupné: pán 80 kr., dáma 20 kr., členové Sokola 40 kr.
Hudba Rybářova.
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Oznámení ozdobena byla sokolským znakem a národními ornamenty a tištěna byla
v knihtiskárně bři Peřinové v Král. Hradci.
Přiblížil se den slavnosti a ranní paprsky sluneční ozařovaly vrcholky tiché vesničky
naší a věštily krásný letní den. Na upraveném cvičišti dokončují se poslední práce a již
kolem osmé hodiny ranní v dáli ozývá se sokolská trubka dávajíc znamení, že bratři
přespolní ku zkoušce pospíchají. Vše spěchá ku cvičišti, kde za laskavého vedení
okreskového náčelníka br. Al. Somra z Ruzyně provedeny dopoledne přípravné zkoušky ku
odpolednímu veřejnému vystoupení.
Po poledních hodinách spěchaly hloučky obecenstva z obce místní i okolí, aby braly
podílu na veřejném cvičení a aby zaujaly příhodné místo. Kolem třetí hodiny naplněno
cvičiště obecenstvem všech příznivců jednoty naší. Tu již hudba spouští sokolský pochod
a za hlučného potlesku obecenstva první borci [v]stupují na cvičiště.
Cvičení provedeno přesně dle naznačeného pořadu a mnozí borci za své výkony
odměněni byli hlučným potleskem. Největší dojem v obecenstvu zanechala společná
prostná a kroužení kuželů.
Tak první vystoupení pořádané naší mladou jednotou šťastně odbyto a doufáme, že
bude míti vliv na činnost v jednotě naší v době další.
Ku předu, ku předu až na metu nejvyšší!
Dne 23. února 1896 uspořádala jednota členskou schůzi. Na té promluvil br. Jaroslav
Plžek „O Janu z Nepomuka v dějinách“.
V měsíci dubnu uspořádána druhá členská schůze, kde promluvil br. Jaroslav Plžek
„O myšlence sokolské“. Účast byla dosti hojná.
Výletu pořádaného 15. a 16. srpna 1896 do Třebonic súčastnili se 4 bratři v kroji
sokolském. V Třebonicích konán župní slet a cvičení.
Veřejného cvičení konaného v […] súčastnila se jednota naše s […] borci a cvičila tři
družstva za vedení bratra Jar. Najmana.
Dne […] konán výlet v kroji na hrad Okoř blíže Tuchoměřic. Súčastnilo se ho celkem
9 bratří v kroji a 6 obleku občanském.
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Dne 20. září t. r. zhotoveny první podobenky členstva jednoty naší ve velké skupině
a podobenky družstev, jež cvičily na veřejném cvičení. Zhotoveny fotografem J. Sedláčkem
z Prahy. Velký obraz podobenek darován fotografem jednotě, zarámován a umístěn na
příhodném místě v tělocvičně.

Nejstarší fotografie hostivického Sokola, o níž píše pamětní kniha. Snímek zapůjčil Vlastimil Šprunk.

V měsíci říjnu pořádána členská schůze na oslavu dne Fügnerova a přednášel
br. jednatel Šprunk Ant. „O počátcích Sokolstva až do smrti Fügnera“, účastníků bylo
celkem 17.
Dne 27. prosince konána členská vycházka do blízké obce Zlejčína, kde jednota má
své členy, a po cestě pořádána pochodová cvičení členstva. Účast členů byla četná.
Ku konci roku 1896 měla jednota 64 členů a z těch bylo zakládajících 4, přispívajících
39, činných 21.
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Rok 1897.
Valná hromada jednoty konána v neděli dne 10. ledna ve 3 hodiny odpoledne
v místnosti u br. K. Nerada za účasti 24 bratří.
Valnou hromadu řídil br. starosta Kalous Josef. Zprávy činovníků podány a schváleny.
Volby provedeny takto: starostou zvolen br. Jos. Kalous, místostarostou br. Ladislav
Novotný, náčelníkem br. Václav Tomek.
Výbor: bratři Jos. Chlupatý, Ant. Tůma, Ant. Jugl, Jos. Bahenský, Ant. Šprunk, Jos. Hájek,
Karel Nerad, Václav Kloubek.
Náhradníci: br. Matěj Kubr, Jan Kohoutek, Václav Kácl, Fr. Dvořák.
Účetní dozorci bři: Václav Kozel, Josef Pelc.
Zástupci župní bři: Václav Tomek a Václav Chvoj.
Ve valné hromadě této ujednáno, by utvořen byl samostatný odbor vzdělávací, jež
sestával z bratří Antonína Šprunka jako předsedy a členů Kohoutka Jana zapisovatele
odboru, Novotnýho Lad., Jugla Ant., Tůmy Antonína, Jelínka Ant., Merzla Gust. a Jos.
Stehlíka. Odboru přikázána činnost pořádati veřejné i členské přednášky, starati se
o vzdělávání členstva, pak přiděleno odboru pořádání poučných vycházek a zábav.
V měsíci březnu zakoupen byl výletní prápor jednoty od firmy Trenkvald v Praze
a vybrán vzor navržený Č. O. S. pro jednoty sokolské za cenu 70 zlatých.
Dne 2. května 1897 uspořádán vzdělávacím odborem přátelský večírek. Při tomto
odevzdán členstvu výletní prapor.
Pořad večírku:
Předehra zahájení: Slovanská, od Fitla, kapela br. Rybáře.
Chorál Čechů, od Preuse, pěvecký kroužek.
Probuzení jara, romance od Bacha, kapela br. Rybáře.
Chodská, báseň El. Krásnohorské, br. Staň. Novák.
Směs národních písní od Konzáka, kapela br. Rybáře.
Hory, hory, od J. Lva, kroužek pěvecký.
Rozvinutí a odevzdání praporu.
Členstvo jednoty v kroji nastupuje do šiku, pak promlouvá br. Lad. Novotný
o významu praporu pro členstvo, po té prapor za zvuku písně „Kde domov můj“
rozvinut a procítěným proslovem bratrem starostou členstvu odevzdán v ruce
praporečníka Ant. Panušky, jež s krátkým poděkováním prapor v opatrování přijal.
VIII. Tatry, naše Tatry, od Máchy, kroužek pěvecký.
IX. Koncert kapely br. Rybáře z Dušník.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Po vyčerpání pořadu taneční vínek.
Dne 14. března konal odbor vzdělávací první přednášku pro členstvo. Přednášel bratr
Antonín Šprunk „O myšlence sokolské“ a přítomno bylo 20 členů jednoty.
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30. května uspořádal odbor vzdělávací členskou přednášku. Přednášel bratr Kohoutek
Jan „Z doby války třicetileté“. Přítomno bylo 15 členů.
Vzdělávací odbor uspořádal dne 13. června 1897 členskou přednášku ve 4 hod.
odpoledne v tělocvičně. Přednášel br. Ant. Jugl „O Paříži“. Přednášející upoutal svou
přednáškou posluchače, když líčil ze své vlastní zkušenosti život pařížský a jeho historické
dějiny za doby posledních králů francouzských. Přítomno bylo celkem 27 členů jednoty.
Dne 4. července konána přednáška členská. Přednášel br. Ant. Jelínek učitel z Chýně
„O lásce k přírodě“, účastníků bylo celkem 13 členů.
V neděli dne 11. července 1897 konána společně s místním odborem Nár. Jednoty
Severočeské v zahradě c. k. velkostatku národní slavnost ve prospěch Nár. Jedn. Severočeské a jednot Sokolských v zněmčeném území. Společný slavnostní výbor uspořádal
mnoho zábavy pro malé i velké a večer pak taneční zábavu u Neradů a u Bubníků.
Slavnosti zúčastnila se jednota v kroji počtem 23 členů. Dále zástupci jednoty
Středokluky počtem 2. Čistý výnos slavnosti činí 76 zl. 64 krejcary. Tento obnos rozdělen
na dvě polovice a odevzdán výše naznačeným jednotám.
Památný den 6. července promluvil po cvičení ku shromážděným bratřím o velikém
mučedníku kostnickém M. Janu Husovi bratr jednatel Antonín Šprunk a přítomno bylo
celkem 16 členů.
Dne 13. září vykonán před šikem při cvičení proslov bratrem Šprunkem o působení
a zásluhách zakladatele Sokolstva Jindřich Fügnera. Účastníků celkem bylo 14 borců.
Dne 8. prosince uspořádána přednáška pro členy. Přednášel br. Ant. Tůma z Chýně
„O Karlu Havlíčkovi Borovském“ a přítomno bylo 25 členů. Zajímavá přednáška sledována
s pozorností.
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Rok 1898.
Valné shromáždění jednoty konalo se v neděli dne 31. ledna t.r. o 3tí hodině
odpoledne za řízení br. starosty Jos. Kalouse a bylo přítomno 27 bratří. Podány všechny
zprávy všech činovníků v jednotě působících a schváleny.
Volby správního výboru provedeny takto, zvoleni jsou: starostou br. Josef Kalous,
místostarostou br. Ladislav Novotný, náčelníkem br. Václav Tomek.
Výbor: bří Josef Chlupatý, Karel Nerad, Antonín Jugl, Antonín Tůma, Karel Kozel, Josef
Hájek, Jan Kohoutek a Antonín Šprunk.
Náhradníci bratři: Matěj Kubr, Josef Stehlík, Antonín Jelínek a Václav Kloubek.
Přehlížitelé účtů bři Pokorný Jan a Pelc Josef.
Ve volných návrhách této valné hromady ujednáno, by pokračováno bylo
v započatém cvičení zpěvu v pěveckém kroužku jednoty. Vyučování zpěvu uvolil se říditi
bratr Ant. Řídký říd. učitel z Chýně.
Dále vyučováno bylo v odboru vzdělávacím písemnictví řízením učitele br. Jelínka
z Chýně a počtům bratrem Antonínem Juglem z Hostivice.
Bohužel tato nadějná činnost odboru vzdělávacího vlastní liknavostí členstva později
na dobro ustala a více se neobnovila.
Usnesením valné hromady dne 30. ledna zvolen opět odbor vzdělávací sestávající
z těchto bratří: Jugl Antonín, Šprunk Antonín, Ladislav Novotný, Tůma Antonín, Jelínek
Antonín, Stehlík Josef, Merzl Gustav, Kohoutek Jan, Bartoš Josef, Tůma Josef, Tomek
Matěj, Burgr Pavel, Dusík Štěpán a Chvoj Václav mladší.
Mužně vpřed!
V ustavující schůzi správního výboru dne 13. února konané zvoleni jsou činovníci:
jednatelem br. Antonín Šprunk, pokladníkem br. Josef Chlupatý, jeho náměstkem br. Karel
Nerad, knihovníkem br. Antonín Jugl, archivářem br. Josef Stehlík, správcem domu br. Jan
Kohoutek.
Dne 6. února konán byl obvyklý masopustní sokolský věneček, jež vynesl pokladně
spolkové čistý obnos 38 zl. 77 kr.
Dne 13. března uspořádal odbor vzdělávací veřejnou přednášku z oboru hospodářského. Přednášel ředitel hospodářské školy v Slaném pan Pavel Munzár „O pěstování řepy
a cukerných kartelích“. Přítomno 86 posluchačů. Po přednášce rozpředl pan ředitel delší
rozhovor o věcech hospodářských.
Dne 20. března konána vycházka do Chýně a tam rozhovor, jehož se súčastnilo
množství přítomných. Z jednoty naší súčastnilo se celkem 14 bratří.
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Roku tohoto připadají 100. narozeniny Františka Palackého. Vzdělávací odbor
uspořádal na oslavu tohoto jubilea několik vycházek do obcí sousedních a konány byly
přednášky o životě, působení Františka Palackého.
Dne 19. května konána vycházka do Velké Jenče, kdež v hostinci pana Fialy konána
veřejná přednáška „O Frant. Palackém“. Přednášel br. Antonín Tůma. Účastníků bylo
celkem 49, a sice 21 bratrů a 28 hostí. Hovoru tam pořádanému věnována místním
občanstvem malá pozornost. Jest v Jenči ve věci té potřeba velká náprava.
Výlet na Karlův Týn a k sv. Janu pod skálou.
Usnesením vzdělávacího odboru uspořádán I. výlet jednoty na Karlův Týn.
Za krásného jarního dne 30. května 1898 konán tento výlet pěšky a súčastnilo se ho
32 bratří, a sice 14 v kroji a 18 v občanském. Co host súčastnilo se 12 bratrů jednoty ze
Středokluk v kroji. Celkem tedy 44 účastníků.
Z tělocvičny u br. Nerada vyšlo se po 6 hodině ráno pochodem do Hořelice, odtud
pak dráhou do Lodenice. Zde byli jsme bratrsky uvítáni v místnostech br. jednoty
lodenické. Po prohlídce obce, tělocvičny Sokola a občerstvení nastoupen opět pochod ku
sv. Janu pod Skálu.
Po prohlídce v místnostech zajímavých krás přírody nastoupen další pochod na Karlův
Týn, kamž dorazili jsme znaveni před 12. hodinou polední pohlednuvše po cestě krásné
přírodní partie potoka Kačáku.
Na Karlově Týnu oběd a odpočinek a ke druhé hodině prohlídka hradu. Účastníci byli
překvapeni krásou a mohutností hradu, jež tak v brzku nevymizí z paměti všech.
Po ukončení prohlídky nastoupen zpáteční pochod přes Mořinu, Tachlovice, Kuchař,
Nučice, Dušníky, Chýň, Břve do Hostivice, kamž dorazili jsme po 8. hodině večer.
Výlet tento byl krásný, ale dlouhým pochodem unavující tak, že bratři dlouho na něj
pamatovali, zvláště ti, jež měli malé boty a odřené nohy. Již po cestě do Mořiny objednali
si někteří bratři vozík s koníkem, by se aspoň kousek svezli. Byť i cesta daleká a t. d.
Vycházky do Chýně na paměť dne upálení M. Jana Husa, dne 10. července tam
pořádané, účastnilo se 36 účastníků. Přednášel br. Ant. Šprunk „O významu a památce
M. Jana Husy“. Po přednášce zavedený rozhovor jevil hojný zájem a účastenství.
Slavnost 50letého jubileum zrušení roboty v Hostivici.
Na návrh a uspořádáním Sokola v Hostivici spolu s Odborem Národní jednoty
Severočeské konala se v neděli dne 12. června 1898, pod záštitou sl. obecního
zastupitelstva v Hostivici. Aby slavnost byla skutečně lidovou, konala se na návsi pod
lípami. Celá obec okrášlena byla prápory v barvách národních a zemských.
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Pořad:
I.
Seřadění slavnostního průvodu na dvoře br. Jos. Kozáka. Uspořádání alegorických
vozů „Zrušení roboty a hold Čechii“. Průvod na místo slavnosti.
II. Slavnostní řeč „O útisku českého lidu v dobách roboty a jejím zrušení“, promluvil pan
ved. J. E. Hrubý.
III. Tančení Moravských tanců: Besedy na zvláštním k tomu zhotoveném podiu. Tance
nacvičil […]
IV. Pohřbívání roboty.
V. Volná zábava, jež rozproudila se po celém prostranství návsi. Vše bavilo se až do noci
za pěkného počasí při hudbě p. Rybáře z Dušník.
Večer taneční vínek v tělocvičně.
Čistý výnos slavnosti věnován byl českým menšinám.
Dne 17. července konána vzdělávacím odborem vycházka do Zlejčína, jíž súčastnilo
se mnoho členů a hostí, celkem asi 60 osob. Zde přednášel br. Kohoutek Jan „O Františku
Palackém“. Po přednášce zaveden rozhovor „o myšlence sokolské“. Tohoto rozhovoru
súčastnili se i bratři z jednoty Hradčanské, kteří na svém výletu se v Zlejčíně stavěli.
Dne 3. srpna 1898 zemřel milý bratr Václav Sobotka starosta obce Litovice. Pohřbu
jeho súčastnila se jednota 5. srpna v kroji spolkovém v hojném počtu. Zesnulý byl první
z těch, jež se z řad našich na věčnost odebrali. Budiž zachována čest památce jeho.
Dne 14. – 15. srpna 1898 konán výlet na Moravu do Val. Meziříčí, Hodslavic
a súčastnili se ho bratři Lad. Novotný a Jaroslav Najman. Slavnost konána na oslavu
100. narozenin Františka Palackého.
V neděli dne 30. října t. r. uspořádal odbor vzdělávací vycházku do blízké obce Litovic
do hostince pana Součka. Zde přednášel „O životě a snahách Otce národa Františka
Palackého“ br. Kohoutek Jan. Po přednášce veden rozhovor o českých dějinách. Účastníků
bylo celkem asi 50 osob.
Dne 27. listopadu uspořádána jednotou veřejná přednáška v Hostivici v tělocvičně.
Přednášel pan Josef Munzar ředitel hospodářské školy ve Slaném „Jak uvésti naše poměry
hospodářské v soulad se stávajícími poměry národohospodářskými“. Přednášky súčastnilo
se 50 posluchačů. Po přednášce volný rozhovor.
Dne 18. prosince 1898 přednášel v Hostivici v tělocvičně br. Dr. J. Pískáček
„O původu českých osad kolem Berlína“. Přednáška sledována s pilnou účastí hlavně členů
jednoty a súčastnilo se této celkem 40 účastníků.
Koncem roku 1898 měla jednota 63 členů a sice 4 zakládající, 35 přispívajících
a 24 činných.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada I – svazek č. 1
Pamětní kniha Sokola Hostivice 1892–1912

27

Rok 1899.
Vzdělávací a spolu zábavní odbor jednoty přikročil po delších přípravách v letošním
masopustě ku provedení v jednotě naší I. Šibřinek rázu „V říši pohádek“. Šibřinky konány
v neděli dne 15. ledna o 8 hodině večer v tělocvičně. Účast byla četná a masek asi
40 celkem. Veselý taneční rej a milá zábava trvala dlouho do pozdních hodin ráno. Moudrý
rozum a mysl veselá – půl zdraví! Na prej!
Činnost správního výboru jednoty naší v roce tomto započala valnou hromadou, jež
konala se v neděli dne 29. ledna 1899 v 4 hod. odpoledne v tělocvičně za účasti 32 členů.
Valné shromáždění řídil br. starosta Josef Kalous ze Sobína.
Po vyslechnutí zpráv všech činovníků, jež byli obšírně podány a schváleny, přikročeno
ku volbám nového výboru a aklamací zvoleni jsou: starostou br. Josef Kalous,
místostarostou br. Ladislav Novotný, náčelníkem br. Vácalv Tomek. Do výboru zvoleni
jsou: Chlupatý Josef, Nerad Karel, Šprunk Antonín, Kohoutek Jan, Jugl Antonín, Chvoj
Václav, Tůma Antonín, Kozel Karel. Náhradníci: Tomek M., Kubr Matěj, Bartoš Jos., Stehlík
Josef. Účetní bři Pokorný Jan a Pelc Josef. Předsedou odboru vzdělávacího zvolen pro
tento rok br. Šprunk Antonín. Předsedou odboru zábavního zvolen byl bratr Bartoš Josef
z Hostivice.
Ku návrhu bratří Čermáka Jar., Kohoutka Jana a Šprunka Antonína usnesla se valná
hromada na tom, že přikročeno k tomu, že zřízen bude v jednotě odbor, jež by pořádal
sbírky ve prospěch zřízení vlastní tělocvičny. Do odboru toho zvoleni jsou bratři: Tomek
Matěj, Novotný Ladislav, Rajtora Jos., Burgr Pavel a Novák Stanislav.
Po tomto zahájen rozhovor br. předsedou odboru vzdělávacího „O mravní výchově
v Sokolstvu“. Tímto pak valná hromada ukončena.

V první schůzi správního výboru dne 3. února 1899 odbývané zvoleni jsou: jednatelem bratr Antonín Šprunk, pokladníkem br. Josef Chlupatý, knihovníkem br. Antonín Jugl,
hospodářem br. Jan Kohoutek a archivářem br. Antonín Jugl.
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Odbor vzdělávací uspořádal pro veřejnost naší zajímavou a velice poučnou přednášku
dne 25. března 1899 o 4 hod. odpoledne v tělocvičně. Přednášel inženýr br. Jos. Somr
z Ruzýně „O splavnění českých řek Vltavy a Labe“. Přednáška provázena byla ukázkami
map a modelů zdýmadel a průplavů. Vyslechnuta s zájmem a plnou pozorností. Přítomno
bylo 49 posluchačů.
Dne 26. března konána vycházka na Břve, kde v hostinci br. Ptáčka uspořádána
přednáška o sokolském heslu „Rovnost, volnost, bratrství“ a přednášeli „O rovnosti“
br. Kohoutek, „O volnosti“ br. Šprunk, „O bratrství“ br. Jugl Antonín. Po přednášce
o thématě tom veden pak volný rozhovor. Účastníků bylo celkem 104 posluchačů.
Dne 9. července 1899 konána veřejná přednáška ku oslavě památky dne Husova
a přednášel v tělocvičně br. Dr. Em. Matuš „Jaký máme užitek z uctívání památky mistra
Jana Husa“. Přítomno bylo celkem 28 posluchačů.
23. července 1899 súčastnila jednota svými 6 borci veřejného cvičení v Radlicích.
Vedoucí br. Franta Příhoda.
V měsíci září tohoto roku ujednáno společně s Odborem Nár. Jednoty Severočeské,
že členové odboru mohou používati knihovny Sokola, za čež odbor uvolil se každoročně
jistou částku peněz věnovati na zakoupení nových knih do knihovny Sokola. Příspěvek
tento činí 10–15 zlatých ročně.
V měsíci říjnu tohoto roku vydány první pohlední lístky Hostivice nákladem Sokola.
Obsahují celkový pohled Hostivice, naši tělocvičnu a místní náves se školou a kostelem.
V neděli 21. září 1899 zúčastnili se členové jednoty odhalení náhrobku Petra Fastra
na hřbitově v Břevnově, Praze.
Dne 19. listopadu 1899 uspořádal II. okrsek sokolské župy Podbělohorské vycházku
do Hostivice. Zde konána společná členská schůze, na které promluvili „O sokolství“
členové pražských jednot. Účast jednoty naší byla hojná.
Dne 8. prosince konána členská schůze, při které přednášel br. Václav Tomek
„O tělesném cvičení starých Řeků“. Přítomno bylo 22 členů jednoty a někteří hosté.
Koncem roku 1899 měla jednota 66 členů, a sice: 4 zakládající, 40 přispívajících
a 22 činných.
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Rok 1900.
Valná hromada jednoty konaná dne 28. ledna o 3tí hodině odpoledne v tělocvičně
a přítomno bylo celkem 24 bratří a 3 hosté. Schůzi řídil bratr místostarosta jednoty
br. Ladislav Novotný.
Po podání zpráv činovníků přikročeno ku volbám správního výboru a zvoleni jsou pro
tento rok: starostou br. Jos. Kalous, místostarostou br. Ladislav Novotný, náčelníkem
br. Václav Tomek. Výbor: br. Chlupatý Jos., br. Nerad Karel, br. Jugr Antonín, br. Šprunk
Antonín, br. Čermák Jaroslav, br. Chvoj Václav. Náhradníci: Kohoutek Jan, Tomek Matěj,
Burgr Pavel a Hájek Václav. Účetní dozorci bři Pelc Josef a Pokorný Jan. Předseda odboru
vzdělávacího Kohoutek Jan. Předseda odboru zábavního Tomek Matěj.
Po vyčerpání pořadu této valné hromady přikročeno ku přednášce bratra Ladislava
Novotného „O výletu Sokolstva na Moravu v roce 1899“. Přednáška br. Novotného
sledována se zájmem a pozorností. Zvlášť když přednášející líčil krásy Moravského krasu
a Sloupských jeskyň. Po přednášce podal Ing. Lad. Dlabač vysvětlení o tvoření se
krápníkových útvarů.
Tímto pak valná hromada ukončena.
Ve schůzi správního výboru dne 2. února konané zvoleni pro rok tento: jednatelem
br. Ant. Šprunk, pokladníkem br. Jos. Chlupatý, knihovníkem br. Ant. Jugl, správcem domu
br. Jaroslav Čermák, archivářem br. Jugl Antonín.
Dne 10. února t. r. konán zase obvyklý sokolský věneček v tělocvičně při hudbě
br. Rybáře z Drahelčic. Výsledek hmotný byl uspokojivý.
Od pořádání šibřinek letos upuštěno, poněvadž prý naše hosty v loni neuspokojily.
Není pro věc tu pravého porozumění.
Dne 14. března 1900 konána členská schůze v tělocvičně. Přednášel br. Václav
Tomek „Z dějin Řeckých“. Účast 13 bratří. Po přednášce veden živý rozhovor o tomže
předmětu.
18. března uspořádána vycházka do Chýně, tam uspořádána přednáška v hostinci
pana Rajtory. Přednášel bratr Kohoutek Jan „O prospívání ve světě“ čili jak člověk důvěrou
v sebe, pílí, vytrvalostí vlastní může ve světě prospívati. Účastníků bylo kolem 60ti, mezi
těmi 21 členů jednoty.
1. dubna pořádána členem vzdělávacího odboru br. učitelem Pavlem Řídkým v Chýni
u br. Kouby veřejná přednáška „O pěstování a šlechtění ovocných stromů“. Účast hojná.
Přednáška spojena s ukázkami jednotlivých prací a roubování.
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V měsíci květnu konán župní výlet do Třebenic a okolí. Jednota naše súčastnila se
výletu toho 9 bratry v kroji.
17. června konáno okrskové cvičení v Jinonicích, jehož z jednoty naší súčastnilo
6 borců.
Dne 24. června 1900 konán župní slet v Břevnově. Cvičiště umístěno ve vile
Kajetánce. Z jednoty naší súčastnilo se 7 borců a více bratří v kroji. Cvičeny společně
skupinky a nářadí.
Jelikož oslava památky dne Husova nabývala v lidu našem více přízně a porozumění,
uspořádána večer dne 6. července 1900 společná vycházka do Sobína, kdež v hostinci
pana Hrdličky konána veřejná přednáška „O Mistru Janu Husovi“. Přednášel br. předseda
odboru vzdělávacího Ant. Šprunk. Účastníků bylo 20. Po přednášce konán rozhovor
o dějinách doby husitské. Ku návrhu pana Náprstka uspořádána sbírka ve prospěch
Husova fondu, jež vynesla Kor. 3,40, jež odeslány účely svému.
2. prosince konána členská schůze, ve které přednášel bratr Jaroslav Najman
„O povinnostech členů jednot sokolských“. Přítomno bylo 16 členů. Pak veden živý
rozhovor o tomto předmětu. Jen dál a více.

Počátkem měsíce prosince t. r. konána společně s Národní Jednotou Severočeskou
v tělocvičně Mikulášská první zábava. Čistý výtěžek věnován ve prospěch zřízení spolkové
knihovny Sokola.
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Rok 1901.
Valné shromáždění jednoty naší konalo se v neděli dne 27. ledna o 4 hodině
odpoledne za účasti 30 účastníků. Valné shromáždění řídil br. místostarosta Ladislav
Novotný. Vzaty ku vědomosti zprávy všech činovníků a schváleny.
Vykonány volby správního výboru a zvoleni jsou jednohlasně: starostou bratr Josef
Kalous, místostarostou bratr Lad. Novotný, náčelníkem bratr Václav Tomek, Výbor: Josef
Chlupatý, Karel Nerad, Antonín Jugl, Kohoutek Jan, Antonín Šprunk, Václav Chvoj, Antonín
Vlček, Jaroslav Čermák. Náhradníci: František Linek, Václav Hájek, Burgr Pavel a Mat.
Tomek. Dozorci účtů: Jos. Pelc a Jan Pokorný. Předsedou vzděl. odboru Jan Kohoutek.
Předsedou zábavního odboru Matěj Tomek.
Jelikož v roce tomto koná se v Praze IV. slet sokolský a bude výprava jednoty naší
spojena s větším peněžním vydáním, usneseno, by zřízen byl zvláštní k tomu cíli peněžní
fond. Pro počátek povoleno z pokladny spolkové 30 Kor., též bratři k obnosu tomu přispěli.
Tímto valná hromada doslovem ku pilné práci sokolské vybízející ukončena.
Po valné hromadě odbývána přednáška „O bitvě na Bílé Hoře a její následcích“.
Přednášel br. jednatel Ant. Šprunk. Pak zaveden rozhovor týkající se míst pláni bělohorské
a okolí. Účastníků přes 30.
Dne 12. ledna konán obvyklý masopustní věneček, jež byl četně navštíven a čistý
výtěžek jeho činil Kor. 131,26.
25. března 1901 konána členská schůze a konán rozhovor o IV. sletu sokolském
a přípravách k němu. Účastníků 13.
Na žádost jednoty „Sokol“ v Středoklukách konal vzdělávací odbor jednoty naší
v neděli dne 21. dubna 1901 vycházku do Středokluk, kdež uspořádána veřejná přednáška
„O výletu Sokolstva českého na Moravu“. Přednášel br. Lad. Novotný. Účast byla hojná
a vycházky z jednoty naší súčastnilo se 13 bratří.
V neděli dne 28. dubna t. r. konána společně s místním odborem Nár. Jednoty
Severočeské časová veřejná přednáška „O právu domovském“. Přednášel tajemník Nár.
Jed. Severočeské v Praze pan […] a přítomno 36 účastníků. Po přednášce veden rozhovor
o věci samé a podány ku mnohým bodům vysvětlení.
5. května uspořádána vycházka na Břve. Tam konána v hostinci br. Ptáčka veřejná
přednáška „O rozdělení plemen lidských dle barvy a výrazu tváře.“ Přednášel br. Kohoutek
Jan a přítomno bylo celkem asi přes 30 účastníků.
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V neděli dne 27. května 1901 konáno veřejné okrskové cvičení v Středoklukách
a jednota naše vyslala tam 9 borců za vedení br. Jaroslava Najmana.
V měsíci květnu seřízeny podruhé na náklad jednoty a místního postmistra pohledové
lístky obce naší. Obsahovaly pohled na zdejší zámek, kostel a celkový pohled na Hostivici.
Jako příprava ku velikému svátku českého Sokolstva IV. sletu konán v neděli dne
9. června 1901 župní slet sokolské župy Podbělohorské v Podbabě u Prahy. Jednota
súčastnila se sletu tohoto a vyslala tam 15 bratří v kroji. Cvičila dvě družstva na nářadí
a všech 15 bratří povinná prostná i vzorná prostná.
S jakou pilností a láskou bylo cvičeno, budiž v této knize poznamenáno. Při cvičení ve
Středoklukách 27. 5. nařízeno žup. náčelníkem, že všichni bratři musí v Podbabě cvičiti
vzorná prostná. Cvičenci naši ještě je neuměli. Železnou pílí a řádným nácvikem za vedení
místonáčelníka br. Najmana docíleno toho, že po uplynutí krátké doby 14 dnů všichni
bratři prostná vzorná nadřeli a také cvičili na župním sletu.
IV. Slet všesokolský v Praze roku 1901.
Jako kouzelným proutkem vykouzleno na pláni letenské dřevěné město, arena sletu
sokolského. Nevídaná krása oslňujícího lesku, dnové ti zmizeli před očima našima.
Bouře dozněla, jásot utichl, zašel krásný obraz slavnosti i krásných vzrušujících
obrazů cvičení sletových. Mysl naše vzrušena vzpomíná stále a stále oněch obrazů, jakých
jsme byli svědky ve dnech 28., 29., 30. června a 1. července 1901.
Z jednoty naší zúčastnilo 15 bratří cvičení prostných a též cvičení na koni na dél.
Cvičení prostná cvičilo celkem 6 617 borců, žen cvičilo 867 kužele. Dorostu cvičilo
celkem 1 988. Průvodu slavnostního súčastnilo se v kroji 11 100 členů. Z jednoty naší
súčastnilo se průvodu 17 členů v kroji sokolském. Prostná cvičilo 15 mužů.
Dlouho bude vzpomínáno na tu krásnou nezapomenutelnou dobu slavnostního
průvodu Sokolstva ulicemi královské Prahy za jásotu obyvatelstva. Do posledního koutku
naplněné náměstí Staroměstské a zapění národní hymny, to jsou jistě chvíle nezapomenutelné. Jen dál a dále a výš, srdce k srdci, paží v paž, ať dobrá jest z nás vlasti stráž!
Na zdar!
Dne 5. července 1901 konána první veřejná slavnost památky Mistra Jana Husa.
V tento den o 8 hod. večer shromáždilo se členstvo jednoty a odboru Nár. jed. Severočeské v místnosti spolkové u Neradů. Odtud se šlo průvodem obcí na místo, kde dělí se
silnice ku Sobínu a Břvům, kde na poli br. Novotnýho zapálena hranice. Zde promluvil
o památce Mistra Jana Husa br. Jar. Najman. Pak zapěny národní písně a když hranice
dohořela, rozešlo se občanstvo v klidu do svých domovů.
Při této oslavě rozdal br. jednatel Ant. Šprunk více letáčků jednajících o Husovi. Za to
byl ale hned přísně napomínán místním velitelem c. k. četnické stanice.
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V neděli dne 7. července svolána členská schůze a dorostu, při této konána řeč
s rozhovorem „O Mistru Janu Husovi a jeho době“. Rozhovor zahájil a řídil bratr Stanislav
Novák z Hostivice.
Odevzdání stuhy na prapor sokolský.
Při sletu sokolském v Praze byly sokolské prapory jednot rozestaveny na východní
členské tribuně.
Všecky prapory ozdobeny byly krásnými stuhami v barvách národních. Jen prapor
jednoty naší postrádal dosud této ozdoby. Toho povšimly si některé členky odboru
místního Národní jednoty Severočeské. Usnesly se stuhu na prapor darovati a slibu
skutečně dostály.
Zakoupily krásnou stuhu s nápisem „Ni zisk ni slávu“ a s nápisem věnování a datum.
Stuhu tu slavnostním způsobem odevzdaly 27. října 1901.
Pořad slavnosti byl následující. Proslov bratra starosty Lad. Novotného. Hudba
br. Rybáře. Přednáška bratra Šeb. Tregra z Prahy o hesle „Ni zisk, ni slávu“. Odevzdání
a zavěšení stuhy na prapor. Poděkování bratra praporečníka.
Na ukončení taneční vínek večer v tělocvičně.
Účastníků přednášky bylo celkem přes 100.
Na základě usnesení vzdělávacího odboru konán byl v měsíci listopadu a prosinci běh
vzdělávací a cvičitelský. Tento proveden s tímto pořadem:
Dne 3. listopadu zahájen přípravnou přednáškou br. Šeb. Tregra. Účastníků 30.
Dne 10. listopadu cvičení a zpěv, účastníků 26.
Dne 17. listopadu cvičení a přednáška bratra Ant. Šprunka „O Číně“, účastníků 24.
Dne 24. listopadu cvičební hodina.
Dne 1. prosince ukončení cvičitelského běhu a přednáška bratra Šeb. Tregra z Prahy
„O Karlu Havlíčku Borovském“. Účast 43.
Na zdar!
Ku konci roku 1901 čítala jednota Sokol 50 členů, a to: 4 zakládající, 28 přispívajících
a 18 činných. Zdar!
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Rok 1902.
Výroční valná hromada jednoty konala se za přítomnosti 22 členů dne 26. ledna
ve 3 hodiny odpoledne v místnosti tělocvičny u br. K. Nerada. Schůzi zahájil a řídil
br. starosta Josef Kalous. Zprávy činovníků předneseny a vyslechnuty s pozorností. Volby
výboru provedeny následovně: Starostou zvolen br. Josef Kalous. Náměstkem zvolen
br. Ladislav Novotný. Náčelníkem zvolen br. Václav Tomek. Členové výboru bratři:
Chlupatý Josef, Nerad Karel, Jugl Antonín, Kohoutek Jan, Chvoj Václ. ml., Šprunk Antonín,
Dusík Josef a Dlabač Ladislav. Náhradníci bratři Chlupatý Tomáš, Sajfrýd František, Tomek
Matěj, Čermák Jaroslav. Přehlížitelé účtů bři Pelc Josef a Pokorný Jan. Předseda vzděl.
odboru br. Kohoutek Jan. Předseda zábavního odboru br. Tomek Matěj.
V této valné hromadě ujednáno, by 10leté trvání jednoty, jež tento rok připadá,
náležitým způsobem oslaveno bylo. Provedení uloženo správnímu výboru.
V ustavující schůzi správního výboru, která konala se dne 4. února 1902, provedeny
volby činovníků pro tento rok a zvoleni jsou: jednatelem br. Antonín Šprunk, pokladníkem
br. Chlupatý Tomáš, knihovníkem br. Jugl Antonín, správcem nářadí br. Čermák Jaroslav,
archivářem br. Dlabač Ladislav.
Dále schváleno ustanovení bratří do odboru vzdělávacího a odboru zábavního.
V měsíci březnu tohoto roku počalo se zase znovu cvičiti s dorostem a přihlásilo se
asi 12 učňů ku cvičení.
Ve schůzi výboru dne 23. března usneseno, by na žádost místní odbočky žel. zřízenců
v Hostivici půjčovány byly knihy z knihovny Sokola členům odbočky za roč. poplatek
10 Kor.
V měsíci dubnu zaslána župě žádost o veřejné cvičení župní v Hostivici. Žádost tato
byla ale župním výboru zamítnuta. Tím později povstalo nedorozumění mezi jednotou
a župou. Toto pak později smírně se urovnalo.
V měsíci dubnu tohoto roku zakoupeno společně s odborem Nár. Jednoty Severočeské divadelní jeviště. Sestavena společná smlouva o jeho užívání oběma spolky. Dřevěné
součástky jeho zhotovil tesař pan Kácl z Hostivice.
Vzdělávací odbor konal v neděli dne 13. dubna vycházku do Chýně, kde přednášel
bratr Šebestián Träger „O vlasti a Národu“. Účastníků bylo celkem 57.
Dne 8. května konán polodenní výlet na hrad Okoř, zde o dějinách hradu velice
pěkně a obšírně promluvil bratr Šeb. Träger z Prahy. Účastníků bylo […].
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V měsíci červnu konána přednáška „O památné bitvě u Lipan“. Přednášel br. Šeb.
Träger. Účastníků bylo celkem 36.
Na usnesení správního výboru Sokola konala se dne 5. července večer slavnost
památky Mistra Jana Husa tímto pořadem: Sraz členstva v Sokolně u Neradů. Odchod
s práporem ku hranici, jež zapálena na poli bří Tomků u silnice u Jenečka. Zde promluvil
o památce M. Jana Husa br. Lad. Novotný. Zapěny národní případné písně a obecenstvo
se v klidu rozešlo.

Dne 12. října konala se veřejná přednáška „O významu Jana Žižky z Trocnova“.
Přednášel pan Antonín Uhlík, učitel v Hostivici. Účastníků této zajímavé a pěkně podané
přednášky bylo 53 osob.
V době letní tohoto roku pořádána byla krajinská výstava v Kladně. Z jednoty naší
pořádány vycházky členstva ku návštěvě tohoto důležitého podniku v našem kraji.
V neděli dne 9. listopadu konala se vycházka do Litovic. Tu konala se přednáška,
které přítomno bylo celkem 73 účastníků. Přednášel br. Ant. Šprunk „O svobodě!“ Na zdar!
Vzděl. sbor uspořádal 21. prosince pro členstvo schůzi. konána přednáška br. Šeb.
Tregera „O významu bitvy bělohorské“ a pak veden o tomto živý a zajímavý rozhovor.
Účastníků bylo celkem 31.
Ku konci roku 1902 čítala jednota 58 členů, a sice 1 čestný, 4 zakládající, 32 přispívajících a 21 činných.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada I – svazek č. 1
Pamětní kniha Sokola Hostivice 1892–1912

36

Rok 1903.
Řádná valná hromada jednoty konala se v neděli dne 25. ledna ve 3 hodiny
odpoledne za přítomnosti 27 účastníků v tělocvičně u br. Karla Nerada v Hostivici. Nebyl
přítomen br. starosta ani jeho zástupce. Schůzi zahájil br. náčelník br. Václav Tomek. Zápis
ze schůze valné minulé čten a schválen. Vyslechnuty a schváleny zprávy činovníků.
Jednota čítala v roce uplynulém 58 členů. Jmění jednoty v pokladně činí 112,14 Kor.
Provedeny volby správního výboru a zvoleni jsou: starosta br. Ladislav Novotný Břve,
Náměstek jeho br. Václav Chvoj ml. z Jenče, náčelník br. Václav Tomek z Jenečka. Výbor:
bři Kalous Josef Sobín, Tomek Matěj Jeneček, Nerad Karel Hostivice, Šprunk Ant.
Hostivice, Jugl Antonín Hostivice, Dusík Josef Břve, Kohoutek Jan Hostivice, Dlabač Lad.
Hostivice. Náhradníci bři: Chlupatý Tom, Vébr Vilém, Sajfrýd Frant., Čermák Jaroslav.
Zástupce ČSO br. Ladislav Novotný. Zástupci do val. hromady župy bři. Šprunk Ant.
a Kohoutek Jan, Najman Jaroslav a Jugl Antonín. Zástupci do žup. výboru bři: Kohoutek
a Šprunk. Zástupci okrsku Kohoutek a Najman. Předsedou sboru vzdělávacího
br. Kohoutek Jan. Předsedou zábavního výboru br. Tomek Matěj.
V ustavující schůzi výboru konané dne 30. ledna 1903 v 7 hod. večer u Neradů
zvoleni pro tento rok činovníci: jednatel br. Ant. Šprunk z Hostivice, pokladníkem Karel
Nerad z Hostivice, knihovníkem Antonín Jugl z Hostivice, správcem nářadí Tomáš Chlupatý
z Hostivice, archivářem Čermák Jaroslav z Hostivice.
Ve schůzi výboru dne 20. února usneseno, by ve prospěch mohyly bělohorské dáno
bylo 5 Kor. z pokladny spolkové. Ve prospěch péče o chudou školní mládež darováno
10 korun z pokladny jednoty.
V měsíci březnu a dubnu měl se konati cyklus přednášek z doby Husitské. Přednášky
ty měli míti členové místního sboru učitelského. Učitelé naši pak toto odřekli. Přednáška
první okresním hejtmanstvím v Kladně zakázána.
Vzdělávací sbor pak snažil se tento cyklus ale provésti. Proto konána každá
přednáška zvlášť o sobě. Konány přednášky v tomto pořadu.
8. 3. O počátcích hnutí husitského – br. Lad. Novotný, účast 75 osob
15. 3. O Janu Husovi – br. Šeb. Träger z Prahy, účast 64 osob
22. 3. Jan Žižka jako válečník – br. Laube z Prahy, účast 68 osob
29. 3. Hnutí Husitské až po Lipany – br. Dr. Ant. Kusý, účast 109 osob
5. 4. O bitvě u Lipan – br. Šebestián Träger, účast 56 osob
Cyklus přednášek zahájil br. vzdělavatel Kohoutek vhodným proslovem.
Všem přednáškám bylo přítomno dosti účastníků. Na zdar!
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Dne 30. května konal vzdělávací sbor vycházku do Litovic. Zde v hostinci u Součků
konána veřejná přednáška. Přednášel br. Šeb. Träger „Mučedníci Pobělohorští“. Přítomno
bylo přes 70 účastníků. Po přednášce veden rozhovor o běžných událostech v Sokolstvu.
Dne 7. června súčastnilo se 8 bratří schůze okrsku v Liboci, kde po projednání všech
záležitostí okrskových uspořádána byla přednáška „Naše snahy o zastavení konání poutě
sv. Markétské ve Hvězdě u Prahy“. Přednášel br. Jur. Dr. Dvořák.
Dne 6. července konána byla v Praze slavnost položení základního kamene ku
pomníku Jana Husa. Členstvo naše súčastnilo se této slavnosti v kroji sokolském a večer
téhož dne konána slavnost památky M. Jana Husa v Hostivici.
Shromážděné spolky utvořily průvod před nádražím Buštěhradské dráhy a pochodem
přes obec na výšinu při silnici ku Jenečku. Zde zapálena hranice, zapěny národní písně
a rozchod. Přítomno bylo aspoň 900 až 1 000 lidí. Peníze na zakoupení dříví na hranici
darovala obec Litovice.
Dne 2. srpna konalo se okrskové cvičení v Liboci. Jednota naše vypravila na toto
cvičení 13 borců, jež cvičili ve dvou družstvech. Celkem súčastnilo se tohoto podniku
okrsku 15 bratří v kroji.
Výlet Sokola Hostivice na Karlův Týn dne 28. září 1903.
Vzdělávací odbor Sokola stanovil výlet na Karlův Týn ve svátek českého knížete
Václava dne 28. září. Byl ponurý den plný mlhy, že nebylo ani viděti na deset kroků cesty
před sebe. Ráno toho dne po šesté hodině sešlo se 21 účastníků výletu a kolem sedmé
hodiny nastoupen pochod přes Břve, Chýň, Dušníky, Tachlovice, Kuchař a Mořinu do
Karlova Týna, kamž jsme po namáhavé cestě došli po 12té hodině polední.
Silná hustá mlha ustoupila k polední hodině jasnému slunku a zrakům našim objevil
se hrad v nádherné kráse podzimního dne.
Po hodinovém oddechu nastoupili jsme ku prohlídce hradu. Prohlídka trvala přes
celou hodinu a pak nastoupili jsme zpáteční cestu ku svému domovu do Hostivice.
Bylo již skorem osm hodin, když jsme přišli opět do naší milé tělocvičny.
V neděli dne 9. listopadu uspořádal vzdělávací odbor veřejnou přednášku v tělocvičně
u br. K. Nerada. přednášel JUDr. C. Dvořák „Bílá Hora a náš národ“, přítomno bylo celkem
28 účastníků. Po přednášce veden rozhovor. Jen mužně vpřed.
V neděli dne 29. listopadu 1903 konána vycházka na Břve. Zde v hostinci bratra
Ptáčka konána veřejná přednáška, bylo přítomno dle počítání 102 účastníků. Přednášel
br. Ant. Uhlík učitel „O řeči mezinárodní“. Přednáška byla se zájmem vyslechnuta.
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Poznámka: Přednáška tato byla řádně ohlášena c. k. okresnímu hejtmanství v Kladně, leč
v době krátké byl jsem povolán k soudu do Unhoště a žalován, že přestoupil jsem § 14
tiskového zákona rozšiřováním a lepením plakátů. Později byl jsem povolán k soudu do
Prahy a ukončení soudního řízení konečně sproštěn z obžaloby. Leč státní nadvládní nebyl
s tímto rozsudkem spokojen, zahájeno opět nové řízení. Došel jsem tedy k právnímu
zástupci Dr. Machačovi na Smíchov, by mě v této při zastoupil. Pře tato skončila pak
úplným osvobozením mě z obžaloby.
Jan Kohoutek, předseda vzděl. odboru.

Dne 20. prosince přednášel v Hostivici na théma „O říjnovém diplomu až
k fundamentálkám“. Tato velice zajímavá přednáška byla vyslechnuta s velkou pozorností.
Přítomno bylo celkem 32 účastníků.
V druhý svátek vánoční dne 26. prosince 1903 svolána členská schůze, na které
přítomno 28 účastníků. Zaveden rozhovor „Jak rozmnožiti účast na práci v jednotě“.
Na zdar!
Jednota měla ku konci tohoto roku 52 členů, a sice 4 zakládající, 30 přispívajících
a 18 činných.
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Rok 1904.
Valná hromada jednoty konala se v neděli dne 24. ledna 1904 ve tři hodiny
odpoledne v místnosti spolkové u br. K. Nerada v Hostivici. Valné shromáždění zahájil
a řídil br. starosta Ladislav Novotný.
Přečten zápis z minulé valné hromady. Podány zprávy činovníků, ze kterých jest
možno posouditi, že jednota v roce uplynulém konala co možno řádně své povinnosti
sokolské.
Provedeny volby správního výboru na běžící rok a zvoleni jsou: starosta br. Lad.
novotný, náměstek starosty br. Václav Chvoj z Jenče, náčelník br. Václav Tomek
z Jenečka. Do výboru zvoleni: Nerad Karel, Jugl Antonín, Šprunk Antonín, Čermák
Jaroslav, Dusík Jos., Dlabač Ladislav, Kohoutek Jan a Tomek Matěj. Náhradníci Příhoda
Ant., Vébr Vilém, Kubr Mat., Sajfrýd Frant. Účetní dozorci Pelc Josef a Pokorný Jan.
Předsedou vzdělávacího sboru zvolen byl bratr Kohoutek Jan. Předseda zábavního výboru
zvolen bratr Tomek Matěj z Jenečka. Jako režisér ku pořádání divadla zvolen br. Josef
Bartoš.
Tímto valná hromada ukončena.
V ustavující schůzi správního výboru Sokola, která konala se 7. února 1904, zvoleni
jsou činovníci: jednatel br. Ant. Šprunk, knihovník br. Ant. Jugl, pokladník br. Karel Nerad,
správce domu br. Ant. Příhoda.
Vzděl. odbor Sokola uspořádal na památku velikého učitele národů Jana Amose
Komenského dne 27. března veřejnou přednášku „Jan Amos Komenský a jeho dílo“.
Přednášel učitel Robert Kinzl z Hostivice. Přítomno bylo celkem 58 účastníků.
Dne 13. března konána členská schůze za účasti 16 členů. Na této pořádána
přednáška „O sociálním významu tělocviku“. Přednášel bratr místonáčelník Jaroslav
Najman.
Dne […] uspořádal zábavní odbor divadelní představení „Vychovatel“. Toto
představení opakováno v místnosti br. Ptáčka na Břvech, podruhé v neděli dne […].
Obě představení měla dobrý úspěch jak při provedení tak i finanční.
V neděli dne 17. dubna konal vzdělávací odbor vycházku do Jenče, kde v hostinci
pana Jos. Fialy uspořádána veřejná přednáška. Přednášel br. Šebestian Träger z Prahy
„Současné otázky a Sokolstvo“. Na přednášce přítomno bylo celkem 56 osob.
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Poznámka zapisovatele: Tuto neděli bylo krásné teplé jarní počasí až horko. Když jsme
se večer vraceli domů z Jenče, byl západ slunce až téměř krvavý, což dalo tušiti nějakou
poruchu počasí. Tuto noc přišla krutá bouře, průtrž mraků. Celá Jenč byla vytopena. Též
v Hostivici byla obrovská spousta vody, celá náves zatopena. Voda přinesla s sebou mnoho
věcí, dříví apod. Pole, louky byly zatopeny.
Dne 5. července konána vzdělávacím odborem slavnost památky Mistra Jana Husa
s tímto pořadem: Uspořádán průvod súčastněných národních a pokrokových korporací od
nádraží na pole bratra Lad. Novotnýho u bažantnice.5 Zde zažehnuta hranice. Zde
promluvil pan Alois Svoboda, redaktor Železničních listů „O památce Mistra Jana Husa“.
Zapěny národní příležitostné písně. Přítomno bylo asi kolem 800 účastníků.
Kdo jste Boží bojovníci
a zákona Jeho
Prostež od Boha pomoci
a doufejte v Něho
že konečně s Ním vždycky zvítězíte
Dne 24. července 1904 konáno veřejné okrskové cvičení v Tuchoměřicích. Z jednoty
naší cvičilo 11 borců. Celkem súčastnilo se cvičení 16 členů jednoty.
Dne […] 1904 bylo veřejné župní cvičení v Holešovicích. Tohoto veřejného vystoupení
se súčastnilo a cvičilo z jednoty naší celkem osm bratrů.
Zábavní výbor Sokola uspořádal v neděli dne 20. listopadu 1904 v 7 hodin večer
v sokolovně u br. K. Nerada akademii. Na této účinkoval tamburašský odbor Sokola
v Karlíně. Účast obecenstva byla veliká a bratři karlínští svými pěknými výkony nás úplně
uspokojili.
Na základě ujednání vzdělávacího pořadu jednoty konána dne 8. prosince 1904
vycházka do Jenče. Zde v hostinci p. Fialy konána schůze a veřejná přednáška. Přednášel
p. Dr. Ant. Zeman, obvodní lékař v Hostouni „O tuberkulose a ochraně proti této“
Přednášku tuto se zájmem vyslechlo 223 osob.
Dne 18. prosince 1904 konala se vycházka na Břve, kde v hostinci p. Ptáčka
uspořádána veřejná přednáška. Za účasti 56 posluchačů přednášel br. Šeb. Träger z Prahy
„O Josefu Barákovi“. Po přednášce zaveden volný rozhovor o otázkách sokolských. Tohoto
súčastnilo se více bratří. Zdar!
Ku konci roku 1904 čítala naše jednota Sokol členů 53 a bylo 3 zakládající,
29 přispívajících, 21 činných. Na zdar!
5

Text dodatečně tužkou škrtnut a doplněna drobná poznámka „Tomek“.
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Rok 1905.
Dne 5. ledna 1905 zemřel v blízké obci Litovice člen naší jednoty milý bratr Jan
Špaček, rolník. Pohřbu milého bratra súčastnilo se 13 bratří v kroji sokolském a občanském
v počtu hojném, což jest důkazem, že byl v jednotě pro svoji příchylnost ku myšlence
sokolské ctěn a vážen. Čest památce Tvojí!
Valná hromada jednoty se konala v neděli dne 20. ledna 1905 ve 2 hodiny odpoledne
v tělocvičně u br. K. Nerada za účasti 23 bratří. Schůzi řídil br. místostarosta V. Chvoj.
Podány zprávy činovníků a schváleny. Volby provedeny aklamací a zvoleni jsou: starostou
bratr Ladislav Novotný, jeho náměstkem br. Václav Chvoj, náčelníkem br. Václav Tomek.
Do výboru zvoleni bratři: Nerad Karel, Jugl Antonín, Šprunk Antonín, Čermák Jaroslav,
Bertoš Josef, Dlabač Ladislav, Kohoutek Jan a Příhoda Antonín. Náhradníci: Vébr Vilém,
Saifrýd Frant., Tomek Matěj, Souček Václav. Účetní dozorci bři Pelc Josef a Pokorný Jan.
V této valné hromadě podán poprvé6 návrh bratrem Jar. Čermákem na zřízení
Družstva pro postavení vlastní tělocvičny Sokolu v Hostivici. Leč návrh tento nedošel
splnění až v době pozdější.
Tímto byla pak valná hromada ukončena.
Dne 24. dubna konána veřejná přednáška v tělocvičně. Přednášel bratr Šebestián
Träger z Prahy „O myšlenkových proudech nové doby“. Účastníků bylo 42.
Dne 30. dubna svolána byla členská schůze, na této promluvil br. Bartoš Josef
„O vzdělávací činnosti v Sokole“. Účastníků bylo 15 členů.
V neděli dne 28. května 1905 konala jednota půldenní výlet do Divoké Šárky. Výlet
byl zdařilý a súčastnilo se ho celkem 30 členů a několik žen a dítek.
Dne 25. května konal se při cvičení proslov ku členstvu „Tělesná cvičení starých Řeků
a naše Sokolství“. Přednesl br. Kohoutek Jan.
Dne 30. května proslov při cvičení ku členstvu „Prokop Holý a bitva u Lipan“.
Přednesl Kohoutek Jan.
Dne 20. června konán proslov před šikem při cvičení. Promluvil br. náčelník Václav
Tomek „O popravě českých pánů na náměstí Staroměstském v Praze“.

6

Tužkou dodatečně škrtnuto a opraveno „podruhé“.
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Ve schůzi správního výboru, jež konala 3. července 1905, zvolen za své zásluhy
o jednotu bratr Šebestián Träger zakládajícím členem jednoty.
Veřejného cvičení okrsku v Radlicích dne […] 1905 konaného súčastnili se z naší
jednoty 4 bratři. Zdar!
Oslava památky M. Jana Husa.
Vzdělávací a pokrokové spolky v Hostivici společně se usnesly pořádati večer dne
5. července společnou slavnost památky dne Husova.
Sestaven průvod súčastněných spolků před nádražím Buštěhradské dráhy v osm
hodin večer. Odtud průvod do sadů na návsi. Zde promluvil br. Šeb. Träger z Prahy
„O životě a památce Jana Husa“. Zapěny příslušné národní písně, pak rozchod do místností
spolkových. Slavnosti se súčastnily spolky: Sbor dobrovolných hasičů Litovice, Čten.
podporující spolek Hostivít, Odbočka železničních zřízenců, Odbor Nár. Jed. Severočeské
a Těl. jednota Sokol. Velké množství občanstva Hostivice a okolí.

Milujte se, pravdy každému přejte.

Mistr Jan Hus.

V neděli dne […] září 1905 konala jednota vycházku do Litovic. Zde v hostinci p. Jos.
Součka uspořádána veřejná přednáška. Přednášel br. Šeb. Träger z Prahy „O myšlenkových proudech nové doby, o sokolských obzvláště“. Účast občanstva byla hojná, po
přednášce veden rozhovor o běžných otázkách sokolských.
Na paměť památného dne bitvy Bělohorské uspořádala župa naše v neděli dne […]
listopadu 1905 vycházku v kroji na pláň Bělohorskou. Zde promluvili zástupci župy
o dějinách Bílé Hory. Z jednoty naší súčastnilo se 7 bratří v kroji a více členstva
v občanském.
Dne 19. listopadu 1905 uspořádala jednota humoristický večírek, k němuž podařilo se
získati slavného českého humoristu autora Jos. L. Vanderera z Prahy. Program večera
humoristou provedený nás uspokojil svým řízným humorem i provedením. Hudbou
doprovázel náš osvědčený kapelník br. Ant. Rybář z Drahelčic.
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Rok 1906.
Svoji slibnou činností v tomto novém roce počala jednota naše, když dne 6. ledna
uspořádala svým odborem vzdělávacím vycházku do obce Litovic do hostince p. Součka
a zde provedena byla veřejná přednáška. Přednášel br. Šeb. Träger z Prahy „O vzdělání
lidu českého“. Zajímavou tuto přednášku vyslechlo celkem 53 posluchačů.
Valná hromada jednoty konala se v neděli dne 14. ledna 1906 ve 3 hod. odpoledne
v místnosti spolkové v tělocvičně u br. Karla Nerada v Hostivici za účasti 24 bratří
a 4 hostí.
Valnou hromadu zahájil a řídil br. starosta Lad. Novotný. Čten zápis minulé valné
hromady a schválen. Podané zprávy činovníků vyslechnuty s pozorností a schváleny.
Provedeny volby výboru pro běžící rok 1906 a zvoleni jsou: starosta br. Ladislav
Novotný, náměstek starosty br. Chvoj Václav ml., náčelník br. Tomek Václav, členové
výboru bratři: Nerad Karel, Jugl Antonín, Šprunk Antonín, Kohoutek Jan, Burgr Pavel,
Čermák Jaroslav, Bartoš Josef, Tomek Matěj. Náhradníci: Soukal Josef, Příhoda František,
Vébr Vilém a Souček Václav. Předsedou vzděl. odboru br. Alois Saifrt.
Po probrání volných návrhů ujímá se slova br. Šebestián Träger a promlouvá
zdařilým proslovem „O sdružení sokolském“. Po vyslechnutí této přednášky ukončil bratr
starosta vhodným proslovem toto valné shromáždění.
V ustavující schůzi správního výboru konané dne 23. ledna 1906 zvolen jednatelem
br. Kohoutek Jan, zapisovatelem br. Soukal Josef, knihovníkem br. Jugl Antonín, pokladníkem br. Nerad Karel, správcem domu br. Příhoda František.
V neděli dne 25. března 1906 uspořádal odbor vzdělávací v tělocvičně veřejnou
přednášku za účasti 107 posluchačů. Přednášel pan profesor J. Hala z Prahy „O potravě
rostlin“. Zajímavá tato přednáška byla velice poučná a pro obyvatele našeho venkova
velice cenná.
V neděli dne 1. dubna 1906 uspořádal odbor vzdělávací v tělocvičně u Neradů druhou
veřejnou přednášku. Přednášel prof. H. Němeček z Prahy „Co a jak číst“. Účastníků bylo
celkem 45 posluchačů.
Vzdělávací odbor hodlal uspořádati cyklus čtyř veřejných přednášek středoškolské
extense, leč nepřízní okolností podařily se jen tyto dvě vpředu zaznamenané přednášky.
Dramatický odbor Sokola v Liboci uspořádal v naší tělocvičně u Neradů v neděli
8. dubna 1906 o 8 h. večer divadelní představení „Karel Havlíček Borovský“ obraz ze života
našeho velikého národního mučedníka. Divadlo pěkně bylo sehráno a čistý výtěžek 10 Kor.
věnován byl fondu župy pro vystavění mohyly Bělohorské.
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Dne 25. června konána členská schůze, ve které zahájil rozhovor „O poměru
Sokolstva ku cvičení starých Řeků“ br. Kohoutek Jan. Účastníků bylo 17 členů a několik
hostů.
Před večer svátku památky Mistra Jana Husa uspořádal Sokol 5. července 1906
v 8 hod. večer s účastněnými spolky oslavu s tímto pořadem: Sestavení průvodu účastníků
před nádražím a průvod do sadů na návsi. Zde postaveno poprsí Husovo a ověnčeno.
Zapáleny lampiony. „O památce Husově“ promluvil bratr Šebestián Träger z Prahy.7 Po
pěkné procítěné řeči zapěny národní písně a česká hymna.
Po tomto se obecenstvo, jehož počet odhadnut byl na 700 osob, v klidu rozešlo do
svých domovů.
V neděli dne 28. července 1906 ve 3 hod. odpoledne v sále tělocvičny u Neradů
uspořádal vzdělávací sbor veřejnou přednášku „O Karlu Havlíčkovi Borovském“. Přednášel
filozof Jar. Čeliš z Prahy. Zajímavou přednášku tuto vyslechlo s velkou pozorností
37 účastníků.

Moje barva červená a bílá, mé dědictví poctivost a síla. Karel Havlíček Borovský
Dne 19. srpna 1906 konala se vycházka v kroji ku návštěvě jednota v Přední
Kopanině. Tam sešlo se více jednot z okolí ku společné poradě o práci sokolské.
V roce 1906 vystavěna v Hostivici nová škola obecná na pozemku zakoupeném od
rolníka pana Antonína Tůmy na jižní straně obce při cestě do Sobína, Břvů. Vysvěcena
a účely svému odevzdána v neděli dne 16. srpna 1906 za účasti zástupců přiškolených
obcí a spolků. Sokol se slavnosti této nesúčastnil.
Dne 29. srpna 1906 zemřela paní Kateřina Fügnerová, manželka zakladatele
Sokolstva bratra Jindřicha Fügnera.
Založení ženského odboru Sokola v Hostivici.
Již po delší dobu byl v obci naší zájem o to, aby i naše dívky a ženy braly podílu na
práci sokolské a súčastnily se sokolského života a cvičení.
Snahy tyto tlumočeny ve správním výboru bratry Šprunkem a Kohoutkem. Výbor vzal
tento potěšující úkaz v úvahu a usnesl se uspořádati nejbližší veřejnou přednášku
„O tělocviku našich žen“. Provedení tohoto bylo dáno na starost odboru vzdělávacímu.
Požádáno předsednictvo sokolské župy Podbělohorské, by některá sestra o tomto
předmětu u nás promluvila. Předsednictvo župní po dohodě s odborem Sokola Hradčany
vyslalo k nám dne 16. prosince 1906 sestru Pavlu Grýnvaldovou, která milým a poutavým
způsobem o tělocviku žen promluvila. S touto sestrou přišlo k nám více sester a bratří
z Hradčan. Počet účastníků schůze dostoupil na 53 posluchačů a mezi těmi bylo 28 žen. Po
přednášce veden rozhovor o založení vlastního odboru.
7

Tužkou škrtnuto a opraveno: „z Kladna Jos. Aust“.
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Přihlásilo se hned 17 členek. Správní výbor Sokola ve schůzi své dne 21. prosince se
usnesl, by svolána byla na den 26. prosince ustavující schůze ženského odboru Sokola.
Schůze svolána a dostavilo se z přihlášených 12 žen a více členů jednoty.

Ustavující schůze ženského odboru Sokola v Hostivici dne 26. prosince 1906
ve 3 hodiny odpoledne v tělocvičně u br. K. Nerada.
Schůzi zahájil br. zástupce výboru Kohoutek Jan. Vítá slovy srdečnými ženy ku práci
sokolské a předčítá pak řád pro odbor žen výborem schválený. Řád přečten a vzat
přítomnými sestrami ku vědomosti.
Pak přikročeno ku volbám činovnic. Rozpředl se o věci té rozhovor a ujednáno, by
návrh na volby sestavila komise a do této zvoleny sestry: Kohoutková Marie, Šprunková
Anděla a Horáková Mařka. Zvolení sestry pak přinesl tento návrh pro volbu činovnic na rok
1907. Za předsedkyni s. Milada Jirotková, za místopředsedkyni s. Marie Kohoutková,
výbor: s. Antonie Kubrová, s. Marie Káclová, s. Anna Veselá, s. Anděla Šprunková,
náhradní s. Mařka Horáková. Navržené sestry všecky volbu přijaly.
Příspěvky členské stanoveny takto: zápisné 50 hal., měsíční příspěvek 20 hal, pro
členky přispívající měsíčně 1 K. Cvičení stanoveno jednou týdně a to v neděli odpoledne.
Doslovem bratra Kohoutka byla tato památná schůze našich žen v Sokole ukončena
sokolským Na zdar!
Ve schůze dne 6. ledna 1907 zvolena jednatelkou odboru sestra Anděla Šprunková,
pokladní sestra Anna Veselá.
Ku konci roku 1906 čítala jednota členů 56, a sice: 3 zakládající, 14 činných
a 39 přispívajících.
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Rok 1907.
Valná hromada Sokola konala se v neděli dne 13. ledna 1907 ve 3 hod. odpoledne
v tělocvičně v hostinci bratra Karla Nerada v Hostivici za účasti 22 bratří. Za nepřítomného
bratra starostu zahájil a řídil jednání nejstarší člen výboru bratr Antonín Jugl.
Přečten zápis minulé valné hromady, podány zprávy činovníků a schváleny. Zvolena
komise pro sestavení návrhu na nový správní výbor. Tento ji sestavil, návrh přednesen
br. jednatelem a na dotaz bratra předsedajícího usneseno, by volby provedeny byly
aklamací a zvoleni jsou: starosta bratr Ladislav Novotný, nám. starosty br. Antonín Šprunk,
náčelník br. Václav Tomek. Výbor bratři: Antonín Jugl, Karel Nerad, Jaroslav Čermák, Lad.
Dlabač, Jan Kohoutek, Josef Soukal, Alois Saifrt a Tomáš Chlupatý. Náhradníci bratři:
Matěj Tomek, Frant. Příhoda, Rudolf Mach, Jos. Vlasák. Účetní dozorci: Jos. Pelc, Karel
Houška. Předseda vzdělávacího sboru Alois Saifrt. Předseda zábavního výboru br. Tom
Chlupatý. Zástupci do ČOS bři Novotný a Šprunk. Zástupci do výboru župy Kohoutek,
Tomek Mat.
Po vykonaných volbách vzata ku vědomosti zpráva br. Kohoutka o ustanovení
ženského odboru, do kterého se přihlásilo 21 členek, a sice 8 činných a 13 přispívajících.
Dále usneseno, by požádána župa, by konalo se v Hostivici tento rok okrskové
cvičení.
Valná hromada pak doslovem bratra předsedajícího sokolským pozdravem Na zdar!
ukončena.
V ustavující schůzi výboru dne 17. ledna 1907 zvoleni činovníci: jednatel br. Jan
Kohoutek, zapisovatel br. Josef Soukal, pokladník br. Karel Nerad, správce domu br. Matěj
Tomek, archivář br. Václav Zachariáš.
Ve schůzi výboru usneseno dne 17. ledna 1907, by zakoupen byl na návrh
br. Vlasáka střelec a peníze v něm sebrané určeny ve prospěch stavby tělocvičny.
Prováděním těchto sbírek pověřen bratr František Příhoda.
Cvičení žen započalo v druhé polovici měsíce února, a sice každou neděli odpoledne
ve 3 hodiny. Stanoveni cvičitelé bratři: Dusík Fr., Kohoutek Jan a Šprunk Antonín.
Cvičitelek žen v této době u nás schopných nebylo.
Cvičily sestry: Anděla Šprunková, Anežka Haušilová, Antonie Kubrová, Anna
Horáková, Magda Horáková, Anežka Iblová, Marie Náprstková, Marie Káclová, Žofie
Soukupová, Marie Volfová, Marie Valšulová, Marie Kocourková, Alž. Rusová, Rozalie
Kandlerová, Marie Hellerová. Tyto sestry byly prvními průkopnicemi tělocvičných snah
v Hostivici.
Během prvních dob bylo dosti těch přítelíčků, který hleděli všemožně, aby pokus
cvičení sester znemožnili, leč dobrá snaha vedoucích přece jen vedla ku prohloubení snah
a cvičení se nejen udrželo, ale pomalu členky přibývaly.
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V měsíci březnu uspořádal výbor sbírku pro finanční odbor V. sletu všesokolského
v Praze. Vybráno 43 K 50 hal., jež odvedeny svému účely.
Na oslavu zahájení své činnosti uspořádal ženský odbor dne 2. dubna 1907 v 7 hodin
večer v tělocvičně u Neradů slavnostní večer. Na pořadu účinkoval pěvecký kroužek
Sokola. K tomu účely daroval odboru pan učitel Frant. Jos. Pelz některé písně, jež byly při
tomto večírku předneseny. Hudba br. Ant. Rybáře z Dušník.
Večírek byl hojně navštíven a morálně i finančně se zdařil. Čistý výtěžek darován
sestrám, jež súčastnily se sletových slavností v tomto roce v Praze pořádaných.
Ve schůzi správního výboru dne 6. května 1907 ujednáno, by všem cvičícím členům
na sletu v Praze byly z pokladny jednoty zakoupeny odznaky sletové a přidána podpora
4 Kor. pro jednoho cvičence.
Dne 16. června 1907 súčastnila se jednota slavnosti 10 let trvání místního odboru
Nár. Jednoty Severočeské v Hostivici.
V. Slet všesokolský v Praze ve dni 27. června až 2. července 1907.
Česká Obec Sokolská uspořádala veliký slet Sokolstva v Královské Praze. Velkolepá
arena sletová rozkládala se na pláni Letenské a celá její výzdoba nesla se ve znamení
sokolského hesla „Lví silou vzletem sokolím“. Předsletových cvičení dorostu a žactva
sokolského súčastnilo se z jednoty naší 10 dorostenců dne 23. června 1907.
V pořadu sletu zařaděn také šachový turnaj, jež představoval bitvu Jana Žižky
z Trocnova proti králi Zikmundovi u Německého Brodu v roce 1422. Slavnostního průvodu
sletového v neděli dne 30. června z Královských Vinohrad na náměstí Staroměstské
súčastnilo se 12 555 členů v kroji. Sletových cvičení 7 600 cvičenců a 6 500 cvičenek. Ženy
prvně cvičily prostná s kuželi. V předsletových dnech cvičilo 1 400 dorostenců, 3 000 žáků
a 2 900 žákyň z Prahy a okolí.
Z jednoty naší cvičilo prostná sletová po všecky dni 8 bratří. Ženy naše se cvičení
kuželů nesúčastnily. Nebylo možno přes všecku pilnost mladých našich sester tak těžké
cviky nacvičiti v poměrně krátké době. Ve velkém počtu navštěvovaly cvičení sletová naše
ženy a tím upevnila se vzbuzená chuť a láska ku věci sokolské a po sletě rozmnožily se
řady našich cvičenek.
Slavnostního průvodu sletového z jednoty naší súčastnilo se v kroji sokolském
10 bratří.
Dlouho bude vzpomínáno těch krásných obrazů, jež vykresleny tam v areně
Letenské, těch nezapomenutelných chvil nadšení a lásky lidu našeho. Nechť myšlenka
sokolská sbratřuje a váže lidi dobré vůle k činům pro vlast a národ český. Na zdar!

Tam svět se hne – kam se síla napne. Dr. Mir. Tyrš
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K uctění památného dne upálení Mistra Jana Husa uspořádal Sokol tábor lidu
v sobotu večer dne 6. července 1907 v zahradě hostince br. Karla Nerada v Hostivici. Sem
sešlo se hojně účastníků všech občanů a vyslechli zajímavou přednášku […] „O životě
a působení M. Jana Husa“. Pak zapěny vhodné písně a národní hymnou slavnost tato
ukončena.
Obvyklá slavnost s průvodem byla zakázána a nepříznivým počasím úplně znemožněna.

Pravdu braň až do smrti. M. Jan Hus
Dne 21. července 1907 zúčastnila se jednota v obleku občanském výletu půldenního
do okolí Břevnova. Výlet pořádala župa Podbělohorská a v zahradní restauraci na Větrníku
konala se zahradní slavnost ve prospěch fondu postavení mohyly Bělohorské.
V měsíci září 1907 súčastnilo se 10 bratří v kroji a 2 sestry veřejného cvičení Sokola
v Dušníkách.
Po úspěšném zdaru a provedení V. sletu všesokolského v Praze usnesl se slavnostní
výbor sletový darovati jednotám na památku sádrové dvojprsí zakladatelů Sokola Tyrše
a Fügnera. Také jednota naše toto obdržela v měsíci září a umístěno bylo na příhodném
místě v naší tělocvičně.
V měsíci listopadu a prosinci súčastnily se sestry Anděla Šprunková a Anežka
Haušildová z Hostivice cvičitelského kursu žen, který byl pořádán župou v tělocvičně těl.
jednoty Sokol Praha III.
Dle zápisů jednoty měla jednota ku konci roku 1907 členů mužů 56, ženský odbor
členek 23. Mužů 6 zakládajících, 10 činných a 40 přispívajících. Žen činných 9, přispívajících 14.
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Rok 1908.
Valná hromada Sokola konala se v neděli dne 12. ledna 1908 ve 2 hod. odpoledne
v tělocvičně u br. Nerada za přítomnosti 24 bratří.
Valnou hromadu zahájil a řídil br. starosta Ladislav Novotný. Podány zprávy činovníků
a schváleny. Provedeny volby výboru pro rok 1908 a zvoleni jsou: starosta br. Ladislav
Novotný, náměstkem br. Pavel Burgr, náčelník br. Václav Tomek. Výbor: br. Karel Nerad,
br. Jar. Čermák, br. Lad. Dlabač, br. Jos. Soukal, br. Josef Vlasák, br. Tom Chlupatý,
br. Alois Saifrt, br. Jan Kohoutek. Náhradníci: br. Frant. Příhoda, Rudolf Mach, br. Holovský
Adolf, Frant. Saifríd. Vzdělavatel br. Alois Saifrt. Zástupci žup. výboru bratři Mach Rudolf
a Vlasák Josef. Zástupci ČOS bři Novotný a Tomek M.
Po vykonání voleb zahájen rozhovor, by se konaly přípravy ku zřízení letního cvičiště
okrskového v naší jednotě v Hostivici.
Po tomto doslovem bratra náčelníka a starosty valná hromada ukončena sokolským
Na zdar!
V ustavující schůzi správního výboru dne 21. ledna 1908 zvoleni činovníci: jednatel
br. Jan Kohoutek, pokladník br. Karel Nerad, knihovník br. Josef Soukal, správcem nářadí
br. Karel Nerad. Zástupce do ženského odboru br. Lad. Dlabač. Do mohylového odboru
župy br. V. Tomek.
Dne 22. března 1908 konána přednáška se světelnými obrazy „Istrie, Milán a Janov“.
Přednášku řídili bratři učitelé Alois Saifrt a Jos. Blažka z Jenče. Přednáška byla četně
navštívena.
V neděli dne 19. března 1908 konala župa Podbělohorská vycházku do Podbaby
u Prahy. Z jednoty naší súčastnili se 4 bratři.
Dne 12. dubna 1908 uspořádal vzdělávací odbor veřejnou přednášku se světelnými
obrazy „V. slet všesokolský v Praze 1907.“ Přednášku řídil br. vzdělavatel Alois Saifrt.
Přednáška byla hojně navštívena a těšila se plné pozornosti.
Těl. jed. Sokol a Odbor Nár. Jed. Severočeské v Hostivici uspořádaly společně ve
prospěch stavby mohyly na Bílé Hoře společně dne 20. dubna 1908 divadelní představení:
„Vzorný vlastenec“ za vedení br. Tom Chlupatýho. Divadlo bylo pěkně provedeno. Na fond
mohyly odvedeno 37 Kor. 42 hal.
V neděli dne 10. května 1908 uspořádala sok. župa Podbělohorská v Praze v sokolovně Praha III. Sokolskou besedu s bohatým pořadem ve prospěch stavby mohyly
Bělohorské. Z jednoty naší přítomno bylo větší počet sester i bratří.
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Ve schůzi okrsku sokolské župy Podbělohorské konané v Hostivici dne 16. května
1908 usneseno, by veřejné cvičení okrsku konalo se 12. července 1908 v Hostivici. Vhodné
místo vyhlédnuto a schváleno na dvoře bratra Tom. Chlupatýho. Sestaven pak správním
výborem tak zvaný výbor slavnostní a předsedou stanoven bratr Josef Kozák z Hostivice.
V měsíci červnu t. r. dokončila br. jednota Sokol v Unhošti stavbu své nové tělocvičny. Slavnostní odevzdání tělocvičny svému účely konalo se dne 28. června 1908. Jednota
naše súčastnila se slavnosti počtem 15 bratří a několika členkami ženského odboru. Zdar!
Památný den smrti M. Jana Husa oslaven dne 5. července 1908 v 8 hod. večer
společnou slavností a schůzí všech nár. spolků v zahradě br. Nerada. přednáška „O významu a době M. Jana Husa“. Zapěny vhodné národní písně a hymny.
Veřejné cvičení III. okrsku sokolské župy Podbělohorské v Hostivici
dne 12. července 1908.
Krásný letní den přivábil mnoho účastníků z celého okolí, jež přišli shlédnouti práci
sokolskou na cvičiště upravené na dvoře statku bratra Tomáše Chlupatýho. Ještě ráno
toho dne dokonány potřebné menší úpravy cvičiště a pak počínají zkoušky všech cvičících
složek.
Odpoledne ve 2 hod. zahájeno cvičení průvodem obcí. Průvodu se zúčastnilo
170 bratrů v kroji, dále větší počet v občanském.
Prostná cvičení okrsková zacvičilo celkem 120 bratří. Ženy cvičily společná prostná
s ozdobenou obručí. Cvičení toto se velice líbilo a ženy odměněny při odchodu silným
potleskem. Dorost řemeslný v počtu 15 cvičenců zacvičil prostná skupinková.
Veliká pozornost obecenstva věnována některým výkonům na nářadí a jednotlivé
výkony byly s nadšeným potleskem odměněny.
Provedení celého cvičení uspokojilo jak občanstvo tak i morálně i finančně jednotu
naší posílilo.
Z čistého výtěžku věnováno 30 Kor. na stavbu nové tělocvičny. Stále dál a dál.
V neděli dne 2. srpna 1908 súčastnilo se členstvo jednoty ve větším počtu slavnosti
20 let trvání jednoty Sokol v Dejvicích. 5 bratrů v kroji.
Ve schůzi správního výboru Sokola ujednáno, by sestry předsednictva ženského
odboru byly povolávány do schůzí správního výboru ku společné práci. Schůze konána byla
2. srpna 1908.
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Národní slavnost 60letého zrušení roboty v Hostivici
v neděli dne 30. srpna 1908.
Sdružení národních spolků konalo tuto slavnost ve prospěch školy Komenského ve
Vídni a ve prospěch fondu postavení sokolského domu v Hostivici.
Vzdor nepěknému počasí byla slavnost provedena a hojná návštěva umožnila, že
účely uvedenému odvedeno 62 Kor. škole Komenského a 62 Kor. domu sokolskému.
V neděli dne 13. září 1908 súčastnilo se členstvo jednoty slavnosti položení
základního kamene ku tělocvičně Sokola Smíchov II.
Dne 8. listopadu konala sokolská župa Podbělohorská vycházku na bojiště
Bělohorské, kde uspořádán tábor lidu. Vycházky súčastnilo se členstvo jednoty v hojném
počtu.
Dne 28. listopadu 1908 ve […] zemřela milá sestra žen. odboru Antonie Volfová.
Jednota súčastnila se pohřbu zesnulé dne 30. listopadu 1908 v kroji i obleku občanském.
Žena naše položily zesnulé na rakev skvostnou kytici květin. Vděčná paměť milé sestry
bude zachována v jednotě naší.
Dne 8. prosince 1908 konána členský schůze, na které přednášel br. Alois Saifrt
„O povinnostech sokolských a výchově sokolského dorostu.“ Po přednášce veden byl volný
rozhovor.
Ve schůzi správního výboru dne 3. prosince 1908 konané schválen nový knihovní řád
a výtisk tohoto řádu vlepen do každé knihy sokolské knihovny naší.
Dne 13. prosince 1908 pořádala sokolská župa Podbělohorská v sokolovně Praha VII.
Sokolskou besedu. Z jednoty naší súčastnilo se tohoto župního podniku více sester
a bratří.
Dne 20. prosince 1908 konána valná hromada ženského odboru. Zástupci výboru
bratři Tomek V. a Kohoutek Jan. Přítomno bylo 11 sester a zástupci výboru. Vykonány
volby a zvoleny: předsedkyní s. Marie Bláhová, do výboru s. Anna Veselá, Žofie
Soukupová, Mařka Horáková, Anežka Iblová, zapisovatelka Žofie Soukupová, pokladní
zprávu povede dle usnesení pokladník jednoty. Dále žádáno, by upozorněni byli bratři, by
po dobu cvičení žen zdrželi se choditi do tělocvičny. Výbor toto upozornění vykonal.
Ku dnu 31. prosince 1908 čítala jednota naše celkem 76 členů, a sice 55 mužů,
21 žen. Z těch bylo mužů zakládajících členů 6, přispívajících 33, činných 16. Žen přispívajících 13, činných 8. Přistoupilo v roce celkem 23 členů.
Jen dál a dál.
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Rok 1909.
Valná hromada Sokola konala se v neděli dne 31. ledna 1909 ve 3 hodiny odpoledne
v tělocvičně u br. K. Nerada. Valné shromáždění řídil br. starosta Ladislav Novotný
a přítomno bylo 43 účastníků, a to 30 bratří a 13 sester.
Podány zprávy činovníků, které byly pozorně vyslechnuty a schváleny. Zprávy
uloženy do archivu jednoty. Provedeny volby činovníků a výboru na rok 1909 a zvoleni
jednohlasně za starostu br. Ladislav Novotný, za místostarostu br. Matěj Tomek,
náčelníkem br. Václav Tomek. Do výboru bratři: Karel Nerad, Pavel Burgr, Josef Vlasák,
Jan Kohoutek, Alois Saifrt, Josef Tůma, Tomáš Chlupatý, Josef Soukal. Náhradníci bratři:
Jaroslav Čermák, František Saifreid, Rudolf Mach, Antonín Závora. Účetní dozorci bratři:
Josef Pelc, Antonín Závora. Předseda odboru vzdělávacího br. Alois Saifrt. Předseda
zábavního odboru a zároveň odboru pro stavbu tělocvičny br. Josef Tůma. Zástupce
odboru mohylového žup. br. Al. Saifrt a br. Václav Tomek.
Po ukončení voleb přečetl br. jednatel nové předpisy o nosení nového úředního
odznaku členského, který vydala Česká Obec Sokolská. Doslovem bratra starosty valné
shromáždění pak sokolským „Na zdar!“ ukončeno.
V ustavující schůzi správního výboru dne 4. února 1909 konané zvoleni jednatelem
br. Jan Kohoutek, pokladníkem br. Karel Nerad, knihovníkem br. Rudolf Mach, archivářem
br. Alois Saifrt, správcem nářadí br. Tom Chlupatý.
V neděli odpoledne dne 24. ledna 1909 konal náš okrsek župy vycházku na hrad
Okoř a na zpáteční cestě pořádala se v Kopanině Přední veřejná přednáška. Účastníků
z jednoty naší bylo více súčastněných.
Ve čtvrtek dne 18. února 1909 pořádal ženský odbor Sokola taneční zábavu
v tělocvičně U Neradů. Zábava se zdařila a výnos ze zábavy věnován v obnosu 60 Kor. na
stavbu nové tělocvičny. Zdar.
Dne 2. března 1909 zemřel po dlouhé nemoci náš milý bratr Josef Chlupatý, rolník
v Hostivici. Pohřbu jeho súčastnila se jednota hojným počtem členstva v kroji i obleku
občanském. Budiž památky Jeho v jednotě vzpomínáno.
Pořadatelstvo veřejných přednášek cestovatele A. V. Friče zaslalo jednotě naší
nabídku a podmínky, za kterých by uspořádaná byla cestovatelem u nás veřejná
přednáška z jeho cest. Výbor vzal toto za své a po zjištění zájmu o přednášku rozhodl se
dne 21. března 1909 přednášku konati. Prodej lístků a zjištění zájmu obecenstva obstarali
bratři Saifrt Al., Novotný Lad., Vlasák Jos., Nerad Karel, Kohoutek Jan a Füngerhut
František. Přednáška byla velice zdařilá, provázena mnoha světelnými obrazy. Cestovatel
přivedl s sebou svého sluhu černocha, který svými zajímavými kousky pobavil obecenstvo.
Všecka místa byla vyprodaná a obecenstvo zajisté uspokojeno.
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Ve schůzi správního výboru usneseno, by na návrh cvičitelského sboru jednoty
zřízeno bylo se svolením bratra Nerada v zahradě lešení ku zavěšení kruhů a hrazdy visuté.
Kruhy během jara zakoupeny a vše upraveno a v době letní v zahradě horlivě cvičeno.
V úterý dne 13. dubna 1909 počalo se znovu cvičiti žactvo v Sokole za dohledu
br. učitele Al. Saifrta. Na žádost jednoty c. k. okresní hejtmanství v Kladně pod touto
výminkou cvičení žáků povolilo.
Počalo slibně cvičiti 30 žáků.
Ve schůzi správního výboru dne 6. května 1909 konané usneseno, by na vyzvání
vzdělávacího sboru ČOS v Praze zakoupena byla pamětní kniha pro jednotu Sokol
v Hostivici. Dále ujednáno, by br. jednatel potřebné zápisy do knihy od založení jednoty
zanesl a opatřil.
V neděli dne 9. května 1909 pořádala župa Podbělohorská celodenní výlet na
Českobrodsko-Říčany-Dolánky-Tuchoraz-Český Brod. Členové jednoty naší súčastnili se
výletu v obleku občanském.
Těl. jednota Sokol v Hostivici uspořádala za součinnosti ženského odboru v neděli
dne 13. června 1909 Květinovou slavnost.
Pořad:
Ve 3 hod. odpoledne průvod květinových skupinek ze dvora br. Jos. Kozáka obcí do
zahrady br. Karla Nerada.
V zahradě koncert hudby br. Ant. Rybáře.
Hry mládeže, závody mládeže o ceny.
Květinová a věcná tombola. – Buffet a t. d.
Večer taneční zábava.
Čistý výtěžek slavnosti obnášel 175 Korun a odevzdán fondu pro stavbu vlastní
tělocvičny.
Dívky představující rozličné druhy květin sestaveny do pěkných skupin květů. Tak
byla skupina bez, skupina jasmín, skupina královna květin růže, skupina kopretina, skupina
tulipán, skupina slunečnice a t. d. Provedení průvodu bylo pěkné a obecenstvo se velice
o věc zajímalo.
Zdar sokolské práci.
Po dobu slavnosti prodávány byly květinové kytičky. Těch prodáno veliké množství.
20. června 1909 slavila těl. jednota Sokol Praha VII. slavnost 25 let svého založení.
Veřejné cvičení na hřišti Slavie na Letné. Z jednoty naší súčastnilo se této slavnosti 7 bratří
v kroji a 9 žen.
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V neděli dne 16. července 1909 súčastnili členové naší jednoty zahradní slavnosti
Sokola v Košířích u Prahy.
Dne 1. srpna 1909 svolána byla členská schůze, na té promluvil na théma: „Činnost
jednot sokolských a naše veřejnost“ br. Jan Kohoutek. Přítomno bylo celkem 32 účastníků.
Pak rozpředl se volný rozhovor o poměrech a práci v jednotě.
Dne 8. srpna 1909 členská schůze v den 25. výročí úmrtí Dr. Miroslava Tyrše.
O životě Tyrše promluvil br. Josef Jukl. Přítomno bylo 21 posluchačů. Po přednášce
uspořádán rozhovor.
Ve dni 21. – 22. srpna 1909 otevírala bratrská těl. jednota Sokol Smíchov II. svoji
novou tělocvičnu v Krokově ulici. Slavnosti této súčastnili se naši bratři z jednoty v hojném
počtu v kroji i v obleku občanském.
V neděli dne 5. září 1909 súčastnili se bratři jednoty veřejného cvičení, jež pořádal
Sokol Jinonice v Jinonicích.
V neděli dne 7. listopadu pořádalo Sokolstvo vycházku na Bílou Horu. Jednota naše
se této vycházky súčastnila dostatečným počtem členů v kroji i v obleku občanském.
V neděli dne 12. prosince 1909 konala sokolská župa Podbělohorská v sokolovně
Praha VII. Holešovice svoji Sokolskou Besedu s pořadem bohatě uspořádaným. Z jednoty
naší súčastnilo se více sester a bratří tohoto pěkného podniku.8
Dne 26. prosince 1909 ve 3 hodiny odpoledne konal ženský odbor Sokola svoji
výroční valnou hromadu v tělocvičně u br. K. Nerada.
Přítomno 13 sester a zástupci správního výboru Sokola bři Dusík Fr. a Kohoutek Jan.
Schůzi zahájila s. Marie Kohoutková. Předneseny a schváleny zprávy činovnic. Provedeny
volby výboru na rok 1910 a zvoleny předsedkyní s. M. Kohoutková, jednatelkou s. Růža
Juglová, náčelnicí s. Anežka Haušilová. Výbor: Antonie Bláhová, Marie Nebeská, Mařka
Horáková a Růža Juglová. Cvičitelky: Anna Horáková a Anežka Iblová.
Po tomto byla valná hromada zástupcem výboru br. Kohoutkem skončena.
V roce 1909 dne 31. prosince měla jednota 85 členů. 55 mužů a 30 žen. Mužů
zakládajících 6, činných 18, přispívajících 31. Žen činných 12, přispívajících 18.

8

Následuje přeškrtaný odstavec o přednášce A. Saifrta „O povinnostech sokolských a o výchově
sokolského dorostu“ v neděli 8. prosince 1909.
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Rok 1910.
Valné shromáždění Sokola konalo se dne 6. ledna 1910 ve 3 hod. odpoledne
v tělocvičně u br. Nerada. přítomno bylo 26 bratří a 9 sester ženského odboru.
Schůzi řídil br. starosta Lad. Novotný. Podány obsáhlé zprávy činovníků a schváleny.
Pak provedeny volby výboru a zvoleni jsou starostou br. Ladislav Novotný, místostarostou
br. Matej Tomek, náčelníkem br. Václav Tomek. Výbor bratři: Karel Nerad, Josef Vlasák,
Jan Kohoutek, Alois Saifrt, Jaroslav Čermák, Rudolf Mach, Josef Tůma, Tomáš Chlupatý.
Náhradníci: bři Frant. Příhoda, Fr. Dusík, Boh. Nerad, Jos. Soukal. Předseda vzděl. odboru
Al. Saifrt.
Před ukončením valné hromady rozpředla se živá debata o nosení sokolského kroje
a vystupování v kroji. Dále o podpoře jednoty pro podporu snahy stavby vlastní tělocvičny.
po ukončení rozhovoru valná hromada ukončena sokolským „Na zdar!“
Dne 13. ledna 1910 konána ustavující schůze správního výboru Sokola a zvoleni jsou
na tento rok činovníci: jednatel br. Kohoutek Jan, pokladník br. Čermák Jaroslav, knihovník
br. Mach Rudolf, archivář br. Tomáš Chlupatý, správce nářadí br. Karel Nerad.
Ve schůzi dne 3. března 1910 sděluje br. Jaroslav Čermák, že místo pokladníka
zastávati nemůže. Po delším rozhovoru zvolen pokladníkem jednoty br. Karel Nerad
a správcem nářadí br. Frant. Dusík.
V měsíci únoru súčastnila se jednota pohřbu br. Jos. Kliky, starosty Sokola Přední
Kopanina. Účast 7 členů v kroji a 5 v obleku občanském.
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Ve schůzi výboru dne 10. dubna 1910 podán návrh, by byla župa upozorněna, že by
bylo hodno působiti k tomu, by v Jenči byla založena jednota Sokola. Župa tento návrh
schválila a později byla jednota v Jenči ustavena.
Dne 16. května 1910 konána členská schůze, na které bylo usneseno, by se konalo
veřejné cvičení domácí dne 3. července t. r.
Veřejného cvičení Sokola Vokovice súčastnilo se 6 bratří v kroji, 5 v obleku občanském a 3 sestry.
Dne 19. června 1910 konala se v 6 hod. večer členská schůze, na které promluvil
bratr Josef Vlasák „O veřejném vystupování Sokola“. Pořad doplněn hudbou a zpěvem za
řízení br. Al. Saifrta. Schůze byla hojně navštívena.
V měsíci červnu t. r. zakoupeno výborem 15 párů nových kuželů pro ženy.
Domácí veřejné cvičení Sokola v Hostivici konalo se v neděli dne 3. července 1910
s tímto pořadem. […]
Památný den smrti Mistra Jana Husa oslaven dne 10. července 1910 tímto pořadem:
[…]
Dne 4. září 1910 súčastnilo se členstvo jednoty slavnosti, kterou konal místní odbor
Nár. Jednoty Severočeské v Hostivici ve prospěch českých menšin.
Na vyzvání žup. předsednictva súčastnilo se členstvo jednoty naší dne 25. září 1910
ustavující valné hromady Sokola v Jenči.
Na této schůzi proslovil poutavou řeč bratr župní starosta bratr Karel Schvarz z Prahy.
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Rok 1911.
Vzdělávací odbor uspořádal v neděli dne 15. ledna 1911 o 7 hodině večer v tělocvičně u br. K. Nerada veřejnou přednášku: „Hrady a zámky české“, doprovázené
119 nádhernými světelnými obrazy. Přednáší br. Alois Saifrt. Čistý výnos ve prospěch
komise pro ochranu opuštěných dítek.
Odpoledne tohoto dne konána tato přednáška pro dítky. Přítomno bylo dítek na 300,
večer přítomno bylo na 100 osob. Vstupného vybráno bylo 80 Kor. 48 hal. Čistý výtěžek
v obnosu 36 Kor. 45 hal. odveden určenému účelu.
Valná hromada jednoty konala se v neděli dne 29. ledna 1911 ve 3 hod. odpoledne
v tělocvičně u br. Nerada. Valnou hromadu řídil bratr starosta Ladislav Novotný. Přítomno
bylo 28 účastníků, z toho bylo 22 bratrů, 5 sester a 1 host.
Podány byly obsáhlé zprávy všech činovníků, jež vyslechnuty s velkou pozorností
a schváleny. Vykonány volby výboru pro nový rok 1911 a zvoleni jsou: starostou
br. Ladislav Novotný, jeho náměstkem br. Matěj Tomek, náčelníkem br. Václav Tomek.
Výbor bři: Kohoutek Jan, Saifrt Alois, Nerad Karel, Chlupatý Tomáš, Čermák Jar., Vlasák
Josef, Mach Rudolf, Jugl Josef. Náhradníci: Příhoda František, Nerad Boh., Soukal Jos.,
Dusík Frant. Účetní: Filipi Jan a Závora Ant. Vzdělavatel br. Al. Saifrt. Dále zvolen předseda
odboru pro stavbu tělocvičny bratr Tomáš Chlupatý. Zástupce do mohylového odboru župy
Podbělohorské zvoleni bratři Tomek Václav a Nerad Bohumil.
Pak vysloveno přání, by byly vypracovány a vyvěšeny v tělocvičně řády pro členstvo.
Po tomto valná hromada ukončena.
Dne 5. února 1911 ve 3 hodiny odpoledne konala se ustavující schůze správního
výboru Sokola a zvoleni činovníci: jednatel br. Kohoutek Jan, pokladník br. Nerad Karel,
knihovník br. Mach Rudolf, archivář br. Soukal Josef, správce nářadí br. Dusík František.
Zástupci do ženského odboru bratři Dusík František a Kohoutek Jan.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada I – svazek č. 1
Pamětní kniha Sokola Hostivice 1892–1912

58

I. Sokolská beseda pořádaná Sokolem v pondělí velikonoční dne 17. dubna 1911
o 7. hodině večer v tělocvičně u br. K. Nerada v Hostivici.
Pořad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zahájení hudbou br. Rybáře.
Proslov věnovaný jednotě spisovatelem panem K. Hubálkem, přednesl br. starosta
Novotný.
Miluji vlast, báseň přednesla s. M. Mokrá.
„Sokolská“ ženský sbor složil na slova K. Hubálka Frant. Josef Pelz.
Cvičení prostná, ženský odbor.
Humoristické číslo br. Jos. Jugl.
Příchod Čechů, báseň br. J. Kohoutek.
Zlatý máj, ženský sbor – přednesl ženský odbor.
Prostná cvičilo členstvo Sokola.
Recitace bratr Jos. Jugl.
Skupina členstvo Sokola.
Humoristické číslo br. Jos. Jugl.
Po pořadu volná zábava.
Pořad besedy byl pěkně proveden, ale účast obecenstva byla slabá.

Dne 17. února 1911 zemřel na Břvech bratr Ptáček František hostinský. Pohřbu
súčastnilo se členstvo jednoty v hojném počtu. Památka Tvá bude v jednotě zachována ve
vzpomínkách.
Slet sokolské župy Podbělohorské v Bubenči na výstavišti v Král. Oboře spojený se
slavností položení základního kamene ku stavbě nové tělocvičny Sokolu v Bubenči konal se
v neděli dne 25. června 1911 s bohatým pořadem. Slavnostní schůze v zasedací síni
radnice v Bubenči. Župní veřejné vystoupení na výstavišti. Sokolská veselice v celém
prostranství výstavy.
Z jednoty naší súčastnilo se slavností těchto […].
Následkem stávky v továrně fi. Staněk a Ponec zakázány c. k. hejtmanstvím všecky
podniky spolkové, tak se i Husova slavnost letos nekonala.
V pondělí dne 7. srpna 1911 v 1 ½ hodiny odpoledne zemřel na Břvech po delší
trapné nemoci náš milý starosta Sokola bratr Ladislav Novotný ve věku 41 let.
Ve čtvrtek dne 10. srpna 1911 v 10 hodin dopoledne doprovodili jsme tělo jeho ku
věčnému odpočinku na hřbitov v Hostivici. Zde rozloučili jsme se v němém bolu s nezapomenutelným bratrem, zakladatelem Sokola v Hostivici, dlouholetým jeho činovníkem ve
všech oborech práce sokolské.
Pohřbu jeho súčastnilo se velké množství občanů, spolků národních a zástupců samosprávných úřadů atd.
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Z jednoty naší súčastnilo se v kroji 10 bratří, z Jenče 5, z Liboce 3 a z Hostouně
2 bratři. Velké množství účastníků sokolských jak mužů, tak i žen v obleku občanském.
Pohřeb jeho byl v pravdě královský. Pokoj věčný popeli Tvému! Dřímej sladce klidný
sen!
V neděli dne 17. září 1911 ve 3 hodiny odpoledne konala se v tělocvičně členská
schůze. Zde promluva „O kázni sokolské žen v odborech“ sestra Milada Malá, náčelnice
jednoty Praha III. Přednáška byla velice zajímavá a upoutala pozornost přítomných.
Přítomno 26 posluchačů. Na zdar!
Dne 26. prosince 1911 konala se společná vycházka do Prahy a navštívili jsme župní
výstavu sokolskou, kterou v sokolovně Praha VII. pořádala naše župa Podbělohorská.
Dne 6. ledna 1912 ve 3 hod. odpoledne konala se valná hromada ženského odboru
v sále hostince u br. Karla Nerada a tím ukončena práce sokolská za rok 1911. Na zdar!
Ku dne 31. prosince 1911 měla jednota 64 členů. Mužů 42, žen 22. Zdar!
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Činovníci těl. jednoty Sokol v Hostivici.
Starostové jednoty.
Turecký Jan, rolník, Jeneč, od r. 1892–1894.
Kalous Josef, rolník, Sobín, od r. 1895–1902.
Novotný Lad., rolník, Břve, od r. 1903–1911.
Chlupatý Tomáš, rolník, Hostivice, od r. 1912–1935.
Tůma Matěj, rolník, Hostivice, r. 1936.

Náměstci starosty.
Kalous Jos., Sobín, od r. 1892–1894.
Novotný Lad., Břve, od r. 1895–1902.
Chvoj Václav, rolník, Jenč, od r. 1903–1906.
Šprunk Ant., holič, Hostivice, r. 1907.
Burgr Pavel, rolník, Jenč, r. 1908.
Tomek Matěj, rolník, Jeneček, do r. 1909–1912.
Tomek Václav, rolník, Jeneček, od r. 1913–1928.
Urban Augustin, ředitel škol, od r. 1929–1933.
I. nám. Tůma Matěj, rolník, 1934.
II. nám. Bartoš Josef, 1934.
I. nám. Tůma Matěj, 1935.
II. nám. Bartoš Josef, 1935.
I. nám. Bartoš Josef, r. 1936–1937.
II. nám. Saifrt Alois, r. 1936–1937.
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Jednatelé jednoty.
Novotný Lad., Břve, od r. 1892–1895.
Šprunk Ant., holič, Hostivice, 1896–1905.
Kohoutek Jan, obuvník, Hostivice, 1906–1920.
Benda Josef, rotný, Hostivice, 1921–1922.
Bartoš Josef, úředník, Hostivice, 1923–1924.
Kohoutek Jan, obuvník, Hostivice, 1925–1928.
Saifrt Josef, úředník, Hostivice, 1929.
Thoma Josef, úředník, Litovice, 1930–1936.
Saifrt Stanislav, úředník, 1937.

Náčelníci jednoty.
Smolík Alois, Bílá Hora, r. 1892–1894.
Tomek Václav, rolník, Jeneček, r. 1895–1912.
Dusík Fr., krejčí, Hostivice, r. 1913–1914.
Příhoda Fr., zedník, Hostivice, r. 1915–1916.
Ibl Stanislav, strojník, Hostivice, r. 1917–1919.
Pergl Ludvík, krejčí, Jeneček, r. 1920.
Horešovský Jos., rolník, Jeneček, r. 1921–1922.
Geltner Jiří, učitel, Hostivice, r. 1923.
Mach Boh., Hostivice, r. 1924.
Geltner Jiří, Hostivice, r. 1925–1926.
Mach Boh., Hostivice, r. 1927–1928.
Geltner Jiří, Hostivice, r. 1929.
Mach Boh., Hostivice, r. 1930–1932.
Saifrt Stanislav, úředník, Hostivice, 1933.
Kučera Jaroslav, úředník dráhy, 1934.
Hradil 1935.
Hofman František, malíř pokojů, 1936.
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Náčelnice jednoty.
Šprunková Anděla, Hostivice, r. 1908.
Haušilová Anežka, Hostivice, r. 1909–1910.
Mokrá Marie – Tumová, Hostivice, r. 1911–1913.
Bláhová Růžena, Litovice, r. 1914–1917.
Tittelbachová Helena, učitelka, 1918–1920.
Mokrá Anna, Hostivice, 1921.
Jandusová Antonie, Hostivice, 1922.
Částková Růžena, Hostivice, 1923.
Tittelbachová Hela, Hostivice, 1924–1926.
Závorová Anežka, Hostivice, 1927–1928.
Machová Marie, Hostivice, 1929–1930.
Menšíková Marie, Hostivice, 1931–1932.
Kučerová Božena, Hostivice, 1933.
Durasová Lud., Hostivice, 1934.
Cílková Františka, Hostivice, 1935.
Gotvaldová Růžena, Hostivice, 1937–1938.
Vrzalová Marie, Hostivice, 1939–

Vzdělavatelé jednoty.
Vzdělávací odbor založen r. 1897.
Šprunk Antonín, holič, Hostivice, r. 1897–1899.
Kohoutek Jan, obuvník, Hostivice, r. 1900–1905.
Saifrt Alois, učitel, Hostivice, r. 1906–1918.
Pechlát Frant., učitel, Hostivice, r. 1919–1920.
Kohoutek Jan, Hostivice, r. 1921–1922.
Pechlát Frant., učitel, Hostivice, r. 1923–1925.
Urban Aug., říd. učitel, Hostivice, r. 1926–1929.
Bočinský Fr., učitel, Hostivice, r. 1930–1934.
Kaplánek Josef, úředník, r. 1935–1938.
Bohuslav Josef, ředitel školy, 1939.
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Pokladníci jednoty.
Šimáček Ant., rolník, Břve, r. 1892–1893.
Tomek Václav, rolník, Jeneček, r. 1894.
Chlupatý Josef, rolník, Hostivice, 1895–1901.
Chlupatý Tomáš, rolník, Hostivice, r. 1902.
Nerad Karel, hostinský, Hostivice, r. 1903–1912.
Čermák Jaroslav, rolník, Hostivice, r. 1913–1919.
Jandusová Antonie, úřednice, 1920–1921.
Hacker František, správce velkostatku 1922–1923.
Langer Leo, správce záložny, r. 1924–1933.
Veigelt Josef, správce pošty, r. 1934.
Zicha František, továrník, rok 1935–1936.
Chrastný Josef, major, rok 1937–

Knihovníci jednoty.
Karel Metský, medik, rok 1893.
Jugl Ant., hodinář, r. 1894–1907.
Soukal Josef, zámečník, r. 1908.
Mach Rudolf, truhlář, r. 1909–1914.
Sýkora Bohuslav, úředník, r. 1915.
Houška Karel, krejčí, r. 1916–1927.
Suchý Rudolf, r. 1928.
Kohoutek Jan, Hostivice, r. 1929–1933.
V roce 1933 byla zábavná knihovna zrušena usnesením valné hromady a zůstala jen
knihovna cvičitelského sboru.
Knihy zábavné darovány do knihovny obecní v Hostivici a Litovicích.
Knihovníkem této odborné knihovny sboru cvičitelského na r. 1934 zvolen br. Jos. Bartoš st. Na rok 1935 bratr Frant. Hofman. Škvor Josef na r. 1936.
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Náš žalov.
Né, neumřeli jste, jako neumírá myšlenka, jednou zrozená a jako věčně žije jednou
zrozený čin v těsně spjatém řetěze příčin a následků dává vznik novým myšlenkám
a podněcuje k novým činům.
Není smrti – jen věčné pokračování života v nových tvarech.
Tak i vy jste tu s námi, cítíme vánek vašich myšlenek, slyšíme zvuk vašich slov,
vidíme vaše činy.
Buďte s námi stále, veďte nás, posilujte nás svým příkladem i všecky ty, co po nás
přijdou, až i nás zde víc nebude.
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Zemřelí bratři Sokola v Hostivici.
Sobotka Václav, rolník, Litovice
Špaček Jan, rolník, Litovice
Chlupatý Josef, rolník, Hostivice
Ptáček František, hostinský, Břve
Novotný Ladislav, rolník, Břve
Linek Frant., rolník, Litovice
Horešovský Fr., rolník, Jeneček
Ibl Josef, kovář, Hostivice
Mokrý Rudolf, Hostivice
Šafařík Štěp., rolník, Hostivice
Turecký Jan, rolník, Jeneč
Novotný Rudolf, Litovice
Černý Josef, Jeneč
Zounek Karel, studující, Jeneček
Filipi Jan, úředník, Hostivice
Vlasák Josef, obchodník, Hostivice
Nitka Josef, Hostivice
Novák Jan, rolník, Sobín
Kozák Josef, rolník, Hostivice
Pelc Josef, obchodník, Hostivice
David Josef, krejčí, Jeneček
Nerad Karel, hostinský, Hostivice
Šafařík Josef, rolník, Hostivice
Urban Frant., studující, Hostivice
Fanta Boh., cihlář, Hostivice
Horký Otokar, správce v. v.
Hnízdil Petr, správce konsumu
Krejčík Josef, zahradník
Kalous Josef, rolník, Sobín
Josef Dvořák, kovář, Hostivice
Zicha Jan, syn továrníka
Holeček Oldřich, syn železničáře
Zicha František, továrník
Jos. Horešovský, rolník, Jeneček
Vlastimil Koukal, mlynář v Tuchoměřicích
Chlupatý Tomáš, rolník
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3. 8. 1898
5. 1. 1905
17. 2. 1911
7. 8. 1911
17. 6.
30. 10.
17. 8.
19. 11.

1915
1914
1915
1918

22. 12. 1925
21. 4. 1925
13. 8. 1927
29. 3. 1928
17. 1. 1932
26. 6. 1932
24. 2. 1933
5. 3. 1933
26. 6. 1933
29. 3. 1934
27. 8. 1935
9. 12. 1935
4. 4. 1936
22. 5. 1936
24. 5. 1936
3. 9. 1937
11. 4. 1938
12. 2. 1939
16. 10. 1939
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Zemřelé sestry Sokola v Hostivici.
Volfová Antonie, Hostivice
Hellerová Marie, Hostivice
Rusová Anežka, Hostivice
Šimáčková Marie, Hostivice
Novotná Marie, Hostivice
Opltová Marie, Hostivice
Osmíková Ludmila, Hostivice
Tomková Anna, Jeneček
Malá Marie, Litovice
Hofmanová Mag., Hostivice
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23. 11. 1908
19. 10. 1912
16. 3. 1914
4. 1. 1921
15. 10. 1921
10. 4. 1928
20. 5. 1929
30. 1. 1929
14. 3. 1932
21. 3. 1935

Čestní členové jednoty Sokol Hostivice.
Trefný Alois, náčelník sokola Smíchov II., zemřel 23. 10. 1917
Träger Šebestián, obchodník, Praha Letná, zemřel […]

Bratr Josef Kalous, rolník v Sobíně.

Bratr Karel Nerad, hostinský v Hostivici.
Byl členem Sokola od roku 1893, kdy koupil v Hostivici od pana J. Kapalína hostinec
„U chmelového keře“. V domě svém poskytoval Sokolu místnost spolkovou a tělocvičnu
zdarma až do roku 1922, kdy Sokol otevřel svojí vlastní tělocvičnu, tedy skorem po dobu
30 let.
Byl dlouholetým členem výboru Sokola a věrným strážcem sokolského majetku
a bdělým pokladníkem jednoty.
V životě svém byl mužem dobrého, zlatého srdce a podporovatelem sokolských snah.
Život svůj věnovaný práci pro zlepšení své živnosti a své rodiny skončil po krátké
nemoci, zesnul v neděli dne 17. ledna 1932 o půl 3 hodině ráno ve věku 75 let.
Pohřbu jeho v úterý dne 19. ledna 19239 ve 3 hodiny odpoledne súčastnila se
jednota v obleku občanském a 11 bratří v kroji sokolském. Za Sokol rozloučil se u hrobu
bratr starosta Tom Chlupatý. Pěvecký kroužek Sokola zapěl příslušné sbory a za zpěvu
písně „Kde domov můj“ rozloučili jsme se s drahým zesnulým. Veliká účast spolků
a občanstva všech vrstev byla důkazem, jak zesnulý byl ctěn a vážen.
Budiž Ti země osvobozená lehkou.

9

Správně: 1932.
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Bratr Ladislav Novotný, rolník ve Břvech.
V létech 1890, kdy v obci naší povstala myšlenka založiti těl. jednotu Sokol, byl
br. Novotný jeden z těch prvních mužů, kteří se snažili tuto myšlenku uvésti ve skutek.
Když pak 18. září 1892 skutečně byl Sokol založen v Hostivici, stal se bratr Novotný
zakládajícím jeho členem a pak jeho prvním jednatelem.
V roce 1895 zvolen valnou hromadou náměstkem starosty a konečně roku 1903
zvolen starostou jednoty. V této hodnosti zůstal až do své smrti.
V životě veřejném pro svou milou upřímnou povahu požíval velké vážnosti. Byl
starostou spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček. Mimo to dlouholetým členem okresního
výboru v Unhošti a členem mnoho jiných spolků a korporací.
Jako zakladatel Sokola prožíval s jednotou všecky doby svízelů a zápasu v době jejího
počátku, ale i všecky dni radosti v době jejího trvání. Miloval on Sokol z celé poctivé duše
své. Byl člověkem zlatého srdce, věrný, vytrvalý a ustavičně pracující pro jednotu
a myšlenku sokolskou. Při tom skromný, ku všem laskavý a dobrý bez rozdílu stavu
a povolání.
V něm měla jednota naše jistě starostu majícího na starosti vždy jen dobro celku.
Však naděje naše byly zhrouceny nenadálou zprávou, že náš milý bratr starosta
zasažen ranou osudu zákeřnou nemocí. Jeho tělesná zdatnost dlouho vzdorovala, až
konečně smrt přemohla jej navždy.
Zemřel klidně po delším utrpení v pondělí dne 7. srpna 1911 o 1 ½ hod. odpoledne
ve věku 41 roků.
Osud odňal nám dělníka poctivého na lánu sokolském.
Měli jsme jej rádi upřímně, neboť lásku sil mezi bratry své a proto i lásku sklízel od
všech, kdo jej znali.
Ve velkém žalu stáli jsme ve čtvrtek dne 10. srpna 1911 u jeho hrobu, bychom jeho
tělo uložili do země posvátné vlasti naší na hřbitově v Hostivici. Duchem provodíme jej do
věčnosti, odkud se nám bude vracet ve vzpomínkách i tehdy, když zármutek ulehne a slza
na naší líci uschne.
Přečetná účast byla na jeho pohřbu jak členstva našeho tak přátel jeho a veškerého
občanstva.
Pohřeb jeho v pravdě nádherný, byl důkazem, jaké lásky se náš milý bratr těšil.
Spi klidný věčný sen, milý bratře náš.
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Bratr Tomáš Chlupatý, rolník, Hostivice.

Bratr František Horešovský z Jenečka.
Již od svého mládí cvičil jako žák, později jako dorostenec a dosáhnuv věku 18 let
vstoupil jako nadějný cvičenec do členstva roku […] Již v druhém roce svého členství
zvolen byl zástupcem náčelníka. Měli jsme naději, že v něm vyrůstá jednotě naší nový
spolehlivý náčelník, leč osud změnil naděje naše.
Přišla doba velké války světové, i milý bratr náš odebral se dne 8. června 1915 na
pole válečné a po krátkém vojenském výcviku na bojiště do Haliče. Zde za krátkou dobu
raněn byl do hlavy a dne 13. června 1915 zranění tomu podlehl, dosáhl věku svého něco
málo přes 20 let. Pochován byl v Kolomyji.
Dne 20. ledna 1916 tělo jeho na žádost jeho otce převezeno do rodné obce Jenečka
a v sobotu dne 22. ledna 1916 ve 2 hodiny odpoledne pohřbeno do rodné země na
hřbitově v Hostivici.
Jednota naše súčastnila se jeho pohřbu ve velké účasti jak v kroji, tak i v obleku
občanském. Na hřbitově rozloučil se za jednotu s drahým zesnulým delší řečí bratr
vzdělavatel František Pechlát.
Tělocvičně naší na paměť jeho zavěšena na příhodném místě jeho zvětšená
podobenka. Při této příležitosti přednesl br. jednatel upřímnou procítěnou řeč.
Bratr Horešovský byl jinoch upřímné srdečné povahy, věnoval se cele myšlence
sokolské a kdo s ním chodili do cvičení, často si vzpomenou na ty doby. Když v roce 1915
vedl cvičení, často po cvičení zpívali jsme společně jeho zamilovanou píseň „Dobrů noc má
milá, dobrů noc“. Po tom pak v čase tom oblíbenou válečnou“ Až já na tou vojnu půjdu“.
Netušili jsme nikdo, že i milý bratr také na tu vojnu půjde, aby se více nevrátil.
Nebylo i jemu jako mnohým dočkati se soby, po níž i on toužil, osvobození své vlasti.
Vděčná památka Tobě, bratře milý, bude zajisté zachována v jednotě naší.
Práce, kterou jsi ve prospěch jednoty i sokolství vykonal, bude zajisté i dalším členům
příkladem ku konání povinností sokolských.
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Vděčné památce bratra Antonína Šprunka z Hostivice.
Mezi muži, jež se zabývali myšlenkou založiti u nás v Hostivici Sokol, byl bratr Šprunk
jedním z těch prvních. Když bylo přistoupeno ku konání ustavující valné hromady Sokola
v neděli dne 18. září 1892, zvolen byl bratr Šprunk členem správního výboru správcem
domu a nářadí. Tuto hodnost zastával po dva roky a valnou hromadou jednoty dne
18. ledna 1895 zvolen zapisovatelem správního výboru.
Byl dobrým a pilným cvičencem a proto zvolen byl i členem sboru cvičitelského. Jako
dobrý organisátor byl valnou hromadou dne 12. ledna 1896 zvolen jednatelem jednoty.
Tuto hodnost jednatelskou zastával horlivě až do konce r. 1905. Když v roce 1897 založen
byl v jednotě odbor vzdělávací, zvolen byl br. Šprunk jeho prvním předsedou.
Práci odboru započal svojí první přednáškou „O myšlence sokolské“ za účasti
20 členů. V další pak době měl více proslovů a přednášek, jak zaznamenáno v zápisníku
naší jednoty.
Jako člen sboru cvičitelského a horlivý cvičitel vedl při prvním veřejném cvičení
v Hostivici jedno družstvo cvičenců. Jednota naše dala na toto cvičení čtyři družstva.
Cvičení konalo se v zahradě c. k. velkostatku v neděli dne 12. července 1896.
Byl Sokol dobrý, pracovník spolehlivý, člověk velice společenský a proto požíval lásky
a úcty u bratří i známých.
V době pak pozdější vlivem politického převratu, nových myšlenek a hesel, změnil
své přesvědčení, počal být ku myšlence sokolské lhostejný až později byl z jednoty Sokol
vymazán. Stal se horlivým pracovníkem pro myšlenku sociálně demokratickou.
V době války světové jako každý z nás těžce nesl útrapy a následky všeho strádání
a podvýživy. Jsa tělesně sláb, roznemohl se ku konci měsíce července 1918, ve čtvrtém
roce války světové. Odvezen byl do okresní nemocnice v Kladně, kde po několika denním
utrpení v neděli dne 21. července 1918 asi v osm hodin ráno zemřel.
V úterý dne 23. července přivezena jeho tělesná schránka do Hostivice, zde ve
chrámu vykropena a na místním hřbitově do rodinného hrobu ve čtyři hodiny odpoledne
uložena.
Buď čest památce Tvojí zachována, příteli milý.
Jan Kohoutek
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Bratr Antonín Jugl
přijat byl za člena jednoty naší při jejím založení, ve schůzi výboru dne 28. září 1893
za člena činného.
Za náhradníka výboru zvolen 29. ledna 1893 a 13. ledna 1895 za člena výboru.
24. září 1893 po odchodu br. Mejtského zvolen knihovníkem jednoty, kteroužto hodnost
zastával pilně až do 12. ledna 1908, tedy přes 13 roků.
Když založen v jednotě v roce 1897 odbor vzdělávací, povolán do odboru, kde tohoto
roku dne 13. června měl při schůzi členské zajímavou přednášku „O Paříži“. Při tomto byl
mimo toho i pilným borcem a cvičil do starších let a súčastnil se mnoho veřejného cvičení
a výletů.
Leč pod tlakem živlů nám nepřátelských vystoupil v roce 1909 z jednoty a vstoupil do
organisace sociálně demokratické, kde byl tichým pracovníkem.
Jugl Antonín, vlastní rukou
Pro vzpomínku a úctu ku milému pracovníku jednoty naší získal jsem do této knihy
památní v době poslední jeho vlastnoruční podpis.
Zemřel dne 6. srpna 1917 opuštěn od svých věrných soudruhů, jímž zbytek svého
života věnoval.
Pohřeb jeho chudý odbýval se ráno dne 8. srpna 1917 před osmou hodinou ráno na
místní hřbitov.
Budiž čest památce Tvojí!

Bratr Jan Novák, rolník v Sobíně.
vstoupil do jednoty Sokol v Hostivici dne 18. září 1892 jako zakládající člen. Byl věrným
přítelem myšlenky sokolské a v celém svém životě snahy jednoty naší činně i hmotně vždy
podporoval.
Život svůj věnovaný péči o svou rodinu a o zájmy svého stavu skončil z nenadání
v úterý dne 21. dubna 1925 kolem deváté hodiny večer.
Pohřbu jeho konaného v sobotu dopoledne dne 25. dubna 1925 do Hostivice
súčastnila se jednota hojným počtem svého členstva. Pěvecký kroužek náš zapěl
příležitostné sbory při jeho pohřbu.
Památce Tvojí bude zachována vděčná paměť v jednotě naší.
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Bratr Josef Vlasák, obchodník v Hostivici.
Přijat byl do Sokola v Hostivici za člena 10. prosince 1906.
Později byl dobrým pracovníkem v jednotě a jako takový zvolen i po několik let
členem správního výboru.
Byl neúnavným pracovníkem na poli národní práce osvětové. Dlouholetým předsedou
místního odboru Národní Jednoty Severočeské a členem mnoha dobročinných spolků.
Svůj práci věnovaný život dokončil dne 22. prosince 1925 o 10 h. dopolední. Pohřbu
jeho súčastnila se jednota naše v pátek o Vánocích dne 25. prosince ve 3 hodiny
odpoledne na hřbitov v Hostivici.
Spi sladký sen v zemi osvobozené.

Bratr Jan Filipi, správce skladu továrny na šrouby Staněk a Ponec v Hostivici.
Přijat byl za člena jednoty ve schůzi výboru dne 13. ledna 1910. Později zvolen za
účetního jednoty.
V době světové války v roce 1915 povolán ku povinnosti vojenské a súčastnil se bojů
v Haliči, kde na bojišti těžce zraněn, byl dovezen do nemocnice v Krakově. Tam byl léčen,
až konečně v měsíci říjnu 1915 zranění podlehl.
Zachováme mu vděčnou památku. Odešel tam, kde věčný klid a mír…

Bratr Petr Hnízdil, skladník žel. konsumu v Hostivici.
Přijat byl do jednoty v roce […]. Později ochuravěl a byl odvezen do nemocnice
v Praze, kde po delší době léčení dne 29. března 1934 zemřel.
Převezen byl do […], kde v rodinném hrobě dne 1. dubna 1934 ku věčnému
odpočinutí uložen.
Buď vděčná paměť mu zachována.

