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ÚVOD 
 

Třetí pamětní kniha Tělocvičné jednoty Sokol Hostivice byla založena podle nápisu na 
deskách v roce 1930, zachycuje však i rok 1929 a plynule tak navazuje na předchozí 
pamětní knihu. Zápisy jsou dovedeny do roku 1938, pozdější události do rozpuštění Sokola 
v roce 1941 již nikdo nestihl zapsat. Pamětní kniha byla uložena u obecního úřadu 
a později u místního národního výboru, odkud si ji Tělovýchovná jednota Sokol Hostivice 
vyžádala zpět dopisem ze 17. dubna 1969.1 Žádost byla odůvodněna záměrem zapsat do 
pamětní knihy hosty účastnící se znovuodhalení pamětní desky F. J. Pelze  9. května 1969. 
Období 1939 až 1968 již nebylo do pamětní knihy doplněno, ale Jaroslav Kučera 
pokračoval v zaznamenávání aktuálních událostí do roku 1975. Další dva roky zpracoval 
jiný zapisovatel a posledním záznamem v pamětní knize jsou podpisy hostů při 90. výročí 
založení jednoty v roce 1982. 

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. 
 
 

                                                 
1  SOkA Praha-západ, fond MěNV Hostivice, karton 14. 
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Dějiny jsou učitelkou národů 
a výstrahou potomkům. 

 

 

Bratře, sestro! 

Když někdy ve volné chvíli otevřeš knihu tuto a čísti budeš sežloutlé písmo toto, bys 
popatřil v zašlé děje jednoty naší, vzpomeň s úctou těch, jež s láskou ku rozkvětu a zdaru 
jejímu pracovali. 

Uvaž s jakou láskou k sobě lnuli, jak společně spolu v jedné myšlence pracovali, by 
jednota naše byla celému kraji představitelkou volnosti, svobody, chloubou rovnosti, 
bratrství, nezlomné vůle a pokroku. 

Vytrvej i Ty v započatém díle v další práci, která jest v našem středu sokolském 
radostná a krásná, poněvadž směřuje ku povznesení ducha a osvěžení těla. 

Buďte vždy všichni svorni, odložte vše, co nás dělí, a staňte se rodinou bratří, sester 
prodchnutých bratrstvím, láskou a obětavostí na společném díle národním a slovanském. 

Vzpomeň i všech těch drahých hlav, z nichž z mnohých není dnes jen popel a prach, 
přičiň se, bys také Ty byl věrným nositelem jejich snah. 

Ty, mládeži sokolská, ty, naděje naše, až jednou převezmeš po nás řízení jednoty, 
chraň a braň klenot náš, dědictví naše, jednotu naši, která byla vždy naší pýchou a radostí. 

Zachovej náš štít sokolský neposkvrněný a dones jej tam, kde ho chtěli mít naši 
předkové, otcové a naše matky. Snaž se by stalo skutkem heslo: „Co Čech, to Sokol“. By 
tam co stál otec, stál též syn a vnuk. 

Jen ve společné práci naše síla. 

 

Dle rozličných pramenů vepsal 

Jan Kohoutek, archivář jednoty. 
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1929. 

 
Vzdělávací sbor jednoty společně se sborem cvičitelským uspořádali jako první práci 

v tomto roce VII. šibřinky Sokola v sobotu dne 12. ledna 1929 osm hodin večer v Soko-
lovně. Ráz: „Ve víru tance“. Vhodnou dekoraci tělocvičny provedli ochotou bratři a sestry 
za vedení bratří sboru. Scénu sestavil a napsal bratr Frant. Pechlát. Jednotlivé vložky tanců 
ku scéně nacvičili členové sboru cvičitelského. Vystoupení při scéně súčastnilo se celkem 
přes 50 osob ze řad členstva mužů, žen a dorostu. 

Scéna byla pěkně provedena, některé vložky tanců byly pro svoje provedení od 
obecenstva s pochvalou přijaty. 

Taneční vír uspokojil zajisté všecky návštěvníky, kteří se ve velkém počtu tentokráte 
zase dostavili, mnozí z nich se až ráno v dobrém rozmaru vraceli do svých domovů. 

Valná hromada Sokola 

konala se v neděli dne 27. ledna 1929 ve 3 hodiny odpoledne v tělocvičně. Schůzi zahájil 
případným proslovem br. starosta Tom. Chlupatý. Přítomno bylo 70 členů, a sice: 53 mužů 
a 17 žen. Bratr starosta uvítal pak do našeho středu zástupce žup. předsednictva br. Jos. 
Bartoně a zástupce župního náčelnictva br. Vlad. Procházku. Vzpomenuto povstáním 
památky zemřelých v roce uplynulém. 

Čten zápis z loňské valné hromady a po vzešlém rozhovoru o některých bodech 
pořadu pak schválen. Zprávy činovníků podány byly a některé s pochvalou a uznáním 
schváleny. 

Po ukončení zpráv činovníků vyslovuje br. Bartoň pozdrav žup. předsednictva, 
připomíná všemu členstvu, jaké povinnosti máme v běžícím roce na starosti, a nabádá 
všecky ku další práci v jednotě. Bratr Procházka za náčelnictvo zve cvičící členstvo ku pilné 
práci na poli tělocvičném a žádá, by bratři a sestry v hojném počtu se súčastnili všech 
podniků v tomto roce pořádaných.  

Volby do výboru jednoty po společné poradě provedeny a zvoleni jsou: 
Tomáš Chlupatý starosta. 
Aug. Urban zástupce starosty. 
Jiří Geltner náčelník. 
Marie Machová náčelnice. 
Aug. Urban vzdělavatel. 

Výbor: Bartoš Josef, Tůma Matěj, Kohoutek Jan, Tomek Antonín, Saifrt Josef, Langer Leo, 
Pechlát Frant., Veigeld Jos., Tittelbachová Hel., Kokešová M. 

Náhradníci: Jandusová Ant., Vrzalová Marie, Zikán Josef a Kubr František. 
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Po tomto podáno bylo přání členů na úpravu vybírání příspěvků a opravu tělocvičny. 
Tyto návrhy odkázány výboru ku provedení. Po tomto pak valná hromada doslovem bratra 
starosty ukončena. Na zdar! 

 

Ve středu den 30. ledna 1929 zemřela v Jenečku dlouholetá členka jednoty sestra 
Anna Tomková. Pohřbu jejího na hřbitov v Hostivici súčastnilo se členstvo naše 
korporativně v obleku občanském s odznakem „Na stráž“. Vděčná památka milované 
sestry budiž po vždy zachována v jednotě naší. 

 

Ustavující schůze správního výboru byla v pátek dne 8. února 1929 v tělocvičně. 
Vykonány volby činovníků pro tento rok a zvoleni jsou:  
jednatelem br. Jos. Saifrt,  
pokladníkem br. Leo Langer,  
knihovníkem br. Jan Kohoutek, 
matrikářem br. Josef Bartoš, 
správcem budovy br. Matěj Tůma, 
archivářem br. Jan Kohoutek, 
novinářem br. Karel Kohoutek, 
účetní hospodář br. Josef Thoma. 

 

V úterý masopustní dne 12. února 1929 uspořádal sbor cvičitelský obvyklý taneční 
večer. 

V sobotu dne 20. dubna uspořádala správa biografu představení pro školní mládež 
v 9 hod. dopoledne. Pořad: Budapešť, obrázky ze života v hlavním městě maďarského 
státu. Lov na gorily v Africe, přírodní velice poučný film ze života stepi a pouště. Prší, prší 
jen se leje – veselohra. Návštěva byla hojná. 

V sobotu dne 18. května 1929 a v neděli dne 19. května t. r. uspořádali Sokol 
a odbočka rotmistrů v sokolovně divadelní představení: Plukovník Švec, obraz ze života 
našich legií. Obě představení byla pěkně provedena. Návštěva byla poměrně slabá. Pro 
představení tohoto druhu není v našem lidu u nás ještě pochopení a patřičného zájmu. 

 

V pondělí dne 20. května 1929 o 5. hod. odpoledne zemřela v Praze naše milá sestra 
Ludmila Osmíková. Pohřbu jejího súčastnilo se členstvo jednoty ve čtvrtek dne 23. května 
t. r. ve 3 hod. odpoledne na hřbitov v Hostivici v hojném počtu v obleku občanském 
s odznakem „Na stráž“. Buď čest památce Tvé zachována! 

 

Ve čtvrtek dne 30. května a v sobotu dne 1. června 1929 provedlo žactvo Sokola 
a školy měšťanské v tělocvičně divadelní představení Svatoň a Milena, báchorka o třech 
dějstvích. Představení nacvičil a vedl bratr vzdělavatel Sokola Aug. Urban. Vložky rejů 
nacvičila s. Hel. Tittelbachová. 

Divadlo opakováno ještě v sobotu dne 15. června za pěkné účasti obecenstva. Čistý 
výtěžek představení věnován ve prospěch péče o mládež a chudým žákům na umožnění 
návštěvy výstavy soudobé kultury v Brně pořádané. 
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Družstvo dorostenek těl. jednoty Sokol v Hostivici účastnilo se prvních mezisletových 
závodů dorostenek Č. O. S. v červnu 1929 v Praze v trojboji a získalo v něm 292 bodů 
a dosáhlo tím místa šestého. Nacvičování a přípravu tohoto družstva řídila sestra Antonie 
Jandusová. 

Veřejné cvičení dne 23. června 1929 na letním cvičišti v sokolovně. 

Usnesením cvičitelského sboru a schválením správního výboru uspořádáno bylo tuto 
neděli veřejné cvičení s bohatým pořadem. Ve 2 hod. odpoledne uspořádán průvod 
členstva všech složek ze dvora br. starosty Tom. Chlupatého na cvičiště. Průvod ukončen, 
obecenstvo a členstvo shromáždilo se na cvičišti. Cvičení počíná, leč nebe nepřálo 
tentokrát provedení tohoto podniku. Počíná hojně pršeti, pořad cvičení zkrácen. Provedeny 
hry žactva a již v dešti prostná dorostu a členstva mužů i žen. Pak bylo nutno se uchýliti 
pod střechu tělocvičny, kdež zahájena veselice a tím nezdařené cvičení ukončeno. Při 
tomto nezdařeném cvičení cvičilo: 15 mužů prostná, 22 žen prostná, 6 dorostenců prostná, 
26 dorostenek prostná, 45 žáků hry a prostná a 84 žákyň totéž. Cvičení toto bylo počasím 
pokaženo, ale finančně jednotě prospělo. Na zdar! 

Oslava památky Mistra Jana Husa 

v pátek dne 5. července 1929. 

Osvětový sbor obce Hostivice uspořádal společnou oslavu národních spolků a korpo-
rací s tímto pořadem: 

V osm hodin večer seřaděn průvod účastníků před nádražím. Pochodem s hudbou na 
náves ku pomníku padlých. Zde zahájil člen osvětového sboru br. J. Koula případným 
proslovem shromáždění. Slavnostní řeč pronesl br. Václav Chod z Prahy: „O památce M. J. 
Husa“. Pak zapěny národní písně a hudba zahrála hymny. Tím slavnost byla ukončena. 

Milujte se, pravdy každému přejte. Mistr Jan Hus. 

 

Zájezdu Č. O. S. do Plzně a krojového sletu tam pořádaného súčastnilo se z jednoty 
naší: dne 29. – 30. června 5 dorostenek, dne 5. – 7. července 5 mužů a 10 žen. 

 

Ve čtvrtek dne 1. srpna 1929 uspořádal biografický odbor zvláštní biografické 
představení pro členy a jimi uvedené hosty. Předveden byl následující film: 
I. Cvičební hodina v Tyršově domě. 
II. Příprava amerického družstva. 
III. Návštěva p. Presidenta v Tyršově domě. 

Při představení filmu předvedeno nové zařízení elektrického sesilovače hudby 
s použitím gramofonu. Předvádění přítomní zástupci biografů z Hostivice, Unhoště, Jenče, 
Řepů, Kněževes a Středokluky. Nové toto zařízení hudby se zástupcům mnoho 
nezamlouvalo. 

 

Dne 15. září 1929 otvírala bratrská jednota Řepy svojí novou sokolovnu. Při této 
příležitosti uspořádáno tam veřejné cvičení. 

Tohoto cvičení súčastnilo se z naší jednoty 18 žen a 17 dorostenek. 
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Závody členů v tělocviku prostém a ukázky tělesné výchovy v Sokole. 

Řádné provedení cvičení v měsíci červnu bylo deštěm znemožněno, proto usnesl se 
sbor cvičitelský, že uspořádá dne 22. září 1929 závody mužů v tělocviku prostém 
dopoledne a odpoledne ukázky tělesné výchovy na cvičišti v sokolovně. 

Pořad: Dopoledne závody bratří v tělocviku prostém. Závoděno bylo: závod v běhu, 
vrh koulí, vrh oštěpem, vrh diskem, skok do výše a do dálky. 

Závodu se súčastnili bratři a obdrželi bodů: 
br. Saifrt Josef […] bodů 
br. Mrázek Karel […] bodů 
br. Müller Štěpán […] bodů 
br. Kadera Jaroslav […] bodů 
br. Jabůrek Josef […] bodů 
br. Najman Zdeněk […] bodů 

Soudcoval br. náčelník Jiří Geltner. Závodům přihlíželo více bratří jednoty. 

Odpoledne provedeny ve 3 hodiny ukázky tělocviku sokolského všech složek jednoty. 
Provedeny: hry žactva, prostná členstva, dorostu a cvičení na nářadí. Pak provedena dle 
návrhu br. Frant. Pechláta společná skupina. Vystoupení pak ukončeno sokolskou veselicí 
v tělocvičně. 

Zdar! 

 

Vzdělávací sbor jednoty uspořádal slavnost památky 1000 l. založení českého státu 
a oslavu milenia smrti sv. Václava ve středu dne 25. září 1929 v 8 hodin večer členskou 
schůzí v tělocvičně s tímto pořadem: 

„Bývali Čechové“, zapělo členstvo jednoty. 
Význam památky sv. Václava a založení českého státu. Přednesl vzdělavatel jednoty 

br. Aug. Urban. 
Blaník – báseň – přednesl br. Bratrych. 
Národní hymny zapělo společně shromáždění. 
Doslovem br. vzděl. schůze ukončena. 

Nedej zahynouti nám ni budoucím! 

Při oslavách svatováclavských v měsíci září 1929 vystaveny byly v chrámu sv. Víta 
v Praze korunovační klenoty. Tisíce věrných Čechů přišlo do Prahy, aby spatřilo tyto 
vzácné památné a historické klenoty českého státu. 

 

V neděli dne 13. října 1929 ve 3 hodiny odpoledne uspořádali v naší sokolovně 
nevidomí chovanci Klárova ústavu slepců v Praze se svým správcem br. Kerblem zdařilé 
divadelní představení: „Zmatek nad zmatek“. Jest s podivením jak nevidomí herci s plnou 
jistotou se na jevišti pohybovali, ač krátce před představením se s tímto teprve orientovali. 
Hráli s opravdovou chutí a dovedli svými výkony obecenstvo pobaviti, za co byli bouřlivým 
potleskem odměněni. Zájem obecenstva byl tentokráte velký a sokolovna byla zcela 
obsazena. Jest povinností našeho obecenstva podporou tohoto ústavu zpříjemniti život 
těchto slepých chovanců. 
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V neděli odpoledne dne 10. listopadu t. r. hráno první loutkové divadlo v sokolovně. 
Provádění těchto divadel loutkových povoleno bylo výborem Sokola odbočce svazu 
rotmistrů v Hostivici za náhradu 50 Kč za představení. 

Slavnost 28. října 1929. 

Na podnět vzděl. sboru obecního sdružily se spolky v Hostivici a uspořádaly 
společnou oslavu svátku naší samostatnosti. V tento den v 9 hod. dopoledne sestaven 
u nádraží průvod s hudbou. Pochodem ku pomníku padlých na návsi. Zde zahájil tábor 
br. Fr. Koula a promluvil o významu tohoto dne. Po ukončení řeči zapěny společně národní 
hymny a spolky se navrátily do svých místností. Tím slavnost skončena. 

 

V neděli dne 8. prosince 1929 v 9 hodin dopoledne konala se v sokolovně v Hostivici 
vzdělávací škola pro nové členy sokolských jednot Řepů, Chýně, Jenče, Ruzíně2 
a Hostivice. Přednášeli bratři Tůma a Mariany. Účast nových členů byla velice slabá. Nový 
tento pokus provádění tak zvaných škol sokolských se valně nezdařil. 

 

V sobotu dne 14. prosince 1929 v 8 hod. večer uspořádal sbor cvičitelský v tělocvičně 
Besídku dorostu a tímto pořadem: 
1. B. Smetana: Směs z opery „Hubička“. 
2. Ott. Zich: „Chodské písně“ – zpěv. 
3. Dvořákovy tance – piano. 
4. Směs nár. písní – hudba. 
5. Smetana: Dvě písně. 
6. Pochod: piano čtyřručně. 
7. „Pod prapor Tyršův“, jednoaktovka. Řídí br. Ant. Tejnor. 
8. Dorostenky: Národní tance. 
9. Zelinářka a šašek – solový výstup. 
10. Tluče bubeníček. Tělocvičná rej. 
11. Omyl – divadelní hra. Řídí br. A. Tejnor. 

Všecka čísla pořadu byla uspokojivě provedena. Návštěva obecenstva byla dosti 
uspokojivá. Na zdar. 

 

Cvičitelský sbor Sokola uspořádal v úterý dne 31. prosince 1929 v 8 hod. večer na 
ukončení roku v sokolovně Silvestrovský večer sokolský. Pořad: Hudba, zpěv, solové 
výstupy obstarali členové jednoty. Provedení celého pořadu bylo velice zdařilé a návštěva 
obecenstva slušná. Ku předu! 

 

Dle záznamů matriky měla jednota 31. prosince 1929 členů 224. Z toho bylo žen 77, 
mužů 147. 

Přistoupilo v tomto roce mužů 9, žen 8, celkem 17 členů a přestalo být členy 
10 mužů a 10 žen, celkem 20 členů. 

                                                 
2  Ruzyně se skutečně dříve psala Ruzíně, zapisovatel používá název této obce nejednotně. 
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1930. 

 
Dle ujednání správního výboru konaly se VIII. Šibřinky Sokola v sobotu dne 

25. ledna 1930 v sokolovně v 8 h. večer. Po dohodě se vzdělávacím sborem stanoven ráz 
„V říši fantasie“. Dekorace k tomuto rázu zapůjčila nám za přiměřený poplatek jednota 
Sokol v Unhošti. Provedení scény k tomuto rázu tentokrát muselo odpadnouti, nenašlo se 
těch pracovníků, kteří by provedení této vypracovali. Byly tudíž letošní naše šibřinky 
o scénu chudší, ale přes to se překrásně vydařily, jak po stránce zábavy, tak i finančně. 
Rozproudil se tento večer čilý rej masek všech možných postav i fantazie. Při řízné hudbě 
bratra Rybáře a pravé sokolské zábavě a veselosti skončeny tyto šibřinky se zdarem až 
ráno, když první červánky slunce počínaly již zlatit oblohu na východě. 

 

Valná hromada těl. jednoty Sokol v Hostivici konala se v neděli dne 2. února 1930 ve 
3 hod. odpoledne v tělocvičně a přítomno bylo 79 členů, a to 20 žen a 59 mužů. 

Za předsednictvo župy přítomen náš milý starosta župy br. Karel Schwarz. Valnou 
hromadu zahájil a řídil bratr starosta Tomáš Chlupatý. Přečteno poselství Č. O. S. ku 
valným hromadám jednot a přikročeno ku projednávání pořadu. 

Zápis o loňské valné hromadě čten a schválen. Zprávy činovníků byly podány 
a schváleny. Po tomto ujal se slova bratr zástupce župy, nastínil v řeči své všecky úkoly 
a práce Sokolstva v tomto tak rušném roce a napomínal členstvo ku vytrvalosti v práci 
sokolské. 

Volby správního výboru provedeny po společném ujednání jednohlasně a zvoleni 
jsou: 
starosta br. Tomáš Chlupatý, 
nám. starosty br. Augustin Urban,  
náčelník br. Bohumil Mach,  
náčelnice sestra Marie Machová,  
vzdělavatel br. František Bočinský. 

Výbor: br. Josef Bartoš, br. Jan Kohoutek, br. Josef Veigeld, br. Ant. Tomek, br. Josef 
Thoma, br. Štěp. Müller, br. František Pechlát, br. Josef Saifrt, br. Matěj Tůma, br. Leo 
Langer, sestra Anna Suchá a sestra Fr. Cílková.  
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Náhradníci: Frant. Kubr, Ant. Čermus, Antonie Jandusová a Zdeněk Najman. 

Ku konci valné hromady veden rozhovor o životě a potřebách v jednotě a novému 
výboru ku provedení doporučeno přesné přijímání nových členů dle předpisů Č. O. S. 
a řádné vedení dorostu sokolského v mezích předepsaných řádů. 

Valná hromada pak doslovem bratra starosty ukončena sokolským Na zdar! 

 

Ustavující schůze správního výboru konala se ve čtvrtek dne 20. února a zvoleni jsou 
činovníci jednatel br. Josef Thoma, pokladník bratr Leo Langer, knihovník br. Jan 
Kohoutek, matrikář br. Josef Bartoš, správce domu br. Matěj Tůma, archivář bratr Jan 
Kohoutek, hospodářský účetní br. Josef Zykán. 

 

V neděli dne 16. února 1930 ve 3 hodiny odpoledne provedlo členstvo naší jednoty 
v tělocvičně v Chýni zdařilou akademii ku posílení činnosti tamní jednoty Sokol. Pořad 
sestával z hudby, ukázek těl. tanců a divadelní hry. Po ukončení uspořádán sokolský 
večírek a čaj. 

Na ukončení masopustního veselí uspořádal sbor cvičitelský v úterý dne 4. března 
1930 v osm hodin večer taneční zábavu v sokolovně. Účinkovala hudba br. Jana Kůrky. 

Oslava osmdesátých narozenin presidenta republiky Tomáše G. Masaryka. 

 
Celý národ československý oslavoval důstojným způsobem osmdesáté narozeniny 

svého prvního presidenta. Ve všech městech a osadách dály se důstojné a vhodné oslavy 
tohoto dne. Tak i v obci naší i v jednotě naší sokolské uspořádány památné oslavy s tímto 
pořadem: 

Dne 6. března večer konala se slavnostní schůze obecního zastupitelstva ve vyzdo-
bené síni zasedací. Vzpomenuto památného dne vhodným způsobem a ujednáno, by do 
knihovny obecní postupně zakupovány byly spisy Masarykovy. 

Dne 7. března večer o osmé hodině sehrála školní mládež divadelní představení 
„Zlatá husa!. Pohádka o 3 obrazech od V. Baldesové-Plumovské. Před zahájením divadla 
proslovil slavnostní řeč „O životě a práci našeho milého presidenta“ br. učitel Koberle 
z Hostivice. Po ukončení řeči předveden živý obraz „Hold žactva, sokolstva, hasičstva, 
vojska a shromážděných spolků presidentovi“. Po tomto provedeno divadelní představení. 
Tohoto představení súčastnil se také spolek Hostivít s praporem, sbor dobrovolných 
hasičů, odbočka rotmistrů a hojně obecenstva. Průběh slavnosti byl důstojný. 
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Dne 7. března uspořádalo obyvatelstvo hlavního města Prahy velkolepý průvod na 
hrad pražský. Průvodu „Hold města Prahy presidentu“ súčastnilo se sokolstvo, střelci, 
hasiči, živnostnictvo a organisace všech složek politických. Z jednoty naší zúčastnili se 
v kroji sokolském 2 bratři, 7 sester a více členstva v obleku občanském. 

V pořadu oslav 80. narozenin pana presidenta konala se ve středu dne 12. března 
1930 dopoledne přednáška se světelnými obrazy ze života pana presidenta pro školní 
mládež v sokolovně. Večer téhož dne opakována byla pro dospělé občanstvo naše. 
Předvádění obrazů a přednášky zúčastnilo se celkem asi 110 osob. 

Památce Mistra Aloise Jiráska. 

Slavný spisovatel český Mistr Alois Jirásek, duch české revoluce, zemřel po dlouhém 
utrpení ve svém bytě v Praze ve středu dne 12. března 1930 o ½ 7. hodině ráno. 

Pohřeb jeho konal se v neděli 16. března 1930 v 10 hodin dopoledne z Pantheonu 
nár. musea do Olšan. Tělesné pozůstatky jeho byly zde spopelněny a popel jeho odvezen 
do Hronova, kde uložen do rodinné hrobky rodiny Jiráskovy. 

Pohřbu súčastnil se pan president a celá vláda republiky, vojsko, sokolstvo, školní 
mládež, studenstvo a množství spolků občanských.  

Průvod pohřební ubíral se přes Václavské náměstí, Národní třídou kolem Národního 
divadla, kde na přání zesnulého zahrál orchestr úryvky z Libuše. Dále ubíral se Riegrovým 
nábřežím a Reslovou ulicí, kde se zastavilo před domem, kde Mistr žil a umřel, odtud dále 
přes Mírové nám. až do Olšan ke krematoriu.  

Po celou dobu pohřbu hořela světla po ulicích pražských. 

Podvečer života našeho milovaného Mistra se nachýlil, až zapadlo slunce jeho života 
na vždy.  

Zemřel velký český člověk, průkopník svobody národa. Jeho nehynoucí památce 
budiž nehynoucí čest a sláva. 

 
V sobotu dne 5. dubna 1930 uspořádalo členstvo jednoty v sokolovně divadelní 

představení „Zkrocení zlé tchýně“. Veselohra od Karla Fořta. Divadlo bylo uspokojivě 
sehráno a bylo poměrně dost navštíveno. 

V neděli 20. dubna vycházka členstva do Chýně, kde sehráno po hostinsku divadlo 
„Zkrocení zlé tchýně“ za hojné účasti obecenstva. Na zdar! 

 

V sobotu dne 12. dubna 1930 v osm hodin večer uspořádal vzděl. sbor jednoty 
Baarův večer. Pořad:  
1. Zahájil br. vzdělavatel případným proslovem a uvítáním přítomných. 
2. Přednáška O Jindřichu Šimonovi Baarovi. Proslovil br. Jos. Bartoň, žup. vzděl. 

z Kněževsi. 
3. Chodské písně přednesly sestry a dorostenky.  

Písně nacvičila s. Tittelbachová Helena. Krásně přednesená poutavá přednáška 
br. Bartoně zaujala posluchače plně. Přítomno bylo celkem 81 posluchačů. Jen více 
takových lidových přednášek. 
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Ve středu dne 23. dubna 1930 odbývala se pro nové členy jednoty škola sokolská. 
Školu zahájil proslovem br. vzdělavatel Bočinský. Přednášeli:  
Dějiny Sokolstva br. Fr. Pechlát.  
Význam, výchova a účel Sokolstva br. Fr. Bočinský. 
Účinky tělocviku na tělo lidské sestra Hel. Tittelbachová. 
O organisaci sokolské s. Antonie Jandusová. 
Založení a dějiny jednoty naší br. Jan Kohoutek. 

Účast členstva byla hojná i náš dorost obojího pohlaví se četně dostavil. Přednášky 
byly vyslechnuty s pozorností. Přítomní noví členové byli vyzváni, by v sobotu dne 
26. dubna přišli složit svůj slib sokolský. Přítomno bylo 32 členů a 20 dorostů. 

 

V sobotu dne 26. dubna 1930 v osm hodin večer uspořádal sbor cvičitelský společně 
se sborem vzdělávacím sokolský večer, při kterém noví členové jednoty skládali slib 
sokolský. 

Večer zahájil br. vzdělavatel Fr. Bočinský případným proslovem. Br. Frant. Pechlát ve 
svém proslovu nastínil, jak Dr. Mir. Tyrš vítal nové členy v kruh sokolský. Bratr starosta 
Tom. Chlupatý přečetl pak znění slibu sokolského dle věstníku Č. O. S. Na to bratři a sestry 
skládali svůj slib podáním ruky bratru starostovi a dotekem ruky na prapor sokolský. 

Po vykonání slibu zapěny národní hymny a každý slib skládající zapsal jméno své do 
zvláštní knihy památní. 

Konečně provedeny ukázky prostných určených pro slet v Kladně a Jugoslávii v tomto 
roce. 

Doslovem bratra vzdělavatele byl tento krásný, pro mnohého nového člena památný 
večer sokolským pozdravem „Na zdar“ ukončen. 

 

Župní závody žákyň konaly se 18. května 1930. Družstvo žákyň Hostivice dobylo si 
I. místo a obdrželo 27 ½ bodů. Při hře Klepané zvítězila družstva Hostivice a Praha VII. 
Holešovice. Na prej! 

Jarní výlet sokolské župy Podbělohorské do Turska konal se v neděli dne 11. května 
1930. Z jednoty naší súčastnilo se výletu tohoto 4 muži, 5 žen a 1 dorostenka. V krásném 
háji u Turska zvaném „Erše“ uspořádána letní slavnost s bohatým pořadem zábavy 
a občerstvení. S večerem pak jednoty navrátily se do svých domovů. 

Biografický odbor uspořádal v neděli dne 18. května odpoledne představení pro 
školní mládež s tímto pořadem: „Když se staří hněvají“ – veselohra. „Jimmy chemikem“ – 
veselohra. Představení bylo velice slabě navštíveno. 

 

V neděli dne 25. května 1930 oslavil sbor dobrovolných hasičů v Hostivici 40leté 
jubileum svého založení. Dopoledne v 10 h. slavnostní valná hromada v hostinci 
„u Koruny“. Zde mezi mnoha projevy učinil za Sokol projev br. vzděl. Fr. Bočinský.  

Odpoledne konalo se veřejné cvičení sboru na cvičišti Sokola s bohatým pořadem. 
Cvičení ukončeno útokem na místo domnělého požáru na návsi. Po ukončení požárního 
cvičení konala se v sokolovně taneční veselice a tím slavnost skončena. 
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Čtyřicet let založení sokolské župy Podbělohorské dne 1. června 1930. 

Slavnostní valná hromada župy konala v neděli dne 1. června v 9 hod. dopoledne 
v sokolovně v Bubenči. Přítomna velká část členstva všech jednot v župě sdružených, 
zástupci okolních žup, Č. O. S. a mnoho zástupců jiných korporací a hostů. 

Odpoledne konán krásný průvod ze Strosmajerova nám. Prahy VII a po 3 hod. župní 
veřejné cvičení na hřišti S. K. Sparta na Letné. 

Pořad. 
1. Cvičení starších bratří s tyčemi. 
2. Rozestavený běh mužů 4 × 100 m. 
3. Zvláštní vystoupení okrsku žen. 
4. Vzorná družstva mužů na nářadí. 
5. Cvičení žen na nářadí a s nářadím. 
6. Rozestavený běh žen 4 × 75 m. 
7. Prostná mužů. 
8. Prostná žen. 
9. Rozestavný běh mužů 200 × 400 × 200 × 100. 
10. Společná rej mužů a žen. 

Důstojným způsobem oslavila župa naše 40letí své práce ve prospěch ideálů 
sokolských. Bohužel že podnik byl slabě navštíven naším obecenstvem. 

Další činnosti župy sokolské Zdar! 

Z Hostivice cvičilo na tomto vystoupení 15 žen a 12 mužů. 

II. krajský slet Sokolstva v Kladně. 

Krajský slet Sokolstva v Kladně byl velikou sokolskou slavností celého Kladenska.  

Den žactva 1. června 1930 svolal do Kladna sokolskou drobotinu v počtu 4 000 
cvičících. V průvodu šlo 3 000 krojovaných Sokolíků a byli radostně zdraveni četným 
obecenstvem. Odpolední cvičení navštívilo přes 15 000 diváků. Vystoupení žactva bylo 
s úspěchem provedeno. 

Den dorostu 8. června 1930 měl předvečer skvělou tělocvičnou akademii na cvičišti 
v záři reflektorů. Vystoupila vzorná družstva dorostu z kraje a jednoty kladenské. Přinesla 
krásné ukázky sokolské tělovýchovy. 

V neděli ráno prošel městem Kladnem vítězný průvod dorostu sokolského. Průvodu 
se súčastnily sokolské župy kraje severozápadního a pražského v počtu 5 112 dorostenců 
a dorostenek se 79 prapory. Po průvodu konán na náměstí města tábor sokolské mládeže. 

Odpolední veřejné cvičení na sletišti znamenalo veliký úspěch dorostu v Kladně. 
Prostná cvičilo 2 000 dorostenek a 2 400 dorostenců. Cvičení přihlíželo 16 000 diváků. 

Den členstva 15. června 1930. Sobota dne 14. června byla ve znamení příjezdu hostí, 
jež do hodin večerních zaplavili ulice města. V 9 hodin večer konala se na cvičišti tělo-
cvičná akademie, na které vystupovali vesměs hosté. Spatřili jsme vrcholná cvičení na 
hrazdě bratří z Mor. Ostravy. Skvělým číslem bylo vystoupení mužů Sokola Karlín a žen 
Sokola Louny. 
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Neděle pak hýřila životem a ruchem. Konány dopoledne zkoušky. V 11 hodin vyšel ze 
sletiště mohutný průvod Sokolstva, jehož se súčastnili i legionáři, kteří tu konali v rámci 
sletu svůj župní sjezd. Pestrý průvod prošel městem a súčastnilo se ho 3 472 mužů 
a 1 936 žen. Průvod doprovázelo 19 hudebních sborů a bylo neseno 109 praporů a 21 
standart. Účastnilo se tohoto průvodu i mnoho hostí i z ciziny. 

Odpolední veřejné cvičení bylo pravou oslavou sokolské práce. Bouřlivého úspěchu 
došla prostná cvičení žen i mužů, zacvičená přesně a jednolitě. Cvičilo prostná žen, 
prostná mužů. Diváků sešlo se tentokrát na 30 tisíc. Počasí bylo práci sokolské příznivé 
a práce kladenských byla odměněna dobrým výsledkem. 

Z jednoty naší súčastnilo se sletu v Kladně: Dne 8. června cvičilo 26 dorostenek 
prostná. Dne 15. června cvičilo 13 žen prostná. Dne 15. června cvičilo 9 mužů prostná. 
Dne 1. června cvičilo 38 žákyň. 

Slavnost květů v Hostivici. 

V neděli dne 22. května 1930 uspořádaly sdružené národní spolky v Hostivici slavnost 
květů a dětský den v Husových sadech s tímto pořadem: 

Ve 2 hodiny odpoledne sestaven u nádraží průvod účastníků, odtud pochodem za 
doprovodu hudby br. Kůrky do sadů. 

Zde uvítal shromáždění ředitel škol br. Aug. Urban a proslovem zahájil slavnost. 
Školní mládež přednesla zpěvy, recitace za vedení svých učitelů. 

Provedeny mládeží ku pobavení velkých i malých rozličné žertovné hry a závody. 

Koncert hudby br. Kůrky doplňoval pořad.  

Počasí bylo pěkné, takže všichni velcí i žactvo se bavili až do večera. 

Výtěžek slavnosti rozdělen, tak obdrželi 50 % škola v Hostivici, 25 % uloženo na 
mateřskou školku v Hostivici a 25 % dáno spolku červeného kříže. 

  

Ve středu dne 11. června 1930 večer uspořádaná v tělocvičně přátelská schůze 
členstva, při které jsme se rozloučili s bratrem Emerichem Mrázkem a jeho manželkou 
sestrou Marií Mrázkovou, jež odcházejí do nového působiště své služby v Praze. Za Sokol 
rozloučil se upřímně bratr vzděl. Fr. Bočinský a za odbor divadelní br. Ant. Tejnor. Někteří 
místní rotmistři přišli se rozloučiti se svým kolegou. 

Přejeme jim oběma v novém působišti mnoho zdaru! 

Veřejné cvičení Sokola dne 9. června 1930. 

Bylo krásné slunné pondělí svatodušní, kdy konala jednota naše své veřejné cvičení 
na letním cvičišti u Sokolovny. Zahájení cvičení bylo učiněno průvodem ze dvora statku 
bratra starosty. Před zahájením pořadu promluvil ku obecenstvu „O výchově v Sokole“ 
br. župní vzdělavatel Jos. Bartoň.  

Pořad cvičení byl i tentokrát velice bohatý, obsahoval 13 čísel tělocvičných, rej na 
ozdobených kolech a na ukončení dobře volenou skupinu se vztyčením státní vlajky. 

Cvičení zúčastnilo se 132 žákyň, 42 dorostenek a 32 žen. Dále 60 žáků, 14 doros-
tenců a 30 mužů. Vedle toho cvičili zde cvičenci z Chýně, Ruzýně a Jenče. 
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Provedení cvičení bylo zdařilé a zdar ten odměněn byl hojnou účastí obecenstva. To 
budiž našemu pilnému sboru cvičitelskému nejlepší odměnou za práci vykonanou. 

Na zdar! 

Po vykonaném cvičení ukončen tento den zdařilou sokolskou veselicí. 

Zájezd České Obce Sokolské do Bělehradu ve dnech […] 1930. 

Sokolstvo Jihoslovanské konalo svůj slet v Bělehradě. Sletu toho súčastnilo se 
i Sokolstvo Československé v počtu 4 000 osob. Náš dorost sokolský súčastnil se též sletu 
a vystoupení dorostu Jihoslovanského Sokolstva. Členstvo naše súčastnilo se všech 
veřejných vystoupení a cvičení jak mužů, tak i ženy. 

Nezapomenutelný byl průvod Sokolstva ulicemi Bělehradu, kterého se súčastnilo 
Sokolstvo Slovanské všech národů Slovanských. Z jednoty naší súčastnily se zájezdu 
sestry: Tittelbachová Helena, Justová Antonie, Tůmová Marie, Menšíková Marie 
a Svobodová Marie. Dále dorostenky Vajgeldová Štěp. a Zichová Silva. 

Hluboký dojem zanechal slet v duši všech účastníků a bude na ty doby v Bělehradě 
vzpomínáno. 

Slavnost památky Mistra Jana Husa v Hostivici dne 5. července 1930. 

Osvětový sbor obce naší uspořádal společnou slavnost všech národních spolků 
a korporací. Večer dne 5. července o osmé hodině seřadily se spolky v průvod s hudbou 
před nádražím. Odtud pochodem ku zapálené hranici na rozcestí vedoucí do Sobína 
a Břvů. Zde zahájil tábor lidu bratr Alois Saifrt proslovem a řečník z Prahy, delegát Nár. 
Jed. Severočeské promluvil „O památce M. Jana Husa a naší době“. Řečník výstižným 
způsobem objasnil dobu Husovu a naší nyní. Po řeči zahrála hudba píseň: „Hranice 
vzplála“, pak zahrány národní hymny. Tím tábor lidu ukončen. Účastníků bylo kolem 
500 osob. 

 

Těl. jednota Sokol v Chýni pořádala na paměť svého desetiletí založení dne 
6. července 1930 své veřejné cvičení v Chýni. Členstvo naše se činně tohoto súčastnilo 
a cvičilo z naší jednoty: 12 mužů, 8 žen, 6 dorostenců, 7 dorostenek a 5 žákyň. 

Veřejného cvičení dne 13. července 1930 v Ruzýni súčastnilo se a cvičilo 10 mužů, 
9 žen, 5 dorostenců, 12 dorostenek a 3 žákyně. 

Spolek ukrajinských válečných invalidů v Čsl. Republice uspořádal v sokolovně dne 
23. července 1930 biografické představení: „Carův pobočník“, obraz ze života ruského 
dvora za doby carů. Předvedeny při představení krásné zpěvy ruských písní. Představení 
bylo pěkně navštíveno. 

Ve středu dne 10. září 1930 uspořádáno odbočkou neodvislých Legionářů bio 
představení „Po stopách francouzských Legií“ a „Čsl. armáda ve Francii“. Dopoledne 
v 10 h. pro školní mládež a v 8 hodin večer pro dospělé v sokolovně. Film byl krásný, 
poučný. Návštěva byla hojná. 

Dne 20. září uspořádán na rozloučenou s bratry jdoucími za povinností vojenskou 
přátelský večer. Při tomto rozloučil se s odcházejícími bratr vzdělavatel a bratr náčelník. Na 
zdar!  Odešli bři: Saifrt St., Kadera Jar., Mrázek K., Stříbrný Jos., Houška K. a Mrnka Josef. 
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V neděli dne 19. října 1930 v 10 hodin dopoledne konala se v sokolovně v Hostivici 
schůze vzdělávacího sboru V. okrsku sok. župy Podbělohorské s tímto pořadem: 
1. Úkoly vzdělavatele v období oslavy 100. narozenin Dr. Mir. Tyrše. 
2. Rozhovor o činnosti vzdělávací, promluví žup. vzděl. br. Jos. Bartoň. 
3. Volný rozhovor řídí bratr okrskový vzdělavatel Jaroslav Havel. 

Schůze byla četně navštívena a rozhovoru súčastnilo se více bratří i sestry. Na zdar. 

Oslava 28. října 1930. 

Jako po více roků, tak i roku letošního sdružily se místní spolky na společné oslavě 
svátku Svobody. 

V tento den seřadily se spolky v mohutný průvod s hudbou před nádražím. Odtud 
pochodem na náves do sadů, kde uvítal přítomné předseda osvětového sboru obce 
br. Al. Saifrt. Pěvecký kroužek zapěl „Chorál“. Slavnostní řeč proslovil Dr. Zdeněk Foustka: 
„Naše samostatnost – zodpovědnost“. Po řeči zahrány státní hymny. Průvodem zpět na 
seřadiště, kde rozchod. 

Odpoledne ve 2 hod. sehrál fotbalový klub přátelský zápas: S. K. Hostivice versus 
S. K. Jeneč. Čistý výnos zápasu věnován ve prospěch mateřské školky v Hostivici. 

 

Cvičitelský sbor Sokola uspořádal v sobotu dne 8. listopadu členský večer v osm 
hodin v tělocvičně. Při hudbě br. Kůrky a dobrém čaji rozproudila se milá zábava. Vybíráno 
dobrovolné vstupné a čistý výnos určen na Mikulášskou nadílku sokolským žákům naší 
jednoty. 

Dne 12. listopadu 1930 v osm hodin večer uspořádal sbor vzdělávací společně se 
sborem cvičitelským zahajovací večer k uctění památky stých narozenin Dr. Miroslava 
Tyrše, zakladatele Sokolstva, národního vychovatele a buditele. 

Pořad. 
Zahájení br. vzdělavatel Bočinský. 
Lví silou. 
M. Tyrš – báseň. 
Živý obraz „Hold Tyršovi“, uspořádal bratr Frant. Pechlát. 
Pane zakrej štítem svým: pěvecký kroužek. 
O Tyršovi jako nár. buditeli: bratr Josef Bartoň, žup. vzdělavatel. 
Teče voda, teče: pěvecký kroužek. 
Žena v Sokole, přednesl okrskový vzdělavatel Strašlipka z Tuchoměřic. 

Po pořadu složili noví členové jednoty v ruce starosty a na prapor sokolský svůj slib. 

Pak předvedeno cvičení: rej s míčem – dorostenky, prostná – dorostenky, prostná – 
ženy, prostná – muži. 

Tím pořad ukončen a doslovem bratra vzdělavatele schůze skončena. 

 

V prvním týdnu měsíce prosince uspořádána Sokolstvem sbírka ve prospěch 
nezaměstnaných členů jednot sokolských. V jednotě naší vybráno 354 Kč, jež zaslány župě 
Podbělohorské. 
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Dne 8. prosince 1930 uspořádal sbor cvičitelský mikulášskou nadílku pro dítky 
v tělocvičně s pestrým pořadem: Bio představení: Malý kazisvět, veselohra. Jarků dort. 
Jarka jako Šol. Holmes. Slavičí tlukot, přírodní snímek. Cesty po Švýcarsku, přírodní 
snímek. Hudba a rozdávání dárků. Příchod Mikuláše – s. Burešová, anděl s. Bož. Čermá-
ková a čert sestra M. Saidlová. 

Poděleno bylo 210 dítek ovocem a cukrovím. Zdar! 

 

Dne 25. prosince 1930 uspořádala správa Bio Sokol tři představení „Plukovník Švec“, 
a sice v 10 hodin dopoledne pro školní mládež. V 3 h. odpoledne a v 8 h. večer pro 
dospělé. Představení byla hojně navštívena, zvláště večer a obecenstvo uspokojila. 

Návštěva cvičení v roce 1930. 

Muži cvičili  v 95 hod. úhrnem    951 borců 
ženy v 93 hod. 1 838 
Dorostenky v 93 hod. 1 717 
Dorostenci v 92 hod.    745 
žáci v 77 hod. 3 771 
žákyně v 65 hod. 5 930 

 

Cvičitelský sbor Sokola uspořádal ve středu dne 31. prosince 1930 v sokolovně na 
ukončení roku silvestrovský večer. Pořad obstarali členové jednoty, hudba br. Kůrky 
a kroužek pěvecký. Provedení celého pořadu bylo zdařilé, návštěva slušná. Příjemná 
zábava doplněná tancem ukončená byla v prvních ranních hodinách. 

Zdar v novém roce. 

 

Dle záznamů matrikáře měla jednota dne 31. pros. 1930 celkem 241 členů, z těch 
bylo 156 mužů a 85 žen. V tomto roce přistoupilo 46 členů – 28 mužů a 18 žen. Členy 
přestalo být 31 členů, z těch bylo 20 mužů a 11 žen. 
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1931. 

 
Na základě usnesení výboru Sokola uspořádány šibřinky v sobotu dne 10. ledna 1931 

o osmé hodině večer v tělocvičně. Ráz: „Pohádka májové noci“. Dekoraci sálu dle návodu 
bratra Pechláta upravili sestry a bratři. Scénu napsal sám br. Pechlát a režii její provedl 
br. A. Tejnor. Při scéně účinkovalo 70 osob členů a dorostu Sokola. Taneční reje nacvičili 
br. Boh. Mach, s. M. Machová, s. Tittelbachová Hela a s. Jandusová Antonie.  

Tento večer rozpoutal se veselý ruch, vskutku jak v májové noci v přírodě, spatřili 
jsme pěkné skupiny masek jako: hvězdy, světlušky, rusalky, víly a květiny. Dále amoretti, 
faumové a jiné.  

Na jevišti, jež představovalo háj v době májové, předvedena byla pěkná scéna 
milostného vyznání lásky dvou milenců, kterým Venuše bohyně lásky dala své požehnání 
ku poznání blaha a štěstí. Ku konci vystupující účinkující sestavují pěknou skupinu, ze 
zdálky zaznívá melodie písně „Naše věrné milování“. Tím byla scéna ukončená. Při hudbě 
br. Jana Kůrky rozproudila se veselá zábava a tanec. Šibřinky ukončeny v ranních 
hodinách, když slunko vysílalo první paprsky nastávajícího dne. 

 

Správa Bio Sokol uspořádala ve středu dne 28. ledna 1931 v 10 hodin dopoledne 
představení pro školní mládež. Předváděn krásný umělecký film „Divy Asie“. Návštěva 
dítek byla hojná. Večer téhož dne bylo představení pro dospělé v 8 hodin. Návštěva 
obecenstva byla slabá. 

Valná hromada Sokola 

konala se v neděli dne 1. února 1931 ve 3 hod. odpoledne v tělocvičně za přítomnosti 
68 členů, mužů […], žen […]. Bratr starosta Tom. Chlupatý zahájil valnou hromadu uvítá-
ním přítomných. Zvláště vítá zástupce župy bratry Josefa Bartoně, žup. vzdělavatele 
a J. Cibulku, zástupce technického náčelnictva župy. Vzpomíná památky zesnulého 
místostarosty Č. O. S. bratra Karla Hellera. Dála dorostence naší jednoty Tom. Stádníka. 
Přítomní povstáním vzdávají čest památce jejich. Dále věnoval vzpomínku na Dr. Josefa 
Scheinera, starostu Č. O. S., a náčelníka br. Dr. Jindru Vaníčka se přáním, by se v brzké 
době vrátili zdrávy ku práci sokolské. 
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Přednesené zprávy činovníků, z nichž některé byly velice pečlivě vypracované, 
schváleny. 

Bratr jednatel pak přednesl návrhy výboru ohledně vybírání příspěvků a lepení 
plakátů v malém sále sokolovny. Oba návrhy byly schváleny a výboru uloženo provedení 
usnesení. 

Provedeny volby výboru pro běžící rok dle návrhu členské schůze dne 25. ledna. 
Zvoleni jsou: starosta br. Tom. Chlupatý, náměstek starosty br. Aug. Urban, náčelník 
br. Boh. Mach, náčelnice s. Marie Menčíková, vzděl. br. Fr. Bočinský. 

Výbor: bratři a sestry Josef Bartoš st., Zdeněk Najman, Josef Vajgeld, Štěp. Müller, 
Jan Kocourek, Leo Langer, Frant., Pechlát, Jos. Saifrt, Matěj Tůma, Jos. Zykán, Helena 
Tittelbachová, Marie Cílková, Josef Jabůrek, Frant. Kubr. 

Náhradníci: Ant. Čermus, Jar. Sýkora, Antonie Jandusová, […] Durasová, Marie 
Machová, Frant. Šafařík. 

Po tomto ujímá se slova zástupce župy br. Jos. Bartoň a promlouvá o běžných 
otázkách sokolstva a práci v tomto roce. O zanášení myšlenek sokolství do života 
veřejného i soukromého. Zajímavě podaná přednáška upoutala posluchače. V tomto 
smyslu navázal i svou řeč bratr J. Cibulka a ukončil řeč svou přáním, by podniky naše mohl 
často navštíviti. 

Bratr starosta poděkoval řečníkům za poučné přednášky. Přečteno pak poselství 
Č. O. S. ku valným hromadám jednot. Doslovem bratra starosty, v němž vyzývá všecky 
bratry a sestry ku společné práci sokolské, byla valná hromada ukončena sokolským „Na 
zdar!“ 

 

V ustavující schůzi výboru dne […] února konané zvoleni jednatelem bratr Josef 
Thoma, pokladníkem br. Leo Langer, knihovníkem br. Jan Kohoutek, matrikářem br. Josef 
Bartoš, archivářem br. Jan Kohoutek, správcem domu br. Matěj Tůma, hospodářským 
účetním br. Jos. Zykán. 

Besídka sokolského žactva. 

Cvičitelský sbor Sokola uspořádal v neděli dne 8. března 1930 o 3 hod. odpoledne 
v tělocvičně Žákovskou besídku prvního oddílu svého žactva s tímto pořadem: 
1. Proslov přednesl br. vzdělavatel Fr. Bočinský. 
2. Dětský pozdrav. 
3. Letěli sokoli, píseň. 
4. Zajíček, cvičí žáci. 
5. Maminky, cvičí žačky. 
6. Sokolík, báseň. 
7. Bednář, cvičí žáci. 
8. V tělocvičně, přednese žačka. 
9. hodiny, cvičí žačky. 
10. Bubeníček, cvičí žáci a žačky. 
11. Tance – žačky. 
12. Zpívejme, před. žák. 
13. Na Řípu, společná píseň. 
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V neděli dne 15. března 1931 ve 3 hod. odpoledne „Besídka žactva“ v tělocvičně, 
druhý oddíl s tímto pořadem: 
1. Proslov přednesl br. vzdělavatel Fr. Bočinský. 
2. Pravda a pohádka, přednese žačka. 
3. Janu Amosu Komenskému, přednesla žačka. 
4. Větrníčky, cvičí žačky. 
5. Jízda za štěstím, píseň. 
6. Různosti, cvičí žáci. 
7. Pampelišky, cvičí žačky. 
8. Skokan – přednese žák. 
9. Švihadla, cvičí žačky. 
10. Bubeníček, cvičí žáci. 
11. Orala, píseň žačky. 
12. Zázračný kreslič, žák. 
13. Loutky cvičí. 
14. Ku předu, píseň – společně zpívají žáci i žačky. 

Oba oddíly besídky byly hojně navštíveny obecenstvem. Provedení pořadu bylo velice 
uspokojivě provedeno. Některá čísla vyvolala bouřlivou pochvalu obecenstva. Bylo 
vybíráno dobrovolné vstupné, jehož bude použito na zakoupení nářadí pro žactvo v Sokole 
cvičící. 

 

V neděli dne 8. března 1931 založena v Hostivici odbočka československého Červe-
ného kříže. Předseda zvolen pan Antonín Hakl. Jednatel pan Josef Stehlík. Pokladník pan 
Václav Rameš. Mnoho zdaru! 

 

Sokol uspořádal v sobotu dne 28. března 1931 veřejnou přednášku v tělocvičně 
v 10 hodin dopoledne pro školní mládež a večer v 8 hodin pro dospělé. Přednášel 
cestovatel a spisovatel A. O. Hansa: „Léto pod jihoslávským nebem“ se 180 krásnými 
světelnými obrazy. Cestovatel poutavým spůsobem nastínil ve přednášce život, kroje 
a přírodní krásy krajů jihoslovanského přímoří. Zajímavá přednáška dopolední byla mládeží 
hojně navštívena a s pozorností sledována. Večer byla návštěva obecenstva velice slabá. 
Vstupné bylo 2 Kč. 

V sobotu dne 21. března uspořádal sbor cvičitelský Josefskou zábavu. Výtěžek určen 
na zakoupení nářadí pro letní cvičiště. Hudba jazz bande Lud. Procházky Břevnov. 

Tenisový odbor Sokola uspořádal v sobotu dne 11. dubna 1931 večer v sokolovně 
„Večer moderních tanců“. Hudba jazz bande Lud. Procházky Břevnov. Návštěva byla dosti 
četná. Výtěžek zábavy určen na úpravu tenisového hřiště. Zdar! 

Ve středu dne 15. dubna v osm hodin večer uspořádal sbor vzdělávací školu pro nové 
členy. Schůze a školy se súčastnilo devět nových členů.  

Schůzi zahájil br. vzdělavatel Fr. Bočinský vhodným proslovem a pak přednesli své 
proslovy: br. Fr. Pechlát „O Tyršovi a Fügnerovi, zakladatelích Sokolstva“, br. Fr. Bočinský: 
„O sokolské kázni a výchově“, sestra Helena Tittelbachová: „Jak chtěl Tyrš působiti 
tělocvikem na zdraví a výchovu lidu“, br. Jan Kohoutek: „O organisaci Sokolstva 
a o dějinách jednoty v Hostivici“. 
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Referáty vyslechnuty s pozorností přítomných. Schůzi pak ukončil br. vzdělavatel 
vyzváním nových členů, by přišli složit slib sokolský, až budou k tomu oběžníkem znovu 
vyzváni. Na zdar! 

 

V týdnu od 13. – 18. dubna 1931 zřídil tenisový odbor na hřišti novou studni se 
železnou pumpou nákladem asi 1 500 Kč. 

 

Správní výbor uspořádal v sobotu dne 25. dubna 1931 v 8 hod. večer v tělocvičně 
členskou schůzi spojenou se skládáním slibu nových členů. Pořad: Bratr starosta zahájil 
schůzi uvítáním přítomných. Bratr náčelník podává zprávy o činnosti Č. O. S., župy 
a jednoty. Žádá, by členstvo se podniků pořádaných v tomto létě plně súčastnilo. Pak na 
prapor sokolský složili slib sokolský bratři a sestry nově do jednoty přijatí. Zapěny národní 
hymny a tím schůze členská ukončena. 

Po půl hodinové přestávce zahájen pak Jiráskův večer, připravený péčí vzdělávacího 
sboru a tímto pořadem: 
1. Bratr vzdělavatel zahajuje tento večer vhodným proslovem a poukazem, čím nám byl 

zesnulý Mistr Jirásek. 
2. „Chorál národa českého“ zapěl pěvecký kroužek Hostivice. 
3. Hudební přednes kroužku hudebního. 
4. „Mistr Alois Jirásek“, přednáška žup. vzdělavatele Josefa Bartoně. 
5. „Ten národ ještě nezhynul“, přednesl pěvecký kroužek Hostivice. 
6. Hudební přednes hudebního kroužku. 

Přednáška vyslechnuta s velikou pozorností přítomných a doslovem br. vzdělavatele 
tento pěkný večer ukončen. Přítomno bylo asi 150 účastníků. 

 
Žactvo měšťanské školy v Hostivici sehrálo v neděli dne 3. května 1931 v 8 h. večer 

v sokolovně div. představení „Honza“. Pohádková hra se zpěvy od K. Semeradové. 
Představení bylo pěkně provedeno a návštěva obecenstva byla uspokojivá. Toto 
představení provedeno jako hlavní zkouška dne 29. dubna ve středu odpoledne pro školní 
mládež z Hostivice a Chýně. 

 

V sobotu dne 9. května 1931 v 8 hodin večer uspořádán v sokolovně Koncert. 
Účinkovali absolventi státní konservatoře hudby v Praze: Ad. Kubát, virtuos na hoboj, 
R. Ibl, virtuos na housle, N. Macka, virtuos na piano a Pěvecký kroužek Sokola Hostivice. 

Pořad: 
1. K. Bendl: Zpěv slavnostní. 

Tovačovský: Ten národ nezhynul. Pěv. kroužek. 
2. H. Vieniavskí: Polonaise brilante. Housle. 
3. E. Saint-Saens: Sonata pro hoboj. 
4. Fr. Chopin: a) Polonaisa. b) Valse op. 42. Sola pro piano. 
5. J. Klička: Fantasie pro hoboj s doprov. piana. 
6. N. Paganini: Rej čarodějnic.  

R. Ibl: Fantasie. Housle s doprovodem piana. 
7. J. Zajc: U boj! Národní píseň. Pěvecký kroužek. 
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Koncert byl hojně navštíven a účinkující za své pěkné přednesy odměněni bouří 
potlesku. Jen dál a dál. 

 

Jarní výlet sokolské župy Podbělohorské uspořádán byl v neděli dne 10. května 1931 
do Přední Kopaniny. Z jednoty naší súčastnilo se výletu 5 bratří, 3 dorostenci, 7 sester 
(dvě v kroji) a 6 dorostenek. Počasí tentokrát tomuto podniku velmi nepříznivé. Celý den 
bylo zamračeno a mlhavo. 

 

V neděli dne 17. května 1931 konal přátelský sbor dobrovolných hasičů spojených 
obcí Litovice, Břve a Jeneček slavnost odevzdání nové motorové stříkačky spojenou 
s postavením pomníku svému předsedovi br. Ant. Fialovi na starém hřbitově v Hostivici.3 

Při odevzdání pomníku účinkoval zapěním příslušných sborů náš pěvecký kroužek. 
Slavnostní řeč promluvil pan Ant. Tejnor.4 Dopolední slavnostní valné hromady sboru 
súčastnili se bratři: Urban Frant. Thoma Jos. a Kohoutek Jan. Bratrský pozdrav přednesl 
br. Urban. Odpoledního veřejného cvičení sboru súčastnilo se velké množství členstva 
mužů, žen a dorostu sokolského. Vlasti zdar – ohni zmar! 

 

V sobotu dne 23. května 1931 v 8 h. večer uspořádal cvičitelský sbor jednoty 
v tělocvičně Besedu dorostu s tímto pořadem: 
1. Proslov – br. vzdělavatel Fr. Bočinský. 
2. Žárlivci, aktovka řídil br. Cihlář. 
3. G. Lagma „Babička“, solo na housle. 
4. „Na trávníčku“, cvičení, dorostenky. 
5. Fr. Schubert: „Píseň na moři“, dueto pro lesní rohy. Přednesli dorostenci. 
6. A. Dvořák: „Zajatá“. Zpěv dorostenky řídil br. A. Kubát. 
7. „Kukačka“, aktovka, řídil br. Cihlář. 
8. Národní písně, dueto pro lesní rohy – dorostenci. 
9. „Mladost – radost“, cvičení, dorostenky. 
10. A. Dvořák: „Slavíkovský poléčko malý“, zpěv, řídil br. A. Kubát. 
11. Ruské tance – zatančili dorostenky a dorostenci. 

Pořad besídky byl pěkně proveden, zajímavá čísla odměněna potleskem. Návštěva 
obecenstva byla tentokrát velice malá. Čistý výtěžek příjmu věnován na zakoupení nářadí 
pro letní cvičiště. Na zdar! 

 

Cvičitelský sbor jednoty uspořádal se schválením výboru v neděli dne 21. června 
1931 ve 3 hod. odpoledne na letním cvičišti u Sokolovny: „Veřejnou cvičební hodinu“. 

Pořad: Ve 2 hod. odpoledne sraz všeho členstva, dorostu a žactva na dvoře br. starosty, 
průvod obcí na cvičiště a cvičení. Veškeré členstvo v kroji, dorost a žactvo zaujalo v pozoru 
postoj na cvičiště, kde promluvil „O významu oslav stoletých narozenin Tyršových“ 
br. vzdělavatel Fr. Bočinský. 

                                                 
3  Starým hřbitovem se v té době rozuměl již zaniklý hřbitov v Litovické ulici, který dnes slouží jako park 

(zahrada) u mateřské školy. 
4  Člen sokolské jednoty, ale především litovický starosta. 
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1. Hry žactva. 
2. Vystoupení nejmladších. 
3. Prostná žaček v trojicích. 
4. Tanečky na národní písně – žačky. 
5. Prostná žáci. 
6. Prostná na švédských lavičkách – žáci, žačky. 
7. Prostná dorostenky. 
8. Nářadí dorost. 
9. Nářadí členstvo. 
10. Prostná ženy. 
11. Prostná skupinová muži. 
12. Závěrečná skupina. 

Veškerá cvičení byla zdařile provedená, což svědčí o neúnavné a vytrvalé práci našich 
cvičitelů a pevné neúnavné práci našeho cvičícího členstva. 

Zdařilé toto vystoupení bylo večer ukončeno sokolskou veselicí. 

Zdar! 

 

V […] dne […] srpna 1931 zemřel náhle v příbramské nemocnici náš milý člen bratr 
Josef David, mistr krejčovský v Jenečku. Tělo jeho převezeno do domu smutku v Jenečku 
a ve čtvrtek odpoledne dne 13. srpna 1931 ve 3 hodiny pohřbeno na novém hřbitově 
v Jenči. 

Pohřbu jeho súčastnila se jednota větším počtem mužů a žen v obleku občanském 
s odznakem „Na stráž“. 

Památka tvá zachována bude v jednotě naší. 

 

Památný den Mistra Jana Husa oslaven byl v neděli dne 5. července 1931 v před-
večer tímto slavnostním pořadem. V osm hodin shromáždily se súčastněné spolky před 
nádražím. Zde sestaven průvod a pochodem do Husova sadu. Zde uspořádán tábor, na 
kterém promluvil „O Husovi a jeho době“ bratr Josef Stehlík z Hostivice. Po ukončení řeči 
zapěny příhodné písně a národní hymnou slavnost pak ukončena. Provedení celého pořadu 
obstaral obecní sbor vzdělávací. 

„Všech věrných Čechův prosím, aby se milovali, dobrých násilím tlačiti nedali 
a pravdy každému přáli.“  Z listu M. Jana Husa Čechům z vězení v Kostnici. 

 

Ve čtvrtek dne 3. září 1931 zemřel v Praze bratr Ing. Josef Sumr, vrchní technický 
rada pro splavnění řek Vltavy a Labe. Člen sokolské jednoty v Liboci. Pohřeb jeho konal se 
v pondělí dne 10. září 1931 na hřbitov v Ruzýni. Zesnulý bratr byl svého času náčelníkem 
okrsku sokolské župy Podbělohorské a vypracoval celý pořad veřejného cvičení okrsku, 
které se konalo v Hostivici dne 12. července 1896. Cvičení toto také sám řídil. 

Památka tvá buď vždy zachována. 
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Ve středu dne 9. září 1931 o osmé hodině večer uspořádala správa Bio Sokol 
Hostivice na žádost spolku ruských vystěhovalců mimořádné představení. Představen 
sensační velkofilm „Požalej“ – „Loučení“. Při předvádění české, ruské a slovanské písně 
zazpívalo ukrajinské kvarteto bratří Samojlovičové. Tance předvedla M. Bělogorodská 
a oblíbený tanečník Míša Solojev, bývalý člen brněn. Nár. divadla. Představení bylo četně 
navštíveno a finančně účelu svému posloužilo. 

 

V neděli dne 20. září 1931 zahájila Československá Obec Sokolská v Praze oslavy 
100letých narozenin svého vůdce a zakladatele Sokolstva Dr. Mir. Tyrše velikým podnikem 
za účasti žup sokolských rozestavených během na 9 tratích, jež vedly z Děčína, Postře-
kova, Chebu, Českých Velenic, Vídně, Filakova, Kriváně, Českého Těšína a Broumova do 
Prahy do Tyršova domu. 

Běhu se súčastnilo 30 000 běžců, mužů, žen a dorostu. Trati měřily celkem 3 484 km 
27 m. Běh vykonán za dobu 173 hod. 10 minut. Po doběhnutí posledního běžce přivítal 
všecky běžce společně starosta Č. O. S. v čele výboru Č. O. S., ocenil zásluhy Tyršovy 
a zahájil slavnosti roku Tyršova. 

Jednotě naší připadla trať z Děčína do Prahy a v úseku jejím z Jenče do Prahy 
súčastnili se běhu členové Lebeda František, Zimák Miroslav, dorostenec Machatý. Ženy 
Durasová Lud. a dorostenky Řeháková Anna a Kavková. Na zdar! 

Tam svět se pohne, kam se síla napře! Dr. Mir. Tyrš. 

Oslava svátku Svobody 28. října. 

Tělocvičná jednota Sokol uspořádala společně s odbočkou svazu rotmistrů v Hostivici 
oslavu v předvečer dne 27. října 1931 v sokolovně za účasti zástupců národních spolků 
z Hostivice a Litovic. 

Oslavný večer zahájil br. vzdělavatel Fr. Bočinský pěkným proslovem, po něm vzdána 
čest památce padlých živým obrazem a recitací. Zapěny pěveckým kroužkem Sokola 
národní hymny. Pak následoval bohatý pořad. Rytmický valčík zacvičily ženy Sokola. Hudba 
„Serenada“, kvarteto pánové Havlíček, Bubín, Pospíšil a Žák. Vrchlický – Fibich: melodram 
„Haken“, přednesl br. Žák, u piana br. Jos. Saifrt. Rytmická rej zacvičily dorostenky. 
Schránil: „Hudební fantasie“, hraje kvarteto. J. B. Foersta: „Velké širé rodné lány“, pěvecký 
kroužek Sokola. Po přestávce sehráli členové odbočky div. hru „Jménem Jeho Veličenstva“, 
jednodějství ze soudního života. Hrou touto dobře pobavili obecenstvo. „První máj“, 
zahrálo kvarteto. Národní písně: pěvecký kroužek Sokola. „Vše pro vlast“, skupina jíž 
ukončen pořad, provedli mužové Sokola. Účast obecenstva byla četná. 

Osvětové sbory obce Hostivice a spojených obcí Litovice, Břvů a Jenečka uspořádali 
dne 28. října 1931 společnou Oslavu národního osvobození. Pořad: Sraz občanstva 
a korporací ze spojených obcí Litovice o půl 2 hod. odpolední u Bezovky v Litovicích,5 
odtud průvodem s hudbou do Hostivice ku pomníku padlých. 

Občanstvo a korporace z Hostivice sraz ve 2 hod. odpoledne u Zbrojnice v Hostivici 
a odtud průvod ku pomníku. Zde promluvil upřímnými slovy „o významu 28. října“ pan 
Antonín Tejnor, starosta obce Litovic. Po ukončení proslovu položila jedna dívka ku 
pomníku kytici květů. 
                                                 
5  Hostinec Bezovka, nyní Litovická čp. 625. 
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Hudba pak zahrála národní hymny a píseň „Hoši od Zborova“. Pak se seřadil průvod, 
který se odebral do „Dělnického domu“ v Litovicích,6 kde slavnost ukončena Dětskou 
Besídkou s pořadem hudebním, zpěvným, recitačním za účasti a účinkování školní 
mládeže. 

 

V neděli dne 22. listopadu 1931 uspořádal cvič. sbor. pro školní mládež v Sokole 
divadelní hru pohádku „Popelka“. Sehráli ochotní bratři a sestry za režie br. Jos. Cihláře 
a s. Ant. Jandusové ve 2 hod. odpoledne v sokolovně za hojné účasti malého našeho 
obecenstva i dospělých. Zdar! 

V neděli dne 6. prosince 1931 ve 2 hod. odpoledne uspořádal cvičitelský sbor pro 
dítky v Sokole cvičící mikulášskou nadílku. Předveden film a poučné snímky přírodní. Dítky 
pak poděleny rozličnými dárky od Mikuláše. 

V úterý dne 8. prosince 1931 ve 2 hod. odpoledne sehrála školní dítky za vedení 
sestry Františky Cílkové divadelní představení hru: Trpaslíků dar, pohádka se zpěvy 
a tanci. Divadlo bylo uspokojivě sehráno a obecenstvem hojně navštíveno. 

 

V pátek dne 11. prosince 1931 v 8 hod. večer uspořádal správní výbor Sokola 
členskou schůzi v Sokolovně. Za hojné účasti členstva a dorostu zahájil schůzi br. starosta. 
Zprávu o činnosti v jednotě v této době podal br. náčelník. Proslov „O práci ženy sokolice 
v Sokole“ podala sestra Frant. Cílková, okrsková vzdělavatelka. Župní vzdělavatel br. Jos. 
Bartoň poutavým způsobem promluvil o příštím IX. sletu všesokolském v Praze a památ-
ných dnech v roce 1932. Po přednášce zahájil br. vzdělavatel volný rozhovor a tímto pořad 
členské schůze byl pak ukončen. Zdar, Zdar. 

 

V neděli dne 20. prosince 1931 ve 2 hod. odpoledne uspořádal cvič. sbor žen v soko-
lovně divadelní představení pro dítky i dospělé za vedení sestry Jandusové. Sehrály 
pohádku: Zlatý lupínek. Představení bylo pěkně provedeno, ale návštěva jak dítek, tak 
dospělých byla velice malá. 

V neděli dne 27. prosince 1931 ve 3 hod. odpoledne uspořádal cvič. sbor v sokolovně 
divadelní představení pro dítky a dospělé za vedení br. Cihláře a sestry Jandusové. 
Provedena hra: „Katuše pyšná princezna“. Pěkné provedení představení uspokojilo velké 
i malé návštěvníky, kteří se tentokrát v hojném počtu sešli. 

Jako každým rokem uspořádal cvičitelský sbor na ukončení tohoto roku ve čtvrtek 
dne 31. pros. 1931 v sokolovně silvestrovský večer. Pořad obstarali členové Sokola, hudbu 
br. Jan Kůrka. Provedení pořadu uspokojilo a návštěva byla četná. Příjemná zábava 
doplněná po půlnoci tancem byla ukončená v ranních hodinách nového roku.  

Zdar práci sokolské v Novém Roce. 

 

Dle záznamů bratra matrikáře čítala jednota naše ku dni 31. pros. 1931 celkem 
245 členů, a to 82 žen a 163 mužů. 

 
                                                 
6 Čsl. armády čp. 702 (sál vyhořel v roce 1994). 
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1932. 

 

X. Šibřinky Sokola 
konaly se v sobotu dne 9. ledna 1932 v 8 hodin večer v tělocvičně. Ráz: „Karneval 
v Benátkách“. Vhodnou dekoraci sálu a jeviště namaloval bratr František Pechlát. Půlnoční 
scénu upravil též bratr Frant. Pechlát. Taneční reje nacvičily sestry cvičitelského sboru. 
Nápěvy k písním složil br. A. Kubát. Scénu provedlo celkem 50 osob. Jeviště představovalo 
náměstí v Benátkách. Ochotný ciceron vítá účastníky karnevalu, až sám se též rozveselí 
s lidem procházejícím se v maskách ulicemi benátskými. Sem také zavezl na ozdobené 
gondole švarný gondolier zamilovaný rokokový párek, který si přijel prohlédnouti Benátky 
a pobaviti se pohledem na bujné veselý Italů, Italek, na veselé tance námořníků, Španělů 
a Španělek. Před očima účastníků prochází rozjařený lid ulicemi a náměstím. Veselý rej 
dostupuje vrchole. Zamilovaný párek nadšen vstupuje opět do gondoly a za zpěvu 
benátské barkolovy pluje dále do ulic benátských. Scéna byla pěkně provedena a mohutný 
potlesk po ukončení byl důkazem, že se obecenstvu líbila. Při řízné hudbě známé kapely 
pana Rybáře bavilo se naše obecenstvo až do časných hodin ráno. 

V neděli dne 10. ledna 1932 ve 2 hodiny odpoledne byla šibřinková scéna: „Karneval 
v Benátkách“ ještě jednou předvedena za hojné účasti jak dítek, tak i obecenstva. Zdar!! 

 

V pondělí dne 11. ledna 1932 o půl třetí hodině ráno zemřel v Praze br. Dr. Josef 
Scheiner, starosta Československé Obce Sokolské, starosta svazu „Slovanské sokolstvo“ 
a starosta Sokola Pražského ve věku 70 let. 

Pohřeb jeho konal se v pátek dne 15. ledna 1932 ve 3 hod. odpoledne ze sokolovny 
Sokola pražského. V tento den shromáždili se v budově zástupci vlády, sněmoven, 
diplomatického sboru, generality a korporací. Před zahájením obřadu přijel též pan 
President republiky. 

Pohřební obřady zahájeny smutečním sborem lesních rohů, načež pěvecký sbor zapěl 
sbor. Pak ujal se slova náměstek starosty Č. O. S. Dr. Bukovský. Jménem vlády rozloučil se 
ministr Viškovský. Za Slovanské Sokolstvo polský hrabě Zamoyski, za Sokol Pražský 
br. místostarosta Müller. Po žalmech vynesena rakev a položena na dělovou lafetu, kterou 
táhly tři páry černých koní. V té době dal se již průvod do pohybu Žitnou ulicí do 
Štěpánské. Zahájili jej Sokolové na koních, delegace spolků legionářů, hasičů, pražských 
ozbrojených sborů. 
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Pak šel dlouhý průvod sokolských žen. Následovali pak Sokolové v krojích s četnými 
smutečně zahalenými prapory. Druhou část průvodu tvořilo vojsko. 

Těsně před rakví vezeny a neseny věnce. Z ulice Štěpánské šel průvod Václavským 
náměstím kolem domu, v němž dr. Jos. Scheiner dlouhá léta žil, Fochovou třídou na nám. 
krále Jiřího. Tam se Sokolstvo se svým dlouholetým starostou rozloučilo a ostatky jeho 
převezeny do krematoria ve Volšanech. Po dobu průvodu byla v ulicích rozžehnuta světla 
a tisíce občanstva tiše loučilo se s vůdcem Sokolstva.  

V sobotu dne 16. ledna byla tělesná schránka vzácného muže spopelněna za účasti 
nejbližších přátel a příbuzných. 

Zásluhy jeho o Sokolstvo, klidný zdar převratové revoluce 28. října 1918 a dnů po 
něm, zvláště pak první organisování české armády jsou nehynoucí. 

Poslední cesta sokolského vůdce byla důkazem, jaké úctě se těšil muž, který 
Sokolstvu a Českému národu věnoval celý plodný život svůj. Pokoj popeli Tvému. 

 

V neděli dne 17. ledna 1932 o půl 3 hodině ráno zemřel dlouholetý zasloužilý člen 
jednoty naší bratr Karel Nerad, hostinský v Hostivici. 

Pohřeb jeho konal se v úterý dne 19. ledna 1932 ve 3 hod. odpoledne na hřbitov 
v Hostivici. Súčastnilo se členstvo v obleku občanském ve velkém počtu a v kroji 
sokolském 114 bratrů. Za jednotu Sokol rozloučil se se zesnulým bratrem u hrobu bratr 
starosta Tom. Chlupatý. Pohřbu súčastnili se členové spolků: Nár. Jed. Severočeské, Zříz. 
stát. drah, Hasičského sboru, Legionářů, Národních socialistů a Církve Československé. 

Veliká účast obecenstva všech vrstev byla zřejmým důkazem vážnosti, jaké se 
zesnulý těšil. 

Odpočívej sladce v zemi osvobozené. 

Ku uctění památky zesnulého otce Karla Nerada daroval jednotě Sokol v Hostivici 
bratr Miroslav Nerad 5 dlužních úpisů pro stavbu tělocvičny po 100 Kč, tedy úhrnem obnos 
500 Kč. Za tento dar vzdán mu výborem povinný dík. 

 

Valná hromada Sokola konala se v neděli dne 31. ledna 1932 ve 3 hodiny odpoledne 
v sále tělocvičny. Přítomno bylo 71 členů a to 20 žen a 51 mužů. 

Valnou hromadu zahájil a řídil br. starosta Tom Chlupatý. Na předním místě 
vzpomenul památky zesnulého starosta Č. O. S. Dr. Jos. Scheinera a v roce zemřelých 
bratří Karla Nerada a Jos. Davida. Přítomní povstáním vzdali čest památce jejich. Dále 
uvítal zástupce župy br. […]. 

Přikročeno ku pořadu valné hromady. Zápis z minulé valné hromady čten bratrem 
jednatelem a bez poznámek pak schválen. Poselství Č. O. S. ku valným hromadám jednot 
přečteno a vyslechnuto s pozorností. Podány zprávy činovníků a schváleny. Zástupce župy 
se pak ujal slova a v krátké řeči nastínil práci, jež jednotu v roce novém čeká. Nabádal 
činovníky ku usilovnější činnosti v době další. Přikročeno pak ku provedení volby správního 
výboru pro rok 1932. Usneseno, by volba byla vykonána dle návrhu členské schůze ze dne 
24. ledna 1932. Zvoleni pak jsou: 
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Starostou br. Tomáš Chlupatý, 
nám. starosty br. Aug. Urban, 
náčelníkem br. Boh. Mach, 
náčelnicí s. Marie Menšíková, 
vzdělavatelem br. Frant. Bočinský. 

Výbor: bratři Josef Bartoš, Frant. Pechlát, Josef Thoma, Jan Kohoutek, Matěj Tůma, Josef 
Zykán, Frant. Kubr, Josef Vaigeld, Leo Langer a Zdeněk Najman, sestry: Helena 
Titrelbachová a Antonie Jandusová. 

Náhradníci: bři Frant. Fiala, Boh. Náprstek. 

Volné návrhy členské schůze a volné návrhy členů odkázány ku provedení správnímu 
výboru. Doslovem bratra starosty, ve kterém připomíná členstvu povinnosti k jednotě a ku 
práci sokolské, ukončena byla valná hromada sokolským pozdravem Na zdar! 

 

V ustavující schůzi správ. výboru dne 8. února 1932 konané zvoleni činovníci: 
jednatelem br. Jos. Thoma, pokladníkem Leo Langer, matrikářem Jos. Bartoš, knihovníkem 
Jan Kohoutek, správcem domu Matěj Tůma, správcem nářadí Zdeněk Najman, archivářem 
Jan Kohoutek, hospodář. účetní Jos. Zykán, novinářem Karel Kohoutek. 

 

V neděli dne 21. února 1932 ve 2 hod. odpoledne sehráli ochotní bratři, sestry 
a dorost divadelní představení „Krakonošův dar“, veselohra pro dítky i dospělé. Nacvičili 
a vedli bratr Frant. Vrzal a sestra Ant. Jandusová. Divadlo sehráno uspokojivě a pobavilo 
malé i velké, kterých se tentokráte hodně sešlo. Na zdar! 

 

Ku dnu 82. narozenin presidenta republiky Tom. G. Masaryka pořádal Sokol v sobotu 
dne 5. března 1932 v 8. hod. večer v sokolovně Akademii s tímto pořadem: 
1. B. Smetana: Slavnostní sbor 

K. Bendl: Chorál národa českého – pěvecký kroužek, řídí br. Kubát. 
2. Proslov br. vzdělavatel Fr. Bočinský. 
3. K. Hašler: Hradčany – píseň – br. Borovička. 
4. K. Paukner: T. G. Masarykovi – recitace – br. La Motte 
5. Živý obraz – Hymny. 
6. Dvořák: Valčík – smyčcový kvartet. 
7. Hold Osvoboditeli – cvičí dorostenky. 
8. Teče voda teče, U boj – pěv. kroužek. 
9. Chor s věnci – cvičí ženy. 
10. Škroup: předehra k opeře „Dráteník“ – smyčcový kvartet. 
11. Svat. Čech: „Vysloužilec“ – br. La Motte. 
12. A. Kubát: Slovenské písně – br. A. Borovička. 
13. Polka – cvičí ženy. 
14. J. Vrchlický: Stín – melodram přednesl pan Schölinger. 
15. Bílé skupiny – cvičí muži. 

Provedení pořadu bylo pěkné a návštěva byla dosti uspokojivá. 

Zdar! 
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V neděli dne 6. března 1932 ve 3 hod. odpoledne sehráli bratři, sestry a dorost 
Sokola za vedení br. Fr. Vrzala divadelní představení „Vlastní silou“, obrazy ze života 
presidenta republiky. Divadlo bylo sehráno s opravdovým porozuměním a hojně 
navštíveno i dospělými. 

 

V pondělí dne 14. března 1932 o 6. hodině ranní zemřela sestra Marie Malá, 
soukromnice v Litovicích. 

Pohřbu jejího na nový hřbitov v Jenči súčastnilo se členstvo v obleku občanském 
s odznakem. Zesnulá byla dlouholetou členkou a příznivkyní Sokola. Pohřeb její konal se 
ve čtvrtek dne 17. března odpoledne.  

Pokoj popeli Jejímu. 

 

V sobotu dne 23. dubna 1932 v 8 hod. večer uspořádal br. vzdělavatel Frant. 
Bočinský školu sokolskou pro nové členy. Súčastnilo se celkem […] účastníků. Přednášeli 
s. Cílková Fr.: „Život v Sokole“, s. Tittelbachová: „Rytmika v žen. tělocviku“ a br. vzdě-
lavatel: „Co má věděti každý člen Sokola“. Po vyslechnutí přednášek složilo slib sokolský 
v ruce br. starosty na prapor sokolský 11 sester a 13 bratří. Po tomto pak doslovem bratra 
vzdělavatele ukončena sokolským Na zdar! tato povinná škola nových členů. 

Oslava stých narozenin zakladatele Sokolstva Dr. Miroslava Tyrše. 

Sokol v Hostivici oslavil 100. výročí narozenin Dr. Miroslava Tyrše v neděli dne 
15. května 1932 veřejným cvičením a postavením památníku na sokolském cvičišti. 

Památník postaven obětavostí členstva dle návrhu bratra Františka Pechláta 
a odhalen před cvičením bratrem starostou Tomášem Chlupatým. Slavnosti zúčastnil se 
župní starosta bratr Karel Schvarz. 

Dopoledne provedeny zkoušky všech složek a odpoledne zahájena slavnost 
průvodem ze statku bratra starosty obcí na cvičiště u Sokolovny ku památníku, kde po 
odhalení památníku promluvil slavnostní krásnou řeč bratr župní vzdělavatel Josef Bartoň. 
Pěvecký kroužek Sokola za řízení bratra A. Kubáta zapěl Smetanovo „Věno“, „Slavnostní 
sbor“ a zakončil hymnami tento slavnostní děj. 

Následoval pak pořad cvičení. Nejmenší sokolská drobotina provedla za vedení sestry 
Tittelbachové a bratra Pechláta nápodobivá cvičení, jež působila radostně na diváctvo i na 
rodiče dítek. Větší žáci v počtu 57 zacvičili svá sletová prostná. Dorostenci v počtu 
15 zacvičili dobře prostná s lesklou tyčí. Mužů cvičilo prostná sletová celkem 40. Žákyně 
zacvičily prostná sletová v počtu 80 cvičenek. Dorostenek cvičilo 35 a však prostná žen 
zacvičilo celkem 70 cvičenek. Cvičení mělo pěkný průběh a ráz a důstojné slavnosti si 
zasloužilo. 

Tvůrcem památníku jest obětavý bratr Frant. Pechlát. Bratr Zdeněk Najman 
s vydatnou pomocí stavitele br. Červenýho památník vystavěli. Stavební hmoty zakoupili 
bři Tomáš Chlupatý, Leo Langer. Zdařilý bronzový relief Tyrše a Fugnera podle modelu 
navrhovatele odlili bratři továrníci Heim a Zicha. 
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Celek působí pěkným dojmem a jest ozdobou celého sokolského cvičiště. Někteří 
bratři s náčelníkem Machem upravili cestu ku pomníku a jeho okolí a postavili vkusný 
můstek náčelnický, na který dvě ozdobné vázy daroval bratr Josef Zykán. 

Obecní zastupitelstvo hostivické jmenovalo ulici podél sokolovny „Tyršovou“ a ulici 
další „Fügnerovou“. 

Kéž památník tento připomíná všemu členstvu jednoty naší i v budoucnu věrnost 
a lásku ku myšlence sokolské. 

 

Z lásky a úcty k tvůrci Sokolstva Dr. Miroslavu Tyršovi postaven na cvičišti sokolském 
památník a odhalen u příležitosti veřejného cvičení dne 15. května 1932 ve 40. výročí 
trvání jednoty a stého výročí narozenin Tyršových v roce sletovém. 

V Hostivici dne 15. května 1932. 

 
 

Veřejné cvičení V. okrsku sokolské župy Podbělohorské v Unhošti. 

V neděli dne 29. května 1932 provedeno bylo v připraveném rozsahu. Zkoušky 
konány dopoledne. V půl druhé hodiny odpoledne konal se městem průvod, jehož se 
súčastnilo 14 bratří legionářů, 479 žáků se 4 vlajkami, 87 dorostenců s 5 vlajkami 
a 206 mužů s 5 prápory. 
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Po malé zastávce u radnice a pozdravu zástupců města ubíral se průvod ku pomníku 
padlých. Zde za zvuku státních hymen položen věnec a učiněna vzpomínka. Průvod pak 
kráčel na upravené cvičiště na sportovním hřišti. 

Obecenstva sešlo se tentokrát značně a rozsáhlost cvičiště přispěla ku zvýšení dojmu 
cvičení. Cvičilo 445 žáků prostná, 80 žáků hry, 100 dorostenců tyče, 42 bratří starších 
Tyršova prostná z I. sletu a 267 bratří prostná sletová. Žákyň cvičilo 496, dorostenek 150 
a žen 280 prostná sletová. 

Z jednoty naší cvičilo žáků prostná […], žákyň […], dorostenců tyče […], dorostenek 
[…], žen prostná […], prostná mužů […]. V kroji se súčastnilo žen […], mužů […]. 

Zdar! 

 

Místní odbočka nezávislé jednoty čsl. legionářů a Sokol v Hostivici uspořádali 
v sobotu dne 18. června 1932 v 8 hodin večer v sokolovně na paměť 15. výročí bitvy 
u  Zborova divadelní představení: „Kde domov můj“, obraz z doby světové války a dějin 
ruských legií. Divadlo bylo pěkně sehráno a hojně obecenstvem navštíveno. Před 
započetím představení promluvil bratr major Josef Chrastný z Hostivice pěkně spracovanou 
přednášku na théma: „Čím prospěla bitva u Zborova Národu Českému“. Na zdar! 

 

V neděli dne 19. června 1932 konala jednota Sokol Červený Újezd-Svárov své 
veřejné cvičení. Z jednoty naší se súčastnilo tohoto cvičení […] 

 

V neděli dne 26. června 1932 v ranních hodinách zemřel dlouholetý člen naší jednoty 
br. Josef Šafařík, rolník v Hostivici ve věku 63 let. 

Pohřeb jeho do rodinné hrobky na novém hřbitově7 konal se ve středu dne 29. 
června 1932 o druhé hodině odpoledne za velké účasti obecenstva a místních spolků. U 
hrobu rozloučil se za Sokol se zesnulým bratr starosta jednoty Tomáš Chlupatý.  

Spi klidně svůj věčný sen, bratře náš milý. 

Předsletové slavnosti v Praze ve dnech 5. – 12. – 19. – 26. – 29. června 1932 

V neděli dne 5. června 1932 zahájeny sletové slavnosti vystoupením pražských dítek 
škol obecných a měšťanských škol. Krásný byl průběh první slavnosti na sletišti 
strahovském, kterému za pěkného počasí přihlíželo asi 50 000 účastníků. Cvičilo celkem asi 
10 000 žáků a žaček za vedení svých učitelů. Ku konci cvičení provedena krásná scéna 
„Hold republice“. 

V neděli dne 12. června 1932 veřejné vystoupení sokolského žactva. Ideální tento 
letní den na sletišti přinesl nejmenším členům Sokola našemu žactvu skvělý svátek. Na 
30 000 dítek krásně zacvičilo svá prostná, vyslechlo pohádku a provedlo dětské nápodobi-
vé hry. V provedení her v oddílu župním došly pochvaly hry župy Pražské, Barákovy 
a Středočeské. Nejpůsobivější bylo vystoupení žactva sokolské župy Podbělohorské na 
koních. V útvaru podle vojenského složení tryskem provedli žáci na svých lepenkových 

                                                 
7  Hřbitov byl vybudován krátce předtím poblíž místa nynějšího radaru ruzyňského letiště a po 2. světové 

válce teprve přestěhován na nynější místo. 
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koních nástup k defilování jízdy před panem presidentem. Provedení tohoto bylo 
odměněno velikým potleskem obecenstva a přítomných hostí ciziny. Cvičení skončeno 
sletovou scénou: „Tyršův sen“, dnes prvně provedenou na sletišti. Scéna dojemně 
působila na masu diváků, kterých přítomno bylo na 150 000 účastníků. V den žactva cvičilo 
v Praze z naší jednoty […] žáků a […] žaček za vedení br. Kubáka, sester Tittlbachové, 
Kubákové a Cílkové. 

V neděli dne 19. června 1932 vystoupení středoškolské mládeže bylo skvělým 
úspěchem sletovým. Cvičilo prostná žáků nižší oddíl a žákyň počet 7 920 cvičenců. Vyšší 
oddíl žáků 3 400, žákyň 3 500. Celkem 14 590. Při cvičení vystoupilo také 174 studentů 
a studentek Jihoslovanských. Ku konci cvičení proveden před hlavní tribunou hold státní 
vlajce. Cvičení pak ukončeno působivou sletovou scénou „Tyršův sen“. Obecenstva sešlo 
se tentokrát počet asi kolem 80 000 návštěvníků.  

Před večer tohoto dne uspořádalo žactvo středních škol za vedení svých profesorů 
průvod Prahou na hrad, kde na nádvoří vzalo8 hold panu presidentovi. 

V neděli dne 26. června 1932 první den veřejného vystoupení sokolského dorostu 
v Praze. Veřejné cvičení dorostu za účasti pana presidenta republiky. Cvičilo prostná 
s lesklou tyčí 12 576 cvičenců. Dorostenek cvičilo prostná s věnečky […] cvičenek. Zvláštní 
vystoupení Jugoslávského dorostu. Krásná a pohnutlivá byla scéna sbratření dorostu 
Jugoslávského a českého. Odevzdání darů dorostu. Pěkně provedena byla cvičení župní 
dorostu na kladinách, rozestavený běh, hry s míčem, obručí atd. Cvičení dorostu přítomen 
byl také náčelník Č. O. S. br. Jindra Vaníček. Veřejnému cvičení přihlíželo as 125 000 osob. 
Cvičení zakončeno sletovou scénou „Tyršův sen“. Z jednoty naší cvičilo dorostenek […] za 
vedení […]. Dorostenců […] za vedení br. Náprstka. 

Ve středu dne 29. června 1932 v 9 hodin dopoledne konal se v Praze průvod dorostu 
sokolského, který trval přes 1 ½ hodiny. Průvodu súčastnilo se 11 175 dorostenců 
a 12 298 dorostenek. V průvodu bylo 512 praporů a vlajek a 28 hudebních sborů. 
Spočteme-li účastníky průvodu, jich vedoucí a dorost Jugoslávský, pochodovalo Prahou 
přes 30 tisíc osob. Průvod byl nadšeně zdraven četným obecenstvem. 

Odpolední veřejné cvičení dorostu sokolského konáno v plném rozsahu jako v neděli. 
Přítomen byl po druhé pan president republiky a mnoho cizích hostů. Přítomni též paní 
Renata Tyršová a Jindřich Vaníček. 

Krásná slunná pohoda a niklovaná tyč dorostenců kouzlila zajímavé obrazce při 
prostných dorostenců tak, že obecenstvo mnohokrát bylo strženo ku bouřlivému potlesku. 
Bylo jistě zasloužené oslovení dorostenců po cvičení náčelníkem Č. O. S. br. A. Hellerem, 
který hochům řekl: „Hoši, můžete být spokojeni, děkuji vám.“ Veliký úspěch mělo cvičení 
dorostenek s věnečky. Cvičení skončeno za krásného počasí sletovou scénou „Tyršův sen“. 
Z naší jednoty cvičilo v tento den dorostenek […], dorostenců […] 

Ještě večer a ráno opouštěl náš dorost s nadšením Prahu s radostí nad vykonanou 
prací se sokolským Na zdar! 

 

                                                 
8  Správně: vzdalo. 
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V sobotu dne 2. července 1932 konalo pražské pětižupí veřejné vystoupení své 
mládeže na sletišti na Strahově. Z jednoty naší súčastnilo se […] 

Není možno vystihnouti slovem ani písmem dojem účastníků sletových slavností na 
sokolském stadioně na Strahově. Nejradostnější svátek Slovanstva, celé rodiny Sokolské, 
zde krásně uplynul a nám zůstaly jenom radostné vzpomínky a dojmy. 

V těchto dnech byla Praha opět zlatou slovanskou Prahou, Matkou celé naší republiky 
a slovanských měst.  

Neděla dne 3. července 1932 byla prvním dnem sokolských cvičení. Prostná mužů, 
jejichž mohutný chorál zněl velebně z úst 17 010 mužů a rozechvěl diváky až k slzám. 
Prostná žen, toto dílo bohaté na růžné pohyby tělocvičné radosti duše taneční, bylo 
významem radosti duše cvičenek, sokolic. 

Cvičení toto bylo radostně přijato obecenstvem. Jugoslávští sokolové v počtu 1 400 
předvedli krásně rušně společná cvičení vytvořená dle českých skladeb. Jihoslované byli 
nadšeně pozdravováni. 

Hlubokým dojmem působilo cvičení Lužických Srbů v počtu 25 cvičenců. 

Cvičení starších bratrů cvičenců v počtu 4 248 zacvičilo prostná sestavená Tyršem po 
I. slet sokolský. Cvičení ukončeno sletovou scénou „Tyršův sen“. 

President republiky sledoval s plným zájmem celý pořad cvičení a uspokojen rozloučil 
se s náčelníkem a náčelnicí Č. O. S. Mezi ostatními diváky jmenovati sluší paní Renatu 
Tyršovou, paní Podlipnou, bývalou nač. Č. O. S s. Miladu Malou a nač. Č. O. S. bratra 
Jindřicha Vaníčka a jiné. 

Dopolední zkoušky navštívilo asi na 80 000 účastníků. Odpoledne bylo sletiště úplně 
vyprodáno a návštěvníků bylo přes 200 000 diváků. Druhý den cvičení v pondělí dne 
4. července a třetí den cvičení v úterý dne 5. července byly skvělou přehlídkou sokolské 
práce. Prostná žen a prostná mužů v plném počtu byly úchvatným bodem pořadu po oba 
dva dni. Cvičení žen s kuželi dosáhla největšího úspěchu a obdivu. Veliký úspěch docílilo 
cvičení amerických sokolů a sokolek. Dále pak cvičení hostí: Španělů, Jihoslovanů, ruských 
Sokolů atd. Sletiště bylo po oba dni úplně vyprodáno. 

Třetí den sletový ve středu dne 6. července, poslední den sletový, byl vrcholem všech 
sokolských slavností. Ráno v 9 hodin zahájen průvod Sokolstva ze Sokolské třídy kolem 
sokolovny Sokola pražského, Václavským náměstím, Národní třídou, nábřežím Masaryko-
vým, Pařížskou ulicí na nám. Staroměstské. Zde přihlíželi průvodu president republiky, 
zástupci vlády, vojska, města Prahy a ostatní hosté sletoví. V průvodu bylo na 64 000 
sokolů a sokolic v slavnostním kroji. Průvod Prahou trval skoro pět hodin až skoro do dvou 
hodin odpoledne. Na tři čtvrti milionu, dle úředního odhadu, nadšených lidí jásalo vstříc 
sokolstvu a jeho bratrům. To byl největší průvod, jaký kdy Praha viděla. 

Odpoledne odbývalo se veřejné cvičení sokolské jízdy a vojska na stadionu 
strahovském. Krásná symbolická scéna, jež znázorňovala jak čsl. armáda vznikla ze řad 
sokola. Dále úchvatná cvičení dělostřelecká, pořádaná na koních atd. Vystoupení 
spojeneckých spřátelených armád Jugoslávie v počtu 244 vojínů, Rumunů v počtu 208 
vojínů. Vystoupení dostalo se značné pochvaly. Přítomen byl president republiky a zástupci 
vojenské moci a vlády. Sletiště i v tento poslední den bylo úplně vyprodáno a naplněno. 
Sletovou scénou „Tyršův sen“ bylo toto cvičení ukončeno a tím ukončen krásný, 
pohádkový, velice významný IX. sokolský slet. 
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Z jednoty naší cvičilo prostná mužů […], prostná žen […]. Průvodu súčastnilo se 
mužů v kroji […], žen v kroji […] 

 

Památný den Mistra Jana Husa oslaven v předvečer dne 5. července 1932. Tohoto 
dne súčastnily národní spolky průvodu od nádraží obcí ku pomníku padlých, kde zahájen 
tábor lidu a promluveno o oslavě památky Mistra Jana Husa. Pak zapěny společně národní 
písně a hymnou byl pak tábor ukončen. Účast členstva spolků a občanstva byla hojná. 
Řečníka obstarala tentokrát správa církve československé v Hostivici. 

 
 

Ku poctě stého výročí narození Dr. Miroslava Tyrše byly zapáleny večer dne 17. září 
1932 vzpomínkové hranice všude, kde jsou sokolské jednoty. Jednota naše zapálila hranici 
na rozcestí poblíže nového hřbitova. V půl sedmé hodině uspořádán průvod žactva, 
dorostu a členstva ku zapálené hranici, kde proslov o Tyršovi přednesla sestra Františka 
Cílková. Pak zapěny sokolské písně „Lví silou“, „Nadšení v duši“ a Hymnami slavnost 
ukončena. Průvodu súčastnili se členové sboru dobrovolných hasičů, legionáři a odbočka 
čsl. rotmistrů a velké množství občanstva. Na veřejných budovách a mnohých domech 
vyvěšeny prapory. 

Zapálené hranice byly symbolem, jak plamenně působilo sokolství v národě našem. 
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V Praze uspořádán večer dne 17. září průvod Sokolstva od Pražské sokolovny do 
Tyršova domu. Česká Obec Sokolská a sportovní svazy české uspořádaly ve stadionu na 
Letné ve dni 17. a 18. září ku poctě památky Tyršovy: „Národní Tyršovy hry“. Sokolstvo 
a sportovci podali si společně ruce ku ušlechtilému cíli povznešení tělesné a mravní síly lidu 
českého. Sokolské jednoty pořádaly mnohé slavnosti, otevření nové tělocvičny, odhalení 
Tyršových památníků, jež budou oslavou tvůrce sokolstva, jemuž jest národ 
československý zavázán nezměrnými díky. 

 

Na paměť 40letého trvání jednoty uspořádána byla slavnostní valná hromada 
v sokolovně v neděli dne 2. října 1932 v 10 hod. dopoledne. Valnou hromadu zahájil 
br. starosta Tom. Chlupatý, uvítal upřímnými slovy přítomné členy jednoty a zástupce 
všech spřátelených spolků. Dále zástupce Č. O. S. br. Dr. G. Pechláta a starostu sok. župy 
naší br. Karla Schvarze. 

Dějiny jednoty nastínil br. jednatel Jos. Thoma. Slavnostní řeč promluvil 
br. Dr. G. Pechlát a br. starosta župy Karel Schvarz. Pak následovaly pozdravy a řeči 
zástupců sokolských jednot a přátelských spolků. Po tomto valná hromada ukončena. 

Odpoledne ve 2 hod. uspořádán ze sokolny průvod na náměstí Husovo, kde na 
budově staré školy (radnice) odhalena deska Fr. Jos. Pelze, učitele a spisovatele, 
hudebního skladatele. 
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Po ukončení slavnosti návrat do sokolovny, kde se konala slavnostní akademie 

s pořadem hudebním, pěveckým a tělocvičným. Slavnost ukončena pak sokolskou veselicí 
v sokolovně. 

Zdar činnosti jednoty v dalších letech. 
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Dr. Mir. Tyrš 

„Jen neúnavná činnost nás spasí, jen opravdová práce nás zachrání a zvelebí.“ 

Na rozloučenou Sokolu v Hostivici vepsala  

Helena Tittelbachová, bývalá náčelnice. 

V Hostivici 23. října 1932. 

 

Stále dál a stále výš až na nejvyšší metu, toť heslo pravého sokola i sokolice. 

V upomínku při odchodu vepsala  

Marie Menčíková, t. č. náčelnice. 

V Hostivici dne 23. října 1932. 

 

Dne 25. října uspořádán byl přátelský večer na rozloučenou se ss. Tittelbachovou 
a Menčíkovou, promluvil za župu br. Jos. Bartoň a br. Fr. Pechlát za naši jednotu. Na zdar! 

 

Dle ujednání správního výboru Sokola na návrh bio odboru namontována v kabině 
našeho biografu zvuková aparatura ku promítání zvukových filmů od fi Ing. J. Lorenc 
a J. Sabath v Praze na zkoušku po dobu tří měsíců počínaje 22. říjnem 1932 do konce 
ledna 1933 za velice výhodných podmínek. Po osvědčení tohoto zařízení a jeho úspěchu 
po stránce finanční bude valnou hromadou Sokola v měsíci lednu 1933 rozhodnuto 
o zakoupení tohoto zařízení. 

První zvukové představení konalo se v sobotu dne 22. října a v neděli dne 23. října 
1932. Předveden film „Kantor ideal“. Představení byla četně navštívena a měla pěkný 
finanční úspěch. 

 

V sobotu dne 5. listopadu 1932 v 10 hodin dopoledne uspořádáno bylo bio 
představení pro školní mládež „Třetí rota“ se zpěvy: Sbor donských kozáků „Platov“, 
pěvecký sbor J. P. O. S. a pěv. sbor legionářů „Slavia“. 

V neděli dne 6. listopadu promítán tento film pro četné obecenstvo. Průběh filmu byl 
sledován se zájmem. 

Slavnost 28. října 1932 v Hostivici. 

Usnesením společné schůze národních spolků uspořádal obecní sbor osvětový 
v Hostivici slavnost 28. října s následujícím pořadem:  

V předvečer dne 27. října uspořádal nepolitický česko-ruský spolek „Mír“ v Hostivici 
divadelní představení v restauraci „U Hamouzů“9 „Žena legionářova“. 

Před představením o významu dne 28. října a vzpomínky na den tento přednesl 
br. Alois Saifrt, předseda osvětového sboru obce naší. Divadlo bylo pěkně provedeno. 
Návštěva byla dosti slabá. 

                                                 
9  K Nádraží čp. 115. 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada I – svazek č. 3 
Pamětní kniha Sokola Hostivice 1929–1938 a 1969–1982 44 
 

 

V pátek dne 28. října o 10 hodině shromáždilo se občanstvo a súčastněné spolky 
u nádraží. Sestaven průvod, jež odebral se na náměstí Husovo ku pomníku padlých. Zde 
zahájil tábor br. učitel Al. Saifrt. Školní dítky přednesly zpěv vhodných písní. Pak ujal se 
slova slavnostní řečník profesor pan J. Sýkora z Prahy. Po ukončení pěkné řeči jeho 
přednesly školní dítky básně a proslovy. Zapěny národní hymny a tím tábor ukončen.  

Večer uspořádáno bio představení: „Pan president republiky v Paříži“ a další film. 

 

Biografický odbor uspořádal dne 26. listopadu 1932 v 10 hodin dopoledne promítání 
filmu „Karel Havlíček Bor.“ pro školní mládež. Představení bylo hojně navštíveno. 

Dne 30. listopadu 1932 uspořádal sbor vzdělávací členskou schůzi spojenou se 
skládáním slibu nových členů Sokola. Schůzi zahájil br. vzdělavatel Bočinský proslovem 
„Sokol ve veřejném životě“. Dále promluvil br. Strach na théma: „Tyršovo dílo“ a pak 
velice poutavým spůsobem promluvil župní vzdělavatel br. Jos. Bartoň: „Historie IX. sletu. 
Vzpomínky.“ Po ukončení proslovů složilo 11 nových členů slib sokolský. Zapěním národní 
hymny byla tato zdařilá členská schůze ukončena. Přítomno bylo 56 členů jednoty. 

Dne 3. prosince 1932 v 8 h. večer uspořádal sbor cvičitelský a tenisový mikulášský 
večer s pestrým pořadem a taneční veselicí. Výtěžek této zábavy rozdělen polovinu 
tenisový odbor a polovinu na nadílku sokolského žactva. 

Dne 6. pros. přednášel br. Bočinský při cvičení na théma: „Sokolské Bratrství“. 

V neděli dne 4. prosince 1932 ve 2 hod. odpoledne uspořádal Sokol v tělocvičně 
mikulášskou besídku pro sokolskou mládež. Dítky poděleny jablky, cukrovinkami 
a rozličnými dárky. 

Na zdar! 

Dne 31. prosince uspořádal Sokol na ukončení roku silvestrovský večer s pořadem 
zábavným a žertovným. Pořad obstarali členové Sokola. 

 

Dle záznamu br. matrikáře bylo ku dne 31. pros. 1932 členů Sokola 281, a sice 
180 mužů a 101 žen. Přírůstek v roce byl 17 mužů a 19 žen. 

Zdar práci sokolské v novém roce. 
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1933. 

 
První práce Sokola v novém roce byla uspořádání XI. šibřinek v tělocvičně v sobotu 

dne 7. ledna 1933 v 8 hodin večer. Stanoven ráz: „Ve stínu pyramid egyptských“. Vhodné 
dekorace sálu a šibřinkovou scénu upravil br. František Pechlát z Hostivice. Děj scény jest 
následující. V pozadí jeviště, které představuje egyptskou poušť, viděti jest pyramidy 
s obrovskou sfingou. Tam odpočívají se svým služebnictvem faraon a faraonka pohřížení 
ve věčný spánek. Ředitel jakési cestovní kanceláře vyzývá ku cestě do Egypta, kamž 
pořádá velkou výpravu. Karavana společnosti vedená Arabem přichází ku pyramidám, 
obdivuje obrovská jim o tom vysvětlení.  

Cestující, mezi kterými jsou Čechové, Francouzi, Angličané a Holanďané projevují 
přání viděti Egypt živý. Přání jejich za dobré zpropitné, bakšiš, splnil zázračným čarováním 
přítomný fakir. Uměním svým přivedl spící služebnictvo faraonovo ku životu. Radostí 
opojené služebnictvo provádí před cestujícími své tance. Hlukem tohoto veselí vyrušen byl 
i faraon se svojí ženou z věčného spánku a chce krutě potrestati své lidi, ale po vysvětlení 
celé příhody se faraon uklidní a přeje si viděti také tance přítomných národů. Přání tomu 
bylo také vyhověno. Taneční rej počíná a předvádějí tance Angličané, Francouzové, 
Holanďanky a Čechové. V době tance jsou však překvapeni tlupou Beduinů, která je chce 
oloupiti a zavésti do zajetí. Faraon tomuto skutku svou mocí nejen že zabrání, ale zařídí, 
aby pro větší zábavu provedli i oni svůj tanec. Beduini tanec provedli a faraon byl tímto 
usmířen. Rozjařen radostí všech předvede i faraon s faraonkou svůj tanec a tím vše 
urovnáno. Společnost cestujících vybízí shromážděné, aby se nevraceli zpět do sfingy, ale 
oddali se veselí a šli na šibřinky. Celá společnost nastupuje cestu do sálu a tam ve stínu 
pyramid rozproudí se taneční veselí až do pozdních ranních hodin.  

Scénu za vedení cvičitelského sboru nacvičilo 70 osob bratrů a sester Sokola. 

Na zdar! 
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Valná hromada Sokola konala se v neděli dopoledne dne 5. února 1933 v 10 hodin za 
přítomnosti 64 členů, a to […] žen a […] mužů a více dorostu jako hostů. 

Valnou hromadu řídil br. starosta Tom. Chlupatý. Uvítal přítomné, vzpomněl památky 
v tomto roce zemřelé sestry Marie Malé z Litovic. Povstáním vzdána zemřelé pocta, pak 
přikročeno ku projednávání pořadu. Podány zprávy všech činovníků, které byly schváleny. 
Pak přikročeno ku volbám správního výboru a schválen návrh členské schůze, která návrh 
ten zhotovila na schůzi dne 29. ledna 1933. Navrženi a zvoleni jsou: 
starosta br. Tomáš Chlupatý, 
nám. starosty br. Augustin Urban, 
náčelník br. Stanislav Saifrt, 
náčelnice sestra Božena Kučerová, 
vzdělavatel br. František Bočinský. 

Členové výboru bratři a sestry: Suchý Rudolf, Bartoš Josef, Mach Bohumil, Kučera 
Jaroslav, Langer Leo, Pechlát František, Cílková Františka, Zykán Josef, Tůma Matěj, 
Kohoutek Jan, Jandusová Antonie, Vaigeld Josef, Kubát Adolf. 

Náhradníci bratři a sestry: Kubr František, Najman Zdeněk, Durasová […], Fiala František. 

Dozorci účetní bratři: Sýkora Bohuslav, Tomek Antonín a Krejcar Josef. 

Po ukončení voleb pronesl pozdrav župního předsednictva přítomný milý bratr Josef 
Bartoň, župní vzdělavatel. V obsáhlé řeči své nastínil členstvu výsledky devátého sletu 
v Praze a povzbuzujícími slovy připomněl členstvu novou práci v roce nastávajícím. 
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K těmto slovům připojil se zástupce žup. sboru cvičitelského br. […] a promluvil 
o průběhu oslav Tyršových v uplynulém roce konaných. Nabádal členstvo ku hojné účasti 
při podnicích konaných župou a Č. O. S. 

Po ukončení řečí byla valná hromada vhodným doslovem bratra starosty sokolským 
pozdravem ukončena. 

 

Dne 24. února 1933 zemřel po dlouhém utrpení nezapomenutelný bratr jednoty naší 
František Urban, posluchač školy strojního inžinírství v Praze ve věku 21 roků. 

Pohřbu jeho súčastnila se jednoty v neděli dne 26. února ve 3 hod. odpoledne plným 
počtem členů v kroji, žen, dorostu a žactva. Hojná účast členstva byla důkazem, jak jsme 
jej měli rádi. Na hřbitově se zesnulým rozloučili se za sokolskou župu naši br. Jos. Bartoň, 
žup. vzdělavatel. Za jednotu Sokol bratr František Bočinský, vzdělavatel. 

Spi klidně v pokoji, po tolikém utrpení. 

Cvičitelský sbor jednoty pořídil zesnulého podobenku a zavěsil tuto na vhodném 
místě v sokolovně. Tam u piana, kde milý František nejvíce byl činným, kde hrával melodie 
prostných i také někdy ku tanci a pobavení pro všechny složky jednoty při cvičení. Tak 
uctil sbor památku zesnulého. 

 

V úterý dne 28. února 1933 v 8 hodin večer uspořádal Sokol taneční zábavu na 
rozloučenou s masopustem. Průběh zábavy i finanční úspěch byl uspokojivý. Zdar! 

 

Bratr Bohumil Fanta, mistr cihlářský v Hostivici zraněn byl těžce při automobilovém 
neštěstí poblíže Košíř u Prahy. Dopraven byl do nemocnice v Praze, kde v neděli dne 
5. března ve 2 ½ hod. odpoledne zemřel. V pátek dne 10. března převezena mrtvola jeho 
do Hostivice a zde v týž den ve 2 hod. odpoledne na místním hřbitově do rodinného hrobu 
uložena. 

Pohřbu zesnulého súčastnilo se členstvo v hojném počtu v obleku občanském. 

Budiž Tobě vděčná paměť! 

 

V sobotu dne 11. března 1933 v 10 hodin dopoledne promítán byl pro školní mládež 
film „IX. slet všesokolský v Praze“. Představení pořádáno péčí bioodboru. V neděli 
odpoledne ve 3 h. a večer v 8 hodin uspořádáno promítání téhož filmu pro dospělé. Tím 
uvedeny na paměť občanstvu nezapomenutelné doby a dojmy dnů sletových. 

 

Dne 23. dubna 1933 konaná volba náčelníka Č. O. S. a zvolen jednomyslně 
br. Dr. Miroslav Klingr, 
I. místonáčelníkem br. Aug. Pechlát, 
II. náměstkem br. Frant. Mimshaus, 
III. náměstkem br. Antonín Benda. 
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Župní výlet do okolí potoka Kačáku a na Podkozí. 

Sokolská župa naše svolala své členstvo ku jarnímu výletu v neděli dne 7. května 
1933 do Unhoště. V 9 hodin srazilo se členstvo v Unhošti na náměstí a odtud pochodem, 
při kterém vesele hrály 3 hudby, do lesů kolem Kačáku na Podkozí do letního tábora 
dorostenců. Zde uspořádáno vše pro pobavení a obsloužení výletníků. Hudba hrála, vše se 
bavilo. Bratři z Červeného Újezda uspořádali odpoledne divadelní představení „Kráska ze 
Šumavy“. Doba rychle utíkala, krásný jarní den se odpoledne později změnil. Přišla bouřka 
a déšť. Byli jsme nuceni pospíšiti se na cestě do nádraží v Unhošti. Tak dorazili účastníci 
prvé než spustil se vydatný déšť a než nás vlak unášel k Praze. 

Z jednoty naší súčastnilo se výletu toho […] bratří v kroji, […] obleku občanském, 
[…] sester v kroji, […] sester v občanském. 

 

Cvičitelský sbor jednoty uspořádal v sobotu dne 11. března 1933 v 8 hodin večer 
v sokolovně Besedu dorostu s tímto pořadem: 
1. Hold pres. T. G. Masarykovi. 2. Dr. Mir. Tyrš. 3. Prostná dorostenců. 4. Sněhové vločky 
– dorostenky. 5. Rytmika – dorostenky. 6. Společná cvič. s rohačkami. 7. Jeník a Andulka 
– zpěvný výstup. 8. Láska sokolská – divadelní hra. 

Pořad pěkně proveden. Velice slabá návštěva. 

 

Cvičitelský sbor jednoty uspořádal v neděli dne 14. května 1933 ve 2 hod. odpoledne 
v tělocvičně Besídku žactva – nižší oddíl. 

Pořad: 
1. Proslov  br. Fr. Bočinský. 
2. Nápodobivé hry  žáci. 
3. Psíček – pantoflíček žačky. 
4. Tužby káňat žáci. 
5. Kočičky  žačky. 
6. Hry  žačky. 
7. Recitace  žačka. 
8. Karkulky a vlk  žačky. 
9. Nápodobivé hry  žačky. 
10. Naše kapela  žáci. 

 

V neděli dne 21. května 1933 ve 2 hod. odpoledne Besídka žactva. Vyšší oddíl. 
Pořad: 
1. Proslov  Br. vzdělavatel Fr. Bočinský. 
2. Prostná cvičení  žačky. 
3. Zimní pohádka  žáci a žačky. 
4. Cvičení na kladinách  žačky. 
5. V ordinaci – recitace  žáci. 
6. Společná cvičení žáků a žákyň 
7. Rej na národní písně  žačky. 
8. Půvaby roku  žačky. 
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Obě besídky byly obecenstvem hojně navštíveny. Zdařile provedený pořad sledován 
se zájmem. Dík všem, kdož se o zdar besídky přičinili. 

 

V sobotu dne 27. května 1933 o 8 hodině večer sehrálo žactvo měšťanské školy 
v Hostivici v sokolovně divadelní představení, báchorku se zpěvy a tanci Revoluce 
v Hastrmanově. Provedení divadla bylo uspokojivé. Čistý výnos věnován na školní potřeby. 

 

Slavnost připětí stuhy br. presidenta na prapor Sokola na Hradčanech konala se 
v neděli dne 28. května 1933. To byl projev vděku hradčanské jednotě, že hned 29. října 
1918 obsadila 26 bratry hrad, jehož posádkou byla 1 setnina štyrských střelců v plné zbroji 
se 4 strojními puškami, a zmocnila se vojenských zásob zde ukrytých. Hradčanští 
opatrovali hrad až do 9. prosince. Slavnosti súčastnilo se sokolstvo všech pražských žup. 
Na III. hradním nádvoří, kde zástupce br. presidenta bratr Dr. Šámal doprovázený 
předsedou poslanecké sněmovny a zástupci Č. O. S. br. Müllerem a Bílkem odevzdal 
stuhu. Zde shromáždilo se 700 bratrů v kroji se 46 prapory a 2 hudbami. Dále asi 100 žen 
v kroji, 54 dorostenců a 84 žákyň a množství obecenstva. Po odpovědi starosty jednoty 
hradčanské br. Dr. Hrdličky, který slíbil za jednotu věrnost vlasti a národu, byla slavnost 
státní hymnou ukončena.  

Z jednoty naší súčastnilo […] bratří v kroji a […] 

 

V neděli dne 28. května 1933 v 10 hodin dopoledne súčastnilo se členstvo Sokola 
Dne národních písní. Den národních písní pořádal pěvecký spolek Bendl v Hostivici 
v Husových sadech pod protektorátem obec. zastupitelstva za spoluúčinkování žactva 
místních škol. 

Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti. 

 

V neděli dne 4. června 1933 uspořádal bio odbor Sokola ve 3 hodiny odpoledne 
představení pro mládež. Hrán byl nový český film „Písničkář“. Večer provedeno před-
stavení toto pro dospělé za hojné účasti obecenstva. 

V neděli dne 4. června 1933 súčastnili se 3 muži a 5 žen zájezdu sokolské župy 
Podbělohorské do Děčína. 

V neděli dne 11. června 1933 súčastnili se 3 bratři, 9 žen a 7 dorostenců slavnosti 
otevření nové tělocvičny Sokola v Roztokách. Zájezd pořádala župa. 

 

Žactvo obecné a měšťanské školy v Hostivici pořádalo na rozloučení se ředitelem škol 
br. Aug. Urbanem v sokolovně dne 11. června 1933 v 9 hodin dopoledne „Dětský den“ 
s pořadem tělocvičným, hudebním a zábavným. K tomu přidružil se i Sokol a proslovem 
br. starosty rozloučil se s milým br. Urbanem. 

 

Zájezdu dorostu Č. O. S. do Lublaně súčastnili se z naší jednoty dne 18. června 
dorostenci: Tomek Zdeněk, Lefler Bedřich a Čermák Jaroslav. 
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Na ukončení své letní činnosti uspořádal cvičitelský sbor Sokola se svolením 
správního výboru v neděli dne 25. června 1933 na letním cvičišti v sokolovně Veřejné 
domácí cvičení. Pořad následující: 
Zahájení cvičení průvodem ze dvora statku br. starosty Tom. Chlupatýho. 
1. Na cvičišti proslov vzdělavatele br. Fr. Bočinského. 
2. Hry nejmenších. 
3. Prostná žákyň. 
4. Závod žáků vyšší oddíl. 
5. Hry žákyň. 
6. Prostná dorostenky. 
7. Prostná dorostenci. 
8. Nářadí dorostenky, ženy. 
9. Nářadí dorostenci muži. 
10. Prostná ženy. 
11. Prostná muži. 
12. Rej na ozdobených kolách. 
13. Závěrečná skupina. 

Po cvičení taneční zábava v tělocvičně při hudbě br. Kůrky.  

Při cvičení hudba trubačského sboru Praha III. 

Zdar! 

 

V pondělí dne 26. června 1933 zemřel člen jednoty naší bratr Otakar Horký, hosp. 
správce st. statku v. v. 

Pohřeb jeho žehem konal se v pátek dne 30. června 1933 o 10 ½ hod. dopoledne 
v novém krematoriu na Král. Vinohradech. 

Pokoj popeli jeho. 

 

V rámci sokolských slavností Sokola v Lublani konal se ve čtvrtek dopoledne 
29. 6. 1933 sokolský průvod, v němž bylo 27 000 účastníků, mezi nimiž bylo 2 800 mužů 
a žen Č. O. S. se třemi hudbami a 205 členů a členek svazu ruského Sokola. Průvod trval 
plné čtyři hodiny a byl obecenstvem nadšeně pozdravován. Zájezdu České Obce Sokolské 
k těmto sokolským slavnostem súčastnily se z naší jednoty 4 sestry: Anna Chlupatá, Jiřina 
Houbová, Maří Tůmová a […] Justová. 

Oslava památné dne upálení Mistra Jana Husa. 

Osvětový sbor obce Hostivice uspořádal v předvečer památky M. Jana Husa ve středu 
dne 5. července 1933 v 8 h. večer průvod súčastněných spolků z Hostivice od nádraží 
v Hostivici do Husových sadů na náměstí. Zde zahájil tábor shromážděných předseda 
sboru bratr Alois Saifrt. Na táboru promluvil na théma: „Hus a jeho pravda“ řečník z Prahy. 

Zpěvy přednesl nově založený pěvecký spolek „Bendl“ z Hostivice. Zapěním státní 
hymny byla slavnost ukončena. Účast spolků a obecenstva byla veliká. 

Pravdu mluv a braň až do smrti.  M. Jan Hus. 
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Dne 30. července 1933 v neděli ve 2 hodiny odpoledne uspořádal „Sokol“ Ruzýně za 
účasti děl. pluku 1 a 101, selské jízdy, jízdních odborů Sokola a jízdy župy Riegrovy při 
Č. O. Střelecké velkou tělocvičnou slavnost a jezdecké závody. V pořadu slavnosti cvičilo 
120 sokolských žen Lublaňská prostná. Družstvo mužů župy Podbělohorské hrazdu. Pak 
předvedeny byly různé závody v jízdě a ve skoku. Po závodech rozdány vítězům pěkné 
ceny. Výsledek těchto společných slavností byl zdařilý; organisace vojska i Sokola byla 
velice přesná. Občanstvo bylo spokojeno. 

Z jednoty naší cvičilo […] žen prostná. Mnoho členů jednoty súčastnilo se těchto 
slavností. Zdar! 

Hrdinové se vracejí! 

V posledních dnech měsíce září byly tělesné pozůstatky plukovníka Jos. J. Švece 
a podpl. Vašatky dopraveny z Čeljabínska v Rusku do Prahy. V sobotu dne 30. září 1933 
vystaveny v Pantheonu Národního musea. Tam přišlo se poklonit památce velikánů tisíce 
žactva, studentů a občanstva. V neděli dne 1. října 1933 o 10. hodině dopoledne zahájeny 
smuteční obřady. Promluvil ministr Bradáč, starosta Č. O. S. br. Bukovský a starodruž[i]ník 
generál Kutlvašer. 

Za zvuků válečných fanfár, čestné salvy vypálené dělostřeleckou baterií na Petříně 
vyneseny rakve s pozůstatky na podvozku děl a průvod ubíral se Václavským náměstím, 
Příkopy, Hybernskou ulicí do Husovy třídy na vrch Žižkov, kde rakve uloženy do památníku 
odboje. Zde převzal pozůstatky do opatrování starosta města Prahy a ředitel Památníku 
generál Medek. Průvodu súčastnilo se vojsko, legionáři a sokolstvo. Ohromná účast 
obecenstva vroubila ulice, kudy se průvod ubíral. Byl to pohřeb, jakého Praha kdy viděla. 
Čest památce nesmrtelných. 

Slavnost národního svátku 28. října a 15letého trvání Republiky. 

Osvětový sbor obce naší společně s národními spolky z Hostivice a Litovic uspořádal 
slavnost s následujícím pořadem: 

V půl 10. hodině dopoledne shromáždily se spolky a místní vojsko před nádražím. 
Zde sestaven průvod, který za zvuků hudby pana Hokůva z Litovic ubíral se obcí na 
Husovo náměstí, kde před radnicí zahájil tábor lidu předseda osv. sboru br. Alois Saifrt. Za 
zvuku národní hymny vztyčena státní vlajka. Pro tomto promluvil ku shromážděným 
zástupce ústředí Nár. Jed. Severočeské […] Svozil z Prahy o Významu dnešního dne. 
Pěvecký spolek Bendl zapěl na zahájení a ukončení táboru vhodné sbory. Po ukončení 
táboru odebrali se shromáždění občané ku památníku padlých, kde přednesena vhodná 
báseň a položen dívkou věnec květin. Pak se účastníci rozešli do svých domovů.  

Večer dne 28. října 1933 uspořádal Sokol v tělocvičně slavnostní Akademii s tímto 
pořadem: 
1. Proslov br. vzdělavatele – „Věřme v národ, v sebe a stůjme na stráži“. 
2. Hold státní vlajce. 
3. Rytmická prostná, dorost.  
4. Útvarová prostná, dorost.  
5. Mužně vpřed, pochod.  
6. Mazurka, dorost.  
7. Rej tamburinami, ženy.  
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Přestávka – hudba. 

8. Bradla, muži. 
9. Světelné kužele, ženy.  
10. Od Šumavy k Tatrám, hudba.  
11. Skupina, muži.  
12. Nové směry, ženy.  
13. Cvičení se štíty, muži.  
14. Dostaveníčko Jeníčka a Mařenkou, ženy. 

Program akademie byl uspokojivě proveden a zvlášť hojně navštíven obecenstvem.  

Slavnosti dopolední súčastnil se Sokol v hojném počtu členstva jak v kroji, tak 
i v obleku občanském s praporem. 

Stůjme vlasti, milujme řeč mateřskou, láska nechť nás spojí s celou říší slovanskou. 

 

Na paměť 15letého trvání našeho státu založili členové spolků Nezávislé jednoty 
legionářů, okrašlovacího spolku a odbočky svazu rotmistrů v Hostivici na Benešově náměstí 
v Hostivici10 nový sad. Tento sad bude zajistě v další době trvalou ozdobou naší obce. 

Sokolská zkouška pohotovosti. 

V neděli dne 29. října 1933 provedeny náhlé srazy členstva sokolských žup. Sokolská 
župa Podbělohorská měla svůj sraz na Strahově ve stadionu v 10 hodin dopoledne. Srazu 
súčastnilo se 4 345 mužů, 1 390 žen, celkem 5 735 osob. Z jednoty naší súčastnilo 
65 mužů a 22 žen. Na zdar!! 

 

Ve středu dne 8. listopadu 1933 v 8 hodin večer uspořádal vzdělávací sbor jednoty 
školu sokolskou pro nové členy v tělocvičně. Súčastnilo se 11 nových členů a vyslechli tyto 
přednášky. Sestra Jandusová promluvila „o dějinách Sokolstva“. Bratr Kohoutek Jan 
„o organisaci sokolské a dějinách jednoty v Hostivici“. Bratr Bočinský „O myšlence a práci 
v Sokole“. Po tomto byla škola tato doslovem zástupce bratra vzdělavatele Kohoutka 
sokolským pozdravem ukončena. Na zdar! 

 

Vzdělávací a cvičitelský sbor jednoty uspořádal v sobotu dne 9. prosince 1933 v osm 
hodin večer v tělocvičně Mikulášskou zábavu s pořadem zábavným a hudebním. Výtěžek 
této zábavy věnován na zakoupení nadílky pro sokolské žactvo. 

Cvičitelský sbor jednoty uspořádal v neděli dne 10. prosince 1933 mikulášskou 
nadílku pro sokolské žactvo. Pořad zahájen ve 2 hodiny odpoledne představením 
vhodného žertovného filmu. Pak následovala zábavná a žertovná čísla pořadu a zakončeno 
nadílkou ovoce, cukrovinek a ořechů. Poděleno bylo celkem asi na 200 dítek. 

 

                                                 
10  Později náměstí Dukelských hrdinů, nyní park Nouzov. 
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Dne 12. prosince 1933 zemřel v Hostivaři bývalý ministerský předseda Česko-
slovenské republiky bratr Dr. Antonín Švehla. 

V pátek dne 15. prosince 1933 v 11 hodin rozloučil se český národ s velikým svým 
synem. V Hostivaři, Jeho rodišti, konal se v pravdě královský Jeho pohřeb. Súčastnil se ho 
sám president republiky s celou vládou, zástupci mnoha státních úřadů a škol. Dále 
členové sokolských jednot, hasičských sborů, dělnických jednot, legionářů, krojované 
jednoty ze vzdálených míst republiky a členové selské jízdy atd. 

Za Sokolstvo rozloučil se s milým bratrem starosta Č. O. S. Dr. Bukovský. Po 
vykonání obřadů pohřebních a po proslovech zástupců vlády a spolků spuštěna rakev do 
rodinného hrobu za zvuků státní hymny, kterou zazpíval sbor Národního divadla z Prahy. 

Český národ nemůže nikdy zapomenouti tohoto velikého syna svého, jež pracoval po 
celý život svůj nenáročně, nadšeně a poctivě pro stát a pro všeobecné dobro. 

 

V úterý dne 19. prosince 1933 v 8 hodin večer sešlo se cvičící členstvo, někteří bratři 
ze správního výboru a nově přijmutí členové v tělocvičně, aby složili slib sokolský. 
Shromáždění zahájil bratr starosta Tom. Chlupatý, uvítal účastníky a vzletnými slovy 
osvětlil účel dnešní schůze členstva. Pak vzpomenul památky zesnulého bratra Dr. Anto-
nína Švehly. Přítomní povstáním a zachováním krátké doby klidu uctili památku velikého 
státníka republiky. 

Pak přečetl bratr starosta formuli slibu a členové podáním ruky bratru starostovi 
a dotekem praporu sokolského vykonali svůj slib sokolský. Bratr vzdělavatel Bočinský 
promluvil k novým členům „O práci v Sokole“. Poukázal na vzácné vzory sokolského života, 
které nutno členům následovati, abychom dospěli ku pravému sokolství. Bratr Josef Saifrt 
zahrál pak státní hymnu na piano. Proslovem bratra starosty byla tato schůze ukončena. 

Slib skládalo 5 bratrů a 3 sestry. Na zdar! 

 

Ve valné hromadě v roce 1933 konané podal knihovník Kohoutek návrh, by zábavná 
knihovna Sokola byla zrušená a ponechána byla knihovna vzdělávací a sboru cvičitelského. 
Návrh ten byl valnou schválen, poněvadž po založení knihovny obecní skoro žádné knihy 
se v Sokole nepůjčují. Během roku byly knihy roztříděny a usneseno, by knihy zábavné 
byly darovány obecní knihovně v Hostivici a v Litovicích. 

Dle tohoto usnesení bylo darováno knihovně obecní v Hostivici 253 knih a knihovně 
v Litovicích 152 knihy. Celkem bylo darováno 405 knih. Zbývající knihy budou zařaděny do 
knihovny odborné sboru cvičitelského. 

 

Dle záznamů bratra matrikáře čítala jednota naše ku dni 31. prosince 1933 členů 246 
– mužů 159 a žen 87. V roce tomto přibylo 23 členů, mužů 12, žen 11. Vystoupilo 
54 členů, mužů 29, žen 25. Vojínů stipendistů 5. 
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1934. 

 
Již po delší dobu ku konci roku uplynulého konány ve sboru cvičitelském 

a vzdělávacím přípravy ku šibřinkám. Správní výbor stanovil konání XII. šibřinek Sokola na 
sobotu dne 6. ledna 1934 v 8 hodin večer v sokolovně. Ku návrhu bratra Fr. Pechláta 
stanoven ráz šibřinek: „Čtvero ročních dob“. Šibřinkovou scénu, kterou napsal br. Pechlát, 
provedlo 67 osob za vedení br. náčelníka St. Saifrta a vzdělavatele bratra Františka 
Bočinského. Děj scény byl následující: Vládce roku líčí ve svém proslovu krásy celého roku. 
Probouzí se Jaro, které oživí rejem víl, zpestří louky i háje květy všech barev. Čarovný 
měsíc máj přiláká milence do přírody, kde prožívají blahý lásky čas. Když jaro skončí své 
poslání, tu Léto rozleje žhavé paprsky po zemi a pestří motýlové poletují z květu na květ. 
Výletníci, turisté a skauti užívají plnou měrou letní pohody. Pak pomalu nastává chladný 
Podzim a zahaluje kraj mlhami. Rolník, zahradník sklízí plody své práce a raduje se z ovoce 
svého přičinění. Lid oddává se veselí a zábavě. Pak nastupuje vládu bílá Zima. Země 
pohrouží se ve spánek, celý kraj pokrývá v bílý plášť sněhový. Doba zimní přináší 
radovánky velkým i malým, kteří se oddávají zimnímu sportu na horách i na řekách. Za 
zvuku hudby následuje průvod všech účinkujících kolem sálu. Po tomto rozproudil se rušný 
život tanečního veselý a pravé sokolské zábavy až do pozdních hodin ranních. Zdar! 

 

Valná hromada Sokola konala se v neděli dne 21. ledna 1934 ve 3 hodiny odpoledne 
v Sokolovně. Přítomno bylo celkem […] členů, a to […] mužů a […] žen. Schůzi řídil 
br. starosta Tom. Chlupatý. Za naši župu Podbělohorskou přítomni byli bratři […]. 

Po zahájení schůze věnována vzpomínka zemřelým členům v uplynulém roce, jež byli 
František Urban, Boh. Fanta a […] Horký. Čten zápis z loňské valné hromady. Pak podány 
obsáhlé zprávy činovníků, které schváleny. Přikročeno ku provedení volby výboru na 
r. 1934. V této věci ujednáno, by volby byly provedeny dle návrhu členské schůze ze dne 
14. ledna a zvoleni byli: 
Starostou br. Tomáš Chlupatý, 
I. náměstkem: br. Matěj Tůma, 
II. náměstkem br. Josef Bartoš, 
náčelníkem br. Jaroslav Kučera, 
náčelnicí sestra […] Durasová, 
vzdělavatelem br. Frant. Bočinský. 
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Členové výboru bři a sestry: Dr. Hugo Houba, Frant. Zicha, Rudolf Suchý, Leo Langer, 
Josef Thoma, Frant. Hofman, […] Figar, Božena Kučerová, Antonie Jandusová, Josef 
Vajgeld, Václav Kraus, Ferdinand Hyml, Jan Kohoutek. 

Náhradníci bři a sestry: František Kubr, Stan. Saifrt, Boh. Mach, Bohuslav Sýkora, Marie 
Saidlová, Jiřina Tomanová. 

Hospodářský dozorci a účetní: Jan Krejcar, Josef Zykán a Ludvík Pergl. 

Bratři župní zástupci v řeči své podali členstvu mnoho cenných připomínek a návrhů 
do dalšího života sokolského. Po tomto slovy upřímnými rozloučil se bratr starosta 
s odcházejícím dobrým činovníkem bratrem Fr. Pechlátem za výbor jednoty. Na památku 
jeho činnosti v jednotě daroval mu br. výbor ručně malovaný obraz „Stará alej ve 
Stromovce“. Bratr Pechlát pohnut upřímně se se členstvem rozloučil a slíbil, že na čisto 
z jednoty neodchází. 

Po projednání podaných návrhů členstva byla valná hromada doslovem bratra 
starosty ukončena sokolským Na zdar! 

 

V ustavující schůzi výboru Sokola dne 25. ledna konané zvoleni následující činovníci: 
jednatel Josef Thoma, pokladník Josef Vajgeld, správce budovy Jan Krejcar, knihovník 
Josef Bartoš, archivář Jan Kohoutek, správce nářadí Ferd. Hyml, novinář Frant. Hofman, 
předseda pořadatelského odboru Jan Krejcar. 

 

Ve středu dne 28. února 1934 v osm hodin večer uspořádal v sokolovně loutkové 
představení se svými dřevěnými umělci český loutkař Matěj Kopecký, potomek slavného 
rodu českých loutkařů. Představení toto se vydařilo a bylo obecenstvem hojně navštíveno. 

V neděli dne 4. března 1934 ve 2 hodiny odpoledne provedla správa církve 
československé v sokolovně divadelní představení „Zahrada míru a lásky“. Pohádková hra 
se zpěvy a tanci. Provedení hry mělo úspěch a hojnou návštěvu. 

Pořadatelský odbor Sokola uspořádal na oslavu narozenin pana presidenta T. G. Ma-
saryka ve středu dne 7. března 1934 v osm hodin večer v tělocvičně oslavný večer 
s představením filmů k tomu vhodných že života presidenta a přednesem proslovu. 
Slavnost ukončena hymnou. 

 

Cvičitelský sbor jednoty Sokola v Hostivici uspořádal v neděli dne 11. března 1934 ve 
2 hodiny odpoledne „Besídku žactva oddíl I.“ s bohatým tělocvičným, zábavným 
a hudebním pořadem. V neděli dne 18. března 1934 ve 2 hodiny odpoledne „Besídku 
žactva oddíl II“, též s bohatým pořadem tělocvičným, zábavným a hudebním. Hudební 
čísla nacvičili hoši pod vedením bratra Jana Kůrky. Obě besídky byly uspokojivě provedeny 
a hojně navštíveny. Zdar! 

 

Jelikož dodaná zvuková aparatura v našem biografu částečně selhávala a naší 
potřebě nevyhovovala, byla dodávající firmou vyměněna a nahražena aparaturou novou ve 
dnech 23. a 24. března 1934. 
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Ve čtvrtek dne 29. března 1934 zemřel v Praze v nemocnici člen jednoty naší bratr 
Petr Hnízdil, skladník. Pohřeb jeho konal se v neděli dne 1. dubna 1934 v […], kam tělo 
zesnulého bylo do rodinného hrobu převezeno. 

Buď čest památce jeho! 

 

Tělocvičná jednota Sokol, okresní osvětový sbor v Unhošti a Odbočka nezávislé 
jednoty Č. Sl. legionářů a kruh jejich přátel v Hostivici uspořádali v sokolovně v Hostivici 
v sobotu dne 28. dubna 1934 v 8 hodin večer „Den brannosti“. 

Pořad: 
1. Pěvecký spolek Bendl: „Svoji k svému atd.“, „Uboj“. 
2. Zahajovací proslov: bratr Josef Chrastný. 
3. Přednáška jednatele osvět. okresního sboru Jos. Bohuslava. 
4. Přednáška „O brannosti našeho národa“, kterou přednesl ing. Antonín Pavel, 

pracovník československých legií. 
5. Pořad večera zakončil pěvecký spolek Bendl zapěním národní hymny. 

 

V úterý dne 1. května 1934 uspořádáno v sokolovně biografické představení „Proda-
ná nevěsta“ ve 3 a 8 hodin večer za slušné návštěvy občanstva. Ve středu dopoledne 
předvedena pak pro školní mládež škol Hostivice a Jenče. Zdar! 

V neděli dne 13. května 1934 v den svátku Matek byly prvně v naší sokolovně 
konány bohoslužby církve československé v Hostivici za značné účasti příslušníků této 
církve. 

 

V neděli dne 13. května 1934 uspořádala sokolská župa Podbělohorská jarní výlet 
členstva do krásného údolí v Úholičkách.  

Z jednoty naší súčastnilo se […] bratří, […] sester a […] dorostu. Výlet konal se za 
pěkného počasí a hojné účasti členstva. 

 

V památný den ve čtvrtek dne 24. května 1934 dopoledne zvolen byl ve Vladi-
slavském sále na hradě Pražském počtvrté presidentem československé republiky bratr 
Tomáš G. Masaryk. Po vykonané volbě a po složení slibu vykonal pak jízdu Prahou, která 
jej pozdravila nadšeně jako v den jeho návratu do vlasti. Jak známo, zvolen byl 
presidentem republiky velkou většinou 327 hlasy. V roce 1920 odevzdáno na jeho jméno 
284 hlasů, v roce 1927 pak 274 hlasů. Veliký počet hlasů vyjadřuje vděčnost, úctu a lásku 
všech příslušníků republiky ku svému osvoboditeli a velikému vůdci. 

 

Tělocvičná jednota Sokol a osvětová komise v Hostivici za spoluúčinkování pěveckého 
sboru „Bendl“ v Hostivici uspořádaly v sobotu dne 26. května 1934 v 8 hodin večer 
v Sokolovně Vzpomínkový večer na paměť 500 letého výročí bitvy u Lipan. 

Pořad: 
I. Pěvecký spolek „Bendl“: „Pane zakrej štítem svým“. 
II. Pěvecký spolek „Bendl“: „Bývali Čechové“. 
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III. Lipany, báseň, sestra Jiřina Tomanová. 
IV. Zahájení schůze a uvítání přítomných; bratr Al. Saifrt předseda osvět. komise. 
V. Přednáška „Lipany a dnešek“, přednesl člen žup. vzděl. sboru br. […] Vytejček. 
VI. Pěvecký spolek „Bendl“: „Kdo jste Boží bojovníci“. 
VII. Pěvecký spolek „Bendl“: „Hymna“. 
VIII. Doslovem bratra Saifrta byla tato zdařilá vzpomínka ukončena. 

Přítomno bylo celkem 125 posluchačů. Na zdar! 

 

V sobotu dne 2. června 1934 o půl jedenácté hodině v noci zemřel v Praze na 
Smíchově ve svém bytě v sokolovně Smíchov I. bratr Dr. Jindřich Vaníček, bývalý náčelník 
Č. O. S. a dlouholetý vůdce Sokolstva. 

Tělo jeho převezeno do Tyršova domu, vystaveno v mramorovém sále. Ku rakvi jeho 
putovaly zástupy lidí, aby vzdaly úctu jeho památce. Pohřeb stanoven na středu dne 
6. června 1934. Toho dne před třetí hodinou odpoledne vynášeli rakev Jindrovu na 
poslední cestu Prahou. Pohřeb tento strojil celý národ, jež zastoupen byl sokolstvem, 
vládou, armádou, legionáři a rozličnými spolky a organisacemi. Veliký počet občanstva 
s obnaženou hlavou přihlížel průvodu, jež ubíral se ulicemi Vítěznou, po mostě Legií, 
Národní třídou, Jungmannovou, Žitnou a Sokolskou. Průvod trval přes pět čtvrtí hodiny. 
Vzpomeneme-li ještě i těch, co byli doma u rozslasných11 přijímačů, v mysli provázeli rakev 
náčelníka, snadno pochopíme, že 6. červen byl smutečním dnem národa. V průvodu 
zařaděno vojsko. Československá armáda prokázala vděčnost svému spolutvůrci 
vojenskými poctami, které určeny pro generály. Za záplavou květů a věnců táhlo šest 
černých koní rakev s tělem nám drahým. Státní vlajka kryla rakev na znamení, že odchází 
velký občan. Na mírovém náměstí rozloučilo se sokolstvo se svým drahým vůdcem a do 
krematorium doprovodila jej sokolská jízda a předsednictvo Č. O. S. Ve čtvrtek ráno bylo 
tělo jeho spopelněno. Obřadům přítomni zástupci veřejnosti a příbuzní. 

Skláníme se hluboce před památkou velikého bratra sokola. 

 

Místní školní rada v Hostivici uspořádala slavnost 200 letého založení školy. V pořadu 
slavnosti uspořádal spolek divadelních ochotníků Jos. K. Tyl v Hostivici v sobotu dne 
9. června divadelní představení „Psohlavci“ od Al. Jiráska. V neděli 10. června 1934 v nové 
škole výstavu prací žáků a obecních kronik. 

 

V neděli dne 10. června 1934 súčastnili se dorostenci naší jednoty veřejného cvičení 
Sokola v Dobrovízi. Tam cvičili skupiny na bradlech s pěkným úspěchem. Skupiny nacvičil 
br. Hradil. Súčastnilo se 19 dorostenců. 

 

V řadě slavností školy uspořádán v sobotu dne 16. června v sokolovně přátelský 
večer učitelů a žáků, kteří zde učili a do školy chodili. V neděli dne 17. června 1934 
dopoledne slavnostní valnou hromadu školních rad obecné a měšťanské školy a odpoledne 
průvod žactva obcí do sokolovny. Zde uspořádána učitelstvem „Besídka žactva“. Podniky 
byly hojně navštíveny. Další činnosti Zdar! 

                                                 
11  Míněno: rozhlasových. 
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Veřejná cvičební hodina uspořádána byla cvičitelským sborem Sokola v neděli dne 
24. června 1934 na letním cvičišti u Sokolovny s následujícím pořadem: 

Dopoledne zkoušky všech složek. 

Odpoledne ve 2 hodiny průvod s hudbou z Husových sadů na cvičiště. Zde přednesl 
bratr vzdělavatel Fr. Bočinský vhodný proslov, po kterém proveden pořad cvičení: 
1. Hry nejmenších žáků. 
2. Prostná žaček. 
3. Hra žáků vyšší oddíl. 
4. Prostná žaček vyšší oddíl. 
5. Prostná žáků vyšší oddíl. 
6. Hry žáků vyšší oddíl. 
7. Prostná dorostenek. 
8. Skupiny dorostenců na bradlech. 
9. Nářadí žen a dorostenek. 
10. Ukázka cvičební hodiny mužů. 
11. Nářadí dorostu a členstva. 
12. Prostná žen. 
13. Závěrečný obraz. 

Po ukončení cvičení v sále taneční veselice při hudbě bratra Jana Kůrky. 

Provedení cvičení bylo uspokojivé, počasí celý den příznivé. Zdar! 

Cvičení provedlo 17 členů, 15 dorostenců, 51 žáků, 20 žen, 35 dorostenek 
a 95 žákyň. 

 

Důstojným způsobem oslavily osvětová komise obce Hostivice a obce Litovice 
památku Mistra Jana Husa v předvečer jeho svátku ve čtvrtek dne 5. července 1934 
v 8 hodin večer. Pořad. Před osmou hodinou naplnilo členstvo spolků prostranství před 
radnicí v Hostivici.12 Po uspořádání průvodu pochod s hudbou do sousední obce Litovice, 
kde konal se na prostranství před státním velkostatkem tábor lidu. Spolky a občanstvo 
přítomné ve velkém počtu uvítal pan starosta Litovic Antonín Tejnor. Pěvecký spolek Bendl 
z Hostivice zapěl příslušné sbory, po těchto zahájil tábor br. Alois Saifrt jménem 
sdružených osvětových komisí. Předal pak slovo slavnostnímu řečníkovi p. […] Sporkovi 
z Prahy. Tento promluvil věcně na théma: „Naše doba a Mistr Jan Hus“. Po přednášce, jež 
vyslechnuta byla s velikým zájmem obecenstva, zapěl pěvecký kroužek zpěv „Kdo jste Boží 
bojovníci“ a hudba zahrála hymnu. Po tomto byl tábor br. Saifrtem ukončen. Hudební sbor 
zahrál pak několik skladeb koncertu, načež se obecenstvo v klidu rozešlo do svých 
domovů. 

 

V pátek dne 6. července 1934 súčastnili krajského sletu Sokolstva v Ústí nad Labem 
z naší jednoty sestra Božena Kučerová, br. Josef Bartoš a Jarda Kučera. 

 

                                                 
12  Od roku 1932 hostivický obecní úřad sídlil v budově Husovo nám. čp. 59. 
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V sobotu dne 18. srpna 1934 v 8 hodin večer uspořádal vzdělávací sbor členskou 
schůzi spojenou se školou pro nové členy a složením sokolského slibu. Schůzi zahájil 
br. vzdělavatel Frant. Bočinský proslovem o činnosti sokolské a povinnostech sokolských. 
Br. Bartoš starší promluvil „O Tyršovi“. Br. náčelník Kučera „O kázni a práci v sokolovně“. 
Sestra náčelnice Ludmila Durasová13 nastínila v řeči své organisaci sokolskou. Po 
vyslechnutí přednášek složili přítomní noví členové slib sokolský na prapor jednoty do 
rukou bratra místostarosty Matěje Tůmy. Po složení slibu zapěna společně státní hymna 
a pak schůze doslovem bratra vzdělavatele ukončena. 

Spějme dál, stále dál. 

 

V neděli dne 26. srpna 1934 pořádala tělocvičná jednota Sokol v Ruzýni slavnost 
připnutí stuh na prapory dělostřeleckých pluků čís. 1 a 101 v Ruzýni za účasti Sokolstva, 
selské jízdy, jízdních odborů, sportovních klubů, občanských organisací a spolků. 
Odpoledne veřejné cvičení a jízdecké závody.  

Z naší jednoty súčastnilo se této slavnosti a cvičení 16 bratří v kroji, 12 žen v kroji 
slavnostním a národním. Sestry v kroji národním tančily moravskou besedu. 22 dorostenců 
cvičilo zvláštní skupiny na bradlech. Cvičení toto bylo dle úsudku krásně provedeno. 

Oslava národního svátku 28. října 1934 v Hostivici. 

Předvečer svátku dne 27. října uspořádal cvičitelský sbor Sokola slavnostní akademii 
v tělocvičně s pořadem hudebním, pěveckým a tělocvičným. Před pořadem proslovil řeč 
o 28. říjnu v naší době bratr vzdělavatel Frant. Bočinský. Pořad byl pěkně proveden 
a návštěva obecenstva byla dosti četná. Účinkoval též pěvecký spolek „Bendl“. 

Osvětové sbory obcí Hostivice a Litovice uspořádaly společnou oslavu 28. října 
s tímto pořadem: V devět hodin dopoledne sraz súčastněných spolků a korporací na 
Husovu náměstí před radnicí. Seřadění průvodu a odchod s hudbou ku pomníku padlých, 
položení kytice, vzpomínka a odchod do obce Litovic. Zde zahájen byl předsedou 
osvětového sboru tábor lidu. Pěvecký spolek Bendl přednesl vhodné sbory. Za zvuku 
národní hymny vztýčena státní vlajka. Školní mládež zasadila připravené stromky. 
Odpoledne provedla za vedení svých učitelů v sokolovně akademii při hojné účasti 
obecenstva. Slavnost ukončena večer biografickým představením filmu: „Na záp. frontě 
klid“. 

 

Pořadatelský odbor jednoty uspořádal v sobotu dne 1. prosince 1934 v 8 hodin večer 
v tělocvičně divadelní představení „Láska na konci vesnice“. Veselohra o třech jednáních. 
Hra byla pečlivě vypravena, svědomitě nastudována a těšila se dosti hojné návštěvě 
obecenstva. Těšíme se, že to bude častěji. 

 

V sobotu dne 8. prosince 1934 provedena byla v sokolovně Mikulášská zábava 
s pořadem veselým a tancem. Obě tyto zábavy provedeny byly za režie bratra Jos. Bartoše 
mladšího. Mnoho zdaru ku další práci. 

                                                 
13  Přestože byla Durasová náčelnicí Sokola a učitelkou v hostivické škole, její křestní jméno se objevuje 

v sokolských zápisech jen velmi výjimečně a ve školní kronice vůbec. 
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O druhém svátku vánočním dne 26. prosince 1934 uspořádal sbor cvičitelský 
žákovskou besídku ve 2 hod. odpoledne v sokolovně s pořadem tělocvičným a zábavným. 
Ku pořadu připojena vánoční nadílka. Dítky sokolské byly poděleny ovocem, cukrovím 
a školními potřebami. O uspořádání nadílky postaral se pořadatelský sbor jednoty. 

 
Osvětová komise a sdružené spolky v Hostivici uspořádaly v sobotu dne 22. prosince 

1934 v 8 hod. večer v sokolovně oslavu 100letého trvání naší národní hymny „Kde domov 
můj“ s tímto pořadem: 
1. Zahájení oslavy před. osv. komise br. Saifrtem. 
2. […] přednesl pěvecký spolek Bendl. Živý obraz uspořádal cvič. sbor Sokola. 
3. Slavnostní řeč – pan […] Hořejší, učitel v Hostivici. 
4. Kde domov můj za doprovodu piana br. Fr. Vrzal. 
5. Báseň R. Medka „Vlasti“, pan učitel Hořejší. 
6. „Orám – Spojme se“, pěv. spolek Bendl. 
7. Ukončeno zapěním národní hymny, přednesl pěvecký spolek „Bendl“ z Hostivice. 

Slavnosti zúčastnili se spolky: Hostivít s praporem, Odbočka rotmistrů, sbor dobro-
volných hasičů a velké množství obecenstva. 

Země česká domov můj! 

 

V pondělí dne 31. prosince 1934 v 8 hodin večer uspořádal odbor pořadatelský 
v sokolovně Silvestrovskou zábavu s pořadem zábavným a tancem. O dobrou zábavu 
a humor postarali se členové jednoty za řízení bratr Jos. Bartoše mladšího. Zábava se 
vydařila a byla tentokrát dosti četně navštívena. 

 

Dle záznamů bratra matrikáře čítala jednoty naše ku dni 31. prosince 1934 členů 
236, mužů 164, žen 72. 

 

V měsíci listopadu 1934 zřízen byl v Sokole odbor kanadského hockey. Předsedou 
zvolen bratr […], jednatelem br. […] a pokladníkem br. […]. V této době počali bratři 
upravovati kluziště dole na cvičišti. Práce se jim nedařila, neboť nemrzlo, až po novém 
roce příštího roku. 
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1935. 

 
Tělocvičná jednota Sokol v Hostivici uspořádala v sobotu dne 12. ledna 1935 

v 8 hodin večer v tělocvičně XIII. Šibřinky. Ráz: „Na lesní mýtině“. Navrhl a zpracoval 
br. Frant. Pechlát. Tance nacvičil sbor cvičitelský jednoty. Režii vedl br. Frant. Bočinský. 
Účinkovalo přes 50 osob při provedení scény. Úpravu jeviště namaloval s velikou ochotou 
br. [František] Hofman. Na lesní mýtině usadila se tlupa mladých veselých hochů, trampů. 
Postavili stany, rozdělali ohně a veselé písně zahlaholily lesním tichem. Tím byli vyrušeni 
lesní mužíci se svým pánem, vládcem lesa. Tento poslal své sluhy shlédnout, kdo ruší 
posvátné ticho lesů. Lesním mužíkům se zalíbil volný život lidí, trampů. Zavolali svého 
vládce, který chtěl zpočátku trampy svou mocí potrestati. Po vzájemné dohodě nechal se 
pak udobřiti a ukázal dobrým hochům divy svého království. Na lesní mýtině rozproudil se 
rej světlušek, tance fialek, motýlů, lesních žen atd. Trampové byli okouzleni touto ochotou 
a nadšeni krásou lesního života; ukázali své sportovní umění. Tím byla celá věc ku dobru 
všech urovnaná a účinkující odebrali se pak do sálu na šibřinky, kde v tanečním veselí 
setrvali mnozí až do ranních hodin. 

 

V pátek dne 18. ledna 1935 otevřeno bylo nově upravené kluziště na cvičišti Sokola. 
V neděli dne 20. ledna 1935 konány dva zápasy hockeyové. Dopoledne Sokol Hostivice – 
Sokol Libeň. Odpoledne Sokol Hostivice – Sokol Roztoky. Na to přišlo v týdnu teplé počasí, 
led roztál a naděje hockeystů rozpadla se vniveč. Doufáme, že se to napraví. 

 

Valná hromada Sokola konala se v neděli dne 3. února 1935 ve 3 hodiny odpoledne 
v tělocvičně za přítomnosti 96 členů, a sice […] žen a […] mužů. Za župu přítomni sestra 
Bledková […], bratr Bíža […], okrskový důvěrník a bratr Lankaž […]. Schůzi zahájil za 
nemocného bratra starostu Tom. Chlupatého bratr náměstek Matěj Tůma. Po zahájení 
věnována vzpomínka v tomto roce zesnulým bratrům Jindrovi Vaníčkovi, Vincenci 
Štěpánkovi a našemu bratru Petru Hnízdilovi. Čten zápis z loňské valné hromady, jež 
schválen. Pak čteno poslání Č. O. S. ku valným hromadám jednot. Vzato ku vědomosti. 
Podány obsáhlé zprávy činovníků, z těch některé s pečlivostí byly sledovány a s potleskem 
schváleny. Pak předneseny referáty zástupců župy, v těchto podněcováno členstvo ku 
usilovné práci, ku zdaru župního sletu v Praze. Přikročeno ku volbám výboru na příští rok 
1935. Přečtena kandidátní listina a po rozhovoru ujednáno voliti aklamací. Dle tohoto 
navrženi a zvoleni: 
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Starosta br. Tomáš Chlupatý, 
I. náměstek br. Matěj Tůma, 
II. náměstek br. Josef Bartoš, 
náčelník br. Hradil, 
náčelnice sestra Fr. Cílková, 
vzdělavatel […] 

Členové výboru bři: Josef Thoma, Ferd. Hyml, Frant. Zicha, Dr. Hugo Houba, Frant. 
Hofman, Rudolf Suchý, Figar, Josef Saifrt, Jan Krejcar, Boh. Mach, Jan Kohoutek, Václav 
Kraus. 

Náhradníci: Frant. Kubr, Josef Malý, Boh. Černý, Stan. Saifrt, Jiřina Tomanová, Pospíšilová. 

Účetní dozorci: Zikán Josef, Saifrt Alois, Tomek Matěj. 

Smírčí soud: Sýkora Bohuslav, Kohoutek Jan, Suchá […], Bartošová Berta, Krejcarová […] 

Bio odbor: Tůma M., Langr Leo, Ing. Kohoutek Jos., Tomek Ant., Thoma Jos., Krejcar Jan. 

Po ukončení volby projednány ještě podané návrhy a valná hromada doslovem bratra 
Tůmy sokolským Na zdar! ukončená. 

 

Na počest 85. narozenin a jmenin presidenta republiky Tomáše G. Masaryka uspořá-
dal Sokol a Osvětový sbor obce za spoluúčinkování pěveckého spolku „Bendl“ v sokolovně 
ve čtvrtek dne 7. března 1935 v 8 hodin večer slavnostní akademii. 

Pořad: 
1. Proslov br. Hořejší. 
2. B. Smetana: Slavnostní sbor – Bendl. 
3. Recitace: sestra Cílková. 
4. Skupinová devítka – dorostenky. 
5. Dvě české pohádky – žákyně. 
6. Lesklé tyče – dorostenci. 
7. Solový výstup (housle) br. Zd. Busínský. 
8. B. Smetana: Večerních písní – žákyně. 
9. Z moravských dvojzpěvů – sestry. 
10. Živé obrazy – muži. 
11. Rytmická rej s guirlandami – ženy. 
12. A. Otčenášek: Rytmický valčík č. 3 – solo tančí Libuše Vrzalová, řídí s. Cílková. 
13. J. B. Foestr: „Mé orné půdy každý hon“, zpívá pěv. sbor Bendl. 
14. Závěrečný obraz: Hold p. Presdentovi. 

Zakončeno hymnou, zpívá pěvecký spolek „Bendl“. 

Přítomni zástupci obce, spolků a hojně obecenstva. 

Ve středu večer dne 6. března 1935 v předvečer 85. narozenin pana presidenta 
zažehl sbor dobrovolných hasičů v Hostivici oheň poblíže nového hřbitova. Zde ku 
shromážděnému obecenstvu promluvil příhodný proslov starosta sboru bratr Antonín Hakl 
z Hostivice. 

Mimo toho uspořádalo rodičovské sdružení při škole v Hostivici v neděli dne 3. března 
v 10 hodin dopoledne v sokolovně slavnostní akademii s bohatým pořadem. 
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Učitelské sbory školy obecné a měšťanské uspořádali na počest narozenin pana 
presidenta ve středu dne 6. března 1935 v 8 hodin dopoledne pro žactvo slavnostní 
akademii v sokolovně. Pořad byl velice bohatý a vzorně provedený.  

Zájem obecenstva byl dosti veliký a podniky hojně navštíveny. 

 

Ochotnický kroužek Sokola sehrál v sobotu dne 16. března 1935 v 8 hodin večer 
v sokolovně divadelní hru „Jeho poslední flám“. Režii vedl bratr Bartoš Jos. mladší. 
Dekorace upravil br. Fr. Hofman. Divadlo bylo pěkně provedeno, ale návštěva byla malá. 

 

Anděl smrti zavřel knihu života a práce sokolské: skončila svoji pouť pozemskou 
v úterý dne 19. března 1935 o 9 hodině ranní ve věku 26 let naše milá sestra Magdalena 
Hofmanová roz. Hymlová. Tělesná schránka její převezena z kladenské nemocnice ve 
čtvrtek dne 21. března 1935 do Hostivice a zde ve 4 hod. odpoledne pohřbena. Jednota 
súčastnila se pohřbu ve velkém počtu členstva, dorostu a žactva.  

Památka a vzpomínka Tvá bude Tobě navždy zachovaná. 

 

V sobotu dne 13. dubna 1935 v 9 hodin dopoledne uspořádal bio odbor předvedení 
filmu „Divoký náklad“ pro školní mládež. Nádherný přírodní poučný snímek. Představení 
hojně navštíveno. 

Dne 22. dubna 1935 v pondělí velikonoční uspořádal ochotnický kroužek Sokola 
v osm hodin večer divadelní představení „Pan učitel“ od Jos. Týneckého. Za vedení br. Jos. 
Bartoše mladšího. Návštěva byla hojná a provedení pěkné. Zdar! 

Dne 1. května uspořádal pořadatelský sbor májový taneční vínek. 

V neděli odpoledne dne 12. května 1935 sehrálo žactvo obecné školy v Hostivici 
v sokolovně vlasteneckou pohádku „Princezna zlatohvězdka“. Napsal Č. Habart. Účinkovalo 
65 dítek za vedení uč. sboru. Uspokojivě provedeno a četná návštěva. 

Ochotnický kroužek Sokola sehrál v neděli dne 26. května 1935 v 8 hod. večer 
divadelní představení „Půlnoční vlak“. Děj ze života podloudníků. Divadlo bylo dějem 
zajímavé. Návštěva přiměřená. 

V sobotu dne 25. května 1935 uspořádal biografický odbor pro školní mládež dvě 
představení, a sice v 9 hod. dopoledne pro žactvo školy obecné a v 1 hod. odpoledne pro 
žactvo školy měšťanské. Představen film „S kamerou nad zemí i pod mořem“. Krásné 
letecké snímky a snímky sfilmované skutečně pod mořem. Česká úprava Dr. Svára. Večer 
v 8 hod. předveden film pro obecenstvo. 

Osud vyrval národu Genia. 

Ve středu dne 29. května 1935 zemřel v Benešově rektor pražské konservatoře 
Dr. H. C. Jos. Suk, hud. skladatel. Byl převezen do Prahy, kde vystaven v pantheonu nár. 
musea. Pohřeb pořádán v pondělí dne 3. června 1935 do rodné jeho obce v Křešicích 
u Benešova. V tento den loučil se český lid s mrtvým velikánem, jež odkázal národu 
mnohé nádherné skladby hudební. Sokolstvu odkázal slavný vítězný pochod „V nový 
život“. 
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Veřejná cvičební hodina Sokola v Hostivici uspořádaná byla cvič. sborem v neděli dne 
9. června 1935 s tímto pořadem: 

Dopoledne zkoušky všech cvičenců 

Odpoledne ve 2 hodiny průvod ze statku br. starosty Tom. Chlupatýho na cvičiště. 
Proslov br. Hořejšího. 
I. Žactvo hry závodivé. 
II. Žáci prostná. 
III. Žačky prostná. 
IV. Dorost různosti. 
V. Dorostenky prostná. Dorostenci prostná. 
VI. Dorostenky a ženy nářadí. 
VII. Dorostenci a muži nářadí. 
VIII. Ženy prostná. 
IX. Muži prostná. 
X. Závěrečná skupina. 

Cvičení zúčastnilo 51 žáků, 95 žaček, 19 dorostenců, 35 dorostenek, 20 žen a 18 mu-
žů. Provedení cvičení bylo zdařilé. Krásné teplé počasí nám přálo tak, že i byla dosti četná 
návštěva.  

Jako hosté cvičilo také jedno družstvo žen a více bratrů z Ruzýně. Na zdar! 

I. Sokolský slet na státním stadionu na Strahově v Praze! 

Sokolská župa Podbělohorská uspořádala v neděli dne 16. června 1935 svůj župní 
slet na Masarykově státním stadionu na Strahově.  

Po polední prošel Prahou průvod žactva, dorostu a členstva, jež vítán byl četným 
obecenstvem, které vrou[bi]l ulice, kudy se průvod ubíral.  

Před obecenstvem, jehož se sešlo přes 11 000, ve kterém byli četní zástupci úřadů, 
města Prahy, 28. pěš. pluku Tyrše a Fügnera, četní členové předsednictva a náčelnictva 
Č. O. S., rozvíjel se pořad sletu, který vyplněn byl původními tělocvičnými skladbami žup. 
pracovníků. V průvodu šlo 979 žáků, 1 235 žákyň, 22 vlajek žactva, 274 dorostenců, 
425 dorostenek, 12 vlajek dorostu, 600 mužů, 407 žen v kroji se 17 prapory. Cvičilo 
960 žáků a žákyň společná cvičení, 1 213 starších žákyň prostná, 334 žáků prostná. 
Společných cvičení dorostenek súčastnilo se 515 cvičících, dorostenců cvičilo 390. Zvláštní 
vystoupení mělo 64 starších mužů. Na vysokých kladinách cvičilo 96 dorostenek. Žen 
s kuželi cvičilo 692. Mužů 528. 

Župní slet měl skvělý průběh a krásnou návštěvu obecenstva. Z jednoty naší 
súčastnilo se: 7 bratří v kroji, cvičilo 9 prostná a 10 dor. prostná. 

 

V sobotu dne 29. června 1935 a v neděli dne 30. června 1935 súčastnilo se z jednoty 
naší 8 dorostenců sletu kraje pražského v Táboře. 
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V předvečer památky dne Mistra Jana Husa uspořádaly osvětová komise obce 
Hostivice a Litovice dne 5. července 1935 v 8 hod. večer slavnost s tímto pořadem: 
Sdružené spolky z Litovic seřadily se v Litovicích a přišly na seřadiště u školy v Hostivici. 
Zde také shromáždily se spolky z Hostivice. Společným průvodem došly obcí na prostran-
ství před sokolovnou. Zde zahájil tábor lidu br. Al. Saifrt přiměřeným proslovem a pak ujal 
se slova řečník br. Hořejší. Promluvil slovy upřímnými o památce M. Jana a přítomné době. 
Sbor pěvců zazpíval píseň. Po skončení řeči zapěl sbor hymnu a br. předseda osv. komise 
Al. Saifrt ukončil tábor, vyzval přítomné, aby se súčastnili divadelního představení, které 
v rámci této oslavy pořádá v tělocvičně Sokola Hostivice. 

 

Sokolského sletu v Táboře ve dni 6. – 7. července súčastnilo se 9 mužů. 

 

V rámci oslavy památky Mistra Jana Husa uspořádal dramatický kroužek Sokola 
v pátek dne 5. července v 9 hodin večer v tělocvičně divadelní představení „Mistr Jan 
Hus“, dram. báseň od Jos. Kaj. Tyla za režie br. Jos. Bartoše ml. Divadlo bylo uspokojivě 
provedeno a těšilo se tentokráte hojné návštěvě. Představení toto bylo určeno sehráti na 
cvičišti, v přírodě, ale citelné chladno, silný studený vítr tuto myšlenku zničil. 

 

V úterý dne 27. srpna 1935 zemřel v Praze bratr Josef Krejčík, zahradník v Hostivici. 
Pohřeb jeho konal se v sobotu dne 31. srpna ve 3 hodiny odpoledne na hřbitov v Jenči-
Litovice. Jednota súčastnila se v obleku občanském s odznakem „Na stráž“. 

Buď čest památce Tvojí! 

 

V neděli dne 8. září 1935 uspořádal vallybolový14 odbor Sokola turnaj o pěkné ceny. 
Turnaj se vydařil. Vedoucí turnaje byl br. Lad. Dlabač. 

V neděli dne 15. září súčastnilo se členstvo jednoty veřejného cvičení Sokola Řepy. 
Z jednoty naší cvičilo 8 bratrů, 6 žen, 15 dorostenců a 5 dorostenek. 

V neděli dne 22. září 1935 uspořádal Sokol v Ruzýni společně s vojenskou posádkou 
v Ruzýni závody v jízdě na koních a ukázky tělocvičné. Z jednoty naší cvičili 2 bratři, čtyři 
byli pořadatelé. 

 

Ve středu dne 25. září 1935 měli bratři odcházející na vojnu poslední cvičení ve 
vojenském výcviku. S odcházejícími rozloučil se srdečně br. ing. Josef Kohoutek, který 
cvičení toto obětavě vedl. 

V sobotu dne 28. září 1935 uspořádal Sokol na rozloučenou s bratry branci taneční 
zábavu. Při této rozloučil se s bratry vzdělavatel bratr Kaplánek. Přejeme jim mnoho zdaru 
v novém životě. 

 

                                                 
14  Správně: volejbalový. 
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Slavnost 28. října v Hostivici. 

Osvětové sbory obcí Hostivice a Litovic usnesly se na společné oslavě národního 
svátku 28. října 1935. Společně se zástupci spolků uspořádán pořad slavnosti, který musel 
být v den slavnosti změněn, jelikož neustálý déšť provedení pořadu znemožnil. Po změně 
proveden pořad slavnosti následovně: 

V devět hodin dopoledne sešly se spolky z Hostivice před radnicí v Hostivici, odsud 
průvod s hudbou do sokolovny. Později, když déšť neustával, přišly i spolky z Litovic. 
V sokolovně uvítal shromážděné předseda osvětového sboru br. Al. Saifrt. Pak vztýčena 
státní vlajka. Hymnu zapěl pěvecký spolek „Bendl“. Příslušnými sborem spolku Bendl 
zahájen pořad a slavnostní řeč přednesl br. řídící učitel Jos. Bohuslav. Pak následoval 
projev zástupce strany komunistické pana Václava Stehlíka z Hostivice. Strana tato se 
prvně súčastnila slavnosti společně s praporem. Za občanstvo z Litovic promluvil pan 
Antonín Tejnor, starosta. Po projevu zapěl příslušný sbor pěv. spol. Bendl. Na ukončení 
zapěna společně hymna. Doslovem br. Saifrta slavnost ukončena a shromáždění odebralo 
se ku pomníku padlých. Zde učiněna vzpomínka padlým přednesem příslušné básně 
a položena ku pomníku kytice. Tím slavnost ukončena. 

 

Tělocvičná jednota „Sokol“ v Hostivici uspořádala v neděli dne 10. listopadu 1935 
v sokolovně Akademii členstva a dorostu.  

Pořad: 
1. Proslov: br. vzdělavatel. 
2. Valse triste – dorostenky. 
3. Zpěv Rusalky – dorostenka. 
4. Ať vlast zavolá – dorostenci. 
5. Hrazda – muži. 
6. Tance na národní písně – ženy. 
7. Melodram – ženy. 
8. Bojová devítka – muži. 
9. Šestice – dorostenky. 
10. Obětní tance bohů – ženy. 
11. Bradla – dorostenci. 
12. Dvojzpěv – ženy. 
13. Závěrečná skupina. 

Celý pořad akademie pěkně proveden. Obecenstvo ve velkém počtu se dostavilo 
a neúnavnou práci cvičitelského sboru shlédlo s uspokojením. Na zdar! 

 

V neděli dne 14. listopadu počalo se v sokolovně hráti divadlo loutkové za vedení 
br. Jana Krejcara a Josefa Bartoše staršího. Zdar. 

Divadelní odbor Sokola sehrál v neděli dne 24. listopadu 1935 v 8 hod. večer 
v sokolovně divadelní představení „Lojzička“. Opereta ve třech dílech s 8 obrazy, za režie 
br. Jos. Bartoše. Divadlo bylo zdařile provedeno. Před úplně vyprodaným domem sehráno 
a na žádost obecenstva v neděli dne 1. prosince 1935 po druhé se zdarem opakováno. 
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V pondělí dne 9. prosince 1935 ve 4 hodiny ráno zemřel ve věku 75 let v Sobíně náš 
milý bratr Josef Kalous, zakladatel a druhý starosta Sokola v Hostivici. 

Tělesná schránka zesnulého byla ve středu 11. prosince 1935 po vykonaných 
obřadech na novém hřbitově v Sobíně do rodinné hrobky ku věčnému spánku uložena. 
Členstvo súčastnilo se hojném počtu v obleku občanském a 4 bratři v kroji jako čestná 
stráž. U hrobu rozloučil se za jednotu se zesnulým vhodnou řečí bratr vzdělavatel Josef 
Kaplánek. 

Spi sladce! 

Historický den. 

V sobotu dne 14. prosince 1935 v poledních hodinách na zámku v Lánech oznámil 
pan president republiky T. G. Masaryk předsedům sněmoven a vlády své rozhodnutí, že se 
vzdává svého úřadu presidenta pro svoje stáří. 

Rozhodnutí toto bylo vládou přijato a české veřejnosti v sobotu o 16. hodině 
odpoledne rozhlasem oznámeno. Český lid byl tímto rozhodnutím hluboce dojat, dobře 
vědom, že stojíme na prahu nových historických událostí v republice. 

Odešel nám president dobrovolně ku hluboké lítosti celého národa. Odchází veliký, 
milovaný jako vždy. Pokud budeme žít, budeme jej vzpomínat: Masaryka, presidenta 
Osvoboditele. Jméno to zůstane nám drahé v duších i srdcích našeho národa. 

 

Volba nového presidenta republiky stanovena na středu dne 18. prosince 1935 
dopoledne ve Vladislavském sále na hradě pražském. Za neobyčejné účasti členů 
národního shromáždění zvolen presidentem 340 hlasy Dr. Eduard Beneš. Všech přítom-
ných členů bylo 440 a odevzdáno bylo 340 hlasů pro Dr. Ed. Beneše, pro Dr. Němce 
24 hlasů a 76 lístků prázdných. Volba byla přijata velikým potleskem. 

Po tomto přiveden nově zvolený president do shromáždění a složil slib. Byl pak celým 
shromážděním pozdraven. Shromáždění pak zazpívalo národní hymnu „Kde domov můj“, 
„Nad Tatrou sa blýská“. Shromáždění ukončeno. 

Na presidentské křeslo posvěcené jednou z největších postav našich dějin přichází 
Dr. Eduard Beneš, ministr zahraničí. Tak rozhodla vůle zástupců lidu, stalo se tak po přání 
presidenta Osvoboditele Tom. G. Masaryka. 

 

O vánočních svátcích 1935 dne 26. pros. uspořádáno pro žactvo sokolské biografické 
představení „Pantáta Bezoušek“. Zdarma na místo obvyklé nadílky. 

Na ukončení roku uspořádal Sokol dne 31. ledna15 1935 Silvestrovskou zábavu. Pořad 
byl dosti pestrý, dosti přesně provedený. Návštěva byla četná. Řídil br. Ferd. Černý. 

Tím ukončen rok práce v jednotě. Zdar! 

 

Dle zápisů br. matrikáře čítala jednota ku dni 31. prosince 1935 členů 229, 162 mužů 
a 67 žen. 

                                                 
15  Správně: prosince. 
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1936. 

 
Prvním podnikem Sokola v novém roce byl maškarní ples, který uspořádal odbor 

pořadatelský v sobotu dne 11. ledna 1936 v 8 hod. večer v tělocvičně. Tentokrát upuštěno 
od pořádání šibřinek, neboť nepředvídané okolnosti přinesly v tomto změnu. Zábava tato 
se vydařila, masek bylo slušný počet, návštěva průměrná. Veselá nálada byla až do rána. 
Zdar! 

 

Sokolská župa Podbělohorská uspořádala v neděli dopoledne dne 19. ledna 1936 
náhlý sraz členstva. Dostavilo se k němu 864 mužů z celé župy. Sraz oznámen rozhlasem 
na 24 hodiny napřed. Přesto dostavil se plný počet členstva. To jest důkaz pohotovosti 
a spolehlivosti sokolského členstva. Sraz byl v sedmi střediscích. Z těch odešlo členstvo dle 
pokynů doručených, do dvou proudů, které nakonec se sešly v Ruzýni. Tam byly projevy 
náčelníka župy bratra Švermy, starosty Schwarze a dr. Křováka za výbor pro zvýšení 
brannosti lidu. Pak si účastníci prohlédli kasárny dělostřeleckého pluku č. 1 a 101. Nakonec 
zkusili účastníci, jak chutná vojenský oběd. Pak rozchod do svých domovů. 

Z jednoty naší dostavilo se 23 bratří. Na zdar. 
 

V neděli dne 26. ledna 1936 ve 3 hod. odpoledne uspořádal vzdělávací sbor jednoty 
členskou schůzi. Přítomno bylo 63 členů, žen a mužů. Sestry a bratři, kteří prodělali nově 
školu sokolskou, skládali svůj slib sokolský do rukou br. starosty na prapor sokolský. Po 
složení slibu vypracován návrh na volby výboru ku valné hromadě na rok 1936. Po tomto 
ukončena schůze zapěním národní Hymny. Na zdar! 

 

Valná hromada Sokola konala se v neděli dne 2. února 1936 ve 2 hod. odpoledne za 
přítomnosti 104 členů. Za předsednictvo župní přítomen br. starosta Karel Schwarz 
a br. Sladký. Za branný výbor br. dr. Křovák. Schůzi zahájil bratr místostarosta Matěj 
Tůma, uvítal přítomné a vzpomenul v roce tomto zemřelých sestry Magdalény Hofmanové, 
bratra Josef Kalouse a bratra Josefa Krejčíka. Povstáním přítomných uctěná jejich 
památka. Přečteno poselství Č. O. S. ku valným hromadám jednot. Zápis o minulé valné 
hromadě čten a schválen. Podány obsáhlé zprávy všech činovníků, jež byly schváleny. Dle 
návrhu členské schůze podána kandidátní listina na provedení voleb výboru na r. 1936. 
Volby byly dle této provedeny aklamací. Zvoleni byli: 
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starostou br. Tůma Matěj. 
I. náměstkem br. Bartoš Josef st. 
II. náměstkem br. Saifrt Alois. 
náčelníkem br. Hofman František. 
náčelnicí sestra Cílková Františka. 
vzdělavatel br. Kaplánek František. 

Výbor: Zicha Frant., Hyml Ferd., Dr. H. Houba, Suchý Rud., Saifrt Josef, Černý Boh., Mach 
Boh., Kohoutek Jan, Kučera Jar., Chrastný Josef, Figar Štěpán, Kubr Frant., Škvor Josef. 

Náhradníci: Saifrt St., Pospíšilová R., Šafařík Frant., Toman Norbert, Mansfeld Jos., 
Bratrych Karel. 

Účetní dozorci: Zykán Josef, Krejcar Jan, Zimák Mirek. 

Po ukončení voleb přednesli bratři župy své projevy a poukázali na podniky v tomto 
roce pořádané a pobízeli členstvo k usilovné práci sokolské. Promluveno o návrzích 
podaných valné hromadě, usneseno, tyto by provedl výbor. Doslovem bratra starosty 
valná hromada sokolským Na zdar ukončená. 

 

V pátek dne 6. března 1936 v 6 hodin večer uspořádal Osvětový sbor obecní 
v sokolovně na oslavu 86. narozenin presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka akademii za 
spoluúčinkování pěveckého spolku Bendl a žactva obecné školy. 

V sobotu dne 7. března 1936 v 9 hodin dopoledne v sokolovně uspořádal učitelský 
sbor školy měšťanské Besídku s bohatým obsahem poučným a zábavným. Oba podniky 
byly dosti četně navštíveny. 

V pořadí oslav 86. narozenin presidenta Osvoboditele uspořádal Sokol v tělocvičně 
v sobotu dne 7. března 1936 v 8 hodin večer divadelní představení populární hry „Jízdní 
hlídka“ za režie br. Josefa Bartoše mladšího. Všichni herci sprostili se svých úloh se 
zdarem. Obecenstvo svou návštěvou vyplnilo celé hlediště. 

V rámci oslav narozenin presidenta uspořádal cvičitelský sbor Sokola dvě Besídky 
žactva v neděli dne 15. a 22. března 1936 v tělocvičně. Bohatý pořad tělocvičný a zábavný 
přivábil hojnost obecenstva do obou besídek. Zdar. 

 

Dne 4. dubna 1936 zemřel bratr Josef Dvořák, mistr kovář v Hostivici. Pohřbu jeho 
súčastnilo se členstvo v hojném počtu s odznakem „Na stráž“ v pondělí dne 5. dubna 1936 
ve 3 hod. odpoledne v Hostivici. Odešel člověk dobrý a přítel myšlenky sokolské. Buď 
památka jeho zachována. 

 

Divadelní odbor Sokola uspořádal v neděli dne 12. dubna v 8 hodin večer v sokolovně 
divadelní představení „Čertovo kolo“, veselohra. Režii vedl bratr František Tupý. Divadlo 
sehráno uspokojivě a obecenstva bylo přítomno dosti. Zdar! 
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Vzdělávací sbor Sokola uspořádal v sobotu dne 25. dubna 1936 v 8 hodin večer 
v tělocvičně členskou schůzi. Přítomno bylo 55 členů a 32 dorostu. Schůzi zahájil 
br. vzdělavatel Kaplánek, uvítal přítomné, objasnil účel schůze a předal slovo bratru 
Spilkovi, zástupci žup. předsednictva. Tento promluvil o postupu myšlenky sokolské a 
zakládání jednot sokolských na Slovensku a Podkarpatské Rusi. Řeč jeho vyslechnuta 
s velikou pozorností. Hlavní referát „Zájezd Sokolstva na Slovensko v r. 1936“ podal bratr 
župní vzdělavatel Josef Bartoň z Kněževsi. Řeč jeho plná bratrského povzbuzení ku 
vzájemnosti Československé jednoty a poukázání na všecky krásy krajů slovenských zajisté 
nadchla mnohého ku účasti na pořádaném zájezdu. Přednášející byl za svůj referát odmě-
něn potleskem. Schůzi ukončil bratr vzdělavatel sokolským Na zdar. 

Župní jarní výlet do Vodochod v neděli dne 10. května 1936. 

Sokolská župa Podbělohorská pořádala jarní výlet za nevlídného deštivého počasí 
plného mlhy a bláta. Účast na výletu byla slabší, než bylo žádáno, zato ale Ti, jež byli 
přítomni, splnili svoji sokolskou povinnost. Výletu súčastnilo se 320 bratří v kroji, tolikéž 
i v obleku občanském, na 200 sester nekrojovaných a více dorostu sokolského. Když pak 
po poledni zazářilo slunéčko do přírody, vlilo radost a veselost do sokolského shromáždění. 
Zahájen sokolský tábor, na kterém promluvil br. župní starosta a župní náčelník. Srdečná 
zábava a sokolská hudba udržovala pravé sokolské veselí až do odchodu do svých 
domovů. Z jednoty naší súčastnilo se 14 mužů, 2 sestry a 2 dorostenky. 

 

V plném jaru života opustil naši sokolskou rodinu náš bratr Jan Zicha, syn továrníka 
v Hostivici. Zemřel náhle v pátek v 10 hodin dopoledne dne 22. května 1936. Tělesná 
schránka zesnulého byla dne 25. května dopoledne po vykonání církevních obřadů 
převezena do Olšan a tam ve 3 ½ hod. odpoledne do rodinného hrobu uložena. Pohřbu 
v Hostivici súčastnilo se členstvo jak muži i ženy v hojném počtu. 

Spi klidný sen! 

 

Dne 23. května 1936 v 7 hod. večer sehrálo v sokolovně žactvo měšťanské školy 
v Hostivici div. představení „Honza v zakletém zámku“. Řídila paní učitelka R. Kožušníková. 

 

V jarém mládí života svého opustil naší rodinu sokolskou náš bratr Oldřich Holeček, 
syn žel. zřízence v Hostivici. Zemřel 24. května 1936 v 10 hod. večer. Pohřbu jeho 
28. května 1936 ve 3 hodiny odpoledne súčastnilo se členstvo v hojném počtu na nový 
hřbitov v Hostivici. Spi sladce! 

 

Domácí veřejné cvičení Sokola konalo se v neděli dne 14. června 1936. Dopoledne 
konaly se zkoušky všeho členstva na cvičišti. Odpoledne ve 2 hodiny zahájen průvod všeho 
členstva jednoty od nové školy obcí na cvičiště u sokolovny. Cvičení zahájeno proslovem 
bratra vzdělavatele ku shromážděným a pak pokračováno v ustanoveném pořadu. Celkem 
cvičilo 12 bratří prostná, 23 žen prostná a nářadí. Dále cvičilo 11 dorostenců, 
20 dorostenek prostná a závody ve hrách. Dále 108 žákyň a 39 žáků prostná a závodivé 
hry. Pořad ukončen pěknou skupinou všeho členstva. 
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Mimo to cvičilo více bratří a sester jako hosté z Ruzýně, Řepů, Chýně a Jenče. Počasí 
bylo pěkné, návštěva občanstva hojná, tak byl výsledek veškeré práce jak po stránce 
technické i finanční uspokojivý. Cvičení ukončeno večer sokolskou veselicí. Zdar! 

 

Dne 28. června 1936 oslavila Nezávislá jednota Legionářů v Hostivici své 10leté 
trvání zvláštní slavností. Sokol súčastnil se v kroji 9 členů a ještě více členy v občanském. 
Na zdar! 

 

Československá Obec Sokolská uspořádala ve dni 26. června až 2. července 1936 
zájezd sokolských žup na Slovensko a do Podkarpatské Rusi. Sokolská župa Podbělohorská 
jela v tyto dni do Kremnice, Báňské Bystřice, Tisovce, Filakova a Lučence. Z jednoty naší 
súčastnilo se tohoto zájezdu 10 bratří, 4 dorostenci, 12 žen a 1 dorostenka vesměs v kroji. 
Na zájezd tento na krásné Slovensko účastníci vzpomínají a také nezapomínají. Zdar! 

Slavnost památky mistra Jana Husa v Hostivici a Litovicích. 

Na základě usnesení společné schůze osvětových sborů obcí Hostivice a Litovic sešly 
se spolky a organisace na náměstí před radnicí v Hostivici. Zahájen přiměřeným zpěvem 
průvod, který se odebral do Litovic. Na návsi v Litovicích uspořádán tábor lidu, kde 
promluvil bratr řídicí učitel Josef Bohuslav na théma „Pět set let kompaktát“ – „Památka 
M. J. Husa v dnešní době“. Přiměřené zpěvy zapěl sbor žen a mužů pěveckého spolku 
„Bendl“ z Hostivice. Tábor, který čítal asi 500 účastníků, zakončen byl státní hymnou. 

Milujte se, pravdy každému přejte. Mistr Jan Hus. 

 

Veřejného domácího cvičení v Ruzýni súčastnilo se z naší jednoty 8 mužů, 15 žen, 
5 dorostenců a 6 dorostenek. Cvičení konalo se dne […] Zdar! 

 

Pořadatelský odbor Sokola uspořádal v neděli dne 16. srpna 1936 odpoledne na 
letním cvičišti v sokolovně letní slavnost s hudebním a zábavním pořadem a příslušnými 
atrakcemi. Velké pozornosti u malých i větších těšila se nově upravená lanová dráha, 
střelnice o ceny a mnoho jiné. Při pěkném počasí se slavnost vydařila. Zakončená byla 
večer veselicí v sokolovně. 

Výtěžek věnován dle usnesení nově zřízenému „spolku pro postavení nové tělocvičny 
Sokolu.“ Mužně vpřed. 

 

V rámci oslav dne 28. října uspořádal bioodbor Sokola ve dny 27. a 28. října 1936 
biografické slavnostní představení filmu „Milan R. Štefánik“. Před předvedením filmu 
promluvil „O významu dne 28. října 1918“ bratr vzdělavatel Frant. Kaplánek. Obě 
představení těšila se hojné návštěvě občanstva. 

 

Den brannosti v Hostivici dne 20. září 1936 na cvičišti Sokola v Hostivici. 
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Den 28. října v Hostivici. 

Osvětová komise obce Hostivice usnesla se s ostatními zástupci spolků na tom, že 
letošní oslavu národního svátku svobody dne 28. října 1936 oslaví samostatně sama 
v Hostivici s tímto pořadem. 

V 9 hodin dopoledne shromáždili se účastníci u nádraží, sestaven průvod. Pochodem 
na náves ku pomníku padlých. Zde položen věnec květin. Pěvecký spolek „Bendl“ přednesl 
vhodné sbory a řídicí učitel br. Josef Bohuslav slavnostní řeč ke dni 28. října. Slavnost 
ukončena zapěním státní hymny. 

Jednota súčastnila se slavnosti v kroji i v občanském v hojném zastoupení jak mužů, 
žen i dorostu a žactva. Zdar! 

 

Na ukončení roku uspořádal Sokol ve čtvrtek dne 31. pros. 1936 v 8 hodin večer 
v sokolovně silvestrovský večer. Pestrý pořad večera obstarali ochotní bratři a sestry 
jednoty. Zábava byla dosti hojně navštívena a celým provedením návštěvníky uspokojila. 
Vpřed do práce v novém roce. 

 

Dle zápisů bratra matrikáře čítala jednota ku dne 31. pros. 1936 236 členů, a to 
165 mužů a 71 žen. […] dorostenců, […] dorostenek. […] žáků, […] žákyň. 
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1937. 

 

XIV. šibřinky Sokola v Hostivici.  

V sobotu dne 9. ledna 1937 večer uspořádal pořadatelský odbor jednoty za 
součinnosti cvičitelského sboru v tělocvičně XIV. šibřinky. Ráz: „Z luhů slovanských“. 
Napsal a na scénu upravil br. Ing. Josef Kohoutek. Dekorace maloval br. Fr. Hofman. 
Světlo řídil br. Zdeněk Tomek. Tance nacvičili bratři a sestry: Vrzalová M., Cílková Fr., 
Váchalová M., Saifrt St., Najman Zd., Závora V. Provedlo celkem 60 účinkujících. Na pianě 
doprovázel br. Jos. Saifrt. Děj scény: Slované žijí ve své pravlasti v pokoji a míru. Později 
odcházejí někteří kmenové hledat nových sídlišť. V boji s nepřátelskými Němci zanikají 
Polabští Slované. Čechové usazení v Čechách a na Moravě přijímají křesťanství a tím 
vstupují mezi jiné vzdělané státy evropské. Později český lid rozbroji, válkami zdolán 
bojuje za své přesvědčení, až přišla Bílá Hora a Lipany. Přichází naši buditelé, pak válka 
světová, která přervala všecky styky slovanských národů. Po ukončení litice válečné 
povstávají Slované k novému životu a podávají si ruce k nové práci. Sokolství pojí 
slovanské národy v novém bratrství, k novému boji ku hájení své vlasti proti odvěkým 
nepřátelům. Po ukončení scény rozproudil se veselý taneční rej až do ranních hodin. Zdar! 

Šibřinková scéna byla v neděli odpoledne dne 10. ledna opakovaná pro mládež 
i dospělé za dobrovolné vstupné. Obecenstvo bylo hojně zastoupeno. 

 

Valná hromada Sokola konala se v neděli odpoledne dne 31. ledna 1937 v tělocvičně. 
Přítomno bylo celkem 87 členů, a to […] bratří a […] žen. Za bratrské předsednictvo župy 
přítomni bratři […] 

Valné shromáždění řídil bratr starosta M. Tůma. Vzpomenuto zemřelých členů 
a věnována jim vzpomínka povstáním. Čteno poselství Č. O. S. ku valným hromadám 
jednot. Podány obsáhlé zprávy činovníků, které schváleny. Pak podány obsáhlé referáty 
zástupců župních. Vykonány volby výboru na r. 1937 a po ujednaném návrhu zvoleni: 
Starosta br. Tůma Matěj. 
I. náměstek br. Bartoš Josef. 
II. náměstek br. Saifrt Alois. 
vzdělavatel br. Kaplánek Josef. 
náčelník br. Hofman František. 
náčelnice sestra Gottvaldová Růž. 

Výbor: br. Saifrt Stan., Kučera Jar., Hyml Ferd., Dr. H. Houba, Mansfeld Jos., Hůrka 
Rudolf, Chrastný Josef, s. Cílková Fr., Škvor Josef, Mach Boh., Tomek Antonín. 
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Náhradníci: Bratrych K., Černý Bohumil, Kůrka Jan, Kubr František, Závora Václav, Toman 
Josef. 

Po ukončení voleb zaveden rozhovor, podány nové návrhy a přikázány ku provedení 
novému výboru. Po tomto byla valná hromada doslovem bratra starosty a sokolským 
pozdravem ukončena. 

 

V pondělí dne 22. února 1937 v 7 hodin ráno zemřela v Sokole Pražském Dr. h. c. 
sestra Renata Tyršová, dcera Jindřicha Fügnera a choť Dr. Miroslava Tyrše, zakladatelů 
Sokola. 

Pohřeb konal se v pátek 26. února 1937 ve 3 hod. odpoledne z tělocvičny Sokola 
Pražského do vinohradského krematoria, kde bude zesnulá zpopelněna v sobotu odpoled-
ne. Pohřbu súčastnili se význačné osobnosti z kruhů politických, vojenských a sokolských, 
aby vzdali čest památce velké ženě národa našeho. 

 

Divadelní kroužek členů Sokola uspořádal v sobotu dne 27. února 1937 v 8 h. večer 
Jana Štrausse operetu „Netopýr“. Dirigent Kaplánek Josef, zpěvy nacvičil br. Jos. Saifrt 
a Kaplánek, sbory nacvičil br. Karel Bratrych, světlo obstaral br. Zdeněk Tomek, výpravu 
jeviště obstaral br. Fr. Hofman. Režii vedl br. […] Škvor. Celá hra byla svědomitě nacviče-
na s dobrým úspěchem provedena. Všecka místa byla úplně vyprodaná a hra opakovaná 
v neděli odpoledne o 3. hod. zase při vyprodaném domě. Představení tomuto přítomen byl 
náš milý starosta župní bratr Karel Schvarz. Úspěch morální i finanční byl uspokojivý. 

  

Žactvo obecné školy a osvětová komise obecní v Hostivici uspořádaly na oslavu 
87. narozenin presidenta osvoboditele večer dne 6. března v sále u Neradů16 „Besídku“ 
s bohatým pořadem a přednáškou br. Jos. Bohuslava „Masaryk genius práce“. Pěvecký 
spolek „Bendl“ spestřil pořad několika sbory. Přítomní byli zástupcové národních spolků, 
žactva a obecenstvo. Přítomno bylo asi 100 osob. 

Dohrál dobrý kapelník. 

Dne 4. dubna 1937 zemřel v Drahelčicích a 6. dubna pochován na hřbitově 
hořelickém okres Kladno br. Antonín Rybář, obchodník a kapelník. Bezmála půlstoletí 
působil v celém našem kraji jako vzorný kapelník, který schopností a pílí utvořil ze svého 
hudebního sboru těleso daleko známé a hledané. Nad jeho hrobem promluvilo několik 
zástupců korporací. Na jeho přání byla mu do rakve dána taktovka, kterou dlouho řídil svůj 
sbor. S bratrem Ant. Rybářem odešel i kus naší minulosti. Přejme mu, aby ty krásné 
melodie, jimiž tolik srdcí oblažil, i jemu zněly blaženě tam na věčnosti.  

Spi sladce! 

V jednotě naší po dlouhou řadu let se svojí hudbou při zábavách, cvičeních a slavnos-
tech hrával ku spokojenosti a pobavení občanstva. Pro krásné výkony hudební byl velice 
hledaným kapelníkem. 

 

                                                 
16  Čsl. armády čp. 22 a 105. 
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Branný sraz Sokolstva 

konal se dle nařízení Č. O. S. v neděli dne 18. dubna 1937 v jednotách celé republiky. 
Počátek byl ve 2 hod. odpoledne vztýčením státní vlajky, hymnou a proslovem náčelníka 
a náčelnice Čsl. obce sokolské. Členstvo, dorost i žactvo jednoty naší sešlo se na cvičišti, 
vyslechlo proslov zasílaný rozhlasem z Tyršova domu a proveden další pořad. Po ukončení 
tohoto rozešlo se členstvo i mládež ven do okolí, aby splnili další pořad srazu. Ženy zůstaly 
v sokolovně, vyslechly přednášku sestry náčelnice a po ukončení této uklidily tělocvičnu. 
O šesté hodině byl návrat na cvičiště, kde doslovem br. […] branný sraz ukončen. 
V jednotě naší súčastnilo se srazu 122 bratří, […] sester, 34 dorostenců, […] dorostenek, 
65 žáků a […] žákyň. 

Celková účast z 50 žup byla 3 184 jednot, mužů 166 950, žen 81 186, dorostenců 
42 785, dorostenek 44 597, žáků 94 362, žákyň 101 036. 

 

Osvětová komise obce Hostivice a žactvo obecné školy uspořádaly v sokolovně 
v sobotu odpoledne dne 22. května 1937 besídku na oslavu narozenin pana presidenta 
Ed. Beneše s pořadem hudebním a pěveckým. 

V sobotu odpoledne 29. května 1937 a v neděli dne 30. května ve 2 hod. odpoledne 
uspořádal učitelský sbor měšťanské školy v sokolovně besídku na oslavu narozenin pana 
presidenta Ed. Beneše s bohatým pořadem hudebním a pěveckým. 

Obě besídky byly hojně navštíveny jak mládeží tak i obecenstvem. 

 

Ku vzpomínce 45 let trvání založení naší jednoty uspořádal divadelní odbor jednoty 
divadelní představení Aloise Jiráska „Lucerna“ v sobotu dne 5. června večer a v neděli dne 
6. června ve 2 hod. odpoledne a v 8 hod. večer v tělocvičně. Režie: br. Jos. Škvor. Scénu 
upravili br. Fr. Hofman a R. Hůrka. Osvětlení br. Ing. Lad. Dlabač. Provedení této hry bylo 
dobré a obecenstvo bylo zajisté uspokojeno. Další práci zdar! 

 

Na oslavu svého 45 letého trvání pořádal Sokol v Hostivici v neděli dne 20. června 
1937 Veřejné domácí cvičení. Pořad. 

Dopoledne od 8 hodin zkoušky. 

Odpoledne ve 2 hodiny průvod s hudbou ze statku br. Tom. Chlupatýho na cvičiště 
u sokolovny  
1. Proslov br. vzdělavatele Kaplánka. 
2. Hry nejmenších žáků a žaček. 
3. Prostná vyššího stupně žákyň. 
4. Prostná vyššího stupně žáků. 
5. Ráno gymnastika – žákyně a hra dorostenců. 
6. Nářadí – muži a dorostenci. 
7. Nářadí – ženy a dorostenky. 
8. Rej dorostenců na kolách. 
9. Prostná dorostenky. 
10. Prostná ženy. 
11. Zborovská devítka muži. 
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V přestávce mezi číslem 5 a 6 ukázka hry košíková – dorostenci 
12. Společný odchod všech složek. 

Celkem cvičilo […] bratrů, […] sester, […] dorostenců, […] dorostenek, […] žáků 
a […] žákyň. Počasí bylo příznivé, provedení cvičení po stránce tělocvičné uspokojivé. Po 
stránce finanční dobré. Zdar! 

Vzpomínka 20 výročí bitvy u Zborova.  

Ve čtvrtek dne 1. července 1937 v 6 hod. večer shromáždila se místní posádka 
a obecenstvo na cvičišti Sokola a vyslechli radiem vysílaný průběh slavnosti zahájení 
zborovských oslav, která se konala na náměstí Staroměstském v Praze. V 9 hodin večer 
súčastnil se Sokol v kroji i občanském obleku průvodu pořádaném v Hostivici všemi spolky 
i místní vojenskou posádkou. V pátek ráno v 8 hod. přehlídka vojska na nám. Husově. 
Projev bratra majora Jos. Chrastného. V sobotu večer v 8 hod. v sokolovně ochotníci čsl. 
Obce Legionářské sehráli divadlo „Zborovští“ za hojné účasti obecenstva. V neděli ráno 
dne 4. července 1937 v 9 hodin shromáždili se občané a spolky národní u nádraží. 
Uspořádán průvod ku pomníku padlých na náměstí. Zde zapěl pěvecký spolek „Bendl“ 
případné sbory. Projev spisovatele bratra Josefa Kvapila. Uložení prstě z bojišť Francie, 
Itálie a ze Zborova do pomníku. Projev p. pl. br. Josefa Kováře. Odevzdání uložené prsti 
do ochrany místní obci. Ukončení slavnosti státní hymnou. Odpoledne konal se v Husových 
sadech na náměstí koncert. Večer sehráli ochotníci po druhé divadelní hru „Zborovští“ 
v dělnickém domě v Litovicích. 

Oslava památky Mistra Jana Husa v Hostivici. 

Sdružené národní spolky za vedení osvětové komise v Hostivici uspořádaly v pondělí 
dne 5. července 1937 v 8 hodin večer slavnost s tímto pořadem. Sraz spolků před nádra-
žím, lampionový průvod na hřiště sportovního klubu „U Bažantnice“. Na místě zapálena 
hranice, při které promluvil příhodnou řeč br. předseda osvětové komise Jos. Bohuslav. 
Příhodné sbory zapěl pěvecký spolek „Bendl“ z Hostivice. Účast občanstva byla početně 
veliká. 

Pravdu braň až do smrti. Jan Hus. 

 

V pátek dne 3. září 1937 po páté hodině odpoledne zemřel po dlouhé trapné nemoci 
náš milý bratr František Zicha, továrník v Hostivici ve věku 48 let. Tělesná schránka 
zesnulého byla v pondělí dne 6. září 1937 ve 4 hod. odpoledne z domu smutku vyzdvižena, 
do krematoria v Praze Vinohrady převezena. V úterý dne 7. září o 10 hod. dopol. po 
vykonaných obřadech zpopelněna. 

Jednota naše ztrácí v zesnulém dobrého člena, zdatného pracovníka sokolského. 

Vděčná vzpomínka naše bude mu vždy zachována. 
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V úterý dne 14. září 1937 ve 3 hod. 29 m. ráno zemřel náš první president republiky 

československé Tomáš G. Masaryk na zámku v Lánech. 

Tělo zesnulého balsamováno a pak v hudebním sále zámku vystaveno po tři dny. 
V této době tisíce věrných občanů přišlo vzdáti čest památce drahého zesnulého. 

V pátek po 7 hodině byla tělesná schránka přivezena přes Unhošť, Hostivici, Břevnov 
do hradu pražského. Na této cestě čekalo množství lidu, aby spatřili rakev s ostatky 
drahého zesnulého. V Hostivici čekalo na tento vzácný okamžik příjezdu sta občanů 
a spolků. Sokolů v kroji bylo mužů 17 a žen také 17. Průvod přejel Hostivici v 9 hod. večer.  
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Kolem 10 hodiny dospěl průvod do Prahy. Ve hradě pražském rakev uložena na katafalk 
v Plešníkově17 síni. Tam putovalo po dva dni, tři noci tisíce věrných Čechů, aby vzdali čest 
a poklonili se památce drahého našeho Osvoboditele. V úterý dopoledne konal se 21. září 
1937 vlastní pohřební průvod ze hradu ulicemi hlavního města na nádraží Wilsonovo 
a odtud zvlášť upraveným vlakem na hřbitov do Lán. V celé délce trati čekali občané a na 
nádražích shromážděné korporace a spolky, aby naposledy shlédli rakev s ostatky velikého 
našeho presidenta. V Hostivici projížděl tento vlak ve ¾ na 5 odpoledne. Přišli jsme 
naposledy shlédnout rakev zesnulého. Vlastní pohřeb konal se v Lánech v hodinách 
večerních při osvětlení. 

Pohřbu presidenta Tom. G. Masaryka súčastnili se zástupci mnoha států evropských 
i daleké ciziny. President Republiky, zástupci sněmoven, vojenské moci a všech úřadů, 
jakož i tisíce občanů všech stavů národa. 

Nehynoucí památka Tvá drahý náš Osvoboditeli zůstane po všecky doby našich 
srdcích uchovaná. 

 

Obec Hostivice, místní osvětová komise a sdružené korporace uspořádali na paměť 
zesnulého presidenta Osvoboditele Pietní Vzpomínku v pondělí dne 20. září 1937 v soko-
lovně v 8 hod. večer. Účinkoval pěvecký spolek „Bendl“. Pořad večera byl pěkně proveden. 
Návštěva občanstva byla četná. 

Sokolský slib nových členů. 

V sobotu dne 25. září 1937 v 8 hod. večer uspořádal výbor jednoty slavnostní 
členskou schůzi, při které noví členové složili slib sokolský do rukou br. starosty. 
I. Pořad schůze zahájil projevem br. starosta Mat. Tůma. 
II. Státní hymna – pěvecký spolek „Bendl“. 
III. Skládání slibu. 
IV. Projev bratra vzdělavatele. 
V. „Svoji k svému“, sbor pěv. spol. Bendl. 
VI. Beseda přítomných. 

Zahájení slavností X. sletu všesokolského v Praze. 

Česká Obec Sokolská zahájila X. slet všesokolský dne 26. října 1937 vysláním 
poselství z nádvoří Tyršova domu v Praze do 10 míst na hranicích naší republiky. Poselství 
pro první trať Praha–Děčín převzal první běžec z rukou náčelníka Č. O. S. br. Dr. Klingra 
v 8 hod. večer a vedla přes Malou Stranu, Pohořelec, Břevnov, Bílou Horu, Hostivici 
a Unhošť, kde na křižovatce u nádraží převzala poselství župa Budečská. Na této cestě 
súčastněny byly jednoty: Praha III., Praha IV., Břevnov, Střešovice, Bílá Hora, Ruzyň, 
Liboc, Hostivice, Unhošť a Kyšice. V Hostivici probíhala štafeta přes náměstí Husovo v 8 h. 
34 m., kde jí převzal br. Alois Saifrt mladší. Jednota naše stavěla celkem 17 běžců. Na 
trati, pokud vedla úsekem naší župy, súčastnilo se celkem 856 sokolských účastníků, 
305 běžců, 90 mužů, 68 žen, 96 dorostenců, 46 dorostenek. 

                                                 
17  Správně: Plečnikově. 
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Župní běh rozestavený zahájen byl 28. října 1937 v 10 hodin dopoledne na 
prostranství před sokolovnou v Dejvicích za účasti mnoha příslušníků Sokola a četného 
občanstva, do všech jednot v župě posláno slavnostní poselství. Do jednoty naší doručeno 
v 11 hod. 20 min. před polednem, kdy sestra Libuše Vrzalová odevzdala poselství 
v pouzdře br. starostovi Mat. Tůmovi a shromážděnému členstvu. Večer téhož dne 
poselství přečteno při pořádané akademii Sokola. 

Oslava památného dne 28. října 1918 v Hostivici dne 28. října 1937. 

Sdružené spolky sešly se v tento den na prostranství před nádražím v Hostivici 
v 9 hodin dopoledne. Sestaven průvod shromážděných a pochodem se bral obcí na 
náměstí Husovo ku pomníku padlých. Zahájen tábor lidu, položeny květy ku pomníku. 
Pěvecký spolek „Bendl“ zapěl případný sbor. Shromáždění pak vyslechli slavnostní řeč 
bratra řídicího učitele a předsedy osvětového sboru Josefa Bohuslava z Hostivice. Po 
ukončení řeči zapěl spolek „Bendl“ Hymnu a případný sbor. Tím byla oslava ukončena. 

 

Tělocvičná jednota „Sokol“ v Hostivici uspořádala ve čtvrtek dne 28. října 1937 
v sokolovně na oslavu národního svátku Akademii členstva a dorostu za účasti pěv. spol. 
„Bendl“ v Hostivici. Dirigoval br. Kaplánek. 

Pořad: 
1. Jindřich Jindřich: Udeřila naše hodina. Sbor. 
2. Cvičení na švédských lavičkách – dorostenci. 
3. Cvičení s tyčemi – dorostenky. 

Čtení župního poselství. 
4. Cvičení prostná – muži. 
5. Rytmický valčík – dorostenky. 
6. K. Bendl: Svoji k svému – sbor. 
7. České národní tance – dorostenky. 
8. Erbenova devítka – dorostenci. 
9. J. C. Sychra: „Ten velký den“ – smíš. sbor. 
10. Vacková: Dumka – rytmický tanec. 

Pořad akademie pěkně proveden. Obecenstvo tento sokolský podnik hojně navštívilo. 

 

Pořadatelský odbor Sokola uspořádal v sobotu dne […] pros. 1937 v 8 h. večer 
v sokolovně mikulášský večer.  

V poslední den v roce v pátek dne 31. pros. 1937 silvestrovský večer s bohatým 
pořadem hudebním, zpěvem a tancem.  

Oba podniky byly dosti obecenstvem navštíveny. 

 

Dle záznamů bratra matrikáře čítala jednota ku dni 31. pros. 1937 253 členů, a to 
172 mužů a 81 žen, 48 dorostenců, 42 dorostenek, 55 žáků, […] žákyň.18 

„Spějme dál stále dál.“ 

                                                 
18  Údaje doplněny tužkou. 
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1938. 

 
Pracovní odbor Sokola uspořádal v sobotu dne 8. ledna 1938 v sokolovně XV. šibřinky 

ráz: „Na světelné vlně 1938“. Scénu upravil a napsal bratr František Pechlát, učitel. 
Provedení tanců nacvičila sestra Bož. Kučerová. Výpravu bratr Frant. Hofman. Světlo řídil 
br. Zdeněk Tomek. Děj scény předvede nejnovější vymoženosti světa – vidění do dálky či 
televizi. Hlasatel rozhlasové stanice upozorní předem na obrazy, která z různých končin 
světa budou zachyceny důmyslnými stroji a předvedeny ve zvuku, světle i barvách před 
zraky obecenstva. Předvedeny vlny rozbouřeného oceánu, rej racků na moři. Výjev ze 
života indiánů, závod v letu modré rajky. Objeví krásné tanečnice, sličné bajadéry. Na 
konec výjev ryze český. Scéna za doprovodu 24členného orchestru za řízení bratra 
Kaplánka pěkně provedena. Po ukončení scény rozproudila se veselá zábava až do rána. 

Scéna opakovaná v neděli dne 9. ledna 1938 ve 2 hod. odpoledne před hojnou 
návštěvou obecenstva. 

 

V sobotu dne 22. ledna 1938 svolal vzdělávací odbor členskou schůzi Sokola, kde 
upraven návrh na volbu správního výboru na rok 1938 a projednány některé návrhy ku 
valné hromadě. Schůzi předsedal bratr starosta M. Tůma a přítomno bylo celkem […] 
členů jednoty. Bratr jednatel podal vysvětlení na dotazy, jež týkají se sletových nařízení 
pro účast členstva na sletu. Po ukončení pak volného rozhovoru byla schůze členská 
ukončena sokolským „Na zdar!“ 

„Zdar X. sletu všesokolskému.“ 

Valná hromada Sokola  

konala se v neděli dne 30. ledna 1938 ve 2 hod. odpoledne za účasti […] členů. Valné 
shromáždění řídil br. starosta Tůma Matěj. Za župní předsednictvo přítomni br. Vild, sestra 
Bledková a br. Poláček. Před projednáváním pořadu vzpomněl br. starosta našich 
zesnulých v tomto roce a povstáním vzdána čest památce jejich. 

Pořad jednání. Přečteno poselství Č. O. S. ku valným hromadám. Podány zprávy 
o činnosti za uplynulý rok, jež vystihly povšechně činnost správního výboru, sboru 
cvičitelského, vzdělávacího odboru, pracovního odboru atd. Provedeny volby výboru na 
r. 1938 dle návrhu členské schůze ze dne 22. ledna. 
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Zvoleni jsou: starostou br. Tůma Matěj, 
I. náměstek br. Bartoš Josef st., 
II. náměstek br. Saifrt Alois starší, 
náčelník br. Hofman František, 
náčelnicí sestra Růž. Gotvaldová, 
vzdělavatel br. Kaplánek Jos. 

Výbor: Bohuslav Jos., Dr. Hugo Houba, Kůrka Frant., Kučerová Bož., Chrastný Jos., 
Mansfeld Jos., Langr Leo, Vrzalová Marie, Mach Boh., Thoma Josef, Saifrt Stan., Škvor 
Josef 

Náhradníci: Náprstek Josef, Suchý Rudolf, Verhauser Vilém, Dvořáková M., Kohoutek 
Josef, Hyml Ferdinand. 

Revizoři účtů: Šafařík František, Zikán Jos., Krajcr Jan. 

Biografický odbor: Tůma Matěj, Langr Leo, Tomek Ant., Suchý Rudolf, Kohoutek Josef, 
Thoma Josef. 

Po skončení volby promluvili ku členstvu zástupci župy. Nastínili přípravy ku X. sletu 
a napomínali všecky činovníky ku společnému pilnému nacvičování prostných sletových. 
Pak projednáno několik návrhů ku výboru a valná hromada bratrským „Na zdar!“ 
ukončena. 

 

Dne 26. března členská schůze večer po 8 hod. v sokolovně. Promluvil br. Josef 
Bohuslav „O brannosti a poměru armády ku občanstvu“. Dále bratr vzdělavatel Kaplánek 
„O současných otázkách v sokolstvu“. Schůze byla početně dosti navštívena a proslovům 
věnována pozornost. Zdar! 

 

Dne 11. dubna 1938 zemřel v obci Jenečku bratr Josef Horešovský starší, rolník 
a dlouholetý člen jednoty naší. Zesnulý byl štědrým podporovatelem jednoty v době stavby 
sokolovny. V době této daroval množství stavebního kamene, jež sám také ve své skále 
nalámal a na staveniště odvezl. Pohřeb zesnulého konal se ve čtvrtek dne 14. dubna 1938 
ve 3 hodiny odpoledne z Jenečka na hřbitov v Jenči. Pohřbu súčastnila se jednota velkým 
množstvím členstva v obleku občanském i v kroji. Památce zesnulého zachováme stálou 
upřímnou vzpomínku. 

 

V rámci oslav desátého sletu všesokolského a dvacetiletí trvání Republiky uspořádal 
Sokol veřejné cvičení domácí dne 15. května 1938 ve 3 hod. odpoledne na letním cvičišti 
u sokolovny. Pořad. Dopoledne zkoušky. Odpoledne ve 2 hodiny průvod všeho členstva 
z Litovic na cvičiště. Sraz u státního velkostatku. 
1. Vztyčení státní vlajky. 
2. Proslov Br. vzdělavatele. 
3. Hry nejmenších. 
4. Žáci – sletová prostná. 
5. Žákyně – sletová prostná. 
6. Žáci – sletová prostná. 
7. Dorost – nářadí. 
8. Dorostenky – slet. prostná. 
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9. Dorostenci – slet. prostná. 
10. Národní tance – ženy. 
11. Muži – nářadí. 
12. Sletová prostná – ženy. 
13. Sletová prostná – muži. 
14. Závěrečná skupina, odchod. 

Hudba p. kapelníka Hokůva. Večer taneční zábava. 

 

V neděli dne 5. června 1938 súčastnila se jednota veřejného cvičení V. okrsku naší 
župy v Červeném Újezdě – Svárově. Tamní jednota otevírala svoji tělocvičnu. 

 

Přiblížil se čas mohutných krásných slavností X. sletu všesokolského v Praze. Neděle 
29. května 1938 zahájila tyto slavnosti cvičením žactva škol národních a měšťanských na 
sletišti na Strahově. Ku dobrovolnému cvičení přihlásilo se přes 20 000 hochů a dívek. 
Vystoupení toto bylo největším vystoupením žactva v Evropě a ukázalo i úroveň tělesné 
výchovy na našich školách. Začátek cvičení zahájen holdem státní vlajce a uctěním 
památky presidenta Osvoboditele. Po provedení pořadu sestavena symbolická 20 trvání 
republiky a přednesením zvláštního sboru k účely tomu složeného od br. Jaroslava Seifrta, 
hudba Jar. Křičky tato první neděle sletová ukončena. Veřejnému cvičení žactva přihlíželo 
přes 170 000 diváků. 

V neděli dne 12. června 1938 veřejné cvičení studentstva středoškolského na sletišti 
na Strahově. Cvičilo […] studentů a […] studentek. Cvičení tomuto přihlíželo […] 
účastníků. Předvečer tohoto dne uspořádali středoškoláci průvod Prahou na hrad, aby 
vzdali čest presidentu Republiky. Odpolední pořad cvičení proveden dle přesného návrhu 
a ukončen symbolickým obrazem. Tohoto dne bylo cvičiště úplně vyprodáno a zaplněno. 

Druhá neděle sletová věnována sokolskému žactvu. První událostí dne 19. června 
1938 byl průvod Prahou od Pražského Sokola napříč Prahou na sletiště v počtu téměř 
30 000 účastníků. Průvodu přihlíželo tisíce občanů se slovy „Ať žijí“. Tak pozdravili Pražané 
své hosty nejmenší. Odpoledne počalo strhující cvičení žactva. Nápodobivé cvičení 
6 600 žáků a žákyň. Prostná 13 500 žákyň a 17 000 žáků. Tak podařilo se dáti těmto 
dítkám ukázku šťastného mládí, jehož jsme byli svědky. Celkem cvičilo 54 tisíc borců. Dále 
předvedlo 2 500 žáků ukázku cvičební hodiny v tělocvičně bez nářadí. Pořad ukončen 
provedením scény „Budovat a bránit“. Přítomno bylo na 180 000 návštěvníků. 

Slet sokolského dorostu ve dnech 26. – 29. června 1938 byl nejkrásnějším svátkem 
sletovým. Nejpůsobivější byla prostná dorostenek „Žluté kvítí“ od Matějovského, které 
s přesností zacvičilo 30 000 dorostenek. Prostná dorostenců: „V kázni, síle a svornosti 
budujeme vlasti stráž“ působila přesným, pružným provedením. Dále ukázala svou strhující 
krásu. 28. června 1938 průvod Prahou. Pochod 60 000 nadšených hochů a dívek Prahou 
byl strhující manifestací mládí, myšlenky sokolské a nadšení lásky k vlasti. V divácích 
vyvolal průvod tento bouřlivou odezvu. Odpolední cvičení uvedlo diváky v úplné nadšení. 
Při úplně zaplněném cvičišti zakončeno scénou „Budovat a bránit“. 
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Lví silou. 

9. V. 1969.  

V upomínku na znovuodhalení pamětní desky br. Fr. J. Pelzovi, 
učiteli a skladateli sokolské pochodové písně „Lví silou“. 

Slavnost znovuodhalení pamětní desky br. Františku Josefovi Pelzovi na budově MNV 
(bývalé škole)19 byla zahájena Sukovým pochodem „V nový život“, po němž pěvecký 
spolek „Bendl“ za řízení br. Bratrycha zapěl slavnostní „Věno“. Poté tajemník jednoty 
br. Jaroslav Kučera uvítal účastníky slavnosti v počtu asi 200 osob a požádal vzdělavatele 
jednoty br. Josefa Kaplánka o projev k odhalení desky. V projevu uvedl br. Kaplánek 
životní osudy, zájmy a záliby br. Fr. J. Pelze, zmínil se o důvodech, které vedly jednotu 
k prvotnímu odhalení této pamětní desky již v roce 1932, o jejím osudu za fašistické 
okupace a proč jednota přistupuje k znovuodhalení této desky. Po projevu za zvuku 
sokolské pochodové písně „Lví silou“ byla pamětní deska odhalena. Po projevech 
br. Somra, jednatele příprav. výboru ČOS a br. Novotného, jednatele býv. sokolské župy 
Podbělohorské a přečtení pozdravného telegramu od býv. členky naší jednoty ses. Heleny 
Tittelbachové ukončil br. Kučera tuto slavnost a vyzval účastníky a zástupce společenských 
organizací v Národní frontě o zápis do této pamětní knihy. Za zvuků sokolských pochodů 
se účastníci slavnosti pomalu rozcházeli. Z potomků br. Fr. J. Pelze se znovuodhalení jeho 
pamětní desky zúčastnila vnučka pí Lída Doušová (71 let), pravnučka pí Olga Veselá a tři 
prapravnučky Lída a Olga Patrná a Jana Manethová. 

                                                 
19  Husovo nám. čp. 59. 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada I – svazek č. 3 
Pamětní kniha Sokola Hostivice 1929–1938 a 1969–1982 89 
 

 

[1969.] 

Dne 20. června 1969 konala se v sokolovně „Členská beseda“, na které se sešlo 
kolem 100 příslušníků jednoty. Při účinkování pěveckého spolku „Bendl“, hudebního 
kroužku při závodním klubu místního závodu PRAGA, rozhovorech o činnosti Sokola a druž-
né zábavě prožili účastníci besedy dvě hodinky příjemného pobavení. 

 

Okresní výbor Českého tělovýchovného svazu Sokol Praha-západ uspořádal okresní 
soutěž v disciplinách sportovní gymnastiky (zimní část) dne 26. dubna 1969 a v lehké 
atletice (letní část) dne 22. června 1969, oboje v Radotíně. Závodů se zúčastnilo z naší 
jednoty v zimní části 3 mladší žákyně a 7 mladších žáků, v letní části pak 3 mladší žákyně, 
5 mladších žáků, 1 starší žákyně, 7 starších žáků, a to s dobrým umístěním. 

 

Okresní výbor ČTS Sokol Praha-západ uspořádal dne 22. listopadu 1969 v Radotíně 
u příležitosti 100. výročí organizované tělesné výchovy žen „Slavnostní akademii“. Na této 
akademii účinkovalo z naší jednoty 12 starších žáků a 12 starších žaček, kteří v pořadu 
předvedli ukázky nácviku prostných cvičení příslušné složky, chystané původně na 
IV. Československou spartakiádu (jejíž konání bylo schváleno ústředním výborem ČSTV 
v říjnu 1969), které však budou použity při okresní Tělovýchovné slavnosti na Zbraslavi 
v červnu r. 1970. Při této příležitosti byly cvičitelkám, které se zasloužily o rozvoj ženské 
tělovýchovy, předány v upomínku „Uznání“ a kytička. Z naší jednoty obdržely Uznání 
a kytičku dlouholeté cvičitelky s. Marie Vrzalová, Františka Řeháková, Věra Pavlová. 

 

Podle evidence jednoty čítala tato k 31. prosinci 1969 127 členů, 34 dorostence, 
51 žáků, 66 žen, 21 dorostenek, 48 žákyň, celkem 347 příslušníků jednoty. Jednota má 
k tomuto datu tyto odbory a oddíly: tělovýchovný odbor Sokol se 147 cvičenci, oddíl 
kopané s 90 členy, oddíl odbíjené s 18 členy a oddíl kulturistiky s 5 členy. 

 

V předposlední den roku, 30. prosince 1969 opustil maše řady dlouholetý a nejstarší 
člen jednoty br. Norbert Toman. Na poslední cestě na hostivický hřbitov doprovodilo jej 
mnoho členů naší jednoty a hostivických občanů. Čest Tvojí památce! 

 

V tomto roce v září zemřela dlouholetá členka naší jednoty s. Jindřiška Pelcová, se 
kterou se rozloučila za jednotu dlouholetá náčelnice s. Cílková Františka. Čest její 
památce.20 

 

                                                 
20  Dopsáno jiným rukopisem; F. Cílková se v té době již jmenovala Řeháková. 
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1970. 

Na výroční členské schůzi, která se konala 8. února 1970 v sokolovně, byl podán 
přehled o činnosti jednoty a jejich oddílů za rok 1969. Ježto podle jednacího řádu konají se 
volby jednou za 2 roky a volby byly provedeny na výroční členské schůzi v r. 1969, byly 
provedeny jen změny, které si vyžádala nemožnost vykonávati funkci u některých členů 
z různých důvodů. Výbor jednoty byl pro rok 1970 uspořádán takto: 
předseda: s. Vostatek Jaroslav MgPh. 
místopředseda: s. Cílek František 
tajemník: s. Kučera Jaroslav 
hospodář: s. Bucek Miloslav 
náčelnice: s. Pavlová Věra 
propag. vých.: s. Kaplánek Josef 
správce budovy: s. Justa Jaroslav ml. 
účetní: s. Málek Jaroslav 
matrikář: s. Uiberlay Ladislav 
zdravotník: s. Tomšík Stanislav 

Revizní komise: s. Řeháková Frant., Pelc Jindra, Procházka Václav. 

Výroční členskou schůzí přijaté usnesení k rozvoji tělovýchovy na rok 1970 bude 
pravidelně kontrolováno výborem jednoty. 

 

První etapa mezinárodního cyklistického Závodu míru Praha – Varšava – Berlín vedla 
12. května 1970 též přes Hostivici. Členstvo jednoty i občanstvo účastnilo se výzdoby obce 
a v hojném počtu vítalo na průjezdné trati účastníky závodu. 

 

Okresní přebor Českého tělovýchovného svazu Sokol Praha-západ pro rok 1970 
v zimní části – sestavy sportovní gymnastiky družstev a jednotlivců konal dne 18. dubna 
1970 v tělocvičně TJ Spartak Radotín, v letní části (atletika) pak 13. června 1970 
na novém stadionu TJ Spartak Radotín. Zimní části závodu zúčastnilo se z naší jednoty 
1 družstvo starších žákyň a mezi 11 družstvy umístilo se na šestém místě. V letní části pak 
závodilo 1 družstvo starších žáků s umístěním na druhém místě mezi 7 družstvy 
a 1 družstvo starších žákyň s umístěním na třetím místě mezi 8 družstvy. 

 

Okresní Tělovýchovné slavnosti (místo odvolané IV. Čs. Spartakiády) konaly se dne 
7. června 1970 na Zbraslavi za účasti 1 222 cvičenců a cca 2 000 přihlížejících za velmi 
krásného počasí. Z naší jednoty cvičilo 12 žen, 12 žáků starších a 50 žákyň starších a jako 
okresní činovníci působilo na slavnostech 5 členů jednoty. Celkovým počtem cvičenců 
umístila se naše jednota na 5. místě mezi 25 jednotami cvičícími na slavnostech. Uvedení 
činovníci, t. j. ss. Věra Pavlová, Ludmila Pokorná, Alena Volková, Bohumil Roubal 
a Jaroslav Kučera obdrželi od ÚV ČSTV „Čestný diplom“ za úspěšnou přípravu a organizaci 
Tělovýchovných slavností 1970. 

 

Dne 27. června 1970 rozloučili jsme se na místním hřbitově s dlouholetým členem 
a činovníkem jednoty s. Václavem Procházkou, který dlouhá léta stál v čele pořadatelského 
odboru jednoty. Na poslední cestě doprovodilo jej velké množství členstva. Čest Tvojí 
památce! 
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Během měsíců června až srpna byla provedena oprava drátěného oplocení letního 
cvičiště u sokolovny výměnou 23 poškozených drátěných polí a plot znovu natřen. Rovněž 
byla natřena plechová střecha nad oběma přístavky u sokolovny a střecha kotelny. Úhrada 
byla provedena z dotace, kterou nám poskytl okresní výbor České tělovýchovné organizace 
Praha-západ. 

 

Okresní školení cvičitelů (býv. pomocných cvičitelů) konalo se ve dnech 28. – 29. 
listopadu 1970 na Zbraslavi a 12. – 13. prosince 1970 v Suchdole. Z naší jednoty zúčastnili 
se tohoto školení 3 muži a 5 žen. Doškolení těchto cvičitelů v lyžování konalo se ve dnech 
18. – 20. prosince 1970 v Peci pod Sněžkou a zúčastnili se jej 2 muži. 

 

Na počátku prosince požádal hospodář jednoty s. Bucek o zproštění funkce z důvodů 
velkého zaneprázdnění jak v zaměstnání, tak v osobním životě. Na návrh ss. Pavlové 
a Justy byla do výboru kooptována s. Božena Kučerová, která dnem 8. prosince 1970 
funkci hospodáře převzala. 

 

Ku konci roku 1970 byla provedena výměna členských legitimací (kromě žákovských), 
o kterou se postarali z výboru jednoty ss. Pavlová Věra, Uiberlay Ladislav a Kučera 
Jaroslav. Po ukončení těchto prací se zjistilo, že k 31. prosinci 1970 má jednota 117 mužů, 
76 žen, 30 dorostenců, 14 dorostenek, 37 žáků a 47 žákyň, celkem tedy 321 příslušníků 
jednoty, t. j. o 26 příslušníků méně než koncem roku 1969. Ježto jsou ještě někteří 
členové, s nimiž nebylo možno z nejrůznějších důvodů o výměně hovořiti, doufáme, že 
během příštího roku se náš stav vyrovná, příp. i zlepší. 

 

Oddíl kopané konal svoji výroční schůzi 12. prosince v Děl. domě, kde předseda 
oddílu s. Kovalík21 podal přehlednou zprávu o činnosti oddílu za rok 1970 a o umístění jeho 
jednotlivých mužstev. Velkým úspěchem bylo probojování se A-mužstva z IB třídy do 
IA třídy, které po skončení podzimní sezony obsadilo 9. místo v tabulce. B-mužstvo 
obsadilo 7. místo, dorostenci 4. místo a žáci 1. místo ve skupinách, kde byli zařazeni. Po 
obsáhlé diskuzi k činnosti oddílu, výhledu do roku 1971 a provedených volbách byl 
postaven v čelo oddílu s. […]. 

 

Tělovýchovný odbor (býv. odbor ZTV) vyslechl přehlednou zprávu o činnosti odboru, 
přednesenou náčelnicí s. Pavlovou, na výroční schůzi odboru dne 11. ledna 1971 
v sokolovně. Po celkovém zhodnocení vykonané práce byly provedeny volby a zvoleni: 
za předsedu tělových. odboru s. Kučera Jaroslav 
za náčelníka s. Slavíček Miroslav 
za náčelnici s. Pavlová Věra 
za zapisovatele s. Štarmanová Naďa 

Pak s. Kučera nastínil plán činnosti odboru na rok 1971, který byl schválen. S radostí 
také konstatoval, že všechny cvičební složky odboru jsou v činnosti, s přáním, aby všichni 
vedoucí v nastoupené práci vytrvali. 

 
                                                 
21  Správně: Koválik. 
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1971. 

Již v úvodu roku vstoupila neúprosně do našich řad neúprosná Morana a vyrvala dne 
7. ledna 1971 z našeho středu dlouholetého člena a matrikáře jednoty s. Ladislava 
Uiberlaye, s kterým jsme se rozloučili dne 12. ledna v krematoriu v Motole. 

18. ledna doprovodili jsme na poslední cestě dlouholetou náčelnici naší jednoty 
s. Helenu Tittelbachovou, a to v Domažlicích, kde jmenovaná žila na odpočinku, kam se 
přijelo s ní rozloučit 45 jejich vrstevníků a vrstevnic z Hostivice. 

A již 23. ledna loučíme se na hostivickém hřbitově se s. Janem Švihálkem, dlouho-
letým členem jednoty, cvičitelem a členem výboru, a dne 2. února v motolském 
krematoriu se s. Františkem Šebestíkem, rovněž dlouholetým členem jednoty. 

Čest Vaší památce! 

30. dubna zemřel dlouholetý člen a zdravotník s. Václav Doskočil.22 

 

Výroční členská schůze jednoty konala se 17. ledna 1971 v sokolovně za účasti 
46 členů a 11 zástupců místních organizací. Za OV České tělovýchovné organizace Praha-
západ byl přítomen předseda Českého tělovýchovného svazu Sokol Praha-západ s. Babica. 
Zprávu o činnosti jednoty v roce 1970 přednesenou předsedou jednoty s. Vostatkem, 
zprávu hospodářskou přednesenou s. Kučerovou a zprávu revisní přednesenou s. Tom-
šíkem výroční schůze jednomyslně schválila. Diskuse se zúčastnilo 11 přítomných. 
Navržený plán činnosti na rok 1971 byl jednomyslně přijat. Volební komise, která 
připravovala kandidátní listinu, vyhověla přání s. Vostatka, dosavadního předsedy jednoty, 
aby nebyl již kandidován, neboť se stěhuje z Hostivice. Předložená kandidátka byla 
jednomyslně schválena a pro funkční období 1971–1972 byli zvoleni tito činovníci: 
předseda s. Pavlová Věra 
místopředseda s. Cílek František 
jednatel s. Kučera Jaroslav 
výchova a propagace s. Kaplánek Josef 
hospodář s. Kučerová Božena 
správce budovy s. Justa Jaroslav ml.  
účetní s. Málek Jaroslav 
za oddíl kopané s. Sláma Antonín 
za oddíl odbíjené s. Slavíček Miroslav 
za oddíl dívčí kopané s. Malík Zdeněk 

Revisní komise s. Tomšík Stanislav a s. Řeháková Františka 

Jako delegáti na okresní konferenci České tělovýchovné organizace Praha-západ, 
která se bude konat 24. dubna 1971 v Praze, byli navrženi a zvoleni s. Kučera Jaroslav, 
Sláma Ant. a Kučerová Božena. 

 

                                                 
22  Dopsáno jiným rukopisem. 
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Počátkem března odvolalo předsednictvo OV ČTO Praha-západ připravovanou 
konferenci okresního tělovýchovného svazu Sokol Praha-západ a jmenovalo přípravný 
výbor k přípravě nové konference a prozatímnímu vedení tělovýchovné činnosti na našem 
okrese. Do jeho čela byl postaven s. Jaroslav Kučera a jako hospodářka s. Věra Pavlová, 
oba členové naší jednoty. 

 

Se zřetelem na nové moderní provádění pohybové průpravy při hudbě byl zakoupen 
pro potřeby tělovýchovného odboru magnetofon zn. Tesla B5 v celkové částce 3 030 Kčs 
z prostředků jednoty. Zároveň se oddíl kopané pochlubil při zahájení jarní sezony novou 
sportovní výstrojí, jejíž koupě byla umožněna darem 3 000 Kčs od místního národního 
výboru. 

 

Tělovýchovný odbor Sokol přihlásil se do soutěže o titul „vzorný kolektiv“, kterou 
vypsal okresní výbor ČTO Praha-západ s tím, že bude plnit tyto úkoly: 
1) získá další cvičitele a zkvalitní jejich odbornou a politicko-výchovnou práci účastí 

v okresní cvičitelské škole, 
2) brigádnickou prací postará se o úpravu letního cvičiště a okolí sokolovny, 
3) zúčastní se okresní soutěže o přebor odborů Sokola ve sdruženém závodě (zimní část 

– sportovní gymnastika a letní část – lehká atletika), 
4) získá do odboru 10 dalších cvičenců a 2 dárce krve, 
5) o své činnosti bude informovat veřejnost vývěskami u vchodu do sokolovny. 

Plnění tohoto závodu bude okresem kontrolováno, koncem roku bude soutěž 
uzavřena a vyhodnocena, vyhodnocené kolektivy budou vyhlášeny za „vzorný kolektiv 
III. st.“ a bude mu věnován diplom a peněžní odměna. 

 

Okresní konference ČTO Praha-západ konané dne 24. dubna 1971 zúčastnili se z naší 
jednoty delegáti zvolení na výroční členské schůzi a z nich byli do pléna okresního výboru 
ČTO zvoleni s. Věra Pavlová a Jaroslav Kučera. 

 

Plníce svůj závazek v soutěži o vzorný kolektiv zúčastnil se odbor Sokol okresní 
soutěže o přebor odborů Sokola v zimní části – sportovní gymnastice, která se konala 
15. května v tělocvičně TJ Spartak Radotín. Soutěžilo družstvo mladších žákyň a umístilo 
se na třetím místě mezi 10 družstvy, družstvo starších žáků s umístěním na druhém místě 
z 5 družstev a družstvo žen nižší vyspělosti a družstvo vyšší vyspělosti vždy s umístěním na 
prvním místě, celkem 19 závodníků z naší jednoty.  

V téže soutěži, ale letní části – lehké atletice, která se konala 19. června 1971 na 
sportovním stadioně v Radotíně, získalo družstvo mladších žákyň první místo mezi 
6 družstvy, družstvo starších žáků druhé místo z pěti družstev a muži získali první místo, 
celkem 10 závodníků. 

Poněvadž družstvo mladších žákyň, t. j. stejné závodnice, závodilo jak v zimní, tak 
i v letní části této soutěže, byly jim dosažené výsledky započteny do závodu sdruženého, 
v němž se tak umístilo naše družstvo na prvním místě. Celkovým počtem závodníků byla 
naše jednota na 3. místě ze 14 jednot, které se těchto závodů zúčastnily. 
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Dne 5. června 1971 konala se ustavující krajská konference Českého tělovýchovného 
svazu Středočeského kraje, na jejíž přípravě se činně účastnil člen naší jednoty s. Jaroslav 
Kučera, který na konferenci byl zvolen do pléna krajského výboru. 

Ve dnech 18. – 20. června 1971 konal se v Řevnicích I. běh, ve dnech 2. – 4. červen-
ce 1971 pak v Dobřichovicích II. běh okresního školení cvičitelů III. tř. Školení absolvovali 
z naší jednoty 2 cvičitelé, kteří po složení příslušných zkoušek obdrželi průkaz cvičitele 
III. tř. Jsou to ss. Miloslav Bucek a Miroslav Slavíček. 

18. září 1971 konala se okresní konference Českého tělovýchovného svazu Sokol 
Praha-západ, jíž se zúčastnili 3 delegáti našeho odboru Sokol. Na konferenci byli zvoleni 
z naší jednoty s. Jaroslav Kučera jako předseda a s. Věra Pavlová jako hospodářka okres-
ního výboru ČTS Sokol Praha-západ. 

OV ČTS Sokol Praha-západ uspořádal 9. října 1971 v sokolovně na Zbraslavi podzimní 
metodický sraz cvičitelů, na němž byly probrány a předvedeny ukázky sestav pro 
jednotlivé složky pro zimní soutěž o přebor odborů Sokola v r. 1972, průpravná cvičení – 
pohybová výchova s hudbou, gymnastické hry pro žáky, kondiční gymnastika, cvičení pro 
starší ženy a j., tedy dostatečná zásoba cvičení pro naše cvičitele. Z naší jednoty zúčastnilo 
se tohoto srazu 5 cvičitelů a cvičitelek. 

20. listopadu 1971 uspořádal OV ČTS Sokol Praha-západ školení cvičitelů v plavání 
v Tyršově domě, kterého se z naší jednoty zúčastnili 2 cvičitelé a 3 cvičitelky. 

26. – 27. listopadu 1971 konaly se všeobecné volby do všech stupňů zastupitelských 
orgánů. V předvolební době byly uspořádány s mladými voliči-cvičenci v tělocvičně dvě 
besedy o významu voleb a z řad členstva jednoty byli jako kandidáti na poslance MNV 
navrženi dva členové, a to ss. Jaroslav Čermák a Jiří Pelc. Oba také byli zaregistrováni 
a zvoleni. Vedle toho pracovalo v jednotlivých volebních komisích 17 našich členů. 
Předsedou MNV zvolen s. Ladislav Chaloupka. 

Školení v pohybové výchově uspořádal OV ČTS Sokol Praha-západ dne 5. prosince 
1971 v tělocvičně na Zbraslavi, kterého se zúčastnily 3 naše cvičitelky. 

 

K 31. prosinci 1971 čítá jednota naše 359 příslušníků, což je o 38 více proti konci 
roku 1970. Z toho je 147 mužů, 96 žen, 17 dorostenců, 13 dorostenek, 51 žáků 
a 35 žákyň. K tomuto dni má jednota odbor Sokola se 122, oddíly kopané se 119, odbíjené 
s 12, dívčí kopané s 21 a kulturistiky s 5 příslušníky. 
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1972. 

Od 1. ledna 1972 nastala změna v osobě sokolnice. Po obapolné dohodě byl 
s dosavadní sokolnicí s. B. Slezákovou rozvázán pracovní poměr a na její místo nastoupila 
(po výběru ze 117 insert. nabídek) s. Marie Lanžhotská, zdejší rodačka, která bude vyko-
návat potřebné práce. 

 

Činnost jednoty byla za uplynulý rok 1971 na pořadu jednání výroční členské schůze 
dne 30. ledna 1972 v sokolovně za účasti 35 členů a 5 hostů. Za okresní výbor České 
tělovýchovné organizace Praha-západ byl přítomen člen okresního výboru s. Heřman. Po 
zprávě o činnosti jednoty přednesené s. Pavlovou, zprávě hospodáře s. Kučerové a zprávě 
revizní přednesené s. Tomšíkem byly tyto přítomnými schváleny. Po obsáhlé diskuzi byl 
přednesen plán činnosti jednoty na rok 1972 a jednomyslně schválen. Se zřetelem na 
ustanovení jednacího řádu o dvouletém funkčním období se volby nekonaly a funkce 
vykonávají činovníci zvolení na výroční schůzi v roce 1971. U příležitosti konání výroční 
členské schůze předal zástupce OV ČTO Praha-západ s. Heřman s. Frant. Řehákové, 
ss. Jaroslavu Málkovi a Jaroslavu Kučerovi „Veřejné uznání II. st. za rozvoj čs. tělesné 
výchovy“, udělené jim Ústředním výborem ČSTV v Praze při dosažení životního jubilea 
(65 let). S. Jaroslav Kučera současně obdržel krajské vyznamenání „Plaketu a čestný 
odznak za zásluhy o budování středočeského kraje I. stupně“, které mu udělila rada 
Středočeského krajského Národního výboru. 

 

Dne 18. února 1972 zúčastnil se zástupce tělovýchovného odboru naší jednoty 
s. Jaroslav Kučera slavnostního vyhlášení soutěže „Vzorný kolektiv“ v rámci okresu ČTO 
Praha-západ, do které byl zapojen i náš tělovýchovný odbor. Soutěžení bylo pro nás 
úspěšné a náš odbor získal titul „Vzorný kolektiv III. st.“ a zároveň s diplomem obdržel 
i finanční odměnu 900 Kčs na zlepšení podmínek v další činnosti. 

Dne 11. března 1972 zúčastnil se 1 cvičitel a 3 cvičitelky naší jednoty jarního 
metodického srazu cvičitelů, který uspořádal okresní svaz Sokol Praha-západ na Zbraslavi. 
Na srazu byli cvičitelé seznámeni s novými formami práce v tělovýchovném procesu. 

18. dubna 1972 byla odeslána přihláška našeho tělovýchovného odboru, držitele 
titulu „Vzorný kolektiv III. st.“ k jeho obhajobě pro rok 1972. Kolektiv se vynasnaží, aby 
získaný titul obhájil. 

Na směně Národní fronty dne 22. dubna 1972 odpracovalo naše členstvo v počtu 70 
celkem 387 brig. hodin, z toho 142 hodin na úpravách tělových. zařízení a 245 brig. hodin 
na sběru železného šrotu, kterého bylo odevzdáno Sběrným surovinám cca 300 q. Tento 
sběr provedl oddíl kopané, který se postaral o sběr i 4. listopadu 1972, kdy odevzdal 
Sběrným surovinám dalších 195 q šrotu. 

Jako každý rok uspořádal i letos okresní svaz Sokola Praha-západ dne 22. dubna 
1972 v TJ Spartak Radotín zimní část soutěže o přebor odborů Sokola, t. j. ve sportovní 
gymnastice. Z naší jednoty zúčastnilo se soutěže 6 družstev, a to nejmladší žactvo, které 
získalo 5. místo, 3 družstva mladších žákyň se ziskem 6., 7. a 11. místa, družstvo starších 
žákyň získalo 5. místo a družstvo žen se umístilo na 3. místě. 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada I – svazek č. 3 
Pamětní kniha Sokola Hostivice 1929–1938 a 1969–1982 96 
 

 

Letní část tohoto závodu v lehké atletice byla uspořádána 3. června 1972 na stadioně 
v Radotíně, kde získalo družstvo starších žáků 2. místo, starších žákyň 3. místo a doros-
tenců 1. místo. 

Prvomájové oslavy proběhly v Hostivici jakožto střediskové obci za velké účasti 
obyvatelstva, mezi nimiž bylo mnoho příslušníků naší tělovýchovné jednoty. Oddíl kopané 
zúčastnil se průvodu se žáky a dorostenci ve sportovních dresech. 

Oddíl kopané přihlásil se k akci „Straně na počest – tělovýchově ku prospěchu“, v níž 
se zavázal k úpravě stadionu a potřebných doplnění ve stávající budově na stadioně 
v celkovém počtu 500 hodin brig. a finanční pomoci MNV Hostivice v částce 20 000 Kčs. 
Při hodnocení koncem listopadu bylo konstatováno, že práce byly z valné většiny 
provedeny, odpracováno na nich 506 hodin s nákladem 3 190 Kčs, z čehož MNV uhradil 
870 Kčs a jednota 2 320 Kčs. Celkem vytvořená hodnota díla činí 9 460 Kčs. 

Na dny 30. května až 7. června 1972 bylo propůjčeno letní cvičiště u sokolovny 
místnímu kinu Hostivice k letnímu promítání širokoúhlých filmů, což přineslo i jednotě 
finanční prospěch. 

V druhé polovině měsíce června byla po dlouhé době opět vymalována tělocvična 
a přilehlé místnosti. Bude na účastnících cvičení a schůzí, aby udrželi v čistotě stěny tak 
velkým nákladem (7 500 Kčs) vymalované. Týká se zejména členů oddílu kopané, aby při 
trénincích v době zimní v tělocvičně nekopali. 

Počátkem II. pololetí 1972 bylo výboru jednoty rozhodnuto zrušit oddíl dívčí kopané 
pro nedostatek hráček, které z důvodů provdání se nebo již nechuti ke hře přestaly se 
o tento druh sportu zajímat. Naproti tomu podařilo se získat opět šachový oddíl, který 
svého času u nás existoval a pro nedostatek finančních prostředků pro jeho činnost přešel 
do jiné jednoty. Za finanční podpory okresního výboru ČTO Praha-západ bude opět vyvíjet 
svoji činnost u nás. 

15. září 1972 bylo opět po prázdninách zahájeno pravidelné cvičení všech složek až 
na dorostenky. 

Okresní svaz Sokol Praha-západ uspořádal školu pro cvičitele III. tř. dne 15. – 17. 
září 1972 na Zbraslavi a 29. září – 1. října v Řevnicích, kterou s úspěchem absolvovali naši 
cvičitelé s. Jan Vodolán a Josef Žebera. Jim bude předán příslušný cvičitelský průkaz. 

Po dlouhém projednávání byla konečně počátkem září uzavřena dohoda o dodávce 
pitné vody do sokolovny od Vojenské správy budov 0128 v Hostivici v množství 30 m³ 
měsíčně za cenu 3,70 Kčs/m³. 

Na podzimním metodickém srazu cvičitelů uspořádaném okresním svazem Sokol 
Praha-západ dne 14. října 1972 na Zbraslavi byli účastníci seznámeni se sestavami pro 
zimní část – sportovní gymnastiku soutěže o přebor odboru Sokola a s prováděním 
turistiky a odborech Sokola. Z naší jednoty zúčastnili se 3 cvičitelé a 1 cvičitelka. 

Koncem října byla provedena prohlídka a potřebné opravy a doplňky na hromo-
svodném zařízení sokolovny, což si vyžádalo nákladu 3 970 Kčs. Zároveň bylo provedeno 
lakování všech oken a dveří v přestavěné přední části sokolovny za celkovou částku 
10 300 Kčs. 

Ve dnech 17. – 18. 11. 1972 konal se v Dobřichovicích kurs pohybové výchovy pro 
ženy, kterého se z naší jednoty zúčastnila s. Věra Karhanová. 
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Dne 2. prosince 1972 oslavila jednota 80. výročí svého založení na „Společenském 
večeru“ v sokolovně, uspořádaném spolu s Pěveckým sborem Bendl, který současně slavil 
40. výročí svého vzniku. V první části pořadu po uvítání přítomných (cca 340) seznámil 
s. Kaplánek účastníky večera s vývojem jednoty a jejím významem jakožto společenské 
organizace v rozvoji místní obce. Na večeru mělo být provedeno 5 tělocvičných čísel naším 
žactvem, které se však neuskutečnily, neboť den před vystoupením byla vyhlášena 
karanténa pro výskyt žloutenky ve škole. Po projevu s. Kaplánka předal člen okresního 
výboru České tělovýchovné organizace Praha-západ s. Heřman pěti dlouholetým pracov-
níkům naší jednoty čestný odznak ČSTV, který obdrželi s. Pavlová Věra a s. Holeček 
Jaroslav, Justa Jaroslav, Sláma Antonín a Šimek Zdeněk. S. Kaplánek obdržel od OV ČTO 
Praha-západ „Čestné uznání“ za dlouholetou práci se zřetelem na to, že počátkem příštího 
roku bude mu při jeho životním jubileu předáno vyznamenání od ÚV ČSTV. Této příležitosti 
využil i MNV Hostivice a MV NF v Hostivici, který udělil jednotě „Čestný diplom“ za dlouho-
letou činnost na poli tělesné výchovy a 6 členům za jejich práci v tělovýchově a děkovný 
dopis a knižní upomínku. Jsou to s. Pavlová Věra a s. Cílek František, Justa Jaroslav, 
Kaplánek Josef, Kučera Jaroslav a Tomšík Stanislav. Po přestávce pak v druhé části 
vystoupil Pěvecký sbor Bendl Hostivice spolu se svými hosty Pěveckým sborem Dalibor ze 
Slaného a Pěveckým sborem Čelakovský z Čelákovic, kteří přednesli mnoho písní 
nejrůznějšího druhu. Po ukončení pořadu setrvali účastníci a účinkující v družné zábavě až 
do půlnoci. 

V tomto roce byla ukončena přestavba přední části sokolovny započatá v r. 1968, 
neboť tato část musila být z příkazu odboru výstavby ONV Praha-západ pro havarijní stav 
zbourána. Byl to dosavadní byt sokolnice a nevyhovující sociální zařízení. Po povolení 
a přidělení částky 625 000 Kčs od ÚV ČSTV byly zahájeny potřebné práce. Ty měl provést 
Union – podnik MH v Hostivici, který však tuto práci pro nedostatek zedníků zadal místní-
mu JZD (přidružená výroba). To provedlo jen rozbourání zmíněné části objektu a odvoz 
materiálu a další práce odřeklo pro nedostatek pracovníků. Na doporučení OV ČTO Praha-
západ byla proto pro další postup ve stavebních pracích sjednána hospodářská smlouva 
s Hospodářským zařízením Sokol, podnikem TJ Sokol Černošice, které po krásném započetí 
prací pak po dlouhých průtazích konečně stavbu dokončilo, i když s některými nedostatky, 
přičemž mnohé práce musil si výbor jednoty jak zajišťovat, tak i udělat sám. V přístavbě je 
provedeno též ústřední topení a v důsledku toho byl vyměněn i kotel, který již dosloužil, 
a byly provedeny i opravy rozvodu. Po přestavbě je v této části byt sokolnice, tj. 2 pokoje, 
kuchyň, předsíňka, spíž, koupelna a WC, dosavadní malý sál zůstal nezměněn, přibyla 
místnost, která je propůjčena škole pro převlékání učitelstva a uschování drobných potřeb 
(je tam též hlavní uzávěr vody), dále menší sálek jako klubovna, pak oddělená WC pro 
muže a ženy, při každém pak umývárna se sprchami. Jak už bylo dříve zaznamenáno, byla 
od 1. ledna t. r. přijata nová sokolnice, která obývá zmíněný byt. Bývalá sokolnice nám 
však zabírá 2 šatny u jeviště, kam se zatímně po dobu přestavby uchýlila, a nyní po rozvá-
zání pracovního poměru nemůže jí MNV přidělit byt pro jejich nedostatek v místní obci. 
Tím je nám částečně znemožněn přístup na jeviště a omezena možnost konání různých 
vystoupení na jevišti (nejsou šatny). Současně po dohodě s MNV má být v roce 1974 
pojata akce „Z“ úprava letního cvičiště tak, aby vyhovovalo potřebám školy a cvičenců. 

K 31. prosinci 1972 má jednota celkem 317 dospělých a 80 žactva. Z toho je 
177 mužů, 101 žena, 29 dorostenců, 10 dorostenek, 36 žáků a 44 žákyně. Z tohoto počtu 
se vyžívá v odboru Sokol (ZTV) 128 členů, v oddíle kopané 116, v oddíle odbíjené 10, 
v oddíle šachu 61 a v oddíle posilování 7. 
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1973. 

V roce 1973 rozběhlo se cvičení ve všech složkách kromě dorostenek, pro které není 
zatím vedoucí. Jednota se připravuje na výroční schůzi, která je součástí první etapy 
volební kampaně před IV. sjezdem ČSTV, který se bude konat v listopadu 1973. Výroční 
schůze se uskutečnila 28. ledna 1973 v sokolovně za účasti 55 členů a 10 hostí z ostatních 
složek NF. Postrádali jsme však účast zástupců strany, MNV a NF. Po úvodním projevu 
s. jednatele s. Kučery Jar. seznámila s. předsedkyně Pavlová s činností jednoty za poslední 
funkční období a poděkovala všem, kteří svými silami pomáhali výboru jednoty v práci na 
poli tělesné výchovy a v hospodářském řízení, zejména při přestavbě přední části soko-
lovny. Ježto s. Pavlová přestěhovala se z Hostivice do Jenče, byla jí předána jako dlouho-
leté náčelnici plaketa v mramoru jako upomínka na její práci v naší jednotě. Zároveň byly 
s. Věře Karhanové a s. Aleně Volkové předány krásné upomínky za jejich cvičitelskou práci 
se žactvem. 

V provedených volbách byli jednomyslně zvoleni pro další dvouleté období 1973–
1974 k vedení jednoty následující členové a členky a pověřeni těmito funkcemi: 
předseda s. Brejcha Jaroslav 
místopředseda s. Cílek František 
jednatel s. Kučera Jaroslav 
polit.-vých. pracovník s. Bucek Miloslav 
hospodář s. Rajdlová Jiřina 
správce budovy s. Justa Jaroslav 
zapisovatel s. Kaplánek Josef 
matrikář s. Kučerová Božena 
inventář s. Málek Jaroslav 

Zástupci odboru a oddílů: 
odbor Sokol s. Mlejnek Petr 
oddíl kopané s. Tušer Milan 
oddíl šachu s. Řezníček Jiří  
oddílu odbíjené s. Šimek Zdeněk 

Členové revizní komise: s. Pavlová Věra, Řeháková Frant., Tomšík Stanislav. 

Jako delegáti na všesvazovou konferenci OV ČTO Praha-západ byli zvoleni ss. Brejcha 
Jaroslav a Justa Jaroslav. 

Obsáhlé diskuse zúčastnilo se 12 přítomných, obšírně diskutoval delegovaný zástupce 
OV ČTO Praha-západ s. Justa, kterému se v naší jednotě velmi líbilo. Po schválení usnese-
ní o další činnosti a rozvoji jednoty v roce 1973 byla výroční schůze ukončena, přesto však 
mnoho členů zůstalo v sále v družné zábavě a při poslechu reprodukované hudby. 

 

Dne 21. února 1973 konalo se mimořádné plénum OV ČTO Praha-západ v Domě 
strojírenství na Smíchově, na kterém byli vyhlášeni nejlepší sportovci roku 1972 okresu 
a kolektivy, které soutěží o titul „Vzorný kolektiv“. Vyhlášeným nejlepším sportovcem 
v šachu byl s. Jaroslav Bechyně, člen našeho šachového oddílu. Odbor Sokola naší 
jednoty, který získal v roce 1971 titul „Vzorný kolektiv III. stupně“ tento titul obhájil i pro 
rok 1972 a přihlásil se opět do soutěže o titul „Vzorný oddíl II. stupně“. 
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4. března 1973 uspořádal místní výbor Národní fronty v sokolovně Mezinárodní den 
žen, na němž se podílely některé složky NF. Naše jednota předvedla se svým žactvem 
4 tělocvičná vystoupení, která se přítomnému občanstvu, jichž bylo přes 300, velmi líbila. 

8. dubna 1973 konala se v Praze konference svazu Sokol okresu Praha-západ, jehož 
jednání se zúčastnili delegáti našeho odboru Sokol ss. Mlejnek Petr, Karhanová Věra 
a Černá Anna. V provedených volbách byli do okresního svazu Sokol zvoleni naši členové 
s. Kučera Jaroslav jako předseda a s. Pavlová Věra jako hospodář. 

15. dubna 1973 dožil se náš člen s. Josef Kaplánek 70 let. Na návrh jednoty udělil 
ÚV ČSTV s. Kaplánkovi za jeho dlouholetou práci v tělesné výchově medaili a diplom 
„Veřejné uznání II. stupně za rozvoj čs. tělesné výchovy“. Byly mu předány 12. dubna 
v zastoupení OV ČTO Praha-západ s. Kučerou na večírku v sokolovně při družné zábavě za 
účasti našeho členstva a mládeže. 

28. dubna 1973 konala se na Zbraslavi zimní část soutěže v gymnastice, kterou 
vypsal okresní svaz Sokol pro cvičící členstvo okresu. Z naší jednoty se závodů zúčastnila 
družstva nejmladšího žactva, mladších žákyň, mladších žáků, starších žákyň a žen vyšší 
oddíl. Jejich umístění bylo toto: nejmladší žactvo na 8. místě, z jednotlivců nejlepší jako 
třetí Miroslav Ineman; mladší žákyně na 4. místě, z jednotlivců Dana Švihálková na 
9. místě; mladší žáci na 7. místě, z jednotlivců Vojta Tureček jako 16.; starší žákyně na 
3. místě, z jednotlivců Jitka Pelcová jako 5.; žena jako nejlepší na třetím místě s. Věra 
Karhanová. Celkem závodilo 222 závodníků ze 14 jednot. 

Téhož dne konala se směna Národní fronty, které se z naší jednoty zúčastnili 
74 členové a odpracovali celkem 436 hodin. Z toho bylo odpracováno na tělových. 
zařízeních 206 hodin, na závazcích v obci v rámci volebního programu 230 hodin. Přitom 
bylo pro národní hospodářství sebráno oddílem kopané 380 q železného šrotu, který byl 
odvezen do Kladna Sběrným surovinám. 

Během měsíců března a dubna byly pro naše děti konána filmová představení 
v zasedací místnosti sokolovny. Promítání prováděl s. Jaroslav Justa na promítačce 16 mm, 
zapůjčené OV ČTO Praha-západ. Představení se dětem velmi líbila a s radostí čekají na 
další promítání, které započne v zimních měsících. 

Oslav 1. máje v Hostivici jakožto střediskové obci zúčastnilo se za krásného počasí 
velké množství našeho členstva, které vyslechlo hlavní projev a setrvalo až do poledních 
hodin pro poslechu programu, který byl přichystán. 

Na všesvazové konferenci OV ČTO Praha-západ, která se konala v Praze a jíž se 
zúčastnili jako delegáti naší jednoty zvolení na výroční členské schůzi ss. Jaroslav Brejcha 
a Jaroslav Justa, byli do pléna okresního výboru zvoleni ss. Věra Pavlová a Jaroslav 
Kučera, členové naší jednoty. 

19. května 1973 konala se krajská konference svazu Sokol Středočeského kraje, 
které se zúčastnil jako delegát okresu náš člen s. Jaroslav Kučera a při provedených 
volbách byl zvolen do pléna svazu Sokol Středočeského kraje. 

29. května 1973 byl zvolen novým presidentem naší republiky armádní generál 
Ludvík Svoboda. 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada I – svazek č. 3 
Pamětní kniha Sokola Hostivice 1929–1938 a 1969–1982 100 
 

 

27. květen 1973 byl svátkem pro jednoty naše okresu, neboť toho dne v rámci 
Rudých letnic konaly se v Radotíně Tělovýchovné slavnosti. Na slavnostech cvičily 4 složky, 
ve 3 složkách účinkovali i naši cvičenci, a to nejmladší žactvo v počtu 16, starší žákyně 
v počtu 10 a ženy rovněž v počtu 10. Všechna cvičení byla velmi zdařilá a přítomní diváci 
odměňovali cvičence mohutným potleskem. 
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Ve dnech 28. května až 6. června 1973 mělo místní kino svá večerní představení 
v přírodě (širokoúhlý film) na našem letním cvičišti za velké účasti diváků místních i ze 
širokého okolí, což znamenalo i pěkný příjem jednoty za propůjčení cvičiště. 

2. června 1973 se konal krajský závod v zimní části soutěže – gymnastice. Do 
družstva okresu Praha-západ byly zařazeny i dvě cvičenky naší jednoty, které v jednot-
livcích se umístily jako třetí s. Stříbrná Irena a jako 4. s. Karhanová Věra. 

9. června 1973 probíhal v Radotíně okresní závod v lehké atletice, kterého se 
zúčastnili i cvičenci naší jednoty. Závodila družstva: nejmladší žactvo získalo 7. místo, 
z jednotlivců ze 42 závodníků se umístila žákyně Neubauerová rovněž na 7. místě. Mladší 
žákyně se umístily na 9. místě z 15 družstev, z jednotlivců pak z 56 závodnic získala 
V. Seidlová 15. místo. Družstvo mladších žáků bylo 7. ze 14 družstev a v jednotlivcích 
z 58 závodících byl žák Borovka 7. Starší žákyně byly z 9 družstev 2., v jednotlivcích ze 30 
se umístila G. Kelblerová na 4. místě. Družstvo dorostenců bylo na 1. místě, stejně i doros-
tenec Jiří Majer získal 1. místo. 

28. srpna 1973 konala se kolaudace přístavby sokolovny, bez účasti zástupců 
okresního hygienika a požárního sboru, jen za účasti zástupce odboru výstavby ONV 
Praha-západ a MNV Hostivice. Po dodatečném dobrozdání nepřítomných vydá ONV 
příslušné rozhodnutí. 

1. září 1973 konaly se v Hostivici okresní dožínky za velké účasti zdejšího občanstva 
i z okresu Praha-západ. 

 

13. září 1973 obdržela naše jednota přípis MNV v Hostivici o tom, že náš požadavek 
na úpravu letního cvičiště přednesený koncem roku 1972 byl zařazen do akce „Z“ na rok 
1974 a že MNV se bude na této úpravě podílet částkou 100 000 Kčs, kterou si vyžádá od 
ONV. V té době nelenili ani naši členové a s. Brejcha a Justa v dohodě se stavitelem 
s. Frant. Volkem vypracovali plán úpravy letního cvičiště, a to jak horní, tak dolní části. 
Nelenil ani Komunální podnik při MH a přislíbil svoji účast na práci svými stroji v částce 
50 000 Kčs. Naše jednota pak žádá ÚV ČSTV o finanční příspěvek ve výši 100 000 Kčs, 
neboť celkový rozpočet na úpravu činí 250 000 Kčs. U Komunálního podniku nebylo daleko 
od slov k činům – dali se do práce a tak se stalo, že 3. listopadu dostavila se na naše letní 
cvičiště televize z oblastních novin, aby nafilmovala prováděné práce. Tento šot byl také 
dne 5. listopadu při promítání oblastních novin uveden. Bylo prováděno asfaltování 
povrchu horní části letního cvičiště, na kterém budou podle plánu tři tenisové kurty, hřiště 
pro košíkovou a pro badminton. Na spodní části bude umístěno hřiště na odbíjenou, místo 
pro skok daleký a vrh koulí a bude upraveno i dětské hřiště a příslušným zařízením. Na 
hořejší části v prostoru mezi lípami počítá se ještě s úpravou běžecké dráhy 50–60 m. 
Předpokládá se, že horní asfaltová část bude v době zimní, pokud bude mrznout, 
používána jako kluziště. 

 

27. září 1973 při veřejné schůzi pléna MNV Hostivice v Dělnickém domě předal 
předseda MNV s. Chaloupka po úvodních slovech s. Kaplánka s. Věře Pavlové a s. Jaro-
slavu Kučerovi, členům naší jednoty, u příležitosti 25. výročí vítězného února a sjednocení 
čs. tělesné výchovy „Pamětní medaili za rozvoj socialistické tělesné výchovy“, kterou jim 
udělil ústřední výbor ČSTV. 
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29. září 1973 obdržela jednota od Ústřední školy ČTO oznámení o úspěšném složení 
zkoušek s. Zdeňkem Kindlem na trenéra II. tř. a s. Frant. Strništěm na rozhodčího II. tř. 
ve sportovním odvětví šachu. Oba jmenovaní jsou členy našeho šachového oddílu. 
Gratulujeme. 

Pro krajský závod v lehké atletice svazu Sokol Středočeského kraje, který se konal 
13. října 1973 v Praze, byly do družstva okresu Praha-západ zařazeny dvě starší žákyně 
naší jednoty – Eva Kubíková a Pavla Kelblerová. Závodily v běhu na 60 m, skoku dalekém 
a v hodu kriketovým míčkem. Jako členky družstva přispěly k jeho umístění na 2. místě, 
v jednotlivcích pak Eva Kubíková se umístila jako první a získala v tomto trojboji titul 
přebornice Středočeského kraje. Obdržela přebornickou medaili a diplom. 

Ve dnech 12. – 13. a 26. – 27. října pořádal okresní výbor svazu Sokol školení pro 
pomocné cvičitele na Zbraslavi. Ježto i naše jednota dbá na to, aby měla dostatek cvičite-
lů, vyslala na toto školení s. Majera Jiřího a s. Novákovou Marii, Panochovou Hanu a Linko-
vou Hanu, kteří nyní budou pomáhat při vedení žactva, aby v příštím roce mohli se 
zúčastnit školení cvičitelů III. tř. 

28. listopadu 1973 konalo se plenární zasedání okresního tělovýchovného svazu 
Praha-západ, rozšířené o náčelníky a náčelnice jednot. Oba tito vedoucí naší jednoty 
s. Petr Mlejnek a s. Věra Karhanová se uvedeného zasedání zúčastnili. 

Dne 1. prosince 1973 konal se na Zbraslavi podzimní metodický sraz cvičitelů okresu 
Praha-západ, kde byli účastníce vedle cvičení informování o zimní soutěži ve sportovní 
gymnastice (předvedeny soutěžní sestavy) a byly dány předběžné pokyny o přípravách 
Československé spartakiády. Cvičitelé naší jednoty se v plném počtu tohoto srazu 
zúčastnili. 

Počátkem prosince bylo několikráte polito upravené letní cvičiště, aby na vzniklé 
ledové ploše mohla mládež bezpečně bruslit. Avšak tato snaha některých soudruhů 
nedočkala se dlouhého trvání. Nepřízeň počasí nedovolila dlouhého využití vzniklé ledové 
plochy. 

 

K 31. prosinci 1973 má naše jednota celkem 449 příslušníků. Z toho je 174 mužů, 
120 žen, 31 dorostenců, 17 dorostenek, 51 žáků a 56 žaček. Z nich je aktivně činných 
v tělovýchovném odboru 169, v oddílu kopané 120, v oddílu odbíjené 11, v oddílu šachy 
45, v odboru turistiky 12. Ostatní pak jsou činovníci nebo ti, kteří ze zdravotních důvodů 
nemohou již aktivně sport provozovat, a dále pak příznivci tělovýchovy a sportu. 
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1974. 

27. ledna konala se výroční členská schůze za účasti 79 příslušníků, která byla bez 
voleb, neboť volby provedené v roce 1973 zůstávají v platnosti až do roku 1975. Byla 
podána celková zpráva o činnosti jednoty a finančním hospodaření za minulý rok a vytý-
čena činnost na rok 1974. Je to vedle tělovýchovné činnosti úprava letního cvičiště pro 
Sportovní areál zdraví, jež byla zahájena již koncem roku 1973 a má být v letošním roce 
dokončena. 

22. února při vyhlašování nejlepších sportovců okresu Praha-západ za rok 1973 byl 
udělen našemu odboru ZRTV titul „Vzorný odbor ZRTV II. tř.“, do kteréžto soutěže se 
odbor přihlásil po získání titulu „Vzorný odbor III. tř.“ v r. 1971 a jeho obhajobě v r. 1972. 
Současně s tím obdržel i finanční částku 700 Kčs pro své potřeby. Do soutěže o vzorný 
oddíl se přihlásil též oddíl šachový, který si velmi dobře vede na poli sportovním. Jako 
nejlepší byli z naší jednoty vyhodnoceni s. Jiří Šoltys z oddílu šachového a s. Karel Horák 
z oddílu odbíjené. 

28. února se ustavil v naší jednotě lyžařský oddíl pod vedením s. Marie Novákové 
a čítá 12 členů. Byla provedena dohoda o úpravě oplocení se sousedem p. Machem. 

5. března konal se v sokolovně Mezinárodní den žen uspořádaný MNV a NF, na jehož 
pořadu vystoupilo též naše nejmladší žactvo pod vedením s. Marie Novákové a mladší 
žákyně pod vedením s. Anny Černé. 

28. března požádal s. Kaplánek Josef o zproštění funkce zapisovatele ze zdravotních 
důvodů. Výbor jeho žádosti vyhověl a do výboru na tuto funkci kooptoval s. Marii Nová-
kovou, která tuto funkci přijala. 

30. března konal se v sokolovně v Dobřichovicích zimní přebor okresu Praha-západ 
ve sportovní gymnastice, kterého se z naší jednoty zúčastnilo 6 družstev, celkem 27 zá-
vodníků. V družstvech získali: nejmladší žactvo 4. místo ze 7 družstev, mladší žáci 1. místo 
z 5 družstev, mladší žákyně 5. místo z 9 družstev, starší žákyně 2. místo ze 4 družstev, 
ženy 3. místo ze 4 družstev a 1 místo v pohybové průpravě. 

1. května konala se májová manifestace v Hostivici jakožto střediskové obci za velké 
účasti občanstva, mezi nimiž bylo mnoho našich příslušníků. 

23. května rezignoval ze zdravotních důvodů s. Jaroslav Justa na funkci správce 
budovy. Jeho žádosti bylo vyhověno a funkci převzal s. Jiří Řezníček. 

Od 28. května do 5. června bylo letní cvičiště propůjčeno místnímu kinu k promítání 
filmů na širokém plátně. Naše soudružky převzaly do vlastní režie bufet a ze získaného 
výdělku byl pak pro odbor ZRTV zakoupen gymnastický koberec. 

1. června při Mezinárodním dni dětí uspořádal oddíl kopané na stadioně soutěže 
v minikopané pro mládež, které se zúčastnilo 11 družstev. 

8. června uspořádal okres Praha-západ okresní přebor v lehké atletice v Radotíně, 
kterého se z naší jednoty zúčastnilo 5 družstev, celkem 16 závodníků. Z nich obsadili 
nejmladší žactvo 6. místo z 11 družstev, mladší žáci 10. místo ze 13 družstev, starší 
žákyně 4. místo ze 6 družstev, muži 2. místo a ženy 1. místo. 
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20. června pro velké zaneprázdnění rezignoval na svoji funkci s. Miroslav Bucek. Jeho 
funkce zůstala neobsazena.  

Urychleně se provádějí práce na výstavbě areálu tak, aby v říjnu mohl být odevzdán 
veřejnosti. 

5. září byl zahájen nácvik sestav na spartakiádu 1975. Byla vymalována šatna a do 
šatny a na jevišti položeno PVC. 

25. září projednána dohoda s Generálním ředitelstvím stavebnictví v Praze o propůj-
čení zasedací místnosti ke školení jejich pracovníků až do konce prosince za příslušný 
poplatek. Bylo též rozhodnuto o vybudování lehkoatletického zařízení na stadioně za 
finanční podpory okresu a kraje (se zřetelem na delimitaci některých obcí okresu k Velké 
Praze) a uvažuje se o vybudování tribuny na stadioně na stávající budově. 

23. října bylo okresem rozhodnuto konati okresní spartakiádu 1975 v Jílovém. Naše 
jednota proto žádá okres o povolení konat v Hostivici okrskovou spartakiádu v neděli 
25. května 1975 na letním cvičišti za účasti cvičenců z okolních jednot a škol. Bylo 
okresem povoleno. 

26. října byl slavnostně otevřen Sportovní areál zdraví v Hostivici za malé účasti 
občanstva se zřetelem na špatné počasí. Po proslovu p. předsedy Brejchy a tajemníka 
MNV byl areál předán veřejnosti, v tělocvičně pak předvedli starší žáci (většinou žáci naší 
jednoty) ukázku spartakiádního cvičení. 
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5. června zemřeli 2 naši obětaví členové a funkcionáři jednoty Hyml Ferdinand 
a Procházka František. Dík jim patří za jejich obětavost, kterou věnovali naší jednotě.23 

6. listopadu bylo rozhodnuto zadat vyhotovení projektu na výstavbu tribuny na 
stadioně. Spartakiádní sestavy se nacvičují ve všech našich složkách, jen u mužů to kulhá. 
Byl proto požádán s. Jiří Švihálek, aby se ujal nácviku, ježto s. Mlejnek je zaneprázdněn 
a nemůže se věnovat pravidelnému cvičení. S. Švihálek se cvičení ujal a převzal i funkci 
náčelníka jednoty za s. Mlejnka. 

 

K 31. prosinci 1974 čítá jednota celkem 490 příslušníků. Z toho je 170 mužů, 
139 žen, 30 dorostenců, 10 dorostenek, 64 žáci, 77 žákyň. Aktivně činných je v odboru 
ZRTV 216, turistiky 22, v oddíle kopané 117, lyžařském 12, šachovém 53, odbíjené 13. 
Oddíl kopané si v pražské A třídě vede velmi dobře a má reálnou naději, půjde-li tak 
i nadále, umístit se na 1. místě a postoupit tak do vyšší třídy, pražského přeboru. Šachový 
oddíl si vede velmi dobře a umístění jednoho družstva v národní lize není náhodné. 
O školení cvičitelů starala se jednota tím, že vyslala do okresní školy pro cvičitele III. tř., 
která se konala ve dnech 7. – 9. června na Zbraslavi a 21. – 23. června v Hradišťku, 
ss. Marii Novákovou, Hanu Linkovou a Hanu Panochovou, které loňského roku absolvovaly 
pomahatelskou školu. Všechny školení úspěšně absolvovaly a obdržely průkaz cvičitele 
III. tř. 

 

                                                 
23  Dopsáno dodatečně jiným rukopisem. 
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1975. 

Začátek roku zastihuje jednotu v plných přípravách na okrskovou, okresní a celo-
státní spartakiádu. Nacvičují všechny složky a to: Rodiče a děti – vedoucí s. Věra Karha-
nová, nejmladší žactvo – s. Marie Nováková, mladší žákyně – s. Anna Černá, mladší žáci – 
s. Josef Žebera, starší žákyně – s. Alena Volková, dorostenky – s. Hana Linková, ženy – 
s. Věra Pavlová se s. Karhanovou, muži – s. Jiří Švihálek. Vedle nich nacvičuje školskou 
skladbu se staršími žáky (většina jich je příslušníky naší jednoty) učitelka s. Ludmila Pokor-
ná. Pro okrskovou spartakiádu byl v jednotě ustaven spartakiádní štáb, v jehož čele byl 
předseda NF s. Václav Hurt, místopředseda s. Jaroslav Brejcha, předseda naší jednoty 
a další členové ss. Jaroslav Kučera, Frant. Cílek, Jiří Švihálek, Josef Plischke, Jiřina Rajdlo-
vá, Věra Karhanová, Věra Pavlová, Frant. Řeháková, Ludmila Pokorná. Ti měli na starosti 
za pomoci dalších soudruhů a soudružek úpravu cvičiště, organizační uspořádání průvodu 
obcí a vlastního vystoupení a všech náležitostí, které s takovýmto vystoupením souvisejí. 
Jak se pak při vlastním vystoupení ukázalo, zhostili se všichni svých úkolů velmi dobře. 

 

19. ledna konala se v sokolovně výroční členská schůze, hodnotící činnost jednoty za 
uplynulý rok, opět bez voleb (poslední rok volebního období). Zúčastnilo se 82 členů 
a 7 zástupců veřejných a společenských organizací. Obsažnou zprávu o činnosti jednoty 
přednesl její předseda s. Jaroslav Brejcha, kterou pak v diskusi ještě doplnili vedoucí 
jednotlivých odborů a oddílů. Zprávu o hospodaření jednoty přednesla s. Jiřina Rajdlová. 
V obsažné diskusi se vystřídalo 12 řečníků. Usnesení týkající se jak tělovýchovné, tak 
hospodářské činnosti bylo účastníky jednomyslně přijato. 

 

 
 

10. února byl při vyhlášení nejlepších sportovců okresu Praha-západ za rok 1974 
udělen našemu šachovému oddílu titul „Vzorný oddíl III. tř.“ a současně ohlášeno, že náš 
odbor ZRTV obhájil udělený titul „Vzorný odbor ZRTV II. st.“ i pro rok 1974. Současně se 
odbor i oddíl přihlásily i pro obhajobu udělených titulů pro rok 1975. 
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19. března začalo se s pracemi na stadioně pro vybudování lehkoatletického zařízení 
podle schválených plánů. 

Rozhodnutím okresního svazu ZRTV byly pravidelně v I. pololetí roku opakující se 
soutěže ve sportovní gymnastice a lehké atletice o přebor okresu odloženy na začátek 
4. čtvrtletí roku pro velké zaneprázdnění s nácvikem spartakiádních sestav. 

29. května byl zvolen novým presidentem ČSSR s. Gustáv Husák.24 

2. dubna bylo rozhodnuto zakoupit zesilovač pro ozvučení letního cvičiště při 
okrskové spartakiádě za finančního přispění okresu, zajistit tisk plakátů a stravenek pro 
cvičící a stanovit konečnou úpravu cvičiště (značkování). 

1. května za velké účasti občanstva z Hostivice a okolních obcí konala se májová 
manifestace s velkolepým průvodem obcí. Májový průvod byl zpestřen našimi cvičenci 
v počtu 95 ve spartakiádních cvičebních úborech. Po projevu zůstali občané dlouho při 
poslechu estrády a hudby. 

25. května byl velkolepý svátek naší jednoty a celé obce Hostivice. Po nádherném 
průvodu obcí ze Starých Litovic do Hostivice, kterého se zúčastnili všichni cvičenci, konala 
se na letním cvičišti u sokolovny okrsková spartakiáda za účasti 1 576 cvičenců a 2 200 
přihlížejících diváků, kteří přes nepřízeň počasí vydrželi až do ukončení cvičení a odmě-
ňovali jednotlivá vystoupení všech složek bouřlivým potleskem. Při cvičení vystoupili 
cvičenci místní a z okolních jednot a škol v těchto počtech: skladba Rodiče a děti 73 páry 
(= 146 cvičenců), nejmladší žactvo 240, mladší žáci 128, mladší žákyně 216, starší žáci 
108, starší žákyně 216, dorostenky 72, muži 72, ženy 234, vojáci 144. V těchto počtech 
bylo příslušníků naší jednoty ve skladbě Rodiče a děti 23 páry, nejmladší žactvo 20, mladší 
žáci 16, mladší žákyně 18, starší žáci 24, starší žákyně 27, dorostenky 18, muži 10, ženy 
28. Bylo zřejmé, že přihlížející diváci i přesto deštivé počasí na krásné požitky z těchto 
vystoupení dlouho nezapomenou. Jednota pak tento úspěch zavazuje k udržení a zvýšení 
aktivity, kterou tímto vystoupením dosáhla. 

Od 28. května do 5. června bylo opět letní cvičiště propůjčeno místnímu kinu pro 
promítání širokoúhlých filmů za příslušnou finanční úhradu. 

1. června zúčastnili se naši cvičenci, a to mladší žákyně, mladší žáci, starší žákyně, 
dorostenky a ženy veřejného cvičení v Úhonicích, kde vypomohli tamější jednotě při jeho 
uspořádání. 

8. června pomohly naše dorostenky při vystoupení dorostenek na okrskové 
spartakiádě v Poděbradech na okrese Nymburk. 

15. června měl opět svátek okresní výbor ČSTV při okresní spartakiádě, která se 
konala v Jílovém za účasti přes 4 000 cvičenců a 7 400 diváků. Všichni naši cvičenci 
(kromě dorostenek) se tohoto vystoupení v plném počtu zúčastnili. 

22. – 29. června Celostátní spartakiáda na Strahově. Zúčastnili se jen vybraní 
cvičenci, přesto z našeho okresu cvičilo 1 626 cvičenců. Z naší jednoty se těchto slavnost-
ních chvil zúčastnilo ve skladbě Rodiče a děti 20 párů, mladší žákyně 9, starší žáci 12, 
starší žákyně 9, dorostenky 3, muži 10, ženy 26. Ti všichni jistě na svá vystoupení na 
Strahově nezapomenou. 

                                                 
24  Dopsáno dodatečně jiným rukopisem. 
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V červnu byly rovněž zakončeny soutěže v kopané. Našemu oddílu kopané se usku-
tečnil jeho dávný sen a přání: umístil se na prvním místě ve své skupině pražské A-třídě 
a v důsledku toho postoupil do městského přeboru Prahy. Přejeme oddílu další úspěšnou 
cestu v této vyšší soutěži. 

Během prázdnin došlo k několika změnám ve výboru jednoty. Pro onemocnění vzdal 
se své funkce dlouholetý jednatel s. Jaroslav Kučera, po němž funkci převzal člen výboru 
s. František Cílek. Z rodinných důvodů rezignovala hospodářka jednoty s. Jiřina Rajdlová, 
jejíž funkci do nových voleb v r. 1976 převzala s. Anna Píšová. S. Rajdlová však převzala 
funkci zapisovatele za s. Marii Hradílkovou (Novákovou), která se provdala a odstěhovala 
z Hostivice. Za s. Jiřího Řezníčka, který je velmi zaneprázdněn činností ve svazu šachu na 
kraji a v ústředí, povede správu budovy kooptovaný člen s. Václav Jícha. Těmito změnami 
se výbor částečně omladil. 

Po prázdninách bylo zahájeno cvičení v měsíci září ve všech složkách, zejména se 
zvýšil počet žen ve cvičení. 

Koncem září ustavil se oddíl stolního tenisu pod vedením s. Jaroslava Holečka, který 
má zatím 7 členů. Zapojil se do okresní soutěže družstev ve stolním tenise. 

Na plenárním zasedání OV ČSTV Praha-západ ve dnech 3. – 5. října v Dobronicích, 
kde byly hodnoceny okrsková a okresní spartakiáda, jakož i vystoupení na Strahově, byly 
ústředním výborem ČSTV uděleny a na tomto zasedání předány „Pamětní medaile – 
Spartakiáda 1975“ těmto našim členům a členkám za dobrou přípravu a práci sparta-
kiádních vystoupení – pracovníkům v okresním svazu ZRTV Jaroslavu Kučerovi, Jiřímu 
Švihálkovi, Věře Pavlové, Aleně Volkové. Stejná pamětní medaile byla udělena předsedovi 
jednoty s. Jaroslavu Brejchovi a Věře Karhanové a předána jim 31. října při konání 
veřejného plenárního zasedání MNV v Hostivici. Současně byly předány udělené diplomy za 
úspěšná provedení nácviku spartakiádních sestav s. Josefu Žeberovi, s. Anně Burgrové 
(Černé), Marii Hradílkové (Novákové), Haně Linkové a Josefu Novotnému, Josefu Eliáškovi 
a Jiřině Rajdlové. 

V listopadu absolvovaly dvě členky s. [..] Fialová a [..] okresní školení pro pomocné 
cvičitele ZRTV, které se konalo na Zbraslavi a v Řevnicích, a byly jim vydány příslušné 
průkazy. 

 

K 31. prosinci má jednota celkem 537 příslušníků. Z toho je 196 mužů, 175 žen, 
27 dorostenců, 16 dorostenek, 56 žáků, 67 žákyň. V jednotlivých odborech je aktivně 
činných: v odboru ZRTV 226, turistiky 24, v oddíle kopané 132, šachovém 49, lyžařském 9, 
odbíjené 12, stolním tenise 7. 

 

V březnu byl udělen titul oddílu šachu Vzorný oddíl šachu III. stupně.25 

 

 

                                                 
25  Dopsáno dodatečně jiným rukopisem; informace se opakuje. 
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1976. 

18. ledna 1976 se konala výroční schůze TJ, na které byl zvolen nový výbor v tomto 
složení: 
Předseda: s. Brejcha Jaroslav 
Místopředseda: s. Kučera Jaroslav 
Tajemník: s. Cílek František 
Hospodář: s. Plischke Josef 
Zapisovatel: s. Rajdlová Jiřina 
Metodik: s. Švihálek Jiří 
Plánování: s. Řezníček Jiří 
Inventář: s. Málek Jaroslav 

Revizní komise: ss. Řeháková, Pavlová a Píšová 

Za přítomnosti 55 členů se zúčastnili jako hosté: za ČSTV s. Beneš, MNV s. Cha-
loupka, MV KSČ s. Drož, MV NF s. Hurt, Svazarm s. Havlíček, SBS s. Kotík, škola s. Saifrt 
a další. 

Schůzi zahájil s. Kučera. Povstáním a tichou vzpomínkou bylo vzpomenuto 12. výročí 
úmrtí bývalého a dlouholetého předsedy jednoty s. Pšeničky a 5. výročí úmrtí dalších členů 
jednoty ss. Švihálka, Uiberlaye, Doskočila, Šebestíka a Tittelbachové. Hlavní projev 
přednesl předseda s. Brejcha, kde ve své obsažné zprávě hovořil o činnosti jednoty 
a všech oddílů za rok 1975 a výhled práce na rok 1976. Zvláště poděkoval všem spolu-
pracovníkům za obětavou práci při nácviku celostátní spartakiády. Ve zdravici hostů 
vystoupili ředitel ZDŠ s. Saifrt, za MNV, KSČ a MV NF s. Hurt, za OV-ČSTV s. Beneš a další 
hosté, kteří popřáli jednotě mnoho dalších úspěchů. Při této příležitosti byly předány 
diplomy a pamětní medaile našim členům a funkcionářům. Celé jednotě byl udělen OV-
ČSTV diplom „Zásluhy o čs. spartakiádu 1975“. Jako delegáti na okresní konferenci ČSTV, 
která se koná 24. 4. 1976 v naší sokolovně, byli zvoleni ss. Brejcha a Cílek. 

 

30. ledna byl pořádán „Ples jednoty“, který se vydařil jak návštěvností, tak i po 
stránce finanční. 

V únoru zemřel funkcionář a člen výboru s. Justa Jaroslav a 27. února zemřel 
dlouholetý funkcionář a vzdělavatel jednoty pan Tejnor Antonín starší. Oběma našim 
členům vzdáváme čest jejich památce. 

 

6. března se konala v sokolovně okresní konference ZRTV za účasti 80 delegátů 
z celého okresu. 

24. dubna se konala v sokolovně okresní konference ČSTV za účasti 200 delegátů 
z celého okresu. Průběh konference byl hodnocen všemi delegáty kladně a zvláštní dík 
patří naší jednotě, která tuto konferenci organizovala. 

 

1. května se konala tradiční oslava 1. máje za účasti nejen obyvatel naší obce, ale 
i okolních obcí. V májovém průvodu byla zastoupena i naše jednota a sportovci v úborech. 
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1. května došla naší jednotě velmi smutná zvěst. Ve věku 73 roků zemřel s. Josef 
Kaplánek, dlouholetý člen výboru, vzdělavatel jednoty a hlavně neúnavný kulturní 
a hudební nadšenec, zakladatel sokolského orchestru, nastudoval mnoho operet a je 
autorem operety V noci karnevalové. Mimo tuto činnost, za kterou byl vyznamenán mnoha 
tělovýchovnými řády a diplomy, se věnoval mládeži jako učitel hudby. Jeho odchodem 
ztratila hostivická tělovýchova i kultura velkého organizátora, propagátora a obětavého 
člena. Čest jeho památce. 

29. června zemřel s. František Johanovský, dlouholetý člen naší jednoty. Za jeho 50ti 
leté členství mu byl 18. ledna letošního roku na výroční schůzi předán diplom. Čest jeho 
památce. 

 

4. září u příležitosti okresních dožínek byl organizován společně s OV-ČSTV sportovní 
den na letním cvičišti. 

V září byl zakoupen autobus v ceně 31 000 Kčs. OV-ČSTV dotoval částkou 
30 000 Kčs. Po provedené opravě dosáhla celková cena Kčs 60 000. 

16. října byla dokončena výstavba lehkoatletické dráhy na stadionu oddílu kopané. 
Bylo odpracováno 37 200 brigádních hodin a hodnota díla dosáhla částky 360 000 Kčs. 

1. listopadu byl uveden do funkce nový správce sokolovny s. Kokštein. 

V listopadu byly provedeny volby do zastupitelských sborů. Za poslance do MNV byli 
také zvoleni naši členové ss. Brabec a Soukup. Sokolovna byla jednou z volebních 
místností. 

Oddíl kopané byl k 45. výročí trvání oddílu odměněn zlatým, stříbrným a bronzovým 
odznakem, diplomy a pamětními odznaky od OV-ČSTV. Založen byl 23. 3. 1930. 

 

K 31. prosinci měla jednota 625 členů, z toho 399 ZRTV. Aktivní činnost prováděly 
tyto oddíly: ZRTV, kopaná, odbíjená, stolní tenis, šachy, turistika a lehká atletika. 
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1977. 

1277 – 1977: 700 let HOSTIVICE. 

5. února se konala v sokolovně výroční členská konference, kterou ve 14 hodin 
zahájil s. Kučera přivítáním všech přítomných. Minutou ticha bylo vzpomenuto zemřelých 
členů Josefa Kaplánka, Justy Jaroslava, Johanovského Františka a Tejnora Antonína st. 
Zúčastnilo se jí 76 delegátů, 26 členů a 11 zástupců veřejných organizací. Obsažný referát 
o činnosti jednoty podal předseda s. Brejcha za rok 1976 s výhledem do roku 1980, kdy se 
bude konat čs. spartakiáda a kdy se bude naše jednota ucházet o pořádání okresní 
spartakiády. Tato zpráva byla všemi delegáty i hosty kladně hodnocena. Zprávu revizní 
komise přednesla s. Pavlová. V diskusi vystoupili hosté – za MNV s. Šíma, za MV KSČ 
s. Drož, za NF s. Hurt a za OV-ČSTV s. Beneš. Do stávajícího výboru byli kooptováni ss. 
Kokštejn, Ghimeši, Klíma, Vodolán a Kopová. Členů má jednota 484. 

 

V lednu oslavil své 70. narozeniny s. Jaroslav Málek, správce inventáře. Byl mu 
předán diplom a čestný odznak ČSTV. Mnoho zdraví do dalších let mu popřál předseda 
jednoty s. Brejcha. 

22. ledna byl uspořádán v sokolovně okresní přebor ve stolním tenise, kterého se 
zúčastnilo 64 mužů a 8 žen. Naše jednota se umístila na 4. místě. 

28. ledna byl pořádán sokolský ples, který se plně vydařil jak po stránce společenské, 
tak i finanční. Ve velmi krátké době byly všechny vstupenky vyprodány. 

Do komise MNV pro oslavy 700 let Hostivice byl jmenován s. Klíma a s. Kučera 
Jaroslav, který je členem autorského kolektivu publikace „HOSTIVICE – 700 let života 
a práce“. 

Prvomájové oslavy se konaly tradičně na Husově náměstí za účasti okolních obcí 
a našich občanů. Naši členové se zúčastnili májového průvodu a aktivní sportovci 
v dresech. Letošní oslavy se konaly v důstojném rázu oslav 700 let Hostivice. 

5. května se konala v rámci oslav 700 let Hostivice slavnostní akademie, kterou 
uspořádala škola za účasti žactva naší jednoty. 

 

Akce TJ v rámci oslav 700 let Hostivice: 
Turnaje ve stolním tenise – duben až květen a listopad 
Turnaj v nohejbalu na stadionu 
Turnaj v odbíjené – sokolovna 
Běh Mladé fronty 
Den dětí – společně se Svazarmem 
Okresní přebor ZRTV ve víceboji 
Bleskový turnaj v šachu 

 

15. května oslavila své 70. narozeniny dlouholetá náčelnice a neúnavná pracovnice 
v tělovýchově s. Řeháková Františka. K tomuto výročí jí bylo uděleno vyznamenání 
I. stupně a předána medaile za zásluhy o rozvoj tělovýchovy. Blahopřání a vyznamenání jí 
předal předseda s. Brejcha. 
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21. května projede naší obcí etapový závod Míru Praha – Berlín – Varšava. 

21. května bude v sokolovně sraz cvičitelů okresu – účast 200 členů. 

Od 27. května bude na týden letní cvičiště pronajmuto pro letní kino. 

9. června byl odbor ZRTV vyhlášen jako vzorný oddíl I. stupně. Také oddíl šachu 
obhájil titul vzorný oddíl 3. stupně. Titul vzorný oddíl získali také odbíjenkáři. 

11. června bude vypraven autobus se členy jednoty na oslavy do Lidic. 

30. června byl převzat Dělnický dům do správy TJ, která bude provádět jeho 
postupnou rekonstrukci. 

3. září na počest 700 výročí trvání obce Hostivice bude zahájena výstava zachycující 
život i práci obyvatel v minulosti i v současnosti. Naše jednota je zde také zastoupena. 
Výstava se koná v Dělnickém domě a zároveň byla vydána publikace „Hostivice – 700 let 
života a práce“. 

Ke dni 22. září bylo splněno v odboru ZRTV 21 odznaků zdatnosti dospělých 
a 86 odznaků mládeže. 

3. prosince na závěr oslav 700 let Hostivice byla uspořádána v Dělnickém domě 
okresní akademie za spoluúčasti našeho odboru ZRTV. Zúčastnili se jí jak zástupci obce, 
tak také okresu a kraje. 

 

Stav členstva: 508 nad 15 let, z toho 215 mužů a 225 žen, 46 dorostenců, 
22 dorostenek. Oddíly: ZRTV, kopaná, odbíjená, stolní tenis, lehká atletika, šachy 
a turistika. 
 

 
 

Výstřižek ze Svobody 29. srpna 1977: 

OSLAVA V HOSTIVICI 

HOSTIVICE (mš) – Na počest 700. výročí trvání obce bude 3. září v Dělnickém domě 
zahájena výstava zachycující život i práci obyvatel v minulosti i současnosti. Při této 
příležitosti vydalo MNV v Hostivicích obsáhlou publikaci z historie obce. Návštěvníkům 
výstavy budou též nabídnuty upomínkové talíře s erbem hostivických vladyků a zájemci si 
mohou nechat orazítkovat své dopisy a známky pamětním razítkem. Výstava potrvá do 
11. září. Lidovou veselicí, která se bude konat 17. září na hřišti u sokolovny, oslavy skončí. 
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