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ÚVOD
Při Tělocvičné jednotě Sokol Hostivice vznikla v roce 1946 samospráva dorostu, která
si založila i svou kroniku. V této kronice jsou zachyceny události týkající se sokolského
dorostu do roku 1950. V uvedených letech nebyla vedena pamětní kniha celé jednoty,
takže jde o jedinou sokolskou kroniku této doby.
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.
Kronika nemá číslované stránky.
Kronika je majetkem Tělovýchovné jednoty Sokol Hostivice.
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Zřízení samosprávy dorostu.
21.3.1946 byli jsme svoláni všichni dorostenci i dorostenky našimi vedoucími do
sokolovny ke společné informační schůzi, na které jsme se měli dohodnouti o zřízení
společné samosprávy dorostu v naší jednotě.
Do této schůze se dostavilo 21 dorostenců a 28 dorostenek.
Za cvič. sbor byli přítomni:
br. Jan Švihálek (ved. dorostenců)
br. Jar. Čermák (zástupce ved. dor.)
ses. Bl. Příhodová (ved. dorostenek)
ses. Jiř. Brožová (zástupkyně ved. dor.)
br. Kar. Bratrych (vzdělavatel jednoty)
Po zahájení této schůze br. Švihálkem promluvil k nám vzdělavatel br. Bratrych o řádu sokolského dorostu a o chování se sokolské mládeže v životě soukromém i veřejném.
Poté nás br. vedoucí obeznámil s organisací samosprávy dorostu a o jejím účelu,
načež se nás všech přítomných otázal, zda jsme schopni v naší jednotě tuto samosprávu
zříditi. Všichni chlapci a děvčata jsme byli pro zřízení samosprávy.
Byl zvolen první výbor samosprávy:
předseda sboru samosprávy
Denk František,
jeho zástupce
Kymlová Marie,
jednatel samosprávy
Váško Jiří,
besídkář
Bratrych Miroslav,
pokladník
Bísková Věra,
kronikář
Šesták Jiří,
dále bylo zvoleno osm členů sboru samosprávy, kteří budou vedoucími postupně zřízených
kroužků. Jsou to:
Tomanová Zdenka (divadelní)
Iblová Zdenka (pracovní)
Denková Anna (šachový)
Kubík Stanislav (střadatelský)
Leština Vladimír (fotografický)
Vrzalová Dagmar
Ploc Miroslav
Hanzlík Zdeněk
Po těchto volbách br. Švihálek připomíná zvoleným členům sboru samosprávy jejich
povinnosti a přeje našemu samostatnému vedení samosprávy dorostu mnoho zdaru.
Zapsal: Václav Hatschbach
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25. květen.
Slib dorostu naší jednoty s předáním dorosteneckého praporu při dorostenecké
besedě.
Znění slibu:
„Znám zásady sokolské tělesné a mravné výchovy a uvědomuji si vlastní nastávající
životní úkoly, které spočívají:
a) v plnění mně přináležejících a uložených povinnostech (v rodině, ve škole,
v zaměstnání a v celém životě vůbec);
b) v čestném jednání a ušlechtilém společenském vystupování a chování;
c) v dobrých činech denně pro své bližní vykonávaných;
d) v mluvení pravdy a její obhajobě;
e) v platných a užitečných činech pro svůj národ.
Slibuji, že těchto zásad budu vždy dbáti.
Slibuji věrnost Sokolu.
Slibuje věrnost a oddanost národu a vlasti. Na zdar.“
Tento slib vykonali:
dorostenci:
Ineman K.

dorostenky:
Zdeňka Boušová
Anna Dusíková
Helena Kunešová
Květa Saidlová

Po vykonaném slibu předaly naše dorostenky dorostencům prapor, který samy
vyšívaly. Největší zásluhu o vyhotovení této krásné vzpomínky a dorostenecké zástavy
měly tyto sestry dorostenky: Denková Anna, Iblová Zdena, Bísková Věra, Vrzalová
Dagmar, Tomanová Zdena, které i za pomoci ostatních nejvíce přiložily ruce k dílu.
Po předání praporu byl tento krásný a nezapomenutelný večer našeho dorostu
doplněn recitacemi, zpěvem a hudbou dorosteneckých kroužků.
Zapsal: Václav Hatschbach
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16. říjen 1946.
První pracovní schůze samosprávy dorostu.
Schůzi zahájil ve 20.30 br. Bratrych ml. a přivítal vedoucího dorostu br. Švihálka
a vzdělavatele br. Bratrycha.
Prvním bodem naší schůze byla pracovní povinnost, která se koná 27. října. Jelikož
jsme neměli přesné instrukce o této povinnosti, musí se ses. Iblová (prac. ref.) informovati
na národním výboru.
Dále bylo nutno doplnit vedoucí do kroužků po bratrech, kteří již vstoupili do
členstva:
střadatel
br. Němec Frant.,
recitační
br. Hatschbach V.,
zpěv
ses. Dusíková Eva.
Poté byl přečten dopis od samosprávy dorostu Sokola Praha-Dejvice, ve kterém nás
zvou na besedu dorostu, která se koná 20. října 1946 v dejvické sokolovně.
Potom se rozvinula pestrá volná debata.
Schůzi ukončil br. Bratrych ml. ve 22.30.
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[1947.]
7. březen.
Večer po cvičení shromáždily se všechny dorostenky v dorostenecké místnosti, aby si
zvolily svou vlastní dívčí samosprávu. Připadalo nám to, jako bychom se ocitly ve
sněmovně. Děvčata se chvilku radily a pak začala volba. Hlasovalo se zvednutím ruky.
Jednomyslně byly zvoleny do nové samosprávy tyto dorostenky:
předsedkyně
ses. Dusíková Eva
jednatelka
ses. Krejčíková Irenka
kronikářka
ses. Kočová Zdeňka
pokladní
ses. Bísková Věra
besídkářka
ses. Černochová Věra
Členové samosprávy:
ses. Pšeničková Jiřina,
ses. Holopírková Vlasta,
ses. Vondráčková Irenka,

ses. Žemlová Libuše,
ses. Tichá Anna,
ses. Dusíková Alena.

Všechny sestry volbu přijaly. Jistě si uvědomily své povinnosti a těší se na novou
práci.

3. října 1947.
V pátek dne 3. října 1947 oznámil br. Švihálek počátek nacvičování prostných na
XI. Všesokolský slet v Praze 1948. Prostná dorostenců pozůstávají ze 3 vět, ve kterých se
střídají těžké cviky s lehkými tanečními poskoky a to vše spojuje motiv radosti z práce.
Dorostenky připravují líbivé vystoupení s bílými kroužky.
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1948.
7. leden.
Ve středu dne 7. ledna 1948 konala se členská schůze v dorostenecké místnosti
s novým vedoucím bratrem Fr. Dvořákem, který převzal vedení dorostu po bratru Švihálkovi. Na programu schůze byla volba nového výboru dorostenců.
Byli zvoleni:
br. Václav Hatschbach
br. Václav Pašek
br. Jaroslav Kučera
br. Blažej Vondráček
br. Václav Hatschbach
a tři členové výboru:

předseda
místopředseda
jednatel
pokladník
kronikář
br. Stanislav Puchart
br. Kadlec Zdeněk
br. Kopecký Arnošt

Všichni zvolení své funkce přijali.
Zapsal: Čada Jiří

9. březen.
Dne 9. března 1948 na výborové schůzi bylo navrženo, aby byl pozván br. Tejnor,
který by měl kratší přednášku o historii zdejší jednoty a který by se také zmínil o obsahu
předsletových ideových zkoušek.
Zapsal: Čada Jiří

13. květen.
Na výborové schůzi jednalo se o rozvržení besídek do konce roku. Výbor se usnesl,
že dorost uspořádá jednu besídku hned po sletě, druhá bude provedena jako vzpomínkové
pásmo na 28. říjen. Dále dorost sehraje asi v polovici prosince pohádkovou hru pro děti.
Dále se debatovalo o veřejném cvičení, které bude 17. května, jehož obsahem budou
sletová prostná. Příští neděli 23. května bude veřejné cvičení v Jenči a 6. června v Řepích
se stejným obsahem.
Zapsal: Čada Jiří
XI. sletu Nazdar!
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XI. všesokolský slet v Praze 1948.
Slet sokolského dorostu započal již ve středu 23. června 1948, kdy byly zahájeny
lehkoatletické přebory dorostu. Lehkoatletické závody se protáhly až do pátku 25. června.
V sobotu 26. června byly zkoušky dorostenců a dorostenek na prostná cvičení. Těchto
zkoušek se poprvé zúčastnili také naši dorostenci a dorostenky.
V neděli dne 27. června 1948 byl od 7:30 hodin sokolský dorostenecký průvod
slavnostně vyzdobenou Prahou. Průvod se tvořil v Sokolské ulici, směřoval Mezibranskou
na Václavské náměstí, odtud ulicí 28. října, Národní třídou přes Masarykovo nábřeží, ulicí
Karoliny Světlé, přes Karlův most, Mosteckou ulicí na Malostranské náměstí, Nerudovou
ulicí a Úvozem na Pohořelec a sletiště.
Průvodu se zúčastnilo téměř 80 000 dorostenců a dorostenek a v průvodu šlo též
mnoho zahraničních hostí a mládeže dělnických jednot.
Odpoledne ve 14.30 bylo I. veřejné vystoupení sokolského dorostu. Na tribunách
a v hledišti se za krásného počasí tísnilo přes 250 000 nadšených diváků, kteří viděli
nezapomenutelnou podívanou na krásu sokolského mládí, jímž bylo prodchnuto celé
odpoledne. Nejprve bylo vztyčení státní vlajky za zvuku státní hymny a hned potom udivili
obecenstvo dorostenci s bezvadně provedenými prostnými. Svěží hvízdaná melodie lehce
navazovala na snadné a plynné cviky. Další prostná dorostenek a bílými kroužky byla
hotovou pastvou pro oči. Modrá děvčata s bílými kroužky a slunce vytvořily krásné
panorama pro statisíce diváků. Dále bylo vystoupení hostí z dělnických jednot na hudbu
Písně práce a jiné směsi. Dále vystoupily dorostenky s lavičkami, potom dorostenci
s plnými míči a nakonec nastoupily dorostenky k národním tancům. Za zvuku národních
písní předvedly dorostenky důstojně krásu a lehkost našich národních tanců.

Na obrázku vidíme čelo sokolského dorosteneckého průvodu v Praze 27. VI. 1948
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Na obrázku čelo průvodu Plzeňského kraje. Horlivý br. Němec vpravo nám „vlezl“ do čočky
Zapsal: Čada

Pondělí 28. června 1948.
Ráno v 7 hodin zkoušky dorostenek a dorostenců na odpolední vystoupení.
Odpoledne ve 14:30 na Strahově opakování včerejší programu. Na tribunách a v hledišti bylo přes 230 000 diváků.
V úterý dne 29. června bylo ve 14:30 hodin další opakování nedělního programu.
I tehdy přišlo na stadion přes 200 000 nadšených diváků.
Toto vystoupení bylo zároveň posledním vystoupením a dnem dorostu, který pak
vystoupil už jen na sokolských sletových dožínkách ve středu dne 7. července 1948.

Na obrázku průvod sokolského členstva v úterý 6. července 1948.
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Prostná mužů na XI. sletě.

Neděle 29. října 1948.
V neděli dne 29. října 1948 byl zdejší jednotou pořádán t. zv. „Běh 28. října“. Běh se
stal dorostu zároveň prvním závodem pro Tyršův odznak zdatnosti. Startovalo asi
12 dorostenců 15–16ti letých, 5 17–18ti letých a 9 dorostenek. V bězích na 1 000 m
dorostu ml. zvítězil br. Urban za 3:03.5 minuty, v běhu na 1 200 m dorostu st. br. Ineman
za 4:10.5 min, v běhu na 1 000 [m] dorostenek sestra Procházková Věra 3:49.5 min
a sestra Mikotová 3:54.2 min.
Závody se konaly za velmi nepříznivého počasí a závodníci(-ice) museli(-ely) podstoupit důkladné promoknutí, aby důstojně oslavili třicetileté výročí vzniku Československé
republiky.
Dalšímu vývoji ČSR zdar!
Zapsal: Čada

15. listopadu 1948.
V pátek 15. listopadu 1948 byl slib nových dorostenců a dorostenek. Současně byl
slib bratří a sester ze členstva. Na slibu v programu sestra Bísková s dorostenci přednesla
Nerudovu báseň „Jen dál“ ve sborovém provedení, dále solově přednesla Dykovu báseň
„Země mluví“ provedenou jako melodram, podloženou Smetanovou symfonickou básní
Vyšehradem za doprovodu br. Čady na klavír. Tento melodram se stal vlastně závazkem
a slibem pro právě slibující dorostence a dorostenky, jeho chorální konec „Opustíš-li mne,
nezahynu! Opustíš-li mne, zahyneš“ jistě se velmi přiléhavě usídlil v srdcích všech
přítomných.
Zapsal: Čada
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dorostenky:
Miroslava Minaříková
Olga Panušková
Marie Krouská

2. prosince 1948.
Ve středu dne 2. prosince pořádala dorostenecká samospráva Mikulášskou zábavu
pouze za „zavřenými dveřmi“. Na zábavu měli přístup pouze dorostenci a dorostenky
a členové. Její finanční výtěžek byl nečekaně veliký, neboť hudebníci orchestru Rytmus,
částečně dorostenci Sokola, hráli celý večer zdarma zásluhou vedoucího souboru, bratra
Hatschbacha.
Zapsal: Čada

19. prosince 1948.
V neděli dne 19. prosince 1948 sehrál divadelní kroužek samosprávy dorostu
pohádku „Honzíček z malované chaloupky“. Vyprodané hlediště sokolovny shlédlo velmi
pěkně sehranou pohádku vlasteneckého rázu se zpěvy za doprovodu hudby a bouřlivým
potleskem odměňovalo herce i mezi hrou samou.

Na obrázku stojící zleva nápověda s. Kučerová, vodník br. Najman, víla s. Minaříková,
máma Inemanová, režisér a hajný br. Dvořák, klečící Maryška – s. Doksanská
a Honzíček – br. Čada.
Zapsal: Čada
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1949.
Celý únor se dorost Sokola Hostivice-Litovice připravoval na besídku, která bude
13. března.

13. březen 1949.
V neděli 13. března 1949 pořádala dorostenecká samospráva besídku, na které
vystoupili též dorostenci z vokovické jednoty. Besídka měla velmi pěkný spád až na to, že
bratr Ríša …1 z Vokovic při svém napodobování Ference Futuristy zapomněl, že je sál plný
lidí, a tím proti sobě popudil sestru náčelnici. Odnesly to mladší dorostenky, které večer
nesměly jít tancovat na dorosteneckou zábavu.
Zapsal: Čada

A ještě z loňského roku: Honzíček a Maryška po divadle (Foto br. Němec)

1. květen 1949.
V neděli dne 1. května 1949 bylo v Hostivici okrskové oslavování svátku práce. Mezi
jinými korporacemi zúčastnil se také Sokol, zdejší jednota, Sokol Jeneč a Sokol Chýně.
Zapsal Čada

1

Jméno je takto vynecháno přímo v kronice.
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9. května 1949.
V den vítězství nad okupanty oslavili jsme toto vítězství t. zv. během vítězství, který
specielně u nás se běžel na jiné dráze (místo 1 200 na 2 530 m) a o ceny. Zvítězil
dorostenec N. ze Suchdola, druhý byl náš br. Brož. Běh se konal za veliké zimy a proto
dosažené časy jsou podprůměrné.
Zapsal Čada

1. června 1949.
Ve středu dne 1. června 1949 uspořádala samospráva dorostu večírek pro dorostence
a dorostenky, kteří opouštějí školu. Ochotně opět přispěli hudebníci z Rytmusu, kteří přišli
nám opět zahrát zdarma. Dorostencům a dorostenkám, kteří vystupují ze školy, mnoho
zdaru a zdraví v životě!
Zapsal Čada

Čtvrtek 2. června 1949.
Ve čtvrtek dne 2. června sešla se schůze všech dorostenců, aby si zvolili nový výbor.
Do nového výboru byli téměř jednohlasně zvoleni:
br. Tůma Vladimír – předseda
br. Němec František – místopředseda
br. Kopal Jiří – pokladník
br. Kučera Jaroslav – jednatel
br. Čada Jiří – besídkář a kronikář
Členové výboru: br. Jiří Urban, br. Karel Ineman, br. Pašek Josef.
Jejich práci zdar!
Zapsal Čada

Sobota 25. června 1949.
V sobotu 25. června 1949 počalo v Hostivici okrskové veřejné cvičení. Odpoledne
byly zkoušky žactva na prostná a zahajovací vyřazovací bojový závod dorostenců. Do
finále postoupilo těchto 6 dorostenců: br. Tůma, Urban, Najman, Křiva, Holeček Mir.
a Pašek Josef.
Večer pak byl lampionový průvod na břevské koupaliště, kde byla Benátská noc.
Hasiči obstarávali táborák a ohňostroj, br. spisovatel Šrámek2 promítal film, dorostenky
předvedly rej víl a pěvecký spolek Bendl předvedl svou vyspělost. Zvláště zapůsobila píseň
Santa Lucia.
2

Miloš Šrámek, učitel a později ředitel hostivické školy.
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Neděle 26. června 1949.
Dopoledne byly lehkoatletické závody dorostenců i dorostenek. Bratr Urban zvítězil ve
skoku dalekém, kouli i skoku vysokém, sestra Mikotová a Tichá v běhu dorostenek na 60
a 100 m. V cyklistickém závodě, který přilákal četné startující a mnohé diváky, zvítězili
bezpečně dorostenci z Hostivice, ačkoliv startovalo i mnoho jiných z jiných jednot. Na trati
téměř 10 km dlouhé zvítězil dorostenec br. Zdeněk Froněk v čase 10:28.5 min, dále
br. Kouble, Ineman, Čada a Šmolka, všichni Sokol Hostivice. Na trati došlo k mnoha
pádům, z nichž jeden si vyžádal za oběť kolo br. Tureckého (S. Hostivice) a několika
odřených loktů.
Odpoledne byl průvod z Litovic do Hostivice. V průvodu šlo na 1 200 krojovaných. Na
letním cvičišti v Hostivici pak bylo veřejné cvičení, na němž dorost vystoupil jako soupeř
zdejšímu členstvu v košíkové, dále na nářadí, v prostných a v bojovém zápasu. Dorostenky
vystoupily také při tanci České besedy. V ukázkovém baskettballovém utkání hráli
dorostenci s mužemi 8:8 (hrálo se pouze 4 minuty). Koše dali Kopal 2, Němec 2 a Čada 4.
V bojovém závodě zvítězil ve finále br. Tůma před Urbanem a Najmanem. Utkání v košíkové Sokol Řepy proti Sokol Hostivice mužů nebylo sehráno pro déšť. Nakonec za
deštivého počasí byly odevzdány poháry a plakety vítězům jednotlivých závodů.

Dorostenecký stanový tábor v Roudné u Soběslavi.
Posádka:
Stan č. 1:
Stan č. 2:
Stan č. 3:
Stan č. 4:
Stan č. 5:

br. Dvořák – velitel, br. Pašek Václav – zástupce
bratři Tůma, Němec, Kopal
bratři Ineman, Šmíd, Čada
bratři Najman, Pašek Jos., Kučera, Nachtman
bratři Kadlec, Hatschbach

Čas: 23. července až 30. července 1949.
V sobotu dne 23. července jsme odejeli z Hostivice, abychom krásného letního počasí
užili u břehu Lužnice, v lesním zákoutí nedaleko hotelu Pension v Roudné u Soběslavi.
V 17 hodin odpoledne byli jsme na místě a ihned jsme počali stavět stany podle pokynů
br. Dvořáka, který byl vedoucím. Ani ne za hodinu náš malý tábor stál a proto s harmonikou a kytarou jsme vyšli k hotelu na večeři.
Náš týdenní pořad bylo ráno brigáda (buď štípání dříví, nebo štěrkování cesty a odpoledne koupání v řece, sbírání borůvek a nacvičování programu na večer pro hosty
v hotelu. Dvakrát jsme pořádali besedu s hosty, na níž jsme jim zahráli také současné
šlágry na harmoniku, housle a kytaru. Br. Kopal do programu připojil quizy3 a br. Kučera si
zakouzelničil. V tělocvičném programu jsme předvedli průskoky hořícího kruhu.

3

Kvízy.
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14. září 1949.
Ve středu 14. září 1949 pořádala samospráva dorostu první quizový večer, čímž
hmotně uskutečnila v celovečerní formě to, co na táboře jsme vyzkoušeli ojediněle.
Quizový večer byl poměrně velice navštíven a dobře se uvedl. Získali jsme pomoc bratra
K. Kučery, který přišel hrát zadarmo se svým velkým jazzovým orchestrem. Na večeru
vystoupil též jazzový zpěvák Karel Koželuh a starosta Sokola Žabovřesky předvedl solově
na housle Smetanovu Vltavu, Dvořákovu Humoresku, dále Lásko, Bože lásko a jiné. Celý
večer byl velkým úspěchem pro dorost a získal četné příznivce.

Středa 12. října 1949.
Ve středu 12. října uspořádala Samospráva dorostu Druhý quizový večer. Opět
Kučerův orchestr Unikum hrál zdarma. I tento večer se vydařil a dále šířil dorostu pověst
Sokolského dorostu a jeho Samosprávy.

Neděle 14. listopadu 1949.
V neděli 14. listopadu 1949 sehrál divadelní kroužek Samosprávy dorostu pohádku
Kouzelná skříňka pohádky královny snů. Pohádka byla poněkud rozviklaná, ale to nevadilo
nadšeným divákům z řad dětí.

Neděle 21. října (Hostivické posvícení).
V neděli 21. října 1949 sehráli hostivičtí dorostenci přátelský zápas v kopané
s dorostenci zdejší jednoty – oddíl Litovice – kopané. Utkání mělo slušný průběh a větší
střeleckou pohotovostí zvítězil Sokol Hostivice – dorost v poměru 1:0 (0:0). Branku dal
br. Kopal.

Pátek 27. října 1949.
V pátek 27. října vystoupil sokolský dorost pod vedením bratra besídkáře na úřední
oslavě 28. října. Narychlo připravený program dopadl dobře a tak jsme se s úspěchem
zhostili svého úkolu.

Hudební kroužek byl založen.
V rámci Samosprávy dorostu byl založen hudební kroužek v hostivickém dorostu.
Zatímního vedení se ujal br. Čada.
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Sobota 3. prosince 1949.
V sobotu 3. prosince 1949 pořádala samospráva dorostu4 Mikulášskou zábavu pro
veřejnost. K tanci a poslechu hrál Karel Kučera se svým orchestrem. Průběh zábavy byl
velice slušný.

Středa 14. prosince 1949.
Ve středu 14. prosince byl dorostenecký slib nových dorostenců a dorostenek. Na
slibu poprvé vystoupil sokolský hudební kroužek, který se zatím zformoval jako jazzový.
Jeho vystoupení bylo velmi úspěšné. Ráz celého slibu byl jednak vážný, jednak veselý. Ve
vážné části dorostenci pod vedením bratra Tůmy přednesli ve formě sborové recitace
několik Nerudových básní. Sestra Bísková s br. Čadou opět skloubili melodram na báseň
Sv. Čecha: Čechy. Ve veselé části vystoupil náš komik br. Jára Stehlík. Závěrem vybraní
dorostenci předvedli své umění na bradlech a dorostenky na kladině.
Slib složili dorostenci:
Josef Linek
Josef Pašek
Nachtman Antonín
Staněk Vlasta

dorostenky:
Hana Hymlová
Vlasta Křížová
Jaroslava Boušová
Dáša Boucká
Dáša Vágnerová
Marie Horešovská
Květa Vilímková
Věra Vrzáková

Středa 28. prosince 1949.
Ve středu 28. prosince 1949 pořádala samospráva dorostu Třetí quizový večer, který
byl, jako všechny před ním, velmi úspěšný. K tanci a poslechu hrálo Unikum Karla Kučery.

4

Samospráva dorostu je psána nejednotně někdy jako název, jindy s malým „s“.
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1950.
1. leden 1950.
V neděli dne 1. ledna bylo v našich obcích dokončeno slučování.5 Na schůzi
v Dělnickém domě vystoupil náš hudební soubor a zahrál několik budovatelských pochodů,
koncertní valčík a skladby Jar. Ježka.

14. leden 1950.
V neděli dne 14. ledna byla svolána schůze dorostenců, na níž byl zvolen nový výbor.
Do výboru byli zvoleni:
br. Tůma – předseda
br. Němec – místopředseda
br. Kopal – pokladník
br. Najman jednatel
br. Čada besídkář a kronikář
a 10 členů výboru.
Na schůzi se dále jednalo o nastávající práci. Návrh br. Dvořáka na sehrání
„Strakonického dudáka“ byl zamítnut, rovněž návrh br. Nováčka na sehrání detektivky
„Druhý případ“ byl zamítnut. Rozhodli jsme se, že sehrajeme hru pro dospělé na návrh
br. spisovatele Šrámka a na návrh bratra Dvořáka hru pro děti (asi v polovině března). Ze
schůze byl poslán dopis těžce zraněné sestře Věře Krsičkové do motolské nemocnice.

29. ledna 1950.
V neděli dne 29. ledna 1950 byla výroční schůze členstva, na níž v kulturním
programu vystoupil sokolský soubor.

19. ledna.
Sokolský soubor účinkoval na slavnostním podepisování zemědělských smluv na rok
1950. Přítomná redaktorka Mladé fronty v krátkém interwievu se ptala na zdejší otázky.
Referát jí poskytl br. Kopal, který je zároveň delegátem ve výboru ČSM.6

5
6

K 1. lednu 1950 byly spojeny do jedné obce Hostivice a Litovice.
Československého svazu mládeže.
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27. ledna 1950.
Sokolský soubor vystoupil na schůzi ČSM pod heslem: za milionový Svaz mládeže.

18. února 1950.
V sobotu 18. února 1950 vystoupili dorostenci a dorostenky na sokolských Šibřinkách
v pohádce o hloupém Honzovi. Úspěch byl veliký.

