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ÚVOD
Tělocvičná jednota Sokol Hostivice vznikla v roce 1892 a patří po Čtenářsko-podporujícím spolku Hostivít a sboru dobrovolných hasičů k nejstarším hostivickým spolkům. Kniha
o rozměrech 16,5 cm × 20,2 cm nazvaná Zápisník „Tělocvičné Jednoty Sokol“ v Hostivici
obsahuje zápisy z valných hromad a výborových schůzí v prvních 12 letech činnosti
jednoty. Ukazuje fungování nově založené tělocvičné jednoty, počty cvičících členů, způsob
vedení spolkové knihovny, přípravu veřejných cvičení, vycházek i přednášek, vztahy
k České obci sokolské a k Podbělohorské župě, ale také různé spory, které se s odstupem
času často jeví jako malicherné. Do knihy zapisoval nejprve Ladislav Novotný a od roku
1895 pak Antonín Šprunk.
Přepis zařazený do tohoto svazku Pramenů k hostivické historii je doplněn aktuálními
poznámkami pod čarou, které upozorňují na dodatečné úpravy zápisů, 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. Shoda podmětu
s přísudkem nebyla upravována ve větách s podmětem středního rodu v množném čísle.
Zachovávány byly nesprávné tvary slov „bratři“ a „bratří“, naproti tomu podle současného
pravopisu byla do přepisu uvedena slova „správa“ a „zpráva“, stejně jako výrazy „přivést“
a „přivézt“. V přepisu zápisů A. Šprunka je zachován rovněž zastaralý výraz „usnešení“.
Označením […] jsou řešena místa s údajem chybějícím v originálu. Nejčastěji se to týká
číselných údajů, k jejichž zjištění se již zapisovatel nevrátil. Kniha má číslované stránky, na
některých stranách však číslo chybí. Za stranou 143 následuje nečíslovaná strana a po ní
strana 144, čímž se dostala lichá čísla netypicky na levou stranu knihy. Tuto anomálii
vyrovnal zapisovatel až tím, že po straně 286 následuje jedna nečíslovaná strana a za ní
hned strana 289.
Kniha je v současnosti v soukromém držení.
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I.
Zápisník
o ustavující valné hromadě „Tělocvičné Jednoty Sokol“ v Hostivici, konané v neděli 18. září
1892 v hostinci p. Ant. Kapalína1 zde.
První tato valná hromada nové „Jednoty“ naší má velký význam pro celé okolí naše,
neboť se ustavil ve chvílích těch spolek pro zdejší okolí velmi důležitý a nanejvýše
potřebný. Ustavením „Sokola“ položen jest základ nového života, nového vzpružení mysli
v kraji našem, kde národní náš život a činnost ještě tak málo jsou vyvinuty. Bohužel, že
valná hromada byla jen slabě navštívena, ačkoliv se zařizující výbor všemožně o to staral,
by bylo účastenství co možná největší. Přítomno bylo celkem 22 hostí a z těch se 20 přihlásilo za členy „Jednoty“. Nicméně však doufáme, že „Sokol“ náš, až opravdu poznán
bude šlechetný účel jeho, který si vytkl, totiž – povznesení tělesných a mravních sil v lidu
českém, v brzku nalezne hojných přátel a podporovatelův, jichž má zapotřebí, aby cíle
svého dosáhl. – A proto „Na zdar“ všemu počínání našemu!
Účastníky valné hromady přivítal srdečně br. Vyšín, který také krátkými, ale jadrnými
slovy vylíčil dobrý účel Sokolstva. Po té přikročeno k volbě předsednictva, a sice zvoleni
jednohlasně: za předsedu ustavující schůze br. Emil Píša a za místopředsedu
2.
br. Pavel Řidký, zapisovatelem zvolen br. L. Novotný.
Po zahájení schůze předneseny stanovy již sl. c. k. místodržitelstvím povoleny, které
jsou jednohlasně přijaty. Jednací řád přijmut až na dva paragrafy, které k návrhu br. V.
Vyšína změněny, a odhlasováním přijmuty zní nyní takto: § 10. Volby ve valné hromadě
vykonávají se tím způsobem, že k volbě oprávněný člen vyplní a osobně odevzdá svůj
lístek hlasovací pro všechny členy výboru najednou. § 32. zní: Údové jednoty nemají
právo, aby bez zvláštního povolení výboru mimo místnosti spolkové a společné, od výboru
ustanovené neb povolené, výlety a slavnosti buď spolkového obleku, buď odznaku
spolkového užívali.
Za odznaky se považují sokolí péro s kokardou, červená košile a monogram.
Kdo jsa členem jednoty, proti ustanovení tomuto jedná, bude mu udělena poprvé
důtka, dopustí-li se toho ale podruhé, považuje se ihned tím samým za vyloučeného
a jakmile se naň takovéto nešetření řádů spolkových věrohodným způsobem dokáže, bude
ihned z knih spolkových vymazán a nemá nikdy více za člena přijat býti.
Po upravení těchto paragrafů přikročeno k volbě výboru. Br. Jiránek navrhuje k vůli
uspoření času a práce volbu aklamací. Praví, že zajisté zařizující výbor má vystavenou
kandidátní listinu, která by se mohla nechat odhlasovat. Tomu na odpor staví se br. Řidký
a po krátké debatě voleno k návrhu tohoto vo-

1

Čsl. armády čp. 22 a 105.
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3.
lebními lístky. Ke kontrole volebních lístků jmenováni předsedou schůze bratři: Šimáček
Ant., Řidký a Vyšín Václ. Voleno dle kandidátní listiny a většinou hlasů zvoleni jsou tito: Za
starostu „Jednoty“ br. Jan Turecký, za místostarostu br. Jos. Kalous, za náčelníka br. Alois
Smolík. Ostatními členy výboru pak zvoleni jsou bratří: Jos. Chalupa, Ad. David, Jos.
Henych, Ant. Šprunk, Lad. Novotný, Ant. Landa, Václ. Tomek, Ant. Šimáček. Za náhradníky: bratří Mejtský Karel, Čermák Pavel a Vyšín Frant. – Za revizory účtů zvoleni br. Václ.
Chvoj a br. Pavel Řidký.
Za místnost spolkovou nejzpůsobilejší uznán sál v hostinci p. Ant. Kapalína zde
a k vyjednávání stran propůjčení tohoto k účelům spolku ustanoveni bratři: David, Mejtský
a Šprunk. Hostinský p. Kapalín uvolil se propůjčiti místnosti k účelům sokolským zdarma,
začež mu vzdán předsedou a všemi přítomnými dík. Jen osvětlování a vytápění sálu bude
povinností „Sokola“.
Pokračuje se dále dle programu. Na řadu přichází ustanovení členských příspěvků. –
Br. Mejtský tlumočí návrh zařizujícího výboru, a sice: zakládající členové „Sokola“
Hostivického mají zaplatiti příspěvek 20 zl. jednou pro vždy, přispívající členové platí 3 zl.
ročně a činní členové zaplatí 50 kr. zápisného a pak platí měsíčně po 30 kr. – Br. Řidký
odporuje tomu a činí zase protinávrh, a sice: pro zakládající členy má býti ustanoven
poplatek 10 zl. jednou pro vždy, pro přispívající 2 zl. ročně a pro činné členy 50 kr.
zápisného a pak každý
4.
měsíc po 20 kr. Praví, že by se přihlásilo asi málo členů, kdyby příspěvky byly větší.
Br. Vyšín V. a Šprunk hájí návrh zařizovacího výboru z ohledů těch, že mladá „Jednota“
potřebuje peněz na začátku, a proto že musí býti členské příspěvky větší; později může
valná hromada příspěvky zmenšiti, zvláště co se týče činného členstva. Po delší debatě
přijat konečně většinou hlasů návrh zařizovacího výboru, a sice:
zakládající členové zaplatí příspěvek 20 zl. jednou pro vždy,
přispívající členové platí příspěvek 3 zl. ročně a
činní členové zaplatí 50 kr. zápisného a pak každý měsíc platí ještě 30 kr. do
spolkové pokladny.
K vybírání příspěvků ustanoveni prozatímně: bratří Šprunk, Mejtský a Novotný.
Přispívající členové mohou platiti roční příspěvky ve třech lhůtách po 1 zl.
Návrh výboru, aby se mu dala plná moc k zakoupení tělocvičného nářadí, se
jednohlasně přijímá. – Po té schůze za hlučného volání „Na zdar“ skončena. Předseda
br. Píša vzdává díky zařizujícímu výboru a všem, kdož jakýmkoliv způsobem se o uskutečnění „Sokola“ přičinili.
Po skončení schůze přednesena ještě příležitostná znělka, kterou věnoval jako
„pozdrav“ jednotě naší pan Frant. Pelc, učitel v Hostivici.
První schůze výborová ustanovena na středu dne 21. září na sedmou hodinu večerní
v místnosti spolkové.
V Hostivici, dne 18. září 1892.
Lad. Novotný, zapisovatel.
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5.
II.
Zápisník
o první schůzi výborové „Tělocvičné Jednoty Sokol“, konané ve středu dne 21. září 1892
ve spolkové místnosti.
První výborová schůze „Sokola“ navštívena byla 8mi členy výboru, a sice přítomni byli
bratři: Kalous, David, Mejtský, Čermák, Šprunk, Tomek, Šimáček a Novotný. Schůzi zahájil
za nepřítomnosti starosty místostarosta br. Kalous. Zápisník o ustavující valné hromadě
schválen bez poznámky. Br. Šprunk připomíná přijmutí zapsaných br. členů výborem, jak
ze stanov se vyrozumívá. Až dosud přihlásilo se členů 27, kteří také výborem jsou
jednohlasně přijmuti. Přikročeno dle programu dále, a sice k volbě funkcionářů.
Jednohlasně zvoleni jsou bratři: jednatelem br. L. Novotný, pokladníkem br. Šimáček Ant.
a správcem domu br. Šprunk Ant. Zvolení volbu přijímají. Br. Šprunk navrhuje, by zvolen
byl též archivář. Br. Mejtský praví, že prozatím službu archiváře může zastávati jednatel,
poněvadž ze začátku nebude asi tolik dopisů a pak každý dopis jednoty se týkající přijde
zajisté jednateli k rukoum, tudíž že může jej tento snadno uložiti. Výbor usnesl se na
návrhu br. Mejtského a jednatel se uvoluje funkci tu přijmouti. Dále br. Šprunk podává
dotaz v příčině knihovny a praví, že by měl býti zvolen také knihovník, který by se staral
o knihovnu, aby byla v čistotě a pořádku, knihy půjčoval a darované knihy spolku přijímal.
6.
Výbor ustanovil na návrh br. Davida knihovníkem br. Šprunka, který je také správcem
domu, a proto se mu služba ta nejlépe hodí. Avšak dle § 16. jednacího řádu ta funkce
br. Šprunkovi odpadá, poněvadž dle zmíněného paragrafu povinnosti knihovníka přináležejí
jednateli.
Br. Mejtský navrhuje, by se daly tisknouti legitimace a stanovy; zvláště legitimace že
musí býti ihned obstarány. Návrh ten přijat a usnešeno, by se dalo tisknouti 100 legitimací
a 100 kusů stanov, což oboje uvoluje se obstarati br. Mejtský. Legitimace mají býti tištěny
(jak již ve valné ustavující schůzi bylo ustanoveno) na národních navštívenkách. Dále
navrhuje br. Mejtský, aby se koupilo ku cvičení začátečným aspoň 20 párů činek lehkých.
Br. Šprunk praví, že ze začátku nebude hned činek zapotřebí při prostných cvičeních, že se
vyplní několik večerů cvičeními, při kterých není zapotřebí žádného nářadí. Ohledně
zakupování nářadí usnesl se výbor na návrh br. Davida počkati do příští schůze výborové,
až bude přítomen br. náčelník a br. starosta a zároveň že bude znám stav jmění
spolkového, totiž – že vybrány budou již příspěvky členské.
Br. Mejtský připomíná, by se dalo oznámení o ustavení se jednoty do časopisů,
a sice: do „Sokola“, „Nár. Listů“, „Rozvoje“ a „Nár. Politiky“. Návrh přijat a uloženo
jednateli, by dopsal zmíněným časopisům.
Dále navrhuje br. Šprunk, by „Jednota“ se přihlásila k župě, a sice k
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7.
župě Podbělohorské. Praví, že když se přihlásí jednota k župě hned, nebude musiti první
rok platit příspěvky za členy, nýbrž až v roce druhém, kdežto když by se přihlásila snad až
po roce, je povinna zaplatit příspěvky i za rok minulý. Dále navrhuje, by oněm bratrům,
kteří se ochotně nabídli, že budou cvičiteli v jednotě naší, se příspěvky členské odpustily.
Návrhy jsou přijaty. Jednateli uloženo, by jednotu k župě přihlásil a zmíněným cvičitelům
jménem výboru dopsal a již předem poděkoval za ochotu jejich vůči jednotě naší. Jsou to
bratři: Smolík, Sumr, Peroutka a Bláha. –
Br. Šprunk praví, že v jednotách venkovských přibírají se za členy též tak zv. štupendisté, jimž se příspěvky členské odpouštějí, ale právo ku cvičení mají tito jako každý jiný
člen. Br. Tomek praví, aby se se štupendisty ještě počkalo, aby příspěvky se jim odpouštěly, až jak se při cvičeních osvědčí; myslí, že by se jich mnoho přihlásilo, kdyby hned
příspěvky jim byly odpouštěny, a zvláště nyní že by to byla chyba pro jednotu, kdyby měla
snad větší počet členstva neplatícího, poněvadž pro začátek potřebuje velmi mnoho peněz.
Br. Mejtský vysvětluje, že za štupendistu se každý nepřijme, nýbrž jen lidé řádní, o nichž je
známo, že jsou nemajetní a že by rádi brali podílu na cvičeních sokolských, a jimž
skutečně by bylo obtížno měsíční příspěvek platiti. Jen takové může výbor po dobrém
uvážení bezplatně přijmouti.
Br. Tomek se dotazuje, má-li právo každý člen přijímati
8.
přihlášky nových členů. Přihlášky nových členů může přijímati každý člen jednoty. Dále
praví, že by se schůze výborové měly odbývati buď v neděli, aneb při cvičeních. Br. Šprunk
se přidává k návrhu tomuto, aby schůze byly odbývány vždy po cvičení, poněvadž většina
členů výboru jsou členy činnými, a proto že by přítomnost jich byla zajištěna. Br. David
myslí, že nejvhodnějším dnem ke schůzím by byla sobota. Br. Mejtský zase navrhuje, aby
schůze odbývány byly v neděli, poněvadž ten den má každý čas a zvláště přespolním se to
hodí v neděli přijít na schůzi. Ve všední den jsou všichni zaměstnáni až do večera a pak
večer by bylo jim, zvláště rolníkům v nynější pilný čas, obtížno do schůze přijíti. Konečně
uznán a přijat návrh br. Mejtského a ustanoveny schůze výborové vždy na každou první
neděli v měsíci. Tím věc odbyta.
Br. jednatel předkládá dopis „Tělocvičné Jednoty Sokol“ v Bráníce, která oznamuje
jednotě naší, že společně s „Těl. Jednotou“ Dušnickou a Unhošťskou podnikne do
Hostivice výlet, k němuž nás zve. Zároveň zve „Sokol“ Bránický jednotu naší k věnečku,
který se bude v den příjezdu výletníků, t. j. dne 24. září, odbývati. Jednatel br. Novotný se
dotazuje, jak bychom se měli zachovati vůči pozvání tomuto. Br. Šprunk praví, že
povinností naší jest, ačkoliv nejsme ještě ustáleni, abychom
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9.
přišli bratrským jednotám vstříc. Ujednáno, aby kdo může, výletu a věnečku se súčastnil. –
Dále br. Šprunk navrhuje, by dopsalo se ústřednímu výboru „Ústř. Mat. Školské“ o pokladničku, do které by se ukládaly krejcarové sbírky a dobrovolné příspěvky na „Ústř. Matici“.
Poukazuje na stanovy, ve kterých vytkl si spolek náš mezi jiným také podporování záslužných podniků národních; praví, že skoro v každé jednotě sokolské podobná pokladnička se
nachází. Návrh ten přijat a br. Mejtský uvoluje se pokladničku obstarati.
Br. Čermák navrhuje, by obstarán byl spolkový posel k roznášení pozvání ke schůzím,
rozličným oznámením a p. Br. David praví, že pro začátek k vůli úspoře nemusí být posel
žádný a jest ochoten potřebná oznámení br. členům nechat doručit listonošem bezplatně.
Za ochotu takovou vzdán br. Davidovi dík.
Br. Čermák se dotazuje, kdy započnou cvičení tělocvičná. Předseda br. Kalous praví,
že cvičení se určí při příští výborové schůzi, až bude přítomen br. náčelník. Cvičení
započnou nejspíše až na druhý měsíc.
Br. David připomíná ještě, že se musí vyjednat smlouva s hostinským p. Kapalínem
stran místnosti, aby snad se „Sokol“ neocitl v tísni, kdyby se stalo a přišel nový hostinský,
který by třeba náhodou nebyl velkým přítelem „Sokola“, že by mohl spolek bez delší
výpodě z místnosti hned vypovědíti, aneb ještě některé ji10.
né nepředvídané nepříjemnosti by mohly povstati, a proto musí býti písemná smlouva
ujednaná mezi „Jednotou“ a p. Kapalínem. K vypracování té smlouvy bude ještě zvolen
užší výbor. – Tím schůze skončena.
Příští schůze ustanovena na středu dne 28. září na čtvrtou hodinu odpolední. –
V Hostivici, 21. září 1892.
III.
Zápisník
o druhé výborové schůzi konané dne 28. září 1892 ve spolkové místnosti.
Druhé výborové schůze „Sokola“ súčastnilo se 9 členů, a sice: bratří: Turecký, David,
Čermák, Landa, Šimáček, Mejtský, Tomek, Šprunk a Novotný. Schůzi zahájil starosta
br. Turecký. Zápisník o první výborové schůzi jednohlasně schválen. Nově přihlášení
členové jsou přijmuti. Jsou to: Jan Špaček z Litovic, Josef Kostka z Litovic, Rohla Ant. ze
Břvů, Jan Habán z Hostivice.
Po té následuje zpráva pokladní. Pokladník br. Šimáček oznamuje, že jednota má
42 zl. 30 kr. na hotovosti svého jmění. Br. David praví, že brzy bude již zapotřebí uhlí
k vytápění sokolovny
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11.
při cvičení a taktéž petrolej k osvětlování, že tedy se musí výbor postarati o tyto věci.
Br. starosta myslí, že nejlépe by bylo, kdyby se požádal některý z br. členů, který může, by
uhlí bezplatně přivezl. Někteří br. členové již dříve se uvolili uhlí obstarati, ale v nynější
pilný čas to není možno, aby pro uhlí na Kladno dojeli, až později, když nebude tolik práce
polní, uhlí přivezou. Usneseno, bude-li zapotřebí pro začátek, že se může koupiti několik
centů uhlí zde od obchodníků.
Dále přikročeno dle programu k poradě o zakoupení potřebného nářadí cvičebního.
Br. David navrhuje, by koupeno bylo aspoň 20 párů činek k prostným cvičením.
Br. Mejtský přidává se k návrhu tomuto a myslí, že by bylo zapotřebí ještě nějaké těžší
činky. Praví, že má činky dvě as 30 kilo dohromady vážící, které jednotě daruje, začež mu
vzdán dík. Br. Šprunk navrhuje, by se koupilo jen 15 párů činek, že sotva více br. členů se
ku cvičením najednou dostaví. Později, když by bylo zapotřebí, mohou se ještě přikoupiti.
Dále navrhuje, by se pořídil hned tako můstek a sloupky ke skoku, aby bylo cvičení
různější, že bude zajímavější a ne tak unavující, když bude rozdílné, a pak že tyto věci se
dají lehko pořídit. Návrhy br. Šprunka jsou přijaty a uloženo mu jako správci domu, by tato
potřebná nářadí a jednu žíněnku v brzku opatřil.
Dále na program přichází volné návrhy. Br. David navrhuje, by zaslán byl p. Pelcovi
poděkovací list za znělku, kterou tento
12.
„Jednotě“ naší při ustavující valné hromadě věnoval. Návrh je přijat. Br. Mejtský se
přimlouvá, aby poslán byl p. Pelcovi ještě jeden dopis v příčině výletu „Sokola“ bránického
do Hostivice a zamýšleném věnečku, a sice dopis řízný, aby mu zašla chuť podruhé dělat
takové nedovolené přehmaty na účet „Jednoty“ naší. Br. David myslí, aby se mu ten druhý
dopis neposílal, že beztoho už asi toho má dost, poněvadž mu řekli br. bráničtí a dušničtí
do očí, že už se mu nenechají podruhé tak blamovat, když poznali, jak se vůbec věci mají.
K tomu přidává se také br. Šprunk a br. starosta praví, že bude lépe, když se mu podobný
dopis posílat nebude, že se musíme ze začátku chovat trochu zdrženlivě, abychom si snad
nezískali nepřízeň obecenstva, jíž beztoho se již tak dost těšíme. –
Br. Mejtský připomíná člena výbor br. Henycha. Na ujištění jeho, že funkci tu na sebe
přijme, zvolen byl za člena výboru, doposavad ale ve schůzi výborové nebyl, ačkoliv byl
vždycky zván do schůze, a vůbec tváří se tak, jakoby si chtěl tropit ze „Sokola“ jen šašky
a proto by bylo záhodno, by se více ke schůzím nezval a na místo jeho aby nastoupil
náhradník br. Čermák. Výbor s tím souhlasí. – Dále starosta br. Turecký navrhuje, aby se
podaly žádosti sl. obecním výborům, hostivickému a z okolních přifařených obcí, pak
záložně okresní a hospodářské v Unhošti za jakousi podporu peněžitou na tělocvičné
nářadí. Návrh ten s velkou radostí přijat.
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13.
Z Kolína došel dopis, ve kterém br. Prágr, náčelník „Sokola“ Kolínského zasílá
prospekt „Sborníku Sokolského“ čili kalendáře sokolského. Br. David navrhuje, by zakoupen byl jeden exemplář pro jednotu. Cena jest 80 kr. Návrh ten se přijímá, poněvadž
„Sborník Sokolský“ jest důležitou příruční knížkou pro každou a zvláště pro novou
„Jednotu“ tělocvičnou. Dále navrhuje br. David, by svolána byla ještě mimořádná schůze
výborová k vůli určení cvičení a cvičebních dnů, poněvadž v této schůzi to není možno
určiti, jelikož náčelník není přítomen. Návrh se přijímá. Den schůze nemůže se však ještě
určiti, až po domluvení se s br. náčelníkem bude tato oběžníkem oznámena. Tím schůze
skončena. Na návrh br. Mejtského provoláno ještě starostovi br. Tureckýmu srdečné „Na
zdar!“
V Hostivici, dne 28. září 1892.
IV.
Zápisník
o třetí (mimořádné) schůzi výboru konané dne 8. října [1892] o 4té hodině odpolední
ve spolkové místnosti.
Schůzi zahájil br. místostarosta za přítomnosti 9ti členů, a sice přítomni jsou bratří:
Kalous, David, Chalupa, Mejtský, Tomek, Čermák, Smolík, Vyšín a Šprunk. Br. starosta
14.
Turecký a bratři Landa, Šimáček a Novotný se omluvili. Br. Šprunk podotýká, jelikož
br. jednatel nemohl se dostaviti do schůze, žádal jej, by zprávu jednatelskou za něho
převzal. Výbor přípis br. jednatele béře na vědomí. Protokol minulé schůze schválen.
Br. zapisovatel předčítá dopis br. Boloma o vzorcích látek na kroj a jich cenách. Dále předčítá dopis br. Peroutky, v kterém se omlouvá, že pro mnoho polních prací nemůže se
súčastniti cvičení až po 14 dnech, což vzal výbor na vědomí. Dále předčítá dopis pana
Beneše, sedláře z Tejnky o ceně žíněnek. Výbor se usnesl na návrh br. náčelníka, by se
zakoupila žíněnka afrikem cpaná za 15 zl.
Správa funkcionářů odpadá, jelikož tito nejsou přítomni. Dále jednáno o ustanovení
cvičebních dnů. Br. David navrhuje, by cvičení započalo co nejdříve, a praví, bude-li se
cvičení pořáde odkládat, že bude duch sokolský v naší jednotě ustavičně jen dřímat, pak-li
ale se cvičení započne, že to bude mít vliv nejenom na členstvo, nýbrž i na venek.
Br. Chalupa navrhuje, by se s cvičením posečkalo až na pozdější dobu, že zatím budou
polní práce odbyté. Br. Šprunk přidává se k návrhu br. Davida, kterýž také jest přijat.
Br. Šprunk navrhuje, by se se cvičením započalo ve čtvrtek dne 20. října, další by se
ponechalo br. náčelníkovi, což výbor schvaluje. Přikročeno k volným návrhům. Br. David
navrhuje, by se veškeré zásilky díly na br. jednatele, že co se týče poštovného, jest
ochoten osvobodit jednotu od
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15.
poplatku. Výbor tento návrh s ochotou přijal a vzdal br. Davidovi díky. Dále br. David
navrhuje, by peníze spolkové uložily se do poštovní spořitelny, že by přibývaly alespoň
úroky, kdežto když budou ležet u br. pokladníka, o tyto úroky přijdem. Návrh tento po
delším rozhovoru se přijímá. Pak přijat návrh br. Davida, by předplatil se pro jednotu
časopis „Sokol“. – Dále navrhuje br. David, by se dopsalo na p. Daneše, by daroval
jednotě „Národní Listy“. Br. Špaček, kterému výbor povolil slovo, nabídl se, že s panem
Danešem osobně stran „Nár. Listů“ vyjednávati bude, což výbor vzal na vědomí. Br. David
navrhuje, by se pro jednotu zakoupily „Humory“; proti tomu navrhuje br. Šprunka, by se
vyjednalo s p. Kapalínem, by on sám „Humory“ odbíral na místo „Pražsk. Deníka“. Návrh
br. Šprunka přijat.
Br. Mejtský nabízí darem časopis „Českého studentstva“, což přijato. Br. David daruje
jednotě „Rozvoj“. Výbor s díky přijal. Dále se uvoluje br. David půjčovat časopis „Šípy“.
Přijato. – Br. Šprunk činí návrh, by se výbor rozhovořil o tom, má-li se pořádati nějaká
zábava. Br. Chalupa navrhuje, by se se zábavou nespěchalo, že jednota naše je ještě
v plínkách, by se zábava pořádala až v pozdější dobu a pak aby se pořádalo něco
pěkného, ale co možná při malých výdejích, a pak že do té doby poznáme již své
příznivce, na které bychom mohli spoléhat. Br. Špaček poukazuje k tomu, že by se mohla
pře16.
ci určit doba, kdy by se asi mohla nějaká zábava pořádat, a doufá, že hmotný výtěžek
bude zajištěn. Po delší rozpravě dohodl se výbor na tom, by se pořádala „Sylvestrovská
zábava“. Další ponechá se na pozdější dobu.
Br. David navrhuje, by se pořídila pokladnička, do které by se vybíraly dobrovolné
dary na nářadí. Br. Šprunk mladší uvoluje se podobnou pokladničku udělat pro jednotu
zdarma, což výbor s díky přijímá. – Br. jednateli se nařizuje, by sezval činné členstvo
oběžníkem do cvičení. Br. Šprunk činí dotaz na výbor, budou-li se stanovy členům
prodávati, neb ne. Usneseno, by se členům rozdaly zdarma. – Dále se výbor usnesl, by se
začalo cvičit o 7. hod. večerní. Br. náčelník navrhuje, by si prozatím členové pořídili jenom
střevíce bez podpatků, což výbor schvaluje. Dále navrhuje br. náčelník, by se za užitá
německá slova platil 1 kr. na „Ústř. M. Školskou“. Přijato. Návrhy br. Davida, aby se vybíral
„Svatováclavský dar“ v jednotě, a pak aby se noví členové před jich přijmutím do schůze
výborové neuváděli, se přijímají. – Br. Tomek přihlašuje za člena Jarosl. Najmana z Jenečka a žádá, by mu byl příspěvek členský odpuštěn. Proti tomu ohražuje se br. Čermák
a navrhuje, by se mu příspěvek neodpouštěl. Br. Mejtský navrhuje, by se mu aspoň zápisné odpustilo, což také výbor schválil a Najmana za člena přijal. V. Bahenský z Hostivice též
přijat. – Tím schůze skončena.
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17.
V.
Zápisník
o čtvrté (řádné) schůzi výboru konané dne 6. listopadu 1892 ve spolkové místnosti.
Přítomno bylo 7 členů výboru, a sice bratří: David, Šprunk, Šimáček, Čermák, Novotný, Mejtský a Vyšín. Předsedou schůze za nepřítomnosti starosty i místostarosty zvolen
br. David, již tento také zahájil. Zápisník schůze minulé schválen. Nově přihlášení členové
jsou přijati. Jsou to: Horešovský Jos. ze Zlejčína, Horešovský Jos. z Radosti, Horešovský
Frant. z Jenečka, Černý Jos. z Jenče, Kubr Matěj ze Sobína, Hrdlička Josef ze Sobína
a Boček Bohuslav z Peterkovýho mlýna. – Dopisy došlé, vesměs to ceníky sokolských
potřeb, vzaty k vědomosti. Tím zpráva jednatelská odbyta. Zpráva pokladní zní dosti
příznivě. Pokladník br. Šimáček konstatuje 80 zl. 4 kr. čistého jmění.
Br. Šprunk navrhuje, by zakoupila se ještě jedna žíněnka pod hrazdu, stojan na činky
a podstavec na kalafunu. Návrhy jsou přijaty a usneseno, by žíněnka dala se dělati
p. Kubrovi do Sobína. Podstavec na činky a stojan na kalafunu dá se udělati br. Kostkovi.
Dále navrhuje br. Šprunk, by se zakoupil zachytač, který je k vůli bezpečnosti při skoku
velmi potřebný, pak aby se koupila skříň na knihy a na cvičební oblek
18.
cvičenců, aby se nemusely věci tyto povalovati po stolech v šatně. Usneseno, by se daly
k jednomu z výklenků ve zdi v šatně se nacházejících udělati dveře, což bude sloužiti za
skříň na obleky i na knihy spolkové. Zachytač ke skoku se zakoupí až později, až tomu
budou prostředky peněžité dovolovat. Dále usneseno, by dokoupeny byly činky malé do
20ti párů, poněvadž se nedostávají. – Br. David navrhuje, by peníze z pokladničky „Ústř.
Mat. Školské“ vybírány byly vždy po 14 dnech a dány do poštovní spořitelny, by šly z nich
úroky, a až bude sebrán patřičný obnos, by se jednota přihlásila za skutečného člena
„Ústř. Mat. Školské“. Návrh se přijímá. Dále br. David připomíná, že se má pořádati zábava
sylvestrovská, a navrhuje, by se sestoupilo as 4členné komité, které by činilo přípravné
práce k Sylvestru, což přijato. Přihlásili se bratři: Mejtský, Šimáček, Šprunk a Novotný. –
Br. Šprunk se dotazuje, mnoho-li se má zaplatiti za hrazdu; usneseno zaplatiti k záloze
15 zl. ještě 35 zl. a zbytek 35 zl. se zaplatí až později.
Br. Tomek dotazuje se, jak to je s oznamováním cvičení, že někteří členové nevědí,
kdy cvičení jsou. Br. David praví, že cvičení se písemně neoznamuje a pak že ještě nebyly
poměry dosti ustálené, že se tedy nemohly cvičební dny určitě ustanovit, nyní že jsou
večery cvičebné ustanoveny již určitě, totiž ve středu a v sobotu. – Výbor se usnesl
zakoupiti spolkové razítko a br. Mejtský-
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19.
mu a br. Davidovi dána plná moc, aby toto obstarali. Br. Šprunk navrhuje, by se dala
udělat k vyvěšení na spolkovou místnost tabule s nápisem „Sokol“. Návrh je přijat a br.
Šprunkovi uloženo, by tabuli tu obstaral. Na návrh br. Davida zvolen br. Mejtský knihovníkem.
Knihovník oznamuje, že br. Jugl daroval do spolkové knihovny 11 spisů, vesměs
vázaných, br. Šprunk daroval 8 spisů. Br. Šprunk navrhuje, by se určil nějaký poplatek za
půjčování knih členům, čímž kryta by byla režie vazbou knih povstalá. Návrh se přijímá
a poplatek za půjčení jedné každé knihy ustanoven na 1 krejcar. Tím schůze skončena.
V Hostivici, dne 6. listopadu 1892.
VI.
Zápisník
o páté (řádné) schůzi výboru konané dne 7. prosince [1892] ve spolkové místnosti. x)
Zápisník z poslední schůze výborové schválen. Nově přihlášení členové jsou přijati,
a sice jsou to bratři: Nachtman Ant., Jílek Jan, Burgr Jaroslav, Hájek Ant., Pelz Frant.,
Pštros Václ. a Chlupatý Jos.2
x

)

Přítomni byli bratři: st. Turecký, Kalous, Smolík, Šprunk, David, Čermák, Tomek,
Novotný, Mejtský a Vyšín.
20.

Pokladní zprávu za nepřítomnosti pokladníka vyřídil br. Novotný. Konečně vzata
k vědomosti zpráva dom. správce. Tím zprávy funkcionářů jsou odbyty.
Br. náčelník činí návrh, by mu bylo dovoleno vzíti sobě br. Bláhu za spolucvičitele;
praví, že míní zaříditi cvičitelský sbor. Výbor s tím souhlasí. Dále připomíná br. náčelník, že
se musí vypracovat cvičební řád, což ovšem je více prací cvičitelského sboru. – Br. Šprunk
navrhuje, by zakoupil se zachytač na stěnu. Br. náčelník přidává se k návrhu tomu a přimlouvá se, by zachytač byl co nejdříve koupen, jelikož bez něho jest cvičení ve skoku
nebezpečné. Návrh se přijímá a patřičný obnos k zakoupení zachytače povolen.
Br. Mejtský navrhuje, by daly se dělat dva věšáky do šatny, aby obleky cvičební nemusely
se povalovat po stolech. Přijato. – Br. David navrhuje, by knihy se půjčovaly členům
jednou za čtrnáct dní; tomu odporuje br. náčelník a praví, že by se mohly půjčovat
vždycky při cvičení, někdo že přečte knihu dříve, někdo později. Výbor se přidal k návrhu
tomuto.
Br. Fr. Pelz zaslal dopis, v němž nabízí jednotě, že bude půjčovati do šatny některé
časopisy, jichž jména uvádí, a časopis „Rozvoj“ že hodlá jednotě dodávati darem.

2

Jména F. Pelze, V. Pštrosa a J. Chlupatého byla dopsána dodatečně.
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21.
Výbor nabídku tu přijímá. Br. Šprunk navrhuje, aby časopisy zapůjčené br. Pelcem nebrali
členové s sebou domů, aby se tyto nepošpinily. Br. David navrhuje, aby časopisy „Rozvoj“
a „Šípy“ daly se do dolejší místnosti hostinské, aby členové a hosté, kteří do hostince
přijdou, mohli v nich čísti. Návrhy se přijímají. – Br. Šprunk připomíná sylvestrovskou
zábavu a podává dotaz na pořádající výbor, může-li oznámiti program sylvestrovské
zábavy správnímu výboru. Br. Mejtský praví, že získán jest pro zábavu jistý komik z Prahy,
který provede několik sólových a komických výstupů, pak některé výstupy přednesou
členové jednoty. Tím věc odbyta. Dále br. Šprunk navrhuje, aby jednota uspořádala
nějakou přednášku poučnou. Usneseno uspořádati přednášku až po valné hromadě. Tím
schůze skončena.
V Hostivici, dne 7. prosince 1892. –
VII.
Zápisník
o šesté (řádné) schůzi výboru, konané v neděli dne 15. ledna 1893 ve spolkové místnosti.
Přítomno jest šest členů výboru, a sice: bratří David, Šprunk,
22.
Tomek, Čermák, Mejtský a Novotný. Zápisník minulé schůze schválen. Nově přihlášený
člen Frant. Volf (přisp.) z Pavlova jest přijat. Pokladní zpráva není přednesena, poněvadž
br. pokladník není přítomen. Dále přichází na řadu odst. III. „Ustanovení dne valné
hromady“. Výbor usnesl se svolati valnou hromadu na den 29. ledna na 3tí hodinu odpolední. Program valné hromady sestaven jest následovně:
I. Zahájení schůze.
II. Čtení a schválení zápisníku o ustav. val. hrom.
III. Zprávy činovníků: a) jednatele,
b) pokladníka a rev. účtů,
c) náčelníka,
d) domácího správce,
e) knihovníka.
IV. Návrhy výboru.
V. Volby.
VI. Volné návrhy.
Před zahájením schůze zápis nových členů. – Dále jsou volné návrhy. Br. Šprunk
připomíná, že br. Vyšín Václ. přislíbil „Jednotě“ přednášku, a praví, že by se hodila přednáška nějaká o valné hromadě. Br. David souhlasí a navrhuje, by požádán byl br. Vyšín
o slíbenou před-
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23.
nášku ke dni 29. t. m. Návrh ten se přijímá. – K odstavci V. programu valné hromady
vypracována výborem kandidátní listina.
Br. Mejtský navrhuje, by zrušen byl poplatek za půjčování knih, jenž vybírá se proto,
aby hraženo bylo vydání na vazbu knih, a aby na vydání toto povolena byla jistá část
z pokladny. Br. Šprunk odporuje tomu a navrhuje, by usnesení výboru podalo se ku schválení valné hromadě, aby tato sama rozhodla, má-li se poplatek vybírati, či-li nic. Br. David
přidává se k návrhu tomuto a myslí, že valná hromada potvrdí usnesení výboru, aby totiž
poplatek řečený byl vybírán; praví, že zajisté každý z členů rád zaplatí krejcar za vypůjčení
dobré knihy, v níž nalezne zábavy a poučení po několik večerů. Konečně přijat jest návrh
br. Šprunka. – Br. Novotný navrhuje, by výbor přičinil se o to, aby „Jednota“ se vypůjčila
peníze k zakoupení tělocvičného nářadí. Praví, že půjčka jest nutná, jelikož příjmy
nestačejí na vydání a jednota dluhuje následkem toho as 50 zl. Půjčka ta se má provésti
tak, že „Jednota“ vydá as padesát neb šedesát (podle toho, mnoho-li bude zapotřebí)
úpisů dvouzlatových, které bohdá budou mezi členstvem a příznivci našimi rozebrány.
V úpisu tom vyznačeno bude, že majitel jeho půjčuje „Jednotě“ výše jmenovaný obnos bez
nároků na úroky až do času vylosování. Určitý počet úpisů těch má se
24.
totiž čtvrtletně neb půlletně, jak toho budou finanční poměry dovolovati, vylosovati
a majitelům jich zapůjčené peníze vrátiti, ovšem bez úroků. Návrh ten se přijímá a jest
odkázán valné hromadě ku schválení. – Dále br. Šprunk navrhuje, by vzat byl spolkový
sluha, který by obstarával topení a zametání místnosti a t. d. Návrh se přijímá a odkázán
je též valné hromadě ku schválení.
Br. Novotný navrhuje, by nepřijímali se členové, dokud nezapraví zápisné. Přijato. –
Br. Šprunk praví, že měl by býti zvolen některý br. člen, který by při cvičeních za nepřítomnosti pokladníkovy vybíral členské příspěvky. Br. David souhlasí s tím a praví, že měl by
býti zvolen zástupce pokladníka, aby příspěvky vždycky v čas byly vybrány, jinak že stane
se mezi členstvem jakási liknavost u placení. Usneseno ponechati volbu náměstka pokladníka až po valné hromadě. – Br. Novotný připomíná sbírku sl. Anny Chvojové o sylvestru
a navrhuje, by vzdán jí byl dík jménem jednoty a jménem „Ústř. Mat. Školské“, ve
prospěch jíž byla sbírka podniknuta; návrh se přijímá a uloženo br. jednateli slečně
Chvojové poděkovati písemně.
Br. David navrhuje, by pořádán byl ještě v masopustě sokolský věneček, a sice jen
věneček jednoduchý, domácí, bez velkých výloh. Tomu odporuje br. Mejtský a navrhuje,
aby
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25.
pořádán byl ples elitní. Výbor uváživ vše dobře rozhodl se pro věneček a po dohodnutí se
s hostinským p. Kapalínem určeno pořádání jeho na den 11. února v sobotu. Pozvánky
(250 kusů) uvolil se obstarati br. Mejtský. Výbor usnesl se vzíti k účinkování na věnečku
hudbu br. Šmída z Nučic, a sice 10 mužů. Pak ještě na návrh br. Šprunka usneseno požádati bratrskou jednotu břevnovskou o některé části dekorativní k výzdobě sálu. Tím schůze
skončena. –

1893.
I.
Zápisník
o první řádné valné hromadě tělocvičné jednoty Sokol v Hostivici, konané dne 19. ledna
1893 ve 3 hodiny odpoledne ve spolkové místnosti v hostinci p. Ant. Kapalína zde.
První řádná valná hromada Sokola byla dosti četně navštívena. Přítomno bylo
46 členů a 5 hostí. Schůzi zahájil starosta br. Turecký. Zápisník o ustavující valné hromadě
schválen. Jednatelská zpráva přednesena br. Novotným, vzata s uspokojením k vě26.
domosti. Zprávu pokladní za nepřítomného pokladníka br. Šimáčka přednesl br. Řidký,
kterážto zpráva po potvrzení správnosti revizory účtů jest valnou hromadou schválena.
Rovněž schváleny zprávy: náčelnická, domácího správce a knihovníka.
Přikročeno k odstavci IV: Návrhy výboru. Jednatel br. Novotný přednáší valné hromadě návrhy výboru, a sice navrhuje výbor, by zjednán byl spolkový sluha, který by topil
a zametal tělocvičnu, roznášel pozvání ke schůzím výboru, valné hromady, k zábavám
a vůbec všechny práce podobné by obstarával za odměnu, která bude měsíčně nebo ročně
vyměřena. Až dosud zastávali z ochoty práci tu bratři Šprunkové, částečně též br. Čermák.
O roznesení pozvání a oběžníků postaral se br. David, který jmenované oběžníky nechal
poslem Procházkou vždy roznésti. Návrh ten jest přijmut a k návrhu br. Špačka usneseno
výboru dáti plnou moc, aby sluhu spolkového obstaral a služné roční mu vyměřil.
Druhý návrh jest, by jednota vypůjčila se peníze na zakoupení tělocvičného nářadí,
a sice usnesl se výbor, by vydány byly dvouzlatové úpisy dlužní, na které by se peníze
vypůjčily, a sice bezúročně. Výbor doufá, že aspoň 60 i více těch úpisů bude mezi členstvem rozebráno. Obsah úpisů má zníti následovně: Úpis. Majiteli tohoto úpisu dluhuje těl.
jedn. Sokol v Hostivici dva zl. r. č., které on „Jednotě“ bez nároků na úroky do času
vylosování zapůjčil. V Hostivici dne 29. ledna 1893. – Násle-
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27.
dují podpisy zástupců Sokola. – Určitý počet úpisů těch se vždy čtvrtletně aneb půlletně
vylosuje, podle toho, jak budou finanční poměry „Jednoty“ dovolovati, a peníze se zase
majitelům jich vrátí. Návrh ten jest valnou hromadou schválen a hned rozebráno jest členy
54 úpisů. –
Dále následuje odstavec V. Volby. Br. Řidký praví, že by mohl zůstati zase ten starý
výbor, který se o spolek dobře staral, a že by se mohlo volit jen aklamací. Tomu odporuje
br. Mejtský a navrhuje, by voleno bylo volebními lístky. Br. A. Šprunk připomíná, že někteří
členové z výboru vystupují a někteří že jsou z výboru vyloučeni, poněvadž nenavštěvovali
schůze. Br. Novotný navrhuje volbu dle kandidátní listiny. Po krátké debatě usneseno voliti
dle kandidátní listiny volebními lístky a většinou hlasů zvoleni jsou následující bratři:
starostou br. Jan Turecký, místostarostou br. Jos. Kalous, náčelníkem br. Alois Smolík,
místonáčelníkem br. Karel Bláha. Za členy výboru zvoleni jsou bratři: Čermák Pavel, David
Adolf, Chlupatý Josef, Novotný Ladislav, Píša Emil, Šimáček Ant., Špaček Jan a Tomek
Václav. Za náhradníky zvoleni jsou bratři: Šprunk Ant., Jugl Ant., Vyšín Frant. a Kostka
Josef. Za revizory účtů zvoleni: br. Václav Chvoj a br. Pavel Řidký. Za volitele do Sokolské
Župy Podbělohorské a České Obce Sokolské zvoleni jsou aklamací br. Josef Chlupatý
a br. Lad. Novotný. Tím volby odbyty.
Odstavec VI. Volné návrhy. Br. Mejtský navrhuje, by valná
28.
hromada povolila jistý obnos peněžitý na zakoupení kněh o oboru sokolském jednajících,
které dosud postrádáme. Návrh se přijímá a na návrh br. Řidkého dána výboru plná moc,
aby knihy, které uzná za dobré, zakoupil. Dále navrhuje br. Mejtský, aby valná hromada
rozhodla o tom, má-li se vybírati poplatek za půjčené knihy, jak výbor ustanovil, a nebo
mají-li se knihy půjčovati členům zadarmo. Br. Řidký navrhuje, aby knihy půjčovaly se
členům zdarma, a odůvodňuje svůj návrh tím, že dosud nebylo spojeno se založením
knihovny žádné vydání, jelikož všechny knihy darovány byly od členů jednoty. Br. Nachtman přidává se k návrhu tomu a br. David praví, že se obmezuje čtení, vybírá-li se
poplatek za knihy. Návrh br. Řidkého se přijímá.
Br. Kostka navrhuje, aby snížen byl měsíční příspěvek činných členů. Br. Řidký přidává se k návrhu tomu a praví, že snad by se přihlásilo více členů k jednotě, kdyby příspěvky
byly menší. Br. Novotný odporuje návrhu tomu a poukazuje na stanovy spolkové, kde má
výbor v § 7. vyhraženo právo, že může členům nemajetným na určitou dobu příspěvek
buď prominouti, neb sleviti, a proto aby příspěvek zůstal nezměněn. Po delší debatě, které
mimo jmenované súčastnili se bratří: Špaček, Černý, Nachtman, Šprunk, Tomek, Mejtský
a David, usneseno ponechati příspěvek, který až dosud se platí, totiž 30 kr. měsíčně. Tím
schůze skončena.
V Hostivici, dne 29. ledna 1893.
L. Nov.
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29.
II.
Zápisník
o první řádné schůzi výboru „Sokola“, odbývané v neděli dne 5. února 1893 ve spolkové
místnosti.
Přítomno bylo osm členů, a sice bratří: Turecký, Chlupatý, Píša, Špaček, Jugl, Šprunk,
Tomek a Novotný.*) Schůzi zahájil starosta br. Turecký. K zápisníku o valné hromadě ze
dne 29. ledna t. r. připomíná br. Šprunk, že opomenuta byla zpráva o knihovně.
Br. Mejtský jako knihovník oznámil ve valné hromadě, že zřízená knihovna spolková
pozůstává z kněh, jež vesměs byly darovány od členů Sokola, a sice hlavně přispěli k zařízení knihovny tito bratři: br. Novotný daroval 104 svazky, br. Jugl 21 svazků, br. Šprunk
7 svazků, br. Mejtský 5 svazků, br. David 2 svazky.
Po opravě té zápisník valné hromady schválen.
Přikročeno k volbě činovníků, a sice jednatelem zvolen br. Novotný, pokladníkem
br. A. Šimáček, náměstkem pokladníka br. Tomek, domácím správcem br. Šprunk a knihovníkem br. Mejtský. Zvolení volbu přijímají.
Přikročeno dále k volným návrhům. Br. Šprunk navrhuje, by ustanoveno bylo cvičení
na jiné dny, a sice místo
*) Nepřítomnost svoji omluvili br. David, Kalous a Šimáček.
30.
ve středu a v sobotu aby se cvičilo v úterý a v pátek. Praví, že sobotní cvičení jest vždy
slabě navštíveno, poněvadž jest více členů, kteří v sobotu jsou zaměstnáni i večer, a proto
že do cvičení nemohou choditi. Br. Chlupatý podporuje návrh ten, který pak jest přijmut,
a cvičení na úterý a pátek určeno.
Br. Špaček připomíná příští věneček a navrhuje, by zvoleni byli bratři, kteří by
o věnečku střídavě vybírali vstupné. K úkolu tomu přihlásili se dobrovolně: br. Chlupatý,
Špaček a Turecký. K zavádění dam do sálu ustanoveni br. Tomek, Novotný, Boček
a Čermák. Br. Novotný připomíná, že musí se výbor postarati o příhodné místo pro koně,
přijedou-li přespolní hosté. Na návrh br. Špačka ustanoveni k obstarání stájí a člověka
jednoho, který by přijedším ukázal, kam mají s koňmi zajeti, br. Tomek a br. Novotný. –
Br. Píša navrhuje, by si vzal některý člen výboru na starost hudebníky, aby tito nehráli, jen
co by se jim líbilo, a myslí, že by se to hodilo nejlépe br. starostovi. Br. Tomek navrhuje,
aby sestaven byl taneční řád, podle kterého by hudebníci měli hráti. Návrh ten jest přijat
a ustanoveno, by br. Tomek a Novotný taneční řád vypracovali. Br. Šprunk navrhuje, by
členové výboru byli při zábavě označeni červenobílou stužkou, což přijato. Tím zábava
odbyta.
Br. Novotný navrhuje, by zvolena byla čtyřčlenná
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31.
komise, která by vypracovala spolkové řády, jichž dosud postrádáme, Jsou to: řád domácí,
cvičební, knihovní a částečně musí být opraven též řád jednací. Návrh se přijímá a k vypracování řádů těch ustanoveni jsou br. Mejtský, Šprunk, Bláha a Novotný. – Dále navrhuje
br. Novotný, by se dala udělat dřevěná tabule do spolkové místnosti, na kterou mají se
psáti jména nově přihlášených členů, pak stručné zprávy z usnesení výboru celé jednoty se
týkajících a t. d. Návrh se přijímá a uloženo domácímu správci, by tabuli tu v brzku opatřil.
Br. Šprunk navrhuje, aby dopsalo se Ústř. Mat. Školské o několik pokladniček, které
by se rozdělily do okolních obcí, a v každé obci by ustanoven byl jeden bratr, který by si
vybírání příspěvků na Matici vzal na starost. Vybrané příspěvky pak odevzdaly by se
„Jednotě“ k dalšímu uschování. Návrh se přijímá a usneseno požádati „Matici“ o devět
pokladniček, které se rozdělí po okolních obcích a k vybírání příspěvků určeni jsou: V Hostivici br. Chlupatý, v Jenči br. Turecký (dvě pokl.), v Jenečku br. Horešovský, v Litovicích
br. Špaček, v Chejni br. Ant. Vyšín, v Sobíně br. Šimáček, v Zlejčíně br. Landa a na Břvech
br. Novotný. –
Br. Novotný připomíná, že činný člen br. Bedř. Stádník z Jenečka
32.
dosud nezaplatil povinný příspěvek, ačkoliv je již přes tři měsíce členem „Jednoty“, a proto
by měl být upomenut. Na návrh br. Špačka usneseno s upomínkou sečkati až po příštím
věnečku. – Dále navrhuje br. Novotný, aby zakoupeny byly některé knihy pro „Jednotu“,
které Česká Obec Sokolská ve Sborníku Sokolském odporučuje. Na návrh br. Tomka
ponechána koupě kněh až po příští schůzi výborové, kde zatím může navrhnouti cvičitelský
sbor, jaké knihy se mají koupiti.
Návrh br. Šprunka, aby koupeny byly podobizny Fignera a Tyrše do tělocvičny, se
přijímá. – K návrhu br. Špačka usneseno, by příští schůze výborová svolána byla hned po
věnečku. Tím schůze skončena.
V Hostivici, dne 5. ledna 1893.3 –
III.
Zápisník
o druhé řádné schůzi výboru konané dne 19. února 1893 ve spolkové místnosti.
Přítomni byli bratři: Kalous, Chlupatý, Špaček, Tomek, Píša, Čermák, Šimáček,
Novotný, Šprunk, Jugl, David a Mejtský.

3

Správně má být: 5. února.
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33.
Schůzi zahájil místostarosta br. Kalous. – Zápisník o schůzi minulé schválen. Nově
přihlášení členové jsou přijati, a sice jsou to: Václav Souček z Litovic (čin.). Jos. Pelc
z Hostivice (čin.), Frant. Pokorný z Hostivice (přis.), Jos. Vorlíček z Litovic (čin.) a Jos.
Šimáček z Pavlova (čin.). – Pokladní a ostatní zprávy schváleny. Čistý výtěžek z minulého
věnečku činí 44 zl. 42 kr. –
Volné návrhy. Jelikož br. náčelník není přítomen, tlumočí návrh jeho br. Mejtský, aby
totiž schválen byl výborem náčelníkem sestavený cvičitelský sbor, který pozůstává: z náčelníka br. Smolíka, místonáčelníka br. Bláhy a z čekatelů: Tomka, Čermáka, Novotnýho
a Nováka. Návrh jest přijat.
Br. Píša navrhuje, aby poděkováno bylo p. A. Dlabačovi za vkusný taneční pořádek,
který on z ochoty jednotě k minulému věnečku vykreslil. Návrh jest přijat a uloženo
br. jednateli, aby p. Dlabačovi jménem jednoty písemně poděkoval. Dále připomíná
br. Píša br. Stádníka, který dosud zápisné ani příspěvky nezaplatil. Usneseno, aby
br. Tomek jej upomenul.
Br. Novotný připomíná, že cvičitelský sbor vybral již knihy, které se mají pro jednotu
zakoupiti, a sice jsou to: 1) Miroslav Tyrš. Životopis. – 2) Jindřich Fügner. Životopis.
3) Památník Sokola Pražského z r. 1882. 4) Scheiner J. E. Dr. Ději34.
ny Sokolstva k prvnímu 25letí. 5) Kožíšek. 100 příkladů cvičení prostných. 6) Tyrš Mir. Dr.
Základové tělocviku. Výbor povolil na zakoupení těchto kněh částku 5 zl. 50 kr. Br. knihovníkovi uloženo v brzku knihy ty obstarati.
Br. Mejtský navrhuje, aby daly se vázat knihy dosud nevázané, aby se mohly členům
půjčovat. Návrh jest přijat a uloženo br. Mejtskému, aby knihy dal vázat.
Br. Špaček praví, že mělo by se zakoupiti nějaké nářadí tělocvičné, když jsou již
hotové peníze. Br. Novotný praví, že sbor cvičitelský usnesl se doporučiti výboru, by
zakoupily se bradla. Výbor s usnesením tím souhlasí a usnesl se bradla co nejdříve
zakoupiti.
Dále br. Špaček připomíná spolkového sluhu, který se má vzíti k obstarání prací
v tělocvičně a t. d. – Listonoš Procházka službu tu přijme a usneseno dávati mi co odměnu
za práci měsíčně 2 zl. a ponechati mu při zábavách obstarávání šatny. Na návrh br. Davida
uloženo domácímu správci, aby sluhovi pověděl, co má vše dělati v tělocvičně. Službu má
zastávati od 1ho příštího měsíce.
Na návrh br. Jugla usneseno zakoupiti umývadlo a utěráky do šatny a rovněž usneseno k návrhu br. Davida koupiti plechovou nádobu s kohoutkem na vodu k umývadlu, což
obo-
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35.
je má domácí správce obstarati. – Na návrh br. Davida požádán hostinský p. Kapalín, aby
předplatil do místnosti „Humory“, kteréžto žádosti p. Kapalín ochotně vyhověl.
Br. Špaček navrhuje, aby uspořádán byl v postě koncert, a praví, že se mu nabídl
jakýsi p. Klein z Prahy, který by u nás ochotně zdarma koncertoval. Návrh se z důležitých
příčin nepřijímá. Br. Píša navrhuje, aby o velkonočních svátcích uspořádáno bylo divadelní
představení. Br. David přimlouvá se za ten návrh. Br. Mejtský odporuje návrhu tomu
a navrhuje uspořádání akademie. Konečně po delší debatě usneseno uspořádati divadelní
představení.
Br. Šprunk navrhuje, aby zvolen byl předseda zábavního výboru, který by sestavil
z členstva zábavní výbor, jenž by si divadlo vzal na starost. Návrh se přijímá a za předsedu
záb. výboru zvolen br. Mejtský. – K návrhu br. Mejtskýho4 usneseno rodinu p. Pavla
Šafaříka z Hostivice k zábavám spolkovým nezvati. – Br. Šprunk navrhuje, aby přečtené
„Nár. Listy“ posílaly se některému spolku do ohrožených krajin. Návrh se přijímá
a br. Mejtský vzal si na starost opatření odběratelů N. Listů. Br. Píša obstará zasílání
N. Listů přihlášivší se společnosti.
36.
Konečně schválen návrh br. Novotnýho, aby předplacen byl ještě jeden exemplář časopisu
„Sokola“ pro cvičitelský sbor.
Rokování o spolkovém stejnokroji odloženo na schůzi příští.
V Hostivici, 19. února 1893. –
IV.
Zápisník
o třetí řádné schůzi výboru, konané dne 17. března [1893] ve spolkové místnosti.
Přítomni jsou bratři: Turecký, Píša, David, Tomek, Čermák5, Novotný, Šimáček,
Šprunk, Mejtský, Bláha. Ku konci schůze dostavil se též br. Špaček. – K zápisníku ze
schůze minulé podotýká br. Mejtský, že on neučinil návrh v příčině zvaní rodiny Šafaříků,
nýbrž br. Chlupatý navrhoval, aby se jmenovaní příště k zábavám sokolským nezvali. Po té
zápisník schválen. Nově přihlášení členové jsou přijati, a sice jsou to Václ. Smolík a Fr. Kácl
(oba činní). Zprávy pokladní a knihovní vzaty jsou k vědomosti.
Volné návrhy. Br. Píša navrhuje, aby zaslána byla částka 25 zl. Ústřední M. Školské,
kteréžto peníze jsou již z pokladničky vybrány. Návrh se přijímá a usneseno požádati
Ú. M. Š.

4
5

Viz opravu v dalším zápise.
Dopsán obyčejnou tužkou.
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37.
ještě o tři pokladničky a sice má se dáti ještě do Jenče jedna, do Chejně a do Litovic.
Br. Tomek oznamuje, že br. Horešovský z Jenečka nechce vybírati příspěvky z tamější
pokladničky a že on, Tomek, vzal si vybírání to na starost. Zpráva ta schválena.
Br. Šprunk navrhuje, aby se zakoupila ještě jedna žíněnka. Usneseno sečkati s koupí
až na pozdější dobu. Dále br. Šprunk navrhuje, aby se dopsalo aneb br. náčelník aby se
domluvil s br. Peroutkou o cvičitelském kursu. Praví, že Sokol Libocký společně s jednotou
naší a z Přední Kopaniny míní uspořádati cvičitelský kurs a že by se kurs ten mohl odbývati
zde. Br. Mejtský praví, že kurs ten odbývati se bude v Liboci a že co nejdříve dojde od
Libocké jednoty dopis v příčině toho, a proto se nemusí dále o věci té mluviti. –
Na návrh br. Davida usneseno, aby daly se udělat ještě dvě přihrádky ve skříni na
cvičební oblek, poněvadž tato skoro již nedostačuje. Dále br. David navrhuje, aby se
přijímali žáci do cvičení, a sice též školáci. Návrh se přijímá a ustanoven pro žáky
příspěvek měsíční 10 kr. s tím vyhražením, že jest-li že se přihlásí někteří nemajetní,
kterým by obtížno bylo platiti, příspěvek se jim odpustí. Přihlášky žáků přijímati může
každý člen jednoty. Kdy cvičení žáků započnou, ustanoví se, až přihlásí se dostatečný
počet
38.
žactva. – Br. Šprunk připomíná spolkového sluhu a praví, že zatím zjednal Vadšubu odtud,
poněvadž posel Procházka službu tu nepřijal. Na návrh br. Davida usneseno do příští
schůze výborové řádného sluhu vyhledati.
Jednotu došel dopis Sokola Strakonického, a sice jest to vyzvání bratrských jednot
k zakupování čepic „fezů“, které jednota Strakonická ve prospěch tělocvičny prodává.
K návrhu br. Píši odporučí se členstvu. – Dále poslán jest sešit první „Obrázkových dějin
národa Českého“, které dle usnesení výboru budou se odebírati; br. Píša uvolil se dějiny ty
přímo od nakladatele objednati. – Br. David navrhuje, aby zakoupeny byly stužky pro
členstvo s jménem sídla jednoty, aby jich členové mohli použíti při vycházkách. Ujednáno
stužky zakoupiti až se spolkovým oblekem.
V Hostivici, dne 17. března 1893. –
V.
Zápisník
o čtvrté řádné schůzi výboru odbývané dne 8. dubna [1893] ve spolkové místnosti.
Přítomni jsou bratři: Turecký, Šimáček, Chlupatý, Jugl, Čermák, Mejtský, Novotný,
Tomek. – Zápisník mi-
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39.
nulé schůze schválen. Jednatel předčítá dopis od br. Davida, v kterém tento oznamuje, že
vystupuje z výboru „Sokola“, a co důvod uvádí jakési nedorozumění s hostinským p. Kapalínem a jistým občanem hostivickým, že prý se mu stala od nich v místnosti spolkové
urážka, a zároveň žádá, aby výbor věc tu s hostinským vyšetřil a výsledek jednání jemu
oznámil. Výbor se usnesl br. Davidovi odepsati, že neshledává uvedený důvod za důležitou
příčinu k vystoupení z výboru a vyjednávati s hostinským v jeho záležitosti že také nebude,
poněvadž do osobních záležitostí členův mimo místnost spolkovou výboru nic není. Tím
věc odbyta.
Pokladní a knihovní zprávy jsou schváleny. – Br. Tomek navrhuje, aby nařídilo se
členům cizí osoby do tělocvičny mimo cvičební dny nevoditi. Stává se zvláště v neděli, že
některý člen jde do tělocvičny a s ním několik jeho známých, kteří pak bez dovolení na
nářadí i na botech cvičí a toto poškozují. Návrh se přijímá a usneseno požádati hostinského p. Kapalína, aby (mimo cvičební dny) klíč od tělocvičny neoprávněným osobám
nepůjčoval.
Prozatímní sluha Valdšuba přijat výborem za řádného sluhu „Sokola“ s měsíčním
platem 2 zl. –
40.
Br. Mejtský praví, že by měl býti co nejdříve založen archiv, a navrhuje, aby se
zakoupila kniha, kam by se všechny důležitější události Sokola se týkající zapisovaly.
Přijato. Archivářem zvolen br. Mejtský, kterýž funkci tu přijímá. Br. st. Turecký připomíná
sokolský stejnokroj, jak jej objednati, jest-li společně, aneb jednotlivě. Po domluvení se
s členy jednoty uznáno za nejvhodnější, aby každý člen dal si ušíti kroj, kam je mu libo. –
Br. Mejtský navrhuje, aby se koupila sluhovi Valdšubovi čapka s monogramem sokolským.
Návrh se přijímá. – Tím schůze skončena.
V Hostivici, dne 8. dubna 1893.
VI.
Zápisník
o páté řádné schůzi výboru, odbývané dne 23. května [1893] ve spolkové místnosti.
Přítomni jsou bratři: Kalous, Píša, Smolík, Bláha, Tomek, Jugl, Šimáček, Mejtský,
Novotný.
Schůzi zahájil místostarosta br. Kalous. Zápisník schůze minulé schválen. Dopisy
došlé vzaty k vědomosti, a sice jsou to pozvání k odhalení praporů v jednotách Vyšehradské a Libocké. K návrhu br. náčelníka zašle se br. jednotě Vyše-

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada J – svazek č. 1 (Sokol 1)
Zápisy ze schůzí Tělocvičné jednoty „Sokol“ v Hostivici 1892–1904

26

41.
hradské blahopřejný dopis ku slavnostnímu dni (11. června t. r.) a do Liboce vyšle se as
tříčlenná deputace (27. května). Dále k vyzvání br. jednoty Libocké usneseno súčastniti se
společného výletu dne 4. června na Smečno-Šternberk pořádaného. Br. David zaslal
opětně dopis, v němž si stěžuje, že výbor záležitost jeho s hostinským p. Kapalínem
nevyšetřil, a žádá znova výbor, aby mu zjednal zadostiučinění u p. Kapalína. Jelikož
členové, kteří celé té aféře br. Davida byli přítomni, dosvědčili, že vina není na straně
hostinského, nýbrž na straně br. Davida, usneseno o věci dále nemluviti a přikročiti
k dennímu pořádku. – Zprávy pokladní a knihovní vzaty k vědomosti.
Volné návrhy. Náčelník br. Smolík navrhuje, aby výbor povolil částku 15 zl. na zakoupení ještě jedné žíněnky, které je ku cvičení nevyhnutelně zapotřebí. Návrh jest přijat
a potřebná částka k zakoupení žíněnky povolena. Pak navrhuje náčelník, aby se koupily
do tělocvičny bicí hodiny třeba jen jednoduché, poněvadž cvičitelé nemají se při cvičení dle
čeho říditi a musí vždycky do šatny odbíhati a teprve hodinky hledati. Poněvadž potřeba
hodin uznána, usneseno je zakoupiti a povolena částka na ně 5 zl. Br. Jugl uvolil se
k návrhu br. náčelníka hodiny obstarati.
Br. Tomek upozorňuje na schůze výborové, že se nedějí tak, jak původně bylo usneseno, totiž každou první neděli v měsíci.
42.
Br. náčelník navrhuje, aby zavedla se v jednotě kniha přání, která by v místnosti
spolkové pro členy byla vyložena. Přijato – Dále br. náčelník připomíná, že se nešetří
zákazu výboru, aby totiž nikdo do tělocvičny mimo cvičební dny nechodil, a navrhuje, aby
znova požádán byl hostinský p. Kapalín, aby mimo cvičební dny klíč od tělocvičny nikomu
nevydával, leč jen cvičitelům, domácímu správci a knihovníkovi. Návrh se přijímá
a br. Kalous se uvolil s hostinským vše vyjednati.
Br. Píša navrhuje, aby se nové „Obrázkové dějiny národa českého“ daly vázati.
Knihovník br. Mejtský praví, že kniha ta již jest ve vazbě. Taktéž se dají k návrhu
br. náčelníka svázati „Základy tělocviku“ od Dr. Mir. Tyrše. – Br. Mejtský navrhuje, aby se
koupily brožury vydávané nákladem „Časopisu českého študentstva“, každé několik
exemplářů, které by se pak mezi členy rozprodaly. Přijato. – K návrhu br. Novotnýho
zakoupí se stužky s jménem „Hostivice“, které slouží co odznaky členům při veřejném
vystupování. Br. Mejtský uvolil se stužky ty objednati, a sice zakoupí se jich 50 kusů
u Papeže v Praze. –
V Hostivici, dne 23. května 1893. –
VII.
Zápisník
o šesté schůzi výboru, odbývané dne 5. června [1893] v Jenečku u J. Šebka.
Přítomni jsou: br. Špaček, David, Tomek, Čermák, Bláha, Novotný, Mejt-
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43.
ský, Jugl , Kostka. Za nepřítomnosti starosty i místostarosty zahájil schůzi jednatel
br. Novotný.
Pro málo času vynechány zprávy činovníků a přikročeno hned k volným návrhům.
Br. Špaček navrhuje, aby se zřídilo letní cvičiště, a sice buď na zahradě br. Chlupatýho
v Hostivici, jest-li totiž on svolí, a když nedovolí, aby se tedy cvičilo u br. Ptáčka na Břvech.
Návrh se přijímá. Br. starosta Turecký zaslal dopis, v němž navrhuje, aby se začalo na
letním cvičišti cvičiti hned zítra dne 6. června a aby hned ráno nářadí ze spolkové místnosti
se přestěhovalo. Br. Mejtský přimlouvá se za návrh ten, poněvadž náčelník br. Smolík
nemůže choditi do místnosti p. Kapalína za okolností takových, jaké se poslední dobou
sběhly, a nechceme-li ztratiti náčelníka, musíme se hned vystěhovati. Br. David odporuje
návrhu tomu, aby se nářadí hned vystěhovalo. Po delší debatě přijat většinou hlasů návrh
k okamžitému vystěhování nářadí.
Br. Kostka navrhuje, aby svolala se mimořádná valná hromada, která by rozhodla,
má-li spolek zůstati v dosavadní místnosti, aneb má-li se vystěhovati do místnosti jiné.
Návrh se přijímá a den schůze ustanoven na den 11. června 1893 na čtvrtou hodinu
odpolední ve spolkové místnosti. Na program položeny jen dvě položky: 1. Návrh výboru
na změnu místnosti. II. Volné návrhy.
44.
Br. jednatel předkládá pozvání od sl. čten. podp. spolku „Hostivíta“ v Hostivici ku
slavnosti svěcení praporu spolkového. Br. Kostka podává dotaz, jak se spolek zachová vůči
slavnosti svěcení praporu „Hostivíta“. Br. Mejtský navrhuje, aby vyslána byla několikačlenná deputace ku slavnosti, a sice z důvodů těch, že jen někteří členové budou míti do
té doby kroj. Avšak k návrhu br. Davida usneseno, aby celá jednota se slavnosti súčastnila
(korporativně). Tím schůze skončena.
V Malé Jenči, dne 5. června 1893. –
VIII.
Zápisník
o mimořádné valné hromadě, odbývané dne 11. června 1893 ve spolkové místnosti
v Hostivici.
Přítomno bylo 24 členů. Schůzi zahájil starosta br. Turecký. Dle programu přikročeno
hned k jednání o změně místnosti. Důvody, proč jednota se má stěhovati, vytknuty jsou již
v zápisníku minulé výborové schůze. Doklady některé ještě podal br. Mejtský. – Br. Píša se
dotazuje, proč přestěhováno bylo nářadí na Břve, a praví, že letní cvičiště má býti tam, kde
je spolková místnost, totiž v Hostivici. Poukazuje na knihovnu a na časopisy
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45.
v místnosti spolkové vyložené, což oboje bude nyní nepovšimnuto zaháleti, a odporučuje,
když jednota má se již vystěhovati, aby přestěhovala se do hostince u p. Bubníka, kterýž,
jakož i majitel hostince p. Vlček byli by ochotni místnosti jednotě propůjčiti. – Br. Řidký
odporuje tomu a navrhuje, aby jednota zůstala v místnosti staré. Br. Špaček navrhuje, aby
se jednota vystěhovala, a zároveň vyslovil obavu, když by se „Sokol“ přestěhoval do
hostince p. Bubníka, kde již jeden spolek místnosti svoje má, že by třeba povstaly mezi
dvěma spolky v jedné místnosti různé nesrovnalosti, které by mohly oběma spolkům
škoditi. Br. Nachtman dokazuje, že v mnoha hostincích je po dvou až i tři spolky
a srovnávají se, že tedy by se zde zajisté „Sokol“ s „Hostivítem“ srovnal také. Konečně po
delší debatě, které se súčastnili bratři: Píša, Špaček, Tomek, Nachtman, Turecký, Řidký
a Mejtský, usneseno k návrhu br. Špačka se stěhovati a k návrhu br. Píši zvolena komise
tříčlenná k vyjednání stran místnosti u p. Bubníka. Zvoleni jsou bratři: Píša, Špaček
a Novotný, kteří ihned odebrali se do hostince p. Bubníka, kdež zvěděli od majitele
hostince p. Vlčka, že by musel napřed postaviti příhodnou místnost ku cvičení a ponechává
si 8denní lhůtu na rozmyšlení, pak že jednotě oznámí, bude-li stavěti, aneb ne. Po
vyjádření tom usneseno na odpověď posečkati a svolati asi za 14 dní novou valnou
hromadu, která by pak o místnosti rozhodla.
46.
Tím záležitost o místnosti odbyta.
Přikročeno k volným návrhům. Br. Šimáček navrhuje, aby jednota pořádala nějakou
zahradní zábavu, jaké pořádají téměř všecky vůkolní jednoty, a sice mohla by se pořádati
na Břvech v zahradě br. Novotnýho, který by ji k účeli tomu propůjčil. Br. Špaček praví, že
slavnost by se pořádati mohla, ale až později, poněvadž měsíce červen a červenec jsou
slavnostmi a zábavami v zdejším okolí skoro přeplněny. K návrhu br. Píši odložen návrh
br. Šimáčka na pozdější dobu. – Br. Tomek připomíná, že ti členové, kteří súčastní se
korporativně slavnosti odhalení praporu zdejšího spolku „Hostivíta“, a zvláště členové
přispívající, měli by býti vyzváni, aby súčastnili se cvičení pořadových, aby mohli pak jíti
v průvodu. Návrh ten odkázán jest výboru. Tím schůze skončena. Ku konci schůze podnikl
br. Špaček k podnětu br. Chvoje (starší) a br. Nachtmana peněžitou sbírku na výletní
prapor, která vynesla 5 zl. 24 kr. –
V Hostivici, dne 11. června 1893. –
IX.
Zápisník
o schůzi výboru konané dne 2. července 1893 ve spolkové místnosti v Hostivici.
Přítomni jsou bratři: Smolík, Píša, Tomek,
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47.
Novotný, David, Šprunk, Jugl, Kostka, Vyšín a Mejtský.
Schůzi za nepřítomnosti br. starosty i místostarosty zahájil jednatel br. Novotný.
Zápisník o mimořádné valné hromadě schválen. Co se týče zprávy o nově vyhlídnuté
místnosti v hostinci u p. V. Bubníka zde, praví br. jednatel, že majitel hostince řečeného
p. V. Vlček hodlá tělocvičnu stavěti až na jaře příštího roku a následkem toho že jednota
se nemůže letos k p. Bubníkovi stěhovati, nýbrž musí býti vyhledána místnost jiná.
Náčelník br. Smolík navrhuje, aby jednota zůstala na místě starém, kde je doposud.
Br. Kostka praví, že se může učiniti návrh v tom smyslu příští mimořádné valné hromadě.
Br. Píša praví, aby se k návrhu přidalo, že jednota zůstane ve staré místnosti do toho času,
až vystaví p. Vlček tělocvičnu novou. Br. David odporuje tomu a praví, že hostinský,
propůjčí-li místnosti spolku, bude chtít, aby se spolek smlouvou jemu jaksi zavázal, že
v místnosti vytrvá. Br. Píša praví, že výbor nemůže se hostinskému zavázat, poněvadž
valná hromada pak se může usnést o změně místnosti. Konečně usneseno k návrhu
br. náčelníka, by výbor podal valné hromadě návrh, aby jednota zůstala v místnosti staré.
K návrhu téhož má se vyhledati v Hostivici letní cvičiště. K návrhu br. Šprunka vyjednáno
s novým hostinským p. Neradem, který jest ochoten místnosti „Sokolu“ propůjčiti.
48.
K návrhu br. Píši usneseno svolati mimořádnou valnou hromadu, která by o místnosti
spolkové rozhodla, na den 9. července t. r. na 4tou hod. odpolední do spolkové místnosti.
Tím jednání o místnosti ukončeno.
Zprávy činovníků vzaty k vědomosti. Nově přihlášení členové, a sice Ant. Plšek, činný,
J. Nerad přisp. a Matěj Stádník, činný, jsou přijmuti.
Volné návrhy. Br. Tomek činí návrh, aby zakoupila se trubka pro trubače, a zároveň
připomíná, že se za trubače přihlásil br. Rohla. Návrh jest přijat. Br. Čermák připomíná,
aby trubku koupil ten, kdo tomu trochu rozumí, poněvadž jsou v těch nástrojích velké
rozdíly. Zaopatření trubky vzal si na starost br. náčelník. – Dále navrhuje br. Tomek, aby
br. Rohlovi odpuštěny byly členské příspěvky za měsíc březen a duben, poněvadž tento byl
v ten čas nemocen. Přijato. – Br. Mejtský navrhuje, aby zakoupen byl jednotou červenomodro-bílý prapor k výzdobě místnosti spolkové u příležitosti slavnosti zdejšího spolku
„Hostivít“. Přijato. K návrhu br. náčelníka vyzváni budou členové, kteří slavnosti se chtí
s jednotou súčastniti, aby navštěvovali pořadová cvičení. – Br. David navrhuje, aby dalo se
nářadí tělocvičné pojistit proti nebezpečí ohně. Br. Kostka myslí, aby se návrh odporučil
valné

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada J – svazek č. 1 (Sokol 1)
Zápisy ze schůzí Tělocvičné jednoty „Sokol“ v Hostivici 1892–1904

30

49.
hromadě. K návrhu br. náčelníka usneseno počkati s pojištěním, až bude více nářadí.
Br. Píša připomíná v minulé valné schůzi odložený návrh br. Šimáčka na pořádání
nějaké slavnosti a navrhuje, aby jednota pořádala v Hostivici v místním parku společně
s druhými spolky hostivickými velkou národní slavnost ve prospěch „Ústř. Mat. Šk.“
as v tom smyslu, jako se pořádají slavnosti národní v jiných obcích, totiž odpoledne
konzert kapely, při tom různá divadla, zvěřinec, hry, bufet, jejž by obstarávaly dámy
domácí a z okolí a t. d. a t. d. O návrhu tomto rozpředla se delší debata, a poněvadž
pořádání takové slavnosti potřebuje důkladného uvážení a pro pokročilost času v dnešní
schůzi to není možno projednati, béře br. Píša svůj návrh zpět.
V Hostivici, dne 2. července 1893.

–
X.
Zápisník

o mimořádné valné hromadě konané dne 9. července 1893 ve spolkové místnosti.
Schůzi zahájil starosta br. Turecký. Přítomno jest 17 členů jednoty. Zápisník minulé
valné schůze schválen. Návrh výboru valné hromadě, aby jednota zůstala v dosavadní
staré místnosti,
50.
se přijímá. Br. Vyšín V. se dotazuje, zůstane-li jednota zde trvale, aneb jest-li se na jaře
postěhuje do nové místnosti, kterou hodlá majitel hostince u Bubníka na jaře zříditi,
a navrhuje, aby jednota v nynější místnosti zůstala již trvale, což se také přijímá. Smlouvu,
která uzavřena byla s minulým hostinským p. Kapalínem, majitel hostince br. Nerad
přijímá.
Br. Vyšín st. projevuje přání, aby výbor postaral se o uspořádání nějakých přednášek,
aby členstvo také duševně se vzdělávalo. Br. Novotný navrhuje, aby se zvolil 10tičlenný
zábavní výbor ze členů jednoty, který by měl na starosti pořádání zábav, slavností a pod.
Br. Vyšín navrhuje zvolení 3ch členů, kteří ostatních 7 si z členstva sobě zvolí. Návrh
br. Vyšína se přijímá a zvoleni jsou hned: br. Novotný, Landa a Chvoj ml. – Dále br. Vyšín
st. přimlouvá se za to, aby výbor působil k tomu, aby při svěcení praporu zdejšího spolku
„Hostivít“ „jednota“ nebyla zařaděna až někam dozadu, za sbory voj. vysloužilců v průvodu.
Co se týče přestěhování tělocvičného nářadí ze Břvů do Hostivice, přijat jest návrh
br. Tomka, aby se to ponechalo výboru, rozhodnouti o přestěhování, kdy za dobré uzná. –
V Hostivici, dne 9. července 1893. –
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51.
XI.
Zápisník
o řádné schůzi výboru, odbývané dne 15. srpna 1893 ve spolkové místnosti.
Přítomni jsou bři: Turecký, Kalous, Chlupatý, Mejtský, Tomek, Šprunk a Novotný.
Schůzi zahájil starosta br. Turecký. Zápisník minulé valné schůze schválen. Br. Mejtský
dotazuje se, je-li již zábavní výbor ustaven. Br. Novotný praví, že dosud ustaven není,
poněvadž v právě minulý pilný čas žní to nebylo možno schůze nějaké svolávat, nyní ale
stane se tak co nejdříve. – Přihlášený člen Jaroslav Plšek z Hostivice jest přijat za člena
činného.
Zpráva pokladní za nepřítomnosti br. pokladníka odpadá. Změněný řád jednací a řád
domácí jsou přijaty.
Volné návrhy: Br. Tomek navrhuje, aby výbor povolil cvičení též v neděli odpoledne,
poněvadž si to cvičící členové přejí a pak, že bude míti teď spíše každý čas choditi do
cvičení v neděli než ve všední dny. Návrh se přijímá a ustanoveno, aby se hned příští
neděli počalo cvičiti. – Br. Šprunk praví, že by se měl zavésti ten dobrý zvyk, aby členstvo
vždycky po cvičení zůstalo ještě v místnosti, při kteréž příležitosti předčítal by se časopis
„Sokol“, pak aby se zpívalo a podobně. Pak navrhuje br. Šprunk,
52.
aby se uložilo zábavnímu výboru, aby co nejdříve postaral se o nějakou přednášku a zábavu. Pak navrhuje, aby dopsalo se jednotě Hostouňské v příčině jednoho člena tamější
jednoty, který o slavnosti svěcení praporu zdejšího spolku „Hostivít“ přes zákaz starosty
zde v taneční zábavě v kroji sám zůstal a vyzývavě a neslušně se zde choval, což nejen
jednotě Hostouňské na dobré pověsti škodí, ale i vůbec sokolstvu jenom k necti jest.
Návrh se přijímá a br. jednateli se ukládá, aby do Hostouně dopsal, a sice v tom smyslu,
aby zmíněného člena buď přísně pokárali, aneb, což bude lepší, z jednoty jej vyloučili.
Dále navrhuje br. Šprunk, aby koupilo se scházející číslo časopisu „Sokol“ k ročníku, který
on jednotě daroval. Přijato. Pak navrhuje br. Šprunk, aby výbor poděkoval jménem
jednoty br. Ptáčkovi za lask. propůjčení letního cvičiště a br. Novotnýmu a Tomkovi za
bezplatné převážení tělocvičného nářadí. Přijato. Br. Novotný navrhuje, aby nechaly se
dělati obálky a listovní papír pro jednotu s vytištěným jménem a sídlem jednoty. Přijato.
Br. Šprunk navrhuje, aby se koupila nástěnná hesla sokolská do tělocvičny a šatny, která
jsou lacino ke koupení. Přijato. – Br. Novotný připomíná „Ú. M. Š.“ a navrhuje, aby splatila
se zase druhá splátka na „diplom“. Usneseno, aby splatilo se 25 zl. co druhá splátka.
B. Tomek stěžuje si na člena jednoty br. Pštrosa z Jenče, který
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53.
dnešního dne při cvičení pro nepatrný žert ostatní cvičící členy urazil, nazvav je „uličníky“.
Br. Šprunk navrhuje, aby se br. Pštros zavolal do příští schůze před výbor, kdež musí
urážku jím učiněnou odvolati, jinak že bude z jednoty veřejně vyloučen (v čas. „Sokol“).
Návrh br. Šprunka se přijímá a jednateli uloženo, aby br. Pštrosovi dopsal. K návrhu
br. Chlupatýho a po dobrém uvážení vyloučí se z jednoty br. Bahenský z Hostivice, a sice
usnesl se tak výbor jednohlasně, poněvadž dokázány jsou na br. Bahenskýho skutky
nemravné a pohoršení budící. Výbor nemůže jinak činiti, chce-li dostáti své povinnosti
sokolské a čest a dobré jméno jednoty zachovati.
Co se týče nově přihlášeného člena Ant. Haška, holičského pomocníka z Hostivice,
usneseno odepsati mu, že výbor nemohl jej v této schůzi za člena jednoty přijmouti,
poněvadž jej ještě nikdo ani nezná a že výbor ponechává si čtyřnedělní lhůtu k rozmyšlení,
pak že se může za člena znovu přihlásiti a popřípadě za člena jednoty může přijat býti. –
V Hostivici, dne 15. srpna 1893. –
XII.
Zápisník
o řádné schůzi výboru, odbývané dne 24. září 1893 ve spolkové místnosti. – Přítomni jsou
bři: Bláha, Čermák, Píša, Jugl,
54.
Šprunk, Tomek, Šimáček a Novotný. – Zápisník o minulé schůzi po několika poznámkách
a vysvětlivkách schválen. Nově přihlášení členové, a sice: Ant. Hašek, holičský pomocník
z Hostivice, Knotek Václav, hostinský z Hostivice, Fikrle Frant., studující, Dvořák Alois,
řeznický pomocník, Kácl Václav, tesařský pomocník, Bartoš Josef, studující, Panuška
Antonín, koželuh, vesměs z Hostivice, přijati jsou za členy činné.
Zpráva pokladní jest vzata k vědomosti. – Jelikož knihovník br. Mejtský odstěhoval se
do Prahy a tudíž úřad svůj zastávati nemůže, zvolen je na místě jeho br. Jugl knihovníkem,
který úřad ten přijímá.
Br. Bláha navrhuje, aby pořádala se nějaká zábava taneční. Návrh se přijímá a usneseno pořádati posvícenskou „Sousedskou“ (a sice dne 22. října), ku kteréž se vezmou též
dva komikové z Prahy. Vše bližší ustanoví se v příští schůzi. – K návrhu br. Šprunka koupí
se smeták k zametání sálu a pak dva rámce na obrazy Fügnera a Tyrše. Smeták zaopatří
br. Šimáček a Novotný.
V Hostivici, dne 24. října 1893. –
XIII.
Zápisník
o řádné schůzi výboru odbývané dne 8. října [1893] ve spolkové místnosti. Přítomni jsou
bratři: Kalous, Bláha, Čermák, Tomek, Jugl, Šprunk,
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55.
Novotný. – Schůzi předsedal místostarosta br. Kalous. – K zápisníku z minulé schůze
učiněna oprava, a sice, že se nepozvou dva komikové k příští „Sousedské“, jak v zápisníku
jest podotknuto, nýbrž jen jeden, jak správně bylo usneseno, a uloženo br. jednateli, aby
ihned zpravil o tom br. Mejtského, který má na starosti obstarání komiků. Po té zápisník
schválen. – Nově přihlášený Karel Feler, mistr cihlářský z Hostivice přijat za člena
přispívajícího.
Z Brna zaslány na ukázku nově vycházející „Besedy slovanské“, z nichž čistý výtěžek
peněžitý připadne Morav. Slez. Obci Sokolské. Jelikož uznány spisy za vhodné do knihovny, usneseno „Besedy“ odbírati. Předplatné obnáší na celý rok 1 zl. 30 kr.6 – Pokladní
zpráva za nepřítomnosti br. pokladníka není přednesena. Br. Šprunk připomíná, že mnoho
členů dluhuje příspěvky členské již delší dobu, a navrhuje, aby br. pokladník členy takové
k zaplacení příspěvků vybídnul, a sice aby zhotovil seznam dluhujících, a spolkový sluha
může pak v seznamu zanešené členy obejíti a příspěvky od nich vybrati. Přijato.
Br. Jugl navrhuje, aby koupily se scházející sešity časopisu „Osvěta“ až budou peníze
totiž. Dále navrhuje, aby se koupily tři plivátka do spolkových místností. Přijato. – Co se
týče příští zábavy „Sousedské“, navrhuje br. Čermák, aby vzata byla k zábavě té kapela
p. Rybáře z Drahelčic. Br. Bláha přidává se k návrhu tomu, kterýž pak jest přijmut,
a br. jednateli uloženo, aby 10 hudebníků kapely Rybářovy k „Sousedské“ obstaral.
Vstupné ustanoveno na 1 zl., pro členy 50 kr. – Pozvání, kterého bude 200 kusů, dá
tisknout br. Mejtský, kterýž to již dříve přislíbil. –
56.
Br. Šprunk navrhuje, aby zrušeno bylo usnesení výboru v příčině zvaní rodiny
P. Šafaříka z Hostivice; k němu přidává se br. Čermák a navrhuje, aby se Šafaříkové
pozvali ku zábavě, jelikož smýšlení jejich naproti jednotě není nyní nikterak nepříznivé,
jako to bylo dříve. Návrh se přijímá. Tím schůze skončena.
V Hostivici, dne 8. října 1893.
XIV.
Zápisník
o řádné schůzi výboru, odbývané dne 1. listopadu 1893 ve spolkové místnosti. Přítomni
jsou bratři: Píša, Tomek, Šprunk, Kostka, Jugl, Šimáček, Bláha a Novotný.
Schůzi za nepřítomnosti starosty i místostarosty předsedal br. jednatel. Zápisník
minulé schůze schválen. Br. Píša dotazuje se, proč na pozvánkách k sousedské nebylo
určeno dvojí vstupné, jak dle zápisníku v poslední schůzi bylo ustanoveno, totiž pro hosty
1 zl. a pro členy 50 kr. – Br. Šprunk praví, že členům bylo při cvičení oznámeno, že
vstupné pro všechny členy je ustanoveno na 50 kr. – Br. Píša praví, to že nedostačuje,
oznámí-li se to ve cvičení, poněvadž ani čtvrtina všech členů do cvičení nechodí, jak tedy
se to mají dozvědět ti druzí? Vstupné se mělo dáti tisknouti na pozvání oboje, pro hosty
i pro členy, aby to věděli členové všichni, že vstupné pro ně je sleveno. Nejen ale
z důvodu tohoto, ale i proto má býti vždy vstupné pro členy na pozvánkách zvláště
6

Cena dopsána jiným inkoustem.
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vyznačeno, aby byly zvláště nečlenům zřejmé výhody členské, aby se tím také jaksi
agitovalo ve prospěch spolku. Vyslovuje proto br. Píša přání, aby
57.
příště výbor o to dbal, aby se podobného něco nestalo jako při zábavě této. Dále br. Píša
praví, že byl špatný pořádek při „Sousedské“, že se tam dostaly také osoby nezvané, které
vůbec tam nepatřily, poněvadž lidé takoví se neumějí ve společnosti slušně chovat. Výbor
se měl postarati o nějakého člověka, který by jako při jiných zábavách dole u vchodu stál
a takové nepovolané osoby do sálu nepouštěl. Pak připomíná br. Píša, aby náčelník při
cvičení vždycky před zábavou působil na členy v tom směru, aby hleděli udržovati
v zábavě vzorný pořádek, aby nikdo při tanci do druhého nestrkal a t. d., pak aby nenechali žádnou dámu sedět, aby tančili se všemi bez rozdílu, poněvadž dámy nejraději chodí
do zábav takových, kde se dost vytančí, a to je pro naše zábavy důležité, aby byly hojně
navštěvovány. Pak praví br. Píša, že by se mělo dovoliti členům do zábavy spolkové choditi
v kroji spolkovém, jako se to v jiných jednotách děje. – Br. Šimáček navrhuje, aby sluhovi
spolkovému dáno bylo od roznášení pozvání k sousedské 2 zl. a obecnímu strážníkovi
50 kr. Přijato. Čistý příjem ze „Sousedské“ obnáší 29 zl. 13 kr. –
Br. Šprunk přednesl zprávu o sbírkách Matičních. Nyní nachází se v poštovní spořitelně přes 30 zl. Usneseno, aby byly peníze ty vyzvednuty z poštovní spořitelny a „Ústř.
Matici“ odevzdány. Br. Šprunk navrhuje, aby se více peníze do poštovní spořitelny neukládaly, nýbrž každá menší sbírka byla hned poslána na složní lístek do kanceláře „Ústř. Mat.
Školské“. Návrh se přijímá. Knihovník br. Jugl oznamuje, že 14 knih je nově vázaných, pak
24 hesel vlasteneckých, že je již podlepeno. Tím zprávy činovníků jsou odbyty.
58.
Br. Šprunk přihlašuje dva nové členy, a sice Josefa a Václava Hájka, obuvníky z Hostivice, kteří jsou přijati za členy činné. Br. Šprunk připomíná dluhující členy a táže se, jest-li
již byli pokladníkem upomenuti. Br. pokladník oznamuje, že se tak ještě nestalo. Br. Kostka
navrhuje, aby se upomínání přímého nechalo. Br. Píša navrhuje, aby se s upomínáním
dluhujících posečkalo až do valné hromady, a pak že se může k pozvání k valné hromadě
napsati mírné vybídnutí, aby ti členové, kteří příspěvky dluhují, je zapravili; může se též
podotknouti, že příspěvky se budou vybírat při valné hromadě před zahájením schůze.
Návrh br. Píši se přijímá.
Br. Šprunk navrhuje, aby se koupil kůň cvičební, který jest již zapotřebí, a členstvo
cvičící si také přeje, aby se zakoupí kůň, poněvadž pro nedostatek nářadí cvičení se stává
jednotvárným. Br. náčelník již několikrát se zmínil, že by se měl kůň koupiti. Návrh se
přijímá a br. náčelník a domácí správce br. Šprunk ustanoveni jsou, aby koně co nejdříve
obstarali, a sice od p. Vyndyše ze Smíchova. – Br. Novotný připomíná divadelní ochotníky
z Unhoště, kteří byli by ochotni pořádati zde divadelní představení pomocí „Jednoty“ naší,
a sice bezplatně, ale jen za tím účelem, byl-li by věnován čistý výnos z představení toho
„Ústř. Matici Školské“. Br. Píša navrhuje, aby se požádali jmenovaní ochotníci, aby zde
divadelní představení uspořádali, v čemž jim bude „Jednota“ naše co možno nejvíce
nápomocna. Návrh se přijímá. Jelikož ale jest již málo času k tomu, navrhuje br. Píša, aby
ihned se do Unhoště dopsalo a zároveň aby požádáni
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59.
byli ochotníci za okamžitou odpověď, aby co nejdříve mohla býti svolána mimořádná
schůze výborová, kdež by se jednalo o sestavení programu a celém uspořádání zábavy,
přijde-li totiž zpět příznivá odpověď. K návrhu br. Píši dáno na starost vyjednávání
s ochotníky Unhošťskými jednateli br. Novotnýmu, kterýž to přijímá.
V Hostivici, dne 1. listopadu 1893. –
XV.
Zápisník
o řádné schůzi výboru odbývané dne 10. prosince 1893 ve spolkové místnosti. Přítomni
jsou bratři: Turecký, Kalous, Píša, Šimáček, Jugl, Čermák, Tomek, Novotný a Šprunk.
Schůzi předsedal starosta br. Turecký.*) – Z Unhoště došel jednoty dopis, v němž
oznamují ochotníci Unhošťští, že nemohou zde divadelní představení uspořádati dříve až
po novém roce. K návrhu br. Píši usneseno odepsati do Unhoště v tom smyslu, že
nabídnutí jejich s radostí přijímáme a že by bylo nejlépe divadelní představení uspořádati
až v postě, o čemž se ještě později s Unhošťskými domluvíme. – Dále předkládá jednatel
vzorky pozvání ku zábavám tanečním od různých firem zaslané. Některé vzorky má ještě
br. Šprunk; posel, který dopisy roznáší, dává totiž některé dopisy na jednotu došlé
br. jednateli a některé br. Šprunkovi. Br. Píša navrhuje, aby br. Šprunk byl upomenut,
*)

Zápisník minulé schůze schválen.
60.

aby každý dopis na jednotu došlý, který on obdrží, ihned br. jednateli odevzdal, poněvadž
některé dopisy jsou důležitější, které potřebují rychlého vyřízení. Pokladní a ostatní zprávy
vzaty k vědomosti. Br. pokladník oznamuje, že v pokladně nachází se 13 zl. 49 kr. – Za
činného člena přijat jest Antonín Mach, zámečník z Jenče. – Přikročeno k jednání o ustanovení dne valné hromady příští. K návrhu br. starosty svolá se výroční valná hromada na
den 21. ledna 1894 na 2hou hodinu odpolední s následujícím programem:
I. Zahájení schůze.
II. Čtení a schválení zápisníku první výroční valné hromady odbývané dne
29. ledna 1893.
III. Zprávy činovníků: a) jednatele,
b) pokladníka a revizorů účtů,
c) náčelníka,
d) domácího správce,
e) knihovníka.
IV. Návrhy výboru
V. Volby
VI. Volné návrhy
Před zahájením schůze zápis nových členů. Tím věc odbyta.
Volné návrhy. Br. Píša navrhuje, aby se koupily pro jednotu sádrová poprsí Fügnera
a Tyrše, která jsou v Praze asi po 1 zl. 20 kr. k dostání. Návrh se přijímá. Br. jednatel
uvolil se poprsí ta obstarati. Dále br. Novotný navrhuje, aby jednota pořádala v masopustě
nějaký věneček (taneční). Návrh se přijímá a usneseno pořádati taneční zábavu
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61.
dne 13. ledna 1894. Dá se tisknouti 200 kusů pozvání, a sice u Th. Venty v Lounech dle
vzorku č. 9 a 50 kusů tanečních pořádků u p. Peřiny v Hradci Králové. Vstupné ustanoveno
pro členy na 60 kr., pro nečleny 1,20 zl. Hudba objedná se u p. Rybáře z Drahelčic, a sice
10 mužů. Br. Šprunk dotazuje se, jak to bude s dekorováním sálu. Usneseno sál nedekorovati. Br. Píša praví, že musí být některý člen výboru ustanoven k tomu, aby udržoval
pořádek při zábavě, aby totiž nezvaní hosté se tam nedostali tak jako o „Sousedské“, pak
aby nedovolil, aby členové se nakupili v chodbě do sálu, tak že se pak nemůže ani procházeti a t. d., a navrhuje k obstarávání toho br. jednatele. Návrh se přijímá a br. Novotný se
funkci té podvoluje. Dále br. Píša navrhuje, aby zjednán byl nějaký člověk, který by stál
dole u vchodu hostince a dával pozor, aby nepovolaní hosté nedostali se do sálu, děti aby
nehrnuly se do chodby a t. d. Br. Šprunk se nabídl, že obstará takového sluhu a dle usnešení výboru má mu za službu tu, která bude trvati celou noc, nabídnouti 2 zl. –
Br. Tomek navrhuje, aby se učinilo na činné členstvo nějaké vyzvání, aby se toto více
súčastnilo cvičení. Br. Šprunk navrhuje, aby byl vyzván cvičitelský sbor, aby cvičil a pak
aby dbal na to, by se bez dozoru cvičitele necvičilo. Br. Novotný praví, že cvičitelský sbor
nemůže cvičiti dříve, dokud nebude náčelník do cvičení choditi. Br. Jugl navrhuje, aby
náčelník, který nyní již dlouhou dobu do cvičení nechodí, vyzván byl, aby se určitě dostavil
do příští schůze výborové, a aby rozšířil cvičitelský sbor o několik členů, poněvadž se
někdy nedostává cvi62.
čitelů. Br. Tomek praví, že náčelník sem k příštímu cvičení přijde, tak že se mu to může
říci. Br. Šprunk navrhuje, by nařídilo se členstvu, že bez dohledu cvičitele se nesmí cvičit.
Přijato a uloženo cvičitelům, by se to členům cvičícím nařídilo. – Br. Šprunk připomíná, že
knihy ze spolkové knihovny půjčují se také žákům. Br. Píša praví, že knihy ze spolkové
knihovny se žákům rozhodně půjčovat nemají, knihovna je jenom pro členy a pak ani
knihy ty se pro malé žáky nehodějí. K návrhu br. Píši usneseno a nařízeno knihovníkovi,
aby vůbec žákům knihy nepůjčoval. – Tím schůze skončena.
V Hostivici, dne 10. prosince 1893.
XVI.
Zápisník
o řádné schůzi výboru odbývané dne 5. ledna 1894 ve spolkové místnosti. Přítomni jsou
bratři: Píša, Chlupatý, Čermák, Šimáček, Jugl, Tomek, Šprunk, Bláha a Novotný.
Za nepřítomnosti br. starosty i místostarosty předsedal schůzi jednatel br. Novotný.
Zápisník o schůzi minulé schválen. Pokladní a jednatelská zpráva vzaty k vědomosti.
Knihovník oznamuje, že br. Šimáček Ant. daroval do knihovny spolkové 6 svazků „Přítele
domoviny“, začež vzdán br. Šimáčkovi dík. – Za činné členy přijati jsou přihlášení Fr.
Špringler z Jenče a Frant. Rohla ze Břvů.
Přikročeno k volným návrhům. Br. Píša připomíná příští věneček
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63.
taneční. Br. Novotný praví, že taneční pořádky z Králové Hradce objednané dal do Prahy,
poněvadž jest zapotřebí ještě přidělati k nim háčky se šňůrkami k zavěšení. Dále připomíná, že přinesl z Prahy poprsí Fügnera a Tyrše, která se mají zavěsiti do sálu. Br. Píša
navrhuje, aby se požádala Břevnovská jednota o zapůjčení nějakých čepelí a rapírů,
kterými by se okrášlila některá stěna sálu. Přítomný br. Peroutka, který jako župní dozorce
přišel sem přehlížet jednotu, slíbil, že čepele v Břevnově obstará. Br. Šprunk obstará
dopravu jich do Hostivice a br. Čermák uvolil se je zavěsiti. Br. Píša praví, že by měli býti
ustanoveni někteří členové k tomu, aby uváděli dámy do sálu. Br. Novotný praví, že vyzve
některé členy, zvláště mladší, aby funkci tu zastávali. Vosk na podlahu obstará br. Nerad.
Br. Šprunk připomíná, aby se předplatil zase časopis „Sokol“, a pak navrhuje, aby se
zakoupil scházející sešit „Modré knihovny“, který br. Pelz sem zapůjčil a nyní pořáde o něj
upomíná. Některý člen se totiž sešitek ten vypůjčil a více jej nevrátil. Cena jeho obnáší
25 kr. Br. Píša navrhuje, aby sešitek ten se koupil a aby se vícekráte nic takového nepřijímalo, že za to nemůže být jednota zodpovědna. Br. Chlupatý, aby jednota ušetřena byla
od vydání, sešit ten sám zaplatil. Br. Jugl připomíná, že by se měly koupit ještě scházející
knihy odborné, Č. O. S. předepsané. – Co se týče příští valné hromady, jest již dříve vše
vyjednáno. Br. Novotný ještě navrhuje, aby výbor podal valné hromadě návrh na zvolení
10tičlenného záb. výboru. Přijato.
V Hostivici, dne 5. ledna 1894.
64.

1894.
I.
Zápisník
o druhé řádné valné hromadě tělocvičné jednoty „Sokol“ v Hostivici, odbývané v neděli
dne 21. ledna 1894 ve 2 hod. odpoledne ve spolkové místnosti v hostinci br. K. Nerada
zde.
Dnešní valné hromadě přítomno bylo 32 členů. – Schůzi zahájil starosta br. Turecký.
Zápisník o první řádné valné hromadě schválen. Jednatelská zpráva přednesená br. Novotným vzata k vědomosti. Pokladní zpráva přednesena pokladníkem br. A. Šimáčkem, po
potvrzení správnosti revizory účtů jest valnou hromadou schválena. Rovněž schváleny
zpráva: náčelnická, domácího správce a knihovníka.
Dle programu přikročeno k odstavci IV. Návrh výboru. Br. Novotný tlumočí návrh
výboru valné hromadě, aby totiž valná hromada zvolila zábavní výbor, a sice 6tičlenný,
který dle potřeby by se mohl rozšířit na desíti i vícečlenný. Výbor ten pak ze svého středu
má si zvoliti předsedu. Br. Píša navrhuje, aby předseda zábavního výboru volen byl valnou
hromadou. Br. Špringler odporuje tomu a myslí, že by bylo lepší, kdyby zábavní
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65.
výbor si zvolil ze svého středu předsedu sám. Br. Píša praví, že valná hromada má k tomu
větší právo a že by členové byli tím jaksi zkráceni, kdyby si nemohli zvolit předsedu
zábavního výboru sami. Konečně přijmut jest návrh br. Píši a za předsedu zábavního
výboru zvolen jest většinou hlasů br. V. Tomek, kterýž volbu přijímá. Návrh výboru na
zvolení 6tičlenného výboru zábavního se též přijímá a zvoleni jsou aklamací za členy jeho:
bři: Píša, Špringler, Chlupatý, Chvoj V. mladší a Novotný. Výbor ten se může dle potřeby
o několik členů rozšířit. Tím věc odbyta.
Přikročeno k volbám. Br. Šprunk navrhuje, aby zvolila se čtyřčlenná komise k sestavení kandidátní listiny, dle které by se pak volilo, poněvadž jinak by byly hlasy velmi
roztříštěné. Návrh ten se přijímá a do komise zvoleni jsou bratři: Šprunk, Tomek, Chlupatý
a Novotný, kteří kandidátní listinu k volbě sestavili, a jednohlasně zvoleni jsou: starostou
br. Jan Turecký, místostarostou br. Jos. Kalous, náčelníkem br. Alois Smolík, místonáčelníkem br. Karel Bláha; za členy výboru zvoleni jsou bratři: Píša Emil, Chvoj Václav starší,
Chalupa Josef, Chlupatý Josef, Šimáček Antonín, Čermák Pavel, Tomek Václav a Novotný
Ladislav. Za náhradníky: br. Jugl Antonín, Šimáček František, Prchal Antonín a Nerad
Karel. Za revizory účtů: br. Jiránek František a Novák Jan. – Br. Špringler navrhuje, aby se
místo br. Smolíka zvolil za náčelníka br. Bláha, poněvadž br.
66.
Smolík nyní asi sotva bude moci do cvičení choditi, jelikož je svým povoláním příliš
zaměstnán. Uznává sice br. Špringler, že náčelníků tak schopných je pořídku, jako je
br. Smolík, to však nám nic neprospěje, byť byl sebe schopnější, když do cvičení a vůbec
do schůzí spolkových nemůže choditi. Nechť tedy se zvolí místo něho náčelník jiný a on ať
zvolen jest pro své velké zásluhy o naší jednotu čestným členem cvičitelského sboru.
Br. Šprunk připomíná, že br. Smolík navštěvoval loňského roku plný měsíc cvičitelský kurs
v Sokole Pražském a že tedy zajisté nadarmo do kursu nechodil a že má dobrou vůli do
cvičení choditi. Konečně k návrhu br. Špringlera usneseno br. Smolíka se písemně dotázati,
zdali náčelnictví zase přijímá a jest-li mu bude možno cvičení navštěvovati. – K návrhu
br. Píši provoláno ještě starému výboru za jeho činnost srdečné „Na zdar!“ –
Br. Jugl navrhuje, aby se určila pokuta za nepravidelné odevzdávání vypůjčených
kněh, protože někteří členové mají knihy dlouho u sebe a druzí už by si ty samé knihy rádi
vypůjčili. Br. Novotný praví, že by bylo zbytečno o návrhu tom ve valné hromadě rokovati,
protože jest to povinností výboru, aby se postaral o řádně vypracovaný knihovní řád, kde
jest vše vytčeno, co se půjčování knih týče.
Br. Tomek připomíná divadelní ochotníky z Unhoště, kteří přislíbili společně s jednotou naší v postě divadelní představení
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67.
zde uspořádati. Starosta br. Turecký praví, že se Unhošťští ochotníci vyjádřili, že zdejší
místnost jest pro uspořádání divadelního představení malá, a že navrhli místnost v hostinci
p. Bubníka zde, a proto aby dnes valná hromada rozhodla o tom, kde se má divadelní
představení uspořádati. Po delší debatě, které se súčastnili bratři: Špringler, Píša, Turecký,
Čermák, Tomek, Chlupatý, Prchal a Šimáček Ant., ponecháno rozhodnutí o tom a celé
vyjednávání s ochotníky Unhošťskými zábavnímu výboru.
Br. Šimáček oznamuje, že sluha spolkový Valdšuba se vzdal své služby, a proto že se
musí vyhledati sluha jiný. Br. Tomek praví, to že je starostí výboru, aby opatřil jiného
sluhu. Br. Plšek navrhuje, aby se koupila kniha přání. Přijato. Br. Šprunk navrhuje, aby se
malý náčrtek dosavadní činnosti jednoty naší podal v časopise „Sokol“. S návrhem tím se
souhlasí. K návrhu br. Šprunka provoláno ještě pilně cvičícím členům bratrské „Na zdar!“
Tím schůze skončena.
V Hostivici, dne 21. ledna 1894.
L. Nov.
II.
Zápisník
o ustavující schůzi správního výboru odbývané dne 30. ledna 1894 ve spolkové místnosti
v Hostivici. – Přítomni jsou bratři: Turecký, Chvoj, Chalupa, Kalous, Chlupatý, Smolík,
A. Šimáček, Píša, Novotný, Jugl, Nerad, Čermák a Tomek.
Zápisník o poslední schůzi výboru a o druhé řádné valné hromadě
68.
jest schválen. Schůzi přítomný náčelník br. Smolík praví, že mu nebylo možno do cvičení
choditi, jelikož byl příliš zaměstnán, nyní ale doufá, že bude moci aspoň některá cvičení
navštěvovati.
Přikročeno k volbě činovníků a zvoleni jsou tito bratři: jednatelem br. Lad. Novotný,
pokladníkem br. Ant. Šimáček a zástupcem jeho br. Václav Tomek, správce domu br. Karel
Nerad a knihovníkem br. Ant. Jugl. Zvolení volbu přijímají.
Volné návrhy. Br. Novotný navrhuje, aby se daly tisknout zase nové legitimace pro
členy, poněvadž staré popsané musí býti novými vyměněny. Návrh se přijímá a k návrhu
br. Píši dají se tisknouti členské lístky platící pouze na rok 1894 se zřejmě vyznačeným
letopočtem tohoto roku. Br. jednatel má lístky ty v brzku opatřiti. – Br. Jugl dotazuje se,
má-li půjčovati členům též knihy nevázané, jež nalézají se ve spolkové knihovně.
Usneseno, knihy takové nepůjčovati, dokud nebudou vázané. – Z Pražské Jednoty zaslán
byl na ukázku první svazek díla „Řeči a Úvahy Dra Mir. Tyrše“, v ceně 50 kr. Celé dílo bude
obsahovati 4 svazky. Br. Píša navrhuje, aby se dílo to pro knihovnu spolkovou zakoupilo.
Přijato. – Br. Novotný navrhuje ku přijmutí „Knihovní řád“ pro naši jednotu, který po
opravení některých paragrafů jest schválen a přijat. Pak připomíná ještě br. Novotný
minulý věneček a navrhuje, aby se br. Čermákovi dala nějaká odměna za dekorování sálu.
Návrh se přijímá a br. Čermákovi má se zaplatiti obnos 2 zl., které on od práce žádá.
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69.
Br. Kalous připomíná spolkového sluhu a ptá se, jest-li snad se někdo ještě nehlásil
za spolkového sluhu. Br. Čermák oznamuje, že hlásil se Svoboda z Hostivice, který by byl
ochoten práci tu zastávati. K návrhu br. Píši uloženo br. jednateli, aby tedy s přihlášeným
vše vyjednal a výsledek v příští schůzi výboru oznámil. Příští schůze ustanovena na neděli
dne 4. února t. r.
V Hostivici, dne 30. ledna 1894.
III.
Zápisník
o řádné schůzi výboru, odbývané dne 4. února [1894] ve spolkové místnosti v Hostivici.
Přítomni jsou bratři: Turecký, Chlupatý, Píša, Chvoj, Čermák, Nerad, Jugl, Šimáček
a Novotný.
Schůzi předsedal starosta br. Turecký. Zápisník schůze minulé schválen. Br. Novotný
oznamuje, že se Svobodou, který se přihlásil za spolkového sluhu, již vše vyjednal a že
tento jest s podmínkami spokojen a službu přijímá. – Pokladní zpráva schválena. Domácí
správce br. Nerad praví, že není již žádného uhlí a zde v Hostivici že není teď ani k dostání, a proto navrhuje, aby jednota koupila fůru drobného uhlí duchcovského. Br. Nerad
objedná si totiž celý vagon uhlí duchcovského, a jelikož všecko nespotřebuje, jest ochoten
jednu fůru „Jednotě“ přenechati. Návrh ten se přijímá. Br. Chlupatý uvoluje se uhlí
z nádraží nechati do spolkové místnosti odvézti. Br. Novotný navrhuje, aby se zaplatil
70.
zbývající ještě doplatek na koně p. Vyndyšovi. K návrhu br. Píši usneseno zaplatiti p. Vyndyšovi 20 zl. a zbytek 35 zl. ještě později se doplatí. Br. Novotný připomíná, že jest několik
členů v jednotě, kteří již několik měsíců příspěvky nezaplatili a též do cvičení nechodí, tak
že by bylo snad nejlepší ze seznamu členů je vyškrtnouti. Br. Chvoj navrhuje, aby se
dotyčným členům dopsalo, aby příspěvky povinné zaplatili, a pakliže vyzvání neuposlechnou, aby byli považováni za vystouplé. Přijato. Dále navrhuje br. Chvoj, aby nevázané
knihy spolkové daly se vázat, poněvadž se nevázané nemohou členům půjčovat. Návrh ten
se přijímá a br. Novotný se uvoluje, že vázání knih obstará u jistého knihaře na Smíchově.
Br. Jugl navrhuje, aby se předplatila „Matice Lidu“. Přijato. Br. Píša navrhuje, aby se
předplatily „Šípy“. Br. Turecký se uvoluje, že požádá p. správce pivovaru jenečského, aby
„Šípy“ pro jednotu předplatil, což on snad také udělá. – Br. Čermák7 navrhuje, aby se dal
dělat jeden můstek, který je potřebí při cvičení na koni. Návrh se přijímá a k návrhu
br. Píši svěřeno zhotovení můstku br. Čermákovi. Br. Novotný navrhuje, aby se koupily dva
páry kůželů, které lze koupiti za 60 kr. pár. Návrh se přijímá a br. Novotný uvoluje se
kůžele ty obstarati. Tím schůze skončena.
V Hostivici, dne 4. února 1894. –

7

Jméno Čermák tužkou škrtnuto a opraveno na jméno Nerad.
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71.
IV.
Zápisník
o řádné schůzi správního výboru odbývané dne 1. dubna 1894 ve spolkové místnosti
v Hostivici. – Přítomni jsou bratři: V. Chvoj, Píša, Šimáček, Jugl, Novotný a Nerad.
Schůzi předsedal jednatel br. Novotný. Zápisník minulé schůze a pokladní zpráva
schváleny. Z jednoty Libocké došel dopis, ve kterém Libočtí jednotu naší žádají, abychom
jim vypomohli při jejich veřejném cvičení, které budou konati na začátku června. Dopis
měl být zodpověděn do 26. března, kterýžto den odbývala jednota Libocká schůzi za
příčinou jmenovaného cvičení. Br. náčelník se uvolil, že do Liboce v ten den dojde, aby se
tam se zástupci jednoty o veřejném cvičení blíže domluvil a spoluúčinkování naše jim
přislíbil. Jelikož ale náčelník není dnešní schůzi přítomen, nevíme, jestli v Liboci byl, aneb
ne. Br. Píša navrhuje, aby se náčelníkovi ihned dopsalo, jak věc vyřídil, a pak-li že v Liboci
nebyl, aby se tam zaslal hned omluvný dopis a jedno družstvo jednoty naší by se jim
k veřejnému cvičení přislíbilo. Br. Novotný se uvolil, že zítra dne 2. t. m. k náčelníkovi
dojde a ústně s ním vše vyřídí, zvláště skrze to, že s ním promluví, bude-li moci nyní
cvičení navštěvovati.
Z Kolína zasláno bylo 10 čísel nového sokolského časopisu „Borec“. Jeden výtisk bude
se odebírati pro jednotu, ostatních 9 čísel rozprodáno mezi členstvem. – Z Opavy došel
prospekt „Slezské Kroniky“ a k návrhu br. Píši a br. Chvoje přistoupí jednota naše za
přispívajícího člena „Slezské Kroniky“. Příspě72.
vek obnáší 5 zl. jednou pro vždy a jednota obdrží za příspěvek ten knihy v téže ceně.
Dotazník do Brna ku sletu se zašle co nejdříve; přihlášeno je 10 členů v krojích. Od župy
došel dopis v příčině slevení příspěvku. Br. Píša navrhuje, aby se dopsalo k Župě, že posud
nevíme, jaký příspěvek máme platiti a od kterého času. K návrhu br. Nerada koupí se
stojan pod lampu a tři nové utěráky. – Br. Jugl oznamuje, že přibyly do knihovny dva
svazky „Matice lidu“, br. Plžek daroval knihu „Oceánem na kře ledové“, br. Linhart „Bibli
Kralickou“, br. Novotný „Z těžkých hodin“ a „Ze zápisků soudce“, br. Nerad „Humory“
a „Šípy“. Br. Šimáček připomíná, že můstek ke koni je již hotov, a navrhuje, aby se zaň
zaplatilo br. Čermákovi 5 zl. Přijato. – Za nového člena přijat br. Karel Mejtský. –
V.
Zápisník
o řádné schůzi výboru odbývané dne 24. dubna 1894 ve spolkové místnosti v Hostivici.
Přítomni jsou bratři: Turecký, Chvoj, Píša, Chlupatý, Kalous, Šimáček, Nerad, Jugl,
Chalupa, Smolík a Novotný. Ku konci schůze dostavil se též br. Tomek. Zápisník o schůzi
minulé schválen. Pokladní zpráva vzata k vědomosti. V pokladně nalézá se 74 zl. 54 kr. –
Z jednoty Libocké došel dopis v příčině jich veřejného cvičení. Žádají nás, abychom jim
určili počet cvičenců, kteří budou v Liboci cvičit. Přihlášeno jest 10 cvičenců mimo
náčelníka br. Smolíka, který družstvo povede. Od župy zaslán rozkaz k polodennímu výletu
na den 29. dubna 1894.
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73.
Jelikož ale jednota naše pořádá právě v ten den přátelský večírek, nemůže se výletu toho
súčastniti. – Na dotaz náš v příčině župního příspěvku odpovídá nám župní pokladník, že
jednota naše povinna jest za letošní rok zaplatiti do župní pokladny 10 kr. za každého
svého člena. Usneseno, aby příspěvek ten byl co nejdříve zaplacen. Panu J. Vyndyšovi na
Smíchově má se dáti splátka na účet 20 zl. – Členstvo činné žádá výbor, aby br. Tomek,
který dosud je pomahatelem, jmenován byl cvičitelem a pak aby zakoupena byla již kniha
přání. Žádosti té se vyhoví a br. Tomek po jednohlasném usnešení jmenován cvičitelem.
Co se týče knihy přání, má se upomenouti br. Mejtský, který již před delším časem měl
knihu tu zaopatřiti. Bratrská jednota Jaroměřská zaslala na ukázku tři páry svým nákladem
vydaných podobizen br. Fügnera a Dr. M. Tyrše, kus za 35 kr. Podobizny ty se mezi členy
rozprodaly. Br. Turecký praví, že pan učitel Kinzl má pěkně vycpaného ptáka „Sokola“,
a navrhuje, aby jej jednota za poměrně levnou cenu 5 zl., kterou pan Kinzl zaň žádá,
zakoupila do tělocvičny. Návrh ten se přijímá a „Sokol“ hned od pana Kinzla koupen.
K návrhu br. Novotnýho koupen pro knihovnu zbývající exemplář „Sborníku Sokolského“ za
80 kr. – K návrhu br. Tomka koupí se 8 párů kůželů a 15 tyčí železných ku cvičení.
Br. Tomek nářadí to objedná. – Br. Tomek stěžuje si na člena výboru br. Čermáka, který
při posledním věnečku výstředně si počínal. Br. Novotnýmu uloženo, aby br. Čermákovi
jménem výboru v příčině té domluvil. –
74.
VI.
Zápisník
o řádné schůzi výboru, odbývané dne 17. května 1894 ve spolkové místnosti. Přítomni jsou
bratři: Kalous, Chlupatý, Píša, Tomek, Jugl, Šimáček, Nerad a Novotný.
Zápisník minulé schůze schválen. Pokladní zpráva vzata k vědomosti. Schodek
posledně pořádaného „Přátelského večírku“, který obnáší 6 zl. 88 kr., má se uhraditi
z pokladny. Jednotě došel spisek „Z roklí a strání“ od tělocvičné jednoty „Sokol“ v Nábzí,
z jehož prodeje připadne čistý výtěžek jmenované jednotě. Cena 1 koruna. Usneseno
spisek ten pro knihovnu spolkovou koupiti. – Tělocvičná jednota „Sokol“ v Hostouni zaslala
pozvání k jich veřejnému cvičení na den 20. května t. r. a zároveň žádá, abychom jim na
ten den půjčili hrazdu. Usneseno súčastniti se veřejného cvičení v Hostouni korporativně,
v krojích, a ti členové, kteří se súčastní v občanském obleku, mají se opatřiti spolkovou
páskou. Hrazda se do Hostouně zapůjčí. Br. knihovník oznamuje, že obdržel „Slezskou
kroniku“, která obsahuje různé spisy zábavné. K návrhu br. Píši dopíše se vydavatelstvu,
aby malé knížečky švabachem psané nám již neposílali, nýbrž aby je rozdělili tamějším
ohroženým obcím, kterým vydavatelstvo knihy své posílá. – Br. Píša připomíná příští
přátelský večírek, který hodlá zábavní výbor pořádati asi 17. června t. r., a navrhuje, aby
jednota kou-
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75.
pila za tím účelem některá hudební kvarteta, která by členové jednoty o přátelském
večírku sehráli. Cena vybraných již kusů obnáší 4 zl. 33 kr. Návrh se přijímá a hudebniny
ty se koupí. Br. Jugl navrhuje, aby se koupily „Epištoly Sokolské“, které by se pak mezi
členstvem prodávaly. Přijato. Br. Píša navrhuje, aby se koupilo asi 50 brožur „Sokolstvo,
jeho směr a cíl“ od Karla Vaníčka a brožury ty pak, aby se rozdaly mezi členy a zdejší
obecenstvo, aby účel Sokolstva byl lépe poznáván a pochopen. Návrh se přijímá
a br. Novotný vzal si na starost obstarání a rozdání brožur těch.
Br. Tomek praví, že mnoho žáků, kteří do cvičení chodí, neplatí žádného příspěvku,
a žádá výbor, aby rozhodl o tom, mají-li žáci příspěvek nějaký platiti, čili nic. Usneseno
žáky takové, kteří příspěvek (10 kr. měsíčně) neplatí, ku cvičení nepřipustiti. Br. Novotný
připomíná trubače br. Rohlu, který jest k vojsku odveden, že musí být nahražen jiným,
a proto by se měl některý člen již nyní v troubení cvičiti. K návrhu br. Tomka odevzdá se
trubka br. Panuškovi, který chce trubačem býti a již částečně se v troubení cvičil.
Br. Novotný navrhuje, aby poslal se oběžník po činných členech, kteří do cvičení nechodí,
a aby se tito vyzvali, aby buď cvičení navštěvovali aneb aby se přihlásili za členy
přispívající. Přijato. – Za členy přispívající přihlášeni jsou p. Adolf Novák, obchodník
v Hostivici a p. Frant. Culek, starší ve mlýně v Hostivici, kteří jsou též přijati.
V Hostivici, 17. května 1894.
76.
VII.
Zápisník
o řádné schůzi výboru, odbývané dne 9. června 1894. Přítomni jsou bratři: Turecký, Chvoj,
Chlupatý, Píša, Fr. Šimáček, Prchal, Nerad, Novotný, Tomek, Čermák, Bláha. Br. Kalous
jest omluven.
Zápisník o schůzi minulé schválen. Br. Novotný upozorňuje na členy příspěvky
členské již delší dobu neplatící a na některé členy činné, kteří do cvičení jen velmi málo
anebo nikdy nechodí, a navrhuje, aby byli tito vyzváni ráznějším způsobem ke konání
svých povinností sokolských. K návrhu br. Píši se má vypracovati podrobný seznam oněch
členů do příští schůze výborové a pak se věc nějak urovná. Pokladní zpráva za nepřítomnosti br. pokladníka nebyla přednesena. Nově přihlášený Jos. Pichl z Jenče přijat za člena
činného. Z jednoty Unhošťské došlo pozvání ku nočnímu a dennímu výletu na den
24. června t. r.; jelikož ale členové jednoty naší cvičiti budou na veřejném cvičení jednoty
Libocké v týž den, musí jednota na vyzvání Unhošťských záporně odpovědíti. –
Správce domu br. Nerad oznamuje, že hrazda jest již opravena a bři. Kasalický zaslali
zároveň účet na obnos 4 zl. od opravení hrazdy. Obnos ten má se hned břím Kasalickým
zaslati.
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77.
Br. Nerad oznamuje, že zaslány byly již tyče železné, počtem 16, 10 jich je dřevěných,
úhrnem tedy 26 tyčí, a navrhuje, by se dal dělat na ně stojan. Přijato. Dále navrhuje
br. Nerad, aby starý můstek, který jest porouchán, dal se opraviti a pak aby se nechala
udělat zvýšená podlážka (podium) do sálu, kterou bude potřeba při přátelském večírku
a při všech jiných podobných zábavách a přednáškách. Návrhy ty se přijímají a práce ty
svěřeny br. Čermákovi k obstarání. – Předseda zábavního výboru br. Tomek oznamuje, že
chystaný přátelský večírek nemůže být dříve odbýván až některou neděli v červenci, za
příčinou národní slavnosti Matiční v Praze a cvičení veřejného v Liboci. – Br. Novotný žádá
výbor, by dovolil členům jíti v krojích na Matiční slavnost do Prahy. Výbor žádosti té
vyhověl. – Tím schůze skončena.
V Hostivici, dne 9. června 1894.
VIII.
Zápisník
o řádné schůzi výboru, odbývané dne 6. července 1894. Přítomni jsou bratři: Kalous,
Chlupatý, Píša, Chvoj, Tomek, Nerad, Novotný a Jugl.
Zápisník o schůzi minulé schválen. Pokladní a ostatní zprávy vzaty k vědomosti.
Br. Tomek ohlašuje, že br. Matěj Stádník z jednoty vystupuje. Vzato na vědomí. Br. Jugl
žádá výbor, aby mu odpuštěny
78.
byly zatím příspěvky členské, jelikož následkem delší choroby zbaven jest výdělku.
Usneseno příspěvky mu odpustiti do té doby, až bude moci je platiti. – Za činného člena
přijat nově přihlášený Jos. Černý, dělník z Litovic. Br. Novotný oznamuje, že br. Bláha
zastupoval jednotu při cvičitelské schůzi župní v Radotíně, a navrhuje, aby zaplatilo se
br. Bláhovi 1 zl. jako náhrada cestovného. Přijato. Br. Chlupatý navrhuje, aby se sluhovi
spolkovému Svobodovi za minulý měsíc přidalo 2 zl., jelikož měl mnoho práce při častém
cvičení se borcův, připravujících se na veřejné cvičení Libocké. Přijato. Br. Novotný
oznamuje, že při cvičení Libockém člen Libocké jednoty br. Heřman se sl. Anninkou
Chvojovou z Jenče vybral na výletní prapor jednoty naší […] zl. […] kr. Usneseno oběma
vzdáti dopisem dík za přízeň jednotě takto projevenou. Br. Novotný žádá, aby dovoleno
bylo členům súčastniti se v krojích národní slavnosti ve prospěch „Úst. Mat. Škol.“
v Dušníkách dne 15. července t. r. pořádané. Povoleno. – Br. Novotný nechal dovézti
nářadí tělocvičné do Liboce ku cvičení a br. Šimáček jej dal zase přivésti. Usneseno,
zaplatiti kočům zpropitného po 50 kr. od dovážení. Br. Novotný navrhuje, aby se dopsalo
do Liboce v příčině lešení na kruhy a visutou hrazdu, které by mohla jednota naše od
Libocké odkoupiti pro letní cvičiště, které by se mohlo zaříditi. Návrh se přijímá a uloženo
jednateli, aby do Liboce dopsal, a zároveň se zeptal v dopise, za jakou cenu bychom mohli
odkoupiti. – Br. Píša dotazuje se, jestli se vybírají peníze z pokladniček matič-
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79.
ních a jak často zasílají se do Prahy. Obstarávání to má na starosti br. Šprunk, který není
zde přítomen. Usneseno, nachází-li se nějaké obnosy v pokladničkách, je vyzvednouti
a kanceláři matiční je hned zaslati. – Br. Jugl se dotazuje, jak je to s knihami, jež jsou ve
vazbě. Br. Novotný praví, že zítra pojede do Prahy a při té příležitosti že knihy s sebou
přiveze. – Tím skončeno.
V Hostivici, dne 6. července 1894. –
IX.
Zápisník
o řádné schůzi výboru, odbývané dne 19. srpna 1894. Přítomni jsou bratři: Kalous, Píša,
Chlupatý, Čermák, Nerad, Jugl, Novotný. Schůzi zahájil místostarosta br. Kalous. Zprávy
činovníků vzaty k vědomosti. Pokladní zpráva nebyla přednesena, jelikož br. pokladník
mešká právě na vojně. Br. Novotný připomíná okrskové cvičení v Kročehlavech, že na
oznamovacích cedulích je jmenovaná mezi cvičícími jednotami též Hostivice a zatím my
o cvičení nic nevíme. K návrhu br. Píši má se domluviti jednatel s náčelníkem, který
nejspíše z Kročehlav nějaký dopis ve věci té obdržel, a pak má jednotě Kročehlavské
dopsati, že se cvičení okrskového jednota naše súčastniti nemůže, poněvadž cvičitelé jsou
na vojně. –
Br. Novotný navrhuje, aby se platilo cestovné bratřím, kteří
80.
súčastňují se župních schůzí cvičitelských. Přijato. – Kniha přání obsahuje přání podepsané
br. Mejtským, aby ustanovil výbor cvičitele žáků, jelikož až dosud cvičí žáky jediný
br. Tomek, který také někdy nemůže do cvičení brzy přijíti, a tak necvičí žáky nikdo. Aby
se nedostatku tomu odpomohlo, ustanoveni jsou za cvičitele žáků: br. Plšek a učňové
Melzer, Bahenský a Příhoda. Co se týče stesku v knize přání na nepořádek ve skříni pro
cvičební obleky, bude nejlépe, když se oznámí členstvu, aby si každý svůj úbor cvičební
poznamenal začátečními písmenami svého jména, aby jej hned poznal, a pak aby dával
pozor jeden na druhého, aby si nikdo nebral jiný oblek nežli svůj. Br. Jugl upozorňuje na
velké vlhko ve skříni. K návrhu br. Píši mají se ve dveřích skříně prořezati otvory, a tyto
pak pobíti dírkovaným plechem, aby skříň mohla vysychati.
Br. Jugl oznamuje, že br. Mejtský daroval do knihovny spolkové knihu črty Litavské.
Br. Nerad upozorňuje na dopisy, že zůstanou v místnosti dlouho na stole ležeti nepovšimnuty a že je někdy zapotřebí na některý hned odpovědíti. Br. Píša praví, aby mu br. Nerad
dopisy takové odevzdal, že je br. jednateli hned dodá.
V Hostivici, dne 19. srpna 1894. –
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81.
X.
Zápisník
o řádné schůzi výboru, odbývané dne 28. září 1894. Přítomni jsou bři: Kalous, Píša,
Chlupatý, Prchal, Tomek, Nerad, Jugl, Šimáček a Novotný.8 Zápisník o schůzi minulé
schválen. Br. Novotný oznamuje, že Jednotě naší zasláno bylo 10 jízdních lístků ku sletu
župnímu v Rakovníku, od Rakovnické jednoty, se žádostí, aby lístky tyto rozprodala.
Poněvadž ale poslední dva lístky prodány byly o 32 kr. laciněji kupní ceny, a to proto jen,
aby se odbyly, navrhuje br. Novotný, aby schodek ten hradila Jednota. Přijato. Jednota
Jaroměřská zaslala na ukázku 4 obrazy, představující Mistra Husa. Cena jednoho obrazu
50 kr. Tyto byly přítomnými hned rozebrány a usneseno doporučiti je členstvu k hojnému
kupování. Čistý výnos z obrazů těch připadá fondu pro vystavění tělocvičny „Sokolu“
Jaroměřskému. Br. Nerad nerad připomíná, že žíněnky některé jsou již roztrhány, a že by
bylo nejlépe dáti je pošíti koží. Jelikož nejsou v pokladně žádné peníze, usneseno ještě
nějaký čas s opravou tou posečkati.
Br. Novotný navrhuje, by se br. Najmanovi daroval 1 zl. jako částečná náhrada
cestovného ku sletu do Rakovníka, kdež on sám jediný za naši jednotu cvičil. Návrh ten se
přijímá.
82.
Br. Jugl dotazuje se, kdy bude již provedena oprava na knihovní skříni, jak bylo
o minulé schůzi ustanoveno? Br. Nerad praví, že br. Čermák, který měl na skříni opravu
provésti, mešká nyní na vojně, a proto že nemohl skříň předělati. – Br. Novotný navrhuje,
aby obnoven byl zákaz kouření při cvičení v místnostech cvičebních a aby cvičitel členstvu
rozhodnutí výboru ve směru tomto oznámil. Návrh se přijímá a uloženo br. Tomkovi, by
členstvu to při cvičení oznámil a na to přísně dbal, aby se v místnostech cvičebních ve
cvičební večery nekouřilo. Tímto schůze skončena.
V Hostivici, dne 28. září 1894. –
XI.
Zápisník
o řádné schůzi správního výboru, odbývané dne 17. listopadu 1894. Přítomni jsou bratři:
Turecký, Kalous, A. Šimáček, Jugl, Chvoj, Nerad a Tomek. Br. jednatel se omluvil, že
schůzi nemůže býti přítomen.
Zápisník o schůzi minulé schválen. Zprávu jednatelskou převzal br. Tomek, jež
s ostatními vzata byla k vědomosti. Za nového člena přihlášený Pavel Burgr, syn rolníka
z Litovic, přijat za člena činného. – Starosta br. Turecký navrhuje, aby se z každé zábavy
jednotou pořádané věnovala jistá část z čistého výtěžku

8

Jména Jugl a Šimáček dopsána dodatečně.
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83.
peněžitého nějakému dobročinnému účelu. Po vysvětlení br. Nerada návrh ten nepřijat.
Br. Nerad navrhuje, aby se nechal udělat dřevěný věšák na kůžele. Návrh ten se přijímá
a uloženo domácímu správci, aby věšák obstaral. – Tím schůze skončena.
V Hostivici, dne 17. listopadu 1894.
V. Tomek, zapisovatel.
XII.
Zápisník
o řádné schůzi správního výboru, odbývané dne 23. prosince 1894. Přítomni jsou bratři:
Píša, Šimáček, Jugl, Nerad, Čermák a Novotný. Omluven br. Tomek.
Jelikož br. starosta ani br, místostarosta nejsou dnešní schůzi přítomni, převzal předsednictví dnešní schůze br. Píša. Zápisník o schůzi minulé schválen. Br. jednatel oznamuje,
že br. Sumr, místonáčelník „Sokola“ Libockého, věnoval Jednotě naší skizzu tabulek
zápasnických, velmi pěkně provedených. Zpráva ta vzata s uspokojením k vědomosti
a usneseno br. Sumrovi písemně poděkovati za pozornost, kterou Jednotě naší věnuje. –
Za činné členy přijati jsou nově přihlášení Václav a František Jiravové, kováři ze Sobína
a za přispívajícího člena Václav Svoboda z Hostivice. Jednotu došly různé pozvání do
zábav, pak vzorky pozvání od rozličných firem knihtiskařských a dotazník statistický od
župy.
84.
Pokladní zpráva schválena. V pokladně se nachází hotových 57 zl. 56 kr. Knihovník
oznamuje, že obdržel již od knihaře vázanou „Osvětu“ ve dvou dílech, do které knihař
přikoupil 5 scházejících sešitů. Účet zní na 4 zl. 20 kr. Dále oznamuje knihovník, že obdržel
darem pro knihovnu spolkovou od br. Novotnýho dva ročníky nevázané „Přítele domoviny“, životopis „Jana Žižky“, „Dobrodružné příhody“ a „Rukopis Králodvorský“, vázané. –
Správce domu br. Nerad navrhuje, aby se br. Panuškovi koupily sokolské pochody na
trubku. Přijato.
Přikročeno k odstavci „Valná hromada“. Usnešeno svolati valnou hromadu na den
13. ledna 1895 na 2. hod. odpolední s následujícím pořadem:
1. Čtení a schválení zápisníku minulé valné hromady.
2. Zprávy činovníků: a) jednatele,
b) pokladníka,
c) náčelníka,
d) správce domu,
e) knihovníka.
3. Návrhy výboru.
4. Volby. (Starosty, jeho nám., náčel., 8 čl. výboru, 4 náhradníky, 2 rev. účtů, 2
zást. do „Obce“ a „Župy“.)
5. Volné návrhy.
Nedostaví-li se dostatečný počet členů v určenou hodinu, bude se odbývati druhá
valná hromada o hodinu později bez ohledu na počet přítomných členů.
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85.
Br. Novotný navrhuje, aby výbor podal valné hromadě návrh, by sníženy byly členské
příspěvky, a sice u činných členů z 30 kr. na 20 kr. měsíčně (zápisné 50 kr. má zůstati)
a u členů přispívajících ze 3 zl. na 2 zl. ročně. Příspěvek členů zakládajících má zůstat
nezměněn. Návrh svůj odůvodňuje br. Novotný tím, že už nyní nebude tolik peněz potřebí,
jelikož nejpotřebnější a nejdražší nářadí již máme koupeno, a proto že mohou se příspěvky
poněkud snížit. Návrh ten se přijímá a usneseno odporučiti jej valné hromadě ku schválení. V předložené knize přání stěžuje si některý bratr na nepořádky v šatně; jelikož ale se
ke stížnosti nikdo nepodepsal, nepřikládá výbor věci té velké důležitosti a nemůže vůbec
o anonymním takovém udání rozpřádat vážnou debatu. – K návrhu br. Novotného zakoupí
se pro Jednotu dvě šavle pro cvičení šermu. Br. knihovník předkládá k nahlédnutí novou
„Knihu družstev“ od br. Prágra z Kolína koupenou. Vzato k vědomosti. – Tím schůze
skončena.
V Hostivici, dne 23. prosince 1894
L. Novotný, zapisovatel.
86.

1895.
I.
Zápisník
o třetí valné hromadě tělocvičné jednoty „Sokol“ v Hostivici, odbývané v neděli dne
13. ledna 1895 ve spolkové místnosti v hostinci br. Nerada zde.
Dnešní valné hromadě přítomno bylo 22 členů. Schůzi předsedal místostarosta
br. Kalous. Zápisník o minulé valné hromadě schválen. Zpráva jednatelská vzata
k vědomosti. Pokladní zpráva schválena. Jelikož br. náčelník nebyl přítomen, není zpráva
náčelnická přednesena. Zpráva správce domu vzata k vědomosti. Knihovník oznamuje
počet knih koupených a od členů darovaných, které se nacházejí v knihovně. Stěžuje si, že
letos se nečte tak pilně jako roku předešlého. Po zprávách činovníků následují návrhy
výboru. Br. Novotný oznamuje usnešení se výboru z poslední jeho schůze a přednáší návrh
výboru valné hromadě v příčině snížení členských příspěvků, a sice členové činní mají
platiti 50 kr. zápisného a 20 kr. měsíční příspěvek (místo dřívějších 30 kr.) a přispívající
2 zl. ročně (místo 3 zl. ročně). Příspěvek členů zakládajících, kteří platí 20 zl. jednou
provždy, má zůstati nezměněn. Činí to ovšem značný úbytek roční, může ale valná
hromada návrh ten přijmouti. Nářadím je Jednota naše prozatím již dosti opatřena,
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87.
tak že nebude již žádných velkých výdajů a v pokladně se bude po zaplacení všech
příspěvků nacházeti slušný obnos peněžní. Návrh ten se přijímá bez debaty. Br. Novotný
navrhuje ještě, aby jednota naše přihlásila se za podílníka „Národního velkozávodu“
s jedním podílem. Po vysvětlení br. Píši, co vlastně jest za podnik „Národní velkozávod“,
návrh se přijímá a Jednota naše má se přihlásiti o jeden podíl „Národního velkozávodu“.
Po té přikročeno k volbám. Br. Novotný navrhuje zvolení 3členné komise ku vypracování kand. listiny. Návrh se přijímá a do komise zvoleni jsou bři: Jiránek, Šprunk a Plšek,
kteří kandidátní listinu vypracovali. Voleno volebními lístky a jednohlasně zvoleni jsou:
starostou br. J. Kalous, místostarostou br. L. Novotný, náčelníkem br. V. Tomek; do
výboru: bři Nerad K., Jugl A., Chlupatý J., Čermák P., Chvoj V. mladší, Píša E., Šimáček A.,
Šprunk A.; za náhradníky: bři Hájek J., Vyšín F., Svoboda V. a Linek F. Revizory účtů jsou
br. Jiránek F. a br. Pelc Jos. a zástupci do České Obce Sokolské a do Župy (Podb.)
br. Tomek a br. Novotný. Zvolení volbu přijímají. – Br. Novotný navrhuje, aby zvolen byl
valnou hromadou předseda zábavního výboru, který by si pak z ostatního členstva vybral
6 neb i více členů a takto sestavil zábavní výbor. Návrh se přijímá a k návrhu br. Linharta
zvolen jednohlasně předsedou záb. výboru br. Píša.
Volné návrhy. Br. Jiránek myslí, že by bylo dobře sestaviti při Jednotě „Pěvecký
odbor“. Br. Novotný namítá proti tomu, že nemáme cvičitele zpěvu. Br. Píša navrhuje za
cvičitele br. Jiránka, který
88.
se úkolu tomu podvoluje. Br. Tomek připomíná, že „Sokol“ v Turnově zaslal Jednotě naší
k rozprodání knížečku trhaček, které se jednotlivě po 20 kr. ve prospěch tělocvičny Trutnovské prodávají. K návrhu br. Šprunka ponechá se rozprodávání to až o nějaké zábavě
spolkové.
Br. Fikrle připomíná br. Špačka, který slíbil Jednotě 100 zl. na spolkový prapor.
Br. Jiránek navrhuje, aby zapsáno bylo to do protokolu a zároveň aby se dopsalo br. Špačkovi, že s díky dar jeho přijímáme. Přijato. Br. Fikrle navrhuje, aby br. Smolík jmenován
byl čestným cvičitelem Jednoty. K návrhu br. Novotného ponechá se jmenování to cvičitelskému sboru. Br. Plšek praví, že by se měly pořádat večery sokolské, ve kterých by se
předčítal časopis „Sokol“ a jiné časopisy, aby se členstvo vzdělávalo také duševně.
Br. Šprunk praví, že máme dosti příležitosti ku vzdělávání se; v jednotě je několik časopisů
a knihy dobré, ze kterých se můžeme poučovat i bavit. Mělo by se odebírat více čísel
„Sokola“, aby si jej mohli členové vypůjčovat též domů, a pak se přimlouvá za to, aby
členové, kteří mohou, sami odebírali „Sokol“, který je časopisem velmi laciným.
Br. Šprunk připomíná, že by se mohly v dnešní valné hromadě učinit nějaké
přípravné kroky v příčině výletního praporu. K návrhu br. Tomka ponechá se otázka tato
na pozdější dobu, až budeme mít na prapor peníze. – Br. Píša dotazuje se, jak pokročily již
sbírky na „Ústřední Matici Školskou“. Br. Šprunk, který je sběratelem, oznamuje, že na
diplom zaplaceno jest 67 zl. 45 kr. Br. Linhart upozorňuje,
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89.
že se zapomíná vybírati po krejcaru za německá slova na „Matici“. – Br. Píša navrhuje, aby
někdo ustanoven byl k vybírání dobrovolných příspěvků krejcarových na „Matici“ vždycky
při cvičení a schůzích sokolských. Úlohu tu převzal na sebe s ochotou br. Šprunk. –
K návrhu br. A. Šimáčka přijat br. Jugl za člena bezplatného. Za nového člena přistoupil
dnes Fr. Linek z Litovic. – Tím schůze skončena.
V Hostivici, dne 5. ledna 1895.
L. Novotný, zapisovatel.
II.
Zápisník
za předsednictví bratra starosty Jos. Kalouse zahájena byla schůze ustavující správního
výboru dne 18. 1. 1895 o půl osmé hodině v tělocvičně, za přítomnosti bratří: Chlupatýho,
Píši, Tomka, Jugla, Čermáka, Nerada, Novotného, Chvoje a nížepsaného. Br. Ant. Šimáček
br. Novotným omluven. Neomluven bratr Svoboda, Hájek, Vyšín a Linek. –
Zápisník o třetí řádné valné hromadě schválen.
90.
Při volbě činovníků zvoleni byli bratři:
Jednatelem
br. L. Novotný,
zapisovatelem
Ant. Šprunk,
pokladníkem
Jos. Chlupatý,
zástupcem pokladníka
V. Tomek,
hospodářem
K. Nerad,
knihovníkem
Ant. Jugl.
Zvolení volbu přijímají.
Br. Novotný přihlašuje za člena přispívajícího J. Rajtoru, rolníka z Chýně a Kozla,
sladovnického z Jenče. Přijati. –
Br. Šprunk přihlašuje za člena přispívajícího Václ. Kloubka, zedníka z Hostivice.
Přijmut. Br. náčelník přihlašuje Spěváčka z Litovic za člena činného. Výbor se usnáší, by
Spěváček za člena přijat byl, by se mu však lístek přijímací nevydával, až zaplatí zápisné.
Br. Šprunk navrhuje, by se zvolil br. Kloubek druhým trubačem a zakoupila se mu trubka.
Br. Píša přimlouvá se, by br. Kloubek druhým trubačem byl, trubka že se však koupit
může, až bude víc peněz. Výbor přidává se k náhledu br. Píši a zakoupení trubky
ponechává až na pozděj-
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91.
ší dobu. Br. Kloubka ustanovuje druhým trubačem. Br. náčelník navrhuje, by se nechaly
udělat přihrádky na oděv v šatně; k tomu poukazuje br. Šprunk, že přihrádky ty jsou již
výborem povoleny, že však doposud zhotoveny nejsou. Výbor tudíž ukládá br. Čermákovi,
by přihrádky ty zhotovil. Br. náčelníku nařizuje výbor, by hleděl, by členstvo šatstvo mělo
znamenáno, a sice cizé nedlužilo. Dále činí návrh br. náčelník, aby výbor vyzval členstvo
činné, by cvičilo, aneb přestoupilo za členy přispívající. Br. Novotný navrhuje, by se
vypracoval řád cvičební. Výbor ponechává vypracování řádu cvičebního bratrskému
příštímu sboru cvičitelskému. –
Br. náčelník oznamuje, že v příští výborové schůzi (oznámí) předloží sbor cvičitelský
ku schválení. – Br. Čermák navrhuje, by se zakoupila pro br. starostu a br. náčelníka
šerpa, dále šnůra pro trubače a povelka pro náčelníka. Návrh ten přijat a uloženo
br. Neradovi, by věci ty zakoupil. –
Br. knihovník navrhuje knihy do vazby. Bratr starosta ujímá se slova a praví, že ještě
nedal žádné knihy do knihovny, a navrhuje výboru, že jest ochoten na své útraty knihy ty
nechat svázat.
92.
Výbor nabídku ochotně přijímá a provolává bratru starostovi bratrské „Na zdar“.
Na návrh br. knihovníka usnáší se výbor, by se zakoupilo do knihovny: Dnešní otázka
mravní. – Sokolské epištoly. – dva výtisky „Písní otroka“. – Na návrh br. L. Novotného:
Dějiny sokolstva. – O působení tělocviku na tělo lidské. Dále navrhuje br. Novotný, by se
zakoupil do knihovny Sborník sokolský, br. Chlupatý se nabízí, že sborník do knihovny
daruje, což výbor s díky přijímá, tím zároveň odpadl návrh br. Novotného. Br. náčelník
navrhuje, by se opět zakoupily lístky přijímací. – Výbor povoluje, by se zakoupily. –
Br. Píša navrhuje, by se bývalému bratru starostovi zaslal list děkovací, za jeho
činnost prokázanou naší mladé jednotě. – Výbor návrh přijímá a ukládá br. jednateli, by
tak v brzku učinil. – Výbor schválil br. Píšovi jako předsedovi záb. výboru tyto bratry do
záb. výboru, a sice: Novotný, Chlupatý, Tomek, Chvoj, Šprunk, Čermák, Souček, a dodatečně br. Plška.
Br. Šprunk navrhuje, jestli se nepředplatí „Sportovní obzor“, by se vrátil. Usnešeno,
by se vrátil.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada J – svazek č. 1 (Sokol 1)
Zápisy ze schůzí Tělocvičné jednoty „Sokol“ v Hostivici 1892–1904

52

93.
Br. knihovník navrhuje, by se opět předplatila „Matice lidu“. Výbor povoluje a br. Píša
se nabízí, že Matici lidu předplatí v Praze. – Návrh br. Šprunka, by se sluhovi platilo za
oběžníky, výbor zamítá. –
Br. Novotný žádá, by se již povolená výborem kniha pamětní zakoupila; dále
navrhuje, by se volil archivář, a navrhuje br. Píšu. – Br. Píša praví, že by hodnost tu přijal,
že však nezná od začátku činnost naší jednoty, že by bylo lépe, kdyby si archiv ponechal
ještě br. místostarosta, a až by zanesl činnost naší jednoty do knihy pamětní až po dnešní
dobu, že jest ochoten pak archiv převzít. Proti tomu podotýká br. Novotný, že vypsání
činnosti naší, neboli dějin, není tak těžké, že jest vše obsaženo v zápisníku. Jelikož ale
br. Píša na svém vyjádření trvá, by se archiv ponechal ještě br. Novotnému, přidává se
výbor k vyjádření bratra Píši a ponechává ještě archiv posavadnímu archiváři br. Novotnému. – Tím schůze skončena.
V Hostivici dne 18. ledna 1895.
Ant. Šprunk, t. č. zapisovatel.
[94.]
Zápisník
o schůzi výboru odbývané dne 24. února 1895 ve spolkové místnosti.
Přítomni jsou bratří: Kalous, Píša, Chlupatý, Nerad, Jugl, Chvoj, Čermák, Šimáček,
Novotný. Br. Tomek a Šprunk omluveni. Zápisník o schůzi minulé schválen. Br. Lorenc,
náčelník libocké jednoty, žádá dopisem, aby sděleno mu bylo, jestli budeme letos pořádati
veřejné cvičení a v který čas. Jelikož br. náčelník není schůzi přítomen, nemůže se nic
určitého br. Lorencovi odpověděti a uloženo br. jednateli, aby mu v tom smyslu odepsal.
Jiné dopisy došlé jsou pozvání ku různým zábavám.
Nově přihlášeni jsou pan Václ. Sobotka, rolník z Litovic a pan Robert Kynzl, učitel
z Hostivice. – Přijati jsou za členy přispívající. Zpráva pokladní vzata k vědomosti.
V pokladně se nachází 65 zl. 39 kr. Br. knihovník oznamuje, že je 26 knih ve vazbě, jichž
vazbu uvolil se br. starosta
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[95.]
zapraviti. Pak navrhuje knihovník, aby předplatily se zase pro letošek „Besedy Slovanské“.
Přijato. – Br. Novotný navrhuje, aby koupily se pro knihovnu „Dějiny tělesných cvičení ve
starém věku“ od Dra Schajnera. – Přijato.
Br. Novotný připomíná dlužní úpisy, které jednota vydala, aby zaopatřila si peníze
[na] potřebné nářadí. Br. Novotný má 10 úpisů, což činí 20 zl., aby obnos ten jednota
nemusela již vyplatit, přistupuje br. Novotný za zakládajícího člena. Br. starosta, který má
3 úpisy (t. j. 6 zl.) vrátí tyto jednotě a nežádá peněz zpět, za čež vzdáno mu dík.
Br. Kalous připomíná spolkový prapor, který se má nyní pořídit, že by se mohl dát vyšít
krajance naší sl. Vágnerové do Prahy. Br. Novotný oznamuje, že vzorky práporů a ceníky
obstaral od Štědrýho z Chomutova a Trenkvalda z Prahy. Ceníky i vzorky vypůjčil si
br. Špaček. Tím schůze skončena.
V Hostivici dne 24. února.
Šprunk, t. č. zapis.
96.
IV.
Zápisník
o schůzi výboru odbývané dne 8. března 1895. – Přítomni jsou bratři: Kalous, Píša,
Chlupatý, Tomek, Šimáček, Jugl, Nerad, Čermák, Chvoj a Novotný. – Zápisník o schůzi
minulé schválen. Br. Špaček zaslal dopis, v kterém oznamuje, že jest ochoten „přiměřeným
příspěvkem“ přispět na spolkový prápor, jen ať výbor nějaký prápor dle zaslaných vzorků
vybere a on že pak podle toho svůj příspěvek bude řídit, který bude splatný (ten jeho
příspěvek) dne 1. června t. r. – Usnešeno, aby br. jednatel dopsal br. Špačkovi, aby se
vyjádřil určitě, chce-li opravdu dostati svému slovu a zaplatiti těch slíbených 100 zl., čili
nic. –
Od „Obce Sokolské“ došlo pozvání ku sletu všesokolskému a pozvání ku valné hrom.
Č. O. S. –
Zpráva pokladní vzata k vědomí. Hotovost pokladniční činí 41 zl. 87 kr. –
Br. knihovník oznamuje, že br. Novotný daroval
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97.
pro spolkovou knihovnu 16 knih nevázaných (romány). Nově přihlášeni Ant. Příhoda,
zedník z Hostivice a Ant. Bozděch, zedník ze Sobína, přijati jsou za členy činné. – K návrhu
br. náčelníka schválen nově sestavený sbor cvičitelský, a sice členové sboru jsou bři:
Najman Jaroslav, Linhart Josef, Chvoj Václav, Příhoda Ant. a náčelník br. Tomek.
Bývalému místonáčelníku br. Bláhovi, který je nyní odstěhován na Dobrý, má se jménem
jednoty dopsat, poněvadž jsme se nemohli s ním rozloučiti pro krátkost časů. Br. Novotný
navrhuje, aby se poslal nějaký příspěvek na sokolský pavilon na výstavě národopisné.
K návrhu br. Píši zašlou se 3 zl. – (Na br. Lotchorovského, Praha II 1772 –
Br. Čermák připomíná dopis z Liboce, ve kterém nás libočtí žádají, abychom jim
oznámili, hodláme-li letos pořádati veřejné cvičení a v který asi den, aby oni dle toho mohli
se říditi. Náčelník br. Tomek nemůže dnes ještě rozhodnouti, může-li se pořádati veřejné
cvičení letos, čili nic, a vyžádal si lhůtu do příští schůze výborové, ve které pak rozhodnutí
své oznámí. –
Šprunk, zapis.
98.
V.
Zápisník
o řádné schůzi konané dne 14. května 1895 v místnostech „Sokola“ za přítomnosti
br. místostarosty jako předsedajícího, dále bří: Chlupatýho, Píši, Jugla, Chvoje, Nerada,
Šimáčka, Šprunka. – Dopisů došlo jednoty 28. – Br. Novotný předčítá dopis z Trutnova,
kde prosí jednota Trutnovská o příspěvek, totiž o rozprodání trhaček na tělocvičnu. –
Br. Nerad přimlouvá se za Trutnov a navrhuje, jelikož jest těžké trhačky rozprodávat, by se
jednotě Trutnovské zaslaly 2 zl., ostatní trhačky vrátily. Přijato. – Litoměřické trhačky
jedny výbor mezi sebou rozebral, ostatní usnešeno vrátiti. – Br. knihovník oznamuje, že
br. Najman daroval jednotě 2 knihy do knihovny, a sice: „O těžkých protivenstvích“
a „Ostny a hroty“. Br. knihovník oznamuje, že br. Plžek nabízí jednotě ku koupi 2 výtisky
„Národního katechismu“, které již nemohl mezi členy rozprodat. Výbor povoluje, by se ony
výtisky pro knihovnu zakoupily, bratra knihovníka vyzývá, by „Národ. katechismus“ členům
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99.
ku čtení odporučoval. Br. knihovník oznamuje, že do knihovny přijmul oněch 25 svazků
nákladem br. starosty vázaných, dále přijal zakoupené „Dějiny Sokolstva“ 60 kr. – cvičení
tělesná ve starém věku za 1,60. Dnešní otázka mravní za 40 kr. a čtvrtý sešit Epištol
sokolských à 4 kr. Dále oznamuje br. knihovník, že br. Špringler má vypůjčenou knihu již
od 16. 2. r. 1894 (a totiž „Dobrodružná pouť po Americe“) a dosud ji neodved. Výbor
vyzývá br. Jugla, by br. Špringlera o knihu upomenul, v pádu, že by jí už neměl, že bude
nucen knihu tu zaplatit.
Volné návrhy: – Br. Chlupatý přimlouvá se za sluhu, by mu bylo služné zvýšeno.
Výbor povoluje, by se p. Svobodovi měsíčně přidalo 50 kr., a sice měsícem květnem
počínaje. Br. Šprunk dotazuje se, k jaké výši dospěly sbírky na prápor. Br. pokladník
odpovídá, že základ činí 19 zl. a že jej bude na dále vést odděleně od jmění jednoty.
Br. Šprunk přimlouvá se, by se prápor do sletu pořídil, proti tomu uvádí br. Jugl, že na
„parádu“ máme ještě dost času, zatím že bude víc peněz. Br. Novotný předčítá ze „Sokola“
vyzvání k jednotám, by zapůjčily své nářadí ku sletu, k tomu připomíná br. Šprunk, že
došlo na jednotu zvláštní vyzvání, které doručil br. náčel100.
níku. Br. Novotný praví, že jest těžko v nepřítomnosti br. náčelníka rozhodovat, jaké nářadí
se tam vezme nebo pošle, po vysvětlení br. Chvoje, který praví, že jednota bude cvičit
v jednom družstvu, a sice na koni na šíř a skok, usnesl se výbor, že na slet se vezme
sebou kůň a skok, br. Novotnýmu uloženo v tom smyslu Č. O. S. dopsati. Br. Nerad činí
dotaz, jak se má naložit s úpisy, které má pan David, br. Píša praví, že asi pan David úpisy
jednotě daruje, podotýká však, aby byl nějakým způsobem vyzván, zdali si přeje mít úpisy
zapraveny, by výbor o tom uvědomil. – Br. Novotný uvoluje se panu Davidovi v tom
smyslu dopsati. – Br. Nerad navrhuje, by se vzorky na prápor p. Štědrýmu vrátily. –
Br. Píša přihlašuje za člena přispívajícího p. Fikrle, dozorce na Buštěhradské dráze. –
Za člena přijat. – Dále oznamuje br. Píša, že br. Fr. Fikrle, člen činný z jednoty vystupuje,
což vzato na vědomí. Br. Šprunk činí dotaz, jestli byli členové vybídnuti ku řádnému
placení příspěvků. Br. pokladník
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101.
praví, že se tak doposud nestalo, že však již jest jen několik členů, kteří dluhují příspěvky,
a že je vyzve ku placení. Tím schůze skončena.
V Hostivici dne 14. května 1895.
Šprunk, zapis.
VI.
Zápisník
o schůzi výboru konané dne 11. června t. r. [1895] za předsednictví br. místostarosty
Novotnýho. – Schůzi přítomni bylo byli bři Tomek, Chvoj, Chlupatý, Píša, Jugl, Nerad,
Šprunk. Druzí neomluveni. – Čtení zpráv br. činovníků ponecháno až do schůze příští
a přikročeno ihned ku rozpravě o nastávajícím sletu. Výbor povolil zapůjčiti hrazdu, koně
a bradla, žíněnky, že bude muset výbor hospodářský pro naši jednotu obstarat.
Zpráva náčelníkova: Náčelník oznamuje, že jednota jest nucena změnit cvičení na
slet, a sice bude cvičit bradla a kozu (cvičit se mělo kůň na šíř a skok do dálky), cvičit bude
12 cvičenců, zároveň vyzývá výbor, by bylo členstvo vyzváno, by cvičení
102.
řádně navštěvovalo, dále by byl sbor cvičitelský uvědoměn, že se bude konati
v místnostech našich schůze okrsková, ku které se mají všichni členové sboru dostaviti,
dne 13. června o 2hé hod. odpolední. Výbor se usnáší, by nejenom byli členové vyzváni ku
cvičení, nýbrž i ku řádnému placení příspěvků.
Na návrh br. náčelníka povoluje výbor, by se zakoupily členům nemajetným, kteří
budou cvičit na sletu, slavnostní legitimace ze spolkové pokladny. Br. místost. přihlašuje
dosavadního žáka za člena br. Jílka, krejčího z Litovic. Výborem přijat. Další, kteří se hlásili,
aniž by složili zápisné, nepřijmuti, uloženo však br. Neradovi, by je vyzval ku složení
zápisného. – Br. Nerad zvolen druhým pokladníkem. Na návrh br. pokladníka povoluje
výbor sluhovi 1 zl. za roznešení více oběžníků a tím schůze ukončena.
V Hostivici dne 11. června 1895.
Šprunk, zapisov.
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103.
VII.
Zápisník
o řádné výborové schůzi konané dne 9. července t. r. [1895] za předsednictví br. starosty.
Schůzi přítomni bylo bratří: Novotný, Píša, Jugl, Čermák, Tomek, Chvoj, Chlupatý,
Šimáček, Nerad a Šprunk. – Zápisník schválen. Br. Novotný předčítá dopis z Dušník, totiž
pozvání ku veřejnému cvičení. Br. místonáčelník praví, že také jednota Hostounská pořádá
výlet do Dobrovíze spojený s veřejným cvičením, a prosí, že by bylo lépe, kdyby jednota
naše šla do Dobrovíze, a že jednota Hostounská zasluhuje více podpory než Dušnická,
která požívá všestranné přízně. Proti tomu praví br. jednatel, že jsme již v Hostouni na
veřejném cvičení byli, a že nepřízní jsou si bratři Hostounští sami vinni, přimlouvá se proto
za Dušníky. – Přijato jíti do Dušník. Br. náčelník uvoluje se členstvo ku výletu vyzvat. Na
přípis z Místku na Moravě povoluje výbor z peněz matičních zaslat 2 zl. na zřízení českého
gymnásia tamtéž. Na místní župní hasičský sjezd půjdou br. starosta
104.
a br. Novotný, kteří se k tomu ochotně uvolují. Zásilka písniček od p. Horálka z Vinohrad
se má vrátit. – Zpráva br. pokladníka vzata na vědomí, hotovost činí 16 zl. 75 kr. –
Br. náčelník oznamuje, že se zúčastnilo průvodu 16 členů, cvičení na sletu 12 borců.
Br. náčelník věnuje jednotě šavli a jeden úpis. S díky přijato. – Br. Nerad oznamuje,
že jedna žíněnka potřebuje opravit. Výbor povoluje, by se prozatím nechala přicpat
a plátnem spravit. – Br. náčelník praví, že by též bylo záhodno pořídit kozu. Povolení
částky na kozu ponechává výbor do schůze příští.
Br. Jugl žádá, by výbor zakoupil do knihovny druhý díl „Úvahy a řeči M. Tyrše“. –
Povoluje se. – Br. místonáč. přihlašuje Ant. Renera za člena činného z Jenče. Br. Novotný
Ant. Tůmu, kupce z Chýně za člena přispívajícího. – Výborem přijati. Br. náčelník žádá
výbor, by mu byl vydán seznam všeho členstva. – Bratr starosta provolává br. náčelníkovi
za jeho dar hřímavé bratr-
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105.
ské „Na zdar“ a tím schůzi ukončuje.
V Hostivici dne 9. července 1895.
Šprunk, zapisov.
Zápisník
o řádné výborové schůzi konané dne 17. září [1895] za předsednictví bratra starosty.
Přítomni byli bratří: Novotný, Jugl, Tomek, Chlupatý, Šprunk, Nerad. Br. Píša omluven.
Neomluven br. Šimáček.
Při čtení zápisníku br. Chlupatý činí dotaz, co jest s tou žíněnkou. Br. Nerad praví, že
říkal p. Majerovi, by žíněnku opravil, on slíbil, že tak učiní, doposavad však nic nepřišel
udělat, na to zápisník schválen.
Mezi více dopisy došlo na jednotu; dva spisy pro divadlo od bratra Reglera, a sice:
„Kdo zvítězí“ a „Amorův soud“, což zakoupeno pro knihovnu. Dále dopis od čtenářsko
podporujícího spolku Hostivít, bychom se súčastnili společné vycházky do Národopisné
výstavy. Br. Nerad se táže, v jakém asi pořádku by se průvod uspořádal a zdažliž by
spolek jednotu naši
106.
nevřadil někam na konec průvodu, což by jistě jednotě naší ku cti nesloužilo, neboť
spravidla jednotky sokolské zahajují průvody. Br. Šprunk praví, že by se měl do schůze
spolku Hostivít vyslat zástupce jednoty, který by se súčastnil rokování o vycházce, a pakli
že by viděl, že spolek chce jednotu vřadit někam až na konec, by jednoduše účastenství
odřekl, a pakli že by se spolek opět zachoval jako při svěcení práporů, kde bylo jednotě
přislíbeno, že nebude vřaděna mezi nějaké veterány, a kde se konečně přeci tak stalo, by
jednota na místě do Brusky jela až do Buben a odtamtud samostatně by šla do výstavy.
Br. Novotný praví, by se jednota v kroji nesúčastňovala, že až bychom se na výstavě
rozešli, že by bratřím kroj dělal jen obtíže a pak že již může 28. září být zima na kroj.
Br. starosta proti tomu praví, že proti zimě bychom se snadno zaopatřili, že však byl na
výstavě již mnohokrát a že tam žádnou jednotu v kroji neviděl. –
K náhledu br. starosty se br. náčelník přidává a praví, že by na výstavu šlo málo
bratrů v kroji jako posledně na veřejné cvičení do Dušník a

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada J – svazek č. 1 (Sokol 1)
Zápisy ze schůzí Tělocvičné jednoty „Sokol“ v Hostivici 1892–1904

59

107.
že je vůbec proti tomu, by se jednota vycházky súčastnila. Proti tomu praví br. Šprunk, že
do Dušník šlo 12 bratří v kroji a to že je ze 16ti, kteří mají kroje dost velký počet, do
výstavy že zajisté by jich šlo více, a přimlouvá se, by se jednota vycházky súčastnila. –
Br. Novotný praví, že i když se jednota společné vycházky nezúčastní, že tím Národop.
výstava skrácena nebude, neboť že prý naši členové navštěvují výstavu velmi často,
a praví, že by mohla jednota sama jít do výstavy. – Br. starosta nechává hlasovat, zdaliž
se má jednota zúčastniti společné vycházky ve spolkovém, aneb zdaliž se má jít samostatně. – Výbor většinou hlasů usnesl se nezúčastnit se vycházky ve spolkovém, nýbrž
samostatně dne 22. září o 7. hod. ranní v kroji občanském. –
Na přípis z Hostouně usnešeno odpověděti, že dle zásadního usnešení od posledního
zapůjčení hrazdy na veřejné cvičení téže jednoty, záporně, protože nám byla hrazda ve
špatném pořádku vrácena. – Dále usnešeno, by se „Cvičení s kůžely a s tyčemi“ od
br. Klenky zakoupily. Br. Šprunk přihlašuje Jos. Běhala a Jana Jelínka z Hostivice za členy
činné, br. Novotný p. Koubu z Chýně za člena přispívajícího. – Výborem přijeti. – Zpráva
pokladní vzata na vědomí.
108.
Pokladní hotovost činí 18,50 kr.9 – Br. Šprunk dotazuje se br. náčelníka, zdali platí žáci
příspěvky. Br. náčelník praví, že platí jediný Melcl, že však ty druhý ku placení vyzve. Též
i výbor vyzývá br. pokladníka, jelikož jest pokladní hotovost tak malá, by vyzval dluhující
ku placení, a sice přípisy. Dále stěžuje si br. Šprunk, že mezi členy jest málo kázně při
cvičení a že doposavad nejsou členové rozděleni v řádná družstva. Br. náčelník slibuje
nápravu a oznamuje, že průměrná návštěva v minulém měsíci činí 12 až 14 borců. –
Jednotu při valné hromadě Č. O. S. zastupovati bude br. Novotný. Br. Jugl oznamuje, že
do knihovny přijal svazek Matice lidu a II. díl Úvah a řečí Mir. Tyrše, a žádá, by výbor
povolil nechat knihy vázat. Výbor se z příčin peněžních v prvopočátku žádosti br. knihovníka vzpíral, konečně však povolil, by knihy se do vazby daly. Při volných návrzích praví
br. Nerad, že asi p. Majer ty žíněnky nebude dělat, a myslí, že by bylo lépe, kdyby se
správa ta dala do Jenče. Výbor na to přistupuje a br. náčelník uvoluje se se sedlářem
jenečským to vyjednat. Br. Nerad doručuje přípis p. učit. Pelze, v kterém pisatel nabízí
jednotě co dar čís. 8–12 Modré knihovny a scházející číslo, totiž „Český román“,

9

Tím je míněno 18 zl. 50 kr.
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109.
že ještě pro knihovnu dokoupí, dále žádá v přípise, by mu byl jednotou darován čas.
„Sokol“ sešit 16tý. Co se týče nabídky p. Pelze v přípise, že by věnoval jednotě nějaký
pochod, kdyby vyšel ze středu jednoty nějaký podnět, usnešeno mlčením pominout, neboť
se to nesrovnává se zásadami sokolskými o něco se doprošovat, dále usnešeno, by se za
dar poděkovalo a čís. 16tý čas. Sokol p. Pelcovi darovalo. Br. Novotný uvoluje se číslo to
zakoupit. Br. Tomek činí návrh, by se pro nastávající zimní období zakoupily do tělocvičny
nějaké železné kamna. Br. Nerad uvoluje se sám kamna zakoupit. Br. Nerad připomíná
výboru, že jest již potřeba, by se úpis „Nár. podniku“ zapravil. Výbor povoluje částku
10 zl., by se úpis zapravil. Br. starosta táže se, kdy bude uspořádána ta členská schůze.
Br. náčelník navrhuje, by byla svolána až po ukončení výstavy, a tím schůze skončena.
Ant. Šprunk, t. č. zapisovatel.
Zápisník
o řádné výborové schůzi konané dne 10. listopadu 1895 o 4. hod. odpol. za předsednictví
br. starosty. Přítomni byli bratři: L. Novotný, Chlupatý, Jugl, Čermák, Šimáček, Nerad,
Šprunk,
110.
Chvoj, Linhard. Neomluveni bratří: Píša a náčelník Tomek. – Zápisník, jelikož nebyl
přítomen br. jednatel a br. náčelník, uloženo v příští schůzi ještě jednou číst. – Jednotu
došlo mezi dopisy spisek „Mistr Jan Hus“ v ceně 20 kr., což také pro knihovnu výborem
zakoupeno. „Rozhledy sociální“ uloženo vrátit. Co se týče přípisu župního dozorce
br. J. Sumra, uloženo činovníkům, by do příští schůze odstavce ty již vypracované přinesli,
by se pak mohlo br. Sumrovi odpovědět. Br. Novotný přihlašuje Rud. Novotného z Litovic
za člena činného a praví, že již jednou Novotného za člena přihlašoval, že však výbor,
jelikož byli proti němu vznešeny námitky a pak nesložil zápisné, jej do jednoty nepřijal,
tentokráte že zápisné zapravil, přimlouvá se, by Novotný přijat byl. Br. Šprunk praví, že
bylo ze středu členstva poukazováno, že by se Novotný přijat měl, že takový mladík budeli v jednotě, že se může úplně změnit. Též i přítomný br. místonáč. přimlouvá se za
Novotného, že prý nosil buršáckou cerevisku více z nevědomostí, a že tím byli více vinni
jeho němečtí spoluškoláci. – Výbor vzhledem na jeho mládí a v naději, že se povaha jeho
změní, přijímá Rud. Novotného za člena. Br. knihovník stěžuje si na br. Linharta, že nemů-
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111.
že od něho nijakým způsobem dostat knihu, kterou se před delší dobou vydlužil, následkem toho že doposud nedal do vazby knihy, dále oznamuje, že právě přijal do knihovny
sv. Matice lidu. – Br. Linhard omlouvá se, že knihu onu doposavad nepřinesl, a slibuje tak
jistě v úterý, že knihu onu přinese. – Br. Chlupatý předčítá zprávu pokladní, z které
vysvítá, že jednota za uplynulou dobu měla vydání 6 zl. 78 kr. a příjmu 57 zl. 35 kr.,
hotovost pokladní činí 50 zl. 57 kr. – Br. Nerad praví, že musí být nějaké nedorozumění při
placení příspěvku, a sice s bratřími Hájkama a s br. Černým, bratři Hájkové prý zapravili
loňský příspěvek br. Novotnému, br. Černý má vše zapraveno a byl prý jednotou
upomínán. Br. Šimáček, kterému prý br. Černý při vstupu do zábavy onu částku se
vstupným platil, praví, že se na nic podobného nepamatuje, a pak-li že tak br. Černý učinil,
byla částka ona započítaná do příjmu, že však skutečně v knize pokladní v roce 1893
dluhuje 3 zl. K tomu br. starosta praví, že jestli br. Černý při tý zábavě příspěvek ten
zapravil, což dnes je těžko vyšetřovat, by částka ona krátce byla škrtnuta a br. Černý by
byl vyrozuměn, že má zapraveno. Co se týče br. Hájků, praví br. Novotný, že se s nimi
dohodne, že se sice již nepamatuje, že mu
112.
platili, že však to bude bratřím dobrým příkladem, by žádné příspěvky nepřijímali. –
Br. Nerad předkládá od těl. jed. Sokol „Tyrš“ ve Vídni špičky k rozprodání a praví, že jich
zaslali 1 000 kusů bez udání ceny, a jelikož jest těžko by je jednotlivec rozprodával, že by
se mohly mezi bratřími rozprodat. Br. Šprunk navrhuje, by se dotyčná jednota vyzvala, by
udala, v jaké ceně ty špičky nabízí, pak že by se mohly bratřím obchodníkům přenechat.
Výbor se k návrhu br. Šprunka přidává a br. jednatel uvoluje se tam dopsati. Br. Šprunk
navrhuje, by se členové co nejpřísněji vyzvali, by navštěvovali cvičení, a stěžuje si opět na
liknavou činnost sboru cvičitelského, praví, že se v posledním čase velmi často stává, že
členstvo, kterého jest vždy dosti velký počet, nemá kdo cvičit, že se pak nic nediví, že pak
mnohého cvičení omrzí. Dále stěžuje si, že nejsou při ruce pro cvičitele žádné pomůcky ku
cvičení, a žádá, by byly pro jednotu zakoupeny. Výbor usnáší, že vyzve členstvo k řádné
návštěvě a že se zakoupí cvičební večery na koni a hrazdě. Br. Nerad táže se, kdy se
uspořádá ten večírek pro členstvo, a praví, že by bylo nejlépe uspořádat jej na den 30tiletého úmrtí br. Jin. Fügnera. Výbor se usnáší, by se svolala na pátek člen-
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113.
ská schůze a z večera by byla před schůzí členskou odbývána schůze výborová. Br. Juglovi
a Šprunkovi uloženo vybrat v knihovně nějaké pomůcky k tomu večírku, by tak výbor mohl
již přijít do členské schůze s hotovým pořádkem. Bři Jugl a Šprunk uvolují se tak učinit. –
Jelikož se již nikdo k slovu nehlásil, ukončil tím br. starosta schůzi.
V Hostivicích dne 10. 11. 95
Šprunk Ant., t. č. zapis.
Zápisník
o schůzi výborové konané dne 15. listopadu t. r. [1895] o 7. hod. 20 m. za předsednictví
br. místostar. L. Novotného. Přítomni byli bratří: Chlupatý, Píša, Nerad, Tomek, Jugl,
Čermák, Šimáček, Linhard, Šprunk, Linek. Br. starosta omlouvá se dopisem, že mu není
možno se dostavit. Při čtení zápisníku z minulé schůze podotýká br. Píša, že se omluvil
br. Neradovi, též i br. Tomek praví, že se omluvil br. Novotnému, což přijmuto výborem na
vědomí. Br. jednatel vysvětluje, proč nesvolal členskou schůzi na pátek, praví, že se
dohodl s některými bratry z výboru,
114.
že svolá členskou schůzi až na neděli a tím že bude zaručen větší počet účastníků. Výbor
proti tomu nic nenamítá a béře svolání členské schůze na neděli na vědomí. – Co se týče
těch špiček na Sokolnu Vídeňskou, praví br. jednatel, že již dostal odpověď, v které
br. Slavíček praví, že budou špičky účtovány za 60 kr. – Br. Jugl praví, že knihy již dal
vázat. – Br. náčelník slibuje, že řekne sedláři stran té žíněnky. – Br. knihovník praví, že
br. Linhard jednu knihu již přinesl. – Tím zápisník schválen.
Zpráva jednatelská, praví br. Novotný, že v tak krátké době poslední schůze, není
žádná. Též i zpráva br. pokladníka odpadá. –
Co se týká br. Hájků, vyšetřeno, že mají zapravené příspěvky, a uloženo
br. pokladníkovi, by jim příspěvky odepsal. –
Zpráva br. knihovníka a br. správce domu též není žádná. – Co se týká nevyřízeného
přípisu br. Sumra, praví br. náčelník, že statistiku nemá hotovou a že v posledním čase
nemohl cvičit, tím že mu statistika
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115.
též chybí, že bude hledět to přivést do pořádku, aby se to mohlo zaslat br. župnímu
dozorci Sumrovi. –
Br. Šimáček navrhuje, by se schůze výborové odbývaly jiný den a ne ve dni cvičebním. Výborem přijato. – Br. Novotný připomíná výboru, že již nejsou žádné legitimace,
a žádá výbor, by se jich zakoupilo as 50. Výbor povoluje, by se zakoupilo 50 kusů. –
Br. Novotný připomíná dále, že byli členové činní vyzváni ku řádnému navštěvování
cvičení, a táže se, jak se má naložit s těmi, kteří neuposlechnou. Výbor se usnáší, by
členové ve členské schůzi se ještě jednou vyzvali. – Br. Václavovi Káclovi udělena
dovolená. – Br. náčelník navrhuje výboru ku schválení br. Šprunka do sboru cvičitelského.
– Výborem schváleno. – Br. místostar. navrhuje, by takoví členové, kteří pro jednotu více
pracují jako cvičitelé, a tak podobní, neplatili příspěvky. – Výborem povoleno. –
Br. Nerad navrhuje, by se účastníkům cvičitelského běhu hradily výlohy. Br. náčelník
praví, že v příští schůzi navrhne cvičitele, kterým se mají příspěvky odpustit, a že též ohlásí
počet účastníků běhu i ty, kterým se mají výlohy hradit. Výbor povoluje, by se účastníkům
kursu hradily
116.
výdaje. Br. náčelník přihlašuje dosavadní žáky Frant. Bahenskýho a Fr. Dvořáka, oba
z Hostivice za členy činné. Výbor se usnáší, by oba od nového roku byli vedeni co členové,
za které je výbor přijímá. Tím schůze ukončena.
V Hostivicích dne 15. 11. 95
Šprunk Ant., t. č. zapis.
Zápisník
o schůzi výboru konané dne 18. pros. [1895] o 7. h. več. za předsednictví br. starosty. –
Přítomni byli bři: Čermák, Chlupatý, Chvoj, Píša, Jugl, Novotný, Tomek, Šprunk, Nerad. –
Br. Šimáček neomluven. – Br. Novotný předčítá dopisy, kterých došlo 13. – Přípis
br. Horálka stran odbírání bible Kralické ponechává se do schůze příští. – Zpráva
náčelnická vzata na vědomí. – Br. náčelník dotazuje se, jakou částku povolí výbor
účastníkům cvičitelského běhu na hrazení výloh. Br. Nerad praví, by se oněm bratrům
hradily výlohy, až bude běh ukončen. Výbor se přidává k návrhu br. Nerada,
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[117.]
by se účastníkům hradila dráha až po ukončení běhu. – Br. pokladník praví, že nemá
zprávu pokladní vypracovanou. Co se týče částky na prápor, že ji uloží ve spořitelně. –
Br. knihovník praví, že br. Linhard ztratil 2 knihy, jednu že nahrazuje spisem „Ze všech
koutů světa“, druhou že ještě nahradí. Br. Chvoj ml., kterému se též jedna kniha ztratila,
uvoluje se, že zakoupí knihu jinou, na což výbor přistupuje. Br. knihovník dále praví, že
br. Chvoj daroval do knihovny knihu „Pod doškovými střechami“. Výbor za darovanou
knihu br. Chvojovi a br. starostovi za věnování částky na zakoupení spisu „Na perutích
sokolích“ též pro knihovnu vyslovuje srdečné díky. – Br. knihovník dále praví, že došel na
jednotu opět první sešit besed slovanských, a táže se, zdaliž se budou opět odbírati. Výbor
po delším rozhovoru usnesl se, by se B. slovanské již neodebíraly, a br. Píša požádán, by
v příští schůzi předložil výběr spisů, které by se měly pro knihovnu odbírati. Sbor cvičitelský žádá skrze svého zapisovatele, by byly zakoupeny ještě jedny cvičební večery, dále
zápisník a koza. Výbor povoluje, by se věci ty pro sbor cvičitelský zakoupily. Br. náčelník
oznamuje, že bř. Lorenc a Sumr darovali jednotě hektografované přednášky běhu, a žádá,
by se jim za ně poděkovalo.
118.
Br. jednateli uloženo, by bř. Lorencovi a Sumrovi dopisem za jich dar poděkoval. –
Br. starosta táže se, kdy se má svolat valná hromada. Usnešeno svolat valnou schůzi den
6. ledna. – Br. jednatel táže se, zdali výbor podá valné hromadě nějaké návrhy. Br. Šprunk
navrhuje, by členové přispívající platili při zápisu 1 zl., že se mnohdy stane, že se nechá
někdo přihlásit do jednoty co člen přispívající a že konečně, aniž by co zaplatil, víc se
k jednotě nehlásí, tím že by se podobným případům zabránilo. Výbor návrh br. Šprunka
přijímá a br. jednateli uloženo, by návrh ten u valné hromady předložil. – Zábavní výbor
žádá svým předsedou br. Píšou o zakoupení znaku koruny české od Purkrabka ku okrášlení
sálu k příštímu věnečku. Výbor ukládá br. Píšovi, by se přeptal, zač ten znak a jaký jest,
a v příští schůzi že může výbor zakoupení toho znaku schválit. – Tím schůze skončena.
V Hostivicích dne 18. pros. 1895.
Ant. Šprunk, t. č. zapis.
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119.

1896.
I.
Zápis
o čtvrté řádné valné hromadě konané dne 6. ledna t. r. [1896] v místnostech „Sokola“ za
účastenství 32 bratří.
Valnou schůzi zahájil o 4té hod. br. Jos. Kalous a vítal bratří, kteří se tentokrát v tak
hojném počtu dostavili. – Zápis z minulé valné schůze schválen. – Zpráva br. jed.
L. Novotnýho vzata k vědomí. – Zpráva br. pokladníka J. Chlupatýho (vzata) schválena, po
té přikročeno ku čtení zprávy přehlížitelů účtů, nepřítomných, z které vysvítá, že br. Pelz
shledal vše v pořádku. – Ku zprávě br. knihovníka dotazuje se br. náčelník, mnoholi jest
všech knih dohromady a co se nejvíce čte. Br. Jugl praví, že jednota některé knihy
zakoupila a ostatní obdržela darem, nejvíce že se čtou knihy zábavné a vzdělávací odborné
méně. Všech knih jest přes 200 sv. krom různých brožur. – Potom zpráva knihovní vzata
k vědomí. Zpráva br. náčelníka vzata k vědomí. Též i zpráva správce domu vzata
k vědomí. – Po té přikročeno k odstavci návrhy výboru: Br. jednatel odůvodňuje návrh
výboru, by členové přispívající platili při zápisu půlroční příspěvek. – Valnou hromadou
schváleno. – Přikročeno k II. odstavci, k volbě. – Br. náč. navrhuje, by se zvolila 4čl.
komise k vypracování kandidátní listiny. Br. Turecký navrhuje, by se zvolil
120.
opět starý výbor. – Přijat návrh br. Tomka a zvolena čtyřčl. kom, a sice bří: Turecký,
Linhard, Bartoš a Tůma. Br. Šprunk navrhuje, by se pro uspoření času volba provedla
aklamací. Br. Šimáček navrhuje opět, by se volilo lístkama. Jelikož hlasování pro volbu
aklamací nebylo jednohlasné, přikročeno k volbě lístkama. – Zvoleni byli bratří: starostou
br. Jos. Kalous ze Sobína, místost. L. Novotný ze Břvů, náč. Václ. Tomek z Jenečka a do
výboru bří: Čermák, Chlupatý, Chvoj, Hájek, Jugl, Píša, Nerad, Šprunk. Co náhradníci
zvoleni bří: Tůma, Najman, Vyšín a Panuška. – Bratří Fikrle a Pelz zvoleni co přehlížitelé
účtů. Co zástupci do Obce a župy zvoleni bři Tomek a Novotný. Dále k ustavení se
zábavního výboru zvoleni bři Chvoj, Jugl a Novotný. Přikročeno k odstavci III, a sice volné
návrhy: Br. Šprunk navrhuje, by se každou čtvrtou neděli pořádaly sokolské dumy čili
večírky ku vzdělávání členstva. Dále by výbor opatřil pro letní dobu letní cvičiště, na
kterém by mohl i dorost cvičit. Br. Fikrle přimlouvá se za návrh, by se členstvo v oněch
večírkách mravně vzdělávalo, a praví, že večírků takových jednotě naší je velmi zapotřebí,
o tělesnou výchovu že jest již výborem dostatek postaráno. Po debatě povstalé stran
letního cvičiště mezi bratrem Tureckým, Tomkem a navrhovatelem oba návrhy schváleny.
– Br. Jugl dotazuje se, jak jest to s tím archivem. Br. Fikrle navrhuje, by se zvolil některý
člen, který by se šel někam do jednoty podívat, jak jest to uspořádáno, a by se členu tomu
za to zaplatilo. Br. Šprunk praví, že snad
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121.
myslel br. Jugl knihu pamětní a ne archiv. K tomu podotýká br. Novotný, že zápis do knihy
pamětní nemohl doposavád zanést, že neměl čas. – Upravení archivu a pamětní knihy
ponechává se výboru k vypracování. – Br. náč. vyzývá bři přispívající, by častěj docházeli
na návštěvní cvičení. – Br. správce domu stěžuje si na některé členy, že nechtí odnášet
nářadí před a po zábavě. Br. náč. slibuje, že věc tu nějak vyřídí.
Tím schůze zakončena.
Ant. Šprunk, t. č. zapisov.
V Hostivicích dne 6. ledna 1896.
II.
Zápis
o ustavující schůzi výboru konané dne 12. ledna t. r. [1896] za předsednictví br. starosty
J. Kalouse. Přítomni byli bratří: Novotný, Píša, Chlupatý, Chvoj, Šprunk, Nerad, Jugl,
Čermák, Hájek. Z náhradníků přítomen br. Najman a Panuška. – Zápis o minulé valné
hromadě schválen. Přikročeno k volbě činovníků a zvoleni bři:
jednatelem:
Šprunk Antonín
pokladníkem:
Chlupatý Josef
122.
II. pokladníkem:
knihovníkem:
domácím správcem:

Nerad Karel
Jugl Antonín
Nerad Karel

Dopisů došlo na jednotu 8. Do Duchcova usnešeno zaslat 2 zl. Dále povoleno
zakoupit do knihovny slavnostní list o III. sletu Č. O. S. – Přikročeno k volným návrhům.
Br. Nerad připomíná, by se opět předplatil čas. Sokol, br. Jugl opět by se předplatila
M. lidu, což bylo výborem povoleno. – Br. Nerad navrhuje, by se pro br. pokladníka
zakoupila nějaká schránka k ukládání vybraných příspěvků. – Uloženo br. Neradovi, by
nějakou zakoupil. – Br. Šprunk navrhuje, by se ten znak Purkrábkův ku věnečku zakoupil.
Výbor většinou hlasů se usnáší, by znak ten se koupil.
Br. knihovník dotazuje se br. Píši, jak to bylo s tím archivem. Br. Píša praví, že byla
řeč o knize pamětní. Br. Novotný praví, že teď, když již není jednatelem, že bude mít víc
času, že bude moct ty zápisky do knihy pamětní zanést. – Dále bylo usnešeno, že schůze
konati se budou v neděli. – Br. Novotný dotazuje se, kdy se uspořádá ta členská schůze,
totiž ten večírek. Usnešeno uspořádat večírek 23. února. Vypracování programu uloženo
záb. výboru. Tím schůze skončena.
Šprunk Ant., t. č. zapis.
V Hostivicích dne 12. led. 1896
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123.
Zápis
o schůzi správního výboru konané dne 9ho února 1896 o 3tí h. odpolední za předsednictví
br. starosty J. Kalouse. – Schůzi přítomni byli bratří: Hájek, Chlupatý, Jugl, Píša, Šprunk,
Najman, Panuška. Bří. Nerad a Novotný omluveni. – Zápis o poslední schůzi schválen. Při
čtení dopisů usnešeno účastniti se pohřbu br. Stádníka, jednatele Sokola Unhošťského,
br. jednateli uloženo vyzvat členstvo.
Do valné hromady župní zvoleni jako zástupci bři Chlupatý, Píša a bratr starosta. Ze
zprávy br. knihovníka vysvítá, že obdržel 30 knih z vazby, v nichž jest zahrnuto 14 knih od
br. Novotného, dále že obdržel 13 od br. Chvoje darem a co náhradu za ztracenou knihu
„Obchodní dům“ knihu „Utíkejte, Prajzi jdou“. – Nepřítomným bratrům dárcům na návrh
br. starosty provoláno srdečné „na zdar“. –

124.
Vystoupení br. Linharta béře výbor na vědomí. – Br. Šprunk se dotazuje, zdaliž br. Píša
vybral již nějaké knihy do knihovny. Br. Píša praví, že ještě neobdržel od br. knihovníka
seznam, že objedná různé seznamy knih od knihkupců a pak že knihy vybere a v příští
schůzi výboru předloží. – Br. starosta praví, že v některých jednotách zavedeno okružné
čtení spisů vzdělávacích, že by se to mělo i v jednotě naší zavést. – Výbor béře návrh br.
starosty na se a uložuje br. knihovníkovi, by spisy vzdělávací odporučoval každému členu.
Výbor povolil zakoupit na návrh br. Šprunka spis od br. Čáslavského „O veřejnopravném
postavení spolků“. – Přikročeno k přijímání členů, za které přijmuti Tomek Matěj
z Jenečka, Jos. Hykeš z Hostivice, Václav Vlček z Litovic a Jak Kohoutek z Hostivice –
vesměs za členy činné. Br. Šprunk dotazuje se, zdaliž se má zaslat celý obnos za
obdrženou kozu. Usnešeno dovozné škrtnout.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada J – svazek č. 1 (Sokol 1)
Zápisy ze schůzí Tělocvičné jednoty „Sokol“ v Hostivici 1892–1904

68

125.
Br. Píša dotazuje se, k jaké výši dostoupily sbírky na Matici. Br. Šprunk praví, že seznam
sbírek u sebe nemá, že v příští schůzi seznam předloží. – Usnešeno, by se diplom doplatil
a jiný vyzvedl. – Br. Šprunk navrhuje, by se zakoupily šavle ku šermu. Br. Panuška
splnomocněn, by se po nějakých levných poptal a dva páry by se zakoupily. – Tím schůze
skončena.
Šprunk Ant., t. č. zapis.
V Hostivicích dne 9. února 1896.
Zápis
o schůzi konané dne 1. března t. r. [1896] o čtvrté h. odpolední za předsednictví bratra
star. Jos. Kalouse. Schůzi přítomni byli bratří: Jugl, Chvoj, Chlupatý, Novotný, Tomek,
Hájek st., Nerad, Panuška a Šprunk. Br. Píša omluven. – Zápis o minulé schůzi schválen.
126.
Dopisy nebyly žádné. – Přikročeno k zprávám činovníků. – Za sbor odpovídá br. Šprunk –
ze zprávy jeho vyplývá, že členstvo v posledním čase pilně navštěvuje cvičení, nejmenší
návštěva byla 14 borců, největší 24, dále předčítá řád sboru cvičitelského, který bez
opravy schválen. Žádost, by se zakoupilo 5 párů kuželů a klobouk ke koze, příznivě
vyřízena. Zpráva br. pokladníka vzata k vědomí. – Br. knihovník oznamuje, že obdržel od
br. Burgra knihu „Valdštýn“, od br. Fikrle „Křest sv. Vladimíra“, od br. Novotnýho ze Břvů
více spisů a od omladiny Chejňsko Břevské almanach. – Výbor na návrh br. starosty
provolává dárcům „na zdar!“ Br. Šprunk praví, že by se brožurky měly nechat svázat do
leštěného plátna, by se některé listy neztratily. – Usnešeno, až se nechají vázat knihy, že
se brožury vždy podle velikosti nechají svázat dohromady. Dále usnešeno, by se zakoupily
brožury „Osvěta lidu“ a spis „Václav z Michalovic“ do knihovny.
127.
Členskou schůzi usnešeno svolat dne 29. května. – Za členy činné přijati: Gustav Melzer
a Antonín Plžek, oba z Hostivice. Vystoupení br. Čermáka z jednoty vzato k vědomí, na
místo něho zvolen do výboru br. Panuška Ant. – Br. Šprunk navrhuje, by se zaslala petice
sněmu za zřízení české university v Brně. Usnešeno vyčkat, jak se jiné jednoty v otázce té
zachovají. – Dále navrhuje, by se jmenoval Sv. Čech členem zakládajícím. – Br. Novotný
praví, že z jeho Písní otroka vysvítá, že on o podobná jmenování nedbá, že spíš se měl
zaslat k jeho 60ti letému jubileu pozdravný telegram. – Výbor přidává se k návrhu
br. Novotnýho a od jmenování onoho opouští. – Br. Chvoj předkládá 5 kusů úpisů, které
br. Chvoj starší jednotě vrací. – Usnešeno dopisem br. Chvojovi poděkovat. Br. Novotného
uloženo br. jednateli vyzvat, by cvičil. – Jmenování br. Dvořáka a Bahenského co členy
sboru ponecháno na dobu pozdější, br. náčelníkovi uloženo, by je vyzval k řádné
poslušnosti. Br. Najmanovi na návrh br. Šprunka, jelikož se odebéře ke stavu vojenskému,
příspěvky
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128.
usnešeno platit zrušit. – Tím schůze skončena.
Za výbor
Šprunk Ant., t. č. jednatel
V Hostivicích dne 1. března 1896.
Zápis
o schůzi mimořádné, konané dne 20. března za přítomnosti bratří: Novotnýho, Chvoje,
Chlupatýho, Píši, Jugla, Nerada, Hájka, Panušky, Šprunka a Tomka.
Zápis o minulé schůzi schválen. Usnešeno vyzvat br. Novotnýho Rudolfa ku cvičení. –
Na návrh br. náčelníka usnešeno čepele nekupovat. – Přikročeno k odstavci: Veřejné
cvičení. Usnešeno, jelikož žádné jiné místo není tak způsobilé jako zahrada velkostatku,
požádat vrchní správu v Jenči o propůjčení místa toho. Br. Chlupatý uvoluje se, že s br.
Tureckým půjde do Jenče o místo to požádat.
129.
Tím schůze skončena.
Za výbor
Šprunk Ant., t. č. jed.
V Hostivicích dne 20. března 1896.
Zápis
o schůzi konané dne 6. dubna t. r. [1896] o 3tí h. odpol. za přítomnosti bří: Chlupatýho,
Chvoje, Tomka, Nerada, Panušky, Šprunka, Najmana a předsedajícího bratra starostu. –
Zápis o poslední schůzi schválen. – Co se týče veřejného místa pro veřejné cvičení,
oznamuje br. Chlupatý, že již v Jenči byl, odpověď že se nám co nejdříve dostane. –
Žádost o podporu jednotě Šumberské nemožno vyřídit. – Zprávu záb. výboru přednáší za
nepřítomného br. předsedu br. Šprunk, z které vysvítá, že zábavní výbor uspořádal dne
29. března přednášku „O národohospodářství“, přednášel Rudolf Fárek, člen organizace
pokrokové z Prahy, která jej na požádání s ochotou vyslala. Dále oznamuje, že dne
12. dubna odbývati se bude opět veřejná přednáška, a sice
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130.
přednášeti bude bratr Jindřich Kaufman, člen Sokola Menšího města Pražského, „O dějinách a památkách Staroměstské radnice Pražské“. Dále oznamuje, že dne 19. dubna bude
uspořádána taneční zábava. Co se týče br. Kaufmana, oznamuje br. Jugl, že s ním vše
osobně vyjednal, že přijede buďto dráhou Buštěhradskou, když bude míti již čas, aneb že
přijede dráhou do Litovic. Bratr Chlupatý uvoluje se, že by proň do Litovic poslal dovoz,
což s díkem přijato. Přikročeno ku zprávě náčelnické. Br. Tomek oznamuje, že v lednu
návštěva nejmenší byla 10, největší 15, průměr 11 borců ve 8 hod. v únoru nejm. 11,
největ. 19, průmět 15 bor., v březnu nejm. 12, nejv. 24, průměr 17 borců. Zpráva ta vzata
k vědomí. – Zpráva pokladní: na hotovosti jest 16,95 zl. – Br. knihovník oznamuje, že
„Osvěta lidu“ není již ke koupení, že však by se mohlo koupit místo toho „Epištoly
svobody“, což jest asi stejné, jelikož však Epištoly stojí 5 zl., navrhuje pokladník, by se
zakoupily jen některé sešity za peníze vybrané při přednášce, s ostatním že by se mohlo
počkat. Br. Chvoj praví, že některá čísla má, že je věnuje do knihovny, ostatní že by se
mohlo dokoupit.
131.
Bratr starosta praví, že částka ta není tak velká, by se zakoupily celé Epištoly, k čemuž
sám věnuje částku scházející, totiž 4 zl. – Výbor jak br. Chvojovi, tak obzvláště br. starostovi provolává za dar srdečné „na zdar“. – Br. starosta odmítá veškeré díky a praví, že
to dává od srdce rád a nepřeje si žádných díků. – Br. knihovník oznamuje dále, že do
knihovny přijal sešit „Matice lidu“ a od br. Chvoje časopisy „Ruch“ a „Lid“. Tím zprávu
ukončuje. Sokolu Pražskému uloženo br. jednateli poděkovat za ročníky 1890, 1891, 1893,
1894, 1895 čas. Sokol, které naší jed. daroval. – Usnešeno vyzvat náčelníkem členstvo, by
se vždy na veřejnosti chovalo vzorně a by zachovávalo vždy důstojnost a čest Sokolstva.
Br. V. Kácla uloženo br. náč. napomenout. – Přikročeno k volným návrhům: Br. Nerad
navrhuje, by členstvo bylo vyzváno k řádnému placení příspěvků. Bratra Píšu omluvil
br. Nerad. Neomluven br. L. Novotný, Hájek, Vyšín, Tůma. – Tím schůze ukončena.
Za výbor
Šprunk Tonda, t. č. jed.
132.
Zápis
o schůzi mimořádné, konané dne 24. dubna [1896] o osmé hodině večerní v místnostech
Sokola za přítomnosti bratří: Kalouse, Tomka, Jugla, Nerada, Hájka, Chlupatýho,
Novotnýho, Chvoje a Šprunka. – Zápis schválen. – Br. Jugl praví, že při vyjednávání s br.
Kaufmanem zapomněl se optat, co má jednota za výlohy s přednáškou spojené, br.
Kaufman však nic nechce. Usnešeno dopsat župě, by nám sdělila, jest-li jsme něco povinni
zapravit. – Vystoupení br. Píši vzato k vědomí. – Dopisů došlo 7. – Br. Nerad oznamuje, že
místo pro veřejné cvičení jest nám propůjčeno, že nám ještě vrchní správa nechá cvičiště
vypískovat. Má prý se však ještě pan vrchní a správec o místo požádat. Br. Chlupatý,
Tomek a Kalous uvolují se k prohlédnutí místa, a že k dotýčným pánům půjdou. Br.
Šprunkovi uloženo dopsat br. Sumrovi, že místo již máme. – Náčelník oznamuje, že
veškeré výlohy spojené s veřejným cvičením musí jednota hradit.
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133.
Pokladník oznamuje, že máme na hotovosti 2 zl. 61 kr. – Br. knihovník, že zakoupil pro
knihovnu „Epištoly svobody“, „Nauku o řečnictví“, „Václav z Michalovic“ a že dostal darem
od knihkupce „Veselé historky vojenské“. – Co se týče chování se br. Fr. Horešovského,
usnešeno výborem považovat jej za vyloučeného. – Za členy činné přijati jsou Jos. Zmatlík
a Alois Šafařík, oba z Hostivice.
Za výbor
Šprunk Tonda, t. č. zap.
V Hostivicích dne 24. 4. 96.
Zápis
o schůzi, která se konala dne 16. 5. [1896] o 1 h. odp. v místnostech „Sokola“ za přítomnosti bratří: Kalouse, Novotnýho, Nerada, Chvoje, Jugla, Najmana, Tomka, Panušky,
Chlupatýho, Vyšína, Tůmy a Šprunka. Zápis z minulé schůze schválen. Ze zprávy
náčelníkovy vysvítá, že v měsíci dubnu činila návštěva 120 borců v 8 hodinách, největší
21, nejmenší 10, průměr 15 borců. Dále že navštěvuje 6 učňů cvičení. Jednoty došlo
7 dopisů. Přípis br. Lorence vzat k vědomí. Na místo odstouplého br. Píši zvolen do výboru
br. Fr. Vyšín.
134.
Br. Chlupatý a Nerad oznamují, že byli v Jenči, že však pana vrchního nezastihli
doma. Usnešeno dojít do Jenče a oznámit změnu místa pro veřejné cvičení a požádat
o šatny a kůlnu. Bratří Chlupatý a Nerad uvolují se dojít do Jenče. Co se týče povozu,
přislíbeno bratřími z výboru, že pro nářadí dojedou. Stran lešení ku cvičení uloženo sdělit
br. jed. Libocké, že jest-li jednota opatří letní cvičiště, že si lešení to ponechá. Do výboru
slavnostního zvoleni bři: L. Novotný, J. Chlupatý, V. Chvoj st., Vyšín Fr., Panuška, Landa
Ant., Tůma, Špaček, Šimáček Ant., Turecký J. a br. starosta. Přítomní volbu přijímají,
ostatním uloženo dopsat.
Za členy přijati jsou: Václav Krchov za přispívajícího, B. Soukup za činného a Jar.
Plžek taktéž za činného. Bratr Bahenský a Dvořák schváleni co členové sboru.
Br. knihovník oznamuje, že přijal do knihovny sešit „Matice lidu“. Tím schůze ukončena.
Za výbor
Šprunk Tonda, t. č. jed.
V Hostivicích dne 16. května 1896.
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135.
Zápis
o schůzi správního výboru konané dne 31. května o 5té hod. odp. Přítomni byli bratří: Jos.
Kalous, Jos. Chlupatý, Chvoj Vác., Jugl Ant., Tomek Vác., Tůma Ant., Hájek Jos.,
Novotný L. a Šprunk. Dopisů došlo na jednotu 7.
Zápis o minulé schůzi schválen. – Náčelník oznamuje, že budou cvičiti 4 družstva na
veřejném, návštěvu cvičení že přinese příště. – Pokladní hotovost činí 27 zl. 19 kr. Do
slavnostního výboru zvoleni dodatečně ještě bratři: Tomek Václ., Najman Jar., Smolík
Alois, Chvoj Václ. ml., Šprunk a Sobotka. Za členy činné přijati Fikrle Fr., Linhard Jos.
a Václ. Šichtanc. Borce usnešeno dále odbírat. Br. Tůma činí dotaz, jakého pravidla se
užívá při svolávání schůzí. Br. starosta praví, že schůze usnešeno svolávat každou první
neděli v měsíci. Příští schůzi uloženo svolat dne 21. června na 3tí hod. Tím schůze
skončena.
Za výbor
Šprunk Tonda, t. č. jed.
31./5. 96
136.
Zápis
o schůzi správního výboru, která se konala dne 21. června [1896] o 6té hodině za
předsednictví br. místostar. L. Novotnýho. Přítomni byli bratří: Chlupatý, Jugl, Tomek,
Nerad, Panuška, Hájek J., Najman. Druzí omluveni. Zápis o minulé schůzi schválen. Do
okrsku zvoleni co zástupci bří: za výbor br. Novotný, co náhradník br. Jugl. Za sbor cvič.
br. Najman a co náh. br. Šprunk. Ze zprávy náčelníkovy vysvítá, že v měsíci květnu cvičilo
50 žáků, nejvíce 7, průměr 6, členů 186 v 9 hod., největší návštěva činí 24, nejmenší 18,
průměr 20 borců. – Přikročeno ku zprávě o veřejném cvičení. Br. Novotný, Tomek
a Chlupatý přislibují, že půjčí dříví na cvičiště. Pozvat pana vrchního půjdou bři Chlupatý
a Novotný. Co zástupce do župy zvoleni bři: Chlupatý, Kalous, Chvoj. Leop. Novák jest
považován za vystouplého pro neplacení příspěvku.
137.
Br. R. Novotného usnešeno vyzvat k řádnému navštěvování cvičení. Tím schůze ukončena.
Za výbor
Šprunk Tonda, t. č. jednatel.
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Zápis
o schůzi správního výboru, která se odbývala dne 2. července [1896] o šesté hodině za
předsednictví br. starosty a za přítomnosti bratří: Novotnýho, Chlupatýho, Tůmy, Panušky,
Nerada, Najmana, Jugla, Tomka a Šprunka. Zprávy činovníků vynechány a přikročeno
ihned ku zprávě o veřejném cvičení. – Pozvat p. ředitele velkostatku uloženo br. Chlupatýmu a Juglovi. – Odznaky uvolil se pro slav. výbor obstarat br. Tůma. Praporcové tyče
usnešeno zakoupit. Schůzi slav. výboru usnešeno svolat v neděli dne 5 t. m. na 2. hod.
odp. Tím schůze ukončena.
Za výbor
Šprunk Tonda, t. č. jednatel.
138.
Zápis
o schůzi správního výboru, která se konala dne 16. srpna 1896 v místnostech spolkových
o půl páté h. od. za předsednictví br. starosty. Schůzi přítomni byli bří: Kalous, Chlupatý,
Jugl, Nerad, Najman, Panuška, Hájek, Novotný a Šprunk. Neomluveni br. Chvoj, Tůma
a Vyšín. Náčelník omluven. – Dopisů došlo jednoty 19. Zápis z minulé schůze schválen. Na
výlet do Třebonic povoleno pro 4 členy 12 zl. – Ze zprávy pokladní vysvítá, že hotovost činí
104 zl. 80 kr. Br. knihovník oznamuje, že přijal do knihovny „M. lidu“ a knihu od br.
Špringlera že již obdržel. – Pro knihovnu usnešeno zakoupit „Slavnostní list sletu
Teplického“, spis o Husovi vydaný žup. Středočeskou, Persekuci lidu českého v l. 1869–
1873 od Arbesa, „K. Havlíčka život, působení a význam“, Kutnohorské epištoly. Co se těch
špiček Sokola Tyrš z Vídně týče, usnešeno 300 kusů zapravit, ostatní by se vrátily.
Br. m. náčelník oznamuje, že jednota zúčastní se třemi družstvy veř. cvičení ve
Středoklukách. Br. Nerad přihlašuje br. J. Křečana za člena přispívajícího, který se výborem
přijímá. Čtena zpráva z knihy přání, z které vysvítá, že br. Fr. Dvořák urazil účastníky
výletu na Okoř. – Pro příklad druhým usnesl se výbor, by br. Fr. Dvořák byl za trest
vyloučen ze sboru cvičitelského, a zároveň
139.
by se vyzval br. náčelníkem, by urážku před šikem odvolal. Co se týče druhé stížnosti,
usnešeno, pakliže by se příště někdo pozdě k nějakému vystoupení dostavil, že bude
pokutován. Přikročeno k volným návrhům. – Br. Šprunk navrhuje, by se více nepředplácely
„Šípy“, by se raděj peníze ty obrátily na něco lepšího. – Nepřijato. Návrh br. Šprunka, by
se pořádala přednáška, ponechává se na příští měsíc k vyřízení. Br. Najman navrhuje, by
se bratrům Lorencovi a Sumrovi za jich zásluhy o veř. cvičení přípisy poděkovalo. Uloženo
br. jednateli k vyřízení. Tím schůze ukončena.
Šprunk Tonda, t. č. jednatel.
V Hostivicích dne 16. srpna 1896.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada J – svazek č. 1 (Sokol 1)
Zápisy ze schůzí Tělocvičné jednoty „Sokol“ v Hostivici 1892–1904

74

Zápis
o schůzi výboru, která se odbývala dne 4. října t. r. [1896] o ½ 4té hod. odpol.
v místnostech „Sokola“. Schůzi přítomni byli bratři: Novotný L., Chlupatý J., Nerad,
Panuška, Jugl, Hájek, Tůma a Šprunk, druzí neomluveni až na br. Chvoje, který byl vyslán
do schůze okrsku. Schůzi předsedal br. místost. Novotný. Mezi dopisy, které došly na
jednotu, vyřízen přípis zařizující se Matice sokolské, jednateli uloženo žádat o stanovy
a přislíbit, že jednota za člena přistoupí. –
140.
Přikročeno po tom k čtení zápisu, který schválen. – Br. jednatel oznamuje, že dopsal br.
Kasalickému stran porouchané kozy, dále žádá, by se zakoupily stanovy, což povoleno. –
Br. Vlad. Ant. Toms, sládek v Jenči přijat za čl. přispívajícího. – Pokladní hotovost činí
86 zl. 96 kr. – Br. knihovník oznamuje, že br. Křečan daroval jednotě 24 čís. výletních listů
Sokola Pražského, dále oznamuje, že br. Chvoj předplatil časopis „Ruch“ a Lid, zároveň
navrhuje, by se br. Křečanovi poděkovalo přípisem. Vazba knih zadá se na návrh knihovníka p. Johnovi. Dále usnešeno na návrh br. Nerada, by se činným členům darovalo
každému 50 kr. na podobiznu (skupinu). Br. místonáčelníku usnešeno skupinu a družstvo
vypodobené darovat. Fotografovi p. Sedláčkovi usnešeno přípisem poděkovat za dar a za
vkusné provedení skupin a družstev. Rám na darovaný obraz p. Sedláčkem povoleno
zakoupit. Konečně usnešeno pořádat koncem listopadu veř. přednášku o Havlíčkovi,
br. Tůmovi uloženo dopsat panu redak. Klecanovi, jestli by se uvázal přednášet. Tím
schůze ukončena.
Hostivice dne 4. října 1896.

Šprunk Tonda, t. č. zap.
141.
Zápis

o schůzi správního výboru těl. jed. Sokol, která se odbývala dne 15. listopadu [1896] za
předsednictví br. mst. L. Novotnýho. Přítomni byli bří: Chlupatý, Jugl, Panuška, Hájek,
Šprunk. Br. Nerad omluven. – Zápis o schůzi minulé schválen. Br. místost. činí dotaz, jak
se vyřídil přípis stran přistoupení k „Matici Sokolské“. – Usnešeno ještě vyčkat. – Přikročeno ku čtení přípisů. Na přípis župní stran přednášky o Fügnerovi usnešeno odpověděti
v ten smysl, že přednášku vyhražujeme si až za měsíc. Došlý časopis „Rozhledy“ povoleno
zakoupit předplatit. – Zpráva br. pokladníka vzata k vědomí. Hotovost činí 81 zl. 3 kr. –
Knihovník oznamuje, že knihy dal do vazby. – Přikročeno k volným návrhům. – Br. Jugl
navrhuje, by se požádal p. Klecanda o přednášku o Havlíčkovi a župa o přednáš. o králi
J. Poděbradovi, což přijato. – Br. jednatel tlumočí přání dvou bratrů, by se zakoupila ještě
jedna trubka pro učení. Schváleno. – Dále usnešeno, by se zakoupilo pro knihovnu „Život
Ježíšův“ a spis „Na horách“. Na jednoty v území poněmčelém usnešeno povolit 2 zl. Večer
Fügnerův usnešeno, by se oslavil pořádáním schůze členů a přednešením théma „Vznik
neboli počátky našeho Sokolstva až do úmrtí Fügnera“ bratrem Šprunkem. Tím schůze
ukončena.
Šprunk Tonda, t. č. jednatel.
15./11. 96.
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142.
Zápis
o schůzi správního výboru, která se konala dne 29. prosince [1896] o třetí šesté hodině
večerní za přítomnosti bratří: Novotnýho co předsedajícího, Chlupatýho, Nerada, Jugla,
Šprunka, Tomka, Chvoje. – Nepřítomni bratří Kalous, Hájek, Panuška, Tůma omluven. –
Dopisů došlo jednoty 19. Zápis o schůzi minulé schválen. – Br. jednatel oznamuje, že
večírku na paměť výročního dne úmrtí br. Fügnera súčastnilo se 17 bratří a že předčítal
„O vzniku a počátcích sokolstva až do úmrtí Fügnera“. Dále oznamuje, že z jednoty
vystoupil br. Šafařík Al. a Novotný Rudolf. Dále dotazuje se, mají-li se oznámení rekomandovati. – Usnešeno jen oznámení důležitá. – Časopis „Svědomí“ usnešeno zakoupiti, též
i znak zemí koruny české v ceně 5 zl. Stanov usnešeno zakoupit 100 výtisků. Dosavadní
člen B. Soukup má se z jednoty škrtnouti. – Za členy přijati jsou br. Ant. Jelínek, učitel
z Chejně za člena činného a br. Čermák, strážník z Litovic za čl. přispívajícího. Ze zprávy
br. pokladníka vysvítá, že na hotovosti jest 73 zl. 92 kr. – Br. pokladník oznamuje, že
br. Čermák daroval do knihovny spis „Papežův syn a krásná židovka“ a br. Novotný spis
„Mafia“. – Br. náčelník oznamuje, že návštěva cvičení za měsíc
květen činila úhrnem 186 borců v 9 hodinách, největší 24, nejmenší 18, průměr 20
červen
186
9
25
13
20 5/10
červenec
198
10
24
14
19 8/10
srpen
88
6
17
12
14 6/10
září
68
5
15
13
13 3/10
143.
v říjnu úhrnem
listopad

65 borců v 6 hodinách, největší 12, nejmenší 7, průměr 10
48
6
10
7
8

za prosinec, že ještě zprávu nemůže uvést, až v příští schůzi. Dále oznamuje, že sbor cvičitelský rozšířil br. Součkem, Burgrem a Jílkem a že sbor cv. sestaven jest následovně I. br.
Bahenský, II. br. Příhoda, III. br. Šprunk, V. br. Burgr, IV. br. Souček, VI. br. Jílek,
poslední vycházka spojená se cvičeními pořadovými pořádána byla do Zlejčíny dne 27. 12.
1896. Zpráva náčelníkova i noví členové sboru schváleni. Pak přikročeno k ustanovení
pořadu příští valné hromady, který sestaven následovně: Valná hromada svolána má býti
dne 10./1. 97 na 2 h. odp.
1) Čtení zápisů.
2) Zprávy činovníků: a) jednatele, b) pokladníka a rev. účtů, c) správce domu,
d) knihovníka.
3) Volby.
4) Volné návrhy.
Po stanovení pořadu val. hrom. přikročeno k volným návrhům. Br. knihovník navrhuje,
jelikož čas. Rozhledy neposílají, by se o ně dopsalo. Br. Šprunk navrhuje, by se jednota
naše stala členem místního odboru N. jed. severočeské a by výbor povolil zakoupiti „Dějiny
vzdělanosti Anglické“, což oboje výbor povoluje, tím schůze ukončena.
Za výbor
Šprunk Tonda, t. č. jed.
29./12. 96
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1897.
I.
Zápis
o páté řádné valné hromadě, která se odbývala dne 10. ledna 1897 o třetí hodině odp.
v místnostech spolkových za přítomnosti 24 bratří. Schůzi předsedal br. starosta J. Kalous.
Zápis o minulé valné hromadě schválen. Po tém br. jednatel předčítá zprávu jednatelskou,
která schválena. Schválení zprávy pokladní ponechává se, až dostaví se přehlížitelé účtů. –
Zpráva br. správce po malé poznámce br. Jugla schválena. – Br. Tůma podotýká dodatečně, že cena inventární není dobrá, že se má něco odpočítat na poškození nářadí. Ku
zprávě br. knihovníka podotýká br. Nerad, že jednota „Nár. listy“ nepředplácí, po poznámce té zpráva knihovníka schválena. Br. knihovník navrhuje, by členové, kteří dlouho knihy
neodvádí, platili pokuty, br. Kozel opět navrhuje, by se jako jinde platilo vůbec z knih.
K tomu podotýká br. jednatel, že by to bylo nedemokratické, by členové, kteří se chtějí
čtením vzdělávati, měli za to platit. Valná hromada usnáší se, by se půjčování dílo jak
dříve, a sice bezplatně. Přikročeno k odstavci III. K volbám. – Br. místat. navrhuje, by se
zvolila komise k vypracování volební listiny, do které zvoleni byli bratři: Hájek Václ., Tomek
M., Příhoda Ant., Kubr M. Br. místost. navrhuje, by se volba provedla aklamací, což přijato.
Starostou zvolen br. Jos. Kalous, míst. br. L. Novotný, náčel. br. Vác. Tomek, do výboru
bři: Tůma A, Bahenský Fr., Chlupatý Jos., Jugl Ant., Šprunk Ant., Hájek J.,
144.
Nerad K., Kloubek V., za náhradníky bří Kubr M., Dvořák Fr., Kácl V., Kohoutek Jan, za
revizory účtů zvoleni bří: Kozel V. a Pelc Jos., zástupcem do Č. O. S. br. Novotný L.,
Chlupatý a Kalous,11 z. do ž. br. V. Tomek a Chvoj Václ. – Zvolení všichni volbu přijímají.
Přikročeno k odstavci IV. Volné návrhy. – Br. Novotný navrhuje, by se záb. výbor více
nevolil, což val. hr. přijato. Br. jednatel navrhuje, by se zvolil odbor vzdělávací, který by si
vzal na starost pořádat přednášky, rozhovory a kterému by se mohlo přidělit pořádání
zábav. Valná hromada přidává se k návrhu br. Šprunka a zvoleni do odboru vzdělávacího
bří: Novotný, Jugl, Tůma, Šprunk. Br. Melzer praví, že čtyřčlenný výbor vzděl. bude míti
mnoho práce, by se ihned rozšířil. Tudíž zvoleni ještě bratři: Kohoutek J., Melzer G.,
Jelínak Ant., Stehlík. Br. Jugl navrhuje, by se zařídil kroužek zpěvácký. O návrhu tomto
rozpředla se větší debata, z které vysvitlo, že jednotě jest těžko podobný kroužek zavést,
jelikož postrádá schopného sbormistra, konečně uloženo výboru, by schopného sbormistra
opatřil. Br. Šprunk navrhuje, by valná hromada povolila větší část peněz na zakoupení
kněh. K návrhu tomu praví br. starosta, by valná hrom. návrh ten ponechala k vyřízení
sp. výboru, ten že zajisté dle možnosti s ochotou jej vyřídí. – Tím valné shromáždění
ukončeno.
10./1. 97.
Šprunk Tonda, t. č. jed.

10
11

Od tohoto listu jsou liché strany číslovány vlevo.
Jména Chlupatý a Kalous dopsána nad řádkem.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada J – svazek č. 1 (Sokol 1)
Zápisy ze schůzí Tělocvičné jednoty „Sokol“ v Hostivici 1892–1904

77

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada J – svazek č. 1 (Sokol 1)
Zápisy ze schůzí Tělocvičné jednoty „Sokol“ v Hostivici 1892–1904

78

145.
II.
Zápis
o schůzi správního výboru těl. jed. „Sokol“, konané dne 1. února 1897 o 6té hod. več. za
přítomnosti bratří: Novotného co předsedajícího, Jugla, Kohoutka, Kácla, Hájka, Kubra,
Kloubka, Šprunka a Nerada. Br. Chvoj, Tomek, Dvořák a Bahenský dostavili se pozděj.
Br. starosta a Chlupatý omluveni. Zápis z poslední schůze schválen. – Zpráva pokladní,
jelikož br. Chlupatý nebyl přítomen, odpadla. – Br. knihovník oznamuje, že do knihovny
přijal 7 sešitů „Rozhledů“, „Dějiny vzdělanosti Anglické“, „Přednášku o Fügnerovi“,12 čas.
„Svědomí“, „Matici lidu“. Na darech pro knihovnu od br. L. Novotného brožuru „Divadelní
škola“, O poměru pohlavním, Vzpomínky na K. Havlíčka. Sv. Václavská trestnice v Praze
a „Doslov ke Krajcrově sonatě“. Br. Melzer daroval 11 knih.13 Oznamuje, že v lednu bylo
výpůjček 75. – Zpráva knihovní schválena. – Br. jednatel přihlašuje za členy činné: Václ.
Jíravu ze Sobína a Al. Převorovského ze Zlejčíny, Jos. a Frant. Grunda z Hostivice,
br. Nováka Staň. a za přispívajícího Jar. Čermáka, kteří výborem za členy přijati. Přikročeno k volným návrhům. Br. jednatel navrhuje, by bylo členům zapovězeno hrát v karty,
a totiž hry hazardní, a dále
146.
by členové byli napomenuti, by nikde nezapomínali na důstojné vystupování. Co se týče
her v karty, usnešeno, by členstvo bylo vyzváno náčelníkem, by podobných her zanechali,
pakliže však by se přišlo opět na podobný přestupek, by se členům těm zabavily peníze
a daly se na Ústřední matici školskou. – Co se týče stížnosti prvé, že členstvo se zapomíná
chovat dle zásad sokolských, uloženo též br. náčelníku, by bratry napomenul, a zároveň by
se napomenutí výboru vyvěsilo v místnosti. Na návrh br. Nerada usnešeno, by se čistý
výtěžek z příštího věnečku věnoval na prapor. – Věstníku sokolského usnešeno odbírati
čtyři výtisky. Tím schůze ukončena.
Šprunk Tonda, t. č. jed.
1./2. 97.
Zápis
o schůzi, která se konala v úterý dne 23/2 97 za přítomnosti bří: Novotného jako
předsedajícího, Chlupatýho, Jugla, Tomka, Kohoutka, Bahenskýho a Kácla. Br. Jednatel
omluven, tím čtení zápisu odročeno. Zpráva pokladní činí hrubý příjem 85 zl. 47 kr., vydání
48 zl. 12 kr., zbývá 37,55 zl. Ze zábavy příjem 106,90, vydání 78,45 zl, zbývá 28,45 zl.,
obnos ten věnuje se na pořízení práporu. Za darování čas. „Lumír“ má se sl. Novákové
poděkovat. – Br. Jugl oznamuje dar br. Plžka Ant., a sice „V nejtemnější Africe“, avšak
neúplné. Br. Novotný daroval ročník „Besedy lidu“. Výpůjček bylo za únor 68.
Br. místostarosta tlumočí návrh br. Šprunka, by se předplatil ročník „M. lidu“ aneb
„Libuše“ pro některou jednotu v uzavřeném území. –

12
13

Dopsáno nad řádkem.
Dopsáno nad řádkem.
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147.
Přijato, by se zakoupil některý ročník a k tomu by vybral br. knihovník knihy, které jsou
dvojmo, a by se odvedly Č. O. S., by tato, jak za dobré uzná, s nimi naložila. – Dále
povoleno, by se zakoupily sokolské lístky korespondenční. Br. náčelník stěžuje si, že
nemůže členy sboru přinutit, by navštěvovali schůze. Konečně však slibuje, že bude se
starati, by se tak dělo. Správka na hrazdě svěřuje se k vyřízení br. Neradovi. – Zpráva
odboru vzdělávacího schválena. – Návrh br. Nerada, by se prápor objednal, jest přijat. –
Br. Nerad táže se, co se má učinit se členy, kteří dluhují příspěvky. Výbor usnesl se, by byli
omluvitelným způsobem upomenuti. Br. Jílek a Novák jsou na návrh br. Šprunka osvobozeni od příspěvků. Za člena činného přijat br. Tůma Jos. z Hostivice a br. Šroubek Jos.
z Litovic za člena přispívajícího. Tím schůze skončena.
V Hostivici dne 23/2 97.

Šprunk Tonda, t. č. zap.
Zápis

o schůzi správního výboru, která se odbývala v neděli dne 7./3. 97 o čtvrté hod. odpolední
za přítomnosti bří: Novotného jako předsedajícího, Chlupatýho, Jugla, Hájka, Chvoje,
Tomka, Kohoutka, Kloubka, Dvořáka, Kácla a Šprunka. Zápis o schůzích minulých
schválen. Dopisy došly čtyry, z těch povoleno zakoupit „Kání drápek“ a „Matici lidu“
předplatit. Ze zprávy pokladní vysvítá, že
148.
hotovost činí 51,62 zl. – Bratr knihovník oznamuje, že vybral pro jednoty v uzavřeném
území 16 knih. Výbor usnesl se, by knihy ty ihned se zaslaly Č. O. S. Náčelník oznamuje,
že v měsíci lednu činila úhrnem návštěva 105 borců v 7 h., nejmenší 11, největší 19,
prům. 15., v měs. únoru 109 borců v 7 hod., nejm. 13, nejv. 19, průměr 15 5/10. Za členy
činné přijati jsou Houška Karel ze Řepů, Dusík Fr. ze Břvů, za žáka Kohout. Přikročeno
k volným návrhům. Br. Jugl navrhuje, by se pořídila skříň na knihy. Po vzniklé debatě
usnešeno, by dosavadní knihovna nechala se vybednit, a mimo toho by se pořídila nová
skříň na knihy. Na dotaz, jakým způsobem se má rozvinout prápor, usnešeno, by se tak
stalo při uspořádání sokolské besedy. Tím schůze ukončena.
Hostivice dne 7./3. 97.

Šprunk Tonda, t. č. jednatel
Zápis

o schůzi správního výboru, která se konala v neděli dne 4. dubna [1897] t. r. o 4té h. odp.
za přítomnosti bří: Kalouse, Chlupatýho, Chvoje, Jugla, Dvořáka, Kohoutka, Kácla, Hájka,
Kubra a Šprunka. – Zápis o poslední schůzi schválen. Došlé trhačky z Bzence uloženo
jednateli vrátit, a zároveň uveřejnit ohražení proti podobným zásilkám. – Návrh na dělbu
župy přijat a jednateli uloženo, by v přípise k župě vyslovil, že jednota naše neschvaluje
posavádní zatahování věcí osobních v župu, jednání podobné že činí špatný příklad jednotám malým.
Spis „Život Grégrův J.“ a čas. „Zdraví“ povoleno předplatit. – Pokladní hotovost činí
30 zl. 83 kr. – Správce domu oznamuje, že skříň na knihy jest již hotova.
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149.
Br. knihovník oznamuje, že br. Melzer daroval knihu do knihovny, a sice „Dvacet tisíc mil
pod mořem“, výpůjček v měsíci březnu že bylo 117. – Dotazuje se dále, proč nedocházejí
„Rozhledy“. Br. jednatel uvoluje se o Rozhledy dopsat. – Za člena přijat Jos. Smrčka
a Tom. Chlupatý za učně. – Zpráva vzdělávacího odboru vzata k vědomí a uloženo jednateli, by celý pořad hejtmanství oznámil. – K večírku povoleno užít kroje. – Br. náčelník má
provést volbu dvou práporečníků. – Dále povoleno zakoupit „Klenkovy hry“ za 30 kr. Za
zástupce za výbor do schůzí okrskových zvoleni bři: Chlupatý Jos. a Nerad Karel.
Br. knihovník žádá, by se zakoupil papír, inkoust a péra. Povoleno zakoupit 5 knih papíru
a ostatní. – Tím schůze ukončena.
Za výbor
Šprunk Tonda, t. č. jed.
Hostivice dne 4. dubna 1897.
Zápis
o schůzi, která odbývala se dne 23. května 1897 za předsednictví starosty. Přítomni byli
bří: Chlupatý, Nerad, Jugl, Tomek, Kácl, Kubr, Kohoutek, Dvořák, Bahenský. Čtení zápisu
odloženo, jelikož br. jednatel jest churav. Pokladní hotovost činí 34,36 zl. za květen, po
odpočítání nedoplatku z poslední zábavy činí zbytek v pokladně 14,45 zl. – Br. Jugl obdržel
na darech do knihovny: dne 30. dubna od br. Chvoje „Paměti okresu Unhošťského“ cena
1 zl., dne 7./5. od br. Novotnýho L. „Miroslav Vlnovský“ – Naše srdce – Vypuzená – Mladá
láska a dělnickou idylu „Pro statky duše“. Dále oznamuje, že do knihovny přijal „Rádce
sokolského“, br. Kohoutek že daroval 18./5. knihy: „Odboj Nizozemska proti Filipu II.“ –
Drama čárovných očí – Nová Judita – Besedy lidu 12 sešitů roč. III. V m. lednu výpůjček
bylo 75, v únoru 74, v březnu 90, v dubnu 47. Tím zprávu knihovní končí, která výborem
schválena. –
150.
Výborem usnešeno předplatit „České dělnické listy“. Dárcům knih vzdány díky. Tím schůze
ukončena.
Hostivice dne 23./5. 97.

Šprunk Tonda
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Zápis
o schůzi mimořádné, která se konala v neděli dne 4./7. t. r. [1897] o šesté hod. več. za
přítomnosti bratří: Kalouse, Jugla, Novotnýho, Kohoutka, Tůmy, Chlupatýho, Bahenskýho,
Kácla, Nerada a Šprunka. Zápis o schůzi minulé schválen. Zprávy činovníků ponechány do
schůze příští a přikročeno k bodu o spoluúčinkování při slavnosti zahradní, která konati se
má v neděli dne 11. t. m. ve prospěch národní jed. severočeské a chudých jednot sokolských v území zněmčelém. Výbor usnesl se, by jednota zúčastnila se slavnosti v kroji. Tím
schůze ukončena.
Hostivice dne 4. července 1897.

Šprunk Květoslav, t. č. jednatel
Zápis

o schůzi, která se konala dne 4. srpna t. r. [1897] za přítomnosti bří: Kalouse co předsedajícího, Chlupatýho, Nerada, Tomka, Kubra, Kohoutka, Novotnýho, Chvoje, Hájka,
Dvořáka, Kloubka, Jugla a Šprunka. – Zápis o schůzi minulé schválen. Přikročeno ku
zprávě činovníků. Br. náčelník praví, že data o návštěvě přinese příště, slavnosti že
zúčastnilo se 23 bratří v kroji, krom těch dvoučlenná deputace ze Středokluk. Br. pokladník
oznamuje, že pokladní hotovost činí 1,40 zl. Br. náčelníku
151.
uloženo, by členstvo při cvičení vyzval k placení příspěvků. Správce domu oznamuje, že při
slavnosti porouchán byl znak. Br. knihovník oznamuje, že obdržel na darech od br. Čermáka knihu „J. Jungmann“ a Hálkovy „Večerní písně“, od br. Melzera knihy „J. Jungmann“
– Boček – Život na Rusi – Žižka – Čtení o pěti milostech člověka – Jan Pašek z Vratu – Jiří
z Poděbrad – Ze života malého národa – Švýcarsko – Král bídák. Od br. Nováka „Knížata
bursi“ – Sankta lucia – Neštěstí tety Uršuly. Od br. L. Novotného „Kancelářské obrázky“.
Na návrh br. starosty provoláno dárcům srdečné „na zdar!“ – Br. místostar. stěžuje si, že
bří práporečníci nestarali se při slavnosti, jak náleží, o prápor a praví, by se práporečníkům
dala důtka aneb by se napomenuli, jak s práporem mají zacházeti. Přikročeno k případu
stran nesokolského si počínání při slavnosti br. Panušky. Br. náčelník navrhuje pro příklad
druhým, by byl br. Panuška z jednoty vyloučen. Výbor většinou hlasů návrh přijal. Br. star.
oznamuje, že br. Jiránek z jednoty, jelikož se z místa vystěhoval, vystoupil. – Br. Nerad
oznamuje, že čistý výtěžek ze slavnosti (totiž polovice celého výtěžku) činí 38 zl. 32 kr.,
a navrhuje, by se jakási částka, jelikož pokladna naše tak chudá jest, pro jednotu ponechala. Br. Šprunk proti tomu se vzpírá a navrhuje, by se obnos celý daroval pro jednoty
v území zněmčelém. Starosta nechává o návrzích těchto hlasovati a přijat návrh bratra
Šprunka. – Za členy činné přijati jsou Frant. Macourek z Litovic, Kodet Ladislav z Hostivice,
Bartoš Jos. z Hostivice a za čl. přispív. Kodet Frant. – Br. Jugl oznamuje, že doplněk k dílu
Stanleovu jest k dostání, a sice sešit po 15 kr. Výbor povoluje, by se dílo to doplnilo a dalo
s knihami ostatními do vazby. Tím schůze ukončena.
Hostivice dne 4. srpna 1897.

Šprunk T., jednatel
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152.
Zápis
o schůzi správního výboru těl. jed. „Sokol“, která se odbývala v neděli dne 31. října [1897]
za přítomnosti bratří: L. Novotnýho co předsedajícího, Chlupatýho, Jugla, Tomka, Tůmy,
Dvořáka, Bahenskýho, Nerada, Kubra, Kohoutka a Šprunka. Br. starosta omluven. Neomluveni bři: Hájek, Chvoj, Kloubek. – Zápis po malém dotazu br. Novotného, je-li vše jednatelem vyřízeno, schválen. – Přikročeno ku čtení dopisu. Přípis p. Trenkvalda vyřízen tím
způsobem, že br. Tůma laskavě zapůjčí jednotě 12 zl. pro p. Trenkvalda. – Na upomínku
br. Alexandra usnešeno spis „Malí sokolíci“ vrátit. Taktéž naloženo s písněmi sokola Hazenburského, s „Obecnou kronikou“, s „Českou kronikou“. Zaslaný účet p. Dr. Bačkovského
usnešeno zapravit. Taktéž povoleno předplatné za rok 1897 na Borce zaslati. – Br. pokladník předčítá zprávu pokladní, z které vysvítá, že hotovost činí 3,74 zl. – Br. náčelník stěžuje
si, že návštěva v čase posledním ochabla, a oznamuje, že jednota zúčastní se okrskového
běhu a dne 8. pros. okrs. vycházky do Středokluk. – Jako zástupci do okrsku zvoleni jsou
za sbor V. Tomek a Fr. Bahenský, za výbor Šprunk a Jugl. Br. knihovník oznamuje, že
Č. O. S. zasláno bylo 26 knih, do vazby že dalo se 38 knih, dále že daroval br. Čermák
z Litovic knihu „Zápisky z církve vyobcovaného kněze Aug. Smetany“, výpůjček bylo v m.
září 38, v říjnu 29. Za člena přispívajícího přijat Jos. Škvor, truhlář z Jenečka. Na návrh
br. Nerada usnešeno vyzvat členy k placení příspěvku a řádnému navštěvování cvičení
aneb podobné členy přepsat, když by do cvičení nechodili. Tím schůze ukončena.
Za výbor
Hostivice dne 31./10. 97.

Šprunk Tonda, t. č. j.
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153.

[1898.]
Zápis
o schůzi správního výboru, která se konala ve čtvrtek dne 6. ledna 98 o 5. h. Za nepřítomného starostu a jeho náměstka zahájil schůzi br. náčelník V. Tomek. Přítomni byli bří:
Tomek V., Jugl, Chlupatý, Nerad, Kohoutek, Kloubek, Kubr, Dvořák, Bahenský, Hájek
a podepsaný. Nepřítomni a neomluveni: Kalous, Novotný, Tůma, Chvoj V. – Zápis o schůzi
minulé schválen. Přikročeno ku zprávám činovníků. Br. jednatel praví, že od br. Trenkvalda
došel lístek stvrzující příjem 12,20 zl. – Dále oznamuje, že na upomínku stran zapravení
„Věstníku sokolského“ žádal o shovění, členy že vyzval ku cvičení a k zapravení příspěvku.
Dotazuje se, jak se má naložit s Jos. Grundem, o kterém slyšeti jsou věci nedobré. Výbor
usnáší se jednohlasně, by Jos. Grund ze Zlejčíny byl z jednoty vyloučen. Jednatel dále
praví, že každá jednota dle usnešení Č. O. S. povinna jest vypsat několik míst bezplatných.
Výbor usnáší se, by tak učiněno bylo, počet stanoven 5ti borci, návrh br. Tomka. Přípis
br. Alexandra vyřízen tím, by spis „Malí sokolíci“ opět jednotě zaslal. Dále připomíná
jednatel, by skladba Rakovnická ke kroužení s kůžely byla zapravena, usnešeno tak učiniti.
Sděluje usnešení okrskové, dle kterého jednoty (aniž by se do schůze okrs. dostavily),
které se neomluví, budou na příště pokutovány. Dotazuje se dále, má-li bratry, kteří již byli
vyzváni ku cvičení a doposavad necvičí, přepsat za členy přispívající, a to bři: Jelínka,
Převorovského a Hájka Jos. – Výbor br. Hájkovi uděluje ještě na měsíc dovolenou, ostatní
by jednatel přepsal za členy přispívající.
Do statistických tabulek „Č. O. S.“ má se vyplnit odstavec znějící na smýšlení obecenstva, že v místě jest dosti nepříznivé, ve vůkolí příznivé a příčina nepřízně že jsou v místě
klerikálové. Dotazuje se konečně, jak má naložit se s bílými brožurami „Rodina, škola
a společnost“. Výbor se usnáší, by zbylé čtyry se jako majetek jednoty rozprodaly.
154.
Zpráva br. jednatele schválena. Přikročeno ku zprávě br. náčelníka, který předčítá návštěvu cvičení, a sice: V květnu cvičilo se v 8 h., největší návštěva byla 22 borců, nejmenší
9 b., průměr činil 15 7/10 borce ve 3 družstvech, I. družstvo 44, II. dr. 38 a III. dr. 44,
za měsíc červen v 8 h., největší návštěva činila 20 borců, nejmenší 12 b., průměr činil
15 8/10 borce, I. družstvo 46, II. dr. 35 a III. druž. 46 borců,
za měsíc červenec v 9 h. úhrnem 132 borců, největší návštěva 21 b., nejm. 10 b., prům.
14 6/10 borce, I. druž. 44 b., dr. 37 b. a III. 51 b.,
za měsíc srpen v 8 h. úhrnem 128 b., největší návštěva 20 b., nejm. 13 b., prům. 16 b.,
I. druž. 53, II. druž. 30 a III. dr. 45 borců,
za měsíc září v 7 h. úhrnem 74 b., největší návštěva 14 b., nejmen. 7 b., prům. 10 5/10 b.,
I. druž. 39, II. 35 bor.,
za měsíc říjen úhrnem v 7 h. 69 b., největší návštěva 12 b., nejmen. 7 b., průměr 9 8/10 b.,
I. druž. 40, II. druž. 29 b.,
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za měsíc listopad úhrnem v 9 h., největší návštěva 14 b., nejmen. 7 b., průměr 10 7/10 b.,
I. druž. 56, II. druž 41 borec,
za měsíc prosinec úhrnem 87 b. v 7 h., největší návštěva 14 b., nejmenší 9 b., průměr
12 4/10 b., I. druž. 53, II. druž. 34 b.
Dále praví br. náč., že sbor hodlá opět zavést dorost, a tím zprávu náčelnickou
ukončuje. Po zprávě náčelníka, která výborem schválena, přikročeno ku zprávě br. knihovníka, který oznamuje, že knihy jsou již svázané a že obdržel od br. L. Novotnýho do
knihovny spis v ceně 2 zl. 60 kr., a to „Konec světa“, výpůjček v m. listopadu bylo 32,
v prosinci 41, za celý rok 1897 bylo 635 výpůjček. Zpráva knihovníka schválena.
Br. Šprunk j. předseda vzdělávacího odboru oznamuje, že odbor uspořádal dne
16./11. přednášku o Fügnerovi a dne 8./12. t. r. přednášku o K. Havlíčku Borovském,
krom toho hodlal uspořádati jednu veřejnou přednášku, z které však nedostavivším se
p. Drok. Vavřínkem, prof. z Prahy, sešlo. Dále vyřídil usnešení valné hromady a opatřil
sbormistra p. P. Řidkého, který laskavě vyučuje zpěvu. Dále že zavedl vzděl. odbor běh ve
vyučování počtu a běh ve vyučování písemnictví, které však teprve se započne vyučovat.
Ku zprávě o vyučování zpěvu praví br. Nerad, že členstvo jest trochu liknavé. Br. náčelníku
uloženo, by ony br. vyzval k pravidelné návštěvě zpěvu. Po tomto byla zpráva vzděl.
odboru schválena.
155.
Přikročeno k sestavení pořadu a stanovení dne příští valné hromady. Valná hromada
svolati se má dne 30./1. o 2. h. od., v pádu, že by se nesešel dostatečný počet, o hodinu
později za každého počtu. Dále stanoven tento pořad:
1) Přijímání členů.
2) Čtení zápisu o poslední valné hromadě.
3) Zpráva činovníků: jednatele, náčelníka, pokladníka, správce domu, knihovníka a vzdělávacího odboru.
4) Volby (starosty a j. nám., 8 členů výboru, 4 náhradníků, 2 zástupců do žup.
výboru, 2 do Č. O. S. a 3 volitelů do valné hromady žup., a 2 revisorů účtu).
5) Volné návrhy.
Nedostaví-li se ve 2 h. dostatečný počet účastníků, konána bude valná hromada
o hodinu pozděj za každého počtu účastníků. Na návrh br. Nerada mají se členové vyzvat
na oběžník k val. hromadě ku zaplacení příspěvku a sluha má se splnomocnit k vybírání
těchže. Přikročeno k volným návrhům. Br. Jugl praví, by s čas. „Věstník sokolský“ bylo
nějak naloženo. Br. Šprunk praví, by sbor cvičitelský věnoval jiným členům „Věstník“, kteří
si jej budou vybírati. Br. náčelník praví, že ve sboru onu věc vyřídí. Br. Šprunk navrhuje,
by se čas. „Šípy“ dále neodebíral a by se peníze naň věnované k něčemu lepšímu
věnovaly. Výbor na návrh br. Chlupatýho usnesl se, by „Šípy“ byly dále odbírány.
Tím schůze ukončena.
186/198.

Šprunk Tonda, t. č. j.
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156.
Zápis
o řádné valné hromadě, která se odbývala v neděli dne 30. ledna 1898 v místnostech
„Sokola“ o 3tí h. odpolední. Valné shromáždění zahájil za přítomnosti 27 bratří br. Jos.
Kalous t. č. st. Jelikož za člena nikdo se nepřihlásil, přikročeno k odstavci 2, a to ku čtení
zápisu z minulé val. schůze, který schválen. Dále přikročeno k odstavci 3 zprávy činovníků.
Zpráva br. jed. T. Šprunka vzata k vědomí. Taktéž schváleny zprávy br. náčelníka V. Tomka, pokladníka br. Chlupatého, kterou přednášel za revizory br. Kozel K., br. správce domu
K. Nerada a br. knihovníka A. Jugla, z které vysvítá, že knihovna rozmnožena byla v roce
minulém o 55 spisů, a to na darech 42 spisy, 5 brožur, knihovna čítá 251 svazek
a 101 brožur. Výpůjček bylo 635. Taktéž schválena zpráva zapisovatele odboru vzdělávacího, z které vysvítá, že odbor uspořádal 9 různých přednášek. Přednášeli pro členy bři:
Tůma, Jugl, Kohoutek, Jelínek, Šprunk. Po zprávě této přikročeno k odstavci 4 Volby. Na
návrh br. Kalouse zvolena čtyřčlenná komise z bratří Tomka V., Stehlíka J., Šprunka
a Jugla, které uloženo, by co možná sestavili kandidátní listinu ze členů přispívajících. Na
návrh br. L. Novotnýho provedena volba aklamací. Zvoleni jednohlasně byli: Starostou
br. Jos. Kalous, mst. L. Novotný, n. V. Tomek, do výboru Chlupatý Jos., Nerad K., Jugl
Ant., Tůma Ant., Kozel K., Hájek Jos., Kohoutek J., Šprunk Ant. – Za náhradníky bří:
Kubr M., Kloubek V., Stehlík Jos., Jelínek Ant.
157.
Za přehlížitele účtů zvoleni bři: Pokorný K. a Pelc Jos., zástupce do župy zvolen br. Tomek
V. a Chvoj V., do Č. O. S. bři Novotný L. a Jos. Kalous, z. do val. hrom. žup. zvoleni
Chlupatý Jos., Šprunk, Tomek M., Melzer, Dvořák, Bartoš. Přikročeno k odstavci 5 Volné
návrhy. Br. Šprunk navrhuje, by opět zvolen byl odbor vzdělávací, praví však, že členové
někteří z bývalého vzdělávacího odboru zábavy na příště, kdyby zvoleni byli, pořádat
nechtí. Br. mst. praví, by pořádání zábav i nadále ponecháno bylo vzdělávacímu odboru.
Po vzniklé debatě usnešeno, by se vzdělávací odbor dřívější opět zvolil a by se dle potřeby
rozšířil. Do odboru zvoleni ještě bři: Bartoš J., Tomek M., Tůma J., Burgr P., Dusík a Chvoj.
Br. Tůma Ant. poukazuje k zábavám, že pořádek při nich není takový, jaký by měl být,
a žádá členy, aby příště počínali si jinak, aby udrželi dobrou pověst našich zábav. Dále
praví br. Tůma Ant., by se členové, kteří se učí zpěvu, vyslovili, zda-li hodlají se řádně
věnovat zpěvu, a kdy by si přáli, by opět p. Řidký měl přijít vyučovat. Br. Melzer navrhuje,
by členové chodili se učit zpívat do Chýně. Br. Novák opět praví, by jednou se šlo do
Chýně a jednou opět přišel p. Řidký do tělocvičny. Usnešeno, by vyučování započalo opět
po masopustě a o dalším by se členové pěv. odboru mezi sebou dohodli. Br. Melzer
dotazuje se, zda-li mají nečlenové právo navštěvovat šatnu. Br. Jugl praví, by se hostům
dovolilo navštěvovat členstvo v šatně, a obzvláště takovým, kteří jaksi lnou k jednotě
a žádají, by se jim půjčily knihy, arciť jménem některého člena, tím že se hostům takovým
dává příležitost ku vzdělání se. Br. Novotný praví, by se hostům půjčovaly knihy jen za
poplatek.
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158.
Br. Tůma Ant. uvádí zařizování veřejných knihoven a praví, by věc ta ponechala se k vyřízení výboru, což také přijato. –
Tím valná hromada ukončena.
Hostivice dne 31. ledna 1898.

Šprunk Tonda, t. č. j.
Zápis

o prvé řádné výborové schůzi, která se konala v neděli dne 13. února 1898 o 3tí hod.
odpolední v místnostech Sokola za přítomnosti bří: Tůmy Ant., Kohoutka, Stehlíka, Nerada,
Chlupatýho, Novotnýho, Kozla, Jugla, Tomka V. a Šprunka. Omluveni jsou bři Kalous
a Chvoj. Br. místostar. zahajuje schůzi. Zápis o valné schůzi schválen. Přikročeno ku čtení
přípisu, jmenovitě přípis poslaný z Č. O. S. vyřízen, a to povoleno vypsat 5 bezplatných
míst pro cvičence, odstavce druhé na ten čas není možno vyřídit. Dále usnešeno zaslat
sněmu Král. Českého a zemskému výboru petice o zařizování tělocvičen na školách vůbec.
Přikročeno ku zprávám činovníků. Br. náčelník praví, že svou zprávu podá ku schválení
příště. Zpráva br. knihovníka zní: Výpůjček za m. leden bylo 50. – Vzato k vědomí.
Br. pokladník oznamuje, že čistý výnos ze zábavy (věnečku) je 38,77 zl., celá hotovost činí
46,28 zl. Zpráva pokladní schválena.
159.
Usnešeno, by se zapravilo: Doplatek za spis „Život Grégrův“, sokolský spis od Alexandra –
Matice lidu a dále předplatit časopis „Zdraví“.
Přikročeno k odstavci Volby. Br. Tůma navrhuje, by za jednatele zvolen opět
br. Šprunk. Zvolen jednohlasně. Taktéž zvoleni opětně pokladníkem br. Chlupatý Jos., jeho
náměstkem br. Nerad Karel, knihovníkem br. Jugl Ant., archivářem br. Stehlík Jos.,
správcem domu br. Kohoutek Jan.
Přikročeno k odstavci: Volné návrhy. Br. Jugl navrhuje, by se z pokladničky na nářadí
obnos vybral. K aktu tomu ihned přikročeno a vybráno z pokladničky té 3,60 zl. Br. Kozel
žádá jménem mládenců Jenečských, by jim zapůjčen byl znak zemí koruny české, což
povoleno s tou výhradou, že za škodu jmenované sdružení musí se zaručit. Br. Nerad
navrhuje, by takové členy, kteří se neomluví, byli pokutováni. Br. Chlupatý navrhuje, by
takoví pokutovali se 20 haléři. Což přijato a jednatel má na příště členy výboru na
usnešení toto v oběžníku upozornit. Konečně žádá br. pokladník za zakoupení nové knihy
členské pokladní, což výborem povoleno a tím schůze ukončena.
13/2 98.

Šprunk Tonda, t. č. j.
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160.
Zápis
o schůzi výboru, která se konala v neděli dne 3/4. [1898] o 3tí hodině odpoledne, za
přítomnosti bratří: Kalouse, Novotnýho, Jugla, Nerada, Hájka, Dvořáka. Omluveni bratři
Tomek V., Chlupatý, Kozel, neomluven br. Kozel. Zápis o schůzi minulé schválen. Zpráva
zástupce pokladníka, z které vysvítá, že hotovost činí 34,51 zl., schválena. Přípis br. jed.
Lounské vyřízen. Jednota zúčastní se slavnosti Lounské deputací. Na kupon Vilímkův
usnešeno zakoupit „Poslední dnové lidstva“ a „Don Cezar a Salomena“. Br. správce domu
stěžuje si, že znak z Jenče ještě odveden není. Usnešeno br. Kozla vyzvat, by znak byl
odveden. Na žádost br. správce domu zakoupen sluhovi smeták a lopatka. Za vystouplého
br. Stehlíka zvolen archivářem br. Hájek J. a do výboru povolán br. Kubr M. Br. zap. vzděl.
odboru oznamuje, že v jednotě pro slavnost učí se „Moravská beseda“ a že dne 20/3.
uspořádána byla vycházka do Chýně. Br. knihovník oznamuje, že bratři Tomkové darovali
knihy „Modrý závoj“, Drobné povídky, Bílá paní, Bohatí chudáci, Procházky z oboru
přírodních věd a Černá hora. Přikročeno k volným návrhům. Br. Tůma navrhuje, by
br. Janda vřazen byl mezi členy bezplatné, což přijato. Br. Novotný dotazuje se, zda-li bylo
br. Sumrovi poděkováno za skupiny. Br. jednatel praví, že sice sbor se usnesl br. Sumrovi
poděkovati, že však se tak nestalo. Usnešeno proto, by se br. Sumrovi jménem výboru
poděkovalo. Br. Nerad dotazuje se, jak se má naložit s oními členy, kteří dluhují. Usnešeno
vyzvat je přípisy.
161.
Br. Šprunk přimlouvá se, by zřízeno bylo letní cvičiště. Usnešeno požádat p. Tůmu o zahradu a uloženo věc tu vyřídit br. Tůmovi, dále navrhuje, by se zakoupili cvičební večery pro
cvičitele, a usnešeno, by se večery ty nechaly svázat. Bratr starosta navrhuje, by se
dárcům knih provolalo sokolské „na zdar!“ Tím schůze ukončena.
Hostivice dne 3/4.

Šprunk Tonda t. č. j.
Zápis

o schůzi, která se konala dne 29./5. [1898] o 3tí hod. odpol. za přítomnosti bratří Kalouse,
Tůmy, Dvořáka, Kohoutka, Hájka, Jugla, Nerada, Chlupatýho, Kubra a Novotnýho.
Omluveni bratři: Kozel, Kloubek, Tůma. Neomluven Tomek V. a Jelínek. Zápis o schůzi
minulé schválen. Dopisů došlo na jednotu 16. Přikročeno ku zprávám činovníků. Jelikož
br. náčelník se do schůze nedostavil, ponechává zpráva jeho do schůze příští. Br. knihovník oznamuje, že výpůjček bylo v lednu 60, v únoru 57, v březnu 62, v dubnu 43, květen
62. Oznamuje, že obdržel do knihovny zakoupené knihy: „Poslední dnové lidstva“ a „Don
Cesar a Salomena“. Od br. Čermáka Jos. dar „Verny hora“ od Čajkovského a od br. Tůmy
„Vznik, rozvoj a zrušení roboty“. Dále oznamuje, že dal do vazby 16 knih, a navrhuje, by
se doplnila knihovna tělocvičnými spisy Č. O. S. navrženými, a to: Hron: O cvičební soustavě; Klenka:
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162.
„Tělocvičné hry“ tři výtisky, Kožíka „Různosti“ tři výtisky, Krupičky: „O působení tělocviku
na tělo lidské“, Lagraně „O tělocviku dospělých“, Ploce Dr. „První pomoc při nehodách“,
v ceně 3,70 zl., což výborem povoleno zakoupit. Br. pokladník oznamuje, že hotovost činí
36,89 zl. Br. Kohoutek zapis. od. vzděl. oznamuje, že pořádána vycházka do Jenče, kdež
přednášel br. Tůma Ant. „O Palackým“, po přednášce že konán byl rozhovor „O národnosti“. Dále že uspořádá odbor vzděl. do Zlejčíny, Litovic, Kněževse a Chýně k oslavě
Palackého, kdež budou členové vzděl. odboru střídavě přednášeti „O Palackým“, dále
konána bude v Chýni přednáška dne 10. července „O Husovi“. Ku zprávě té praví někteří
bratři, jmenovitě br. Novotný, že vycházka do Kněževse nepotkala by se s úspěchem.
Výbor protož usnáší se, by odbor vzděl. na místo do Kněževse konal vycházku s přednáškou „O Palackým“ na Břvech. – Přikročeno k otázce letního cvičiště. Br. jednat. praví,
že br. Tůma Ant. vyjednával s p. Tůmou stran letního cvičiště, a že p. Tůma nemůže
žádosti naší vyhověti, jelikož bude zahradu vyvážeti. Uloženo protož br. jednateli, by se
dotázal p. Šafaříka Jos., zda-li by propůjčil zahradu, v pádu záporném je ochoten br. starosta propůjčiti svou v Sobíni. Co se týče nářadí, usnešeno ponechat věc tu k vyřízení
sboru cvičitelskému. Br. Novotný podává zprávu o slavnosti 50ti letého jubilea zrušení
roboty, kterou pořádá jednota spolu se „Severočeskou jednotou“ dne 12. června, což
schváleno. Br. jed. oznamuje, že jednota dne 30/5. koná výlet na K. Týn. Br. správce
domu žádá o zakoupení tyče a lana k okrs. veř. cvičení v Liboci. Tyč i lano v pádu, že by
se doma neobstaralo, povoleno zakoupit. – Volné návrhy. Br. Tůma Ant. praví, by se
členům, kteří se učí moravskou besedu k slavnosti, domluvilo, by nezapomínalo povinnosti
sokola.
163.
Za členy činné přijati jsou: Tůma Ant. a Horešovský Václav, oba z Hostivice. Ve schůzi
minulé přijati byli bratři: Josef Novák, Rajtora Václ., Fingrhut Fr., Finguhrt Ant., Staněk
Matěj, Balaban Ant za členy přispívající, Janda Jos. za člena činného neplatícího, Slaboch
Bohuslav za činného vesměs z Chýně, dále Dusík Jos. ze Břvů za přispívajícího a Obrland
Václ. z Jenče za činného. – Tím schůze ukončena.
Hostivice dne 29./5.

Šprunk Tonda, t. č. j.
Zápis

o schůzi výboru, která se konala dne 4. srpna t. r. [1898] o 8 h. več. za přítomnosti bratří:
Novotnýho, Tůmy, Chlupatýho, Jugla, Hájka, Kohoutka a Šprunka. Schůze svolána za
příčinou úrady účasti při pohřbu br. V. Sobotky z Litovic. Usnešeno, by se jednota účastnila
korporativně. Za členy přijati byli Sajfrýd František, Dlabač Ladisl. z Hostivice, Najman
Frant. z Jenečka, Horák Václ. z Chýně, Kohout […] ze Zlejčíny, Kopecký Ferdinand z Hostivice za členy činné. Tím schůze ukončena.
V Hostivicích dne 4./8. 98.

Šprunk Tonda, j.
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164.
Zápis
o schůzi výboru, která se konala v neděli dne 4. září o 3tí hodině odpolední za přítomnosti
bratří Tomka, Kalouse, Kohoutka, Dvořáka, Jugla, Nerada a Šprunka. Omluveni bratři:
Tůma Ant., Novotný, Kubr a br. Hájek se pozděj dostavil. – Neomluveni bratři: Chlupatý,
Kloubek, Kozel.
Br. starosta zahajuje schůzi a připomíná zemřelého člena bratra Václava Sobotku,
starostu v Litovicích a vyzývá účastníky, by povstáním projevili mu poslední úctu.
Přikročeno ku čtení zápisu, který schválen. Z tiskopisů zaslaných povoleno odbírati
Palackého dějiny sešit za 10 kr. – Br. náčelník praví, že veřejného cvičení následkem
nevhodného času nezúčastnilo se více činného členstva, následkem toho nedopadlo veř.
cvičení tak, jak by se mělo očekávati. Dále stěžuje si br. náčelník na nesokolské si počínání
br. Příhody. Výbor usnáší se, by br. náčelník vůbec rázně napomenul členstvo, by všude
čest sokolskou zachovávalo. Br. knihovník oznamuje, že knihy jsou již svázané a že knihy
odborné jsou již objednané. Br. Kohoutek oznamuje, že odbor vzdělávací konal dne
17. července veř. přednášku ve Zlejčíně „O Palackým“ s rozhovorem o myšlence sokolské.
Dále že před šikem promluvil br. Šprunk „O Husovi“ 5. a v Chýni dne 6. konána byla veř.
přednáška „O Husovi“, přednášel br. Šprunk. Po přednášce konán byl o době Husově
rozhovor. Přikročeno k volným návrhům. Br. Nerad navrhuje, by se zakoupil na místnost
prápor smuteční. Br. Šprunk navrhuje, by se práporu toho použilo v den Husův,
165.
by se totiž dal z hotoviti rudý kalich a ten se vždy v den Husův na prápor ten přidělal.
Návrh ten schválen. Br. náčelník navrhuje, by se peníze z matičných pokladniček vybraly.
Návrh br. Šprunka, by se při jednotě zřídilo družstvo pro vystavění tělocvičny se do schůze
příští odkládá. Dále usnešeno, by se členům oznámilo, že ten, který nehodlá se cvičení
zúčastniti, že nemá právo se v šatně zdržovati. Členové pak, kteří přes zápověď v šatně
kouří, mají se na příště pokutovati 10ti kr., pokuty věnují se pokladně. – Tím schůze
ukončena. –
4./9. 98.

Šprunk T., t. č. j.
Zápis

o schůzi výboru, která se konala v neděli dne 6. listopadu o 4té h. odp. za přítomnosti
bratří: Nerada, Tomka, Chlupatýho, Dvořáka, Novotnýho, Kohoutka a Šprunka. Omluven
br. Jugl. Neomluveni bratři Kozel, Hájek, Kalous, Kubr. Schůzi předsedal br. Novotný.
Přikročeno k čtení zápisu o schůzi minulé, který schválen. Mezi došlými dopisy vyřízen
sběrací arch Matice školské, a to mají se matici zaslati 2 zl. z pokladničky Litovské
a z ostatních mají se peníze vybrati a s archem zaslat. Lunety sokolské mají se členstvu
nabídnouti ke koupi. Br. jednatel při zprávách činovníků žádá, by sborníky na příště se
objednávaly nákladem jednoty. Br. náčelník navrhuje, by se členstvo vyzvalo k přihláškám
o sborníky a dle těchto by se jednotou objednaly. – Přijato. – Jednatel oznamuje, že
z jednoty odešli bratři: Tůma Ant., Kloubek V., Hájek Jos., Souček V., Dusík Fr. kromě
toho
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166.
přihlášení bratři Kohout ze Zlejčiny a Balabán z Chýně nestali se ani řádnými členy. Dále
oznamuje, že zaslal do Žatce tamější jednotě čistý výtěžek ze slavnosti 50ti letého jubilea
zrušení roboty, totiž šest zlatých 7 kr., a že bratr starosta předplatil pro jednotu „Slovanské
přehledy“ na rok 3,20 zl. Br. Chlupatý navrhuje, by se br. starostovi provolalo za dar
srdečné „Nazdar“, což přítomnými učiněno. – Ze zprávy br. pokladníka vysvítá, že hotovost
pokladní činí 30,44 zl. Zpráva pokladní schválena. – Přikročeno ku zprávě knihovní, kterou
předčítá za knihovníka br. Šprunk. Výpůjček za měsíc září 21, za měsíc říjen 66. Dne
21. října daroval br. Novák Staň. tyto knihy: Cikáni od K. Máchy (román); Červená pečeť
z Matice lidu a Na cestě křížové. Od Jiří Karáska Zazděná okna (básně) a hry divadelní:
Carův kurýr a Masky. Kromě toho obdržel od jednatele do knihovny 18 sešitů Palackýho
„Dějiny národu Českého“. Schváleno. Br. správce domu zmiňuje se o žíněnkách, že dosud
nejsou spravené. Usnešeno, by se jedna potáhla koží a dvoje spravily, potřebné by se
zakoupilo. Br. Kohoutek přednáší za odbor vzdělávací zprávu, z které uvádí, že dne 30./10.
konána byla v Litovicích veřejná přednáška. Přednášel br. Kohoutek „O Palackým“,
rozhovor o době Palackého. Přítomno 60 účastníků. Dále oznamuje, že přednášeti bude
p. Munzar dne 27./11. a že vzděl. odbor hodlá uspořádati v době masopustní „Šibřinky“.
Výborem schváleno. Ku zprávě náčelnické praví br. Tomek, že bylo uspořádáno III.
okrskem a župou veřejné cvičení, prvého že se jednota účastnila 2mi družstvy, že však
účast nebyla taková, jaká by se byla dala očekávati, to však že zavinila nepříležitá doba
žní. Druhého že se jednota vůbec nezúčastnila. Návštěva při cvičení jest:
v červenci 151 cv. v 8 h., největší 26 borců, nejmenší 14, průměr 18 8/10
10 5/10

srpen

21

2

18

13

září

65

5

16

9

13

říjen

65

5

15

11

13

Br. náč. praví, že doufá, že opět nyní, jelikož již bude po pracích, návštěva stoupne.
Zpráva náčelníkova schválena. –
167.
Br. jednatel předčítá článek „Obrat“ a tlumočí návrh odboru vzdělávacího, by za
příčinou článku tohoto svolána byla členská schůze. Usnešeno, by se členská schůze
svolala tu neděli před přednáškou p. Munzara. – Dále předčítá br. jednatel stížnost
br. Nováka z knihy přání. Výbor ukládá br. jed., by vyzval br. Nováka k jmenování oněch
členů jinak že o věci té jednati nemůže. Co se týče odznaku, jak ze článku „Obrat“ vysvítá,
usnešeno dosavadní odznaky, které členové již nosí, výborem povoliti k nošení. Br. náčelník a starosta mají nositi zlaté. Br. Nerad uvádí, že členové přes zápověď v šatně kouří,
a vyzývá výbor, by členové ti byli pokutováni, dále členové, kteří schází při schůzi byli
příště vyzváni k zaplacení pokuty. Dotazuje se dále, jak se má naložiti se špičkami
Vídeňského sokola, že jest ochoten dáti za 1 000 6 zl. Výbor povoluje, by se k oněm 6 zl.
přidaly z pokladny 2 zl. a těchto 8 zl. zaslalo ihned do Vídně. Tím schůze ukončena.
Šprunk Tonda, t. č. j.
V Hostivicích dne 6./11. 98.
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[1899.]
Zápis
o schůzi výboru těl. jed. „Sokol“ v Hostivici, která konala se v úterý dne 10./1. 99 v šatně
o 6. h. več. Přítomni byli bratři: Novotný jako předsedající, Jugl, Tomek V., Nerad, Dvořák,
Kubr, Kohoutek, Jugl,14 omluven br. Kozel, neomluveni bratři Kalous, Chlupatý a Hájek J.
Pokutu zaplatil br. Kubr.
168.
Br. Novotný zahajuje schůzi a vyzývá br. jed., by přečetl zápis, který po dotazu br. Nerada,
zdali byli vyzváni bratři, kteří výborové schůze nenavštěvují, k placení příspěvku, schválen.
Přikročeno ku zprávám činovníků. Br. jednatel odpovídá br. místost., že prohlášení ze
schůze členské o článku „Obrat“ zaslal redakci čas. Věstník sokolský a že neopomene, až
bude uveřejněno, jej před výborem přečísti. Mezi došlými přípisy vyřízena zásilka
br. Chrastimů z Valaš. Meziříčí, a to spis slavnosti Palackého a spis „Ideje českoslovanského Sokolstva“ tím, že se má obé o valné hromadě rozebrati. Dále tlumočí návrh člena
přispívajícího, by jednota nabídla obci, která bude přistavovat školu, nářadí našeho sokola
ku zřízení školní tělocvičny, kdež by mohla i jednota se cvičiti. Návrh ten výborem přijat
a uloženo obci v tom smyslu dopsati, což se uvolil br. Novotný učiniti. Br. náčelník
oznamuje usnešení okrsku na dělení našeho okrsku. V novém okrsku mají býti jednoty
Hostivice, Liboc, Kopanina, Středokluky, Tuchoměřice, jednoty poblíž Smíchova mají tvořiti
okrsek nový. Dále praví br. náčelník, že jednoty mají jmenovati kandidáta pro místo
náčelníka. Výbor po delší debatě usnáší se, by okrsek se nedělil, že bude lépe, kdy jednoty
blíže Prahy, jednoty silné stávati budou v okrsku našem. Stalo-li by se však, že by předci
okrsek se rozdělil, by středisko bylo v jednotě naší, která by byla pak v okrsku novém
nejsilnější. Na místo náčelnické navrhuje br. Sumra z Liboce. Co se týče dorostu, usnešeno, by prozatímně cvičil před hodinou členskou a že při cvičení členů nesmí se dorost
trpěti v místnosti. Br. knihovník oznamuje, že obdržel knihy z vazby. V měsíci prosinci že
bylo 121 výpůjček. Výborem vzato k vědomí. Přikročeno k zprávě zábavního výboru.
Br. Nerad navrhuje, by se sjednal k dekorování sálu čalouník br. Komárek. Výbor povoluje
na čalouníka 10–15 zl. a by některý br. k bratru Komárkovi dojel. K vybírání při „Šibřinkách“ ustanoven br. Chlupatý, Kalous, Jugl, Kubr. Po mnohých ještě dotazích zpráva záb.
výb. schválena. – Br. Kohoutek přednáší zprávu vzděl. odboru, z které vysvítá, že odbor
pořádal dne 18. pros. přednášku „O zaniklých osadách českých vystěhovalců po bitvě
Bělohorské kol Berlína“, přednášel br. Dr. Piskáček,

14

Jugl je v seznamu uveden dvakrát.
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169.
účastníků bylo 40. Při valné hromadě konán bude rozhovor: „O mravní výchově v Sokolstvu“. Br. náčelník navrhuje, by byl požádán br. Sumr, by u nás přednášel „O upravovacích
pracích při splavnění Labe a Vltavy“. Schváleno – Přikročeno k přípravám valné hromady.
Pořad stanoven takto:
1) Čtení zápisu z minulé valné hromady.
2) Zprávy činovníků.
3) Návrh výboru na zřízení družstva pro vystavění tělocvičny, ref. br. jed.
4) Volby.
5) Volné návrhy.
Na oběžníku mají se členové dluhující příspěvky vyzvat k zapravení jich a zároveň má se
tam také uvést vstupné do Šibřinek pro členy.
Přikročeno k volným návrhům. Br. Tomek se dotazuje, kdo objedná povolenou již
knihu družstev. Br. jed. praví, že o ní dopíše.
Jelikož nikdo nehlásí k slovu o vol. návrzích, prohlašuje br. místst. bratry, by za
tajnou k vyšetření záležitosti br. Nováka a vyzývá přítomné bratry, by se ze schůze vzdálili.
– Usnešeno, by se všichni účastníci v záležitosti br. Nováka i on vyzvali k dostavění se ku
schůzi příští, a kdo by se zdráhal tak učiniti, by považován byl již předem výborem za
vyloučeného. Br. jednatel nemá od dotyčných členů v pádu, že by některý chtěl vystoupiti
z jednoty, resignaci tu vzíti na vědomí. Za členy jsou přijati: za přispívajícího Václ.
Krumholz z Chýně, Václ. Nachtman z Hostivice, za činného Vebr Vilém z Pavlova, Černý
Jos. z Litovice, Novotný Fr. z Jenče, Závora Václ. z Hostivice.
Tím schůze ukončena.

Šprunk Tonda, t. č. j.
170.
Zápis

o schůzi správního výboru těl. jed. „Sokol“, která se konala v neděli dne 22. ledna 1899 za
přítomnosti bratří: Tomka V., Chlupatýho, Kubra, Jugla, Novotnýho a Šprunka. Omluveni
bratři: Kalous a Nerad. Neomluveni bři: Kozel, Hájek, Kohoutek. Za nepřítomného starostu
předsedal br. Novotný. Přikročeno ihned k vyšetření předvolaných bratří stran příhody
silvestrovské. Přítomní bratři oné příhody co nejpřísněj napomenuti br. míst. L. Novotným.
Br. Josef Tůma pro neuposlechnutí vyzvání výboru ze schůze tajné a pro vyslovení se proti
výborovému jednání z jednoty vyloučen. Po vyšetření této příhody přikročeno k dennímu
pořádku, a to čtení zápisu, který schválen. Ku dotazu jednatelovu, jak má vyplniti odstavec
ve statistice stran smýšlení obecenstva vůči jednotě usnešeno: „V místě lhostejné, okolí
příznivé.“ Ze zprávy pokladní, která schválena, vysvítá, že hotovost činí 63,21 zl.
Br. náčelník oznamuje, že v měs. list. byla úhrnná návštěva cvičení 117 v 7 hod, největší
19 borců, nejmenší 14 bor., průměr 16 7/10, v pros. 105 v 8 hod, největší 18 borců,
nejmenší 7 bor., průměr 13 1/10. Dále oznamuje, že pro čas masopustní, kdež má se
ustavičně nářadí přenášet, ustanovil cvičení „různá“, na „hrazdě“ a skok.
Za člena přispívajícího přijat Václav Finek z Hostivice. Jelikož se k volným návrhům
nikdo nehlásil, ukončil tím br. míst. schůzi.
Dne 22. ledna 1899.

Šprunk Tonda, t. č. j.
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171.
I.
Zápis
o šesté řádné valné hromadě, která se konala v neděli dne 29. ledna 1899 v místnostech
„Sokola“ o 4té h. odpolední, ze předsednictví bratra starosty Jos. Kalouse. Přítomno bylo
32 členů. Bratr starosta vítá všechny účastníky a vyzývá shromážděné, by prokázali
poslední úctu zemřelému bratru V. Sobotkovi povstáním. Všichni účastníci povstáním činí
poslední úctu tu. Přikročeno ku čtení zápisu. Na vyzvání br. starosty praví br. knihovník, že
ve zprávě jednatelské jest omyl, že jednota má 52 brožur. Po tomto zpráva zapisovatelská
schválena. Přikročeno k zprávám činovníků. Br. jednatel předčítá zprávu jednatelskou,
která schválena po poznámce br. Jugla, že v knihovně jest 52 brožur a ne, jak mylně
uvedeno bylo, 101 brožura. Ze zprávy náčelníkovy vysvítá, že průměrná návštěva byla
15 borců, největší v červenci 151 a nejmenší v srpnu 21 borec. Schváleno. Br. Nerad na
místě br. pokladníka a přehlížitelů účtů přednáší zprávu pokladní. Výdej v uplynulém roce
byl 134,28 zl., příjem 197,94 zl., účty shledány od přehlížitelů správnými. Schváleno.
Br. Jugl praví, že výpůjček v roce 1898 bylo 687, na darech získáno 16 knih, knihovna
rozmnožena 38 knihami, takže čítá úhrnem 306 knih a 65 brožur. Zakoupeno 6 knih.
Kromě toho jest v knihovně 34 odborné knihy a 65 brožur. Zpráva knihovní schválena.
Br. Novotný navrhuje, by se dárcům knih provolalo „Na zdar“, což přítomnými vykonáno.
Zpráva náčelníkova schválena. Zapisovatel vzděl. odb. oznamuje, že odbor pořádal
11 přednášek, a to 3 veřejné přednášky v Hostivici, 5 vycházek s přednáškami do blízkých
obcí, a to 2krát do Chýně, 1 do Zlejčína, 1 do
172.
Jenče, 1 do Litovic a 2 proslovy před šikem. Mimo toho pořádal s odborem zábavním
slavnost 50til. jubilea zrušení roboty, při kteréž příležitosti promluvil na návsi k shromážděnému lidu p. E. Hrubý, redaktor „Obrany zemědělců“. – Schváleno. Br. jednatel podává
návrh výboru, by v jednotě zřízen byl odbor čili družstvo pro vystavění vlastní tělocvičny.
Návrh tento po delší debatě přijat a do zařizujícího výboru zvoleni bratři: Rajtora Jos.,
Tomek M., Novotný L., Burgr P., Novák, kteří volbu přijímají.
Přikročeno k odstavci: Volby. Br. starosta praví, by ze středu členstva zvolena byla
několikačlenná komise k vypracování kandidátní listiny. Do komise zvoleni br. Tomek M.,
Dvořák Fr., Novák St. a Šprunk. Br. starosta připomíná, jak mají se volby provésti, jestli
lístky neboli aklamací. Přijato, by se volba provedla aklamací. Jelikož volba aklamací
schválena jednohlasně, přikročeno ihned k volbě, a to: starostou zvolen br. Jos. Kalous,
místostarostou br. L. Novotný, náčelníkem br. V. Tomek, do výboru zvoleni bři: Chlupatý
Jos., Jugl Ant., Nerad Kar., Kohoutek Jan, Šprunk Ant., Chvoj Václ. ml. Za náhradníky
zvoleni: bři: Tomek Mat., Kubr M., Bartoš Jos., Stehlík Jos. Za revizory účtů br. Pokorný
Jan a Pelc Jos. Do Č. O. S. zvoleni bři: Kalous J. a Chlupatý Jos., do ž. Novotný L. a Tomek
V. Do odboru vzdělávacího a do odboru zábavního zvoleni předsedové, kteří mají sobě
odbory členy doplnit. Předsedou odboru vzd. zvolen br. Šprunk, předsedou odboru záb.
zvolen br. Bartoš J.
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173.
Přikročeno k volným návrhům. Br. Novák přimlouvá se o přijetí opětné do jednoty
br. Jos. Tůmy. Záležitost tato vyvolala delší debatu mezi výborem a mezi bratry hájícími
bratra Tůmu, který jest valné hromady přítomen. Po delší debatě navrhuje br. Novotný, by
br. starosta nechal hlasovat, jestli výbor jednal v záležitosti bratra Tůmy správně. Starosta
nechává hlasovat. Valná hromada jednohlasně hlasuje, že výbor v záležitosti té jednal
správně. Tím věc ta ukončena. Jelikož nikdo se k slovu nehlásí, přikročeno k bodu poslednímu, k rozhovoru, který zahájil br. před. vzděl. odboru: „O mravní výchově“. Po rozhovoru valná hromada ukončena.
Hostivice dne 29./1. 99.

Šprunk Tonda
II.
Zápis

o schůzi správního výboru, která se konala dne 3/2 [1899] za přítomnosti bratři:
Novotného co předsedajícího, Nerada, Kubra, Bartoše, Kohoutka, Tomka M., Dvořáka
a Jugla. Omluveni bři: Kalous, Tomek V. Zápis z minulé schůze schválen. Přikročeno
k volbě činovníků: jednatelem zvolen br. Šprunk T., pokladníkem br. Chlupatý J., knihovníkem br. Jugl Ant.,
174.
hospodářem zvolen br. Kohoutek Jan, archivářem br. Jugl Ant.
Přikročeno k odstavci 3. Pohřeb br. J. Černého. – Usnešeno, by se jednota účastnila
v kroji občanském. Na příště v podobném případě uloženo jednateli, by určil čas schůze
v místnosti a by se ihned svolal výbor.
Volné návrhy: Na návrh br. Jugla usnešeno pokuty věnovati základu pro vystavění
tělocvičny. Br. M. Tomek navrhuje, by členové, kteří necvičí, byli vyzváni k návštěvě cvičení. Usnešeno, by jednatel dohodl se s br. náčelníkem a by se členové, kteří neuposlechnou, byli přepsáni za členy přispívající. – Na návrh br. j. usnešeno, by jednota stala se
členem přispívajícím sboru hasičského. Br. Kohoutek zmiňuje se o knize pamětní. Výbor
prohlašuje, že jelikož se o všem vedou všude záznamy, že není potřeba zvláštní knihy
pamětní. – Br. j. oznamuje, že zakoupeny byly členské lístky, a navrhuje, by se povolilo
něco na zakoupení knih. Výborem povoleno 15 zl. – Do knihovny má se věnovati jeden
sborník. – Chybující roč. sborníka 1898 věnuje do knihovny br. Nerad. – Na zásilky knih od
br. Chrastinů usnešeno odepsati, že jelikož jednota nic neobjednávala, že to poštovné
musí být odepsáno, v pádu opačném mají se spisy vrátit. – Br. j. oznamuje, že z jednoty
vystoupil br. G. Melzer. Zástupci do ž. výboru zvolení bři: Novotný a Tomek V. Příspěvky
do ž. a Č. O. S. usnešeno zapravit. Tím schůze ukončena.
Hostivice dne 3/2. 99.

Šprunk Tonda
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175.
III.
Zápis
o schůzi, která konala se v neděli dne 4./5. 99 za přítomnosti bratři: L. Novotnýho co
předsedajícího, Chlupatýho, Tomka V., Bartoše, Jugla, Chvoje, Nerada, Kohoutka a nížepsaného. Br. M. Tomek omluven, br. Kalous, Kubr, Dvořák. (Br. Nerad navrhuje, by
členové, kteří dluhují příspěvky, přípisy se vyzvali. Výborem schváleno.)
Zápis čten a schválen. Taktéž i zpráva pokladní schválena, z které vysvítá, že hotovost činí 30,25 zl. (Br. Nerad navrhuje a t. d. shora.) Br. náčelník předčítá zprávu svou
a mezi jiným praví, že povinností výboru jest voliti 3 čl. do okrsku co zástupce. Přikročeno
ihned k volbě a zvoleni za sbor Tomek V., Bartoš J. a za výbor Chvoj V. ml. Zpráva náčelníkova schválena.
Br. knihovník oznamuje, že do knihovny obdržel od br. Novotnýho: „Maja Ezofovič“,
10 seš. V dýmu a v plamenech, 3 romány z novin „Tajemství zavřených dvéří“, Zmije
a Mučedník. Br. Novák daroval „Věk Albrechta z Valdštýna“ a „Paní Lichnická“ v 1 svazku,
„Konkordát“ a brožuru „Třídní boj“. Br. Kohoutek nahradil knihu „Baronka Leona“ knihou
„Klaudius Bombarnak“, oznamuje, že obdržel od br. Nerada chybující sborník a též letošní.
– V měsíci březnu bylo výpůjček 63, v dubnu 33. Zpráva knihovní schválena.
Br. Kohoutek za odbor vzdělávací předčítá seznam knih vybraných vzděl. odborem.
Br. náčelník k tomu praví, by členové nabádáni byli knihy ty hojně číst. Veškeré knihy
schváleny a usnešeno ihned je zakoupiti.
176.
Oznamuje, že odbor uspořádal dne 25/3. veř. přednášku, na které přednášel br. Sumr:
„O uplavňovacích pracích na českých řekách“, účast 49. Dne 26/3 konána byla vycházka
na Břve, kdež konána přednáška „O rovnosti, volnosti a bratrství“. Účast 104. Jménem
odboru žádá o zakoupení nové tabule do dolení místnosti ku vyhláškám a dále dvou
tabulek na knihovny. Usnešeno starou dát dolů a nechat novou větší udělat a 2 malé
tabulky na knihovny v míře 20 cm a 8 cm. Br. Nerad navrhuje, by členové příště byli lépe
vyzváni k návštěvě přednášek. Zpráva vzděl. odboru schválena. Přikročeno k volným
návrhům. Br. Nerad praví, že žáci mají býti opatřeni platebními lístky. Br. Jugl praví opět,
by žákům doručeny byly nějaká prohlášení od rodičů, že opravdu jim svolují chození do
cvičení. Br. jednatel praví, že podobné prohlášení má. Br. Nerad praví, že br. Novák prohlášení ta napíše. Výborem schváleno. – Br. Jugl žádá o zakoupení barvy na razítko. –
Br. Novotný společně a br. Neradem navrhuje, by bylo navrženo odboru N. j. sev.,15 že
jednota jest ochotna za jistý poplatek půjčovati členům odboru knihy. Schváleno. – Br.
Bartoš navrhuje, by byly zřízeny do šatny vzduchovody, by šatstvo neplesnivělo. K návrhu
tomu usnešeno, že šaty mohou se nechat viset k vyvětrání. Tím schůze ukončena.
Šprunk Tonda, t. č. j.
Hostivice dne 4/5 99.

15

Národní jednota severočeská.
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Zápis
o schůzi výborové, která konala se dne 8. září 1899 za přítomnosti bratří: Novotnýho L. co
předsedajícího, Jugla, bratří Tomků, Bartoše, Dvořáka, Kohoutka, Chvoje, Nerada a podepsaného. Br. Kubr omluven. Neomluveni bři: Kalous a Chlupatý J.
177.
Zápis o schůzi minulé čten a schválen. Br. místostarosta oznamuje, že odbor N. J. S.
povolil jednotě na knihovnu 15 zl. Br. Bartoš dotazuje se, zdali již obdrželi žáci přijímací
lístky. Br. jed. praví, že se tak ještě nestalo. Mezi došlými přípisy zaslaná brožurka o Třebíči nerozprodána. Jeden výtisk vzal si br. mst., ostatní uloženy v archivu, jelikož zásilka
došla na jednotu nevyplacena. Čas. „Národní katolík“ usnešeno předplatit. Za členy činné
přijati Arnold Pavel tesař, Pracný Jos. kolář, Dvořák K. z Hostivice a Novák Frant. kovář
z Litovic. Br. jednatel praví, by se k novým členům promluvilo před šikem o účelu Sokola.
K tomu praví br. mst., by se novým členům rozdaly brožury „Tyršův sok. pozdrav“.
Br. náčelník uvoluje se promluvit k členům a při té příležitosti že ony brožury rozdá.
Přikročeno k přijímání žáků. Za žáky přijati: Opic Vilém, Příhoda Fr., Dusík, Svoboda,
Melzer R., Fiala. Nepřijat Vágner. Jelikož br. pokladník není přítomen, zpráva pokladníkova
odpadla. Br. náčelník oznamuje, že jednota zúčastnila se veř. cvičení v Radlicích 7 členy,
v posledním čase že jest návštěva cvičení slabá, z té příčiny bylo by prý záhodno vyzvat
členy k řádné návštěvě cvičení.
Br. Bartoš jako zástupce okrsku praví, že okrsek má se předci rozděliti, a to z těch
důvodů, že zástupci jednot blíže Prahy ukazují na to, že jednoty venkovské K. Stř. a T.
vždy schází a oni, kteří mají to do Liboce z ruky, že na příště též do schůzí okrsky již
nepřijdou z důvodů těch, že musí se v okrsku nějakým způsobem učiniti náprava. Po
vzniklé debatě usnešeno, by jednota přidala se k návrhu br. Pánka a jednoty Kopanina,
Středokluky a Tuchoměřice by se nechaly k župě k dalšímu vyřízení. O věci té uloženo
referovati br. Tomkovi V. a nově zvolenému zástupci za sbor do okrsku br. Šprunkovi.
Br. knihovník předkládá účty za nově koupené knihy, a to od Vilímka 7,20 zl., od Bačkov.
8,76 zl.
178.
Výpůjček bylo v m. květnu 20, v m. červnu 10, v m. červenci 16, v m. srpnu 15. Zpráva br.
knih. schválena. Ku zprávě br. spr. domu navrhuje br. n., by se zakoupily nové stojany ku
skoku a na podlahu by se naznačila délka skoku. Usnešeno stojany zakoupit. Dále usnešeno, by se do tělocvičny vyvěsila tabulka, že se zapovídá do tělocvičny v botech choditi, že
v místnostech není dovoleno kouřiti. Br. Kohoutek za odbor vzděl. oznamuje, že dne
9. července konána byla veř. přednáška „O Husovi“ s tématem „Jaký užitek máme z uctívání památky Husovy“. Účast 28. Schváleno.
Přikročeno k volným návrhům. Br. Tomek M. připomíná družstvo pro vystavění
tělocvičny, by se ustavilo. Nevyřízeno. Br. Nerad zmiňuje se, že sborníky nejsou všechny
zapraveny. Br. Šprunk uvoluje se členy vyzvat k zapravení sborníku. Br. Bartoš navrhuje,
by jednota svým nákladem pořídila pohledové lístky. Bratru Tomkovi a Šprunkovi uloženo
učiniti ve věci té patřičné kroky. Br. knihovník dotazuje se, zdali za obnos 15 zl. od N. J. S.
mají se ihned zakoupiti knihy. Br. mst. praví, že ano. Z té příčiny ukládá výbor odboru
vzděl., by patřičné knihy vybral ku zakoupení a by se daly ihned vázat. Co se týče půjčová-
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ní knih od N. J. S., usnešeno odpověděti na dotaz. Knihy půjčovati se mají členům odboru
zdarma a členům, jichž seznam se musí Sokolu předložit, předložiti se má řád knihovní, dle
něhož se musí řídit. Tím schůze ukončena.
Za výbor

Šprunk Tonda, t. č. j.

V Hostivici dne 8. září 1899.
179.
Zápis
o schůzi ze dne 8. října 1899. Schůzi předsedal starosta br. Kalous v přítomnosti bratří:
Novotnýho, Jugla, Chvoje, Tomka V., Tomka M., Kubra, Kohoutka, Nerada, Chlupatýho
a nížepsaného. Zápis o schůzi minulé čten a schválen. Br. Nerad dotazuje se, jak to
dopadlo s vyřízením stran pohledu. Br. Šprunk praví, že za tím účelem svolána byla schůze
výborová, jelikož se však nesešla, nebyla dosud věc vyřízena. Po rozhovoru o věci té
uloženo bratřím Tomkovi M. a Šprunkovi, by věc vyřídili, a uloženo, by pohledy obsahovaly
as 1 celkový pohled na obec Hostivickou a dva menší obrazce, a to místnost „Sokola“
a pohled od Prahy s novou továrnou. Přikročeno ku čtení dopisů. Ku slavnosti Veleslavínově co poselstvo uvolili se bratři: Kohoutek, Chvoj, Novotný. „Slovanský přehled“ opětně
předplatil br. starosta, za což provolává výbor sokolské „Na zdar“. Br. náčelník omlouvá se,
že nemá vypracovanou statistiku, tím, že o schůzi dověděl se pozdě. Dále praví, že návštěva cvičení jest slabá a že sboru cvičitelském ubyli 4 členové za povinností vojenskou.
Br. pokladník předčítá zprávu svou, ze které vysvítá, že jednota [po] velmi četných
výlohách má na hotovosti 11,44 zl. Vzato k vědomí. Br. knihovník předčítá seznam
navržených knih, které mají se zakoupit za obnos 15 zl. darovaný odborem N. J. S. Výbor
se usnáší, by knihy ihned se zakoupily a daly svázat. Spisy Beneše Třebízského, které ten
čas výborem nemohly být předplacené, daruje br. L. Novotný, což výborem s díkem
přijato.
180.
Br. Tomek M. tlumočí přání odb. N. J. S., by se knihy též zapůjčovaly v neděli. Br. Jugl
ochotně uvoluje se v neděli ve 3 hod. odboru knihy půjčovati, se žádostí, když by někam
s jednotou šel, by jej někdo zastal. Br. mst. L. Novotný ku zprávě knihovníkově praví, že
by jednota měla předplatit čas. „Musejník“, na který by každoročně obdržela jistý počet
knih. Br. Novotnýmu uloženo, by se na věc tu náležitě přeptal, a v příští schůzi by se to
vzalo v úvahu. Zpráva br. knihovníka potom schválena. Br. Kohoutek za odbor vzděl.
oznamuje, že jednota hodlá pořádat dne 22. členskou schůzi s pořadem 1.) Přednáška
br. Tomka V. „O cvičeních tělesných u starých Řeků“. 2.) Vycházka do Chýně, totiž
stanovení dne s přednáškou „O svépomoci“. Přikročeno k volným návrhům. Br. Nerad
odporučuje a předkládá k nahlédnutí, k rozprodeji sokolských lunet. Usnešeno odporučiti
členům ke koupi. Za učně přijat Čermák […] učeň tesařský z Hostivice a tím schůze
ukončena.
Za výbor
V Hostivici dne 8. října 1899.

Šprunk Tonda, t. č. j.
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181.
Zápis
o schůzi výborové, které konala se dne 19./11. o 2. hod. odp. za přítomnosti bratří:
Kalouse, Novotnýho, Jugla, Nerada, Kohoutka, Kubra a nížepsaného. Br. Novotný odpovídá
stran „České matice“, že člen platí 50 zl. jednou pro vždy a bere každý rok za 10 zl. knih.
Myslí však, že spolky as nemohou se státi členy, že však se ještě na věc zeptá. Omluveni
bratři: Chlupatý a bři Tomkové. Br. knihovník oznamuje, že obdržel od br. Novotnýho
6 svazků V. B. Třebízského. Br. Novotnému vzdány výborem za dar díky. Výpůjček v m.
říjnu bylo 30. Dále oznamuje, že za dar 15 zl. darované „Odborem Nár. Jed. Sev.“
zakoupeny schválené knihy. Oznamuje, že obdržel do knihovny od p. Kodeta 12 románů.
Uloženo br. jed. přípisem poděkovat. Na návrh br. Nerada povoleno zakoupit řádné
umývadlo. Zakoupení bubnu ponecháno do schůze příští. Br. Nerad za nepřítomného
pokladníka oznamuje, že v pokladně ten čas nejsou žádné peníze a že jednota jest
br. Neradovi 3 zl. dlužna. Přikročeno k volným návrhům. Br. jednatel navrhuje, by se
přestaly předpláceti časopisy Život, Zdraví a Šípy, které členstvo málo užívá. Výbor po
debatě návrh ten zamítá. Do odboru pro pořádání „Mikulášské záb.“ zvoleni bratři:
Novotný, Jugl a Šprunk. Výbor „Odb. N. Jed. Severočeské“ přislíbil z čistého výtěžku polovinu na knihovnu. Br. starosta
182.
praví, by členové zvolení do společného výboru zábavního tlumočili přání výboru jednoty
naší, by do zábavy nebyli zváni Němci a židé. Tím schůze ukončena.
Za výbor

Šprunk Tonda, t. č. j.

V Hostivici dne 19/11 99.

[1900.]
Zápis
o schůzi výboru, která se konala dne 6. ledna 1900 o 4té h. od. za přítomnosti bratří:
L. Novotnýho co předsedajícího, Kohoutka, Jugla, Chlupatýho, bratří Tomků, Kubra M.
a Nerada. Br. Kalous omluven. Zápis o schůzi minulé čten a schválen. Br. jednatel předčítá
vystoupení bratra Ant. Tůmy z Tachlovic z jednoty. Vzato na vědomí a uloženo jednateli,
by br. Tůmovi přípisem poděkoval za činnost v jednotě naší. – Br. pokl. J. Chlupatý předčítá zprávu pokladní, z které vysvítá, že jednota má v pokladně schodek 2,93 zl. – Vzato
na vědomí. Br. náčelník předčítá návštěvu cvičení. – Schváleno. Br. knihovník oznamuje,
že počet výpůjček oznámí až při valné hromadě. Br. před. vzděl. odboru oznamuje, že
odbor usnesl se v době vždy 14ti denní uspořádat přednášku. I. přednášeti bude br.
Novotný „O výletě na Moravu“. II. br. Tomek V. „Z dějin Řeků“. III. br. Jugl „Jak prospívati
ve světě“. – Výborem schváleno.
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183.
Přikročeno k sestavení a určení valné hromady. Usnešeno, by valná hromada konala
se dne 28. ledna o 2hé hod. odp. s tímto pořadem:
1) Čtení zápisu o posledním valném shromáždění.
2) Zprávy činovníků: jednatele, náčelníka, pokladníka, knihovníka, správce
domu, vzdělávacího odboru a zábavního výboru.
Br. mist. dotazuje se, dá-li výbor na pořad nějaký návrh. Po delší debatě upuštěno od
stanovení návrhu výborem a na místo toho určen odstavec
3) Volby.
4) Volné návrhy.
5) Přednáška br. L. Novotnýho „O výletě sokolstva na Moravu v r. 1899“.
Za členy opětně přijati br. Al. Dvořák z Hostivice, br. Najman Jar. za činné a Rychtr
Ant. z Jenče za přispívajícího. Přikročeno k volným návrhům. Br. Nerad přimlouvá se za
učně, kteří nemohou platit příspěvky, by byli od placení osvobozeni. Usnešeno, by učňové
na příště příspěvky žádné neplatili. Dále usnešeno, by učňům byly vydány
184.
prohlášení pro rodiče, by jednota pro možný pád úrazu byla chráněna před možnými
následky. Br. Nerad dotazuje se stran 10ti zlatového podílu „národního podniku“, bude-li
jednota bráti nějaký úrok. Br. náčelník uvoluje se, že se ve věci té bude hledět dovědít
pravdy, a že ve schůzi příští věc tu objasní.
Tím schůze ukončena.
Za výbor

Šprunk Tonda, t. č. j.

6/1. 1900.
Zápis
o řádné valné hromadě, která konala se dne 28. ledna [1900] o 3tí hod. odp. za
přítomnosti 24 bratří a 3 hostí. Valnou hromadu za nepřítomného starostu zahájil br. mst.
L. Novotný. Zápis o minulém valném shromáždění čten a schválen. Přikročeno ku zprávám
činovníků. Br. jednatel předčítá zprávu jednatelskou, která schválena. Br. Jos. Chlupatý
předčítá zprávu pokladní a revizoru účtů, což vzato k vědomí a schváleno. Br. Kohoutek
jménem odboru přednáší zprávu vzděl. odboru, z které vysvítá, že odbor uspořádal v roce
minulém 5 přednášek a dnes že přednášeti bude br. L. Novotný „O výletě na Moravu
v r. 1899“. Zpráva vzd.
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185.
schválena, br. zpravodaji vzdány potleskem díky. Přikročeno ku zprávě br. náčel. Br.
náčelník praví, že v roku právě uplynulém nebyla účast při cvičení taková jako jiná léta.
Největší návštěva cvičení byla v červenci, a to 93 borci, a nejmenší v měsíci lednu 18 borců, všech cvičenců čítá jednota 18. Dále oznamuje, že jednota účastnila se jedním
družstvem veř. okrskov. cvičení v Radlicích. Zpráva br. náčelníka schválena. Br. knihovník
ve své zprávě uvádí knihy darované některými bratry do knihovny a praví, že proti roku
uplynulému četba o něco klesla, že letos bylo výpůjček 459, které čtlo 38 čtenářů. –
Valnou hromadou vzato k vědomí. – Dále vzata k vědomí zpráva předsedy záb. výb.
a správce domu.
Přikročeno k odstavci Volby. – Br. místost. uvádí, že jiná léta volena byla vždy několikačlenná komise k vypracování kandidátní listiny. Do komise navrženi jsou bratři: Tomek
M., Chvoj V. ml., Kozel K., Čermák J., Šprunk a Burgr P. Bř. Chvoj V. a Kozel volby se
vzdávají. Zvoleni tudíž bři Tomek M., Čermák J., Šprunk a Burgr, kteří volbu přijímají.
Po sestavení kandidátní listiny, kterou br. Tomek M. předčítá, přijat návrh, by se
volilo aklamací. – Br. mst. L. Novotný nechává pořadem hlasovati a zvoleni jsou bratři:
Starostou bratr Kos. Kalous, místostarostou br. L. Novotný, náčelníkem br. V. Tomek. Do
výboru zvoleni jsou bratři: 1. Chlupatý Jos., 2. Nerad Kar., 3. Jugl Ant., 4. Šprunk Ant.,
5. Čermák Jaroslav, 6. Chvoj Václ. ml.
186.
Za náhradníky zvoleni bři: 1. Kohoutek Jan, 2. Tomek M., 3. Burgr Pav., 4. Hájek V. Za
přehlížitele účtů bři: Pokorný J. a Pelc Jos. Zástupci do Č. O. S. zvoleni bři: Chlupatý Jos.
a Kalous Jos. Zástupci do župy Novotný L. a Chvoj V. ml. Předsedou vzdělávacího odboru
zvolen br. Kohoutek Jan. Předsedou zábavního výboru zvolen Tomek M.
Přikročeno k odstavci volné návrhy. Br. míst. poukazuje, že členové, kteří byli zvoleni
do komise pro založení družstva pro vystavění tělocvičny, doposavad nic nevypracovali,
dotazuje se proto, mají-li se znova nově zvoliti. O záležitosti této vzešla delší debata
jednak proti zřízení družstva, jednak pro zřízení. Br. místost. nechává hlasovat o jednotlivých vzešlých návrzích. Přijato většinou, by zřízen byl vzláštní spolek pro vystavění
tělocvičny. Do komise pro vypracování stanov zvoleni bratři: Nachtman V., Tomek V.,
Burgr P., Novotný L. a Pracný. Předsedou navržen a zvolen br. Novotný L.
Přikročeno k poslednímu bodu val. hrom., k přednášce br. L. Novotnýho „O výletě
Sokolstva na Moravu“, která s pozorností vyslechnuta. Po přednášce zahájen kratičký
rozhovor O útvaru krápníkovém. Br. Dlabač L. uvádí, jakým způsobem povstal útvar
krápníkový. Po vysvětlení br. Dlabače, jelikož se nikdo k slovu nehlásil, ukončil br. míst.
val. shromáždění.
28/1. 1900.

Za výbor

Šprunk Tonda, t. č. j.
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187.
I.
Zápis
o prvé výborové schůzi, která se konala dne 2/2. 1900 o 4té h. odp. za přítomnosti bratři:
Nerada, Jugla, Tomka V., Tomka M., Hájka, Kohoutka, Šprunka. Omluveni bratři: Burgr,
Chvoj, Novotný, Kalous. Neomluveni bři: Chlupatý, Čermák.
Schůzi předsedal br. náčelník V. Tomek. Přikročeno ihned k volbě nových činovníků a
zvoleni bratři: Jednatelem br. Šprunk Ant., pokladníkem br. Chlupatý Jos., správcem domu
br. Čermák Jar., knihovníkem br. Jugl Ant.
Místo IIho pokladníka neobsazeno, jelikož br. Nerad se vzdal. Přikročeno k volným
návrhům. Br. před. záb. výboru navrhuje, by byla zřízena řádná listina zvací. Po debatě
usnešeno, by do příští výborové schůze pozván též záb. výb. a by se seznam společně
vypracoval. Konečně usnešeno, jak má si záb. výb. při příští zábavě v různých věcech
počínati. Dále usnešeno, by br. jednatel dopisem požádal br. starostu, by i na dále věrně
při jednotě pracoval.
Zástupcem do okrskových schůzí navrženi do schůze příští tito bratři: za sbor
cvičitelský br. náčel. Tomek V. a prvý cvičitel, za výbor br. Hájek V. a br. místonáčelník.
188.
Br. náčelník navrhuje, by se zakoupily „Mythologie starých Římanů a Řeků“.
Usnešeno, jakmile spis ten vyjde, by se zakoupil. Na návrh bratra Jugla usnešeno, by se
„Věstníku sokolského“ odbírala jen 2 čísla. Tím schůze ukončena.
V Hostivici dne 2/2. 1900.

Šprunk Tonda, t. č. j.
Zápis

o schůzi výboru, která se konala dne 28/3 t. r. [1900] za přítomnosti bratří: Kalouse,
Jugla, Tomka V., Nerada, Chvoje, Kohoutka, Burgra, Čermáka Jar., Novotný. Omluven
Tomek M. Neoml. Chlupatý J. Přítomni byli členové záb. výboru Závora, Pracný, Chlupatý
T., Slaboch, Dvořák. Přikročeno k čtení zápisu, který schválen. Při čtení dopisu předčítá
br. j. petici místního učitelstva, v které žádá u zvýšení služného. Usnešeno, by starosta a j.
jménem výboru petici podepsali. Zároveň uloženo bratřím Novotnýmu a jed., by sboru
učitelskému dopsali, by též místní učitelstvo jednotu naši podporovalo. Brožurky o Třebíči
usnešeno vrátit. Na přípis Br. Bačkovského usnešeno odpovědíti, proč jako jindá objednaný spis nezaslal. Dopis br. Tůmy z Tachlovic vzat k vědomí. Dále předčítá br. j. prohlášení
jednoty pro učně, které výborem schváleno. Přikročeno ku zprávě br. náč., který
oznamuje, že jednota má se zúčastniti veř. cvič. okrskového v Jinonicích, statistiku že
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189.
oznámí ve schůzi příští, dále oznamuje, že činní členové budou střídavě se navštěvovati
v Liboci a v Hostivici. Konečně, že pořádán bude župní výlet do Třebenic o svátcích
svatodušních a druhý výlet že bude půldenní do okolí Tuchoměřic. Vzato k vědomí.
Br. Pracný oznamuje, že záb. výb. pořádal v masopustě věneček, čistý výnos činil 39 K
20 h. Schváleno. Br. Nerad na místě bratra pokladníka předčítá zprávu pokladní, z které
viděti jest, že hotovost činí 57 K 14 h. Schváleno. Br. Nerad navrhuje, by se příště pohlední lístky prodávaly levněj. Br. Novotný navrhuje, by se prodávaly po 4 kr. čili po 8 h.
a obchodníkům by se přenechaly za 7 h. za kus. Přijato. Br. Jugl předčítá účty za odebrané
knihy a že obdržel do knihovny darem od br. Vébra „Král Bídák“ a Macharovy básně.
Výpůjček za leden bylo 134, za únor 105. Br. starosta navrhuje, by se dárcům knih
provolalo „Na zdar“, což přítomnými učiněno. Po tom zpráva knihovníka schválena.
Br. Kohoutek oznamuje, že odbor vzděl. pořádal dne 11/3 přednášku „O mythologii
starých Řeků“, přednášel br. Tomek V., účast 13; dne 18/3. konána byla vycházka do
Chýně, kdež přednášel br. Kohoutek „Jak máme prospívati ve světě“, účast 54 a dále
stanovena přednáška na Břvech „O Jiř. Vaschinktonu“16. Br. Nerad poukazuje, proč raděj
nekonají se přednášky na Břvech neb v Litovicích, že v Chýni tím nic jednota nezíská.
Odpověděno, že již usnešeno příště přednášet na
190.
Břvech a pak v Litovicích. Za člena přijat Fiala Ant. ze Břvů za člena bezplatného. Přikročeno k volným návrhům. Za II. pokladníka opětně zvolen br. K. Nerad. Za učně na návrh
náčelníka přijati jsou: Hyml, Koza, Fiala, Černý, Dvořák V., Arnold Jos. Br. Jugl navrhuje,
by se daly tisknouti do knih napomenutí o řádném zacházení knihami. Schváleno.
Sestavení zvacího seznamu uloženo jednotlivým bratřím, by každý ve své obci osoby ku
zvaní vybral. Tím schůze ukončena.
Hostivice dne 28/3.

Šprunk Ant., t. č. j.
Zápis

o schůzi, která se konala dne 25/5. t. r. [1900] za přítomnosti bratří: Kalouse, Tomka V.,
Nerada, Novotnýho, Hájka, Čermáka J., Kohoutka, Jugla, Chvoje17 a nížepodepsaného.
Omluveni bři: Tomek M. Neomluven br. Chlupatý. Zápis o schůzi minulé čten a schválen.
Br. j. uloženo dopsat o stanovy „Dělnické akademie“, o konečné poznámky ku „Dějinám
Palackého“. Br. náčelník oznamuje, že nyní cvičí 19 členů čin., v m. lednu navštěvovalo
cvičení 62 čl., největší návštěva byla 14 borců, nejmenší 8 bor., průměr 10 bor.
V m. únoru 70 čl. v 6 hodinách, největší 14, nejmenší 10, průměr 11. V m. březnu 71 čl.
v 7 hodinách, největší 12, nejmenší 8, průměr 10. V m. dubnu 57 čl., největší 10,
nejmenší 7, průměr 8. Oznamuje, že konáno bude veř. cvič. okrskové dne 17./6. a župní
cvičení dne 24./6., prvé v Jinonicích, druhé v Břevnově. Navrhuje za učně Šafaříka Pavla
Štěp. a Vlčka z Litovic. Žádá, by byli vyzváni někteří členové ku návštěvě cvičení.
Br. knihovník oznamuje, že dne 10./4. obdržel

16
17

George Washington, první americký prezident.
Chvoj dopsán dodatečně tužkou.
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191.
od br. L. Novotnýho do knihovny tyto knihy: kalendář18 „Besedy lidu“, dva kalendáře „paní
a dívek českých“ na rok 1892 a 1895, Inemanovy a Švábovy kuplety, deklamace a žerty
a knížku divadelní „Maryša“. Výpůjček bylo […]. Oznamuje, že dal tisknouti oznámení do
knih. Br. Čermák, co správce domu oznamuje, že převzal seznam od br. Kohoutka.
Br. náčelník praví, že opět jest potřeba spravit jednu žíněnku. Usnešeno, až budou peníze,
by se nechala opět koží spraviti. Zpráva br. pokladníka pro nepřítomnost jeho odpadla,
uloženo br. jednateli, by br. pokladníka vyzval do schůze. Ze zprávy odboru vzděl. viděti
jest, že odbor uspořádal veř. přednášku v Chýni. Přednášel 8.4. p. P. Řidký 8/4
„O pěstování a šlechtění ovocných stromů“, přítomno. Přikročeno k jednání o výletě do
Třebenic. Jednateli uloženo dopsat župě, že členové naší jednoty pojedou z Litovic. Dále
povoleno 4 bratřím po 2 zl. na cestu. Br. knihovník dotazuje se, proč nedochází dále čas.
„Matice lidu“. Uloženo j. dopsat p. Urbánkovi. – Br. Čermák dotazuje se, jak si počíná
družstvo pro vystavění tělocvičny. Br. Novotný slibuje, že schůzi onu svolá. Tím schůze
ukončena. –
V Hostivici dne 25/5 1900.

Šprunk Tonda, t. č. j.
192.
Zápis

o schůzi výborové, která se konala dne 14/6 o 3tí h. odp. za přítomnosti bratři: Kalouse,
Novotnýho, bratří Tomků, Burgra, Čermáka, Chvoje, Jugla, Kohoutka, Nerada, Najmana,
Pracnýho, Chlupatýho. Omluven br. Hájek V. – Zápis o schůzi minulé čten a schválen.
Z dopisu čteny stanovy „Dělnické akademie“. Usnešeno, by jednota pro ten čas se nestala
členem „Dělnické akademie“ jednak, že nejsou peníze, a pak že Ď. ak. jest směru jednostranně politického. Br. náčelník praví, že jednota zúčastnila se župního výletu do Třebenic
9 členy. Br. knihovník oznamuje, že v měsíci květnu bylo 72 výpůjček. Vzato k vědomí. Ze
zprávy br. pokladníka viděti jest, že hotovost činí 3,64 K. Schváleno. Při volných návrzích
navrhuje br. j., by výbor pořádal v Sobíni veř. přednášku na oslavu památky M. Jana Husa.
Výbor návrh ten podporuje a ukládá vzděl. odboru, by pořádání přednášky vzal na sebe.
Tím schůze ukončena.
Za výbor Sokola
V Hostivicích dne 14/6.

18

Slovo kalendář doplněno dodatečně tužkou.
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193.
Zápis
o schůzi výboru, která se konala dne 18/7. t. r. [1900] za přítomnosti bratři: Kalouse,
Nerada, Jugla, Chlupatýho, Novotnýho19 a nížepsaného.
Zápis o minulé schůzi čten a po poznámce, že na župní slet vyplaceno bylo 5 K 60 h,
též schválen. Zaslaná zásilka od bratra Horálka byla br. starostou a br. místost. rozebrána.
Spis „Výslech, odsouzení a upálení M. J. Husa“ darován do knihovny br. starostou.
Br. Dusíkovi za dar (podobizna sboru cvičitelského Sokola „Podlipný“ ve Vídni) usnešeno
přípisem poděkovat. Zprávy činovníků ponechány do schůze příští. Jednateli uloženo
dopsat na časopis „Borec“, „Zdraví“ a panu Urbánkovi.
Zaslaný přípis o „Palackýho pamětním spisu“ uvolil se bratr jednatel vyřídit. Sokolského dne má se jednota účastniti v kroji občanském, členstvu ponecháno na vůli zúčastniti
se též v kroji. Jednateli se ukládá vyzvat členstvo oběžníkem. Taktéž uloženo vyzvat členy
ku návštěvě cvičení a ku placení příspěvků. Dále uloženo jednateli, by dopsal bratru Pelcovi, by odvedl peníze za odebrané pohlední lístky.
194.
Tím schůze ukončena.
Za výbor těl. j. Sokol

Šprunk Ant., t. č. j.

18/7 1900.
Zápis
o schůzi výboru, která se konala dne 19/8 1900 v místnostech spolkových za přítomnosti
bratři: Kalouse co předsedajícího, bratři Tomků, Nerada, Jugla, Čermáka, Najmana,
Kohoutka, Hájka a nížepsaného. Zápis o schůzi minulé čten a schválen. Přikročeno ku
zprávám činovníků. Br. j. oznamuje, že dopsal redakcím odebíraných časopisů, a sice:
Borci, Zdraví a p. Urbánkovi, by jednotě prominuli, že ten čas nemůže účty vyrovnat.
Z došlých přípisů usnešeno objednat jeden výtisk „Sokolské čítanky“ pro dorost. Br. starosta daroval předplatné na „Bibli kralickou“ a různé brožurky v obnosu 2 zlaté. Výborem
usnešeno na přípis jednoty Hradčanské výletu do Hostouně v kroji se zúčastniti. Tím
zpráva jed. vyřízena a schválena. Zpráva br. pokladníka musela býti pro nepřítomnost
odložena. Br. náčelník podá svou zprávu příště. Br. knihovník oznamuje, že obdržel knihy
od knihaře, účet že laskavě zapravil br. Nerad ze svého. Výpůjček bylo

19

Jméno Novotného doplněno dodatečně jiným písmem.
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195.
v červenci 27, v srpnu 91. Zpráva br. knihovníka schválena. Za člena přispívajícího přihlásil
se Alois Havlůj z Hostivice a Karel Houška za činného taktéž z Hostivice, oba za členy
přijati. Jelikož se nikdo k volným návrhům nepřihlásil, schůze ukončena.
Za výbor Sokola v Hostivicích

Šprunk Ant, t. č. j.

Hostivice dne 19/8. 1900.
Zápis
o schůzi výborové, která se konala dne 15./11 t. r. [1900] za přítomnosti bratři: Kalouse
co předsedajícího, Novotnýho, Jugla, Chlupatýho, Nerada, Kohoutka, Chvoje a bratři
Tomků. Nepřítomni br. Čermák J., Hájek Václ. a Burgr.
Br. náčelník praví k zápisu, že mu bude muset ještě tentokrát prominuto, že svou
zprávu není mu možno přednést. Výborem vzato k vědomí. Přikročeno po schválení zápisu
ku čtení došlých dopisů. Usnešeno zakoupit 100 kusů zálepek,
196.
které po doručení členové mezi sebou rozeberou. Br. jednatel dopíše firmě Zmatlík a Strachota v Nymburce. Časopis „Slovanský přehled“ usnešeno vrátit. Přikročeno ku zprávám
činovníků. Zpráva br. jednatele schválena. Ze zprávy br. pokladníka seznáno, že hotovost
činí 12 zl. a 2 kr. Zpráva pokladní vzata k vědomí. Br. náč. oznamuje, že vystoupil ze sboru
a taktéž i z jednoty br. Alois Dvořák, jeden z nejpilnějších to a nejvyspělejší borec. Dále
vystoupil z jednoty br. Závora Ant., který byl povolán k vojsku. Průměrně cvičí 10 borců,
hochů cvičí 4. Stěžuje se, že členstvo ztrácí nadšení ku cvičení, a praví, že by se mělo
nějak ku cvičení povzbudit. Taktéž i učňové od té doby, co byli napomenuti, nechodí do
cvičení. Br. Nerad praví, by se ti, kteří si po napomenutí staví hlavy, více ku cvičení nepouštěli. Br. knihovník oznamuje, že v měsíci září bylo 84 knih vypůjčeno a v měsíci říjnu
87 knih. Dále oznamuje, že přestal docházeti čas. Borec, dále že obdržel do knihovny
dodatečné poznámky k „Dějinám“ Palackého a předplacenou „Bibli kralickou“. Konečně
oznamuje, že sl. Chlupatá ztratila knihu „Václav z Michalovic“ a že obnos za knihu tu do
rukou br. knihovníka složila, a navrhuje, by se za ten obnos zakoupila tatáž kniha, ale ve
větším formátě a ilustrovaná, a dále by se dokoupila kniha totiž as dva sešity „Přivítán
kmet staropražský“ od Chocholouška. Usnešeno knihy ty zakoupit a br. Kohoutek uvoluje
se je obstarat.
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197.
Br. náčelník praví, že odbor „Nár. jed. severočeské“ hodlá pořádati „Mikulášskou
zábavu“ společně s jednotou naší. O čistý výtěžek že by se obě jednoty rovným dílem
rozdělily. Br. jednatel poukazuje, že jednoty sokolské mají pořádati podobné zábavy ve
smyslu vážném, že proto musí se k tomu přihlížeti, by se v pořad nevloudila nějaká
oddrhovačka. Po debatě o věci té přijat návrh br. náčelníka, by jednota naše pořádala
společně s odborem „N. J. sev.“ mikulášskou zábavu. Br. j. dotazuje se, je-li již zhotoven
zvací seznam. Br. předseda záb. výb. M. Tomek béře dotaz na vědomí a slibuje, že dotaz
ten ihned vyřídí. – Přikročeno k volným návrhům. – Br. náčelník navrhuje, by se poslal
br. Al. Dvořákovi do Řenčova přípis děkovací za veškerou činnost v jednotě. Uloženo
br. jed., by br. Dvořákovi dopsal. Br. M. Tomek za záb. odbor dotazuje se výboru, mají-li
se pořádat šibřinky. Výbor usnáší se, by se pořádání šibřinek ponechalo k vyřízení záb.
výboru, výbor správní že nemůže se o věci té usnášeti. Za členy opětně přistoupili bratři
Kácl Václ. a Příhoda Ant., kteří se vrátili z vojny. Za člena přihlásil se Jos. Čermák,
technický úředník z Prahy IV. čís. 170 Újezd a Jos. Horešovský z Jenečka, oba za
přispívající. Oba za členy přijati. Br. Černochovi usnešeno přípisem poděkovati za dar 5 zl.,
které jednotě věnoval počítaje v to příspěvky do 1./1. 1901.
198.
Tím schůze ukončena.
Za výbor těl. jed. Sokol

Šprunk Ant., t. č. j.

1915/1100.
Zápis
o schůzi výboru, která se konala dne 8/12. t. r. [1900] o 4. h. od. v šatně, z počátku
s odborem nár. jed. severočeské, kdež usnešeno, by se z čistého výtěžku společně
pořádané mikulášské zábavy zakoupilo jeviště ku hrám divadelním. K věci té mluvilo
několik řečníků, kteří ukazovali, že divadelní představení budou opětně vloženy na bedra
našeho činného členstva a to že pak bude přetíženo svými povinnostmi, a že tak může
nastati jakási ochablost ve cvičení, kterému jako nejpovinnějšímu a nejvlastnějšímu úkolu
cele věnovati se máme. Přes tyto však uvedené náhledy přijímá se návrh odboru národ. j.
sever., by se ono jeviště zakoupilo. Po této společné schůzi přikročeno k vlastnímu jednání
schůze naší, kterou zahájil br. star. Jos. Kalous za přítomnosti bři: Jugla, Tomka V., Tomka
M., Burgra, Čermáka, Najmana, Nerada. Omluveni bři: Hájek, Novotný. Neomluven Chvoj
a Chlupatý. – Zápis ze schůze minulé nečten, odloženo na příště. Br. náčelník předčítá
cvičební statistiku a rozbírá pořad příštího sletu všesokolského a navrhuje, by jednota
zakoupila ku
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199.
společnému šermu šavle. Potřebný výcvik se šavlemi obstará župa. Výborem povoleno
zakoupit deset šavlí. Br. náčelníku uloženo, by se v župě poptal, kde budou nejlevněji ku
koupení. – Br. knihovník oznamuje, že br. Kohoutek přinesl již doplněk ku knize „Přivítán“,
oznamuje, že v m. listopadu bylo výpůjček 108. Br. Nerad navrhuje, by se čas. „Zdraví“
více nepředplácel, což schváleno. Za člena přihlásil se JKos. Kloubek z Litovic za činného.
Výborem přijat. Br. M. Tomek dotazuje se, jak se má naložit se zvacím seznamem. Usnešeno, by se přečetl, a pak výborem schválen. Br. jed. oznamuje, že Jos. Čermák strážník
na dráze v Litovicích z jednoty vystoupil. Tím schůze ukončena.
Za výbor těl. jed. Sokol

Šprunk Ant., t. č. j.

198/1200.

[1901.]
Zápis
o schůzi výborové, která se konala dne 10/1 t. r. [1901] za přítomnosti bratři: Chluaptýho,
Nerada, Jugla, Chvoje V. ml., Tomka V., Tomka M., Burgra, Čermáka, Hájka, Pracnýho
a Novotnýho co předsedajícího.
Přikročeno ku čtení dvou zápisů. Br. Nerad praví, že
200.
výtěžek ze společně pořádané Mikulášské zábavy není počítán ku zakoupení společného
divadla, to že se má zakoupiti teprve z příštích zábav, k tomu účelu pořádaných. Br. náč.
opětně k zápisu praví, že šavle budou župou hromadně zadány, by tak se dostaly co
nejlaciněji. Po tém zápisy schváleny. Přikročeno k došlým dopisům. Br. jed. oznamuje, že
jednotu došly 2 volné vstupenky do „Šibřinek“ na Žofín, dále nabídka na hromadné předplatné čas. „V boj“ a že dále došly objednané zálepky, které se mají mezi členy rozprodati.
K rozprodeji uvolil se br. Pracný, cena stanovena na 5 h za kus. Vstupenky do Šibřinek
Sok. Menšího města pražského na Žofín a časopis „V boj“ se má členstvu nabídnouti.
Br. Chlupatý předčítá zprávu pokladní, z které viděti, že jednota v pokladně má 4 zl. 67 kr.
schodek. – Schváleno. Br. náčelník stěžuje sobě, že do schůze župního výboru nikdo se
nedostavil. Dle výkladu br. j. schváleno, že jednota, jelikož postrádá dosud stanov,
nevěděla, že má také do žup. výboru vysílati zástupce. – Br. knihovník oznamuje, že knihu
V. z Michalovic obdržel již do knihovny a že se z knihovny ztratila kniha „Děvče bezejmenné“. Usnešeno, by se dotyčné číslo jinou knihou nahradilo. Br. Pracný co zástupce
vzděl. odboru oznamuje, že odbor pořádal přednášku „O práci sokolské“. Přednášel br.
J. Najman a že k valné hromadě uvolil se přednášeti br. jednatel „O bitvě na Bílé hoře
a jejích následcích“. Vzato k vědomí. Br. Chvoj dotazuje se, jak se zvalo k posledně
pořádané přednášce a členské schůzi. Br. místostarosta praví, že jelikož zvaní oběžníkem
bylo vždy bezvýsledné, že se tentokráte zvalo na spolkových prknech. Br. před. záb.
výboru oznamuje, že bude pořádána dne 12/1. zábava, a žádá, jelikož několik členů záb.
výb. se odstěhovalo, by některý z výboru při vybírání pomohl. Vyřízeno.
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201.
Za člena přispívajícího přijat Vlček Ant. rolník ze Sobína. Přikročeno k stanovení pořadu
valné hromady. Valná hromada konati se má dne 27/1 o 2. h. odp s tímto pořadem:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Čtení zápisů z minulé val. hromady.
Zprávy činovníků.
Volby.
Volné návrhy.
Přednáška.

Volné návrhy. Br. Jugl navrhuje, by se opětně předplatil čas. „Borec“. Usnešeno
„Borec“ předplatit a dluhující částku zapravit. Br. náčelník navrhuje, by se župa uvědomila
o naší val. hromadě.
Tím schůze ukončena.
Za výbor těl. jed. Sokol

Šprunk Ant., t. č. j.

Hostivice dne 10/1. 1901.
202.
Zápis
o řádné valné hromadě těl. jed. „Sokol“ v Hostivici, která se konala 27. dne m. ledna 1901
o 2. h. odp. za přítomnosti 30 účastníků. Schůzi za nepřítomného bratra starostu zahájil
br. míst. L. Novotný delším proslovem. Přikročeno ku čtení zápisu z minulého valného
shromáždění, který schválen. Následovaly zprávy činovníků. Bratr jednatel předčítá zprávu,
která vzata k vědomí a schválena. Br. Chlupatý přednáší zprávu pokladní. Bratr Kozel
praví, zpráva pokladní není celá, že schází uvést ještě výtěžek z posledních zábav. Bratr
Chlupatý praví, že účty byly přehlíženy od přehlížitelů a že byly shledány v pořádku.
Br. míst. dotazuje se, jaká hotovost jest v pokladně. Po vysvětlení, které podal br. Chlupatý zpráva pokladní schválena. Přikročeno ku zprávě br. náčelníka V. Tomka. Br. náčelník
stěžuje sobě, že v roce právě uplynulém byla
203.
účast na cvičení slabá. Uvádí data statistická při cvičení a ku konci zmiňuje se, že jednota
účastnila se veřejného cvičení okrskového a župního a dvou výletů do Třebenic 9 účastníky
a na Moravu 2 účastníky. Br. Burgr uvádí, že br. náčelník zapomněl uvést, že jednota
zúčastnila se výletu do Hostouně. Br. náčelník praví, že letošním rokem konán bude slet
českoslovanského sokolstva a že tudíž povinností členstva činného jest, by cvičení řádně
navštěvovalo. Zpráva br. náč. schválena. Br. Jugl předčítá zprávu pokladní, v které uvádí,
že knihovna rozšířena byla […] svazky, na knihovnu věnováno 39 zl. 71 kr., výpůjček bylo
celkem 1 208 v to počítaje i odbor nár. jed. severočeské. Čtenářů úhrnem bylo 56.
Schváleno. Br. náčelník praví, že br. knihovník koná svou povinnost vzorně, a staví jej za
vzor členstvu. Br. Jugl praví, že tak jako bratr náčelník odmítl slova chvály br. jednatele na
svou osobu, tak že i on by to považoval za lichocení, což odmítá, že koná jen svou sokol-
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204.
skou povinnost. Přikročeno ku zprávě správce domu. Br. Čermák po vyzvání předčítá
seznam veškerého majetku jednoty. Schváleno. Přikročeno ku zprávě vzděl. odboru.
Br. předseda Kohoutek předčítá svou zprávu a delším úvodem přichází k seznamu pořádaných přednášek, kterých konáno bylo šest, přednášeli až na p. Řidkého vesměs členové
vzděl. odboru. Vzděl. odborem pořádány 3 vycházky a 2 členské schůze. Schváleno. –
Br. Tomek M. podává zprávu za zábavní výbor, která schválena. Přikročeno k odstavci
3tímu – volby: Br. Kohoutek navrhuje, by se zvolila 4členná komise k vypracování
kandidátní listiny. Návrh přijat a zvoleni do komise bratři: Linek Frant., Tomek M., Burgr P.
a Šprunk A. Po delší přestávce, v které vykonáno vypracování kandidátní listiny, předčítá
v pořadu osoby k volbě určené br. Tomek M. Br. místost. vyzývá přítomné, kdož by
hodnost na se vzíti nemínil, by se předem o volbě své vyslovil. Br. náčelník uvádí, že by
bylo lepší, kdyžby místo něho někdo mladší byl volen na místo náčelníka, z projevu však
přítomných účastníků vi205.
děti jest, že nepřejí si jiného náčelníka mimo br. V. Tomka. Br. Kozel praví, že není dobře
voliti opětně tytéž přehlížitele účtu, neboť opětně nedostavili se k valné hromadě, kdež
osobně mají podati zprávu svou. Činí protož návrh, by příště byli vyzváni do valné
hromady se dostaviti. Br. míst. praví, by bylo usnešeno, zda-li se volby konati mají lístky,
aneb aklamací. Navrženo, by se volba provedla aklamací, což jednohlasně přijato. Navržen
a zvolen: starostou bratr Jos. Kalous; místostar. br. Lad. Novotný; náčelníkem br. Václ.
Tomek.
Do výboru navrženi a zvoleni: 1.) br. Chlupatý Jos., 2.) br. Nerad Kar., 3.) br. Jugl Ant.,
4.) br. Šprunk Ant., 5.) br. Kohoutek Jan, 6.) br. Chvoj Václ.,
206.
7.) br. Vlček Ant a 8.) Čermák Jaroslav.
Náhradníky navrženi a zvoleni: 1.) Br. Linek Fr., 2.) Hájek Václ., 3.) br. Burgr P.,
4.) Tomek M.
Zástupci do val. hrom. „České obce sokolské“ navrženi a zvoleni br. Špaček Jan a Novotný
Lad.
Zástupci do župního výboru navrženi a zvoleni: bři: Šprunk Ant. a Chvoj Václ. ml.
Za přehlížitele účtu navrženi a zvoleni: bři: Pelc Jos. a Pokorný Jan.
Bratr místostarosta jménem nově zvolených děkuje za důvěru a žádá členstvo, by
výbor byl, jak náleží, podporován. Konečně praví, by se ještě provedla volba předsedy
vzděl. odboru a předsedy zábavního výboru, zároveň vysvětluje, jakým způsobem doposavád se ony odbory doplňovaly.
Za předsedu vzdělávacího odboru navržen a zvolen br. Kohoutek Jan.
Za předsedu zábavního výboru navržen a zvolen br. Tomek M.
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207.
Přikročeno k odstavci volné návrhy. Br. Špaček v delší řeči praví, že zajisté nám velmi
na tom všem záleží, jak asi jednota naše zúčastní se na příštím sletu všesokolském v Praze, a navrhuje, by se o sletu tom, jak náleží, pohovořilo. Br. náčelník praví, že jednota
naše má na sletu ukázati veškerý pokrok své doposavádní činnosti, a uvádí v delší řeči
vznik myšlenky Tyršovy, jež měl vždy za vzor řecké olympiády, a že tentokráte slet sokolský konati se má as v duchu těchto olympiád. Br. Špaček praví, že účastnění se na sletu
vyžadovati bude velké oběti peněžité a tu že by bylo dobré, by jednota naše obrátila na
své příznivce, by v tak dobrém úkolu byla podpořena, on že by byl sám ochoten ony příznivce obejít. Br. míst. ku slovům br. Špačka praví, že jednota jako posud své chudší
členstvo podpoří. Br. Najman praví, že by bylo dobře zaříditi základ výletní. Br. Nerad
opětně praví, by se k účelu
208.
tomu mezi členstvem přispívajícím učinila sbírka. Br. Kozel základu tomu činí první příspěvek 2 m korun. Br. Chlupatý Jos. navrhuje, by se ihned zvolil někdo, kdo by podobné
sbírky vedl. Po delší debatě usnešeno na návrh br. Najmana zaříditi trvalý základ výletní
a k tomu účelu povoleno věnovati z pokladny 30 korun. Br. T. Chlupatý ku slovům
br. Špačka praví, že členstvo tak jako posud hradilo sobě výlohy v podobných případech
samo, tak také že i na příště výlohy, které vzniknou sletem, samo ponese.
Jelikož se k volným návrhům již nikdo nehlásil, přikročeno k odstavci poslednímu,
a to k přednášce bratra jednatele „O bitvě na Bílé hoře a její následcích“. Po přednášce
zmiňují se br. Tomek V. a Jugl, proč byla válka na Bílé hoře prohrána a co bylo toho příčinou.
Br. míst. děkuje za pozornost a ukončuje schůzi.
Za výbor těl. j. Sokol

Šprunk Ant. t. č. j.

27/1. 1901.
209.
I.
Zápis
o řádné výborové schůzi, která konala se 3. dne měsíce února t. r. [1901] za přítomnosti
bratři: Nerada, Chlupatýho J., Hájka V., Kohoutka, Jugla, Čermáka, Burgra, Novotnýho
a podepsaného. Schůzi zahájil a předsedal br. L. Novotný. Neomluveni bratři: Kalous,
Tomek V., Tomek M., Vlček A., Linek, Chvoj. Zápis o schůzi minulé čten a schválen.
Přikročeno k volbě činovníků. Jednatelem navržen a zvolen Šprunk Ant., pokladníkem
Chlupatý Jos., jeho zástupcem Chlupatý Tom., knihovníkem Jugl Ant., hospodářem
Čermák Jar., archivářem Dlabač L.
Br. Burgr oznamuje, že do záb. výboru doplnění byli bratři: Pracný, Kácl, Slaboch,
Čermák, Chlupatý T., Burgr. Schváleno. Dále oznamuje,
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210.
že čistý výnos poslední zábavy činí 65,63 zl., z toho odpočteno na spolkový buben 2,63 zl.
Schváleno. Br. Čermák oznamuje, že žíněnky jsou potřeba opravit. Br. Chlupatý a Burgr
uvolují se, že darují na potažení žíněnky každý kůži. Usnešeno zakoupit mořskou trávu
a žíněnky opravit. Br. míst. praví, že by se příště na místě čas. „Šípy“ mohl předplatit
„Švanda dudák“ a že by pro tentokrát čas. „Šv. dud.“ uvolil se jednotě po přečtení darovati. S díky výborem přijato a schváleno.
Tím schůze ukončena.
Za výbor těl. jed. Sokol v Hostivicích
3/2 1901.

Šprunk Ant., t. č. j.
211.
Zápis

o schůzi výboru, která konala se v neděli dne 25. m. března t. r. [1901] za předsednictví
bratra L. Novotnýho. Přítomni byli bratři: Novotný, Linek, Tomek M., Čermák, Jugl,
Kohoutek, Najman, Nerad, Burgr, Chlupatý Jos. a podepsaný. Omluven br. Tomek V.
Neomluven br. starosta, Hájek, Vlček.
Přikročeno ku čtení zápisu z minulé valné hromady a z poslední schůze výborové.
Oba zápisy schváleny. Br. Kohoutek praví, že darovanou kůže bratrem Burgrem, jelikož
jsou již žíněnky spravené, uloží. Br. místost. praví, jestli se scházející omluvili, a jestli ne,
by byli pokutováni. Došlý „Věstník župní“ usnešeno předplatiti, zbývající čísla jsou mezi
členy rozebrány. Na dopis sokola Vídeňského uloženo jednateli odpověditi v tom smyslu,
že jednota osm zlatých za špičky doutníkové zapravila. Dále povoleno zakoupení do
knihovny „Rukověť
212.
života spolkového“, „Sborník sokolský“. Jednatel dále žádá, by bylo zakoupeno: jednací
protokol, 200 kusů obálek a papíru a 100 kusů sokolských dopisnic. Povoleno zakoupiti. –
Přikročeno ku zprávě náčelnické. Br. Najman za sbor cvičitelský oznamuje, že ve schůzi
okrskové bylo usnešeno, první neděli v květnu červnu konáno bude župní veřejné cvičení,
do té doby že jest každá jednota povinna pořádati domácí veřejné cvičení a jednu schůzi
manifestační o sletu. Toto veř. cvič. domácí povinna je jednota okrsku oznámiti. Dále
konána bude do Tuchoměřic okrsková vycházka s veřejnou přednáškou „o povinnostech
sokolských“. Usnešeno pořádání veř. cvič. a schůze manifestační má se ponechati sboru
cvič. a odboru vzděl. Br. knihovník oznamuje, že v m. lednu bylo výpůjček 163, v m. ún.
178. Vzato k vědomí. Br. před. vzděl. odboru oznamuje, že po schůzi výboru konati se má
schůze s rozhovorem „O sletu všesokolském“, 14/4 vycházka na Břve, dále že se má
uspořádati spolu s nár. jed. sev. veř. přednáška „O právu domovském“. Vzato k vědomí.
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213.
Přikročeno k odstavci zpráva br. pokladníka: Br. Nerad praví, že odbor nár. jed. sev.
věnuje na knihovnu 30 K a přeje si, by společně se vzděl. odborem byly knihy vybrány.
Schváleno. Br. Nerad navrhuje, by výbor povolil k oné částce dalších 10 K co přídavek.
Br. místost. praví, že až podle toho, jaké knihy budou vybrány, by se pak ještě něco
přidalo. Br. jednatel praví, že ve zprávě jednatelské při valné hromadě nár. jed. sever.
uvedeno bylo slovo „tendenční“, týkající se knihovny naší, a že by bylo záhodno požádati
výbor n. j. sev., by slovo to ze zprávy oné škrtl. Br. místost. praví, že se o to postará,
pakliže skutečně jednatel o našich spisech ve zprávě své vyjádřil, by slovo to bylo škrtnuto. Pokladní hotovost činí 119 K 52 h. Schváleno. Br. správce domu praví, že hrazda
a žíněnky jsou již spravené. Schváleno. –
Za čin. člena přijat Novák Rudolf. Volné návrhy. Br. Jugl navrhuje, by se daly knihy
vázat.
214.
Br. Nerad praví, by se knihy daly vázat až se nové zakoupí. Schváleno. Tím schůze
ukončena.
Za výbor tel. jed. Sokol
Hostivice 25/3.

Šprunk Ant., t. č. j.
Zápis

o schůzi výborové, která se konala dne 17. m. dubna t. r. [1901] za přítomnosti bratři:
Chlupatýho, Jugla, bratři Tomků, Nerada, Najmana, Kohoutka, Novotnýho a nížepsaného.
Omluven br. Hájek, Čermák, Chvoj, Kalous, Vlček a Linek. Schůzi předsedal br. mst.
L. Novotný. Přikročeno ku čtení zápisu. K zápisu praví br. Nerad, že pan tajemník „Nár.
jednoty sever.“ určitě přijde, den však že ještě není stanoven. Br. jed. praví, že
215.
do Vídně odpověděl, že špičky již dávno jsou zapraveny. Na přípisy p. Doležala z Arka ve
Švýcarsku stran zakoupení sokolských odznaků usnešeno zakoupit 50 kusů po 2 kr.
a 3 kusy na pas po 15 kr. Přikročeno k odstavci zpráva br. pokladníka, který praví, že
zprávu podá příště. Br. Najman za sbor cvič. oznamuje, že se konati bude veřejné cvičení
okrskové dne 27./5. ve Středoklukách, dále praví, jelikož máme v dispozici dosti velké
místo k veřejnému cvičení župnímu, dán prý mu byl pokyn, bychom se o veřejné cvičení
župní ucházeli. Br. míst. praví, by se o tak velmi důležité věci důkladně pohovořilo a pak by
se podal určitý návrh. Po vzniklé debatě usnešeno, by br. Nerad a Chlupatý došli
k p. vrchnímu do Jenče požádati o propůjčení místa, a pakliže žádost příznivě bude vyřízena, by se teprve dopsalo župě, že jednota naše ochotna jest vzíti na se pořádati župní
veř. cvičení. K tomu přijat dodatek br. náčelníka Tomka, že v pádu, kdyby se přihlásila jiná
jednota, že
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216.
my jsme ochotni dáti druhé jednotě přednost. Br. knihovník oznamuje, že v m. březnu bylo
138 výpůjček, knihy darovali: pan učitel Sajfrt „Učitel a škola“, pan Hlavata „Epištoly pro
lid“, „O době husitské“ a „Lázně sedmihorské“, br. L. Novotný od Sv. Čecha „Jestřáb
kontra Hrdlička“, „Báby a báby“ od Nerudy; dále oznamuje, že vzděl. odbor již vybral
knihy, které musí však výbor schváliti, by se mohly ihned zakoupiti. Usnešeno, by knihy se
zakoupily a by se z pokladny k obnosu od Odboru nár. jed. sev. přidalo ještě 10 K. Knihy
zakoupiti uvolil se br. Jugl. Dále usnešeno, by se předplatila „Libuše“. Br. Kohoutek
oznamuje, že vzděl. odbor na pozvání pořádati bude ve Středoklukách veř. přednášku
21./4., přednášeti bude br. Novotný „O druhém výletě na Moravu“, dne 28/4 konána bude
na Břvech přednáška „O rozdělení lidského plemene dle barvy pleti“. Přednášeti bude
br. Kohoutek. Při členské schůzi konané dne 25/3. přednášel br. Najman „O příštím sletu
všesokolském“. Vzato k vědomí.
217.
Za členy byli přijati Opic Vilém, Škvor Alois, Dusík Štěpán, vesměs za členy činné.
Br. jednatel předkládá zálepky, které měl k rozprodání br. Pracný, a praví, že si je opětně
někdo musí vzíti k rozprodání. Br. Nerad uvolil se zálepky rozprodati. Jelikož se nikdo
k volným návrhům nehlásil, ukončil tím br. Novotný schůzi.
Za výbor

Šprunk Ant., t. č. j.

V Hostivici dne 17/4. 1901.
Zápis
o schůzi výboru, která se konala ve středu dne 22/5. [1901] za předsednictví starosty br.
J. Kalouse a za přítomnosti bratři: Novotnýho, Chlupatýho, Najmana, Kohoutka, Čermáka,
Jugla, Nerada, Tomka V. a podepsaného. Omluven br. Vlček. Neomluveni
218.
bratři: Tomek M., Hájek V. a Linek Fr. – Zápis o schůzi minulé čten a schválen. Přikročeno
ku zprávám činovníků. Zpráva br. jednatele vzata k vědomí. Na dopis odboru hospodářského usnešeno na slet všesokolský zapůjčiti hrazdu, bradla, koně, stojany ku skoku a dva
můstky. Br. náčelník oznamuje, že místonáčelníkem zvolen br. Jar. Najman, a uvádí
návštěvu za uplynulé měsíce. Jelikož dosavadní člen Pavel Arnold cvičení nenavštěvuje
a příspěvky dluhuje, uloženo br. jednateli, by jej uvědomil přípisem, že jest ze seznamu
členů vyškrtnut. Br. náčelník oznamuje, že jednota zúčastní se okrskového cvičení
v Středoklukách. Br. Novotný dotazuje se, kdo dopraví nářadí do Středokluk. Uloženo
bratru jednateli, by se jednoty Středoklucké doptal stran nářadí, zdali naše jednota je
povinna nářadí tam dopraviti. Zpráva br. náčelníka schválena. Přikročeno ku zprávě
br. pokladníka, z které vysvítá, že jednota má čistého jmění 111 K 39 h. Schváleno.
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219.
Br. knihovník oznamuje, že v měsíci dubnu bylo 90 knih vypůjčeno. Do knihovny
obdržel od br. L. Novotnýho čas. „Švanda dudák“, dále předplacenou „Libuši“, od tajemníka Nár. jed. sev. brožuru „O novém zákoně domovském“ a že zakoupil knihy v obnosu
42 K, a to 15 již vázaných a ostatní že dodal knihaři do vazby. Všech zakoupených knih
jest 26. Br. Kohoutek podává zprávu za vzděl. odbor, oznamuje, že dne 21./4. konána byla
odborem ve Středoklukách veř. přednáška. Přednášel br. L. Novotný „O druhém výletě na
Moravu“. Dne 28/4. společně s odborem „Nár. jed. severočeské“ konána veř. před.
„O právu domovském“, přednášel tajemník ústředního výboru „N. jed. sev.“ z Prahy. 5/5.
br. Kohoutek na Břvech veř. před. „O rozdělení lidského plemene dle barvy pleti“.20 Vzato
k vědomí. Přikročeno k volným návrhům. Bratr Nerad předkládá různé vzory pohledních
lístků a navrhuje, by jednota společně s poštmistrem jich 100 kusů21 objednala. Usnešeno,
by se na pohlední lístek dal dvůr, zámek a
220.
kostel a by jednota 500 kusů a pan poštmistr též 500 kusů objednala. Na okrskové cvičení
do Středokluk povoleno cvičencům připlatit po 1 K 20 h. Příští schůzi usnešeno svolat na
všední den před žup. sletem. Br. Jugl dotazuje se, proč asi nedochází jednotě dokončení
„Bible kralické“ od Horálka. Po vysvětlení uloženo jednateli, by br. Horálkovi dopsal. Jelikož
mělo se přikročiti k odstavci přijímání nových členů, vyzváni byli přítomní bratři, by schůzi
opustili, která prohlášena br. míst. L. Novotným za tajnou. Jednáno o přijetí p. J. Malýho
z Litovic, který za člena nepřijat. Br. j. uloženo p. Malýmu dopsat. Tím schůze ukončena.
Za výbor těl. jed. Sokol

Šprunk Ant., t. č. j.

22/5.
221.
Zápis
o schůzi výboru, která se konala dne 6/6. [1901] za přítomnosti bratři: Novotnýho co
předsedajícího, Jugla, Tomka V., Najmana, Hájka, Kohoutka, Nerada a podepsaného.
Omluven br. Tomek M. a Linek. Neomluveni bratři: Kalous, Vlček, Čermák, Chlupatý. Po
dotazech br. Jugla a Novotnýho zápis schválen. Přikročeno ku čtení dalších dopisů. Na
přípis finančního výboru pro slet všesokolský usnešeno, by byl napsán oběžník s vybídnutím členstva, by sobě slavnostní legitimace a vstupenky ku sletu předem zakoupili. Jelikož
br. pokladník je nepřítomen, přikročeno ku zprávě br. náčelníka, z které vysvítá, že cvičení
okrskového zúčastnilo se 9, cvičení župního 14 borců že se zúčastní 15 b. Br. jednateli
uloženo, by jednotu dodatečně přihlásil ku župnímu veř. cvičení a zároveň by jednotu
omluvil, proč tak pozdě se přihlásila. Br. knihovník

20
21

Břevská přednáška vepsána dodatečně.
Opraveno na 1 000 kusů.
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222.
oznamuje, že v m. květnu bylo 54 knih vypůjčeno. Na slet župní povoleno členstvu
činnému připlatit po 2 K, ku sletu pak všesokolskému povoleno zakoupiti pro členy činné
předem slavnostní legitimace. Tím schůze ukončena.
Za výbor těl. jed. „Sokol“ v Hostivicích
6/6. 1901.

Šprunk Ant., t. č. j.
Zápis

o schůzi výboru, která konala se dne 23. června t. r. [1901] za přítomnosti bratři: Kalouse
co předsedajícího, Jugla, Chlupatýho, Najmana, Chvoje V. ml., Čermáka, Nováka St.
Kohoutka,22 Nerada, Špačka a podepsaného. Neomluveni a nepřítomni bratři Linek Fr.,
Novotný L., Kohoutek J., Hájek V.
Zápis o schůzi minulé čten a schválen. Na přípis hospodářského odboru sletového
usnešeno, že nářadí odveze br. Chlupatý a přiveze br. Kalous. Br. místonáč. oznamuje,
223.
že župního veř. cvičení zúčastnilo se 13 borců. Oznamuje, by jednota přihlásila blízký počet
účastníků přednostovi stanice, a že hostinský v nádraží v Brusce jest ochoten účastníkům
sletu připravit oběd v ceně 35 kr. Jednateli uloženo, by přednostovi počet účastníků
přihlásil, rozhodnutí o obědech ponechává se členstvu. Bratr pokladník oznamuje, že
hotovost jednoty činí 5 K 80 h. Vzato k vědomí. Br. Jugl oznamuje, že knihy dal do vazby.
Přikročeno ku zprávě vzděl. odboru. Přítomný nově zvolený zapisovatel odboru br. St.
Novák oznamuje, že odbor usnesl se pořádati oslavu Husovu dne 5./7., a to tím způsobem, že při hranici, která bude na rozcestí Sobín – Břve, promluví br. Najman, dále že
v neděli konán bude rozhovor pro členstvo a dorost. Oznamuje, že oslavy zúčastní se též
odbor nár. jed. severočeské. Br. Kohoutek navrhuje, by se v den oslavy osvětlila tělocvična, na místo zřízení hranice. Návrh tento byl zamítnut. Přikročeno k volným návrhům.
Navrženo a povoleno znovu opravit tabulku do průvodu sletového. Panu Svobodovi
povoleno 1 zl. cestného k dopravení cvič. obleků.
224.
Br. jed. poukazuje na nepořádek s obleky cvičebními v šatně. Ponecháno k vyřízení do
schůze příští. Odznaky co dárek kabátových usnešeno prodávat po 6 h, k pasům pak po
40 h. Tím schůze ukončena.
Za výbor těl. jed. Sokol v Hostivicích
V Hostivicích dne 23./6.

22

Dopsán dodatečně.
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Zápis
o schůzi výboru těl. jed. „Sokol“ v Hostivici, která konala se dne 29/8 t. r. [1901] za
přítomnosti bratří: Novotnýho, Tomka V., Jugla, Hájka, Najmana, Chlupatýho, Nerada,
Kohoutka a podepsaného. Schůzi zahájil a řídil br. Novotný. Zápis po přečtení schválen.
Přikročeno ku čtení došlých dopisů. Zaslané věcné losy […] ponechány do schůze příští
k rozprodání. Jeden kus zakoupil
225.
bratr Novotný. Peníze i losy převzal br. pokladník k uschování. Spis „Zlatá Praha sokolstvu“
usnešeno zakoupiti převzal si br. Nerad. Spis „III. slet všesokolský“ usnešeno odbírati.
Br. Najman béře sobě pro list mezi bratry peníze vybírati. Br. pokladník uvádí, že jednota
jest dlužna 6 K 83 kr.23 Vzato k vědomí. Br. náčelník praví, že data statistická nemůže
uvést. Při sletu IV cvičilo 15 borců, při průvodu účastno bylo 17 bratři v kroji občanském,
dále účastnilo se 15 bratři. Br. Kohoutek oznamuje, že br. Chlupatý daroval kůži na
žíněnku. Br. knihovník oznamuje, že v měsíci červenci bylo 57 výpůjček. Br. Nerad oznamuje, že jednota má již objednané pohlední lístky v ceně 30 K 60 h, které br. Nerad za
jednotu zaplatil. Tím dluhuje naše pokladna 37 K 43 h. Vzato k vědomí. Br. Nerad
navrhuje, by se br. Černý J. přepsal za bezplatného. Schváleno. Dále navrhuje, by jednota
konala výlet do Řenčova.
226.
Ponechává se sboru cv. k vyřízení. Br. Nerad oznamuje dále, že zdejší ženský odbor „Nár.
jed. severočeské“ hodlá věnovati jednotě stuhu na prápor, a protož dotazují se, jakým as
pořadem odevzdání to mělo by se provésti. Navrženo a schváleno, by slavnost ta konala
se odpůldne a večer taneční zábava.
Tím schůze skončena.
Za výbor těl. jed. Sokol v Hostivici
Hostivice 29/8.

Šprunk Ant.
Zápis

o schůzi správního výboru, která se konala dne 5/11 [1911] za předsednictví bratra míst.
L. Novotnýho a za přítomnosti bratři: Nerada, Najmana, Kohoutka, Čermáka J., Hájka,
Jugla, Tomka V. a podepsaného.

23

V zápise jsou uvedeny chybně jednotky staré i nové měny – v roce 1900 byly zlaté a krejcary nahrazeny korunami a haléři.
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227.
Omluven bratr starosta, neomluveni bratři: Chvoj V., Tomek M., Chlupatý Jos, Linek Fr.
Přikročeno ku čtení zápisu, který schválen. Při čtení dopisu vyřízeno zaslané pozvání do
val. hrom. Č. O. S. tím, by se zaslalo br. starostovi, v případě, že by nemohl do val. hrom.
Č. O. S., by se pověřil br. Träger. Čas. „Vyšehrad“ má se vrátit. Přikročeno ku zprávám
činovníků. Zpráva br. jednatele vzata k vědomí. Zpráva br. pokladníka odložena pro
nepřítomnost br. pokladníka. Br. knihovník oznamuje, že výpůjček bylo za m. říjen 50,
vzato k vědomí. Br. náčelník praví, že v m,. září navštívilo cvičení 54 borců v 6 h, prům. 9.
Při slavnosti odevzdání stuhy na prápor účastno bylo 11 bratři v kroji. Vzato k vědomí.
Přikročeno ku zprávě odboru vzdělávacího. Br. Kohoutek praví, že odbor vypracoval pořad
slavnosti dle přání výboru následovně: 1. Proslov; 2. Přednáška o hesle „Ni zisk ni sláva“
(přednášel br. Š. Träger z Prahy VII); 3. koncert kapely br. Rybáře a večer taneční zábava.
228.
Slavnost konala se 27. října. Přítomno bylo 150 hostí a 20 bratří ze Smíchova, za které na
rozloučenou promluvil br. K. Vaníček. Dne 1/11 zahájen u nás běh cvičitelský III. okrsku
přednáškou br. Trägera „O organisaci sokolské a o našich velikánech Fügnerovi a Tyršovi“,
účast 31 bratří. Vzato k vědomí. Přikročeno k odstavci volné návrhy. Br. Kohoutek tlumočí
návrh vzděl. odboru, by výbor vyzval občanstvo k přistoupení do jednoty naší. Br. Najman
opětně navrhuje, by se občanstvo vyzvalo jen novinami a ne přípisy. Po krátkém hovoru
přijat návrh vzděl. odboru a zvolena komise k propracování onoho návrhu sestávající
z bratři: L. Novotnýho, Chvoje V. ml., Vyšína Fr. a Šprunka. Br. jed. navrhuje, by se
br. Trägrovi přípisem poděkovalo [za] konání dvou přednášek. Schváleno. – Taktéž usnešeno poděkovati dámskému odboru za věnování stuhy na prápor. Br. Nerad praví, by se
zakoupila schránka na onu stuhu. Uloženo br. Kohoutkovi, by onu schránku zakoupil. Dále
usnešeno, by obnos, který
229.
měl být věnován na zakoupení bubnu, obrácen byl ke koupení trubky. Br. Kohoutek
jménem vzděl. odboru navrhuje, by se urovnal majetkový poměr mezi naší jednotou
a odborem „Nár. jed. severočeské“ stran jeviště. Br. Novotný uvoluje se, že do příští
schůze přinese návrh společné smlouvy k propracování. Do okrskové schůze, která konati
se bude 17/11, bude vyslán br. Jugl. Br. Jugl dotazuje se, proč nedochází „Libuše“.
Vyšetřeno, že „Libuši“ br. pokladník nepředplatil, a usnešeno, by se dodatečně předplatila.
Tím schůze ukončena.
Za výbor těl. jed. „Sokol“
5/11 1901.

Šprunk Ant., t. č. t.
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[230.]
Zápis
o schůzi výboru, která se konala dne 22. prosince t. r. [1901] za přítomnosti bratří:
Kalouse co předsedajícího, Novotnýho, Chlupatýho, Jugla, Tomka V., Tomka M., Chvoje,
Hájka a podepsaného. Omluven br. Kohoutek, Čermák. Neomluven Linek, Najman.
Br. jednatel předčítá zápis o schůzi minulé. Br. Jugl dotazuje se, proč nedochází Libuše.
Br. Chlupatý uvádí, proč „Libuše“ nebyla předplacena. Usnešeno, by dodatečně byla
předplacena. Mezi došlými dopisy vyřízen přípis přátel starožitností tím, že bratr starosta
věnoval obnos 2 K 60 h na zakoupení protestního listu proti upálení M. Jana Husa.
Br. Chlupatý předčítá zprávu pokladní, z které vysvítá, že v pokladně jest schodek.
Usnešeno tudíž, by členstvo bylo vyzváno k zapravení příspěvků. Br. knihovník oznamuje,
že za m. listopad bylo 149 výpůjček. Br. Novotný daroval do knihovny sebrané spisy
231.
„básně od Štulce“ – „Beseda“ český salonní tanec od Linka – „Povšechný gratulant“ –
Zdraví a krása – Diftiritist. Vzato k vědomí. Br. náčelník oznamuje, že v m. list. bylo
65 borců v 8 h., prům. návštěva 8 b., největší 12, nejm. 6 b., žáků 5. Schváleno. Vzato
k vědomí. Br. Šprunk oznamuje za odbor vzdělávací, že konány byly tři přednášky, a to
3/11 přednášel br. Š. Träger „O organisaci sokolské a našich velikánech“, účastno 30 posluchačů. 17/11 před. br. A. Šprunk „O Číňanech“, účastno 25 posluchačů. 1/12. přednášel
br. Š. Träger „O K. Havlíčkovi“, účast 43 posluchačů. Vzato k vědomí. Usnešeno, by valná
hromada konala se 26/1. o 3tí hod. odpůldne s tímto pořadem:
1. Zahájení valné schůze.
2. Čtení zápisu z minulé valné schůze.
3. Zprávy činovníků, a to: jednatele, náčelníka, pokladníka, přehlížitelů účtů,
knihovníka, správce domu, vzděl. odboru a záb. výboru.
4. Volby. Starosty, jeho nám., náčelníka, osmi
232.
členů výboru, čtyř náhradníků, přehlížitelů účtů a zástupců do ž., do Č. O. S. a do župní
val. hromady. Schůzi výborovou usnešeno svolati dne 22/1. Na návrh br. náčelníka přijati
za členy: Mašek V. úředník na dráze, Hladík V., Bebr Al. úředníci tamtéž, Sajfrt Al. učitel
zde, Vebr V. strojník v Nových Dvorech, Sajfrýd Fr. úř. v Jenči, Macourek Fr. v Brodcích.
Tím schůze ukončena.
V Hostivicích dne 22/12 1901.

Šprunk Ant., t. č. j.
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[1902.]
Zápis
o schůzi výboru, která konala se dne 22/1 1902 za přítomnosti bratří: L. Novotnýho co
předsedajícího, bratří Tomků, Jugla, Nerada, Čermáka, Chlupatýho a Kohoutka. Zpráva
jednatelská odložena an jednatel pro churavost omluven. Ze zprávy pokladní viděti je, že
na hotovosti je
233.
84 K 26 h. Vstupné, které zaslal p. Kozák 2 K, věnováno na zakoupení trubky. Br. knihovník oznamuje, že obdržel již „Libuši“. Půjček bylo v prosinci 173. Vzato k vědomí.
Br. Čermák navrhuje, by se dala bradla do správy. Usnešeno, by se br. Vindyši dopsalo,
mnoho-li by žádal od správy. Přikročeno k volným návrhům. Br. Nerad praví, že by
zastaveno bylo zasílání dojatě čas. Sokol a Věstník sokolský. Usnešeno, by jednota předplatila čas. Švanda dudák. Br. Chlupatý oznamuje, že z jednoty se odhlásil br. Mašek V.
Tím schůze ukončena.
Za výbor těl. jed. „Sokol“

Šprunk Ant., t. č. j.

Hostivice dne 22/1 1902.
234.
Zápis
o řádné valné hromadě, která konala se dne 26. ledna 1902 za přítomnosti dvaceti dvou
účastníků. Valné shromáždění zahájil a řídil br. starosta Jos. Kalous. Přikročeno ihned ku
čtení zápisu z minulého valného shromáždění, který čten a schválen. Br. jednatel předčítá
zprávu jednatelskou, která s potleskem vzata k vědomí. Za nepřítomného pokladníka
předčítá zprávu pokladní jeho náměstek Chlupatý Tomáš, z které viděti, že vydání za rok
1901 činí 367 K 98 h, příjem 452 K 24 h, hotovost v pokladně 84 K 26 h. Zároveň uvádí,
že přehlížitelé, kteří opětně nejsou přítomni, shledali vše v pořádku. Vzato k vědomí
a schváleno. Br. knihovník uvádí, že knihovna rozmnožena byla 46 spisy. Na knihovnu
věnováno bylo 83,86 K, cena knihovny jest 893,36 K, výpůjček bylo v uplynulém roce
1 207, čtenářů bylo 51. Schváleno. Br. míst. L. Novotný vyslovuje br. Juglovi vřelé poděkování za vzorné vedení knihovny.
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235.
Br. náčelník praví, že návštěva cvičení není větší jak roku loňského, že však přípravy
ku sletu udržovaly členstvo při pilnosti. V roce minulém bylo úhrnem 782 borců v 76 hodinách, průměr byl 10 borců. Jednota zúčastnila se okrskového a župního veř. cvičení a sletu
všesokolského, v průvodu 17 členy s práporem a 15ti členy veř. cvičení, konána vycházka
se župou do Nebušic 10 členy. Ku konci přeje sobě náčelník, by pro příští rok volen byl
někdo povolanější na místo jeho. Zpráva náčelníkova až na dodatek schválena. Br. Čermák
co správce domu předčítá majetek inventární. Jelikož však seznáno, že čte i věci, které již
jednota nemá, ukládá se, by příště seznam byl, jak náleží, opraven a věci, které již nejsou,
byly z něho vynechány. Přikročeno ku zprávě odboru vzdělávacího. Br. Kohoutek úvodem
přechází ku své zprávě, z které viděti, že konáno bylo osm přednášek a 2 vycházky.
Schváleno.
236.
Přikročeno k odstavci volby. Br. starosta praví, by se zvolila komise ku vypracování kandidátní listiny. Br. míst. L. Novotný navrhuje br. M. Tomka, který přijat. Br. Čermák navrhuje
br. Šprunka. Br. Nerad br. Chvoje ml., br. Novák bratra Najmana, kteří vesměs schváleni.
Br. starosta přerušuje na čtvrt hod. schůzi. Po přestávce předčítá se vypracovaná kandidátní listina. Br. Chvoj navrhuje, by se volilo aklamací. Br. starosta seznav, že jednohlasně
má se volba provést aklamací, předčítá po sobě jdoucí kandidáty a nechává o nich
hlasovati. Zvoleni tito: Starostou br. Jos. Kalous, místostarost. br. L. Novotný, náčelník br.
V. Tomek. Do výboru zvoleni bratři: 1. Chlupatý Jos., 2. Nerad Kar., 3. Jugl Ant.,
237.
4. Kohoutek Jan, 5. Chvoj Václ. ml., 6. Šprunk Ant., 7. Dusík Jos., 8. Dlabač L.
Za náhradníky zvoleni bratři: 1. Chlupatý Tomáš, 2. Sajfrýd Frant., 3. Tomek Matěj,
4. Čermák Jaroslav.
Za přehlížitele účtů zvoleni bratři: 1. Pelc Jos., 2. Pokorný Jan.
Za zástupce do valné hrom. Č. O. S. 1. Novotný Lad. Chvoj Václ. ml., 2. Kohoutek Jan.24
Za zástupce do val. hrom. župní 1. Novotný L., 2. Tomek M., 3. Šprunk A.

24

Tužkou doplněno: Chvoj V. ml. do župy.
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238.
Předsedou vzdělávacího odboru zvolen br. Kohoutek Jan.
Předsedou zábavního výboru zvolen br. Tomek Matěj.
Společným pokladníkem za odbor nár. jednoty severočeské a za Sokol zvolen pro divadlo
br. Nerad Karel.
Volné návrhy: Br. Čermák navrhuje, by se oslavilo 10letí jednoty. Usnešeno, by se
konalo veřejné cvičení župní. Usnešení ponecháno k vyřízení výboru. Br. Jugl navrhuje,
když by snad se nemohlo konati veř. cvičení, by se konala nějaká slavnost. Schváleno.
Br. jednatel vyzývá členstvo, by mezi sebou činili týdenní úspory, za které by každý mohl
odbírat čas. „Sokol“, který by vědomí sokolské mezi členy více půdy nebývalo. Schvaluje
se. Br. Novák poukazuje, by zpráva jednatelská uložena byla v archivu. Br. mst. L. Novotný navrhuje, by vzděl. odbor vypracoval zprávu za
239.
celé desetiletí ku slavnosti. Schváleno. Br. Nerad navrhuje, by se příspěvky vybíraly každý
měsíc spolkovým poslem. Přijato. Br. Kohoutek praví, že již dvakráte přijata komise pro
ustavení se družstva pro vystavění tělocvičny a že doposud v té věci ničeho neučiněno,
vyzývá tudíž účastníky, by o usnešením tom stalo se nějaké rozhodnutí. Po vzniklé debatě
usnešeno záležitost tu ponechati výboru k vyřízení. Br. Novák navrhuje, by se při výletech
na podobný základ stavební částkou pamatovalo. Jelikož se již žádný ku slovu nehlásil,
ukončil br. starosta provoláním „na zdar“ valné shromáždění.
V Hostivici dne 26/1. 1902.
Šprunk Ant., t. č. j.
240.
I.
Zápis
o ustavující schůzi výboru, která se konala dne 4. února t. r. [1902] za přítomnosti bratří:
L. Novotnýho co předsedajícího, Jugla, Dusíka Jos., Nerada, Tomka V., Najmana, Čermáka, Kohoutka, Chlupatýho ml., Chvoje a podepsaného. Zápis ze schůze výborové a valného
shromáždění čten a schválen. Přikročeno k volbě činovníků. Jednatelem zvolen br. Šprunk
Ant., pokladníkem br. Chlupatý T., knihovníkem br. Jugl A., správ. domu br. Čermák J.,
archivářem Dlabač L.
Za člena přispívajícího přijat br. Fr. Macourek. Přikročeno k odstavci volné návrhy.
Br. Nerad
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241.
praví, že v prvé řadě povinností výboru jest zaopatřiti vhodné místo k veřejnému cvičení.
Usnešeno, by až bude p. správec doma, by k němu došli br. starosta a br. Chlupatý st.
požádat jej o místo. K panu vrchnímu požádáni by byli bratři Chvoj st. a Turecký, by přání
jednoty panu vrchnímu tlumočili. Br. náčelník žádá, by byla zakoupena kniha družstev
a knížka ku zanášení dorostu. Schváleno. Taktéž schváleno, by se zakoupila kniha zápisů
pro vzděl. odbor. Vybírání příspěvků svěřeno p. Svobodovi za odměnu pěti percent ze dvou
korun. Příspěvky u členů činných vybírati se mají každý měsíc, u členů přispívajících
čtyřikráte za rok. Schváleni navržení členové zábavního výboru bratrem předsedou
M. Tomkem, a to: Chlupatý T., Chvoj V. ml., Sajfrýd Fr., Veber Vil., Šprunk A, Dlabač L.,
Najman a Čermák. Br. Kohoutek oznamuje, že do odboru vzděl. jmenoval bratři: Jugla,
Novotnýho, Najmana, Tomka V., Houšku a Nováka Rudolfa.
242.
Schváleno. Br. Najman oznamuje, že se ztratila p. Čermákovi kniha „Jan Pancléř“ a „Dimitrij“, že p. Čermák jest ochoten knihu tu zakoupit aneb že věnuje dvě jiné. Výborem usnešeno, by na panu Čermákovi nebylo ničeho požadováno, an daroval více knih do knihovny,
v pádu, že by však chtěl v náhradu dáti jinou knihu, že bude s díky přijata. Když by
ztracená kniha nebyla nalezena, usnešeno tutéž opět zakoupiti. Br. Najman navrhuje, by
se přehlídly zbytečné staré střevíce a daly se pro dorost opraviti. Usnešeno, jestli některé
budou, by se daly opraviti. Br. Čermák žádá, by některý z bratří byl mu nápomocen při
opravě seznamu inventárního. Br. Nerad uvoluje se br. Čermákovi vypomoci. Bradla usnešeno dáti až pozděj opraviti. Br. Dusík přihlašuje svého syna Dusíka Karla za učně. Usnešeno, by příště každý učeň byl hlášen u výboru. Br. pokladník oznamuje, že za měsíc leden
přijal 28,10 K, vydal 38,11 K, na hotovosti jest 74,25 K. Schváleno.
243.
Br. Čermák praví, že také uloženo bylo výboru utvoření družstva pro vystavění sokolny.
Výbor usnáší se, by zřízení družstva bylo až po veř. cvičení. Tím schůze ukončena.
V Hostivicích dne 4/2. 1902.
Šprunk Ant., t. č. j.
Zápis
o schůzi výboru, která se konala dne 2./3. t. r. [1902.] Schůzi předsedal br. L. Novotný.
Přítomni byli bratři Dusík, Dlabač, Chvoj, Čermák, Jugl, Najman, Kohoutek, Chlupatý,
Nerad, Tomek V. a pod. Br. Jugl praví k zápisu, že p. Čermák ztracenou knihu dostal
a jednotě vrátil. Br. Kohoutek oznamuje, že knihy pro vzděl. odbor a k zanášení učňů
zakoupil. Po tém zápis schválen. Časopis „Reforma“ usnešeno
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244.
na místo čas. „Národní katolík“ předplatit. Taktéž usnešeno odbírati jeden výtisk čas.
„Prápor“. Br. pokladník oznamuje, že vydání v posledním měsíci činilo 16,80 K, příjem
14,40 K, hotovost v pokladně činí 71,85 K. Vzato k vědomí. Br. Nerad dotazuje se, je-li
objednaná kniha pro vybírání příspěvků pro sluhu. Br. Novotný uvoluje se knihu objednati.
Br. náčelník uvádí návštěvu cvičení v m. únoru úhrnem 50 borců v 5 h., prům. 10 b., nejvíce 13, nejméně 6 v 1 hodině. Konána 1 hod. cvič. sboru cvič. Oznamuje, že za učně přihlásilo se 8 hochů a 4 předložili prohlášení od rodičů, které se má v archivu uložiti, jsou to
následující: Kapalín, Vávra, Suchý, Koucký. Cvičilo 43 učňů v 5 h., prům. 8, nejv. 12, nejm.
4. Svrchu uvedení učňové a Vizner, Žihla, Koza přijati za učně. Br. Najman praví, by se
působilo na učně více duševně a mravně, za což se i br. Dusík velmi přimlouvá.
245.
Usnešeno, by vzděl. odbor vzal na se působiti na učně přednáškami, ku kterým mají se
i rodiče pozvati. Přednášky mají se konati jednou měsíčně. Br. knihovník oznamuje, že
výpůjček bylo 91, a dotazuje se, proč nedochází „Bible kralická“. Uloženo bratru jednateli
dopsat stran „Bible“. Br. Nerad vybízí správce domu, by vyzval sluhu k větší čistotě v tělocvičně. Br. Dlabač béře na vědomí, že byl mu svěřen archiv. Přikročeno k odstavci
o veřejném cvičení. Stanoveno, by se konalo veř. cvič. 15. června, v pádu nečasu 22.
Br. Najman navrhuje, by se župa požádala, by v pořad veř. cvič. zařadila též dorost
a ženy. Uloženo jednateli dopsat župě. Br. Nerad uvádí, že „Od. nár. j. sev.“ věnoval 30 K
na knihovnu. Vybrání knih ponechává se odb. vzděl. Br. Nerad praví, by vzájemná smlouva
o jeviš. byla dodatečně na žádost „Odb. n. j. sev.“ doplněna, komu by jeviště připadlo
v pádu rozejití se některého z obou spolků. Usnešeno, by se v smlouvu připsalo,
246.
že jeviště stalo by se majetkem spolku druhého do té doby, až by se v místě opětně
podobný rozešlý neb rozpuštěný spolek opětně ustavil. Tím schůze ukončena.
Za výbor

Šprunk Ant., t. č. j.

Hostivice 2/3 1902.
Zápis
o schůzi výboru, která se konala dne 23/3 t. r. [1902] za předsednictví bratra Jugla.
Přítomni byli br. Nerad, Chlupatý, Najman, Tomek M., Čermák, Chvoj, Dusík, Kohoutek,
Dlabač. Omluven br. Tomek V. Neomluveni bratři: Kalous, Novotný, Chlupatý, Sajfrýd.
Zápis o schůzi poslední čten a schválen. Čten dopis místní skupiny zemské jednoty
železničních zřízenců. Br. Kohoutek navrhuje, by se na přípis odpovědělo, že knihovna se
propůjčí. Usnešeno jednohlasně, by se knihovna odbočce propůjčila, s tou však výminkou,
by knihovna nebyla jednostranně kritisována, a aby výbor zachoval sobě úplnou samostatnost.
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247.
Příspěvek na knihovnu pro odbočku stanoven ročně prozatím 10 korun, příštím rokem
stanoví se dle výpůjček. Knihy půjčovati se budou odbočce v tytéž dny jako členům.
Odbočka musí se podříditi našemu řádu knihovnímu.
Přikročeno ku zprávám činovníků. Br. pokladník oznamuje, že příjem činil 9,20 K,
vydání 2,70 K, hotovost v pokladně činí 68,35 K. Vzato k vědomí. Přikročeno k jednání
o příštím veř. cvičení. Br. Kohoutek uvádí, že župa pro různé příčiny veř. cvičení župní,
které jednota naše v paměť 10letého založení jednoty naší konati chtěla, odřekla.
Br. Šprunk navrhuje, by se vybrali někteří členové, kteří by župě na odřeknutí to rázně
odpověděli přípisem. Zároveň by se do časopisu „Prápor“ zaslal článek. Do komise pro
vypracování oněch listin zvoleni bratři: Kohoutek, Novotný, Tomek V., Najman a Šprunk.
Br. Nerad praví, by se i Č. O. S. zaslal přípis, v kterém by si jednota stěžovala na odmítané
stanovisko župy. Přijato. Br. Chlupatý T. navrhuje, by se bez ohledu na župu konalo veř.
cvičení samostatné, ke kterému by se pozvaly jednoty vůkolní. K tomu praví br. Dlabač, by
se předem hledělo zabezpečiti místo pro konání veř. cvičení. Br. Nerad praví, že místo je
jisté, že však ihned druhý den dojde do Jenče doptat se stran oblíbeného místa k veř. cvičení. Ku konci debaty přijato, by se ještě požádal okrsek za pomoc k veř. cv. a tím ná248.
vrh br. Chlupatýho T. odpadl. Co zástupci do schůze okrskové zvoleni br. Najman
a Šprunk. Br. Kohoutek oznamuje, že do odboru vzděl. dodatečně povolal br. Sajfrta
a Šprunka. Za členy činné přihlášeni a schváleni Ant. Švarc z Jenečka a Jos. Kotva z Hostivice. Usnešeno, by jako každoročně ponechalo se odboru vzděl., by uspořádal oslavu
památky Husovy. Br. Najman navrhuje, by byl konán výlet s dorostem na hrad Okoř.
Ponechává se vzděl. odboru. Br. Nerad jako společný pokladník divadelní oznamuje, že
příjem z posledního divadelního představení činil 60,20 K, výdaj 30,16 K, z toho odvedeno
20 K co splátka na jeviště a 3,04 K ponechány rezervnímu fondu divadelnímu. Návrh, by
se ještě jednou hrálo v Jenči div. předs., schválen. Tím schůze ukončena.
Za výbor
Hostivice 23/3 1902.

Šprunk Ant., t. č. j.
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249.
Zápis
o schůzi výboru, která konala se dne 4/5. t. r. [1902] za přítomnosti bratří: Novotnýho co
předsedajícího, T. Chlupatýho, Najmana, Dlabače, Dusíka Jos., Kohoutka, Chvoje, Jugla,
Tomka M., Nerada a podepsaného.25 Omluven br. Kalous. Neomluven Čermák J. Přikročeno ku čtení zápisu, který schválen. Dopisů došlo na jednotu 34, vypraveno 22. Br. pokladník oznamuje, že pokladní hotovost činí 71,75 K. Schváleno. Br. místonáčelník oznamuje,
že v dubnu cvičilo se v 9 h., a to 69 cv., největší návštěva činí 10, nejmenší 5, průměr
9 borců. Za učně přihlásili se a přijati jsou Matoušek z Litovic, Škvor z Jenečka, Trýb
z Hostivice. Oznamuje, že ve schůzi okrskové žádost o veřejné cvičení zamítnuta. Výletu
na hrad Okoř zúčastní se jednota společně s bratrskou jednotou Středokluckou. Členstvo
usnešeno, by se výletu toho v kroji zúčastnilo. Br. Kohoutek oznamuje, že odbor vzděl.
konal dne 13/4 vycházku do Chýně, kdež konána přednáška „O vlasti a národu“. Přednášel
br. Träger za účasti 57 lidí. Vzato k vědomí. Br. Jugl oznamuje, že v měsíci dubnu bylo
137 výpůjček a že pan Čermák Jos. strážník na dráze v Litovicích daroval jednotě knihu
„Princ pudlík“. Br. Sajfrt odvedl do knihovny divadelní hry „Strašidlo v ševcovské dílně“,
250.
„Náci a Muci“, „Pan Franc ze zámku aneb Sedlák šelma velká“. Vybrané knihy pro knihovnu uvoluje se br. Jugl zakoupiti. Br. jednatel navrhuje, by učňové necvičili před cvičením,
že se tím vyvarují před úrazem. Schváleno a určeno, by pod vyloučením z jednoty zapovědělo se učňům před cvičením cvičiti. Br. knihovník dotazuje se, zdali mají se některé knihy
dát opraviti. Schváleno. Usnešeno, by br. Najman a Šprunk našli místo pro hry a pak by se
zakoupil míč. Tím schůze ukončena.
V Hostivici dne 4/5.

Šprunk Ant., t. č. j.
Zápis

o schůzi výboru těl. jed. Sokol, která konala se 12. června [1902]. Schůzi řídil a zahájil
br. L. Novotný. Přítomni byli bratři: Jugl, Nerad, Dusík J., Čermák J., Najman, Chlupatý T.,
Kohoutek a Dlabač. Omluven br. jednatel, neomluveni Kalous, Chvoj, bratři Tomkové,
Sajfrýd, Chlupatý Jos. Zápis pro nepřítomnost jednatele nečten. Br. Jugl oznamuje, že v m.
květnu bylo 144 výpůjček. Br. správce domu Čermák oznamuje, že odepsal některé věci
z inventáře. Přikročeno k odstavci „Oslava památky upálení m. J. Husa“. Výbor usnesl se,
by hudba k průvodu brána nebyla, by se příště

25

Slova Nerada a podepsaného vepsána dodatečně.
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251.
žádné spolky nezvaly. Pořad slavnosti stanoven takto:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Spolky nechť se sejdou v lipách a společně jdou ku hranici.
Přednáška br. Sajfrta.
Zapálení hranice.
Zapění písně hranice vzplála.
Rozchod.

Výbor povoluje, by se zakoupilo dříví ku hranici. Slavnost 10letého trvání jednoty
odložena na měsíc září. Přikročeno k odstavci volné návrhy. Br. Čermák praví, že se doposud nepoděkovalo ženskému odboru nár. jed. sever. za darovanou stuhu. Usnešeno, by se
to v protokole vyhledalo, proč nebylo odboru poděkováno. Dále navrhuje br. Čermák, by
se nechaly opraviti pytlíčky ku skoku. Br. Kohoutek uvoluje se tyto z kůže darované
br. Burgrem zhotoviti. Usnešeno, by se dopis stížný na župu Č. O. S. zaslal.
252.
Br. Jugl navrhuje, by se přednášejícímu vždy platilo cestovné. Br. Najmanu povolena dovolená na neurčito. Jednateli uloženo, by to br. náčelníkovi sdělil. Tím schůze ukončena.
Zápis vedl br. Kohoutek.
V Hostivici dne 12/6 1902.

Šprunk Ant., t. č. j.
Zápis

o schůzi výborové, která se konala dne 29./6. t. r. [1902.] Přítomni byli bratři: Čermák J.,
Chlupatý Jos., Novotný L., Tomek V., Jugl, Dusík Jos., Kohoutek, Nerad, Šprunk. Schůzi
řídil br. L. Novotný.
Zápisy ze dvou schůzí čteny a schváleny. Přikročeno ku čtení došlých přípisů, kterých
došlo od 4/5 do 29/6 62 a vypraveno bylo 31. Čtena odpověď na dopis náš od Č. O. S.
a uloženo jednateli, by na odpověď odpověděl,
253.
že jednota, jak praveno v dopise, nevyhrožovala, nýbrž že žádala o radu, že kázni se podrobujeme, výhrůžka pak, že by jednota naše byla osamocena, je nezasloužená, konečně
však, že bychom ani tím nic neutrpěli, neboť ve skutečnosti jsme již osamoceni dávno
a ignorováni. Konečně pak, jak v dopise uvedeno, že svou při dříve přednésti jsme měli
župnímu předsednictvu a že župa by zajisté věc spravedlivě vyřídila, uloženo poukázati, že
právě na toto předsednictvo si stěžujeme a proto že žádáme o radu Č. O. S. Na dopis,
totiž pozvání ku společné vycházce se spolkem „Hostivítem“ do výstavy kladenské,
usnešeno, by jednatel odpověděl, že jednota zúčastní se tentýž den „Sokolského dne“ na
výstavě společně se svou župou v kroji a tím že odpadá společná vycházka se spolkem
„Hostivítem“. Za člena činného přijat Fr. Příhoda, zedník z Hostivice.
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254.
Br. Jugl oznamuje, že do knihovny přijal od p. Jos. Čermáka „Jarohněv z Hrádku“, od br.
L. Novotnýho knihy „Pantáta Bezoušek“, básně „Dědův odkaz“, 7 románů z Politiky, a to
„Žena dobrodruhova“ – Černá ruka – Veliký Iza – Čest nebo život – Pod tíhou viny –
Matčina přísaha – Živé a mrtvé. Vzato s díky na vědomí. Při slavnosti Husově, která konati
se má dne 5./7. na podnět Sokola pořádané, zúčastní se jednota v kroji s práporem. Tím
schůze ukončena.
V Hostivici dne 29/6 1902.
Šprunk Ant., t. č. j.
255.
Zápis
o schůzi, která se konala dne 8/9 t. r. [1902] za předsednictví br. L. Novotnýho. Přítomni
byli bratři: Nerad, Tomek V., Najman, Dusík Jos., Chlupatý T., Kohoutek, Čermák, Chvoj V.
ml. a podepsaný. Zápis o schůzi minulé čten a schválen. Na dotaz, jak se jednota má
zachovati v pádu, že by župa na stížnost k Č. O. S. odpověděla, usnešeno, by se sečkalo,
jak se věc utváří, a pak by se proto svolala ihned schůze. Za člena přijat Fr. Budinský
kovářský pom. z Jenečka a Louda Emil učitel z Jenče, oba za činné. Za učně přijat Svátek
Fr. z Hostivice. Debata o učněch, která byla vyvolána, usnešeno, by učňové platili 10 kr.
měsíční příspěvek, sbor cvičitelský pak dle slov br. Najmana vezme si na starost zavedení
pořádku při cvičení mezi učni. – Pokladník oznamuje, že hotovost činí 60,71 K, vzato
k vědomí. Knihovní zpráva
256.
odložena, knihovník nepřítomen. Usnešeno, by se Husova „Postila“ odbírala. Br. Chlupatý
navrhuje, by se v místnosti opětně vyvěsila tabulka, že do tělocvičny při cvičení v botách
chodit je zapovězeno. Br. Nerad praví, že ještě se nepoděkovalo „Odboru Nár. jed. sever.“
za darování stuhy. Br. Novotný praví, že dopisem dodatečně poděkuje. Br. Najman dotazuje se, jak daleko dospěla oslava 10letého výročí. Usnešeno, by se konala 26/10. Konečně
usnešeno, by se svolala společná schůze s „Odborem Nár. jed. sev.“ a s „Odbočkou
železniční“ k úradě stran nepřiměřených počtů zábav a podání žádosti k obecnímu výboru,
by usnešení ono dodatečně bylo opraveno.
Za výbor těl. jed. Sokol v Hostivicích
V Hostivici dne 8/9. 1902.

Šprunk Ant., t. č. j.
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257.
Zápis
o schůzi výboru, která se konala dne 8/10. [1902] za přítomnosti bratři: Jugla, Nerada,
Dusíka Jos., Dlabače, Čermáka, Kohoutka, Najmana, Tomka V. a podepsaného. Jelikož
z bratří předsedů nebyl nikdo přítomen, usnešeno, by schůzi řídil jednatel. Zápis o schůzi
minulé schválen. Br. Najman praví, že doslechl, že stížnost naše na župu byla vrácena
Č. O. S. a že bylo raděno br. Valkem, by jednota naše žádnou oposici vůči župě neprováděla, naopak spíše vyvíjela řádnou činnost a schůze župní byly námi obesílány. Proti tomu
usnešeno na dotaz br. jednatele, jak si máme počínati vůči župě, by na příště byla župa
vůbec pomíjena a by se župě žádné zprávy nepodávaly. Jednateli uloženo dále, by došel
k br. Valkovi a k tajemníkovi Č. O. S. a informoval se, zdali stížnost naše byla Č. O. S.
skutečně vrácena, aneb jak s ní bylo
258.
naloženo. Jelikož br. Novotný přišel do schůze, ujímá se předsednictví. Br. jed. oznamuje,
že na jednotu od poslední schůze došlo 20 různých dopisů a podobné, vypraveno bylo
18 dopisů. Mezi došlými nacházejí se nabídka ku odbírání spisu vydaného malíři českými
br. Muchou a Dědinou v Paříži „Mistr J. Hus před koncilem Kostnickým“, usnešeno dílo ono
odbírati a jednateli uloženo o vyšlé sešity dopsati. Br. náčelník praví, že statistiku sám
nevede a že jelikož ke schůzi nebyl připraven, není mu možno svou zprávu předložiti.
Br. Šprunk stěžuje si, že sbor cvičitelský zanedbává cvičení, že někteří členové ani cvičení
nenavštěvují a že by tímto pak trpěla činnost tělocvičná a tudíž že by se jednota tímto
přiváděla k úpadku. Br. náčelník omlouvá se, že mu není možno z rodinných příčin tak
často navštěvovati cvičení, že však bude hledět, by ve věci té stala se náprava, a že
k tomu cíli svolá ihned schůzi sboru cvič. Br. knihovník oznamuje, že v měsíci září bylo
97 výpůjček. Br. Čermák oznamuje, že koza je již spravena, žádá, by bylo povoleno, by se
hodiny daly spraviti. Výborem povoleno.
259.
Před. vzděl. odb. oznamuje, že bude se konati dne 12/10 veřejná přednáška „O Janu
Žižkovi“ v paměť jeho úmrtí. Dále že usnešeno uspořádati 2./11. vycházku do Jenče s veř.
přednáškou. Vzato k vědomí. – Br. jednatel jménem záb. výb. oznamuje pořad oslavy
10letého trvání. K tomu br. Kohoutek praví, že by živý obraz měl se sestaviti tak, by byl
srozumitelnější. Usnešeno, by se vše ponechalo tak, jak záb. výbor se usnesl.
Za členy činné přihlásili se: Chvoj Jos. Kapalín,26 Svoboda a Koza. Vesměs jsou
výborem přijati až na Kozu, který není ještě 18 roků stár. Přikročeno k volným návrhům.
Br. Jugl dotazuje se, jak se má příště naložiti s povinnými přílohami „Věstníku župního“.
Usnešeno, by se příště dopsalo, že jednota bude odbírati na nejvýš 1 výtisk. Tím schůze
ukončena.
Za výbor těl. jed. Sokol v Hostivici
V Hostivici dne 8/10.

26

V zápise nejsou řádně čárky, není zřejmé, zda Josef byl Chvoj, nebo Kapalín.
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260.
Zápis
o schůzi, která konala se za příčinou odpovědi na přípis župní den 23/10 t. r. [1902.]
Přítomni byli bratři: Nerad, Sajfrýd, Kohoutek, Dusík J., Jugl, Chvoj ml. a podepsaný.
Jelikož nikdo z předsedů nebyl přítomen, řídil schůzi jednatel. Zápis ze schůze minulé čten
a schválen. Br. před. vzděl. odboru oznamuje, že konala se veř. přednáška dne 12/10
„O významu J. Žižky“ za účasti 53 osob. Jelikož jednotlivé zprávy pro nepřítomnost bratří
činovníků, a to náčelníka, pokladníka, správce domu, záb. výb., oznamovány býti nemohly,
přikročeno ihned k rokování o odpovědi župní. Župní jed. v přípise praví, že jednota byla
vyzvána, by se stížností svou, kterou vznesla k Č. O. S. na župu, obrátila se k župnímu
předsednictvu, a že doposud tak se nestalo. By tedy jed. tak do 30. t. m. učinila a by své
stížnosti na župu předsednictvu župnímu sdělila. –
261.
Br. Nerad praví, by se župě odpovědělo, že stížnosti naše jsou jí dobře známé. Dále uloženo jednateli, by napsal, že se tomu velice divíme, že župa o ničem neví, že my žádáme
odpověď, proč jsme se žádostí o veř. cv. byli odmrštěni, a že jsme byli odmrštěni jen
samými malichernými důvody, a že myslíme, že když jednota konala k župě své povinnosti, že i župa měla k jednotě naší taktéž konat své povinnosti. Že však ve schůzi výborové
župní nebylo o věci ani jednáno, až na konec upozorněn starosta Kolátor na věc a tu uváděl celou řadu různých námitek, aniž by bývalo o věci hlasováno, a byla věc ukončena.
V tomto smyslu uloženo po debatě br. jed., by župě odpověděl. Přikročeno k volným
návrhům. Br. před. vzděl. odboru oznamuje, že vzděl. odbor usnesl se uspořádati cyklus
přednášek z doby husitské, a žádá, budou-li výlohy s tímto cyklem vzešlé, výborem hrazeny. Pořádání cyklu výborem schváleno a mož262.
né výlohy, které as velké nebudou, výbor bude hradit. Tím schůze ukončena.
Za výbor těl. jed. Sokol v Hostivicích
23/10 1902.

Šprunk Ant., t. č. j.
Zápis

o schůzi výboru těl. jed. Sokol, která se konala dne 30/11. [1902.] Jelikož nikdo z bratří
předsedů nebyl přítomen, uloženo br. jednateli, by schůzi řídil. Přítomni byli bratři: Dlabač,
Sajfrýd, Chvoj V. ml., Kohoutek J., Dusík Jos., Čermák, Najman, Nerad, Jugl, Chlupatý T.
Br. Šprunk zahajuje schůzi a jménem přítomných blahopřeje br. Dlabačovi ku šťastnému
složení zkoušky inženýrské. Přikročeno ku čtení zápisu, který schválen. Přikročeno ke
zprávám činovníků. Br. knihovník oznamuje, že výpůjček

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada J – svazek č. 1 (Sokol 1)
Zápisy ze schůzí Tělocvičné jednoty „Sokol“ v Hostivici 1892–1904

130

263.
bylo v měsíci listopadu 121, uvoluje se, že ke knihaři dojde se zeptati, kdy knihy budou již
svázané. Mezi došlými poštovními zásilkami usnešeno, by „Kronika Prahy“ se vrátila,
pozděj že snad by se mohla odbírati. Usnešeno, by se ve schůzi příští oznámilo, že pan
Řidký příští ročník „Libuše“ daruje do knihovny, by z té příčiny příští ročník se nepředplácel. Dále uloženo jednateli, by o zadržený „Župní věstník“ župě dopsal. Br. Čermák
oznamuje, že je pro sluhu potřeba zakoupiti lopatku a smeták. Uloženo br. Čermákovi, by
věci ty pro sluhu zakoupil. Br. m. náč. oznamuje, že v m. list. cvičilo se 61 hodině, největší
návštěva byla 11, nejm. 6, dorost nejv. návštěva 16, průměr 4. Při zprávě míst. přečtena
stížnost br. Houšky ve knize přání, kde stěžuje si, že cvičení nedbale se navštěvují.
Usnešeno, by br. jed. dopsal bratru náčelníku, že jelikož v tento čas as z rodinných příčin
cvičení navštěvovati nebude moci, by br. Najmana vyzval a splnomocnil, by jej při cvičení
zastupoval, a svolal schůzi, na které má se připamatovati sboru cvičitelskému, by konal
svou povinnost a návštěvu cvičení zase pozvedl. Br. Houškovi má se ve smyslu usnešení
odpovědíti.
264.
Zároveň uloženo jednateli, by v dopise k br. náč. jménem výboru vyslovil upřímnou
soustrast nad úmrtím Paní Šimáčkové. Br. předs. vzděl. odboru oznamuje, že konala se
dne 9. listopadu v Litovicích veř. přednáška, kdež přednášel za přítomnosti 73 účastníků
br. Šprunk „O svobodě“. Vzato k vědomí. Br. jed. jménem zábav. výboru, v kterém při
poslední schůzi předsedal, že usnešeno dne 1./2. konati „Šibřinky“. Po dlouhé debatě,
která vznikla, usnešeno většinou, by „Šibřinky“ se nekonaly. Přikročeno k odstavci o příštích sbírkách na nové „Národní divadlo“ v Brně. Br. Nerad praví, bychom vyčkali času, jak
se v té věci zachová obec neb okres. Za člena přispívajícího přijat Kar. Lauda z Pavlova.
Přikročeno k odstavci volné návrhy. Br. Nerad navrhuje, by br. Chlupatý, jelikož přišel
pozdě do schůze, přečetl dodatečně zprávu pokladní. Br. Chlupatý praví, že zprávu
předloží až ve schůzi příští aneb by byla k tomu účelu svolána schůze zvláštní. Br. Jugl
praví, že svolávati zvláštní schůzi by bylo zbytečno, by br. Chlupatý svou zprávu přednesl
až ve schůzi příští. Přijato. Br. jed. navrhuje, by se kniha „Vzkříšení“ zakoupila do
knihovny. Schváleno. Br. Čermák praví, by se oznámilo
265.
záb. výboru, že „Šibřinky“ padly, a by předseda svolal jinou schůzi. Br. Kohoutek praví, by
se topilo dřív před cvičením. Přítomný pan Svoboda praví, že se topí včas. Br. Chlupatý
navrhuje, by se v sále vůbec netopilo. Usnešeno, by se topilo co možná brzo a tak jako
obyčejně i v sále. Br. jednatel žádá, by se zakoupil jeden výtisk „Sborníku sokolského“ pro
knihovnu. Schváleno. Tím schůze ukončena.
Za výbor těl. jed. Sokol v Hostivici
Šprunk Ant., t. č. j.
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[1903.]
Zápis
o schůzi výborové, která se konala dne 1/1. [1903] za přítomnosti bratří: Novotnýho co
předsedajícího, Tomka M., Dusíka Jos., Čermáka, Kohoutka, Jugla, Chvoje, Sajfrýda,
Nerada, Chlupatýho T. a Dlabače. Omluven br. Tomek V. a Najman. Neomluven
br. Kalous. Zápis o minulé schůzi čten a schválen. Přikročeno ku zprávám činovníků.
Br. jed. praví, že ač dostatečně
266.
vysvětlil, proč asi byl „Věstník župní“ vrácen, že doposud není jednotě zaslán. Uloženo
br. jed., by ještě jednou redakci dopsal. Dále oznamuje, že první číslo „Švandy dudáka“ an
byly činěny námitky od členstva, by nebyl odbírán, vrátil. Usnešeno, by se „Švanda dudák“
opětně odbíral. Přikročeno ku zprávě br. knihovníka, který oznamuje, že v m. prosinci bylo
výpůjček 155 a že přijmul do knihovny spis od Sabiny „Oživené hroby“, který byl ku
pozvánkám přiložen. Oznamuje, že čas. „Reforma“ od Dr. Išky nedochází. Vzato k vědomí.
Br. Čermák oznamuje, že žíněnky jsou již rozdělány. Br. předseda vzděl. odboru oznamuje,
že dne 11/12. konána přednáška s rozhovorem za účasti 31 členů, přednášel br. Träger
„O významu bitvy bělohorské“. Br. pokladník oznamuje, že hotovost v pokladně činí
85,61 K. Br. Nerad stěžuje sobě, že při posledním stěhování s jevištěm špatně se zacházelo. Vzato s politováním na vědomí a usnešeno, by záb. výbor příště hleděl tomu předejít.
Přikročeno k bodu o přípravě k příští valné hromadě. Usnešeno, by pořad stanoven byl
jako jiná léta. Valná hromada konati se má dne 25./1. t. r. o 3tí hod. odpůldne.
267.
Přikročeno k odstavci volná návrhy. Br. jed. navrhuje, by se zvolila komise, která by byla
pověřena vypracovat kandidátní listinu a která by uvážila, jakým směrem se má vésti
jednota ku větší činnosti. Schváleno a do komise zvoleni bratři: Kohoutek, Tomek V.,
Tomek M., Jugl a Šprunk. Br. Nerad praví, že br. Chlupatý neuvedl, kolik členů je dlužno
příspěvky, navrhuje, by se do val. hromady upomenuli. Po debatě, která vznikla, jakým
způsobem mají se vybídnouti členové, kteří více dluhují, usnešeno, by se upomínali členové jen za rok 1902, ostatní nedoplatky že mohou se buď vůbec škrtnouti, aneb že v příští
schůzi by se projednalo, mají-li se upomenouti. Br. Jugl odvádí zbytek z odebíraného
„Slavnostního listu IV. sletu“ dvě koruny dvacet hal.
Za výbor těl. jed. Sokol v Hostivici
Šprunk Ant.
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268.

1903.
Zápis
o řádné 13. valné hromadě, která se konala v neděli dne 25/1. 1903 za přítomnosti
27 účastníků. Jelikož z bratří předsedajících nebyl nikdo přítomen, zahájil a řídil schůzi
br. náčel. V. Tomek. Přikročeno k odstavci I. čtení zápisu, který čten a schválen. Přikročeno k odstavci II. Br. jednatel předčítá svou jednatelskou zprávu, z které vysvítá, že výbor
konal 11 schůzí. Dopisů přijato bylo 259, vypraveno bylo 207, úhrnem deník jednatelský
činí 466 čísel. Časopisy byly odbírány tyto: po jednom výtisku Věstník sokolský – Věstník
župní – Prápor – Libuše – Matice lidu – Reforma – Švanda dudák. Členstvem odbíráno bylo
10 čísel „Sokola“ a 15 čísel Slavnostního listu IV. sletu všesokolského. – Jednota jest
členem místního „Odboru nár. jed. severočeské“. Dále viděti jest, že jednota čítá 58 čl.
Zpráva jednatele vzata k vědomí. Br. Jugl oznamuje, že kniho269.
vna rozmnožena byla 58 spisy, na knihovnu věnováno bylo 65,50 K, výpůjček bylo 1 356.
Vzato k vědomí. Br. pokladník uvádí, že vydání činilo 237,23 K, příjem 329,11 K, hotovost
činí 112,14. K tomu podotýkají bratři přehlížitelé účtů, že našli v knize pokladní vše
v pořádku. Vzato k vědomí. Br. Najman za sbor cvičitelský podává zprávu, která schválena.
Br. Kohoutek za vzděl. odbor oznamuje, že konaly se 4 přednášky veřejné a 1 pro členy,
schůzí konáno 5. Kromě toho konána Husova slavnost. Vzato k vědomí. Br. Tomek M. za
záb. výbor praví, že konán byl věneček, který byl již před předešlou valnou hromadou,
proto že jej neuvádí, letos že jest připraven věneček na den 1/1.27 Zpráva domácího
správce ponechává se do schůze výboru, který má přehlídnout dle seznamu, že je vše
v pořádku a zdali snad nic nechybí. Přikročeno k odstavci volby. Br. jed. oznamuje, že
br. Kalous napříště nemíní starostenství přijmouti. Na vyzvání předsedajícího, jak se mají
provésti volby, navrhuje br. Chvoj, by byla zvolena komise, která by sestavila a navrhla
kandidátní listinu. Do komise zvoleni bratři: Jugl, Příhoda Ant., Houška
270.
a podepsaný. Br. předsedající přerušuje na čtvrt hod. schůzi. Po opětném zahájení schůze
předčítá br. Chlupatý T. navržené komisí kandidáty. Br. předsedající dotazuje se, jak se má
voliti, zdali lískami, aneb aklamací. Jelikož proti volbě aklamací nikdo nebyl, přikročeno
k volbě aklamací.
Starostou zvolen br. L. Novotný, rolník na Břvech. Jeho náměst. br. V. Chvoj ml. Náčelníkem br. V. Tomek.
Do výboru zvoleni bratři: Kalous Josef, Tomek M., Nerad K., Šprunk Ant., Jugl Ant., Dusík
Jos., Kohoutek Jan, Dlabač L.
Za náhradníky zvoleni bři: Chlupatý Tom., Vebr Vilém, Sajfrýd Fr., Čermák J.
27

Opraveno na 1/II.
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Za zástupce do val. hrom. Č. O. S. br. L. Novotný, za zástupce do val. hrom. župní bratři
Šprunk Ant., Kohoutek J., Najman J. a Jugl Ant.
271.
Zást. do výboru žup. zvoleni bratři Kohoutek a Šprunk, zást. do okrsku Kohoutek a Najman
za sbor.
Společným pokladníkem stran jeviště zvolen br. Nerad K.
Předsedou vzděl. odboru zvolen br. Kohoutek Jan, předsedou záb. výboru Tomek M.
Přikročeno k odstavci volné návrhy. Br. jednatel jménem důvěrné komise navrhuje, by se
v postě konaly 2 divadelní představení. Bratr Sajfrt praví, že by se v postě mohlo konati
jedno představení a druhé že by se mohlo konati pozděj. Br. Vebr praví, že by se mohlo
konati jedno představení v Jenči. Přijato, by se konalo jedno představení v postě zde
a jedno v Jenči v pondělí velikonoční. Br. Sajfrýd dotazuje se, zdali jsou stanoveny jakési
procenta z představení na hrazení jeviště. Odpovědíno, že odvádí se z čistého zisku výtěžky z představení na hrazení jeviště. Br. jednatel navrhuje, by se určil určitý poplatek, který
by se musel věnovati z každého představení i v pádu deficitu. Usnešeno, by se v pádu
deficitu věnovalo vždy na jeviště 5 korun. K tomu podotýká br. M. Tomek, že stano272.
vené procenta jsou určena vždy na zakoupení pomůcek k divadlu. Br. Vebr dotazuje se,
zdali jest to dobře, usnese-li se na něčem zábavní výbor a když toto usnešení správní
výbor zamítne, je-li toto zamítnutí správné. Br. jednatel praví, že v tomto případě dle jeho
osobního náhledu správní výbor chybil. Br. Jugl praví, že bylo usnešeno, že když správní
výbor uzná něco závadného, příčícího se myšlence sokolské jako bylo usnešení záb. výboru stran „Šibřinek“, že to má právo zrušiti. Konečně navrhuje, by se záb. výbor pověřil
úplným právem ke konání zábav. Br. Kohoutek praví, by na příště záb. výb. vypracoval
vždy jen myšlenku ku pořádání nějaké zábavy, toto by předložil správnímu výboru ku
schválení a pak teprve by pracoval na pořadu zábavy. Návrh br. Kohoutka schválen a tím
debata ukončena. Br. Sajfrýd dotazuje se, proč neučiněny kroky k utvoření družstva pro
vystavění tělocvičny. Br. jed. praví, proč br. Sajfrýd podobný dotaz neučinil ve výboru.
K tomu praví br. Najman, že br. Novotný pověřen byl sestavením komise, která by patřičné
kroky učinila ku zřízení družstva, že však br. Novotný ještě v tom nic neučinil.
273.
Br. Nerad praví, že br. Novotný uznal, že v nynějších špatných peněžitých poměrech není
možno na něco podobného mysleti. Br. Najman dotazuje, jak by se měla jednota zachovati
v pádu, že by župa jednotě naší nabídla veř. cvičení. K tomu praví br. Nerad, že za stávajících poměrů není možno ani pomýšleti, že bychom se vydlužili místo ke konání veř.
cvičení, že bychom něco podobného, i kdyby župa chtěla, museli odříci. Vysvětlení br. Nerada vzato k vědomí a tím valná hromada ukončena.
Za výbor těl. jed. Sokol
Hostivice dne 25/1 1903.
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274.
I.
Zápis
o první schůzi výboru, která se konala dne 30/1. t. r. [1903] za přítomnosti bratří: Novotnýho co předsedajícího, Jugla, Nerada, Dlabače, Chlupatýho T., Tomka V., Tomka M.,
Kohoutka, Vebra a podepsaného. Nepřítomni bratři: Chvoj, Sajfrýd, Dusík a Kalous, kteří
neomluveni. – Přikročeno ku čtení zápisu z minulé výborové schůze, který schválen.
Br. Tomek V. praví, že mu nebylo možno dostaviti se k důvěrné poradě, která byla pozdě
ustanovena. Vzato k vědomí. Br. jed. čte přípis br. K. Pokornýho, žup. jednatele. Usnešeno, by se již na dopis neodpovídalo, když již tak br. jed. učinil. Na pozvání okrsku ku
vycházce do Středokluk usnešeno, by byli členové vyzváni, by se vycházky zúčastnili.
Přikročeno k volbě činovníků. Jednatelem zvolen br. Šprunk Ant., pokladníkem br. Nerad
Kar., knihovníkem br. Jugl Ant.,
275.
správcem domu br. Chlupatý T., archivářem br. Čermák Jar.
Br. Kohoutek oznamuje, že do vzděl. odboru povolal bratři: Novotnýho, Jugla,
Sajfrta28 Al., Najmana, Tomka V., Šprunka a Houšku K. Br. Tomek praví, že povolal do
záb. výb. dosavadní členové. Br. Chlupatý dotazuje se, jak se naloží s knihou ku sbírání
příspěvků, zdali se mají popsané listy vyříznouti. Usnešeno, by se ponechala br. pokladníku
co kniha příruční a k vybírání příspěvků by se zakoupila nová. Br. jed. navrhuje, by se
zakoupily desky na časopisy a by se dole v místnosti vyvěšovaly, že je budou členové více
čísti. Schváleno. Dále navrhuje, by se předplatil čas. Tyrš. Povoleno. Br. Jugl praví, že až
se přestane čísti, že nám nastane potíž s místem v knihovně, že by se mělo pomýšleti
poříditi nějakou novou skříň. Usnešeno, by se věc ta odložila a že se časem dá koupiti
lacino starší skříň. Přikročeno k odstavci: Přijímání členů. Za člena
276.
přispívajícího přijat br. Sirový Jos., za činného Soukal Jos. Tím schůze ukončena.
Za výbor těl. jed. Sokol v Hostivicích
Hostivice dne 30/1 1903.

Šprunk Ant., t. č. j.
Zápis

o schůzi výboru těl. jed. Sokol, která se konala dne 20/2. t. r. [1903] za přítomnosti bratří:
Chvoj V., Tomek V., Najman, Čermák, Dusík, Dlabač, Kohoutek, Jugl, Nerad a podepsaný.
Zápis z minulé schůze čten a schválen. Br. Najman praví, že se má ještě zvolit jeden
zástupce za sbor do schůzí okrskových. Br. náčelník praví, že ve schůzi sboru, kterou
svolá, nechá druhého zástupce za sbor zvoliti. Br. Nerad praví, že „Odbor nár. jed. sev.“ na
to přistoupil, odváděti z každého divadelního představení i v pádu deficitu 10 korun na
jeviště.
28

Opraveno ze jména Sajfrýd.
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277.
Br. Chvoj praví, že v minulé schůzi byl přítomen omluven. Br. Jugl dotazuje se, zdali
vycházky okrskové se z naší jednoty někdo zúčastnil. Br. Najman praví, že vycházky
zúčastnilo se sedm bratří. Br. jed. předkládá zaslaná tři čísla „Věstníku žup.“. Usnešeno, by
odbíral se opětně jen jeden výtisk, druhé by se vrátily. Zhotovení desek na časopisy vzal
sobě na starost br. Jugl. Br. náčelník praví, že statistiku přinese příště, dále uvádí, že
hrazda je porouchaná. Povoleno, by se hrazda dala opraviti. Br. jednatel praví, by byli
členové vyzváni ku cvičení. Br. náčelník praví, že vše ve sboru vyřídí. Br. knihovník uvádí,
že v měsíci lednu bylo 127 výpůjček. Br. pokladník praví, že hotovost činí 97,19 K. Dále, že
přijal od „N. j. sev.“ na knihovnu 20 K, o 10 K méně jak jiná léta, a to z těch příčin, že
odbor má málo peněz. Vzato k vědomí. Br. vzděl. odboru pak se ukládá, by za obnos ten
opětně vybral knihy s odborem „N. j. sev.“. Br. náč. navrhuje, by se daly obrazy zasklíti.
Schváleno. Br. jed. uvoluje se opatřiti rámy a br. Kohoutek sklo. Br. archivář žádá o knihu
k zanášení archivu. Schváleno.
278.
Br. jednatel uvádí, že vyjednával v Praze stran zakoupení skříně pro knihovnu, že však na
podmínky nepřistoupil an se shledalo, že za ty peníze, co by stála stará skříň, mohla by se
poříditi raděj nová. Usnešeno, by se dala dělat nová skříň. Br. Najman navrhuje, by se
povolilo něco na příští mohylu bělohorskou. Po debatě povoleno prozatímně 5 K. Br. Nerad
navrhuje, by se též něco dalo na polévku chudé školní mládeži. Po různých důvodech proti
i pro usnešeno na návrh br. Dlabače povoliti 10 korun. Tím schůze ukončena.
V Hostivici dne 20/2 1903.

Šprunk Ant., t. č. j.
Zápis

o schůzi výboru, která konala se dne 3/3. t. r. [1903] za přítomnosti bratří: Novotnýho,
Najmana, Čermáka, Chvoje, Kohoutka, Tomka V., Tomka M., Vebra, Dlabače. Br. starosta
zahajuje schůzi a uvádí, že byla svolána z té příčiny, že cyklus, který jednota má konati
a kdež měli učitelé přednášeti, tito vesměs nátlakem odřekli, a praví, jak má se dále
s cyklem nakládati činiti.
279.
Zároveň uvádí, že první přednáška byla zakázána. Usnešeno cyklus za každou cenu
pořádati. Přednášky ihned rozebrány mezi přítomné členy odboru vzděl. I. přednášku převzal br. starosta, II. br. Träger, III. Dlabač, IV. Kohoutek, V. Šprunk. Zároveň usnešeno,
by br. Šprunk dojel na Smíchov a tam u vzděl. odboru Sokola Tyrš hlěděl někoho získati,
by některou přednášku převzal. Přednášky mají se ohlásiti u hejtmanství na 4. hod. odpůldne. Plakáty usnešeno přelepiti a příští přednášku stanoviti na neděli dne 8/3.
Tím schůze ukončena.
Za výbor
Hostivice dne 3/3. 1903.

Šprunk Ant., t. č. j.
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280.
Zápis
o schůzi výboru, která se konala dne 2/4. t. r. [1903] za přítomnosti bratří: Novotnýho,
Tomka M., Tomka V., Kohoutka, Dusíka Jos., Čermáka, Chlupatýho T., Jugla, Nerada
a podepsaného. Zápis čten a po vysvětlení, že na jeviště při každém představení má se
dáti 5 korun. Po tom zápis schválen. Br. Nerad dotazuje se br. náčelníka, jak naložil
s usnešením výboru stran návštěvy cvičení. Br. náčelník praví, že schůzi nemohl svolat,
jelikož ze sboru nikdo nechodí do cvičení. Br. Jugl praví, že desky dal již zhotoviti. –
Přikročeno ještě ku čtení zápisu ze dne 3/3, který nebyl ještě čten. Po vysvětlení o cestě
br. Šprunka stran získání řečníků k cyklu zápis schválen. Přikročeno k pořadu jednacímu.
Br. jednatel oznamuje, že došlo na jednotu 69 a vypraveno bylo 110 dopisů. Schváleno.
Br. pokladník praví,
281.
že nemůže zprávu podati, jelikož doposud nemůže uzavříti účty, neboť doposud pan
Naubert nezaslal účet za tiskopisy a cyklus není také ještě ukončen. Vzato k vědomí.
Zároveň dotazuje se, jak se má kniha sběratelská vyplniti. Usnešeno, by se v knize uvedl
jen dluh za rok 1902. Br. náčelník praví, že statistiku vede br. Najman, z té příčiny nemůže
statistiku uvésti. Zároveň uvádí, že správec domu ještě nepřevzal inventář. Vzato k vědomí. Br. knihovník oznamuje, že výpůjček bylo za měs. březen 133. Správce domu dotazuje
se, má-li dáti opraviti hrazdu. Usnešeno, by se dala br. Vindyšovi do správky. Předseda
záb. výboru oznamuje, že se v Jenči nemůže konati divadlo. Vzato k vědomí. Taktéž uvádí,
že při posledním představení bylo 18 korun deficitu. Br. Kohoutek a taktéž i jiní uvádí, že
představení se proto nepovedlo, jelikož bylo určeno velké vstupné. Uloženo záb. výboru,
by příště se tak velké vstupné neurčilo. Přikročeno k přijímání členů. Br. náč. přihlašuje
opětně K. Kozu za člena činného. Přijat.
282.
Br. Jugl upozorňuje, že jednota obdržela od „Nár. jed. sev.“ peníze, a praví, že by se měly
za ten obnos koupiti knihy. Uloženo vzděl. odb., by knihy vybral. Br. Dusík navrhuje, by se
divadlo konalo na Břvech. Uloženo záb. výboru k vyřízení. Do komise k vybírání knih
zvoleni bratři: Novotný, Jugl a Kohoutek. Tím schůze ukončena.
Za výbor těl. jed. Sokol
Hostivice dne 2/4. 1903.

Šprunk Ant., t. č. j.
Zápis

o schůzi výboru, která se konala dne 7./5. t. r. [1903.] Přítomni byli bratři: Novotný, Jugl,
Tomek V., Vebr, Chvoj, Najman, Čermák, Chlupatý, Dlabač, Dusík J., Tomek M., Sajfrýd,
Kohoutek, Nerad a podepsaný. Mimo těchto přítomni byli i členové Sirový, Houška K.,
Jílek, Dusík Št. Zápis o schůzi minulé čten a schválen. Přikročeno ku zprávám činovníků.
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283.
Br. jednatel předčítá došlé dopisy. Na pozvání ku okrskovému cvičení do Chyňavy usnešeno vyzvat členstvo, zda-li se bude chtíti účastniti výletu do Chyňavy. Stran pozvání ku
župnímu výletu na Zmrzlík a Řeporyj usnešeno, by jednota župního výletu se nezúčastnila,
protože tentýž den je stanovena přednáška v Litovicích. Br. náč. oznamuje, že v m. lednu
cvičilo 49 borců v 6 h., v m. únoru 71 bor. v 6 h., v m. březnu 43 bor. v 7 h., v m. dubnu
51 borec v 8 h. Učňů v m. lednu 22 v 5 h., v m. únoru 22 v 6 h., v m. břez. 42 v 7 h., v m.
dubnu 48 v 8 h. Oznamuje, že byl ve schůzi náčelníků, kde bylo usnešeno, že kdo chce
býti členem sboru cvičitelského, že musí býti župou schválen, jinak že nebude míti právo
navštěvovati schůze širšího žup. sboru cvičitelského. Vzato k vědomí. Br. pokladník oznamuje, že výsledek z věnečku činí 285 K příjem, 175,52 K výdej, zbytek 109,80 K. Pokladní
hotovost činí 145,57 h. Br. Chlupatý oznamuje, že hrazda při dodání byla hřeby
poškozena,
284.
a navrhuje, by se br. Vindyšovi stran toho dopsalo. Usnešeno, by jednatel Vyndyšovi
dopsal. Dále oznamuje, že koza je opětně porouchaná. Usnešeno, by správce kozu řádně
prohlédl a nechal spraviti. Br. pokladník oznamuje, že výdej k cyklu historických přednášek
činí 31,93 K, a dotazuje se, jak se má s těmito výdaji naložiti. Br. starosta praví, by se
sezvali zástupci druhých spolků, kteří spolu cyklus pořádali, a by se s nimi ujednalo, jak
s těmi výlohami naložiti. Zástupci do oné porady ustanoveni bratři: Najman a jednatel.
Pokladník dále oznamuje, že schodek z posledního divadla činí 17,78 K, usnešeno dle
dřívějšího již usnešení polovici na jednotu připadající zapraviti. Br. knihovník oznamuje, že
dal již zhotoviti desky na časopisy a že výpůjček za duben bylo 104, zároveň předčítá
vybrané knihy ke koupení zástupci „Nár. jed. sev.“ a vzděl. odborem, které byly až na
knihu od Paul de Kock schváleny. Dále oznamuje, že sl. Nováková M. darovala do knihovny
spis „Ženská otázka“ a „Pří285.
roda a život.“ Předseda záb. výb. br. Tomek M. oznamuje, že divadlo v Jenči nemůže se
hrát a že doposud nic nebylo rozhodnuto. Hovořeno, by se konala zábava bez vstupného,
pořádání této zábavy ponecháno záb. výboru. Br. před. vzděl. odboru oznamuje, že
v neděli koná se vycházka do Litovic, kdež bude přednášeti br. Träger „O hlavách mučedníků pobělohorských“. Slavnost Husova konati se má dne 5. července a usnešeno, by se
konala samostatně a spolky pouze pozvati. Br. Nerad dotazuje se, kdo se má ku slavnosti
zváti. Po vzniklé debatě usnešeno pozvati jen ty spolky, které se roku loňského oslavy
zúčastnily. Br. Dlabač praví, by se spolky zvaly as v tom smyslu, že Sokol klade sobě za
povinnost konati oslavu Husovu a z té příčiny že zve ony spolky k spoluúčasti. Schváleno.
Br. jed. praví, že by se měl včas zaopatřit řečník. Za řečníka navržen a schválen br. Dlabač. Br. Kohoutek oznamuje ze schůze okrskové, že do schůzí okrskových
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286.
mají docházeti dva zástupci za sbor cvič. Dne 7/629 koná se schůze okrsku v Liboci, kdež
bude přednášeti br. JUC. Dr. Dvořák „O pouti hvězdecké“, v červnu 2/8. konati se má veř.
cvič. okrskové v Liboci, dále praví, že okrskový žup. náčelník vyzýval jednoty, by se
zúčastnily župního závodu, oznamuje, že jednota naše nebyla zastoupena na 4 župních
schůzích, ty letošní že musíme pokutami hraditi, loňské 2 však že nemusíme, an jsme
neměli se župou žádných styků, v tom smyslu že se můžem odvolati. Přikročeno k volným
návrhům. Br. Chlupatý dotazuje se, jak to dopadlo s dopisem k župě stran br. jednatele.
Br. Kohoutek praví, že ještě nebyl zaslán. Usnešeno, by se na župu onen dopis poslal.
Za výbor

Šprunk Ant., t. č. j.

Hostivice dne 7/5 1903.
[287 nebo 288.30]
Zápis
o schůzi výborové, která se konala dne 21/6 t. r. [1903] za přítomnosti bratří: Novotnýho
co předsedajícího, Jugla, Najmana, Dlabače, Kohoutka, Nerada, Dusíka Jos., Tomka V,
Tomka M. a podepsaného. Omluven br. Chvoj, neomluveni bři: Vébr, Sajfrýd, Čermák,
Chlupatý. Zápis po dotazu, jak naloženo s výlohami vzniklými pořádáním cyklu, a odpovědi
br. Nerada, že výlohy hrazeny společně s účastněnými korporacemi, schválen. Br. Kohoutek praví, že okrskové veř. cv. konati se bude dne 2./8. v Liboci. Br. pokladník oznamuje,
že příjem činí 265,77 K, výdej 67,07 K, hotovost 198,70 K. Schváleno. Br. knihovník
oznamuje, že za m. květen bylo 122 výpůjček, a praví, že knihy teprve koupí a dotazuje
se, má-li je dát ihned vázat. Usnešeno, by br. knihovník knihy přivezl, že pozděj
289.
stane se usnešení, kam knihy mají se dáti svázat. Předseda vzděl. odboru oznamuje, že
dne 3/5 t. r. konala se v Litovicích veř. přednáška za účasti 70 lidí. Přednášel br. Träger
„O mučednících pobělohorských“. Dále že po dnešní schůzi konati se bude členská schůze
s přednáškou učitele Uhlíka „O ideálu řeči mezinárodní“. Vzato k vědomí. Br. náčelník
oznamuje, že sokolstvo má se též účastniti položení základního kamene k pomníku
m. J. Husa v Praze, dále na výstavišti konati se bude sokolský den a že na veř. cv.
okrskové v Liboci přihlásil za jednotu naši dvě družstva. Vzato k vědomí a zároveň usne–
šeno, by se bratřím, kteří pojedou na slavnost Husovu do Prahy, hradila jednotou dráha.
Přikročeno k odstavci oslava Husova zde. Br. Kohoutek oznamuje, že oslava konati se
bude v tomtéž smyslu jako roku loňského, hranice že bude zapálena za Jenečkem na
pozemku br. Tomka. Večer mají se obce osvětliti. U hranice na místo br. Dlabače promluví
br. J. Najman.

29
30

Dodatečně přepsáno, původní údaj nečitelný.
Stránka je nečíslovaná a za ní se zapisovatel vrátil k běžnému číslování lichých stran vpravo.
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290.
Usnešeno dále, by se zakoupilo 15 kusů transparentů. Br. Najman praví, že by se měla řeč
dříve před členstvem přednést. Schváleno, by se řeč před vzděl. odborem propracovala.
Br. Nerad oznamuje, že br. Landa Jos. z jednoty vystoupil. Tím schůze ukončena.
V Hostivici dne 21/6 1903.
Šprunk Ant., t. č. j.
Zápis
o schůzi výboru, která se konala dne 24./7. [1903] t. r. za přítomnosti bratří: Novotnýho
co předsedajícího, Chlupatýho, Chvoje, Vébra, Tomka V., Tomka M., Dusíka Jos., Kohoutka, Jugla, Nerada, Dlabače a podepsaného. Zápis ze schůze minulé čten a schválen. Na
dopis obce Litovské usnešeno přípisem poděkovati. Čten přípis knihaře p. Johna a usnešeno, by se mu knihy daly opětně vázati. Jednatel
291.
oznamuje, že obdržel na odvedený obnos za rozprodání transparenty 48 hal., které odvádí
br. pokladníku. Br. pokladník oznamuje, že vydání k oslavě Husově činí 15 K 90 h, od obce
Litovské jednota obdržela 10 K k zakoupení potřebného dříví k hranici. Vydáno tudíž jen
5,90 K z pokladny. Na hotovosti jest 157,92 K. Vzato k vědomí. Br. náčelník oznamuje, že
se zúčastnil schůze žup. sbor. cv. v Praze a že tam byl naň činěn dotaz, kolik členů
zúčastní se sletu Budějovického. Po odpovědi, že as nikdo, naléháno, by jednota naše
aspoň 2 účastníky ku sletu na svůj náklad do Budějovic vypravila. Dále tlumočí náčelník
žádost okrsku, by jednota naše propůjčila nářadí ku veř. cvič. do Liboce. Usnešeno, by
jednota vyplatila členům po 5ti korunách cestovného do Budějovic, a sice třem zasloužilým
členům. Nářadí na veř. cvič. libocké má se kromě hrazdy propůjčiti. Br. knihovník oznamuje, že za měsíc červen bylo 93 výpůjček. Do knihovny darováno bylo br. R. Novák od
Vrchlického „Portréty“, dvě novely Čechova „Povídky“,
292.
divoký růženec, G. Ohnet „Labutí píseň“, sl. Hlavatová darovala od Sv. Čecha báseň
„Slavie“. Dárcům vzdány díky, ku konci předčítá zakoupené knihy. Vzato k vědomí.
Správce domu uvoluje se dodati nářadí do Liboce. Br. Nerad stěžuje sobě na br. Kozu,
který prý si výstředně ve Stodůlkách počínal. Usnešeno, by byl pro tentokráte br. náčelníkem napomenut. Tím schůze ukončena.
Za výbor těl. jed. Sokol v Hostivici

Šprunk Ant., t. č. j.

V Hostivici dne 24/7 1903.
Zápis
o schůzi výboru těl. jed. Sokol, která se konala dne 13/9 1903 za přítomnosti bratří: Jugla,
Vebra, Dlabače, Tomka M., Chlupatýho T., Najmana, Kohoutka, Čermáka, Nerada
a podepsaného. Schůzi zahájil a řídil br. Jugl dle stáří.
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293.
Zápis z minulé schůze čten a schválen. Přikročeno ke čtení dopisů. Dopis záložny Lovosické
odložen, až bude přítomen br. starosta. Nabídnutý spis „Bulharsko a Makedonie“ usnešeno
zakoupiti. Br. jednatel oznamuje, že do Č. Budějovic vypravil se jen br. Budinský, a navrhuje, by se mu ještě něco k cestovnému přidalo. Usnešeno, by se br. Budinskému daly
ještě tři koruny. Br. pokladník oznamuje, že pokladní hotovost činí 151,93 K. Schváleno.
Zpráva náčelníkova odložena do schůze příští, jelikož není přítomen. Br. knihovník oznamuje, že knihy jsou již ve vazbě, výpůjček za měsíc srpen bylo 32. Oznamuje dále, že pan
Uhlík ztratil knihu a v náhradu daroval z lidové knihovny Praha 3 kusy: divadelní „Podskalák“ – Konkursy pana notáře – „Vpád“ – Kdo z koho – a jeden ročník Besedy lidu. Vzato
k vědomí a usnešeno, by se ztracená kniha opětně zakoupila. Usnešeno dále, by se
zakoupil afrik do žíněnky a br. Kohoutek by zakoupil kůži, aby se potom žíněnka dala do
pořádku. Volné návrhy: Br. Kohoutek navrhuje, by se konal
294.
celodenní výlet na Karlův Týn. Br. jednatel praví, by se dříve zjistil počet účastníků a pak
by se vážně myslelo na uspořádání výletu. Usnešeno, by se vyzvalo členstvo, a když se
přihlásí dostatečný počet, by se výlet konal dne 28. září. Br. jednatel navrhuje 1.) by se
dopsalo na řiditelství dráhy buštěhradské, by odstranilo z peronu výhradně německý nápis
„Hostivitz“ a by různé nápisy opravilo a dalo české návěstí na prvé místo. 2.) Dále by se
zaslal přípis na ředitelství pošt, by razítko poštovní, které má na prvém místě nápis
německý a teprve na druhém česky, vyměnilo s nápisem na prvém místě českým. 3) By
jednota zaslala místnímu obecnímu výboru přípis stran rozmnožení počtu dní pro pořádání
taneč. zábav. 4) By jednota učinila prohlášení proti Dr. Podlipnému pro jeho různé
nesokolské výroky, zvláště pro poslední proslov při polože295.
ní základního kamene k pomníku M. J. Husa na Staroměstském náměstí. Všechny tyto čtyři
návrhy jsou výborem přijaty. Br. jednatel uvoluje se zhotoviti dopisy na řiditelství dráhy
a pošty, že nechá od vůkolních obcí podepsati, žádá však, by ony dopisy a prohlášení byly
od více bratři vypracované. Usnešeno, by dopisy ty vypracoval br. jednatel s bratrem
L. Novotným a Dlabačem, by se však dopisy daly dříve ve vůkolí podepsati a potom teprve
by se nechaly podepsati od místního starosty. Br. Nerad stěžuje si na slabou návštěvu
cvičební. Vyzván přítomný br. Najman, by se o to postaral, by sbor cvičitelský vzal stížnost
tu na vědomí, a jak náleží, s ní naložil. Zároveň poukázáno, by se vždy včas rozsvěcelo, že
to mnohého cvičence odradí, když vidí zdola, že se nesvítí. Br. Čermák dotazuje se, má-li
se jít na výlet v kroji. Usnešeno jíti v kroji, a by se též okolní jednoty a spřátelené spolky
vy-
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296.
[zvaly], by se výletu zúčastnily a by daly do neděle patřičnou odpověď.
Tím schůze ukončena.
Za výbor těl. jed. Sokol v Hostivici

Šprunk Ant., t. č. j.

V Hostivici dne 13/9. 1903.
Zápis
o schůzi výboru těl. jed. „Sokol“, která se konala dne 5/11. t. r. [1903.] Přítomni byli
bratři: Chvoj V. co předsedající, Vébr, Nerad, Dlabač, Jugl, Čermák, Kohoutek, Tomek V.
a podepsaný. Zápis ze schůze minulé čten a schválen. Br. Nerad dotazuje se, jak naloženo
bylo s návrhy br. Šprunka stran dráhy a pošty. Br. jednatel praví, že náčrtky k dopisům
doručil br. starostovi. Br. Kohoutek dotazuje se, jak je se zakoupením afrika do žíněnek.
Br. Nerad praví, že se ží297.
něnky musí dříve spraviti a pak se afrik teprve koupí. Spis „Bitva na Bílé hoře“ usnešeno
zakoupit a příležitostně rozprodat. Usnešeno, by se zakoupily přednášky vydané družstvem
učitelským a kniha od Svat. Čecha „První básně“. Br. náčelník oznamuje, že v Liboci cvičilo
13 borců, celkově účastnilo se 15 bratří – oznamuje zároveň, jelikož nemohl přivézti
nářadí, jak přislíbil, že se cvičiti nemohlo. Vzato k vědomí. Br. knihovník oznamuje, že
výpůjček bylo za měsíc říjen 68. Knihy darovali pan Jos. Dvořák „Proklatec“, „Jeptiška“,
sl. Fükerlová „Ctnostní“. Vzato k vědomí. Br. pokladník oznamuje, že hotovost činí
132,31 K. Vzato k vědomí. Br. předseda vzděl. odboru oznamuje, že dne 15/11 konati se
bude veř. před. „Bílá hora a náš národ“, přednášeti bude br. JUC. Dvořák. Dne 20/12
přednášeti bude br. Dr. Machač „Od reskriptu k fundamentálkám“. Vzato k vědomí. Pořádání Mikulášské zábavy ukládá se záb. výboru. Volné návrhy. Br. jed. praví, že člen
K. Koza nechová se sokolsky, a navrhuje, by se věc řádně zjistila. Po vysvětlení br.
298.
Kohoutka usnešeno, by byl Koza z jednoty vyloučen a by br. jed. Kozovi usnešení dopisem
sdělil. Br. knihovník oznamuje, že je již nutně potřeba nová skříň na knihy. Usnešeno, by
se dala řádná skříň zhotoviti. Tím schůze ukončena.
Za výbor Sokola
V Hostivici dne 5/11 903.

Šprunk Ant., t. č. j.
Zápis

o schůzi výborové, která se konala dne 7/12 t. r. [1903] za přítomnosti bratři: Novotnýho,
Čermáka, Tomka V., Vébra, Tomka M., Jugla, Nerada, Kohoutka a podepsaného. Schůzi
předsedal br. st. L. Novotný. Přikročeno ku čtení zápisu. Br. Jugl praví k zápisu, že skříň na
knihy je již hotova a stála 30 K. Vzato k vědomí. Dotazuje se dále, zdali byla již zakoupena
kniha od Sv. Čecha. Br. jednatel praví, že Br. Bačkovský odpověděl, že název knihy
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299.
je nejasný, z té příčiny knihu nezaslal. Br. Vébr dotazuje se, jak bylo naloženo s br. Kozou.
Br. jed. praví, že již br. Kozovi dopsal. Br. Čermák dotazuje se, jak se vyřídily ty dopisy
stran pošty a dráhy. Br. starosta praví, že dopisy ještě nebyly vypraveny, že by se však
ještě mělo s panem poštmistrem vyjednat, zdali by mu takový dopis snad nebyl na
závadu. Br. jed. uloženo, by s panem poštmistrem se ještě poradil. Po tém zápis schválen.
Přikročeno ku čtení dopisů. Br. Rybář sděluje na lístku, že hudbu stanovený den k věnečku
nemůže dáti. Usnešeno, by se prozatím na dopis neodpovídalo a by br. M. Tomek ihned
druhý den došel ke kapelníkovi Holečkovi stran hudby, v pádu pak, že by kapelník Holeček
nemohl hudbu dát, by teprv došel k br. Rybáři, aby se s ním dohodl na den již stanovený.
Br. jed. předkládá zaslaný časop. „Samostatnost“, který si vyžádal na ukázku, jelikož
někteří bratři se vyslovili, že by se ten časopis měl odbírati, když řečníci té strany ukázali
se tak ochotnými pořádáním u nás přednášek a že kdybychom ten
300.
časopis odbírali, že bychom opětně mohli žádat o řečníka. K tomu praví bratr starosta, že
čas. „Samostatnost“ je listem politickým, a že proto příčilo by se to myšlence sokolské
podporovat časopis strany, ať už je to jakákoli. Z té příčiny nepřijal návrh br. jednatele, by
se čas. „Samostatnost“ odbíral. Br. starosta však vzhledem k tomu, že již zasláno bylo na
jednotu více čísel, předplatil sám si jedno čtvrtletí „Samostatnost“. Přikročeno ku zprávám
činovníků.
Br. pokladník oznamuje, že pokladní hotovost činí 95,03 K. Vzato k vědomí.
Br. náčelník praví, že v posledním čase návštěva cvičení je slabá. Usnešeno, by se
členstvo vyzvalo ku řádnému navštěvování cvičení a by se uspořádala členská schůze dne
26/12, kde by se pohovořilo, jak by se jednota na příště měla bráti, by činnost v jednotě
stoupla. Br. jed. uloženo, by k té schůzi sezval všechny členy.
Br. knihovník oznamuje, že v měsíci listopadu bylo 97 výpůjček. Do knihovny daroval
pan Kolářík
301.
knihu „Alhambra“ a sl. Fükerlová první díl „Práce“ od Zolli. Usnešeno, by II. díl byl dokoupen.
Br. před. vzděl. odboru oznamuje, že dne 9/11 konána byla veř. přednáška
v Hostivici „O bitvě bělohorské“, přednášel br. JUC. Dvořák za účasti 28 lidí. Dne 29/11
konána byla vycházka na Břve, kdež přednášel pan A. Uhlík „O myšlence mezinárodní řeči“
za účasti 102 lidí. Vzato k vědomí. – Přikročeno k volným návrhům. Br. náčelník praví, že
je zachytač porouchán. Br. jednatel praví, že bylo si ze řad členstva stěžováno, že přednášky jsou málo publikovány, že plakáty se v některých obcích ani nelepí. Usnešeno, by
příště byly plakáty včas nalepovány. Br. jednatel žádá, by výbor povolil zakoupit sokolské
pohlední lístky. Usnešeno, by jednatel potřebné lístky objednal. Tím schůze ukončena.
Za výbor Sokola
V Hostivici dne 7/12 903.

Šprunk Ant., t. č. j.
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302.

[1904.]
Zápis
o schůzi výboru, která se konala dne 10/1 t. r. [1904.] Přítomni byli bratři: Novotný,
Najman, V. Tomek, Kohoutek, Sajfrýd, Chvoj, Jugl, Dlabač, Čermák a podepsaný. Zápis
z minulé schůze čten a schválen. Br. jednatel oznamuje, že došlo předplatné na časopisy.
Usnešeno, by kromě „Švandy dudáka“ vesměs dosud odbírané sokolské listy se předplatily.
Dále tlumočí přání členské schůze, by se zakoupila brožura „Sokolstvo, jeho cíl a směr“ od
K. Vaníčka a by byla svolána vždy čtvrtletně členská schůze. Usnešeno, by se brožur těch
zakoupilo 100 kusů a by se mezi členy a dorost rozdaly. Pořádání členské schůze schváleno. Br. náčelník oznamuje, že sbor cvičitelský svolal schůzi, kdež byla práce opětně řádně
rozdělena. Zároveň oznamuje, že nářadí je poroucháno,
303.
jmenovitě koza je potřeba dáti do správy. Vzato k vědomí a usnešeno, by se koza dala
opraviti. Br. knihovník oznamuje, že knihu „První básně Sv. Čecha“ zakoupil a dal do
vazby. Výpůjček bylo za m. prosinec 138. Vzato k vědomí. Br. Kohoutek oznamuje za
vzděl. odbor, že konána byla veř. přednáška. Přednášel br. Dr. Lad. Machač „Od říjnového
diplomu k fundamentalkám“, přítomno bylo 32 účastníků. – Přikročeno k odstavci o ustanovení pořadu příští valné hromady. Stanoveno, by se valná hromada konala dne 24. za
obvyklého pořadu. Přikročeno k odstavci přijímání členů. Za členy přihlášeni a přijati bratři:
Dusík Fr. a Bartoš Jos. Jelikož se k volným návrhům nikdo nepřihlásil, ukončena tím
schůze.
Za výbor těl. jed. Sokol v Hostivici
V Hostivici dne 10/1 904.

Šprunk Ant., t. č. j.
304.
Zápis

o valné hromadě, která se konala dne 24/1. 904 za přítomnosti 19ti účastníků. Br. starosta
L. Novotný zahajuje valné shromáždění a ihned přistupuje k odstavci čtení zápisu o minulém valném shromáždění. Br. jednatel předčítá zápis, který schválen. Přikročeno k odstavci: Zprávy činovníků.
Br. jednatel předčítá zprávu jednatelskou, v které tlumočí různé stesky na místní
poměry a apeluje na členstvo, by nenechalo se odstrčiti na dráze sobě vyřčené. Ze statí
uvedených viděti, že jednota odvedla různým dobročinným účelům 39,15 K. Dopisů došlo
na jednotu 292 a vypraveno bylo 268. Ke konci roku měla jednota členů 52, a to 4 zakládající, 30 přis. a 18 činných. Členů přistoupilo 5, členů ubylo 6 a jeden vyloučen. Zpráva
br. jednatele vzata k vědomí.
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305.
Dodatečně ku zprávě br. jed. přihlásil se br. Koza s dotazem, z jakých důvodů byl
z jednoty vyloučen. Br. starosta praví, že důvody uvedeny byly ve schůzi výboru. K tomu
uvádí br. jednatel, že povinností členstva je, by i v životě soukromém chovalo se řádně
sokolsky, a že zajisté výbor měl určité důvody, proč br. Kozu vyloučil. Br. Kohoutek uvádí
určitý důvod, proč se vyloučení stalo. Po debatě usnešeno, by br. Koza podal důkaz, že se
mu děje křivda, a pak že může opětně býti výborem přijat, za což se hlavně přimlouval br.
náč. V. Tomek. Přikročeno ku zprávě br. pokladníka. – Br. Nerad uvádí, že jednota dík
zařízení, které výbor učinil s vybíráním příspěvku, finančně letos dobře si stojí. Na příspěvcích vybráno bylo […], čistý výnos ze zábav činí […], výdej činí […], příjem celkově činí
[…], pokladní hotovost je […]. Zároveň předkládá zprávu omluvených bratří přehlížitelů
účtů, z které viděti, že knihy pokladní shledali v pořádku. Zpráva pokladní potom schválena.
306.
Br. knihovník uvádí, že knihovna byla rozmnožena […] spisy, výpůjček bylo
v uplynulém roce úhrnem […], na knihovnu věnováno bylo […]. Svou zprávu končí apelem
na členstvo, by hojně používalo knihovny, to že je ta nejkrásnější zábava, kterou může
každý jednotlivec získat pro povznešení duševní úrovně. Zpráva br. knihovníka potleskem
vzata k vědomí. Br. starosta praví, by se dárcům knih provolalo upřímné sokolské „na
zdar!“, což přítomnými učiněno. Br. Dusík Jos. praví, že by se mělo dárcům poděkovati
ještě písemně. Br. starosta praví, že se to nikdy u nás neděje, protož také od návrhu
br. Dusíka opuštěno.
Br. náčelník předčítá návštěvu cvičební za celý uplynulý rok a praví, že času zimního
tak pilně se necvičí jako v létě. Oznamuje, že jednota zúčastnila se veřejného cv. okrs.
v Liboci za účasti borců, dále že konán výlet na K. Týn
307.
dne 28. září, účastno bylo 21 osob, dále že jednota zúčastnila se slavnosti položení základního kamene k pomníku m. J. Husa v Praze v kroji a s práporem a večer tentýž den, totiž
6. července, oslavy Husovy jednotou pořádané. Zpráva br. náčelníka vzata k vědomí.
Br. před. vzděl. odboru předčítá svou zprávu a delším úvodem přichází k činnosti
odboru za rok minulý. Přednášek konáno bylo 9 a oslava památného dne upálení m. J.
Husa. V přednáškách zahrnut jest též cyklus z doby Husovy, který konán v březnu, zaujal
pět přednášek, a sice první měl br. L. Novotný „O počátcích hnutí husitského“, druhou měl
br. Š. Träger „O m. J. Husovi“, třetí měl br. R. Laube „O Janu Žižkovi jako válečníku“,
čtvrtou měl br. Dr. Ant. Kusý „Hnutí husitské až k Lipanům“, pátou „O bitvě u Lipan“ br.
Š. Träger. Vzato k vědomí.
Br. M. Tomek za záb. výbor praví, že nemá již po zprávě br. Nerada nic o zábavách
co uvádět, neboť br. Nerad vše ve zprávě pokladní uvedl.
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308.
Přikročeno k odstavci Volby. Br. starosta praví, má-li někdo nějaký návrh, jak se mají
volby provésti. Br. Kohoutek navrhuje, by se zvolila komise, která by sestavila kandidáty
pro volbu. Br. Dusík Jos. praví, že by se měli opětně zvoliti staří činovníci. Hlasováním
přijato, by se volba provedla, a to kandidátkou, a do komise k vypracování této zvoleni
bratři: Příhoda Ant., Najman a podepsaný. Br. starosta přerušuje na čtvrt hod. schůzi.
Po opětném zahájení schůze předčítá br. Příhoda kandidáty. Br. starosta praví, že se
může volit buď lístky, neb aklamací. Přijato jednohlasně, by volba provedla se aklamací.
Br. starosta praví, že nechá hlasovati o celé kandidátce, což jednohlasně přijato. Taktéž
veškeří nově zvolení činovníci po dotazu br. starosty volbu přijali. Nově zvoleni jsou tito:
Starostou zvolen opětně br. L. Novotný, nám. starosty br. V. Chvoj,
309.
náčelníkem zvolen opětně br. V. Tomek.
Do výboru zvoleni br. Nerad Karel, Jugl Antonín, Šprunk Antonín, Čermák Jaroslav, Dusík
Josef, Dlabač Ladislav, Kohoutek Jan, Tomek Matěj.
Za náhradníky zvoleni bratři: Příhoda Antonín, Vebr Vilém, Kubr Matěj, Sajfrýd František.
Za přehlížitele účtů zvoleni bratři: Pelc Josef a Pokorný Jan.
Zástupci do Č. O. S. zvoleni bratři: Novotný Lad. a Chvoj Václ., zástupci do val. hrom.
župní zvoleni bratři Kohoutek J., Tomek V., Příhoda Ant., Dusík Frant., zástupci do výb.
žup. zvoleni br. Šprunk a Dlabač.
310.
Zástupci do okrsku zvoleni bratři: Najman, Kapalín, Kotva.
Předsedou vzděl. odboru zvolen br. Kohoutek, předsedou záb. výboru br. Tomek M.
Přikročeno k volným návrhům. Br. Příhoda A., dotazuje se, budou-li i nyní legitimace,
když se příspěvky vybírají knihou sběrací. Odpovědíno, že legitimace musí býti. Br. Najman
navrhuje, bude-li to možno, by se konalo veř. cvičení domácí. Br. starosta praví, že veř.
cvičení musí se dříve propracovat ve sboru, a pakliže toho sbor za možné uzná, že se
veřejné cvičení konati může. Br. Najman navrhuje, by se aspoň ročně jedna kniha od
Amose Komenského zakoupila do knihovny. Schváleno a ponecháno odboru vzděl.
k vyřízení. Br. Šprunk navrhuje, by se v jednotě zřídil odbor divadelní. Po rozhovoru usnešeno, by se pořádání div. představení ponechalo zábavnímu odboru a jemu k ruce zvolen
br. J. Bartoš
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jakožto režisér. Tím valné shromáždění ukončeno.
V Hostivici dne 24. ledna 1904.
Šprunk Ant., t. č. j.
Zápis
o schůzi výboru těl. jed. Sokol, která se konala dne 7/2. t. r. [1904] za přítomnosti bratři:
Novotného, Tomka V. a M., Jugla, Kubra, Čermáka, Nerada, Dlabače, Najmana, Dusíka
Jos., Kohoutka a podepsaného. Zápis ze schůze minulé čten a schválen. Přikročeno ku
zprávám činovníků. Br. jed. praví, že br. Koza přinesl prohlášení od p. Kratochvíla, z kterého vysvítá, že v pořádku na svou žádost z práce byl propuštěn. Usnešeno, by se br. Kozovi
dovolilo cvičiti a zároveň by se uvědomil, že až po dvou měsících bude vzat v seznam
členstva. Ze zaslaných přípisů usnešeno předplatit „Matici lidu“, „Libuši“ usnešeno vrátit.
Br. Jugl navrhuje, by se zakoupila série knih sestávající se ze 17ti ročníků „Matice lidu“.
Schváleno. Br. knihovník oznamuje, že výpůjček za měsíc leden bylo 168.
312.
Br. náčelník oznamuje, že jednota pozvána je k účasti na závodech župních, ku vycházce
do Podbaby, k výletu župnímu na K. Týn, do Turnova, do Arrasu, Lublaně a k veř. cvičení
do České Třebové, k župnímu veř. cvičení do Holešovic a k župnímu běhu cvičitelskému.
Ponechává se sboru cvičitelskému k vyřízení. Br. M. Tomek oznamuje, že do zábavního
odboru přijal bratři: Dlabače, Bartoše, Chvoje, Sajfrýda, Čermáka, Šprunka, Najmana,
Dusíka Fr. a Kotvu. Vzato k vědomí. Br. před. vzděl. odb. oznamuje, že do odboru přijal
bratry: Jugla, Novotnýho, Tomka V., Šprunka, Najmana, Dlabače. Zároveň oznamuje, že
byl udán se sluhou panem Svobodou pro nedovolené nalepování plakátů. Vysvětluje, jak
se vyšetřování u soudu započalo. Přikročeno k odstavci: Volby činovníků. Jednatelem
zvolen br. Ant. Šprunk, pokladníkem br. K. Nerad, knihovníkem br. A. Jugl, správcem
domu br. A. Příhoda. Archivářem zvolen nebyl nikdo, volba ponechána k vyří313.
zení br. náčelníku, by při cvičení vyzval bratry, by někdo dobrovolně za archiváře se
přihlásil a zároveň by bratru knihovníku k ruce při vykonávání jeho těžké povinnosti.
Br. Jugl praví, že nová skříň je v nevhodném místě umístěna, by se dala do šatny.
Br. Nerad praví, že skříň v šatně stále nemůže se ponechati, jelikož při zábavách by velmi
překážela. Br. Dlabač navrhuje, by se do knihovny zakoupily knihy od Jiráska „F. L. Věk“
a „Z ranních červánků“. Usnešeno, by se ony knihy zakoupily, až se budou kupovati knihy
do knihovny. Br. Nerad poukazuje, že v posledním čase zvou se do našich zábav lidé, kteří
by se zváti neměli, že tím naše zábavy trpí. Usnešeno, by se příště záb. výbor hleděl tomu
vyhnouti a podobné nepovolené lidi by se zkrátka do zábav nepouštěli.
Tím schůze ukončena.
V Hostivici dne 8/II. 1904.

Šprunk Ant., t. č. j.

