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Spolupráce s jinými spolky
Ostatní sportovní spolky do roku 1918
Místní odbor Národní jednoty severočeské
pro Hostivici a okolí
Odbor vznikl v roce 1896 a byl
zaměřen na podporu českých
menšinových škol v německém
pohraničí. Činnost byla částečně
provázána se Sokolem, ve kterém
rovněž aktivně působil Alois Saifrt.
V roce 1902 Sokol a Národní jednota severočeská
společně zakoupily jeviště pro divadelní představení
a členové odboru měli rovněž právo půjčovat si knihy
ze sokolské knihovny, na jejíž budování přispíval.
Společně Sokol a jednota pořádaly například Národní
slavnost 11. července 1897, mikulášskou zábavu
v prosinci 1900, Památku M. J. Husa 5. července 1901
a 1905, divadelní představení Vzorný vlastenec
20. dubna 1908 či slavnost ve prospěch českých
menšin 4. září 1910.

Klub českých velocipedistů Kmit ve Břvech
Klub vznikl v roce 1896, tedy ve stejné době jako obdobné
cyklistické spolky v jiných obcích kladenského okresu. Hlavní osobou
klubu byl břevský sedlák, litovický starosta a zároveň představitel
hostivického Sokola Ladislav Novotný. Po jeho smrti v roce 1911
nejsou o klubu další zprávy, i když úředně zanikl až v roce 1925.

Dělnická
tělocvičná jednota
Hostivice(-Litovice)

V roce 1922 věnovala Národní jednota
severočeská Sokolu pamětní knihu,
do které ale Sokol nezapisoval

Druhá tělocvičná jednota sdružující
především členy sociálně demokratického založení vznikla v Hostivici
v roce 1905. Po výstavbě Dělnického
domu sídlila v této stavbě. Zanikla
až po 2. světové válce. O její
činnosti víme velmi málo.

Odbočka Zemské jednoty zřízenců drah
v království Českém v Hostivici
Odbočka vznikla v roce 1901 a již 23. března 1902
se dohodla se Sokolem na užívání sokolské
knihovny, na jejíž provoz přispívala. Zaznamenány
jsou i společné akce, ale především v roce 1920:
11. prosince divadelní představení Z českých mlýnů
a 31. prosince Silvestrovská zábava. Ples v roce
1914 se konal v hostinci u Neradů, kde v té době
sídlil i hostivický Sokol.

Čtenářsko-podporující spolek Hostivít
Hostivít vznikl již roku 1889, vzájemné vztahy se Sokolem však byly
skromné, i když se Sokol zúčastnil 16. července 1893 svěcení praporu
Hostivíta a spolky spolupracovaly při celoobecních slavnostech.

Přání DTJ z roku 1914
v pamětní knize spolku Hostivít

Jednota čsl. Orla Hostivice
Orel spojoval členy, kteří měli blízko ke katolické
církvi a k lidové straně. Hostivická jednota založená
nejspíš roku 1909 sídlila v hostinci U českého lva (na
jeho místě nyní stojí obchodní středisko F+F). Zrušil
ji říšský protektor 23. září 1942 a po válce již nebyla
obnovena, členové většinou vstoupili do obnoveného Sokola. Na snímcích vpravo jsou hostivičtí Orlové
snad v roce 1933 a orelští volejbalisté s farářem
Václavem Hájkem ve 40. letech

Jediná známá písemnost
z činnosti Kmitu

