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Stavba tělocvičny pokročila v měsíci červnu již tak daleko, že mohlo se počítati se slavností otevření. Ve schůzi
stavebního sboru stanoven k tomu den 18. června. Konány ve směru tom přípravy a stanoven pak určitý
pořad slavnosti.
Vyjednáno přičiněním bratra Bohumila Nerada, že laskavě účinkovaly sbory zpěváckých spolků „Václav“
v Bubenči a „Lumír“ Praha III., členové Pěvecké župy Podbělohorské – Drahorádovy.
Pořad slavnosti:
V sobotu dne 17. června v 8. hodin večer v nové tělocvičně za režie bratra Josefa Bendy provedeno vzorně
divadelní představení slavnostní Al. Jiráska Lucerna, se svolením spol. čes. spis. Máj.
Představení toto mělo veliký úspěch a ku žádosti obecenstva bylo ještě jednou opakováno v sobotu dne
24. června při hojné návštěvě obecenstva.
Slavnostní neděli dne 18. června bylo počasí deštivé a neslibovalo valného úspěchu našemu podniku, který
tento den počal o 10. hod. dopoledne slavnostní valnou hromadou, ku které přišli k nám zástupci naší
sokolské župy Podbělohorské, zástupci okolních jednot, místních přátelských spolků, členstvo jednoty a hojně
obecenstva.
Slavnostní valné hromada konala se v neděli v 10 hodin dopoledne.
Před zahájením schůze zapěli br. zpěvácké spolky sbor Prausův: „Chorál Národa Českého“.
Valnou hromadu zahájil bratr starosta jednoty Tomáš Chlupatý. Slovy upřímnými přivítal všecky účastníky
schůze. Vylíčil průběh doby trvání a provádění stavby tělocvičny. Poděkoval jménem výboru všem, kdo
jakýmkoli způsobem se přičinili o zbudování našeho vlastního hnízda sokolského. Po ukončení řeči bratra
starosty přednesl bratr Jan la Motte slavnostní proslov, jež uložen jest v archivu jednoty. Proslov tento sepsal
br. Jar. Neuman spisovatel v Praze pro Sokol v Praze I. Laskavým jeho svolením přednesen i u nás.
Po tomto ujal se slova náš milý župní starosta br. Karel Schvarz, jež v řeči své nastínil nám poslání Sokolstva
v době naší a slovy významnými povzbudil nás, dorost i naší mládež k upřímné práci sokolské v novém životě
jednoty naší.
Pak odevzdány byly bratrem Chlupatým klíče od tělocvičny br. náčelníkovi a budova prohlášena za otevřenou
pro život sokolský.
Přečítány a vyslechnuty pozdravy zástupců jednot a spolků a valná hromada ukončena sborem zpěváckých
spolků „Svůj k svému“ asi o půl dvanácté hodině polední.
Odpoledne před druhou hodinou shromáždilo se veškeré členstvo, dorost a žactvo ve staré tělocvičně u bratra
Karla Nerada. Zde sestaven průvod, jenž ubíral se kolem návse silnicí karlovarskou na letní cvičiště u nové
sokolky a zde učiněn rozchod.
Po tomto pak ve tři hodiny zahájena slavnostní pěvecká, hudební a tělocvičná akademie mužským sborem
B. Smetany „Věno“ zpěv. spol. Václav Bubeneč.
Pak střídány zpěvy, hudba a tělocvik dle stanoveného pořadu. Čísla tělocvičná cvičila se tato:
Dorostenci 6 – rohovnická prostná
Dorostenky 12 – prostná pro Slovensko a 6 švihadla ozdobná
Ženy 4 – kužele pro zájezd pro Slovensko
Ženy 6 – rejová prostná v kruhu
Muži 8 – prostná Č.O.S. pro zájezd do Lublaně
Pěvecký kroužek Sokola přednesl za řízení sbormistra bratra Ferd. Janouška sbory: K. Bendl Chorál národa
Českého a B. Kovarovič Můj první máj.
Ženský sbor zpěv. kroužku Sokola Hostivice za řízení sbormistra br. Al. Geltnera sbory: A. Dvořák Moravské
dvojzpěvy a Zajatá b. Prsten.
Do pořadu zařazeny sbory zúčastněných zpěváckých spolků Václav Bubeneč a Lumír Praha III.
V pořadu účinkoval hudební sbor br. Rybáře.
Zdařilý pořad akademie ukončen pak po šesté hodině sborem Zich Modlitba na Řípu, přednesl smíšený sbor
zpěváckých sborů Lumír Praha III. a Václav Bubeneč.
Slavnost ukončena sokolskou veselicí v nové tělocvičně.

Projekt sokolovny z května 1920 od Antonína Hakla Družstvo pro postavení tělocvičny 
Sokola v Hostivici a okolí ustavila valná 
hromada Sokola Hostivice 9. února 1913. 
Válečné události záměr zdržely. Sokol 
koupil pozemek od státního statku 10. čer-
vence 1921 a později dokoupil další dva 
pozemky pro letní cvičiště, celkem za 
20 765,76 Kč. Stavba byla zahájena kopá-
ním základů 20. července 1921 a dokonče-
na 24. června 1922. Práce řídil Antonín 
Hakl, dřevěnou konstrukci provedl Antonín 
Zvoníček z Liboce. Slavnostní otevření 
sokolovny proběhlo 17. a 18. června 1922.


