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2.11.1919 V červáncích svobody

7.3.1920 Pan Notárko

1.8.1920 Josef Kajetán Tyl

12.9.1920 Mistr Bedrník a jeho chasa

28.10.1920 Zvony

11.12.1920 Z českých mlýnů

12.3.1921 Železná koruna

26.11.1921 Babička v zámku

26.12.1921 Štědrý večer po pěti letech

9.4.1922 Na letním bytě

17. a 24.6.1922 Lucerna

13.7.1922 Zvony

5.8.1922 Žabec

28.10. a 4.11.1922 Bílý lev

26.12.1922 Žena na zkoušku 
či dražba na nevěstu

3.3.1923 Majitel hutí

28.4.1923 Zvíkovský rarášek
Paní Mincmistrová

14.7.1923 Jedenácté přikázání

28.10.1923 Pro zlatý poklad republiky

26.12.1923 Dvojí vina neb dítě lesa

26.10.1924 Otec božího lidu

5.4.1925 Pražské švadlenky

27.3.1926 Mořská panna

12.6.1926 Vodní družstvo

2.10.1927 Perníková chaloupka

26.11.1927 Zázračný elixír

Divadelní představení 
připravená Sokolem

30.9.1928 Bílý lev

27.10.1928 Žlutý kvítek

24.11.1928 Ustřihni si mikado

5.4.1930 Zkrocení zlé tchýně

22.11.1931 Popelka

8.12.1931 Trpaslíkův dar

20.12.1931 Zlatý lupínek

27.12.1931 Katuše pyšná princezna

21.2.1932 Krakonošův dar

6.3.1932 Vlastní silou

18.6.1932 Kde domov můj

1.12.1934 Láska na konci vesnice

16.3.1935 Jeho poslední flám

22.4.1935 Pan učitel

26.5.1935 Půlnoční vlak

24.11. a 1.12.1935 Lojzička

7.3.1936 Jízdní hlídka

12.4.1936 Čertovo kolo

27.2.1937 Netopýr

5.6. a 6.6.1937 Lucerna

V květnu 1932 při veřejném cvičení byl 
v rohu letního cvičiště odhalen památník 
zakladatele Sokola dr. Miroslava Tyrše. 
Pomník navrhl František Pechlát, posta-
vili ho Zdeněk Najman a br. Červený. 
Bronzový reliéf Tyrše a Fügnera odlila 
hostivická armaturka Zicha. Pomník byl 
zničen za druhé světové války.

Ke 40 letům trvání jednoty odhalil Sokol 2. října 1932 
na budově staré školy (nyní domu služeb na Husově 

náměstí) pamětní desku Františku Josefu Pelzovi, 
hostivickému učiteli, skladateli sokolského pochodu Lví 

silou a členovi jednoty. Za války byla deska ukryta 
a znovu odhalena až 9. května 1969.

Běžnou spolkovou tradicí bývala povinnost spolku doprovodit 
zemřelého člena nebo jeho manželku na pohřbu. Některé spolky 
měly schváleny podrobná pravidla, na kterém hřbitově a s jakým 
počtem členů, případně i s hudbou se spolek zúčastní. Podobnou 
tradici udržoval i hostivický Sokol.

Sokol byl nejen tělocvičnou organizací, ale také 
spolkem, který se zapojoval do místního kulturního 
a společenského dění. Řadu akcí ke státním svátkům, 
narozeninám prezidenta T. G. Masaryka a jiným 
příležitostem pořádal Sokol společně s obecním 
zastupitelstvem, školou a dalšími hostivickými spolky. 
Sokol měl i svůj dramatický odbor. Z pěveckého odboru 
ve 30. letech vznikl pěvecký spolek Bendl. Sokolovna 
sloužila zároveň jako kino, druhým kinem na území 
nynější Hostivice byl litovický Dělnický dům.


