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Z předchozího období pokračovaly:
• Dělnická tělocvičná jednota Hostivice
• Jednota Orla československého v Hostivici

Atletický fotbalový klub Hostivice

Sportovní klub Hostivice
Sportovní klub Meteor Litovice

Federovaná dělnická tělocvičná jednota Litovice

Jednota proletářské tělovýchovy Litovice-Hostivice
AFK Hostivice vznikl v roce 1922 a byl zrušen 
v roce 1928, nejspíše v důsledku finančních potíží.
Vlevo zápis do pamětní knihy Hostivíta roku 1924.

V roce 1921, po rozkolu sociální demokracie, se rozštěpila i DTJ. 
Zatímco DTJ si zachovala vazby na sociální demokracii, nově vzniklá 
FDTJ měla blízko ke komunistům. Po výstavbě Dělnického domu 
sídlila FDTJ v této budově, stejně jako DTJ.

Podle spolkového katastru vedeného Okresním úřadem Kladno byly stanovy Jednoty 
proletářské tělovýchovy Litovice-Hostivice úředně schváleny 13. září 1930. Ve vedení 
spolku nacházíme některé představitele litovických komunistů, například v roce 1933
byl místopředsedou Josef Vlach, který v letech 1945 až 1946 zastával funkci předsedy 
MNV Litovice. Protože v této době již nejsou zprávy o FDTJ, pravděpodobně byla 
Jednota proletářské tělovýchovy jejím pokračovatelem. Jednota zanikla 14. prosince 
1938 a definitivně byla vymazána z evidence v roce 1946.

SK Meteor Litovice vznikl snad v roce 1933, stanovy byly úředně schváleny 
23. prosince 1933 a jejich změna pak 9. října 1934. Dne 10. července 1939 
byl sloučen s SK Hostivice (likvidoval 28. srpna 1939, o rozejití bylo úředně 
rozhodnuto 19. října 1939), ale v roce 1945 se obnovil (nové ustavení bylo 
úředně schváleno až 24. září 1946). Znovu byl sloučen 8. června 1951 (ale 
podle jiných podkladů byli fotbalisté již v roce 1950 oddílem TJ Sokola). 
O sportovní činnosti klubu nejsou nyní k dispozici žádné doklady. Klub hrál 
na hřišti pod hrází Litovického rybníka, které bylo nově upraveno po válce.

Snímek vpravo je z rubu popsán takto: Ambrosiana 
Jeneček, záj. jedenáctka SK Hostivice 1927–28.
Protože SK Hostivice v té době ještě neexistoval, 
jde možná o jedinou dochovanou fotografii týmu 
AFK Hostivice. Hvězdy na dresech však naznačují, 
že by mohlo jít i o pozdější snímek SK Meteor 
Litovice...

SK Hostivice vznikl v roce 1930, stanovy byly 
úředně schváleny 16. května 1930. Klub měl 
fotbalový a hokejový odbor. Hokejisté ale v letech 
1931 až 1936 působili pod jinými kluby. Hokejisté 
trénovali na louce pod továrnou Zicha, případně na 
Břevském rybníku. Fotbalisté začínali za Kropáč-
kovou továrnou, v místech nynějšího hřbitova, ale 
pak si vybudovali hřiště u Bažantnice.


