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PAMÁTCE ZEMŘELÝCH ČLENŮ 
 
 
 
První naše vzpomínka v den 15letého trvání našeho klubu patří těm, kteří jako naši 
členové spolupracovali s námi na vybudování klubu, jemuž věrně a poctivě sloužili, avšak 
dnešního našeho jubilea klubového se nedočkali. 
 
 

Štkp. BROUL JOSEF 

DRDA ŠTĚPÁN 

HOLEČEK OLDA 

MÁRA FRANTIŠEK 

NOVOTNÝ FRANTIŠEK 

ŠÍP OLDA 

ŠKVOR KAREL 

ŠMÍD JOSEF 

ŠMÍD KAREL 

ŠROUBEK JAN 

ŠVÁB ANTONÍN 

TOMAN FRANTIŠEK 

TOMAN VÁCLAV 
 
 
 
Vzpomínáme a nezapomeneme Vás! 
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NAŠE OBĚTI 
 

 
 
 

ŠTKP. JOSEF BROUL,  
místopředseda klubu,  

narozen 25. XII. 1906, 
popravený 8. IX. 1943 v Berlíně 

 
 

 

 
FRANTIŠEK NOVOTNÝ, 
dlouholetý sekretář klubu, 
narozen 3. XII. 1932 
umučen v Mauthausenu 2. XI. 1941 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ŠTĚPÁN DRDA, 
býv. sekretář klubu,  
narozen z 20. X. 1903, 
popravený 25. XI 1941 v Praze 
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ÚVODEM 
 
Těsně před zhroucením se nacistického režimu a osvobození naší vlasti, dožil se S. K. 

Hostivice svého 15 trvání. Když jsme před 5 lety vzpomínali 10 let svého klubu, dělo se to 
v porobené vlasti a stoupajícím teroru. Třikrát byla nám tehdy zakázána slavnostní valná 
hromada a i podniky jiné. Říkali jsme si tehdy, nevadí, oslavíme za lepších poměrů svých 
15 roků. Ani ve snu nás tehdy nenapadlo, že teprve za 5 roků bude tento teror zlomen. Ale 
přece jenom jsme se dočkali. Přes ty těžké, skoro nesnesitelné poměry, přece jen ten čas 
uběhl. Co změn však za těch posledních 5 roků vidíme. Byli jsme jedni z nemnohých, kteří 
nebyli rozpuštěni, takže zde zbyla alespoň jedna možnost, že bylo v neděli kam jíti — na 
hřiště, uklidnit si pocuchané nervy (pokud ovšem hráči je někdy svým výkonem nepocu
chali ještě více). 

Přes přímý zákaz jsme pravidelně schůzovali i v době stanného práva, a ač jsme 
jednou byli nachytáni, nepřestali jsme do konce války. Přes strohé nařízení vázaného 
hospodářství a hrozby nejpřísnějších trestů, umožňovali jsme hráčům účast na dalekých 
zájezdech na mistrovské zápasy řádnou stravou, kterou jsme, byť i s překážkami, vždy 
opatřili. 

Jako jiné korporace, i my nebyli jsme ušetřeni těžkých osobních obětí. Byli našeho 
středu vyrváni tři nejlepší funkcionáři, místopředseda Josef Broul, bývalý sekretář Štěpán 
Drda a sekretář František Novotný. Jak často jsme jich vzpomínali a vzpomínáme. Lítost 
naši zmírňuje dnes vědomí, že nepadli nadarmo a jejich vrahy stihl zasloužený osud. My 
pak nikdy jich nezapomeneme! 

Začátky a uplynulých 15 roků nebyly příjemné pro budování klubu. Klub byl ustaven 
v roce 1930 v době nastávající nezaměstnanosti. Neměl peníz ani mecenášů. Měl však pře
ce něco — nadšence a ti stačili k tomu, aby opatřili, co bylo nezbytné k zahájení provozu. 

Bez subvencí — bez hřiště. Vše jsme si sami museli opatřiti a postupně opatřili, a to 
v době, kdy většina členstva byla bez práce — bez výdělku. Všechno se však překonalo 
nadšením těch prvých. 

Proto máme dnes právo těch těžkých dob, které jsou nenávratně za  
 

7 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada A – svazek č. 12 
Kolektiv (1945): Patnáct let Sportovního klubu Hostivice 1930–1945 
 

 

10

 
 
námi, vzpomenouti a poděkovati těm, kteří budovali a pomáhali všemožně nahraditi 
scházející peníze. Dnes vidíme, že jejich práce přinesla ovoce, vidíme, že budovali dobrou 
věc. Vždyť sport pracuje jen pro dravou příští generaci — pro naši mládež. Vychovává 
jinochy pro život, zoceluje jejich povahy pro tvrdý životní zápas‚ jenž mají před sebou, učí 
je kázni, učí je všemu, co potřebují, aby se stali, až dospějí, platnými členy lidské a národ
ní společnosti. 
Že sport v naší republice vychovával dobře, poznali jsme z těch tisíců mladých a nejmlad
ších na barikádách se zbraní v ruce v době národní revoluce. K tomu je vedl sport, který 
zde jediný byl a mařil „výchovné“ snahy Moravcova Kuratoria. 
Nenávratně jsou pryč doby, kdy jsme museli hlavně zápasiti, ne na hřišti, ale s nedostat
kem všeho, co bylo k činnosti třeba. Jak krásná jeví se nám dnes budoucnost proti této 
minulosti. V nové svobodné republice Československé má dojíti v nejbližší době ke sloučení 
veškeré tělovýchovy a sportu, a to a jediným cílem — soustředění tělesné i duševní výcho
vy mládeže československé — naší naděje do budoucna! Bude li zde sloučený útvar pro 
tuto péči, odpadnou všechny nedostatky, na které jsme si těch 15 roků stěžovali. Bude 
z toho míti nedozírný zisk nejen tělovýchova, ale, podtrhuji, i sport. Neboť nikdo u nás 
nemá zájem na tom, aby sport byl na závadu tělovýchově. Naopak, všem činitelům je 
známo, co sport zejména z měřítka mezinárodního pro naši republiku znamenal a bude 
znamenati. Není důvodu k jeho ubíjení, neboť je známo, že rozumně pěstovaný sport ještě 
nikomu neuškodil, ale prospěl mládeži, národu a státu. Toto je všem známo a proto sjed
nocení sportu a tělovýchovy má být k prospěchu všech složek. 
I my pro tento rozumně pěstovaný sport jsme 15 roků pracovali a těšíme se, že v sjedno
ceném tělese, nadále budeme pracovati bez zatížení mnohými starostmi minula a proto 
ještě s větším zdarem a výsledkem. 
Předkládajíce sportovní veřejnosti tuto stručnou zprávu — bilanci naší 15 leté práce — 
těšíme se, že i v příštích letech budeme míti tak širokou obec sportovních přátel, že při 
oslavě 20 leté činnosti sportu v Hostivici — představíme se vám jako klub I. A třídy. 

ak. 
* * * 

Jelikož tato ročenka nemohla býti z technických důvodů včas hotova (nedostatek papíru), 
prosíme, omluvte její pozdější vydání a i časově zpožděný obsah; byla připravena 
k 26. srpnu 1945. 
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JAN ZADÁK, PŘEDSEDA S. K. HOSTIVICE 

VZPOMÍNÁM... 
 

Když jsem v roce 1940 — ve dnech, kdy 
klub oslavoval právě své desetileté „naroze
niny“, přišel do Hostivic, abych zde vybudoval 
svůj podnik a pomáhal sportu, první mé kroky 
vedly mě mezi sportovce, kteří mě informovali 
o místních možnostech ve sportu. Slíbil jsem 
pomoc místnímu sportu, a když na to byl jsem 
zvolen předsedou klubu, prohlásil jsem na 
tehdejší valné hromadě tři hlavní body svého 
pracovního programu, a to: 
1. Rozmnožení řad členstva našeho klubu. 
2. Soustředění veškeré sportovní i spole  
  čenské činnosti v našem klubu. 
3. Systematické vybudování sportoviště 
  v Hostivici. 

Přes censurní překážky, jež nedovolovaly 
jakoukoliv propagaci sportu, tím méně české
ho, troufal jsem si rozeslat přes 1 000 nábo
rových oběžníků na občanstvo hostivické 
a litovické. Ačkoliv moje první kroky byly 
téměř bezúspěšné, přece jsem se nedal odra
diti touto první nezdařenou akcí, kterou jsem 
hodlal zapůsobiti na zatvrzelá srdce místního 
sportumilovného obecenstva, jež sice v tisí
covkách navštěvovalo naše sportovní podniky, 
kde také až „zlořečeně fandilo“, avšak členství 
v klubu nepřikládalo váhy. 
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Rovněž soustředění veškeré sportovní a zejména však společenské činnosti v našem 
klubu se mně nevedlo. 

A když jsem rozvířil otázku hřišťovou, do které jsem se pustil přes pochybovačné 
hlavy, dotvrdil jsem se jen v přesvědčení, že je zde „něco“, co je na překážku splnění 
mnou předsevzaté činnosti. Pátraje po příčinách mezi jedinci, s kterými jsem se začal 
seznamovati, přišel jsem k poznání, že i v místě převážně proletářském, je „třídění duchů“ 
na překážku předpokládanému soužití ve sportu. Nedovedl jsem si jako sportovec demo
kratického založení představiti, proč jedna kasta lidí vyhýbá se „Dělnickému domu“, zatím 
co jiná zase ,,Sokolovně“, a když jsem se z úst četných domorodců přesvědčil o tomto 
podivném třídění, byl jsem doma a podle toho jsem zařídil svoje kroky, jež jsem zaměřil na 
osobní propagandu, jež vedla aspoň do té míry k lepším výsledkům, že jsem se mohl 
pokusit o pořádání společenských programových večerů. Chápu, že válka a nacistický teror 
nepřipouštěly rozvinutí mimořádné činnosti, proto omluvím jak onu nečinnost, tak i nad
hozené třídění, z něhož ony škarohlídy, jichž se to týká, jistě vyléčí nová doba s novými 
směry, s náplní lidové demokracie, jež nerozlišuje „kabáty“. 

Přesto musím s potěšením konstatovat, že se nám podařilo získat přece četné před
stavitele místních obcí, vedle řady jiných vlivných činitelů, kteří s námi zasedli k jednomu 
stolu, aby nám pomohli budovat dílo, jež je nejen v zájmu zdraví naší mládeže, ale i v záj
mu místní veliké obce, kteréž my sportovci propagandou, nenáročně, obětavě a dobře 
sloužíme. 

Dívám li se na sportovní bilanci našeho klubu očima zkušeného sportovce i odborníka 
a zvážím li tuto na citlivém mincíři sportu s těžkostmi, jež přinášela hlavně doba válečná 
s nejtěžšími podmínkami provozovacími, musím jen k dobru místních sportovců konsta
tovat, že se vykonalo víc, než se předpokládalo. 

Byla li kopaná dominujícím sportem našeho klubu, nelze přehlížeti i jiné sporty u nás 
pěstované, jako hockey, stolní tennis a jiné, jež se snažily držeti krok s kopanou, jejíž 
výkonní footballisté i přes nápadné výkyvy ve výkonu dovedli vyhrát I. B třídu a v této se 
udržeti. Slouží jen ke cti jim, že svou slušnou hrou representovali nás jako vzorní 
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sportovci, kterážto okolnost daleko vyváží poněkud kolísavé výkony na kolbištích sportov
ních. 

Lokální patriotism je nezbytnou složkou každého místa a každého sportovního klubu 
nejúčinnějším „elixírem“. Ale i tento lokální patriotism našich příznivců musí jíti v mezích 
fair play, aby se předešlo ne příjemnostem, jež v dřívější minulosti nepřispívaly dobré 
sportovní pověsti Hostivice. Mohu s radostí konstatovat, že zejména v posledních letech 
návštěvníci našich sportovních podniků, až na malé výjimky, drží krok s fair play našich 
footballistů, což je krásným příslibem do lepší budoucnosti. Velikým přínosem našeho 
snaživého klubu byla, jest a jistě bude trvalá obětavost návštěvníků našich sportovních 
podniků. Naplňovali hlediště i při podnicích méně významných, což je vlastně nejlepším 
důkazem lásky i oddanosti těchto k místnímu sportu. 

Vzpomínaje ušlechtilé práce svých spolupracovníků klubových, musím jen s největším 
povděkem konstatovat, že zvláště několik z těchto obětavých činovníků vykonalo práci, za 
níž by se nemuseli styděti osvědčení funkcionáři velikých klubů pražských. Ti, opírajíce se 
za časté o velké, ve světě populární kluby pražské, jsou vždy ve výhodě, proti funkcioná
řům našeho malého klubu, kteří si museli každou věc pracně a neúnavně v pravém slova 
smyslu vybojovati. 

Vzpomínám 15 leté práce S. K. Hostivice a všech těch známých i ne známých, kteří 
se o klub zvláště zasloužili, zejména však těch, kteří odešli do neznáma, aby se více mezi 
nás nevrátili. Těmto slibujeme při jejich světlé památce, že v ušlechtilé práci pro náš sport 
budeme obětavě pokračovati a že se čistým ideám sportu nezpronevěříme. 

Konečně vzpomínám své pětileté práce pro Sportovní klub Hostivice, vzpomínám 
krásných chvil prožitých v Hostivici mezi místními sportovci, v hřejivém prostředí klubo
vém, na kteréžto chvíle si uchovám nejlepší vzpomínky, lepší těch, jež mi přineslo 
prostředí s mými zaměstnanci hostivické továrny, přestože těmto jsem dal víc než sportov
cům, kterým jsem zůstal ještě mnoho dlužen. Slibuji však, že nezůstanu dlužníkem, že 
dluh svůj náležitě splatím. Poslední bod mého vytčeného programu: ideální hřiště — musí 
být a bude splněn. 

Vzpomínám na krásnou minulost a myslím na ještě krásnější budoucnost! 
 

11 
 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada A – svazek č. 12 
Kolektiv (1945): Patnáct let Sportovního klubu Hostivice 1930–1945 
 

 

14

J. THOMA, PŘEDSEDA MÍSTNÍHO NTV1 

V JEDNOTĚ JE SÍLA 
 

V těchto dnech oslavuje S. K. Hostivice 15 leté trvání. Je to určitý úsek v budoucí 
historii klubu, kdy vedení klubu předkládá nejen svým příslušníkům, ale také sportovní 
veřejnosti, účty ze své činnosti. 

15 let poctivé práce, mnohdy navenek neviditelné, přineslo výsledky, s nimiž klub 
může býti spokojen. 

Jako dlouholetý činovník v tělovýchově i sportu, oceňuji tuto nezištnou, ale houžev
natou práci, již klub vykonal. Raduji se stejně s tou řadou spokojených sportovců, jimž 
dnes letí hlavou mnoho krásných vzpomínek, nesoucích se nejen k dobrým sportovním 
úspěchům, ale také k veselým příhodám a zážitkům. 

Oslavy tyto, shodou okolností, spadají právě do doby, kdy se usilovně dojednávají 
zásady, formy a postup k sloučení našich dosavadních organisací tělocvičných, sportovních 
a junáckých v jeden celek. Jedná se o sjednocení tělovýchovy a sportu ve smyslu známého 
prohlášení Ústředního národního tělovýchovného výboru v Praze ze dne 5. května 1945. 

ÚNTV buduje jedinou mohutnou tělovýchovnou organisaci ve smyslu vládního pro
hlášení, která vyrůstá z 1 a půl milionů příslušníků dosavadních organisací a jistě vzroste 
o nové příslušníky národa, takže to bude těleso, jež zajistí našemu státu svědomitou 
a pečlivou výchovu jeho mládeže, aby z ní vyrostli zdraví, pokrokoví a demokratičtí občané 
republiky. 

Až na nepatrné výjimky je prováděné sjednocení vítáno všemi vrstvami národa. 
Bohužel i z řad několika sportovních činovníků šířeny byly různé pověsti, jako by sport 
v nové organisaci měl býti omezen, nebo pohlcen tělocvikáři. Budoucnost jasně ukáže, že 
šlo jen o šíření zpráv několika jedinců, majících zájem ne na sportu, ale na osobním 
prospěchu. 

Z prohlášení ÚNTV jasně vidíme, že sportu bude zajištěna v nové organisaci 
autonomie odborná, administrativní i hospodářská, při čemž může býti zachováno i jméno 
klubu. Poněvadž tělesná výchova  
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1  NTV = Národní tělovýchovný výbor. Šlo o poválečný pokus vytvořit jednotnou organizaci všech spor
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bude všestranná, zejména u mládeže, je přirozeno, že se tím zvýší výkonnost v kterém
koliv speciálním odvětví tělesné výchovy, tedy i ve footballu. 

Vítáme toto vládou podporované sjednocení tělovýchovy a sportu, a to nejen s hle
diska celostátního, ale také s hlediska místního. Je jisté, že po náležitém splynutí všech 
zdejších organisací, k nimž dojde v září, bude zdejší NTV čítati stovky členů. Bude to těleso 
spravované demokraticky volenými, dobrými a osvědčenými činovníky, jehož hlas bude 
a musí být slyšen. 

Podotýkám, že zástupci S. K. Hostivice od prvopočátku se zúčastní všech prací 
o sjednocení v našich dvou obcích a potvrdí mi, že v připravované jednotné organisaci 
není a nebude žádné nebezpečí pro sport, nýbrž že nám všem jde o sílu a ta je v jednotě. 
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JAN ZADÁK, PŘEDSEDA 

15 LET S. K. HOSTIVICE 
 
15 let S. K. Hostivice, 15 let práce, úspěchů i neúspěchů, zklamání, nadějí, i let čisté

ho a cílevědomého snažení na poli sportu! 
Kdo by se nezamyslil, kdo by nevzpomínal… Co lepšího mohla dát svému klubu a tím 

i místu samotnému do vínku hrstka hochů, povětšině proletářů, první avantgarda modro
bílých, než své nadšení a čistotu sportovního ducha. A vzpomínáme li dnes pietně všech, 
kteří se zasloužili o náš klub, hlavně těch, kterým nebylo dopřáno dočkati se letošního 
jubilea, činíme tak s vědomím, že jsme se nezpronevěřili zásadám a tužbám, s kterými byl 
náš klub uveden v život. 

Bohužel nemůžeme se ubrániti trpkým pocitům, že sportu u nás ani dnes není popřá
no místo, které mu plně náleží, že i náš klub bez pomoci a vlastní silou, za okolností mnoh
dy krajně kritických a svízelných, hlavně v dobách dřívějších, musil pracovati pro to, aby 
byla zachráněna alespoň jeho existence. 

Není jistě nejlepším vysvědčením pro pokrokové místo Hostivice s Litovicemi s více 
jak 6 000 obyvateli, když jen 3, slovy tři procenta těchto občanů projevilo natolik svůj 
zájem o náš snaživý klub, aby se stali jeho členy. Snad nová doba popřevratová, s připra
vovaným sjednocením tělovýchovy a sportu, poskytne nám takové možnosti, abychom se 
stali důstojnými representanty tak početné obce, jako je Hostivice, představující takřka 
předměstí Prahy. Té Prahy, jejíž vynikající, v celém sportovním světě známí sportovci, 
proslavili její jméno, a tím i jméno našeho malého národa, po celém kulturním světě. 

Na okraj dnešních slavnostních dnů rádi bychom dali příslib pro budoucnost – bohdá 
lepší – že cesta naše povede přímo, přes veškerá nepochopení a zmatky, které zanáší 
poslední doba i do našeho sportu, že svůj klub v další „pětiletce“ přivedeme na výši, která 
by odpovídala jeho tradici a která by mu plně dovolovala plniti své poslání. 

Památce všech, kteří odešli z našich řad, věnujeme tento almanach, jejich památce 
a lepšímu příští našeho klubu. 
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ANTONÍN KOPEJTKO, SEKRETÁŘ 

ZBĚŽNĚ 15 LETY 
 
1930. Klub ustaven 23. března v ustavující schůzi u Šroubků za účasti 15 přihlásiv

ších se členů. Sehráno bylo I. mužstvem 14 přátelských zápasů, z nich 9 vyhraných, 
2 nerozhodné a 3 prohrány, se scorem 64:41. Konáno 18 schůzí výborových, 6 členských 
a 2 valné hromady. Předsedou je Čermák Fr., sekretářem Tesař Jar., jednatelem Bláha J. 
a pokladníkem Kočí Fr. 

Ke konci roku klub přesídlil do nové místnosti k Hamouzovům. Konány 4 zábavy. 
1931. Valná hromada konána 1. ledna. Předsedou zvolen Šváb Fr., pokladníkem 

Hamouz Bedř., ostatní nezměněni. Vstupujeme do mistrovství V. třídy tehdy jedno
kolového. Sehráno 11 mistrovských zápasů, z nich 7 vyhráno, 2 nerozhodné a 2 prohrány, 
se scorem 40:19. Postupujeme do IV. třídy, neboť jsme třetí. Přátelských zápasů sehrálo 
I. a Ib mužstvo 30 se scorem 102:49, celkem tedy 41 zápas se scorem 142:67 v náš pro
spěch. 

Získán do nájmu pozemek na hřiště od pana Zikla. Konáno 37 výborových, 8 člen
ských schůzí, 2 valné hromady. 

1932. Valná hromada konána 31. ledna. Předseda Novotný Jos. Mistrovství počalo 
dvoukolově. Umístili jsme se na druhém místě a postupujeme do III. třídy. Sehráno 
14 mistrovských zápasů, z nich 10 vítězných, 3 nerozhodné a 1 porážka, se scorem 71:15. 
Přátelských zápasů sehrálo první a druhé mužstvo 26 se scorem 88:41. Za rok celkem 
40 zápasů a score 169:56. Dorost sehrál 12 a žactvo 7 zápasů. Velkým nákladem oploceno 
hřiště. — Hrán pohárový turnaj v Unhošti a získán pohár II. ceny. Klub přesídlil do 
místnosti u Neradů. 

Konáno 28 výborových a 7 členských schůzí. Počet členů dostoupil na 148. Zemřeli 
2 členové. 

1933. Valná hromada 22. ledna. Zvoleni: předsedou Šváb Frant., pokladníkem Přího
da, ostatní beze změny. Hráno mistrovství III. třídy, v němž sehráno 14 zápasů, 6 vyhra
ných, 6 prohraných a 2 ne  
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rozhodné, se scorem 39:35 a jsme na čtvrtém místě. Reorganisací mistrovství postupu
jeme do II. třídy. Sehráno 22 přátelských zápasů I. a Ib mužstva se scorem 61:36. Dorost 
sehrál 11, žactvo 8 zápasů. Hrán přátelský zápas s JPT Litovice2 ve prospěch chudé školní 
mládeže. 

Pořádali jsme 2. července pohárovou soutěž za účasti Jenče, Slavoje Řepy a Zličína, 
v níž získáváme I. cenu — pohár. Pořádán karneval a 3 zábavy. Schůzí výborových 39, 
členských 11. 

1934. Valná hromada 27. ledna. Sehráno prvé kolo II. třídy, 8 zápasů, z nich 
vítězství, 2 nerozhodné a 1 porážka, se scorem 22:8 a umisťujeme se na čtvrtém místě 
(I. kolo). Přátelských zápasů sehrálo prvé a druhé mužstvo 28 se scorem 74:39. Dorost 
sehrál 6, žáci zápasů. Účastnili jsme se pohárové soutěže ve Veleslavíně. — 25. dubna 
pořádali jsme pohárovou soutěž za účasti Litovic, Slavoje Řepy a Zličína a získali jsme 
I. cenu, pohár věnovaný předs. župy J. Fantou. 

Zúčastnili jsme se pohárové soutěže v Litovicích a získali I. cenu. 
19. srpna pořádali jsme sportovní slavnost. — Hráli jsme s Litovicemi zápas ve pro

spěch nezaměstnaných. — Schůze: 39 výborových, 8 členských. 
1935. Valná hromada 17. února. Mistrovských zápasů sebráno 17 se scorem 41:32, 

z nichž 8 vyhraných, 7 prohraných a 2 nerozhodné. Umístění na VII. místě. Přátelských 
zápasů 15 se scorem 48:38. 

Konána slavnostní valná hromada a slavnost u příležitosti 5 letého trvání. 
Byli jsme zastoupeni 2 hráči v representačním mužstvu okrsku (Lašman a Müller). 
Výborových schůzí 41 členských 6. 
1936. Valná hromada 23. února. Předseda Novotný J., sekretář Drda Š., pokladník 

Hakl K. Sebráno 18 mistrovských zápasů, z nich 10 vítězství, 2 nerozhodné a 6 prohra
ných, se scorem 54:34. Umístění III. Přátelských sehráno 12, score 36:19. 

Mimořádná valná hromada 21. června zvolila čestným předsedou klubu kolegu Švába 
Františka. 

Schůzí výborových 33, členských 7 a 1 mimořádná valná hromada. 
1937. Valná hromada 3. ledna. Předseda Štůlla Fr., sekretář Peška Fr., jednatel Kácl 

Jos., pokladník Kácl Št. V jarním kole II. třídy  
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sehráno 9 mistrovských zápasů, z nich 7 vítězství, 1 nerozhodný a 1 porážka se scorem 
41:19, takže spolu s podzimním kolem 1936 umístili jsme se s 26 body jako první a postu
pujeme do I B třídy a jsme zařazeni do oddělení C. V podzimním kole nevedlo si však 
mužstvo úspěšně, neboť 10 zápasů prohrálo a 1 hrálo nerozhodně, takže získalo 1 bod 
a velmi pasivní score 8:66. Příčiny byly různé; několik hráčů odešlo za vojenskou povinnos
tí, jiní nedostavovali se k zápasům. — Přátelských sehrála obě mužstva 12 se scorem 
30:33, z nichž nejcennější bylo vítězství 2:1 na divisním klubem Rapid Praha. 

Dorost sehrál 7 zápasů, žáci 3. Pořádali jsme 1. srpna sportovní slavnost, 3 zábavy 
a karneval. 31. srpna konána mimořádná valná hromada, jež zvolila předsedou kolegu 
Denebíra Frant. a sekretářem Tesaře Jaroslava. 

Schůzí konáno 28 výborových a 9 členských. 
1938. Rok 1938 jako v dění politickém vyznačoval se nervositou, tak také v životě 

klubu bylo tomu stejně. Proto konány 3 mimořádné valné hromady, když na řádné byl zvo
len kolega Švarc předsedou, Pátek L. jednatelem a Kopejtko A. pokladníkem. Dvě mimo
řádné valné hromady konány za účelem tehdy navrhovaného sloučení Meteoru Litovice 
s naším klubem. Jednání se po dlouhých a hlučných debatách nesetkalo s úspěchem pro 
různé podmínky snad nepřijatelné, jak rozhodla většina přítomných. – Po resignaci někte
rých funkcionářů konána třetí mimořádná valná hromada, po níž teprve nastal v klubu klid. 
Předsedou zvolen kolega Hakl K., jednatelem Kopejtko A., pokladníkem Diviš V. Přes tuto 
nervositu v klubu dokázáno, že ten má zdravé kořeny a že jím nic neotřese. Vzdor nepřízni 
doby, nešťastným výsledkům v zápasech, klub nezakolísal, ač šla rána za ranou. Zákaz 
všech podniků pro slintavku, osobní věci stran odlišných názorů na sloučení s M. Litovice, 
dvojciferné porážky v mistrovských zápasech, sestup do II. třídy, to bylo skutečné pronás
ledování osudem. Leč nepovolili jsme a doby ty jsme přestáli. 

Sehráli jsme 11 mistrovských zápasů jarního kola IB třídy, z nich 2 vyhráli 
a 9 prohráli, se scorem 9:42 a jako poslední s 5 body sestupujeme do II. třídy. Sehrány 
přátelské zápasy se scorem 14:11. 

Dorost sehrál 4, žáci 3 zápasy. — Schůzi výborových 44, členských 1. 
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1939. Sezóna tohoto roku počala obsazením našich zemí nacistickým Německem 

a zřízením protektorátu, se všemi těmi důsledky. Přesto byly sehrány 3 kola mistrovských 
zápasů, a sice podzimní kolo z roku 1938 a 2 kola roku 1939. 

Valná hromada konána 29. ledna a zvolen předsedou kol. Hakl, sekretářem Novotný 
Fr. 

Po krátkém jednání došlo k sloučení Meteoru Litovice s naším klubem. Sloučení 
schválila mimořádná valná hromada 10. července a zvolila kolegu Vernera sekretářem. 

Sehráno 26 mistrovských zápasů, z nich 11 vítězných, 2 nerozhodné a 13 prohra
ných, se scorem 82:99. Mimo to sehráno 8 přátelských zápasů se scorem 27:19. 

Pořádán karneval a 2 zábavy. Výborových schůzí 21, členské 2.  
1940. Valná hromada konána 18. února. Předsedou zvolen Kopejtko A., sekretářem 

Verner Rudolf, pokladníkem Šváb Antonín, vedoucím dorostu Škvor Jaroslav. Později 
zvolen sekretářem Novotný František. Hráno mistrovství II. třídy oddělení Kladno. Sehráno 
18 mistrovských zápasů, z nichž 8 vítězných, 1 nerozhodně a 9 porážek, se scorem 72:77. 
Přátelských zápasů sehráno 11, z nich vyhráno 7 a prohrány 4, se scorem 55:32. Tedy 
celkem hráno 29 zápasů, z nichž 15 vyhráno, 1 nerozhodně a 13 prohráno, se scorem 
127:09. 

Hrána soutěž „Jubilejní pohár“ za účasti Sparty Unhošť, S. K. Požáry, S. K. Jeneč 
a S. K. Hostivice. První se umístila Sparta Unhošť losem před S. K. Požáry a my třetí. 

Pořádány jubilejní 10 leté oslavy za účasti význačných mužstev footballových 
i hockeyových jako XI. bývalých internacionálů LTC Praha, S. K. Slavie Praha (hockey) atd. 
Slavnostní valná hromada byla dvakrát zakázána. 

V tomto roce řádně zaregistrován dorost a 19 prvých dorostenců sehrálo 14 zápasů 
se scorem 72:48. 

Hockey hrál mistrovství II. třídy a sehrál 12 zápasů, z toho 4 mistrovské se scorem 
9:14 a 3 přátelských se scorem 26:36. Získán pro klub Lašman z Víkt. Žižkov, Král z Roud
nice a Rotsch z Admiry VIII. 

1941. Valná hromada konána 16. února. Předsedou zvolen továrník Zadák, 
sekretářem Kopejtko Ant., pokladníkem Pavel K. 
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Celkem bylo sehráno 29 zápasů, z toho 10 mistrovských, 10 přátelských, 6 poháro

vých a 3 o Český pohár. 
V mistrovství vedli jsme si velmi špatně. Zvítězili jsme pouze ve 2 zápasech, 1 neroz

hodně a 7 jsme prohráli se scorem 20:36. 
Z 10 přátelských zápasů jsme 8 vyhráli, 1 hráli nerozhodně a 1 prohráli. Nejúspěš

nější jsme byli v pohárových soutěžích; 4 zápasy jsme vyhráli a 2 hráli nerozhodně 
a dobyli 3 prvé ceny v Hostouni, Jenči a doma. V Českém poháru jsme všecky tři vyhráli se 
scorem 10:6 

Ze všech 29 zápasů vyhráli jsme 17, nerozhodně hráli 4 a prohráli 8, se scorem 
96:75. V mistrovství hráli jsme II. třídu oddělení Praha. Všecky zápasy hrál Müller. Nejvíce 
branek dali Lašman 31, Král 20. 

Záložní mužstvo hrálo 16 zápasů, z toho 11 vítězně, 2 nerozhodně a 3 prohrálo, se 
scorem 69:32. 

Obrat pokladniční činil za rok 1941 K 67 389,70. 
Mistrovské zápasy byly přerušeny pro stanné právo, jež ihned po svém příchodu do 

Prahy vyhlásil smutně proslulý Heydrich. Za tohoto stanného práva byl popraven bývalý 
sekretář kolega Štěpán Drda a po dlouhém utrpení v koncentračním táboře Mauthausenu 
dotrpěl sekretář Frant. Novotný. 

Hockey postoupil opět do II. třídy. V mistrovství vyhrál všechny 3 zápasy svého 
oddělení, kde byla Svornost Kobylisy, Kampa Klub Praha a S. K. Jeneč, se scorem 12:5. 
Dále sehrál 6 zápasů přátelských se scorem 20:15 Všecky zápasy hráli Kubišta, Závora, 
Lašman, Bílek. Nejvíce branek dali Kubišta 13, Bílek 5 atd. 

Dorost footballový sehrál 18 zápasů, z toho 7 mistrovských a 11 přátelských. Vyhrál 
8 zápasů, 4 nerozhodně a 6 prohrál se scorem 83:69. V mistrovství umístil se na třetím 
místě. Nejvíce branek dali Bláha 14, Matějka 11, Jabůrek 6 atd. 

Schůzí výborových konáno 42. 
1942. Valná hromada zakázána, proto zůstal starý výbor doplněn jmenováním. 

V tomto roce jsme po celou sezónu upravovali hřiště, které si vyžádalo takových prací 
a času, že úprava jeho potrvala až do jara 1943. Úprava si vyžádala též velikého finanční
ho nákladu, který však zcela hradil kolega předseda Zadák, plníc tím prvou část programu, 
jejž si vytknul na loňské valné hromadě.3 
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Všechny zápasy v tomto roce hráli jsme na cizích hřištích, většinou používali jsme 
pohostinství na hřišti Viktorie Břevnov. 

Bylo sehráno 35 zápasů, z toho 18 mistrovských, 2 pohárové a 15 přátelských. 
Z těchto zápasů jsme 19 vyhráli, 5 hráli nerozhodně a 11 prohráli, se scorem 

149:107. Nejúspěšnějšími střelci branek, byli: Lašman 31, Brodecký 26, Matějka 19, Kubiš
ta 12, Matoušek 11 atd. 

IB mužstvo sehrálo 11 zápasů přátelských se scorem 49: 35. 
Dorost sehrál 24 zápasů, z toho 8 mistrovských, 3 pohárové a 13 přátelských. Z nich 

13 vyhrál, 3 hrál nerozhodně a 8 prohrál. V mistrovství se umístil jako třetí. Celkové score 
102:66. Nejúspěšnější střelci: Bláha 33, Kopejtko 27, Doksanský 17, Bureš 14 atd. 

Hockey sehrál 7 zápasů se scorem 26: 29. 
Konáno 39 výborových schůzí. Pořádán ples s Kmochovou Kolínskou hudbou. 
Získán hráč Rampich z Admiry XIII. 
1943. Valná hromada opět zakázána. Přes nacistický teror byl tento rok nejúspěšněj

ším za posledních 8 roků. Bylo otevřeno znovuzřízené krásné hřiště, které, přestože není 
jeho úprava ještě zdaleka dokončena, je jedním z nejlepších na Kladensku. V roce 1943 
bylo sehráno nejvíce zápasů s nejlepšími výsledky. Velmi dobré výkony mužstva pomohli 
nám do I B třídy, kam jsme postoupili jako první klub Kladenské II. třídy. 

I. mužstvo sehrálo 40 zápasů, z toho 30 vítězných, 4 nerozhodné a pouze 6 porážek. 
Mistrovských zápasů hráno 19, pohárových a přátelských 16. Doma 23, venku 17, s celko
vým scorem 174:74. Nejlepšími střelci byli: Matějka 33, Brodecký 33, Eiselt 31, Lašman 
23, Matoušek 21 atd. 

Všecky zápasy sehráli Kubišta, Jabůrek, Brodecký a Matoušek. Dále Lašman 37, Eiselt 
37, Matějka 35, Šafránek 32, Rampich 27, Müller 26 atd. 

IB mužstvo sehrálo 13 zápasů, z nich 9 vítězných, 2 nerozhodné a 2 prohrálo, se 
scorem 69:38. 

Dorost sehrál 21 zápasů, z nich 13 vítězných, 2 nerozhodné a 6 prohrál, se scorem 
114:52. V mistrovství opět třetí. Hrál na hřišti Sparty 
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v Praze mistrovský zápas s A. C. Sparta před 20 000 diváky. Nejvíce branek dali Kopejtko 
27, Bláha 25, Doksanský 12 atd. 

Nejvíce zápasu hráli Kopejtko 21, Bárta 21, Vlach 18, Bláha 14.  
Žáci sehráli 7 zápasů, z nich 3 vítězné, 2 nerozhodné a 2 prohráli se scorem 21: 19. 
Získáni hráči Eiselt a Šafránek. 
Přijat trenér prof. Richter, jenž má zásluhy na dobrých výsledcích. 
Popraven místopředseda Broul Josef. 
1944. Valná hromada opět nepovolena. 
I. mužstvo sehrálo 5 zápasů, z nich 13 mistrovských, 2 pohárové, 11 přátelských 

a 9 soutěže Podzimní sportovní hry. 
Z mistrovských 13 zápasů jsme 4 vyhráli, hráli nerozhodně a 5 prohráli, se scorem 

47:36. 
V přátelských zápasech jsme vyhráli 5, nerozhodně hráli 3 a prohráli 3, se scorem 

41:38. 
Pohárové zápasy jsme oba prohráli se scorem 4:6. 
V podzimních sportovních hrách jsme 8 vyhráli a 1 prohráli, se scorem 66:13 a jako 

prví svého oddělení získali jsme cenu Melantricha. 
Ze všech 35 zápasů jsme vyhráli 17, nerozhodně hráli 7 a prohráli 11 zápasů, se sco

rem 158:93. 
Největšího vítězství jsme získali nad A. F. K. Středokluky 22:0, největší porážku 

utrpěli jsme od kompletní A. C. Sparty Praha 2:12. 
V I. mužstvu se vystřídalo celkem 26 hráčů. Všecky zápasy hrál Eiselt, dále Sloup 34, 

Kubišta 32, Lašman 30, Brodecký 29, Rampich 27, Náprstek 27, Müller 25, Šafránek 24 
atd. 

Brankáři se vystřídali 3 a obdrželi: Náprstek v 27 zápasech 79 branek, Kubišta v 6 zá
pasech 9 branek a Čermák ve 3 zápasech 5 branek. 

Nejvíce branek dali: Eiselt 31, Brodecký 28, Lašman 23, Bláha 21, Matějka 20, 
Kubišta 15 atd. 

IB mužstvo hrálo 14 zápasů, z nich 6 vyhrálo, 1 nerozhodný a 7 prohrálo, se scorem 
59:50. Vystřídalo se 29 hráčů. Nejvíce branek dali Bílek 12, Studnička 9, Kopejtko 8, 
Radostný 7‚ Bureš 5 atd. 

Celkem za 15 roků sehráno 460 zápasů se scorem 1603: 1098. Z toho mistrovských 
217, a to 104 vyhraných, 8 prohraných a 28 nerozhodných. Přátelských 243, se scorem 
880:516. 
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Dorost hrál 16 zápasů, z nich vyhrál 10, nerozhodně hrál 1 a prohrál 5, se scorem 
86:53. Vystřídalo se 21 hráčů. Všecky zápasy hrál Kopejtko a Bárta, dále Vrzák 15, Čermák 
9, Adam 8 atd. Nejvíce branek dali Kopejtko 23, Doksanský 11, Vrzák 8, Bláha 6 atd. 

Žáci sehráli 11 zápasů, z nich vyhráli 5, nerozhodné 3 a prohráli 3, se scorem 42:33. 
Vystřídalo se 23 žáků. 

Celkem všecka mužstva sehrála 76 zápasů, z nich 38 vyhrála, 12 hrála nerozhodně 
a 26 prohrála, se scorem 345 :229. 

Nejlepší střelec mužstev byl v r. 1944 dorostenec Kopejtko, který ve 29 sehraných 
zápasech za dorost, za I. mužstvo i za II. mužstvo dal 36 branek, před Eiseltem, který dal 
31 branek. 

Ve druhé polovině roku zastaveno mistrovství pro omezení dopravy na drahách 
a hrány náhradní soutěže, o nichž bylo již vpředu mluveno. Trenérem mužstva byl Franta 
Plánička. 

Hockey pro nedostatek inventáře a hlavně z důvodů zastavení mistrovství tento rok 
nehrán. 

1945. Teprve v roce letošním jsme opět svobodně vydechli, když zbraněmi spojen
ců, zejména údery Rudé armády a pražskou revolucí počátkem května byla definitivně 
zlomena moc německého nacismu nejen u nás, ale vůbec, a ten dne 9. května bezpodmí
nečně kapituloval. V opět svobodné republice Československé jdeme i na poli sportovním 
vstříc lepší budoucnosti, než tomu bylo poslední léta. 

V dubnu hráli jsme několik zápasů o podbělohorský Zadákův pohár, kterážto soutěž 
byla přerušena revolucí. 

Již 17. června konali jsme opěr po několika letech řádnou valnou hromadu, která po 
schválení zpráv funkcionářů za léta zákazů schůzí zvolila toto vedení klubu pro jubilejní rok 
1945: předsedou Jana Zadáka, I. místopředsedou K. Hakla, II. místopředsedou Ant. 
Slámu, sekretářem Ant. Kopejtku, pokladníkem Josefa Vávru, náčelníkem Jos. Bláhu, 
vedoucím dorostu Václava Bílka, správcem inventáře Štěpána Šafaříka a výbor: Pavel 
Karel, Škvor Jaroslav, Kliment Frant., Svoboda Frant., Müller Štěpán, Šmejkal Boh., Hole
ček Jar., Hořešovský Václav, Nováček Jan, Čermák Frant., Dusík Frant. a revisory účtů 
Kubištu Vlastu a Bartoše Josefa. 

Nyní konáme přípravy k novému mistrovství, které bude zahájeno  
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počátkem září, a k úpravě hřiště, jež bylo poškozeno válečnými událostmi. 

První náš čin po osvobození ovšem platil důstojné vzpomínce na naše nezapomenu
telné funkcionáře, kteří se stali obětí nacistického běsnění. Jsou to popravení: Josef Broul, 
místopředseda, Štěpán Drda, bývalý sekretář, a František Novotný, sekretář. Odhalíme jim 
na hřišti kam tak rádi chodili, důstojný památník, který bude nám sportovcům stálou 
výstrahou, abychom nezapomínali na ta strašná léta utrpení a vážili si toho, co dnes 
máme. 
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VLASTIMIL KUBIŠTA 

VŠEM NAŠIM SPORTOVCŮM A PŘÍZNIVCŮM 
 

Používám příležitosti vydání památníku 
k 15 letému trvání klubu, abych v něm jako 
několikaletý kapitán prvého mužstva, také 
něco řekl na adresu hráčů i diváků našeho 
hřiště. 

Nejdříve k vám, spoluhráči. 
Řada zápasů a podniků v místě i na 

cizích hřištích v minulých letech, a i v době 
přítomné a umístění naše v soutěžích, doka
zuje, že náš klub jest jedním z dobrých klubů 
Kladenska. Proč toto uvádím na prvém místě. 
Ne snad pro to, abych jako jeden z vás chtěl 
pěti sebechválu, nýbrž abych připomněl vám 
všem, že tato skutečnost nás všecky zavazuje 
jako representanty klubu a tím i naší obce. 
Mělo by být samozřejmé, že my všichni jsme 
si vědomi své povinnosti a zodpovědnosti, 
jsme li zařazeni k zápasu do mužstva, čímž 
vzali jsme na sebe dobrovolně čestný úkol, 
representovati klub. Není správné vzíti toto 
zařazení jen na vědomí se skrytou myšlenkou 
— beze mne to nejde. Naopak! Máme tím 
bráti na sebe povinnost ukázati, že jsme této 
důvěry hodni. To se někdy, ruku na srdce — 
neděje.4 
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4  Na tablu jsou zachyceni: 

Jan Zadák 
Antonín Kopejtko 
Matoušek – Matějka – Eiselt – Müller – Brodecký 
Šafránek – Lašman – Rampich – Bílek – Bílek 
Jabůrek – Diviš – Antonín Sláma 
Miroslav Kubišta 
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Po příchodu na hřiště, často vidíme ve hře ukojení jen své libůstky si zahrát, bez 
velikých ambicí o čestný výsledek zápasu. Vidíme často ve hře, jak někteří z nás zapome
nou, že representují, nechávajíce se povzbuzovati, vyvíjejí snahu po hře, jaká se hrávala 
před 30 roky na Židovských pecích výrostky ze Žižkova. Jsou li zakřiknuti rozhodčím, 
ukazují mu, že mají pusu lépe proříznutou než on. Takový zápas se potom zvrhne 
v kopanou v pravém slova smyslu a jsou s ním nespokojeni také ti, co nás „povzbuzovali“ 
k akcím, ve kterých přestáváme býti representanty a stáváme se škůdci svého klubu, 
škůdci jeho pověsti, jeho snah a cílů. Je potom pozdě si přiznati, že jsme se unáhlili, když 
těch 90 minut se nevrátí již nikdy. Je také dětinské při nezdaru říkati, já dnes neměl 
náladu — to nám nikdo neuzná. My bychom také neuznali pokladníkovi, kdyby se předal 
anebo ztratil 1 000 Kčs a odůvodnil to tím, že dnes neměl náladu to počítati, nebo sekre
táři, který by, protože nemá náladu jeti do Prahy či telefonovati hlášení mistrovského 
zápasu, tento nehlásil a my jej proto prohráli 3:0, ač jsme jej mohli vyhráti. Nebo protože 
neměl náladu hledati legitimace, přijel by k zápasu ven bez nich a my proto prohráli 3:0. 
Nikdo z nás by tu náladu neuznal, ani u toho pokladníka, ani u sekretáře. A vy myslíte, že 
u nás ji bude někdo uznávati a bráti za omluvu? To nečekejme nikdy! 

Proto mládenci od srdce k srdci: Dnes i my oslavíme 15 leté trvání klubu a i my 
vzpomeneme světlé památky těch tří našich mučedníků, kteří nás za svého života na hřišti 
tak povzbuzovali a měli zájem na každém našem výsledku. A to tím, že si slíbíme, že 
včerejšek byl posledním dnem, ve kterém jsme své povinnosti chápali tak, jak jsem uvedl. 
Dnešek že je prvým dnem daleké budoucnosti, pro kterou budeme chápati své povinnosti 
a své úkoly tak, abychom o sobě mohli vždy říci bez uzardění, že representujeme S. K. 
Hostivice. O to vás všecky prosím a chci vám jíti příkladem. 

Nyní ještě k našim divákům a fandům. 
My hráči víme, že nás máte rádi, víme, že s námi tvoříte sportovní rodinu a proto se 

k vám obracím s prosbou: Prosím vás jménem všech hráčů, zachovejte za každých 
okolností na hřišti klid a pomozte nám jej udržeti i mezi těmi, které my nemůžeme 
ovládati. Pomozte nám  
 

25 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada A – svazek č. 12 
Kolektiv (1945): Patnáct let Sportovního klubu Hostivice 1930–1945 
 

 

28

 
 
znemožniti urážení rozhodčího, hráčů, povzbuzování hráčů k ostrým zákrokům. Neboť toto 
vše vede pro nás k nepříjemným důsledkům, jak jsme již my i vy byli svědky. 

Hráč je také jen člověk a podlehne někdy, ač nemá, psychose davu, pozdě toho 
potom lituje. Také soudce je člověk a má právo na chyby, jako je dělá hráč v zápase 
a každý z nás v občanském životě. Každým výkřikem, jej jen popudíte proti nám, neboť 
dávno minuly doby, ve kterých platilo: „Kdo do tebe kamenem, ty do něho chlebem!“ 

Proto i při příležitosti vydání této knížky, která se vám jistě dostane do ruky, volám 
k vám: klid – klid – klid na hřišti! Neříkejte, my jsme si zaplatili, čímž snad máte někteří 
dojem, že je vám vše dovoleno. Jsou škody, které se nedají žádným vstupným zaplatiti! 

Dokažte, že v nové naší lidové Československé republice se budeme chovati tak, 
abychom jeden druhého neurážel a aby i na hřišti bylo znáti, že jsou poměry u nás jiné — 
lepší než dříve a že vše špatné patří minulosti. 
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ANTONÍN KOPEJKO, SEKRETÁŘ 

DOROST A ŽACTVO 
 

Když jsme vydali k 10 letému jubileu památník, napsal jsem do něho pod tímto 
titulem toto: „Bude nutno při tomto jubileu se zamyslit — na něm vidíme, jak ve sportu se 
rychle stárne, ani jeden hráč z těch, kteří před 10 lety začínali, není již posilou prvého 
mužstva. Nevěnovali jsme až dosud pozornost svému dorostu, proto museli jsme hráče 
získávati jinde. Vzpomeneme proto nejlépe svého jubilea, když si slíbíme, že od dnešního 
dne, věnujeme hlavní zájem dorostu.“ Dále se v článku pravilo: „Věnujeme li svoji péči 
nyní dorostu a dorosteneckému hnutí, uvidíte, že až bude klub vzpomínati své 20 leté 
činnosti, nikdo si nevzpomene, jaké podniky zde byly konány při 10 letých oslavách klubu, 
ale určitě ti, kteří zde po nás povedou klub, s uznáním nás vzpomenou, že jsme při deseti
letí klubu dali řádný základ dorosteneckému hnutí v našem klubu. S uznáním proto, že po 
celých těch dalších 10  roků budou viděti ovoce toho činu v hráčích, kteří vyrostli ze žactva 
a dorostu, a tím od mládí vyrostli mezi námi, sami jsme si je vychovali a proto budou míti 
docela jiný poměr ke klubu a zájem na jeho budoucnosti.“ Tak to tehdy v památníku 
napsáno. 

Co k tomu dodati dnes? 
Hned v r. 1941 jsme řádně zaregistrovali dorost, který ihned zahájil činnost. Nebyl to 

dorost špatný, jak vidíte z tabulek o činnosti klubu. A výsledky? Neuplynulo již dalších 
10 roků, jak žádá k svému tvrzení zmíněný článek, nýbrž jen 5 roků, ba pouze 4 roky 
a vidíme, že již dnes hraje v I. A mužstvu 6 hráčů, odchovanců našeho dorostu. Opakuji, 
to je za 4 roky. Porovnejte prosím, jakých nákladů vyžádala si výchova dorostu za ta 4 léta 
— téměř žádných, jen trochu svědomité práce. Co by si na druhé straně vyžádalo za minu
lé praxe finančních obětí, opatřením šesti tak mladých hotových hráčů. 

Poznání, že péče o dorost a žactvo je prvou povinností klubu. 
Tyto zkušenosti za 4 léta nechť jsou vedení klubu pobídkou, aby zejména nyní 

a v budoucnosti, kdy nebude tolik překážek technického rázu, věnovalo dorostu a žactvu 
největší péči. 
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VLASTIMIL KOPEJKO, KAPITÁN DOROSTU 

A JEŠTĚ DOROST A ŽACTVO 
 

Byl jsem požádán, abych i já, jako kapitán dorostu napsal několik slov do jubilejního 
památníku našeho klubu. 

Po dobu života našeho dorostu hrálo se nám dobře a hráli jsme s nadšením. Málokdy 
se stalo, aby se některý z nás nedostavil k zápasu. Zejména v soutěžích, ve kterých, jak se 
říká, o něco šlo, hráli jsme vždy ze všech sil, jsouce si vědomi, že representujeme jméno 
klubu. Byli to zejména zápasy mistrovské, soutěže Kaněrova poháru a dorostenecký turnaj 
v Jenči. 

Nejlépe se nám hrálo v mistrovském zápase s A. C. Spartou, který jsme hráli na hřišti 
Sparty v Praze, jako předzápas ligového zápasu. Tehdy jen příslovečná smůla zabránila 
čestnějšímu výsledku, ač jsme byli, podle úsudku hlediště, Spartě rovnocenným soupeřem. 
Získali jsme tam také svým vystoupením a hrou sympatie více než 20 000 návštěvníků, 
projevované povzbuzováním každé naší akce. 

Také na dorosteneckém turnaji v Jenči se nám hrálo dobře. Dopoledne jsme vyřadili 
svého soupeře a dostali se do finale s S. K. Jeneč. Teprve v takticky nastaveném čase 
o 3 minuty dostali jsme branku, načež byl ihned konec. Tím jsme získali druhou cenu, 
krásnou sošku footballisty. 

Chtěl bych však požádati jménem všech dorostenců a žáků o toto: Sjednávejte nám 
více zápasů dorostu a žactva. I když vím o potížích rázu výzbroje, nedostatku kopaček 
a prádla, je nenapravitelnou škodou, každý odpočinek žactva a dorostu. Musíme přece za 
několik týdnů hráti mistrovské zápasy. Je známo, že každý rok je několik dorostenců 
vyřazeno z dorostu, poněvadž dovršili 18 roků, a je nutno doplnit dorost ze žáků. Proto 
musí toto mužstvo hráti, aby se opět sehrálo. 

Nestačí, že jeden – dva hrají za vyšší mužstvo, je potřebí souhry celku. Jsem stále 
dotazován, kdy budeme hráti. Jsem také obviňován, že se o to nestarám, poněvadž sám 
hraji, a to prý z protekce, a proto, že je mi jedno, zda dorost hraje, či nehraje. Opak je 
pravdou, chci, aby  
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dorost hrál, a chci také sám za dorost hráti. Velmi často žádám o sjednání zápasu pro 
dorost i žáky a je mi vždy panem sekretářem – náhodou mým otcem – odpověděno, že 
nemáme kopačky a prádlo. 

Snad při dobré vůli, a na tu apeluji, šlo by to zaříditi. Nemáme velikých požadavků, 
pouze jediný: chceme hráti a chceme se naučit kopat. 
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ANTONÍN KOPEJTKO, SEKRETÁŘ 

ODBOR HOCKEYOVÝ 
 

Počátky „kanady“ u nás projevovaly se hlavně na rybnících na Břvech již před mnoha 
roky. Nedalo se sice mluviti, že by to byl lední hockey, neboť na tom byl společný jen ten 
led, jinak to byly honičky s klacky za krabičkou od krému nebo jinou náhradou touše. 
Hrálo se bez „chránítek“, na šroubovacích bruslích, kolumbovkách či šlajfkách s pořádným 
klackem v ruce. To bylo obyčejně vypleněno roští na Krahulově, přičemž neobstála jedna 
větev, připomínající svým tvarem byť jen nepatrně, hockeyovou hůl. Hřiště nebylo nijak 
omezeno, hrálo se v kterémkoli koutě rybníka, a to se zápalem, že mnohý si odnášel ne
jednu bouli či modřinu a často schlazen ledovou koupelí, ztratil dočasně zájem na hře, 
odšrouboval brusle a rozmrzen odcházel z bojiště. Po chvíli však, usušen či převlečen – 
dopadlo li to doma dobře – vracel se s novým nadšením do hry. 

Takové byly prvé náznaky nového mužného sportu u nás. Rok 1932 znamenal 
pokrok, i když proti dnešnímu stavu jen malý pokrok v dosavadním způsobu provozování 
tohoto ledního sportu. Při  
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S. K. Hostivice byl ustaven hockeyový odbor, který v zimě 1932–33 počal hráti opravdové 
zápasy v ledním hockeyi. Ovšem, výzbroj nebyla o mnoho lepší než při dřívějších „utkáních 
neoficielních“ na Břvech. Brankář Peška měl sice již „chrániče“. Obětoval na ně jedny man
šestrovky, jejichž nohavice k chráničům použil, vycpav je senem. Tu a tam v rukou hráčů 
objevila se i podařenější hockeyka, ne snad proto, že byla dodána firmou, ale proto, že 
našli lepší klacek, s kterým si dali větší práci při jeho přizpůsobování, vždyť s ním budou 
hráti závodně, proto to musí míti vzhled. 

První zápas hrál se se Sobínem a zvítězili jsme 19:1, v Unhošti proti ostřílenému 
mužstvu jsme prohráli jen 1:3 a doma dokonce 4:5 a v Liboci jsme zvítězili 1:0. To byly 
slibné začátky, které prozrazovaly, že trénink, prováděný od klukovství na Břvech, byl 
dobrý. Hned po této sezoně se hráči rozhodli přejíti do Sokola v Hostivici, kde viděli lepší 
porozumění pro potřeby tohoto mladého sportu, stěžujíce si na nepochopení v S. K. 
Díváme li se dnes na tuto stížnost, vidíme, že ne nepochopení, ale nedostatek finančních 
prostředků byly toho příčinou, neboť budování hřiště a jiné potřeby odsunuly pomoc, 
kterou právě založený odbor potřeboval. V sezóně 1933–34 hráli za Sokol v Roztokách 
a zvítězili 4:3 a s Hradčany 3:0. V Břevnově prohráli 1:19, doma 2:5. V sezóně 1934–35 
zvítězili s Kyšicemi 4:0, v Chrášťanech 5:4 a s Přítočnem prohráli 3:5. 

V roce 1936 se vracejí zpět do S. K., kde od té doby tvoří samosprávný odbor. Zase 
to je nadšení, které je vede zpět, neboť vidí naději na větší rozmach, nacházejí široké pole 
působnosti, nejsouce v utkáních odkázáni jen na sokolské jednoty a jejich odbory 
hockeyové, ale možnosti styků s kluby, sdruženými ve svazu ledního hockeye. Ježto téměř 
všichni byli členy S. K., byl přechod lehkou záležitostí. V roce 1936 ustaven výbor odboru 
v čele s Tesařem, Peškou, Holečkem, Minaříkem a jinými a přikročeno svépomocí k opatřo
vání výzbroje, neboť ze zkušenosti věděli, že jim ji nikdo koupit nemůže. Pořádáním čajů 
se to podařilo a mužstvo je řádně vyzbrojeno k úspěšnému provozování. V sezóně 1937–
38 zasáhli do mistrovství III. třídy středočeské župy hockeyové, a vítězstvím ve všech 
mistr. zápasech postoupili do II. třídy. Výsledky: Dušníky 1:0, Vikt. Břevnov 7:0, Sparta 
Nusle 3:1. 
 

31 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada A – svazek č. 12 
Kolektiv (1945): Patnáct let Sportovního klubu Hostivice 1930–1945 
 

 

34

 
 

V sezóně 1939–40 narazili na silnější soupeře a po porážkách v Lounech a Unhošti 
udrželi se ve II. třídě vítězstvím v Litni 4:2. 

V sezóně 1940–41 hráli jsme II. třídu, ale sestoupili jsme do III. třídy hlavně 
z důvodu, že nebylo vhodného hřiště k tréningu. Louka za továrnou Zichovou nebyla nám 
majitelem propůjčena, tak jsme museli hřiště přeložiti na rybník Břve, který pro svoji 
vzdálenost není vhodným k treningům. I v sezóně 1941–42 hrajeme III. třídu. 

Přesto však v sezóně 1942–43 opět jsme prvými a postupujeme do II. třídy 
vítězstvím nad všemi kluby v oddělení, a to Kampa Klub Praha, Svornost Kobylisy a S. K. 
Jeneč. 

V sezóně 1943–44 jsme dokonce zařazeni do nově utvořené I. B třídy, kde jsme se 
však neudrželi a sestoupili opět do třídy II. 

V sezóně 1944–45 byly mistrovské zápasy zastaveny z důvodů dopravních a hlavně 
z potíží válečných, neboť projevovala se již bezradnost nad blížícím se koncem nacismu 
a rýsovalo se již zhroucení celé té teroristické soustavy, která se ještě chtěla zachrániti 
zákazem všeho. Bylo dovoleno hráti pouze zápasy přátelské, ke kterým není třeba dopra
vy, tedy jen se sousedy. 

Poněvadž i hospodářská situace byla již katastrofální, nebylo v čem hráti – hráči, ne
majíce již jiných bot, museli odstraniti brusle a boty vzíti do práce. Proto jsme oznámili 
svazu, že z těchto důvodů v sezóně 1944–45 nebudeme hráti. 

Doufáme, že do sezóny příští překonáme všecky obtíže a opět rozjedeme „kanadu“ 
a i v této zaujmeme místo, jaké nám na velikost našich obcí náleží. 
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JAROSLAV TESAŘ 

JAK JSME ZAČÍNALI… 
 

Kdo byl vlastně zakladatelem S. K. Hostivice? Upřímná odpověď na tuto otázku zní 
„nikdo“, neboť ve skutečnosti nebylo žádné schůze, na níž by někdo pronesl plamennou 
řeč o nutnosti, důležitosti a významu takového podnikání a pod.  

S. K. Hostivice vyrostl ze skrovných myšlenek mladých lidí, ze skrovných prostředků, 
ale z lásky těch, kteří stáli u jeho kolébky. A tvrdím, že vznikl vlastně ze skutečné potřeby, 
která nutila zúčastněné k stále větší a větší agilnosti, až bylo dosaženo výsledku. 

Bylo to na jaře r. 1930, sotva sešel sníh, po nedlouhém zániku A. F. K.5 Stávali jsme 
v hloučku na náměstí nebo jsme se scházeli v hostinci u Šroubků a rokovali a rokovali, 
neboť v nás dřímalo něco, co jsme dosud – majíce v paměti nedávný neslavný konec 
A. F. K. – nahlas nevyslovili. Nejdříve se jen naznačovalo – šuškalo, ale přece nakonec 
mluvilo hlasitě – nemůžeme Hostivice nechati bez řádného sportovního klubu. 

A výsledek? Ústní kolportáž nesla obcí: V neděli 23. března je  
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5  Athleticko fotbalový klub Hostivice založený v roce 1922 úředně existoval až do roku 1934, jeho před

sedou byl František Čermák 
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u Šroubků ustavující schůze sportovního klubu. Nikdo se neptal, kdo ji svolává, a dávno 
před druhou hodinou sedělo nás ve výčepu několik, hlavy pohromadě, ve 2 hodiny bylo 
nás 15. Pamatuji se jasně na těchto 15 nadšenců, kteří byli prvními a kteří ihned mezi 
sebou, ač ne bohatí na statky pozemské, vybrali 260 Kč. Byli to zejména: Čermák Fr., poz
dější starosta obce, Véna Ryvora, Karlík Škvor, Pepík Bláha, Jarda Tesař, Karel Vácha, 
Pepík Novotný, Vlasta Švarc, rest. a první pokladník Kočí, agilní K. Šmíd, O. Nohejl, holič, 
J. Lancia, V. Čížek, Josef Soukup a Sklenář Štěpán. Do schůze byl hlášen i Frantík Holeček 
(vulgo Špekáček), o kterém Pepík Novotný tvrdil, že je to nejlepší hráč Veleslavína, který 
jako kamarád přišel, ale nekopal. 

Po debatě usneseno, že se zakládá Sportovní klub Hostivice. Kolega Tesař pověřen, 
aby učinil přihlášku do župy a obstaral stanovy a spolu s Bláhou vyjednali nějaký zápas. Již 
druhý den jeli na kole do Zbuzan „vyjednávati“ a vrátili se se slávou: Zápas je sjednán za 
náhradu 120 Kč. Již jen scházelo, v čem se v těch Zbuzanech bude hrát. Honem se sbíraly 
staré rekvisity po bývalém A. F. K., jichž trosky měli někteří hráči doma, ovšem mnoho 
toho scházelo. Vzali se od pokladníka vybrané peníze a on k tomu musel půjčiti 300 Kč 
a jelo se nakupovati a do s napětím očekávaného zápasu mužstvo jakž takž jelo obléknuto 
a obuto. Přitom ovšem nevadilo, když hráč s nohou číslo 39 měl kopačky číslo 43. 

Hned se hlásili další hráči, a proto jsme sestavili i záložní mužstvo. Kamenem úrazu 
však bylo, že I. mužstvo mohlo nastoupiti k zápasu, až když se reserva svlékla a zula, 
načež teprve mohlo vyrukovat I A. 

Vrátím se však k prvému zápasu ve Zbuzanech, kde jsme nastoupili v sestavě: 
Landa, Mrázek Švarc, Tesař Vácha Holeček, Prchal Škvor Bláha Ryvora, Čadek. Hrálo se 
ještě bez legitimací a byl to nejkrásnější zápas ze všech, jež jsme v počátcích hráli. Hrálo 
se s chutí a obětavě a ze zápasu odcházeli jsme s hlavou vzhůru, neboť prvý zápas vyhráti 
na cizím hřišti 8:1, to již něco bylo. 

A tak se to pomalu, ale jistě rozbíhalo a byli jsme v pilné práci a ve vážnosti. Celé 
okolí nás žádalo. Téměř celou sezonu prvého roku nepoznali jsme porážky. Až došlo 
k prvému zklamání, které, kdyby nebylo tolik nadšení pro věc, snadno mohlo odraditi. Šli 
jsme na zápas  
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do Řeporyj jako vyložení favorité. Přehrála záloha a my nastoupili. Obecenstvo, znajíc naši 
pověst, nás okukovalo. Soudce hvízdl a zápas započal. Obecenstvo pozorně sledovalo naše 
akce, které tentokrát postrádaly důrazu před brankou soupeřovou a ne vsítit branku. Hraje 
se 15–20 minut a stále 0:0. Obecenstvo přešlo z mlčení k hlasitému povzbuzování domá
cích. Další minuty míjely oboustranně bez úspěchu až najednou k všeobecnému překva
pení na obou stranách – diktoval soudce penalty – proti nám… Kapitán Pepík Bláha běží 
k němu, i druzí – nic platno – vylučuje jednoho, druhého. Nařízenou penalty nemá z do
mácích nikdo chuti provést. Stojíme apaticky, brankář Landa stojí opřen o postranní břev
no branky, ruce založené – proti zlomyslnosti se nebojuje – a je to 0:1 a i konec zápasu 
podle toho vypadá – 0:9. Po zápase roztrpčeni, debatujíce došli jsme k názoru, že něco 
takového bude nás očekávati vícekrát a proto k Hostivici došli jsme již za zpěvu. 

Ke všem zápasům chodili jsme tehdy pěšky, pěkně v houfu, a že tyto cesty bývaly 
zvláště veselé po vyhraném zápase, netřeba podotýkati, zvláště když s námi chodila počet
ná výprava fandů. 

Ke konci této vzpomínky musím ještě vzpomenouti zakládajícího člena, který bohužel 
nás ve velmi krátké době opustil a odešel tam, odkud není návratu – Karla Šmída, kterého 
brzo po založení doprovodili jsme na poslední cestě. Učinili jsme tak v dresech a jemu na 
rakev jsme dali dres, v němž sám hrával. 

A konec úvah – můžete býti s prací spokojeni a je jen třeba, aby dnešní vedení 
a dnešní mužstva pokračovala na staré kamarádské tradici a úspěch se opět vždy dostaví, 
jako se vždy dostavil nám. 

Do dalších let mnoho zdaru! 
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JARKU 

DO MINULOSTI 
 

K jubileu hodí se vždy hrst vzpomínek, tož tedy já, který stál též u kolébky naší milé 
kopané a jsem jistě fandou v místě nejstarším, ne snad věkem, ale trvalou návštěvou této 
oblíbené hry, cítím se oprávněn oživiti vzpomínkou některé události, kterých jsem pamětní
kem, a hlavně těch, které se vztahují přímo na místní události. 

Nemýlím se, řeknu li, že v Hostivici bylo započato s kopanou koncem minulé světové 
války, asi na sklonku r. 1917. Byl jsem tehdy požádán od vojínů, kteří zde měli stráže, 
abych při jejich zápase soudcoval. Rozumí se, že mezi nimi byli již skuteční footballisté, ale 
málo a to ostatní bylo doplněno těmi, kteří nikdy merunu neviděli, ba i z několika místních 
mládenců – civilistů. 

Byla to tehdy také kopaná, v tom pravém slova smyslu – obránci hráli forward, zálo
ha tam, kde se dalo koho kopnouti a offside prostě neexistovalo, útočníci číhali za bukem 
a dáti gól mezi dva postavené kameny bylo větším uměním než dnes, protože všech 
20 maníků bylo v jedné hromadě. Ale přesto tehdy padlo na každé straně hodně branek. 

Pro kopanou měl jsem již sklony jako 10 letý hoch, tím chci říci, že kopaná nebyla 
výsadou jen Slavie a Sparty, neboť již v r. 1893 hráli jsme zde již tuto hru jako hoši ze 
Sokola. Hrávali jsme však tehdy takto: čtyři bambusové tyče, brankář, dva obránci, tři 
záložníci a čtyři jako harcovníci (dnes útočníci) a teď hrr do toho a běda brankáři, který se 
již tehdy tak nazýval. 

Je tomu tedy plných 52 roků, co se o tento sport zajímám, a byl bych šťasten, kdy
bych mohl býti plně prospěšným v jeho vedení, leč zdraví již nedovoluje. 

Teď jako starý fanda chci vzpomenouti na některé události z dob před vznikem S. K. 
Hostivice. Zejména na zápas starých pánů na hřišti, za nynější továrnou pana Zadáka. 

Uskutečnil se duel dvou mužstev, z jejichž řad zírala většina pěkných pupků, každý 
funěl jako párovka a jazyk měl až za límečkem u košile. Já v počestné funkci sudího 
a skoro v historickém ústrojí,  
 

36 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada A – svazek č. 12 
Kolektiv (1945): Patnáct let Sportovního klubu Hostivice 1930–1945 
 

 

39

 
 
měl jsem tehdy pohmožděný palec u nohy a tudíž běhal jsem v jedné bačkoře. To se mi 
stalo osudným, neboť jeden z rozzuřených forwardů ve váze 1 metráku, který se začáteč
ním písmenem jmenoval Franta Řehák, hamtnul mi na můj palec tak šlechetně, že měl 
Dr. Fresl6 co dělati, aby to srovnal. 

Vtom okamžiku volal jsem v svém nitru všechny dobré víly, aby mě chránily, neboť 
boj se rozpoutal do té míry, že mé šlechetné úmysly, býti spravedlivým, zvrátily se 
v úmysl, co nejdříve zmizet ze hřiště, na jehož ploše odehrávaly se divy dosud nevídané. 
Z mých úst, taktéž i z úst diváků ozvalo se zbožné „Alelujá“ když byl toho mumraje konec. 
Ovšem ten jsem já neodpískal. 

Přešel čas, činnosti tehdy ubývalo, hlavně z důvodu, že nebylo hřiště, až v r. 1930 
založen nynější S. K. Hostivice, jehož činnost rozvíjí se zdárně až do dnešních dnů. 

Není mým úmyslem zabývati se kronikou, spíše tím, z čeho měli také fandové svůj 
požitek a tak si vzpomínám i na některé zápasy z činnosti S. K. 

Na turnaji v Unhošti, v okamžiku, kdy J. Chalupa dal svůj zednický gól, zvolala jedna 
fanynka, sedící vedle mne, sedláka Chlupatého a J. Šedivého: „Bože, ten mu ho tam dal.“ 
Pak řekněte, že taková ženská nemá pro sport buňky. 

Asi někdy v r. 1936 byl zde uspořádán zápas starých pánů, se skutečnými černochy 
z Jenče. Obličeje namazané viksem, rty červené, natřené červeným papírem od cikorky, 
z bot jim lezly všecky prsty, nechali se přivézti v otevřeném voze a řvali jako paviáni při 
bohoslužbách a chlastali až Bůh bránil, ze sudu, který stál uprostřed hřiště. 

Jsa ustrojen jako Habešan v dlouhé bílé ženské košili, vzadu účelně namazané hořči
cí, a s parapletem, nastoupil jsem slavnostně jako soudce tohoto zápasu. Jakmile jsem při 
autu zapískal, a těch autů bylo podezřele mnoho, obě mužstva odebrala se doprostřed 
hřiště, k sudu, prý k občerstvení a tak se stalo, že konec jevil se ne vysílením mužstev 
hrou, nýbrž všeobecným pohroužením tělesných i duševních fondů, po náležitém požití 
alkoholu. Lidé tomu říkají opice. 

Že moje paraple bylo na cimprcampr, o tom je zbytečno psáti a tím také končím své 
vzpomínání. 
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JARKU 

VZPOMÍNÁTE? 
 

On je stále v mysli naší, 
ač syt je pouze bramborovou kaší — 
o maso on sotva zavadí! 
Rádi byste jméno znali, 
hrst cigaret za to dali, 
kdybych všecko prozradil 
a tím vás pěkně pobavil. 
Bože, což jste zapomněli, 
kdo hrál centra vždy v neděli, 
a vedle něho na spoji. 
Karel šuter z wollejí? 
Ať odpustí, že to řeknu 
před čochtou klobouk smeknu, 
ten to vždy do ulice nahrál 
a skrze nohy pustil naschvál– 
to se ví, že Kodl, či Ryvora 
hadry nadělali z golmana. 
Sám dal gól jen, když Pán Bůh dopustil, 
ale to mu každý rád vždy odpustil. 
Teď jako trenér s hvězdami se mučí 
a hrát to řádně, je svědomitě učí! 
A co má za tuto svoji snahu skromnou? 
Ani haléře, to prozradím vám rovnou. 
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NA KONEC TROCHU HUMORU 
ČÁST INSERTNÍ 

 
NABĺDKY: 

 
Vyměním pravou nohu za levou a dám v náhradu krásné piano z roku 1309.  

Zn.: Milda. 
 

Půjčím na neděli tkaničky do trenýrek, za černý kvádro do tance. 
Zn.: Vos El. 

 
Prodám výhodně vstupenku na špacír po hřišti. P. S. Jen pro hráče při mistrákách.  

Zn.: Vitekdo. 
 
Naučím za mírný honorář dokonalému tanci po cizích nohách. 

Zn.: Venca. 
 
Naučíme důkladným kličkám a technice za roh (do Kladna). 

Zn.: Antoncentr. 
 
Vyměníme větší počet adeptů reservního mužstva za pár zánovních kopaček.  

Zn.: Ještě nadějní. 
 
Vedoucím footballu a dorostu, odborně a rozumně poradím – ovšem jen poradím – aby 
snad nechtěli bůhvíco.  

Zn.: Jaš. 
 

POPTÁVKY: 
 
Sportovní veřejnosti! Hledáme střelce, který umí střílet a nemá ránu. 

a. t. l. 
 
Koupím každé množství předválečné Ia Sorely. 

Zn.: Fotbalista centrhalv. 
 
Hledám pořadatele, kteří by chtěli při zápase něco skutečně dělat.  

Nabídky na předsedu pořadatelského odboru. 
 
Kdo prodá lanařům silný špakát? Musí býti nejméně tak silný, jako je k přivazování 
škuneru na Jadranu. Odměna volná vstupenka do přírody nebo lístek, na nějž možno jíti 
pěšky k tramvaji. 

a. t. l. 
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RŮZNÉ: 
 
Odměníme vydatně toho, kdo dokáže, že se na hřišti soudcům nenadává. 
 
Víte, co je offside? To je něco, co soudce dohře vidí, když chce. 
 
Viděl někdy někdo skutečně kopat roh? 
 
Hledám svědky, kteří náhodou zaslechli, když levý halv na mě šeptem volal: „Prosím vás, 
pane soudce, řekl byste mi laskavě, co to teď bylo?“ Jedná se o vyvedení z těžkého omylu 
trestní komise, která tvrdí něco jiného. 

Sdělení pod zn.: „Nerad bych ublížil“ na adresu rozhodčího.  
 
Do Hostivic a okolí. Hledáme několik úspěšných a hlavně „slušných“ hráčů IA mužstva, 
k doplnění jedenáctky vyhozených. Přednost mají ti, kteří „slušnou hrou“ a jedinečnými 
výrazy vůči soudcům se vyrovnají těm, kteří jsou již k disposici. K disposici zatím jsou: 
pravé i levé křídlo, střední útočník, střední a levý záložník. Ostatní dosud uprázdněná místa 
obsadí.  

Zn.: I. trestní komise. 
 
Pátrací služba. Od dob revoluce je nezvěstný vedoucí dorostu. Kdo by o něm věděl, ihned 
to ohlas. Zaručujeme, že do party mariáše jej budeme zapůjčovati.  

Dorostenci a žáci. 
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