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ÚVOD 
 

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice vznikla v roce 1892 a první pamětní kniha 
zachytila období do roku 1911. Hned od následujícího roku byla založena druhá pamětní 
kniha, v níž jsou zaznamenány události z let 1912 až 1928.  

Přepis zařazený do tohoto svazku Pramenů k hostivické historii je doplněn aktuálními 
poznámkami pod čarou, které vysvětlují některé pojmy či upřesňují popisovaná místa, 
případně opravují uváděné údaje, pokud byla jejich nesprávnost bezpečně zjištěna z jiných 
pramenů. Přepis zpravidla zachovává původní slovosled a některé jazykové zvláštnosti, 
pouze na některých místech byla v zájmu lepší srozumitelnosti upravena interpunkce 
a shoda podmětu s přísudkem. Označením […] jsou řešena místa s údajem chybějícím 
v originálu. Nejčastěji se to týká číselných údajů, k jejichž zjištění se již kronikář nevrátil. 
Pamětní kniha nemá číslované stránky. 

Pamětní kniha je majetkem Tělovýchovné jednoty Sokol Hostivice. 
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Rok 1912. 

„Věčná nespokojenost, věčný ruch“ – Dr. Mir. Tyrš. 

Nadešel jubilejní rok 50tý založení Sokolstva a zároveň 20tý rok založení jednoty 
naší. 

Veškerá snaha členstva nesla se ve znamení příprav ku velikým svátkům Sokolstva, 
ku VI. sletu všesokolskému v Praze ve dnech 28. června až 2. července 1912 konaném. 

Valné shromáždění jednoty odbývalo se v neděli dne 28. ledna za účasti 22 členů 
a řídil jej bratr místostarosta Matěj Tomek. 

Ve vykonaných volbách zvoleni: 
starostou br. Tomáš Chlupatý, 
jeho náměstkem br. Matěj Tomek, 
náčelníkem br. Václav Tomek. 

Výbor bratři: Nerad Karel, Saifrt Alois, Kohoutek Jan, Vlasák Josef, Mach Rudolf, 
Dusík Frant., Šafařík Štěp., Jugl Josef. 

Náhradníci bratři: Soukal Josef, Nerad Bohumil, Filipi Jan, Dusík Štěpán. 
Přehlížitelé účtů bří: Šafařík Štěpán a Filipi Jan. 
Předsedou odboru vzdělávacího br. Alois Saifrt. 
Předsedou odboru pro postavení tělocvičny br. Josef Vlasák. 

Dne 20. ledna konán obvyklý sokolský věneček v tělocvičně s prospěchem uspoko-
jivým. 

V ustavující schůzi správního výboru odbývané dne 8. února zvoleni: za jednatele 
br. Kohoutek Jan, knihovníkem br. Mach Rudolf, pokladníkem br. Nerad K., správcem 
domu br. Dusík Fr., archivářem br. Soukal Josef. Dále ujednáno, by konala se v měsíci 
červnu slavnost dvacetiletého trvání jednoty. 

Dne 25. března v neděli konána odpoledne ve 3 hod. veřejná schůze spolková, při 
této ku uctění památky zesnulého bratra starosty Ladislava Novotného ze Břvů1 zavěšena 
podobizna Jeho v tělocvičně. Při schůzi této „o Jeho působení a životě sokolském“ 
promluvil br. jednatel Kohoutek Jan. Po vykonaném tomto slavnostním aktu přednáška 
„O Boženě Němcové“. Přednášel br. učitel Alois Saifrt. Účastníků při této schůzi čítalo se 
celkem na 62 osob. 

Ve schůzi správního výboru odbývané dne 28. března zvolen ku uspořádání slavnosti 
20letého trvání jednoty slavnostní výbor sestávající z bratří: Tom. Chlupatýho, Saifrta Al., 
Tomka M., Dusíka Fr., Macha Rud. a Kohoutka Jana, jemuž dáno na starost uspořádání 
celé slavnosti. 

Výbor tento pořádal více schůzek a stanovil slavnost tuto na neděli dne 9. června 
s tímto pořadem:  

                                                 
1  Významný člen jednoty a starosta spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček Ladislav Novotný zemřel 

7. srpna 1911. 
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Dopoledne: 
V 9 hodin Uctění památky zesnulých členů na hřbitově hostivickém. 
  Slavnostní valné shromáždění. 
Odpoledne: 
Ve 3 hodiny  Veřejné cvičení veškerého členstva na připraveném cvičišti v zahradě 

bratra Karla Nerada.2 
Po cvičení: koncert, dětské zábavné hry, buffet a t. d. 
Při slavnosti bude účinkovati sokolská kapela bratra Ant. Rybáře z Dušník. 

Usnesením této schůze výboru jmenován bratr náčelník Václav Tomek z Jenečka pro 
jeho 20letou horlivou činnost a zásluhy o myšlenku sokolskou, zakládajícím členem 
jednoty. 

Slavnost 20letého trvání jednoty dne 9. června 1912. 

Slavnost zahájena o 9. hod. dopoledne průvodem na hřbitov ku návštěvě rovů 
zesnulých členů jednoty. Zde posmrtnou vzpomínku zesnulým přednesl br. Ant. Uhlík 
a položeny na rovy jejich skvostné kytice, jež zhotoveny sestrami ženského odboru. Po 
ukončení pak zapěna národní hymna „Kde domov můj.“ 

Po návratu do tělocvičny zapsali účastníci svá jména, jak následují: 
Josef Kalous, Matěj Tomek, Tomáš Chlupatý, Václav Tomek, Kohoutek Jan, A. Šimáček, 
Ant. Uhlík, Alois Saifrt, Karel Nerad, Frant. Dusík, Jaroslav Najman, Štěpán Dusík, Josef 
Vlasák, Frant. Příhoda, Ferdinand Kandler, Rudolf Mach, Frant. Horešovský, J. Hovnaf, 
starosta Sokola v Řepích, Fr. Sadfried, Karel Houška, Ladislav Soukal, Josef Jugl, Bohumil 
Nerad, Karel Koucký, Mirka Mokrá, Boža Kantová, Jan Mázl, Růža Bláhová, Marie 
Kocourková, Anna Veselá, Mařka Kopernická, Mařka Kozáková, Mařka Koucká, Fanča 
Jakoubková, Žan. Votavová, Anna Koucká, Teda Karhanová, Anna Horáková, Josef Slezák, 
Ludm. Vlachová, Nerad M., M. Nebeská, Kohoutková Marie, Josef Horešovský, Adolf 
Holovský, Frant. Hašek, Hora Bohuslav, Frant. Vyšín, Bělohradský Ladisl. Hostouň starosta, 
V. Zikl, Vácsl. Kubr náčelník Hostouň, Josef Šafařík, Št. Šafařík, Ant. Hakl, Jos. Rákos Jenč 
pokladník, S. Šafařík, Alois Šafařík, V. Holan náčelník S. Unhošť, Jos. Čermák starosta. 

 

Slavnostní valné shromáždění. 

I. 

O 10. hod. zahajuje bratr místostarosta Matěj Tomek slavnostní valné shromáždění 
za přítomnosti výše podepsaných sester a bratří. Uvítav přítomné slovy upřímnými, 
vzpomíná těch členů, jež odebrali se tam, odkud není návratu, na věčnost. Jsou to zesnulí 
bratři: Josef Sobotka, Jan Špaček, Josef Chlupatý, Antonín Ptáček, Ladislav Novotný 
a sestra Antonie Volfová. Budiž čest památce jejich. Přítomní povstávají a tím vzdali poctu 
památce zemřelých. 

II. 

Po tomto udílí br. předsedající slovo jednateli bratru Janu Kohoutkovi, jež v obsažné 
řeči své nastínil kroky ku založení jednoty, její počátky a celé dějiny její za dobu 20 letého 
trvání. 

                                                 
2  Hostinec K. Nerada zvaný U Chmelového keře (Čsl. armády 22 a 105) sloužil prvních 30 let jednoty 

jako sokolovna. 
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Dějiny jednoty na mnoho místech zajímavé, vyslechnuty s naprostou pozorností 
všech přítomných. 

Na vyzvání bratra předsedajícího hlásí se ku slovu bratr Josef Vlasák a vybízí v řeči 
své přítomné ku horlivé práci a podpoře jednoty. Zvláště poukazuje k tomu, by získán byl 
jednotě hojný dorost a žactvo, tím pak jednota sílila a vzrůstala. 

Po tomto povstává bratr Alois Saifrt a slovy srdečnými promlouvá ku přítomným 
bratrům, jež po celých 20 let od založení až do dnes zůstali věrnými členy jednoty. Děkuje 
jim za vše, co ve prospěch této vykonali. Jsou to bratři: Kalous Josef, Novák Jan ze 
Sobína, Turecký Jan z Jenče, Šimáček Antonín ze Břvů a Tomek Václav z Jenečka. 

III. 

Pak zvláště obrací řeč svou ku bratru Václavu Tomkovi, jež co náčelník jednoty již 
18 roků jest. Vzpomíná jeho činnosti tělocvičné, neúnavné jeho vytrvalosti ve službách 
jednoty. Staví jeho příkladnou horlivost za příklad členstvu a uvádí, že za tuto záslužnou 
práci sokolskou, jmenovala jednota bratra náčelníka svým zakládajícím členem. Na to 
odevzdán bratru Tomkovi diplom tohoto členství. 

Za vzrušené nálady povstávají přítomní na vyzvání bratra starosty Tomáše Chlupa-
týho a na důkaz úcty a vážnosti provolávají bratru náčelníkovi upřímné sokolské „Na zdar!“ 

Rozechvěn v duši své povstává bratr náčelník a praví: Znaje tklivé a významné děje 
lidu českého, vzal jsem sobě za povinnost a neměl jsem většího potěšení, než zasvětiti 
služby své lidu, z něhož jsem vyšel, státi se platným členem národu svému. Považoval 
jsem práci sokolskou za nejpřednější v lidu a proto oddal jsem se jí dle svých sil a prosím 
všecky přítomné o podporu a lásku ku svaté věci sokolské. 

Po tomto památném aktu, při němž bylo v oku mnoha bratří zříti slzu vděčnosti a ra-
dosti, ukončil bratr předsedající tuto památnou valnou hromadu sokolským pozdravem: 
„Na zdar!“ 

Odpolední slavnosť. 

Zamžená obloha celý týden předcházející tento slavnostní den jednoty naší vyjasnila 
svoji tvář a slunko v plném jasu usmálo se v dnešní den.  

Tu scházeli se četní návštěvníci již po poledni do zahrady bratra Nerada, kde 
o 2. hod. zahájila svoji činnost kapela bratra Rybáře z Dušník pěkným koncertem. 

O půl 3. hod. vstupuje na připravené cvičiště na dvoře br. Nerada naše drobotina 
sokolská, žáci za vedení bratra Kohoutka, počtem 24. Tito provedli na povel cvičení 
prostná, čtyři soustavy a přiměřené hry dětské. Když tito za potlesku obecenstva odchází, 
vstupuje na cvičiště nová haluz sokolstva, žákyně za vedení sester Mokrý a Bláhové ku 
cvičení s malými obroučky. Po odbytí těchto upraveno nářadí a již přichází naše členstvo 
ve dvou družstvech cvičiti na nářadí. I. družstvo za vedení bratra Fr. Příhody bradla 
a II. družstvo za vedení br. V. Tomka koně na šíř. Mnozí bratři za své výkony sklízí 
odměnu potlesku. 

Nejkrásnějším bodem dnešního pořadu možno nazvati vystoupení našich žen, jež 
v počtu ač malém, v 8členném družstvu provedly cviky na bradlech a pak vzorně prostná 
určená pro VI. slet všesokolský v Praze. Však i obecenstvo naše uznalo šlechetnou snahu 
našich sester a neskrblilo pochvalou potlesku. 
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Cvičily tyto sestry: Mokrá Marie, náčelnice, Kantová Božena, Bláhová Růžena, 
Kopernická Marie, Součková Božena, Koucká Marie, Votavová Anna a Karhanová Anna. 

Po tomto přichází bratři počtem 14 členů, by provedli cvičení prostná sletová určená 
pro VI. slet všesokolský v Praze pořádaný. Cvičení toto provedeno až na malé odchylky 
uspokojivě, což svědčilo o svědomité přípravě ku cvičení sletovému. 

Na to seřadilo se veškeré členstvo na cvičišti a společně za zvuku sokolského 
pochodu „Lví silou“ opustilo za pochvalného potlesku obecenstva cvičiště. 

Vystoupením tímto podán opět obecenstvu našemu důkaz, že jednota naše, ač malá, 
přec věrně plní povinnosti poslání svého v lidu našem. 

Po ukončení cvičení pořádány pro naše žáky závody a hry za vedení bratří učitelů: 
Al. Saifrta a Antonína Uhlíka. Žáci poděleni cukrovinkami a potřebnými drobnostmi. 

V zahradě pak po celou dobu slavnosti obstarával pro občerstvení návštěvníků náš 
ženský odbor zastoupený sestrami M. Kohoutkovou, Annou Veselou a Marií Nebeskou 
buffet, jehož výtěžek byl 87 Kor., což jest uspokojující. 

Rozprodej slavnostních odznaků obstaraly sestry: Anna a Mařka Horákovy, Anna 
Koucká a Ludmila Vlachová, Františka Jakoubková a Marie Kocourková. 

Večer pak pořádán v tělocvičně slavnostní vínek, jímž slavnost ukončena. 

Celkový výsledek slavnosti jak po stránce morální, tak i finanční byl všestranně 
uspokojivý. 

Slavnostní proslov na paměť této oslavy napsal a jednotě věnoval Frant. J. Pelz, 
učitel a skladatel sokolského pochodu „Lví silou!“ 

Ku předu, ku předu 
zpět ni krok! 

VI. slet všesokolský v Praze ve dny 28. června a 1. července roku 1912. 

Nezapomenutelným dojmem zůstane v mysli každého bratra i sestry tento památný 
VI. slet všesokolský v Praze. Jednota naše súčastnila tohoto velkého svátku Sokolstva 
počtem dosti plným. 

Prostná mužů cvičilo: I. den 10 bratří, II. den 9 bratří a III. den 7 bratří. 

Prostná žen cvičily po všecky 3 dni 4 sestry. 

Slavnostního průvodu dne 30. června súčastnilo se 11 bratří v kroji. 

Cvičení prostných súčastnili se tito bratři: Tomek Václav, Kohoutek Jan, Příhoda 
Frant., Koucký Karel, Nerad Bohumil, Kandler Ferdinand, Hašek Frant., Horešovský Frant., 
Soukal Ladislav, Nerad Miroslav. 

Ženy cvičily tyto: Mařka Mokrá, Mařka Kopernická, Růža Bláhová a Božena Kantová. 

Skvělý průběh slavností sletových a obrovská návštěva zdařilých cvičení sletových 
budou zajisté všem nám mocnou vzpruhou a pohnutkou ku další práci sokolské v jednotě 
naší. 

––––––––––– 
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V neděli dne 7. července oslavena památka Mistra Jana Husa tím způsobem, že 
uspořádán v tělocvičně rozhovor „o práci a spisech Mistra Jana Husa“ bratrem Ant. Uhlí-
kem. Pak čteny a vysvětleny některá místa ze spisů těchto. Účastníků této schůze bylo 32. 

Dne 14. července 1912 uspořádán byl přičiněním bratří sboru cvičitelského zdařilý 
celodenní výlet na Karlův Týn. Za krásného jitra o 6. hod. ráno vylétli jsme na 3 vozech 
a 4 kočárech z Hostivice přes Litovice, Chýň, Dušníky, Nučice, Tachlovice, Kuchař a Mořinu 
do Karlova Týna. Zde po prohlídce hradu a okolí navrátili jsme se do Mořiny, kdež byl 
společný oběd a pobavení. Kolem 5. hodiny nastoupena zpáteční cesta zpět do Hostivice, 
kamž kolem 8. hodiny se přijelo. Výletu tohoto, jež za pravdě zdařilý uznán byl, súčastnilo 
se celkem 82 účastníků, a sice: bratří v kroji 10, v obleku občanském 8, žen 15, řemesl-
ného dorostu 7, žáků 22 a 20 hostí. 

V neděli dne 21. července pořádáno veřejné cvičení ve Středoklukách, jehož se 
z jednoty naší činně súčastnili 2 bratři a 4 sestry. Žel však, že bylo toto cvičení velkým 
deštěm právě při cvičení prostných žen úplně překaženo. 

Neúprosný anděl smrti vyrval ze řad našich dne 19. října t. r. naši milou sestru Marii 
Hellerovou. Pohřbu jejího v pondělí dne 21. října súčastnila se jednota v kroji. Na rakev jí 
položena ženským odborem pěkná kytice. Budiž čest památce její. 

V roce 1912 zakoupeno bylo pro potřebu jednoty starší zachovalé piano od profesora 
zpěvu, pěvce Emanuela Kroupy za cenu velice mírnou 600 Kor. Koupení obstaral br. učitel 
Václav Počkay. 

Dle nařízení České Obce Sokolské uspořádána byla ku konci měsíce října mezi 
členstvem jednoty sbírka ve prospěch Červeného kříže, bratrských národů balkánských. 
Sbírka tato vynesla celkem 55 Korun, jež dne 2. listopadu účeli svému České Obci 
Sokolské odvedeny byly. 

V měsíci listopadu tohoto roku usneseno ve schůzi správního výboru, by vypracovány 
byly stanovy pro zřízení družstva pro postavení tělocvičny pro Sokol v Hostivici a pověřeni 
prací tou bratři: Vlasák Josef, Dusík František, Karel Nerad a Kohoutek Jan. Bratři stanovy 
ty vypracovali, místním poměrům přizpůsobili a ve schůzi dne 6. prosince konané byly 
stanovy tyto čteny, schváleny a příští valné hromadě doporučeno, by ustavení družstva 
toto rozhodla. 

Na základě usnesení obecního výboru obce Hostivice obdržela jednota naše první 
peněžní dar 100 korun ve prospěch stavby vlastní tělocvičny. 

Dne 19. ledna 1913 konán v tělocvičně obvyklý sokolský vínek masopustní. Čistý 
výtěžek jeho byl 80,44 Kor. Ve schůzi výboru správního ujednáno dne 26. ledna 1913, by 
ze zisku tohoto vínku uloženo bylo 40 Korun ve prospěch fondu stavby vlastní tělocvičny. 

Tím ukončena činnost jednoty v roce uplynulém ku zdaru jednoty i veškeré věci 
sokolské. 

Jan Kohoutek 
t. č. zapisovatel. 
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Rok 1913. 

Valné shromáždění jednoty konáno v neděli dne 9. února ve 4 hod. odpoledne 
v tělocvičně za účasti 24 bratří. 

Valné shromáždění řídil br. starosta Tomáš Chlupatý. Ze zpráv činovníků slušno 
uvésti, že v jednotě v roce uplynulém cvičeno v jedenácti měsících, a sice: muži zapsáno 
125 borců v 91 hodině, úhrnem 641, průměr v hodině 7; ženy zapsáno 77 cvičenek 
v 77 hodinách, úhrnem 459, v jedné hodině 6; dorostu řemeslného zapsáno 54 v 69 hodi-
nách, úhrnem 310, v jedné hodině 4,5; žáků zapsáno v 34 hodinách 157, cvičilo úhrnem 
633, v jedné hodině 18; žákyň zapsáno 75 v 26 hodinách, úhrnem 261, v jedné hodině 
10 žákyň. 

Dále schválen návrh výboru, by ustanoveno bylo „Družstvo pro postavení vlastní 
tělocvičny“, a určeni bratři: Hakl Antonín, Josef Vlasák, Dusík František a Tomáš Chlupatý 
co zařizující komité, by družstvo toto v život uvedli, jim dán pak později k ruce co 
zapisovatel bratr František Hašek. 

Volby pro rok tento vykonány následovně: 
starostou br. Tomáš Chlupatý, 
jeho náměstkem br. Václav Tomek, 
náčelníkem br. František Dusík. 

Výbor bratři: Karel Nerad, Josef Vlasák, Matěj Tomek, Jan Kohoutek, Antonín Hakl, 
Alois Saifrt, Jaroslav Čermák, Rudolf Mach. 

Náhradníci bři: Boh. Nerad, Jos. Jugl, Jos. Soukal a Frant. Příhoda. 
Předseda odboru vzdělávacího br. Alois Saifrt. 
Přehlížitelé účtů bři: Štěpán Šafařík a Filipi Jan. 
Zástupci do župního výboru bři: Mach R., Jugl Josef. 

Usnesením této valné hromady jmenován župní náčelník br. Alois Trefný za jeho ne-
únavnou 20letou práci v župě a v Sokolstvu, zakládajícím členem jednoty naší. Rozhodnutí 
toto sděleno bratru náčelníkovi příslušným přípisem. 

V ustavující schůzi správního výboru zvoleni dne 16. února pro rok 1913 tito 
činovníci: br. Jan Kohoutek jednatelem, br. Jaroslav Čermák pokladníkem, br. Mach Rudolf 
knihovníkem, br. Nerad Karel správcem nářadí a domu. 

V neděli dne 9. a 16. března sehráno ochotníky členy a členkami jednoty divadelní 
představení: „Pražské švadlenky“ ve prospěch zřízení jeviště. 

Dne 1. června súčastnilo se 5 bratří v kroji slavnosti 25letého trvání bratrské jednoty 
Sokol v Dejvicích a zároveň veřejného cvičení III. okrsku župy Podbělohorské tam 
konaného. 

V neděli dne 8. června konán celodenní výlet na Křivoklát. Vyšlo se o půl šesté 
hodině ráno do Dušník pochodem, pak dráhou přes Beroun do Křivoklátu. Kdež se zdrželo 
až do 4 hodin, pak návrat přes Beroun a Dušníky do Hostivice a kolem 11 hodiny v noci. 
Výletu toho dosti zdařilého súčastnilo se: 9 bratří v kroji, 9 žen, 3 bratři v občanském 
a 10 hostí. Úhrnem celkem 31 účastníků. 

Slavnosti 25letého trvání Sokola na Menším Městě Pražském dne 22. června konané, 
súčastnilo se 5 bratří v kroji. Na zdar! 
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Ustanovení „Družstva pro stavbu tělocvičny Sokolu v Hostivici“. 

Již po několik roků pociťována byla v jednotě potřeba ustanovení družstva pro 
vystavění tělocvičny. Bratři někteří již několikrát pokoušeli se o to ve správním výboru, by 
družstvo se uskutečnilo; leč doby byla nepříznivá a pokusy tyto se nezdařily. Konečná 
doba přišla a valnou hromadou jednoty ustaveni bratři: Hakl Antonín, Vlasák Josef, Dusík 
František a Tomáš Chlupatý, by družstvo to v život přivedli. 

Svolaná br. Haklem co předsedou zařizovacího výboru ustavující valná hromada na 
neděli dne 13. července o 10 hod. dopoledne v tělocvičně. Účastníků sešlo se celkem 29. 

Schůzi zahájil br. Hakl a za předsedu zvolen br. František Linek z Litovic. Zapiso-
vatelem bratr František Hašek z Hostivice. 

Po té br. předseda uvítal přítomné, poukázal na účel dnešní schůze, udělil slovo 
br. Kohoutkovi, jednateli Sokola, jež v řeči své poukázal na potřebu a důležitost vlastní 
tělocvičny jak pro Sokol, tak i pro prospěch občanstva. Řeč sledovaná s pozorností. Po 
ukončení této přihlásilo se za členy družstva [...] přítomných. Na to vykonány obvyklým 
způsobem volby předsednictva a zvoleni: 

Hakl Antonín předsedou, 
Chlupatý Tomáš místopředsedou, 
Kohoutek Jan jednatelem, 
Uhlík Antonín pokladníkem. 

Výbor: Pechlát František, Saifrt Alois, Vlasák Josef, Nerad Karel a Linek František. 
Náhradníci: Čermák Jaroslav, Mach Rudolf, Tomek Matěj a Horešovský František. 

Pak přečteny schválené stanovy, pohovořeno o některých podrobnostech a návrzích, 
načež po důtklivém vyzvání bratra Tom. Chlupatýho ku společné práci v družstvu valná 
hromada tato br. předsedou Fr. Linkem ukončena sokolským „Na zdar!“ 

 

V neděli dne 7. července v den uctění památky mučedlníka kostnického M. Jana 
Husa, konána ve 4 hod. odpoledne veřejná přednáška v tělocvičně. Za přítomnosti 
59 účastníků promluvil bratr župní jednatel Václav Skála „Proč uctíváme památku M. Jana 
Husa“. Pěkně spracovaná a cenná přednáška tato sledována účastníky s plným zájmem. 
Po ukončení této zapěny písně Hranice vzplála, Kde domov můj. Po tomto schůze 
br. Saifrtem, předsedou odboru vzdělávacího, ukončena. 

V neděli dne 13. července odpoledne konána byla zahradní slavnost u br. Nerada 
v Hostivici. Při zdařilém počasí, koncertu pana Holečka z Dušník a součinnosti bratří 
a sester jednoty rozpředla se milá zábava tato do pozdních hodin večerních a ukončena 
tanečním vínkem v tělocvičně. Čistý výtěžek této v obnosu 194 Kor. 05 haléřů věnován do 
vínku nově založenému Družstvu pro postavení tělocvičny Sokolu v Hostivici. 

„Lví silou!“ 

Pochod sokolský. Vyznamenaný na Výstavě Národopisné (v Sokolském oddělení) 1895 
první cenou. Přeložen do charvátštiny a tištěn v Záhřebu r. 1905 

Hudbu i slova složil Frant. J. Pelz. (1884.) 
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Píseň tato přeložena též do jazyka německého a uveřejněna v deníku „Union“ ze dne 
21. září 1913 ve feuilletonu K. Frankenbergra. Překlad jest poněkud volný, ale směr 
i rytmus písně dobře vystihuje. 

Scripsit autore anni curr 7. VIII. 1913 Frant. J. Pelz 

Činnost literární a skladatelská v Ottově Naučném Slovníku m., seš. 55. 

 

V neděli dne 20. července súčastnilo 6 bratří v kroji, 4 v občanském obleku a 2 sestry 
slavnosti a veřejného cvičení Sokola v Tuchoměřicích. 

Dne 24. srpna odbývala se v Hostivici zkouška cvičení okrskového, jež konáno 7. září 
v Jenči. Zkouška prováděna na dvoře starosty bratra Tom. Chlupatýho. 

Dne 31. srpna konán zdařilý župní výlet do Rožmitálu a na Třemšín. Z jednoty naší 
súčastnili se bratři: Kohoutek, Hašek, Tůma, Nerad M., sestry Mokrá a Bláhová R. Výlet 
tento byl pro dlouhý pochod velice namáhavý, ale odměnou byla pěkná prohlídka milého 
a krásného kraje a města. Milou vzpomínkou všem účastníkům zůstane dojemný večerní 
pochod z Rožmitálu na nádraží. 

V neděli dne 7. září konáno veřejné okrskové cvičení v Jenči. Jednota naše súčastnila 
se tohoto cvičení v Jenči pořádaného, a sice: průvodu súčastnilo se 11 bratrů v kroji. 
Cvičení súčastnilo se 9 borců a 5 žen. Žáků cvičilo z jednoty naší celkem 14. 

Na rozloučenou s bratry, jež odchází roku tohoto za povinností vojenskou, uspořádán 
br. výborem přátelský večírek v sobotu dne 4. října při hudbě pana Václ. Holečka z Dra-
helčic. Na prej! 

Na ukončení činnosti vzdělávací uspořádal odbor vzdělávací v tomto roce v měsíci 
prosinci dvě veřejné přednášky. Přednášel zde známý geolog br. Jar. Pecka, učitel z Hlubo-
čep dne 8. prosince na théma „Z hlubin zemských“ za účasti 53 posluchačů. Dne 14. pro-
since na théma „Na počátku dějin“ za účasti 72 posluchačů. Oběma přednáškám přítomna 
též odrostlejší školní mládež. Přednášky tyto sledovány s velikou pozorností posluchačů. 

 

Rok 1914. 

Výroční valná hromada konána byla v neděli dne 18. ledna o 5 hodině odpoledne za 
přítomnosti 25 bratří a 5 sester ženského odboru. 

Valná hromada tato konána prvně společně s odborem ženským a volby prováděny 
též společně. Voleny byly členky zástupkyně do výboru správního a náčelnice. Valné 
shromáždění řídil br. starosta Tom. Chlupatý. 

Volby výboru provedeny následovně: 
starostou zvolen br. Tomáš Chlupatý, 
jeho náměstkem br. Václav Tomek, 
náčelníkem br. František Dusík, 
náčelnicí sestra Růža Bláhová. 
Členové výboru: bratr Nerad Karel, bratr Tomek Matěj, bratr Vlasák Josef, bratr Hakl 

Antonín, bratr Čermák Jaroslav, bratr Mach Rudolf, bratr Saifrt Alois, bratr Kohoutek Jan. 
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Zástupkyně žen. odboru: sestra Nebeská Marie a sestra Kopernická Marie. 
Náhradníci: bratři: Zikl Václav, Najman Jar., Soukal Jos., Förster František. 
Přehlížitelé účtů bratři: Filipi Jan a Šafařík Štěpán. 
Předsedou odboru vzdělávacího bratr Saifrt Alois. 

V ustavující schůzi správního výboru dne 26. ledna t. r. odbývané zvoleni tito 
činovníci: 

jednatelem bratr Kohoutek Jan, 
pokladník bratr Čermák Jaroslav, 
knihovník br. Mach Rudolf, 
správcem nářadí bratr Nerad Karel, 
zástupcem v mohylovém odboru žup. br. Tomek Václav. 

Ve prospěch mohyly na Bílé Hoře odvedeno jednotou Kor 19. 

V sobotu 21. února t. r. konána byla družstvem tak zvaná „maškarní merenda“. 
Zdařilá tato zábava byla hojně navštívena. Čistý výnos její činil celkem Kor. 119,75. 
O zdařilou a veselou náladu při zábavě staral se náš řemeslný dorost za vedení bratra 
Jaroslava Kubišty. 

Nelítostný osud smrti vyrval ze řad členstva našeho dlouholetého přispívajícího člena 
Bratra Linka Františka, rolníka z Litovic. Zemřel dne 6. března. Pohřbu jeho dne 9. 3. 
zúčastnilo se členstvo jednoty v počtu hojném. Budiž čest památce jeho zachovaná. 

V pondělí dne 16. března 1914 zemřela členka ženského odboru sestra Alžběta 
Rusová z Hostivice. Zesnulá bývala pilnou činnou členkou jednoty a súčastnila se několika 
veřejných vystoupení ženského odboru. Pohřbu jejího dne 19. března konaného súčastnil 
se ženský odbor a členstvo jednoty. Památce její budiž zachována v jednotě vděčná 
paměť. 

 

Česká Obec Sokolská oznamuje všemu Bratrstvu Sokolskému žalnou zvěst, že 
19. března 1914 o 5. hodině ranní skonal br. JUDr. Jan Podlipný, prvý starosta svazu 
československého Sokolstva a České Obce Sokolské. 

Sokolstvo Slovanské i České v těžkém smutku zdrceno stojí nad mrtvolou vzácného 
pracovníka, oddaného společné věci sokolské duší celou, všemi činy a silami svými, 
Občana dbalého zákonů Taršových veškerým svým jednáním. 

V Slovanské Praze 19. března 1914. Předsednictvo Č. O. S. 

Zaslaný tento list Č. O. S. budiž zde v opise v knize této památní jednoty ku věčné 
paměti muže Sokola, jehož vděčná paměť nevyhyne v Sokolstvu našem. 

 

Sokolská župa Podbělohorská konala v měsíci květnu t. r. závody žen. Z jednoty naší 
súčastnily se nižšího oddílu závodů těchto sestry: Růž. Bláhová, Hel. Tittbachová, Marie 
Kopernická a Božena Kantová. Výsledek byl uspokojivý a dosáhly bodů: sestra Růža 
Bláhová 76,5, sestra Božena Kantová 68, sestra Helena Tittbachová 67 a sestra Marie 
Kopernická 58,5. 

Jen mužně vpřed. Až na nejvyšší metu. 
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Družstvo pro postavení tělocvičny Sokolu v Hostivici pořádalo v neděli dne 21. června 
1914 zahradní slavnost ve prospěch stavebního základu. Do pořadu této zábavy přijato též 
vystoupení jednoty a cvičili: žáci a žačky – tělocvičné tance, ženský odbor – cvičení 
prostná se šerpami, mužský sbor cvičitelský – vysoká bradla. Tělocvičné tance: Sokolík, 
Holuběnka, Malení, Paterka, Červený šátečku, Loudavá, Když jsem jel do Prahy, nacvičila 
sestra Hel. Tittelbachová. Prostná se šerpami sestra náčelnice Růž. Bláhová. Bradla vysoká 
bratr náčelník Frant. Dusík. Slavnost dík příjemnému počasí a neúnavným pracovníkům jak 
bratrům, i sestrám se úplně zdařila a finanční výtěžek její činí 224,60 Kor. 

Cvičitelské sbory ženských odborů Sokola v Bubenči a Dejvic uspořádaly v neděli dne 
19. července do Hostivice vycházku a uspořádaly zde ukázky cvičení, a sice: 

sbor Bubeneč: prostná šestice, 
sbor Dejvice: hry s míčem, 
sbor Dejvice: kladina, 
sbor Hostivice: kroužky. 

Při pěkném počasí a zahradním koncertu, jež týž den uspořádalo Družstvo pro 
postavení tělocvičny, rozproudila se milá zábava v zahradě br. Nerada. 

 

V těžké době. 

Mohutný žár zachvátil neočekávaně celou Evropu. Nakupené třaskaviny vzňaly se 
jakoby bleskem zaníceny, vyšlehly v divé plameny, jež šíří se od kraje ku kraji, od země 
k zemi, litice války rozběsnila se po všech stranách stavíc obrovské armády proti sobě 
k největšímu zápasu, jakého kdy svět byl jevištěm a svědkem. 

Octli jsme se ve víru válečném, strhujícím v divokém rozpoutání vše ve svůj překotný 
let. I z jednoty naší odešli bratři za povinností svou vojenskou. 

V prvních dnech doby této utichl život spolkový a cvičení v jednotě naší a tělocvična 
naše obytována dnem 28. července vojskem, jež se v obci naší zdrželo až do 22. srpna. 

Z jednoty naší odešli na pole válečné tito bratři: Dusík František, náčelník, Koucký 
Karel, Jugl Josef, Nerad Bohumil, Soukal Josef, Förster František, Kalina Antonín, Soukal 
Ladislav, Burgr Pavel, Ibl Josef. 

Dne 26. července 1914 vypověděla říše Rakouská Srbsku válku a tím dán počátek ku 
obrovské a hrozné válce, která zachvátila skorem celý svět. 

Dne 22. srpna 1914 odjela do pole válečného posádka zdejších kasáren 
dělostřeleckých. 

Usnesením správního výboru jednoty uspořádána počátkem měsíce září sbírka ve 
prospěch Červeného kříže pro pomoc válečnou. Jednota ze své pokladny darovala 
20 Korun a sebráno celkem dle výkazu 68 Korun, jež „Zemské úřadovně pro pomoc 
válečnou v Praze“ dne 11. září 1914 poštou odvedeny. 

Na podnět bratří zasedajících v obecním výboru Hostivice zavedena noční bezpeč-
nostní hlídka občanů, vždy o 4 mužích denně. 

Počátkem měsíce listopadu došla jednotu naši zpráva, že dne 30. října 1914 o 3. ho-
dině odpoledne skonal v nemocnici v Moroviči v Slavonii bratr Josef Ibl, strojník v Hostivici. 
Súčastnil se bojů na jižním bojišti. Budiž čest památce jeho. 
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V prvé polovici měsíce listopadu byli ve zdejší obci ubytováni polští vystěhovalci 
počtem asi 65 osob, z těchto asi 16 ubytováno v místnosti zadní naší tělocvičny. Místnost 
tato, naše šatna, musela být vyklizena, skříně s knihami umístěny ve vchodu do sálu, takže 
tvořily stěnu, jíž oddělena tělocvična od místnosti obývané nyní vystěhovalci. Tak 
v místnosti takto stísněné cvičili jsme dále. Vystěhovalci polští bývali každou hodinu cvičení 
hostmi našimi a věnovali nám pozornost a členstvo naše vždy přátelsky jim vyšlo vstříc. 

Z bratří odešlých na pole válečné raněni byli bratři: Koucký Karel, Förster František. 
Onemocněli bři: Dusík Frant. a Nerad Bohumil. 

Ku návrhu cvičitelského sboru se svolením správního výboru přeložena hodina cvičení 
na čtvrtek a neděli, by v době takto stísněné uspořilo se vydání za světlo a topivo. Cvičeno 
dále v tomto pořádku: ve čtvrtek odpoledne o 3. hodině cvičení žákyň, vedoucí s. H. Tittel-
bachová, o 7. hod. večer cvičení žen a 8 hod. mužů a mužského dorostu. V neděli od 
1 hod. do 3 hod. cvičení žáků, vedoucí br. Horešovský František a Ibl Stanislav. Ve 4 hod. 
cvičení žákyň, v 7 hod. cvičení žen, pak mužů a dorostu mužského. Pořádek tento má býti 
zachován až změny místních poměrů. 

Během měsíce prosince t. r. byli odvedeni bratři patřící do služby domobranecké, 
a sice: Kocourek Stanislav, Hakl Antonín a Filipi Jan. 

 
Dne 31. pros. 1914 čítala jednota členů 64, a sice 44 mužů, 20 žen. 

 

Rok 1915. 

Se začátkem nového roku dbal náš cvičitelský sbor, aby činnost tělocvičná v jednotě 
naší neklesala. Povstalé mezery odchodem bratří na vojnu musely být vyplněny. Za tou 
příčinou zřízeno družstvo starších bratří, jež započalo svoji činnost počátkem měsíce února. 
V družstvu tomto cvičí bratři: Najman Jaroslav vedoucí, dále Karel Houška, Příhoda 
František, Kohoutek Jan. 

Dorost mužský čítal 9 členů, takže slibná činnost tělocvičná v jednotě jde dále. 

Činnost našich žen jde příkladnou měrou dále horlivou péčí sester vedoucích. 
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Valné shromáždění jednoty odbýváno roku letošního opožděně v neděli dne 
28. února o 4. hodině odpoledne za přítomnosti 24 bratří a 12 sester žen. odboru. Valné 
shromáždění řídil br. starosta Tom. Chlupatý. 

Ze zpráv činovníků zaznamenati jest, že členstvo vzdor stísněným poměrům roku 
loňského cvičilo velmi pilně jak číselné statistiky dokazují. Tak cvičili muži v 77 hodinách 
úhrnem 473 borců,  ženy v 94 hodinách úhrnem 762 borců,  dorost mužský v 39 hodinách 
úhrnem 218 borců,  žáci v 41 hodinách úhrnem 765 borců,  žákyně v 44 hodinách úhrnem 
794 borců. 

Volby správního výboru pro tento rok byly provedeny následovně: 
starostou br. Chlupatý Tomáš, 
místostarostou br. Tomek Václav, 
náčelníkem br. Příhoda František, 
náčelnicí sestra Bláhová Růžena. 
Výbor: br. Nerad Karel, br. Čermák Jaroslav, br. Tomek Matěj, br. Saifrt Alois, 

br. Pechlát František, br. Kohoutek Jan, br. Najman Jaroslav, br. Hakl Antonín. 
Náhradníci: br. Zikl Václav, Sýkora Bohuslav, Dusík Štěp., Soukal Josef. 
Zástupkyně žen. odboru: sestry: Tittelbachová Helena a Kopernická Marie. 
Předsedou odboru vzděl. zvolen br. Alois Saifrt. 

V ustavující schůzi správního výboru dne 11. března o 8 hod. večer odbývané zvoleni 
činovníci: 

jednatelem br. Kohoutek Jan z Hostivice, 
pokladník br. Čermák Jaroslav z Hostivice, 
knihovník br. Sýkora Bohuslav z Hostivice, 
správcem nářadí br. Nerad Karel z Hostivice. 

 

Spěj Sokole náš mužně dál a výše,  
tam, kde svoboda a volnost duše dýše; 
kde v práci nadšené se setra k bratru pojí 
tam budeme vždy silni – svoji, svoji. 

Jan Kohoutek 

V měsíci únoru t. r. nastoupili povinnost vojenskou bratři: Hakl Antonín, Kocourek 
Stanislav a Filipi Jan. 

V měsíci březnu odešli za povinností vojenskou bratři: Horešovský František t. č. 
místonáčelník a Miroslav Nerad. 

Ku uctění památky 500letého výročí upálení Mistra Jana Husa zasazeno ve čtvrtek 
dne 15. dubna před budovou nové školy v Hostivici na vyzvání Sokola péčí br. starosty 
Tom. Chlupatého a br. Josefa Kozáka sedm stromů lipových. 

Dne 26. května 1915 zemřel v Písku náš bývalý sluha spolkový Svoboda, jež byl 
sluhou spolkovým po dobu 20ti let až do konce března 1914. Čest památce jeho. 

Dne 13. června 1915 zraněn byl na bojišti v Haliči bratr Miroslav Nerad. Ošetřován od 
17. června v nemocnici v Lipníku na Moravě, později od 2. července do 30. srpna 
v nemocnici v sokolovně v Unhošti a od 31. srpna do 30. září v Praze a pak jako invalida 
neschopný služby vojenské propuštěn. 
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Dne 21. června 1915 odešli za povinností domobraneckou bratři: Sýkora Bohuslav, 
Huněk Josef, Nykles Václav, Horešovský Ladislav. 

 

Oslava 500leté památky upálení M. Jana Husa 

Stávající poměry v této době omezily konání oslav tohoto památného jubilea na míru 
nejmenší. Spolek pro postavení pomníku Husa konal slavnostní valnou hromadu na radnici 
staroměstské v Praze. V jednotách sokolských konány jen proslovy a vzpomínky. Veřejné 
oslavy zakázány.  

Milujme se – pravdu každému přejte! Jan Hus. 

 

Dne 8. června 1915 zraněn byl těžce šrapnelem do hlavy a nohy na bojišti v Haliči, 
náš milý bratr František Horešovský z Jenečka. Operován byl 13. června, podlehl svému 
zranění, zemřel dosáhnul věku něco málo přes 20 let. Pochován byl 17. června na hřbitově 
v Kolomyji. Jinoch upřímné a srdečné povahy věnoval se cele myšlence sokolské. Byl 
spolehlivý a dobrý cvičitel, neúnavný pracovník. Vděčná památka budiž mu v jednotě 
zachována. 

Dne 23. června 1915 zemřel na bojišti v Haliči bratr Rudolf Mokrý, jež v letech 
dřívějších byl pilný cvičenec jednoty naší, ve věku 26 let. Budiž čest památce jeho. 

Dne 17. srpna 1915 zemřel na bojišti jižním bratr František Mokrý, bývalý pilný 
cvičenec jednoty naší, ve věku 23 roků. Budiž čest památce jeho. 

Hrůzy světové války počaly doléhati z front do zázemí, zřízeny v obcích tak zvané 
aprovisační komise, jež měly na starosti zásobování obyvatelstva. Dne 11. dubna 1915 
vydány první chlebenky, na které vydáván byl chléb a mouka v odměřeném množství 
250 gramů na osobu denně.  

Později následovalo ještě další množství enek, jak se těmto poukázkám na životní 
potřeby říkalo. Tak byly tučenky, kávenky, solenky, masenky, bramborenky, uhlenky, 
mýdlenky, mléčenky, tabačenky a t. d. 

Kdo chtěl něco dostati, musel dlouho trpělivě čekati od úsvitu ve frontě, jak se říkalo 
řadám čekatelů před místnostmi aprovisačních komisí i před obchody, kde se potraviny 
a jiné potřeby životní vydávaly. Přišly doby, kdy lidé počali tlouci obilí, kukuřici v hmoždí-
řích a drtiti na ručních mlýnkách, aby zahnali hlad a tím se uchránili nemocem. 

Bylo zakázáno péci housky a pečivo jak u pekaře, tak i v domácnostech. 
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Dne 16. října 1915 zemřel, vzdálen své domoviny, v Krakově v nemocnici, podlehnuv 
zranění na bojišti v Haliči spůsobeném, milý bratr Filipi Jan. Zesnulý byl po delší léta 
přehlížitelem účtů jednoty naší. Zachována buď mu vděčná paměť! 

V neděli dne 24. října t. r. súčastnilo se 6 dorostenek jednoty naší veřejné hodiny 
cvičební v Dejvicích pořádané. Dorostenky naše cvičily bradla a prostná se zpěvy. – 
Spějme dál, stále výš! 

Dle usnesení sboru cvičitelského započaly se konati v měsíci listopadu postupně 
hodiny vzdělávací a cvičební sboru cvičitelského. Probírána látka cvičební a probírána 
theorie i cvičení prakticky. 

Po pilném nacvičení pod vedením bratra Jaroslava Kubišty sehráli bratři a sestry 
jednoty naší divadelní představení v neděli dne 5. prosince a ve středu dne 8. prosince 
1915 „Kulatý svět“ od Šamberka. Obě představení těšila se hojné návštěvě a všeobecné 
pozornosti. Čistý výnos těchto představení v obnosu 192 Kor. odveden fondu pro 
postavení památníku padlým vojínům z Hostivice a okolí v Hostivici. 

Koncem r. 1915 čítala jednoty naše 53 členů, a sice 35 mužů, 18 žen. 

 

Rok 1916. 

Dne 20. ledna 1916 převezena byla tělesná schránka milého bratra místonáčelníka 
Františka Horešovského do jeho rodiště do Jenečka, odtud konán pohřeb jeho v sobotu 
dne 22. ledna o 2 hod. odpoledne do Hostivice. Jednota naše súčastnila se pohřbu v kroji 
za účasti 11 bratrů v kroji s práporem. 

U rakve drahého zesnulého postavena čestná stráž a na hrob jeho položena od 
jednoty kytice se stuhou. Ženský odbor jednoty položil též kytici se stuhou. Na hřbitově 
rozloučil se milým bratrem místonáčelníkem za jednotu naši bratr František Pechlát, učitel 
v Hostivici těmito slovy: 

„Stojíme před rakví drahého místonáčelníka bratra Horešovského. V této pro nás tak 
smutné chvíli vynořuje se v mysli mé nezapomenutelný obraz statečného borce, myšlence 
sokolské zcela a věrně oddaného. Vidím jej, a se mnou zajisté i všichni bratři a sestry 
jednoty hostivické, jak v čele šiku pružným krokem vede bratry své v tělocvičně naší, v níž 
cítil se vždy tak šťastným a spokojeným. 

V tělocvičnu odcházel milý bratr náš, aby po vykonaných povinnostech denních 
vzpružil opět tělesné síly své, aby i ducha svého osvěžil mezi bratry sobě rovnými. Bratři 
vítali jej radostně ve středu svém, neboť byl zemřelý vskutku bratrem nám všem milým, 
jež dovedl zaujati mysle naše a připoutati nás přátelsky k srdci svému, skromnou, milou 
a přímou povahou svou. 

Nebyl z těch, kdož do popředí se tlačí, kdož nad druhými povýšeni chtějí býti, ale 
naopak v ústraní tiše konal práce a povinnosti naň vložené a to opět způsobem takovým, 
že dobře možno o něm říci, že pracoval vždy dle hesla sokolského „ni zisk, ni slávu!“ 
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Neúnavná práce sokolská a opravdová činnosť v jednotě to byla, jež milého bratra 
našeho přivedla na místo přední, že stal se ozdobou a chloubou jednoty naší. Stalo se tak 
jen vlastním jeho přičiněním, nevšední obětavostí, jeho nezištností a opravdovým 
nadšením pro věc sokolskou. 

Tyto překrásné vlastnosti milého bratra Horešovského zaujaly všecky bratry tak, že 
viděli v bratru svém zářivý vzor pravého Sokola. Nebylo u něho nikdy planých slov 
a v zápětí vždy i činy přicházely. Byl jedním z těch, kdož dovedli slovo v skutek uváděti. 
Proto postavilo členstvo činné milého bratra svého v popředí jednoty a zvolilo si jej svým 
místonáčelníkem. 

Maje vždy na mysli nejkrásnější vzory: „Fügnera a Tyrše“, čerpal bratr Horešovský 
z jich bohatého života vzácné vlastnosti sokolské i občanské. Byl-li mu miláček Sokolstva 
Miroslav Tyrš vzorem dokonalého Sokola, byl mu Jindřich Fügner vzorem občanských 
ctností. Kráčeje pak v zářivých stopách těchto dvou sokolských velikánů, nalezl to, po čem 
tak mnozí marně touží – totiž sílu, radost, pravdu a krásu. 

Hle, toť čtyřlístek štěstí, jež nalezl náš milý bratr místonáčelník na poli sokolském, 
a ukázal nám i on, jak pracovati a kam směřovati má uvědomělý Čech a opravdový Sokol. 

Však byla to také poslední meta, k níž dospěl bujarý Sokolík, rozepjav mladistvé 
perutě své. Nedoletěl, nemohl dolétnouti k metě nejvyšší. 

Poslušen jsa rozkazů, jako pravý, povinností svých znalý občan, nastoupil vojenskou 
svou povinnost v měsíci březnu roku minulého. 

Loučíce se tenkráte s milým bratrem, netušili jsme, že tiskneme mu pravice své 
naposledy a že nebude nám dopřáno vítati jej s tváří radostnou. 

V nezměrném bolu stojíme dnes u rakve milého bratra, abychom uložili drahé jeho 
tělo v rodnou zemi, kterou za života svého pilně vzdělával a po níž – vzdálen jsa vlasti své 
– tak horoucně toužil. 

Loučíme se s milým bratrem místonáčelníkem tentokráte na vždy – ale vzpomínka na 
něho zůstane vždy v živé paměti naší, vždyť byl to jinoch dobrý, cvičenec pilný, Sokol 
nadšený, vtělený vzor mužnosti a statečnosti sokolské. 

Kdybychom nic jiného nemohli o bratru svém říci než toto, stačí to, aby mu 
zachováno bylo čestné místo jak v pamětech našich, tak i jednoty naší. 

Však bratr místonáčelník zanechal zde více. Jako neúnavný pracovník zanechal stopy 
své práce, zanechal i příklad. 

Drobné práci, práci nehlučné, né chvilku, nýbrž neustále trvající, zasvětil celý život 
svůj. 

Osobně působiti, Sokoly povahy přímé vychovávati, kde třeba, radou i skutkem 
pomáhati, práce svěřené svědomitě vykonávati, ničemu se nevyhýbati, toť byla přikázání, 
jimiž při práci své se řídil. Při tom nezapomínal, že osobní příklad jest nejlepším učitelem. 

Osobním příkladem učil bratrství, jež nebylo mu pouhým slovem pouze v tykání 
spočívající, nýbrž čímsi vyšším a hlubším, co duševně spojuje jednotlivce prodchnuté týmiž 
zásadami a týmž přesvědčením. 
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V jednání svém osobním byl milým, při tom však přímým. Přímost a obětavost jeho 
byla prvním důvodem, proč jsme si ho tak vážili. – Odešel nám bratr vzorný, odešel tam, 
odkud není návratu více. 

My však, drahý bratře, stojíce u hrobu Tvého, slibujeme, že povždy budeme míti na 
mysli zářný příklad Tvůj a že nikdy nezapomeneme, čím jsi nám i jednotě naší byl. 

Čest budiž památce Tvojí.“ 

Po tomto rakev s drahými pozůstatky milého bratra spuštěna v chladnou českou 
zemi. Mlčky stojíce u hrobu jeho se skloněným praporem, posílali jsme poslední pozdrav 
Jemu do končin dálných – na věčnosť. 

Hojná účasť lidu na pohřbu byla výmluvným svědkem toho, že lid náš dovede 
s láskou vážiti si dobrých pracovníků lidstva. 

Navrátivše se zpátky do tělocvičny naší, shromáždila se naše malá rodina sokolská 
v sále tělocvičny, kdež náš bratrský správní výbor na vděčnou památku nechal zavěsiti 
zvětšenou podobenku milého bratra místonáčelníka Františka Horešovského. 

Zde promluvil bratr jednatel Kohoutek Jan ku shromážděným bratřím a sestrám 
takto: 

„Drazí bratři a milé sestry! 

Vykonavše poslední povinnosť, jíž byli jsme vázáni vděkem k milému bratru 
Horešovskému, sešli jsme se v tělocvičně naší, která milému místonáčelníkovi našemu byla 
druhým domovem, abychom na vděčnou paměť zavěsili zde podobenku jeho. Obraz tento 
nechť připomíná nám jeho zářivé ctnosti, jež zdobily jeho život sokolský. Pohled na 
podobenku tuto budiž připomínkou všem pracovníkům jednoty naší, by povinnosti své 
sokolské rádi, nezištně a s celou oddaností myšlence sokolské nejsvědomitěji tak jako on 
sám konali. 

V duchu vzpomínám těch posledních hodin cvičebních na počátku roku minulého, kdy 
dlel mezi námi pilně a vzorně vedl cvičení a kdy za zpěvu jeho zamilované písně: „Dobrů 
noc“ a „Až já na tu vojnu půjdu!“ bratrsky jsme se bavívali. Netušili jsme tenkráte, že jej 
již více ve středu svém neuvidíme. 

Odešel do světů neznámých a památka jeho zůstala mezi námi uložena ve stopách 
práce jeho, kterou pro jednotu rád vykonával a práce ta a vzácný příklad jeho buď nám 
všem vodítkem ku konání povinností našich v jednotě. Pracujme v duchu a snažení všech 
dosavadních pracovníků jednoty, by činnost naše nesla příkladem jejich tam, kde 
Sokolstvo stanouti má, až na metě nejvyšší!“ 

Po tomto proslovu byla podobenka milého bratra místonáčelníka odhalena a zapěna 
píseň: „Kde domov můj“. 

S pohnutou myslí opouštěli jsme za šera večerního naši nám milou tělocvičnu. 

 

Dne 17. ledna 1916 nastoupil svoji povinnost vojenskou bratr Tomek Matěj 
z Jenečka. 
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Na základě usnesení sboru cvičitelského a svolením správního výboru pořádána byla 
v neděli dne 23. ledna 1916 o 4 hod. odpoledne v tělocvičně II. Sokolská Beseda s tímto 
pořadem: 
1. Tužme se – říkání pro děvče a hocha, přednesl žák Fr. Šimáček a žákyně L. Fikrdlová. 
2. Cvičení žákyň s míči za zpěvu písní národních. 
3. Žáci prostná, počtem 12. 
4. Žákyně prostná s kroužky, počtem 12. 
5. Dorostenky tance, počtem 8. 
6. Muži – bradla vysoká, počtem 7. 
7. Krakonošův dar – recitace, přednesl žák Josef Kohoutek. 
8. Ženy – bradla nízká, počtem 8. 
9. Ženy – prostná se zpěvy, počtem 4. 
10. Muži – prostná bez povelů, 8 počtem. 

Mezi pořadem účinkoval pěvecký kroužek za řízení bratra Saifrta. 

Mimo pořadu přednesl žák Josef Saifrt báseň: „Chci býti sokolem“ a bratr Jaroslav 
Kubišta recitaci: „Cikánovy housle“ 

Tímto pečlivě vybraným pořadem uspořádal náš neúnavný sbor cvičitelský jeden 
nezapomenutelný poučný a zábavný večer. Vytěženo 72 Korun. Čistý výtěžek odveden 
fondu pro postavení mohyly padlým vojínům z Hostivice a okolí v Hostivici. 

 

Výroční valná hromada jednoty konána v neděli dne 30. ledna 1916 ve 3 hodiny 
odpoledne v tělocvičně u br. Nerada v Hostivici a přítomno bylo 20 bratří a 7 sester. 
Valnou hromadu řídil br. starosta Tom. Chlupatý.  

Zprávy činovníků přednešeny a vykazují přes to, že žijeme v době nanejvýš vážné, 
činnost všech odborů práce sokolské uspokojující. 

Volby správního výboru provedeny po usjednocení všech členů shromáždění aklamací 
a zvoleni jsou pro rok 1916: 

starostou br. Tomáš Chlupatý, 
místostarostou br. Václav Tomek, 
náčelníkem br. František Příhoda, 
náčelnicí žen. odboru sestra Růžena Bláhová, 
členové správ. výboru bratři: Nerad Karel, Čermák Jaroslav, Saifrt Alois, Pechlát 

František, Kohoutek Jan, Houška Karel, Najman Jar., Tůma Karel, 
náhradníci: Dusík Fr., Kubišta Jar., Nerad M. a Zounek Karel, 
zástupkyně žen. odboru: Tittelbachová Helena a Kopernická Marie. 

Vzdělavatelem jednoty zvolen br. Al. Saifrt učitel. 

Valná hromada ukončena doslovem bratra starosty vybízející ku pilnému konání 
všech povinností vůči jednotě i sokolstva bratrským „Na zdar!!!“ 

Ustavující schůze správního výboru odbývala se v úterý dne 8. února 1916 a zvoleni 
jsou pro rok 1916 tito činovníci: jednatelem br. Kohoutek Jan, pokladníkem br. Čermák 
Jaroslav, knihovníkem br. Houška Karel, správcem nářadí br. Nerad Karel. 

Dne 20. února 1916 odbývala se ve Vokovicích besídka ženských odborů s pořadem 
tělocvičným. Z jednoty naší cvičilo 6 sester prostná šestici, dále koně na šíř a skupinky na 
koni. 
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Dne 21. února 1916 odebrali se za povinností vojenskou bratři: Najman Jar. z Hosti-
vice, Šimáček Ant. ze Břvů a Šafařík Št. z Hostivice. 

 

Milí bratři! 

Při odchodu svém z Hostivice vpisuji v tuto Vaši pamětní knihu vřelý poslední pozdrav a dík 
za milé chvilky ve cvičení po Vašem boku prožité. Budoucí Vaší činnosti přeji hojného 
zdaru a loučím se s Vámi heslem: Byli jsme, jsme, a budem! 

Hostivice 16. III. 1916 Na zdar! Ing. Václav Šimák 

 

V týdnu od 30. dubna do 7. května 1916 konány všeobecné sbírky ve prospěch 
Červeného kříže v celé naší říši. Také v obci naší i v okolí konány sbírky ty. V Hostivici 
sbíraly sestry ženského odboru Sokola Bláhová Růž., Juglová Růž., Kopernická Marie, 
Chalupová Marie, Mokrá Anna a Nová Růžena a celkem vybráno Kor. 88,79. V Litovicích 
sebráno sestrami Kopernickou M. a Chalupovou Marií Kor. 26,70. Obnosy tyto odvedeny 
svému účelu. 

Sokol Smíchov II. oslavil své 20leté trvání ve dnech 27. dubna až 7. května 1916 
výstavkou, veřejným cvičením a slavnostní valnou hromadou. Jen mužně vpřed. 

V neděli dne 21. května konán valný sjezd sborů cvičitelských sokolské župy Podbě-
lohorské na letním cvičišti Sokola na Král. Hradčanech spojený s veřejnou hodinou 
cvičitelskou. Schůze té súčastnili se a cvičili bratři Karel Zounek a Ibl Stanislav, dále 
súčastnili se dorostenci K. Kohoutek a Procházka Antonín. 

V neděli dne 21. května konal II. okrsek ženských odborů sokolské župy Podbělo-
horské v Bubenči besídku s pořadem tělocvičným. Ženský odbor jednoty naší súčastnil se 
cvičení a cvičily sestry Bláhová Růž., Tittelbachová Helena, Juglová Růž., Kopernická M., 
Koucká Mařka, Mokrá Anna. Družstvo žen našich cvičilo šestici prostných a skupiny na koni 
na dél. 

V měsíci červnu 1916 odvedeni byli tito bratři:  
8. června br. Vyšín František z Chýně, 
9. června br. Příhoda František náčelník a br. Procházka Václav z Hostivice, br. Soukal 

Bohumil z Hostivice, dorostenec Jindřich Jaroslav z Hostivice, 
13. června br. Zounek Karel místonáčelník z Jenečka, br. Zikl Václav ze Břvů, 
9. června br. Fousek Alois z Hostivice. 

Počátkem měsíce července přibyli do obce naší vystěhovalci z krajů Bukoviny a po-
druhé museli jsme vyklízeti naší místnost tělocvičnou a stísniti činnost naší do sálu 
a v šatně naší ubytováno asi 20 vystěhovalců. 

Dne 15. června 1916 odešel za povinností vojenskou br. uč. František Pechlát, toho 
času člen správního výboru jednoty naší. 

V neděli dne 9. července byly odbývány závody dorostenců župy Podbělohorské na 
letním cvičišti Sokola Praha IV. Hradčany. Z jednoty naší súčastnili se tři dorostenci, a sice 
Horešovský V., Kohoutek Karel a Procházka Ant. a dosáhli ze 70 možných bodů: 
Horešovský Václav 39,5 bodu jsa na místě 29. 
Procházka Antonín 32,5 bodů jsa na místě 34. 
Kohoutek Karel 27 bodů jsa na místě 37. Ku předu, ni krok zpět. 
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Dne 1. srpna 1916 nastoupili svoji povinnost vojenskou bratři: Procházka Václav, 
Soukal Bohumil oba z Hostivice.3 

Dne 27. června 1916 stal se ve zdejších práchovnách4 výbuch při práci s granáty. 
Tento vyžádal si dvě oběti na lidských životech. Jen opatrností a obětavostí pracujících 
umožněno, že nenastala větší katastrofa. 

 

Milí bratři! 

Po delší návštěvě, která byla mnou konána, vpisuji Vám na upomínku a rozloučenou. 

Se Sokolským pozdravem 

Dne 20. srpna 1916 Jar. Měšťánek, náč. jed. v Řepích 

 

Dne 20. srpna v neděli o 3 hod. odpoledne uspořádána žup. sborem cvičitelským 
veřejná hodina cvičení dorostu sokolské župy Podbělohorské na letním cvičišti Sokola 
Praha IV. na Hradčanech poblíž bývalé Strahovské brány. 

Z jednoty naší súčastnili se cvičení dorostenci: Kohoutek Karel, Šimáček František, 
Procházka Matěj a Bohumil Mach za dohledu br. Kohoutka Jana. 

Po ukončení cvičení, jež mělo býti ukázkou, jak vedena má býti cvičební hodina 
dorostu, promluvil ku dorostencům bratr žup. náčelník Oldřich Sýkora, hluboce procítěnou 
řeč a po této účastníkům dorosteneckých závodů v měsíci červenci odbývaných rozdány 
příslušné ceny a diplomy uznání o provedení závodu. Na prej! 

 

Dne 28. srpna 1916 nastoupil povinnost vojenskou bratr místonáčelník jednoty naší 
Karel Zounek z Jenečka a br. Alois Fousek z Hostivice. 

V neděli dne 5. listopadu večer rozloučili jsme se s bratrem náčelníkem Frant. 
Příhodou a dobrým přítelem jednoty naší panem Antonínem Borovičkou, malířem ze Břvů. 
Na rozloučenou s těmito konán večírek, jehož uspořádání obraly sobě na starost ženy 
ženského odboru. Při této příležitosti vybráno ve prospěch Ústřední Matice Školské sestrou 
Helenou Tittelbachovou obnos 35 Korun. Při večírku účinkoval místní pěvecký kroužek za 
vedení sbormistra br. Al. Saifrta. 

Dne 16. listopadu 1916 nastoupil povinnost vojenskou bratr náčelník Příhoda 
František, dále Bohumil Mach z Hostivice. 

Při silvestrovské schůzce členů a členek Sokola sebráno ve prospěch Ústřední Matice 
Školské obnos 27 Kor. 50 haléřů. 

Koncem r. 1916 čítala jednota 55 členů, a sice: 30 mužů a 25 žen. Činných bylo 
mužů 4 a žen 7. Během války nastoupilo na vojnu celkem 36 bratří. 

 

                                                 
3  Odvody zaznamenal kronikář chybně, oba zde jmenovaní měli být podle zápisu na předchozí straně 

odvedeni již 9. června 1916, rovněž další odvedení jsou v zápisech uváděni opakovaně. 
4  Prachárny se nacházely při bývalé okresní silnici z Hostivice do Kněževsi, v nynějším areálu letiště 

Praha-Ruzyně. 
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V době trvání války světové byl všude nedostatek všech potravin. Ceny životních 
potřeb dostoupily závratné výše. Obyvatelstvo všude trpělo velkou podvýživou, později 
nemocemi a velké množství lidí následkem toho vysílením umíralo. 

V této době utrpení a strádání náš český člověk dával svůj žal a utrpení najevo svojí 
českou písní. Tak povstalo mnoho písní válečných, mnohdy ovšem i nepěkných, ale také 
i vhodných zapamatování. Písně ty dobře vystihují poměry, v jakých byly skládány. 

Jednu z nich tuto pro seznání doby a poměrů na paměť opisuji do této knihy. 

Nastaly nám zlé doby 
už nemáme brambory 
jen chleba z kukuřice 
co dřív měly slepice. 

Když chceme jít pro mouku 
musíme mít chlebenku 
mouka bývá jako jed 
bolí po ní žaludek. 

Chcem-li něco koupiti 
v frontě dlouho čekati 
a po dlouhém čekání 
v krámě již nic nemají. 

A tak žijem v strádání 
v nouzi a odříkání 
a čekáme každý as 
kdy kdo vysvobodí nás. 

 

Rok 1917. 

Počátek nového roku činnosti jednoty naší v trvání jednoty roku 25. zahájen valnou 
hromadou v neděli dne 21. ledna 1917 o 4. hodině odpoledne za účasti 10 bratří 
a 5 sester. 

Valné shromáždění zahájil a řídil bratr místostarosta Tomek Václav. 

Předneseny zprávy činovníků, jež se živým zájmem účastníků sledovány a schváleny. 

Volby správního výboru a činovníků pro tento rok provedeny za souhlasu všech 
přítomných takto: 

za starostu zvolen br. Tomáš Chlupatý, 
místostarostou br. Václav Tomek, 
náčelníkem br. Stanislav Ibl, 
náčelnicí sestra Růžena Bláhová. 
Výbor: jednatel br. Jan Kohoutek, pokladník br. Jaroslav Čermák, správce domu 

br. Karel Nerad, předseda vzděl. odboru br. Alois Saifrt, knihovníkem br. Karel Houška, 
dále bři: Dusík Štěp., Jar. Kubišta, Karel Tůma. 

Zástupkyně žen. odboru sestry Helena Tittelbachová a Mařka Kopernická. 

Spějme dál – stále výš!! 
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Na usnesení správního výboru Sokola uspořádán byl pro členy Sokola v úterý dne 
20. února 1917 koncert místního hudebního kroužku Sokola v místnosti spolkové 
u br. K. Nerada. Při tomto vybráno jako dobrovolný příspěvek ve prospěch válečného 
vdovského a sirotčího fondu obnos 41 Kor. 30 hal., jež účely svému pak odveden na c. k. 
okr. hejtmanství v Kladně. 

Ve schůzi správního výboru v neděli dne 22. dubna 1917 o 7. hod. večer odbývané 
uspořádána dobrovolná sbírka ve prospěch Nár. Jednoty Severočeské. Sebráno 11 Kor. 
34 hal., jež prostřednictvím br. Saifrta odvedeny svému účeli. 

Péčí vzdělávacího odboru jednoty uspořádána ve středu dne 16. května v den 
sv. Jana společná vycházka do královského hradu pražského. Prohlídka chrámu sv. Víta, 
zejména kaple sv. Václava, dále místností hradních a chrámu sv. Jiří. Odtud pak vykonána 
návštěva věže Daliborky a prohlídka paláce Valdštejnského a jeho krásných zahrad. Této 
vycházky súčastnilo se celkem asi 35 účastníků. 

Dne 13. května konána v Bohnicích besídka ženských odborů župy naší na paměť 
25letého založení ženských odborů a předváděny cviky ukázky při veřejných podnicích 
Sokolstva. Sestry naše počtem 6 předvedli pečlivě a vzorně cvičení prostná z I. veřejného 
cvičení odborů pražských z roku 1890. Uznání této uveřejněno v Sokolském listu Podbělo-
horském ze dne 5. července 1917 čís. 1. Na zdar! 

 
Dne 15. srpna 1917 uspořádána druhý vycházka do královské Prahy. Tentokrát 

navštívena královská zahrada, jež v tento den otevřena za nepatrné vstupné ve prospěch 
slepých vojínů ve válce. Prohlédnuty král. zahrada, památná míčovna, lví dvůr císaře 
Rudolfa a památný letohrádek Belveder. Účastníků bylo tentokrát z jednoty asi 15. 

 

Oslava 25. výročí založení Sokola v Hostivici 

V měsíci září 1917 připadá výročí 25 založení jednoty naší. 

Správní výbor usnesl se ve své schůzi dne 9. května 1917 konané tento den pro 
jednotu významný důstojným způsobem oslaviti. Stanoven byl zvláštní slavnostní výbor, 
kterému dáno do moci uspořádání celé této oslavy. Tento výbor sestával z bratří a sester: 
Tomka Václava, Saifrta Aloise, Růži Bláhové, Tittelbachové Heleny, Jana Kohoutka a Jaro-
slava Kubišty. V době příprav ku slavnosti měl výbor několik schůzí, stanoven byl celý 
pořad slavnosti, jež byl výborem jednoty schválen. 

Pořad stanoven: 
Dopoledne dne 23. září 1917 v 10 hodin slavnostní valná hromada. 
Otevření sokolské výstavky. 
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Odpoledne ve 3 hodiny veřejné cvičení na dvoře bratra starosty s bohatým pořadem 

tělocvičným. 
Večer pak sokolská veselice v tělocvičně u Neradů. 

V den slavnosti shromáždilo se hojně členstva v místnosti tělocvičny u br. K. Nerada, 
kde zahájena oslava slavnostní valnou hromadou. 

 

Seznam účastníků slavnostní valné hromady dne 23. září 1917 
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Valné shromáždění zahájil br. starosta Tomáš Chlupatý těmito slovy: 

Vážení přátelé, drazí bratři a milé sestry! 

Uplynulo čtvrt století od té doby, kdy několik nadšenců pro idei sokolskou usneslo se 
založiti jednotu sokolskou v obci naší. Smíme snad dnes říci, že úkol ten , jež zakladatelé 
jednoty na se vzali, hleděli jsme pokud možno uskutečniti. Nadešly různé doby života 
sokolského. Viděli jsme největší rozmach perutí sokolských, kdy celý národ náš i cizina 
s obdivem pohlížely na vykonanou práci a kázeň sokolskou. Viděli jsme, jak všecka tato 
velkolepá stavba měla býti přikvačivší bouří světovou, vichřicí smetena ze světa. Nestalo se 
tak. Sokolstvo vědomo se své úcty a posvátného úkolu svého, nezapomenutelnými 
zakladateli Fügnerem a Tyršem mu vloženým, přetrvalo dobu veškeré zloby. Ve všech 
těchto dobách i jednota naše jako činná složka ústrojí sokolského snažila se kráčeti ve 
stopách těchto s duchem času.  

Jako Sokolstvo vůbec, tak i jednota naše vyslala nejzdatnější síly členstva svého do 
pole a není možno dnes, v den pro nás tak významný, všecky zde bratrsky je uvítati. 
Vzpomínáme všech a doufáme, že návrat jejich šťastný bude zároveň návratem ku lepší 
budoucnosti jednoty naší i celého národa a vlasti. Povinností naší budiž pracovati k tomu, 
aby nadešla doby, kdy uplatní se heslo „Co Čech, to Sokol.“ 

Konečně vzpomeňme i těch bratří a sester, jež za dobu 25ti let trvání jednoty na 
věčnost povoláni byli. Ať klidně odpočívají Ti drazí Sokolové, jichž perutě, kdysi volné, 
zlomeny na vždy.  

Přítomní povstávají a vzdávají takto čest památce zesnulých bratří a sester. 

Po tomto vítá br. starosta přítomné a přikročeno ku pořadu schůze; udílí slovo bratru 
jednateli, jež podává zprávu svoji těmito slovy: 

Drazí přátelé, milí bratři a sestry! 

Rychlým krokem spěje běh života našeho do neznáma a přináší nám dni radostné 
i smutné a mezi těmi radostnými jest den dnešní, v němž slavíme 25 leté jubileum založení 
jednoty naší. Den tento významný v dějinách jednoty naší, přivediž nám na paměť všecky 
snahy našich pracovníků v jednotě a práce vykonaná budiž nám pobídkou ku pilnému 
konání povinností sokolských v dalších létech trvání jednoty. 

V krátkosti chci Vám bratři a sestry nastíniti nejdůležitější okamžiky v dějinách 
jednoty naší a uvésti Vám na paměť, co hodno zapamatování, by znajíce děje a práci 
v jednotě vykonanou, tím více snažili svou pílí a konáním sokolských povinností jednotu 
v další činnosti její podporovati a dovésti ji tam, kam ji vésti snažili se Ti, jež stáli u jejího 
založení. 

Další řeč bratra jednatele probírá děje jednoty za dobu jejího trvání, až přistupuje ku 
dnešní oslavě 25 letého trvání plodného života sokolského. Konče v krátkosti děje jednoty 
přeje milé jednotě mnoho zdaru a rozkvětu, ať se skví v tom hrdém diadému Sokolstva 
jako perla rosná, na místě čestném vedle jednot druhých. Mnoho práce zapotřebí jest 
a bude v tom našem lidu českém a práce té ujme se každý z nás, až poměry stísněné se 
uvolní. Sokolstvo první v řadě pojalo myšlenku lid ujařmený křísit, budit a omlazovat. Přilož 
každý z nás ruku k dílu, s celým nadšením a tím dříve dospějeme tam, kde prápor náš 
sokolský se zdvihá v jasném vysoku na metě nejvyšší.  
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Buďme čestnými nositeli jména Sokolského v dalších dobách, šiřiteli ideálů 
Tyršových. Věnujme se zcela tiché práci v jednotě, a až přijdou Ti, jež povinnost občanská 
volala na zápasiště světové, a rozmnoží řady naše, by pomohli nám nésti prápor jednoty 
naší ku cti jména českého. Odměnou za práci vykonanou bude nám uspokojení, že 
úspěchu jistého docílíme. Této práci společné, sokolské, v novém čtvrt století jednoty naší 
přeji mnoho zdaru a končím upřímným sokolským „Na zdar!“ 

Jan Kohoutek  
t. č. jednatel 

Po tomto předčítá sestra Helena Tittelbachová báseň, kterou jednotě ku 25letému 
trvání věnoval br. František Pechlát, učitel v Hostivici. 

Opis básně: 

Sokolu v Hostivicích v upomínku na 25leté trvání. 

Když poprvé Váš prapor, bratři, vlál 
a bratru brat svou tiskl ruku, 
nadšením každému i zrak Vám plál 
a srdce v jednom bila tluku – 

to přátelský Jste uzavřeli kruh 
v němž bratrství jest každý spjatý 
v něm přísahal též slavně druhu druh 
že jediný jen cíl mu svatý. 

A k cíli tomu – roků dvacet pět –  
Jste směřovali bratři stále 
dnes hledět můžeš každý hrdě zpět 
né „stanout“ však – leč jíti dále! 

Jen mužně, bratři, dál a ještě výš 
za ideami všeho lidství, 
by skutečností jednou bylo již 
že u nás volnost, rovnost, bratrství. 

Výše ten prápor červenobílý 
i hlavu výš z té české mdloby, 
dokažte každý svou vlastní pílí 
že syny Jste veliké doby. 

Že vřavy válečné – mírový ruch 
a mnohé změny světem letí 
však nesmí změnit sokolský se duch, 
buď zdar mu v druhém čtvrtstoletí. 

V Hostivicích dne 23. září 1917 

Po přednesení této básně připnula sestra náčelní Růžena Bláhová na prápor jednoty 
stuhu, kterou sestry ženského odboru ku dnešní slavnosti věnovaly. 

Bratr náčelník Ibl Stanislav odevzdal pak sestrám pěkné album na podobenky. Album 
toto zakoupili cvičící bratři a věnovali ženskému odboru na památku 10letého trvání 
odboru. 
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Bratr starosta odevzdává pak krátkým proslovem sestře náčelní Růž. Bláhové diplom 
zakládajícího členství jednoty za její neúnavnou a vytrvalou činnost v jednotě. Sestra 
Bláhová s poděkováním diplom přijímá. 

Pak přikročeno ku zahájení výstavky, jež jednota prací bratří Kubišty Jaroslava 
a Kohoutka Jana v místnosti dolejší tělocvičny uspořádala. Předseda vzdělávacího odboru 
bratr Alois Saifrt poukázal na důležitost výstavky, na její rozdělení a uspořádání a výstavku 
prohlásil za zahájenou.  

Případným doslovem bratra starosty byla slavnostní valná hromada ukončena 
a přítomní odebrali se ku prohlédnutí výstavky, kde br. vzdělavatel podal mnohé 
vysvětlení. 

Obsah výstavky Sokola v Hostivici pořádané ve dnech 23. a 28. září 1917. 

Založení jednoty. 
Podobenky zakladatelů jednoty, starostové, jednatelé a správní výbor jednoty. 

Diagram členstva jednoty od jejího založení. Památky z dob založení jednoty v roce 1892. 
První zprávy tisku jednající o založení jednoty. Pamětní knihy jednoty, podobenky členů. 

Cvičitelský sbor. 
Diagram návštěvy cvičení členstva za dobu trvání. Diagram návštěvy cvičení žen za 

dobu trvání odboru ženského. Dále zobrazení návštěvy cvičení řemeslného dorostu, 
dorostenek, žáků a žákyň. Podobenky sborů cvičitelských mužů i žen. Rozličné podobenky 
členstva z dob trvání jednoty. Veřejná vystoupení jednoty, veřejná cvičení a památky 
z těchto. Památky ze sletů sokolských jako fotografií, dopisnic a t. d. Vzorná knihovna 
sboru cvičitelského. 

Odbor vzdělávací a zábavní. 
Diagram vzdělávací činnosti jednoty za dobu 25 let. Členové odboru vzdělávacího 

tablem. Památky a fotografie z konaných výletů. Upomínky na zábavy: fotografie, 
pozvánky ze zábav, divadel a slavností jednotou konaných. 

Knihovna. 
Statistika knihovny a výpůjček za dobu trvání jednoty. Výstava vzácných děl knihovny 

naší. 

Památky členů jednoty. 

Koutek zasvěcený památce mučedníka kostnického Mistra Jana Husa. Husova knihovna 
a jeho spisy. 

Památky z dějin Sokolstva a upomínky na slavné dny sokolské. 

Literatura sokolská, činnost jednoty ve podporování obranných jednot. 

Výstava Družstva pro postavení tělocvičny Sokolu v Hostivici. 

Připojená výstavka hudebních skladeb pana Františka Jos. Pelze, učitele a skladatele 
pochodu a světoznámé hymny „Lví silou“ 

 

Vstupné do výstavky bylo dobrovolné. Výstavka byla hojně navštívena a těšila se 
zasloužené pozornosti po oba dva dni trvání. 
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Veřejné cvičení jednoty pořádané na dvoře bratra starosty Tomáše Chlupatýho. 

Za krásného podzimního odpoledne scházelo se v hloučcích obecenstvo a přátelé 
jednoty naší, by podílu brali na cvičení. Před třetí hodinou naplněno cvičiště diváky a po 
příjezdu vlaku od Prahy hrnuli se bratři i sestry z jednot přátelských na cvičiště. Cvičení 
zahájeno před půl čtvrtou hodinou s tímto pořadem: 

I. Dorostenky – cvičení se srpy – cvičily dorostenky: Mokrá Anna, Nová Růžena, Juglová 
Ludmila, Kenclová Marie, Horáková Anna, Bláhová Marie, Mynaříková Vlasta 
a Zábranská Julie. 

II. Sbor cvičitelský žen – kužele z V. sletu všesokolského – cvičily sestry: Bláhová 
Růžena, Tittelbachová Helena, Juglová Růžena a Kopernická Marie. 

III. Dorostenky – tance národní – cvičily vpředu psané. 

IV. Ženy – prostná – šestice – cvičily sestry: Bláhová Růž., Tittelbachová Helena, Juglová 
Růžena, Kopernická Marie, Mokrá Anna a Koucká Marie. 

V. Muži a dorost – prostná, skupinková – cvičili bratři Ibl Stanislav, Dusík Štěpán, 
Kohoutek Karel a Kohoutek Jan, Dorostenci Procházka M., Zachariáš V., Nitka Josef, 
Mach Bohumil a Hyml Ferdinand. 

VI. Ženy – Slezská Beseda – tančily sestry: Bláhová Růž., Tittelbachová Hel., Juglová 
Růž., Kopernická Marie, Chalupová Marie, Bláhová Marie, Koucká Marie, Horáková 
Anna. 

VII. Společná skupina všeho členstva znázorňující hold 25letému trvání. 

Touto cvičení ukončeno. 

Veškerá cvičení provedena pěkně a odměněna uznáním obecenstva. Národní tance 
dívek provedeny v krojích na způsob řeckých. Slezská Beseda předvedena v krojích 
národních, byla práce sester odměněna potleskem a uznáním. 

Cvičení i výstavka fotografována a snímky uloženy do archivu jednoty. 

 

O zdar slavnosti a jejího provedení slučí přičísti zásluhu bratřím: Jar. Kubištovi, 
Al. Saifrtovi, Janu Kohoutkovi, Karlu Houškovi, Tom. Chlupatýmu a Mir. Neradovi, pak 
sestrám Růži Bláhové, Heleně Tittelbachová a Růži Juglové. 

Čistý výtěžek ze slavnosti věnován byl fondu pro postavení památníku padlým 
vojínům z Hostivice a okolí v Hostivici v obnosu 203 Korun 38 haléřů. 

Též věnováno z výtěžku 50 Korun v prospěch záchrany sokolských domů v menši-
nách českých. 

Tím ukončeno prvé čtvrt století života jednoty naší, v naději časy lepší v době 
přicházející. 

Jen mužně dál a výš! 

 

V měsíci říjnu přistoupila jednota naše za člena fondu, jež nese jméno „Základ 
arciknížete Leopolda a Blanky ve prospěch vdov a sirotků“ po padlých vojínech s podílem 
10 Korun. 
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Při schůzi dne 6. října odbývané konána na vyzvání br. Karla Tůmy sbírka, jež 
vynesla 50 Kor. 50 haléřů, jež stejně rozděleny a zaslány Ústřední matici Školské a Nár. 
Jedn. Severočeské. 

V době této došla nás zvěsť, že zemřel zakládající člen jednoty naší, milý bratr 
Šebestian Träger, obchodník v Praze VII. Zesnulý v době dřívější byl horlivým pracovníkem 
v odboru vzdělávacím jednoty naší a pro tyto horlivé práce jmenován členem. Budiž 
nezapomenutelná památka jeho v jednotě zachována. 

Dne 23. října 1917 zemřel na Smíchově br. Alois Trefný, náčelník Sokola Smíchov II., 
dlouholetý vůdce sokolské župy Podbělohorské, horlivý borec a pracovník sokolský. Později 
zakládající člen jednoty naší. 

Spi klidně, bratře milý, my památku Tvou a odkaz Tvůj zachováme v jednotě své. 

Dne 27. ledna 1918 konán na rozloučenou se sestrami Růženou a Lud. Juglovými 
přátelský večírek. Při tomto účinkoval hudební  kroužek bratří. S odcházejícími rozloučila se 
vřelými slovy sestra náčelnice Hel. Tittelbachová. 

10. února 1918 konán byl obvyklý masopustní věneček Sokola. Tento byl hojně 
navštíven a vzdor tísnivým poměrům se pěkně vydařil. Jest viděti, že i v době vážné 
a smutné trochu mírné veselosti prospívá ku osvěžení ducha i ku zdraví tělesnému. 

Ku konci roku 1917 měla jednota členů 62, t. j. 34 mužů a 28 žen. 

 

Dvacet pět let členství v jednotě dosáhli bratři: 
Kalous Josef ze Sobína. 
Novák Jan ze Sobína. 
Tomek Václav z Jenečka. 
Šimáček Antonín ze Břvů. 
Turecký Jan z Jenče. 
Vyšín František z Chýně. 

„Mnohá léta živio!“ 

 

Rok 1918. 

Valné shromáždění jednoty naší konalo se roku tohoto v neděli dne 17. února 
o 4 ½ hod. odpoledne v dolejší místnosti tělocvičny u br. Karla Nerada za přítomnosti 
32 účastníků, a sice 18 bratří a 14 sester ženského odboru. 

Valné shromáždění řídil br. starosta Tomáš Chlupatý. 

Zprávy činovníků podány za rok uplynulý, sledovány se zájmem a schváleny. 

Volby správního výboru provedeny spůsobem u nás obvyklým a schváleny 
jednohlasně. Pro rok tento zvoleni jsou: 

starostou bratr Tomáš Chlupatý 
místostarostou br. Václav Tomek 
náčelníkem bratr Stan. Ibl 
náčelní žen. odboru sestra Helena Tittelbachová 
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Výbor: br. Karel Nerad, br. Karel Houška, br. Jaroslav Čermák, br. Jaroslav Kubišta, 
br. Jan Kohoutek, br. Alois Saifrt, br. Štěpán Dusík, br. Karel Tůma. 

Náhradníci: br. Alois Geltner a br. Miroslav Nerad. 
Zástupkyně ženského odboru sestry Marie Kopernická a Mil. Kramlová. 
Předseda vzděl. odboru br. Alois Saifrt. 
Zástupci do valné hromady župní bratři: Václav Tomek, Tomáš Chlupatý a Jan 

Kohoutek. 
Zástupci do župního výboru bratři Dusík Štěpán, Kohoutek Jan. 

Usnesením valné hromady ku návrhu bratra K. Tůmy sjednáno, by do knihovny 
spolkové zakoupeny spisy Al. Jiráska. 

Tímto jednáním a doslovem bratra starosty valné shromáždění ukončeno. 

V ustavující schůzi správního výboru dne 18. března odbývané zvoleni tito činovníci: 
jednatelem br. Kohoutek Jan, pokladníkem br. Čermák Jaroslav, knihovníkem br. Houška 
Karel, správcem domu br. Nerad Karel. 

Dne 1. března 1918 nastoupil službu vojenskou bratr náčelník St. Ibl. 

V schůzi sboru cvičitelského dne 7. března konané zvolen za zástupce náčelníka 
br. Štěpán Dusík a ujednání toto bylo ve schůzi správního výboru 18. března předneseno 
a schváleno. 

Vzdělávací odbor jednoty počal v měsíci únoru svoji činnost a uspořádány před šikem 
proslovy, a sice: 

5. února „Život v Sokole za války“ přednesl br. učitel Al. Saifrt. Účastníků 25. 

14. února „Proč jsem Sokolem“ přednesl bratr Jaroslav Kubišta za účasti 
27 posluchačů. 

Dne 21. a 28. února přednesl „O památkách Král. Vyšehradu a Emauzích“ br. Karel 
Tůma. Účastníků celkem 28. V přednášce této podáno potřebné vysvětlení ku vycházce, 
jež vzdělávacím odborem uspořádána v neděli dne 30. března ku prohlídce památek na 
Vyšehradě a klášteře Emauském. Vycházky súčastnilo se celkem 30 osob členů, členek 
a několik hostí. 

Ve čtvrtek dne 4. dubna uspořádán proslov před šikem pro ženy. Přednesla sestra 
náčelní Helena Tittelbachová „Žena v Sokole“, účastnic bylo 24 žen a přítomno též 7 mužů. 

Počátkem měsíce dubna přistoupilo více činných členek ženského odboru, proto učinil 
sbor cvičitelský rozhodnutí, že nyní musí členstvo cvičiti odděleně, totiž muži a dorost 
mužský v úterý a pátek, ženy ve čtvrtek a v neděli večer. Tímto získáno volnější místo 
v tělocvičně. 

V neděli dne 14. dubna 1918 sehráli ochotníci Sokola v Hostivici divadelní představení 
v sokolovně u Neradů veselohru „Ach, ta láska“ od Dr. Jos. Štolby. Výnos tohoto 
představení věnován fondu mohyly padlým vojínům z Hostivice a okolí v Hostivici. 

V neděli dne 7. dubna 1918 uspořádal vzdělávací odbor vycházku do Prahy, tam 
prohlédnuta o 9. hod. dopoledne budova a zařízení Národního divadla. O 11. hodině 
návštěva Umělecko-průmyslového musea. Účastníků bylo 37, z těch bylo 10 mužů členů, 
7 žen členek, 10 hostí a 10 žáků. Přístup do budovy divadla sjednán sestrou Miladou 
Kramlovou. 
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V neděli dne 20. května súčastnilo se členstvo jednoty naší slavnostní Akademie, 
kterou pořádal ženský odbor Sokola ve Vokovicích na paměť svého 10letého trvání. 
Celkem byla účast celkem 29 členů a členek. 

V úterý dne 21. června uspořádána přednáška pro členstvo „O popravě českých pánů 
na náměstí Staroměstském v Praze.“ Přednášel br. K. Tůma. Účastníků bylo celkem 
30 osob. 

V měsíci květnu usnesl se správní výbor, ku návrhu bratra jednatele, přistoupiti za 
zakládajícího člena Družstva pro postavení tělocvičny. 

Ve čtvrtek dne 30. května svolal II. okrsek Sokolské župy Podbělohorské schůzi 
okrskovou do sokolny v Liboci. Podány zprávy činovníků jednot a okrskem podány náměty 
ku další práci. Z jednoty naší súčastnili se schůze bratři: Saifrt Al. vzdělavatel, Kohoutek 
jednatel, Štěp. Dusík náčelník, dále bři: Kubišta Jaroslav, Tůma Karel a Kohoutek Karel. 

Dne 10. června 1918 odstěhoval se z obce naší druhý díl válečných vystěhovalců. Též 
z naší místnosti tělocvičny odešli téměř po dvouletém pobytu vystěhovalci ze Sedmi-
hradska. Tímto naše tělocvična uvolněna a po důkladném vyčištění a opravě účely svému 
vrácena. 

V neděli dne 16. června konány ve Vokovicích rozřaďovací zkoušky na prostná cvičení 
pro slet ženských odborů v Unhošti. Z jednoty naší súčastnilo se 15 sester a s dobrým 
prospěchem prošly. 

V neděli dne 10. března uspořádalo sdružení ochotníků z Hostivice programový večer 
ve prospěch Českého srdce v tělocvičně u Neradů. Na pořadu: hudba, zpěv a divadlo: 
„Pensionát pí Borové.“ 

 

Sesterské ženské odbory II. okrsku sokolské župy Podbělohorské uspořádaly v neděli 
dne 23. června veřejné okrskové cvičení na letním cvičišti v Unhošti v sokolovně. Z jednoty 
naší cvičilo 9 dorostenek tři oddíly prostných a tři oddíly prostných cvičení se švihadly. 

Cvičily dorostenky: Minaříková Helena, Kenclová Marie, Bláhová Helena, Zábranská 
Julie, Hamousová Emilie, Jindřichová Marie, Horáková Emilie, Hautová Marta, Tomášková 
Alžběta. 

Ženy cvičily tři oddíly společných prostných a tři oddíly prostných se šerpami jako 
zvláštní vystoupení odboru. 

Cvičily tyto sestry: Tittelbachová Helena náčelnice, Kramlová Milada, Kopernická 
Marie, Jandusová Antonie, Chalupová Marie, Hanzlíková Mařka, Horáková Anna, 
Panušková Marie, Bláhová Marie, Peřinová Růžena, Panušková Božena, Šimáčková Marie, 
Nová Růžena, Šafaříková Štěpánka, Mokrá Anna. 

Veškerá cvičení provedena ku spokojenosti a odměněna pochvalou obecenstva.  

Sesterský odbor náš obdržel pak od sestry Frolíkové náčelnice II. okrsku pochvalné 
uznání. Ku předu! 
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Slavnost 50ti letého jubilea položení základního kamene ku Národnímu divadlu 
v Praze v obci naší. 

Po příkladu král. Prahy konala se slavnost jubilejní v celých Čechách. Tak i vzdělávací 
odbor jednoty naší ve své schůzi usnesl se slavnost konati a svolal zástupce spolků 
národních v Hostivici ku společné schůzi. Na této ustanoven slavnostní výbor. Tento 
sestával ze zástupců spolků Sokola, Odboru Nár. Jedn. Severočeské, Hostivíta, sboru 
dobrovolných hasičů a spol. křesť. sociálních. Vůdcem celého sdružení byl náš odbor 
vzdělávací, předsedou br. Al. Sarfrt, učitel. 

Slavnost stanovena na dni 12., 15., 16., 19., 20. května s tímto pořadem: 

V hostinci p. Šroubka dne 12. května ve 2 hod. odpoledne loutkové představení 
„Kašpárek ze Šprýmova“. Večer o 7. hod. divadelní představení „Prababiččin kalendář“. 
Pořádáno spolky Hostivít a křest. sociální. Loutková divadla pro dítky pořádal sbor učitelský 
obecné školy. 

Ve středu dne 15. května v tělocvičně br. Karla Nerada o 8. hod. večer „Umělecko-
hudební večer“, k němu složil proslov „Národ Sobě“ bratr učitel Frant. Pechlát. Přednesla 
sestra Helena Tittelbachová. Živý obraz uspořádaný byl bratrem Františkem Pechlátem. 
Zpěvy obstaral pěvecký kroužek Sokola. Hudební část hudební kroužek řízením pana 
Borka. 

Ve čtvrtek dne 16. května odpoledne ve 2. hod. divadlo pro dítky u Neradů – Žádost 
kmotra Jedličky. Večer o 7. hodině divadelní představení. Hrálo se řízením bratra Jar. 
Kubišty. Tři jednoaktovky, a sice: I. Mezi umělci, II. Starší závazky, III. Blázinec v prvním 
poschodí. 

Dne 19. května v neděli ve 3 hodiny u Šroubků na zakončení slavnosti veřejná 
přednáška sestry Mil. Kramlové „Dějiny českého divadla“. Tím slavnost ukončena. 

Pořad slavnosti stanoven, a nežli došlo ku jeho provádění, vyhlášeno následkem 
nepokojů, jež povstaly v okolí Kladna, stanné právo a celá slavnost úplně zničena. 

Posléze, když pokojnější čas nastal, konala se slavnost se změněným pořadem ve 
dnech následujících. Dne 16. června v hostinci u Šroubků. Dne 28. června umělecký večer 
u Neradů. Dne 29. června přednáška u Šroubků. Dne 30. června divadlo u Neradů. 

Všecky oddíly slavnosti byly hojně navštíveny a obecenstvo bralo na nich hojně 
zábavy a poučení. 

Při závěrečné schůzi slavnosti usneseno, by divadelní představení, jež byla přes 
veškeré obtíže sehrána, ještě provedena byla v místnostech Sokola ve Velké Jenči dne 
7. července. Návrh tento došel uskutečnění a obě představení sehrána se vzácnou ochotou 
všech účinkujících v Jenči. 

Tím rozmnožen příjem a po odečtení všech vydání odvedeno úhrnem 1 200 Korun 
Českému Srdci. Tak přes všechny nesnáze a překážky slavnost tato s dobrým úspěchem 
ukončena. 

 

Na paměť dne Husova uspořádána byla odborem vzdělávacím dne 6. července večer 
o osmé hodině přednáška pro členstvo, jež se shromáždilo v tělocvičně. Přednášel 
br. učitel František Pechlát „O Husovi a době husitské“. Účastníků bylo celkem 50 osob. 
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Ve schůzi cvičitelského sboru bylo ujednáno, by uspořádáno bylo v neděli dne 
29. září t. r. domácí veřejné cvičení. Návrh podán ve schůzi správního výboru dne 11. září 
a s celým pořadem schválen. Ujednáno, by cvičení bylo na dvoře bratra starosty Tomáše 
Chlupatýho s tímto pořadem: 
I. Dorostenky prostná. 
II. Ženy prostná. 
III. Dorostenky švihadla. 
IV. Ženy prostná s tyčemi. 
V. Cvičitelský sbor žen: bradla nízká. 
VI. Muži bradla vysoká. 
VII. Ženy: Moravská Beseda. 
VIII. Společný odchod. 

Cvičení toto má být ukázkou vyspělosti tělocvičné našich žen a pobídkou těch, jež 
stojí mimo odbor, by do odboru vstoupily a tak řady naše rozmnožily. 

Veřejné cvičení dne 29. září 1918 pořádané jednotou na dvoře br. starosty 
v Hostivici. 

V odpoledních hodinách tohoto dne oživla jindy tichá náves obce naší. Hloučky přátel 
jednoty naší scházely se na dvoře br. starosty, kde připraveno jednoduché na poměry 
stávající slušné místo ku cvičení. Kolem třetí hodiny zaujalo obecenstvo plně všecka místa 
kolem cvičiště a již i také naše nová ratolest žen sokolic dorostenky za zvuku hudby 
známého sokolského pochodu vstupují na cvičiště, by zahájily pořad cvičení. 
I. Prostná cvičily dorostenky: Kenclová Marie, Zábranská Julie, Bláhová Helena, 

Minaříková Vlasta, Jindřichová Marie, Hautová Marta, Tomášková Alžběta. 
II. Ženy prostná cvičily: Tittelbachová Helena, Jandusová Antonie, Geltnerová Milada, 

Kramlová Milada, Mokrá Anna, Nová Růžena, Šimáčková Marie, Peřinová Růžena, 
Chalupová Marie, Kopernická Marie, Horáková Anna, Panušková Marie, Panušková 
Božena, Bláhová Marie. 

III. Švihadla cvičily ty samé dorostenky. 
IV. Prostná ženy cvičily výše již jmenované. 
V. Bradla nízká cvičil sbor žen, jež tvořily sestry: Tittelbachová, Kopernická, Nová, 

Šimáčková, Chalupová, Kramlová, Mokrá a Jandusová. 
VI. Muži bradla vysoká cvičili bratři Ibl Stanislav, Houška Karel, Dusík Štěpán, 

Horešovský Václav, Hyml Ferdinand a Mach Bohumil. 
VII. Moravská Beseda, tančily sestry: Tittelbachová Helena, Tittelbachová Terezie, 

Jandusová Antonie, Skydánková Hermína, Tůmová Anna, Bláhová Marie, Chalupová 
Marie, Horáková Anna, Panušková Marie, Peřinová Růžena, Šimáčková Marie, Mokrá 
Anna, Nová Růžena, Kramlová Milada, Geltnerová Milada, Kopernická Marie. 

Besedu tančily sestry v moravských národních krojích jsouce oděny. Bohužel, že zlaté 
slunko z pochmurné oblohy neozářilo život barev nádherných krojů těchto.  

Po ukončení pořadu nastoupily sestry na cvičiště, kde proslovila s. Chalupová 
případnou řeč ku sestře náčelní Heleně Tittelbachové, a aby osvědčily svojí lásku ku milé 
náčelnici, daly jí na znamení věnec lipový ozdobený stuhou v barvách národních. 

Tímto pořad zdařilého cvičení ukončen. 
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Dne 3. října konána byla veřejná přednáška „Tyrš a jeho dílo“. Přednášel br. učitel 
František Pechlát. Přednáška tato svým spracováním upoutala účastníky k plné pozornosti. 
Celkem bylo účastníků 61. 

 

 
jest nejpamátnějším dnem v dějinách našeho národa. V tento den český lid jednotnou vůlí 
zbavil se jha cizáckého, prohlásil svoji československou republiku a v její čelo postavil 
prvního presidenta Tomáše G. Masaryka. 

Dne 28. října 1918 řekl český lid celému světu, že jest jedné vůle a že má jeden cíl. 
Den tento jest závěrečným dnem české revoluce. V tento den lidé uchváceni radostí, 
štěstím padali si do náruče, slzeli pohnutím, že jim dopřáno dočkati se doby, kdy vláda 
českých zemí dostala se do rukou našich. 

První den po prohlášení naší samostatnosti České Republiky opustila místní vojenská 
posádka, složená ponejvíce z občanů národnosti německé, vojenské objekty v Hostivici. 
Jen něco málo vojínů zůstalo ve službě. 

Jednoty naše hned přihlásila se ku strážní službě v práchovnách a ku službě 
v nádraží. Všichni bratři konali služby dle potřeby ve dne i v noci, než poslány sem 
spořádané oddíly vojenské. Postaráno péčí bratra Josefa Kozáka a br. Tom. Chlupatého 
o nutné potraviny pro vojsko zbylé zde v kasárnách. 

V prvních dnech našeho národního osamostatnění započala svoji činnost Česká Obec 
Sokolská dne 29. října po době tří let násilného svého rozpuštění vládou Rakouskou. 

Jen dál a dál. 

 

Dne 19. listopadu zemřel zakládající člen br. Šafařík Štěpán, rolník. Pohřeb jeho 
konán byl 22. listopadu a súčastnili se ho členové jednoty v hojném počtu. Nad hrobem 
jeho promluvil bratr starosta br. Tom. Chlupatý. Na místo věnce na rakev darováno bylo 
100 Kor. na založení mateřské školky v obci Hostivice. 

V sobotu dne 21. prosince 1918 slavil svůj vjezd do Čech a do Prahy první president 
Československé Republiky Tomáš G. Masaryk. Vjezd tento byl triumfální, jemuž není rovno 
v dějinách světových. 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada I – svazek č. 2 
Pamětní kniha Sokola Hostivice 1912–1928  39 
 

 

Z obce naší uspořádán do Prahy průvod s hudbou, jehož súčastnily se spolky 
a organisace z Hostivice, Litovic a Jenče. Jednota naše súčastnila se korporativně, členové 
v kroji 10, v občanském 15 a sester 9 v obleku národním a dorost mužský i dorostenky. 

Ku konci měsíce října počalo opět cvičiti žactvo obého pohlaví, leč okolnostmi, jež se 
tuto stavěly v cestu, jako nedostatek světla, uhlí, cvičení zastaveno po krátké době a odlo-
ženo až na jaro roků příštího. 

Svoboda jest chlebem, jež národové musí dobývati v potu tváří! 

 

Cvičitelský sbor jednoty naší, pamětliv jsa výchovy mravní svého činného členstva, 
usnesl se pořádati častěji schůzky členstva i dorostu a pěstovati na těchto přiměřené 
debaty. 

Prvá schůzka pořádána v neděli dne 12. ledna 1919 o 7. hodině večer v tělocvičně. 
Na této promluvili: „O přátelství“ sestra Mil. Kramlová. „O organisaci Sokolstva“ 
br. Kohoutek Jan. „Persekuce Sokolstva za války a vzkříšení“ br. Fr. Pechlát. Po každém 
proslovu veden živý rozhovor. Tento první pokus se vydařil za hojné účasti členstva 
i dorostu a hostí. 

V sobotu 11. ledna konán zdařilý věneček jednoty v tělocvičně. Výtěžek činil 
680 Korun. 

Dne 19. ledna konány žen sokolské župy Podbělohorské. Z jednoty naší súčasnily se 
závodů sestry: Tittelbachová Helena, Kopernická Marie, Chalupová Marie, Jandusová 
Antonie, Kramlová Milada, Nová Růže a Mokrá Anna. 

Dne 20. ledna konaná druhá schůzka členstva společně s dorostem a na této předne-
šeny proslovy „O chování v Sokole a mimo Sokol“, sestra Růža Nová. „O kázni sokolské“ 
br. Stanislav Ibl. Veden pak společný rozhovor, jehož se súčastnili i dorostenky 
a dorostenci. Sestra Milada Kramlová měla pěknou přednášku „O přátelství“, účastníků 
bylo celkem 32 osob. 

Dne 2. února konán přátelský večer družstev žen, jež súčastnily se župních závodů 
v tělocvičně Praha VII. Mezi pořadem prohlášen také výsledek závodů a dle tohoto 
postaveno družstvo jednoty naší na místo IIhé a obdrželo velký diplom závodní. Dosáhlo 
487,25 bodů – 74,96 %. 

Jednotlivě dosáhly bodů: 
Tittelbachová Helena 84 ¼ 
Kramlová Milada 81 
Kopernická Marie 78 ¾ 
Mokrá Anna 71 
Nová Růžena 70 ¼ 
Chalupová Marie 59 ½ 

V pořadu večírku cvičily sestry naše cvičení prostná se šerpami. 
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Rok 1919. 

Valné shromáždění jednoty konalo se v neděli dne 9. února 1919 o druhé hodině 
odpoledne v místnosti spolkové u br. Nerada. Valné shromáždění řídil br. starosta Tomáš 
Chlupatý a přítomno bylo […] bratří a […] sester a několik hostí. 

Předneseny zprávy činovníků a vzaty ku vědomosti. 

Pokladní hotovosť jednoty činí při valné hromadě celkem Korun 1 666,28. Na mohylu 
padlých vojínů má jednota uloženo celkem Korun 641,75. 

Dle zprávy knihovníka čítá knihovna 924 svazků knih zábavných a poučných. Za 
uplynulý rok bylo půjčeno 378 svazků knih. Čtenářů bylo 50. 

Návrhy správního výboru: Jest třeba, aby příspěvky členů přispívajících zvýšeny byly 
ročně na 6 Korun u mužů, u žen na 4 Koruny. Zakládající členové platí 100 Korun. Oba 
návrhy po vzešlé debatě schváleny. 

Dále na návrh sboru cvičitelského učiněn návrh, by ženy měly poměrné zastoupení ve 
správním výboru jednoty, poněvadž počet žen v jednotě mnoho stoupl. Návrh tento 
schválen a při volbách hned pak proveden. 

Volby správního výboru pro rok 1919 provedeny lístky. Odevzdáno celkem 56 lístků, 
z těch 48 souhlasilo s navrženou kandidátkou, 3 lístky byly prázdné a 5 lístků hlasy 
roztříštěny. 

Zvoleni jsou: 
starostou br. Tomáš Chlupatý, 
místostarostou br. Václav Tomek, 
náčelníkem br. Stanislav Ibl, 
náčelnicí sestra Helena Tittelbachová. 
Výbor: Bratři: Nerad Karel, Čermák Jaroslav, Houška Karel, Kohoutek Jan, Pechlát 

František, Saifrt Alois, Geltner Alois, Tůma Karel. Sestry: Jandusová Antonie, Kopernická 
Marie, Chalupová Marie, Peřinová Růžena, Vágnerová Pavla, Nebeská Marie, Kocourková 
Marie. 

Náhradníci: Bratři Hakl Antonín, Kubišta Jaroslav. Sestry: Mokrá Anna, Novotná 
Antonie. 

Vzdělavatel br. Pechlát František. 
Účetní dozorci br. Geltner Al., sestra Jandusová. 
Zástupci valné hromady župní bři: Tomek Václav, Tůma Karel, Kohoutek Jan. 
Zástupci žup. výboru: Kohoutek Jan, Tomek Václav, Tittelbachová Helena. 
Zástupci okresku: Ibl Stanislav, Pergl Ludvík, Tittelbachová Helena, Kopernická Marie, 

Mokrá Anna, Chalupová Marie, Jandusová Antonie. 

Ku návrhu bratra Hakla učiněn pokus zříditi pěvecký kroužek. Řízením pověřen bratr 
Geltner Alois, který zvolen sbormistrem. 

 

V neděli dne 16. února 1919 konána společná vycházka ku návštěvě divadelního 
představení v Národním divadle v Praze. Súčastnilo se 25 členů a členek. 

Při cvičení žen v pondělí dne 17. února a v úterý dne 18. února při cvičení mužů 
promluvil bratr vzdělavatel František Pechlát „o Jaroslavu Vrchlickém“. 
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Ve schůzi správního výboru dne 17. února konané zvoleni pro rok 1919 tito činovníci: 
jednatelem bratr Kohoutek Jan, pokladníkem br. Čermák Jaroslav, knihovníkem br. Houška 
Karel, správcem nářadí br. Nerad Karel, matrikářkou sestra Peřinová Růžena. 

Na schůzi této usneseno, by všichni členové jednoty skládali slib sokolský, jak 
nařízeno Českou O. Sokolskou. 

Dne 27. února konán oslavný večer básníka Svatopluka Čecha. Proveden pořad 
sestávající přednesu básní, zpěvů a recitací z děl a básní Svat. Čecha. Účastníků bylo 
celkem asi 120 osob. 

Před šikem mužů a žen dne 6. a 7. března promluveno „o bři Mrštíkových“. Dále 
vzpomenuto slavného dne „Zvolení Jiříka z Poděbrad za krále českého“. 

Vzdělávací sbor uspořádal dne 9. března 1919 oslavný večer presidenta Tom. 
Masaryka. Členstvo sešlo se tohoto dne v počtu asi 75 účastníků do upravené tělocvičny. 
Předneseny příhodné básně a zazpívány písně. Bratr vzdělavatel nastínil vhodnou řečí život 
a zásluhy našeho presidenta. Pak zapěny oblíbené písně presidentovy: „Teče voda, teče“ 
a ukončeno hymnami osvobozených národů. 

V měsíci březnu konána v pražském Sokole škola vzdělávací. Této súčastnilo se 
z jednoty naší 5 bratří a 8 sester. Někteří navštěvovali školu tu pilně s dobrým prospěchem 
a obdrželi po vykonaných skouškách vysvědčení prospěchu. 

Ve dne 24. a 28. března konány proslovy před šikem žen i mužů: „O bratru Dr. Janu 
Podlipném a hraběti Lützovi“. 

Na vyzvání odboru vzdělávacího súčastnili se bratři a sestry vyučování jazyku fran-
couzskému v Praze. Kroužek tento tvořilo 9 sester a 3 bratři z jednoty. 

V neděli dne 30. března o 8. hodině večer uspořádal sbor vzdělávací oslavný večer 
památky učitele národů Jana Amosa Komenského. Předneseno sborem pěveckým několik 
případných sborů, některé básně vhodné ku tomuto dni. Přednášel o životě, působení 
a zásluhách Komenského bratr jednatel Sokola Kohoutek Jan. Účastníků bylo celkem 
152 osob. 

Dne 3. a 7. dubna konán proslov před šikem mužů a žen, promluveno „O bratrství 
a sesterství v jednotách sokolských“. Bratr vzdělavatel Fr. Pechlát. 

Počátkem měsíce března přibylo do Hostivice vojsko armády československé. Větší 
část jeho ubytována byla v naší tělocvičně u Neradů. Cvičení a život spolkový opětně musil 
být omezen po celou dobu pobytu až do druhé polovice měsíce dubna, kdy vojsko toto 
přeloženo na své určité stanoviště v okolí Prahy. 

Ve schůzi správního výboru dne 10. dubna ujednáno, by přikročeno bylo v obci naší 
ku slavnosti sázení „lípy Svobody“. Slavnost ta má se státi slavností celé obce. Proto 
svolána Sokolem schůze spolků a tam ujednáno o pořadu slavnosti. Schůze svolána do 
hostince pana Šroubka. Slavnost stanovena na pondělí velikonoční dne 21. dubna 1919 
odpoledne. 
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Sázení „lípy Svobody“ v Hostivici. 

Na usnesení vzdělávacího sboru jednoty Sokol svolaná dle usnesení správního výboru 
společná schůze spolků, organisací v Hostivici do hostince pana Ant. Šroubka na den 
14. dubna večer schůze, kde jednáno znovu o místě pro zasazení lípy. Konána obchůzka 
a vyhlédnuto místo v Husově sadu při pěšince ku statku p. Kubra rolníka. Obecní 
zastupitelstvo přijalo provedení celé slavnosti. Pořad slavnosti schválen tak, jak jej vzděl. 
sbor jednoty vypracoval. Lípu obstaral pan Pavel Arnold v Turnově. 

V pondělí velikonoční odbývala se slavnost s tímto pořadem: 

Seřadění spolků před nádražím a průvod do sadů. Školní mládež nesla ozdobenou 
lípu. V sadech promluvil ku shromážděnému obecenstvu br. starosta Sokola a obce Tomáš 
Chlupatý. Pak zapěl pěvecký kroužek Sokola Tovačovského sbor „Vlasti“. 

Shromážděná školní mládež zasadila lípu. Na vyzvání řídícího učitele Al. Geltnera 
složila mládež školní přípověď, že bude lípu tuto chránit a opatrovat. 

Po tomto přednesena sestrou Annou Mokrou příhodná báseň „Lípa Svobody“. 

Zazpívány národní hymny. 

Bratr vzdělavatel Frant. Pechlát promluvil o významu slavnosti a žádal účastníků, by 
zapsali svá jména do slavnostní listiny, kteráž uložena bude v archivu. 

Tím slavnost tato zdařile ukončena. 

 

Během měsíce dubna přihlásili se opět do jednoty bratři: Mach Rudolf, Kocourek 
Stanislav a Huněk Josef. Tito se šťastně, zdrávi vrátili z bojů války světové. 

Na sokolské besídce dorostenek, jež konána byla v neděli dne 4. května v Nebušicích, 
cvičilo prostná čtrnáct dorostenek z jednoty naší. 

Při cvičení ve dni 6. a 8. května konány proslovy před šikem „o českém mistru umělci 
Suchardovi“. 

Dne 12. května promluveno před šikem „o spolupracovníku na českém státu Milanu 
Štefánikovi“. 

Dne 15. května přednesen proslov „o tvůrci české hudby Bedřichu Smetanovi“. 

Dne 19. května vzpomenuto prvního táboru sokolského na Letné, kde dány prvé 
počátky osvětové činnosti v jednotách sokolských. 

Sokolské manifestace 1. května 1919 Sokolstva Velké Prahy súčastnilo se z jednoty 
naší 21 bratří, 11 žen a 5 dorostu. Z těch bylo v kroji 10 bratří, v občanském 11 bratří. 
V národních krojích bylo 9 sester, ostatní v občanském. Sokolský průvod byl z Král. 
Vinohradů do dolení části výstaviště v Král. Oboře, kde konán sokolský tábor. Účast byla 
obrovská. 

Dne 26. a 27. května vzpomenuto před šikem činnosti velikého historika českého 
Františka Palackého. 

Dne 29. a 30. května vzpomenuto výročního dne památné bitvy u Lipan, porážky 
české demokracie. 
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Dne 29. května uspořádána vycházka do Prahy. Navštíveno Maroldovo panorama 
„bitva u Lipan“, dále „moderní galerie“ obrazárna v Král. oboře a večer navštívili někteří 
účastníci divadlo Uranii. 

Sokolské vycházky dne 29. května a táboru na poli Lipanském súčastnila se sestra 
Tittelbachová Teresie z jednoty naší. 

Dne 3. června konán proslov před šikem: „Sokolstvo a politika“, účastníků celkem 23. 

V neděli dne 8. června pořádána byla společně s Družstvem „Mírová akademie“. 
Pořad této byl rázu výchovného a vzdělávacího. Účast byla hojná. Čistý výtěžek Korun […] 
věnován na stavbu tělocvičny. 

Dne 10. a 11. června vzpomenuto před šikem žen i mužů památného prvního zájezdu 
českého Sokolstva do Francie a jeho významu pro národ český. Přednášel bratr vzděla-
vatel. Účastníků celkem asi 50 členů a členek. 

Sokolský slib. 

Ve čtvrtek dne 12. června 1919 o osmé hodině večer uspořádán byl v tělocvičně 
tělocvičný a vzdělávací večer, při kterém skládán v ruce starosty jednoty bratra Tomáše 
Chlupatého na prápor sokolský slavnostní slib sokolský. 

Pořad byl veden takto: Proslov starosty ku shromážděnému členstvu. 

Bratr místonáčelník Ludvík Pergl předčítá formuli slibu sokolského, jak uvedena ve 
Věstníku sokolském. 

Bratr starosta pak kladl jednotlivé otázky slibu, na které přítomní odpovídali. Pak 
položením ruky na prápor sokolský v ruce bratra starosty složen po řadě od všech 
přítomných sester i bratří slib sokolský. 

Po tomto zapsali všichni, jež slib složili, svá jména do knihy slibu sokolského ku 
vděčné paměti. 

Pak následoval další pořad, jež pečlivě byl spracován sborem vzdělávacím a sestával 
z přednesu básní, zpěvu a čísel tělocvičných. 

Muži zacvičili prostná pro VII. slet všesokolský a ženy prostná župní. 

Tento památný den v životě sokolském zajisté vzbudí často radostnou vzpomínku 
členstva. 

 

Česká Obec Sokolská vypsala v tomto roce sokolské odvody svého členstva od 20 do 
50 roků. V župě naší konaly se odvody tyto ve třech tělocvičnách. Jednota naše přidělena 
do Unhoště, kde odváděno 14. června. Bratři všichni až na dva učinili povinnosti této 
zadost s plným porozuměním. 

Dne 19. a 20. června předneseno před šikem při cvičení mužů i žen „O popravě 
českých pánů na náměstí staroměstském dne 21. června 1621“. 

Dne 29. června uspořádána veřejná přednáška v hostinci pana Antonína Šroubka 
v Hostivici: „O Slovensku“. Přednášel slovenský školní inspektor ze Slovenska pan Jan 
Obetko. Účastníků bylo celkem přes 150 lidí. 
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Dne 4. července promluveno před šikem členstva při příležitosti hojné návštěvy 
cvičení i obecenstva na théma: Sokolstvo a klerikarismus. 

Oslava památky mistra Jana Husa konaná na vyzvání Sokola společně se všemi 
spolky v Hostivici s tímto pořadem:  

V sobotu dne 5. července o osmé hodině večer tábor lidu na návsi pod lípami v sadě 
Husově. Zde promluvil profesor J. Řeřábek z Libně: „Životem Mistra Jana Husa“. 

Po ukončení táboru odebral se průvod na výšinu nad nádražím, kde místní vojenská 
posádka připravila hranici. Tato pak zapálena, zapěny příležitostné písně a předneseny 
vzletné básně. Zapěním národní hymny slavnost pozdě večer v největším klidu a pořádku 
ukončena. Účast počítána přibližně as 2 000 lidí. 

 

Dne 10. a 11. července konán proslov před šikem: „Vítězství Žižkovo na hoře Vítkově 
nyní Žižkově u Prahy“. 

V sobotu 19. července konána porada, kde jednáno o jednotlivých okolnostech, které 
souvisejí se zakoupením místa pro tělocvičnu jednoty naší. 

Vzdělávací sbor jednoty uspořádal proslovy před šikem mužů i žen, a sice: 
Dne 21. a 22. července: „Uzavření míru světové války a jeho význam“. 
Dne 28. a 29. července: „Vzpomínka na Karla Havlíčka Borovského“. 

Členstvo cvičící súčastnilo se v tomto měsíci nácvičných schůzí, a sice: 
20. července ve Vokovicích 8 bratrů a 5 dorostenců. 
3. srpna v Dejvicích 4 bratři. 

Dne 4. a 5. srpna konány proslovy před šikem „Proč cvičím v Sokole“, bratr Pergl 
a Tittelbachová. 

Dne 7. a 8. srpna konán proslov pro dorost mužů i žen a promluveno: „O Mir. 
Tyršovi“. 

V neděli večer dne 10. srpna konán v zahradě br. Karla Nerada slavnostní večer 
věnovaný památce Dr. Miroslava Tyrše. 
Pořad: Tyršův program sokolský – br. star. Tom. Chlupatý 
  Tyrš ve službách umění – br. Antonín Hakl 
  O významu myšlenky sokolské – br. Frant. Pechlát 

Předneseny přiměřené básně a zpěvy. 

Účastníků celkem asi 60 osob. 

 

Ve čtvrtek dne 7. srpna konána v Hostivici nácvičná schůze žactva II. okrsku župy 
naší. Cvičilo se na dvoře br. starosty Tom. Chlupatýho. Cvičilo celkem 180 žáků prostná 
župní. Žáci jednoty naší dostali pochvalné uznání od bratří vedoucích cvičení žactva 
v okrsku. 

Usnesením cvičitelského sboru uspořádána vycházka žactva a dorostenek do 
letohrádku Hvězda v neděli dne 10. srpna za vedení sestry Marie Chalupové. Vycházky 
súčastnilo se 7 dorostenek a 20 žákyň a 10 žáků z jednoty. 
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Ve schůzi správního výboru jednoty 12. srpna usneseno, by svoláno bylo veškeré 
členstvo ku společné schůzi v sobotu dne 16. srpna, kde projednána bude otázka 
zaplacení 10 Kor. za každého člena jednoty na garanční fond pro zajištění VII. sletu 
všesokolského. 

Pořad stanoven následující: 
I. Zpráva činnosti jednoty – br. Kohoutek Jan 
II. Persekuce Sokolstva v době války i před válkou – br. Kubišta Jar. 
III. Naše slety všesokolské – br. Pechlát František 
IV. Volné návrhy. 

Schůze tato byla četně navštívena, pořad vyslechnut s pozorností. Ve schůzi této 
ujednáno, by členstvo povinný poplatek na slet zaplatilo samo. Tento vybrati má bratr 
Kohoutek Karel. 

 

Dne 21. a 22. srpna konány proslovy před šikem mužů a žen: „Krvavý sněm český“. 

V mimořádné schůzi správního výboru jednoty, jež konala se v sobotu 23. srpna na 
návrh sboru cvičitelského, ujednáno, by konáno bylo v neděli dne 28. září 1919 domácí 
veřejné cvičení na dvoře br. star. Tom. Chlupatýho. Sbor cvičitelský a vzdělávací odbor 
pověřeny uspořádáním celého pořadu. 

Veřejného cvičení ve Středoklukách súčastnilo se dne 7. září 9 bratří v kroji, dále 
4 v občanském a tři dorostenci. Prostná sletová a bradla cvičilo tam 6 bratří. 

Tento den súčastnilo se z jednoty naší celkem […] žen veřejného cvičení okrskového 
v Úhonicích. 

V neděli dne 14. září konána na Hradčanech župní tělocvičná beseda. Z jednoty naší 
súčastnilo se této větší počet členstva a cvičilo: […] 

Veřejné cvičení pořádané jednotou v neděli dne 28. září 1919 o 3 hod. 
odpoledne na dvoře br. starosty Tom. Chlupatýho. 

Za hojné účasti obecenstva zahájeno veřejné cvičení o 3 hod. odpoledne s tímto 
pořadem: 
1. Žákyně: sletová prostná. 
2. Žáci: okrsková prostná. 
3. Žactvo: společné hry. 
4. Dorostenci: cvičení prostná s tyčemi. 
5. Dorostenky: národní tance. 
6. Dorostenci: skupinková prostná. 
7. Cvičení družstev mužů, žen na nářadí. 
8. Ženy: prostná župní. 
9. Muži: prostná sletová. 
10. Společný nástup: Proslov bratra starosty „Význam tělocviku pro náš národ“ a společ-

ný odchod. 

Veškerá cvičení doprovázel hudbou na piano bratr Miroslav Nerad. 

Cvičení byla zdařile provedena a svědčila o píli cvičenců tak i sboru cvičitelského. 
Zakončeno večer zdařilým přátelským večerem při hudbě místního kroužku hudebního. 
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Při tomto cvičení uspořádaly sestry bufet a čajovnu. Vše bylo hojně zásobeno 
dobrovolnou sbírkou a ještě rychleji prodáno. Čistý výtěžek věnován Družstvu pro 
postavení tělocvičny. Výnos z veřejného cvičení rozdělen na tři díly, z těchto dva věnovány 
na tělocvičnu a jeden ve prospěch pokladny spolkové. Celkem odvedeno Družstvu […] 
Korun československých. 

Vzdělávací sbor uspořádal přednášky před šikem dne […] „O vytrvalosti“, […] 
„O sokolské výchově“. 

Dne 25. a 26. října konány proslovy k žactvu při cvičení „O významu dne 28. října“. 

Dne 27. října konán oslavný večer památného dne 28. října s tímto pořadem: 
I. Vlasti – přednášel pěvecký kroužek Sokola. 
II. Utrpením ku vítězství – přednášel br. Fr. Pechlát. 
III. Naši Legionáři – br. Jaroslav Najman. 
IV. Náš maratonský běžec – br. Jiří Geltner. 
V. Písně Svobody – přednesla sestra Herm. Skydánková. 

Večeru tomuto přítomno bylo přes 100 osob. 

 

Dne 28. října pořádala Č. O. S. na oslavu výročního dne Svobody rozestavený běh 
s poselstvím presidentu republiky. Jednotě naší přidělena trať běhu Ústí nad Labem – 
Praha, a sice díl cesty Přední Kopanina. Běžci byli bři: Pergl Ludvík, Vojta Oldřich, Glückauf 
František a Procházka Matěj. Pořadatel br. Karel Houška. Na památku tohoto běhu obdrželi 
bři památnou knihu. 

V neděli dne 2. listopadu sehrálo volné sdružení našich místních ochotníků ve 
prospěch tělocvičny Sokola divadelní představení u Neradů „V červáncích Svobody“. 
Režisér br. Jar. Kubišta. 

V měsíci listopadu konána župní osvětová škola, této súčastnily se sestry: 
Ter. Tittelbachová a M. Panušková. 

Ženské odbory pořádaly župní besedu v neděli dne 30. listopadu a súčastnilo se této 
celkem 10 sester a 3 bratři. 

Mikuláš v Sokole. 

Cvičitelský sbor překvapil milé žáky a žačky při cvičení dne 6. prosince 1919 mikuláš-
skou nadílkou. Veškeré cvičící děti v počtu 139, a sice 40 hochů a 99 dívek poděleny byly 
jablky a punčochami naplněnými cukrovím a ořechy. 

Dárky rozdával štědrý Mikuláš v bezvadném hávu biskupském s berlou v ruce 
(s. Chalupová) provázený dvěma anděly (s. Anna Mokrá a s. Ol. Uberlajová), jež svými 
příjemnými zjevy získali si sympatii všech dítek. I divoký červený čertík (s. M. Uberlajová) 
budil respekt jak u dívek, tak i menších hochů. Větší hoši, ti se nechtěli čertíka již báti, jsou 
již čerti sami. 

Několika povzbuzujícími slovy vybídl Mikuláš děti ku pilnému docházení do cvičení 
a štědře je za pomoci andělů obdaroval. 

Zářící očka malých i větších žáků i žákyň byla nejlepším znamením, jaká radost byla 
jim cvičitelským sborem způsobena. 
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Neúnavnou péčí sboru cvičitelského a sboru vzdělávacího uspořádána v neděli dne 
21. prosince ve 3 hod. odpol. žákovská besídka v tělocvičně u br. Nerada. Pořad sestaven 
ze cvičení žáků, žákyň, vyprávění vhodných pohádek a přednesů básní a hudby. Návštěva 
byla hojná a tím neúnavná práce vedoucích pochopením, uznáním nejlépe odměněna. 

Dne 8. a 9. ledna konán proslov před šikem mužů a žen. Promluveno bratrem 
náčelníkem a náčelnicí „O povzbuzení ku nové práci sokolské“. Účastníků mužů 9, 
dorostenců 13, žen 11, dorostenek 15, hostí 7. 

Masopustní věneček v tomto roce konán za četné návštěvy všeho občanstva v neděli 
dne 25. ledna 1920 za účinkování známé kapely br. Ant. Rybáře z Drahelčic. 

Valné shromáždění jednoty stanoveno na den 2. února 1920 ve 3 hod. odpoledne. 

Ku konci roku čítala jednota naše 164 členů, a to 69 žen, 95 mužů, 18 dorostenců, 
24 dorostenek, 36 žáků a 115 žákyň. 

Jen dál a dál, stále výš a výše! 

 

Dne 10. ledna 1920 konána veřejná přednáška milého hosta Slovince Dr. J. Jovano-
viče: „Poměry hospodářské a politické v Jugoslávii“. Přednáška byla zajímavá svým 
obsahem a byla hojně navštívena. Po přednášce rozpředla se milá domácí zábava, zpívány 
písně a hovořeno o poměrech stávajících. Bratr přednášející a s ním dva jej doprovázející 
bratři jihoslované slíbili, že brzo zase naši jednotu navštíví. Budou nám vítáni. 

Fügnerův večer 

uspořádán byl v sobotu dne 15. listopadu 1919 v sokolovně u br. K. Nerada v Hostivici. 

Pořad: 

1. Za Jindřichem Fügnerem – proslovil br. Fr. Pechlát. 
2. Památce Fügnerově – přednesla s. J. Zábranská. 
3. Proslov ku nově přijatým členům – br. Tom. Chlupatý. 
4. Sokolská naše výchova – br. Jar. Najman. 
5. Fr. Jos. Pelz: „Lví silou“ – hudební kroužek Sokola řídí br. Al. Geltner. 
6. K. Veis: „Sokolská“ – hudební kroužek Sokola řídí br. Al. Geltner. 
7. Když o volnost vlasť zápolí – br. Ferd. Hyml. 

Ostatní čísla hudební a zpěvy provedli bratři a sestry: Boh. Nerad, Fr. Borek, 
Mir. Nerad, Hermína Skydánková, Jiří Geltner a Tomáš Chlupatý. Směs národních písní 
a hymny na ukončení pořadu přednesl hudební kroužek. 

„Na zdar!“ 

 

Rok 1920. 

Valné shromáždění jednoty naší konalo se v pondělí dne 2. února ve 3 hodiny 
odpoledne v tělocvičně u br. Karla Nerada. 

Valné shromáždění řídil br. starosta Tomáš Chlupatý za přítomnosti 48 členů, a to 
13 žen a 35 bratrů. Za župu přítomen byl člen žup. předsednictva bratr Karel Dvořák. 
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Zprávy činovníků vyslechnuty a schváleny. 

V době, kdy zvolení bratři a sestry sepisovali kandidátní listinu ku volbám výboru, 
použil br. K. Dvořák a v řeči své nastínil nám přípravné práce ku VII. sletu všesokolskému. 

Pak provedeny volby správního výboru a zvoleni jsou: 
starostou br. Tomáš Chlupatý, 
místostarostou br. Václav Tomek, 
náčelníkem br. Ludvík Pergl, 
náčelnicí sestra Helena Tittelbachová, 
vzdělavatelem br. Frant. Pechlát. 
Výbor: Bratři: Houška Karel, Bartoš Josef, Benda Josef, Kohoutek Jan. Sestry: 

Vágnerová Pavla, Jandusová Antonie, Peková Běla. 
Náhradníci: Bratři a sestry: Tůma Josef, Kocourek Stanislav, Drnková Miroslava 

a Chalupová Marie. 
Účetními dozorci zvoleni: […] 
Zástupci do valné hromady župní: Tomek Václav, Dusík Štěpán, Kohoutek Jan 

a Jandusová Ant. 
Zástupci do výboru župy: Houška Karel, Pelcová Běla a Kohoutek Jan. 
Zástupci do okrsku: Pergl Lud. a Tittelbachová Hela. 
Dle nařízení Čes. Ob. Sokolské zvolen též v jednotě očistný sbor a zvoleni do tohoto 

jsou bratři a sestry: Tomek Václav, Pechlát František, Vágnerová Pavla, Tittelbachová 
Helena a Kohoutek Jan. 

Ve volných návrzích žádá bratr Füngerhüt z Chýně, by jednota naše přikročila 
k zřízení odbočky v Chýni. Ve věci té veden rozhovor a celé provedení věci dáno sboru 
cvičitelskému do provedení. 

Ku konci konána porada o zřízení hudebního kroužku sokolského. 

Dále volných návrhů nebylo, ukončil bratr starosta valné shromáždění vyzváním 
členstva ku pilnému cvičení a horlivé přípravě ku sokolskému velikému svátku v měsíci 
červnu tohoto roku. 

Zdar VII. sletu všesokolskému v Praze. 

 

V ustavující schůzi správního výboru dne 21. února konané provedeny volby 
činovníků pro rok 1920 a zvoleni jsou: jednatelem br. Kohoutek Jan, knihovníkem br. Karel 
Houška, hospodářem bratr Stanislav Kocourek, pokladníkem sestra M. Jandusová, 
archivářem br. Kohoutek, novinářem s. M. Chalupová. 

Ve čtvrtek dne 5. února konán péčí vzdělávacího odboru večer Svat. Čecha a Boženy 
Němcové. Promluveno „o Svat. Čechovi“ br. Pergl Ludvík, „o Bož. Němcové“ sestra Hel. 
Tittelbachová. Předneseny básně a zpěvy. Vybráno na tělocvičnu 46 Korun. 

Dne 16. a 24. února promluveno před šikem při cvičení mužů a žen na théma: 
„Připravujeme se na slet“. Přítomno mužů […], žen […], dorostenců […] a dorostenek […] 

V sobotu dne 28. února svolána členská schůze. Přítomno bylo 81 členů a dorostu. 
Provedena prohlídka vzdělávací činnosti jednoty a konána přednáška bratra V. Zelenky 
z Liboce: „O sokolském sletu a očistě sokolské“. Poučná zajímavá přednáška vyslechnuta 
s velikou pozorností přítomných. 
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V neděli dne 15. února opakována žákovská besídka v půl osmé večer pro dospělé za 
hojné účasti obecenstva. 

Založení odbočky jednoty v Chýni. 

Společnou prací sboru cvičitelského a vzdělávacího odboru jednoty uspořádána 
v neděli dne 29. února 1920 společná vycházka jednoty do Chýně za příčinou založení 
odbočky. Veškeré kroky a přípravy smluveny již dříve s bratry chýnskými. Celá akce ozná-
mena již dříve župě Podbělohorské.  

Pořad jednání v Chýni byl následující: 

Žákovská besídka sestávající ze cvičení, her, skupin a rejů. Přednesení básní, žertov-
ných básní a říkání. 

Přednáška br. Jana Kohoutka z Hostivice: „O významu myšlenky Sokolské“. 

Založení odbočky, přihláška členů. 

Řeč župního starosty Karla Švarze „O Sokolství“. 

Ustavující valná hromada odbočky se svéprávným vlastním řízením. 

Doslov br. starosty župního, jeho nabádání ku konání povinností, všeho, co může 
prospěti věci sokolské. 

V tento památný den pro obec Chýňskou dán základ ku novému průkopníku myšlen-
ky sokolské oblasti župy naší. 

 

Vzdělávací odbor uspořádal na paměť 70letých narozenin presidenta Masaryka 
zvláštní večer oslavný dne 6. března o půl osmé hodině večer s tímto pořadem: 
I. Chorál národa českého – mužský sbor pěvecký. 
II. „President Masaryk, jeho život a dílo“ – přednesl bratr vzdělavatel František Pechlát. 
III. Slovenské písně – slečna Šmídová. 
IV. Básně a zpěvy – členové a členky. 
V. Kde domov můj? – Nad Tatrou se blýská. 

Večer tento byl četně navštíven a po ukončení vybráno 152 Korun na tělocvičnu. 

 

Dramatický odbor za zřízení bratra Jos. Bendy uspořádal v neděli dne 7. března 
o 8 hodin večer divadelní představení: „Pan Notárko“, obraz ze života na Slovensku. 
Divadlo bylo četně navštíveno a čistý výtěžek v obnosu 450 Korun dáno na podpory 
členstva, jež šlo cvičit na slet do Prahy. 

Při cvičení členstva dne 11. a 12. března 1920 uspořádány přednášky před šikem: 
„Jaký jest úkol sokolstva v národě“, „Sokol v životě veřejném“. 

Dne 22. března uspořádána přednáška pro dorostenky. Přednášela sestra náčelnice 
Tittelbachová: „Povinnosti dorostenek jako příštích členů v Sokole“. Účastníků bylo 
celkem 27. 
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Péčí vzdělávacího odboru jednoty uspořádáno divadelní představení: „Pro tatíčka 
presidenta“ – vlastenecká hra. Představení konáno odpoledne pro dítky a odvedeno 
pokladně spol. Kor. 275,20. Večerní představení bylo hojně navštíveno a odevzdáno 
Družstvu pro vystavení tělocvičny celkem Kor. 507. Divadlo sehráli členové a žáci, členky, 
dorostenky a žačky Sokola v neděli dne 28. března odpoledne a večer. 

Dne 29. a 30. března uspořádány na oslavu vzpomínky památky učitele národů Jana 
Amosa Komenského proslovy před šikem členstva při cvičení. 

Dne 12. dubna a 16. dubna konány proslovy před šikem při cvičení: „Čím zajistil 
Dr. Mir. Tyrš budoucnost Sokolstva“. Proslov tento sestavila sestra Ant. Jandusová a pak 
otištěn byl ve věstníku naší župy Podbělohorské. 

Osvětová škola sokolská  

konaná v jednotě naší ve středu dne 14. dubna a v sobotu dne 17. dubna 1920 
a ukončena členským večerem dne 24. dubna. 

Pořad byl následující: 

dne 14. dubna:  
1. O sokolství promluví br. Fr. Pechlát. 
2. Rozvoj Sokolstva a po naše dny – s. Ant. Jandusová. 
3. Zakladatelé Sokolstva – br. Ludvík Pergl. 

dne 17. dubna:  
1. Sokolská výchova – s. Tittelbachová H. 
2. Organisace sokolská – br. Jan Kohoutek. 
3. Sokol v životě občanském – br. Fr. Pechlát. 

Přítomno 138 účastníků – 87 mužů a 51 žen. 

Členský večer pořad: 
Pěvecký kroužek přednesl dva sbory. 
Cvičitelský sbor mužů: prostná sletová. 
Cvičitelský sbor žen: prostná sletová. 
Cvičení dorostu mužů a dorostenek. 

Slib sokolský složilo tento den 30 členů jednoty. Účastníků bylo členů 170. 
Uspořádána sbírka na tělocvičnu a sebráno 173 Kor. 60 haléřů. 

 

Ve dni 27. a 29. dubna konány proslovy před šikem při cvičení mužů a žen „Úcta ku 
práci“. Přítomno bylo mužů 12, žen 13. 

V pondělí dne 3. května při cvičení žen konán proslov, sestra náčelnice promluvila na 
théma: „Žena zjemňovatelkou života“. Přítomno 11 žen a 13 dorostenek. 

V neděli dne 9. května o půl 8. hodině večer sehrálo sdružení republikánského 
dorostu českoslov. venkova z Hostivice ve prospěch sletového fondu Sokola v Hostivici za 
vedení br. Fr. Vrzala v tělocvičně divadelní hru: „Vojnarka“ za hojné účasti obecenstva. 

Ve dny 11. a 12. května učiněna 100letá vzpomínka narození Jos. Mánesa. Přítomno 
9 mužů, 13 dorostu, 8 žen, 15 dorostenek. 
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Dne 15. května konána veřejná přednáška br. V. Jovanoviče: „Nové proudy Sokolstva 
v Jugoslávii“. Přednáška velmi zajímavá. Přítomno bylo 120 účastníků a vybráno na 
tělocvičnu 112,40 Kč. 

Dne 28. května konány proslovy: „František Palacký“ – „Lipany“. Přítomno 9 mužů 
a 19 dorostenců. 

Dne 31. května konány tyto proslovy před šikem žen a přítomno bylo 10 žen a 12 
dorostenek. 

Dne 29. května 1920 konán předsletový večer v tělocvičně. Pořad sestával z hudby, 
zpěvů a konána přednáška br. Jeřábka z Prahy „O sletu a přípravách k němu“. Účastníků 
bylo celkem 130 osob. Vybráno bylo pro Družstvo 206 K. na tělocvičnu. 

Dne 7. června konán před šikem žen při cvičení proslov: „Adolf Hejduk“. Přítomno 
bylo celkem 17 účastníků. 

V pátek dne 11. června konán tento proslov při cvičení před šikem mužů a doros-
tenců a přítomno 26 účastníků. 

V sobotu dne 5. června pořádala Č. O. S. zahajovací večer slavností sletových 
v obecním domě v Praze. Tomuto večeru přítomno bylo z jednoty naší celkem 15 účast-
níků, a to 6 mužů a 9 žen. 

V úterý dne 22. června konán proslov před šikem mužů při cvičení. Vzpomenuto 
památky dne, kdy vykonána poprava českých pánů na nám. staroměstském, přítomno bylo 
28 účastníků. 

Ve čtvrtek dne 24. června konán tento proslov před šikem žen a dorostenek 
a přítomno bylo celkem 23 účastníků. 

VII. slet všesokolský v Praze roku 1920 

„Vlastní silou.“ 

Veliké svátky sokolské v nově osvobozené vlasti ve dni 13. a 30. června 1920. 

Jsou v našem životě sokolském chvíle i dnové, na které se tak snadno nezapomíná, 
a takovými jsou i dnové právě prožitých dnů sletových. Mohutná účast všech příslušníků 
rodiny sokolské při slavnostech sletových, skvělé výkony sokolských borců a velkolepý 
průvod Prahou, toť vzpomínky na krásné dny sokolské. 

V sokolských dnech sletových súčastnilo se z jednoty naší cvičení sletových: 
dne 13. 6. žáků 23, žaček 40, 
dne 20., 21. a 24. 6. dorostenců 19, 
dne 20., 21. a 24. 6. dorostenek 13, 
dne 28., 29. a 30. 6. žen 12, 11, 9, 
dne 29. a 30. 6. mužů 9, 8. 

Sokolského průvodu Prahou súčastnilo se 16 bratrů v kroji sokolském s práporem.  

Mimo súčastnilo se velké množství bratří i sester v obleku občanském sletových 
cvičení. 

Veliký a mohutný úspěch sletu buď všem členům jednoty naší pobídkou ku usilovné 
práci na roli sokolské. 

 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada I – svazek č. 2 
Pamětní kniha Sokola Hostivice 1912–1928  52 
 

 

V pondělí dne 5. července uspořádala osvětová komise obce naší Hostivice slavnost 
památky mistra Jana Husa. Pořad: Místní korporace, spolky a občanstvo shromáždily se na 
návsi pod lípami, kde vyslechnuta přednáška „O významu m. Jana Husa“. Po ukončení této 
zapěny společně národní písně a uspořádán průvod nad nádraží, kde péčí místní vojenské 
posádky zapálena hranice. Při tomto uspořádán vojenským oddělením pěkný ohňostroj. Po 
zapění písně „Hranice vzplála“ se občanstvo klidně rozešlo do svých domovů. 

V úterý večer dne 6. července sešlo se členstvo naše v tělocvičně, kde péčí br. vzdě-
lavatele uspořádána vzpomínka památky Mistra Jana Husa přednáškou br. Fr. Pechláta 
vzdělavatele „Význam památky M. J. Husa pro naši dobu“. Předneseny některé básně 
k době té se vztahující. Přítomno bylo přes 100 účastníků. 

Dne 13. července konán proslov před šikem mužů a 15. července před šikem žen při 
cvičení a přítomno mužů 35, žen a dorostenek 35: „Vzpomínka na Žižkovo vítězství na 
Vítkově“. 

Dne 27. července a 29. července konán proslov při cvičení mužů a žen a dorostu 
obého pohlaví – „Vzpomínka na Karla Havlíčka Bor.“ Přítomno bylo 39 mužů a 25 žen. 

Po příkladu jiných divadel uspořádal náš odbor divadelní v zahradě br. Karla Nerada 
v Hostivici dne 1. srpna divadelní představení „Josef Kajetán Tyl“ řízením bratra Josefa 
Bendy. Divadlu přítomno bylo přes 300 účastníků. Hra byla pěkně provedena. Před 
představením byla konána přednáška bratra vzdělavatele Pechláta „Jos. Kaj. Tyl“. Touto 
podáno pěkné vysvětlení ku představení. 

Dne 9. srpna konán proslov před šikem mužů, žen a dorostu: „Dr. Miroslav Tyrš“. 
Přítomno 9 mužů, 1 žena, 15 dorostenců a 15 dorostenek. 

Kroužek ruských Sokolů, meškající v Čechách, uspořádal v  jednotě naší večírek 
s pořadem: divadlo Rybáři a zpěvy, deklamace i tance. Večer tento byl hojně navštíven 
obecenstvem a zůstane v mysli přítomných ve vzpomínce. Večer tento konán dne 
13. srpna 1920. 

Dne 23. srpna konán proslov před šikem žen a vzpomenuto dne, kdy konán „Krvavý 
sněm český roku 1576“.5 Proslov tento konán též v úterý při cvičení mužů dne 24. srpna 
1920 a přítomno bylo žen 9, dorostenek 13, mužů 11, dorostenců 26. 

Dramatický odbor sehrál lidovou veselohru „Mistr Bedrník a jeho chasa“ v neděli dne 
12. září o osmé hodině večer v tělocvičně za plné účasti obecenstva. 

V pondělí dne 13. září před šikem žen a v úterý 14. září před šikem mužů konán 
proslov „Charakter Sokola“, přítomno bylo žen a dorostenek 25, mužů a dorostenců 27. 

 

Dne 16. září ve čtvrtek o 7. hodině konala se tichá slavnost odevzdání praporu 
dorostu jednoty naší tímto způsobem. V tělocvičně shromáždili se dorostenci i dorostenky 
postaveni jsou br. náčelníkem do šiku. 

Ku shromážděným promluvil br. starosta o účelu dnešního dne, načež br. náčelník 
odevzdal prapor praporečníku dorostenci Jos. Kohoutkovi. Dorostenec praporečník přijmul 
prapor a případným proslovem poděkoval. 

                                                 
5  Jako krvavý sněm v Praze se označuje událost z 22. srpna 1547 (nikoliv 1576!), kdy nechal český král 

Ferdinand I. před zahájením sněmu popravit 2 rytíře a 2 měšťany. 
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Po tomto br. vzdělavatel Fr. Pechlát promluvil v delší přednášce „O významu 
sokolského praporu“.  

Slavnost ukončena pak zdařilou hodinou domácího cvičení, jež ukončeno písní 
„Spějme dál“. 

Prápor jest prací dorostu, zpracován dle nákresu dorostence Jos. Kohoutka z Hosti-
vice. Nápis na straně bílé „Dorost Hostivice“ vyšila dorostenka Marie Mašková. Na straně 
druhé, která jest barvy červené, vyšit sokol nesoucí v drápech větvičku lipovou, jest prací 
dorostenky Boženy Geltnerovy z Hostivice. 

Sešití celého praporu obstarala ochotně dorostenka Marie Bočková. Tyč na prapor 
zhotovil a daroval br. Bohumil Mach z Hostivice. 

Náklad na prapor v obnosu 180 Korun vybírán společnou sbírkou dorostu, členstva a 
správ. výboru. 

První veřejné cvičení odbočky v Chýni. 

Cvičitelský sbor jednoty naší usnesl se na tom, že uspořádá společně s odbočkou 
v Chýni veřejné cvičení dne 19. září o 3. hod. odpoledne na dvoře velkostatku v Chýni. 

Pořad: 
Průvod obcí z tělocvičny na cvičiště. 
1. Žactvo, společné vystoupení. 
2. Žákyně, prostná sletová. 
3. Žáci, prostná sletová. 
4. Dorostenky, prostná sletová. 
5. Dorostenci, skupiny. 
6. Dorostenky, župní prostná. 
7. Dorostenci, prostná sletová. 
8. Ženy, cvičení na nářadí. 
9. Muži, cvičení na nářadí. 
10. Ženy, prostná sletová. 
11. Muži, prostná sletová. 
12. Sbor, zvláštní vystoupení. 

Cvičení toto bylo překaženo ustavičným deštěm a konáno znovu v den 28. září 
s celým pořadem opětně na dvoře bratra starosty Füngerhüta. 

Prospěch byl uspokojivý jak po stránce provedení cvičení, tak i po stránce finanční. 
Jen dál a dál. 

 

V měsíci říjnu konány tyto proslovy před šikem: 
Dne 7. října „Poměr Sokola ku politice a náboženství“, přítomno 21 žen a dorostenek. 
Dne 8. října tentýž proslov, přítomno 18 mužů a dorostu. 
Dne 21. října „O svobodě a snášenlivosti“, přítomno 26 žen a dorostenek. 
Dne 22. týž proslov a přítomno 17 mužů a dorostenců. 
Dne 25. 10. promluveno „o významu 28. října“, přítomno bylo 25 žen a dorostenek. 
Dne 26. října promluveno „o významu 28. října“, přítomno bylo 20 mužů a dorostenců. 
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Památného dne Svobody 28. října vzpomenuto tento rok tím, že dramatický odbor 
uspořádal divadelní představení: „Zvony“, obraz ze života legionářského z doby našeho 
osvobození. Divadlo pořádáno večer dne 28. října v tělocvičně a přítomno bylo přes 
300 osob. 

V neděli dne 7. listopadu 1920 konala sokolská župa Podbělohorská slavnost položení 
základního kamene ku mohyle na Bílé Hoře u příležitosti 300letého výročí bitvy bělohorské. 

Společnou prací bratří ze župy navezena mohyla, jež má býti památníkem padlým 
hrdinům a potomkům výstrahou, kam vede nesvornost v národě. Z jednoty naší účastnili 
se práce na mohyle bratři: Kohoutek Jan, Horešovský Josef, bratr Chlupatý dal jeden 
povoz ku svážení kamene. Z jednoty naší súčastnilo se slavnosti na Bílé Hoře celkem asi 
50 členů jednoty a více obecenstva. 

V pondělí dne 8. listopadu konána členská schůze, na které promluvil br. vzdělavatel 
„O dni 8. 11. 1620“. Přítomno bylo 26 účastníků. 

Ve dni 15. a 16. listopadu vzpomenuto památky zakladatele Sokolstva, prvého 
starosty Sokola Pražského Jindřicha Fügnera, před šikem a přítomno bylo 22 žen 
a 13 mužů. 

Na paměť 250. výročí úmrtí Jana A. Komenského uspořádán vzdělávacím sborem 
jednoty dne 24. listopadu večer Komenského s tímto pořadem: 
I. O životě, době a významu Komenského – promluvil br. vzdělavatel Fr. Pechlát. 
II. Básně: Komenský a poklad – recitoval br. La Motte. 
III. Komenského snahy tělocvičné – s. Tittelbachová. 
IV. Píseň „Vystěhovalec“ zapěl sbor. 

V měsíci prosinci konány proslovy před šikem: 
Dne 6. a 7. prosince „Co a jak čísti“, přítomno 27 žen a 17 mužů. 
Dne 20. a 21. prosince „Úvaha o celoroční práci v jednotě“, promluvil br. vzdělavatel. 
Přítomno bylo 19 žen a dorostenek, dále 21 mužů a dorostenců. 

Dne 11. prosince za řízení bratra Jar. Kubišty sehrála odbočka železničních zřízenců 
v Hostivici divadelní představení „Z českých mlýnů“. Výtěžek tohoto věnován Družstvu na 
tělocvičnu. 

Odbočka železničních zřízenců dále věnovala pro vystavění tělocvičny výtěžek ze 
zábavy konané dne 31. prosince o Sylvestru, a sice: Z českých mlýnů 500 Kč a ze 
Sylvestra 300 Kč. 

Jen dál a více následovníků. 

 

Dne 5. ledna 1921 zemřela po delší trapné nemoci sestra Marie Šimáčková. Byla 
činnou členkou sboru cvičitelského a pro svoji milou a vlídnou povahu ctěna v kruhu sester 
i bratří. Budiž paměť její zachována v kruhu sokolském v jednotě naší. Pohřeb konán 
7. ledna 1921 o půl třetí hodině odpoledne na místní hřbitov v Hostivici. 

V neděli dne 9. ledna 1921 konán masopustní věneček Sokola v tělocvičně 
u br. K. Nerada. Při dobře řízené hudbě kroužku hudebního Sokola br. V. Nyklesem tančilo 
se vesele až do tří hod. ráno. 

Tímto ukončena práce v roce uplynulém. 
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Jednota měla v roce 1920 členů 191, a sice: mužů 114, žen 77, dorostu muž. 26, 
ženského 26, žáků 36, žákyň 52. Počet žactva se často mění. 

 

Rok 1921. 

Nový rok života jednoty naší zahájen slibně velnou hromadou, jež konala se v neděli 
dne 16. ledna 1921 o 3. hodině odpoledne v tělocvičně. Shromáždění zahájil a řídil 
br. starosta Tom. Chlupatý a přítomno bylo 70 účastníků. Bratrů 45, sester 15. Z odbočky 
Chýně přítomno 7 bratrů a 3 sestry. 

Zprávy všech činovníků obsahovaly vzorně podanou činnost jednoty v roce 
uplynulém. Vyslechnuty s plnou pozorností všeho členstva a schváleny. 

Volby výboru provedeny dle návrhu sestavené k tomu zvláštní komise aklamací 
jednohlasně všemi členy. Zvoleni jsou: 

starostou br. Tom Chlupatý, 
náměstkem br. Václav Tomek, 
náčelníkem br. Josef Horešovský, 
náčelnicí s. Anna Mokrá, 
vzdělavatelem br. Jan Kohoutek. 
Výbor: bratři a sestry: Benda Josef, Hakl Antonín, Jandusová Ant., Pechlát Frant., 

Houška Karel, Tittelbachová Hel., Kubišta Jar., Nykles Václav. 
Náhradníci: Peřinová Růžena, Arnold Pavel, Chalupová Marie. 
Účetní dozorci: Geltner Alois a Mrnka Rudolf. 

Po rozhovoru a volných návrzích ukončil br. starosta tuto valnou hromadu Sokolským 
pozdravem „Na zdar!“ 

 

V ustavující schůzi správního výboru jednoty konané dne […] ledna zvoleni jsou 
činovníci: jednatel bratr Josef Benda, pokladník sestra Antonie Jandusová, knihovník 
br. Karel Houška, správce nářadí br. Pergl Ludvík, režisérem divadla br. Jaroslav Kubišta, 
dirigentem hud. kroužku br. Václav Nykles, archivářem br. Kohoutek Jan. 

V sobotu 22. ledna konán masopustní věneček Družstva pro postavení tělocvičny. 
Návštěva byla hojná a čistý výnos uspokojivý. 

Dne 1. února t. r. vystoupil ze služby jako spolkový sluha br. Kohoutek Karel po době 
osmileté a nastoupil místo toto nový sluha spolkový bratr Kodet Antonín z Hostivice. 

V pátek dne 11. února konal br. náčelník proslov členstvu mužů při cvičení: „Župní 
slet v roce 1921“. Přítomno bylo 10 mužů, 16 dorostenců a 8 hostí. 

V neděli dne 13. února ve 3 hod. odpoledne konala se schůzka dorostu spojená 
s rozhovorem. Přednášel br. Pechlát na thema: „Dorostu sokolskému“. Po tomto zaveden 
rozhovor, jehož súčastnili se setra Tittelbachová, Kohoutek, Pechlát a mnozí dorostenci 
a dorostenky. Přítomno bylo 23 dorostenců a 25 dorostenek. Dorost projevil přání, by 
těchto rozhovorů více pořádáno bylo. Na zdar! 

V pondělí dne 14. února při cvičení dorostenek měla sestra Tittelbachová Helena 
proslov: „Župní slet v roce 1921“. Přítomno bylo 16 dorostenek a několik hostí. 
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Ve čtvrtek dne 17. února konán proslov před šikem žen. Přednesla sestra náčelnice 
Mokrá Anna „Práce sokolská, vytrvalosť, poctivosť a pravda“. Přítomno bylo 10 žen 
a 5 hostí. 

V pátek dne 18. února konán proslov před šikem mužů „Kázeň sokolská a občanská“. 
Přednesl bratr náčelník. Přítomno 18 mužů, 20 dorostenců a několik hostí v tělocvičně. 

Ve čtvrtek dne 24. února konán před šikem žen proslov: „Význam sokolské myšlenky 
pro vzájemnost slovanskou“, přítomno 18 žen. 

Před šikem dorostenek konala sestra Tittelbachová tento den proslov na théma: 
„Dorostenkám Sokola“. Přítomno celkem 23 dorostenek. 

V pátek dne 25. února konán před šikem mužů proslov, jež přednesl bratr náčelník 
„Význam myšlenky sokolské pro vzájemnost Slovanskou“. Přítomno bylo 16 mužů a 19 do-
rostenců. 

V sobotu dne 12. března konáno divadelní představení řízené br. Jar. Kubištou 
„Železná koruna“ v tělocvičně. Představení pěkně provedeno, ale účast nebyla veliká, 
jelikož počasí bylo velice nepříznivé. Pršelo a bláta až mnoho bylo. 

I. Besídka dorostu sokolského. 

Po vzájemném dohodnutí sboru cvičitelského a odboru vzdělávacího usneseno, by 
konala se besídka dorostu sokolského v neděli dne 13. března v 7 hodin večer v tělo-
cvičně. Sestaven pořad, do něhož dána cvičení prostná dorostenců, dorostenek, dále 
cvičení na bradlech, koni a kladinách. Přednesena hudební čísla na piano a housle. Dále 
zpěvy a sokolské básně a zpěvy. Pořad celý obstaral náš dorost. Hudbu na piano br. Jiří 
Geltner a Boh. Nerad. Vybíráno dobrovolné vstupné, jež vyneslo 384 Kor., jež dány sboru 
cvičitelskému do pokladny sborové. 

V neděli dne 20. března uspořádána dle nařízení Č. O. S. sbírka ve prospěch lidu 
ruského, který nucen byl utéci ze své vlasti. Sbírku obstaral v obcích Břve, Litovice a Sobín 
br. Kohoutek Karel a sebral Kč 170. V Hostivici a Jenečku obstarali tuto sbírku bratři ze 
sboru cvičitelského, tito pak práci tu z příčin neznámých neprovedli, takže byl účeli tomuto 
odveden jen obnos nahoře uvedený. 

Ve čtvrtek dne 31. března konán proslov před šikem dorostenek. Přednesla s. Tittel-
bachová „Zemřelí pracovníci sokolští“. Přítomno 14 dorostenek. 

V neděli dne 3. dubna odpoledne asi ve 4 hodiny odpoledne zavítali k nám do 
jednoty naši bratři a sestry Sokola Smíchov I v počtu asi 170 účastníků. Po přátelském 
uvítání a vhodném občerstvení bavili se milí hosté naši až do sedmé hodiny večer a pak se 
navrátili pěšky domů. Účastníci sebrali mezi sebou obnos […] Kč a odvedli obnos ten 
našemu fondu pro stavbu naší tělocvičny. Na zdar! 

V neděli dne 3. dubna konána společná sbírka na československý červený kříž v obci 
naší. Z jednoty naší konali sbírku sestry Terezie Tittelbachová, Ant. Jandusová, br. Alois 
Geltner, Jos. Záborec, Mat. Procházka, Rudolf Suchý, Frant. Kubr, Josef Kodet. Vybráno a 
odvedeno bylo celkem […] Kor. č. 

V pondělí dne 4. dubna konán proslov přede šikem žen. Přednesla sestra M. Chalu-
pová „Zemřelí pracovníci sokolští“. Přítomno bylo 14 žen. 
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Dne 10. dubna konala sestra Ant. Jandusová vycházku se žákyněmi do cvičení do 
Chýně. Účast 15 žákyň. 

V pondělí dne 18. dubna konán proslov před šikem žen a dorostenek. Přednesla 
s. Tittelbachová „Význam sokolství“. Přítomno 12 žen a 17 dorostenek. 

V úterý dne 19. dubna konán proslov před šikem mužů, dorostu mužského. Přednesl 
bratr vzdělavatel Kohoutek Jan „Význam sokolství“. Přítomno bylo celkem 14 mužů 
a 19 dorostenců. 

V měsíci dubnu dokončena na Bílé Hoře stavba mohyly, župou naší prováděná, 
a vysázeno kolem této 21 topolů na paměť hrdinům bělohorským. 

V neděli dne 24. dubna súčastnilo se 8 bratří v kroji a mnoho bratří a sester 
v občanském obleku slavného pohřbu Národních mučedníků legionářů přivezených 
z bojiště v Itálii. Pohřeb konán v neděli dne 24. dubna ve 2 hodiny odpoledne ze 
Staroměstského náměstí do Olšan. Rakve s ostatky vystaveny byly v slavnostní síni 
Pantheonu zemského musea již v sobotu a v neděli dopoledne. Po vykonání církevních 
obřadů odvezeny na náměstí před pomník Husův. Zde po vykonání pamětní tryzny 
vyzdviženy a na lafetách děl vezeny v slavnostním průvodu ku prozatímnímu odpočinku do 
hřbitova v Olšanech. Dlouhý, nekonečný průvod zahájený řadami legionářů francouzských, 
italských a ruských pod vedením generála Voženílka, za nímž následovalo 42 rakví na 
dělových vozech, dospěl na hřbitov olšanský. Zde připojena ještě 43. rakev s ostatky 
legionáře Jos. Sobotky, již dříve pohřbeného v Čechách. Zde po řeči plukovníka Medka 
a předsedy všelegionářského výboru, rakve za zvuku národní hymny „Kde domov můj“ 
uloženy do lůna země. Po tomto vypálena čestná salva z děl 43 rány. Sokolstvo udržovalo 
při průvodě čestnou stráž a pořádek na hořením Václavském náměstí. Obrovská byla účast 
obecenstva všeho věku i školní mládeže. Průvod působil mohutným dojmem na všecky 
diváky, jež přišli stát poctu národním mučedníkům. Spěte sladce hrdinové naši. 

II. Besídka žactva Sokola. 

Společnou prací členů sboru cvičitelského uspořádána v neděli odpoledne dne 
8. května tohoto roku v tělocvičně besídka žactva. Na pořadu této byla cvičení prostná 
žáků, žaček. Přednesy jednotlivých básní. Provedeny žertovné hry, zpěvy, hudba na housle 
s průvodem piana, cvičení žákyň na dvou kladinách a ukončen písní „Hoj vzhůru pestrý 
Sokole, hoj vzhůru na svou stráž“. Za hojné časti obecenstva a mládeže zahájen pořad ve 
2 hodiny odpoledne a ukončen po čtvrté hodině. Výsledek provedení byl uspokojivý. 
Vybíráno dobrovolné vstupné ve prospěch žákovské pokladny a vybráno 531 korun. 

Jen dále mužně vpřed. 

V pondělí dne 9. května přednesen sestrou Tittelbachovou proslov dorostenkám při 
cvičení „Tělesná cvičení ve středověku“, přítomno bylo celkem 19 dorostenek a 9 hostí. 

Tento den 9. května přednesen proslov před šikem žen při cvičení sestrou A. Mokrou 
na théma „Vývoj tělocviku školského“, přítomno bylo celkem 12 žen. 

Dne 16. května konána vycházka do Div. Šárky. Vycházky súčastnilo se 27 žákyň, 
2 muži, 7 žen a 5 hostí, celkem 41 účastníků. Vedla sestra Jandusová. Vycházky této 
súčastnily se též žákyně hudební školy sestry Pavly Vágnerové. O milou zábavu bylo 
postaráno. 
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Zájezd Sokolstva českého na Slovensko. 

Již roku 1919 chystalo se Sokolstvo ku zájezdu na Slovensko, aby promluvilo k duši 
slovenského lidu a přesvědčilo jej o upřímných citech pokrevné lásky. Leč osudem změněn 
zájezd ten, když rudé hordy maďarské napadly ohrožené Slovensko, v zájezd bojovníků 
sokolských. 

Roku letošního zájezd tento proveden v čin. Sokolstvo české rozděleno na 7 proudů 
jde na Slovensko propagovat myšlenku sokolství a nese mu osvědčenou lásku a víru 
v lepší budoucnosť. 

Župě naší připadl čestný úkol zajeti ve dni 13. a 17. května do Slovenského Pováží. 
Společně se župou Sladkovského a Rakovnickou odjede zvláštní vlak do Nového Města nad 
Váhom, kam dostihne v sobotu 14. května. V neděli pak 15. května veřejné cvičení 
a večerní slavnosti. V pondělí 16. května výlet přes Piešťany do Vrbové, městečka v okresu 
tomto. Zde veřejné cvičení a 17. května společný návrat. 

Z jednoty naší súčastnili se zájezdu bratři Pergl Ludvík, Horešovský Josef, Houška 
Karel, Geltner Jiří, Jindřich Jaroslav a sestra Mokrá Anna. 

Župa naše veze do Vrbové dárek knihovnu pro žáky, kéž tato jest výmluvným 
svědectvím naší lásky ku bratřím Slovenským. 

Účastníci zájezdu jednoty naší vrátili se šťastně v úterý dne 18. května večer. Druhý 
den vypravovali nám s jakou láskou, radostí byli na Slovensku přijati a jaký mohutný 
a propagační vliv zájezd tento pro nás i pro lid slovenský má. 

Kéž i ostatní zájezdy Sokolstva potkají se s plným zdarem ku blahu Republiky 
i myšlenky sokolské. 

 

V neděli odpoledne dne 22. května konána vycházka do Chýně, kde odbočka naše 
konala žákovskou besídku. Pořad této hojně zásobený čísly přednesů básní a tělocviku byl 
pěkně proveden. To budiž odbočce naší ku cti a povzbuzením ku práci další. Z jednoty naší 
súčastnilo se 27 žákyň, 7 žen, 2 muži a několik hostí. Na zpáteční cestě při velkém vedru, 
jež tento den bylo, bylo našim žákyním dovoleno vedoucí sestrou Tittelbachovou a Jandu-
sovou se osvěžiti pěknou koupelí v rybníce na Břvech. 

Při cvičení žen a dorostenek v pondělí dne 23. května vykonán proslov před šikem: 
„Pracuj a vytrvej ve cvičení“, u dorostenek přednesla sestra Tittelbachová, u žen sestra 
Jandusová. Žen přítomno 14, dorostenek 19. 

Ve čtvrtek dne 26. května zavítal do jednoty naší bratr J. Preininger, učitel ze Sokola 
Praha VII, by vykonal zde dozor činnosti vzdělávací v jednotě. Po vykonaném přehledu 
činnosti měl pěknou přednášku: „Nové směry v mravní a tělesné výchově v Sokolstvu“. 
Přítomno bylo celkem 35 účastníků, a sice 6 žen a 29 mužů. Na zdar! 

V pátek dne 27. května při cvičení dorostenců měl br. Ludvík Pergl proslov před 
šikem: „Vliv alkoholu a nikotinu na tělo lidské“. Poučnému proslovu tomu přítomno bylo 
13 dorostenců. 

Dne 9. června vedla sestra Pelcová Běla jedno družstvo žaček Sokola na celodenní 
výlet do výletního místa Závist při řece Vltavě. Súčastnilo se celkem 16 žákyň a dvě ženy. 
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Dne 12. června podniklo 27 účastníků celodenní výlet do Svatojánských proudů. 
Počasí bylo studené, voda v řece nízká. Parníky tudíž nejely až do Štěchovic , tak že pouze 
9 bratří šlo pěšky do proudů a ostatní zůstali v Závisti. Večer pak přijeli společně zpět 
domů. 

Téhož dne 12. června otvírala jednota v Tuchoměřicích novou svoji tělocvičnu. 
Slavnosti súčastnilo se z jednoty naší 8 bratří a 5 dorostu. 

Dne 16. června konány proslovy před šikem žen a dorostenek na théma „Žena 
v Sokole“. Přednesly sestry Jandusová a Tittelbachová a přítomno bylo 12 žen a 19 do-
rostenek. 

Dne  17. června konán proslov před šikem mužů. Přednesl bratr Pergl na thema 
„Zábavy sokolské“. Přítomno 16 mužů. 

Dne 21. června měl vzpomínku na den 21. 6. 1621 před šikem 18 žáků dorostenec 
Jos. Kohoutek. 

V upomínku na 300letého výročí popravy národních mučedníků na náměstí 
Staroměstském vzpomenuto oslavným večerem dne 21. června 1921 v tělocvičně. Pořad: 
Bývali Čechové zapělo shromáždění. 
Dějepisný nástin doby té, přednesl br. Kohoutek Jan. 
Vylíčení průběhu celé historické události přednesla sestra Tittelbachová Helena. 
Vzpomínky na památná místa z doby této přednesla sestra Jandusová Antonie. 
Ukončeno pak zapěním obou národních hymen. 

Po ukončení večera vybráno ve prospěch stavby tělocvičny bratrem Kubištou 
79 korun česlov. 

 

V posledních dnech měsíce června započalo členstvo naše pracovati na připravování 
dříví pro stavbu tělocvičny, jež uloženo bylo na dvoře bratra starosty Tom. Chlupatýho. 

Zakoupení místa pro tělocvičnu. 

Dne 10. července 1921 zakoupen pozemek na stavbu tělocvičny číslo katastru 
259/47. Zakoupen pozemek z parcele čís. 1 z majetku velkostatku republiky v Hostivici při 
silnici ku nádraží proti usedlosti br. Jos. Kozáka.6 Za pozemek zaplaceno 14 980 Kč. Obnos 
tento dalo Družstvo pro postavení tělocvičny ze své spolkové pokladny. 

Později zakoupeny ještě dvě parcely proti továrně fi. Staněk a Ponec za cenu 
5 785,76 Kč. Tudíž zaplaceno za celý pozemek úhrnem suma 20 765 Kč 76 haléřů. 

Večer památky Mistra Jana Husa. 

Ve čtvrtek dne 7. července uspořádal vzdělávací sbor Sokola oslavu památky Mistra 
Jana Husa v tělocvičně v osm hodin večer. 

Za účasti 80 posluchačů ze řad sokolských i obecenstva přednesl br. Kohoutek Jan 
proslov „Čím jest Jan Hus národu českému“. Pak předneseny výňatky ze spisů Husových 
sestrami Jandusovou a Tittelbachovou a zapěním národní hymny večer zakončen. 

                                                 
6  Místo, kde nyní stojí Sokolovna. Usedlost Josefa Kozáka je bývalý statek Jiráskova čp. 100 a 187, nyní 

areál Technických služeb Hostivice. 
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Po tomto zahájil bratr starosta Tomáš Chlupatý členskou schůzi. Na této rozhodnuto 
o stavbě tělocvičny. Schválen plán vypracovaný br. Antonínem Haklem a určeno, jak 
budova má být postavena. Schůze se usnesla budovu postaviti po celé šířce pozemku 
podél silnice proti usedlosti bratra Jos. Kozáka. Členstvo usneslo se pracovati na stavbě co 
možno samo, by stavba byla co možno nejlevněji provedena. 

Povzbuzujícím doslovem br. starosty schůze ukončena v naději, že v brzké době 
jednota odstěhuje se pod vlastní svůj krov. 

 

Ve dni 11. a 23. července při cvičení žáků předčítal vedoucí dorostenec Kohoutek 
Josef žákům sokolské pohádky. Přítomno 18 a 16 žáků. 

Při cvičení dorostenek dne 28. července konala sestra Jandusová Antonie proslov: 
„Vznik Sokolstva u Slovanů“. Účast celkem 27 posluchačů. 

 

Ve středu dne 20. července 1921 započato kopání základů ku nové tělocvičně. Práce 
súčastnili se bratři: Benda Josef, Vrzal Frant., Kubr Frant., Houška Karel, Kohoutek Jan, 
Kohoutek Karel, Kaiser Josef, Nerad Miroslav, Jindřich Jarda, Huněk Josef, později 
přicházeli na práci bratři a sestry: Najman Jaroslav, Kozák Josef, Dusík Frant., Jandusová 
Ant., Chalupová M., Mokrá Anna, Pelcová Běla, Pelc Bedřich, Drnková Jar., Drnková Boh., 
Kodet Antonín, Saifrt Alois, Nykles Václav, Sýkora Boh., Mašek Václav i mnozí přátelé 
jednoty pomáhali. 

Dne 29. července přikročili jsme ku hloubení sklepa a 10. srpna počali bratři Arnold 
Josef, Jaiser Frant., Příhoda Frant., později Volek Frant. a Jelínek Ant. zdíti základy 
kamenem. 

Ve dni 20. až 24. srpna hloubena studně u tělocvičny. Práci prováděl pan Ant. Jelínek 
a pomáhali mu bři: Houška, Kohoutek Jan, Mir. Nerad, Kodet Antonín, Tomáš Chlupatý, 
Kodet Frant. a Saifrt Alois. V práci bylo volně pokračováno, až v měsíci říjnu ku konci 
přikročeno ku stavbě dřevěné konstrukce a ku konci listopadu stavba dána pod střechu. 

Stavbu řídil bratr Antonín Hakl z Hostivice. Dřevěnou konstrukci provedl pan Ant. 
Zvoníček z Liboce. 

V době této v měsíci listopadu počala silná zima a mrzlo, byla další práce na stavbě 
nemožná, tak se vše jen upravovalo a zastavilo. 

Dovážení kamene, cihel a dříví obstarali bratři rolníci. V prvé řadě bři. Chlupatý Tom., 
Kozák Jos., Tomek V., Horešovský a jiní. 

 

Dne 9. srpna konán proslov před šikem mužů a dorostenců: „Dr. Miroslav Tyrš“. 
Přednesl bratr Pergl Ludvík, účast 8 mužů, 14 dorostenců a 6 hostí. 

Ve dni 1. a 24. srpna pořádala sestra Jandusová při cvičení žákyň proslovy: „Pomoc 
v nouzi“, „Živé sochy“ a „Nehodná liška“. Účast 34 žákyň. 

Při cvičení dne 15. srpna konán proslov ženám a dorostenkám: „Smysl pro pořádek“, 
přítomno žen 6, dorostenek 28 a 2 hosté. 

Dne 29. proslov na théma: „Pořádek a přesnost“, přítomno žen 10, dorostenek 23, 
hostí 5. Přednášely sestry Chalupová a Tittelbachová. 
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Při cvičení žákyň ve dny 7. a 22. září konala sestra Jandusová proslovy ku žákyním: 
„Naše sokolovna“ a „Pohádky o Palečkovi“. Přítomno bylo 24 a 18 žákyň. 

Památný den jubilea Al. Jiráska oslaven v jednotě naší večerem konaným dne 
11. září v 8 hod. v tělocvičně. Promluvil br. Frant. Pechlát: „Jirásek, jeho život a dílo“. Dále 
čteny významné úryvky z jeho spisů Temno, Psohlavci, Proti všem. Účastníků bylo celkem 
35. 

Večer dne 26. září svolal bratr Fr. Pechlát dorost jednoty a uspořádal rozhovor na 
théma: „Neruda, jeho práce spisovatelská“. Přítomno bylo 28 dorostu, 5 mužů a 2 ženy. 

Dne 3. října konána přednáška pro ženy „Jak se odstraňuje zlo“. Přítomno celkem 
18 účastníků. 

Dne 20. října konala s. Hel. Tittelbachová proslov dorostenkám při cvičení na théma: 
„Základy dívčí zdravovědy“. Účastníků celkem 22. 

Dne 20. října konán proslov při cvičení žen. Přednesla sestra Jandusová 
„O vytrvalosti“. Účast 7 žen a 5 hostí. 

Památka 100letých narozenin mučedníka brixenského Karla Havlíčka Borovského 
oslavena dne 21. října večer o osmé hodině veřejná přednáška br. Františka Pechláta: 
„Karel Havlíček Borovský a jeho život“. Dále předneseno: „K. Havlíček před porotou 
pražskou“ přednesl br. Jar. Kubišta, „Tyrolské elegie“ přednesl br. Kohoutek Jan, „Král 
Lávra“ přednesla s. Hel. Tittelbachová, „Epigramy“ přednesl br. Ludvík Pergl. Večer 
ukončen zapěním národní písně „Hej Slované“. Účastníků 47. 

Ve středu 26. října konána vycházka do Chýně, kde uspořádán Havlíčkův večer 
vzdělávacím sborem Sokola v Hostivici. Pořad proveden jako v Hostivici a účast vzdor 
nepříznivým okolnostem byla četná. 

V měsíci listopadu konány proslovy:  
Dne 18. žactvu „O Karlu Havlíčkovi Bor.“ přednesl Kohoutek Josef. Účast 20 žáků. 
Dne 22. k mužům br. náčelník Horešovský „Účast Sokolstva v práci národní“. Účast 
celkem 24. 
Dne 28. k ženám a dorostenkám s. Tittelbachová: „O šetrnosti jmění spolkového“. Účast 
6 žen a 22 dorostenek a 4 hosté. 

Dne 26. listopadu sehráno péčí sboru cvičitelského žen divadelní představení pro 
dítky i dospělé ve 4. hodiny odpoledne „Babička na zámku“, obraz ze života z Babičky 
Boženy Němcové. Přítomno bylo na 100 dítek a přes 50 účastníků dospělých. 

Ve dni 5., 13. 19. prosince při cvičení žactva vyprávěny pohádky a přečítáno z dějin 
českých. Přítomno vždy 20 až 25 účastníků. 

Ve čtvrtek dne 8. prosince uspořádán sborem vzdělávacím večer pro dorost jednoty 
naší. Pořad večera obstaral dorost sám, jak následuje: 
I. Hudební čísla br. učitel Al. Geltner a Ant. Kočnar. 
II. Básně Nerudovy: dorostenci a dorostenky. 
III. Život a práce J. Nerudy, dorostenec Josef Kohoutek. 
IV. Písně s průvodem piana dorostenky Bož. Geltnerová a M. Hautová. 
V. Volný rozhovor řídil br. Frant. Pechlát. 

Rozhovoru súčastnilo se více dorostenců i dorostenek. Přítomno bylo 8 mužů, 4 ženy, 
40 dorostu, 6 žáků a 2 hosté. 
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V druhé polovici měsíce prosince 1921 polevila zimní nepohoda, počasí se oteplilo, 
i pokračováno opět ve stavbě tělocvičny. Vyzděn malý sál, upraven byt pro sokolníka. 
Přikročeno ku omítání malého sálu, leč nastaly opět po novém roce silné mrazy, tak že 
veškerá snaha pracovati dále byla znemožněna. V části částečně upravené zřídil si bratr 
Ladislav Soukal svoji dílnu truhlářskou a zhotovuje v této době potřebné práce truhlářské 
pro stavbu tělocvičny potřebné. 

Dne 26. prosince 1921 uspořádali sestry a bratři cvičitelského a vzdělávacího sboru 
divadelní představení: „Štědrý večer po pěti letech“. Odpoledne ve 3 hodiny pro dítky 
a večer o půl 8mé hodině pro dospělé. Vzdor okolnostem v tento den podniku našemu 
nepříznivých byla obě představení dosti četně navštívena. Odpoledne přítomno 80 dítek 
a 40 dospělých. Večer přítomno celkem 134 účastníků. Jen mužně přes překážky vpřed! 

Dne 8. ledna 1922 v neděli konal se v tělocvičně u br. Karla Nerada Masopustní 
věneček Sokola. Hojná účast milovníků tance a řízná hudba br. Rybáře rozveselila 
účastníky tak, že tančilo se až do pěti hodin ráno. 

 

Rok 1922. 

Nový rok života sokolského v jednotě naší započal valnou hromadou, jež konala se 
v neděli dne 22. ledna o 3. hodině odpoledne v tělocvičně u Neradů. Jako zástupce župy 
Podbělohorské přítomen byl bratr Karel Dvořák, člen předsednictva Č. O. S. 

Valnou hromadu zahájil a řídil br. starosta Tom. Chlupatý a přítomno bylo celkem 
75 účastníků bratrů a sester. Veškeré zprávy činovníků vyslechnuty s pozorností a schvá-
leny. Na návrh správního výboru usneseno, by stavební výbor Sokola a Družstva oprávněn 
byl uzavříti půjčku asi 70 tisíc korun na dostavění tělocvičny. 

Volby výboru provedeny následovně: 
za starostu zvolen br. Tomáš Chlupatý z Hostivice, 
náměstkem jeho br. Václav Tomek z Jenečka, 
náčelníkem br. Josef Horešovský z Jenečka, 
náčelnicí sestra Antonie Jandusová z Hostivice, 
vzdělavatelem br. Jan Kohoutek z Hostivice. 
Výbor: bratři: Houška Karel, Hakr František, Hakl Antonín, Benda Josef, Kubr Franti-

šek, sestry: Tittelbachová Helena, Čermáková Mag. a Neradová Albína. 
Náhradníci: bratři a sestry: Huněk Josef, Arnold Pavel, Tejnorová Marie a Pergl 

Ludvík. 

Po vykonaných volbách br. K. Dvořák povzbuzující řečí jak ku výboru, tak ku 
veškerému členstvu nabádal ku vytrvalé práci sokolské v tomto roce.  

Po volných návrhách ukončil bratr starosta valné shromáždění sokolským „Na zdar!“ 

 

V ustavující schůzi správního výboru Sokola, jež konala se dne […], zvoleni činovníci: 
jednatel Josef Benda, pokladník Frant. Hakr, knihovník K. Houška, novinář sestra Neradová 
Al., matrikář sestra Marie Tejnorová, správce nářadí br. Soukal Ladislav. Správcem hudeb-
ního kroužku br. Frant. Kubr. 
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V sobotu dne 25. února konal se maškarní věneček Družstva. K zábavě této 
společnou prací bratrů a sester Pechláta, Jandusové, Tittelbachové a Kohoutka sestavena 
a nacvičena půlnoční scéna: „Večer na vsi“. V této nastíněn život mládeže, jak se baví na 
návsi. Tu přichází k ní oblíbený stařeček ze vsi. Mládež schrne se kolem něho a stařec jim 
pak vypravuje, jak se v starých dobách u nás tancovalo. Po tomto přichází hudba starých 
českých šumařů. Mládež rozveselená dá se do tance a tuto zábavu přeruší příchod 
potulných komediantů. Tito uspořádají hned ne vsi umělecké svoje představení. Po 
ukončení představení přichází obecní ponocný za troubení hodiny jedenácté. Náves se 
pomalu vyprazdňuje a vše hrne se ku pořádané zábavě do obecního hostince. Tímto pak 
scéna ukončena. Zábava i scéna byla ku spokojenosti a zábavě obecenstva dobře 
provedena. Hojná návštěva obecenstva i masek umožnila dobrý finanční úspěch. Ze 
zábavy této odvedeno na stavbu tělocvičny Kč 1 150. Na zdar! 

Počátkem měsíce března nastalo překrásné jarní počasí, i bylo počato dále se 
stavbou a úpravou tělocvičny. Dne 21. března počasí se změnilo, napadly sousty sněhu 
a práce na stavbě byla na krátko přerušena. Když pak po době čtrnácti dnů slunko počalo 
opět krásně svítit, počato opět znovu na stavbě. 

V měsíci březnu konány proslovy před šikem členstva, a sice dne: 
6. března před šikem žen s. Jandusová a před šikem dorostenek „Význam Jana Želivského 
v době husitské“. Přítomno 8 žen, 34 dorostenek a 5 hostí. 
21. března promlouvala sestra Hel. Tittelbachová žákyním „O organisaci sokolské“ 
a 27. března „O Janu A. Komenském“. Obě přednášky sledovány s velkou pozorností. 
Přítomno bylo na prvé 55 účastníků a na druhé přednášce 44 účastníků. 
28. března promluvil před šikem mužů bratr Kohoutek Jan „o Janu A. Komenském“, 
přítomno bylo 9 mužů, 8 dorostenců a 4 hosté. 
29. března ku poučení žáků promluvil bratr Josef Huněk „O chování a životě v tělocvičně“, 
za účasti 36 žáků přítomných. 
Dne 3. dubna přednesla sestra náčelnice Jandusová před šikem žen zajímavý proslov ze 
zdravovědy: „O čistotě u žen“. Přítomno bylo 6 žen a 6 dorostenek. 

V neděli dne 9. dubna sehrálo se divadelní představení od Štolby pod názvem „Na 
letním bytě“. Účast byla asi 150 účastníků. 

Tento den konaly dorostenky výlet do Prahy a súčastnily se div. představení: 
V studni. Přítomno 46 dorostenek a 4 sestry. 

V neděli 9. dubna konala se v Praze VII tělocvičná besídka žen. Do pořadu besídky 
zařaděno tělocvičné číslo dorostenek z jednoty naší. Cvičilo prostná osm dorostenek. 

19. dubna konán proslov před šikem dorostenek. Přednášela s. Jandusová „O životě 
sokolském“ za účasti 31 dorostenek. 

V pondělí velikonoční dne 17. dubna súčastnilo se 6 dorostenců a […] dorostenek 
biografického představení: „VII. slet sokolský v Praze“ pořádaného župní dorosteneckou 
komisí v Břevnově. 

25. dubna přednášel před šikem mužů bratr Horešovský Josef: „Král Jiří z Poděbrad“. 
Přítomno bylo 9 bratrů a 7 hostí. 

26. dubna promluvil ku žákům při cvičení dorostenec Kohoutek Josef na théma: „Jak 
šetřiti máme zdraví své“. Přítomno 18 žáků a 4 hosté. 
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28. dubna promluvila sestra Hel. Tittelbachová před šikem žákyň théma: „Doba 
pravěku země“. Přítomno bylo 26 žákyň. 

Měsíc květen uplynul neustálou prací na budování tělocvičny a přípravou členstva na 
veřejné vystoupení župy ve Vrhovém na Slovensku, Mor. Ostravě, Těšínsku a vystoupení 
vlastním při otevření naší vlastní tělocvičny ve dnech 17. a 18. června 1922. 

Slavnostní otevření nové tělocvičny dne 17. a 18. června 1922. 

 
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 účinkovali sbory zpěvác-
kých 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 hromadě, která konala se v neděli v 10 hodin dopoledne přítomni 
byli: 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada I – svazek č. 2 
Pamětní kniha Sokola Hostivice 1912–1928  65 
 

 



PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada I – svazek č. 2 
Pamětní kniha Sokola Hostivice 1912–1928  66 
 

 

 
 

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. 
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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 sokolny 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. 

 

Péčí stavebního výboru Sokola a Družstva zřízen v nové tělocvičně biograf a získána 
k tomuto účeli licence na dobu dvou roků. Zahajovací představení konáno v neděli dne 
25. června o 6. a 8. hodině večer s tímto pořadem: Pobyt pana presidenta na Capri, 
Stambulská panna a Vypůjčená žena.  

Představení druhé bylo ve čtvrtek dne 29. června „Za svobodu národa“, epocha 
z našeho osvobození. 

Obě tato představení těšila se velké oblibě obecenstva a hráno při úplně vyprodaném 
domě. Tím učiněn slibný počátek našeho podniku. 

Večer památky mistra Jana Husa 

uspořádal náš vzděl. sbor ve středu dne 5. července o 8. hodině večer v nové tělocvičně. 
Za účasti asi 120 účastníků zahájen večer společnou písní „Bývali Čechové“. 
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Pak přednesena sestrou Jandusovou: „Ku dni Husově“ báseň. Proslov „Čím jest nám 
památka M. Jana Husa“ přednesl vzdělavatel br. Jan Kohoutek. Pak čten Husův poslední 
veřejný dopis věrným Čechům z Kostnice. Vylíčení historické upálení Jeho v Kostnici, dle 
spisovatele Herleše, přednesl dorostenec Jos. Kohoutek. Ukončení stalo se pak společným 
zapěním písně „Hranice vzplála“. 

„Pravdu haj až do smrti.“ Jan Hus. 

Zájezd Sokolstva žup pražských pořádán byl župou  Podbělohorskou do Mor. Ostravy 
a Těšínska ve dnech 1. – 3. července 1922. Župa Podbělohorská vypravila dva vlaky 
a zájezdu súčastnili se z jednoty naší tři bratři, a sice: Huněk Josef, Geltner Jiří a Tomek 
Antonín. 

Odhalení pomníku padlým vojínům ve světové válce z Hostivice a Jenečka 
v létech 1914–1918 v Hostivici dne 23. července 1922. 

Již ve druhém roce světové války roku 1915 vznikla v správním výboru Sokola 
myšlenka postaviti padlým vojínům v této válce mohylu v sadech obce naší. Hrozné útrapy 
dlouho trvající války a všecky stávající okolnosti zatlačily myšlenku tuto do pozadí. Po 
šťastném pak ukončení války a utvoření samostatného státu republiky Československé 
stavěny památníky padlým bojovníkům za samostatnost naši skoro v každém místě vlasti. 
Tu i zástupci obce naší a zástupci místních spolků národních usnesli se postaviti na návsi 
obce naší v sadech Husových důstojný pomník těm, jež z obce naší položili životy své za 
svobodu a samostatnosť lidu českého. 

Za účelem tím konáno několik společných schůzí, vybrán vzorek pomníku a po jeho 
zhotovení stanovena neděle dne 16. července t. r. ku jeho odhalení. Leč stálé deštivé 
počasí slavnost tuto znemožnilo. Oddálena slavnost tato na neděli dne 23. července 
v 10 hodin dopoledne. 

V tento den po deváté hodině sešly se všecky zúčastněné spolky na seřadišti u nové 
sokolny, sestaven průvod, jež odebral se za zvuku hudby ku pomníku na návsi. Zde 
starosta obce pan Bouška Václav zahájil shromáždění, uvítal všecky zástupce spolků, 
zvláště zástupce ministra Nár. Obrany majora pana J. Bibla. Po zahájení zapěl pěvecký 
kroužek Sokola sbor „Pane zakrej štítem svým drahou vlasť“. 

Po tomto přednesl řídící učitel br. Alois Geltner průběh celého jednání, jak došlo ku 
zřízení tohoto památníku. Přečetl jména těch padlých, jež uveřejněna jsou na zadní straně 
pomníku. Pamětní listina tato uložena pak do základu v přední straně pomníku. 

Slavnostní řeč pak pronesl pan major J. Bíbl, ku konci řeči byl pak pomník odhalen 
čtyřmi zástupci vojska československého. Při odhalení hrány národní hymny „Kde domov 
můj“ a „Nad Tatrou sa blýská“. Připravená pak rota vojska vypálila čestnou ránu z pušek. 
Pěvecký kroužek Sokola pak zapěl Smetanovo Věno. 

Slavnost pak ukončil pan starosta obce tím, že přijmul pomník do opatrování obce 
a doporučil občanstvu v ochranu. 

Odpoledne pořádán v sadech koncert kapely p. Krejzla a večer veselice v nové tělo-
cvičně. 

Ku památce padlých občanů hostivických ve světové válce složil bratr učitel Fr. 
Pechlát proslov, jež tuto opisuji na vděčnou paměť. 
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Památce padlým. 

Nejlepším synům vděčný lid 
na věčnou paměť staví 
památník tento kamenný, 
jenž příchozímu praví: 

Jak žula stáli v boji zlém, 
svůj život pro vlast dali, 
by porobu a otroctví 
z národa svého sňali. 

Občanstvo – mužům statečným –  
nemůže více dáti, 
leč mohylou tou kamennou  
jim vděk a poctu vzdáti. 

Nuž památníku našich dob, 
jen hlásej příštím věkům, 
že rovno v světě nebylo 
těm našim českým rekům! 

 

Při cvičení žactva ve dny 8. a 9. července vzpomenuto pětiletého výročí památné 
bitvy u Zborova před šikem. Přítomno bylo celkem 32 žákyň a 16 žáků. Proslovil bratr Jos. 
Huněk a sestra Ant. Jandusová. 

Ve čtvrtek dne 13. července konána vycházka do Chýně. Zde opakován Husův večer. 
Vycházky se súčastnilo 18 členů. 

Dramatický odbor Sokola sehrál v sobotu dne 13. července divadelní představení 
„Zvony“, obraz ze života utrpení lidu českého. Představení toto hráno jako slavnostní před 
večer odhalení pomníku padlých vojínů. Přítomno bylo asi 185 osob účastníků. 

Dne 29. července hráno biografické představení Divoká Afrika, nádherný přírodní 
a cestovatelský snímek. Odpoledne pro mládež a večer pro občanstvo dospělé. 

Dramatický odbor Sokola sehrál v sobotu dne 5. srpna divadelní představení „Žabec“, 
veselohra od J. Skružného s velmi pěkným úspěchem za řízení bratra Josefa Bendy. 

Ve dny 2., 9., 17. 23. srpna konány proslovy před šikem žen na théma: „Obětavost“, 
„Samostatnost ženy“, „O vzdělání“, „Kniha a čtení její“. Přednášela sestra Jandusová 
Antonie, přítomno bylo průměrně 8 žen a na jedné přednášce a 7 účastníků veřejnosti. 

Večer dne 17. srpna svolána schůze členů, kteří mají cvičiti do věku 26 let. Rozhovor 
zahájil br. starosta a súčastnilo se 19 bratří této schůze. Ujednáno, že ti, kdo dosud 
necvičí, cvičiti budou. Schůze ukončena doslovem br. Houšky. 

Ku předu, ku předu. 

 

Při cvičení žáků dne 5. září konal proslov br. Kohoutek Josef na théma: „Zachovejte 
zdraví své v mládí“. Přítomno 25 žáků. 
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Stých narozenin Jindřicha Fügnera, zakladatele Sokolstva, vzpomenuto třemi proslovy 
před šikem, a sice: 
12. září při cvičení a škole dorostenek, přednesla sestra Tittelbachová. Přítomno 18 
dorostenek. 
15. září při cvičení mužů přednesl bratr Huněk Josef. Přítomno 12 mužů a 13 hostí. 
18. září při cvičení žen přednesla sestra Jandusová. Přítomno 8 žen a 11 hostí. 

Slavnosť 30letého trvání jednoty ve dni 16. a 17. září 1922. 

Správní výbor jednoty ve své schůzi usnesl se ve své schůzi oslaviti památku 30ti 
letého trvání jednoty slavnostním způsobem. Provedení tohoto svěřeno vzdělávacímu 
odboru. Tento pak konal několik schůzí, sestavil pak pořad a provedení slavnosti, jak 
následuje pořad. V sobotu dne 16. září slav. div. představení Aloise Jiráska „Kolébka“ za 
režie bratra Josefa Bendy. V neděli dne 17. září o 9. hodině průvod všeho členstva na 
místní hřbitov k uctění památky zemřelých bratrů a sester položením květin na rovy jejich. 

Po návratu do tělocvičny zaujali všichni přítomní svá místa a bratr starosta Tomáš 
Chlupatý zahájil o 10. hodině slavnostní valnou hromadu, poukázal na význam dnešního 
dne v životě jednoty. 

Přítomní zapsali svá jména do této knihy, jak vedle následují. 

Po zahájení valné hromady ujal se slova zástupce župního předsednictva br. K. Strán-
ský, župní jednatel, tlumočil pozdrav předsednictva ve svém zajímavém projevu. Zajímavé 
dějiny jednoty a poměry doby před založením této přednesl br. Kohoutek Jan. Po tomto 
valná hromada doslovem br. starosty před 12 hodinou ukončena. 

Odpoledne ve 2 ½ hodiny konala se v tělocvičně Akademie s bohatým pořadem 
pěveckým a hudebním za laskavého účinkování místního pěveckého a hudebního sdružení. 
Dále účinkovali bratr Jan la Motte, pan Ant. Kočnar a sestry Bohumila a Jarmila Drnkovy. 
Podrobný pořad uložen v archivu jednoty. 

Pořad slavnosti ukončen večer zdařilou Sokolskou veselicí v tělocvičně. 

Celý pořad slavnosti byl zdařile a pěkně proveden a těšil se hojné návštěvě všeho 
obecenstva. 

Zdar další činnosti jednotě budiž! 

 

Ku pobavení a vzdělání žactva pořádají vedoucí v některých hodinách cvičení 
vyprávění příhodných povídek a pohádek. Tak se dálo i ve cvičení dne 3. a 6. října, kdy 
přítomno bylo 31 a 26 žaček. Přednášela sestra náčelnice Jandusová Antonie. 

Při cvičení žen přednášela sestra Jandusová proslov „Pravda v životě“ dne 19. října. 
Účast 9 žen.  

Dále při cvičení žen dne 23. října přednesla sestra Jandusová proslov „Sesterství“. 
Přítomno bylo celkem 12 žen a 11 hostí. 

V sobotu dne 21. října konána byla po léta dřívější u nás oblíbená taneční zábava 
posvícenská tak zvaná „sousedská“. 
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Den čtvrtého výročí naší samostatnosti oslaven večer dne 28. října v sobotu, 
divadelním představením „Bílý lev“ a 29. října v neděli pořádána žákovská besídka 
s pořadem tělocvičným, pěveckým a deklamace. Besídka žáků byla hojně navštívena 
a žactvo snažilo se ze všech sil, by dostálo svému úkolu. Představení Bílý lev hráno bylo při 
úplně vyprodaném domě. Hráno bylo pěkně a některé scény vyvolaly bouři úspěchu. 
Představení muselo býti ještě jednou opakováno, zase v den sobotní dne 4. listopadu opět 
při hojné návštěvě obecenstva. Režii divadla vedli bratři: Tejnor Antonín a Benda Josef. 

V neděli dne 19. listopadu súčastnili se činovníci jednoty naší schůzí pracovního dne, 
který pořádala župa naše Podbělohorská v tělocvičně Praha VII. V polední přestávce byla 
vzdána čest památce vůdci a zakladateli Sokolstva Jindřichu Fügnerovi. Odpoledne konána 
ve 2 hodiny mimořádná valná hromada župní. 

Počátkem měsíce prosince konáno více schůzí cvičitelského a vzdělávacího sboru 
a stanoveny Šibřinky na sobotu dne 6. ledna 1923. Ráz „V říši Krakonošově“. Konány 
veškeré přípravy ku dni šibřinek. 

V neděli dne 10. prosince 1922 o 10. hod. dopoledne sešla se mimořádná valná 
hromada jednoty. Rokováno o nových stanovách jednot, jak je vypracoval výbor Č. S. O. 
Stanovy ve všech bodech prodebatovány a usneseno, by byly přijaty a zadány v době 
nejkratší, by příští valné shromáždění bylo dle těchto již vedeno. 

V pátek dne 22. prosince 1922 konáno ve 2 hodiny odpoledne biografické před-
stavení pro školní mládež, která v hojném počtu v průvodu svých učitelů se shromáždila. 
Předváděny filmy: Pěstování hedvábnictví v Číně a Japonsku. Lov krokodýlů na pobřeží. 
Kam vede neposlušnosť či neposlušní košiláči. Dítky měly z představení radost a při 
promítnutí diapositivu „Na shledanou“ volali: „Přijdem zas“. 

O svátcích vánočních dne 25. prosince 1922 dáváno večer o půl osmé hodině bio 
představení „Ukřižovaná“, drama dle stejnojmenného romaneta od Jakuba Arbesa, při 
úplně vyprodaném domě. 

Dne 26. prosince t. r. sehráno divadelní představení „Žena na zkoušku či dražba na 
nevěstu“. Fraška se zpěvy. Řídil a nacvičil br. Josef Cihlář. Zpěvy nacvičil br. Geltner Alois. 

Dne 12. prosince při cvičení žáků přednesl cvičitel dorostenec Jos. Kohoutek delší 
proslov: „Staré zvyky o svátcích vánočních“. Přítomno bylo 19 žáků. 

Při cvičení žen dne 15. prosince přednesla sestra Antonie Jandusová proslov na 
théma: „Odvaha a statečnost“. Přítomno bylo 7 sester a 9 hostí. 

Při cvičení žákyň v měsíci prosinci přednášeny vedoucími sestrami krátké proslovy 
a předčítány pohádky ku poučení a pobavení žákyň. 

Dne 30. prosince zemřel učitel pan František Josef Pelz, skladatel sokolského 
pochodu „Lví silou“. Pohřeb jeho konán dne 2. ledna 1923 o ½ 10. hodině dopoledne 
z Hostivice na hřbitov v Bubenči. V Hostivici rozloučil se s ním pěknými slovy bratr učitel 
Al. Geltner. Budiž čest památce jeho. 
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1923. 

Vzdělávací sbor jednoty usnesl se ve své schůzi, by v době masopustu pořádány byly 
v sokolovně šibřinky. Správní výbor jednoty toto ujednání schválil a přikročeno ku jeho 
provedení. Ve schůzích společných vzděl. sboru a správního výboru ujednáno, by šibřinky 
měly ráz: „V říši Krakonošově“. V tomto smyslu provedl náš neúnavný bratr František 
Pechlát reklamní plagáty a vkusnou dekoraci do sálu tělocvičny. V krátké době jednoho 
týdnu proměněn náš sál v sídlo lesního ducha Krakonoše. Nacvičena cvičitelským sborem 
a dramat. kroužkem půlnoční scéna, která jest původní prací br. Pechláta. Vydán též 
redakcí jeho vhodný šibřinkový list, v jehož příloze učinili nabídku svých výrobků a věcí 
obchodníci a živnostníci místní a okolní. Večer 6. ledna 1923 již po 7. hodině večer oživen 
celý náš sokolský dům množstvím účastníků šibřinek, veselých masek lesních žen, rusalek, 
dřevařů, hajných, pánů fořtů a skřítků a mnoho jiných. Vše oddávalo se nenucenému 
veselí při řízené hudbě br. Rybáře z Dušník. Pěkná, slušná a milá zábava trvala až do 
ranních hodin. Tak učiněn slibný začátek našich podniků v roce novém s dobrým 
úspěchem morálním i finančním. Na zdar! 

Valná hromada jednoty konána v neděli dne 18. února o 9. hodině dopoledne 
v malém sále tělocvičny za účasti 65 členů jednoty. Za předsednictvo župní přítomen byl 
bratr jednatel Karel Stránský. Schůzi zahájil a řídil br. starosta Tom. Chlupatý. Předneseny 
a vyslechnuty zprávy všech činovníků jednoty a po zodpovědění příslušných dotazů zprávy 
schváleny. Vykonány volby správního výboru pro rok 1923 a zvoleni jsou: 

za starostu br. Tomáš Chlupatý, 
za nám. starosty br. Václav Tomek, 
náčelníkem br. Jiří Geltner, 
náčelnicí sestra Růžena Častová, 
vzdělavatelem br. František Pechlát. 
Členové výboru: Bartoš Josef, jednatel, Hakr Frant., pokladník, Kohoutek Jan, 

matrikář, Hakl Ant., správce sokolovny, Houška Karel, knihovník, Glückauf Fr., správce 
nářadí, Tittelbachová Helena, Huněk Josef, Nerad Boh., správce biografu, Kubr V., 
předseda dram. odboru. 

Náhradníci: Čemus Ant., sbormistr hud. kroužku, Janoušek Ferdinand, sbormistr 
pěveckého kroužku, Jandusová Antonie a Mokrá Anna. 
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Předneseny účty stavby tělocvičny, dle těchto činí náklad na stavbu úhrnem […] Kč. 
Projednány podané návrhy výboru a odborů. Po tomto bratr K. Stránský nastínil slovy 
upřímnými činnost župní a Sokolstva vůbec. Nabádal členstvo ku pilnému a vytrvalému 
cvičení a konání sokolských povinností. Valnou hromadu pak ukončil bratr starosta o půl 
dvanácté hodině sokolským pozdravem „Na zdar!“ 

Dramatický odbor sehrál v sobotu dne 3. března v osm hodin večer divadelní 
představení J. Ohneta „Majitel hutí“ za režie br. Fr. Vrzala. Přítomno dle lístků asi 
487 osob, čistý výtěžek 487,34 K. č. odveden pokladně Sokola. 

Vzdělávací činnosť za měsíc březen. 

Pět proslovů před šikem, a sice: 
I. President Tom. G. Masaryk. 
II. Jan Podlipný, I. star. Č. O. S. 
III. Jan Amos Komenský. 
IV. O bratrství, tykání členů Sokola. 
V. Tělesná cvičení ve starém Řecku. 

Přítomno 49 mužů, 38 žen, 27 dorostenců, 135 dorostenek, 42 žáků, 37 žákyň 
a mnozí hosté. 

Dramatický odbor sehrál v sobotu dne 28. dubna divadelní představení „Zvíkovský 
rarášek“ – „Paní mincmistrová“ za vedení bratra Františka Vrzala. Představení bylo pěkně 
provedeno, leč nepřízeň doby a špatné počasí znemožnilo větší návštěvu. Přítomno bylo 
celkem asi 200 osob a odvedeno pokladně Sokola jenom 62,29 Kč. 

Vzdělávací činnosť za měsíc duben. 

Dne 17. a 11. dubna vzpomenuto proslovy před šikem mužů i žen památné přísahy 
národa. Přítomno bylo 12 mužů a 12 žen. 

Vzdělávací odbor uspořádal pro členy tak zvanou školu sokolskou. Promluveno bylo 
dne 9. a 11. dubna o dějinách tělocviku, o založení Sokolstva, o organisaci sokolské. 
Předneseny dějiny naší jednoty a promluveno o nové práci v Sokolstvu. Školu navštěvo-
valo hojně bratří a sester. 

Dne 13. dubna večer o 8. hodině vykonalo slib sokolský 16 mužů a 8 žen. 

Skládání slibu provedeno spůsobem jak navrženo bylo v časopise Věstníku Sokol-
ském. Při tomto pro nové členy památném dni promluvil „O myšlence sokolské“ neúnavný 
náš vzdělavatel br. František Pechlát. 

V neděli dne 22. dubna ve 3 hod. odpoledne uspořádal sbor cvičitelský za přítomnosti 
zástupců technického vedení župy jak mužů, tak i žen zdařilou Besídku žactva a dorostu. 
Přítomno bylo celkem přes 300 návštěvníků. Výsledek mravní i hmotný byl pěkný. Čistý 
výtěžek obnášel 940,60 K. č. 

V měsíci tomto připravují se dorostenci ku závodům tělocvičným a dle nařízení 
vzdělávacího sboru župního musí prodělati též i závod ideový. V tomto smyslu uspořádány 
byly sborem vzděl. jednoty rozhovory o všech otázkách založení, dějin, zakladatelů, 
organisace a života sokolského. Dorostenci s porozuměním navštěvovali tyto konané 
rozhovory v počtu 12 dorostenců. 
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Počátkem měsíce května pracováno na oplocení zahrady a cvičiště u sokolovny. Dle 
usnesení správního výboru zřízen plot dřevěný, tyčkový. Na úpravě tohoto oplocení 
pracovali bratři: Arnold Pavel, Kodet Antonín, dále Josef Löfler tesař, Krajcl Alois dělník, 
Karlík Antonín. Bratři Chlupatý a Horešovský urovnali pomocí svých koní a polních bran 
a válců cvičiště a připravovali ho ku používání. 

Vzdělávací sbor v měsíci květnu uspořádal čtyři proslovy před šikem při cvičení. Tyto 
proslovy vyslechlo 60 mužů, 37 žen, 54 dorostu. 

Jarní slavnost pořádaná Sokolem v neděli dne 27. května 1923. 

Pořad: 
1. V 2 hod. odpoledne průvod v nár. krojích s májí na cvičiště u sokolovny od Neradů. 
2. Stavění máje a provedení tanců se stavěním této spojených. 
3. Hry mládeže. 
4. Dražba máje. 
5. Rozličné zábavné podniky a atrakce. 

Celá slavnost byla nepříznivým deštivým počasím hodně poškozena a znemožněna. 
Veškeré přípravné práce vykonali sbor vzdělávací a sbor cvičitelský. Úspěch hmotný 
a morální byl uspokojivý. 

 

Tělocvičné jednotě „Sokol“ v Hostivicích 
Osvobozenská. 

Pochodová píseň pro jeden hlas. 

 

Župní jarní výlet na Okoř. 

Společné výlety zavedeny byly již s počátky Sokolstva. Vždyť jednota pražská 
založená v únoru 1862 zúčastnila se národní pouti na Říp, v dubnu téhož roku konala 
samostatný výlet na Závist a tak i dále staly se výlety pravidelnou součástí života 
sokolského. Příkladu jednoty pražské následovaly i jednoty jiné, které často podnikaly 
i výlety společné, župní. 

Takovým výletem byl i župní výlet konaný dne 13. května 1923. Ač celý týden před 
tím pršelo, v neděli ráno rozhoříval se den plný jasu a v hodinách pozdějších dal vyniknouti 
všem májovým půvabům rašící a kvetoucí přírody. 

Pět mohutných okrskových proudů za hlaholu trubek a písní pochodových mířilo 
různými směry k Noutonicům, kdež byl sraz celé župy. Odtud mířily jednoty v dlouhé řadě 
k cíli výletu, k Okoři. Výlet byl zajímavý zvláště závody v pochodových písních a novinkou 
byly závody trubačských sborů. Jednota naše súčastnila se rovněž závodu, a to muži 
i ženy. Každá jednota, mimo píseň povinnou, mohla přednésti i píseň samostatně vybra-
nou, po případě píseň novou, dosud nezpívanou. 
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Zpěvumilné členstvo jednoty naší rádo bylo by vystoupilo s písní novou, kteroužto 
touhu projevily i členky. Aby bylo vyhověno oběma přáním, napsal vzdělavatel dvě písně, 
k nimž br. Václ. Počkay složil nápěv. 

Cvičení písně u mužů ujal se br. náčelník Jiří Geltner, u žen sestra náčelní Růž. 
Častová a s. H. Tittelbachová. Písně byly pěkně nacvičeny. Škoda, že závodů zúčastnilo se 
málo členstva. Závodů ve zpěvu zúčastnilo se 13 mužů a 8 žen. 

Aby bylo možno přesněji posouditi závodící jednoty, rozděleny dle počtu zpívajících 
členů do tří skupin. Do 1. skupiny zařaděny jednoty s nejvyšším počtem 23 členů, do 2. od 
23–48 čl., do 3. od 48 výše. Členové naši zařaděni do skupiny 1. 

Soudcové posuzovali: 1. způsobilost zvolené písně pro pochod, 2. ideovou stránku 
zpívaného slova, 3. nástup zpěvu, 4. intonaci, 5. výslovnost, 6. přednes, 7. rytmus, 
8. pochod útvaru. Nejvyšší počet bodů, jichž bylo možno dosíci: 23. 

Ve skupině 1. na prvém místě jednota Statenice 22 body. Na druhém místě Hostivice 
18 bodů, na třetím Troja 16 b. 

Naše ženy umístily se z 10 jednot na místě třetím 16 bodů. Důkaz, že muži i ženy šli 
k závodům s chutí a nadšením. Sbor soudcovský uznal též nové písně co do myšlenkového 
obsahu i zpěvnosti za dílo zdařilé (Viz. Sokol. list župy podbělohorské čís. 6 roč. XVIII. 
str. 52). 

Při veřejném cvičení jednoty naší dne 9. září přítomen byl též autor obou písní, učitel 
a hudeb. skladatel V. Počkay a požádán podepsaným, aby vlastní rukou vepsal úryvek do 
knihy pamětní, což se také na předcházející stránce stalo. Stůj zde i text obou písní: 

Osvobozenská. 

1. 
Vesele, bratři, pějme 
nechť písně zvučí kol – 
ať hlahol rozléhá se 
nad stráň i v tichá dol. 

2. 
Zpívali předci naši, 
leč píseň tlumil vzdech – 
volným byl národ drahý, 
kéž volným je zas Čech! 

3. 
Po třistaletém jařmu 
k svobodě národ spěl – 
pomstěna Hora Bílá, 
radostně Čech si pěl. 

4. 
Obětí bylo mnoho 
v zápasu o volnost, 
však zvítězila přece 
ta česká nezdolnost. 

5. 
Dnes hlásat můžem písní, 
vlast svobodna je zas 
a s písní na rtech půjdem 
ji hájit v každý čas. 

6. 
Nuž tedy, bratři, pějme, 
volna je naše vlast, 
ji písní oslavovat 
o jaká, bratři, slast! 

F. P. 30. 3. 1923 
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Pod perutí Sokola. 

My jsme dcery volné vlasti, 
kterou vřele milujem – 
a pro její povznesení 
pracovati slibujem. 

Naši bratři život dali 
za svobodu vlasti své, 
činy svými dokázali 
že se národ volným zve. 

Z poroby a otročiny 
k svobodě nás povznesly, 
za ta naše stará práva 
oběť vlasti přinesli. 

I my, dcery volné vlasti, 
hajme drahou svobodu 
volnost, rovnost i bratrství 
uchovejme národu. 

Vychovati zdravý dorost 
k posílení národa, 
svatou naší povinností 
drahá-li nám svoboda. 

Sražme pevné s bratry šiky 
pod perutí Sokola, 
žádná moc pak na tom světě 
drahý národ nezdolá! 

13. 4. 1923 

Hostivice 28. září 1923. Frant. Pechlát, učitel, t. č. vzdělavatel 

 

V neděli dne 3. června súčastnila se jednota naše se svými žáky v počtu 20 župního 
výletu žactva sokolské župy Podbělohorské do krásného údolí u Vodochod. Žactvo vedli bři 
Mach Boh. a Kohoutek Jan. 

Týž den konala sestra Jandusová výlet se žákyněma počtu 30 celodenní výlet do 
údolí Šárky a Podbaby. 

Při cvičení ve dni 11. a 12. června konány proslovy před šikem. Přednášel bratr 
vzdělavatel Frant. Pechlát „O sokolské vytrvalosti“. Přítomno 11 mužů, 10 žen a 43 do-
rostu. 

Dne 22. června konána přednáška před šikem při cvičení mužů a dorostu: „O popra-
vě českých pánů“, přednášel br. vzdělavatel a přítomno bylo 15 mužů a 19 dorostu. 

Dne 23. června večer o 8. hodině zavěšena byla v malém sále tělocvičny podobizna 
zemřelého pana učitele Františka Jos. Pelze, skladatele sokolské hymny „Lví silou“. 
O životě, působení jeho promluvil br. vzdělavatel František Pechlát. Účastníků bylo celkem 
60 osob. 

Veřejné proslovy při cvičení pořádány byly vzděl. sborem ve dni 10. a 11. července 
„Výchova sokolská“. Přítomno bylo 12 mužů, 8 žen a 41 dorostu. 

Při cvičení dne 16. a 17. července pořádán proslov „Josef Jungmann, jeho život 
a působení“. Přednášel bratr vzdělavatel. Přítomno bylo celkem 13 mužů, 5 žen, 42 doros-
tu a 26 žáků. 

Dramatický odbor uspořádal v sobotu dne 14. července divadelní představení „Jede-
nácté přikázání“ od Fr. Šamberka. Přítomno bylo malý počet návštěvníků, jen asi celkem 
160 osob. Hmotný zisk nebyl žádný. 

Vzdělávací sbor Sokola uspořádal oslavu památky Mistra Jana Husa dne 6. července 
v osm hodin večer v tělocvičně s bohatým pořadem zpěvu a básní. Do pořadu zahrnuta též 
přednáška br. Dr. Karla Stránského, žup. jednatele O památce M. Jana Husa. Předvedeno 
též šest živých obrazů z doby M. Jana Husa. Obrazy předvedl cvičitelský sbor jednoty. 
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Obrazy byly pěkně provedeny a zanechaly v očích diváků dobrý dojem. Obrazy 
nastudoval br. vzděl. Frant. Pechlát.  

Přítomno bylo celkem asi 300 osob. 

V měsíci srpnu předneseny před šikem mužů a žen proslovy „Vzpomínka na Tyrše“, 
„Tyršův dům“ a „Krvavý sněm r. 1517“.7 Přítomno bylo 41 mužů, 18 žen a 111 dorostu. 

Dne 19. srpna konána vycházka do obory Hvězda u Prahy. Účastníků bylo 12 doros-
tenek a 1 žena. 

V neděli dne 22. července 1923 súčastnila se jednota naše veřejného cvičení jednota 
Sokol v Hostouni. Na cvičení bralo podílu 18 bratří a 6 dorostenců.  

Veřejné cvičení  

Sokola provedeno bylo se zdarem v neděli dne 9. září 1923 ve 3 hodiny odpoledne na 
prostorném cvičišti u Sokolovny. Před zahájením cvičení promluvil zástupce župy br. Jeřá-
bek z Dejvic „O sokolstvu“. Cvičení zahájeno cvičením skupinových prostných 74 žáků 
a žákyň. Pak cvičilo 30 dorostenců prostná s tyčemi. 

 

V měsíci říjnu 1923 připadly 50. narozeniny našeho milého starosty sokolské župy 
Podbělohorské bratra Karla Schwarze. Ku oslavě tohoto dne usneslo se předsednictvo 
a výbor župy pořádati v soboru dne 3. listopadu t. r. slavnostní akademii v sokolovně 
Praha III. 

Při této akademii odevzdáno na památku br. starostovi od jednotlivců, jednot i celé 
župy více krásných adres a darů. Proneseny případné proslovy a přání. Za V. okrsek naší 
župy pronesl pozdrav bratr důvěrník Jan Kohoutek z Hostivice. 

Přejeme všichni mnoho zdraví a zdaru bratru starostovi župy v nové padesátce. 

Mnohá léta živio! 

V měsíci říjnu pořádal br. vzdělávatel bratr František Pechlát rozhovory se žactvem 
jednoty „O národa osvobození“, přítomno bylo celkem přes 70 účastníků. 

V den 28. října, den svobody, uspořádal dramatický odbor Sokola divadelní 
představení „Pro zlatý poklad republiky“. Před zahájením představení přednesl případný 
proslov br. říd. učitel Alois Geltner. Přítomno bylo přes 300 osob. 

16. listopadu konán proslov „O kázni sokolské“, přítomno bylo 22 dorostenek. 

Dne 19. – 20. listopadu konán proslov „Jindřich Fügner“, přítomno bylo 10 mužů 
a 16 žen. 

Dne 11. listopadu konaly dorostenky vycházku do jednoty v Bohnicích. Přítomno bylo 
23 dorostenek za vedení sestry Heleny Tittelbachové. 

Dne 15. listopadu rozhovor se žactvem. 

V den 15. prosince divadlo: „Sdružení ruských vysokoškolských studentů“, zpěv 
a hudba. Účast asi 70 účastníků. 

                                                 
7  Krvavý sněm je opět chybně datován. 
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Dne 26. prosince divadelní představení „Dvojí vina neb Dítě lesa“. Účast asi 
320 osob. 

Dne 31. prosince zábavný večer: hudba, zpěv, přednesy vhodných kupletů. Účast 
byla celkem asi 200 osob. 

 

 

1924. 

Slibný počátek sokolské práce v tomto novém roce učinil náš sbor vzdělávací 
společně se sborem cvičitelským uspořádáním Šibřinek, druhých to v naší nové tělocvičně. 
V sobotu dne 5. ledna v osm hodin večer octla se naše tělocvična ve slavnostním rouchu 
šibřinek „Jako v pohádce“. Neúnavný a vždy velice pracovitý bratr vzdělávací František 
Pechlát svým zdařilým malířským uměním vyzdobil zde naši tělocvičnu jako v pohádkách. 
Ostatní bratři i sestry přičinili se o výzdobu chvojí a květinami. Veliká návštěvy obecenstva 
v pěkných rázu odpovídajících maskách proměnila naši tělocvičnu na tento večer v skutku 
v pohádku. Pěknou půlnoční scénu sestavenou br. Pechlátem zdařile provedl náš 
dramatický kroužek. Řízná hudba bratra Antonína Rybáře rozproudila veselou zábavu 
a dobrou náladu v našem obecenstvu. Šibřinky sokolské stávají se milou a hledanou 
zábavou našeho členstva i všech příznivců Sokolstva. Staré české přísloví praví: „Veselá 
mysl, půl zdraví!“ 

Poslední valná hromada Družstva pro postavení tělocvičny Sokolu v Hostivici. 

Když Sokol postavil svojí tělocvičnu a převzal všecku činnost Družstva na sebe, bylo 
uznáno další vedení tohoto za zbytečné. Svolána byla dvakráte valná hromada Družstva, 
by práci ukončila. Valná hromada se po dvojím svolání nesešla ku platnému usnášení. Byla 
svolána po třetí na neděli dne 27. ledna 1924 ve 2 hodiny odpoledne do sokolovny. Sešlo 
se 34 členů a zahájena valná hromada br. předsedou Václavem Tomkem. Podány zprávy 
činovníků a jednáno o návrhu výboru o rozejití se Družstva. Návrh všemi hlasy schválen. 
Podána o tomto usnesení zpráva okresní správě politické v Kladně a tak po 10leté činnosti 
zakončena činnost spolku. Zbývající částku peněz v obnosu Kč 596,40 usneseno dáti 
Sokolu, jak nařizují stanovy spolku. 
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Dne 25. dubna 1924 došlo vyrozumění, že Zemská správa politická v Praze 
dobrovolné rozejití spolku vzala ku vědomosti. Zároveň pak nařízení, by toto bylo ohlášeno 
v Úředním listě. 

Prohlášení toto pak uveřejněno v Úředním listu Republiky Československé dne 
1. června 1924 číslo 125, strana 3834. 

Tímto činnost Družstva ukončena. 

Valná hromada  

tělocvičné jednoty Sokol konala se v neděli dne 27. ledna 1924 ve 3 hodiny odpoledne 
v tělocvičně za přítomnosti […] bratří a […] sester. Za předsednictvo župy přítomen byl 
bratr župní pokladník Karel Herynk. 

Schůzi zahájil a řídil br. starosta Tom. Chlupatý. Podány zprávy činovníků, které byly 
vesměs pečlivě upraveny a přinesly členstvu pravé poznání života jednoty jak prospěchu 
tělocvičného, mravního, vzdělávacího tak i hmotného. 

Volby pro nastávající roční období provedeny takto:  
starostou zvolen br. Tomáš Chlupatý, 
náměstkem br. Václav Tomek z Jenečka, 
náčelníkem br. Bohumil Mach, 
náčelnicí sestra Helena Tittelbachová, 
vzdělavatelem br. František Pechlát. 
Členové výboru: Pechlát František, Kohoutek Jan, Houška Karel, Horešovský Josef, 

Hacker František, Hakl Antonín, Hyml Ferdinand, Arnold Pavel, Nerad Bohumil, Kubr 
Václav, Jandusová Antonie, Houšková Anežka. 

Po vykonaných volbách promluvil ku členstvu zástupce předsednictva župního 
o životě sokolském, o všech připravovaných podnicích Sokolstva v tomto roce. Nadšená 
a přesvědčující jeho slova byla vyslechnuta s velkou pozorností. 

Po tomto byla valná hromada doslovem bratra starosty ukončena. 

 

V pondělí dne 21. ledna konán proslov před šikem mužů a 23. ledna před šikem žen: 
„Povzbuzení ku nové činnosti vzdělávací“. Přednášel br. vzdělavatel Fr. Pechlát. 

Dne 4. a 5. února vzpomenuto před šikem žen a mužů dne 50letého výročí založení 
časopisu „Sokol“. 

Dne 25. a 26. února vzpomenuto památného dne 100. narozenin slavného 
hudebního skladatele Bedřicha Smetany před šikem žen, mužů a dorostu. 

Dne 6. a 10. března vzpomenuto před šikem při cvičení dorostu, žen i mužů 
narozenin našeho presidenta Tom. G. Masaryka. 

Dne 17. a 18. března vzpomenuto památky výročního dne smrti prvního starosty 
Č. O. S. br. Dr. Jana Podlipného. 

Dne 9. března konána přednáška se světelnými obrazy: „Dějiny české do roku 1306“. 
Přítomno bylo mnoho dítek i dospělých. Přednášel br. vzdělavatel Fr. Pechlát. 

Dne 24. a 25. března konána přednáška členstvu cvičícímu na théma: „Jan Amos 
Komenský a jeho snahy tělocvičné“. 
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Dne 18. března přednášel bratr Kohoutek Jan před shromážděným dorostem na 
théma: „Vzpomínky a založení Sokola v Hostivici“. Přednáška vyslechnuta s velkou 
pozorností. 

V pondělí dne 31. března ve 3 hodiny ráno zemřel v nejkrásnějším věku mládí náš 
nadějný a milý bratr Josef Nitka z Hostivice. Pohřeb jeho konal se ve středu dne 2. dubna 
1924 ve dvě hodiny odpoledne. Členstvo súčastnilo se jeho pohřbu v obleku občanském 
v hojném počtu. Budiž čest památce jeho zachována. 

Dne 2. a 4. dubna konány proslovy „O tykání v Sokole“, „o poměru členstva mezi 
sebou v životě spolkovém“. 

V sobotu dne 5. dubna provedena zde v tělocvičně v rámci oslav Smetanových 
zpěváckým spolkem Hvězda z Liboce a filharmonie z Kladna péčí Sokola v Liboci opera 
Hubička od B. Smetany. Provedení bylo pěkné, návštěva hojná. 

Ve dny 11. a 14. dubna vzpomenuto památného dne „Přísahy národa v den 
18. 4. 1918“ před šikem členstva a dorostu. 

Dne 15. dubna konán proslov před šikem žen a dorostenek na théma „Úcta ku práci“. 
Br. vzděl. Pechlát. 

Čteno z knihy „Deník mladého člověka“ a postupně při cvičení dorostu vykládán řád 
dorostu. Řídil br. vzdělavatel. 

Ve dny 5. a 6. května konána vzpomínka proslovy na našeho prvního ministra naší 
armády M. R. Štefánika. 

Při cvičení ve dny 12. a 13. května vzpomenuto 50letého úmrtí Vítězslava Hálka. 

Ve dny 14. května vzpomenuto památky Josefa Mánesa a jeho práce. 

Dne 15. května konán členský přátelský večer. Hudba, zpěv a recitace. Ženy sehrály 
divadelní hru: „Zlaté srdéčko české“. 

Sokolská škola pro nové členy konána ve dni 5. a 12. května. Přednášeli jednotlivé 
statě bratři a sestry: Pechlát František, Tittelbachová Helena, Jandusová Antonie a Kohou-
tek Jan. Školu navštěvovalo 13 žen a 9 mužů. 

Dne 28. května skládali bratři a sestry, jež prošli sokolskou školou, do rukou bratra 
místostarosty V. Tomka slib sokolský. Po složení slibu konán zábavný večer spojený 
s ukázkami některých cvičení prostných mužů, žen a dorostu. Přítomno bylo celkem asi 
70 osob. 

Župní výlet jarní do Klecan dne 11. května 1924. 

Starobylá ves Klecany nad Vltavou jest v mírné kotlině rozložená, obklopená kolem 
ovocnými sady, lipové a kaštanové stromořadí zdobí cesty kolem. Zde v tichu kaplanoval 
náš spisovatel povídkář Václav Beneš Třebízský. 

Tam do tohoto utěšeného  kraje uvedla župa naše členstvo své pěti proudy z okrsků 
našich, aby na silnici Klecany – Přemýšlení provedly jednoty naše závod ve zpěvu 
sborovém pochodovém, jakož i závody trubačských sborů v hudbě. Závoděním tímto má 
se členstvo povzbuditi ku pěstování zpěvu pochodového, správného rytmu a vhodné volbě 
písní. Výletu súčastnilo se 730 mužů, 425 žen. Z jednoty naší súčastnilo se […] 
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Výsledek závodů byl ve zpěvu tento: Ve skupině I. jednoty Statenice. Ve skupině II. 
jednota Hostivice. Ve skupině III mimo soutěž 1. Praha III., 2. Dejvice, 3. Bubeneč. 

Hostivice měla zase tento rok svojí vlastní novou píseň, kterou složil br. Fr. Pechlát. 
Nápěv br. Václav Počkay učitel z Prahy. 

Po dokonání závodů ve zpěvu a hudbě sborů trubačských rozproudila se milá nenu-
cená zábava na připraveném místě v zahradě a na louce kolem zelení stromů obklopené. 
Vyměřený čas rychle uplynul a museli jsme se vrátiti do svých domovů. Vzpomínáme. 

 

Ku předu bratři s nadšením sokolským krokem jděme 
až k metě naší nejvyšší tam prapor zabodněme. 
Nechť vlaje volně nad zemí zbavené staletých pout. 
/:My buďme strážci svobody, chceme-li Sokoly slout:/ 
 
Nuž bratři stůjme na stráži, záludně orel krouží, 
svobodu vzíti národu opět ten dravec touží. 
Svým zrakem bystrým sokolím vlast každý před vrahem chraň, 
/:a kdyby třeba bylo snad, statečně pozvedni zbraň:/ 
 
Však nesmí osmý listopad již nikdy více býti 
a o porážce národa nepřítel nesmí sníti. 
Je Bílá Hora pomstěna, nepřišla svoboda v zmar, 
/:našemu státu českému voláme sokolské zdar:/ 

Vepsal Kohoutek 

Župního výletu do Klecan dne 11. května súčastnilo se za jednotu naší celkem 20 žen 
a 11 mužů. 
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Oslava 100. výročí narozenin Bedřicha Smetany uspořádána byla vzdělávacím sborem 
jednoty naší v sobotu dne 31. května 1924 v osm hodin večer v tělocvičně s bohatým 
programem. S velikou ochotou účinkoval zpěv. spolek „Lípa“ z Unhoště a naši ochotníci ze 
Sokola. Pořad obsahoval celkem 19 čísel hudby a zpěvů vybraných z děl Smetanových. 
Proslov o Smetanovi přednesl náš neúnavný bratr vzdělavatel Frant. Pechlát. Ku zakončení 
večera předvedeny na jevišti živé obrazy: Rozmysli si Mařenko, Věrné milování, 
Ukolébavka, Libuše a Dalibor. Obrazy doprovázeny hudebním doprovodem. Provedení 
celého pořadu bylo velice zdařilé. Pokladně spolkové odvedeno 141,37 Kč dobrovolného 
vstupného. 

V neděli dne 8. června ve 2 hodiny odpoledne uspořádal sbor cvičitelský v sále 
tělocvičny „Žákovskou besídku“. Pořad obsahoval čísla tělocvičná, hry, recitace. Ku konci 
pořadu předvedena humoreska veršem „Není koza jako koza“ s 18 promítanými obrazy. 
Besídka byla dosti četně navštívena a jednotlivá čísla pořadu sledována s plným zájmem. 

1. září konán proslov před šikem „Život paní Renaty Tyršové“. 

Dne 15. září v pondělí konán proslov před šikem žen […] 

Dne 16. září v úterý proslov před šikem mužů na thema: „Jan Žižka před Prahou 
1421“. 

Dne 20. září uspořádal sbor vzdělávací a sbor cvičitelský oslavný večer Renaty 
Tyršové. Pořad sestával z veřejné přednášky o životě a zásluhách oslavenky, dále z čísel 
cvičebních a vhodných proslovů. Večer byl hojně navštíven a přednáška byla poutavě 
sledována. Na zdar! 

Dne 23. září uspořádal bratr vzdělavatel vhodný proslov ku bratrům, kteří odcházejí 
tento rok ku konání své povinnosti vojenské dne 1. října 1924. 

Na základě nařízení Č. O. S. svolal správní výbor Sokola mimořádnou valnou 
hromadu ve čtvrtek dne 25. září 1924 v 7 hod. večer v sokolovně. Provedeny volby 
zástupců župy Podbělohorské na valný sjezd Č. O. S., jež má se konati ve dni 7. a 8. pro-
since 1924 v Praze. Účast na této valné hromadě byla velice slabá. Ještě v poslední době 
museli se členové sháněti, by byl potřebný počet ku hlasování. Mnoho našich členů 
nestará se o život sokolský. 

Dne 29. září vzpomenuto před šikem při cvičení prvních bojovníků za naši 
samostatnost a za svobodu národa československého. 

Dne 6. října konán proslov před šikem žen „Co znamená jsem Sokolice“. Přednesla 
sestra Hela Tittelbachová. 

Dne 7. října konán proslov před šikem na théma: „Vzpomínka na dr. Julia Gregra“. 

 

K uctění památky 500. výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova uspořádal Sokol dne 
11. října 1924 v 8 hodin večer v sokolovně slavnost s tímto pořadem: 
1. Slavnostní smíšený sbor – mužský a ženský pěvecký sbor. 
2. Jan Žižka z Trocnova – br. vzdělavatel Fr. Pechlát. 
3. J. S. Machar: Matka Žižkova – recitace s. Tittelbachová. 
4. Kdo jste Boží bojovníci – mužský pěv. kroužek. 
5. Sv. Čech: Žižka před Prahou – báseň br. Jos. Kohoutek. 
6. Prostná s tyčemi – dorostenci. 
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7. Prostná a obručí – dorostenky. 
8. Prostná – muži. 
9. Prostná taneční – ženy. 
10. Bývali Čechové – zpěv společný. 

Návštěva tohoto večera byla hojná. 

 

Tento měsíc konána byla schůze sboru vzdělávacího a sboru cvičitelského a ujedná-
no, by za souhlasu správního jednoty na letním cvičišti zasazen byl Žižkův dub. 

Dne 24. října a 27. října konány proslovy před šikem při cvičení „O významu dne 
28. října“. 

 

Sdružené spolky a organisace v Hostivici uspořádaly pod záštitou obecního 
zastupitelstva v Hostivici slavnost prohlášení naší samostatnosti den 28. října v úterý dne 
28. října 19258 s tímto pořadem. 

V 10 hod. dopoledne seřadění průvodu na letním cvičišti sokolovny, průvod obcí ku 
staré škole. Zde zahájí slavnost pěvecký kroužek sborem „Chorál českého národa“. Řeč 
o významu státní vlajky. Rozvinutí vlajky. Přísaha občanů republice. Odevzdání vlajky. 
Průvod ku pomníku padlých. Proslov o významu 28. října. Položení věnců a květin ku 
pomníku ku poctě padlých. Zahrání státní hymny a rozchod. 

Nepříznivé deštivé počasí tuto slavnost částečně znemožnilo. Konala se tudíž prvá 
část pořadu v sokolovně. Pak odebral se průvod ku pomníku na náves, kde byl proslov 
o významu 28. října a položeny byly květiny a věnce ku poctě našich padlých. 

Tím byla slavnost ukončena. 

 

V neděli dne 26. října v 8 hodin večer sehrál dramatický kroužek Sokola v tělocvičně 
divadelní představení „Otec Božího Lidu“. Tato historická hra provedena zdařile v rámci 
oslav 500 jubilea Jana Žižky z Trocnova. Režii měl bratr František Vrzal. 

V měsíci listopadu konány byly proslovy před šikem při cvičení. 
Dne 4. listopadu „Sokol v životě veřejném“. 
Dne 5. listopadu „Sokolice v životě veřejném“. 
Dne 7. listopadu „Hrdinové od Hvězdy“. 
Dne 8. listopadu „Osmý listopad dnes a před třemi sty lety“. 
Dne 14. listopadu „Vzpomínka na Jindřicha Fügnera“. 
Dne 28. listopadu „Valný sjezd Č. O. S. a jeho význam pro Sokolstvo“. 

Dne 9. prosince konán proslov před šikem při cvičení mužů „O životě Josefa Mánesa“. 

Dne 15. a 19. prosince konána přednáška před šikem mužů a žen na théma: „Co by 
mělo být v činnosti sokolské“. 

V neděli dne 14. prosince ve 2 hodiny odpoledne uspořádal sbor cvičitelský spolu se 
sborem vzdělávacím pěknou Besídku žactva v tělocvičně. Pořad byl pečlivě uspořádán a ku 
konci provedeno žáky divadelní představení Budulínka bolí zoubek. Besídka těšila se hojné 
přízni obecenstva. 
                                                 
8  Správně má být r. 1924, oslava v roce 1925 je zapsána samostatně. 
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Dne 31. prosince uspořádal výbor Sokola přátelský večer na ukončení roku. Pořad 
sestával z čísel zpěvu, hudby a solových výstupů pod názvem „Nebe, peklo, ráj!“ Hudbu 
dodal kapelník Frant. Setenský. 

V neděli dne 21. prosince uspořádal vzděl. sbor přednášku se světelnými obrazy 
„Doba Husova, Žižkova a Jiřího z Poděbrad“. Přes 100 světelných obrazů. 

 

 

1925. 

V měsíci listopadu roku minulého sestaven byl šibřinkový výbor, jemuž dáno na 
starosti, by uspořádal v době tohoto masopustu šibřinky. Výbor tento sestával z bratrů 
a sester, jichž bylo celkem osm, a sice: Václav Nykles, Alois Saifrt, Václav Kubr, Ferd. 
Hyml, Frant. Kubr, Marie Mašková, M. J. Uiberlayová a Marta Hautová. Tento výbor 
uspořádal za předsednictví br. V. Nyklesa několik schůzí a vykonal všecky přípravné práce 
ku uspořádání šibřinek. Stanovena ku pořádání sobota dne 10. ledna 1925 v 8 hodin 
večer. Ráz šibřinek stanoven „Mumraj v pekle“. Dekorace upravena byla dle návrhu výboru 
dekoraterem K. Pečeným ze Smíchova.  

V sobotu dne 10. ledna po osmé hodině večer proměnil se sál naší tělocvičny 
v pekelný rej masek. Pozorovati bylo originelní masky čertů, čertic, šašků a mnoho jiných. 
Nenucená milá zábava rozproudila se ve všech místnostech. Zvláštní pozornosti těšila se 
pěkně provedená půlnoční scéna. Tance na tuto nacvičil a provedl bratr Antonín Ort 
z Jenče. Šibřinky byly dosti četně navštíveny a těší se vždy pozornosti našeho obecenstva. 
O dobrou a říznou hudbu v našem pekelném mumraji postaral se br. Ant. Rybář z Dra-
helčic. 

 

V měsíci lednu vykonal vzdělávací odbor tyto proslovy při cvičení: 
5. ledna pro členstvo mužů proslov: „Povzbuzení ku nové činnosti v novém r. 1925“. 
12. ledna pro ženy opakován proslov tento. 
12. ledna pro přítomné členstvo proslov: „Vzpomínka na br. Jana Čapka“. 
19. ledna proslov před šikem žen: „Vzpomínka na Boženu Němcovou“. Tato vzpomínka 
opakována i dorostenkám. 
Dne 20. ledna vzpomenuto před šikem mužů a dorostenců památky českého zasloužilého 
muže Josefa Baráka. 
Dne 26. ledna přednesena vzpomínka památky hudebního skladatele Viléma Blodka. 
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Dne 2. února konáno biografické představení pro školní dítky s tímto pořadem: 
„V zemi lidojedů v Africe“. „Zpracování dřeva“, přírodní snímek a veselohra „v Noemově 
arše“. 

Při cvičení mužů dne 3. února konán proslov „Paže tuž, vlasti služ“. Tentýž proslov 
opakován též pro dorost. Přednesl br. náčelník Jiří Geltner. 

 

Valná hromada Sokola konala se v neděli dne 15. února 1925 ve 3 hodiny odpoledne 
v tělocvičně za účasti 47 členů. Za předsednictvo župní přítomni byli bratři Bilín Jaroslav 
a V. Přibík, župní vzdělavatel. Valnou hromadu řídil br. starosta Tom. Chlupatý. Zprávy 
činovníků byly podány a po vysvětlení daných dotazů schváleny. Volby činovníků pro nové 
období tohoto roku provedeny byly jednohlasně dle návrhu k tomu zvolené komise. 
Zvoleni jsou: 

starostou br. Tomáš Chlupatý, 
náměstkem starosty br. Václav Tomek, 
náčelníkem bratr Jiří Geltner, 
náčelnicí sestra Helena Tittelbachová, 
vzdělavatelem br. František Pechlát. 
Výbor: br. Antonín Hakl, br. František Hacker, br. Josef Bartoš, br. Jan Kohoutek, 

br. Alois Saifrt, br. Josef Kohoutek, sestra Antonie Jandusová, br. Matěj Tůma, br. Franti-
šek Vrzal. 

Náhradníci: br. Pavel Arnold, s. Anna Horáková, br. Antonín Čemus, s. Marta 
Hautová. 

Přehlížitelé účtů bři: Alois Geltner a Ant. Vlček. 

Po tomto promluvili bři zástupci župy ku členstvu vhodné referáty o práci v župě 
a v Sokolstvu. Vhodným doslovem bratra starosty byla pak valná hromada ukončena. 

 

Dne 16. února při cvičení žen a dorostenek vzpomenuto památky velkého básníka 
Svatopluka Čecha. 

Dne 17. února při cvičení mužů a dorostu vzpomenuto památky Tomáše Černého. 

Dne 15. února při valné hromadě Sokola promluvil bratr Bilín o přípravách a župním 
sletu župy Podbělohorské. 

Dne 24. února vzpomenuto před šikem mužů a dorostenců „Založení Sokola“. 

Dne 3. a 4. března promluveno před šikem členstva o hesle „Ni zisk, ni slávu“. 

Dne 10. a 16. března vzpomenuto památky prvního starosty České Obce Sokolské 
br. Dr. Jana Podlipného. 

Dne 17. a 18. března promluveno o zavedení tykání v Sokole. 

Při cvičení dne 20. a 23. března promluveno o naší činnosti pro nás. 

Dne 8. března súčastnilo se členstvo jednoty vycházky do Kyšic. Tam přítomni byli 
okrskové besídce. 
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Tělocvičná jednota Sokol v Hostivici oslavila 75. narozeniny našeho presidenta 
Tomáše G. Masaryka v sobotu dne 7. března 1925 v 8 hod. večer v sokolovně. 

Pořad. 

1. B. Smetana: Předehra z opery Libuše – hudební kroužek. 
2. K. Bendl: Chorál národa českého – pěvecký kroužek. 
3. Přednáška T. G. Masaryk a jeho dílo se světelnými obrazy; přednesl vzděl. Fr. Pech-

lát, obrazy promítal br. Josef Kohoutek, t. č. operater biografu. 
4. B. Smetana: Věno – pěvecký kroužek. 
5. B. Smetana: Fantazie z opery Hubička – hud. kroužek. 
6. Recitace: přednesla sestra Helena Tittelbachová. 
7. Národní hymny – hudební kroužek. 

Hudbu řídil bratr Antonín Čemus. Zpěv pěveckého sboru br. Alois Saifrt. Veškeré 
uspořádání oslavného večera řídil sbor vzdělávací. Návštěva byla uspokojivá asi 300 osob. 

Okrašlovací spolek v Hostivici uspořádal v tělocvičně Sokola veřejnou přednášku 
„Krásy našeho domova“ v sobotu dne 14. března. Přednáška byla provázena 120 obrazy 
světelnými. Přednášel prof. Jedlička-Brodský jednatel svazu okrašlovacích spolků v Če-
chách. Přednáška byla zajímavá a vyslechnuta byla s velkou pozorností. Účastníků bylo 
hojně. Tento první podnik nově založeného spolku se zdařil ku spokojenosti vedoucích. 

Vzdělávací sbor Sokola uspořádal v sobotu dne 28. března 1925 v 8 h. večer 
v sokolovně veřejnou přednášku „Jan A. Komenský, učitel národů“. Přednášel br. vzděla-
vatel Frant. Pechlát. Přednáška byla provázena 90 světelnými obrazy. Účast byla poměrně 
malá, asi celkem 50 osob. 

V neděli dne 29. března ve 3 hod. odpoledne byla tato přednáška opakována pro 
školní dítky. Připojena byla ještě pohádka s obrázky „Princezna Zlatovláska“. 

Dramatický kroužek Sokola provedl v neděli dne 5. dubna v osm hodin večer divadel-
ní představení. Hrálo se u nás v Sokole po druhé „Pražské švadlenky“ za vedení režie 
br. Frant. Vrzala. Představení provedeno dobře a byla dosti silná návštěva obecenstva, 
takže i hmotný úspěch byl uspokojivý. 

V neděli dne 12. dubna předveden byl v bio Sokol pěkný český film „Děvče z hor“ dle 
románu Boh. Zahradníka-Brodského. 

V pondělí velikonoční dne 13. dubna v 8 hod. večer uspořádal správní výbor Sokola 
Rytmický a taneční večer v tělocvičně. 

Pořad: 
1. Proslov: přednesl br. Alois Saifrt. 
2. Turecká dívka a paňácou – dor. Bláža Najmanová. 
3. Cikánský tanec, balet – s. Anežka Závorová a br. Ant. Ort. 
4. Variace dvanácti měsíců, balet – dorostenky Sokola. 
5. Tanec pierotů – s. M. Hackerová a br. Ant. Ort. 
6. Francouzský tanec (Randez-vous) – dor. Boža Čermáková a V. Závora. 
7. Tanečnice – členka baletního souboru z Prahy. 
8. Klassická variace – žák baletního mistra Renislavského. 
9. Cukrová panenka a čokoládový panáček, provedli br. Ant. Ort a s. Frant. Ortová 
10. Rhapsodie – balet – bratr Ant. Ort a žák bal. školy z Prahy. 
11. Fantasie – balet – bratr Ant. Ort a žák bal. školy z Prahy. 
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Veškerá čísla pořadu byla pěkně provedena a obecenstvu se líbila, zvláště cikánský 
tanec a Francouzský tanec. Tato dvě čísla na všeobecnou žádost musela být opakována. 

Veškeré baletní sbory nacvičil s velikou trpělivostí bratr Antonín Ort. Hudbu obstaral 
hudební kroužek za vedení br. Čemuse. 

Návštěva byla poměrně slabá, naše obecenstvo nemá plné pochopení pro věci krásné 
a vzdělávací. Bylo vysloveno přání, by pořad večera se ještě jednou v sokolovně opakoval. 

Přání toto splněno v sobotu dne 16. května, kdy po osmé hodině večer tento 
rytmický večer s malým změněným pořadem opakován. Úspěch byl pěkný, jak v prove-
dení, tak i v návštěvě. 

 

V úterý dne 21. dubna 1925 zemřel v blízkém Sobíně zakládající člen jednoty naší 
bratr Jan Novák, rolník. Zesnulý byl jeden z těch, jež jednotu založili a vždy snahy a roz-
mach jednoty jak morálně tak i hmotně podporoval. Pohřbu jeho, jež konal se dne 
23. dubna dopoledne súčastnilo se členstvo v obleku občanském a šest bratří v kroji jako 
čestná stráž kolem rakve. Vděčná vzpomínka buď Tobě zachována. 

V. okrsek sokolské župy Podbělohorské uspořádal v neděli dne 3. května 1925 
okrskový celodenní výlet do Unhoště a okolí Kačáku přes Nouzov do Velkých Kyšic, kde 
bratrská jednota Sokol otvírala ve 3 hod. odpoledne novou svoji tělocvičnu. Po vykonaném 
odevzdání tělocvičny konána na letním cvičišti tělocvičná Beseda. Z jednoty naší súčastnili 
se cvičení muži, ženy, dorost mužský i ženský. Též více členstva súčastnilo se výletu i slav-
nosti v Kyšicích. 

Místní odbor Národní jednoty Severočeské v Hostivici konal v sokolovně veřejnou 
přednášku v sobotu dne 9. května v 8 hodin večer „O životě českých menšin“ s promítá-
ním příslušných k tomu obrazů. Přítomno celkem asi 30 osob a přes 70 dítek. 

Učitelský sbor a výbor Sokola uspořádal v sobotu dne 23. května 1925 v Sokolovně 
v 8 hodin večer Koncert Bakulových Zpěváků s tímto pořadem: 
B. Smetana: Přiletěly vlaštovičky. Hlásej ptáčku. 
B. Smetana: Rolnická. 
B. Pokorný: Boleráz. Osiřelo dítě. Teče voda. 
J. Vobořil: Lamentace. 
O Hilmera. Neťukej. 
A. Palla: Vrták.  
Jos. Křička: Měla babka. 
Jos. Křička: Vyletěla holubička. Kam ty jedeš. 

Provedení tohoto programu bylo pěkné a některé písně měly krásný úspěch a půso-
bily na duši i srdce přítomných velice. 

Odpoledne ve 4 hodiny konal se tento koncert pro školní dítky z Hostivice a okolí. 
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Tvůj dům – náš hrad 

Památce dne otevření Tyršova domu v Praze 24. května 1925. 

Československá Obec Sokolská dokonala veliké dílo přestavbu Tyršova domu v Praze. 
Již dávno pociťována potřeba, by Sokolstvo mělo svůj vlastní dům, kde umístěny by byly 
veškeré potřebné sokolské tělocvičny, školy sokolské a úřadovny sokolské. Zakoupením 
Michnova paláce na Malé straně, jeho přestavbou a přístavbou nové tělocvičny splněno 
přání toto a Sokolstvu dostalo svého vlastního ústředí. 

Den otevření Tyršova domu stal se velkým svátkem Sokolstva. Uspořádán byl 
velkolepý sokolský průvod z ulic Král. Vinohradů do Tyršova domu. Tohoto průvodu 
súčastnilo se 392 dorostenců a 410 dorostenek, 16 hudebních sborů sokolských a 8 090 
členů v kroji. Dále 1 714 žen v kroji cvičebním a 21 žen v novém kroji slavnostním. Táboru 
sokolského na dvoře Tyršova domu pořádaného súčastnilo se celkem asi 15 000 osob. 

Slavnosti byl přítomen též president republiky, zástupcové vlády, vojska, zástupci 
i jiných států a zástupci jiných tělocvičných sdružení. Tyršův dům svému účeli odevzdal 
krásným proslovem starosta Č. O. S. dr. Jos. Scheiner. 

Z jednoty naší přítomno bylo slavnosti 9 bratří a 5 sester v kroji a více ještě v obleku 
občanském. 

 

Již v roce minulém upravováno bylo letní cvičiště u sokolovny. Následkem stálých 
dešťů byla tato práce nedokončena. Počátkem měsíce května tohoto roku byla tato práce 
obnovena a přičiněním bratrů a sester dobré vůle za řízení neúnavného bratra Pechláta 
počátkem měsíce června ukončena. 

Na nově upraveném cvičišti uspořádal sbor cvičitelský veřejné cvičení v neděli dne 
7. června 1925 ve 3 hod. odpoledne s tímto pořadem: 
1. Vztyčení státní vlajky. 
2. Žáci a žačky – společná prostná. 
3. Žáci a žačky – hry a štafetový běh. 
4. Žačky – prostná. 
5. Dorostenci – nářadí. 
6. Ženy – nářadí. 
7. Muži – nářadí. 
8. Dorostenky – kroužky. 
9. Dorostenci – prostná. 
10. Ženy – prostná. 
11. Muži – prostná. 
12. Ženy a dorostenky – rytmická rej „Na paloučku“. 
13. Společný nástup a odchod za zpěvu písně: „Ku předu bratři s nadšením“. 

Při vztýčení státní vlajky promluvil „O státní vlajce a jejím významu“ br. B. Krejčí 
z Prahy Podbaby. 

Úpravu státní vlajky obstaral br. Pechlát. Stožár na vlajku a jeho úpravu daroval 
br. Ant. Hakl. 
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Krásný slunný den umožnil nám četnou návštěvu cvičení obecenstva místního i okolí. 
Cvičení samo provedeno dle úsudku znalců s dobrým úspěchem. Zvláště zamlouvala se 
čísla pořadu: Dorostenci prostná a rytmická rej „Na paloučku“. 

Ku předu – Na prej! 

 

Sokolská župa Podbělohorská uspořádala v pořadu svého župního sletu den žactva 
a dorostu dne 14. června na vojenském hřišti v Praze-Dejvicích „na Růžku“. Z jednoty naší 
súčastnilo se tohoto vystoupení 14 žáků, […] žaček, 18 dorostenců a 13 dorostenek. 
Cvičení byla vzorně provedena, bohužel že počasí deštivé cvičení částečně poškodilo. 

V neděli dne 14. června oslavil místní sbor dobrovolných hasičů v Hostivici své 35 leté 
trvání. Konán průvod ze sokolovny ku pomníku padlých na návsi. Zde učiněna posmrtná 
památka a položení věnce. Návrat do sokolovny; zde cvičení sdružených hasičských sborů 
okrsku. Ku konci znázornění pohotovosti při vypuknutí požáru v místě. Večer pak ukončen 
veselicí v sokolovně. Z této hasičské slavnosti a cvičení uroben byl zvláštní film, jež byl 
několikrát v biografu Sokola ku radosti a pobavení p. t. obecenstva s úspěchem předvá-
děn. Na zdar! 

Župní veřejné cvičení 

sokolské župy Podbělohorské v neděli dne 21. června 1925 v Praze-Dejvicích na Růžku.  

Po úspěšném provedení cvičení žactva a dorostu v minulou neděli, usneseno 
v župním sboru cvičitelském, by pražské žactvo a dorost župy povinně cvičil v den župního 
sletu prostná. Jednoty venkovské súčastnily se cvičení nepovinně v hojném počtu. 

Pořad cvičení zahájen sokolským průvodem od sokolovny v Dejvicích, Havlíčkovou 
třídou na cvičiště. Přesné uspořádání, hojná účast Sokolů a všech složek členstva v župě 
byla překvapující pro obecenstvo. Průvodu súčastnilo se předsednictvo župy a mnozí 
hosté. Průvod zahájila četa jízdního Sokola počtem 24 jezdců, 15 praporů jednotlivých 
jednot, 480 mužů v kroji a 360 žen v úboru cvičebním. 

Veřejné cvičení. 
Prostná žactva cvičilo 660 žáků a žaček, 
prostná dorostenců – 259 dorostenců, 
prostná dorostenek – 247 dorostenek, 
prostná žen – 408 žen, 
prostná mužů – 400 mužů, 
prostná starších bratří 73. 

Krásným a přesným provedením cvičení všech složek členstva podala župa 
Podbělohorská zářný důkaz své neúnavné práce a přesného plnění povinností sokolských. 

Z jednoty naší súčastnilo se této slavnosti župy 5 mužů v kroji slavnostním. 9 mužů 
cvičilo prostná, 8 žen cvičilo prostná. Dále cvičilo 13 dorostenek a 18 dorostenců. 

 

V sobotu dne 27. června uspořádáno bylo v bio Sokol představení pro mládež s tímto 
pořadem: Červená Karkulka, pohádka. Jak Vašík dostal nohy. Příjezd presidenta 
Tom. G. Masaryka do Budějovic. 
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Ve čtvrtek dne 25. června 1925 uspořádalo členstvo jednoty za vedení cvičitelského 
sboru slavnostní večírek na oslavu 50letých narozenin našeho milého bratra vzdělavatele 
Františka Pechláta, učitele v Hostivici. Proslov k této oslavě přednesl žák a žákyně jednoty. 
Pak členstvo mu srdečně přálo dlouhé a šťastné doby jeho neúnavného života. Mnohá léta 
živio! 

Jako každý rok, tak i roku tohoto uspořádal vzdělávací sbor jednoty v památný den 
Husův v sobotu dne 4. července t. r. oslavný večer zasvěcený památce mučednické smrti 
Mistra Jana Husa, s tímto pořadem: 
I. Zahájení: Fanfara z Libuše – hudební sbor. 
II. Proslov – sestra Helena Tittelbachová. 
III. Chorál Čechů – pěvecký kroužek Sokola. 
IV. Přednáška: M. Jan Hus – br. Fr. Pechlát, vzděl. jednoty. 
V. Báseň – sestra Boža Geltnerová. 
VI. Kdož jste Boží bojovníci – pěvecký kroužek Sokola. 
VII. Slavnost ukončena nár. hymnou Kde domov můj. 

Účast členstva a obecenstva byla uspokojivá. 

 

V neděli dne 23. srpna 1925 pohřben byl v Unhošti zasloužilý ředitel škol v. v. pan 
František Melichar ve věku 83 let. Ve škole působil 44 let a v samotném Unhošti 42 roků. 
V živnostenském školství působil od roku 1891 do r. 1914. Byl spisovatelem dějin města 
Unhoště a dějin okresu Unhoště. Buď mu vděčná paměť. 

Počátkem měsíce září 1925 začalo se upravovati místo v Praze IV na Strahovských 
lomech, kde v roce příštím má konati se VIII. slet sokolský v Praze ve dny 5. a 6. čer-
vence. Zdar! 

Podzimní župní výlet Sokolské župy Podbělohorské dne 13. září 1925 do okolí 
Kačáku a Unhoště. 

Za příčinou velikého návalu práce sokolské před posledním župním sletem odložen 
výlet jarní až na dobu podzimní. Tento pak stanoven na neděli 13. září do okolí Unhoště. 

Sraz účastníků stanoven na silnici v Hájku. Tam sešlo se členstvo v kroji i v obleku 
občanském před 10. hod. dopoledne. Zde malé občerstvení a nastoupen společný pochod 
členstva za hudby dvou bratských sborů přes Červený Újezd, Svárov do pěkného údolí 
potoku Kačáku. Krásným lesem a lučinami prošli jsme až na letní sídlo Nouzov u Unhoště. 
Zde očekávaly nás již naše ženy, které sem přišly přes město Unhošť. Zde oběd a po 
pohovu v půl třetí hodině odpoledne pořadová cvičení členstva. Nejprve pochody, obraty 
na místě a cvičení čety. 

Po ukončení tohoto byla volná zábava a půl šesté nastoupen zpáteční pochod do 
Unhoště, zde pohov a návrat do svých domovů. Výlet byl celkem pěkný, místa dobře 
volena, leč odpolední chladné počasí příjemnou a milou zábavu znesnadnilo. Z jednoty naší 
súčastnili se výletu 3 bratři v kroji sokolském, 7 v kroji občanském a […] sester a doros-
tenek. 
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V sobotu dne 19. září 1925 uspořádal v sokolovně naší svůj koncert ukrajinský 
hudební skladatel, profesor zpěvu a tenorista Moskevských divadel M. U. Dr. Mikuláš 
Lysenko. Předvedl své písně v jazyku českém, ukrajinském a ruském. Pořad celého večera 
byl krásný a byl obecenstvem vděčně přijat a odměněn hojným potleskem a uspokojením. 
Případný proslov před zahájením koncertu: „Ukrajina a Dr. Lysenko“ přednesl náš 
br. vzdělavatel Fr. Pechlát. Veškeré zpěvy doprovázela u klavíru manželka pořadatele 
pí Naděžda Lysenková, absolv. konservatoře Šarvenka. Účasť obecenstva a naší mládeže 
byla dosti slušná, tak i finanční úspěch byl uspokojivý. Správní výbor jednoty propůjčil 
místnosti sokolovny bratru Dr. M. Lysenkovi zdarma. Zdar! 

V sobotu dne 26. září večer o osmé hodině uspořádán byl zábavní večer spojený 
s taneční zábavou na rozloučení s bratry, jež dne 1. října nastupovali službu vojenskou. 

Památný den 28. října, založení české samostatnosti oslavili sdružené spolky a orga-
nisace v Hostivici zvláštní slavností dne 28. října 1925 s tímto pořadem:  

V 10 hodin dopoledne sestavení společného slavnostního průvodu u nádraží a průvod 
obcí s hudbou do sadů Husových ku pomníku padlých ve válce světové. Zde zapěl pěvecký 
kroužek Sokola sbor „Svoji k svému“. Pak následoval proslov referenta Nár. Jednoty 
Severočeské „O významu 28. října“. Po tomto položena kytice čerstvých květin ku pomníku 
slečnou M. Jindřichovou a poděkováním zástupce obecní rady slavnost byla ukončena. 

O 10.30 hod vyslechlo obecenstvo, shromážděné v Sokolovně proslov předsedy 
Národní rady A. Prokůpka a odpověď pana presidenta republiky na tuto řeč. Řeč byla 
přijímána v audienční síni na hradě pražském a rozesílána rozhlasem společnosti Radio 
Journal Praha. Přijímání v naší obci bylo umožněno v tento den ministerstvem Nár. 
Obrany, které přijímací stanici zapůjčilo zdejší posádce vojenské. Velitel místní zbrojnice 
major Chrastný pak rozhodl, by vojsko spolu s občanstvem vyslechlo řeč a příslušná další 
čísla v Sokolovně. Tím byla slavnost ukončena. 

 

Besídka žactva a dorostu V. okrsku sokolské župa Podbělohorské v Hostivici konala 
se v neděli dne 8. listopadu 1925 v sokolovně. Přičiněním jednoty hradčanské byla tato 
besídka uspořádána a pořad žactvem a dorostem i členy Sokola Praha IV. velice zdařile 
proveden. Pořad zahájil bratr okrskový důvěrník Šebesta případným proslovem a ukončen 
byl přáním br. Vaňka, okrskového náčelníka, by všecky jednoty okrsku zvýšenou činností 
a svědomitou prací činily přípravy ku sletu. 

Nedělní odpoledne dne 6. prosince 1925 ve 3 hodiny uspořádal náš cvičitelský sbor 
žen dětskou besídku a mikulášskou nadílku. Pořad sestával z čísel zpěvu, přednesu básní 
a divadla „Šípková Růženka“. Ku konci promítány světelné obrázky z dětských pohádek. 
Provedena byla obapolná nadílka dárků mezi žactvem jednoty. Zdar! 

V úterý dne 22. prosince 1925 o 10 hod. dopolední zemřel dlouholetý člen jednoty 
naší bratr Josef Vlasák, obchodník. Byl dlouholetým členem Sokola jako člen správního 
výboru. Pohřeb jeho konal se v pátek o Vánocích 25. prosince o 2 ½ hod. odpoledne za 
účasti mnoha bratří a sester. Budiž čest památce Jeho. 
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1926. 

Prací šibřinkového výboru uspořádány i v letošní době masopustní šibřinky, ráz: 
„Z tisíce a jedné noci.“ Vhodné dekorace navrhl a též namaloval náš neúnavný a obětavý 
bratr František Pechlát. Vkusné pozvánky jsou též návrh br. Pechláta.  

V sobotu večer v osm hodin dne 16. ledna 1926 proměněna naše tělocvična opravdu 
v pohádkový sál. Nastal veselý rej masek v počtu kolem 200. Z přítomných masek bylo 
tentokrát znáti, že bylo již porozuměno tomu, co jest to vlastně ráz šibřinek. Pěknou 
půlnoční scénu s tanečními reji nacvičil s nevšední ochotou br. Ant. Ortt z Jenče. Pozvánky 
vytiskla fy. Junek Hořelice u Dušník.9 Návštěva občanstva byla četná, zábava pěkná veselá 
až do ranních hodin. 

Šibřinkový výbor sestával z bratří a sester: Kubra Václava předsedy, Saifrta Al., Pech-
láta Fr., Saifrta Jos., Kubra Fr., Kohoutka K., Uiberlay-ová M., Hackerová M., Tittelbachová 
Hel., Machová M.  

Ku předu! 

Valná hromada  

Sokola v Hostivici konala se v neděli dne 31. ledna ve 2 hodiny odpoledne v tělocvičně. 

Přítomno bylo 54 členů a 4 dorostenci. Za župní představenstvo přítomen byl bratr 
žup. pokladník Herynk. Schůzi zahájil a řídil br. starosta Tomáš Chlupatý. Věnována 
vzpomínka zesnulým členům v tomto roce povstáním. Vyslechnuty zprávy všech činovníků 
a schváleny. Volba správního výboru provedena aklamací a voleno dle navržené kandidátní 
listiny. Zvoleni jsou bratři a sestry: Chlupatý Tomáš starostou, Tomek Václav místo-
starostou, Geltner Jiří náčelníkem, ses. Tittelbachová Helena náčelnicí, Urban Augustýn 
vzdělavatelem.  

Členové výboru: Hacker Frant. Hakl Antonín, Saifrt Alois, Kohoutek Jan, Tůma Matěj, 
Kubr Václav, Bartoš Josef a ses. Jandusová Antonie.  

Náhradníci: Jelínek Josef, Čermus Ant., Horáková Anna a Závorová Anežka.  
Revizoři účtů: Vlček Ant. a Geltner Alois. 

                                                 
9  Nyní Rudná. 
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Po vyčerpání pořadu ujímá se slova bratr Herynk a vysvětluje význam a účel sletu 
všesokolského a nabádá veškeré členstvo ku horlivému konání povinností, ku pilnému 
cvičení všech složek jednoty. 

Tím pak zdařilá valná hromada ukončena o ½ 6 hod. večer. 

 

V ustavující schůzi správního výboru konané dne 15. února 1926 zvoleni tito činov-
níci: jednatel br. Kohoutek Jan, pokladník Hacker František, správce matriky br. Bartoš 
Josef, správce domu bratr Hakl Antonín, novinář a správce nářadí br. Kohoutek Karel, 
zapisovatel br. Kohoutek Josef. 

Počátkem měsíce března 1926 zaslal jednotě J. U. Dr. Karel Karas, advokát v Unhošti 
kupní smlouvu na zakoupený pozemek ku stavbě sokolovny a cvičiště. Pozemek měří 
9 631 m2 v ceně 20 765,76 Kč. Po tomto došlo oznámení, že pozemek tento z čís. kat. 
259/47 odepsán a zaknihován v Unhošti pod číslem knihovní vložky číslo 309. 

Dne 27. března uspořádal bratr vzdělavatel Aug. Urban veřejnou přednášku na 
théma: „Mírové snahy Československého Červ. Kříže“. 

Dne 30. března 1926 proslovil bratr Vaněk, okr. náčelník proslov při cvičení dorostu 
na théma: „Dochvilnost sokolská“. Při cvičení mužů též tuto hodinu proslov: „Slet obraz 
sokolství“. Oba tyto proslovy vyslechlo i více přítomných členů s velkou pozorností 
a zájmem. 

Sázení stromů na cvičišti a před tělocvičnou Sokola. 

Počátkem měsíce března objednány byly dle nařízení výboru bratrem Saifrtem pot-
řebné stromky na osazení cvičiště a na místo před tělocvičnu u fy. Jos. Mazánek v Soudné 
u Jičína. Když stromky byly přivezeny, usneslo se členstvo, že za vedení bří Saifrta 
a Pechláta stromky zasadí. 

Dne 13. března zasázeny byly kolem cvičiště kaštany a v rohu proti domku p. Švába 
zasazen dub, jenž dle ujednání měl být vsazen na paměť 500letí smrti Jana Žižky, tak 
zvaný dub Žižkův. 

Dne 15. března sázeny byly lípy kolem cesty a dole u cvičiště šest stromků 
březových. 

Někteří bratři, sestry, dorost i žactvo vsadili tak zvané své stromky. Při sázení 
pracovali bratři a sestry: Saifrt Alois, Pechlát Frant., Tittelbachová Hela, Jandusová 
Antonie, Saifrt Jos., Frant. Řehák, Tomek Ant., bři Kohoutkové, Houška Karel starší 
i mladší, Jelínek Josef a Jabůrek Josef. Také více žáků a žaček sázení se súčastnilo.  

Pak nastalo studené počasí a mrazy, takže stromky před sokolovnou sázeli bratři 
Kohoutkové až dne 5. dubna 1926. V těchto dnech sázeny byly též keře kolem plotu na 
cvičišti. 

Nechť rostou, prospívají, kvetou nám ku radosti a prospěchu. 

 

V pátek dne 26. března konáno biografické představení pro dítky obecné a měšťan-
ské školy v Hostivici. Účast byla jako vždy hojná. Malé obecenstvo uspokojené. Pořad: 
Amundsenova cesta k severní točně. Ze života zvířat. Cestopisný snímek. 
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Slavnost sázení lip pěti pražských žup na nádvoří Tyršova domu v Praze. 

V sobotu dne 27. března 1926 shromáždilo se členstvo pražských žup a zasadilo pět 
lip na dvoře Tyršova domu na památku dovršení práce v Tyršově domě. Pěvecký kroužek 
sokolský zapěl Smetanovo Věno, pak přednesl dorostenec báseň Jos. Neumana „Lípa 
svobody“, načež proslovil br. Karel Vaníček svým srdečným způsobem řeč o významu 
pamětních lip. Po vsazení stromů ukončena slavnost důstojně zapěním státních hymen. 

 

Dramatický kroužek Sokola sehrál v sobotu dne 27. března t. r. divadelní představení 
„Mořská Panna“ za režie br. Václava Kubra. Divadlo bylo dosti navštíveno. Provedení celé 
hry bylo uspokojivé. 

Dne 30. dubna 1926 uspořádal biografický odbor představení pro školní mládež. 
Pořad: Různé snímky z přírody. Veselohra. Zajímavým snímkům těmto byla od žactva 
věnována zvláštní pozornosť. 

Dne 25. dubna 1926 uspořádal sbor cvičitelský společně se sborem vzdělávacím 
Besídku žactva. Pořad sestával z mnoha čísel: hudba, zpěv, recitace, hry a cvičení. 
Zahajovací proslov přednesl br. vzdělavatel Aug. Urban. Obecenstva se dostavilo poměrně 
dosti a malí naši svěřenci se činili, by návštěvníky svými výkony uspokojili. 

Dne 27. dubna měl bratr vedoucí dorostu při cvičení zajímavý proslov na théma: 
„V pravdě stůj – vlast miluj, nechtěj porobu, služ vlasti – národu“. 

Ve středu dne 21. dubna uspořádal vzdělávací sbor sokolskou školu v tělocvičně 
v 8 h. večer pro nové členy. V této škole promluvil br. vzdělavatel Aug. Urban „O Sokol-
stvu, jeho dějinách a významu pro národ“. Bratr jednatel Kohoutek Jan „O organisaci 
v jednotě, župě a Č. O. S.“ Bratr okrskový důvěrník Pechlát František „O VIII. sletu 
všesokolském“. Po tomto zaveden společný rozhovor a podány mnohé dotazy o sletu 
a jeho uspořádání. K těmto pak podáno vysvětlení. Usneseno, by slib sokolský složili noví 
členové při členské schůzi, jež konati se bude dne 8. května. Tím byla tato škola sokolská 
ukončena. Na zdar! 

Dne 8. května uspořádala Sokolská župa Podbělohorská rozestavný běh dorostu ze 
svého sídla v Tyršově domě v Praze do svých jednot v celé oblasti župy. Dorostenec 
přinesl pozdrav předsednictva župy ku vile sochaře Bílka v Dejvicích v půl sedmé hodině 
a odtud čtyřmi směry šla štafeta do všech jednot v župě. Do jednoty naší donesl 
dorostenec pozdrav ten v 7 hod. 15 minut večer přes Hradčany, Břevnov, Bílou Horu, 
Řepy, pak přes Jeneč, Červený Újezd, Unhošť do Kyšic. Tam donesena byla štafeta v […] 

Pak uspořádána byla členská schůze s tímto pořadem: Proslov br. starosty Tom. 
Chlupatýho. Přednáška: „O VIII. sletu všesokolském“, přednesl br. vzdělavatel Aug. Urban. 
Báseň „Strahovské lomy“, před. s. H. Tittelbachová. Zacvičena prostná sletová – dorosten-
ky, dorostenci, ženy a mužové. Pak složili noví členové jednoty do rukou bratra starosty 
slib sokolský. Slavnostní tato schůze byla pak ukončena zapěním národních hymen. 

Bratrskému předsednictvu župy zaslán z této schůze sokolský pozdrav zvláštním 
dopisem. Poselství a pozdrav župní vyslechlo celkem 30 bratří, 36 sester, 18 dorostenců, 
20 dorostenek a 36 hostů. 

Vše pro zdar VIII sletu. 
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Dne 28. května uspořádal biograf představení pro školní mládež: „Užhorod“ přírodní 
snímek a „Neznámou Saharou“ cestopisné snímky z končin neznámých. 

Divadelní kroužek ochotníků Sokola uspořádal dne 12. června 1926 v sokolovně 
divadelní představení „Vodní družstvo“. Veselohra od Fr. Štolby. 

V neděli dne 20. června uspořádal bio odbor představení „Ztracený svět“. Krásný 
tento umělecký film ze života předpot[op]ních zvířat a ještěrů doby pravěku světa. 
Sledován byl s pozorností. 

Předsednictvo Č. O. S. oznamuje všemu bratrstvu sokolskému, že ve čtvrtek dne 
24. června 1926 skonal o ½ 12. hodině polední na procházce Prahou dlouholetý pracovník 
a vůdce duchovní Sokolstva bratr Karel Vaníček, bývalý člen předsednictva Čsl. O. S., 
ředitel sokolského musea a spisovatel sokolský. Pohřeb jeho konal se v sobotu dne 
26. června 1926 o 4 hodině odpoledne v krematoriu na Olšanských hřbitovech v Praze. 
Odešel veliký rozsévač. Plné těžké zrno pravdy kladl do brázd sokolských a pečlivě dbal, by 
sokolský lán byl prost všeho plevele. Ctěme jeho slova pravdy a ctěme jeho památku. 

VIII. slet všesokolský v Praze. 

Jako pohádka skončily nezapomenutelné dny sletové v Praze. Hluboko do srdce 
i duše vryla se památka dnů slavných a český lid podal důkaz svého národního cítění, své 
národní  kázně a vlasteneckého nadšení. 

To nebyl svátek Sokolstva, to byl svátek celého národa od nejmenších do největšího 
jeho příslušníka, všech těch, jež se snažili a přičinili o krásný zdar celého díla společně. 
Kolikrát během těchto dnů zaplesalo nadšeně upřímné srdce české, kolikrát zvlhly oči 
hlubokým dojmem a přesvědčením, že žije národ, že nezahyne, protože cítí, žije národně 
a jeho cit vlastenecký hluboké má kořeny, jež nikdo nevyrve. Nezapomenutelný zůstane 
duši české den, kdy Prahou procházel obrovský průvod sokolský a kdy na náměstí 
staroměstském Sokolstvo pozdravilo svého presidenta a osvoboditele vlasti. Kde též vzdalo 
čest památce svému velikému mučedníku Mistru Janu Husovi. Nezapomeňme těchto 
krásných dnů sletových a vzpomínky tato buď nám pohnutkou ku další práci pro vlast 
a Sokolstvo české. 

Krásných cvičení sletových súčastnilo se z jednoty naší dne 5. července 12 borci, dne 
6. července 11 borci. Dne […] července cvičilo žen […], dne […] července cvičilo žen […] 
Průvodu Prahou súčastnilo se v kroji mužů 16 s praporem. Žen súčastnilo se průvodu […] 

 

Dne 6. července 1926 uspořádaly pokrokové spolky v Hostivici oslavu památky Mistra 
Jana Husa. Průvodu súčastnilo se naše členstvo, pokud nebylo na slavnostech sletových 
v Praze. Konána byla v Husových sadech přednáška a zapěny příležitostné písně a hymny. 

Dne 18. července t. r. súčastnilo se členstvo jednoty, dorost a žactvo slavnosti 
položení základního kamene k nové tělocvičně v blízké br. jednotě Řepy. 

Dne 1. srpna 1926 při členské schůzi promluvil br. vzdělavatel Aug. Urban „O výz-
namu Karla Havlíčka Borovského“. 

Dne 6. září vzpomenuto dvěma proslovy památného dne 75. narozenin spisovatele 
Aloise Jiráska. Proslovili vedoucí žen a mužů při cvičení. 
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Dne 27. října 1926 v předvečer svátku 28. října před bio představením přednesl 
br. vzděl. Aug. Urban přednášku „K čemu nás vybízí 28. říjen“. 

Druhého dne 28. října konal vzdělávací osvětový sbor obecní obvyklou slavnost. 
Průvod súčastněných spolků ku pomníku padlých v sadech Husových, položení věnce ku 
pomníku; tím uctění jejich památky. Proslov u pomníku o významu 28. října. Zapění 
národních hymen. 

V sobotu dne 20. listopadu 1926 v 8 hodin večer v sokolovně v Hostivici uspořádala 
Dušnická filharmonie koncert. Dirigent J.U.C. Ant. Janoušek. 

Pořad: 
1. V. Bellini: Předehra k opeře „Norma“. 
2. G. Mayerbeer: Fantasie z opery „Robert Ďábel“. 
3. J. Fučík, op. 215: „Marinarella“. 
4. F. J. Schubert: Symfonie H moll – I. díl. 
5. A. Fr. Boieldien: Předehra ku opeře „Kalif z Bagdadu“. 
6. Fr. Labský: „Československá republika“. Velká fantasie na české národní písně. 

Koncert byl zdařilý a posluchačstvo zažilo zase jeden pěkný večer hudby. 

 

Dne 25. listopadu při cvičení dorostenek konán sestrou vedoucí proslov na théma: 
„Milujme zpěv a hudbu“. Proslov vyslechnut byl se zvláštní pozorností všech přítomných 
dorostenek a sester. 

Dne 8. listopadu 1926 vzpomenuto při cvičení dorostenek a žen proslovem památné 
bitvy bělohorské a následků této. Promluvila sestra vedoucí na théma: „Sokolský listopad“. 
Přítomno bylo též více členek a členů. 

Již nesmí osmý listopad, 
již nesmí více býti 
a o porobě národa 
nepřítel nesmí sníti. 

Obvodová schůze župního sboru vzdělávacího konala se v neděli dne 19. prosince 
o 9 ½ hod. dopoledne v Hostivici v tělocvičně a tímto pořadem: 

Schůzi zahájil vhodným proslovem o významu těchto schůzí konaných v župě 
br. okrskový vzdělavatel L. Kohout z Ruzíně. 

I. Po tomto promluvil br. Bouzek z Prahy „O podstatě myšlenky sokolské v době 
naší“. Pěkná a věcná přednáška dala podnět ku rozhovoru, jež se po delší dobu vedl. 

II. Po ukončení rozhovoru promluvil bratr […] „O výchově ve společnosti“. 

III. Bratr Chládek promluvil „O resulucích Č. O. S. a jich používání ve sborech 
vzdělávacích“. Poučné proslovy tyto byly vyslechnuty s velikou pozorností. 

Zastoupeny byly svým členstvem jednoty: Ruzín, Chýň, Jeneč, Hostivice. Zástupci 
jednoty Řepy nebyli přítomni.  

Zdar další práci vzdělávací. 

Stav členstva jednoty ku 31. pros. 1926. Mužů 138, žen 58, celkem 196 členů. 
Dorostenců 16, dorostenek 25, žáků 30, žákyň 64. 
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1927. 

Nový rok práce sokolské zahájen byl v jednotě naší uspořádáním šibřinek v sobotu 
dne 8. ledna 1927 o osmé hodině večer v sokolovně. Vzdělávací sbor, jež provedení této 
u nás oblíbené zábavy měl na starosti, zvolil povšechní ráz: „Svět ve filmu“. Tím byla dána 
možnost našim návštěvníkům ku volbě rozmanitých masek. Ozdobu a úpravu sálu provedli 
bratři a sestry sami a použili k tomu všech možných plakátů filmů odehraných v našem 
sokolském biografu a ozdoby z chvoje a umístěním vhodných světel. Tento večer 
proměněn byl náš tělocvičný sál opravdu ve filmový rej masek. Některé vhodné masky 
docela pěkně vystihly ráz šibřinek. Z těchto vzpomenouti sluší masky: Fantom z opery, 
Zvoník u Matky Boží, Pat a Patachon a jiných více. Účasť obecenstva byla uspokojivá 
a slušná zábava rozproudila se až do ranních hodin při veselé hudbě br. Rybáře z Dušník. 
Vkusné pozvánky ku šibřinkám zhotovila knihtiskárna Rudolf Junek Hořelice. Půlnoční 
scénu sestávající z uměleckých tanců uspořádal br. Ant. Ort z Jenče za účasti některých 
žen a dorostenek naší jednoty. Na zdar! 

Valná hromada Sokola konala se v neděli dne 16. ledna 1927 o třetí hodině 
odpoledne v tělocvičně. Přítomno bylo 56 účastníků členů jednoty. Za župní předsednictvo 
přítomen byl bratr Metoděj Opluštil, jež ve svém proslovu nastínil poslání Sokolstva v době 
přítomné. Bratr starosta Chlupatý pak přikročil ku projednání dalšího pořadu schůze. 
Zprávy činovníků za rok uplynulý správně vystihly vykonanou práci roku minulého a byly 
s úplným zájmem vyslechnuty a schváleny. Volby výboru vykonány volbou lístky a zvoleni 
jsou: 

starostou zvolen br. Tomáš Chlupatý 40 hlasy, 
jeho náměstkem br. Václav Tomek 43 hlasy, 
náčelníkem bratr Bohumil Mach 45 hlasy, 
náčelnicí sestra Anežka Závorová 41 hlasy, 
vzdělavatelem br. Augustin Urban 30 hlasy. 
Členové výboru voleni naprostou většinou hlasů a jsou zvoleni: Hyml Ferdinand, 

Zikán Josef, Langer Leo, Kohoutek Jan, Tůma Matěj, Jelínek Josef, Kubr Václav, Saifrt 
Alois, Bartoš Josef, Hakl Antonín, Jandusová Ant., Tittelbachová Hela. 

Náhradníci: Tomek Ant., Fišer Václav, Machová Marie a Štěpánková Antonie. 
Účetní dozorci: Vlček Ant., Novák Jan a Pelc Bedřich. 
Smírčí soud: Kobr Frant., Černík Jaroslav, Tomek Matěj a Kohoutek Josef. 
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Po vykonaných volbách rozpředl se zajímavý rozhovor o věcech a otázkách 
sokolských a po ukončení tohoto rozhovoru br. starosta vhodným proslovem povzbudil 
členstvo ku pilné práci sokolské a sokolským pozdravem ukončil tuto valnou hromadu. 
Sokolské práci a sokolskému žití věnujme se v životě celém. 

 

Ve schůzi správního výboru dne 27. ledna zvoleni pak tito činovníci: jednatel 
br. Kohoutek Jan, pokladní Langer Leo, knihovník Houška Karel, správce domu Hakl Anto-
nín, správce nářadí Malý Josef, archivář Kohoutek Jan, novinář Kohoutek Karel. 

Dne 27. února uspořádal biografický odbor veřejné představení pro mládež 
s programem: Cvičení žactva na VIII. sletu sokolském v Praze. Různosti ze světa a pohád-
ky s filmem. 

Dne 20. dubna uspořádáno pro školní mládež v biografu představení s tímto 
pořadem: Cvičení středoškolského žactva o VIII. sletu sokolském. Ze života ptactva. 
Časová veselohra.  

Dne 7. března vzpomenuto příslušným proslovem výročí narozenin pana presidenta 
ve cvičení všech složek jednoty. 

V neděli dne 27. března zahájen byl taneční kurs, vyučování kolových, pořadových 
a moderních tanců v sokolovně. Kurs tento uspořádal sbor cvičitelský a vyučováno bylo po 
dva měsíce vždy v neděli odpoledne a ve středu večer. Vyučoval statečně taneční mistr 
pan Otakar Landan z Prahy. Kurs ukončen byl v sobotu dne 28. května tanečním vínkem. 
Průběh kursu byl velice přátelský a finanční úspěch dosti dobrý. Vyučováno bylo celkem 
asi 150 osob. 

V sobotu dne 9. dubna uspořádal sbor cvičitelský Humoristický večírek pro členstvo 
a uvedené hosty. 

Pořad. 

1. Smetana: Zpěv Karoliny ze „Dvou vdov“. 
2. Zlí muži – výstup. 
3. Zlatá srdíčka – Hra o 1 jednání. 
4. Dvořák: Arie z opery „Na podzim v ořeší“. 
5. Zlá máma – výstup. 
6. První manželský oběd – výstup pro čtyři osoby. 
7. Klepny při kafíčku. Volná zábava. 

 

V předvečer národního svátku práce v sobotu dne 30. dubna 1927 uspořádal Sokol 
v osm hodin Tělocvičnou akademii.  

Pořad. 

1. Prostná – muži. 
2. B. Smetana: Arie Mařenky z Prodané nevěsty. 
3. Prostná – dorostenky. 
4. Rej s věnečky – ženy. 
5. Thomas: Arie z opery Mignon. 
6. Skupiny na koni – muži. 
7. Erben: Zlatý kolovrat, melodram, doprovod s hudbou. 
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8. Strašpytel, recitace. 
9. Hrazda – muži. 
10. Amor v tělocvičně, recitace. 
11. Rej květin – dorostenky. 
12. Puccini: Arie z opery Mm. Butterfly. 
13. Cvičení se stuhami – ženy. 
14. Bílé skupiny (10 živých alegor. obrazů) – muži. 

Spoluúčinkoval hudební kroužek. 

Dne 1. května odpoledne konána byla sokolská veselice. 

Tím oslavil Sokol svátek práce. 

 

Sokolská župa Podbělohorská uspořádala v neděli dne 8. května 1927 celodenní výlet 
do krásného údolí u Statenic. Krásné počasí tohoto dne a bohatý pořad zábavný i poučný 
umožnil velice úspěch tohoto výletu. Letošní výlet byl hojně navštíven účastníky celé župy. 
Z jednoty naší súčastnilo se 5 bratří, 6 žen, 1 dorostenka a 1 žačka. 

Sokolská župa Podbělohorská podnikla ve dny 2. až 7. července 1927 krásný výlet na 
Šumavu a súčastnila se župního sletu župy Šumavské v Sušici dne 3. července. Za jednotu 
naší súčastnil se bratr Josef Kohoutek. Výlet byl velice zdařilý. 

 

Vzdělávací sbor jednoty uspořádal večer dne 5. července na letním cvičišti u sokolov-
ny oslavný večer památky Mistra Jana Husa s tímto pořadem: 
I. Hranice vzplála, zapělo shromážděné členstvo. 
II. Řeč bratra vzděl. Aug. Urbana: „Památce M. J. Husa“. Přečten manifest výboru pro 

oslavu Husovu. 
III. Zapění písně „Bývali Čechové“. 
IV. Národní hymny. 

Na cvičišti pak zaplála hranice. Tím slavnost byla skončena. 

Veřejné cvičení domácí Sokola v Hostivici v neděli dne 10. července 1927. 

Odevzdání modré stuhy na prapor Sokola a vlajky žactvu jednoty naší. 

Před zahájením cvičení promluvil br. vzdělavatel Urban ku shromážděným o významu 
bitvy u Zborova a při tom uvedl řeč svou o významu praporu a národní vlajky. Po ukončení 
řeči zavěsily sestry cvičitelského modrou stuhu na prápor náš a tak doplněna byla 
harmonie barev slovanských, kteréž ozdoby náš prapor dosud postrádal. Stuhu darovaly 
společně naše sestry. 

Případným pak proslovem odevzdal sbor cvičitelský bratrem náčelníkem a náčelnici 
vlajku našemu žactvu jednoty. 

Návrh na vlajku nakreslila sestra Pavla Vágnerová, bývalá členka naší jednoty. 
Provedení její uskutečnily sestry cvič. sboru nákladem jednoty.  

Nechť zůstane tato vlajka žactvu jednoty znamením lásky ku svaté věci sokolské 
a milou vzpomínkou na léta krásného mládí v Sokole. 
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Po ukončení tohoto zahájeno bylo ve tři hodiny veřejné cvičení s tímto pořadem: 

1. Žactvo hry. 
2. Žačky rytmické cviky na písně. 
3. Žáci prostná. 
4. Žačky prostná. 
5. Dorostenky hry a ženy hry závodivé. 
6. Dorostenci nářadí. 
7. Dorostenky prostná. 
8. Dorostenci prostná. 
9. Muži nářadí. 
10. Cvičitelský sbor žen tyče. 
11. Vzorné družstvo žen „Dejvice“ – bradla. 
12. Ženy prostná. Slovenská. 
13. Muži prostná. 
14. Společná skupina. 

Večer sokolskou veselicí cvičení ukončeno. 

 

V pondělí dne 15. srpna 1927 o 9. hodině dopoledne odhalen byl padlým vojínům 
dělostřeleckého pluku č. 1 Jana Žižky z Trocnova a dělostřeleckému pluku č. 101 pomník 
postavený před kasárnama těchto pluků v Ruzýni. Slavnosti súčastnili zástupcové vojenští, 
mužstvo dělostřelectva, zástupci města Prahy a obcí okolních. Mnohé spolky občanské 
a jednoty sokolské. Z jednoty naší súčastnili se tři bratři v kroji a větší množství mužů a 
žen i dorostu sokolského. „Čest padlým hrdinům.“ 

V sobotu dne 13. srpna 1927 ve 4 hodiny ráno zemřel po krátké chorobě zakládající 
člen jednoty naší bratr Josef Kozák, rolník v Hostivici. Pohřeb jeho konal se v úterý dne 
16. srpna 1927 v 10 hodin dopoledne. Súčastnilo se ho členstvo v kroji i obleku občan-
ském v hojném počtu. Vděčná památka budiž mu zachována. 

Sokolstvo uctívá památku svého písmáka. 

V neděli dne 4. září 1927 dopoledne byla veřejnosti odevzdána v Šárce mohyla, 
zbudovaná na místě skonu sokolského písmáka Karla Vaníčka, postavená Sokolem 
v Liboci. Slavnosti súčatnili se zástupci hlav. města Prahy, zemského výboru, Č. O. S., 
zástupci pražských žup sokolských a nepřehledné davy Sokolstva z Prahy a okolí v kroji 
i občanském. Mohyla jest prostá, ale vkusně provedená a bude po dlouhou dobu důkazem 
sokolské lásky ku Karlu Vaníčkovi, sokolskému písmákovi. Z jednoty naší súčastnilo se 
slavnosti této 5 bratří v kroji, 3 v občanském, 5 sester v kroji slavnostním, 4 sestry 
v občanském, 6 dorostenek a 3 dorostenci. 

 

Dne 15. září 1927 při cvičení žen a dorostenek vzpomněla sestra vedoucí proslovem 
před šikem památky zakladatelů Sokola na thema: Ve šlépějích našich zakladatelů. 

Za pomoci bratrských jednot Hostivice a Dejvice uspořádáno bylo v Jenči v neděli 
dne 18. září 1927 veřejné cvičení. Veškeré zkoušky byly řádně dopoledne na cvičišti 
provedeny, ale odpolední déšť provedení vlastního cvičení úplně znemožnil. Proveden za 
trvalého deště průvod ku pomníku padlých, kdež jejich památce vzdána pocta. 
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Neustálé deštivé počasí v neděli dne 25. září 1927 znemožnilo i konání připraveného 
cvičení v naší odbočce v Chýni. Konána jest v místnosti spolkové ukázka cvičení za hudby 
trubačského sboru z Dejvic. Celé provedení těchto podniků umožněno jedině ochotou 
jednoty naší. 

V neděli dne 2. října 1927 ve 3 hodiny provedl ochotnický kroužek za režie bratra 
Ant. Tejnory divadelní představení pro dítky a dospělé „Perníková chaloupka“. Divadlo bylo 
pěkně sehráno a návštěva byla hojná, zvláště těm malým návštěvníkům se divadlo líbilo. 

V předvečer národního svátku ve čtvrtek dne 27. října 1927 v 8 hodin večer sehrál 
spolek rotmistrů místní posádky vojenské divadelní představení v sokolovně „Václav 
Hrobčicský z Hrobčic“ s pěkným úspěchem a provedením. 

Oslava národního svátku 28. října 1927 v Hostivici. 

Národní spolky a korporace v Hostivici uspořádaly oslavu v tento den v následujícím 
pořádku. V devět hodin sestaven společný průvod s hudbou a prapory na silnici u nádraží. 
Odtud průvod ku pomníku padlých na návsi v Husových sadech. Zde zapěl pěvecký 
kroužek přiměřený sbor, pak promluvil pan prof. Dr. Mašín z Prahy o významu národního 
svátku. Položeny ku pomníku připravené kytice a slavnost ukončena zahráním národních 
hymen hudebním sborem p. Kurky. Po tomto společný návrat do sokolovny a odpoledne 
skončena oslava veselicí v sokolovně. Za veliké účasti obecenstva při průvodu, ale malou 
účastí na veselici byl finanční úspěch tak nepatrný, že ve prospěch mateřské školky, jíž 
měl býti čistý zisk věnován, připadlo jenom asi 40 Kč. 

Dne 26. listopadu sehrál Sokol společně s odbočkou rotmistrů v Hostivici divadelní 
představení „Zázračný elixír“ ve prospěch mateřské školky v Hostivici. 

Ve čtvrtek dne 8. prosince ukončeny byly druhé taneční hodiny v sokolovně 
pořádáním prodloužené. Tance nacvičoval taneční mistr Ot. Landa z Prahy-Bubenče. 

Dne 22. listopadu skládali noví členové v tomto roce přijatí svůj sokolský slib v ruce 
br. starosty. Škola pro tyto nové členy konala se dne 15. listopadu. Přednášeli bři Urban, 
Pechlát, Jan Kohoutek a sestra Helena Tittelbachová. 

Jen dál a dál. 

Správa biografu Sokola uspořádala v pátek dne 9. prosince 1927 o 9. hodině 
dopoledne představení pro školní mládež s následujícím pořadem: 

I. Přírodní snímek: Fordovy závody v Americe, Král našich lesů a jeho koruna (jelen, 
daněk). 

II. Červená Karkulka – pohádka. 
III. Veselohra: Pan pes Pal, dvorní dodavatel. 

Představení provedeno a úspěchem a ku radosti i poučení návštěvníků. 

 

Dne 31. pros. 1927 provedl cvičitelský sbor zábavu na rozloučenou se starým rokem. 
Pořad: Zpěv, hudba, recitace, divadlo a na ukončení taneční rej. 

 

Stav členstva Sokola dne 31. prosince 1927 činí 211 členů, a sice 72 žen a 139 mužů. 
Dorostenek 35, dorostenců 16. Žákyň 71, žáků 62. Cvičitelský sbor čítá 5 mužů a 6 žen. 
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1928. 

Uspořádání šibřinek v roce 1928 bylo dáno vzdělávacímu odboru Sokola. Tento svolal 
několik schůzí a uspořádal na návrh br. Frant. Pechláta šibřinky v sobotu dne 7. ledna 
v 8 hodin večer v tělocvičně. Ráz: „Pohádka zimy“. Provedení půlnoční scény měl na 
starosti sbor cvičitelský jednoty. Dekorace sálu a provedení půlnoční scény byly prací 
br. Frant. Pechláta. Veškeré reje a tance ku scéně nacvičila sestra Hel. Tittelbachová 
a tanec královny zimy též i sama zdařile provedla. Hlavní úlohu dědy Mráze provedl náš 
pan Ant. Tejnor z Litovic. Jiné potřebné menší úlohy ve hře scény provedli členové 
a členky jednoty. Tento večer oživena naše tělocvična tanečním rejem sněhových vloček, 
rampouchů, sněhuláků a jiných vhodných masek dobře vyjadřujících myšlenku rázu 
šibřinek. Tak v nerušeném veselí a tanci uplynul čas šibřinek tak rychle, že naši hosté 
opouštěli v tento den sokolovnu až za ranního šera. Půlnoční scéna byla pěkně provedena 
a na všeobecnou žádost ještě jednou opakována v neděli dne 8. ledna 1928 ve 3 hod. 
odpoledne v celém svém provedení pro mládež i dospělé. Návštěva obou podniků byla 
četná, uspokojující. 

Valná hromada Sokola 

35. od jeho založení konala se v neděli dne 29. ledna 1928 ve 3 hod. odpoledne v tělo-
cvičně za přítomnosti 89 členů, t. j. 23 žen a 66 mužů a několika hostí. Za předsednictvo 
župní přítomen bratr Metoděj Opluštil. Za předsednictvo technické bratr Ladislav David. 
Veškeré zprávy činovníků byly podány a schváleny. Volby výboru na tento rok provedeny 
a zvoleni jsou: 

starostou br. Tomáš Chlupatý, 
místostarostou br. Václav Tomek, 
náčelníkem br. Bohumil Mach, 
náčelnicí sestra Anežka Závorová, 
vzdělavatel br. Augustin Urban. 
Výbor bratři a sestry: Bartoš Josef, Zykán Josef, Langr Leo, Saifrt Alois, Pechlát 

František, Tittelbachová Helena, Vajgelt Josef, Kokešová Marie, Tůma Matěj, Hakl Antonín, 
Kohoutek Jan, Suchý Rud., Saifrt Josef. 
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Po ukončení voleb podali bratři ze župy své referáty, jež byly vyslechnuty s pozor-
ností. Podány některé návrhy na úpravu knihovny Sokola a majetku jednoty a valná 
hromada vhodným a upřímným proslovem bratra starosty ukončena. Na zdar! 

 

V ustavující schůzi správního výboru Sokola konané dne 9. února 19218 zvoleni pro 
tento rok činovníci: jednatel br. Kohoutek Jan, knihovník br. R. Suchý, pokladník 
br. Langer Leo, Matrikář br. Bartoš Josef, správce sokolovny br. Hakl Antonín, archivář 
br. Kohoutek Jan, novinář br. Kohoutek Karel. 

V měsíci březnu upsala jednota za své členstvo zápůjčku v obnosu 600 Kč na tělo-
cvičnu Tabor zvanou v Lublani. 

Dne 29. března 1928 odebral se na věčnost upřímný člen jednoty naší, dlouholetý 
činovník bratr Josef Pelc, obchodník. Pohřbu jeho dne 1. dubna o 3. hod. odpoledne 
súčastnilo se naše členstvo v obleku občanském ve velkém počtu. Památka tvá bratře 
bude vždy zachována v jednotě naší. 

Na počátku měsíce dubna konány sbírky v sokolských jednotách pro zemětřesením 
postižené Bulharsko. V jednotě naší vybráno 697 Kč, jež zaslány Č. O. S. 

Neúprosný osud smrti vyrval ze středu našeho milou nadějnou členku Máňu 
Opltovou. Zesnula po krátké nemoci ve věku 22 let dne 10. dubna 1928. Pohřbu jejího, jež 
konal se v sobotu dne 14. dubna, súčastnilo se členstvo v hojném počtu. Čest památce její 
bude v jednotě vždy zachována. 

V sobotu dne 28. dubna byl konán členský večer spojený s pořadem zábavným 
a rozdáváním čaje. Byl slušně navštíven a čistý výtěžek v obnosu 605,40 Kč odevzdán 
pokladně. 

V neděli dne 29. dubna v 9 hod. dopoledne konala se v sokolovně v Hostivici 
obvodová schůze členstva. Súčastnili se bratři a sestry z Hostivici, Řepů a Chýně. Na této 
referoval o podnicích, jež Sokolstvo letos pořádá, br. okrskový vzdělavatel Kopp z Chýně. 

V neděli 6. května v 8 hodin večer sehrálo žactvo měšťanské školy v Hostivici 
v sokolovně divadelní představení „Medvěd a víla“ za režie br. Aug. Urbana. Provedení 
divadla bylo pěkné, návštěva uspokojivá. Čistý výnos byl věnován na výpravu žactva do 
Brna ku návštěvě výstavy soudobé kultury. 

O letních svátcích ve dny 27. a 28. května konala naše župa Podbělohorská zájezd na 
Slovensko do Parkáni, Zlatých Moravců a do Nitry. Z jednoty naší súčastnilo se zájezdu 
celkem účastníků 7, a sice 1 bratr a 6 sester. Celkem zúčastnilo se 441 mužů a 321 žen ze 
župy. 

Župního dne dorostu, jejž pořádala župa v rámci oslav 10 l. trvání republiky, 
súčastnilo se z naší jednoty cvičení 16 žáků, 27 žaček, 14 dorostenců a 21 dorostenek. 
Župní den pořádán byl 17. června v Dejvicích na vojenském hřišti. 

Domácí veřejné cvičení. 

V neděli dne 1. července 1928 pořádala jednota v rámci oslav 10letého trvání 
republiky zdařilé domácí veřejné cvičení na letním cvičišti. Zahájeno bylo průvodem asi 
250 osob ze statku bratra starosty Tom. Chlupatýho na cvičiště.  
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Po proslovu bratra vzdělavatele Aug. Urbana zahájen vlastní pořad nástupem 
9 družstev žáků a žákyň ku hrám. 

Nejmenší žáci a žákyně závodí v běhu v rozličných změnách. Značnou pozornost 
obecenstva, kterého se sešel hojný počet, budí roztomilá nemotornost hochů, kteří na 
svou soupeřku v závodu často počkali až se sebéře k běhu. Pak cvičena prostná žáků 
a žaček, prostná žáků a žaček s tyčemi a činkami. 

Pak následuje cvičení dorostenek s kužely, které bylo velmi dobré v souhře prove-
dení. Následuje cvičení 2 pětic dorostenců s dlouhými tyčemi. Provedení těchto bylo velmi 
dobré až na oddíl IV., jež zasluhoval více pozornosti cvičenců.  

Dvě družstva mužů a 1 družstvo žen cvičí na nářadí. Muži bradla doskočná a stůl na 
šíř a ženy koně na šíř s madly, kde na konec tvoří pěknou skupinu. 

Po tomto vchází 30 žen ku společným prostným s tyčemi, jež provádějí dobře. 

Za potlesku obecenstva nastupuje 30 mužů ku cvičení prostných slovenských, mezi 
těmito jest osm bratří z Dejvic. Provedení těchto bylo celkem dobré. 

Po tomto nastupují tři kolony a tančí při pianu českou besedu. Závěr cvičení tvořila 
pak skupina všech složek cvičících, složena bratrem Fr. Pechlátem. Po té všecky oddíly 
kolem cvičiště za nadšení a jásotu obecenstva defilují. Cvičení zakončeno pak sokolskou 
veselicí při hudbě br. Kůrky. 

Cvičení zúčastnilo se 46 žáků, 10 dorostenců, 23 mužů, 70 žákyň, 36 dorostenek 
a 33 žen. 

Oslava památky Mistra Jana Husa. 

Vzdělávací sbor obce Hostivice uspořádal slavnost Mistra Jana Husa v předvečer Jeho 
svátku ve čtvrtek večer dne 5. července 1928 s tímto pořadem. V osm hodin večer 
uspořádán průvod spolků súčastněných před nádražím. Odtud odchod ku pomníku padlých 
v Husových sadech. Zde zahájil slavnosť předseda vzděl. sboru bratr Alois Saifrt vhodným 
proslovem. Po tomto přednáška profesora […] z Prahy: „Čím jest nám památka Husova“. 
Po ukončení přednášky zahrála hudba národní hymny a doslovem bratra předsedy sboru 
byla oslava ukončena. Členové jednoty naší súčastnili se průvodu v obleku občanském 
s odznakem v hojném počtu. 

 

V neděli dne 17. září uspořádala br. jednota Sokola v Červeném Újezdě u Unhoště 
své veřejné cvičení. Z jednoty naší súčastnilo se tohoto větší počet našeho členstva všech 
složek a súčastnili se také cvičení. 

V neděli dne 23. září 1928 slavila bratrská jednota Sokol v Jenči otevření své vlastní 
sokolovny a odpoledne uspořádala veřejné cvičení za pomoci cvičícího členstva naší 
jednoty. Cvičení súčastnily se všecky složky členstva. Slavnosti a průvodu súčastnili se 
zástupci téměř všech jednot v župě sdružených, hlavně zastoupeny jednoty: Dejvice, 
Bubeneč, Hradčany a Praha VII měla i jízdní odbor. 

V rámci oslav desetiletého trvání republiky sehráli ochotníci naší jednoty v neděli dne 
30. září 1928 divadelní představení populární hry: „Bílý lev“ za režie pana Antonína Tejnory 
z Litovic. Hra byla pěkně vypravena a uspokojivě provedena. Návštěva byla dosti 
uspokojivá v výsledek morální i finanční pěkný. Lví silou, vzletem sokolím. 
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Oslava svátku 28. října 1928.  

V předvečer národního tohoto svátku uspořádal vzdělávací sbor jednoty divadelní 
představení: „Žlutý kvítek“ které sehrálo žactvo jednoty za vedení bratra Augustina 
Urbana. Potřebné tance a vložky nacvičila sestra Tittelbachová a bratr Frant. Pechlát. 
Divadlo bylo hráno odpoledne pro dítky a večer dne 27. října pro dospělé. 

V neděli dne 28. října uspořádán průvod obcí s hudbou ku pomníku padlých, kde 
pěvecký kroužek zapěl případné sbory, pak byla pronesena kapitánem […] řeč o oslavě 
28. října. Zahrány národní hymny a slavnost odpoledne zakončena veselicí v sokolovně. 

Čistý výtěžek slavnosti věnován byl dle společného ujednání fondu pro postavení 
mateřské školky v Hostivici. 

 

Na ukončení slavností pořádaných jednotou na oslavu 10letého trvání naší republiky, 
uspořádaly naše sbory cvičitelský a vzdělávací oslavný večer v neděli dne 11. listopadu 
1928 s pořadem tělocvičným, hudebním a recitačním. Tělocvičná čísla předvedli naše 
dorostenky, dorostenci, ženy i muži. Pěkné ukázky živých obrazů nacvičili bratři Pechlát 
a Bratrych. Taneční a rejové vložky sestry Jandusová a Machová. 

Tím ukončen v jednotě naší rok jubilejní. 

V sobotu dne 24. listopadu sehráli naši ochotníci divadelní představení: „Ustřihni si 
mikádo“. Rozmarný nýni časový žert. Hra byla s uspokojením provedena a dosti 
navštívena. 

Dne 9. prosince 1928 uspořádal cvičitelský sbor jednoty pro své žactvo mikulášský 
večer spojený s nadílkou. Péčí našich vedoucích žen podělena naše mládež cukrovím 
a ovocem. 

Stav členstva jednoty ku konci roku 1928 byl následující: mužů 149, žen 80, celkem 
229 členů. Dorostenců 16, dorostenek 36, žáků 42, žákyň […] 

 

V letní době roku 1928 pomýšleli někteří bratři a sestry o zřízení tenisového kroužku 
v Sokole. Byla svolána schůze zájemců dne 8. září 1928. Na této schůzi ustanoven odbor 
tenisový. 

Sokol propůjčil odboru místo v dolejší části cvičiště při hlavní silnici do Prahy ku 
zřízení tenisového dvorce. Odbor na svůj náklad dvorec sám zřídí. 

Po svém ustavení čítal odbor 21 členů. Za předsedu zvolen br. Frant. Pechlát, za 
jednatele br. Josef Thoma, za pokladníka s. M. Uiberlayová, za správce dvorce a nářadí 
br. Fr. Kokeš. 

Zdar! 

 


