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ÚVOD
Dne 30. března 1924 se konala ustavující valná hromada Stavebního, spotřebního
a úsporného družstva „Dělnický dům“ pro Hostivice a okolí, zapsaného společenstva
s ručením obmezeným. Členy prvního představenstva byli na této valné hromadě zvoleni
předseda železniční zřízenec František Strašlipka, místopředseda plynárenský dělník Václav
Fousek, pokladník železniční zřízenec Ladislav Kučera, účetní soustružník (a hostivický
starosta) Václav Stehlík a přísedící tesař Václav Fiala. Stanovy nově ustaveného družstva
podepsali rovněž předseda ustavující valné hromady Václav Ineman a jednatel ustavující
valné hromady Jaroslav Pachman. Družstvo mělo velmi blízko ke komunistům, ostatně tři
ze jmenovaných byli v té době členy hostivického zastupitelstva zvolenými za komunisty.

Představenstvo a dozorčí rada družstva v roce 1937.
V horní trojici uprostřed František Ransdorf a vpravo Jaroslav Pachman.
Zcela uprostřed Josef Černý a vlevo od něj Karel Houdek.
Ve spodní řadě 3. zleva Václav Fiala a 4. zleva Václav Schmid.
Ostatní osoby se nepodařilo určit.

Založením družstva byly završeny úvahy o postavení Dělnického domu jako vlastního
stánku uvědomělých dělníků. První družstvo vzniklo již před první světovou válkou, již při
otvírání Dělnického domu však nikdo nevěděl, jak toto družstvo vlastně zaniklo. V roce
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1922, již po rozštěpení dělnického hnutí mezi sociální demokraty a komunisty, založila
Federovaná dělnická tělocvičná jednota propojená s komunisty přípravný výbor, který
během roku nastřádal vstupní hotovost 2 000 Kč.
V roce 1925 koupilo družstvo za 18 000 Kč pozemek na stavbu – ač šlo o družstvo
hostivické, pozemek se nacházel na litovickém území (Litovice tehdy byly samostatnou
obcí). Šlo však o dobrou volbu, protože s postupující výstavbou se Dělnický dům dostal do
středu rozrůstající se zástavby obou obcí. Stavba byla zahájena 30. května 1926 slavností
položení základního kamene. Ukázalo se, že dělníků ochotných pomoci vlastní prací není
zase tolik, ale družstvu se podařilo Dělnický dům dokončit. Otevřen byl 9. října 1927. Při
této příležitosti družstvo založilo i svou pamětní knihu. Představenstvo v té době tvořili
předseda František Strašlipka (jeden z předobrazů Haškova Josefa Švejka) a členové
J. Suchý, Václav Fiala, František Ransdorf a Jaroslav Pachman. Členy dozorčí rady byli
Karel Houdek, Václav Rameš, Josef Černý, Antonín Svoboda, Václav Fousek, František
Ineman a František Patera.
Při otevření Dělnického domu činily dluhy družstva celkem 517 026 Kč, z nichž se za
deset let provozu podařilo i přes hospodářskou krizi splatit 187 753 Kč. Dům byl omítnut
až v roce 1929, kdy bylo zároveň zastropeno jeviště a zřízena galerie pro hudebníky.
V roce 1930 byla v podlaze zjištěna houba a podlaha tak musela být vyměněna.

Zemřelí členové družstva za prvních 10 let od otevření Dělnického domu.
Osoby na snímcích se nepodařilo určit.
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Družstvo se netěšilo přílišné přízni úřadů, například žádost o povolení hostinské
koncese byla zamítnuta. Dělnický dům se však stal jedním ze společenských center
Hostivice i Litovic. Sídlila zde Dělnická tělocvičná jednota Hostivice, Federovaná dělnická
tělocvičná jednota (Jednota proletářské tělovýchovy) Litovice a po osamostatnění od
hostivické jednoty v roce 1940 až do zákazu Sokola Tělocvičná jednota Sokol Litovice. Ve
druhé polovině 30. let se v Dělnickém domě začaly rovněž promítat filmy, kino zde
provozoval pan Pišvejc.
Stavební, spotřební a úsporné družstvo „Dělnický dům“ pro Hostivice a okolí, zapsané
společenstvo s ručením obmezeným, změnilo za 2. světové války svůj název na Stavební
a spotřební družstvo „Dělnický dům“ pro Litovice a okolí, zapsané společenstvo s ručením
obmezeným. Družstvo pak zaniklo v březnu 1952 nařízeným začleněním do družstva
Bratrství.
Dělnický dům sloužil svému účelu i nadále, ať už ho provozovala újezdní osvětová
beseda, Sokol, či jiná organizace. Jeho úlohu v hostivickém životě ukončil ničivý požár
6. června 1994. Ze zázemí Dělnického domu jsou dnes sklady a na místě bývalého sálu,
jehož spáleniště řadu let hyzdilo Hostivici, je nyní firemní parkoviště…

Dělnický dům na pohlednici, kterou vydal V. Cajska asi ve 30. letech 20. století.

Pamětní kniha, jejíž přepis přináší tento svazek Pramenů k hostivické historii, byla
založena v roce 1927 při slavnostním otevření Dělnického domu a vedena do roku 1937.
Posledním zápisem je podpis ministra vnitra Václava Noska z roku 1946. Kniha je uložena
ve Státním okresním archivu Praha-západ v Dobřichovicích.
Stránky v knize nejsou číslovány. Při přepisu byly opraveny zjevné pravopisné chyby,
formulační zvláštnosti však byly ponechány.
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Razítko používané v roce 1927,
při otevření Dělnického domu.

Razítko používané v roce 1947,
se sídlem přeneseným do Litovic.
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Pamětní kniha

Stavebního spotřebního a úsporného družstva
„Dělnický dům“
pro Hostivici a okolí spol. s r. o.

založena dne 5. října 1927 o příležitosti otevření
„Dělnického domu“
dne 9. října 1927.

Pachman Jarka,
pověřený ku vypsání.
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Z prvopočátku budiž zde uvedeno, že Hostivice byla vždy osadou dělnickou a jako
taková, by svoje síly mohla koncentrovati a zároveň školiti, to je vychovávati, potřebovala
k tomuto způsobilou místnost, která však v Hostivici nebyla. To vedlo veškeré uvědomělé
dělníky k tomu, by si vlastní silou postavili svůj vlastní stánek, který by jejich požadavkům
vyhovoval a zároveň byl věrným obrazem jejich moci a síly. Protož již před světovou
válkou ustanoveno bylo družstvo, které však nepohotovostí vedoucích činitelů zašlo, aniž
kdo ví jak.
V popřevratové době se opět mnoho mluvilo a i vybíralo na „Dělnický dům“, ale
k žádnému cíli se nedošlo. Ve 1920 roce, kdy strana dělnická byla rozštěpená na dva
tábory, veškeré dělnictvo ztratilo úplně naději, že by kdy u nás mohlo k tomu dojíti. Však
již po jednom roce vidíme, že z tohoto očistného boje vyrůstá nový bojovník, to je Federovaná Dělnická tělocvičná jednota, která zvedá heslo „Činem k cíli“, která burcuje a uvědomuje, že společnou prací vytrvalou a obětavou se dokáže a stane se skutkem to, co celé
desetiletí bylo iluzí. V boji tom zůstali však takřka osamocení, přes to zakládají v roce 1922
přípravné komité pro ustavení stavebního družstva. Během roku nastřádalo toto komité
dva tisíce Kč (kam se odvádělo delegačné a jiné dary) a 30. března 1924 ustanoveno
dnešní družstvo. Toto vrhlo se s plnou vervou do práce, snášelo s klidem úsměšky,
s rozvahou překonalo ohromné překážky a v roce 1925 zakupuje stavební pozemek za
cenu 18 000 Kč.
Ještě během tohoto roku byly vypracovány plány a provedeny veškeré přípravy
k započetí se stavbou v jarních měsících v 1926 roce. Že toto se stalo skutkem, svědčí
okolnost, že již 30. května 1926 konána slavnost položení základního kamene. Během
tohoto roku konstatovalo družstvo, že je nemnoho těch obětavých dělníků, kteří svůj volný
čas tráví na svém budoucím stánku a že ohromná většina dělníků chová se k této akci
pasívně. Toto však bylo družstvu jen pobídkou ještě k houževnatější práci. Za rok 1927
odpracováno tisíce hodin zdarma, sta pochůzek ve věcech družstevních zdarma. O veškerých potížích nelze ani psát, avšak práce vykonaná předává se dnešním dnem dělnické
veřejnosti a věříme plně, že tento dům stane nám všem druhým domovem.

V Hostivici dne 9. října 1927.
Členové představenstva:

Členové dozorčí rady:

Strašlipka Fr.,
t. č. předseda

Houdek Karel
Rameš Václav

J. Suchý

Černý Josef

Fiala Václav

Svoboda Ant.

Ransdorf Fr.

Fousek V.

Pachman Jarka

Ineman František
Patera František
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1927.
Postavena elektrická linka z Hostivic do našeho domu nákladem 10 000 Kč, která
však každým rokem ztrácí 20 % ve prospěch Hostivic, takže po 5 letech přejde do vlastnictví elektrárenského podniku obce Hostivické. Podmínky jsou pro nás velice těžké, avšak
musíme počítat, že jiné osvětlení přišlo by rovněž draho a při zapojení nové čtvrtě Litovic
vyžádalo by si toto dalších nákladů, nehledě k výhodě osvětlování elektřinou od začátku
v naší rozlehlé budově. Na výpůjčky zaplaceno 2 311 Kč mimo zaplacení účtu různých
živnostníků, celkem as 30 000 Kč.
Piva vyčepováno za ¼ roku 67 hl.
V představenstvu byli členové: předseda Strašlipka Fr., pokladník: Ransdorf Fr.,
místopř. Limburský Fr., účetní: Morštejn Jos., člen Fiala: Václ.
Dozorčí rada: předseda Pachman Jar., členové: Černý Jos., Houdek K., Rameš V.,
Ineman V., Jung V., Patera Fr., Fousek V., Vávra Jos.

1928.
V tomto roce celkové poměry uspořádány k stabilizaci.
Pivo odebíráno z Branického pivovaru. Do domu se nastěhoval Pachman Jar. do
doby, než-li družstvo dostane koncesi, tato však již čtyřikrát byla nám zamítnuta.
Ohrazen dvůr a vysazeny stromy, darované Branickým pivovarem, a sice: 16 kaštanů, 4 lípy a 4 javory. Křoviny jsou darovány p. Rysem z Chýně, Pachmanem V. z Jenečka
a broskve soudr. Ransdorfem.
Na účty stavby (dluh) zaplaceno 37 000 Kč.
Piva na licenci vyčepováno 236 hl.
V představenstvu jsou členové: př. Strašlipka Fr., Limburský Fr., Ransdorf Fr.,
Fiala V. a Pachman Jar. účetní.
V dozorčí radě: předs. Patera, Černý, Houdek, Rameš V., Novák Fr., Smolák,
Kučera L., Váchal Fab., Svoboda Ant.

1929.
Omítnut dům nákladem as 20 000 Kč. Zastropeno jeviště a zřízena galerie pro hudebníky.
Hostinští, kteří nám půjčovali licenci při akcích, jsou se svými nároky stále za toto
stále dražší, takže již platíme 40 Kč z každého vyčepovaného hl piva a 70 Kč z kuchyně
mimo dávek z daní. Na získání koncese hostinské není naděje, proto od 1. září nastupuje
hostinský soudr. Vrkota Jos.
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Na výpůjčky zaplaceno as 18 000 a as 20 000 Kč na účty stavby domu.
Piva vyčepováno 300 hl.
V představenstvu byli členové: předseda Suchý Jos., Novák Fr., Ransdorf Fr.,
Pachman Jar., Fiala V.
V dozorčí radě: př. Patera, Černý, Houdek, Svoboda Ant., Fousek V., Smolák,
Kučera L., Donát J., Smutný Jan, Balík Fr., Nedbal Jos., Hagelbauer Jos.

1930.
Postiženo družstvo houbou na sále, musela se celá podlaha vytrhati, vyvésti spoustu
materiálu a celou podlahu dát 30 cm nad zem. Izolovat celý spodek a nové polštáře
s podlahou, což vyžádalo si nákladu 14 000 Kč mimo práce, kterou udělali členové předst.
a dozorčí rady zdarma. V tomto roce počíná se projevovati hospodářská krise, dělníci jsou
bez práce hlavně v zimě. Ohražena byla přední zahrada.
Na výpůjčky splaceno as 26 Kč.
Piva vyčepováno 385 ½ hl.
V představenstvu byli členové: Suchý Jos. předs., Novák místopř., Ransdorf Fr.
pokladník, Pachman Jar. účetní, Patera Fr. člen.
V dozorčí radě: předseda Fousek V., Černý Jos., Houdek, Donát, Svoboda A.,
Fiala V., Nohejl Jos., Lang B., Hagelbauer Josef.

1931.
Provedena změna odběru piva, neb výpůjčky hypoteční u Hostinského Úvěrního
ústavu v Praze platili jsme 8 % úroků. Sjednána úmluva se Státním pivovarem v Buštěhradě, kde platiti budeme 5 ½ %. Hostinský soudr. Vrkota, který slíbil družstevníkům
v Počernicích, že až vystaví dům, půjde k nim za hostinského, z těchto důvodů dává výpověď. Za něho získán pan Pavlíček.
Na výpůjčky zaplaceno as 10 000 Kč.
Piva vyčepováno 415 ½ hl.
V představenstvu byli členové: Suchý, Novák, Ransdorf, Pachman a Patera.
V dozorčí radě: př. Fousek, Černý, Houdek, Svoboda Ant., Donát, Hagelbauer, Fiala,
Balík Fr., Fogl J.
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1932.
Byli jsme přepojeni na elektrickou síť svazovou a linka přešla do vlastnictví obce
Hostivic, za čež nám dali 200 Kč (dvě stě).
Na výpůjčky splaceno as 10 000 Kč.
Piva vyčepováno 456 ¾ hl.
V představenstvu byli členové: Suchý J., Hagelbauer, Ransdorf, Pachman, Patera.
V dozorčí radě: předseda Houdek, Černý, Svoboda, Donát Jos., Smutný, Fiala,
Nohejl, Lang, Novák Fr.

1933.
Klubovna byla rozdělena na družstevní kancelář a klubovnu.
Na dluhy splaceno 9 000 Kč.
Piva vyčepováno 341 ¾ hl.
V představenstvu byli členové: Suchý J., Houdek, Ransdorf, Pachman Jar., Hagelbauer J.
V dozorčí radě: předseda Svoboda Ant., Černý, Donát J., Nohejl, Lang B., Hašek T.,
Částka, Morštejn, Slavíček, Souček V.

1934.
Za hostinského p. Pavlíčka nastoupil pan Čermák Jaromír.
Krise se značně prohlubuje, počet nezaměstnaných dělníků dostupuje závratné výše.
Provoz našeho domu tím značně trpí, neb naši dělníci jsou vesměs bez práce.
Na dluhy zaplaceno as 13 000 Kč.
Piva vyčepováno 299 ¼ hl.
V představenstvu byli členové: předseda Houdek, Hagelbauer, Ransdorf, Pachman,
Fiala.
Dozorčí rada: př. Svoboda, Černý J., Nohejl, Lang, Hašek Tom., Lefler, Suchý,
Kletečka K., Vlasatý Tom.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada B – svazek č. 7

Pamětní kniha Stavebního, spotřebního a úsporného družstva „Dělnický dům“
pro Hostivici a okolí, spol. s r. o.

12

1935.
Pan Čermák z důvodů zdravotních nemůže nadále zastávat u nás hostinského a proto
najímá si malý hostinec v Břevnově a nám ponechává koncesi v domě. Jako výčepník,
první placený zaměstnanec družstva, dosazen člen soudr. Suchý Jos. se služným 400 Kč
měsíčně.
Provedeno přepažení předsálí pro menší schůze a přednášky.
Na dluhy splaceno asi 10 000 Kč.
Piva vyčepováno 306 ¾ hl.
V představenstvu byli členové: předs. Houdek, Lefler Fr., Ransdorf, Pachman J.,
Fiala V.
V dozorčí radě: předs. Svoboda Ant., Černý Jos., Hašek Tom., Souček V., Kletečka,
Hokův, Pajma V., Kostříž Ant., Mráček K.

1936.
Ač se všeobecně píše, že hospodářská krise polevuje, ani letošního roku se poměry
dělnictva nezlepšily, což jest patrno na provozu našeho domu. Hledáním jiných příjmů bylo
žádáno o povolení biolicence, což však dvakráte úřady zamítnuto. Nyní žádáno má o tuto
obec, vyhlídky jsou nevalné. Těžko se nám splňuje všechna závazky, avšak společnou
a houževnatou prací odrážíme všechny útoky na náš dům vedené. Spolek Havlíček se
odstěhoval a půjčku vypověděl.
Na dluhy jsme zaplatili asi 13 000 Kč.
Piva vyčepováno 264 ½ hl.
V představenstvu byli členové: předs. Houdek, Lefler, Černý, Pachman, Fiala V.
V dozorčí radě: předseda Svoboda Ant., Lang B., Morštejn, Souček, Kostříž Ant.,
Pajma, Hokův, Schmid V., Šroubek Štěpán.

1937.
Na letošní rok připadá 10 leté jubileum otevření našeho domu. K slavnosti provedena
malba ve všech místnostech dělníky úplně zadarmo. Z nečlenů p. Vaněk Kar. a Novotný
František několik sobot a nedělí od rána do večera odpracovali na této práci, z členů
Sklenář Štěpán jako malíř vykonal mnoho. Další byli soud. Houdek k., Černý Jos., Lang,
Lefler, Pajma V.
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Za práci pro družstvo usneseno vydat čestné diplomy uznání panu Šafaříkovi
z Dušník, mistr komenický, který po celých 10 let konal práci pro nás zdarma. Soudr.
Ransdorfovi, který byl deset let pokladníkem družstva, soudr. Svobodovi za 10 let členství
v dozorčí radě, soudr. Houdkovi za 13tiletou aktivní činnost, rovněž tak soudr. Součkovi za
jeho akceschopnost pro družstvo.

Soudruh František Ransdorf narodil se 18. listopadu 1866 v Rakovníce, odkud
pochází. Vyučil se tesařem. Narukoval k vykonání své vojenské povinnosti v roce 1887
k 6. praporu myslivců do Uršulinských kasáren v Praze. Po návratu z vojny přijal zaměstnání na Buštěhradské železnici, kde setrval až do odchodu do výslužby, t. j. 1. listopadu
1925. Od svého mládí byl socialistou a pracoval všemožně pro vítězství pracujících vrstev.
Od roku 1898 byl členem „Unie“, jakož i v začátcích pracoval v hnutí politickém. Stál
u kolébky družstevního hnutí a jest zakládajícím členem konsumního družstva Včela. Do
Hostivic přišel 4. IV. 1904 na domek č. 92, kde konal službu celých 20 let. Byl zakládajícím
členem většiny místních spolků „Hostivít“, D. T. J. a jiných. Pro naše družstvo vykonal při
stavbě i provozu neocenitelné služby, za které zůstane v historii družstva jedním z hlavních
budovatelů. Nikdy nezakolísal, jednalo-li se pomoc dělnického hnutí, a dodnes plní řádně
svoje povinnosti.
Dík jemu za tuto blahodárnou činnost!
Pachman Jarka
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Na paměť významné návštěvy člena československé vlády, ministra vnitra
soudr. Václava Noska,
v našem „Dělnickém domě“ dne 18. května 1946.
V. Nosek

