
HOSTINSKÝ I

„Nach Theresienstadt“, je napsáno na starých mapách u silnice vedoucí kolem.

A ta hospoda, trochu nezřetelně, je tam již vyznačena také. Krčma u silnice? Stará pošta?

Vesnice je nedaleko, něco k snědku sehnat se dá, i postarat se o koně. Kovárna bývala naproti.

I táhnoucí vojska tohle místo zaujalo. Je to strategická poloha. Praha je odtud jako na dlani. Údajně pruský velitel Humbert po bitvě u Hradce
Králové zde zaujal své postavení, jak se traduje. Odtud „Chumberk“. V lidové mluvě název „Na Chumberku“, přetrval ještě donedávna, aby se
později vžilo zase pojmenování jiné. (B.S.)

Již koncem předminulého století, roku 1895, stává se majitelem hostince Václav Urban, aby
zde jeho rod dalších téměř 100 let poskytoval pohostinnost jednotlivým hostům, spolkům i
při tradičních společenských událostech.

Hospoda byla hlavní institucí pro zakládání spolků, vyhlašování veřejných usnesení i završení
významných období v životě vesnice. Hospoda Na Chumberku nepochybně plnila tento účel.
Všechny ostatní suchdolské restaurace byly již novodobé. Vznikaly za poněkud jiných
okolností. (B.S.)

Byl postaven jako první hospoda na Suchdole pravděpodobně ve druhé polovině 13. století. 
Patřil ke dvoru. Spravoval ji vždy nájemce, který platil nájem dvoru. 
Prvním známým nájemcem byl jakýsi Hanzl, uváděný v záznamech v roce 1556. 
Dalším známým nájemcem od roku 1673 byla Kateřina Valentová. 
Od roku 1706 měl pronajatou hospodu Václav Trauchman.
Od roku 1764 v nájmu Jan Burda. 
V letech 1812-1815 Matěj Holas. V letech 1815-1821 opět Jan Burda.
V letech 1821-1830 Karel Trojan.
V letech 1832-1854 František Kalina, první starosta obce (1848-1856).
Roku 1854 kupuje hospodu Josef Handl. 
Josef Handl ji v roce 1895 prodává rodině Urbanů. [1]

Hostinec U Urbanů před válkou.
(Foto poskytl M. Frk) [1]

A ještě jedna, malá, ušmudlaná, nepovedená, vybledlá fotka z výčepu stojí za pozornost! Je na ní
tolik historie! Ve dveřích hospody stojící, osobně, hospodský Urban, v plné kráse. Ovšem, netváří se
příliš nadšeně. Avšak neutrální výraz zračí klasickou filosofii hospodských. „Host jako host, třebas
Turek.“… Před hospodou, jakýsi výjev, ne zcela běžný: … usmívající se voják, v rozvolněné uniformě
německého wehrmachtu, nechávající se fotit s motocyklem německého wehrmachtu, obklopen
kupou dětí, s malými kluky zkoušejícími ovládat velký, skutečný, těžký motocykl, … a s okolostojícími
holčičkami ve slavnostních šatečkách.

Co si o tom myslet? Voják v německé uniformě, a skupinka dětí, která jakoby vítala tuto významnou
událost. Příjezd německé armády? Nebylo proč vítat. Zde nejsou Sudety. A to bylo v březnu a
sněžilo.

Ledaže by osvoboditelé měli na sobě německé uniformy, ale nebyli to Němci…

Že by armáda generála Vlasova???

Není to nemožné! V historii Sedlce se traduje, že údajně: „Sedleckého slona poškodili Vlasovci, kteří
na něho stříleli z oken hotelu California, kde byli ubytováni“.

Hospodský Urban nakonec dokončil svůj pozemský turnus, a odebral se na věčnost (1988). A
nakonec, ani to pivo „na rozloučenou“, jak bývalo zvykem, při zastávce pohřebního průvodu na
cestě do Únětic, nebylo asi natočeno. (B.S.)

Hostinec U Urbanů v době války.
(Foto poskytl M. Frk) [1]
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Záhubě se objekt asymptoticky blížil dlouholetou
devastací následkem nečinnosti místodržícího
zástupného subjektu. Od 50. let 20. stol.,
nastolením společenských změn, byl hostinec za
účelem „vylepšení služeb“ a zejména
„spravedlivé formy vlastnictví“ převeden do
jiného způsobu hospodaření, kdy: „všechno patří
všem“. Později se však ukázalo, že nikdo za nic
neručil. Výsledky byly nechvalné. (B.S.)

Bývalý hostinec Na Chumberku. [2]

Původní podoba hostince? Je otázkou, co je
vlastně původní? Tedy ta, jejíž stavební prvky
dosud připomíná, nebo alespoň parafrázuje,
odkazuje na 18. století.

Nejstarším známým vyobrazením je zajímavá
fotografie, ještě s patrnými několika generačně
staršími stavebními prvky. Doba pořízení snímku
není známa, ale fotografie je pořízena před
přístavbou víceúčelového sálu ze západní strany
původního objektu v roce 1926.

Dává dobrou představu o podobě panského
zájezdního hostince předminulého století. (B.S.)

Původní podoba Chumberku.
(Foto poskytl Fr. Černý)  [1]

Ale ještě ty fotky z Urbanova výčepu. Byl to klasik, něco jako
bájný hospodský Palivec, věděl, co se patří. Mezi několika
skupinovými portréty dávných hasičských sborů, nebo
kouzelného místního spolku „domkářů“, zaujmou minimálně 2
památné záležitosti:

Rozměrný barevný čestný diplom z roku 1939, Františku
Urbanovi, čestnému předsedovi, za nehynoucí zásluhy o
suchdolský sport, podepsaný celým tehdejším výborem SK
Sparta Suchdol.

Ano, nechal cvičit sportovce z nejchudších vrstev
v hospodském sále. Nechal sportovcům zplanýrovat kus pole
za hospodou na fotbalové hřiště i na hromadná cvičení. (B.S.)

(Foto poskytl M. Frk)  [1]

V současné době v tomto objektu, jako nájemce, provozuje svoji činnost firma Elmet Group a.s.
(Foto mapy.cz) 

Je na Suchdole nejstarší a největší. Je původně barokní. A ještě stále zde stojí, i když
neslouží ke svému původnímu účelu.

Cesta tudy pokračuje do Polabí, k Řípu, Roudnici, nebo Terezínu a odtud i do dalekých
krajů.

Touto cestou prošlo mnoho poutníků, projela řada vozů. Umístění hospody splňovalo
všechny požadavky pocestných i formanů.

I celá vojska se v okolí mohla utábořit. Dodnes zde po nich zůstaly stopy. A záznamy v
kronikách, o drancování, vypálení a zničení. (B.S.)

Hostinec Na Chumberku
Dnes Kamýcká č.p. 15

První hostince vznikaly při klášterech a sloužily k občerstvení a ubytování věřících poutníků. V českých zemích je existence krčem věrohodně doložena v 9. století, kdy se středověký text zmiňuje o zájezdních hostincích na obchodní cestě ze saské

Žitavy do Čech. Ke konci 11. stol. a počátkem 12. stol. vznikaly hostince nejen ve městech, ale i na vesnicích. U cest byly zakládány tzv. formanské hospody, tedy zájezdní hostince. Ve středověku hospoda sloužila i k zásobování obyvatel různými

dovezenými druhy zboží. Lidé si u šenkýře kupovali sůl, koření nebo i maso. Uzavíraly se zde i obchody. Ve městě musel budoucí krčmář získat městské právo k šenkování. Hospoda v oněch dobách byla neoddělitelnou součástí domu šenkýře.

Neexistovalo soukromí pro rodinu, celá domácnost majitele byla do provozu hostince zapojena. Návštěva šenku tak byla v podstatě na úrovni sousedské návštěvy. Přístup personálu se rozlišoval dle typu příchozího. Spektrum návštěvníků bývalo

pestré - od nižší šlechty, přes duchovenstvo, měšťany, sedláky až k lidem stojícím na okraji společnosti, kteří v některých krčmách nalézali vhodný úkryt. Šenkovní místnost bývala prostá jizba s hliněnou podlahou, měla dva až tři stoly s trnoží a

dřevěné lavice. První vesnické krčmy byly většinou spojeny s rychtou. Rychtář byl dosazován do čela vsi vrchností. S touto funkcí bylo spojeno i právo výčepní. V pozdějším období středověku vrchnost sama ve svých poddanských vsích provozovala

hostinec nebo měla právo si jej zřídit a poté pronajímat. Každý krčmář musel dohlížet na to, jaké má hosty, nesměl ubytovávat neznámé osoby déle než tři dny bez vědomí a souhlasu rychtáře. Stravování a ubytování bylo jednoduché - host jedl z

jedné mísy společně s rodinou hostinského, na noc byl uložen tam, kde bylo místo, většinou v šenkovní místnosti na stole nebo na lavici. Pokud měl příchozí u sebe zbraň, musel ji odevzdat krčmáři do úschovy. V krčmě se odehrával vesnický život,

tvořilo se zde veřejné mínění. Krčma, spolu s mlýnem, zajišťovala obchod na vsi. Existence krčem tehdy přinášela kromě kladných stránek v podobě stravování, občerstvení, odpočinku, společenského kontaktu, také negativní jevy ve formě

hazardních her, prostituce, opilství, a jiných. Gamblerství mělo tehdy své zastoupení mezi všemi sociálními skupinami. Středověké krčmy neplnily pouze roli občerstvovacích a stravovacích zařízení, ale lidé sem chodívali také z důvodu společenského

setkávání a zábavy. Hrály se zde karty, různé deskové hry, ale také kuželky. I klasické skořápky mají svou dlouhou historii spjatou s prostředím krčem a hostinců. Do krčmy také často zavítali potulní kejklíři, hudebníci, zpěváci, mimové a tanečníci

(žakéři). První zmínky o samostatných „bratrstvech šenkéřů" pocházejí již z poloviny 14. století. [3] (H.B.)
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