
HOSTINSKÝ II

Restaurace V Ráji

Novosuchdolská č.p. 100/1 (dříve Tyršova)

Čtvrtá hospoda na Suchdole byla postavena v roce 1900.

Název vznikl podle namalovaných výjevů z biblického ráje na stropech hospody. V roce 1907 bylo postaveno jeviště.

Do roku 1921 zde provozuje živnost Václav Kadlec.

Od roku 1921 Václav Viták.

V roce 1930 Marie Bechyňová.

Od roku 1930 majitel Václav Kasalický.

Od roku 1936 jako nájemce František Novodvorský. Čepovalo se zde pivo "Smíchov".

Zdroje: SOkA Praha-západ, Pamětníci, historiesuchdola.cz [1]

Restaurace V Ráji, 1930.
(Foto poskytl Fr. Černý)

Restaurace V Ráji, 1972.
(Foto poskytla A. Petrová)

Koncese Václava Vitáka, 1924. [1]
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Marie Vyskočilová (*1884 +1956) a Karel Vyskočil (*1883 +1957) před hostincem.
(Foto poskytla  K. Šantorová) [1]

Hostinec U Vyskočilů
Dvorská č.p. 9/2

V roce 1830 jej postavil jako druhou hospodu na Suchdole Jan 
Napravil.
Od roku 1834 do roku 1846 ji měl v nájmu statek. Jan Napravil 
v roce 1846 z obce odchází.
Ve druhé polovině 19. století se správci statku stávají 
Brandejsové.
Až v dalším století zde živnost provozuje Václav Brejcha a od 
roku 1925 jeho žena Anna Brejchová.
Od roku 1926 je zde nájemcem Karel Vyskočil(*1883 +1957).
Čepovalo se zde pivo "Únětice".
Po zabrání základní školy německou armádou sem byla 
přemístěna mateřská školka. Hostinec byl zrušen v roce 1945. 
[1]

Hostinec U Hálků, U Šíchů
Pod Rybníčkem č.p. 54/4, (dříve U Rybníčka)

1880  Postavena v tomto roce jako třetí hospoda na Suchdole.
Majitelem byl Josef Hálovský. Přesto se jí říkalo "U Hálků".
Nechává vypracovat v roce 1889 projekt na úpravu objektu.

1910 Od tohoto roku je majitelem a provozuje živnost František Červenka.
Nechává také v tomto roce vypracovat projekt na adaptaci objektu.
Ten se později koncese vzdává ve prospěch A. Šíchy. 
V letech 1905-1920 zde měla kancelář Sociálně demokratická strana. 

1920  Od tohoto roku zde provozuje živnost Antonín Šícha. 
Opět dochází k adaptaci objektu, projekt z roku 1920.

1924  Jako majitel zde provozuje živnost Josef Šícha.
Čepuje se pivo "První měšťanský pivovar".

1951  Hospoda uzavřena. Zřízeno středisko Svazu československé mládeže.

1953 Zřízeno kino. Bylo zde v provozu do roku 1995. Od koce 90. let zde byla 
restaurace.

[1]Objekt v roce 2013.
(Foto J. Jánský)

Rok nezjištěn.
(Foto  poskytl P. Hejl

Objekt v  únoru 2020.
(Foto J. Jánský)

Vývoj adaptace objektu dle projektu. [1]
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Poté zde dochází k přestavbě na obytný dům Jiřího Brejchy a zřízení stáje pro koně za účelem provozování živnosti povoznické, posléze
“komunálních služeb”. Především se jednalo o pravidelný svoz domovního popela z celé obce do zásypu jedné z vytěžených
suchdolských pískoven.
Kdo by to byl řekl, že dnes je to ten jednopatrový dům na návsi, přímo naproti bráně Suchdolského statku. Kde v prvním patře je
umístěna koňská hlava, jako domovní znamení proslulého suchdolského “koňáka”, kdysi po celém Suchdole známého, Jirky Brejchy.
Jeho rodina stále povoznictví provozuje. (B.S.)

V současné době je objekt předmětem přestavby na bytový dům.

Není pochyb o tom, že tento svatostánek kultury, vybavený sálem, se stal na dlouhé roky jedním ze stěžejních jevišť suchdolských ochotnických souborů. Dochovalo se mnoho divadelních plakátů z této doby s připomínkou, že „sál jest
vytopen“ a „z výtěžku určitá část jest věnována na polévku pro chudé“. I mnoho autentických svědectví herců, kteří zde prožívali osudy hrdinů mnoha klasických i novodobých obrazů ze života.
Nutno připomenout také neméně slavnou éru tohoto místa:
V kině, které bylo v provozu od roku 1953, byly pravidelně každou neděli shlédnuty vyprodaným sálem všechny nejslavnější filmy slavných filmových bijáků z doby pravých filmových hvězd a hrdinů, na pravých nefalšovaných celuloidových
nosičích. Kino bylo zrušeno v roce 1995, kdy byla budova vrácena v restituci. (B.S.)

Restaurace V Ráji je stále v provozu i poté, co byl objekt restituován.
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