
HOSTINSKÝ III

Hostinec  byl postaven v roce 1923 suchdolským a pražským podnikatelem Ludvíkem Kopřivou u příjezdové cesty ze Suchdola do Prahy. Byl výhodně umístěn přímo na hranicích „Velké Prahy“. Suchdol patřil již do okresu Praha - západ. 
Tato hranice také vyznačovala takzvanou „Potravní čáru“, vymezení oblasti, kde byly potraviny z venkova zdaněny „potravní daní“. Za účelem výběru daní byly také na všech příjezdových cestách kolem Prahy umístěny známé „akcízy“, 
poměrně solidně koncipované jednotné celnice, kde sídlili daňoví úředníci, zajišťující výběr daní ze zboží přiváženého z venkova do Prahy.
Hostinec zde vznikl jako součást nově utvářené suchdolské čtvrti „Budovec“, přímo v těsném sousedství zdejšího akcízu. Z důvodu placení daní zde formani museli zastavit. Byla zde tedy zároveň také příležitost k občerstvení.
Na tohoto červenolícího hostinského s velkým knírem rádi vzpomínali pamětníci.
Nabízel dobré jídlo i formanům před vstupem do Prahy. 
Později zde byla také ukončena linka městského autobusu, jezdící odtud na pražskou Letnou.
Hostinec byl naposledy známý jako „U Zajíců“, kteří zde také ještě dlouho po ukončení hostinské činnosti bydleli. (B.S.)

Ludvík Kopřiva 
byl v letech 1915-18 hostinským jako nájemce v Trojanově Mlýně.
Od roku 1918 byl majitelem zájezdního hotelu Spálený Mlýn.
Provozoval potom další čtyři pražské hospody, z jedné je nynější muzeum
Podskalí na Výtoni.

V restauraci u akcízu zde v pronájmu působil Josef Kříž.
Od roku 1931 zde působí jako „náměstek“ Václav Paták z Čáslavi.
Proto zvaná také "U Patáků".
1933 zde působí jako "náměstek" Karel Pohl z Hřebče.
1934-1936 provozuje živnost jako majitel Emil Zajíc. 
1936-1941 zde jako majitelka provozovala živnost Emílie Zajícová.
1937 živnost provozuje jako nájemce František Venta.
1941 jako nájemce Václav Hrnčíř.

Čepovalo se zde pivo "Velké Popovice".
Hrálo se zde ochotnické a loutkové divadlo.
Pořádaly se kulturní a společenské akce. 

Po roce 1952 již pohostinství v provozu nebylo, objekt byl upraven pro účely
bydlení. V dlouho uzavřeném hostinském sále byla následně zřízena
provozovna výrobního družstva Řempo, později Komex.
Po navrácení původním majitelům byl objekt adaptován na jiné využití.
[1]

Taneční hodiny U Zajíců, 8.1.1939.
(Foto poskytla K. Lacinová)

Budova restaurace (vlevo) postavená L. Kopřivou.
(Foto poskytl V. Kodeš) 

Antonie a Ludvík Kopřivovi.
(Foto poskytl V. Kodeš)

Soubor Alšova scéna, U Zajíců , 1946.
(Foto divadelní kronika) 

Schválení Václava Patáka jako náměstka, 1931. [1]

VELKOPOPOVICKÁ RESTAURACE (U Křížů, U Kynclů)

Suchdolská č.p. 88/16

Před 2. svět. válkou zde koupil pozemek Josef Kříž (*1871).
Zahájil stavbu se svým zetěm Františkem Kynclem (*1890). Ten ji dokončil a začal provozovat v
roce 1930.
Později zde působil suchdolský Klub cyklistů.
V letech 1941-1943, v době obsazení obecné školy Němci, zde byly umístěny třídy 3.B a 4.B
obecné školy.
V roce 1952 byla restaurace uzavřena.
V letech 1953-1968 byla v budově zřízena mlékárna. První vedoucí se stala paní Filipiová.
Zdroje: Kapitoly z minulosti Suchdola a Sedlce, Vladimír Laštovka, 1999, Markéta Procházková
(roz. Kynclová), pamětníci, www.historiesuchdola.cz.

Josef Kříž (1871-1933).
(Foto poskytla M. Procházková)

František Kyncl(1890-1965).
(Foto poskytla M. Procházková)

Restaurace v roce 1934.
(Foto poskytla M. Procházková)

Restaurace v roce 1942, v budově obecná škola.
(Foto poskytla M. Procházková)

V letech 1915-1918 zde působil jako nájemce Ludvík Kopřiva.
V roce 1922 koupil celou usedlost Trojanův mlýn hostinský Ladislav Bayerle.
Přeměnil mlýn na hospodu "U Trojanů", kterou provozoval od roku 1924. 
V letech 1924-1926 zde působila jako „náměstek“ Žofie Neudorfská z Klatov. 
Od roku 1927 je majitelem Václav Suchý.
Od roku 1935 zde provozuje živnost jako „náměstek“ Karel Uhlíř. 
V letech 1938-1941 zde provozoval hostinskou živnost jako nájemce Bohumil Dobrovolný.
Čepovalo se zde pivo „Únětice". 
V roce 1942 restaurace končí a objekt je přestavěn na byty. 
[1]

Trojanův mlýn, pohlednice z roku 1920.
(Foto poskytla M. Vaňhová)

Zdroj:
[1] historiesuchdola.cz

Restaurace Trojanův mlýn
Trojanův mlýn č.p.16/2

Když přestal být mlýnem, našel své další pole působnosti v činnosti pohostinské. Nachází se sice v lokalitě poněkud odlehlé od civilizace, ale Tiché údolí bylo vždy velmi oblíbenou oblastí pro výlety do přírody.
Součástí Trojanova mlýna je také obvyklý mlýnský rybník. Jeho velikost umožňovala zřízení slušně velkého koupaliště. K tomuto účelu byl rybník také hojně využíván. Samozřejmě, blízkost restauračního zařízení dávala návštěvníkům
možnost k načerpání nové energie mezi vodními radovánkami.
Restaurace, svojí formou „zahradní“, poskytovala také příležitost produkce přírodního divadla, které bylo ve své době velmi oblíbeno. (B.S.)

Trojanův mlýn, Ludvík Kopřiva s rodinou, sena, 1917.
(Foto poskytl V. Kodeš)
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Restaurace U Patáků, také U Zajíců  
Kamýcká č.p. 131/10
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