
HOSTINSKÝ IV

Spálený Mlýn – původní mlýn z let 1786-1787 sloužil svému účelu jen krátce, po několika požárech a neúspěšném podnikatelském projektu továrny na mýdlo a svíčky (1849), pekárně a pražírně ječmene, našel po první světové válce své

uplatnění jako restaurační zařízení. Krásná příroda kolem lákala k oblíbeným vycházkám i k občerstvení. Kromě jiného se zde také hrálo divadlo. Pro tyto účely však „Spáleník“ přestal být použitelný v 50. letech 20. stol., kdy byla většina

podobných restaurací rušena a navíc zdejší skalní masivy byly určeny k intenzivní těžbě lomového kamene v několika rozsáhlých lomech v blízkém okolí.

Restaurace U Dudáků, později též U Sumce nebo U Pošty, vznikla v roce 1933 na základě nových plánů zástavby Suchdola z 30. let minulého století, s centrálním kruhovým náměstím, na němž měl být umístěn kostel. Ten sice nevznikl,
restaurace však ano. Výhodou bylo umístění v blízkosti fotbalového hřiště, později také výstavba obecního úřadu, včetně úřadu poštovního a další občanské vybavenosti.
V jisté době byla nad vchodem do malého sálku umístěna jako trofej vypreparovaná hlava kapitálního sumce. Poté byl pro hostinec užíván název „U Sumce“. Název byl však ještě jednou změněn na „U Pošty“. Koncem 80. let byl objekt jako
nevyhovující vrácen majiteli, který jej následně přestavěl k obytným účelům. Počátkem 21. stol. byl původní objekt zbourán z důvodu výstavby bytového domu s lékárnou.

Restaurace U Petržílků vznikla v roce 1927 v souvislosti s výstavbou „Nového Suchdola“ zhruba uprostřed ulice K Roztokům, dříve Roztocké. Poskytovala útočiště širokému okruhu obyvatel okolní nově vznikající zástavby. Noví obyvatelé nově
vybudovaně čtvrti rodinných domků zde hojně pěstovali společenský život, zejména v místní organizaci Baráčníků, jak dokládají dochované kroniky. Po zavedení direktivních opatření v 50. letech byla restaurace adaptována na mateřskou
školku. (B.S.)

Zdroj:
[1] historiesuchdola.cz
[2]    Obecní kronika

Restaurace V Myslivně (Zemanova restaurace)

K Roztokům č.p.879/77

Restaurace V Myslivně, neboli U Zemanů, další předválečná,
opět především „výletní“ restaurace u vstupu do Roztockého
háje.
[1] [2]

Antonín Zeman, 1970.
(Foto poskytl Fr. Černý)

Restaurace v roce 1943.
(Foto poskytl Vl. Blažek)

Restaurace v roce 1960.
(Foto poskytl Vl. Blažek)

Restaurace Spálený mlýn

Spálený mlýn č.p. 26/5
V roce 1921 získává koncesi jako majitel Ludvík Kopřiva .
Později se vzdal koncese ve prospěch Vratislava Černého.
Od roku 1925 provozuje živnost jako majitel Vratislav Černý.
Od roku 1937 zde provozuje hostinskou živnost jako majitelka Františka Černá
a jako nájemce Václav Roubek.
Čepovalo se zde pivo "Únětice".
V roce 1949 kupuje objekt Jan Jindra
a pivo už se prodává jen lahvové.

.
[1]

Sanatorium Ot. Cholínského, 1909. 
(Foto poskytl Fr. Černý)

Spálený mlýn, 2014.
(Foto J. Jánský)
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Restaurace U Dudáků  
Kostelní č. p. 445-bývalé (dnešní Internacionální)

Od roku 1933  provozoval hostinskou živnost František Dudák. 
Také nazývaná " U Sumce" nebo "U Pošty". 
Čepoval pivo "Smíchov".  [1]

Restaurace v roce 1979.
(Foto: J. Jánský)

Restaurace v roce 1979 (za autobusem).
(Foto poskytl pan Krpeš)

Budova bývalé restaurace , 1999.
(Foto poskytla Z. Kučerová)
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1932-1941—působil zde jako majitel Matěj Materna (odstěhoval se). 
1941—jako majitel Antonín Gaisl († 1960).
Čepoval pivo Únětice. 
Nazývaná též „U Provázka“, „Na Radosti“, „U Hrnčířů“. 
V době II. sv. války zde byla umístěna mateřská školka. 
Restaurace U Gaislů bývala poklidnou oázou pro pár strýců z Budovce,
než se stala hojně využívanou provozovnou všech stavebních profesí,
podílejících se na stavbě Vysoké školy zemědělské.
Restaurace zrušena v roce 1968. [1]

Budova v roce 2013.
(Foto J. Jánský)

Restaurace U Gaislů
Kamýcká č.p. 417/40
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Restaurace U Petržílků 
Roztocká č.p. 220/47 (dnes K Roztokům)

1927—provozuje živnost František Petržílka. 
1929—provozuje živnost Václav Petržílka 
3. března 1929 zde byla založena Československá obec baráčníků v Suchdole.
Do roku 1930—jako nájemce Antonín Zeman. 
1951—restaurace uzavřena. 
1951—byla sem přemístěna druhá mateřská školka. 
1972—objekt vrácen majiteli.
Mateřská škola zůstává do roku 1984, kdy byla přemístěna do Gagarinovy ulice. 
[1]

Mateřská škola u Petržílků 1960-1961.
(Foto poskytla J. Nahodilová)

10

Restaurace Výhledy, U Měřínských 
Kamýcká č.p. 527/105

Restauraci provozovala paní Jaromíra Měřínská jako majitelka od roku 1939.
Čepovalo se zde pivo "Staropramen".
V letech 1945-1950 se zde v suterénu hrálo loutkové divadlo.
Hrál zde např. lékař MUDr. Sýba, paní Karásková, výtvarník Jan Kutálek.
V padesátých letech živnost padla za oběť zabrání provozních prostorů
rozhodnutím řídících orgánů.
Po dobu následujících více než 20-ti let zde byla umístěna prodejna
potravin.
V současné době je dům zpět ve vlastnictví původní rodiny, která se činnosti
pohostinství již nevěnuje. [1]

Restaurace Výhledy, pohlednice.
(Foto poskytl J. Měřinský)

Restaurace v době války, 1942.
(Foto poskytl J. Blažek)
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Restaurace U Měřínských byla nově postavena v souvislosti
s výstavbou nové čtvrti „Výhledy“ na rohu Kamýcké ulice a nového
Výhledského náměstí, těsně před 2. světovou válkou.
Restaurace válku přežila, nepřežila však násilné znárodnění, stejně
jako její majitel Jaroslav Měřínský, který v důsledku agresivní akce
znárodňovací komise podlehl zástavě životních funkcí. Nepomohlo
ani, že majitelka J. Měřínská s komisaři srdnatě bojovala proti
ukořistění rodinného podniku, vybudovaného vlastním úsilím,
házením sklenic s okurkami ! (B.S.)

V provozu byla od 20. let 20. století, ale také ji dostihl osud - z rozhodnutí vyšších orgánů zde
byla roce 1964 zřízena 3. mateřská škola v Suchdole.
V roce 1972 byl objekt vrácen majiteli Antonínu Zemanovi, mateřská školka však zůstala. Je zde i v
současné době.
[1] [2]
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