
Historie řemesel a živností na Suchdole je spjata s osudy jednotlivých obyvatel, lze vysledovat množství práce a snahy o lepší život, a to i

pro další generace. Některé osudy byly poznamenány i politickými událostmi. Jednotliví řemeslníci a živnostníci zde žili a svojí prací

ovlivňovali život komunity na Suchdole, přispívali k rozvoji tohoto místa a jejich pracovitost byla příkladem pro ostatní. Stejně tak tomu je

i v současnosti, proto na závěr uvádíme i přehled současných řemeslníků a živnostníků.

Na každém panelu uvádíme i stručnou informaci o historii konkrétního řemesla nebo živnosti, protože chceme přiblížit i historické

souvislosti, které lze v některých případech sledovat až do dávnověku.

Představujeme Vám široké spektrum dostupných informací o řemeslech a živnostech na Suchdole, které se nám podařilo získat. U

některých řemeslníků/živnostníků jsou informace i přes veškerou snahu bohužel neúplné. A pokud nám poskytnete některé z chybějících

informací, budeme velice rádi.

Přejeme všem návštěvníkům hezké zážitky z výstavy.

Historie Suchdola nás neustále fascinuje a při zpracovávání podkladů objevujeme vždy něco nového.

Tentokrát jsme se zaměřili na téma, které se dotýkalo a dotýká našeho každodenního života, a proto jsme připravili výstavu s názvem

Helena Bínová
H.B.

Josef Jánský
J.J.

Bohumil Sommer
B.S.

Petra Wendelová
P.W.

Spolek historie Suchdola, z.s. vzešel z iniciativy místních amatérských badatelů v čele s panem Josefem Jánským, který už řadu let

shromažďuje informace a dokumenty z historie Suchdola na webu www.historiesuchdola.cz. Zakladateli Spolku jsou Josef Jánský, Helena

Bínová a Petra Wendelová.

Nově vzniklý spolek si klade za cíl poskytnout širší platformu pro prezentaci informací o dějinách naší obce, zajímavých objektech a

příbězích obyvatel Suchdola, a to formou přednášek, výstav, publikací, besed či diskusí. Věříme, že činnost spolku přispěje k rozšíření

kulturně historického povědomí suchdolské komunity a umožní těm, kteří zde mají rodinné kořeny, i nově příchozím lépe porozumět

místu, kde žijeme. Uvítáme proto jakékoli náměty, podněty, fotodokumentaci či příběhy, týkající se historie Suchdola.

Spolek můžete kontaktovat prostřednictvím telefonu či adres na webu www.spolek-historiesuchdola.cz, kde jsou i další informace o

našich záměrech a cílech činnosti.

Děkujeme MČ Praha Suchdol za poskytnutí prostor pro výstavu a za tisk výstavních panelů.

Prosévání štukového písku na stavbě suchdolské sokolovny, 
slavnostně otevřené 9.9.1934.

Suchdolské mlékařky, Anna Kloudová a dcery Anna a Marie, před 
rokem 1914.

Za finanční podpory a s využitím grantu MČ Praha-Suchdol.


