Hostince, hospody
a restaurace

N

azývejte si je, jak chcete, ale v povědomí starousedlíků Hlubočep a z jejich vyprávění těch hospod tady bývalo blízko sebe dost. Když si jejich
umístění uvědomíme, tak v pomyslném centru Hlubočep
byly hned tři. A které to byly?
U vlakového přejezdu je Besední restaurace (1, 2)
s předzahrádkou, nebo se jí říká U Ritschelů. Dodnes
má funkční taneční sál, který se kdysi též využíval kromě plesů na pořádání schůzí místních spolků, býval tělocvičnou a v pozdějších letech zde bylo kino. Restaurace se těší veliké návštěvnosti hostů jak pro výbornou
kuchyni, zabijačky a zvěřinové hody, tak pro pořádání
různých zábavných akcí. Naproti přes ulici, kde je nyní
oplocený prázdný prostor, stával hostinec U Kubů (3, 4),
později U Janovských a vzadu za hospodou byl sál,
kde místní ochotníci hrávali divadlo a pro děti loutková
představení, také se zde konávaly plesy. V ulici Slivenecká, pár metrů od železničního přejezdu, otevřeli
podnikaví manželé Škopovi po roce 1989 restauraci,
jak jinak než U Škopů (5), která je pověstná výbornou
kuchyní.
V ulici Hlubočepská dosud stojí budova bývalé restaurace U Zábranských (6), v patře je sál a také zde se
pořádaly plesy a tancovačky, ale jejich pořádání kdysi
ustalo ze statických důvodů poté, co se pod tanečníky
rozhoupala podlaha sálu. V objektu býval mandl, kadeřnictví, prodejna potravin a naposledy byla na krátký čas v přízemí opět restaurace.
Pod nádražím, blízko vjezdu do bývalé oxygenky,
nebo chcete-li Technoplynu, stávala malá hospůdka,
kde se říkalo V Šanghaji - pivo, limonády. Nejvíce hostů sem proudilo při Prokopské pouti, blízko jezírka byl
přes Dalejský potok mostek a pěšinkou mezi ovocnými
stromy se hosté dostali k občerstvení, ba i na vlakové
nádraží. Hospůdka již dávno nestojí.
Při Prokopské pouti v červenci bývaly stánky a pouťové atrakce pod skalou, kde stával kostelík sv. Prokopa
a odtud se táhly až k prvnímu železničnímu podjezdu. V těsné blízkosti na vyvýšeném terénu stál hostinec
U Kordů (7, 8) se zahrádkou pod kaštany, který uspokojoval kdysi i velký počet dělníků z přilehlých lomů.
Ani tento hostinec již nestojí.
Na závěr vzpomínání o výčtu hospůdek nám nezbývá, než konstatovat, že zde zůstaly pouze dvě a jedno
občerstvení (9).
Miluše Maršíková
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