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Markéta Suchá 
 

 
„Pamatuju si z vyprávění, tu postýlku bílou na kolečkách se síťkou, a děda s babičkou když šli 
uklízet, že jo, v létě bylo teplo nebo tak, tak vytáhli postel na dvůr, no a paní učitelky měly za 
úkol taky čas od času kouknout, takže se ozývalo - Pepiku holka ti řve.“ 
 
Takhle vzpomíná na své dětství paní Markétka Suchá, narozená 28. 11. 1953. Skoro celý život 
prožila v naší škole, současném Malostranském gymnáziu a jeho okolí. 
 
„Mě vychovávala babička s dědou, protože mamka byla svobodná matka a pracovala v Tesle v 
Holešovicích, pracovalo se na směny, tak a nikoho nezajímalo, že má nějaký dítě.“ 
 
Její prarodiče byli školníci. Měli byt přímo v budově školy a bydleli tu už za války.  
 
„Jak jsou šatny, tak tam byla kotelna. Děda schovával v tom kotli jednom partyzána, a když byl 
klid tak chlap vyšel, že jo, aby mohl vysílat, protože tam dole v těch kotlech to nešlo a Němci furt 
nevěděli, odkud to jde.“  
 
Příběh partyzána bohužel i přes pomoc dědečka neskončil dobře. O svém dědečkovi nám toho 
paní Suchá hodně vyprávěla.  
 
„Pamatuju si tak zhruba, že jsme měli na dvoře králíkárnu, kterou děda postavil a měl to teda 
sfouklý, že děda byl truhlář, takže ty čůránky od těch králíků šli rovnou do kanálu.“ 
 
Paní Suchá chodila do první třídy na Kampu, poté do školy, která bývala v budově naší školy. 
Když v roce 1968 byla v Československu okupace, paní Suchá chodila do 9. třídy  
 
„Tak jsme odevzdali legitimace, odevzdali pionýrské šátky a vystoupili jsme. Průšvih nad průšvih 
a už jsme ani nesměli do SSM, svazu socialistické mládeže. No takže tenkrát z toho byl docela 
průser.“ 



 
 
Později se vyučila dámskou krejčovou, tehdy ji nutili vstoupit do komunistické strany.  
 
„Dlouho dlouho jsem odolávala. Ukecali mě a byla jsem, a byla jsem ve výboru ROH. A byla jsem 
předsedkyně.“ 
 
V roce 1975 si vzala Miloše, který byl kuchařem na paroplavbě, takže se moc nevídali.  
 
Takže z těhlentěch důvodů jsem šla sem do školy, než si něco najdu na záskok na mateřskou. Ta 
mateřská trvala, než já odešla že jo .  
 
Paní Markéta Suchá u nás ve škole pracovala jako uklízečka, až do roku 2021 


