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Skvěle vybavená ruzyňská škola 

V Ruzyni mají opravdu dobře vybavenou školu T. G. Masaryka. Ve škole je krásná učebna 

chemie a fyziky, kde mají různé přístroje a pomůcky na chemické pokusy a na ověřování 

fyzikálních jevů. V přízemí školy je krásná hala, kde se vyučují například domácí práce. Tato 

hala je také využívána pro nácvik tanců a pro hraní školního divadla. Bohužel není v této 

škole tělocvična, ale v hezkých dnech žáci mohou cvičit venku před školou anebo v přilehlé 

oboře Hvězda. Jeden velký klad má škola také v podobě moderních splachovacích toalet, u 

kterých jsou samozřejmostí umyvadla s tekoucí čistou vodou. 

 

 

 

 

Ruzyňská škola má patronát nad lidickým dítětem 

 

10.6.1942byl malý Jiřík Pitín, jako mnoho dalších dětí ze středočeských Lidic, odtržen od svojí 

rodiny. Vychovávala ho teta, která bydlela v Praze 6. Škola v Ruzyni si vzala patronát nad 

tímto sirotkem. Vybrali pro něj peníze, aby měl lepší budoucnost, ale také mu umožnili se 

https://www.obrazky.cz/?q=Ji%C5%99%C3%AD+Pit%C3%ADn&url=https://www.pametnaroda.cz/sites/default/files/witness/2518/photo/18783-photo.jpg&imageId=c36afe427f6d7578&data=lgLEEDHeU6EzuEP8V9PRaxDz4lDEMHQ-53YVtHnyj7NYhMzs8XV2UIgf5sn7ByakgdtiCUnb2YbJkYcGxSGE1vgh3qTWQM5eIDljxAL0kJPEAga6xAIeE8QC-5k%3D


zúčastnit různých školních akcí. Dokonce jel i s dětmi ze zdejší školy v zimě na hory. Jiříkovi se 

také moc líbila taška, kterou mu jeho patroni z Ruzyně do školy pořídili. Patronát skončil 

v roce 1949 právě, když Jiřík nastoupil do školy.  

 

 

 

 

https://www.pribehynasichsousedu.cz/media/Fotografie-lidick%C3%BDch-d%C4%9Bt%C3%AD.png


ČSA má patronát nad ruzyňskou školou 

 

Dne 16. června se uskutečnil výlet letadlem Dakotou nad Prahou. Tento výlet darovali ČSA 

dětem z měšťanky v Ruzyni. Aerolinky drží nad touto školou patronát a tento výlet nebyl 

jediný. Žáci z této školy mají možnost chodit přímo na letiště, dívat se, jak vzlétají a přistávají 

letadla a dozvědět se také 

mnohé ze zákulisí pražského 

letiště. Pro děti je to opravdu 

veliký zážitek. Třídní učitel, 

Jarek Chalupa je tak nadšen 

z letadel, že začne budovat svojí 

kariéru jako pilot u ČSA.  

 

 

 

 

 

Cukrář rozdával radost dětem 

 

 

Zličínský cukrář, pan Lohr, měl výrobnu zákusků a dortíků. Tyto své výrobky prodával 

v Sokolovně, když bylo filmové představení. Nezapomínal ale na místní děti. Vždycky v zimě 

je nechával ohřát se u jeho pecí, a po celý rok jim přilepšoval různými drobečky, které mu po 

pečení zbývaly na pečících plechách. Bohužel během války nebylo postupně dost surovin na 

pečení dobrot a pan Lohr musel svojí výrobnu opustit. 

 



Kovárna pana Kohouta 

 

Pan Antonín Kohout je kovář, který má kovárnu ve Zličíně, v domě č. 5, hned naproti paní 

Zikulové. Práce pana Kohouta je opravdu velmi kvalitní. Nejvíce zakázek má na okování 

koňských kopyt. Tato práce je velmi náročná a někdy i nebezpečná. Oheň je přece dobrý 

sluha, ale zlý pán a koně jsou taky někdy divocí.  

 

Ale pan Kohout má pro strach uděláno. Je totiž i místním velitelem hasičů. Místní děti 

obdivují jeho dílnu a jsou mu vděčné, že je na ně hodný a dovolí jim ho pozorovat v kovárně 

při práci. 

Cirkus na Letné 

 

I v těchto krušných časech, kdy je snad válka u konce, nás navštívil cirkus. Je umístěný na 

Letné a je o něj veliký zájem. Nejvíce je vyprodáno na odpolední představení, ale i na večerní 

chodí hodně lidí. Františka Chalupná ze Zličína dostala možnost se jednoho představení 

zúčastnit spolu s několika spolužačkami ze školy v Ruzyni. Bohužel dostaly lístky až na večerní 

představení, ale stálo to za to. Až z toho zapomněly, že je mají po skončení cirkusu 

vyzvednout rodiče, a tak podnikly ještě dobrodružnou cestu pěšky noční Prahou domů. 

 



Pěvecký soubor ze Zličína 

Mladí lidé ze Zličína založili malý pěvecký soubor. Věnují se zpívání písní, které prezentují 

hlavně na různých schůzích, dožínkách a dokonce natáčeli i do Českého rozhlasu. Krásné 

vystoupení měli i v Parku oddechu a kultury Julia Fučíka v pražských Holešovicích.  Mimo 

zpěvu se věnují také hraní divadla, místním ochotníkům hrají tzv. křoví. Velký úspěch měla 

hlavně hra Vítězslava Hálka – Muzikantská Liduška.  

 

ČKD mají novou sekretářku 

 

Stala se jí teprve 16. letá Františka Chalupná ( Vlčková ), kterou po úrazu přeřadili z oboru 

elektromechanik. Františka chtěla být původně švadlenou nebo učitelkou, ale byla přidělena 

právě do oboru elektromechanik v ČKD. Při práci v provozu se náhodou škrábla měděným 

drátem a vznikla jí tam vyrážka. Lékař usoudil, že nemůže pracovat s mědí, protože je na ní 

alergická. Františka měla na měšťance samé jedničky a uměla také psát na stroji a proto se 

byla přeřazena dne 11.5.1950 pracovnice sekretariátu podnikového ředitele.  

 

 



 

ČKD poskytuje svým zaměstnancům kulturní zážitky 

Pražský podnik ČKD nabízí svým zaměstnancům velmi levně vstupenky na různé kulturní 

akce. Mají k dispozici např. lístky do všech pražských divadel. Největší zájem je o činohru 

Vinohradského divadla, operu a balet v Národním a Smetanově divadle i o představení 

v divadle J. K. Tyla. Kromě divadel zaměstnanci navštěvují i výstavy výtvarného umění 

v galeriích, kterých je v Praze také nepřeberné množství. V neposlední řadě je možnost i 

prohlídek všech muzeí a to za doprovodu průvodců s poutavým výkladem. 

 

Z kultury: 

 

Výstava králíků 

 

 

  



Muzikantská Liduška 

 

 

  



Trocha poezie : 

 

 

Zábava: 

 



 

  



Křížovka 

1. Název podniku, ve kterém Františka pracovala (jedním slovem) 

2. Domácky křestní jméno dítěte, nad kterým měli patronát. 

3. Křestní jméno naší pamětnice 

4. Jaký dopravní prostředek použil patron ruzyňské školy pro výlet dětí? 

5. Číslo Prahy, ve které se nachází naše škola 

6. Název zvířete vystavovaného krátce po Heydrichiádě 

7. Kde se učily děti z ruzyňské školy, když jim školu obsadili Němci 

8. Křestní jméno spolužačky paní Františky, která s ní dnes bydlí v jednom domově 

9. Slangově základní škola (jedním slovem) 
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