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Svět může být i jiný. 
Jak důležité je nebát 
se roztáhnout křídla.

Sergio Bambarén 
peruánský spisovatel (*1960)
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Nový občanský 
zákoník  str. 17

stojí  za  zapsání 

 sobota 30. 11. – 15.30
Zahájení Suchdolského betlému
Suchdolské náměstí

 čtvrtek 5. 12. – 17.00 
Čertobraní
Suchdolské náměstí

 čtvrtek 12. 12. – 18,00
Mnichovská dohoda
(přednáška) – knihovna

 pátek 13. 12. – 18.00
Vánoční koncert pěveckých 
sborů – kaple sv. Václava

 pondělí 16. 12. – 18.00
Vánoční zpívání
ZŠ Mikoláše Alše

 sobota 11. 1. – 20.00
2. společný reprezentační 
ples Suchdola a Lysolají 
hotel Galaxie

 sobota 18. 1. – 20.00
123. hasičský ples
hotel Galaxie

Vánoce 1949

Blíží se konec roku 2013 a my mů-
žeme pomalu začít hodnotit, jaký to 
byl rok, co jsme v něm zažili… Dá se 
říct, že letošní rok byl poměrně ruš-
ný: na Hrad byl zvolen Zeman, padla 
Nečasova vláda, zažili jsme další po-
vodně, v naší základní škole nastou-
pila nová ředitelka, konaly se pocho-
dy holohlavých, volili jsme poslance 
do Sněmovny, či jsme v přímém pře-
nosu viděli lhaní některých z nich. 
Mnozí jsme ve svém osobním životě 
zažili šťastné a úspěšné chvíle jako je 
narození potomků, svatby svých dě-
tí, ale i nepříjemné okamžiky jako je 
ztráta zaměstnání, úmrtí rodičů nebo 
těžká nemoc. 

V druhé polovině letošního roku se 
na Suchdole při různých příležitostech 
setkáváme se jménem Rudolf Pernic-
ký, kterému bude 21. prosince odha-
len pomník. Také se setkáváme s ná-
zorem, proč se za těch 690 tisíc raději 
neopraví kus chodníku. Zastupitelstvo 

letos v létě rozhodlo postavit pomník 
našemu bývalému spoluobčanovi, no-
siteli Řádu Bílého lva I. stupně, před-
sedovi Konfederace politických vězňů, 
dělníkovi v cihelně, vězni komunistic-
ké diktatury, bojovníkovi proti nacis-
mu a prvorepublikovému důstojníkovi. 

Na přípravě pomníku se podílí řa-
da našich spoluobčanů, a to přede-
vším na organizování doprovodných 
akcí jako při Suchdolském posvícení, 
při přípravě výstavy v Alšově kabine-
tu nebo při organizování dobročinné 
aukce uměleckých děl. Při těchto ak-
cích se ve veřejné sbírce na pomník 
vybralo již přes 270 tisíc korun. 

Z vyprávění generála Pernického: 
„Po roce 1956 jsem zase šel dolo-
vat uran na Bytíz, kde jsem dělal až 
do amnestie v květnu 1960. Z Bytízu 
nás odvezli na nádraží do Příbrami 
a já jel po letech zase vlakem. 

pokračování na str. 5 

Vánoce 1949, Kamila Pernická se synem Rudolfem, manžel a táta má před 
sebou ještě 19 let bolševického lágru
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z radnice

dokončení ze str. 1

V Praze jsem šel rovnou domů (do 
Suchdola na Výhledy kde u rodičů 
bydlela jeho manželka – pozn. re-
dakce), a když jsem procházel kolem 
dětského hřiště, zrovna si tam hrál 
můj syn. Lekl se mě a utekl pryč. Se-
tkal jsem se s manželkou... Teď zača-
lo to úděsné období sžívání se. Bál 
jsem se i na Václaváku přejít ulici. 
Mému synovi bylo 11 let a navazo-
val jsem s ním pomalu kontakt, sna-
žil jsem se s ním sblížit. Když jsme se 
trochu dali dohromady, začal jsem 
ho podporovat ve sportu. Ale problé-
my pokračovaly. Pozval mě třeba ře-
ditel základní školy a řekl: ‚My pouš-
tíme vašeho syna na střední školu 
sice s obavou, ale jen proto, že si 
myslíme, že už teď nemůžete vyvíjet 
žádnou protistátní činnost.‘

Nastalo také rozhodování, co bu-
du dělat. Měl jsem dobrou vůli se 
něčemu naučit, nějakému řemeslu. 
Dostat se do nějakého lepšího za-
městnání nebylo pro mě vůbec mož-
né. Patřil jsem bydlištěm do Pra-
hy-západ, bydleli jsme tenkrát 
v Praze-Suchdole. A začal boj s ta-
jemníkem okresního výboru KSČ, kte-
rý mi řekl: ‚Soudruhu, komise o tobě 

rozhodla, že musíš pracovat v ci-
helně.‘ Já na to: ‚Tady u nás se sta-
ví vysoká škola zemědělská, praco-
val bych tam jako pomocník zedníka 
a chtěl bych se sám vyučit třeba zed-
níkem. Je to kousek od našeho domu 
a budu se moci více účastnit výcho-
vy svého syna.‘ ‚Heleď, soudruhu, 
komise o tobě rozhodla, že musíš jít 
do Libčic do cihelny, tak konec ře-
čí.‘ No tak jsem musel nastoupit 
do cihelny v Libčicích, vstával jsem 
ve čtyři hodiny ráno, abych chytil 
vlak a dostal se do práce. Tam jsem 
zavážel do pece. Pracovali jsme tam 
dva bývalí muklové. Byl jsem často 
nemocný s angínou. Ředitel cihelny 
mi na to jednou řekl: „Já vás odsud 
nikdy nepustím! Odsud nevyjdete!“ 
Trvalo to dva roky, než jsem se ze 
zdravotních důvodů dostal pryč. ...“

Nechceme zapomenout na osob-
nost Rudolfa Pernického, na jeho 
odvahu a činy. Pomníkem chceme 
připomenout jeho statečné posto-
je během odboje za II. světové vál-
ky a více než jedenáctiletého věz-
nění komunistickou mocí, chceme 
tak zapsat jeho jméno, činy i život-
ní příběh trvale do širokého veřejné-
ho povědomí.

Hledání pravdy ve vlastní historii, 
připomínání důležitosti hájení prin-
cipů demokracie a svobody, osob-
ní angažovanosti, to jsou důležité 
aspekty života ve svobodné společ-
nosti a je důležité tyto hodnoty učit 
mladou generaci. Osobní statečnos-
tí, odvahou, čestností a odpověd-
ností se dá čelit lhaní, korupci či ra-
sistické nesnášenlivosti. 

Znalost naší historie bude záru-
kou toho, že se nebudou opakovat 
doby, kdy o studiu rozhodovaly ulič-
ní výbory, kdy cestovat mohl jen ten, 
kdo spolupracoval s STB nebo kdy 
o vás rozhodovaly komise. 

Vzhledem k termínu vydání Such-
dolských listů již nyní zde děkuji všem 
suchdolským a sedleckým spoluobča-
nům, kteří během letošního roku ak-
tivně přispěli k našemu vzájemnému 
soužití. A přeji vám všem pokojné pro-
žití adventu a následných vánočních 
svátků, kdy se tradičně scházíme v ro-
dinném kruhu u štědrovečerního sto-
lu a kdy po příkladu mudrců, kteří 
narozenému Ježíši při-
vezli dárky, obdarová-
váme také naše děti.

Petr Hejl, 
starosta městské části

Vánoce 1949

Hlavní město opět navrhuje paralelní dráhu v Ruzyni 
a okruh kolem Prahy přes Suchdol
Hlavní město zahájilo řízení o vydání Aktualizace č. 1 
Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy (ZUR 
HLMP). Veřejné projednání se bude konat ve středu 
11. 12. 2013 od 9.00 hodin ve velkém zasedacím sá-
le MHMP na Mariánském náměstí v Praze 1. Připomín-
ky k návrhu aktualizace může podat každý občan a to 
písemně do 18. 12. 2013 na adresu Magistrát hlavního 
města Prahy, Odbor stavební a územního plánu, Jung-
mannova 29, 111 21 Praha 1. 

Kompletní dokumentace je v listinné podobě připra-
vena k nahlédnutí na Magistrátu HLMP, Jungmannova 
ulice 29, Praha 1, (kancelář č. 343 a 335), v elektronic-
ké podobě je dostupná na www.praha.eu, sekce územ-
ní plánování a rozvoj nebo na www.praha-suchdol.cz.

Hlavní město se opět snaží umístit rozšíření letiště 
o paralelní dráhu a dálniční okruh v trase přes Such-
dol a Dolní Chabry do tzv. krajského územního plánu 
(ZUR HLMP). Oba tyto záměry mohou mít v případě 
jejich realizace významný negativní vliv na život v na-

ší městské části a jsou bohužel předkládány v podsta-
tě ve stejné podobě, v které byly z podnětu občanů 
v letech 2010 a 2011 zrušeny rozhodnutím Nejvyšší-
ho správního soudu. 

S ohledem na to, že přetrvávají obavy z negativnímch 
dopadů na životní prostředí a zdraví obyvatel v naší 
městské části a i v dalších okolních oblastech, je vhod-
né věnovat zvýšenou pozornost nyní zveřejněnému pro-
jednání změny aktualizace ZUR HLMP.

Každý může k oběma záměrům, jejich vyhodnoce-
ní z hlediska vlivu na životního prostředí a zdraví oby-
vatel i k celé aktualizaci ZUR HLMP podat v termínu 
do 18. 12. své připomínky.

Další aktuální informace k této proble-
matice naleznete na webových stránkách 
městské části.  

Václav Vik, 
zástupce starosty
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