Střední škola umělecká a řemeslná,
Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 – příspěvková organizace

č. 1 – září 2016

ŘEMESLNÍČEK
Vážení rodiče, přátelé školy, učitelé, zaměstnanci školy, žákyně a žáci,
vítáme Vás v novém školním roce 2016/17 a dovolujeme si Vám představit nové vydání školního zpravodaje
Řemeslníčka. Součástí tohoto vydání je aktualizovaný telefonní seznam všech učitelů a zaměstnanců školy.

!!!

KRIZOVÁ SITUACE – PRODLOUŽENÉ PRÁZDNINY

!!!

Vzhledem ke komplikovaným stavebním pracím na budově teoretického vyučování jsme nuceni mírně prodloužit
prázdniny:
1. 9. zahájíme školní rok se všemi třídami podle původního harmonogramu zveřejněného na webovkách školy,
při zahájení předáme žákům informaci o dalším postupu.
2. 9. budou mít výuku pouze I. ročníky – ve Strašnicích.
5. – 7. 9. odjedou I. ročníky
na plánovaný adaptační kurz.
5. – 9. 9. bude probíhat pouze výuka v
koncových ročnících (4UZD, 2NSA, 2NSB,
3TČ, 3UOA, 3UOB) v budově
Pod Táborem nebo v dílnách.
Žáci všech ostatních tříd budou mít volno,
plná výuka dle připraveného rozvrhu
začne v pondělí 12. září 2016.
Dálkové studium o sobotách probíhá
podle původního harmonogramu,
změny se ho netýkají.

Pozvánka na výstavu prací žáků a pedagogů,
kde jste všichni srdečně zváni.

Události ke konci minulého školního roku
Dobřívský cvoček

Libeňské posvícení
V dubnu jsme se opět účastnili druhého „Libeňského
posvícení“ u kostela sv. Vojtěcha v Libni. V bohatě
navštěvovaném odpoledni se naše škola prezentovala
především praktickými ukázkami našich řemesel. Kovářské
řemeslo zde návštěvníkům představili učitel UOV pan Petr
Bujok spolu s žákem Petrem Cadrikem. Řezbářské umění zde
ukázali učitel UOV Miloš Kohlíček spolu s Bohumilou
Hamerskou a žáky Tomem Nguyenem a Vladimírem
Petříkem. Přestože v tento den počasí nepřálo, byla účast
návštěvníků z řad dětí i dospělých velká. Všichni, kteří měli
zájem, si vyřezali misku z lipového dřeva.

Májové slavnosti
Dne 7. května proběhly na Letné Májové slavnosti pořádané
Zemědělským národním muzeem. Naši školu reprezentovala
stejná sestava jako na Libeňském posvícení, která se
tentokrát především věnovala dětským zájemcům o tvůrčí
práci se dřevem.

Dne 21. května odjel učitel UOV pan Petr Bujok
s žáky Petrem Cadrikem a Matějem Zamrazilem
do obce Dobřív v Rokycanském kraji na 15. jubilejní
ročník kovářské soutěže žáků uměleckých škol
„Dobřívský cvoček“. Tématem tohoto ročníku bylo ,,Umělecké a řemeslné zpracování louskáčku
na ořechy“. Soutěžili zde žáci 6 různých škol
z republiky, mezi nimiž byli i naši žáci, kteří se
nakonec umístili na krásné 2. příčce. K tomuto
výsledku jim srdečně gratulujeme. Toto úspěšné
umístění získali za louskáček na ořechy,
který vytvořili jako beranidlo. Po skončení soutěže,
kdy opadl veškerý stres, si žáci vyzkoušeli kování na
historickém vodním hamru.

Gratulace
Dodatečně
gratulujeme
našim
studentům
z minulého školního roku, kteří se v květnu účastnili
19. ročníku festivalu studentské umělecké tvořivosti
Náchodská prima sezóna. Dosáhli zde těchto
výsledků:

Akce o prázdninách
Petra Procházková - 2. místo za fotografii „Opuštěná Praha“

Kovářské sonáty
O letních prázdninách se učitel odborného
výcviku BC. Jan Hejnar zúčastnil již
3. ročníku kovářského sympozia s názvem
"Kovářské sonáty". Na sympozium s ním
odjeli bývalý člen učitelského sboru pan
Václav Kadlec a pedagog pan Mgr. Zdeněk
Klán, který tuto celou akci fotograficky
zdokumentoval. Letošní ročník probíhající
ve dnech 12. - 14. srpna se oproti minulým
konal na Slezskoostravském hradu. Celou
akci organizoval bývalý žák Zbyněk Pechál,
který si naši školu oblíbil a požádal nás,
abychom zde vystavili práce žáků.
Tématem
letošního
kování
bylo
"Z pohádky do pohádky". Za pouhé 3
hodiny se kovářům podařilo vyrobit
pohádkový řetěz s jelenem se zlatými
parohy, Smolíčkem a dvěma jeskyňkami.
Výstava prací našich žáků sklízela ovace
jak od návštěvníků hradu, tak i od
renomovaných kovářů, účastnících se
letošního sympozia.

Matěj Žák - prémiová cena za sérii fotografií „Drogy“
Ladislav Krech - 4. místo za báseň „Malování“
- 5. místo za báseň „Procenta“

Ani v létě jsme nezaháleli
Během prázdnin probíhala rušná stavební činnost na třech ze čtyř
budov školy. Na Miramare je opravená a zateplená střecha, nová
fasáda a je vyměněná část oken a dveří. V nové budově školy
Pod Táborem byl zrekonstruován byt školníka, byly nově vymalovány
učebny, a zrekonstruovány kabinety pedagogů a posluchárny. Na
Zlíchově bylo zrekonstruováno sociální zařízení pro zaměstnance
a nově vybudována kuchyňka.

Změna dodavatele obědů
Na základě velmi častých stížností z řad studentů i zaměstnanců na
obědy byla ukončena spolupráce s původním dodavatelem a
podepsána smlouva s dodavatelem novým.

Imatrikulace 1. ročníků
8. 9. v 17 hod. Trmalova vila, Praha 10

Návštěva z Finska
Ve dnech 17. 3. – 1. 4. 2016 jsme
byli poctěni návštěvou
2 studentů, kteří k nám do dílen na
Zlíchov přijeli až z Finska. Jejich
účel cesty byl zájem o zdokonalení
se ve svém oboru zaměřeném na
práci se dřevem a kovem. Pod
vedením UOV pana Josefa Mezery
studenti řezali misku s vrubořezem. Vyzkoušeli si také techniku
řezby s paličkou i bez a vrubořez.
Studenty velmi zajímala chebská
reliéfní intarzie, a tak byli
seznámeni s postupem její výroby.
Vyzkoušeli si techniku inkrustování,
reliéfní
tvarování
inkrustovaných částí a v rámci
instruktáže o technice kování si
zkusili pod vedením UOV pana
Petra Bujoka vykovat hřebík.
Úspěch potěšil nejen studenty, ale
také učitele UOV.

Pohled očima naší studentky pí Mgr. Jany Šťastné na
návštěvu studentů z Finska
Měli jsme u nás prima Finy

V dubnu přijeli dva milí dospěláčtí Finové z designové školy Jyväskylän
artesaanikoulutus na to okouknout a zkusit si, jak to u nás chodí. Na naší
dílně byli dva týdny a ukázalo se, že jsou to šikulové, a že se práce nebojí.
A přestože řezbařinu nikdy nedělali, pod rukama jim vznikali rychle pěkné
a čisté řezby.
Jejich škola ve Finsku funguje na jiných principech než ta naše. Tři roky
(s možností dalšího pokračování a kombinací jednotlivých oborů) se zabývají
designem – především nábytkem a volnou uměleckou tvorbou. Musí si ale umět
navržený objekt sami vyrobit od začátku do konce. Takže se učí práci
se dřevem, kovem, odlévání bronzu a speciální keramiku. Je to škola dost
náročná a zajímavá. I jejich učitel byl super. Zvědavý, otevřený učit se nové
a kouknout nám pod pokličku.
A pod naší pokličkou se jim líbilo. Finsko nemá téměř žádnou historii
klasického uměleckého řemesla. To, že se u nás učí staré techniky, bylo pro ně
velkým překvapením. A koukali a fotili a diskutovali, chtěli všechno vědět
a vidět a zkusit si. Jejich elán a radost z objevovaného byly nakažlivé.
I my byli zvědaví a nechali si vyprávět, jak se jednotlivá díla v jejich
škole rodí, co všechno a jak se učí. Například dostali za úkol pro jejich město
vymyslet na pěší zónu funkční designový nábytek. Viděli jsme fotky a super.
Každý student zpracoval svůj nápad a s pomocí mistrů a kolegů jej vyrobil.
Město se raduje a městská rada na oplátku pomohla škole.
Zajímavé je jejich uvažování o budoucnosti. Nejsou skeptičtí co dál po škole, ale většinou jsou rozhodnuti
postavit se na vlastní nohy a vyrazit na trh se svými nápady a realizacemi. Beze strachu, že to nevyjde. Nemyslím, že
by to u nich bylo o tolik jiné nebo lehčí než u nás. Jinak myslí. Nenechávají se převálcovat strachem. Jsou odhodlaní
dělat to, co je baví.
Skrze jejich oči jsem si znovu uvědomovala, co všechno a jak se u nás učí, a že to není samozřejmost. Že je
naše škola speciální a svá. Nakonec proto tady jsme. Byla to fajn zkušenost. Nechat se popohnat jiným větrem do
plachet a nebát se, že je to jenom koníček, který na trhu nemá šanci obstát. Zbavovat se strachu a učit se a učit se
a učit se.

Výuka ve školním roce 2016/2017
Ve Strašnicích dochází k celkové rekonstrukci školní budovy, na ni naváže dostavba vnitřní části. Z tohoto důvodu musí
být část výuky přesunuta do nové budovy Pod Táborem 3, Praha 9.

TRVALE A NA OBDOBÍ CELÉHO ŠKOLNÍHO ROKU BUDE DO BUDOVY POD TÁBOREM PŘESUNUTA VÝUKA
TŘÍD 1NSA, 1NSB, 2NSA, 2NSB, 2UOB, 3UOB a 3UOC.
Výjimky jsou dány rozvrhy, které žáci obdrží. Učebny ve Strašnicích jsou označeny US, učebny Pod Táborem UT.
Ostatní třídy budou mít teoretickou výuku ve Strašnicích, ale v případě nouze budou na krátkou dobu přesunuty
do nové budovy. Tento přesun bude žákům vždy včas ohlášen.
V týdnu 5. – 9. 9. probíhá Pod Táborem výuka tříd 2NSA, 2NSB, 4UZD, 3TČ. V dalších týdnech se výuka ve 4UZD a 3TČ
přesouvá zpět do Strašnic.
Rozvrhy hodin jsou připraveny tak, aby se žáci nemuseli přesouvat v průběhu jednoho dne – s výjimkou přesunů
do tělocvičny a z tělocvičny.

Letní tábor SŠUaŘ
O letních prázdninách jsme s žáky vyjeli jako každý rok na desetidenní tábor do přírody a opět do Nových Mitrovic. Mezi
žáky byli jak ti budoucí, kteří v září teprve nastoupí, tak i ti stávající z 1. a 2. ročníků naší školy. Tábor se konal ve dnech
13. – 23. července a celý se nesl v duchu olympijských her.
Sraz jsme měli na hlavním nádraží v Praze. Cesta vlakem do Rokycan netrvala dlouho a my už zakrátko přestupovali na autobus,
který nás odvezl do obce Míšov nedaleko táborové základny. Autobus odjel a my kráčeli už jen pěšky. Během pěší túry lesem
probíhaly první disciplíny, při kterých jsme se vzájemně seznámili. Do tábora (olympijské vesničky) dorazila celá skupina
v odpoledních hodinách za počínajícího deště, který se nás s malými přestávkami držel další 2 dny. V olympijské vesničce
nacházející se v Plzeňském kraji při okraji Brdských lesů na všechny čekala předsedkyně olympijského výboru v podobě hlavní
vedoucí a kuchařky v jednom s dalšími trenéry (zbytek oddílových vedoucích). Během odpoledne a večera probíhalo rozdělení
do oddílů (týmů), ubytování ve stanech a seznámení se s přilehlým okolím.
Druhý den následovala příprava na odpolední zahájení olympijských her. Oddíly si měly jako první úkol připravit název
svého reprezentačního týmu, vytvořit národní vlajku a vymyslet týmový pokřik. Jako druhý úkol bylo vymyšlení 3 pravidel chování
v olympijské vesničce, dle kterých jsme se celou olympiádu řídili. Odpoledne vše vypuklo. Slavnostní ceremoniál byl započat
příchodem reprezentací, které se nám postupně představily. Poté následoval příchod týmy vybraných mluvčích, kteří přinesli
plápolající pochodně navozující tu správnou atmosféru. O rozbalení olympijské vlajky SŠUaŘ v barvách olympijských kruhů
se postarali další členové výpravy, poté byl přečten olympijský slib a složena přísaha všech sportovců.
Od dalšího rána jsme se už naplno věnovali sportovním disciplínám, ať už po týmech nebo po jednotlivcích. Plavali jsme
na čas, běhali, skákali, stříleli z luku, sportovali a soutěžili. V rámci triatlonu byla i jízda na koloběžkách, které odpoledne byly volně
k zapůjčení. I když se počasí později už umoudřilo a teploty začaly stoupat vzhůru, nás to od her neodradilo a my dál pokračovali
v různých sportech. Tudíž ani lyže nás v horkých letních dnech nepřekvapily. K týmovým turnajům bezpochyby patřil oblíbený
nohejbal, ale i přehazovaná a vybíjená.
Během olympiády jsme byli poctěni dvěma plánovanými návštěvami, které vyvolaly mezi olympioniky velké nadšení. Jako
první nás přijel navštívit učitel teoretického vyučování a znalec v oboru zbraní Mgr. Radek Zelenka. Kluci a holky si mohli vyzkoušet
střelbu pod odborným dohledem a zároveň pokládat zvídavé otázky, na které bylo všem velmi ochotně zodpovězeno.
Samozřejmě, že i tato sportovní disciplína byla počítána do hodnocení OH.
Druhou a velmi příjemnou návštěvou bylo zpestření her žonglérem Kubou, který nám zapůjčil své artistické náčiní. Všichni
si mohli hned a na místě vyzkoušet různé žonglovací potřeby, jako například yoyo, diabolo, míčky, hůlky, talíře a další. Kuba též
velmi ochotně vysvětlil základy držení, hmaty a různé techniky. Večer po setmění se s námi rozloučil velkolepou ohnivou show,
která byla pro všechny přítomné obrovským zážitkem.
Celé dny jsme jen nesportovali, ale i tak trochu odpočívali a nabírali sílu na další sportovní klání. Pro celodenní odpočinek
spojený s obědem byl zvolen výlet autobusem do Plzně na interaktivní výstavu Techmánie. Někdo zvolil opravdický relax, někdo
vyzkoušel zákony fyziky na pokusech a někdo opakovaně zkoušel jízdu na Segwaii.
Během pobytu jsme vyrazili kousek od olympijské vesničky. Cesta vedoucí lesem obohacená hrami nás dovedla
do přibližně 5 km vzdáleného Železného Újezdu, jehož dominantou a turistickou atrakcí je nová rozhledna Na Skále ve výšce 672
m. n. m., odkud byl překrásný výhled na Plzeň, Šumavu a část jižních Čech. Výstup na vyhlídkovou plošinu zvládli po 137 schodech
všichni sportovci včetně trenérů. Cestou zpět do vesničky jsme byli pohoštěni v místní restauraci vynikajícím obědem a zmrzlinou.
Předposlední den probíhaly na olympijském stadionu hry v duchu národních sportů. Cílem každého týmu byla příprava
sportovní disciplíny nebo turnaje pro zbývající sportovce. Posledním slavnostním večerem u ohně s opékáním kýty nás provázela
hudba kytar, banja a harmonik. Během ukončovacího ceremoniálu byly rozdány poháry a poslední medaile za sportovní výkony
a úspěchy. Následovalo zhasnutí olympijského ohně, složení vlajky a ukončení olympijských her pro rok 2016.
Ráno, v den odjezdu, probíhalo v rychlém tempu. Po snídani a uklizení stanů jsme šli na náves v Nových Mitrovicích,
kde jsme nastoupili do autobusu, který nás dovezl do Rokycan, odkud jsme dále pokračovali vlakem směr Praha - hlavní nádraží.
Všem olympionikům, reprezentačním týmům a rozhodčím děkujeme za účast, sportovní nasazení a hru fair play. Hlavní
předsedkyni olympijského výboru patří obrovské díky za skvěle připravený program a harmonogram celých olympijských her .
Děkujeme

A něco na závěr, pro Vás - pro studenty SŠUaŘ. Chcete zažít v létě 2017 něco podobného? Zábavu, chvíle napětí, seznámit se
s novými žáky a hlavně strávit kousek prázdnin v přírodě? Pojeďte s námi a uvidíte.
Už teď Vám můžeme prozradit, že v tuto chvíli se vše připravuje. A téma? Zase něco úplně nového.
Těšíme se na Vás - Meg, Radka, Jirka, Cinda, Max, Radka, Božka, Mája a Stefi
Informace pí Radka Hejduková - 606 081 818

TELEFONNÍ SEZNAM ŠKOLY
Zlíchov ústředna 251 115 411, 251 555 260, 251 556 488,

sekretariát 251 553 957, vrátnice 119, 606 081 850

fax 251 553 957 e-mail : ssuar@ssuar.cz
http://www.ssuar.cz

e-mailové adresy všech pracovníků dle vzoru: jmeno.prijmeni@ssuar.cz
Strašnice škola 274 027 081 fax 274 027 089 sborovna 274 027 092
Kovářská 284 810 483 e-mail : kovarska @ssuar.cz
Příjmení, jméno, titul

funkce

telefon

mobilní tel.

Belfín Polák Jiří

refer.sklad.hospodářství

251 115 416

606 081 826

Beranová Jana Mgr.

učitelka

274 027 086

-

Bidelnica Petr Mgr.

učiitel

274 027 085

725 144 357

Bidelnicová Věra

sekretariát

274 027 081

606 081 806

Bujok Petr

učitel OV

Burdová Jana

sekretariát

251 115 412

606 081 808

Čebišová Carmen Mgr.

učitelka

274 027 093

606 081 810

Češková Jana

učitelka, učitel OV

274027091,
284810483

602 750 189

Čulík Zdeněk

údržbář, topič

251 115 430

606 081 812

Dvořák Pavel

VPS

251 115 422

606 324 987

Dvořák Vladimír

školník, údržbář

Dvořáková Magdalena

VEO

251 115 425

724 883 935

Fišerová Iveta

referentka

274 027 095

606 054 287

Havlík Mikuláš

učitel OV

251 115 432

606 081 814

Hejduková Radka

nábor

251 115 411

606 081 818

Hejnar Jan Bc.

učitel OV

Horová Ivana Ing.

učitelka

274 027 096

606 081 803

Chytka Gabriel

technol.,ref.spr.majetku

251 115 411

606 081 805

Janča Antonín

učitel OV

Jánská Daniela Ing.

učitelka

274 027 086

Jelínková Veronika Mgr.

učitelka

274 027 086

Juzová Karolina Bc.

VUOV

251 115 413

724 884 139

Kadlec Karel

ostraha, topič,UOV

251 115 436

606 081 804

Kadlec Pavel Mgr.

učitel OV

284 810 483

606 081 819

Kadrnožka Martin Bc.

učitel, ICT

274 027 085

606 081 839

Kicherer Pavel Bc.

učitel OV

251 115 415

724 758 315

Klán Zdeněk Mgr. DiS.

učitel

274 027 093

606 081 820

Kočí Marek

učitel OV

251 115 415

606 081 821

Kohlíček Miloš

učitel OV

251 115 435

602 646 637

Kolář Tomáš

údržbář,zámečník,topič

251 115 430

606 054 266

Komárková Pavla Mgr.

učitelka

274 027 086

606 081 822

Kostka Jiří Bc.

ZŘPV

251 115 417

606 081 801

Kulifajová Karolina Mgr.

učitelka

274 027 093

725 144 312

Linhart Zdeněk Ing.

učitel

274 027 083

606 081 824

Macas Antonín Bc.

učitel OV

251 115 431

606 081 825

Machačová Anna Mgr.

učitelka

274 027 085

Mezera Josef

učitel OV

251 115 446

Mihoučová Pavlína Ing.

asist.,koord.a proj.prac.

Morová Pavlína Bc.

mzdová účetní

Morsteinová Jana Ing.

učitelka, VP

Mrázek Evžen

vedoucí údržby

Nejedlý Jaroslav Ing.

učitel

606 081 832

606 081 823

606 081 827

724 758 321
606 081 833

606 081 828
606 081 817

251 115 426

601 556 512
606 081 830

251 115 430

606 081 831

e-mail
jiri.belfin@ssuar.cz
jana.beranova@ssuar.cz
petr.bidelnica@ssuar.cz
vera.bidelnicova@ssuar.cz
petr.bujok@ssuar.cz
jana.burdova@ssuar.cz
carmen.cebisova@ssuar.cz
jana.ceskova@ssuar.cz
zdenek.culik@ssuar.cz
pavel.dvorak@ssuar.cz
vladimir.dvorak@ssuar.cz
magdalena.dvorakova@ssuar.cz
iveta.fiserova@ssuar.cz
mikulas.havlik@ssuar.cz
radka.hejdukova@ssuar.cz
jan.hejnar@ssuar.cz
ivana.horova@ssuar.cz
gabriel.chytka@ssuar.cz
antonin.janca@ssuar.cz
daniela.janska@ssuar.cz
veronika.jelinkova@ssuar
karolina.juzova@ssuar.cz
karel.kadlec@ssuar.cz
pavel.kadlec@ssuar.cz
martin.kadrnozka@ssuar.cz
pavel.kicherer@ssuar.cz
zdenek.klan@ssuar.cz
marek.koci@ssuar.cz
milos.kohlicek@ssuar.cz
tomas.kolar@ssuar.cz
pavla.komarkova@ssuar.cz
jiri.kostka@ssuar.cz
karolina.kulifajova@ssuar.cz
zdenek.linhart@ssuar.cz
antonin.macas@ssuar.cz
anna.machacova@ssuar.cz
josef.mezera@ssuar.cz
pavlina.mihoucova@ssuar.cz
pavlina.morova@ssuar.cz
jana.morsteinova@ssuar.cz
evzen.mrazek@ssuar.cz
jaroslav.nejedly@ssuar.cz

Němcová Lenka Mgr.

učitelka

274 027 093

Orlová Šárka

pokl., podatelna

251 115 411

606 081 836

Petrus Jan Bc.

VUOV

251 115 420

606 081 802

Petříček Lukáš Bc.

učitel OV

284 810 483

724 758 293

Piskovský Josef

ved. zásob.odd.

251 115 421

606 210 179

Podešva Ondřej

učitel OV

Porvichová Jana Mgr. Ing. Ph.D.

ředitelka

251 115 414

724 884 143

Racek Pavel Ing.

učitel

274 027 084

606 081 835

Roubalová Martina

učitelka

274 027 088

606 081 815

Rouha Jiří

topič, ostraha VOŠ

Rouhová Marie

úklid, ostraha VOŠ

Slaninová Alena Mgr.

učitelka, spec.pedagog

274 027 093

601 556 513

Spěváková Radka

refer. škol.jídelny

274 027 090

606 081 837

Starzinská Kamila Mgr.

učitelka

274 027 085

Stöcklová Dagmar Bc.

učitelka, ICT

274 027 086

606 081 816

Stránský Petr Ing.

učitel

274 027 085

606 081 838

Šandorová Michaela Mgr.

učitelka

Štembera Petr

ved. správy majetku

251 115 429

725 179 789

Štor Petr Bc.

učitel OV

284 810 483

606 081 840

Troníček Pavel Bc.

učitel OV

284 810 483

606 081 841

Tykalová Lucie

učitelka

274 027 093

606 081 811

Vacek Pavel

školník,údržbář,topič

Valachovič Miroslav

učitel OV

251 115 438

606 081 842

Věrtelář Milan RSDr.

učitel

274 027 093

606 081 843

Vocetková Dita

výdejce stravy

251 115 428

606 081 844

Vomočil Zdeněk Ing.

učitel

274 027 084

606 081 845

Voráčková Petra Ing. Bc.

ZŘTV

274 027 082

724 863 052

Wlosoková Miroslava Ing.

učitelka

Zadražil Marek Bc.

učitel OV

251 115 439

606 081 846

Zachařová Marcela PaedDr.

učitelka

274 027 088

606 081 847

Zelenka Radek Mgr.

učitel

274 027 083

606 081 848

Zimová Dana Mgr.

učitelka

274 027 086

Zimmel Michal Bc.

učitel OV

251 115 400

606 081 849

Zrno Josef

učitel OV

251 115 437

601 381 791

725 398 763

724 758 286

606 081 813

606 081 829

lenka.nemcova@ssuar.cz
sarka.orlova@ssuar.cz
jan.petrus@ssuar.cz
lukas.petricek@ssuar.cz
josef.piskovsky@ssuar.cz
ondrej.podesva@ssuar.cz
jana.porvichova@ssuar.cz
pavel.racek@ssuar.cz
martina.roubalova@ssuar.cz
rouha.jiri@ssuar.cz
marie.rouhova@ssuar.cz
alena.slaninova@suar.cz
radka.spevakova@ssuar.cz
kamila.starzinska@ssuar.cz
dagmar.stocklova@ssuar.cz
petr.stransky@ssuar.cz
michaela.sandorova@ssuar.cz
petr.stembera@ssuar.cz
petr.stor@ssuar.cz
pavel.tronicek@ssuar.cz
lucie.tykalová@ssuar.cz
pavel.vacek@ssuar.cz
miroslav.valachovic@ssuar.cz
milan.vertelar@ssuar.cz
dita.vocetkova@ssuar.cz
zdenek.vomocil@ssuar.cz
petra.vorackova@ssuar.cz
miroslava.wlosokova@ssuar.cz
marek.zadrazil@ssuar.cz
marcela.zacharova@ssuar.cz
radek.zelenka@ssuar.cz
dana.zimová@ssuar.cz
michal.zimmel@ssuar.cz
josef.zrno@ssuar.cz

