Milí a milé,
znáte to…člověk si něco překrásně naplánuje…..a ono mu to nevyjde.
„Zákon Míšiných plánů“ tomu říkám…funguje to vždy a je to nebezpečně přesné.
Na lednovém zpravodaji se začalo pracovat poměrně brzy….intenzivně….super….
A pak začal fungovat můj zákon. (Je horší jak švýcarské hodinky!)
Onemocněla jsem.
Hodně jsem onemocněla.
Plánem každého dne se stalo přežít do Vánoc.
O Vánocích se tento plán změnil na přežít do Silvestra.
O Silvestra jsem slavila, že jsem začala dýchat vlastním nosem.
V novém roce mě konečně opustila rýma. Přesně po pěti baleních papírových
kapesníčků a 19 dnech. Haleluja!
A v novém roce mám pro Vás konečně ten zpravodaj. Haleluja!
Vaše Míša Klapalová, zpravodajka, která je ráda, že je hotovo 

JUBILANTI V MĚSÍCI LEDNU
VANĚČKOVÁ JIŘINA
KOVAČÍK VLADIMÍR
SMUTNÁ IRENA
SLAVÍKOVÁ MARTA
ŠTORKOVÁ JARMILA

2.1.
11.1.
16.1.
18.1.
25.1.

88 let
70 let
75 let
87 let
87 let

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a
spokojenosti. 

VZPOMÍNKA
Dne 21. ledna 2017 tomu bude již dlouhých 20 let, kdy nás navždy
opustil náš milovaný tatínek, dědeček a manžel Jaroslav Skála. Říká
se, že čas rány zahojí, bohužel v našem případě platí spíše přísloví, že
rána v srdci se nikdy nezahojí…
Kdo jste ho znali a měli ho rádi, věnujte mu prosím, spolu s námi,
tichou vzpomínku. Kdo byl milován, není zapomenut…
Manželka Jana, děti Jaroslav, Jana a Tomáš s rodinami

PODĚKOVÁNÍ ZASLANÁ DO REDAKCE ZPRAVODAJE
 Srdečně děkuji místostarostovi Tomáši Skálovi za milou návštěvu, která mě
velice potěšila a za dárek od Obecního úřadu k mým narozeninám.
Věra Šobíšková

2

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIDICE Č. 16/2016
Na 16. veřejném zasedání zastupitelstva obce Lidice konaném dne 28. 11. 2016 bylo
přijato toto usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo:
a) program veřejného zasedání
b) žádost pana Zelenky o pokácení tří vzrostlých stromů
c) úpravu rozpočtu pro rok 2016
d) nabídku firmy HS Occasion s.r.o., Konviktská 291/24, 110 00 Praha 1 na
administraci projektu k podání žádosti o dotaci na SFDI týkající se úpravy
stávající křižovatky silnic I/61 a III/00714
e) podání žádosti o dotaci na SFDI týkající se úpravy stávající křižovatky I/61 a
III/00714
f) smlouvu o obstarání věci – Psí útulek Bouchalka
g) podepsání smlouvy s advokátní kanceláří JUDr. Jakuba Sýkory na zastupování
obce Lidice v právní věci týkající se návrhu na zrušení opatření obecní povahy
– územního plánu Lidice
h) dodatek ke Smlouvě o sdružení prostředků na činnost Jednotky sboru
dobrovolných hasičů Hřebeč ze dne 27. 10. 2011
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
a) návrhy občanů z ulice 10. června 1942 na řešení dopravní situace v ulici 10.
června 1942, s tím, že starostka obce prověří možnosti a výši finančních
nákladů na navrhovaná řešení
b) výsledky výběrového řízení na prodej pozemku parcelní číslo 232, zahrada o
výměře 332 m2, katastrální území Lidice, zapsaný na LV 10001, s tím, že o
prodeji tohoto pozemku bude rozhodnuto na dalším veřejném zasedání
c) návrh rozpočtu pro rok 2017
Zastupitelstvo obce zplnomocnilo:
a) starostku obce schválením a podpisem závěrečné úpravy rozpočtu pro rok 2016
Zastupitelstvo obce pověřilo:
a) starostku obce podpisem smlouvy o obstarání věci – psí útulek Bouchalka

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIDICE Č. 17/2016
Na 17. veřejném zasedání zastupitelstva obce Lidice konaném dne 19. 12. 2016 bylo
přijato toto usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo:
a) program veřejného zasedání
b) rozpočet na rok 2017
c) jako vítěznou druhou nabídku na odkup pozemku p.č. 232 (manželů
Škvorových za 1054Kč/m2
d) podpis kupní smlouvy na pozemek p.č.232 s manželi Škvorovými až po
skončení soudního řízení
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a) umístění dopravní reflexní značky s označením 30 na začátek ulice 10. června
1942 v obou směrech na zlepšení dopravní situace v této ulici
b) nařízení obce Lidice maximální ceny za pronájem hrobového místa a
maximální ceny služeb souvisejících s nájmem hrobového místa
c) prodej Čistírny odpadních vod za 378022,- Kč, dále prodej kanalizace v obci
Hřebeč, část Netřeby za 859444,- Kč
d) záměr propachtování pozemku v majetku obce k užívání a používání jako
pastvinu v souladu se zapsanou charakteristikou, parcelní číslo 600 trvalý travní
porost o výměře 18259 m2, katastrální území Lidice, zapsaný na LV 10001
e) nabídku firmy HS Occasion, s.r.o. na administraci projektu k podání žádosti o
dotaci na SFDI týkající se úpravy stávající křižovatky I/61 a III/00714
f) podání žádosti o dotaci na SFDI týkající se úpravy stávající křižovatky I/61 a
III/00714
g) smlouvu o spolupráci při realizaci stavby „Úprava stávající křižovatky silnic
I/61 X III/00714“ mezi obcí Lidice a městem Buštěhrad
h) odkup pozemku ve vlastnictví firmy Monlid Development, s.r.o. par. č. 4131/5
o 97m2
i) pachtovní smlouvu o dočasném užívání pozemků bývalého lidického
zahradnictví a polností s Ing. Václavem Rosenreiterem
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
a) oznámení pana Eise o podání návrhu na soud na určení vlastnictví pozemku
parcelní číslo 232
b) žádost pana Hebelky o stanovisko k dělení pozemků č.p. 413/5 a 413/6 k.ú.
Lidice a stavbě technické a dopravní infrastruktury na č.p. 414/4
Zastupitelstvo obce zamítlo:
a) zrušení výběrového řízení ze dne 14.10.2016
Zastupitelstvo obce pověřilo:
a) starostku obce podpisem smlouvy s firmou HS Occasion, s.r.o. na administraci
projektu k podání žádosti o dotaci na SFDI týkající se úpravy stávající
křižovatky I/61 a III/00714
b) starostku obce podpisem smlouvy o spolupráci při realizaci stavby „Úprava
stávající křižovatky silnic I/61 X III/00714“ mezi obcí Lidice a městem
Buštěhrad
c) starostku obce podpisem Pachtovní smlouvy o dočasném užívání pozemků
bývalého lidického zahradnictví a polností s Ing. Václavem Rosenreiterem
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LIDICKÉ ZIMNÍ VEČERY V ROCE 2017
Text: www.lidice-memorial.cz

11. ledna 2017 od 18:00 hod.
Křeslo pro Vladimíra Kratinu
Večerem provází Jiří Vaníček, klavírní doprovod Marcel Javorček
25. ledna 2017 od 18:00 hod.
Křeslo pro cestovatele Miroslava Stingla a Laďu Kerndla
Večerem provází Jiří Vaníček, zpěv L. Kerndl
14. února 2017 od 18:00 hod.
Křeslo pro Vilmu Cibulkovou
Večerem provází Jiří Vaníček, klavírní doprovod Martin Fila
21. února 2017 od 18:00 hod.
Křeslo pro Pavla Vítka
Večerem provází Jiří Vaníček, zpěv P. Vítek

KLADENŠTÍ ČLENOVÉ ČSBS MÍŘÍ DO LIDICKÉ
ORGANIZACE
Text: Pavel Horešovský, přeživší lidické dítě a místopředseda OO ČSBS Lidice

Do ČSBS Lidice se v uplynulých dnech přihlásili čtyři členové ze základní organizace
ČSBS Kladno, kteří se nemohli zcela ztotožnit se směřováním zakládaného Spolku pro
zachování odkazu českého odboje.
Lidická organizace je bez problému přijala. OV ČSBS Lidice je názoru, že ochrana a
šíření nezkreslených historických faktů by neměly být předmětem osobních sporů a
řevnivosti mezi lidmi a spolky a v tomto duchu bude postupovati nadále.

O FILMU KUKAČKA V TEMNÉM LESE
Text a foto: Kateřina Hládková

V sobotu 12.11. 2016 byl v Lidické galerii ve spolupráci Památníku Lidice s
Dobrovolnickým centrem Kladno promítán film Kukačka v temném lese.
Tento film režiséra Antonína Moskalyka z roku 1984 byl natočen na motivy knihy Děti
s cedulkou od autorského dua Eduard Pergner a Karel Slabý. V knize jsou vylíčeny
osudy lidických dětí daných na tzv.
převýchovu do Německa.
Sobotního promítání se zúčastnili i lidičtí
pamětníci: paní Miloslava Kalibová – lidická
žena, paní Marie Šupíková a Václav Zelenka
tzv. lidické děti.
Hlavní hrdinkou filmu je dívka Emílie
Fejfarová. Skutečnou předlohou byla
tvůrcům moje babička Emílie Chválová
rozená Frejová. Emilka se dostane do rodiny
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příslušníka SS Otto Kuckuka. Zde žije od roku 1943 až do
roku 1946, kdy je nalezena repatriační komisí.
Ve filmu jsme mohli vidět, jak byl Otto Kuckuck na konci
ukamenován bývalými vězni z koncetračních táborů.
Skutečnost však byla jiná, Otto Kuckuck uprchl na konci
války do Hamburku a svojí ženu i adoptivní dceru Emilku
nechal v Sassnitz.
Nebyl to však příběh jen o mojí babičce. Paní Šupíková
nám po promítání filmu řekla, že je tam i část jejího osudu.
Její maminka jí dala náušnice a ty jí zůstaly celou dobu a i
podle nich jí její maminka po návratu do vlasti poznala.
Také nám říkala, jak v rodině, kde byla ona hrála na klavír
a i to, že její jméno již nebylo české - Marie, ale německé
- Ingeborg. Na závěr jsem všem přítomným ukázala dokumenty z archivu mojí
babičky – dobový tisk o filmu, pozvánku z roku 1985 na premiéru v Praze a i
fotografie babičky z její návštěvy v Sassnitz v roce 1968 a v roce 2007.

SLAVNOSTNÍ KŘEST V TEPLICÍCH
Text: Veronika Kellerová

Foto: www.lidice-memorial.cz

Dne 13. 12. 2016 se v Teplicích uskutečnil křest knih, které popisují životní
příběh dvou přeživších lidických dětí
paní Marie Šupíkové a pana Pavla
Horešovského. Za vydáním obou knih
Lidice můj osud a Rebel z Lidic stojí pan
Zdeněk Pešek, ředitel Střední školy
obchodu a služeb v Teplicích a také žáci
a zaměstnanci školy. Jim všem, za jejich
úsilí o vydání a práci na knihách, patří
velké poděkování.
Celý večer se nesl v krásné a přátelské
atmosféře, zaplněný sál teplického Zahradního domu, místa,
kde dirigoval filharmonický orchestr i světoznámý dirigent Libor Pešek, potěšila
svým krásným zpěvem operní pěvkyně
Pavlína Senič, úryvky z obou křtěných
knih přednesli herci paní Jarmila Švehlová
a Marcel Vašinka a závěrečné
poděkování Marie Šupikové a Pavla
Horešovského za práci a vydání knih bylo
velmi důstojné a dojemné. Po skončení
slavnostního křestu se uskutečnila
autogramiáda, na které oba naši lidičtí
podepisovali a podepisovali své knihy
velkému množství
zájemců vlastnící knihy. Za sebe bych chtěla moc poděkovat panu řediteli Peškovi za
pozvání a možnost, že jsem se tohoto krásného večera mohla zúčastnit a do Teplic
přeji, at´ se celé škole, žákům i pedagogům nadále daří a rozhodně mohou být na svou
práci patřičně hrdi.
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Text: Irena Přibylová a Petra Radová

Vážení sousedé, milí přátelé,
dovolte nám popřát Vám klidný a úspěšný rok 2017 plný zdraví, štěstí a rodinné pohody!
I v dalším roce připravujeme bohatý program pro malé i velké návštěvníky, můžete se těšit
na velké tradiční akce, výtvarné dílny pro děti i dospělé i menší akce přímo v centru.
V lednu navážeme na již zaběhnutý program a rádi bychom Vás pozvali na pohodové sobotní
odpoledne provoněné ČOKOLÁDOU!
Informace k programu, ke kurzům i ke všem akcím a přihlašovací formuláře na ně najdete
jako vždy na www.mclidicky.cz.
Sledujte i v roce 2017 naše stránky bedlivě a přijďte, pokud Vás některá z našich pozvánek
zaujme. Rádi se s Vámi potkáme a strávíme s Vámi alespoň několik prima chvil.

Program MC Lidičky na LEDEN 2017
2. 1. 2017

21. 1. 2017

Zahajujeme provoz centra a dětské skupiny v roce 2017
V týdnu od 9. Ledna začínají všechny odpolední kurzy a kroužky pro děti
i dospělé – keramika pro děti, keramika pro veřejnost, tanečky a HOPíci
od 16:00 hod. - Čokoládování – přijďte si užít voňavé odpoledne plné dobrot
nejen z čokolády a zábavy pro děti i dospělé. Čeká nás mimo jiné malování
čokoládou, čokoládové fondue, čokoládové cake pops nebo třeba horká
čokoláda pro děti i dospělé. Vstupné 50 Kč.
Na tuto akci se, prosím, přihlaste do 17. 1. 2017 pomocí online formuláře,
který najdete na www.mclidicky.cz.

TERMÍNY SVOZU VELKOOBJEMOVÉHO, KOVOVÉHO A
NEBEZPEČENÉHO ODPADU PRO ROK 2017
18. 3. 2017, 25. 6. 2017, 10. 9. 2017
1) Velkoobjemový odpad
8:00 - 9:00 ul. Tokajická (parkoviště před školkou)
9:30 - 10:30 ul. Oradourská, před č.p 159
11:00 - 12:00 ul. J. Stříbrného (parkoviště u Oázy-Memento Lidice)
2) Kovový a nebezpečný odpad
8:00 - 11:00 ul Tokajická (parkoviště před školkou)

Upozorňujeme občany, že časy jsou orientační a do kontejnerů nepatří stavební materiál a suť.
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ZPRÁVY Z MEMENTA LIDICE, O.P.S. – OÁZY
Text: Michaela Indráková

Foto: Libuše Doušová

Vážení a milí čtenáři, přátelé Oázy. Než se ještě ve zkratce ohlédneme za koncem loňského
roku, dovolte mi Vám všem ještě jednou popřát vše nejlepší v roce 2017. Ať je pro Vás tento
rok ještě hezčí nebo aspoň stejně tak krásný jako ten loňský, ať nám převažují šťastné chvíle
nad těmi se starostmi, ať zažíváte jen samé veselí a radosti a ať Vás provází celým rokem
štěstí, zdraví a láska.
Loňský cyklus „Lidický senior 2016“ jsme zakončili nadmíru příjemným posezením
s buštěhradskou občankou a dlouholetou obyvatelkou Lidic Slávkou Kopeckou. I když tato
milá dáma nebyla „hostem“ v Lidicích poprvé a určitě ani naposledy, vždycky mě překvapí
nějakou novou historkou z dob minulých i ze současnosti A že těch příběhů k vyprávění má
Slávka v zásobě bezpočet a hlavně je umí výborně podat! Momentálně se jedná o příhody
nejen se slavnými osobnostmi, ale i se svým roztomilým vnoučkem Toníčkem, o němž s chutí
prohlašuje, že je tím nejroztomilejším kloučkem na světě. (No, to nechť si posoudí každá
babička a dědeček sami) Řeč byla samozřejmě i o knížkách a nakladatelském řemesle stejně
jako o profesi rozhlasové moderátorky. A jelikož se beseda konala těsně před začátkem
Adventu, nepřišla Slávka do Oázy s prázdnou.
Každého hosta besedy překvapila a potěšila malým
knižním dárkem. Takže ještě jednou, milá paní

Slávko, jménem všech zúčastněných mnohokrát děkuji
za příjemně strávené odpoledne i za milý dáreček.
V loňském roce ovšem nebyla paní Kopecká jediným
významným hostem „Lidického seniora 2016“.
Postupně jsme u nás uvítali: Ing. Janu Wichsovou, vedoucí sociálního oddělení Židovské
obce, Mgr. Phanuela Osweto Ph.D., kladenského faráře Církve československé husitské a
zakladatele a vedoucího projektu Afrika Africe, JUDr. Milouše Červencla, ředitele Památníku
Lidice, nprap.. Janu Šteinerovou, tiskovou mluvčí kladenského oddělení Policie, hudebníka
Pavla Šilhavého, P ThDr. Gabriela Rijada Mulamuhiče, Ph.D., O.Cr. administrátora římskokatolické farnosti Unhošť a člena správní rady o.p.s. Memento Lidice a konečně výše
zmíněnou paní Slávku Kopeckou, spisovatelku a nakladatelku. Je to docela hezká řádka
zajímavých osobností. Jsem velice ráda, že i v tomto roce bude Concordia Pax ve spolupráci
s Mementem Lidice v pořádání těchto setkání pokračovat. Cyklus Lidický senior 2017
zahájíme stejně jako v loňském roce poslední únorový čtvrtek. Budeme se snažit opět
naplánovat a zajisti pestrý koktejl hostů.
V lednu také bude pokračovat pravidelné setkávání seniorů v Klubu Oáza. Každé úterý po
obědě jste místo lenošení v posteli nebo u televize vítání v Oáze - a to od 13 do 16 hodin.
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Přijďte si posedět, popovídat, vypít kávičku a strávit příjemné odpoledne při nějaké ruční
práci. Náplň, stejně jako organizaci kroužku má na starosti zkušená lektorka paní Nešporová.
A že již řadu krásných věcí s babičkami z Oázy a občany Lidic a blízkého okolí vyrobila!
Mnohé z nich jste si mohli prohlédnout o prvním adventním víkendu na tradiční vánoční
výstavě.
Také mám velkou radost, že se opět do Oázy a tím pádem i do Lidic vrátilo pravidelné
cvičení. Musím (tedy nemusím, ale chci!) na tomto místě také poděkovat lektorce Martině
Bartůškové, že nám každé pondělí v podvečerních hodinách za doprovodu příjemných slov či
hudby protáhne každý sval v těle, porovná nám záda či ztuhlé prstíky na rukou a nohou,
uvolní naši mysl … No prostě, snad i Vy vnímáte, že se jóga v Lidicích osvědčila. V lednu
budeme pokračovat!!!
V neposlední řadě bych ráda uzavřela loňskou kapitolu zpráv z Oázy poděkováním paní
Nešporové a paní Macháčkové za přípravu vánoční výstavy. Myslím, že výstava se opět moc
povedla. Kdo ji navštívil, mohl posoudit sám. Nádherný háčkovaný betlém ze Stehelčevsi
neměl chybu a dokreslil nádhernou předvánoční atmosféru…

Na závěr Vám přeji nádherné zimní dny a s řadou z Vás se těším na setkání osobně v
Mementu Lidice, o.p.s. – domě „nejen pro seniory“ v naší obci Lidice. Mějte se krásně, a jak
říká má oblíbená moderátorka Martina Kociánová: něco pro to dělejte.

Program na leden 2017:
Každé pondělí (2.1., 9.1., 16.1., 23.1., 30.1.) od 19:00 do 20:00 Jóga pro dospělé.
Vstup 70 Kč/hod, nebo 600 Kč/10 lekcí
Každé úterý (3.1., 10.1., 17.1., 24.1., 31.1.) od 13:00 do 16:00 hodin - Klub Oáza.
Vstup 10 Kč za kávu, čaj
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VERNISÁŽ VÝSTAVY SPECTACULUM ANEB JAK SE ŽIJE
UMĚLCI
Text a foto: www.lidice-memorial.cz, Jana Chourová Plachá

14. prosince 2016 se v Lidické galerii uskutečnila vernisáž společné výstavy Martina
Homoly a Michala Fialy Spectaculum aneb jak se žije umělci.
V Lidické galerii se ve středu večer
sešlo více jak sto hostů, kteří
přihlíželi slavnostnímu otevření
výstavy. Přítomné přivítal krátkou
úvodní řečí ředitel Památníku
Lidice, který následně předal slovo
kurátorce výstavy Lubě Hédlové.
Překvapení pro autory přichystal
hudebník Marcel Javorček a dcera
Martina Homoly Markéta, kteří si
pro tuto příležitost připravili
umělecké vystoupení. Markéta za doprovodu Marcela Javorčeka zazpívala píseň
Jaroslava Ježka, Jiřího Voskovce a Jana Wericha Nebe na zemi.
Odborné slovo k výstavě pronesla Luba Hédlové, která popsala tvorbu obou autorů. U
Martina Homoly vyzdvihla cyklus sociálních fotografií z různých období jeho
profesního působení. Ve výstavě jsou k vidění portrétní fotografie manželů
Havlových, Jaromíra Nohavici, Terezy Maxové nebo Davida Lynche. Z díla Michala
Fialy upozornila zejména na jeho oblíbenou černou linku, studie lidského těla nebo
počítačovou grafiku. Zároveň zmínila, že díky spolupráci se vzdělávacím oddělením
Památníku Lidice se podařilo k výstavě zorganizovat zajímavé doprovodné programy
pro školní skupiny všech věkových kategorií. Dvě krásná hudební vystoupení si
připravil také přítel obou autorů Ozren
Mutak, bravurní kytarista, jehož
portrétní fotografie vytvořená Martinem
Homolou je také součástí výstavy.
Vernisáže se zúčastnili lidičtí pamětníci
Jaroslava Skleničková, Marie Šupíková,
Věra Čepelová, Libuše Součková, Jiří
Pitín a Pavel Horešovský. Mezi hosty se
objevili také starostka města Buštěhrad
Daniela Javorčeková a místostarosta
obce Lidice Tomáš Skála.
Grafický design výstavy a precizní instalaci zajistila dlouholetá spolupracovnice
Památníku Lidice grafička Milena Burgrová. Výstavu finančně či materiálně podpořily
společnosti Atlas Advertising Group, Řízení letového provozu, Nielsen, FotoŠkoda a
Igepa Group. Martin Homola na závěr kulturního programu poděkoval hostům a
pozval je k prohlídce této velmi vydařené výstavy.
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OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY – POŽÁR V
PLETENÉM ÚJEZDU
Vážení občané,
v souvislosti s požárem nemovitosti č. p. 68 rodiny Pavlisových v Pleteném Újezdu,
ke kterému došlo 11.12.2016, byla zahájena veřejná sbírka.
Tuto sbírku koná Obec Pletený Újezd a byla schválena rozhodnutím krajského
úřadu č.j. 18523 3/2016/KUSK dne 19.12.2016. Je určena na pomoc při odstranění
následků požáru, na rekonstrukci vnitřního zařízení, vybavení domácnosti a předměty
osobní potřeby.
Jak můžete přispět: - převodem na účet č. 115-3841810247/0100, založený u KB
Kladno - složením hotovosti na obecním úřadu Pletený Újezd Sbírka je zahájena
dnem 20.12.2016 a bude probíhat do 30.06.2017.
Předem děkujeme všem laskavým přispěvatelům, kteří jsou ochotni pomoci.
Jaroslav Kolbek starosta obce Pletený Újezd
V Pleteném Újezdu dne 20.12.2016

V ZAHRANIČÍ OBDIV, DOMA POPELKA: 2. část
Text a foto: Památník Lidice, Ivona Kasalická

Dne 31. 10. 2016 byla předána ocenění honorárním konzulem ČR v Singapuru. Linoryty děti ze školy Si
Ling Secondary school ze Singapuru jsou každoroční ozdobou výstavy.
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Velvyslanec ČR v Makedonii pan Miroslav Rameš neváhal a za oceněnými dětmi dojel až do Bitoly, kde
dne 6. 10. Předal diplomy 2 dívkám ze školy Children's Art Studio St. Cyril and Methodi, které vede pan
Kosta Antonovski, zakladatel výtvarné soutěže Malý Bitolský Montmartre.

V Mexiku byla medaile oceněnému chlapci předána velvyslancem ČR v Mexiku p. Lubomírem
Hladíkem při příležitosti státního svátku 28. října 2016, akce se zúčastnilo 180 významných hostů
včetně 1. náměstka MZV Mexika Carlos de Icaza Gonzálese a předsedy Zahraničního výboru
Poslanecké sněmovny Mexika Victor Manuel Giorgana Jiméneze.

Předávání cen v Německu se dlouho dobu odehrávalo pouze poštou, letos byly ledy prolomeny a dne
7. října 2016 předal osobně konzul ČR v Severním Porýní-Vestfálsku, Mgr. Robert Otepka, ocenění
Alině Olfert z Kunststudia Kopffüssler přímo v místě tj. v Dortmundu.
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GENERÁL GASTRO: FIT RECEPTY 
Text: Michaela Klapalová

Jak už jsem psala, velice ráda se připojuji k výzvě z kroužku Ekoškolka a v novém
roce vás budu zásobovat fit receptama, abychom byli všichni zdraví, fit a v kondici.
Vůbec neplatí, že co je zdravé musí být fujtajbl a vypadat jako zrní.
A dneska….dneska si zamlsáme…zdravě!
CELOZRNNÉ SUŠENKY
100g celozrnné mouky
80g ovesných vloček
50g třtinového cukru (nejlépe toho opravdového, černého jako bota, s vysokým
podílem melasy)
60g bílého jogurtu
1-2 vejce (začněte s jedním a podle textury těsta eventuelně přidejte další, konzistence
těsta záleží na výběru celozrnné mouky a druhu ovesných vloček, jinou vlastnost bude
mít špaldová mouka, jinou pšeničná, v každém případě těsto musí být spíš hustší)
Špetka soli
Lžička prášku do pečiva
Skořice
Asi 1 PL strouhaného čerstvého zázvoru
Lžíce medu (či javorového, rýžového, agávového sirupu, podle toho, co zrovna máte
doma)
Rozinky, oříšky, semínka, mák, kokos, sušené ovoce,…cokoliv co máte rádi a máte to
zrovna doma 
Všechny ingredience smícháme dohromady. Lžičkou potom na plech vyložený
pečícím papírem děláme sušenky. Pečeme při 170 stupních asi 10-15 minut, prostě
jakmile začnou zlátnout – vyndat.
Pokud si jich pár dáte s tvarohem a jablíčkem máte super zdravou snídani či svačinku.
BANÁNOVO-KOKOSOVÝ DORTÍK /bezlepkový/
4 banány
4 vajíčka
4 lžíce strouhaného kokosu
8 lžic hustého bílého jogurtu (nejlépe řeckého)
Mandle na plátky a kokos na posypání
Banány rozmixujeme, přidáme vajíčka, kokos a jogurt a pořádně promícháme. Do
menší dortové formy dáme pečící papír a nalijeme do ní připravenou směs.
Posypeme kokosem a následně zasypeme mandlema.
Pečeme při 220 stupních asi 20-30 minutek, opět když nám zezlátne povrch
mandliček, vyndáme ven.
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Vizitky

Letáky a Plakáty

Samolepky a Etikety Katalogy a Brožůry

Kalendáře

Kroužková vazba

