Milí a milé,
budu vám vyprávět takovou prosincovou pohádku o tom, jak jsem vyprokrastinovala
Lidický zpravodaj. To si takhle pracuji, začínám nakupovat vánoční dárky, zase
pracuji, a najednou zjistím, že už je dvacátý první listopad a já nemám ani řádku.
Normálně jsem na něj zapomněla! Fuj! Hanba! - Myslím, že mě v tu chvíli postihl
jeden malý infarktek a mrtvička k tomu… Na druhou stranu, zjistila jsem o sobě, že
umím poměrně dobře pracovat pod tlakem (což ale neznamená, že bych si něco
podobného toužila zopakovat-), že když chci, zvládnu prostě všechno na světě.
Až najdete Zpravodaj ve schránkách, věřím, že už si budu užívat pohodový adventní
čas, beze stresu a podobných situací, protože na tom lednovém začínám dělat už pro
jistotu dnes Vaše Míša Klapalová, zpravodajka, která peče cukroví -

JUBILANTI V MĚSÍCI PROSINCI
TŘÍSKOVÁ VLASTA
ŠOBÍŠKOVÁ VĚRA
KREJČÍKOVÁ EVA
KALIBOVÁ MILOSLAVA

2.12.
4.12.
7.12.
29.12.

80let
84 let
82 let
94 let

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a
spokojenosti. -

UZÁVĚRKA LEDNOVÉHO ČÍSLA ZPRAVODAJE
Jelikož jsou před námi vánoční svátky, které toužíme já i tiskárna prožít v klidu a
pohodě, poprosím všechny přispěvatele, aby své příspěvky doručili nejpozději do:

14. 12. 2016. Děkuji za pochopení - Krásné svátky! Vaše zpravodajka
NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA JEDNOTY COOP LIDICE
Pondělí – pátek
Sobota

07:00 – 16:00
08:00 – 11:00

(bez polední pauzy)

PODĚKOVÁNÍ ZASLANÁ DO REDAKCE ZPRAVODAJE
 Srdečně děkuji OÚ za dárek k mým narozeninám a také děkuji Tomáši Skálovi
za blahopřání a milou návštěvu.

Drahomíra Humlová
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V ZAHRANIČÍ OBDIV, DOMA POPELKA
Text a foto: Památník Lidice, Ivona Kasalická

Často se říká, že si neumíme vážit toho, co máme. Že když je něco českého dobré, tak
to ocení spíše v zahraničí, než doma. Něco na tom je.
Příkladem může být Mezinárodní dětská výtvarná výstava (MDVV) Lidice, která je
rozhodně v zahraničí známá více, než v Čechách. Málokdo u nás ví, že je to skvost,
který se bez uzardění může pyšnit superlativy – největší a nejstarší v Čechách,
v Evropě a jedna z mála podobných v celém světě. Existuje bez přestávky 44 let, její
začátky byly položené ještě dříve, v roce 1967. Účastní se jí více než 20 000 dětí
z více než 70 zemí z celého světa.
Nejlepší práce výstavy oceněné mezinárodní porotou jsou každoročně vystavovány od
června do listopadu v Lidické galerii, nepřetržitý zájem o zhlédnutí však chybí.
Důvodů je několik – horší dostupnost, vzdálenost od Prahy, pro školy pak finanční
náročnost na dopravu. Nebo nezájem o výtvarné umění? Každý rok si klademe stejnou
otázku, kde je chyba, co je možné dělat lépe?
A pak si odpovídáme, nic, děláme pro výstavu a její propagaci vše, co je v našich
silách.
V zahraničí je to jinak. Není to však samo sebou. Že výstavu znají v Gruzii, Mexiku
nebo v Kyrgyzstánu, za to můžeme poděkovat především významné spolupráci
organizátora soutěže – Památníku Lidice s Ministerstvem zahraničních věcí ČR.
Od nepaměti jsou diplomy pro děti, které byly oceněné v zahraničí zasílány přímo na
naše zastupitelské úřady v daných zemích. Zastupitelský úřad po obdržení diplomu
zorganizuje slavnostní předávání diplomů oceněným dětem, což bývá velmi emotivní
záležitost nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče a pedagogy.
Pro dítě je to někdy první návštěva hlavního města země, o návštěvě ambasády a
osobním setkání s velvyslancem nemluvě. O reportáže z předávání cen se zajímají
místní noviny, televize, nezřídka je přítomen starosta města, ministr školství dané
země. Pro děti je toto setkání možná důležitější, než samotný diplom, je totiž středem
pozornosti, ve slavnostním oblečení je vyzváno k převzetí ceny velvyslancem, všichni
se zajímají o jeho práci a výsledky a gratulují mu. Zážitek je to velmi slavnostní a
osobní.
Často se velvyslanec také rozhodne navštívit školu a oceněné děti osobně a cestuje za
nimi i do velmi vzdálených míst. Školy, které jsou touto návštěvou poctěny, naše
diplomaty vítají s obrovskou radostí a zájmem, připravují kulturní vystoupení, nechybí
místní televize, novináři a opět významné osobnosti města a regionu. Na předávání cen
se často přicházejí podívat i děti, které byly oceněné v předešlých ročnících a které si
stále výstavy váží a stále si jí připomínají. Příběhů, kdy ocenění dětem změnilo život,
kdy děti poprvé vycestovaly za hranice svého rodného města kvůli převzetí ocenění, či
kdy jim pomohlo v těžkých chvílích, je mnoho.
A nesmíme zapomenout na to, jak výrazně soutěž propaguje Českou republiku a
Lidice v zahraničí, jak významné je připomenutí důvodů, proč byla založena – na
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památku dětí, které zahynuly ve válečných konfliktech. Dnes, stejně jako před lety,
živé téma. Bohužel.
V Bratislavě předávala ocenění p. Livia Klausová, velvyslankyně ČR na Slovensku již v červnu 2016.

V Estonsku se předávaly ceny 1. 9. 2016 v Muzeu okupace v Tallinu při příležitosti otevření výstavy o
Janu Palachovi. Cenu předával ministr kultury Daniel Herman.

Září 2016 – Biškek, Kyrgyzstán
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1.10. 2016 – Baku, Ázerbájdžán

Předávání cen p. velvyslancem Ivo Schwarzem v Tel Avivu, Izrael dne 21. 10. 2016. Zajímavostí je, že
oceněné děti vedla s mateřské školce v Iksalu nedaleko Nazaretu výtvarnice paní Nataša Saadi,
rodačka z Opavy, která již mnoho let žije v Izraeli (paní Saadi úplně vpravo).

V Gruzii předal ocenění 27. 10. 2016 dvěma dětem p. velvyslanec ČR Tomáš Pernický, jednou
z oceněných byla i 12letá Marta Culaja (Marta Tsulaia), která pochází z velmi talentované rodiny
uprchlíků z okupované Abcházie a která získala cenu již poněkolikáté. Hlavním hostem slavnostního
ceremoniálu byla státní ministryně pro usmíření a občanskou rovnost Gruzie Ketevan Cichelašvili .

---pokračování v příštím čísle---
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Text: Irena Přibylová a Petra Radová

Milí příznivci MC Lidičky,
poslední měsíc v roce je tady, přípravy na Vánoce vrcholí a s předvánočně laděnými akcemi
se roztrhl pytel – dětské besídky, vánoční večírky, koncerty a mnoho dalších. I my pro vás
máme pozvánku na dvě naše již tradiční prosincové akce. V plném proudu jsou přípravy na
Mikulášskou besídku, která i letos proběhne pod širým nebem a my doufáme, že nám počasí
bude přát, a Předvánoční podvečer. Udělejte si alespoň chvilku pro sebe a přijďte si užít
letošní předvánoční atmosféru právě s námi.
Pravidelný program v Mateřském centru Lidičky bude probíhat dle rozvrhu až do 16.
prosince, dětská skupina bude v provozu až do 23. prosince 2016
Na obě akce se, prosíme, včas přihlaste. Více informací a přihlašovací formuláře najdete na
www.mclidicky.cz.
Přejeme Vám krásné Vánoce a úspěšný rok 2017 plný zdraví, radosti a pohody v kruhu
blízkých!

Program MC Lidičky na PROSINEC 2016
4. 12. 2016

od 16:30 hod. - Mikulášská besídka – letošní Mikulášská proběhne
opět trochu netradičně pod širým nebem v malém parku na návsi. Před
17:00 hod. přijde Mikuláš, čert a anděl, od kterých děti za společně
přednesené básničky obdrží balíček plný překvapení. V průběhu celé
akce si mohou děti ozdobit vánoční perníček a zahřát se čajem. Pokud
nám bude počasí přát, bude i minidiskotéka pod vánočním stromem.
Aby měl Mikuláš dost balíčků pro všechny děti, je nutné se na akci
přihlásit telefonicky na tel. 605 806 074 nebo na www.mclidicky.cz,
kde najdete přihlašovací formulář a to nejpozději do 25. 11. 2016.
Vstupné je 90 Kč (přibližně v této hodnotě obdrží každé předem
přihlášené dítě mikulášský balíček). Pro dospělé budeme podávat
svařák pro zahřátí. A nezapomeňte se teple obléknout -

16. 12. 2016

od 16:30 hod. - Předvánoční podvečer – přijďte si užít rodinný
podvečer plný předvánoční nálady. Budeme zpívat vánoční koledy,
tvořit a vyzkoušíme si některé vánoční zvyky. Vstupné – cukroví a jiné
vánoční i nevánoční dobroty, čaj pro děti nebo svařák pro dospělé.
Přijďte, těšíme se na všechny malé i velké návštěvníky!
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Abychom měli alespoň trošku přehled, kdo z vás si s námi přijde užít
poslední letošní akci, prosíme, přihlaste se prostřednictvím on-line formuláře
na www.mclidicky.cz, ideálně do 12. 12. 2016. Děkujeme!

23. 12. 2016 – 1. 1. 2017 vánoční prázdniny

ZPRÁVY Z EKOŠKOLKY: PROKOUŠETE SE S NÁMI
ZDRAVĚ NOVÝM ROKEM?
Text: Jiří Černý

Foto: Soňa Macháčková, www.ms-lidice.cz

Kdo z vás četl zprávy z Ekoškolky v minulém čísle Lidického zpravodaje, tak ví, že naši
nejmenší sousedé – žáčci Mateřské školy Lidice se v rámci programu Ekoškolka v současné
době věnují tématu „jídlo“. A také to, že jedním z cílů tohoto mezinárodního programu je
zapojení širší komunity (zejména rodin dětí, ale dále třeba i ostatních obyvatel obce) do dění
ve školce i diskutovaných témat tak, aby se všichni společně pokoušeli vylepšovat nejen
školku, ale i její okolí. Aneb jak zní jedno
oficiální motto programu: „Velké změny
začínají od nejmenších“.
A právě téma „jídlo“ ukazuje, jak je
podpora rodiny a okolí důležitá. Téma je
to totiž velmi obtížné. Možná paradoxně
právě proto, že se velmi bezprostředně
týká každého z nás a každý máme v této
oblasti své vlastní návyky, přičemž často
nemáme potřebu ani ochotu o nich
diskutovat a už vůbec ne je měnit (i když
v koutku duše rozumově připouštíme, že
by to možná za revizi stálo). Již od
narození všichni několikrát denně čelíme
otázce (a mnohdy i zkoušce) co, jak a kdy
budeme jíst. Při hledání odpovědi
spoléháme na naše chutě, instinkt, hlad,
ale z druhé strany jsme ovlivnění a
mnohdy i omezení aktuální nabídkou,
zvyklostmi, časem, reklamou, okolím a
řadou dalších aspektů. Jak se ukazuje, čím větší blahobyt ve společnosti panuje, tím větší
rutinou se stravování stává. Tím méně se o jídlo staráme a tím menší pozornost mu věnujeme.
Svůj čas i peníze raději směřujeme jinam ve snaze uspokojovat „vyšší a luxusnější potřeby“,
zatímco zapomínáme, že právě jídlo je jedním ze základních pilířů našeho života – pilířem,
který může rozhodovat o bytí či nebytí.
Téma jídlo nezahrnuje jen otázku zdravé stravy. Ostatně samotná definice „zdravé“ stravy je
obecně předmětem nekonečných diskusí, kdy ani mezi odborníky zdaleka nepanuje jednotný
názor a spíše se zdá, že i „zdravá potravina“ podléhá módě a nejednou i komerčním zájmům.
Na druhou stranu už i děti ve školce během svých aktivit potvrdily, že naopak nezdravé
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potraviny umí určit a vyjmenovat velice přesně a spolehlivě a na výčtu nezdravých potravin
se děti mezi sebou shodly (a tento jejich výčet koresponduje s exaktními výsledky odborných
a všeobecně přijímaných studií). A to je docela dobrý závěr, na kterém lze stavět – navzdory
nejasnostem o zdravých potravinách umíme určit nezdravé potraviny a víme, jaké pokrmy je
vhodné omezit nebo se jich vyvarovat. A pro zbývající potraviny se všeobecně doporučuje
dodržovat pravidlo „co největší pestrosti a vyváženosti“, které mně osobně přijde docela
rozumné – člověk předejde velkému rozrušení a zklamání, když o pár let později někdo učený
danou potravinu přesune na seznam těch nezdravých. Jinak se děti učí pěstovat a zapojovat
selský rozum - tj. mít představu, z jakých surovin se potraviny skládají, kde se ty suroviny
berou a jakým způsobem se připravují pokrmy. Zajímají se o jídelní lístek – co se ve školce
(ale i jinde) vaří. A teď pozor! Každý týden se děti naučí připravovat nějakou rychlou a
chutnou pomazánku - a nejedná se jen o pouhou teorii, ale výsledek této výuky je opravdu
k jídlu. Děti pak doma mohou překvapit své rodiče tím, že se zapojí do přípravy rodinné
večeře nebo že jim mohou předat své kulinářské dovednosti. Když už jsme u toho výsledku –
hotového jídla: to si správně vychutnáme u dobře prostřeného stolu, který děti již také umí
samy zajistit. Ano, stolování (čas na jídlo, klid u stolu, společnost u stolu) má také zásadní
význam při konečném bilancování, zda a jak jídlo chutnalo a dalo nám, co mělo.
Nyní když již víme, co
všechno se děti za ten
uplynulý měsíc naučily a
v čem
budou
ještě
pokračovat a své znalosti a
dovednosti
prohlubovat,
můžeme se vrátit k začátku
tohoto článku. A sice že
Advent je ten správný čas,
kdy můžeme děti v jejich
snažení podpořit a také se i
sami zamyslet, co konkrétně
pro nás jídlo znamená a co
můžeme doma v oblasti jídla
zlepšit. Vánoce jsou svátky
pohody, klidu, míru, lásky, ale nebudeme si nic nalhávat - i jídla (stačí před Vánoci pozorovat
ten mumraj před supermarkety, řeznictvími apod.). Mnohým z nás během vánočních svátků
přibude pár kilo navíc, jako by pak měly následovat měsíce hibernace (místo toho ale u lidí
přichází nátlakové, fikané a mnohdy ne zcela levné programy „Zhubněte do plavek!“). Před
Vánoci pečeme cukroví, během Vánoc pak vaříme tradiční pokrmy – na vánoční stoly se
snažíme dostat to nejlepší. Štědrovečerní večeře je obřadem, který má v každé domácnosti svá
pravidla – stůl je dokonale prostřen, dbáme na zasedací pořádek i na další detaily slavnostní
tabule. Zkrátka a dobře právě o Vánocích věnujeme jídlu asi největší péči z celého roku –
dáváme si na něm opravdu záležet. Zároveň si do nového roku přejeme hlavně zdraví a
dáváme si bohulibá předsevzetí (opět často související se zdravím, jídlem, sportem, hubnutím
– obecně životním stylem). Zkusme však pro splnění těchto přání a předsevzetí něco dělat!
Můžeme například nenásilně začít u toho, že si plynule přeneseme tu vánoční důležitost jídla i
do všedních dnů příštího roku. Zajímejme se, co, jak, kdy, kde, s kým jíme. Dopřejme si po
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celý rok z přípravy a konzumace jídla dělat obřad, který nás bude bavit – stejně jako o
Vánocích. A nebojme se inspirovat u dětí a něco se od nich přiučit. Zapojme je do přípravy
pokrmů i do diskusí, sdílejme s nimi vzájemně dojmy i zkušenosti. Bude nám pak chutnat
dvojnásobPohodové svátky, hodně požitků nejen u vánočního stolu a ať příští rok (s)trávíte co
nejzdravěji!
Za ekotým MŠ Lidice Jiří Černý

JAK JSME NA PODZIM VYSAZOVALI HRUŠNĚ
Text a foto: Antonín Nešpor, archiv OSL

Podzimní výsadby hrušní jsou spojeny s nejistotou, zda nepřijdou brzo mrazy. Pěstitel,
pan Ing. Šrámek na vyžádání, jako každý rok vyexpeduje požadované štěpy dceřiných
hrušní od té naší Památné Lidické a my pak už sjednáme se zájemci den výsadby. Ale
ani to není nejjednodušší.
Letos jsme chtěli vyhovět
dvěma
zájemcům
se
severních Čech a to sice
z Hrádku nad Nisou a pak
z Dlouhého Mostu.
Hrádeckou hrušničku jsme
vysadili společně s dětmi i
dospělými
obyvateli
tohoto města ležícího
v kraji nazývaném Brána
Trojzemí. Ano stýkají se
tu tři státní hranice Polska,
Německa a České republiky. V parku před školou nás přivítal pan starosta Horinka se
svými spolupracovníky a paní zástupkyní ředitele školy Mgr. Danielou Schejbalovou.
Výsadba byla spojena s oslavou dne vzniku republiky, a tedy se delegace z Lidic
zúčastnila kladení květinových darů u památníku obětem válek. Zde pan starosta
pronesl pietní řeč. Po položení květin jsme byli oficiálně přivítáni a představeni
občanům a dětem.
Poté jsme přešli ke škole pojmenované při
desátém výročí lidické tragedie na školu
„Lidická“ a zde za plotem školní zahrady jsme
společně s dětmi a obyvateli vysadili přivezenou
hrušeň. Při této příležitosti jsem vyprávěl o
významu tohoto stromu, jak z historického
hlediska, tak do budoucna, obzvláště když navíc
bude vyrůstat na zahradě školy s takovým
názvem.
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Děti i dospělí přiložili ruku k dílu. A za chvíli byla hrušeň zasazena. Poděkoval jsem
všem, kteří přišli a podpořili tím myšlenku na Lidice. Pan starosta nás pozval nejprve
k prohlídce nově otevřené služebny policie, a pak ke slavnostnímu ocenění
významných občanů Hrádku nad Nisou, který se konal na radnici.
Vyznamenáni byli operní pěvec Luděk Vele, Hrádecký mecenáš, který se zasloužil o
zrenovování nedalekého hradu Grabštejn. Další význačnou osobností Hrádku nad
Nisou byl pan Jan Krečman, který je známý, jako automobilový závodník, spolujezdec
a pořadatel motoristických soutěží, jako je Barum Rallye, nebo Rallye Lužické hory.
Den vzniku republiky v Hrádku nad Nisou byl tímto slavnostním oceněním u konce.
Než jsme se vydali domů, ještě jsme měli možnost si popovídat s místními obyvateli
v příjemném prostředí radniční auly. O výsadbě v Dlouhém Mostě zase až příště.

MARTIN HOMOLA A MICHAL FIALA: SPECTACULUM
ANEB JAK SE ŽIJE UMĚLCI
Text a foto: www.lidice-memorial.cz

Termín: 15. 12. 2016 – 30. 4. 2017, Lidická galerie, 1. patro
Vernisáž: 14. prosince 2016 v 18:00 hodin, 1. patro Lidické galerie
Společná výstava dvou tvůrců, Martina Homoly a Michala Fialy, představuje jejich
tvorbu z oblasti fotografie, volné grafiky a užité grafiky. Oba autoři jsou zároveň
přátelé a společně pracují na různých projektech, z nichž některé jsou představeny i na
této výstavě.
Stmelujícím prvkem je přitom nejen toto přátelství, ale zároveň tematizace vztahu
jejich volné tvorby – a
tvorby, „která je živí“.
Martin Homola je skvělý
reportážní a dokumentární
fotograf, který nejen že
přemýšlivým a zároveň
výstižným způsobem umí
zachytit na svých cestách
život v různých kulturách,
ale snadno se dostane i do
blízkosti osobností z oblasti
umění, hudby, filmu nebo i
politiky. Odtud jeho portréty
nebo „momentky“ s
Davidem Lynchem, Laurie Andersonovou, papežem Františkem, skupinou Rolling
Stones, Radůzou nebo Jaroslavem Nohavicou. Neméně přesvědčivě ale vyznívají i
portréty lidí veřejně neznámých.
Michal Fiala je zase bravurní kreslíř, který ve své volné tvorbě nejvíce používá právě
černou linku – a to jak v kresbě, tak v linorytu, leptu a současně i v počítačové grafice.
Tuto pro něj automatickou dovednost s lehkostí předvádí v širokém spektru
storyboardů, plakátů a další užité grafiky.
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Koncepce výstavy si pohrává s balancováním mezi přístupy volné tvorby a propagace
nebo reklamy a vybízí k zamyšlení, na co se tyto přístupy zaměřují a jaké postupy ke
svému cíli využívají. Jak na nás obě oblasti působí esteticky? Umíme rozpoznat
vizuální prvky v dílech, které na nás působí, a případně nás ovlivňují nebo s námi
mohou i manipulovat?
Martin Homola působil od roku 1990 jako fotograf Lidových novin a hudebního
měsíčníku Rock & Pop, později jako fotoreportér České tiskové agentury a šéf
fotooddělení časopisu Kinorevue. Od roku 1997 je na volné noze jako reklamní
fotograf spolupracující s agenturami v oblasti reklamy, módy, portrétu, architektury,
reportáže, produktové fotografie, obalů hudebních nosičů a knih. Dlouhodobě
spolupracuje s Jaromírem Nohavicou, Karlem Plíhalem, Radůzou, Lenkou
Filipovou, skupinami Chinaski, Nerez a dalšími.
Je držitelem 3. ceny Czech Press Photo z roku 1995 v kategorii Každodenní život.
Je členem poroty Mezinárodní dětské výtvarné výstavy v Lidicích.
Michal Fiala vystudoval malbu a grafiku na pražské AVU. Pracovně působil jako art
director společností MARK/BBDO, Ogilvy&Mather a Young&Rubicam. Od roku
2001 působí na volné noze jako ilustrátor.

CO DĚLALI POŘADATELÉ TOHOTO AKTU – TO SNAD
NENÍ MOŽNÉ
Text a foto: Antonín Nešpor, archiv OSL

Parafrázuji jeden z momentálně
dvěstadvanácti komentářů na
Facebooku (plnou adresu odkazu
najdete v článku na www.lidice.cz
v kapitole Zpravodaj ze dne 20.11. –
pozn. redakce).
Je podvečer 20. listopadu 2016 a
diskuze na FB po týdnu stále neslábne.
282 čtenářů příspěvku se vyjádřilo
k textu grafickými symboly. 227
aktivních čtenářů sdílelo příspěvek
začínající imperativem „Protestuji!“
Protest jsem na FB vyvěsil před
týdnem, hned poté, co se ke mně
dostala fotografie se zprávou, že
v Rakovníku na Husově náměstí se
konal „Den válečných veteránů“ a na fotografiích je vidět pamětní deska se jmény letců RAF
z Rakovnicka. Až potud by bylo vše v pořádku. Jenomže mimo dalších uniforem
spojeneckých vojsk zde stafážoval člověk v nacistické uniformě SS ve funkci SSObersturmbannführer. Stejné distinkce nosili i váleční zločinci, jako byl Rudolf Hess, anebo
Adolf Eichmann. Reagoval jsem a na FB napsal svůj protest. Odezvy na tento podnět stále
nekončí, ale dnes je uzávěrka Obecního Zpravodaje, tak abych to ještě stačil sdělit občanům
Lidic, ve valné většině pozůstalým po těch, kteří měli v protektorátu co dočinění právě
s nacisty a esesáky. Jistě od svých rodičů a prarodičů o těchto lidských zrůdách slyšeli. –
Protestuji!
Letos už druhým rokem v Rakovníku na náměstí u památníku rakovnických letců stojí
čestnou stráž esesman a nikomu to nevadí. Je to náš člověk. Okolo něho jsou, doufám také
čeští občané, vzdávající úctu těm, kdo bojovali proti nacismu.
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Vzdát hold válečným veteránům u jejich hrobu, nebo kenotafu, není nic neobvyklého, leč aby
při té příležitosti stáli čestnou stráž nacisté, resp. esesáci (ve vojenském stejnokroji SS) je pro
mne nepředstavitelné a nepřijatelné. Přesto se to děje minimálně v Rakovníku. Abych
předešel nevhodným poznámkám, že esesáci byli také lidé, připomínám, že svojí vírou to byli
hlavně nadlidé, kteří rozhodovali o osudech našich hrdinů a nejen našich. Takoví si nezaslouží
být prezentováni při významných československých i mezinárodních výročích. Máme s
esesáky svoje zkušenosti, i když dnes už jen zděděné. Mě například uloupil esesák Boehme
moji sotva šestinedělní sestru Věnušku a dal mojí mamince „čestné slovo německého
důstojníka“, že po výslechu jí miminko vrátí. Nestalo se! Proto protestuji proti prezentaci
nacistických symbolů SS kdekoliv a kdykoliv, obzvláště pak při takových příležitostech, kdy
vzpomínáme na naše hrdiny.
Ti muži v uniformě SS v Rakovníku jsou výsměchem těm, na pamětní desce uvedeným."
Význam protestu na FB spočívá nikoliv ve vyjádřeních, která jsou až na výjimky jednotná, ale
v množství reakcí, které stále přicházejí. Je vidět, že téma odporu k nacismu je v naší
společnosti živé a překrucování historie má tak stálé odpůrce, což je dobře, i když se občas
vyskytne nějaký historický exces.

MILÝ DOPIS, KTERÝ PŘIŠEL DO PAMÁTNÍKU LIDICE
ANEB LIDICKÉ VEČERY SE LÍBÍ
Vážený pane řediteli.
Děkujeme Vám za nádherný večer, který byl pohlazením v současném kvapném a
uspěchaném světě, večer pohodový, příjemný, díky Vašemu skvělému moderování a milému
vyprávění Vašeho hosta, divadelního herce, Mariana Rodena. Večer se spoustou krásných,
vtipně položených otázek, které představily a přivedly Vašeho hosta často i k hlubokým
zamyšlením, podávaným s velkým klidem a rozvahou. Vnímali jsme vyprávění od dětství
prožitého v Českých Budějovicích, v herecké rodině pěti generací, kdy tatínek bratrů Karla a
Mariana, kterého si Váš host nesmírně váží, byl padesát let v angažmá Jihočeského divadla v
Českých Budějovicích. Aniž by otec vedl své syny k hereckému umění, již v deváté třídě hrál
Marian s Bárou Hrzánovou i se
svým tatínkem ve hře Dalskabáty
hříšná ves......Hrál i v Hamletovi a
svoji roli dodnes nezapomněl.
Marian Roden vystudoval
konzervatoř Jaroslava Ježka v
Praze. Velice si vážil a stále si váží
svého prof. Ivana Vyskočila.
Absolventské divadelní
představení měl v Městských
divadlech pražských. Nyní hraje
ve Studiu 2 ve hře Zdravý
nemocný se svým bratrem Karlem.
Hrál v mnoha filmech, i když kamera je mnohdy pro divadelního herce ošidná. Ve filmu
Bobule poznal mnoho skvělých lidí z Moravy, kteří dřou na své půdě ve vinohradu. Líbilo se
mu natáčení Život na zámku. Váš host nám vylíčil, jak hluboce na něj působí klasická hudba,
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kterou prožíval při televizním natáčení s houslistkou Gabrielou Demeterovou. Silně na něj
působila i klavírní hudba ve skladbách Haydna a Beethovena, která ve virtuosním podání
Martina Fily dávala večeru další rozměr.
Krom své divadelní profese je Marian Roden milovníkem
přírody a myslivosti. Velice krásné a závažné byly i Vaše
vzájemné dialogy, neboť spojovaly společné Vaše zájmy,
a to lásku k přírodě a k chovu krásných koní. Marian
Roden se věnuje lovecké kynologii a zároveň se věnuje
šest dní v týdnu, krom neděle, klasickému jezdeckému
umění, vyúsťujícímu v exibiční vystoupení v drezuře. Ke
svým dvěma koním má ten nejbližší vztah. Jsou to koně
spanilí, ušlechtilí, kteří rádi přijímají lidské dotyky,
učenliví a drezura jim velmi sluší. Je to kůň bílý
kladrubský a kůň žlutý, plavý, španělský, s bílou hřívou.
Vnímali jsme, že starokladrubský kůň je vzácné plemeno
- národní klenot.
Váš vzájemný dialog v této zálibě vyúsťoval do úvah a
zamyšlení, které prolínalo do všech oblastí společenského
života a samotné mnohdy ohrožené přírody, mizícího
přírodního bohatství živočišné říše, i když doposud krásy
přírody ještě nevymizely. Krédo Vašeho hosta je "přej a bude Ti přáno, dej a bude Ti dáno".
Sledovali jsme večer, se skvělými osobnostmi, který nás diváky obohatil a velice potěšil.
Odměnou účinkujícím byl neutuchající potlesk obecenstva komorního divadélka Lidické
galerie. Děkujeme Vám, vážený pane řediteli, za tyto vzácné chvíle.
S úctou Klánovi z Plzně

NAPSALI JSTE SI JEŽÍŠKOVI O KNÍŽKU? – VÝZVA
VEŘEJNÉ KNIHOVNY LIDICE
Text: Jiří Černý

Mezi nejoblíbenější a obecně nejčetnější (a taky nejčtenější-) vánoční dárky patří každoročně
knihy. Jako dárek mají téměř ideální vlastnosti – pohodově se kupují, snadno se balí a zcela
jistě potěší všechny obdarované bez ohledu na jejich pohlaví či věk. A v neposlední řadě
mnozí z nás vítají skutečnost, že jsou bez potíží dostupné i při nákupech na poslední chvíliAčkoliv knihkupectví před Vánoci bývají přelidněná stejně jako všechny ostatní obchody,
přece jen právě uprostřed předvánočního šílenství v porovnání s jinými obchody působí tak
trochu jako oázy klidu – zákazníci pomalu a v tichosti očima prochází ty stovky a tisíce
vystavených titulů a občas se i na delší dobu zastaví, aby v některé knize zalistovali či se do ní
přímo začetli. Knihkupectví jsou tak v předvánoční době jedny z mála obchodů, kde je šance
se zastavit a s pocitem soukromí se za typické vůně knižní novoty při prohlížení zboží zahřát
na těle i na duši. A současně přitom plnit a splnit svou předvánoční misi. Nabídka knih je
široká – vybírat lze dle žánrů, autorů, vazby, obálky, grafického zpracování, velikosti písmen,
ceny, jazyka, atd. – zkrátka každý dle svého vlastního gusta a také dle zaměření toho, komu
chce udělat svým dárkem radost.
Napsali jste si Ježíškovi o knížku? Pokud dosud ne, tak tak ještě rychle učiňte. Knížky totiž
nosí Ježíšek všem – i těm, kteří zlobili, neb knihy nejsou jen pro zábavu, ale i poučení. Takže
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by to mohla být taková příjemná jistota pod vánočním stromečkem. Na rozdíl od obvyklých
ponožek se ale jedná o „tvrdý dárek“ trvalé hodnoty.
A my ve Veřejné knihovně Lidice budeme moc rádi, když nás se svými knižními dárky po
Vánocích seznámíte. Přineste během ledna k nám do knihovny upoutávku na knížku,
kterou jste nalezli pod stromečkem. Upoutávka by měla obsahovat základní bibliografické
údaje (název, autor, vydavatel, rok vydání) a pak už jen vaše sdělení, kterému můžete dát
libovolnou formu dle vaší fantazie. Může to být obrázek, zápis ze čtenářského deníku nebo
třeba i jen velmi stručné zhodnocení knížky. Volitelně můžete přidat i informaci, zda jste si
přesně o tuto knížku napsali nebo zda jste výběr nechali na Ježíškovi. Můžete připojit i strohý
výčet dalších titulů, které jste na Vánoce dostali (přece jen často se těch knížek sejde pod
stromečkem více…). Pokud budete třeba na závěr roku bilancovat, kolik a jakých knížek jste
v roce 2016 přečetli, uvítáme i tip na tu, která se vám líbila nejvíce. Prostě nad rámec
původního zadání (upoutávka na jednu knížku nalezenou pod stromečkem) lze doplnit
cokoliv, co se týká vašich čtenářských zážitků z poslední doby. Kdyby si někdo s formou
nevěděl rady, tak mu v knihovně rádi poradíme – neváhejte nás navštívit. Zároveň se nebojte
přispět byť jen stručnými upoutávkami – důležité je zúčastnit se, každý příspěvek se počítá!
Výzva je určena široké veřejnosti všech věkových kategorií - nejen registrovaným čtenářům
Veřejné knihovny Lidice. Účastníci mladší 15 let budou za své příspěvky odměněni drobnými
věcnými dárky, ale ani dospěláci nepřijdou zkrátkaMoc se těšíme na vaše příspěvky – zajímá nás, jaké knížky máte v oblibě a s jakými
novinkami jste se setkali.
Přejeme všem čtenářům i občanům Lidic, aby se o Adventu příliš nehonili (všechny dárky
jistí knížka-) a dobu předvánoční i vánoční si užili v maximální pohodě. Do nového roku
vstupte radostně a pokud možno s rozečtenou knihou. Především však všem přejeme hodně
zdraví, které je opravdu nejdůležitější ze všeho. A těšíme se, že se s vámi nadále budeme
setkávat v knihovně i mimo ni.
Jiří Černý a Michaela Indráková, Veřejná knihovna Lidice

PAMÁTNÍK LIDICE ZVE NA FILMOVOU
SOBOTU I V PROSINCI
Text: www.lidice-memorial.cz , J. Chourová Plachá

10.12.2016 od 14 hodin
Na sever
Dokumentární film o málo známé záchraně 80 židovských dětí. Na námět redaktorky
Lidových novin Judity Matyášové.
Filmové soboty jsou pořádány v 1. patře Lidické galerie ve velkém promítacím sále.
Vstupenka na promítání je zahrnuta v ceně vstupného do Lidické galerie, které činí
45,- na osobu.

VAŘENÍ MARMELÁDY S HANKOU – JABLEČNÁ
V KARAMELU S ROZINKAMI
Text a foto: www.lidice-memorial.cz

Tentokrát byla naše předvánoční výtvarná dílna speciální! Vytvořili jsme si totiž
vlastní marmeládu spolu s originální etiketou!.
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Děti se podívaly na pohádku o marmeládě a vytvořily originální etikety pro
marmelády, pomohly s přípravou ingrediencí a vyrobily originální krabičku na
marmeládu! Dospělí uvařili svou jablečnou marmeládu v karamelu s rozinkami.
Dílnu pro Vás vedla Hanka Chmelíková, výherkyně 3. a 4. místa na mezinárodní
světové soutěži marmelád v Anglii „The World´s Original Dalemain Marmalade
Awards“, držitelka dalších prvních míst v soutěžích konaných na různých místech
v Čechách a autorka knížky „Hančiny marmelády s vyprávěním“.
Uvařili jsme podzimní marmeládu Jablečnou v karamelu s rozinkami, která se umístila
v roce 2016 na 4. místě na světové soutěži v Anglii.
Několik slov na závěr od Hanky
Chmelíkové:
„Sobotní podzimní výtvarná
dílna byla opravdu speciální!
Setkaly se zde milovnice
sladkého a mohlo začít
marmeládování. O čtyři vařiče a
čtyři hrnce se střídalo téměř 30
nadšenkyň a pod mým dohledem
si uvařily samy svojí
marmeládu. Některé se přiznaly,
že je to jejich první marmeláda v životě. To jsem měla opravdu upřímnou radost,
protože předat někomu své zkušenosti a vidět, že to někoho vůbec zajímá, je
nepopsatelný zážitek. Vaření a povídání o marmeládách, ovoci, sadech a trzích nebo
jarmarcích, kde se dá sehnat dobré regionální ovoce nebo zelenina nebralo konce a
zjistily jsme, že jsme naladěny na stejnou notu. Vařím marmelády zdravě v bio kvalitě
a to se účastnicím kurzu líbilo nejvíce. Na konci jsme se loučily, už jako dobré známé a
slíbily jsme si, že uvaříme společně ještě nějakou marmošku -, tak se upřímně těším.“

ZPRÁVY Z MEMENTA LIDICE, O.P.S. – OÁZY
Text: Michaela Indráková

Vážení a drazí spoluobčané, v době psaní tohoto článku mi není zrovna dvakrát do
juchání. Skolila mě nějaká viróza či angína – ještě nevím. Ale věřím, že to určitě bude
brzy lepší a stejně jako Vy prožiji přenádherný adventní čas.
V listopadu se toho v Oáze dělo a ještě děje opravdu hodně, máme napilno. V době
uzávěrky tohoto čísla Lidického zpravodaje máme z listopadového programu ještě
před sebou setkání se Slávkou Kopeckou i předvánoční výstavu. Již jsem ale navštívila
Svatomartinskou mši a krásnou výstavu retro kočárků a hraček paní Pernerové
(Hanzlíkové) a musím se přiznat, že jsem byla úplně unešená! Paní Pernerová se mi
také od srdce smála, neb má nejčastější slova byla: „Tu panenku mám někde na hůře
také!“, „Jaruško, podívej, v takovém kočárku jsem vozila panenky já!“, „Jééé tady
toho Smolíčka jsme se strýčkem hrávali také a tady tuto hru máme dokonce ještě po
stařence…“ No co Vám budu povídat, hned jsem omládla nejméně o 20 let. A že to na
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mně bylo znát - Moje dcerka Jaruška si se mnou následující den dobrovolně šla
prohlédnout výstavu ještě jednou. Samozřejmě byla trochu zklamaná, že jí maminka
žádnou hračku nekoupila, ale i takových akcí by se děti účastnit měly! Za sebe moc a
moc za tuto krásnou výstavu děkuji, neb jsem jako kolemjdoucí měla možnost
pozorovat i přípravy této výstavy a musím říct, že to dalo paní Pernerové a jejím
pomocníkům nemalou práci. Děkuji.
Co dále psát do prosincového zpravodaje? Snad jen, že Adventem začíná církevní rok.
Tak začneme už třeba teď (a ne až v novém roce) myslet na sebe, na své blízké, na
poslání Vánoc. Nenuťme se do úklidu (i když by to naše domovy potřebovaly), do
nakupování (i když sami chceme pod stromečkem najít třeba knížku-), do vaření a
pečení (i když se na cukroví moc těším). Zkusme vše dělat podle svých časových
možností, a hlavně podle nálady a chuti. Sami uvidíte, že toho stejně hodně stihneme.
Za všechny zaměstnance Mementa Lidice i za obyvatele Oázy Vám srdečně přeji
přenádherný čas adventní, pokojné vánoční svátky a v novém roce vše nejlepší!
Za sebe přidávám ještě přání hodně Božího požehnání, klidu a míru v srdci a
duši.
Michaela Indráková

Program na prosinec 2016:
Každé pondělí (5.12., 12.12., 19.12.) od 19:00 do 20:00 Jóga pro dospělé.
Vstup 70 Kč/hod, nebo 600 Kč/10 lekcí
V úterý 6.12. od 13:00 do 16:00 hodin - Klub Oáza. Bude se péct a zdobit cukroví na naši Oázovskou
vánoční besídku, kterou letošní rok zakončíme.
Vstup 10 Kč za kávu, čaj

Žádné mimořádné akce pro veřejnost tento měsíc v Oáze nepořádáme. Určitě máte
všichni dost svých soukromých setkání a dalších aktivit. A to je dobře. Užívejte si je.
Takže ještě jednou Vám všem přeji krásný čas adventní, veselé vánoční svátky i
Silvestra a šťastný vstup do nového roku 2017 a s řadou z Vás se těším na setkání
v příštím roce osobně v Mementu Lidice, o.p.s. – domě „nejen pro seniory“ v naší obci
Lidice nebo aspoň takto písemně přes zpravodaj…

ÚČAST KURÁTORKY MDVV LIDICE V 8th BIENNIAL
INTERNATIONAL CHILDREN´S AND YOUNG ADULT´S
PAINTING COMPETITION TEHRAN 2016
Text a foto: www.lidice-memorial.cz, I. Kasalická

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice se může každý rok pyšnit zastoupením
více než 20 000 soutěžních dětských prací z více než 70 zemí, mezi nimiž nechybí ani
práce od dětí z Íránu.
Pravidelně jich přichází kolem 500, jednou dokonce zásilka obsahovala skoro 1000
prací. Děti z Íránu byly v soutěži vždy úspěšné a ceny byly vždy přes MZV ČR
zasílány na ZÚ Teherán, který měl zájem uspořádat předávání cen v jeho režii.
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Do letošního roku se to zatím nepodařilo, neboť organizace Kanoon, která práce do
Lidic posílala, informovala ZÚ, že jde o děti z celého Íránu, nikoli jen z Teheránu a
organizace předávání cen není v Teheránu tudíž možná.
Letošní rok se podařilo
ceny několika oceněným
dětem z Íránu přece jen
předat. Organizace
Kanoon, která již desítky
let zajišťuje na mnoha
místech v Íránu dětem
výtvarné vzdělání a
zároveň vydává publikace
pro děti a podporuje
výtvarníky i pedagogy,
založila před 16 lety
výtvarnou soutěž pro děti
Biennial International
Children´s Art Competition Tehran. Před několika lety se vedení Kanoonu rozhodlo
zvát na porotu i porotce ze zahraničí a do letošního roku již 8. ročníku, ve kterém se na
téma Voda a volný námět sešlo 5318 ze 38 zemí včetně prací ze Slovenska a České
republiky, byla pozvána Mgr. Ivona Kasalická, kurátorka Mezinárodní dětské výtvarné
výstavy Lidice organizovanou příspěvkovou organizací MK ČR Památníkem Lidice.
Druhé kolo soutěže se konalo 7. 11. v hlavní budově Kanoonu v centru Teheránu a
spolu s kurátorkou MDVV Lidice se ho zúčastnili i 4 porotci z Íránu – výtvarníci a
pedagogové Zahra Absouran, Mamak Yahyapour, Nader Fatemi a bývalý ředitel
Centra pro kulturní a výtvarné umění v Kanoonu pan Mahdi Mojtahed.
Posuzovaným pracím udělila
porota 99 zlatých, 132 stříbrných a
77 bronzových medailí, čestných
uznání bylo uděleno 235. Porota
také rozhodla, že všem
zúčastněným bude zasláno
Potvrzení o účasti. Součástí
programu poroty byla prezentace
Ivony Kasalické, které se
zúčastnilo 40 pedagogů Kanoonu
a jeho zaměstnanců, a ve které
seznámila více než 40 pedagogů a
výtvarníků Kanoonu s historií
Lidic, organizací Památník Lidice, historií MDVV Lidice a výtvarným vzděláváním
dětí v ČR. Součástí prezentace bylo také promítnutí filmu o MDVV Lidice. Po návrhu
kurátorky setkat se a osobně předat ceny oceněným dětem
ve 44. MDVV Lidice 2016 v Íránu, byl zorganizován přesun do 500 km vzdáleného
města Kermanshah, který leží 120 km od hranic s Irákem a v blízkosti provincie
Kurdistán. Právě z tohoto města bylo 7 dětí ze 14 oceněných dětí v MDVV Lidice
2016. Předávání cen proběhlo dne 9. 11. 2016 ve velmi slavnostní atmosféře jedné
z budov Kanoonu, součástí bylo několik filmů a dětských tanečních představení.
V závěru došlo k předání cen všem 7 oceněným dětem, mezi kterými byli i tři
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medailisté. Ceny a dárky jim společně s kurátorkou předali nejvyšší představitelé
Kanoonu v Kermanshahu i představitelé města a provincie. Ve stejný den proběhla
druhá prezentace pro 16 pedagožek Kanoonu, která byla opět zaměřena na představení
Lidic, PL, historie MDVV a českého výtvarného vzdělávání dětí.
Celkově byla služební cesta velmi úspěšná a byla velmi dobře přijata jak pedagogy,
tak zástupci Kanoonu i z nejvyšších míst. Je dobře, že Památník Lidice a MDVV
mohou tímto způsobem rozšiřovat znalosti o Lidicích, Památníku Lidice, MDVV
Lidice i o českém výtvarném vzdělávání dětí a spolupracovat v oblasti dětského
výtvarného umění i se zeměmi vzdálenějšími a pro českou kulturu spíše zatím
neobjevenými. Íránští pedagogové, výtvarníci, umělci o tuto spolupráci velmi stojí a
rádi by ji i nádále prohlubovali.

PODZIMNĚ-ZIMNÍ POZDRAV ZE ŠKOLKY
Text a foto: www.ms-lidice.cz

Tak jako každý rok, prožíváme toto období velmi intenzivně. Změn v přírodě kolem
nás je tolik, že je nestíháme všechny vnímat, lákadel, která vyzývají k tomu, abychom
je sbíraly, je nepřeberné množství. Ani letos jsme nedokázali odolat. Na svět tak přišla
zvířátka z kaštanů i podzimníčci.
K podzimu v naší školce patří i pečení štrůdlu a výroba křížal. Když zrovna není pěkné
počasí, tak si něco vyrábíme.
A co nás baví nejvíc, jsou vycházky do přírody…

18

GENERÁL GASTRO: ZÁZVOROVÉ PERNÍČKY
Text: Michaela Klapalová

Potřebujeme:
200g cukru krystalu
4 lžíce medu
1 lžíce nastrouhaného zázvoru
1 lžíce mleté skořice
1 lžíce mletého hřebíčku (můžeme ho klidně umlít či rozmydlit v hmoždíři)
175g másla
400g hladké mouky
1 lžíce prášku do pečiva
2 vejce
Cukr, med, zázvor, skořici a hřebíček smíchejte v kastrolu s rozpuštěným máslem.
Směs zahřívejte na malém plameni a stále míchejte.
Do velké mísy nasypte mouku s práškem do pečiva, přidejte vejce a směs z kastrolu.
Vše promíchejte a vytvořte lepkavé těsto, které nechte minimálně jednu hodinu odležet
v chladničce, ideálně víc, do druhého dne to vůbec ničemu nevadí Těsto rozválejte na pomoučeném válu a vykrajujte z něj různé tvary – hvězdičky,
srdíčka, kolečka, prostě dle vaší touhy, popřípadě podle toho jakým vlastníkem
vykrajovátek jste - Tvary přesuňte na plech, vyložený pečícím papírem a pečte
v předehřáté troubě při 170 stupních cca 12 minut. Aneb každý si hlídá, podle toho, jak
mu peče trouba. Mně stačilo 8 minutek.
Perníčky nechte vychladnout na plechu, a přendejte do krabičky.
Vychladlé perníčky zdobíme polevou z rozehřáté čokolády, nebo jako já klasickou
citronovou polevou - Krásné vánoce!!
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