VIII. ročník, prosinec 2007
Slovo starostky

Vážení a milí spoluobčané,
léta počítaná od Kristova narození
se přiblížila roku 2008. Všem nám proto přeji,
abychom nezapomněli na občas opomíjená slůvka
jako je slušnost, ohleduplnost, vstřícnost, pomoc
a pochopení. Bez nich je náš život možná
rychlejší, nekomplikovanější, ale rozhodně ne
cennější. Nesnázím a zvůli lze čelit jedině
slušností a vytrvalostí. V atmosféře vzájemné
tolerance, trpělivosti a úcty budeme snadněji
snášet životní a pracovní problémy, se kterými
se určitě utkáme i v příštím roce. Čeká nás
v něm mnoho práce – stačí zmíním-li alespoň
dostavbu kanalizace či realizaci nové naučné
stezky.
Přeji nám všem proto hodně zdraví, odvahy
aa radosti při hledání štěstí v osobním
i společenském životě, hodně klidu a pohody do příštích dnů. Pokud všechno
nevyjde podle našich přání, chce to hlavu nahoru a jít dál. Takže: radostný
a šťastný nový rok ve spokojených ledčických domovech.
Jiřina Michovská
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V úterý 11. prosince se sešli místní dříve narození občané na předvánočním posezení „Vánoce
nanečisto“. Desítky známých písní jim zahrála a zazpívala estrádní skupina, která měla připravený
i krátký zábavný program. Ledčičtí senioři se příjemně pobavili, popovídali a zazpívali si při svíčkách,
vínu, kávě a vánočním cukroví. Setkání bylo důkazem, že tito naši spoluobčané nestojí mimo život
vesnice, ale naopak že se velmi zajímají o její minulost i vše nové. Podobné sešlosti jsou důležité,
neboť mají svůj význam pro všechny zúčastněné – pořádající, účinkující i seniory.
V pondělí 24. prosince ve 21 hodin se všichni sejdeme na už tradiční Štědrovečerní bohoslužbě
v ledčickém kostele svatého Václava, při které zazní klasické lidové české koledy v podání místních
dětí, mládeže a dospělých. Věříme, že také letos prožijeme krásné chvíle Štědrého večera pospolu
a v tak hojném počtu, jako v mnoha letech minulých.
21. prosince roku 1834 na premiéře zpěvohry Fidlovačka ve Stavovském divadle v Praze poprvé
zazněla píseň Kde domov můj, jejíž text napsal Josef Kajetán Tyl a hudbu pak František Škroup. Píseň
slepého mládence Mareše se stala doslova evergreenem. Zlidověla, lidé ji zpívali při veselicích
i v dobách pohnutých. Oficiální českou hymnou se stala usnesením československé vlády roku 1920.
V roce 1667 byla pomyslná čára spojující severní a jižní pól Země procházející hvězdárnou v anglické
Greenwichi nazvána nultým poledníkem a od té doby se přesně ví, kde je na naší planetě východ a kde
západ.
V roce 1830 byla na Mělníku vybudována městská nemocnice s pěti lůžky. První zmínky
o poskytování lůžkové péče pocházejí z doby Elišky Přemyslovny, kdy byl ve městě zřízen hospic pro
infekčně nemocné. Mělnická nemocnice byla rozšířena v roce 1857 na 24 lůžek. Roku 1886 byla
otevřena Všeobecná nemocnice Rudolfova se 70 lůžky v dnešní Pražské ulici. Do roku 1991 fungovala
pod OÚNZ ještě i nemocnice v Kralupech nad Vltavou. Budoucnost mělnické nemocnice v současnosti
je zatím více méně nejistá.
27. prosince 1877 se v Bludově na Šumpersku v domku č. 145 v rodině kupce narodil budoucí velký
malíř Adolf Kašpar. Připomeňme alespoň jeho geniální ilustrace Babičky Boženy Němcové.
V roce 1927 vydal nezapomenutelný ledčický rodák, Ludvík Lát, knihu „Na lečické faře“, kterou jsme
v tomto zpravodaji před lety celou otiskli. Ludvík Lát se narodil v naší vesnici 4.8.1875, stal se velmi
vzdělaným evangelickým farářem, byl ale také výborným výtvarníkem, cestovatelem, sportovcem,
básníkem a spisovatelem. Jako profesor českého jazyka působil v Nalčiku a Pjatigorsku. V letech 19091921 vystoupil jako jeden z prvních českých horolezců na Elbrus, Kazbek a Dychtau. Na všech
vrcholech vždy zanechal hrst české půdy ze svých rodných Ledčic. V období od r. 1928 dvě léta učil
náboženství na gymnáziu v Litovli. Kromě cestopisu Na Kavkaze (1926), sbírky „leteckých“ básní Avie
(1927) a básní Vlajce prezidentově (1928), napsal v roce 1934 Sbírku kázání. Zemřel 3.8.1947, jeden
den před svými dvaašedesátými narozeninami v Uhlířských Janovicích. Celý život se držel latinského
kréda VERBA MOVENT, EXEMPLA TRAHUNT, Slova hýbají, příklady táhnou. Na svou rodnou
obec s láskou vzpomínal až do své smrti.
23.12.1902 v továrně na plyšové hračky v německém městečku Giengen poprvé ušili plyšového
medvídka – nejúspěšnější hračku dvacátého století, se kterou si hrály a hrají děti už mnoha generací.
Bude „plyšák“ i pod některým z letošních ledčických vánočních stromečků? Komu asi udělá radost?
26. listopadu si Ledčice připomněly 85. výročí narození Msgr. Antonína Bradna, jehož nelehký
životní osud byl spjat s řadou tragických událostí v naší vesnici. Za udavačskou činnost některých
místních občanů se mu zástupci obce omluvili. Páter Bradna nikdy na Ledčice nezapomněl, rád sem,
dokud mu zdraví dovolilo, dojížděl a byl ve styku nejen s věřícími. Jako dík za jeho kněžské působení
mu zástupci obce položili květiny na prostou dřevěnou rakev, v níž byl loni v únoru pochován. Čest
jeho památce.

Předsilvestrovská rozcvička
V sobotu 29. prosince ve 20 hodin začne
k poslechu i k tanci hrát v hospodě Na
návsi
v Ledčicích
rocková
kapela
„Dvořákova veranda“ vedená jejím
lídrem – kytaristou a zpěvákem Antonínem
Salačem.
Název kapely se možná zdá poněkud
zvláštní, ale je postaven na naprosto
prozaickém základě. Skupina se původně
a ještě nedávno jmenovala Salbend a pod
tímto názvem dlouho vystupovala. Když
pan Jan Dvořák z Ledčic vybudoval u
svého domku novou verandu, zahrála mu
kapela na počest jejího dokončení. Tato
skutečnost se stala podnětem k tomu, že
rockeři převzali díky této akci nové jméno.
Říká se, že „autorem“ názvu je pan Jiří
Král z čp. 224.
Oblíbená skupina často vystupuje při
nejrůznějších kulturních programech v naší
obci i okolí. Připoměňme pravidelné
produkce při Masopustu, Dětském dnu a
dalších. Doneslo se nám, že Dvořákova
veranda bude účinkovat 31.12.2007 ve
Ctiněvsi v hospodě U praotce Čecha.

Vážení a milí,
často zavítám na Vaše webové stránky. Jsou opravdu moc krásné. Obsahově i formálně. Jsou hravé, výtvarně
„čisté“, přehledné, smysluplně obsažné. Ale co by byly platné výborné „webovky“, kdyby neprezentovaly
výbornou školu. A tou ta Vaše bezesporu je. Prožil jsem na ní čtyři krásné roky, na které dodnes s láskou
a s vděčností vzpomínám. Mám ohromnou radost, že ledčická škola i nadále „učí syny moudrými býti“.
V přátelské úctě, Miroslav Král
Po přečtení říjnových Ledčických novinek skládám poklonu za vše pozitivní, co se děje ve Vaší obci. Tak
rozsáhlou a kvalitní činnost počínaje budováním infrastrukturních sítí, kulturu, památky, zájmovou činnost všech
věkových kategorií, to vše si zaslouží velký obdiv. Takovou činnost nevyvíjí mnohem větší a bohatší obce či někdy
i města. Patří Vám za to velké uznání. Nenechte se znechutit nekonstruktivní kritikou části obyvatel, u kterých
i kdyby jste pozlatili ploty, tak stejně neuspějete. Bohužel je to „echte“ česká nátura a zvrácený výklad
demokracie. Držím palce a nepolevujte.
Ing. František Adamko
Sedám ku psaní, abych se ještě poklonila a poděkovala Vám za Vaši práci. Setkání pro seniory byl vskutku
krásný zážitek okrášlený národními písněmi a kulturním vystoupením těch tří muzikantů. Je vskutku čím se
prokázat a pochlubit. Přeji všem krásné vánoční chvíle, štěstí, zdraví a sílu k obětování se pro potřebné.
Hana Petříčková, bývalá ředitelka ledčické školy

Poděkování
-

Firmě Dyna servis s.r.o. – panu Tomáši Knotkovi za zakoupení sazenic keřů k úpravě kolem hřbitova
Mgr. Martině Sypecké za zprostředkování daru – pěti PC – od ČSOB
paní Anně Škabrahové za dobové saně na vánoční výstavu
panu Milanu Kučerovi za zapůjčení historických lyží na vánoční výstavu
Ing. Olze Srbové za knihy do knihovny a vánoční pečivo na Senior klub
paní Jiřině Salačové za pomoc při zajištění nákupu nábytku pro ZŠ Ledčice z Aera Vodochody
manželům Salačovým za darování nábytku do ZŠ
paní Aleně Sypecké za dobovou fotografii původního ledčického stavení
za pomoc při stěhování nábytku v ZŠ z Aera Vodochody: Marku Pospíšilovi, Ondrovi Doškovi, Járovi
Veverkovi, Tomáši Janovskému, Josefu Milerovi, Ladislavu Michovskému ml., Michalu Časnochovi
Firmě Zepris – panu Pavlu Mokrému za pomoc při dopravě sadby
panu Milanu Jantákovi za pomoc při výsadbě zeleně a úpravě kolem hřbitova
paní Marii Sirové na knihy do knihovny
panu Vernerovi za zálivku stromů a finanční dar pro MŠ a ZŠ Ledčice
panu Karlu Královi za jablíčka na výstavu
panu Jiřímu Marešovi a Pavlu Srbovi za stromky do kostela a na výstavu
Luboši Královi a Michalu Časnochovi za větve na přístřešek pro Živý Betlém
paní Evě Chmelové za cukrovinky pro místní děti
panu Josefu Milerovi a Ladislavu Slobodovi za sestavení chýše pro „živý betlém“
paní Haně Petříčkové za sokolské kroje, výšivky, dobové fotografie, nádobí apod. do muzea
Kateřině Michovské a Andree Derynkové za chlebíčky na Senior klub
paní Mileně Stehlíkové za dorty na Senior klub
paní Zdeňce Lipšové za pokličky na výzdobu školní jídelny
pánům Uhrovi a Marsovi za pravidelné zasílání vraňanského a spomyšelského zpravodaje

V dnešním „svátečním“ čísle Ledčických novinek si
představíme dalšího místního rodáka, který přes své mládí
je už dnes uznávanou osobností v oblasti amatérského
(a v poslední době i profesionálního) divadla.
Miroslav Král se narodil 27. února 1976 v Ledčicích.
Žil se sestrou a rodiči v domě čp. 209. V naší obci
navštěvoval mateřskou i základní školu, na které dodnes rád
vzpomíná. Od roku 1998 studoval herectví na Vyšší
odborné škole herecké v Praze u Oldřicha Víznera a Lucie
Trmíkové. Již v prvním ročníku začal spolupracovat jako
asistent s režisérem Otou Ševčíkem, s herečkou Marií
Málkovou a dalšími. Řekl o nich: „Velké lidské i umělecké
osobnosti mi dávaly a dávají neocenitelné rady pro divadlo
i pro život. Tou nejdůležitější je ta o lidské pokoře a umění
naslouchat. Bez těchto fenoménů nejde dělat dobré divadlo
a vlastně ani kreativně žít.“
Miroslav Král je zakládajícím členem První neratovické
divadelní společnosti (1994) a od roku 1996 jejím
uměleckým šéfem, ale také dramaturgem, režisérem,
hercem, choreografem, scénografem a autorem mnoha
kostýmních kreací. Aby toho nebylo málo, píše scénáře – na
příklad „Karel Hašler byl, je a bude“, „Putování za
hvězdou“, „Hra o slavném narození Pána a Spasitele
našeho, Ježíše Krista“...
Velmi fundované jsou jeho články, které na
internetových stránkách věnuje divadlu. Zachycuje v nich
své poznatky, dojmy a úvahy o zhlédnutých inscenacích lehkým perem člověka, který ví o této múze prakticky
všechno. V rozhovoru pro časopis Amatérská scéna řekl: „Divadlo chápu jako vzácnou esenci všech druhů
umění a historie. Snažím se proto hodně číst (nejen divadelní literaturu), chodit do divadel, na výstavy, sledovat
nové trendy v umění, následně si vše analyzovat a dávat do souvislostí, prostě se sebevzdělávat.“
Na jiném místě vyjádřil velmi krásně svůj vztah k amatérskému divadlu těmito slovy: „Osobně jsem si znovu
uvědomil, že slovo amatér má původ v latinském milovati, že amatérské divadlo, a asi žádné jiné, nejde dělat bez
lásky k lidem, a to na obou stranách rampy.“
Aby výčet „lásek“ Miroslava Krále byl alespoň trochu úplný, je nutné zmínit zde jeho velmi vřelý vztah
k baroknímu lidovému divadlu, k tak zvaným „živým betlémům“, či k adventním lidovým hrám. Jednu
z podobných inscenací nazvanou „Hra o slavném narození Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista aneb „Vyšla
hvězda nad Betlémem“ mohly vidět i ledčické děti 22. listopadu 1998 v místní škole. Ale nechme mluvit jejího
producenta:
„Naší vůbec první inscenací v roce 1994 byl právě Betlém, který vznikl během 14 dnů z čisté radosti všech
zúčastněných a z touhy připomenout Vánoce jako oslavu Naděje, nikoli konzumu. Nevědomky jsme započali
tradici, která trvá bezmála 12 let. Navíc od roku 2000 pravidelně hrajeme na Štědrý večer ve 22 hodin na
náměstí v Neratovicích. Je to úžasný pocit, když před sebou vidíte více než 500 šťastných diváků, kteří přijdou
z tepla domova oslavit svatý večer spolu se svými spoluobčany, ohromná satisfakce za všechno to mrznutí, nervy
a stresy, jež proděláme během hektického zkoušení a následně uvádění (asi 15 repríz během měsíce) vánočního
pořadu. Bez Betléma by pro nás prostě už nebyly Vánoce.
Divadlo lidového baroka, zvláště pak hry vánoční a pašijové, je mou „srdeční“ záležitostí. Nalézám v nich,
krom silného a všeplatného příběhu, onu prvotní rituálnost divadla. Ač se to bude zdát nemoderní a patetické,
pro mne je divadlo stále místem zázraku, chrámem, a představení bohoslužbou. Navíc velmi cítím tradici, základ
fungování každého společenství, a právě v těchto textech je tradice bytostně přítomná. Před několika lety jsem
inscenoval v chrámu sv. Ignáce na Karlově náměstí v Praze s tamním kostelním sborem o Velikonocích Pašije.
Byl to zážitek, na nějž nikdy nezapomenu, neboť všichni „neherci“ sdělovali představením poselství s ohromnou

energií a vírou ve smysl svého konání. Tehdy jsem si uvědomil základní funkci divadla, tedy alespoň jak ji chápu
já.
Navíc se přiznávám k okouzlení barokem a operou jakožto dítětem doby baroka. Fascinuje mne jejich
estetika, dynamičnost, duchovno a monumentalita. Možná také proto často používám k vyjádření emoce a nálady
na jevišti gesta, hudby, choreografie, výtvarna, prostě prvků barokního divadla a opery. Možná také proto
inscenuji především pohádky.“
Miroslav Král je v současné době posluchačem divadelní vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
Kromě toho působí v profesionálním Divadle AHA v Praze jako výtvarník a manažer, kde se mu splnil jeden
z divadelních snů. Spolupracuje s významným režisérem Miroslavem Pokorným. V tomto divadle také ledčické
děti pozvané naším rodákem zhlédly 19. prosince představení „Sen zimní noci aneb Pohádka o Popelce.“ Tato
inscenace na 23. ročníku divadelního festivalu obdržela celkem pět cen ze sedmi možných: Miroslav Král získal
cenu za nejlepší inscenaci, za tvůrčí přístup k inscenaci a za kostýmy, tři herci pak ceny za herecký výkon.
V roce 2007 Miroslav Král dostal cenu za scénografii a jako režisér byl oceněn absolutním vítězstvím inscenace
„Kráska a zvíře“ na Znojemském stromu pohádek.
Od 2. do 26. listopadu ve foye Jazzového klubu v Neratovicích probíhala výstava kostýmů a scénografických
návrhů Miroslava Krále. Pocit sounáležitosti s naším rodákem nám velel, výstavu si prohlédnout a pro vás
všechny, čtenáře Ledčických novinek, zachytit jejich krásu a originalitu ve fotografiích. Posuďte sami, jak
báječné „hadříky“ tento renesanční všeuměl dokáže. Věříme, že i vaším jménem mu vyjádřujeme slova uznání,
obdivu a úcty a zároveň přání neutuchajícího elánu a mnoha dalších úspěchů na prknech, která znamenají svět.
Chcete-li se o našem rodákovi dozvědět více, využijte webových stránek www.miroslavkral.cz
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Na letošní vánoční výstavě jste si určitě povšimli na „parádním“ černém skleníku malého barevného
papírového betlému. Jeho autorem byl ve 30.letech minulého století pražský malíř Antonín Brunner.
Svatou rodinu s Ježíškem, třemi králi a ovečkami namaloval pro reklamní potřeby firmy Otto
v Rakovníku, která je o vánocích přidávala k nákupům svých zákazníků jako dárek. Malířovi potomci
se rozhodli, že tuto milou záležitost znovu uvedou do života a začnou ji opět co nevidět vydávat.
V expozici Podřipského muzea v Roudnici je umístěn dvanáctidílný dřevěný deskový betlém
z 18. století. Nejstarší betlém v našem okolí najdete v kostele sv. Víta v Kostelci nad Labem. Je to
mimořádně cenný soubor pohyblivých figur z období kolem roku 1670. Deskový betlém z počátku
18. století se nacházel v kapucínském klášteře na Mělníku.
V ledčickém betlému, který už tradičně při štědrovečerní mši stojí v kostele svatého Václava pod
kazatelnou, nechybí ani dvě zvířátka, jež svým dechem podle legend Jezulátko zahřívala – oslík
a volek. Oslík je symbolem naplnění proroctví, že až dítě dospěje, přijede na osleti do Jeruzaléma jako
mesiáš – vykupitel. Volek byl typickým obětním zvířetem, pokrmem bohů.
V roce 1843 je poprvé zaznamenán prodej vánočních stromků v Praze
Zvon bije pravidelně,jako když tluče lidské srdce. První zmínka o kostelních zvonech pochází ze 6.
století. Zvonění ohlašuje hodinu za hodinou běžný čas, ale zároveň jej prolamuje, když ohlašuje
nebezpečí, smrt, ale i naději a radost. Je často považován za prostředníka mezi nebem a zemí. Jeho hlas
má povznést duše vzhůru, a tak od 12. století slyšíme v katolickém chrámu malý zvonek při tzv.
pozdvihování. Podle pověsti se v noci po Štědrém dnu rozeznějí zvony všech propadlých kostelů,
rozestoupí se hory a člověk spravedlivý může sestoupit do podsvětí a vzít ze zdejších pokladů, kolik
unese. Minuta tu ale trvá plných 80 pozemských let a touží-li někdo hříšně po nepřiměřeném majetku,
vrátí se na zem jako stařec. Všichni, které miloval, už nežijí, nikdo ho nezná. Klid najde prý jen
v kostele, kde se při prvním rozeznění zvonu při rorátech rozpadne v prach. A tak jsou zvony a zvonky
připomínkou toho, že větším bohatství než zlato jsou láska, soucit a pospolitost. Zvony nelze ničím
nahradit, a tak mívají, stejně jako lidé, jméno a srdce. Jediný zbylý zvon v ledčickém kostele sv.
Václava, vysoký 80 centimetrů, nese jméno sv. Bartoloměje, letopočet 1508 a reliéf s postavou svaté
Barbory.
Bez svíček si vánoce nedokážeme představit. Je o nich zmínka už ve Starém zákoně, takže se používají
určitě déle než 3 tisíce let. Používaly se svíčky vyrobené ze lnu pokrytém včelím voskem a smolou.
Vyráběly se ale také ze zvířecího tuku – loje. Svíčky symbolizují světlo, čili narození Ježíška, který se
sám světlem stal. Proto je zde světlo chápáno jako spasení. Podle legendy pověsil na vánoční stromek
lojové svíčky poprvé Martin Luther, který žil
v 16.století. Prý mu připomínaly záblesky hvězd, když
se díval přes koruny borovic na noční nebe.
Všeobecnému rozšíření svíček napomohl až vynález
parafinu v r. 1830.
Mnohá ledčická domácnost vlastní klasický litinový
vánoční stojánek, který má vzhled kořenů. Vyráběl se
tak proto, že zelený stromek měl vždy mnoho významů.
Byl vlastně spojením tří sfér – kořeny byly sférou
podzemní, kmen byl záležitostí pozemskou
a koruna
pronikala do sféry nebes.
Stromeček byl zároveň symbolem neumírajícího, stále
obnovovaného života.
Kromě zářícího stromečku, dárků a andílků patří
k vánocům také trochu pozapomenuté Madony. Obraz
Panny Marie s dítětem v náručí jako věčný
a jednoduchý symbol zázraku zrození zajímal věhlasné
umělce, ale i docela obyčejné lidové tvůrce. Překrásnou
Roudnickou madonu namaloval kolem roku 1380
Mistr třeboňského oltáře. A když při štědrovečerní mši
v ledčickém kostele zdvihnete hlavu k medailonu
zakončujícímu dřevořezbu rámu na obraze sv.Václava,
určitě rádi pohlédnete do oduševnělých tváří Marie
a jejího děťátka. I Ledčice tedy mají svou Madonu.

-

-

Nejslavnější soškou Ježíška je plastika používaná a vystavovaná při vánoční mši v chrámu Narození
Páně v Betlémě.
Vánoční hvězda je květina pocházející z Mexika, kde tvoří mohutné keře. Někdy se jí také říká
Kristova koruna, Poinsettia nebo i pryšec nádherný. Poinsettia dostala jméno po prvním americkém
velvyslanci v Mexiku Joelu Poinsettovi, který květinu věnoval filadelphijské botanické zahradě. České
jméno je odvozeno od staročeského slova prysky (pryskýře), neboli puchýře, které byly na pokožce
způsobovány mlékem v rostlině obsaženým. Krásná je nejen „vánoční hvězda“, ale i legenda o vzniku
její krvavé barvy. Zamilovaná královna Aztéků byla prý podvedena svým milým. Žalem jí puklo srdce
a kapky krve doruda zbarvily vrcholové listy rostliny, kterou měla velmi ráda.
Patrně prvním historicky doloženým vánočním dárkem byla modlitební knížka, kterou na Štědrý den
roku 1466 věnovala pro chvíle soukromé zbožnosti králi Jiřímu z Poděbrad jeho druhá manželka Johana
z Rožmitálu, královna, která svůj život dožila na Mělníku.
K vánocům neoddělitelně patří purpura. Je to směs kadidla a vzácných rozdrcených dřev, která
po zapálení voní.
K vánocům neodmyslitelně patří půvabné české koledy. V jejich verších je skryta prosba o obdarování
betlémského dítěte, byla přáním všeho dobrého a vyjádřením radosti a pospolitosti. Koleda, kterou si
dnes můžete v Novinkách přečíst, vznikla přímo u nás na Podřipsku. Zapsal ji v minulém století
zakladatel národopisného muzea v Roudnici, profesor Karel Rozum.
Pastuškové, hoj! vstávejte,
krásné zpěvy poslouchejte,
hlasy andělské,
zprávy nebeské,
šťastné jest místo betlémské.

Zuzanka šálek tvarohu
nese Ježíšku malému;
Barka košíček,
plný vajíček,
Madlenka medu hrníček.

Panna syna porodila,
panenství své nezrušila,
v městě Betlemě
v chlévě na seně –
jakou radost z toho máme!

Pastuškové, vemte dudy,
hrajte veselosti všudy!
Basu, Honzíčku,,
cimbál, Františku,
a polní troubu Vojtíšku.

Mezi hovádkami leží,
vítr věje ode dveří:
dítě maličké,
nožičky zkřehlé;
poduštičky nemá žádné.

Běžte před jesličky hráti
potěšte chudou máti:
Venco, citerou,
Matěji, harfou,
ať máte muziku celou.

Dary neste, pastuškové,
kdo máte velké neb malé!
Kubo, jehňátko,
hezké zvířátko,
potěš nebeské děťátko!

Až od jesliček půjdete,
všichni na koledy jděte;
vemte mošničky
na své ručičky,
zpívejte nové písničky!

Jirko, vezmi pecen chleba,
bude ho tam také třeba;
dříví, Tomášku,
smetany flašku,
nes nebeskému Ježíšku!

Narodil se nám v Betlémě
Ježíšek malý na seně,
proto my k vám jdem
a koledujem,
velkou radost oznamujem.

Děvčátka už dary nesou,
zimou se ubohá třesou:
Anka peřinku,
Dorotka plínku
Evička dobrou polívku.

O, vy páni hospodáři,
ať se vám všem dobře daří,
koledy dejte,
nám se nesmějte,
velkou radost z toho mějte!

Mariánka povijánek,
Apolenka mléka džbánek,
Bětka krupičku –
to na kašičku,
nese nebeskému Ježíšku.

Ó, Pane Ježíši Kriste,
narozený z Panny čisté,
tys nám všem pánem,
my v tobě samém
chcem se těšit věčně. Amen!

Ledčická madona

O tom, co se vskutku stalo ....
Vánoce, svátky lidské radosti, štědrosti, pospolitosti a míru, tyto zvláštní poklidné a tiché dny plné rozjímání, už klepají na
dveře. V této výjimečné době si připomínáme strhující příběh, legendu o zrození boha-člověka, který měl přinést naději i těm
nejbídnějším z bídných. Žádné jiné narozeniny v celé historii lidstva nebyly tolikrát a s takovou úctou slaveny, jako narození
betlémského dítěte. Jde totiž o příběh příběhů. O nejkrásnější okamžik zachycující zázrak vzniku nového života, kdy děťátko
spatří světlo světa a spočívá v náruči matky. Takový výjev, který měl původně mystický obsah, v němž se podle tradice Bůh
z lásky stal člověkem, je každému srozumitelný a je blízký i duši člověka 21. století. A tak tradice, kouzlo a poezie vánoc žije
dále. Pokoušíme se rok co rok v tomto čase dívat se na svět doširoka otevřenýma dětskýma očima, s věřícím a čistým
pohledem, se srdcem plným lásky, naděje a pochopení. Škoda jen, že nám takový sváteční stav nevydrží déle a že si
atmosféru těchto dní neudržíme i do časů všednějších.
O vánocích jsme v našich Ledčických novinkách v průběhu let napsali snad všechno – jaké svátky se slaví v době
adventu, jak vypadaly vánoční svátky přímo v Ledčicích, co naši předkové dávali na stůl, jaké zvyky dodržovali, jak věštili
budoucnost, víme už, kde a kdy se vzal vánoční stromeček, psali jsme i o prvním betlému sv.Františka z Assissi roku 1223,
co jsou to roráty, jaké postavy byly součástí lidových tradic, jak vypadaly předvánoční trhy, co má mít správný adventní
věnec, jak funguje adventní kalendář, jaké koledy se zpívaly, jak se slaví vánoce jinde ve světě, prozradili jsme i několik
zaručených a dlouhým časem ověřených receptů. Nezapomněli jsme ani na pranostiky, které mají k tomuto období vztah.
Tentokrát si povíme o tom, kdo je kdo ve vánočním příběhu. Nejdůležitější osobou je Ježíšek. Ten přichází každým
rokem v noci z 24. na 25. prosince na svět a jeho narození je spojováno s nadějí na lepší časy. V našich českých představách
vypadá jako krásné zlatovlasé usměvavé dítě. Snad nejvýstižněji ho popsal básní Michal Černík ve „Štědrovečerních
otázkách“, v nichž se za nás všechny ptá, jak to vlastně s tím Ježíškem je:
Jak vypadá Ježíšek?
Má opravdu kožíšek?
Kolik je mu asi let?
Jeden, dva, tři, čtyři, pět?
V čem roznáší dárečky?

Zdobí také stromečky?
Chodí nebo přiletí?
Čím se liší od dětí?
Třeba podle svatozáře?
Kdypak se nám všem ukáže?

Když Ježíška malovaly ledčické děti, ztvárnily ho jako veselého a milého kluka. Mezi obrázky se neobjevil ani jeden Santa
Claus, a to je dobře.
Maminka Ježíška byla prostá židovská dívka Marie, které se podle Bible zjevil anděl a předpověděl jí zázračné narození
dítěte, aniž by „poznala muže“. Marie je zosobněním mateřské lásky a od 8. století je jí zasvěcen první leden, který zároveň
zahajuje nový občanský rok.
S Marií byl zasnouben tesař Josef, který vystupoval v roli Ježíškova pěstouna. Jeho rodokmen obsahoval královské
předky. Dalo by se říci dnešními slovy, že šlo o zchudlou větev kdysi královské rodiny. Tuto informaci Bible však zatím
nelze historicky doložit.
Herodes byl král, který nechal zavraždit všechny chlapce do dvou let věku. Od roku 505 se 28. prosinec slaví jako den
Neviňátek na památku těch zabitých dětí. V chrámech se sloužívaly mše a pořádaly se i hry na biblické motivy. Ženy, které
přišly o dítě, v tento den zapalovaly doma i v kostelech svíčky, aby se duše dítěte měla kde ohřát.
Významnými postavami vánočního příběhu byli původně tři mágové, kteří prý našli Ježíška dvanáct dní po jeho narození.
Proto je 6.leden dnem Tří králů. Posun od mágů ke králům pochází ze středověku, kdy se také začíná mluvit o jejich jménech
a darech, které Jezulátku přinesli. Kašpar mu daroval zlato jako hold jeho královské důstojnosti, Melichar kadidlo – sladce
vonící látku vyráběnou z pryskyřice vzácných stromů jíž uctil jeho božský původ a Baltazar vonnou myrhu, koření ze
vzácné rostliny rostoucí pouze v jižní Arábii, která měla zázračně léčivé vlastnosti, ale která se používala i při balzamování
nebožtíků. Jeho dar připomínal proroctví, že toto dítě má svým utrpením vykoupit lidstvo. Králové nemohli přinést nic
cennějšího. Tři králové podle legend reprezentují celé lidstvo. Mládí, střední věk a stáří, překonávají rasy (Kašpar je ten
„černý vzadu“) i náboženství. Jejich ostatky, které prý našla sv.Helena v Jeruzalémě, odpočívají v katedrále v Kolíně nad
Rýnem, na jejíž věži není kříž, ale hvězda, připomínající hvězdu nad Betlémem.
Součástí tohoto příběhu jsou také pastýři, kteří prý se o narození Ježíška dozvěděli jako první, ale i mnoho „daráčků“,
kteří přispěchali poklonit se novému králi. Vánoce jsou tedy také svátky dárků darovaných od srdce. Jsou malým, ale zatím
pevným bodem v našich životech. Jsou konstantou, která neztrácí kouzlo mimořádnosti a která nám přináší poselství smíru,
vzájemné úcty a lásky. Nenechme je proto jen konzumně a formálně proběhnout kolem. Raději vezměme víru, lásku
a naději a spojme je v jeden svazek. (Bible, kap.13, Nový zákon). Šťastné a veselé!

V půlnoční hodinu
Ledčický kumštovní klub uspořádal inspirativní vánoční výstavu nazvanou V půlnoční hodinu, jejíž
vernisáž proběhla 2. prosince o první letošní adventní neděli. V dnešní přetechnizované době určitě oslovila
každého, kdo ji zhlédl, svou tradičností, jednoduchostí a půvabem. Je dobře, že v naší obci žijí lidé, kteří si váží
své minulosti a k lidovým tradicím a technikám se vracejí, snaží se je obnovovat, ale i aplikovat do současnosti.
A tak vznikl originální keramický betlém s dvacítkou figurek, z nichž každá je vlastně svícnem. Kromě toho zde
byl vystaven betlém perníkový, další pak vystříhaný z bílého papíru, jiný namalovaný stříbrnými konturami na
batikovaném hedvábí a ještě jiný, zarámovaný jako podmalba na skle. Každý ze zde stojících smrčků, nebo
naaranžovaných větví, byl okrášlen zvláštním druhem a stylem ozdob, které také vzešly ze šikovných
ledčických rukou. Všichni, kdo výstavu navštívili, si se zájmem prohlédli výšivky, paličkování, vizovické
pečivo, keramické výrobky, předměty z kartonu či přírodnin. Krásná aranžmá adventních věnců, vánoček,
ořechů, ovoce a perníčků byla doplněna o soubor historických hraček, dobových bruslí, lyží a saní, šatů, kabelek,
klobouků a kdo ví, čeho ještě.
Záplava vkusně instalovaných exponátů dala znát, co práce, úsilí, nadšení a především času to všechno
stálo. Každý, kdo přiložil ruku k dílu, je hodný ocenění. O výstavu se zasloužily: Eva Kučerová, Andrea
Derynková, Jiřina a Kateřina Michovských, Milena Justová, Hana Rousová, Ivana Plicková, Eva Veverková,
Martina Sypecká, Jana Jansová, Marta Hančlová, Lenka Beranová, Libuše Kučerová, Anna Škabrahová, Iveta
Škarohlídová, Eva Klatovská, Dana Zahorjanová, Vlasta Hillebrandová, děti Andrejka, Adélka, Martina a další
ze školky i ze školy. Zvláštní dík patří paní Zdence Davidové, lektorce kurzu keramiky.
A co ledčický KUK chystá do budoucna? Už od ledna to bude opět kurz keramiky. Dále pak malba
na hedvábí, dnes už skoro zapomenuté drátování, dřevořezba, tvorba svíček a mnohé další. Účastnit se může
kdokoliv a kdykoliv. KUK je otevřen každému, kdo chce smysluplně v kruhu podobně „naladěných“ lidí
kvalitně a zajímavě trávit svůj volný čas. Zkrátka vítán je každý, kdo se hodlá odpoutat od bačkor a televize.

Co nás čeká, co nás nemine?
Kdo by si nepřál, aby se mu v příštím roce dařilo? Zlomové datum 1. ledna přímo vybízí k několika tradičním
rituálům, které nám mají zajistit štěstí a zdraví. Tvrdí to pověry, zvyky a obyčeje. No a i kdyby ? Jsou alespoň
zábavné.
Nejprve je podle starých zvěstí nutné, v tento den se některých věcí vyvarovat. V zásadě platí pravidlo „Jak
na Nový rok, tak po celý rok.“ Měli bychom tedy po celý den dávat pozor, zda děláme opravdu to, co bychom
rádi činili i příštích dvanáct měsíců. Jak si přejeme, abychom se ráno celý rok probouzeli, tak se musíme vzbudit
i na Nový rok, bez ohledu na to, jak náročné bylo silvestrovské veselí ještě před pár hodinami. Velkou pozornost
věnujte oblečení. Co budete nosit v tento den, zůstane vám celoročně, takže vytahané tepláky ať zůstanou raději
ve skříni.
Kdo chce být bohatý, měl by k obědu pojíst čočku. Podobně symbolické jídlo značící hojnost je ovar. Naopak
nedávejte si nic, co mělo peří. Štěstí by vám uletělo. Z domu se také nesmí nic vynášet, ani půjčovat, aby to
v příštím roce nechybělo. Hlavně nic nerozbijte, celý rok by byl „rozkřapaný“. K méně příjemným zvykům patří
novoroční koupel ve sněhu. Kdo ji přetrpí, prý si zajistí pevné zdraví, takže ta chvilka trápení se snad vyplatí.
Obzvláště, když se má v příštím roce platit „za doktora“, jak rozhodli naši zákonodárci.
Nový rok je den velmi příhodný k věštění všeho druhu, přičemž zvláštní pozornost se věnuje hlavně počasí.
Červánky v tento den značí „slotu, nečas a drahé obilí“. Malou úrodu předznamenává i jíní na stromech. Prší-li
na Nový rok, Velikonoce budou zaváté sněhem. Hezké počasí věští dobré žně.
Připadají vám všechny ty magické úkony, pověry a pranostiky nesmyslné, ale říkáte si „co kdyby“? Vůbec si to
nevyčítejte. Všechny přelomové dny, a to Silvestr i Nový rok určitě jsou, se vždy spojovaly s určitými obřady,
protože v našem nejistém světě dávají alespoň zdánlivou jistotou.První dny v roce na nás pokaždé dýchnou
slavnostní atmosférou a očekáváním, co přijde. Bude nový rok lepší než předchozí? Zbavíme se malérů, budeme
žít klidněji?
Snad každý z nás si také dává nějaké to předsevzetí. A pak tato stará předsevzetí přesunujeme na příští rok
v domnění, že za rok se ze všech našich mínusů stanou plusy. Že zhubneme, naučíme se anglicky, přestaneme
kouřit, začneme „nový život“ plný ušlechtilých činů. Řečeno slovy básníka:
V lednu lidi každoročně
hory doly slibují.
Po pár dnech však dál si klidně
v starých chybách libují.
Předsevzetí ale nemusí být velkolepé. Stačí jen maličké, obyčejné. Takové, v němž si slíbíme, že budeme žít
tak, abychom mohli existovat bez velkého červenání a přílišného zahanbení. K těm správným krokům si
vzájemně popřejme. Máme dvanáct měsíců na to, abychom se alespoň trošičku polepšili. Do života ať se nám
vejde všechno, co jej zdobí: láska, soucit, přátelství, smích, důvěra, ale třeba i hrdost na naši vesnici – Ledčice.

Píše nám paní Erika Miksche z Vídně
V srpnu jsme si připomněli 170. výročí narození ledčického rodáka, malíře a architekta Bedřicha Nedomy. Jedna
z pokračovatelek jeho rodu, dnes 37 letá paní Erika s láskou a obdivem vzpomíná:
„Před 27 lety dlouho po rozvodu mých rodičů, jsme se s matkou Danou Veselou přestěhovaly do Vídně. Bylo mi deset let.
Ve Vídni jsme začaly od začátku – řeč jsme neuměly, byt ani peníze jsme neměly. Máma a já jsme byly v Rakousku úplně
samy. Sice jsme jezdily občas do Mikulova za moji babičkou z matčiny strany, ale často nebyly peníze ani na jízdenku do
autobusu. Můj otec (syn Jitky Nedomové) o mně, dokud jsme žily v Česku, žádný velký zájem neměl. Bydlel se svou novou
ženou v Praze a já s mámou na Mělníku. Krátce po rozvodu si mě každých čtrnáct dní na sobotu a neděli bral k sobě do
Prahy, ale zájem docela rychle opadl. Až když jsme se nastěhovaly do Rakouska, změnil zaměstnání, aby nás mohl
v Rakousku navštěvovat. Máma ho nikdy nepozvala – stejně měla co dělat, aby nás dvě uživila. Našla si práci ve Vídni
v české škole a pracovala tam 25 let v družině jako vychovatelka. K tomuto zaměstnání si našla ještě domovnický byt, kde
jsme nemusely platit nájem. Zato jsme se o ten dům staraly.
Po celá léta mě máma neustále vyprávěla o životě v Česku a jednou za čas mi moje české kořeny připomínala.
Mezi 11-18 rokem jsem žádný kontakt s otcem a jeho rodinou v Praze neměla. Pak když byly hranice otevřené, mě na
jeden den navštívil ve Vídni. Od té doby jsme se začali zase stýkat.
Babička (Jitka Nedomová) byla velmi pěstěná paní. V důchodu se přestěhovala do Prahy, k synu Pavlovi do
dvougenerační rodinné vily. Obývala tam první patro. Já jsem k ní velmi ráda chodila. Vyprávěla mi příběhy ze života, když
byla ještě mladá slečna. Například, jak poznala mého dědečka, MuDr. Hugo Gellerta.
Za mlada, bydlela ve Vraňanech a dědeček bydlel a pracoval jako obvodní lékař v Horních Beřkovicích. Jednou chtěla jít na
bál, a aby byla hezká, šla k panu doktoru, aby jí trochu do hněda horským sluníčkem opálil. Horské slunko byla velká
novinka v tehdejší době a pan doktor babičku sice opálil, ale také trochu připálil (vždy se u toho smála, když mi to
vyprávěla). Babička chodila k panu doktorovi od té doby častěji. Moc ho to mrzelo, že zrovna u nejhezčího děvčete se mu
něco takového stalo. A dával jí obklady a mast. V této době se do sebe zakoukali.
Sedávala jsem u babičky u jejího velkého tmavého dřevěného stolu, který byl přikrytý perským kobercem. Pily jsme čaj nebo
kávu a k tomu jsme jedly sušenky- kolečka od firmy Opavia a přitom jsme si celé odpoledne vyprávěly. Vyprávěla mi také, jak
je v Praze šťastná – jednou v týdnu se setkávala s kamarádkami. Chodily spolu do kavárny na kávu a zákusek. To se jí moc
líbilo. Ale časem říkala, že těch kamarádek ubývá. Vymíráme, a smála se u toho.
Babička pracovala jako zdravotní sestra u dědečka v ordinaci v Beřkovicích. Když byla v důchodu (a po smrti Huga
Gellerta), žila ještě pár let v Beřkovicích. Později se přestěhovala do Prahy a v blízkosti nového domova si našla práci
v učňáku v kuchyni – ne, že potřebovala peníze. Říkala, že potřebuje být mezi lidmi. Na moji babičku Jitku Nedomovou
vzpomínám jako na pěstěnou dámu, vždy oblečenou v šatech s korály kolem krku. Vlasy měla do vysokého věku hnědé
(myslím, že si je nebarvila) a sponkami z obličeje držené. Na prstě nosila zlatý prstýnek s očkem, svatební to, myslím, nebyl.
V ložnici měla velký zrcadlový bílý stůl s bílou židlí. Ráno si malým přístrojkem masírovala u toho stolu obličej. Když jsem
přišla k ní nahoru o něco dřív, tak mi vždy říkala: „Pojď dál, Eričko, já jsem dnes spala trochu dýl.“ Dále si vzpomínám, že
babička velmi ráda vyšívala. Byly to bílé bavlněné ubrusy. Vyšívala na ně barevná kvítka. Pár ubrusů jsem dostala.
Jeden ubrus jsem si nechala na památku – ale nepoužívám ho – mám ho schovaný. Ráda vyprávěla o životě zasvobodna.
Nevzpomínám si ale, že by mi vyprávěla o svém dětství. V učňáku se jí stala nehezká věc. Myslím, že to bylo v roce 1994.
Kluci v učňáku utíkali po chodbě a srazili babičku – ta spadla, zlomila si nohu a od té doby chodila o hůlkách a později už
jenom ležela. 23. května 1996 v 84 letech v Praze zemřela.
Vzpomínám si, že jsem jednou zase po roce přijela na pár dní do Prahy. Sešla z prvního poschodí o berlích dolů, stála
v předsíni a měla berle pod pažemi, nemohla mě obejmout. Já jsem ji šla přivítat, celá se chvěla.
Moje máma Dana Veselá, znala paní Miladu Nedomovou (manželku Bedřicha Nedomy). Stará paní Nedomová ráda a hodně
vyprávěla o starých časech. O Vraňanech, kde měli velký statek a hodně koní, kteří jim byli odebráni. Když šla máma k paní
Nedomové na návštěvu, vzpomíná si na malý domeček. Vypadal velmi jednoduše, až trochu chudobně. Jenom ten nějaký
nábytek připomínal bohaté časy. Máma vidí paní Nedomovou ve velké kuchyni, pořád tam něco dělala. Dcery jmenovala vždy
Jituška a Věruška.
Můj otec posílal jednou týdně mojí mámu studovat technickou školu do Prahy. V té době dávala stará paní Nedomová na
mě pozor. Musely mi být 2-3 roky. Paní Nedomová zemřela 10.2.1972 ve Vraňanech.
Vzpomínám si, že můj dědeček, MuDr. Hugo Gellert (manžel Jitky Nedomové), bral svýma velkýma rukama moji malou
hlavičku a dával jí často mlaskavou pusu na temeno hlavy. U jídla jsem sedávala vždy u něj a také do ordinace, která byla
v domě, kde bydleli, jsem ho chodila navštěvovat a pomáhala jsem mu „ordinovat“, když tam nebyli pacienti. V průjezdu, jak
si vzpomínám, stála kola. Z ranného dětství si vzpomínám, že jsem byla radši s dědečkem. Cítila jsem, že se těší, když mě vidí,
a že mě má rád. Často jsme jezdili z Mělníka do Beřkovic. V létě 2007 jsem byla s mamkou na Mělníku, ukázat rodné město
svým dětem. Kam jsem chodila do školy, školky, kam jsme chodily s mamkou na procházky. Také jsme navštívili známé
mamky. Z Mělníka jsem odjela plná dojmů. Hlavně procházky na Polabí a výhled na horu Říp ze zámku byla pro mě rychlá
cesta do minulosti. Moc dobře si vzpomínám na tyhle momenty.

Mám sedmiletého Matthiska a čtyřletého Johannska. S nimi a s mojí mámou jsme si prošli Mělník. Matthias se mě hodně
ptal a zajímal se o všechno. Hlavně ho zajímalo, kde jsme bydleli a kam jsem chodila do školy. Na Mělníku mě jako malou
dvouletou holku srazilo auto. To místo, kde se to stalo, jsem mu musela ukázat a dopodrobna všechno vyprávět.
Na zpáteční cestě do Vídně jsme jeli okolo Beřkovic. Poprosila jsem matku, jestli by mi mohla ukázat, kde dědeček bydlel
a kde ordinoval. Sice se jí moc nechtělo, protože toho měla dost už z Mělníka, ale povolila a já zabočila na Beřkovice. Když
jsme vjeli do vesnice řekla: „Eri, to já už nenajdu, vždyť jsem tady byla naposledy před 32 lety.“ Já jsem byla smutná, ale
nedalo se nic dělat. Najednou řekne mamka „stop“, já zůstanu stát a mamka mi řekne: „ Vlevo ten zelený dům tam, tam
bydlel tvůj dědeček a ordinoval jako obvodní lékař“. Vystoupili jsme z auta. Dokonce mi řekla, že ty vrata jsou ještě původní.
Zeptala jsem se mamky, jestli máme zazvonit a představit se, kdo jsme a jenom říct dobrý den. Mamka toho putování do
minulosti asi měla za těch pět dní dost a kurážně zazvonila na zvonek. Vyšel jeden pán, moc mě mrzí, že jsem si jeho jméno
nezapamatovala. Ten pán, jak jsem řekla jméno Gellert, hned věděl, kdo doktor Hugo Gellert v Beřkovicích byl. Velmi
ochotně nás hned s matkou pustil do domu. Ukázal nám celý dům a také zahradu, vysvětlil nám, co všechno přestavěl a co je
ještě původní. Také bývalou ordinaci mého dědečka mi ukázal. Dnes je to kuchyň a pokojíček. Dokonce ta veranda zůstala
původní. (Moje mamka mě jako malou holku vždy položila na kanape a já jsem tam odpoledne spala). Měla jsem sice dům
trochu jinak v paměti, ale na chodbu, obývací pokoj a verandu si velmi dobře vzpomínám. Měla jsem pocit, když jsem v těch
místnostech byla, že nemohu dýchat, byla jsem šťastná, že to smím ještě jednou vidět. Touhle cestou bych také ráda panu
v Beřkovích poděkovala. Co pro něj byla zřejmě maličkost – pustit mě do domu mých předků – byla pro mě velká událost, na
kterou nikdy nezapomenu a jsem ráda, že v Beřkovích žijí lidé, kteří si ještě na mého dědečka nebo babičku vzpomenou.
Mým velkým privilegiem je to, že mám mimořádnou matku. Jenom proto jsem mohla prožít překrásné a bezstarostné dětství.
Moje máma, Dana Veselá, je vynikající a silná žena. Měla těžký osud, ale přesto mi dokázala hodnoty jako rodinu, lásku a
spokojenost svou srdečnou a inteligentní cestou vždy věrně ukázat.
Díky své matce putuji trochu do minulosti, aby také moje děti, Matthias a Johannes, věděly kde mají kořeny a kdo jsou.
V dnešní době se vše spojuje. Mluvíme o Evropské unii, učíme se anglicky, platíme stejnými penězi, hranice mezi státy mizí a
mapa Evropy se zase začíná nově kreslit. Já si ale myslím, že každý národ má své tradice a mravy, které se nedají a nesmí
spojovat. Protože český národ žije v jiném světě, než žijí národy francouzský nebo italský. Myslím si, že je to tak správné a že
je to velmi důležité, vědět odkud pocházíme a jaké máme tradice. Neboť ty nás drží, když se nám vede špatně a z nich
čerpáme velkou energii. Moje děti se narodily ve Vídni, ale díky mojí mámě a mně mluví výborně česky, samozřejmě také
německy. A když si uděláme výlet do Česka, tak se na to moc oba těší. V létě, když jsme byli v Brně, jsem dětem koupila
kuličky – ve Vídni nikdo tu hru nezná. Můj sedmiletý syn mi řekl: „Mami, děkuji, to Česko je tak cool...“
Děkujeme paní Miksche za krásné vzpomínky, se kterými se nám svěřila. Věříme, že i pobyt v naší vesnici, kam se v létě
chystá, v ní zanechá stejně pěkné a nezapomenutelné dojmy, jako návrat do jejího mělnického dětství.
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