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JARNÍ PÁBENÍ
Jaro pozvedlo své paraplíčko,
vodopádové pramínky vlasů vody
se opět milovaly,
za září křídel andělských.
Probudil matku Zemi,
tichý zpěv zapomenutých víl
a vůně znovuobjevených přání.
Já se jenom vznáším,
v nebeských peřinách,
hledám slunéčko
splněných snů a ukrytých sil.

KOLO ROKU
Bez
ohledu
na
sezónní
zboží
nabízené
v supermarketech, na tradice předkládané křesťanstvím
či jinými náboženstvími, každý z nás, když se v tento čas
na chvíli zastaví v přírodě a ztiší, tak jistě pocítí, jak se
Země začíná probouzet ze zimního spánku. Ač jsme moderním stylem života hodně odtrženi od přirozených cyklů Země, tuto citlivost v sobě stále máme. Je v každičké
buňce našeho těla. Pozorování přírody, její síly a jejich
darů v nás probouzí touhu uctít sílu Země, její cykly.
Na úrovni podvědomí všichni víme, že to, čemu prokazujeme úctu, pak sílí a podporuje nás. To, na co zaměřujeme
své myšlenky, je těmito myšlenkami podporováno a formuje se podle nich. Naši předkové si toho byli velmi dobře vědomi. Proto věnovali pravidelně část svého času
a část z často těžce vydobyté obživy na oslavy a rituály
k uctění sil Země, protože tím podporovali sami sebe,
oslavovali život, děkovali za něj.
Když jsem se mé babičky jako dítko ptávala,
proč mám zrovna dělat přesně toto, takto a v tento čas,
tak mi odpověděla, „Protože se to tak dělá“. Pochopitelně
následovala má druhá otázka: „A proč se to tak dělá?“.
Odpověď byla stejná nebo mne neuspokojila. Stále jsem
měla pocit, že za tradicemi je něco více. A to něco,
co jsem časem potkala, vám přiblížím v novém seriálu
Kolo roku. Může nám to pomoci pochopit, co se v nás
v jednotlivých obdobích roku děje, a přijmout tyto naše
přirozené „nálady“. A také navrátit „vyvanulou duši“
našim dnešním svátkům, rozdmýchat jiskřičku smyslu
tradičních oslav.
Pokračování na straně č. 9.

Jaro ve mně,
jako báseň beze slov,
jaro ve mně,
jako obecenstvo čekajícím na proslov
- na slovo Láska.
http://tajemna-kakaova.blog.cz/1203/jemna-jarni

VÁNOČNÍ OHLÉDNUTÍ

PO VÁNOCÍCH
Je sice pár dní po vánočních svátcích, přesto mě
dnes upoutal pořad na ČRO o svátcích a zvycích.
V dobách kdy se začal do společnosti protlačovat
místo Ježíška Děda Mráz, bývalý prezident Antonín
Zápotocký prohlásil: „Ježíšek již zestárnul a narostly
mu fousy a je z něho dědeček. Už není malý Ježížek, ale je z něj Děda Mráz. Ten nám bude nyní roznášet dárky“.
Já dodávám: ze západu na východ, teď našim dětem bude nosit dárky nějaký Santa Klaus. Hlavně
aby nám vánoce zanedlouho nezrušili. Třeba se sem
dere jinej vousáč. Buďme obezřetní.
Slávek z Bačalek Zeler

Milí čtenáři,
první vydání Pramínku v roce 2016 se nám trochu opozdilo a pěkně
„ztloustlo“. Není to následek vanilkových rohlíčků, ale následek nových
požadavků a změn v účetnictví, které se s každým rokem objevují, a letos
jich bylo hojně. Byrokracie nám snad dá chvíli pokoje, abychom měli
dostatek volného času na sdílení zajímavých informací.
Pokud byste chtěli posílit naši redakci, jste srdečně vítáni!
Za redakci Pramínku vám přejí šťastnou jízdu novým rokem 2016!
J. Rukavičková
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ČLOVĚK OBČANEM
Do Česka míří povinné občanky s čipem.
Na co se připravit?
Takový titulek jsem
si dnes přečetl v novinách*.
Je to dobrá
zpráva? Ušetřím čas
za vyřízení žádosti o půjčku, výpis z rejstříku trestů, také
budeme volit z domova, a když bude pršet, nemusíme
tahat ze šatníku deštník. Elektronické občanky budou
zdarma a budou platit deset let. Pro nás nad sedmdesát
bude platit 35 let. To mě opravňuje tu býti do 105 let,
pozitivní informace. S průkazem půjde vyřídit úřední věci
přes internet na jakémkoliv úřadě nejen v Česku,
ale i v EU. Založit firmu, podat daňové přiznání, podat
žalobu, požádat o dávky. Na občance bude mít každý
automaticky nahraný elektronický podpis. Ten bude mít
stejnou platnost jako notářsky ověřený podpis. Budeme
tak moci podepisovat jakékoliv smlouvy obchodní, pracovní, na prodej nemovitosti, smlouvy s bankou, telefonním operátorem či dodavatelem energií. V této souvislosti
mě napadá, o co vše budeme ochuzeni. Již dnes se díky
televizi přestalo chodit do biografu. Blechu z polstrovaných židlí nechytneme, ale při sledování napínavého děje
jsme rušeni křoupáním popkornu a srkání přeslazených
nápojů. Na poštách nebudou fronty a nepotkáme souseda,
kterého jsme neviděli od velikonoc. V ulicích bude pusto
a prázdno. Na úřadech bude pouze vrátný a topič. A protože firmy, které vyvíjí chytré telefony, jistě brzy doplní
mobilům funkci, kdy zmáčknutím tlačítka se z telefonu
stane dron, (taková ta lítací potvora), zadám adresu svého lékaře a prášky doletí za mnou domů. Bohužel zkrachují výrobci tužek, ale ušetří se lesy, nebude potřeba
papír. A jestli se na trh dostanou amarouny (strava
v tubě), tak už ani králíkům na trávu nebudu muset. Nebudu si ve městě připadat jako balík z venkova. Z normální vody si tlačítkem uděláme neperlivou, málo jemně
perlivou, perlivou i hodně perlivou. Vše bude na tlačítka,
karty, piny, puky, datové schránky, hesla – ještě, že mám
do sklepa poctivejch 8 schodů, protože ten nejdůležitější,
je ten sedmej. To ví přece každej.
Slávek z Bačalek Zeler
*http://ekonomika.idnes.cz/konec-klasickych-obcanskych-prukazu-dvo/ekonomika.aspx?c=A160201_2222352_ekonomika_rts

PRADÁVNÍ SOUSEDÉ
Na sklonku léta 2015 se na poli pod naší zahradou děly záhadné věci. Za soumraku jsem na pozadí zapadajícího slunce v rudé záři viděl několik osobních aut. To,
že ještě toho večera začali kopat, hrabat a manipulovat
se zeminou, bylo docela tajemné.
Dopoledne následujícího dne mi zvědavost nedala,
abych se nepídil po záhadné činnosti.
Z tajemných bytostí a ještě tajemnější činnosti
se vyklubali pracovníci archeologického pracoviště Regionálního muzea a galerie v Jičíně. Při výkopech
a pokládání kabelu ke stožáru za obcí, se podle zákona

musí tato činnost nahlásit archeologům. Ti objevili pravěkou sídlištní jámu. Po několika měsících jsem požádal
pana magistra Radka Nováka o výsledky a šetření bačalského nálezu.
Tato jáma je pozůstatkem sídliště pozdní doby kamenné - eneolitu a v ní nalezené zbytky předmětů jsou patrně
pozůstatkem odpadu pravěké domácnosti. Objevené spálené zlomky kosti byly zvířecí a fragmenty keramických
nádob pochází např. ze džbánu. Zachovalé keramické
střepy jsou režné (bez glazury) a téměř nezdobené.
Z těchto nálezů pracovníci jičínského muzea usoudili,
že se jedná o nálezy z období 3900 až 3300 před Kristem,
konkrétně jde o kulturu nálevkovitých pohárů.
Vzhledem k tomu, že zde patrně nebyl dostatečný
zdroj vody, nelze předpokládat husté osídlení. V jámě
se našly přepálené kosti, střepy neglazované keramiky,
úlomky pazourků a záponka ze slitiny mědi, pravděpodobně jako součást k nějakému oděvu.
Záhada se vysvětlila a potvrdilo se také, že nález nesouvisí s dnešním osídlením naší obce.
Slávek z Bačalek Zeler

BAČALKY NOMINOVÁNY
Ocenění
Jivínský Štefan
Jivínský
Štefan
je ocenění za pozoruhodný kulturní počin na
území jičínského okresu.
Dřevěná soška vytvořená Renatou a Martinem
Lhotákovými se uděluje
každoročně 25. února.
Hlavním smyslem štefanského snažení je získat přehled
o všech bohulibých kulturních aktivitách na okrese,
pozvat lidi na setkání a tam jim poděkovat.
Nominace na Jivínského Štefana za rok 2015
Počin roku 2015
Bačalky – obec a starostka Pavlína Kaprasová
Za důstojnou oslavu 28. října, za odhalení pamětních
desek padlým vojákům z 1. světové války. Příklad kulturně společenských akcí, které obec pořádá. K nim patří
i vydávání místního časopisu Pramínek.
Dlouhodobé zásluhy
Kaprasová Pavlína (3x)
Za výbornou práci starostky obce Bačalky. Za iniciování
a organizaci různých akcí, pro jejichž přípravu umí získat
spoluobčany na Bačalkách a na Ličně (divadlo v přírodě,
koncerty, výlety, setkání seniorů, farmářské trhy, Kloboukovka trochu jinak, soutěž o nejlepší kabelku). Příkladné bylo uspořádání oslav k výročí samostatnosti republiky spojené s odhalením pamětní desky padlých vojáků.
Zdroj: http://jivinskystefan.webnode.cz/o-nas/
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AKTUÁLNĚ Z ÚŘADOVNY
Přelom roku tradičně ve znamení čísel
V prvním čísle Pramínku bývá každý rok zvykem,
že přinášíme několik základních údajů o hospodaření
obce. Nejinak je tomu i letos.
Nejdříve se ohlédněme za rokem loňským. Výkazy,
které v účetnictví zpracováváme
pro nadřízené orgány jsou pro
běžného občana naprosto nepřehledné. Dovolím si otisknout pro
informaci pouze hlavní ukazatele
příjmů a výdajů.
Hlavní ukazatele 2015
Schválený rozpočet
Skuteč.výsledek
Daňové příjmy
1801700
2165711,36
Nedaňové příjmy
443900
642674,59
Kapitálové příjmy
0
7159
Přijaté transfery
54400
622400
Celkem PŘÍJMY

2300000

3437944,95

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje

2337700
462300

2695333,45
1242597

Celkem VÝDAJE

2800000

3937930,45

Stavy a obraty na bankovních účtech
Počáteční stav
Konečný stav
1.1.
31.12.
Základní účet ÚSC
2329785,35
2044799,85
Podúčet na vodovod
216423
1423
Účty celkem
Rozdíl ke konci
roku

2546208,35

2046222,85
499985,5

(schodek)

Co je v loňském roce zajímavé, především nárůst
tzv. sdílených daní, tedy prostředků, které dostáváme
ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje, příp. z dotací.
Tam oproti očekávání byly příjmy vyšší o 364 tisíc Kč,
celkem činily sdílené daně částku 2.165 tis. Kč. Zcela
jistě na tom má svůj podíl celkový růst ekonomiky, který
se odráží zejména ve výběru na DPH (pro nás to znamenalo nárůst příjmů o 96 tis. Kč.) Nejmarkantnější navýšení bylo ale u daně z nemovitostí – ač se počet nemovitostí nemění a sazby daní zůstaly stejné, je zde navýšení
o 111 tis. Kč. Jako vysvětlení mě napadá jediné: po digitalizaci obou katastrů se konečně našli všichni vlastníci
a začali platit daně.
Na straně výdajů se kromě běžného provozu obce
nejvíce projevily dvě finančně náročné akce: předně se
nám po čtyřech letech příprav podařilo zatrubnit strž
pod pivnicí za celkovou částku 780 tis. Kč a provedla
se oprava vodovodu na Ličně za necelých 650 tis. Kč,
a to vč. zafinancování materiálu na navrtávací soupravy
pro 11 nových přípojek a přepojení 9 stávajících přípojek
na nový řad. Když se pak podíváme na změnu stavu ban-4-

kovních účtů, tj. snížení o již zmiňovaný schodek
499.985, tak jsme si nevedli zas tak špatně – ke konci
roku jsme měli na účtech celkem 2.046.222,85 a
za sebou moře práce. Podrobněji o plnění rozpočtu 2015
na úřední desce, závěrečný účet potom až po auditu hospodaření, který se uskuteční 12. dubna.
Doufejme, že se nám bude dařit plnit takto úspěšně
i rozpočet na rok 2016. Jeho hlavní položky vidíte v další
tabulce na protější straně č. 5.
Dobrou zprávu nám přináší Správa silnic KHK
Jak se nám podařilo zjistit z veřejných i neveřejných
pramenů, je pro rok 2016 plánována oprava silničního
povrchu silnice III. třídy (tedy té, která prochází naší
obcí), a to v úseku od dopravní značky ohlašující, že začíná Lično, až ke značce za hřbitovem, kde se s námi
Královéhradecký kraj loučí. Pokud dorazí slibované
finance (a mohlo by to být až 5,61 mil Kč), pak budou
v uvedeném úseku dorovnány výtluky v současném povrchu a na to přijde 6-7 cm živičného povrchu + budou
opraveny propustky pod silnicí. Práce by měly začít
v měsíci srpnu. Na nejvíce poškozenou část vozovky
hned nad ličenským lesem, kde se silnice trhá a ujíždí, tak
nedojde, max. se provede malá výsprávka. Přitom právě
tento úsek by si zasloužil daleko zásadnější zásah. Toho si
jsou pracovníci SS KHK vědomi, nicméně jsou limitováni přidělenými financemi a zadáním, které určuje KHK.
Jak se říká, nebude to žádná hitparáda, ale buďme rádi,
že se vozovka spraví aspoň takto.
Řešili jsme na zasedání zastupitelstva
Na posledním zasedání zastupitelstva v r. 2015 se mj.
rozhodovalo o výši vodného pro rok 2016. To bylo stanoveno opět ve dvousložkové formě: fixní poplatek
na každou aktivní přípojku se zvýšil na Kč 300,-, druhá složka zůstává na stejné úrovni, tj. Kč 30,-/1 m3
spotřebované vody.
Rovněž tak na stejné úrovni zůstává pro rok 2016 poplatek za svoz komunálního odpadu, tj. Kč 300,na jednoho trvale žijícího občana, příp. na jeden rekreační
objekt. Za tento poplatek obdrží poplatníci 4 ks pytlů
na směsný komunální odpad a 10 ks pytlů na odpad tříděný (plasty nebo tetrapaky). Poplatek za odpad a poplatek
ze psů mají poplatníci povinnost uhradit do konce května 2016, a to buď hotově na úřadovně nebo převodem
na účet obce (je uveden na webových stránkách). Pro ty,
kteří budou platit převodem jen poznámka – nezapomeňte
si dojít na úřadovny a vyzvednout si pytle. Počítáme
s tím, že po velikonocích k nám budou opět zajíždět chalupáři, proto nejen pro ně vyhlašujeme den „D“ – sobotu 2. dubna, kdy bude na úřadovně od 9.00 hodin probíhat hromadný výběr poplatků za odpad a pejsky, tak
můžete tento termín využít ke splnění své poplatkové
povinnosti a zároveň třeba nahlédnout do opravené pivnice, popř. tam také nějakou tu korunu utratit.
Zastupitelstvo dále na svých zasedáních schválilo
např:
- poskytnout v r. 2016 finanční dar p. Antonínu Klocovi na podporu pojízdné prodejny,

- smlouvu o zřízení společného školského obvodu
s Městem Libání pro základní školství,
- prodej části pozemku 663/1 – ostatní komunikace
na Ličně manželům Doškářovým
- požádat o dotaci z úřadu práce na zřízení veřejně
prospěšného místa pro paní Lenku Královou
Podrobněji se dočtete na webové stránce obce nebo na
úřední desce.
Rozpočet obce Bačalky na r. 2016
PŘÍJMY
Paragraf
xxxx
1032
2310
3632
3639
3722
3725
6171
6310

VÝDAJE
Paragraf
1014
1032
2141
2212
2310
2321
3113
3319
3399
3429
3631
3632
3635
3639
3722
3725
3745
5512
6112
6171
6310
6320
6399

Název závazného ukazatele
Sdílené daně-příděl ze SR
Lesy
Pitná voda
Pohřebnictví
Komunální a územ.rozvoj
Sběr a svoz komunál. odpadu
Využívání komunál. odpadů
Činnost místní správy
Příjmy z finanč.operací
Příjmy celkem za rok 2016

Kč
2063500
275000
224000
3180
32000
4000
32000
58820
7500
2700000

Název závazného ukazatele
Kč
Veterinár.péče
4000
Lesní hospodářství
4000
Pojízdná prodejna
4800
Správa místních komunikací
583810
Pitná voda
619000
Odvádění odpadních vod
100000
Základní školství
3500
Ostatní záležitosti kultury
55000
Ost. Záležitosti kultury,církví
29000
Ost.zájmová činnost
6000
Veřejné osvětlení
45000
Pohřebnictví
17640
Územní plánování
5000
Komunální a územní rozvoj
6200
Sběr a svoz komunálních odpadů
80000
Využívání odpadů
35000
Péče o vzhled obce a veř.zeleň
169000
Požární ochrana
3500
Zastupitelstvo obce
425000
Činnost místní správy
322850
Výdaje z finanč.operací
5700
Pojištění
18000
Ostatní finanční operace
158000
Výdaje celkem
2700000

Zde jsou v příjmové části oproti běžným položkám
navýšeny příjmy z tzv. produkčních činností, čímž jsou
míněny příjmy z plánované těžby v obecních lesích. Tato
těžba již proběhla, provedla ji firma Deblice-lesy s.r.o.,
následovat bude úklid klestí a do konce dubna budou
vytěžené lokality oploceny a osázeny novými stromečky.
O něco zajímavější je strana výdajová. Plánujeme
provést opravu dešťové kanalizace na konci Lična
(v úseku od Makešů k Nezbedům) a následně pak provést
v této části obce opravu místní komunikace. Jaké technické řešení opravy bude vybráno, je ještě předmětem
jednání. Rovněž podle výše rozpočtu na tuto akci budeme
zvažovat opravu místní komunikace na Malé Straně. Celkem máme na opravu místních komunikací připraveno
583 tis. Kč. Budou-li vyčerpány na Ličně, kde je situace
skutečně kritická, potom přijde Malá Strana na řadu
až v r. 2017, kde je ovšem šance získat na opravu této
místní komunikace dotaci z ministerstva pro místní rozvoj
a bylo by škoda se o její získání nepokusit. V každém
případě chceme v r. 2016 udržet rozpočet vyrovnaný.
Co je nového
U Bači?
Všechno!
Jak jistě víte,
obdržela
obec na podzim
loňského roku
výpověď
nájemní smlouvy na pronájem pivnice U Bači. Až na druhé
kolo se nám podařilo na základě vyvěšené výzvy na pronájem pivnice být úspěšní. Do výběrového řízení se přihlásil jediný uchazeč, p. Miroslav Šoltys, který provozoval pivnici v letech 2005-2009. Jeho nabídka byla na
konci ledna posouzena zastupiteli, následně bylo rozhodnuto o uzavření nájemní smlouvy s účinností od 8. února
2016. Kromě nového nájemce je těch novinek v pivnici
více. Bylo logické, že po deseti letech provozu potřebuje
pivnice nový „facelifting“. Především byl odstraněn
a vyčištěn rákos upevněný u stropu, celá pivnice se vymalovala; bylo rozšířeno topení i na dámské toalety a
do šenku pod okna; ke krbovým kamnům se pořídil záložní zdroj pro případ výpadku elektřiny; vyměnilo
se několik dveří; dovybavila se kuchyň myčkou, chladničkou s mrazákem, kapslíkovým kávovarem; opravila se
ventilace nad výčepem; podlaha na sále se vyčistila
a dostala novou pleťovou masku a pak se uklízelo a uklízelo. Velký dík patří těm, kteří na renovaci pivnice strávili nejvíce času a spisovně řečeno „vyjedli“ tu nejhorší
práci při montáži, demontáži a čištění rákosu a té hrůzy,
která se nacházela nad ním, tj. pánům Milanovi a Jirkovi Šoltysům, Karlu Kopeckému, který si vzal do parády
již zmiňovanou podlahu na sále a p. Bubelovi z Libáně,
který zajistil vymalování všech prostor. Nesmím také
zapomenout na pány řemeslníky – mistra topenáře Zdeňka Kollátora a mistra elektrikářského Radka Urbana.
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30. ledna se potom konala dobrovolná brigáda na úklid, kam byly
vtipně pozvány už také dámy, protože
na programu bylo mytí oken, dlaždiček na toaletách a v umývárnách,
leštění falešných trámů a další práce.
Sešlo se nás celkem 14 lidí, udělalo se
kus práce a byla i legrace, domácí
sekaná a pivo.
Pivnice nyní získala také nové
módní doplňky, které dodal dvorní
dodavatel piva Pivovar Postřižiny.
Přijďte se podívat, jak pivnice prokoukla, přijďte posedět a popovídat.
Budete k tomu mít příležitost
i na akcích pořádaných obcí, pozvánky na ně najdete na zadní straně tohoto čísla, podrobněji na str. č. 14.
Věřme, že se nám po ročních obměnách nyní osazenstvo pivnice
na pár pěkných let stabilizuje a že tam budete chodit rádi
vy i vaši přátelé.
Ikdyž je rok 2016 již v plném proudu a leckterá naše
novoroční předsevzetí již vzala za své, přesto mi dovolte
za celé zastupitelstvo popřát vám všem občanům, chalupářům a čtenářům Pramínku hodně zdraví, všechno dobré
a vědomí, že i přes všechny nástrahy současného světa
a přes všechny naše místní žabomyší války je nám tu
na Bačalkách spolu velmi dobře. Važme si toho.
Ing. Pavlína Kaprasová, starostka

PF faráře Zbigniewa Czendlika
Abych nikoho neurazil, nepřeji lidem, ale postavičkám
z Betléma:
„Přeji volům, aby neřvali z plna hrdla na všechny
kolem,
oslům, aby nebyli paličatí a tupí,
ovečkám, aby nešly slepě za prvním lepším pastýřem,
pastýřům, aby si nemysleli, že ty ovečky jsou tak tupé,
jak vypadají,
andělům, aby méně lítali a víc chodili po zemi mezi
lidmi,
králům, aby nezůstali nazí jen s korunou na hlavě
a Svaté rodině, aby našla teplé místo v srdcích lidí.“
Z povinnosti ověřit zdroj texu jsem na internetu zadala
jméno autora, faráře Zbigniewa Czendlika. Na stránkách
novin iDnes.cz Pardubického kraje na mne vykoukl zajímavý rozhovor, z kterého vám přináším úryvek.
Postmoderní popfarář. I takovou přezdívku má lanškrounský farář Zbigniew Czendlik. „Naopak si myslím, že jsem
hrozně konzervativní,“ říká sice Czendlik, určitě tak ale
nepůsobí. Objevuje se na večírcích po boku českých celebrit, hraje golf, chodí pravidelně do hospody a je pro,
aby celibát byl dobrovolný. Kromě toho pořádá i letní
slavnosti, kde se objevují osobnosti české hudební scény.
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Považujete pořádání kulturních
akcí za jedno z poslání faráře?
Mám pro to podmínky, protože
mám uzavřenou farní zahradu.
Je to zpestření prázdninového času
a způsob komunikace s lidmi. Snažím se s nimi komunikovat na více
úrovních - nejen na té náboženské,
ale i sociální, charitativní, kulturní
a sportovní. Tím se možná trochu
liším od ostatních. Neuzavírám se
jen do jedné problematiky. Církev
dříve byla nositelkou těchto hodnot, nevymyslel jsem nic nového.
Jak vzniklo vaše rozhodnutí vstoupit do semináře?
Ať přijdu kamkoli, všichni se mě
na to ptají. I proto už dva roky
připravuji knihu, kde bude vše o mém životě. Bude se
jmenovat Kostel, hospoda a postel, což jsou tři důležité
věci v mém životě. Nebyl to žádný velký třesk, byl jsem
vychováván v určitém prostředí, což mě ovlivnilo. Jsem
snílek a říkám si, jak je důležité mít velké sny a nenechat
si je ukrást. Pokud by vám někdo ukradl mobil, poběžíte
za ním, abyste si ho vzala zpátky. Když nám někdo krade
sen, vzdáme to a nikam neběžíme.
Zmínil jste hospodu. Proč je to pro vás tak důležité místo?
Název knihy má určitou
logiku. Pamatuji si z dětství,
že nejdřív se šlo do kostela,
vedle byla hospoda a potom
se šlo do postele. Kostel je
moje logo. Hospodu mám
rád, protože je to takové neutrální prostředí. Když
ke mně přijdete na faru, jste
z psychologického hlediska
trošku handicapovaná, protože vás odsud mohu vyhodit. Když přijdu já na návštěvu k vám, budu také
handicapovaný. V hospodě,
když se mi někdo nelíbí, vstanu a odejdu od stolu.
A postel?
Postel miluji, protože do ní chodím regenerovat síly. Žijeme až v příliš racionální době a přeceňujeme hodnotu
rozumu. Ať sedíme nebo stojíme, rozum máme nahoře.
Srdce máme pod rozumem. Občas bychom se měli postavit na hlavu, aby srdce bylo nad rozumem. Ale i to přináší
jeden problém - nahoru se dostanou pudy a teprve potom
na řadu přijde srdce a rozum. Proto je nejlepší polohou,
když si člověk lehne, protože je vše v jedné rovině a vyvážené.
Zdroj:http://pardubice.idnes.cz/rozhovor-se-zbigniewem-czendlikem-dta/pardubice-zpravy.aspx?c=A150801_2181329_pardubice-zpravy_jah

NADÍLKA SE NEVYHNULA
ANI NAŠEMU LESU
Fakt se jim divím, dost se jim teda divím.

Takových peněz zaplatí za svoz odpadů z domácností, a přesto neváhají odpadky ze své domácnosti naložit na co? Na kolečko, nebo do svého osobního
auta? Snad na nějakou kárku, starý kočárek, a tradá
– už si to štrapicírujou do lesa. Myslíte, že ne? Že to
sem vozí nějací náhodní cestovatelé? Ale ne, jsou
to naši lidé. Stačí se někdy blíže – klacíkem, podívat
do těch černých, či jinak barevných, pytlů. Jednou
jsou tam obaly od konzerv, časopisy i osobní dopisy,
jindy stavební suť, zbytky polystyrénu, lepidel. Že mi
nevěříte? Pak si zajděte po tzv. „paušovce“
z Bačalek do Osenic, nebo zastavte u odbočky
k rybníku pod lesem směrem na Libáň. Pár obrázků
jsem tam pořídila pro ty, kteří mi věří a chodit

tam nemusí, nebo to prostě nechtějí ani vidět. Ono
také není o co stát. Já jen prostě nevěřím, že jsou
mezi námi stále ještě lidé, kteří nevědí, co tím způsobují. Nejde jen o to, že v lese je to prostě fuj, že se
odpadky rozkládají mnoho let, o čemž jsme koneckonců psali již v jiném čísle našeho Pramínku, ale,
a to je snad ještě horší, že si vlastně sami ničíme už
tak poničené přístupové cesty do naší obce. Chápu,
že do příkopu u silnice se to pěkně schová, je to jako
byste to hodili do připravené jámy, že? Jenže příkopy
jsou k něčemu úplně jinému. A jsou funkční právě
a jen tehdy, když jsou prázdné, hluboké a mohou
pojmout veškerou vodu, která by jinak podemílala
silnici. Pokud voda neodteče podél silnice, nýbrž
po ní, či se zastaví díky nějakému pytli právě
v určitém místě, pak se vsakuje do podloží, kde občas
zmrzne, jindy zase odplaví písek či štěrk
a na katastrofu je zaděláno. Stejně důležité je proto
také občas vyčistit kanály a kanálky, kterými má voda odtékat dál do potoků a řek.

Vůbec asi nevadí, když někdo odveze spadané listí
ze svého ořešáku či třešně do lesa. I když by měl vše
kompostovat na svém pozemku nebo odvést do kompostních nádob do svozového dvora v Libáni. Ale to
tomu lesu nijak neublíží. Čemu to ovšem ublíží,
to jsou obecní cesty. Přesně takovou haldu listí někdo navozil do příkopu na „paušovce“ na cestě
do Osenic.
A pak všichni svorně nadáváme, že jsou u nás cesty
snad nejhorší v celé republice (porovnání s Evropou
si vůbec nedovolím). Ano, opravdu jsou hrozné
a jejich opravy by stály též za pozornost a ukázku
„příkladné práce“. Ale část viny na tom neseme my
sami. A prosím, vy, co to neděláte, odpusťte. Ale třeba si od teď budete více všímat toho, když po cestě
někoho potkáte s podivným nákladem a pomůžete
nám i sobě.
Alena Varhanová
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NAPSALI JSTE NÁM
Ó, vy lípy, ó, vy lípy,
praotcův ruka vsadila vás!
Jak pne se vznešeně hlava vaše
dýchajíc vůni,
lahodnou skýtajíc včelám stravu,
a člověku stín!
Ó, vy lípy, ó, vy lípy!
Právem zasvěceny
národu jste mému.
Ó, buďte jeho obrazem, sil, ctností,
krásy pravzorem!
Ó, vy lípy, ó, vy lípy!
Takovými vznešenými slovy oslavuje kníže Přemysl
své stromy v opeře Bedřicha Smetany Libuše.
Zatímco naše generace tyto zdravé a urostlé symboly
České státnosti hanebně a nesmyslně kácí.
Je ovšem všeobecně známo, že národ, který nedbá
svých základních tradic, jakými jsou i památné stromy
vysazené na počest našich padlých předků, zvolna
a po právu zaniká.
Petr a Ilona Hakenovi , V Praze dne 26.11.2015
Děkujeme redakci časopisu Pramínek za otištění příspěvku.

Lípa – druhá strana mince
Když přišel do redakce Pramínku příspěvek manželů
Hakenových, věřte, bylo mi do breku. Chápu, že člověk
pod tíhou emocí v prvním okamžiku vidí jen jeden holý
fakt, že strom „odešel“, a aniž by pátral, co k odstranění
stromu vedlo, sedne a napíše rozhořčený mail. Myslím,
že za těch pět let, co pracuje zastupitelstvo ve skoro stejném složení, jsme nejednou svojí činností přesvědčili své
okolí, že se snažíme přírodu chránit, ne ji ubližovat. Vyčistila se skládka lednic u Paušova mostu, pravidelně
uklízíme vyházené odpadky z příkopů a lesa, čistíme
a kultivujeme veřejná prostranství. Naše nejbližší okolí
jsme díky referendu a neústupné taktice uchránili od ocelových oblud-větrných elektráren; co ani nevíte, pohle-8-

dově nejkrásnější lokality na Ličně za Nezbedovými (dříve Slukovými), přímé sousedství Křižánku a Hrubého
háje a nejbonitnější půdy našeho katastru jsme zachránili
od výsadby plantáží s rychlerostoucími japonskými topoly. Co se týká solitérních dřevin v obci (lípy, kaštany),
zajistili jsme za vynaložení nemalých finančních prostředků jejich odbornou prořezávku a stabilizaci, dokonce
jsme také při setkání rodáků vysadili a pokřtili Lípu domova a na místě, kde stála Lípa svobody (u hasičské)
zbrojnice, jsme alespoň umístili pamětní desku, aby o její
existenci věděla i mladá generace či návštěvníci obce.
Z odnoží, které vyrůstají z jejího pařezu, se snaží Zuzka
Dvořáková vypiplat její následovníky. Snad nás tedy nikdo nemůže podezřívat, že nedbáme tradic svých předků,
ba naopak, snažíme se tradice udržet a nové vytvářet.
Bohužel lípa na Ličně neměla to štěstí rozdávat chladivý stín a vůni svých květů našim vnoučatům. Když
v r. 2011 přišla na obecní úřad žádost paní Brané o pokácení lípy, rozběhla jsem docela složité řízení, protože
i mně osobně bylo kácení tak krásného stromu „proti
srsti“. Nedovolila jsem si vůbec o své vlastní vůli rozhodnout. Přizvala jsem na konzultaci paní RNDr. Smolíkovou z odboru životního prostředí. Ta konstatovala,
že strom je svěží, v dobré kondici, s krásnou korunou,
kterou by bylo jen potřeba zpevnit.
Kácení jsem tedy zamítla, přizvala jsem firmu Strom
pana Hrubého z Rožďalovic, který pomocí lan a pružin
svázal korunu, aby se zabránilo rozlomení stromu
v případě velkého větru; jak všichni víme, lípa má měkké
dřevo. Nebyla to investice malá, ale strom byl zachován,
z čehož jsem měla, na rozdíl od paní Brané, velkou radost. Stejně jako Hakenovi mám ráda lipový čaj s medem
a lípu uctívám jako národní strom. Jenže o loňském létě
ve mně zatrnulo, když mi sousedé přišli zvěstovat novinu,
že se za úplného bezvětří z čista jasna ulomila z lípy
na Ličně dosti silná a dlouhá obvodová větev o váze minimálně několika metráků, která naštěstí při pádu nepoškodila ani blízký plot a stodolu, ale hlavně na nikoho
nespadla. Lípa stála na volném prostranství, co chvíli se
přímo pod ní pohybovali lidé, dokonce pár týdnů
před tímto pádem větve paní Hakenová se svým vnoučkem trhala z lípy květ. Co by se mohlo všechno stát, kdyby větev odpadla o těch pár týdnů dřív . . . Dívali bychom se na lípu i v tuto chvíli jen jako na symbol české
státnosti, který se musí zachovat stůj co stůj? Co má větší
hodnotu – strom nebo lidské životy?
Nicméně ani v tuto chvíli jsem ještě nebyla přesvědčená o nutnosti jejího odstranění. Pozvala jsem opět
p. Hrubého, aby poradil, co s lípou dál. Pan Hrubý přiznal, že už v r. 2011, kdy lípu poprvé svázal, byla uprostřed větvení prasklina zasahující do hlavního kmene.
Tak, jak se postupně prasklina rozšiřovala, strom čím dál
více vysychal a byl méně odolný, část větví byla čímsi
napadena, což bylo velmi zřetelně vidět na kůře odpadlé
větve. Bylo by jen otázkou času, kdy by odpadla větev
další a další. Proto bylo odstranění lípy povoleno a věřte,
že mě to nijak netěší. Ale na miskách vah pro mě vždycky
budou mít větší hodnotu zdraví a životy mých spoluobčanů než nemocný strom, byť je na první pohled krásný.
Ing. Pavlína Kaprasová, starostka

KOLO ROKU

Síla předjaří - 1. únor až 21. březen

Pokračování z titulní strany.

Energie vládnoucí tomuto období je jako probouzející se
dívka, odpočatá a obnovená, plná svěží síly s touhou tvořit
nové. Její síla vyhání novou mízu do stromů, probouzí semínka
v zemi a projevuje se v nově se rodících mláďatech. Slunce sílí,
světla přibývá, jsme na půli cesty k jaru.

Kolo roku uceleně ztvárňuje roční cyklus změn přírody v našem podnebném pásmu. Podobná „kola“ roku jsou
známa z původních keltských, amerických, tibetských
tradic. Základní směry kola, které se věnují posvátným
elementům života (základní živly stvoření – oheň, voda,
země, vzduch) a vyznačují slunovraty a rovnodennosti
pro severní polokouli, jsou:
Zimní slunovrat 21.12. - element Vzduchu, sever
Jarní rovnodennost 21.3. – element Ohně, východ
Letní slunovrat 21.6. – element Vody, jih
Podzimní rovnodennost 21.9. – element Země, západ
Přechody mezi těmito obdobími jsou vymezeny tradičními oslavami spojenými s cykly úrody a odpovídají obdobím lidského života:
1.2. – uctění zrození – zhmotnění života,
věku dívky/chlapce
1.5. – uctění plodnosti, věku milenky/milence
1.8. – uctění plození, věku matky/otce
1.11. – uctění smrti – odhmotnění života,
věku stařeny/starce

Máme tedy 8 významných svátků, 8 různých období
kalendářního roku. Tak jako v dávných dobách, i nám
dnes kolo roku může být vodítkem, co nás v daný čas
očekává, co se v našich tělech a psychice přirozeně aktivuje. Můžeme si své aktivity plánovat podle svého,
bez ohledu na roční cykly, anebo naopak využít podpory
vládnoucích energií daného období a podle nich naplňovat své plány. Ještě nedávno naši předkové vědomě
a silně vnímali propojení svého života s přírodními cykly.
Závislost svého přežití na ročních obdobích růstu, plození, rozpadu a zániku. Bohyně – Země, v teplém období
líbaná a oplodňovaná Bohem – Sluncem, přinášela výživu
a umožňovala růst a uchování zásob na přežití zimy.
Z naladění se na životadárné a smrtonosné síly Přírody,
pramenila hluboká úcta, kterou předkové ženskému plodícímu principu projevovali. Byli si vědomi, že jsou součástí většího celku, s kterým jsou úzce spjati, který je
podporuje, který svým konáním však také i ovlivňují.

V naší místní slovanské tradici je to čas bohyně, která
byla nazývána Zora nebo Jasněnka či Jitřenka. Ujímá se
vlády na Hromnice (2.2.), v době, kdy se rodila první
jehňata, ovce dávaly mléko a to spolu s masem bylo zárukou přežití v době, kdy se zásoby tenčily. Proto je tato
bohyně spojována s nadějí. Také s pravdivostí, nespoutaností, hravostí. Je naší průvodkyní v časech našich vnitřních změn, kdy si přiznáváme pravdu o sobě, jako hvězda
naděje svítící na cestu, když procházíme temným údolím
našich stinných stránek. Tedy i patronkou léčení a celistvosti, protože nemoc je často projevem toho, že nepřijímáme nějakou část sebe samých, nejčastěji tu méně příjemnou. Je patronkou období, kdy se dívka probouzí
do ženství, přichází její menstruační cyklus, její tělo zraje
z dítěte v ženu, kdy chlapci zrají v muže. Tuto bohyni
provází vlk, labuť a symbolizuje křišťál. Bývá oblečena
do bílých šatů - symbol mléka, ale i ještě převládajícího
sněhu, ozdobena růžovými kvítky – symbol červánků.
Bohové, ztělesňující mužský princip, nemají tak ohraničeně vymezenou působnost v cyklu roku jako bohyně.
Proto se jim budu věnovat třeba v dalším seriále článku.
Jen zmíním, že období jara ve slovanské tradici symbolizuje Jarovít (také Jarilo) – bůh plodnosti, zobrazován jako
mladík.
Poznáváte právě probíhající čas čtyřicetidenního půstu
v křesťanství? V každém náboženství či tradici se najdou
kořeny pohanského bytí. Není to chmurná doba odepírání
si bohatého jídla. Je to o zjednodušování, pozastavování
se a zhodnocení čehokoliv, hmotného i nehmotného. Je to
čas propouštění toho, co je v našem životě postradatelné,
zbytečné nebo omezující, aby bylo nové místo pro nové
plány a věci. Čas obnovy a zvážení, čemu svou přirozeně
se probouzející jarní sílu budu věnovat. Co má smysl
konat, ve vztahu k sobě, k druhým.
Naladit se na energie daného období roku pomůže pobyt v přírodě. Pomohou také mýty a báje, ať už ve čtené
či filmové podobě.
V řecké mytologii se v tomto období vrací Persephone, Hádova žena, z Podsvětí na tento svět. Její matka Deméter (Bohyně úrody) oslaví návrat dcery tím, že přinese zpět jaro na zemi,
která byla za nepřítomnosti Persephony chladná a neúrodná.
V keltské tradici je 1. února slaven svátek Imbolc, zasvěcen
je bohyni Brigit. V čase zimy měla podobu stařeny, s příchodem
jara se měnila v panenskou bohyni. To byl i důvod, aby určité
obřadní úkony při oslavách prováděly dívky – panny.

J. Rukavičková
V pondělí 21. března od 17 hodin povede Věra
Klucká oslavu jarní rovnodennosti v Keltské svatyni
nedaleko Bačalek. Oslava bude formou semináře
s meditací. Cena 300Kč. Doporučeno velmi teplé oblečení, čepice, šála, rukavice, seminář bude na volném prostranství, fouká tam vítr. Sebou karimatku, spacák nebo
deku, termosku s teplým nápojem. Pokud máte zájem
zúčastnit se oslavy, nahlaste se Jitce Rukavičkové
nejpozději do 4.3.
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MALÝ DÁREK K MDŽ
10. ledna letošního roku jsme si připomenuli 30. výročí úmrtí jednoho z našich největších básníků, zatím jediného československého nositele Nobelovy ceny za literaturu, Jaroslava Seiferta. Lyrika, milovníka Žižkova,
dobrého vína a především žen. Poetika jeho veršů, naprosto geniální vystižení reality křehkými slovy, která
vždy pohladí. Něco je nám milé a blízké už v dětství
(např. básně ze sbírky Maminka), k mnohému musíme
dozrát nebo se spíše „prožít“, abychom jeho verše pochopili a ocenili. Přinášíme našim ženám malý dárek
v podobě veršů z jeho sbírky Píseň o Viktorce.
„Když se jen dotkneš ruky mé
a dlaň tvá lehce padne do mé,
struny, o kterých nevíme,
ozvou se tiše, povědomé.
Když dlaň tvá lehce padne do mé,
když se jen dotkneš ruky mé.
Ty, lásko, pozdravena buď,
buď vděčná, skutečností jsi-li.
A jsi-li snem, jen neprobuď
mé oči, i když den je bílý.
Člověk je šťasten, třeba šílí,
Ty, lásko, pozdravena buď!“
Pro potěchu srdce i duše vybrala Pavla Kaprasová

HRNÍČKOVÉ ROZJÍMÁNÍ
Lednové dilema
Hledím na svou mini sbírku hrníčků, přemýšlím, jak
každý má svůj důvod, a proč je právě na mé poličce.
Vždyť mají rodný list, někdo je vymyslel a někdo vyrobil.
Někomu se líbily natolik, že je daroval pro radost. Jejich
život je tak dlouhý, jak něžně a s láskou je přemisťujeme.
Vypráví nám své příběhy a pohádky navzdory času.
Pro lednové dilema jsem si vybrala dvojčata, dva aktuální krasavce, co jsou zde hodně dlouho. Dostaly se
ke mně jako dárek od nejbližších mému srdci. Tvar mají
bucláčkovitý, barva béžová. Zdobí je na bříšku květ růže
s lístky. Jeden má nápis na kávičku a druhý na čajíček.
A už tu máme to dilema. Co si dáme? Vzhledem k tomu,
že je leden, zahájíme čajíčkem, aby bylo teplo na těle i
na duši. Po dobrém obědě využijeme brášky dvojčete
a dáme si kávičku. Krásně to z obou voní a ony jsou rády,
že nám z nich chutná. Symbióza je na světě, stačí se zasnít a zaposlouchat do jejich slastného vzdychání a teplého voňavého vznášení se. Děkuji vám hrníčky, za to, že
jste.
Také máte nějaké poklady s příběhem? Podělte se
s ostatními o jejich vyprávění. Ty „bačalské“, u Renaty Folprechtové na plotě by mohly psát přímo romány.

-10-

Únorové snění
Hrníček je svou výzdobou přímo kouzelný a ke snění
vybízí. Koupila jsem si ho sama. Narodil se v hrnčířské
dílně jedné šikovné kolegyně z mého dřívějšího zaměstnání. Devadesátá léta minulého století patřila k rozvoji
soukromého podnikání, a když se z mé kolegyně stala
šikovná hrnčířka, chodila za mnou na návštěvu se svými
výrobky. Tento hrníček patří k jejím prvním výtvorům.
Je vysoký jen asi sedm centimetrů. Je to takové hrníčkové miminko, i když věk má mladého muže. Jeho okraj
je zvlněný na výšku, tělíčko trochu promáčklé a barva
je tmavě okrová. Co z něho dělá něžnost je zdobení.
Z hlíny tvarované pidichaloupky, stromečky a na tělo
navrch přidané. S tou proláklinou na těle připomíná zvlněnou krajinu s domky a stromy. Je sice vhodný na nápoje, ale pro jeho vzhled si čaj do něho neuděláte, protože
vás dříve právě při pohledu na něj přepadne krajinkové
snění. Únor je krátký měsíc, ač letos o den delší, a toto
miminko se k němu hodí.
Jana Loudová

ŠKOLA PAMĚTI
Že si již nejste schopni zapamatovat, co jste vlastně
chtěli koupit a dřív než dojedete do Libáně, už víte
sotva polovinu? To je normální, ale my vám poradíme, jak si vše snadno zapamatovat a ještě se u toho
pobavit. Nevěříte?
Než si ukážeme konkrétní příklad, pojďme si nejprve
přiblížit techniku, kterou budeme využívat. Pokročilejší
mistři paměťových technik by zvolili geniální techniku
tzv. paměťovou cestu.
Zpočátku buďme trošku skromnější a začněme s jednodušší formou tzv. body systémem, kdy si nejprve musíme
vytvořit několik fixních bodů na vlastním těle. Prvním
naším bodem může být palec na noze, druhým koleno,
třetím genitálie, čtvrtým pupek, pátým prsa, šestým bodem bude rameno, dalším pusa, nos, oči a posledním bodem budou naše vlasy. Kdo nemá vlasy, vůbec nevadí,
pleška je taky super! Párkrát si body, ideálně se zavřenýma očima, projděte, v přesném pořadí zdola nahoru. Můžete si je představovat na sobě, využít obrázku našeho
svalovce nebo si představit jakékoli tělo, které se vám
bude pro tyto účely hodit. Tyto fixní body pak můžeme
využít různě, například si s jejich pomocí můžeme zapamatovat věci, které potřebujeme koupit. Potřebujeme si
například koupit měsíční jízdenku, chleba, novou nabíječku nebo baterky, čokoládové bonbóny, toaletní papír,
zápalky, lampičku, nějaký časopis, dva litry dobrého červeného vína a věšák na prádlo. Pak už neděláme nic těžkého, než že si na jednotlivé fixní body jakoby nalepíme

položky našeho nákupu. Opět je třeba zapojit co nejvíce
svou představivost a fantazii a vymýšlet co nejbláznivější
příběhy - čím absurdnější tím lepší. Jak by to mohlo vypadat?
První bod je palec na noze, můžu si například představit,
že mám místo nehtu nalepenou jízdenku a ještě mi malý
autobus jezdí mezi prsty na nohou. Jednoduše si pak
vzpomenu, že mám koupit jízdenku - týdenku. Pokračuji
dál. Na koleni mám místo chráničů dva velké bochníky
chleba. Představu nabíječky nebo baterek a třetího bodu,
nechám na každém zvlášť, v oblasti erotiky máme většinou představivost poměrně bujnou… Další bod je pupek
a nesmím zapomenout koupit valentýnskou bonboniéru.
Můžu si představit, jak mám okolo pupku červené srdce,
a z pupíku vystřelují čokoládové bonbóny. Pokračuji dál,
na každé prso si omotám jednu roli toaletního papíru. Na
ramenou vidím hořet svíčky, které musím něčím zapálit.
Otevřu pusu a posvítím si velikou lampičkou, která mi
trůní na jazyku. Z nosu vytahuju zmáčený časopis, fuj.
V každém oku mám láhev červeného vína, ze které se
vylévá víno a zbarvuje mi oči, až je mám červené jako
upír. A nakonec si do vlasů postavím věšák na prádlo a
v průvanu ho tak pěkně suším. Absurdní? Bláznivé? Tak
to je naprosto správně! Teď už stačí si jednotlivé body jen
projít a přehrát si v duchu vytvořené obrazy a můžeme
vyrazit na nákup!
Věřte, nevěřte, funguje to. Vyzkoušejte a sami poznáte, že
si takto zapamatujete klidně až 40 věcí. A kdo by chtěl
poznat další techniky, může jít přímo na web studenta.cz,
a vy ostatní se třeba dočkáte v dalším čísle Pramínku.
A pokud nám popíšete svoje zážitky při nákupech, pobavíme se rádi s vámi.
Příště třeba: Proč se mi to pořád plete a dnes ještě pár
jednoduchých cvičení.
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VESELÁ MYSL JE PŮL ZDRAVÍ
Rozhovor s MUDr. Janem
Šulou:
Zapomínáme na to, že veselá
mysl je půl zdraví
Jan Šula promoval v roce
1985 v Praze na LF UK. Klinickou práci začíná v České Republice a následně studuje ve Švýcarsku,
Itálii
a
Německu.
Po atestaci z ortopedie v roce
1991 odchází do Kanady a pak
do USA, kde se na Floridě věnuje
studiu významu membránových
receptorů při rozvoji autoimunitních onemocnění pod vedením
Prof. Felixe Kaufmanna.
Po návratu do Evropy v roce 1993 nadále spolupracuje na vývoji přírodních preparátů pro léčbu kloubních
onemocnění s pracovišti v Anglii a ve Švýcarsku. Za své
práce je přijat v roce 1999 do Královské lékařské společnosti Spojeného království Velké Británie a Severního
Irska jako první český lékař. Další rozvoj biomodulačních léčiv spojuje s univerzitami ve Skotsku a v Oxfordu.
Od roku 2007 je členem Italského řádu lékařů v Neapoli
a vedoucím imunologem italské společnosti Ischia Salus.
Mezinárodně působí jako konsultant ve 12 zemích a je
členem Oxford Research Institute of Immunology a italské
psychoneuroimunologické společnosti. Žije střídavě
v Itálii a v Anglii.
Proč se chřipka objevuje zejména v říjnu a listopadu
a pak v únoru a březnu?
Teorií vzniku chřipky právě v tomto období je mnoho,
ale já osobně se přikláním k teorii snížení imunity vlivem
poklesu slunečního světla, tedy oslabení osy hypotalamus
hypofýza, která dává našim T-lymfocytům povel se buď
vzchopit a bojovat, nebo to nechat být, protože to stejně
nemá cenu a všichni onemocníme.
Dále je to změna stravy a určitá deprese z toho, že už
je tady zase podzim. Na jaře je to pak vyčerpání a projev
únavového syndromu, protože příroda nutí člověka odpočívat.
Já osobně ale mám za to, že pokud tedy člověk podlehne davovému šílenství, že už to mají všichni, tak já to
asi dostanu také, potom se to skutečně stane. Při pečlivém studiu epidemiologických studií je skutečně tato
morbidita vyvolána z velké části sdělovacími prostředky
a médii, které jsou zase nástrojem výrobců vakcín a vitaminů, kdy je nutné zvýšit prodeje a vytvořit davovou
psychózu, což se jim již několik desetiletí velmi dobře
daří. Člověk, který zdravě žije a myslí, nikdy chřipkou
neonemocní. To je jednoznačný fakt, ale není zájem,
aby lidi byli veselí a jedli pomeranče a jablka, ale je nutné
je očkovat a vytvořit dvakrát do roka nárůst prodeje vakcín a imunomodulátorů.
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Jak je to s nemocností podle krevních skupin? Jsou na tom všechny
stejně, případně, která je nejvíce
ohrožena?
Krevní skupiny jsem velice pečlivě
studoval jak díky dietám, tak díky analýze nemocnosti, ale jednoznačně mohu říct, že objektivně není přímá souvislost mezi chřipkovým onemocněním
a krevní skupinou. Spíše je tam souvislost podle znamení zvěrokruhu, tedy
podle živlové rovnováhy, ale všechny
krevní skupiny mají stejné obranné
mechanismy. Rozdíl je tedy jen v tom,
jak se každá jedna z těchto krevních
skupin
zachová
v
konfrontaci
s medializací problému. Tedy jestli mu
podlehne nebo ho ignoruje. Např. skupina O, která velmi
dobře asimiluje (přizpůsobuje se), tak je snad náchylnější,
ale velmi to závisí od typu osobnosti, respektive znamení
a ascendentu.
Mají lidé s poruchou krvetvorby větší odolnost?
Určitě ne, protože pokud mají jakékoliv poškození, tak
to znamená, že nejsou v rovnováze a krvetvorba je jeden
ze základních pilířů obranyschopnosti, protože v kostní
dřeni z ezoterického hlediska sídlí duše neboli princip
našeho bytí, respektive tvorba kmenových buněk, které se
stále obnovují. Pokud je porucha tam, pak je latentně
všude a obrana nemůže být dokonalá.
Je možné, že psychotici mají menší sklony chytit
chřipku?
Jak jsem již uvedl, chřipková epidemie je vždy produktem společnosti a pokud se psychotik zajímá více
o toho, koho kdy a kde zabije či znásilní, tak logicky nevnímá, že se zrovna nachází v období a místě chřipkové
epidemie a nemá tedy vůbec ani pomyšlení na to,
aby onemocněl, tak nemá vůbec žádný sklon tu chřipku
chytit.
Očkovat – ano, či ne? Je očkování efektivní a je možné
očkovat, když je někdo alergický?
Já jsem zásadně proti jakémukoliv očkování chřipky,
protože vždy z toho někdo umře, kdo by nemusel, kdyby
se neočkoval, a pak ty vedlejší účinky jsou brutální, např.
ochrnutí, roztroušená skleróza, lupénka, revmatická artritida či systémový lupus. Logicky jak úmrtí, tak chronické
následky se tají, o tom se nikde nedočtete a jen musíte
hledat ve speciálních statistikách.
Pokud je někdo alergický, tak si tu alergii jenom zhorší, pokud náhodou nezemře na anafylaktický šok atd.
Prostě to nepřipadá v úvahu. Očkování tedy jen pro rizikové skupiny a s vakcínou na míru individuálně připravenou.

Jestliže člověk posiluje imunitní systém zdravou výživou, otužováním, sportem, saunováním, jak je možné,
že onemocní?
Jednoduše proto, že se věnuje tělu a ne mysli. Pouze
silná mysl a silný duch zabrání nemoci. Podívejte se
na případy v koncentračních táborech, nikdo tam nejedl
řádně, ani se nemyl, ale neonemocněli jen ti, kteří věřili,
že přežijí. Harmonie a čistota těla jsou nástrojem k harmonii mysli. Velmi přesně je toto popsáno v knize Dr.
Candance Pert Molekuly emocí, která naprosto jasně
ukázala v laboratoři, jak deprese a úzkost snižuje imunitu.
Pokud budete skvěle jíst a cvičit a budete se bát rakoviny,
pak ji stejně dostanete. S chřipkou je to stejné.
Je správné na podzim a v zimě jíst citrusové plody,
které mají velký obsah vitaminu C?
Určitě ano, všechny přírodní vitaminy mají větší biokompatibilitu a organismus si jich více váží a spotřebuje
je všechny, zatímco ty syntetické vyloučí. Jde ale i o jiné
prvky výživy jako vláknina atd. Pokud mám zácpu, tak
mohu jíst kilogramy pomerančů a je z toho menší užitek
než z půl kila jablek a správné funkce tlustého střeva.

POZVÁNKY NEJEN BAČALSKÉ
Libáňská Křesla pro vzácné hosty
V oblíbeném cyklu Poetických podvečerů s křeslem
pro hosta, které už šest let připravuje v Libáni o. p. s.
Foerstrovy dny, vystoupí v březnu hned dva zajímaví
hosté.
Jako první to bude původně právník, nyní spisovatel,
historik a scénárista a populární „jaktovidič“ z rozhlasové
Dvojky Pavel Kosatík. Znalec v oboru dějin práva a státu
bude vyprávět o osobnostech, které utvářely novodobé
československé dějiny a kterým věnuje celou svoji tvorbu. Jen namátkou z jeho děl: Jan Masaryk, Olga Havlová,
Deset žen z Hradu, monografie o Emilu Zátopkovi, Věře
Čáslavské, operní pěvkyni Jarmile Novotné; scénář
k osmidílnému televiznímu cyklu České století atd. Křeslo s Pavlem Kosatíkem se koná ve čtvrtek 3. března
2016 od 17.00 hodin v obřadní síni libáňského městského úřadu.
O čtrnáct dní později, ve čtvrtek 17. března 2016
na stejném místě ve stejném čase nebudeme ani dýchat,
až k nám promluví verši W. Shakesperara pan Prof. Martin Hilský, čestný člen Řádu britského impéria, překladatel, jeden z největších světových znalců díla a doby
Williama Shakespeara. Pan Hilský nám představí především jeho Sonety, nadčasové dílo, které v Hilského překladu a podání získává stále nové a nové čtenáře a posluchače (nyní k poslechu na stanici Vltava každý den).
Hudbou doprovodí Daniel Dobiáš. Pořad se koná u příležitosti 400. výročí úmrtí WS. Na obou besedách bude
možné zakoupit knihy a nechat si je podepsat autorem.
Vstupenky v hodnotě Kč 70,- si můžete zakoupit
v libáňské knihovně nebo rezervovat tamtéž u paní
Hlaváčkové či u nás na úřadě, tel. 731 118 949 nebo
606 407 417.

Jakým způsobem se vy osobně bráníte proti chřipce?
1. Žádnou chřipku ani jiné patologie si nepřipouštím.
2. Denně beru česnek, zinek a selen a také betaglukany.
3. Dvě hodiny 5x týdně sportuji – jezdím na kole.
4. Denně vypiju večer 350 ml červeného vína.
5. Děkuji universu za to, že jsem tak zdravý a můj
imunitní systém tak silný.
Jaká je podle vašeho názoru nejúčinnější prevence?
Jednoznačně veselá mysl, půl zdraví. Víme to všichni,
jen málo se to praktikuje.
Autor: Jaroslav KŇAP
http://zdravi.doktorka.cz/rozhovor-s-mudr--jan-sulou-zapominame-na-to--ze-vesela-mysl-je-pul-zdravi/
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MDŽ nepatří do minulosti
To už jsme dokázaly několikrát, když jsme se my, dámy, sešly, abychom uctily odvahu newyorských švadlen,
které v r. 1908 vyšly do ulic, aby si prosadily zejména
volební právo. Ano, máme právo na svobodnou volbu,
např. si můžeme zvolit, jestli nejdříve umyjeme nádobí
a teprve až pak vyžehlíme; ty odvážnější z nás někdy
podlehnou dobré radě svých partnerů, ať se vykašleme
na dnešní luxování, ať si taky trochu odpočineme, vyluxuje se to až zítra.

Omráčeny náhlým zájmem o nás samé, pocitem, že
náš partner chce konečně strávit klidnou chvilku s námi,
podlehneme a svobodně si zvolíme variantu b) – a ejhle,
on se z toho vyklubal fotbalový nebo tenisový zápas a
milostpán nechce být rušen! V tu chvíli se nám pod kůži
vrývají verše staré, oprýskané leč pravdivé bajky o lišce a
vráně:
„A vrána chválou zpitomnělá, udělá vše, co liška chtěla. Pomalu oči přivírá, pomalu zobák otvírá a sýr z huby
pouští. A liška chňap! – a už je v houští.“
Tak to vám, pánové, letos nevyjde. Určitě tedy ne
v sobotu 5. března 2016 od 14.00 hodin. Naše volba je
jasná! Načančané, voňavé a krásné se usadíme v pivnici
U Bači, budeme se rozplývat nad maminkovskými básničkami v podání našich nejmenších; budeme koštovat
mňamky, popíjet vínko nebo vídeňskou melange, klábosit
a vůbec řešit ženskou otázku. No dobrá, učiníme ještě
jednu svobodnou volbu: sice nerady, ale bereme vás, pánové, s sebou. Tak se snažte, ať nás to nemrzí!
Za organizátory všech akcí Pavla Kaprasová
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Vítání jara již 19. března!!!
Stejně jako vloni jsme se rozhodli přivítat jaro společným výletem do blízkého okolí. Půjdeme pěšky, nebude
to daleko (celkem asi 8-9 km), přesto mnozí z vás, kteří
se rozhodnete v sobotu 19. března 2016 obout pohorky
a vyrazit v 10.00 hodin od pivnice U Bači společně
s námi, jste toto místo ještě nenavštívili a možná ani
o jeho existenci nevíte.
Řeč je o židovském hřbitově na Veselici. Hřbitov byl
založen někdy v polovině 18. století, nachází se tu přes
250 židovských náhrobků a je vyhlášen kulturní památkou České republiky. V r. 2011-2013 Židovská obec
v Praze zafinancovala významnou obnovu náhrobků,
na jejich restauraci se podílel i restaurátor – sochař pan
Hynek Bláha, který pro naši obec v r. 2014 restauroval
boží muka. Bude-li nám osud nakloněn, provede nás hřbitovem veselický matrikář p. Šoltys. Naše další kroky povedou do veselické chatařské osady, kde nás kromě občerstvení (studeného, teplého, pevného i tekutého) bude
čekat i vyprávění člověka se zajímavou profesí a pokud
nám ještě budou síly stačit a počasí bude příznivé, zaběhneme k Hraběnčině studánce, podíváme se do míst, kde
ještě před lety byla lesní školka, no a potom pošupajdíme
zpátky k nám do vytopené pivnice, kde bude připraveno
další občerstvení pro všechny – a pozor – pro děti zdarma! Hezký začátek jara – nemyslíte? Svoje rozhodnutí
zúčastnit se, prosím, dejte vědět Jitce Rukavičkové
nebo na úřadě do 15. března, abychom zhruba věděli,
pro kolik osůbek máme občerstvení připravit.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci únoru a březnu slaví svá významná životní jubilea tito naši spoluobčané:
Blecha Josef
Zavřelová Marcela
Nešněrová Milada
Hurciková Kristýna
Vybíral Werner
Větrovská Marie
Zeler Slavomír
Redakce Pramínku přeje všem hezkou oslavu svého výročí, radostný a naplněný život.

CHYSTÁME SE NA VÝLET
KDO JEDE S NÁMI???

„Viděl jsem hory plné ledu,
však zpívat o nich nedovedu.
Jiskřily dálky nad hlavami
jak bledě modré drahokamy.
Jímala závrať při pohledu,
zpívat však o nich nedovedu.
Když ale vidím na obzoru
uprostřed kraje nízkou horu,
na nebi mráček běloskvoucí
– přestane srdce chvíli tlouci. . . „
Tak to je vyznání básníka Jaroslava Seiferta naší národní hoře – hoře Říp. Je snad vlasteneckou povinností
každého Čecha alespoň jednou v životě na její vrchol
vystoupat, rozhlédnout se po zemi „mlékem a strdím
oplývající“; navštívit skvost románské architektury rotundu sv. Jiří, patrona orby, který svoje kopí míří přímo do
dračího chřtánu . . .
Na četná přání
našich dětí a jejich
maminek, nabízíme
všem našim občanům a chalupářům
zúčastnit se společného
výletu
nejen na horu Říp, ale také do míst, kde se poprvé políbí
Vltava s Labem (nebo Labe s Vltavou?); do míst, kam
letos sedmisetletý Karel IV. přivezl sazenice burgundského vína, jež v prvopočátku zkřivilo jeho tvář, leč další
doušky s Buškem z Velhartic vypité mu opět tvář rozjasnily . . .
Milí přátelé, chcete-li s námi v sobotu 7. května užít
krásný den a nevadí vám cesta autobusem – pak jste „naši“. Zájemci přihlaste se, prosím, nejpozději do
31. března na úřadě, abychom byli schopni podle počtu
přihlášených včas zajistit dopravu a celkový program. Už
teď se těšíme, především pak na děti.
Pavla Kaprasová
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POZVÁNKY NEJEN BAČALSKÉ

BAČALSKÁ JARNÍ MLÁĎATA

Libáň
Ve čtvrtek 3. března 2016 od 17.00 hodin,
Křeslo pro hosta: Pavel Kosatík,
v obřadní síni libáňského městského úřadu.
Ve čtvrtek 17. března 2016 od 17.00 hodin,
Křeslo pro hosta: Profesor Martin Hilský,
v obřadní síni libáňského městského úřadu.
Bačalky
V sobotu 5. března 2016 od 14.00 hodin,
oslava Mezinárodního dne žen,
v pivnici U Bači.
V sobotu 19. března 2016 vítání jara výletem po blízkém okolí
Start: v 10.00 hodin od pivnice U Bači směr Veselice
– prohlídka židovského hřbitova na Veselici (kulturní
památka České republiky)
– ve veselické chatové osadě zastávka s občerstvením
a vyprávění člověka se zajímavou profesí
– při příznivém počasí a podle nálady „mužstva“ pokračování k Hraběnčině studánce a návštěva místa, kde byla
dříve lesní školka
Cíl: vyhřátá pivnice U Bači s občerstvením (pro děti
zdarma)
Nejen na horu Říp
V sobotu 7. května 2016
Výlet autobusem inspirovaný přáním dětí a maminek
pro všechny občany, chalupáře a příznivce Bačalek.
Vystoupíme na horu Říp, pokocháme se soutokem Vltavy
s Labem a …
Zájemci hlaste se nejpozději do 31. března na obecním
úřadě, aby byl včas zajištěn celkový program a doprava.

Toto číslo vychází 26. 12. 2015. Příští vydání Pramínku plánujeme na 25. 3. 2016.
Výtisk je zveřejněn na internetových stránkách obce www.bacalky.cz.
Měsíčník/dvouměsíčník. Vydáván na Bačalkách. Vydavatel: Spolek Bačalský Pramínek, Bačalky 101, 507 23 Libáň, IČ: 22890874.
Evidenční číslo registrace periodika: MK ČR E 20239. Výtisk je zdarma. Tisk je hrazen z dobrovolných příspěvků občanů a příspěvku obce.
Tento výtisk připravili: Varhanová Alena, Kaprasová Pavlína, Rukavičková Jitka, Zeler Slávek. Dopisovatelé jsou uvedeni pod
příspěvky. Za obsahovou stránku příspěvků ručí autor. Grafická úprava: J. Rukavičková. Tisk: Sl. Zeler. Další fotografie z akcí
v obci najdete na www.bacalky.cz v sekci FOTOGALERIE.
Roznášku zajišťují: S. Zeler, M. Hazdrová, Z. Šátková. S náměty a připomínkami se obracejte na kohokoliv z naší redakční
skupiny nebo posílejte na email praminek.bacalky@seznam.cz, či vhoďte do schránky Pramínku u pivnice na Bačalkách nebo na
plotě bývalého obecního úřadu u stanoviště kontejnerů na rozhraní obcí Bačalky-Lično. Ve společenské kronice zveřejňujeme jména
těch, kteří v daném měsíci oslaví „kulaté či půlkulaté“ výročí a těch, kteří jdou živostem již déle než 70 let. Pokud si nepřejete být
uvedeni, sdělte to prosím redakci.
Na tisk Pramínku přispěli: Egrtovi 200Kč, J. Dvořák 500Kč, Blažena Šoltysová 200Kč, p. Pokorná Libáň 200Kč,
Zemanovi 400Kč, p. Kollátor 200Kč, p. Hájková 200Kč, p. Rampasová 100Kč, p. Nováková 200Kč, Egrtovi 200Kč,
p. Matyáš 300Kč, p. Urbancová 200Kč, p. Hovorka 500Kč, Doškářovi 300Kč, p. Nechutová Kozodírky 200Kč.
Děkujeme za spolupráci a podporu. Vítáme vaše příspěvky, náměty a připomínky, aby Pramínek byl přínosem pro nás
pro všechny.

