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JARO JE TU!
MDŽ 2016
Již tradiční jarní bačalské
setkání
žen
k příležitosti MDŽ, tentokrát 5. března, v pivnici
U Bači letos zpestřila
kuchařka Magdalena Dobromila Rettigová – Amálka
Rukavičková, zahradní poradce Přemek Podlaha –
Šimon Král, americký dobrodruh Buffalo Bill – Kuba
Pilař a zpěvák Paľo Habera – Honzík Veselý. Děti nás
nejprve příjemně naladily svou jiskrou bezprostředního
mládí skrze básničky, písničku, odborné rady „své
profese“ a nečekanými průpovídkami. Na jarní dílničce
spolu s maminkami zdobily dózy od melty a kakaa
v rozmanitých stylech, ty pak naplnily malým mlsáním
a překvapením. Děti rozdaly dózy a oblíbené primulky.
Dalším dárkem pro ženy bylo pohoštění, sekaná
s bramborovým salátem, a zákusky – výborné domácí
větrníky a kokosky od šikovné bačalské cukrářky Michaely Blažekové.

Jaro přineseno do vsi
V sobotu 19. března jsme při společné procházce
vyprovodili zimu – upálili Moranu a s čerstvými rašícími větvičkami z výletu přinesli jaro do vsi. Při té
příležitosti jsme navštívili i židovský hřbitov na Veselici.
Pokračování na straně č.2.

Jaro přineseno do vsi
Pokračování z titulní strany.
Ranní mrholení se nás snažilo odradit, ale v 10 hodin již bylo příjemně a v poledne, kdy jsme opékali
„oběd“, i vykouklo na chvíli sluníčko.

Do Veselice jsme šlapali po silnici, u vysílače popovídali o starém větrném mlýně, který zde stával,
o zdejších archeologických nálezech a také keltském
telegrafu – obnovené tradici zapalování ohňů na dobře
viditelných místech. Na kraji obce Veselice nám starostka povyprávěla, proč je beránek symbolem velikonoc a my při tom zdravili zdejší pasoucí se stádo koz
a ovcí s mláďaty. Na židovském hřbitově z počátku
18. století nás čekal jeho správce pan Ďoubalík a jeho
vyprávění doplňoval veselický kronikář pan Josef Šoltys. Hřbitov je poměrně velký, nachází se zde až 250
náhrobků. Není však příliš známý a navštěvovaný,
je stranou významných turistických cest, a tudíž mu
není dopřáno tolik prostředků na jeho obnovu. Přesto je
to pohledné místo a je o něj dobře pečováno. Náhrobky
jsou rozmanitých tvarů, na jejich zadní části bývá
popsán celý život pohřbeného, některé z hebrejských
nápisů jsou dodnes ještě čitelné. Společnost Baševi,
o.p.s., která byla založena s cílem postarat se o obnovu
židovských památek na Jičínsku a prostřednictvím
přednášek podávat ucelený pohled na židovskou kulturu, nám přislíbila udělat na veselickém
židovském hřbitově odborný výklad i
přečíst hebrejské nápisy. Můžeme se
tak dozvědět mnoho zajímavého o židovské kultuře a historii Židů žijících
v našem kraji. Například to, že se na
hrob nenosí květiny, ale přináší se kamínek. A protože je sobota v židovské
tradici dnem klidu a odpočinku, a to
platí i pro hřbitov, okoukli jsme jej jen
zkraje a brzy pokračovali dál. Nešli
jsme po vyšlapané cestě, ale zkratkou
k veselické chatové osadě, kam nás
vedl podle hřbitovní zdi údolím – dávným třešňovým sadem místní kronikář.
Pár posledních mohutných stromů porostlých mechy a lišejníky, z nichž byla
již řada popadaných, vytvářely kulisu
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jak
z boubínského
pralesa. Ve vybledlé
hnědi spadaného listí
jsme uviděli zazářit
sytou červeň. Ne, nebylo to nic, co by vytrousil člověk. To na
tlejících
dřívkách
s jarem na sebe upozorňovaly houby. Na kraji chatové
osady jsme využili pohostinství manželů Konývkových
a posíláme jim díky. Nebyli jsme promrzlí, avšak hladoví velmi, a připravený stůl, suché dříví, mobilní ohniště i voda na uhašení, to vše bylo milou pomocí.
Když jsme opekli vynikající špekáčky, někteří
s uhelnou kůrčičkou, přišel čas rozloučit se s paní
vládnoucí tmavé a chladné polovině roku – s paní Moranou. Po té, co jsme jí – postavě z větví a trávy předali
své nemoci, strachy, představy, co už si nechme dál
nést životem, Amálka ji vyprovodila básničkou a vhodila do ohně. Příjemnou procházkou lesem Křižánkem

jsme se pak navrátili do výchozího bodu naší vycházky, tedy k pivnici na Bačalkách a vstoupili do ní, neboť
nás tam čekaly výborné palačinky a teplíčko. Některé
z nás si natrhaly rašící větvičky, symbol jara a nové
tvořivé síly a přinesly je do vsi. Vítej jaro na Bačalkách!
J. Rukavičková

AKTUÁLNĚ Z ÚŘADOVNY
Duben ve znamení úklidu
Stejně jako v jiných letech i letos se v dubnu vrhneme na úklid – domácností i obce a jejího okolí. Co je
tedy zapsané v našem diáři:
Sobota 2. dubna – kromě toho, že jsme na vás
a vaše přání a požadavky nachystaní v úřadovně
v chalupářských úředních hodinách (od 10.00 do 11.00
hodin), tuto sobotu si ještě trochu přivstaneme. Již od
9.00 hodin budeme na úřadovně čekat na dobrou polovinu našich občanů, kteří si chtějí zaplatit poplatek za
svoz komunálního odpadu a za pejsky. Poslední
termín úhrady je 31. 5. 2016, nicméně bude určitě využít tohoto hromadného vybírání poplatků a nenechat
vše na poslední chvíli.
Hned po víkendu, zhruba od 8. dubna budou v naší
obci přistaveny po dobu 14 dní 3 kontejnery na velkoobjemový odpad z domácností a také z naší obce.
Posbírejte doma vše; co se již nehodí, do kontejneru se
odhodí a pokud se to ani jiným sousedům nehodí, bude
vyvezeno na skládku. Do těchto kontejnerů rovněž
umístíme vše, co posbíráme po příkopech v našich
obou katastrech při pravidelné společné brigádě, která se koná další sobotu 9. dubna od 9.00 hodin.
Obec už máme docela „vychytanou“ a čistou, takže
letos se zaměříme na nepořádek, který se válí
v příkopech od Cikánu až k Ličnu a na kraji lesa
podél Paušovky a také u Paušova mostu (v Dolcích).
Organizačně má na starost brigádu paní místostarostka
Šárka Hošková a Vašek Dvořák; rozhlasem ještě
upřesníme, kde se účastníci sejdou. Rozhodně již nyní
víme, odkud se budou rozcházet po brigádě. Určitě
z pivnice, neboť pro účastníky brigády je jako vždy
připraveno teplé i studené občerstvení. Tak po brigádě neutečte domů, ale zahřejte se po práci v pivnici
třeba talířem guláše.
Další úklid bude trošku více „umouněný“. K nám
domů totiž dorazí v sobotu 23. dubna kominíci. Kdo
máte zájem o vymetení komínu a revizní zprávu, přihlaste se na úřadě nejpozději do 18. dubna, abychom
vás zařadili kominíkům do seznamu. Ceny jsou jako
vloni, tzn. pro seniory za Kč 300,-, pro ostatní za Kč
350,-.
No a poslední, čeho se na jaře zbavíme, jsou nebezpečné složky komunálního odpadu. Barvy, ředidla, léky, autobaterie, staré televize, počítače, ledničky
a pneumatiky – to vše od nás vyzvedne svozová služba
Marius Pedersen v sobotu 30. dubna v obvyklých
časech, tj. v 9.30 hod u zbrojnice a v 9.45 na rozhraní Bačalek a Lična u kontejnerů.
No a potom již směle můžeme v podvečer vyrazit
k pivnici, kde je nejen pro děti připraven čarodějnický
program, pálení ohně, který pořádně uhasíme studeným
pivem.
Zasedání zastupitelstva obce
se koná ve čtvrtek 7. dubna 2016 od 18.00 hodin
v pivnici. Kromě běžných záležitostí budeme schvalovat výběr dodavatele opravy části dešťové kanalizace

na Ličně (u Nezbedů) a dodavatele opravy povrchu
místní komunikace tamtéž.
Do nadcházejících jarních dní přijměte od všech zastupitelů přání prosluněných velikonočních svátků a
radosti, třeba jen z hezky upravené zahrádky nebo povedeného velikonočního beránka. V dnešní době to
rozhodně není málo.
Ing. Pavlína Kaprasová, starostka

HRNÍČKOVÉ ROZJÍMÁNÍ
Pro jarní potěšení
Tak tu máme trochu větší hvězdokupu hrníčků. Pamatují opravdu hodně, i když ne tolik, jako ty po předcích.
Každý je poznáte, protože se narodily někdy
v osmdesátých letech minulého století. Hrdě nesou nápis
„Made in Czechoslovakia“ a dekor ze sáčků kávy z té
doby. Zrnka různě poházená, nápis pražená zrnková káva
STANDARD a cena 18,- Kč, trvanlivost 1 měsíc od data
výroby a 75 g. No nekupte to, že? Na tuhle nabídku byl
v každé domácnosti nějaký mlýnek, ať už po babičce či
moderní elektrický. Sada obsahuje hezký tvar hrníčku
střední výšky a podšálek. S manželem jsme z nich snídali
každý den, byly tedy dva kousky. Jejich obliba se
v naších očích odrážela stále. A co přinesl čas? Jednou
manžel jeden hrníček rozbil. Byl z toho tak nešťastný, že
jsme to na něm poznali všichni. Shodou okolností byla u
nás na návštěvě moje maminka, když viděla, že i naše
chlácholivé věty na jeho smutných očích nic nezměnily,
rozhodla se konat. Na příští návštěvu přijela i s balíčkem,
který obsahoval nové kamarády do kredence. Z původní
kávové oblíbené sady mám dodnes jeden hrníček a dva
podšálky stále v provozu.
Nové hrníčky jsou také s podšálky a dva kousky. Jejich tvar je velice podobný těm předchozím. Jejich rodištěm podle vzhledu je již asi keramická dílná soukromá.
Hrníčky jsou bílé, s patinou starobylosti a ouško mají
černé, neboť talířky jsou černé jakoby trochu hrubé bez
lesku. Zdobí je nápis „Hrneček plný štěstí“. Použili jsme
je jen několikrát. Byly darovány z upřímnosti a lásky, ale
v naší oblibě nezakořenily.
Jana Loudová
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KOLO ROKU

VELIKONOCE A PAŠIJOVÝ TÝDEN

Síla středu jara - 21. březen až 1. květen
Energie vládnoucí tomuto období jsou jako dospívající dívka, jiskřící ohnivým mládím, která se s vášní žít
a tvořit pouští do realizace spousty nápadů, které často
nedokončí, ale to ji nevadí, jako jarní zajíc klidně
prudce změní směr a s radostí běží za novou inspirací.

Většina z nás netuší, kdy vlastně Velikonoce začínají a musí každoročně nahlížet do kalendáře. Velikonoce jsou nejvýznamnější křesťanské svátky spojené
s památkou umučení a vzkříšení Ježíše Krista. Slavily
se však ještě v předkřesťanské době a navazovaly
na židovský pesach (památka vysvobození Židů
z egyptského zajetí).
Termín velikonočních svátků je pohyblivý
a pro každý rok se musí znovu vypočítat. Tak tomu je
již celá staletí, protože způsob určení data křesťanských Velikonoc byl stanoven již ve 4. století. Roku
325 se v maloasijském městě Niceji sešli na církevním
koncilu stoupenci různých směrů křesťanské víry a
stanovili, kdy a jakým způsobem se budou Velikonoce
slavit. Židovský pesach, na který Velikonoce navázaly,
připadal podle lunárního kalendáře na den prvního
jarního úplňku, protože židovský rok byl uspořádán
podle fází měsíce. Na rozdíl od slunovratu je však den
měsíčního úplňku pohyblivý, což právě přinášelo problémy v pravidelném běhu juliánského kalendáře, který
se řídil pohybem slunce. Křesťané se snažili svůj svátek od židovského oddělit a také sladit s termíny oblíbených oslav konce zimy a počátku jara. Přes původní
dohodu stále vyvstávaly spory o příslušné datum mezi
Alexandrií a Římem.
Nakonec současná podoba Velikonoc byla v 6. století přijata na alexandrijský způsob výpočtu, který vychází ze zásady slavit Velikonoce po jarní rovnodennosti (tedy po prvním jarním dnu, tedy po 21. březnu)
a zároveň po prvním úplňku od té doby.
A protože Velká noc se odehrála ze soboty na neděli, jedná se tak o neděli po prvním jarním úplňku. První
možný termín slavení Velikonoc může být 22. březen,
nejzazší termín může být 25. duben. Výpočet data Velikonoční neděle ztěžuje ještě jedna zásada, která stanoví, že během jedné periody v délce devatenácti let,
nesmí termín Velikonoc připadnout dvakrát na
25. duben, což se nestává často. V takovém případě je
řešení velmi jednoduché, jeden ze svátků se musí přesunout o týden dopředu. Stalo se tak například v roce
1943, kdy se Velikonoční neděle slavila 25. dubna,
a v roce 1953 se posunula o týden dopředu na 18. dubna.
Letos připadá úplněk na 23. března, což je středa
a následující neděle 27. března je již nedělí velikonoční.

V naší místní slovanské tradici je to čas bohyně,
která byla nazývána Vesna. Zahání zimu a přináší teplo. Přilétá na křídlech jarních ptáků a přináší první jarní
déšť. Je ohnivou silou, která probouzí vše živé, proudí
v míze stromů, v těle zvířat a lidí. Její strom je bříza,
která na jaře raší jako první. Jejími zvířaty jsou zajíc,
slepice, skřivan a kukačka. V čase Vesny se slaví velikonoční svátky, proto je jejím symbolem i vejce, které
představuje nový život, potenciál plodnosti.
Z pohanských tradic vládne tomuto období Ostara.
Ženy byly mrskány mladými proutky, aby byla zajištěna jejich plodnost a osévaly půdu prvními semínky.
Vejce byla barvena na červeno, ohnivou barvou symbolizující životní sílu, a zdobena posvátnými znaky.
V tomto období se hojně zapalovaly ohně, oslavoval
návrat světla a tepla, lidé se veselili. Popel a uhlíky
z oslavných ohňů se používaly na ochranu příbytků
před požárem, na ochranu úrody na polích.
Podle slovanské mytologie se bůh Perun zadíval
do krásných očí bohyně Vesny. Když ji objal, vypadlo
mu z ruky jeho kopí, to byl první jarní blesk a začátek
jara. Konec zimního období, kdy po světě chodila bohyně Morana.
Do tekoucí vody se hází slaměná postava Morany,
aby se skrze řeky vrátila na půl roku do své podzemní
říše. Po vynesení smrtky mohly dívky jaro přivést
do vsi. S „lítem“, mladými rašícími proutky ozdobenými nejčastěji barevnými stužkami a vejdumky, dívky
obcházely vesnici. Proutky i zapíchávaly na políčka
pro zajištění dobré úrody.
J. Rukavičková
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Pašijový týden
Poslední týden půstu před Velikonocemi se nazývá
svatý nebo také pašijový. Začíná Květnou nedělí
a končí Velikonočním pondělím. Jak se dodnes nazývají jednotlivé dny a proč?
Škaredá středa
Říkalo se jí škaredá proto, že se prý Jidáš mračil
na Krista a v tento den ho také zradil. Podle lidové víry
by se ten den neměl nikdo mračit, jinak mu to zůstane
po celý rok.

Zelený čtvrtek
Název je odvozen asi od zeleného roucha užívaného
v kostele, nebo od pověry, že se toho dne musí jísti
pouze zelená strava (špenát, zelí, hrách, jarní bylinky apod.). Na Zelený čtvrtek prováděli lidé mnoho
drobných pověrečných úkonů, které souvisely s rituálem ozdravení těla. Vstávali časně, společně se modlili
a pak se omývali rosou, aby zabránili onemocnění.
V týž den se „honil“ proradný Jidáš. Někdy bylo honění Jidáše součástí obchůzky vesnicí s hrkačkami, jindy
se odehrávalo u kostela. V některých západočeských
a východočeských obcích bylo zvykem, že jeden z
chlapců, jakmile začala mše, vyběhl z kostela a utíkal
pryč, ostatní ho honili a rámusili přitom klapačkami
a řehtačkami.
Ve čtvrtek se také pekly jidáše. Říkalo se, že točenice z pruhů těsta připomínají provaz, na kterém se
oběsil zrádný Jidáš. Měly tvar menších oválných placek, často zdobených dírkami. Někdy měly také podobu různě zatočených válečků (osmičky, beraní rohy,
brýle) nebo figurek lidí a zvířat.

Velikonoční pondělí - někdy též Červené pondělí
Pondělí je dnem, který následuje po neděli
Zmrtvýchvstání Páně. Je
v
pořadí
druhým
dnem velikonočního oktávu (osmidenní),
kdy křesťané prožívají velikonoční radost ze svého
vykoupení. Z liturgického hlediska je pondělí rovnocenné následujícím dnům oktávu, ale historicky došlo
k tomu, že pouze pondělí zůstalo dnem pracovního
klidu. Tento volný den o svátcích doprovázely různé
lidové zvyky, které byly součástí běžného života.
V českých zemích i na Slovensku je zvykem chodit
s pomlázkou. Pomlázka je z několika, většinou 6–12,
nejčastěji vrbových proutků pletený šlehací nástroj,
se kterým chlapci chodí na koledu a mrskají děvčata
z okolí. Šlehání přes hýždě doprovází odříkávání různých koledních říkanek. Velikonoční mrskání děvčat
jim má předat část jarní svěžesti vrbového proutí
(Mrskut a mrskání jsou názvy zažité především
na Moravě, kde má zvyk velmi silnou tradici. V jiných
regionech je možné se setkat s odlišnými výrazy pro
totéž, např. šupání, vyšupat). Velikonoční koleda je
spojena s odměnou pro koledníky. Tradičně to jsou
především malovaná vajíčka neboli kraslice.
Tuto koledu znáte asi všichni:

Hody, hody doprovody,
Dejte vejce malovaný!
Nedáte-li malovaný,
dejte aspoň bílý,
šak vám za to slepička snese zase jiný,
v komoře v koutku, na zeleným proutku.
Zpracovala podle mnoha internetových odkazů Hanka
Habovčíková

Velký pátek je dnem smutku, říká se dokonce, že je to
nejtišší den v roce. Jako by se zastavil čas. Nekonají se
mše, nezvoní ani zvony. V kostelích se zdobily boží
hroby květinami a svíčkami. V tento den se hrávaly
pašijové divadelní hry. Vycházely z tradice středověkých představení. Lidé při pašijových hrách znovu
prožívali celý Kristův příběh. Pro obyčejné lidi byl
Velký pátek dnem plný záhad a kouzel. Věřili, že v
tento den mají magické úkony a modlitby obzvlášť
velkou sílu a účinnost.
Bílá sobota byla posledním dnem dlouhého půstu. Její
název je odvozen od bílého oblečení těch, kteří byli
pokřtěni a přijati do řad církve. Sobota se nesla
ve znamení velkých příprav na Kristovo zmrtvýchvstání. Symbolizovalo novou naději a radost.
Velikonoční neděle - Hod boží velikonoční
Neděle, zvaná někde Velká neděle, přináší dodnes
věřícím dopolední bohoslužby v kostele a sváteční
rodinný oběd.

Představujeme naší dopisovatelku
Na naši výzvu o spolupráci reagovali hned dva lidé.
Jsme tomu velice rádi, protože se tak Pramínek stává
naším společným dílem, a také proto, že víc hlav víc ví.
Dnes představíme prvního z nich a dáme přednost ženě.
Můžete nám říci něco o sobě a o tom, proč jsou Vám
blízké tyto končiny? Proč máte blízko k naší vsi a
vůbec k Českému ráji.
To je jednoduché, protože jsem se narodila v roce 1955
v Libáni a prožila jsem zde celé dětství. Moje maminka
Danuše Košťáková (rozená Vernerová) pracovala
dlouhé roky ve „Stavebninách“ v Libáni, které převzala
po panu Kryšpínovi, když odešel do důchodu.
Bydleli jsme hned vedle náměstí v Jičínské ulici (dříve
Rudé armády – Starohradská). Dnes je hned vedle postaven obchodní dům s byty, ale dříve zde stála zchátralá patrová budova s vchodem do radničního dvora.
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Jak vzpomínáte na své dětství
Velice často jsem svůj čas trávila se svým dědou Josefem Vernerem nejstarším (dnes už nežijícím)
z Emlerovy ulice na Novém městě. Byl chovatelem
prasat v prasečáku JZD na konci Libáně směrem
na Zliv. Ten byl velice oblíbený mezi obyvateli Libáně
pro svůj specifický humor. Bral mě jako malou holku
na pole, na procházky, vzal mě i do bývalé pekárny
u Dubských blízko kostela a každý rok mě brával
na motocyklové závody u Jičína na Prachově.
Babička vařívala velice chutné a hlavně vydatné polévky a nezapomenutelná věta od dědy vždy byla:
„chceš polévku“? A na moji otázku: „jakou“, odpověď
zněla „přeci mokrou“.
Po večerech mi děda hodně vyprávěl a hodně mě zajímalo povídání o školách v Libáni.
Těšila jste se do školy? Kdy to bylo?
Psal se rok 1961, když mě maminka vedla do první
třídy staré budovy školy. Sama jsem chodila jak
do staré budovy, tak i do nové školy a druhou třídu
jsem se spolužáky odchodila v Sokolovně v prvním
patře, kde byla tehdy jen jednotřídka.
V patnácti letech po ukončení základky jsem hned
v létě navštívila taneční a nastoupila jsem do střední
školy společného stravování v Praze.
A tam jste, jak se říká, zakotvila?
Ano, po studiích jsem se vdala a zůstala v Praze. Stále
ale vzpomínám na Libáň, kde moje dětství uteklo jako
voda. Nyní jsem v důchodu a začala jsem se zajímat
o historii Libáně a jejího okolí, zejména na sociální síti
- Facebook, protože jsem měla spolužáky i mimo Libáň a hledala jsem kontakty na ně a na naše společné
vzpomínky. Tato činnost mě velice těší, protože vidím,
že i dnešní mladí se zajímají o minulost a historii Libáně a její okolí.
Ano, tam jsme Vás také objevili my z Pramínku. Zaujalo nás, že jste vytvořila vlastní stránku “Stará Libáň“, kde je řada zajímavostí. Máte ráda zřejmě i
tradice, je to tak?
Ano velice. Dnes jsem třeba prošla mnoho internetových odkazů a dala dohromady vše kolem Velikonoc
a tradičních zvyků.
My Vám za to děkujeme a budeme publikovat právě v našem Pramínku.

rozhovor připravila A. Varhanová

RYBÁŘ A PODNIKATEL
Příběh k zamyšlení
Jistý americký podnikatel trávil na radu
lékaře dovolenou v malé mexické vesnici na pobřeží oceánu. Hned první
ráno ho zastihl naléhavý telefonát z
kanceláře. Protože se mu nepodařilo
znovu usnout, vydal se na molo, aby si
„vyčistil hlavu“. Do přístavu právě
připlula rybářská loď. Na palubě byl
všeho všudy jed en rybář a několik
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velkých tuňáků. Američan mexickému rybáři pochválil
úlovek a zeptal se ho:
„Jak dlouho ti trvalo je nachytat?“
„Chvilku,“ odpověděl mu Mexičan překvapivě dobrou
angličtinou.
„Proč tedy nezůstaneš na moři déle a nenachytáš víc
ryb?“
„Mám dost na to, abych uživil rodinu a pár jich dal
přátelům,“ odpověděl Mexičan, zatímco vykládal úlovek.
„Ale…co pak děláš v čase, který ti zbyde?“
Mexičan se na podnikatele zadíval a rozesmál se.
„Dlouho spím, trochu rybařím pro zábavu, hraji si
s dětmi, s mou ženou Julií si dopřávám siesty, večer
jdu do vesnice, dám si víno a s kamarády hrajeme na
kytaru. Mám rušný a bohatý život seňore.“
Američan se zasmál a napřímil se.
„Mám MBA z Harvardu a mohu ti pomoci. Měl bys
rybařit déle a z výdělku si koupit větší loď. Brzy si
budeš moci pořídit několik lodí a mít ještě větší úlovky. Nakonec budeš mít celou flotilu rybářských lodí.“
A pokračoval:
„Potom nebudeš muset svůj úlovek prodávat prostředníkům, ale můžeš jej prodávat přímo spotřebitelům.
Časem si budeš moci otevřít vlastní konzervárnu, budeš kontrolovat výrobek, zpracování i distribuci. Pak
budeš moct opustit tuhle malou vesnici a přestěhovat se
třeba do Mexika City, do Los Angeles nebo dokonce
do New Yorku, odkud budeš moci dobře řídit své rozšiřující se podnikatelské aktivity.“
Rybář se ho nesměle zeptal: „Jak dlouho to bude, seňore trvat?“
„Tak patnáct nebo dvacet let. Nanejvýš pětadvacet.“
„Ale co potom, seňore?“
Američan se rozesmál a řekl: „To je na tom to nejlepší.
Až nastane vhodný okamžik, oznámíš úpis primární
emise akcií, prodáš svoji společnost jiným lidem
a budeš velmi bohatý. Vyděláš milióny.“
„Milióny seňore? A co potom?“
„Potom můžeš odejít na odpočinek a odstěhovat se
do malé rybářské vesnice na pobřeží. Ráno budeš moct
dlouho spát, rybařit pro zábavu, hrát si s dětmi, užívat
si siestu s manželkou a každý večer chodit do vesnice,
kde budeš popíjet víno a s kamarády hrát na kytaru…“
Úryvek z knihy: Ferris, Timothy: Čtyřhodinový pracovní týden, Jan Melvil Publishing, Brno, 2010.

nebudeme moci nikoho dalšího vzít s sebou. O vstupenky na Kost je v běžném prodeji velký zájem a další
již nebudeme moci dokoupit. Vstupenka může být
třeba dárkem za vysvědčení pro vaše dítě nebo vnouče;
myslím, že to bude pro všechny hezký začátek prázdnin nebo dovolené. Vždyť pak následuje prodloužený
víkend.

KAM ZA KULTUROU

CHYSTÁME SE NA VÝLET
A DO DIVADLA
Jak jsme avízovali v minulém čísle, pořádá obec
Bačalky ve spolupráci s Pramínkem dvě zajímavé akce
pro naše občany a chalupáře.
V sobotu 7. května jedeme autobusem na výlet
na národní horu ŘÍP. Kdo ještě neviděl sv. Jiří, jak
zabíjí draka a neokusil pohled na krajinu mlékem
a strdím oplývající, má možnost se přihlásit a jet společně s námi. Závazné přihlášky přijímáme
do 15. dubna. Předpokládaný odjezd je v 7.00 hodin
od pivnice, návrat v podvečerních hodinách. Vždyť
na trase je tolik zajímavých míst . . .
Další pozvánka je sice až na konec června, ale již
nyní musíme mít jasno o počtu účastníků. Podařilo se
nám získat vstupenky na letní divadelní scénu
na hradě Kost. Kdo má rád anglický humor a je obdivovatelem (nebo spíš obdivovatelkou) nositele Ceny Thalie herce Matouše Rumla (Lexa z komedie
Comeback), ten musí jet s námi! Ve čtvrtek 30. června (tj. po vysvědčení) pojedeme společně autobusem
na Kost (přibližně v 17.00 hodin), kde se představí
mladoboleslavský divadelní soubor v komedii Oscara Wilda „Jak je důležité míti Filipa“. Svěží konverzační komedie plná záměn, omylů a také lásky okořeněná hereckými výkony hlavních protagonistů –
zejména miláčka všech dam M. Rumla. Nyní máme
k dispozici 45 vstupenek, které je potřeba závazně
do 20. dubna zadat. Nevyčerpaný zbytek musíme
vrátit. Proto se, prosím, rozmyslete co nejdříve a nahlaste svoji účast k nám na úřad. Po tomto datu už

Poetické podvečery s Křeslem pro hosta
Do libáňského „křesla“ v obřadní síni městského úřadu v dubnu a květnu usednou dvě dámy, jež se budou
ohlížet jak zpátky za svým životem, tak se zadívají
do křišťálové koule, aby zjistily, jak to s námi a s celou
planetou v blízké budoucnosti bude.
„Jsem sestra Arnošta Lustiga“ – název jasně napovídá, kdo bude dubnovým hostem již šest let trvajícího
pořadu. Ve čtvrtek 14. dubna nás čeká setkání
s laskavou ženou, která se i ve svých dvaadevadesáti
letech dokáže povznést nad všechna příkoří a křivdy,
jež v mládí co by příslušnice židovské komunity zažila.
Mnohdy to nebude vzpomínání veselé; paní Hana
Lustigová prošla spolu se svou rodinou několika koncentračními tábory, mnoho let se de facto denně pohybovala na hraně mezi životem a smrtí. Šoa = holocaust
byl i ústředním motivem literární tvorby jejího bratra,
vzpomeňme novely Démanty noci, Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou nebo scénář pro skutečně „těžký“
film Colette. Pořad hudebně podbarví Daniel Dobiáš.
Toto vzpomínkové „křeslo“ chceme věnovat všem
nevinným židovským občanům Libáně, kteří byli v r.
1943 deportováni do koncentračních táborů.
Uprostřed květnových dní se posadí do křesla „sluníčko“. „Krásná jako kvítka na modranském džbánku“,
chtělo by se slovem básníka uvítat milou, krásnou,
inteligentní a kultivovanou rozhlasovou a televizní
moderátorku a také operní pěvkyni Martinu Kociánovou, která přijala naše pozvání na čtvrtek 19.
května. Jistě se s námi podělí o zážitky z rozhlasového
vysílání; dozvíme se o její cestě k opernímu nebi; zabrousíme do světa vědy, techniky a netradičního pohledu na naši přítomnost a budoucnost. A budeme-li
hodní, potěší nás i svým zpěvem.
Vstupenky jsou v prodeji či k zarezervování v městské
knihovně u paní Hlaváčkové nebo na našem obecním
úřadě.
Za pořadatele o. p.s Foerstrovy dny – hudební festival
všechny srdečně zve Pavla Kaprasová.
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V sobotu 7. května jedeme autobusem na výlet na
národní horu ŘÍP. Závazné přihlášky přijímáme do 15.
dubna.
Ve čtvrtek 30. června pojedeme společně autobusem
na Kost (přibližně v 17.00 hodin) na divadelní představení - komedii Oscara Wilda „Jak je důležité míti
Filipa“. Nyní máme k dispozici 45 vstupenek, které je
potřeba závazně do 20. dubna zadat.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci dubnu slaví svá významná životní jubilea
tito naši spoluobčané:
Blechová Charlota
Fidrich Jiří
Podhajský Vladimír
Radušková Marie
Roštejnský Milan
Táborská Ivana
Varhanová Alena
Větrovský Jaromír
Redakce Pramínku přeje všem hezkou oslavu svého
výročí, radostný a naplněný život.

Toto číslo vychází 25. 3. 2015. Příští vydání Pramínku plánujeme na 22. 4. 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: p. Maštálková Marie 200Kč, p. Chaloupková Ivana 200Kč, Poláčkovi 500Kč.
Děkujeme za spolupráci a podporu. Vítáme vaše příspěvky, náměty a připomínky, aby Pramínek byl přínosem pro nás
pro všechny.

