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HRNÍČKOVÉ ROZJÍMÁNÍ
Červnové
Ano, je to tak a nastává letní čas. Čas grilovaček, dovolených a hlavně setkávání se s přáteli a blízkými dušemi. Tento krasavec-hrníček se zřejmě narodil v dílně,
kde si přátelství velmi váží. V bílém provedení je vysoký asi 13 cm
s průměrem 6 cm.
To, co z něj dělá
výjimečný kousek
je nápis, doplněný
a podbarvený červenými květy.
Je to dárek od
opravdu
báječné
přítelkyně. Na hrníčku je tento verš: Jen přítelkyně, jako jsi Ty, zná
píseň v MÉM srdci a dokáže mi ji ZAZPÍVAT,
když zapomenu slova. K hrníčku patří miniknížka,
v níž jsou výroky o přátelství od významných osobností z celého světa. Dovolím si ocitovat několik výroků
z této knížky, které vystihují podstatu přátelství.
Přátelé jsou darem od Boha.
Johann G. Hamann
Přítel je odpovědí, kterou vesmír, jenž je tak různý,
dává duši.
Giuseppe Capograssi
Základem přátelství mezi
ženami je upřímnost.
Raffaele Pibiri
Vám všem přeji krásný
červen, plný slunce a
pohody a k tomu hodně
upřímných přátel.
Jana Loudová

NAŠI BYLI NA
„ŘÍPĚ“
Kam půjdeš ty? Kam
půjdeš?
Nikam, jsem sama doma.
Naši jeli na Říp. Jestli
chceš, můžeš přijít k nám.
Zbláznila si se? Když
vaši nejsou doma? Když
jsou na Řípě?

Na Řípu, jako na hradu.
Dyť říkám, když jsou na Řípě, jako na hradě. Šárko? Co by
tomu řekli sousedi?
Myslíš Germány?
Ne. Sousedy na vedlejší větvi. Už to mám, Šárko, půjdeme k
vám do srubu a vezmeme s sebou Lumíra. Je takový moudrý. Budeme se od něho učit jeho slovanské moudrosti.
Ale ne, moudrosti toho domýšlivého starého papriky. Nerozumím mu ani slovo. Říká samý blbosti.
Lumír je boží pěvec. Jeho ústy k nám hovoří Perun a jiní
slovanští bohové.
Medovina z něho mluví a ne slovanští bohové, z ochlasty
jednoho. A pěvec, jo? Jednou nemá naladíno, podruhý je
pošmourno, potřetí … Pěvec říkáš? Slyšel jsi ho už vůbec
někdy zpívat?
(Rozhovor mladičké dychtivé Šárky a cnostného panice Ctirada ze známé divadelní hry F. R. Čecha Dívčí válka.)

Bačaláci vyšplhavší v sobotu 7. května na horu Říp
slyšeli zpívat. Ne Lumíra, ale zástupce pravoslavné
církve. Konala se zde jejich každoroční pouť
ke sv. Jiří. Vlny emocí se rozvířily…zklamání, rozčílení, pobouření…hora Říp je symbolem české státnosti…někdo sem jede třebas i jen jednou za život a z
velké dálky a nemůže kvůli liturgiím do rotundy…
Tak od začátku, ať i Ti, co s námi nemohli na vlastních nohou vystoupat na bájnou horu, mají celou mozaiku bačalského výletu.
Pokračování na straně č.2.

Pavlínka Kaprasová opět pečlivě naplánovala výlet,
během jízdy nám poeticky vyprávěla o zajímavostech
okolních míst a cílech výletu. Na parkovišti u velké
krásné aleje vedoucí k patě hory Říp jsme vystupovali
z autobusu již v 9 hodin, abychom v pohodovém tempu
byli na vrcholu a s 10 hodinou, kdy se rotunda sv. Jiří
otevírá, mohli naslouchat výkladu. Počasí bylo ideálně
výletové – slunce a příjemný větřík. Výstup na Říp byl

ce zdejšího průvodce: v rotundě se konají tradiční liturgie pravoslavné církve - obvykle se zavírají, aby je
nikdo nerušil - otevřeno bude od 13hodin. Pak prohlásí: „Uhádala jsem poloviční vstupné, výklad bude před
rotundou“. Webové stránky hory Říp s příponou „.eu“
– oficální, jsou téměř prázdné, na stránkách s příponou
„.cz“ už se něco dozvíte, ale nikde uvedeno, že 7.5. se
konají liturgie. Ó techniko a internete, ještě tě umět
plně využívat… Kolem nás prochází muži v černých
hávech a několik rusky mluvících rodin. Ruština vyvolává vzpomínky na totalitu, šátky na hlavách žen aktivují v mysli uvízlé informace ze sdělovacích prostředků o uprchlících. Slušná zkouška tolerance a snášenlivosti. Než přijde průvodce udělat výklad, okukuji rotundu z vnějšku. Omítka vypadá nově, ovšem na zadní
straně kostelíku hojně zaplněná vyškrábanými vzkazy komu? proč a nač? k čemu? Jsem staromódní!? Domlouvám si: alej k hoře je krásná, cesta nahoru zpevněná, turistická chata pěkná, občerstvení dobré, odpadků na zemi minimum, tak se kochej a všímej si toho

zpočátku mírný, zpestřený první vyhlídkou –
tzv. mělnickou. Později strmost výstupu mnohé poutníky zpomalila, zadýchala. Vděčně jsme přijímali stín
již olistěných větví stromů nad námi. Vozíčkářům bych
tento výstup doporučila pouze s doprovodem minimálně dvou spolehlivých velkých siláků a s vysokým
měkkým polštářkem pod zadnicí. Výstup s kocháním
se pohledy do kraje a vydýcháváním mnozí zvládli za
půl hodinky. První, co poutník pod vrcholem hory spatří, je malebná dřevěná turistická chata postavená roku

1907. Většina turistů se jistě potěší pohledem na krásu
této stavby. Turista gurmán zase zajásá nad nabídkou
občerstvení, voňavou a chutnou zelnou či čočkovou
polévkou. „Svátečního“ turistu, zaměřeného na hygienu, odradí suchá WC a „suchá umyvadla“ – „babiččino
nástěnné
smaltované“
se zarezlým
kohoutkem
a v sousedství sud na dešťovou vodu s kalnou vodou
u dna. Zběhlý turista uvítá zeleň v okolí a vytáhne vlhký ubrousek. Tak, o základní potřeby je postaráno, teď
vstupenku a hurá do rotundy! Paní starostka dlouze
vyjednává u budky se suvenýry, kupuje hromadné
vstupné. Její obličej pozbyl úsměvu. Tlumočí informa-2-

hezkého. Z rotundy se začínají linout první písně, směs
ruštiny, latiny i češtiny. Usedám na kámen nedaleko
vchodu, vyhřívám se na slunci a pozoruji. Dveře rotundy jsou pootevřeny. Turistů začíná přibývat. Turisté
zkušení jen obkrouží rotundu a míří k vyhlídkám, mladí lidé s dětmi většinou chvíli posedí na slunci. Turisté
konzumenti zamíří k restauraci. Cyklisté pozvednou
hrdě své kolo do vzduchu a nechají se vyfotit. Nejsem
sama, kdo pozoruje. Na lavičce venku posedává mladá
žena se šátkem na hlavě, účastnice liturgií, něžný obličej, taková statnější Nastěnka. Bez váhání jde pomoci
malé holčičce českých rodičů, která upadla na kamenité cestě. Od doběhnuvší maminky holčičky se jí dostává letmého pohledu a strohého poděkování, o další
pomoc a spolupráci zřejmě není zájem. Žena v klidu
odchází zpět k lavičce. Jak se cítí? Zpěvy z kostelíka
jsou příjemné, melodické, hladí po duši. Hlavou mi
letí: hudba spojuje národy. Ač je rotunda maličká,
mnozí turisté halasně včetně křiku vlastních dětí zvědavě vstoupí, co se tam děje. Úcto, kde sídlíš? Ano,
Říp je symbolem české státnosti. Vlastenecký nápis
zvěčněný na štítu turistické chaty - „Co Mohamedu
Mekka, to Čechu Říp“ - to i připomíná. Vlastenectví
však není o tom, že se jednorázově budu chovat neur-

vale, když zrovna teď hned nemohu mít to, co chci.
Kde se stala chyba? Začíná výklad průvodce: „Rotunda
patří církvi, hora Říp Lobkowiczům, přístupová cesta
obci“. A „jsme doma“! Tři kohouti na jednom smetišti
- obrázek našeho „vlastenectví“ - krátkozraká péče
o vlastní píseček, a pak valíme oči, jak vypadá celek…ani ne tak vzhledově, spíš jaké jsou vztahy pod
povrchem. Magnetické pole hory Říp údajně dobře
působí na srdce, a tak vlna emocí rychle opadla.
Po výkladu o historii Řípu a rotundy jsme se začali
starat o své svačiny a zamířili na vyhlídky.
S úlevou jsme se po vycházce alespoň na chviličku
usadili v autobuse při přesunu do Mělníka. Čekala nás
prohlídka zámku, kostnice a samozřejmě cukrárna.
Trocha historie o majitelích zámku Mělník.
Rodina Lobkowiczů patří k nejstarším žijícím
českým aristokratickým rodinám. Jako
jediný český rod si Lobkowiczové
zachovali své rodové heslo v češtině:
„Popel jsem a popel budu". Ono biblické sdělení není jen zajímavou přesmyčkou, ale upozorňuje také na linii,
kterou založil Jan Popel. Jméno Lobkowicz vychází ze středověké češtiny a označuje malou obec Lobkovice ležící několik kilometrů od Mělníka. Rod Lobkowiczů se za svou dlouhou historii pyšní mnoha významnými politiky, diplomaty, vojáky, vědci, duchovními, ale i básníky či cestovateli. Řada z nich podporovala umění, kulturu, hospodářský a stavební vývoj. 17 z nich získalo nejvyšší
vyznamenání Řád zlatého rouna. Po staletí tento rod
nic nerozdělilo, nikdy nespolupracovali s nacisty
a v rámci monarchie hájili práva zemí Koruny České.
Od roku 1940-1945, za II. světové války, byl jejich
majetek v nucené správě nacistů. Celá rodina
se odstěhovala do Prahy a v roce 1948 po komunistickém převratu byli nuceni emigrovat a veškerý majetek
byl znárodněn státem. Kníže Otakar v emigraci
ve Švýcarsku pracoval jako bankéř a celý život toužil
vrátit se zpět do své vlasti. Jeho majetek mu byl navrácen roku 1991 a on ho v roce 1993 celý daroval svému
synovi Jiřímu. Ten se rozhodl věnovat drahenické panství svému bratranci Janu Lobkowiczovi (1954).
Od roku 1992 se kníže Lobkowicz soustavně věnuje
obnově a rekonstrukci mělnického a hořínského panství, které dostavěl do dnešní podoby ze svých soukromých zdrojů. Znovu také vybudoval zámecké vinařství, které má historii už od roku 1753. V současné
době žije kníže se svou manželkou kněžnou Zdenkou
Belas Lobkowicz (1978), operní pěvkyní, a jejich
dvěma syny v levém křídle zámku Mělník.
Zámek je skromně, ale pěkně rekonstruován. Stěny
jsou nápaditě vymalovány, aby dodaly „zámeckou“
kulisu vystaveným historickým exponátům. Prostory
zámku jsou využívány ke komerčním účelům, aby byly
prostředky na jejich údržbu. Průvodkyně, která nás
provázela zámkem, velmi hezky vyprávěla, přizpůsobila výklad s ohledem na skotačivé děti, odpovídala
na zvídavé dotazy. Bylo to milé setkání.

Kostnici v sousedství zámku navštívilo již méně
účastníků zájezdu. Zprvu příjemný chlad v suterénu
kostela mne následně rozklepal. Snad tomu přispěl
i trochu pocit hanby, jak dnes žijeme, často si stěžujeme, přitom čím vším si museli projít naši předci, na
jejichž ostatky jsem tam hleděla, a přesto se uměli bavit a radovat bez všech těch vymožeností, kterými se
dnes obklopujeme. Při odchodu naše starostka politovala paní prodávající vstupenky a stojící dlouhý čas
v chladu sklepa, že tu člověk snadno získá revma.
Energickým hlasem se jí dostalo odpovědi, že tu je již
40 let, něco kostí poskládala a je zdravá. Paní nás pak
zvědavě doprovodila ven, protože Romana Tomášů,
výletnice z našich řad, začala vyprávět, jak nedávno
v Markvarticích při rekonstrukci kostela a márnice vykopali rovněž ostatky předků.
S rodinou a s pomocí mladých studentů pak z části ostatků
v Markvarticích vybudovali malou kostnici. Tu
máme možnost navštívit v pátek 10. června –
více najdete v pozvánkách
tohoto čísla.
Zážitky z kostnice jsme nechali
doznít na vyhlídce nad místem, kde se líbají Labe
s Vltavou. Každý se pak rozprchl podle své chuti
do vinárny, cukrárny či palačinkárny.
Co dodat? Výlet skvělý! Pavlínko, díky!
J. Rukavičková

MAX KAŠPARŮ
Hodnotový svět předchozích generací totiž znal
tzv. Sedmero hlavních hříchů
Pýchu, lakomství, závist, hněv, smilstvo, nestřídmost
a lenost. Postupem času se jejich obsah proměnil
do dnešní podoby a z pýchy se stalo zdravé sebevědomí, z lakomství zákon ekonomiky, nestřídmost se
povýšila na vyšší životní úroveň, závist v boj o spravedlnost, hněv ve zdravou reakci na nekorektní jednání
druhých, smilstvo v prevenci proti neurózám, lenost se
proměnila v prokrastinaci. Díky této moderní nomenklatuře zbavil se starý kontinent těžkých hříšníků. Připočteme-li k tomu ještě jiné, dnes už málo známé, skoro archaické pojmy jako hulvátství, které se změnilo
ve svobodu projevu, okrádání definované jako svobodný trh, zanedbanou výchovu děti jakožto tvorbu
vlastního názoru potomstva, neúctu k tradici proměněnou ve vítězství zdravého rozumu a likvidaci pozitivních hodnot jakožto zbavení se předsudků, nacházíme se v aktuálně nám známém prostředí uprostřed
Evropy. K tomu dodám, že svoboda se povýšila
na svévoli jednotlivce, tolerance se proměnila v ustupování zlu a korektnost v povinný názorový koridor.
doc. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav
Maxmilián Kašparů, Ph.D., dr. h. c.
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AKTUÁLNĚ Z ÚŘADOVNY
Zasedání zastupitelstva obce
se koná ve čtvrtek 23. června 2016 od 18.00 hodin v pivnici U Bači. Hlavním bodem programu je
schválení závěrečného účtu obce a účetní závěrky za
rok 2015 a také schválení změny územního plánu obce.
Údržba vodojemu
spočívající ve vyčištění vnitřního pláště a dále
v přenastavení čidla pro hlídání hladiny vody na vyšší
hodnotu proběhne 8. června. V tento den bude omezena dodávka pitné vody především v horní části
obce. Dále bude ve vodojemu osazeno zařízení na zasílání SMS zpráv v případě, že klesne ve vodojemu hladina pod kritickou mez. Toto opatření nám zajistí
včasnou informaci o havárii na VVŘ (zejména ve vodárně), abychom tak předešli totálnímu výpadku dodávky vody a včas jsme zahájili servisní práce.
Oprava místní komunikace na Ličně
bude zahájena rovněž 8. června 2016. Práce provede firma IZOTRADE s.r.o., provozovna Sběř. Prosím
občany, kteří mají svá obydlí či rekreační objekty přímo u této komunikace, o shovívavost. Průjezdnost by
neměla být přerušena, provoz bude pouze částečně
omezen a samozřejmě při tomto suchém počasí se dá
počítat se zvýšenou prašností.
Sucho trápí nejen zemědělce,
ale také nás všechny
v obci. S tímto faktem je třeba
počítat a podle toho se chovat.
Stav spodních vod je tady u
nás „na kopečku“, kde pořádně nezapršelo pěkných pár
týdnů, kritický. I když občas teče „u koryta“ voda
z přepadu, neznamená to, že můžeme vodou plýtvat.
Teprve skončil květen a máme před sebou celé léto a
podzim; naděje na vydatný a dlouhotrvající déšť je
mizivá. Apeluji proto na všechny občany i chalupáře, na jejich zdravý rozum a ohleduplnost a vyzývám je k odpovědnému hospodaření s vodou. Je
bezohledné vůči všem i vůči sobě samým zalévat
trávníky a napouštět si bazény pro své vlastní osvěžení. To neplatí jen o vodě z veřejného vodovodu, ale i
z vlastních či obecních studní. Uvědomme si, že může
nastat situace, kdy budeme vděčni za trochu vody na
pití, vaření a nezbytné hygienické úkony. Z vlastní
zkušenosti (naše rodina si celých 55 let dovážela vodu
v hrncích a kbelíkách od koryta) mohu potvrdit, že to
není žádný med čistit si zuby s jedním malým hrníčkem vody, mýt se v parném létě pouze v umývadle a
nádobí šmudlat v umaštěné vodě ve škopku. Všichni
jsme si na ten luxus – otočit kohoutkem – velmi rychle
zvykli a zapomínáme, že to nemusí být samozřejmostí.
Problémem nedostatku vody se konečně začínají zaobírat i politici. Chystají se dotace na zadržování vody ve
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volné krajině, na budování retenčních nádrží atd. Rádi
bychom některé z těchto možností využili, proto chystáme v rámci plnění jednoho z bodů Strategického
dokumentu rozvoje obce na roky 2017 – 2021/2 připravit pro další zastupitelstvo projekty na úpravy malých vodních ploch v obci, tj. „louže“ naproti Pokorným a požární nádrže pod horní zastávkou.
Strategický dokument rozvoje obce
bude dokončen do konce prázdnin a schválen na
některém z podzimních zasedání zastupitelstva. Prostřednictvím Pramínku jsme občany i chalupáře požádali o vyplnění anonymního dotazníku, abychom mohli
do dokumentu zapracovat i návrhy a nápady občanů.
Vždyť kdo jiný by měl o dalším osudu, vzhledu, vybavenosti a rozvoji obce rozhodovat, než ten, kdo tu žije
nebo chalupaří. Jsem asi naivní, když jsem si myslela,
že se nám vrátí alespoň tolik vyplněných dotazníků
jako v případě, kdy jsme občany žádali o názor, co
provést s bývalou školou. Tehdy přišlo snad ke stovce
odpovědí. Teď se nám vrátily vyplněné 2 (slovy: dva)
dotazníky. Je to smutné a pro mě osobně značně demotivující cokoli tady v obci dalšího dělat nebo něco plánovat. Pro koho? Vždyť na tom nikomu nezáleží.
Jeden z dotazníků volá po zlepšení spolkové činnosti. Ale to přece není v kompetenci obce. Lidi sami
musí mít potřebu se spolčovat (v tom dobrém slova
smyslu): podle svých profesí a zájmů. Vždyť i v naší
obci býval spolek zahrádkářů, chovatelů, ochotnický divadelní spolek, spolek
včelařů, myslivců, dobrovolní hasiči.
Tyto spolky kromě své hlavní činnosti
(tj. předávání si zkušeností a třeba
drobné obchodní činnosti) pořádaly
výstavy, plesy, divadelní představení,
akce pro mládež. A sdružovali se dobrovolně, bez požehnání a dohledu obce.
V naší vesnici existuje pouze jeden jediný spolek, ten,
který vydává tento časopis. Mnohokrát jsme zvali a
vyzývali občany, aby se k nám přidali, aby s námi přišli posedět, popovídat, pomoci s příspěvky do časopisu
nebo s organizací nějaké akce. Nepřišel nikdo. Kde jste
vy všichni, kteří po straně kritizujete, co se dělá špatně.
Proč nepřijdete a neukážete nám, jak je to správně.
Ono být kritikem, být v opozici je vždycky tak nějak
jednodušší. A hlavně – nevyžaduje to nést jakoukoli
odpovědnost za své jednání a svá rozhodnutí. A v tom
to právě vězí. Nezodpovědnost, neschopnost, neochota,
malost. Jak už před více než sto lety napsal český klasik Svatopluk Čech: „Sláb jenom ten, kdo v sebe
ztratil víru, a malý ten, kdo zná jen malý cíl“. Proto
najděte odvahu, ctižádost, vyjděte ze svých ulit, opusťte záři počítačů a televizních obrazovek a rozhodujte o
sobě, o svém okolí a o své zemi sami. Než vás předeběhne někdo jiný. I přesto chci stále doufat
v pravdivost slov klasika Senecy: „Per aspera ad astra“ – „Přes svízele ke hvězdám.“
Jasnou letní oblohu vám všem přeje
Ing. Pavlína Kaprasová, starostka

PODLÍKOVY RECEPTY
Zelné chlebové placky
Množství je na dva plechy placek. Placky jsou nadýchané, příjemně voňavé a dost syté. Pokud nečekáte
velkou rodinu, pak vše dělte dvěma.
Stačí totiž jen 8-10 kousků.
Tak si připravte:
230 ml vody
6 lžic oleje
400 g dobře
vymačkaného
krájeného kysaného zelí
2 lžičky cukru
2 lžičky kmínu
2 lžičky soli
100 g drobně krájeného uzeného masa nebo anglické
slaniny
80 g žitné chlebové mouky
200 g pšeničné chlebové mouky
320 g hladké mouky
20 g droždí
Tři druhy mouky jsou pro opravdové fajnšmekry. Vy
prostě smíchejte chlebovou mouku s hladkou a je to.
Postup přípravy receptu:
Suroviny dáme do pekárny (tekuté, pak tuhé a sypké) a
použijeme program Těsto. Pro ty, kteří jsou pro tradiční hňoucání, tak ti vědí, jak správně těsto propracovat.
Pěkně rukou, vařečkou a podbírat tak, aby se do těsta
dostal vzduch.
Vykynuté těsto vytáhneme na pomoučenou plochu,
lehce propracujeme, rozdělíme na 16-20 kousků (nebo
jen 10) a každý z nich pomoučenými prsty na plechu
roztlačíme do placky.
Necháme ještě chvilku nakynout,
potřeme vejcem, sypneme hrubozrnnou solí a celým kmínem a
upečeme (200°C/asi 15minut).

BAČALKY PŘIVÍTAJÍ HVĚZDY
STŘÍBRNÉHO PLÁTNA
aneb chystáme se na Filmový festival Bačalky 2016
Zdá se vám to nemožné? Nám zprvu také, ale čím
více jsme se do svých představ a snů nořili, tím reálnější podobu naše vize získává. Proč by měly mít privilegium pořádat filmové festivaly jen velké metropole či
lázeňská města. Jsou Bačalky snad něco méně než Karlovy Vary, Cannes, Benátky či Berlín. Ať si mají svoje
Zlaté medvědy a Křišťálové globy. My budeme mít
svého Bílého skopce!
Rudý koberec, po kterém zlehka našlapávají ultra
štíhlé nožky Julie Roberts; nevtíravě nás ovane vůně
aftershave Mela Gibsona; trochu jiný odér vydává bábi
Škopková z Hoštic; agent 007 švihácky mrkne na „na
ostro“ oděnou Sheron; Otík si stále rovná uši ohromnými sluchátky; Fred Aster z legrace zastepuje; starý
dobrý Charlie zamává hůlkou; doktor Štrosmajer vystřihne vtipnou poznámku na adresu sestry Huňkové;
Libuška-Popelka – áááách, zas je tak krásná . . .
Vidíte, i vy jste podlehli kouzlu svých oblíbených
filmů, seriálů a hvězd stříbrného plátna. I vy se jimi
můžete na chvíli stát; obléknout se podle jejich vzoru,
nacvičit si jejich slovní repliku či grimasu a dokonce si
zasoutěžit o hezké ceny. Nic není zakázáno, vše, co je
spojeno s filmem či seriálem je povoleno, je vítáno.
Milí přátelé, chystejte již nyní svoje kostýmy či
vystoupení, abyste je v sobotu 24. července 2016
mohli na červeném koberci za pivnicí U Bači předvést. Soutěžit se bude v základních kategoriích o nejlépe trefeného herce/herečku a o nejlépe zpodobněnou
postavu (muž/žena) z filmu či seriálu. Zcela jistě najdou svoje využití i kloboučky, ve kterých jsme soutěžili v minulých letech. Letos tedy trochu jinak, ovšem
o nic méně vtipně a zajímavě. K dobré pohodě a tanci
nám v pozdním odpoledni a večer přijdou zahrát
Bakováci s bačalským bubeníkem Fandou.
Tak tedy „ať žije FFB 2016!“.

POZVÁNKY
Dětský den v Libáni – sobota 11. června 2016
Od 10.00 hodin do 19.00 hodin je na hřišti připraven pro
děti i jejich rodiče zábavný program: skákací hrady, loutkové
divadlo Martínek, sportovní soutěže, aerobic, ukázky činnosti záchranářů a hasičů – podrobně na webu Města Libáně
Festival pod Zvičinou – 15. – 19. června 2016
Na přehlídku folklórních souborů nemusíte jezdit až
do Strážnice. Stačí dojet do Lázní Bělohrad, kde se koná
festival souborů lidových písní a tanců. V neděli 19. června
je průvod městem, od 14.00 hodin společné vystoupení
všech účinkujících (soubory rovněž z Bulharska a Číny)
v zámeckém parku.
Libáňská „Hvězdná noc“ – sobota 2. července 2016
Tradiční akce s odpolední diskotékou pro děti, podvečer a
večer vystoupí Beatles Revival a Kabát Revival. Podrobněji
v Libáni na plakátech a na webu.
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KOLO ROKU – RUSALKA
V období června začínáme sklízet
první plody. Náš jídelníček je již obohacen listovou a ranou zeleninou, dozrávají
sladké jahody, šťavnaté okurky. Sklízíme
první úspěchy či neúspěchy našich jarních projektů, jak na zahrádce, tak
v práci, v oblasti našich zálib a také vztahů. Přichází první zpětné vazby ukazující, zda děláme správné kroky k naplnění
jarního projektu, anebo je třeba provést
změnu.
Síla plného léta - 21. červen až 1. srpen
V čase letního slunovratu 21. června,
kdy je nejdelší den a nejkratší noc se
můžeme dotknout toho nejhlubšího
v nás. Energie vládnoucí tomuto období
jsou jako mladá žena. Stále krásná, svůdná, svobodná, plná energie, obohacena prvními zkušenostmi z partnerských vztahů. Zná slzy radosti, ale
i bolesti. Umí již rozlišovat co je pro ni podporující
a co zraňující. V hloubce svých slz a emocí umí najít
perlu, která je v bolestných situacích skryta, cennou
zkušenost. Souzní se živlem vody. Mladá žena poznává
bohatou škálu svých emocí, které se mění spolu
s fázemi Měsíce a jejího menstruačního cyklu. A jako
voda i ona silou svých emocí hladí, osvěží, umí být
tichá a klidná, radostná. A protože v přírodě je vše
v rovnováze, jsou i dny, kdy pohlcena svými emocemi
je divoká, bouřlivá, své okolí smete či utopí. Uvědoměním si svých emocí poznává plnost života. Zároveň
poznává, že v emocích je obrovská síla, která ji a její
okolí může vyživovat, anebo ničit, pokud se je nenaučí
dostat pod kontrolu. Učí se tančit s emocemi, které
skrze její život i život jejich blízkých protékají. Poznává, že je krásné se koupat v radosti, ale že i s úctou
vyjádřený hněv, strach, žal jsou dobrými pomocníky,
často našimi ochránci a k životu patří. Ten nejkrásnější
tanec života je plný emocí pravdivě vyjádřených
s úctou k sobě i druhým.
J. Rukavičková
V slovanském kole roku jsou bohyněmi vody
Rusalka a Vltava (z germánského Wilth Ahwa – divoká řeka). S energií bohyní vody se můžeme propojit,
když cítíme, že v našem životě něco stagnuje nebo je
zamrzlé. Přivoláme si tak sílu nespoutanosti, plynutí,
očisty, zdroje života pro uvolnění emocí. V tomto období je dobré jednak vyjádřit vděčnost za vše co máme,
za plnost našeho života. Podpořit někoho, usmívat se
na druhé, vyjádřit svoje city svým nejbližším. Druhým
silným rituálem tohoto období je propuštění starých
nepříjemných prožitků z těla. Upřímným vypovídáním
se, koupelí, masáží, pláčem. V kmenových společnostech si byli vědomi, jak důležitá je vzájemná podpora
mezi ženami, ženský kruh, a též mezi muži, mužský
kruh. Vzájemné sdílení všech věkových skupin ženské
nebo mužské linie bylo léčivým procesem, podporou
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v těžkých chvílích, předáváním cenných zkušenosti, výživou. Toto období je nejvhodnější
k napojení se na přirozený zdroj lásky – vzájemnou oporu a přijetí.
V keltské tradici je toto
období
nazýváno
Litha, vládne mu bohyně Dommu. Symbolikou
je pohár přeplněný vodou, zrovna tak jako příroda je přeplněna květy,
vůněmi, růstem.
Božstva
spojovaná
s vodou: Afrodité (řecká
bohyně krásy a lásky),
Poseidon/Neptun (řecký
a římský bůh moří a oceánů), Rán (severská bohyně moří), Tiámat (babylonská žena vod), Nimue
(keltská víla z jezera), Ea (babylonský bůh umění
a moře). Mýtická a pohádková stvoření, spojovaná
s vodou: Mořská panna, Siréna, Jednorožec, Bludička.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci červnu slaví svá významná životní jubilea tito
naši spoluobčané:
Šoltysová Blažena
Radušek Josef
Kořínek Patrik
Redakce Pramínku přeje všem hezkou oslavu svého
výročí, radostný a naplněný život.

V měsíci květnu nás navždy opustily dvě ženy, jež žily
na Bačalkách, 24. května paní Marie Gospičová,
27. května paní Jarmila Kučerová.
Láska, úcta a vzpomínky zůstávají. Upřímnou soustrast
všem blízkým.

PRVOMÁJOVÉ SETKÁNÍ
NA VESELICI
„Nestarej se, co bude zítra. Raději naprav, co bylo
včera.“
Zvykli jsme si vyhledávat jako cíle svých výletů
a dovolených čím dál více vzdálenější destinace; odlehlé kouty, kam nejlépe člověk ještě nevstoupil; hledáme adrenalin; pátráme po místech s tajemstvím nebo
alespoň silným příběhem. Jsme ochotni jet až na konec
světa, riskovat zdraví a utratit nemalé částky. A přitom
stačí jen se pozorně rozhlédnout po svém nejbližším
okolí a všechny vaše touhy mohou být naplněny.
První májový den jsme přijali pozvání do míst, které je domovem ticha. Na běžných mapách jej nenajdete, nevedou k němu žádné turistické značky ani ukazatele. Mnozí denně toto místo míjíme při cestě za prací,
aniž bychom si uvědomovali, o jak vzácnou kulturní
památku se jedná. Řeč je o starém židovské hřbitovu
v obci Veselice. Je stranou veškerého dění, vede
k němu jen polní cesta a tak trochu se schovává
za domkem hrobníka, který tu kdysi bydlel. Stejně jako
obec Veselice leží na hranici mladoboleslavského
a jičínského okresu. Mrtví, kteří tu odpočívají
v 250 hrobech, však žádné hranice nerozlišovali. Jsou
tu pochovaní Židé z různých koutů kraje:
z Domousnic, z Dolního Bousova, Libáně, Bačalek,
Sobotky, Markvartic, Rožďalovic, Jičína, Běchar . . .

vřela vrátka do zcela jiného světa – světa, který má řád,
váží si člověka, ctí autority; poodkryla tajemství, jež
ukrývají židovské náhrobky a symboly na nich.
Z ohlasů na vycházku, které mi připutovaly do mailu
nebo mobilu, bylo znát, že vycházka lidi hodně „zasáhla“ v tom dobrém slova smyslu. Že Terezčina slova

v nich stále rezonují, že je návštěva židovského hřbitova nutí přemýšlet a třeba změní i jejich pohled na tento
svět. A ještě jedno pozitivum jsem zaznamenala: vzápětí po naší naučné a propagační vycházce se pochlapili i na Veselici: ke hřbitovu už vedou dvě směrové
tabule. Děkuji za náhodné poutníky i za ty, kteří
na kopečku nad Veselicí spí svůj věčný sen . . .
Pavla Kaprasová

ŠRÁMKOVA SOBOTKA SLAVÍ
ŠEDESÁTKU

Židovská obec v minulých letech věnovala nemalé
prostředky na obnovu židovských náhrobků, proto
veselický hřbitov patří k těm nejzachovalejším u nás.
Jeho vzhled je rovněž výsledkem starostlivé péče veselického občana a zastupitele pana Ďoubalíka, který se o
hřbitov vzorně stará. Přesto ale nepatří veselický hřbitůvek k vyhledávaným turistickým cílům. A to je škoda, vždyť hřbitovy (a zejména ty židovské) mnohé
naznačí o historii míst, ze kterých jsme vzešli,
a mnohdy napoví i leccos o nás samých.
Obec Bačalky ve spolupráci s o. p. s. Baševi
z Jičína proto připravila prvomájovou naučnou vycházku právě do těchto míst. Téměř sedmdesátka
účastníků (a někteří byli opravdu zdaleka) se zaujetím
vyslechla poutavé vyprávění úžasné a krásné průvodkyně – hebraistky Terezky Dubinové. Ta nám poote-

Málokterý region, málokteré městečko v českých
zemích se může pochlubit literárně-hudebním festivalem s tak dlouhou tradicí jako město Sobotka. Slavný
rodák, který propůjčil celému tomu kulturnímu klání
svoje jméno, se už šedesát let dívá ze soboteckého
hřbitova pod Humprechtem na to, jak Sobotečtí rok co
rok otevírají náruč účastníkům seminářů, autorských
čtení, literárních, rozhlasových a dramatických dílen
a spousty doprovodných kulturních akcí. Letošní jubilejní ročník má program vyšperkovaný skutečnými
perlami: Hana Maciuchová; varhaník Aleš Bárta
a vynikající trumpeťák (člen České filharmonie) Mirek
Kejmar; Igor Bareš; Hanka Kofránková coby recitátorka i rozhlasová režisérka; okouzleni Splavem nás
okouzlí slovem básník František Novotný s Luďkem
Munzarem. A závěrečná? Tou je již tradiční sobotecký
třešňový jarmark. Najděte si chvilku v těch horkých
červencových dnech, sedněte do auta nebo třeba jen
na kolo a vychutnejte si úžasnou poetickou atmosféru
Šrámkovy Sobotky.
Festival se koná od soboty 2. července do další
soboty 9. července. Podrobně o programu
na www.sramkovasobotka.cz
Pavla Kaprasová
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POZVÁNKY BAČALSKÉ

POZVÁNKY SOUSEDSKÉ

Vítání prázdnin – sobota 25. června 2016 – Bačalky

Noc kostelů v Markvarticích
pátek 10. června 2016
V rámci celorepublikového projektu bude ve večerních
hodinách přístupný (a zcela jistě velmi romanticky
květinově vyzdobený a svíčkami nasvícený) kostel
sv. Václava v Markvarticích. Pro návštěvníky je připraven kulturní program, přívětivé slovo a rovněž prohlídka v našem regionu zcela unikátní kostnice. Provází paní Romana Tomášů.

Srdečně zveme všechny bez rozdílu věku, pohlaví
i vyznání na vítání prázdnin na Bačalkách.
- od 17.00 hodin jsou připraveny zábavné hry
pro děti;
- s hudebně tanečním vystoupením se na prknech bačalského přírodního parketu představí
děti z libáňské školy;
- přivítáme nového občánka Bačalek
Tomáška Hazdru;
- vyzpovídáme a za výborné studijní výsledky
odměníme dva skoro již „dopečené“ prvňáky Kubu Laušmana a Kubu Pilaře;
- od 20.00 hodin nám přijde na kytaru zahrát
a zazpívat mladý sympatický muž p. Koníř,
ke kterému se jistě my všichni Brontosaury,
Spirituálem, Nohavicou a Plavci odkojení táborníci přidáme;
- občerstvení z udírny i vlastnoručně opečené
nad ohníčkem.
Společně na divadelní slavnosti na Kost
čtvrtek 30. června 2016
Přihlášení účastníci zájezdu na lehce erotickou divadelní hru Oscara Wilda „Jak je důležité míti Filipa“
v podání mladoboleslavského souboru vězte, že odjezd
je v 17.00 hodin od úřadovny. Jedeme dříve, abyste si
mohli případně ještě udělat malou procházku Plakánkem, občerstvit se nebo se před představením „vyblbnout“ na historických atrakcích uvnitř areálu hradu.
Sobota 24. července 2016
Filmový festival Bačalky 2016
Soutěžit se bude o nejlépe trefeného herce/herečku
a o nejlépe zpodobněnou postavu (muž/žena) z filmu
či seriálu. K dobré pohodě a tanci nám v pozdním odpoledni a večer přijdou zahrát Bakováci s bačalským
bubeníkem Fandou.

CHYSTÁME – AVÍZUJEME
Bačalské selské trhy 2016
se budou letos konat na samém sklonku prázdnin,
a to v sobotu 27. srpna 2016. Trhovcům, kupujícím
i „čumilům“ zpříjemní náladu (a zcela jistě i zvýší
tržby) až do večerních hodin hudební skupina „RUMOVÁ AFÉRA“. Tak koukejte na té zahrádce něco
pořádného vypěstovat, ať si neuděláme ostudu.
Za organizátory Pavla Kaprasová

Toto číslo vychází 3. 6. 2016. Příští vydání Pramínku plánujeme na 8.7. 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, S.Hodboď, 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: Bednářovi 500Kč, Polanečtí 100Kč, Větrovská Marie 200Kč, Šoltysová Blažena 300Kč,
??? 300Kč, Jirků Vratislav 500Kč, Šoltysová Blažena 200Kč, Šoltys Petr 100Kč.
Děkujeme za spolupráci a podporu. Vítáme vaše příspěvky, náměty a připomínky, aby Pramínek byl přínosem pro nás
pro všechny.

