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TAJEMSTVÍ STARÉ TRUHLY

HURÁ, PRÁZDNINY!

Honem si převzít vysvědčení, popadnout sbalené
tašky a frrrrr za Kč 3,50 vyrazit směr Bačalky k dědovi, později jen na chalupu. Tak to byl můj každoroční
rituál 30. června. Nevěděla jsem, co je pionýrský tábor,
jak šumí a chutná moře, jak se dovolenkuje v kempu.
Celé dva měsíce prázdnin jsem prožila tady, blízko
lesa, kam jsem chodila na houby; na Kuchyňce, kde
jsem trhala první třešně chrupky; společně s dědou
holičem navštěvovala sousedy (nebo oni chodili
k nám); každé pondělí jsem chodila do školy do kabinetu k paní Rudolfové do knihovny a vypůjčila si hafo
knížek; máchala jsem prádlo v ledové vodě u Koryta
a občas jsme se zašli podívat na „barevnou“ televizi
Tesla Color k Bohouškovi Macounovi. Zdaleka největším dobrodružstvím ale pro mě bylo šmejdit po naší
půdě. Vonělo tam seno; ve starých neckách byly uložené staré porcelánové hrnečky, vázičky a broušené
skleničky; holičské skříňky ukrývaly různé lahvičky
s rozprašovači a dědovy dopisy z jinošských let;
v moučnici jsem přehrabovala zrní pro slepice. A co
teprve stará černá truhla s petlicí! V ní byly kromě knih
o A. V. Fričovi také staré noviny, časopisy a sešity,
které si teta a mamka vytvářely a vylepovaly zajímavými obrázky hvězd jejich mládí: Fanfán Tulipán; Matuška, Helenka Vondráčková coby sedmnáctiletá brunetka; Věra Čáslavská s vyčesaným drdolem
a olympijskou
medailí
na krku; Pepíček Zíma
jako princ . . . Ty zažloutlé a lehce zatuchlé stránky
pro mě vždy voněly romantikou. Stejné pocity mám
a stejné vůně vnímám teď,
když se probírám některými
našimi
obecními
a hasičskými kronikami.
A protože je čas prázdnin, ke kterým patří i
vzpomínky na staré dobré
časy, rozhodla jsem se,
že vám v tomto čísle Pramínku něco málo z těchto
kronik
pro
potěšení
i pro poučení přinesu. Tak
pozorně čtěte, a kdyby se
vám jména, příhody lidí
a události zdály býti povědomé, vězte, že to není
náhoda . . . .
Pavla Kaprasová

Ve většině škol už před 25. červnem vládla prázdninová nálada. Tu sobotu jsme v pivnici U Bači přivítali nadcházející prázdninový čas. A jak už to tak
při bačalských akcích bývá, nejprve přišly drobné
komplikace, bouřka, silný „plavák“ – déšť který smáčel
některé až „na kost“, a pak už byla pohoda…
Potěšit nás přijely děti z libáňské základní školy –
spolužáci „našeho Šímy Krále“. Venku kralovala bouřka, a tak vystoupení dětí se přesunulo do salónku pivnice. Navzdory velkému dusnu uvnitř, malému prostoru a slabé hlasitosti hudebního doprovodu, děti nadšeně
předvedly své svižné taneční vystoupení na téma „čokoláda“. Po té dostaly občerstvení a pití, křupavé toustíky do nich jen „padaly“. Báječná parta těchto dětí
posílila naši bačalskou omladinu. Po dešti si děti mohly
již venku společně užít různé hry. Největšímu zájmu se
těšila jednoduchá „páka“- přetlačování pažemi. Ozvalo
se i „au“, jak do tohoto „zápasu“ dávaly vše. Za svou
šikovnost a snahu byly děti pak odměněny i dárky
od paní starostky. Tak bylo zase jednou kolem pivnice
příjemně rušno a veselo.
V sobotním odpoledni jsme také přivítali malého
človíčka Tomáška Hazdru, paní starostka tradičním
finančním příspěvkem a dárkem, Amálka Rukavičková
krásnými básničkami.
Pokračování na straně č. 2.

řídícího s ukazovátkem, co bude divochy posílat klečet
na hrách, alespoň zavzpomínáme, jaký to byl zážitek…
Sotva jsme přivítali letní prázdniny, oddychli si od školních „povinností“, s pohledem do kalendáře zjišťuji, že už
máme pětinu volna za sebou. Tak konec povídání o tom co
bylo a chystejte se na to, co přijde, ať si léto užijeme.
J. Rukavičková

Z KNIHY ZÁPISŮ HASIČŮ Z LIČNA

Finanční příspěvky a dárky čekaly též na naše čerstvé
prvňáčky. Kuba Pilař se na zvědavé otázky paní starostky
dobře připravil a z knížky, kterou dostal, měl velkou radost.
Další prvňáček Kuba Laušman dostal také knížku. Přišel
později, když už se kolem hemžila spousta kamarádů, a tak
se domnívám, že si v tom odpoledním mumraji s paní starostkou o škole už asi moc nepopovídal. Nelinka Preisová se
dětem postarala o diskotéku. Děti ze školy z Libáně pak své
vystoupení k oboustranné radosti předvedly ještě jednou.

1926 – první pomoc při úrazech a neštěstích při ohni
i jindy mohl by v obci poskytnouti vždy hasičský sbor,
jak to je v jeho intencích. Postrádá však dosud nejnutnějších prostředků při takových případech potřebné.
Bylo usnešeno, aby si sbor pořídil alespoň několik
obvazů, nějaké desinfekční prostředky a některé prostředky křísící – tedy takovou malou příruční lékárničku, pro níž by i opatřil nějakou praktickou koženou
tašku s řemenem. Prostuduje lékařskou knihu (kdo? –
pozn.autora), kterou vlastní a potřebné pořídí
v libáňské lékárně.
Bylo ujednáno, aby p. Haken, člen sboru, se zeptal,
co by stálo poniklování sekyrek, které zrezavěly. Pokud se týče poniklování sekyrek, oznámil p. Haken
Jos., že nelze předem určiti, co by poniklování asi stálo. Sbor se tudíž usnesl jednohlasně, aby sekyrky
p. Haken do Jičína k poniklování vzal, ať už to pak
bude tak nebo tak.
Dále bylo pojednáno o návrhu páně podvelitele
na zakoupení čepic. Usnešeno bylo: poptati se lístkem
libáňských kožišníků, zač by čepice udělali, svolati
potom schůzi členstva, na které by byly staré čepice
prohlédnuty. V té schůzi bude definitivně rozhodnuto,
budou-li čepice pořízeny nebo ne.

Pro pohodu nejen dětí, ale i rodičů, přijel zahrát
na kytaru a zazpívat pan Koníř. Potěšil nás širokým repertoárem písní. Jen mne trochu mrzelo, že někteří s hlučným
hlasem rušili ty, co chtěli poslouchat či zpívat. Chvílemi byl
ruch jak na chodbě ve škole o velké přestávce. Pro trénink
větší ohleduplnosti navrhuji příště postavit na pergolu pana

Hasičské sbory mají zachovati vždy a za každých
okolností slušnost na venek. Pořádání cvičení nočních
je velmi dobré a prospěšné. Dinamitové ohňostroje
jsou při slavnostech zakázány. Při ohni může starosta
obce neb obecní zastupitelstvo donutiti diváky k čerpání vody. Při ohni dlužno pamatovati na ústup, aby se
nestalo neštěstí. Při čerpání
vody z řeky dlužno dáti koš
proti proudu, jinak nepřijde
voda do ssavic.
Dne 28. září 1926 položen
byl základní kámen k monumentální stavbě hasičského domu na Vinohradech:
„Sami si domov zbudujme
milý, nikdo z nás nežel
oběti, dílo ať svědčí o naší
píli, památku naši posvětí;
pro nás když přijdou přátelé mladí, nechť mohou
k cíli kráčet spíš, ať mají
dům ten jako my rádi
a staví stále výš a výš!“
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1931 – bratr František Kučera žádá o úpravu hasičské
blůzy, ježto mu je malá. Měl ji už u p. Koťátka v Záhubech, ale ten ji přinesl neopravenu. Výbor sboru
usnesl se dáti bluzu k opravě k p. Havlovi do Libáně.
Když by ani tento nedovedl ji povoliti, je bratr Kučera
zmocněn opatřiti si na účet sboru bluzu novou.
1936 – jednomyslně
usneseno dalších
jiných slavností se
nezůčastniti jak
v Prodašicích tak
ve Skuřině a Košíku,
nebo nelze nám udělat rázem prohlubeň
v pokladně.
1938 – schůze přítomných 7 členů omlouvají se,
že srazu v Drahorazi se nezúčastní z ohledu na šířící se
nemoc dobytčí slintavky a kulhavky v obci a pak také,
že narukovavší členové sboru chybí, takže od slavnosti
této v době tak neklidné se upouští.
Dne 23. září 1938 vyhlášena byla presidentem republiky Dr. Eduardem Benešem mobilizace ročníku
do 40 let.

Z KNIHY PROTOKOLNÍ PRO OBEC
BAČALKY
1901 – návrh p. Matěje Křesálka byl schválen a usnešeno by každý hasič dostal 2 litry piva které se s pokladny obce zaplatí. A muzikantum při procesi navrženo dát 10 litru piva.
1906 – Lidová knihovna v Osenicich žádá o každoroční příspěvek. Žádost zamýtnuta, usnešeno ať každý si
platí kdo chce číst.
Do schůze skrze umrlčí komoru v Osenicich navržen
a zvolen p. Václav Filip.
Maršík František zdvořile žádá by jemu přidavkem
na poselné byli darovaný třešně na stromech v poli co
on užívá, usnýst se o tom zdali ano nebo né. Usneseno
třešně prodat ve veřejné dražbě a Maršikovi Františkovi, ob.poslu přidat peněžitou část 10 Korun a třešně
když bude chtít že si může ve veřejné dražbě koupit.
Protokol dne 24.listopadu 1916 při mimořádné schůzi
obecního výboru v Bačalkách za příčinou umrti J. V.
císaře a krále Frant. Josefa I. dne 21/11 v 9 hod večer
1916. Schůzi zahájil starosta s oznámenim umrti našeho nejjasnějšíhího panovníka Jeho Veličenstva císaře
a krále Fr.Jos.I. což bylo poctěno poustánim. Na to měl
ob.starosta krátkou přednášku o životě Jeho Veličenstva že se narodil roku 1830 nastoupil vládu 1848.co
vše vykonal pro blaho národu všech a národa našeho,
že dal ústavu, byla zrušena robota, opraveno soudnictvi a školstvi obce dostali samosprávu, rozkvetlo rolnictvi, prumisl a obchod (Balamucení veliké – kdosi dopsal). Že byl mírumilovný až teprve nyní že byli jsme
přivedený do války a že vláda Jeho byla vzorná a požehnanaá na konec Obecní zastupitelstvo usneslo se

na smutečnim projevu, že zastupitelstvo dovoluje si
projeviti hlubokou a nelíčenou soustrast v příčině umrti . . .. a projevuje neochvějnou loyalitu celemu panounickému rodu. Současně prosí aby slavné
c.k.Okresní hejtmanství ráčilo tento projevu smutku
a loyality předložiti kabinetní kanceláři ve Vídni, aby
tak položen byl ke stupňům trůnu jako důkaz lásky
a oddanosti.
1926 – Plat zvoníkovy stanoven ročně 100 Kč a štěpnička v Dražkách co se oře. Ponocnému zůstává nadále
plat z předešlého roku a drn pod štěpničkou.
Pořádek u studně jak následuje: studni nechat eště zavřenou a vydávat vodu jak nasleduje ráno do 6-7
v poledne do 1 hodiny a na večer od 4 – do 5 h. Dále
usnešeno Hazdrovy Františku čp. 29 podpory od obce
nedávat jelikož jej mají živyt mlady Jiraskovy.

OHLÉDNUTÍ ZA VELKOU VÁLKOU
Mohlo by se zdát, že připomenutím začátku či konce Velké války (později označované jako 1. světové
války) je veškerému vzpomínání na sto let staré události učiněno za dost. Naše redakce se snaží o to, abychom
každý rok připomenuli hrdinství a nevinnou oběť našich bačalských a ličenských spoluobčanů. Vloni
na podzim jsme všechny ty, kteří se nevrátili
ze zákopů, uctili odhalením nového pomníku pod Masarykovou lípou. Pojďme si letos zalistovat v bačalské
kronice, kterou úhledným písmem sepsal pan řídící
Josef Kopecký, pojďme se začíst, jak on líčí události
oněch dní a let.
1914: Přiblížily se dny plné rozechvění a vzrušení.
Dne 26. července, po ultimatu daném Srbsku 23. července, vyhlášena byla částečná mobilizace. Dne
28. července vypukla válka. Dojmy těchto dnů byly
po celé naší vlasti asi stejné. Lid byl překvapen. Jedinou útěchou jeho bylo, že válka brzy skončí. Rakousku
však přibývalo nepřátel a naděje na brzký konec sklamala. Lidé vlekli se s kufříky na nádraží, nesouce je
na ramenou jako kukly, v nichž se rodil neznámý osud
příštích dnů. Nebylo tu radostného povznesení, s nímž
jdou hrdinové proti nepříteli, jen slzy, zaťaté pěstě,
zamračené obličeje. A jestli mužové těšili své ženy
a děti, užívali lží, jimž sami sebe chtěli oklamat. Válka
zapouštěla kořeny hloub a hloub. Doma zůstali
jen starci, ženy a děti. A vojsku odváděni též koně
a rekvirován dobytek. Nařízeno bylo, aby byly v obcích
zřizovány isolační místnosti. Zde byl navržen domek
p. Obsta čp. 84. Začaly sbírky na raněné. Obecním
úřadem bylo zasláno 25,- K. Den po dnu ubíhal, válka
nepřestávala. Počal se jeviti nedostatek životních potřeb a drahota. Lidé dělali zásoby ve všem, i stříbrné
peníze ukrývali. Musely býti raženy a tištěny peníze
válečné (železné 2-haléře a 20-haléře a papírové koruny, které lid nazýval „můrkami“). Nastaly rekvisice
nejprve obilí, pak zvonů, kovů a jiného. Děti ve školách
vyráběly pro vojáky nátepničky, ponožky, z novinového
papíru podešve, sbíraly malinové, ostružinové a jaho-3-

dové listy na čaj. Nastala zima a s ní první válečné
vánoce – svátky radostné. Jaký byl „Štědrý večer“ jak
doma, tak v poli (na bojišti), těžko líčit.
1918: v tomto roce dostoupila válka vrcholu. Pátý
rok se válčilo, pátý rok prolévána krev. Hlad, bída,
utrpení a rekvisice byly nemilosrdné. Všeho byl nedostatek, jen chlebenek, cukřenek, mýdlenek a jiných –
enek bylo dosti. V únoru 1918 bylo vydáno 62 chlebenek. Vydávány byly jen pro nesamozásobitele. V březnu
zrekvírováno bylo 11 kusů dobytka. Maximální cena
mléka byla 50 h, tvarohu 2 K. Nařízeno
bylo sbírat kosti. Ze zabitých vepřů muselo se odváděti maso a sádlo. Rekvirovány byly kovy, které se musely odvést
do 15. března rekvisiční komisi do Libáně. Zrekvirován byl také obecní zvonek
vážící 42 ½ kg. Bylo zaň zaplaceno 170
K. Sbírku na nový zvonek provedl V.
Matějů a V. Filip. Vynesla 286 K 96 h.
Koupen byl jako náhrada zvonek „Ocelit“ od Jana Pujmana z Nového Ranska
v r. 1919. V březnu bylo též dodáno 5 kg
másla a 15 ½ kg sádla. Moučná dávka
činila 500 g a byla dne 3. III. pro nemocné zvýšena na 625 g. Předepsaný
kontingent sena 1485 kg nebyl dodán.
Rekvirovány byly i součástky ke stáčení
piva a pivní vedení. Dne 20. června zakázáno bylo přechovávat a rozširovat
podobizny Lenina a Trockého. Dne 7. 7.
zavedeny byly bezmasé dny, úterý a pátek.
Kdo zažil toto trýznění, nikdy naň nezapomene;
kdo nezažil, budiž mu těchto několik řádků výstrahou.
Kdo netrpěl doma, ještě horší muka trpěl v poli.
Jako invalidé vrátili se z pole:
Bohumil Jírovec, cihlář z č. 69, Štěpán Gärtner,
dělník č. 12, František Gärtner, obchodník č.44, Jan
Škaloud, zednický pomocník č. 78 aj.
Jako ruští zajatci vrátili se: Jan Vojtíšek, naroz.
1876, Josef Matohlína, naroz. 1875, Engelbert Hakl,
nar. 1877, Josef Limr, nar. 1896, František Hazdra,
nar. 1892, Josef Srazil, V. Maršík.
Jako ruští legionáři vrátili se:
František Škaloud, František Boček, František Kobera.
Jako francouzští legionáři vrátili se:
František Mikolášek, František Prskavec
Jako italští domobranci vrátili se:
František Zapadlík (dědeček naší čestné občanky
paní Vladimíry Gebhartové-pozn.redakce), František
Vojtíšek, Václav Eršil, Josef Blažek.
Další, kteří se vrátili jako legionáři či domobranci:
Václav Drbohlav, František Macoun, Václav Vaněk,
František Bartoníček, Václav Blažek.
V boji padli: František Mikolášek, zedník č. 59,
sloužil u střeleckého pluku č. 11, 8. setnina, 3.četa.
Zemřel 4. září 1915 u „Korita“ poblíže Lucku v Rusku;
Miroslav Mikolášek, obchodní příručí, č. 25, zemřel
v Selzu v Rusku dne 29. června 1916; Josef Matějů,
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zemřel 16. července 1916; Antonín Jirásko; Alois Drbohlav, mistr sedlářský, zemřel 13. června 1918 v polní
nemocnici. Pokoj Vám!
Hrdinové návrátivší se ze zajetí či jako legionáři
a jejich památka nebyla ovšem vždy důstojně zachována. Dokladem je část pamětní desky Josefa Matohlíny,
jehož památeční deska visela ve vchodu naší školy
společně s deskami padlých. Letos na jaře její torzo
objevily děti při hledání pokladu v lese pod školou.
Komu a kdy asi ve vchodu překážela . . . ?
Z kroniky Bačalek vybrala Pavla Kaprasová

CHOĎTE BOSI...
Co by měl vědět nejen kulhající prezident Zeman:
Cukrovku, selhání ledvin a chronické záněty skvěle
léčí nová metoda, která je stará tisíce let. Mohou za to
boty? Erika Hájková informuje o jedinečné metodě
uzdravování, k níž potřebuje pacient jediného lékaře,
většího než my všichni. Ještě před sto a více lety bylo
i u nás docela běžné, že chudší vrstvy chodily v létě –
či dokonce i v zimě – bosky. V tomto ohledu to vypadá, že jsme opravdu „pokročili“: Dnes si boty může
dovolit každý. Jenže to není taková výhra, jak si většinou myslíme. Je sice dobré, když nás nezebou nohy,
jenže chodit neustále obutý není, jak vyplývá
z výsledků nových i starších výzkumů a klinické praxe,
tak docela zdravé. Jedním z velkých moderních zdravotních „objevů“ totiž je fakt, že ke svému životu
a zdraví nejen svého srdce a cév potřebujeme – přímý
kontakt se zemí.
Kardiochirurg žasne: Země vyléčila diabetes
Polský kardiolog Karol Sokal a jeho syn Pawel,
specializující se na neurochirugii, aktivně zkoumají
a dokumentují různé účinky „uzemnění“ již více než
dvacet let. Ve své praxi jej vyzkoušeli na stovkách
pacientů, včetně mnoha, trpících diabetem. Na dobré
výsledky této praxe poukázali ve studii z roku 2011.

„Některým pacientům jsme dokázali úplně vysadit
inzulín, protože jim krevní cukr klesl jen na základě
bosých procházek v trávě,“ říkají otec a syn Sokalové.
„Dokonce se ukázalo, že v některých případech kombinace léků a uzemňování vedla k tomu, že inzulín
poklesl příliš. Je to docela těžké, říci „běžnému“ pacientovi, že už ty léky na cukrovku nemusí brát, protože
stačí chodit bosky – ale přesně to jsme zjistili. A neplatí to jen v případě cukrovky. U ní samozřejmě záleží
hodně na tom, o jaký typ a jakou závažnost se jedná,
nedoporučoval bych to plošně a bez konzultace s lékařem. Ale některým pacientům, kteří polykali léky proti
diabetu, jsme je úplně vysadili.“ Jak dodává: „Naše
experimenty ukázaly, že již pobyt
v „uzemnění“ po tři dny a dvě noci u některých pacientů znamenal pokles hladiny
glukózy v krvi. Zatím jsme však měli
na testy jen dvanáct dobrovolníků, z nichž
polovinu tvořila kontrolní skupina, která
uzemněná nebyla. Potřebujeme další výzkumy na to, abychom dokázali – možná
– změřit, jak dlouhý pobyt komu stačí,
aby mohl vysadit léky. Dost možná, že k tomu někomu
budou stačit tři noci.“
Chcete lepší imunitu? Choďte bosi!
Americký lékař Stephen T. Sinatra, který se uzemnění rovněž věnuje, tvrdí, že za zlepšením stavu diabetiků mimo jiné stojí silné protizánětlivé působení
„groundingu“, jak se uzemňování anglicky nazývá.
Jeho závěry také znamenají, že „vedlejším produktem“
chození bosky je lepší imunita a hojení ran. Dalším
pozitivním účinkem je vliv na činnost srdce a krevní
oběh. Již po několika minutách je možné pozorovat,
jak se upravuje krevní oběh, a nohy se prokrvují. Jako
by se „protrhla přehrada“ dlouho zadržované energie,
která náhle proudí do nohou.
O co jde? Princip je skutečně prostinký. Naše tělo,
tvořené z většiny vodou a minerály, výborně vodí.
Země má samozřejmě elektrický potenciál – a ten,
ve formě proudu elektronů (jinak řečeno slaboulinkého
stejnosměrného elektrického proudu), přechází
do buněk lidského těla, pokud není tělo od „Matičky
Země“ odděleno gumou nebo jiným špatně vodivým
materiálem.
Uzemnění „diabetické nohy"
Potom nepřekvapí, že „uzemňování“ je zjevně dobrým lékem i na diabetickou neuropatii, tedy poruch
nervových funkcí u diabetiků, vedoucích spolu se špatným prokrvením končetin ke vzniku nechvalně proslulé „diabetické nohy“ plné vředů a gangrény. Diabetikům s tímto postižením umí pomáhat různé alternativní
směry léčby (především má v této souvislosti skvělé
výsledky homeopatie), ale klasická medicína léčí „diabetické nohy“ spíše paliativně, tedy ulevuje, amputuje,
atd. „Uzemnění“ by proto mohlo být důležitým podpůrným činitelem pro účinnou léčbu.
Jak dosvědčuje i doktor David Richards, rodinný
lékař z Nového Jižního Walesu: „Jsem rodinným lékařem už přes třicet let a nikdy jsem neměl prostředek,

jak doopravdy pomoci při diabetické neuropatii. Žádný
doktor vám v tomhle směru nic moc nenabídne. Můžete zuby nehty držet hladinu krevního cukru v normě.
Ale cit v nohou vám to nevrátí. Jenže když jsem začal
pracovat s uzemněním, všechno se diametrálně změnilo. Už po jedné hodině konzultace s nohama „uzemněnýma“ speciálním přístrojem, který jsem pacientce
připnul na plosky chodidel, se jedna má klientka ozvala, že cítí nohy. Nevěděl jsem, že je měla necitlivé,
to mi nikdy neřekla, udělal jsem to původně z jiných
důvodů. Od té doby takovou proceduru s diabetiky
dělám standardně, ať si na potíže s citlivostí končetin
stěžují, nebo ne. Vyléčil jsem i mnohem těžší případy.
A nejen diabetu. Lidé se selhávajícími
ledvinami se začínají náhle uzdravovat.
A je jen jeden z mnoha. ‚Vyléčil‘ jsem
nervy i dámě, která téměř třicet let
po operaci páteře vláčela za sebou ‚svou
mrtvou nohu‘, jak jí říkala. Nemohla hýbat prsty ani chodidlem. A teď může.
Jen proto, že se důkladně uzemnila.
Prostě jděte ven...
Výčet „zázračných uzdravení“ by mohl pokračovat
téměř do nekonečna. Mnoho lékařů, podobně jako
dr. Richards, vsází na speciální „udělátka“, která pacienta uzemní. Prodávají se i zvláštní matrace, protože
spánek „v uzemnění“ je údajně vůbec tím nejlepším,
co pro sebe může člověk učinit. Taková „hejblátka“
mohou diabetikům i jiným těžce nemocným lidem
velmi pomoci. Ale rozhodně nejsou jedinou cestou
k „uzemnění“. Dost možná stačí docela málo: po dlouhé době se zase po ránu projít bosýma nohama v orosené trávě. Ta totiž ze zkušenosti nejlépe vodí. Není
špatné udělat si z toho zvyk: chvilku času jen pro sebe.
Nebo ještě důkladněji: vyrazit do přírody a zdřímnout
si ve spacáku „pod širákem“ na zemi.
Zdroj: http://www.sedesatka.cz/chodte-bosi-

REKLAMA
„Kdybych měl v kapse poslední dolar, utratil bych
ho za reklamu.“ To jsou slova pana Forda.
To asi platilo v dobách technického rozvoje
a hledání. Dnes mě připadá, že reklama je jednak dobré
živobytí pro reklamní agentury, noviny a televizní
a radiové vysílání. Nakonec komerční televize je živa
pouze z reklamy.
Mně reklama vadí.
Všude ve zmíněných médiích, na billboardech, které navíc ohrožují bezpečnost dopravy. Reklama se
vtíravě dostává všude, na oblečení, na stadiony
a do sportu vůbec. Sport díky reklamě už není o soutěžení ve sportovních disciplínách, ale o penězích sponzorů, kteří se sportem nemají pranic společného. Reklama je prostě všude.
Nikdy jsem neměl pocit, že si mám koupit něco,
co se nabízí v prostoduchých reklamních spotech. Můj
děda živnostník říkával, „dobrý výrobek se prodá
sám“.
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Dnešní člověk chce být klamán, chce být manipulován, aniž by o tom měl sebemenší tušení. Podléhá tlaku
medií a podprahové reklamě. Bohužel peníze vynaložené na reklamu se stejně projeví v ceně výrobku, takže si zákazník přihlouplou reklamu ještě sám zaplatí.
Druhotně se ničí lesy a papír se většinou už zpětně
neobjeví k dalšímu zpracování ve sběrnách. Reklama
na – sbírejte papír, chráníte naše lesy – se do dnešní
doby nehodí. Když se projdete městem, tak vidíte,
že poštovní schránky mají viditelně napsané varování
„prosím nevhazujte reklamní letáky“! Přesto se tisknou
lživé texty o výhodách a nadívají se jimi poštovní
a jiné schránky.
Slávek z Bačalek Zeler

PODLÍKOVY RECEPTY
A je tady další chytrý nápad od Poldíka. Čekáte
návštěvu? Nebo rádi mlsáte při sledování televize?
Pak doporučuji připravit si vlastní křupavé tyčinky,
které jsou chutné a bez zbytečného tuku. Jak na to?
Připravte si:
250 g hladké mouky a trochu
navíc na pomoučení
10 g čerstvého droždí
150 ml vlažné vody
1 lžíce olivového oleje
¾ lžičky soli
1 lžíce najemno nasekaných lístků čerstvého rozmarýnu
Postup:
Do mísy si prosejeme hladkou mouku, kterou dobře
promícháme se solí a nasekaným rozmarýnem.
Ve vlažné vodě si rozmícháme droždí. Jakmile se
na hladině začnou tvořit bublinky (cca 5 minut), přilijeme k drožďové směsi olivový olej a za postupného
přilévání k hladké mouce vypracujeme hladké a vláčné
těsto. Z něj vytvarujeme kouli, kterou dáme do mísy,
zakryjeme ji potravinářskou fólií a necháme ji kynout
při pokojové teplotě do zdvojnásobení velikosti (60-90
minut).
Troubu si předehřejeme na 230 °C. Vykynuté těsto
vyklopíme na pomoučenou pracovní plochu a vyválíme
z něj obdélník o tloušťce 5 mm. Hladkým rádýlkem ho
rozkrájíme na 5 mm silné proužky, které pokládáme na
plech vyložený pečícím papírem, zakryjeme je potravinářskou fólií a necháme je 30 minut kynout při pokojové teplotě. Pečeme v předehřáté troubě dozlatova
(10-15 minut). Správně upečené grissini musí při rozlomení křupnout. Upečené grissini necháme vychladnout na mřížce.
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PRECLÍKY JAKO DECH
Od vánočního času mám od paní Rampasové recept
na preclíky, které připravuje na vesnické akce a řadě
lidiček velmi chutnaly. Jsou opravdu jako dech, jen se
v puse rozplývají. Říkala jsem si, že než začnou „grilovačky“ tak je zveřejníme. Čas utekl, už jsem chtěla toto
číslo Pramínku uzavřít, neb mám pracovní a maminkovské povinnosti. Ale tu mne napadlo, že přeci jen
ještě seberu sílu a vložím recept na preclíky. Alespoň
můžete vyzkoušet takový malý kulinářský duel. Zda
vaši chuť přivedou k blaženosti Poldíkovy grissini
italského původu, anebo složíte hold receptu českých
kyprých hospodyň.
Možná to znáte. Máte recept na buchty od své babičky, ale tak jako ona je nikdy nevytvoříte. Důležitou
ingrediencí je láska. Láska, s kterou pokrm připravujeme. A tak, ikdyž třeba nejste babička, a ikdyž vás
vaření až tak nebaví, ale máte chuť recept vyzkoušet,
představte si, že preclíčky tvoříte pro někoho, koho
máte velmi rádi, chcete jej potěšit, chcete si udělat
slavnostní chvíli…S takovýmto naladěním se Vám
povede řada věcí. A protože v kuchařských postupech
jsou někdy malé, ale obrovsky důležité fígle aby se dílo
zdařilo, uvedu Vám výrobu preclíků podrobně, tak jak
mi ji předala paní Rampasová. Sama má recept od své
tety, která byla vynikající kuchařkou.
J.Rukavičková
Na těsto:
1 žloutek
½ kg polohrubé mouky
30g droždí
(na dvojnásobnou dávku stačí 1 kostka droždí)
180g tuku
( ½ HERA
a ½ škvarky mleté nebo sádlo – rozpustit)
½ čtvrtlitrového hrnku mléka na kvásek
špetka soli
Na posypání:
mák a sůl (může být hrubá)
Do mísy s moukou, ve které si
udělám dolíček, naliji vlahé mléko
a rozdrobím droždí. Rozmíchám na řídkou kašičku
a pod utěrkou nechám kvásek kynout. Pak dám žloutek, sůl, rozpuštěnou vlahou HERU a mleté škvarky
(může být i sádlo), zamíchám a rukou vypracuji těsto.
Dál už se těsto nenechává kynout, ale hned se tvarují
preclíky. Vyválím šišku silnou asi jako prst, nakrájím
na díly a tvaruji malá kolečka. Když je mám hotové,
namáčím v bílku (ten se nešlehá) a dám na plech vyložený pečícím papírem. Smíchám mák se solí (jen trochu soli, může být hrubá). Dvěma prsty namočenými
v bílku a směsi máku se solí preclíky „poťapkám“.
Je to rychlejší než posypat. Preclíky se v troubě musí
spíše sušit než péct. Dát doprostřed trouby vyhřáté
na 150st.C a hlídat, suší se delší dobu.

HRNÍČKOVÉ ROZJÍMÁNÍ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Prázdninové

V měsíci srpnu slaví svá významná životní jubilea tito
naši spoluobčané:

Léto budiž pochváleno, dá se tak říci. Přemýšlím
kam zařadit poslední kousek z mých hrníčků. Je totiž
nejmladší a jeho dárce mně nejmilejší. Má moderní
tvar vysokého rozevřeného kalichu s pořádným uchem,
které se hodí i pro objemnější prsty. Vyzdoben je dvěma dámami sedícími v kavárně či cukrárně.
Tak mne napadá, že to je ve své podstatě obraz
prázdninového až podzimního času, kdy naše zahrádky
jsou v plném květu a zrání a potřebují hlavně zalévání
shůry. A pokud máme boty „z toulavého telete“,
jak říkala moje babička, tak nás to rádo zanese do stínu
venkovních zahrádek kaváren či cukráren.
Často nahlédnu do pěkné knížky. Jednu jsem právě
dočetla, a z ní vám kousek předložím, protože se hodí
k tématu.
A víš, proč se lidé tak rádi setkávají právě
v kavárně a je jim u té kávičky tak dobře? No protože si
spolu s kávou vychutnávají i přítomnost. To je to hlavní, co se jim na tom líbí nejvíc, ale nevědí to. Nic jiného v tom není.
Tolik úryvek z knihy Marcelka z hor 2 od Věry Keilové. Hrníčky došly, a tak mě napadá, že pokud bude
zájem čtenářů, mohu vždy upozornit na nějakou dobrou četbu pro zimní čas. Žijte v přítomnosti, to je
i smysl přísloví „dvakrát nevstoupíš do stejné řeky“.
Jana Loudová

Rampasová Libuše
Maštálková Marie
Pelantová Šárka
Redakce Pramínku přeje všem hezkou oslavu svého
výročí, radostný a naplněný život.

Dne 13. 7. 2016 zemřel ve věku 90 let pan Antonín
Hurcik.
Láska, úcta a vzpomínky zůstávají. Upřímnou soustrast
všem blízkým.

POZVÁNKY
KDYŽ SE ŘEKNE NUMEROLOGIE,
znamená to, že se budeme zamýšlet nad významem
čísel v našem životě. Každý člověk je jedinečným tvorem, jehož datum a místo narození, jméno, povolání lze
převést na čísla nebo jejich kombinace. Ta o nás leccos
vypoví a znát jejich význam v našem životě může napomoci vyvarovat se určitého jednání, určitých lidí,
zvolit si zaměstnání atd. A koho by nezajímalo, jaký
opravdu je on sám nebo jeho blízcí.
Přijměte proto naše pozvání na setkání
s numeroložkou paní Veronikou Alžbětou Řeháčkovou, která se magií čísel zabývá již spoustu let.
Možná ve vás její slova vyvolají zájem proniknout
do tajů čísel hlouběji; určitě však přivedou každého
z nás k zamyšlení, že není vše, jak se na první pohled
zdá. V sobotu 13. srpna 2016 od 17.30 v sále pivnice
U Bači proto včas zaujměte místo, vezměte si
s sebou určitě i psací potřeby a, to se rozumí, bystrou mysl.
BAČALSKÉ SELSKÉ TRHY 2016

Nedávno mne pobavil (a plně s ním souhlasím) tento
stručný „návod na ženy“:
Pokud je žena naštvaná,
pevně ji obejměte a řekněte jí, že je krásná.
A pokud začne vrčet,
vzdalte se a házejte po ní čokoládu.
Chlapi, poraďte nám stručný „návod na muže“!
J. Rukavičková

Již po šesté opanují prostranství kolem pivnice U Bači
všichni ti, kteří si chtějí zahrát na výrobce, pěstitele,
chovatele, prodejce a vybíravé kupující. Co po těch
letech dodat? Očekáváme skalní prodavače z řad našich občanů a chalupářů, možná nás navštíví pro potěchu pánů i dam historická Pragovka s retroposádkou
a určitě k dobré pohodě od odpoledních hodin až do
večera zahraje a zazpívá RUMOVÁ AFÉRA. Nezapomeňte, poslední prázdninová sobota 27. srpna
2016 od 14.00 hodin je naše jarmareční. A určitě dejte
vědět i svým přátelům a známým, že na Bačalkách
bude zase legrace.
-7-

POZVÁNKY
KDYŽ SE ŘEKNE
NUMEROLOGIE,
V sobotu 13. srpna 2016
od 17.30 v sále pivnice
U Bači setkání
s numeroložkou
paní Veronikou
Alžbětou Řeháčkovou,
s sebou psací potřeby.
BAČALSKÉ
SELSKÉ TRHY 2016
Poslední prázdninová
sobota 27. srpna
2016 od 14.00 hodin
je naše jarmareční.
K dobré pohodě
od odpoledních hodin
až do večera zahraje
a zazpívá RUMOVÁ AFÉRA.
Možná nás navštíví
pro potěchu
historická
Pragovka
s retroposádkou.
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Děkujeme za spolupráci a podporu. Vítáme vaše příspěvky, náměty a připomínky, aby Pramínek byl přínosem pro nás
pro všechny.

