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ŠTĚDROVEČERNÍ OBRÁZEK
Dnes štědrý večer mrazivý a tmavý,
do oken vítr bije divoce;
manželé mladí, stále usměvaví
jak šťastné děti tulí k sobě hlavy
a slaví spolu první Vánoce.
Mráz na sklu oken divné květy kreslí,
jak chtěl by vyzdobiti blaha kout…
Proč v jizbě teď dvě hlavy v dumách klesly
a do dvou duší jaké sny se snesly,
ó dobře mohl bych já uhodnout!
Teď jistě blažení ti samotáři,
tak náhle zamyšleni hluboce,
sní o jakési drobné, dětské tváři,
o lesním stromku, hračkách, světel záři –
tři pospolu jak slaví Vánoce.
Emanuel Čenkov: Z mého alba (1889)

VÁNOČNÍ POHÁDKA
O KOUZELNÝCH SÁŇKÁCH
Daleko za Polárním kruhem žil čaroděj Famosino.
Mezi lidmi byl oblíbený pro svoji dobrosrdečnost –
svého kouzelného umění užíval výhradně pro dobro
lidí. Přesto se jeho sláva nerozlétla do celého světa.
I konání v dobrém úmyslu se totiž může minout
úspěchem, a Famosino to za svou třísetletou kariéru
věděl lépe než kdo jiný.
Třeba ty sáňky. Famosino dlouhou dobu pozoroval ztrhané eskymácké ženy, jak se brodí hlubokým
sněhem několik mil na trh, vlekouce za sebou pytle
s rybami. Litoval muže, kteří vyráželi na lov až
k moři a cestou zpátky se raději ze svahů kutáleli,
než aby se vyčerpávali chůzí v obtížném terénu. Celé
dny se Famosino radil s kouzelnými knihami, severskými bohy i ledními skřítky a nakonec sestrojil nesmírně užitečnou věc: na dvě povoskovaná prkýnka
připevnil sedátko a řidítka a tajným zaklínadlem sáně
oživil. Z řidítek vykoukly dvě zvědavé oči. Pod nimi
se zazubila ústa.
„Že tady ale máte zimu,“ zajektaly sáňky.
„Však se zahřejete,“ zasmál se Famosino a pustil
sáně ze svahu, aby dojely přímo do eskymácké osady.
Lidé vzdali čaroději hold a s jásotem začali na sáně
nakládat zboží, které mělo putovat na trh.
„Fuj,“ ušklíbly se sáňky. „Cítím rybinu.“
A začaly ze sebe náklad shazovat. Když je chtěl
jeden z Eskymáků přidržet, koply ho do kolene. Využily všeobecného překvapení a ujížděly pryč. Eskymáci vyrazili za nimi, ale vysoký sníh jim pronásledování znemožnil.
Na vrcholu kopce nad osadou stál čaroděj Famosino a smutně shlížel dolů.
„Neumím kouzlit,“ povzdychl si.
Kde se vzala, tu se vzala stařena v otrhaných hadrech.
„Ale umíš,“ řekla. „Jen jsi jim dal moc svobody.“
Když viděla, že se Famosino propadl do ještě
hlubšího smutku, dodala: „Nic si z toho nedělej. Tuhle chybu udělali i významnější stvořitelé.“
„Kdoví, kam dojedou,“ vzdychl čaroděj. „Někde
si otevřou pusu a lidi je rozštípají na otop.“
Stařena chvíli přemýšlela.
„Já na ně dohlédnu,“ ujistila nakonec čaroděje
a zmizela.
„Okamžik,“ napadlo starého muže, „kdo vlastně
jsi?“ Odpovědi se ale nedočkal.
Pokračování na straně č. 5.

AKTUÁLNĚ Z ÚŘADOVNY ANEB
SILVESTROVSKÁ JÍZDA ZAČÍNÁ
Zasedali jsme, nepohádali jsme se a ještě jsme se
zasmáli
Tak bychom směle mohli ve zkratce charakterizovat poslední zasedání zastupitelstva naší obce, které
proběhlo v pondělí 18. prosince. Mnohdy byla nálada
tak veselá, že zasedání nabíralo ráz přímo silvestrovský. Litovat mohou všichni, kdo nepřišli, a budiž jim
následující krátký popis pozvánkou na příště.
Po mírně opožděném začátku způsobeném nedorozuměním při výběru vodného, jsme
zvolili navrhovatele, kteří na všechny přítomné občany vrhali ty nejkrásnější úsměvy. Zejména pak Lukáš
Nešněra, jenž se mohl zcela nepochybně poměřovat s Alainem Delonem z nedělně reprízovaných Tří
mužů na zabití. Jeho zbraní ovšem
nejsou ostré lokty, ale (ne)vycvičený
vlkopes Fram, který s oblibou hudebně doprovází hlášení místního rozhlasu. Ó, věřte, že i
ověřovatelé zápisu věřili všemu, co se dále projednávalo. Papír snese všechno, ale slovo vyřčené už zpátky nikdo nevezme.
S radostí jsme vyslechli zprávy o tom, jak se nám
podařilo obohatit naši skromnou vesnickou kasičku
o pražské groše v podobě dotace na opravu cesty
na Malé Straně. Rovněž bouřlivým rykem občané
přijali informaci, že jičínští policisté již ořezávají
tužky, aby nám mohli vypsat souhlas s umístěním
dopravní značky zákaz vjezdu všech vozidel nad
3,5 t tamtéž. Ani zvýšení odměn některým funkcionářům obce, ani navrhovaná cena vodného pro příští
rok nepřidaly do tváří přítomných žádné vrásky, neboť vodné, jakož i poplatek za svoz komunálního
odpadu zůstávají na stejné úrovni jako vloni.
Jupíííí. Jak budeme odpad třídit, tak budeme i žít
a budeme se dobře mít. Vždyť za rok 2017 jsme
za vytříděný odpad dostali zpět do obecní kasy skoro
pětatřicet tisíc.
Rozpočet na rok 2018, zejména jeho výdajová
stránka v paragrafu Komunální rozvoj – úprava nově
vzniklého prostranství pod pivnicí – na sebe strhla
pozornost všech přítomných, když z úst Fandy Pažouta padnul návrh vytvořit uprostřed „parčík lásky“, kde by za mírný poplatek (a tedy přínos
do obecní kasy) našli útočiště zdejší i přespolní milenci. Jak je vidět, téma lásky vůbec nesouvisí
s věkem, hle, co se honí hlavou, jíž zdobí stříbrné
skráně. Františkův návrh (promiň, Fando ) byl
z odůvodněných obav, že místo lásky by remízek
sloužil jiným lidským potřebám, zavržen. Místo toho
bačalská „kočičí máma“ Šárka Hošková (kvůli zasedání na chvíli opustila nedávno do kravína vyhozená
koťátka Koblížka a Micinku) navrhla, abychom
okraj prostranství opticky oddělili od ostatních
soukromých ploch tradičními (rozuměj staročes-2-

kými) ovocnými dřevinami, jako jsou například
kdouloň, mišpule, semotamo švestka, hrušeň či jablůňka (podle toho, co se nejvíce pije); to se rozumí,
že ne zákrsky, ale pořádně vysoké stromy s rozlehlou
korunou, jako je pamatují naše babičky.
Aby se mohl k tomuto návrhu vyjádřit každý
občan, rozhodli jsme se využít vaší ctěné přítomnosti
u prezidentských voleb a oslovit vás na místě anketou, jaký strom, odrůda by se měl zasadit. Až bude
seznam sepsán, přislíbily naše dvě kopretinky Lenka a Adamka, že zpracují malý projekt, kam co
zasadit, aby stromy plnily nejen funkci ekonomickou
(zdroj ovoce pro další tekuté zpracování), ale také
krajinotvornou.
V radostném pivním opojení přijali občané zprávu,
že konečně budou od května
jejich osobní data evropsky
ochráněna tím, že si na úřad
dokoupíme
uzamykatelné
skříňky a před vchod si čas
od času půjčíme Lukášova
Frama, čímž zamezíme šíření
intimních zpráv ze života prostého venkovského lidu,
jež se na úřadě ovšem dovídáme jako poslední,
když už je zase všechno jinak. A abychom měli vše
„ex lege“, budeme si platit pověřence, kterého každá
ze šesti tisíc obcí v republice musí mít, aniž by se
v tuto chvíli v republice pohyboval alespoň v počtu
jednoho kusu. Než takového pověřence najdeme,
zapotíme se jako vachmeister z putimské četnické
stanice, když hledal placeného „imformátora“ a za tři
krejcary sehnal Josefa Vyskočila alias Pepka Vyskoče.
Nu což, na nesmysly v příkazech z vyšších míst
už jsme si za ta léta zvykli. Stejně jako ve Švejkovi
se řadoví vojáci podivovali nad logikou některých
rozkazů řkouc: „pan generál se asi zbláznil“, tutéž
replikou odpověděli starostové náměstkovi ministra
vnitra, jehož jméno je ozdobeno množstvím titulů
před i za, na jeho pokyn posadit jako zapisovatele
u nadcházejících prezidentských a všech dalších
voleb úředníka z úřadu (kolik obcí ho má?), nebo vysokoškoláka, nebo úředníka z kraje nebo jinou
ve volbách zběhlou osobu, bo to je zárukou, že je
to člověk kvalitní a odpovědný a napadne ho, že by
měl volební lístek také otočit na druhou stranu,
když už tam jsou jednou všichni ti politikyžádostiví
uchazeči napsáni včetně věku a jejich povolání (není
to náhodou porušování zákona o ochraně osobních
údajů???).
No a jak to tedy v lednu bude, až se bude volit
ten vrchní velitel o(d)zbrojených sil? Zkrátka
a dobře obdržíte během prvního možná mrazivého
(pozor: mráz přichází z Kremlu) lednového týdne
do svých poštovních schránek obálku, v níž bude
celkem 9 volebních lístků a „teď, babo raď!“;
máte-li papouška v domě, necháte ho zobákem vybrat
z té elity národa a s tímto jménem pošupajdíte
12. nebo 13. ledna do pivnice, abyste svůj hlas

svěřili volební urně. Nebude-li jeden z devíti přesvědčivě nejlepší hned po prvním kole, neuklízejte
sváteční šat do skříní, ale dočkejte 26. a 27. ledna
druhého kola, při kterém obdržíte 2 volební lístky
přímo ve volební místnosti. A pak už jen „pánbůh
s námi a zlé pryč!“.
Abychom alespoň trošku efektivně využili vaši
volební účast, budete mít vedle volební místnosti,
tj. v šenku naší pivnice, možnost uhradit si zároveň své poplatkové povinnosti na rok 2018,
tzn. zaplatit poplatek za pejsky a za komunální odpad
vč. toho, že si odnesete odpadkové pytle či poplatek
za psa. Tak s tím počítejte a nechoďte k volbám jen
s platnou občankou, nýbrž též s naditou portmonkou. V pivnici bude jistě teploučko, hostinský bude
vařit čaj s hmm citrónem, proč si nepočkat na volební
výsledky do pozdních večerních hodin přímo tu?
Alespoň ještě rychle pošleme nové paní ministryni
financí pár korunek do EET dřív, než se zruší (systém
nebo ministryně?).
No a co se pro občany a chalupáře v příštím roce
chystá za kulturní akce? Nepochybně selské trhy,
divadelní ochotnické představení a také letní kino,
milí přátelé. Tak už si teď polámejte hlavinku, jaký
film byste chtěli shlédnout. Pamatujte na to, že nám
nejde o co maximální krváky z hollywoodské produkce, ale že se chceme hezky pobavit a nostalgicky
vzpomenout let mladších, kdy po letech zákazů zazářila v letních kinech Angelika s králem, sultánem,
básníkem nebo Pejrakem (potvora jedna, ta jich
ale měla, co?!). Závěr podzimu bude určitě patřit

oslavám 100. výročí vzniku prvního společného
státu Čechů a Slováků. Oceníme, když přijdete
s vlastním nápadem, jak si tento významný milník
naší historie u nás v obci připomenout.
Zasedání se blížilo k cíli podobně jako rok 2017.
Až cílovou páskou o silvestrovské půlnoci v pivnici
U Bači proběhneme, se sklenkou v ruce si řekněme
společně se Švejkem: „To jsme byli zas letos poctiví!“ (jeden k druhému, k přírodě, sami k sobě).
A bude nám všem dobře na světě!
S přáním prožití požehnaných vánočních svátků
a šťastného vstupu do jubilejního roku 2018
za všechny zastupitele obce Bačalky - Pavla Kaprasová, starostka.
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NEJEN POHÁDKY MAJÍ DOBRÝ
KONEC
Snad nejhorším pro mě oznámením je konstatování: “Paní starostko, našli jsme zatoulaného psa.“
V tu chvíli mě poleje pot, srdce
atakuje více jak stovkovou
frekvenci a do očí se mi derou
slzy. Beznaděje i smutku.
Za prvé jak toho psa zajistit
a jak ho dopravit do útulku
v Lysé; za druhé jak to udělat,
abych ho tam poslat vůbec
nemusela. Sama mám tři psy
(z toho dva nalezence) a moje kapacity prostoru
i lásky k nim jsou již vyčerpány. Vždycky se snažíme
sledovat a kontaktovat portál „Psí detektiv“, obvolávám starosty a starostky ze sousedních vesnic, jestli
tam pejska někdo nepostrádá. Letos jsem se ocitla
v takové situaci celkem třikrát. Brzy po začátku roku,
mrzlo jen praštělo a na Malé Straně se objevila milá
a celkem dobře opečovávaná fenka středního křížence. Pravda, mohla jsem pro ni zavolat odchytovou
službu (sympatického pána s ještě sympatičtějším
jménem Vlastimil Kniha), ale nějak jsem prostě nemohla překousnout, že pojede v uzamčené studené
kleci. Tak jsme s tátou milou fenku naložili a vezli ji
do Lysé sami. Na jízdu v autě byla evidentně zvyklá,
uvelebila se na zadní sedačce. Auto se během chvíle
příjemně vyhřálo a ona se natáhla jak dlouhá tak široká a spokojeně v teplíčku podřimovala. Jak já bych
v té chvíli nejraději auto otočila a vzala jsem si ji
domů. Holt jsem ji musela z auta vytáhnout do toho
mrazu a aspoň jsem si ji ještě odvedla do karantény.
Bohužel to nebyla vyhřátá místnost, jak jsem se domnívala, ale betonové oddělení útulku, kam za celý
den nejde ani trošku sluníčka, v miskách je voda
promrzlá až na dno a psi jsou v malých betonových
kotečkách po celý den. Nevím, jak dlouho. Určitě
v takových mrazech ne bez následků na ledvinách
či kloubech. Nebylo mi z toho dobře několik dní.
Závěr roku mi přinesl podobné příhody hned dvě.
18. listopadu mi Lenka Králová ráno volá, že na silnici sedí cizí pes, je celkem milý a že den předtím
večer tady v obci někdo psa hledal a nechal číslo
v pivnici. Byla to otázka pár desítek minut, co jsme telefonní číslo
získali. Lenka byla tak hodná,
že milého psa, ze kterého se vyklubala přítulná holčička, kříženec
borderkolie, vzala k sobě domů,
nakrmila a čekala, co zjistím.
Ozvali se majitelé ze Žerčic, kteří
den před tím byli na výletě
v Křižánku a mladá slečna ztratila
orientaci a zaběhla se. Přijeli
do hodiny. Ani tato příhoda se ale
neobešla v závěru bez slziček.
Děti Královy byli během chvíle
s čubinou takoví kamarádi, že si
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přáli, aby se nikdo nenašel a mohli si ji nechat.
Jen neradi ji odevzdali a zamávali na rozloučenou.
Třetí případ je starý sotva týden. U Hurcíků někdo
v sobotu večer bouchal na vrátka. Standa Hurcík odvážně vykročil do tmy a hle, u vrat seděl dle jeho
popisu drsnosrstý jezevčík. Pejska
pustili na dvůr, na noc ho dali do chlíva a ráno se začali sžívat s novým
kamarádem. Ale ouha. Pejsek byl trochu ostřejší nátury a začal honit slepičky. K nelibosti paní Kristiny, která
si chtěla psa nechat, Standa začal pátrat po vsi, jestli někomu nechybí.
Když vyčerpal všechny možnosti,
zašel kam jinam než na úřad. No nazdar, pomyslela
jsem si, vánoce na krku a vézt psa zase do Lysé se mi
opravdu nechce. Standa slíbil, že si ho ještě pár dní
může nechat. Měl na mobilu jeho fotku, měl delší
vousiska, ale také staré zhojené jizvy ve tváři.
Chudáček, asi nějaký týraný. Obvolala jsem všechny
starosty kolem, žádná stopa. Až doma, když jsem
sdělovala své zážitky z pátrací akce a líčila, jaký je
pejsek ve tváři zubožený, můj lovec Martin zavětřil,
že byla o víkendu na Křižánku naháňka a že se možná někomu pes ztratil. Oslovili jsme pana hajného
na Křižánku, pana Hurského a ejhle: ztratil se jagteriér neboli jagoš panu Lochmanovi z Markvartic. A jak
to vypadá? Tohle je prý drsnosrstý jezevčík. A má
v obou uších nebo slabinách tetování? To lovečtí psi
mají. Nemá prý nic. Sakra. No, projistotu jsem předala telefonní číslo a když pan Hurcík po telefonu
popsal detailně nalezeného slepičího honiče, ukázalo
se, že je to skutečně ztracený pejsek p. Lochmana,
nemá tetování, ale čip a není týraný, nýbrž že jizvy
získal v bojích s divokými prasaty nebo jezevci.
Pan Lochman logisticky posílen panem hajným Konývkou ze Záhub si pro milého psa dojeli; já byla
ráda, že nemusím dát psa do útulku, pan Hurcík byl
rád, že nemusí vařit slepičí polévku, a nejvíc radosti
měli pan Lochman a jeho jagoš. A všichni byli šťastní, a zazvonil zvonec a pohádky je konec.
Velký dík všem, kterým nejsou zatoulaná zvířata
lhostejná a dočasně nebo i trvale jim vytvoří hezký
domov.
Pavla Kaprasová

VÁNOČNÍ POHÁDKA
O KOUZELNÝCH SÁŇKÁCH
Pokračování z titulní strany.
Sáňky uháněly dolů a dolů, jižněji a jižněji,
až překročily Polární kruh. Krajina se změnila: trochu
se oteplilo, kolem se prostíraly lesy a lidé nebyli zahaleni od hlavy k patě do kožešin a neměli šikmé oči,
ale byli vysocí a blonďatí. Sáňky uznaly, že by mohly
zvolnit tempo. Zastavily se před chalupou místního
dřevorubce a nechaly na sebe dopadat hřejivé paprsky
slunce.
„To dnes máme hezky, viďte!“ ozvalo se za ním.
Sáňky se ohlédly. Ve stínu stromů stál necelé dva
metry vysoký sněhulák
„Mně sluníčko nedělá dobře na pleť, ale rád se dívám, jak se v něm celá krajina třpytí,“ pokračoval
sněhulák a zasněně se rozhlížel kolem.
„Hele,“ odsekly sáně, „my se tady opalujeme
a nemáme chuť se bavit s podivným stvořením, které
má místo nosu mrkev!“
„Říkají mi sněhulák,“ odvětil nevzrušeně sněhulák. „Mrkev je prý zdravá.“
„Hloupost,“ zavrčely sáně. „A teď nás nech
na pokoji, huhuláku.“
„Huhuláku?“ rozesmál se
sněhulák. „To je mi roztomilé
slovo! Tak pěkně mi ještě nikdo neřekl. Huhu!“
Sáňky už měly na jazyku
další jedovatost, když vtom
z chalupy vyšel dřevorubec,
v ruce sekyru, a obhlédl je znaleckým pohledem.
„Hleďme, sáně,“ zamumlal
si pod vousy. „Přijely jako
na zavolanou. Budou z lesa
tahat dřevo.“
„Tak moment,“ promluvily
sáňky. „Jaké dřevo? My jsme
sem přijely na rekreaci
a rozhodně nemáme chuť něco tahat.“
Dřevorubec se sice zarazil, že sáně mluví, ale poněvadž byl zvyklý od místních slýchat historky
o sněžném muži, trpaslících, trollech i tancujících
bílých myškách, rychle novému jevu přivykl.
„Jste nějaké drzé,“ rozlítil se. „Sáně jsou od toho,
aby vozily náklad. A já potřebuju dřevo.“
„Sám jsi dřevo!“ vyplázly sáňky na dřevorubce jazyk.
„Počkejte!“ zuřil muž. „Já vám zatopím! Anebo ještě lépe, zatopím vámi!“
Rozmáchl se k úderu sekyrou a jistě by byl sáně
přesekl vejpůl, kdyby mu na hlavu nespadla sněhová
lavina. Sněhulák totiž v pravou chvíli zaklepal větvemi nad sebou a shodil na dřevorubce sníh usazený
na stromech.
Sáňky byly trochu v šoku. Poprvé poznaly nebezpečí, a zároveň i pomoc v nouzi. Nevěděly, co říct,
a hleděly na sněhuláka rozpačitě.

„Co koukáte?“ houkl na sáně sněhulák a naskočil
na jejich sedátko. „Jedem honem, ať jsme pryč!“
A sáňky nečekaly, až se dřevorubec vyhrabe
ze sněhu, a upalovaly zasněženou plání, na jejímž
povrchu se leskly zlatavé odrazy slunečního světla.
Několik mil odtud, na členitém skalnatém pobřeží
seděl mladý muž a hleděl zadumaně do chladných
mořských vod. Byl to Insel, nejmladší syn krále Polární říše, hezký silný hoch, jemuž ale v životě zatím
štěstí nepřálo. Ani by mu nevadilo, že mu jako nejmladšímu ze čtyř bratrů otec přiřkl nejmenší díl dědictví, horší bylo, že na něho nezbyla žádná ze tří
princezen ze sousedního království, a on zůstal
na ocet. Princezen je totiž v severních krajích poskrovnu. Když se Inselovi bratři ženili a on sám se
litoval v sobí stáji, zjevila se mu stará žena
v potrhaných šatech a pravila:
„Co tu sedíš jak opuštěný ostrůvek?“
Svěřil se jí se svým trápením.
„Neboj se,“ utěšovala ho stařena, „i na tebe čeká
princezna. A moc krásná. Až k tobě Pán z nebe sešle
Znamení, jdi za ním. Jednoho Štědrého večera potkáš
svou milou.“
A stařena se rozplynula.
Od té doby Insel sedával u hradních
bran s rancem, neustále připraven
k náhlému odchodu do daleka,
a sledoval nebe. Když jednoho zimního
dne spatřil na obloze hejno sešikovaných ledňáčků, usoudil, že jde
o Znamení, a vydal se za nimi. Jejich
rychlému letu však nestačil a zabloudil
v lesích. Z lesa ho vyvedli skřítci,
ale dál musel sám – a netušil kam.
Potuloval se kolem fjordů a chytal
ryby.
„Jak vlastně vznikne takový sněhulák?“ ptaly se sáňky, když jely se svým
novým kamarádem lesní cestou.
„Děti mě uplácaly,“ odpověděl sněhulák. „Poradila jim to taková stará
paní, dost otrhaná, ale hodná. Řekla mi: Měj dobrou
duši.“
Najednou začaly stromy okolo řídnout a v dáli se
zaleskla modrá pláň.
„Moře!“ zvolal sněhulák a začal zpívat:
„Jou jou, jupí jou,
námořníci vyplujou,
jejich lodě s hrdou vlajkou
oceány křižujou.“
Insel zaslechl hlas a otočil se. Promnul si oči, protože jim nevěřil. Z lesa se vynořily sáně, na nich stál
sněhulák a zpíval starou námořnickou odrhovačku.
Princ zkoprněl, ale náhle mu hlavou blesklo: „Znamení!“ Zkusil na sáně zamávat. Ty ale kolem něho
prosvištěly bez povšimnutí a ohodily ho rozprášeným
sněhem.
„Počkejte!“ volal Insel. „Musím za vámi! Vy jste
Znamení, které mi posílá nebe!“
-5-

„Blázen,“ usoudily sáňky. „Měli bychom mu zmizet.“
A přidaly na rychlosti.
V nedaleké vesnici se na návsi koulovaly děti. Jejich křik a výskání byly tak silné, že lidé zavírali okna, aby je neslyšeli. Sáně vjely neuváženě přímo doprostřed té mely. Sotva na nich přistálo pár sněhových koulí, už se na ně děti vrhly. „Jé, sáňky!“
Shodily ze saní sněhuláka a draly se na sedátko
samy. Sáně se začaly prát, ale proti klubku čiperných
dětí nic nezmohly. Nějaký kluk jim hodil okolo řidítek smyčku a táhl je za sebou na provázku. Sáně byly
přiškrcené a bezmocné.
Když dorazil do vesnice Insel, viděl, že jeho Znamení daleko neuteklo. Několik dětí sjíždělo na saních
kopec a ostatní stavěly se sněhulákem iglú.
„Dobrý muži, pomoz nám,“ zavolaly na Insela
sáňky. „Odveď ty děti domů!“
Insel se chvíli tvářil nechápavě, ale pak přistoupil
k dětem, které zrovna táhly sáně znovu do kopce,
a řekl jim: „Děti, už se stmívá, měly byste jít domů.“
Děti se rozpustile rozesmály.
„Copak nevíte,“ zamračil se Insel, „že po setmění
bloudí krajem zlá Sněhová královna a odnáší si děti
do svého paláce, aby je tam uvařila a snědla?“
Děti se otřásly a s posledním paprskem světla se
rozprchly do svých domovů.
Sáňky se převrátily na bok
a dlouho oddechovaly. Princ jim
vysvětlil, proč se za nimi vydal.
„Klidně pojeď s námi,“ řekly
sáně. „Pomohl jsi nám.“
„Dnes můžete přenocovat
v téhle novostavbě,“ ozval se
sněhulák a ukázal na iglú. „Já
zůstanu venku na stráži.“
A tak putovali ve třech. Přespávali
v opuštěných
stájích
a vypravovali si prastaré historky.
Na Štědrý den dorazili do podivné
končiny. Stálo zde rozlehlé hospodářství, z něhož zářila světla, a zněly hlasy,
ale široko daleko nebyla ani noha. Okolní chalupy
byly opuštěné, jako by se tudy přehnala nějaká pohroma, která donutila místní obyvatele odjet. Naši
přátelé se nicméně rozhodli, že v jedné z prázdných
chalup přespí.
Když si večer povídali a zpívali koledy, zjevil se
jim Anděl se zlatými vlasy.
„Slyším hlasy dobrých duší,“ pravil zvonivým
hlasem. „Přátelé, potřebuji vaši pomoc.“
„Andělům se pomoc neodmítá,“ odvětil Insel. „Co
pro tebe můžeme udělat?“
„Hledám někoho, kdo by zachránil Alenku,“ řekl
Anděl.
Insel naprázdno polkl. „Alenku?“ špitl ohromeně.
Věštba nelhala. Jednoho Štědrého večera… „Do horoucích pekel pro ni půjdu,“ prohlásil rozhodně.
„Jsi dobrý hoch,“ usmál se Anděl. „Alenka žije
u zlého hospodáře, který ji týrá. Všichni lidé z okolí
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se kvůli jeho kruté povaze odstěhovali, Alenku však
s sebou žádný nevzal. Samotnou ji na cestu vypravit
nemůžu, umřela by hladem a zimou, než by došla
k hodným lidem. A já jsem jen nehmotný obláček
páry, nemůžu ji zahřát ani lovit zvěř.“
„My ji svezeme,“ řekly sáňky.
„Já jí zazpívám, aby jí nebylo smutno,“ přidal se
sněhulák.
„A já ji budu celý život opatrovat,“ řekl Insel
a srdce mu prudce tlouklo.
„Dobrá,“ řekl Anděl spokojeně, „tak pojďte.“
Trojice vyšla za Andělem do ztichlého večera.
Obloha byla posypaná hvězdami a na zasněženou
cestu dopadal stříbrný svit měsíce.
„Pověz mi,“ naklonil se Insel k Andělovu uchu.
„Jaká Alenka je?“
„Moc milá,“ rozněžnil se Anděl. „Znám ji odmalička. Honili jsme se ve sněhu, hráli si s klacíky a ona
měla rozzářené oči. Chudinka. Má jenom mně.“
Insel se zasnil a pak nasadil bojovný tón: „A ten
hospodář – jak jí ubližuje?“
„To je úplná hrůza, mladý muži,“ potřásl Anděl
zasmušile hlavou. „Sprostě jí nadává, bije ji holí,
kolikrát jí nedá najíst… A ona ho přitom poslouchá
na slovo, dělá všechno, co jí poručí.“
„Já mu ukážu, lotrovi,“ zatnul zuby Insel
a zrychlil krok.
Sáňky se sněhulákem zůstaly
na cestě, zatímco princ přelezl
plot a plížil se ke stavení.
„Nemají zlého psa?“ zeptal
se Anděla, který se vznášel nad
ním.
„Ne, jenom Alenku,“ odpověděl Anděl, „a ta mě zná.“
Insel nerozuměl. „Oni ji nechávají hlídat místo psa?“ divil
se, ale Anděl ho nevnímal, protože se začal rozčilovat: „Ten
nelida hospodář! O Štědrém
večeru nechá Alenku přivázanou
na mraze u boudy. Kobylky na něho!“
„To je neslýchané!“ vzkypěl Insel, ale náhle
zchladl. U boudy se na něho zubila pěkně rostlá fena
německého ovčáka. Při pohledu na Anděla vrtěla
ocáskem.
„Alenka je… pes?“ vydechl ohromeně Insel
a Anděl se smál:
„A cos myslel? Že to bude princezna?“
Insel mechanicky uvolnil Alenčin řetěz a pohladil
zvíře po hlavě.
„Tak pojď,“ řekl odevzdaně. Alenka okolo něj vesele poskakovala a kňučela radostí. Pomohl jí přes
plot a představil svým přátelům.
„Rychle jeďte pryč,“ pobídl je Anděl, „hospodář
se vzbudil. A ať vás Pánbu odmění!“
Princ s Alenkou a sněhulákem naskočili na sáňky
a upalovali k lesu. Za sebou jen zaslechli vzteklý
výkřik: „Mámo! Ukradli nám psa!“

Nastal Boží hod. Sněhulák se klouzal
po zamrzlém jezeře, sáňky se vyhřívaly na sluníčku
a Insel se s Alenkou dělil o pečenou rybu. Pes na něj
upíral oddaný pohled.
„To budou doma koukat, jakou si vedu nevěstu,“
vzdychal Insel, ale musel si přiznat, že mu to věrné
zvíře přirostlo k srdci.
Vtom ve sněhu něco zakašlalo. Ze závějí se vynořila zlatá kulička na nožičkách a zadívala se na prince
malýma černýma očkama.
„Princi Insele,“ řekla, „kde se proboha touláš? Poslali mě za tebou, abych tě dovedlo k princezně,
ale na zámku mi řekli, že jsi odešel do světa!“
Princ na kuličku zíral s otevřenou pusou, a ta hovořila dál, chvílemi pokašlávajíc:
„Sháním tě po celém severu! Nastydlo jsem,
omrzly mi nožičky… Nikdy bych nevěřilo, jak bude
služba Pánu z nebes riziková!“
„Ty jsi…“ začal Insel, ale neodvažoval se pokračovat. Už tomu nevěřil.
„Znamení,“ řekla kulička. „No, hochu, když teď
vyrazíme, dojdeme k tvojí princezně tak o příštích
Vánocích.“
Sáňky, sněhulák ani fena Alenka nechápali,
proč Insel náhle začal ve sněhu tancovat oslavný
tanec eskymáckých bohů.
Sotva se Znamení zahřálo u ohně, vydali se naši
přátelé opět na cestu.
Vlasta Váchalová, čtenářka Babywebu
Vyprávíte i vy svým dětem zajímavé pohádky? Podělte se o ně s ostatními čtenářkami! Pošlete nám je
na adresuredakce@babyweb.cz a my je u nás uveřejníme.
https://www.babyweb.cz/vanocni-pohadka-o-kouzelnychsankach
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BAČALSKÝ DĚTSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ ÚTULEK
Odhalení
Když nalistujete Pramínek č. 75, najdete tam
pod stejným titulkem krásné povídání jak Miládka
Nešněrová přibližně před 55 lety vedla dětský zemědělský útulek. Přinášíme slíbené odhalení, kdo že to
je na otištěných fotografiích za roztomilá dítka.
Rozjímání nad fotografiemi pro vánoční čas pro vás
připravily Miládka Nešněrová a Pavla Kaprasová.
Horní fotografie
Stojící děti v zadní řadě zleva:
Láďa Nešněra
Vláďa Podhajský
Jarča Drbohlavová (dnes Bělková)
Holčičky ve dřepu a v přední řadě zleva:
Marie Votrubcová (dnes Egrtová)
Eva Jansová
Alenka Podhajská
Věrka Cidlinová (dnes Pažoutová, Veselice)

Prostřední fotografie
Stojící holčičky zleva:
Evička Limrová
Růža Cidlinová (bydlela v domě, kde dnes žijí
Šátkovi)
Jarča Drbohlavová (dnes Bělková)
Jana Matějů (bydlela v domě, kde dnes žijí
Dvořákovi)
Mirka Valentová
Chlapci ve dřepu zleva:
František Poláček
Láďa Nešněra

Dolní fotografie
V náruči Miládky Nešněrové je Láďa Nešněra.
Děti sedící zleva:
Karel Jakubec
Milouš Pažout (bratr Marušky Pažoutové –
Vaňkové)
Růža Cidlinová (bydlela v domě, kde dnes
žijí Šátkovi)
Jana Matějů (bydlela v domě, kde dnes žijí
Dvořákovi)
Eva Jansová
Alena Dobiášová
František Poláček
Alena Poláčková (dnes Kolomazníková)
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VŠEHO MOC ŠKODÍ
Tranzistorový jev v Bellových laboratořích objevili
16. prosince 1947, a tím pádem i tranzistor. První
SMS zpráva byla poslána 3. 12. 2012, což je právě
20 let. Doba jistě krátká k délce života. Ale telefony,
internet a různé sítě zahlcují život.
Často vídám v restauracích strávníka, jak jednou
rukou jí a druhou ovládá telefon. Některé země zakazují používání telefonů při chůzi kvůli častým úrazům.
Informací kolem nás je tolik, že je velké umění se

zdraví. Pak zpytujeme svědomí, lámeme si hlavu
proč. A přitom si k nemocem mnohdy pomáháme
i vědomě sami. Ale je čas Vánoc, čas kdy se má myslet na věci příjemné. Vzpomínat a zklidnit mysl.
Mladým tento úprk přijde normální, a tak lajkujou
na fejsbůku, pořizují selfíčka a jsou u vytržení,
že kapr má šupiny, které se nejedí.
Hezké svátky vánoční a klid na těle i na duchu.

Varování!
Při vchodu do našeho domu, zde prosím odložte
zbraně a mobily.
Slávek z Bačalek Zeler

SDÍLÍM, TEDY JSEM
Michal Čagánek 2 fotografie
Zdroj: https://www.flowee.cz/eco/zivotni-prostredi/1022-sdilimtedy-jsem

orientovat a oddělovat užitečné od nesmyslů. Toho
mistrně využívají prodejci všeho možného a hlavně
prodejci hloupostí všeho druhu. Pro příklad reklama
na „brko olej“ říká: “Tento výrobek zaručuje hebkou
pleť, bílé zuby, a když se přidá do koupele, nešediví
nám nehty.”
Bohužel je to podobné i se zeleninou a jídlem. Cizokrajné ovoce a zelenina, jejichž názvy nejdou mnohdy ani vyslovit, natož je konzumovat, jsou nám vnucovány s informacemi, jak jsou právě tyto zdravé
a prospěšné. Nehledě na skutečnost, že plody jsou
přivezeny z druhé strany zeměkoule a aby vydržely,
utrhnou je nezralé.
Reklama je tu proto, aby se prodalo i to, co by nikdo
nekupoval. Naši předci si zkušenosti předávali
po celé generace a věděli, že třeba česnek je jednou
z nejzdravějších zelenin. Bez je na průdušky a čaj
z heřmánku léčí rány. Víme, kde se co stane a bohužel mnohdy i v přímém přenosu vídáme hrůzy, které
by mohly být náměty na horor.
Ve zdravotnictví se umí nahrazovat lidské orgány,
léčit nemoci všelijaké. Přesto je řada nezodpovězených otázek z historie, které moc lidí nezajímá. Kupředu, kupředu, rychleji až do okamžiku, kdy selže

Jaké by to bylo, kdyby peníze nebyly tak důležité,
a jak by se nám žilo, kdyby se řada běžných věcí
dala obstarat i bez papírových bankovek? Mám
dobrou zprávu. Spousta lidí tak skutečně žije.
Klíčem je sdílení.
Pocházím ze středně velké moravské vesnice. Dodnes
je zde běžné, že si lidé v sousedství půjčují různé
pracovní nářadí nebo si bez očekávání finančního
ohodnocení vzájemně vypomáhají. Ve městech,
kde řada lidí ani neví, jak se sousedé jmenují, vládne
poněkud jiný přístup. I zde však dochází k výrazným
změnám.
Žít autenticky
Se sílícím ekologickým cítěním stále více z nás přestává mít touhu hromadit věci. Něco vlastnit je pořád
méně atraktivní, naproti tomu výrazně roste potřeba
skutečného autentického života v radosti a harmonii. Na světě je mnohem více talířů, knih, oblečení
či elektrospotřebičů, než kolik dokáže lidstvo využít.
Vytvářet stále nové a nové věci je mrháním času
a prostředků obyvatel. Přečtěte si například článek
o alarmujícím plýtvání potravin. Na celé planetě naštěstí přibývá skupin, jejichž zájmem je věci sdílet.
Sdílí se nářadí, automobily, informace i služby. Půjčuje se zahradní technika i šperky. Lidé se propojují
přes internet, zakládají skupiny s cílem snižovat spotřebu a zvyšovat míru radosti. Začíná se vžívat nový
termín ekonomika daru.
Splněná přání
Jednou z internetových stránek, kterou mohou lidé již
pátým rokem využívat k šíření štědrosti a laskavosti,
je Hearth.net. Můžete si zde vybrat ze stovek uveřejněných darů, vložit ten váš nebo naopak uveřejnit své
přání. Odpověď na sebe většinou nedá dlouho čekat.
,,V současné společnosti je lidské myšlení nastavené
tak, že věci existují kolem nás a my budeme šťastní
jen tehdy, pokud si tyto věci koupíme a vložíme je
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dovnitř - do svého domu, na své
tělo ve formě určitého oblečení,
nebo do svého těla v podobě
určitých zážitků," říká zakladatel této štědré sociální sítě, filantrop a vizionář Libor Malý. Jenže
tímhle
způsobem
ke štěstí nikdo nepřišel. Cílem
je, aby člověk našel zalíbení
uvnitř sebe.
Čistá radost
Pokud v sobě nacházíme neegoistické zalíbení a radost, máme
také potřebu se o tuto radost
podělit. Nechceme si své zkušenosti a znalosti nechávat sami
pro sebe, ale sdílíme je do světa
kolem sebe, protože chceme,
aby tento svět byl také veselý.

Ta k nám následně proudí
netušenými způsoby. Věci,
které ve svých příbytcích
zadržujeme s myšlenkou,
že se nám třeba jednou
budou hodit, ve skutečnosti odčerpávají naši energii a zabírají místo pro to
nové, co by mohlo přijít,
kdybychom se plně otevřeli štědrosti. Dává vám sdílení smysl? Nebojte se jít
do toho. Radosti a nečekaným milým setkáním, které
vám může přinést, se nic
nevyrovná.

Budoucnost ve sdílení
Dnes už se asi málokdo zasměje informaci, že svět je na mnoha úrovních
energeticky propojen. Tradiční sdílení
v rámci vlastní rodiny se při pochopení,
že naší rodinou může být širší lidské
společenství, stává čím dál tím běžnějším. Tím, že nezadržujeme věci, které
nepotřebujeme ke svému životu, a bezúplatně je sdílíme s druhými, se ocitáme v proudu energie, která je podstatou
celého Vesmíru.
Energie tvoření
Zdánlivě výhodnější by bylo danou věc
prodat. Tím, že ji však prostě darujeme,
otiskujeme do prostoru informaci hojnosti.
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POZVÁNKY XXL
LEDNOVÉ LIBÁŇSKÉ
Spravedlivý mezi národy
Tak zní motto podvečera ve středu 24. ledna 2018
od 17.00 hodin v obřadní síni městského úřadu
v Libáni. Kdo se alespoň trochu zajímá o osudy židovského národa v období 2. světové války, není mu
tento pojem cizí. Jako „spravedlivý mezi národy“ je
označován ten člověk, který, ač nemá židovský původ, tak přispěl k záchraně Židů v období holocaustu.

Průvodkyní večerem bude Terezie Dubinová PhD.
z jičínské o. p. s. Baševi, kterou mnozí z vás znáte
z úžasné naučné vycházky na židovský hřbitov
na Veselici (1. května 2016). Datum, které je
pro besedu zvoleno, není náhodné. Jednak je připomínkou osvobození koncentračního tábora Osvětim
(27. leden 1945), na základě čehož byl tento den
později prohlášen za Mezinárodní den památky
obětí holocaustu. Pro Libáň má ale konec ledna
a začátek února ve vazbě na holocaust ještě další
význam. Před 75 lety, v r. 1943, byl koncem ledna
vypraven do koncentračních táborů transport 43
libáňských občanů – Židů. Vrátilo se jich 6.

Jména jako jsou Hellerovi, Pickovi, Schückovi,
Schulmannovi a další dodnes v městě Libáni občas
ve vzpomínkách zaznívají a někteří Bačaláci v jejich
firmách před válkou rovněž pracovali. Přijďte si poslechnout příběhy, které se neposlouchají lehce
a možná se vám bude i těžko usínat. Čas zaceluje
rány; vzpomínky žijí v nás.
Křížem krážem světadíly s Jakubem Šafrem
A jeho piánečkem. Úžasný jazzový klavírista,
swingař,
milovník
Osvobozeného
divadla,
G. Gershwina, J. Ježka, všestranně nadaný muzikant,
herec, komediant, laskavý pedagog a tulák světem
drsné divočiny a vypravěč. Hvězda mladoboleslavského divadla, autor scénické hudby pro Národní
divadlo, Novecento se lvím podílem na získání již
třetí Ceny Thalie pro divadlo v Mladé Boleslavi.
A bude, dívky, slečny, paní a dámy v Libáni!!! No to
si nemůžete nechat ujít. V úterý 30. ledna 2018
od 18.00 hodin v zasedací místnosti libáňského
městského úřadu. Vstupenky koupíte u Lucky
Hlaváčkové a určitě neotálejte, protože Jakub je
totiž k „sežrání“.
Srdečně zvou Lucka a Pavla
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Šťastné
a veselé
vánoční
svátky
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Toto číslo vychází 23. 12. 2017. Příští vydání Pramínku plánujeme na 2. 2. 2018.
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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, Z. Šátková, J. Rukavičková, P. Kaprasová. 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
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p. Větrovský 200Kč, p. Větrovská 400Kč, Soukupovi 150Kč, Fidrichovi 200Kč, obec Bačalky 6.000Kč.
Děkujeme za spolupráci a podporu. Vítáme vaše příspěvky, náměty a připomínky, aby Pramínek byl přínosem pro nás
pro všechny.

