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A je tu dlouho očekávané jaro.
O trochu teplejší, takové jako bývalo
za starých časů, ovšem suché,
a chladný vítr si často bere prostor
pro sebe. Možná nám dělá jarní úklid
v hlavě. Sucho zasáhlo i naši
„studánku článků pro Pramínek“.
Proto v tomto čísle necháváme promluvit více fotografie v duchu rčení:
„Mluviti stříbro, mlčeti zlato“. I květy v přírodě díky příznivým teplotám
odkvétají pomalu a tak přináší více
radosti do tohoto období bujarých
změn. Přeji Vám vážení čtenáři požehnané jaro, lehkost bytí v čase,
kdy pálíme a uklízíme staré, sejeme
a tvoříme nové.
J. Rukavičková

-> Šipkovaná <-

V sobotu 13. dubna jsme já s Janou vyšly od hospůdky v půl osmé ráno, abychom měly dostatečný náskok a mohly přichystat trasu s úkoly. Ostatní účastníci vyrazili v 9 hodin. Namířily jsme si to na Lično
k nádrži. Odtud jsme šly kolem Nezbedů k „lednicím“ (pozn. redakce: rozcestí v polích za Ličnem
směr bačalský kravín
a Záhuby, kde kdysi byla
divoká skládka spousty
lednic). Tady už měly děti
přichystaných
6 úkolů
a soutěží. Zde jsme odbočily na Záhuby a zastavily
se u rybníčka, kde nás
náhodou uvítala moc hodná paní. Dodatečně jsme
se od dětí dozvěděly,
že pro ně uchystala staré
rohlíky, kterými pak mohly krmit ryby. Voda se prý
jen „vařila“. A děti měly
další krásný zážitek. Paní
„Náhodné“
dodatečně
děkujeme! A po dalších
úkolech jsme „pochoďáky“ nasměrovaly do prudkého kopečku na Zelenec-

kou Lhotu. Nahoře na ně byla přichystaná stezka odvahy. A opravdu
se bály! 
Na návsi je čekal už asi 17. úkol,
a tak jsme se rozhodly pro odpočinek. Měly jsme tu předem domluveno s paní Runčíkovou, že bude
tak hodná a otevře nám po zavírací
době obchod s potravinami. A tady
také čekala naše paní starostka,
která dětem občerstvení za obec
zaplatila. Děkujeme. Po občerstvení
byl účastníkům nabídnut odvoz do
hájovny k manželům Konývkovým,
ale všichni byli stateční a odšlapali
to „po svých“. V hájovně byla pauza
nejdelší. Od obce všichni dostali pití
a buřtíky, které jsme si mohli opéct
do zlatova nebo do černa. Že jó,
Pavlínko?! Paní Konývková nám přichystala kávu,
čaj a výborný jablkový závin. Jak nám prozradila,
jeho „zábřesklý“ šmak vykouzlila citronová šťáva,
kterou jablka pokapala. Já s Janou jsme opět vyrazily
vymýšlet další úkoly, zatím co děti, ale i dospěláci,
byli zabaveni zajímavým vyprávěním pana hajného
Konývky a našeho bačalského nimroda Martina Čížka. Asi nejzajímavější byly ukázky vycpaných les-

ních živočichů, které páni
myslivci ulovili na svých
dobrodružných
výpravách
v Křižánku, na Slovensku
a také v Alpách. Děti si
aspoň mohly vyzkoušet své
znalosti z přírodopisu.
K pokladu zbývalo zhruba
5 km. Vzaly jsme to lesem
Křižánkem
zpátky
k hospůdce. Samozřejmě to
nejlepší nakonec! U hospody
na terase děti složily 5 indicií, které jim prozradily místo, kde byl ukrytý poklad.
Hledačům to netrvalo dlouho.
Děti plné zážitků si bříška
naplnily výbornými domácími koláči od Jitky Ziegelheimové a nápoji od Marušky. Nakonec všichni unaveni, ale spokojeni, jsme se
rozešli domů. Dohromady
bylo připraveno 30 úkolů a soutěží. Vyrazilo a vrátilo
se v plném počtu 25 hledačů pokladu. Trasa měřila
necelých 13 km a pochod trval 6 hodin. Šipkovaná
nám ukrojila trochu volného času, ale stálo to za to!

Jindra Varhan zase přinesl
hezká košťata, aby se nám
večer dobře létalo. Když se
trochu setmělo, podpálili jsme
hranici i s čarodějnicí.
To přilákalo další diváky, a tak
nás kolem ohně bylo nakonec
asi tolik, jako knih, které někdo
na
hranici
přidal
ke spálení. To mnohé překvapilo tak, že si někteří pro knihy
na hranici vylezli, samozřejmě
před jejím zapálením. Musíme
přiznat, že ty dvě čarodějnice
Renata Folprechtová a Adéla
Rukavičková měly letos obavy, jak to dopadne. Počasí bylo
opravdu aprílové. Navíc bylo
pálení ohně na čas kvůli suchu
zakázáno, a když už bylo opět
povoleno, nebylo k sehnání
chlapů, kteří by se postarali
o jeho bezpečné pálení. Vše
však dopadlo dobře. Chlapi,
díky za očistný oheň. Snad jste byli všichni spokojeni, alespoň trochu, a jestli ne, tak čarodějky vzkazují,
že už k nám příště nepřiletí.
Vaše bačalské čarodějné tety

Lenka a Jana
ČAS
Šipkovaná, jak ji prožil stopař Šíma
Nejvíc se mi líbily soutěže a úkoly. Byla nás akorát
banda, zažili jsme spoustu srandy. A dobrý byly zastávky u prodejny v Zelenecký Lhotě a pak hlavně
v hájovně. Hrozně se mi to líbilo a přál bych si,
aby mamka s tetou zase nějakou šipkovanou naplánovaly. Jo a úplně jsem zapomněl na poklad! Na ten
jsme se těšili celou cestu a ani nám nevadilo, že jsme
za nim šli takovou dálku (12km)!
Čarohrátky 2019
Letošní pálení čarodějnic vyšlo na všední den
a bylo to na účasti trochu znát. Dvě čarodějnice
od pěti hodin netrpělivě čekaly na malé soutěžící.
Počasí se umoudřilo, a tak se pomalu a jistě začali
scházet jak děti, tak i dospělí. Soutěže a odměny byly
připraveny pro větší počet hráčů, ale nakonec jsme si
je v takovém, rodinném kruhu, všichni pěkně užili.
Děti měly radost ze všech her, které čarodějnice připravily. Vařily kouzelné lektvary, jedly špagety
s kakaem, prolézaly pavučinou, sjížděly svah atd.
Po veselém soutěžení byly rozdány odměny, které
dětem udělaly radost. O odměny se postarala Jitka
Rukavičková a spolek Pramínek. Krásné bylo také
pohoštění od Jitky Ziegelheimové a Hany Knotové.
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První zmínka, která se podobá systému zavedení
letního času, se objevila už v roce 1784 v dopise Benjamina Franklina. Byla však míněna ironicky, protože
Franklin mluvil o tom, že lidé by měli chodit spát
i vstávat dřív a díky tomu by lépe využili denního
světla. Až roku 1907 vyvstal první skutečný návrh
na změnu času v letním období.
O celých devět let později se teprve podařilo prosadit návrh na změnu času na tzv. letní čas. Stalo se
tak po první světové válce 14. dubna roku 1916. První zemí bylo Švédsko, postupně se pak přidávaly
i ostatní země světa, české země se zapojily 30. dubna téhož roku. Zatímco Československo posunulo
hodinovou ručičku „prozatím“ naposledy tam a zase
nazpátek roku 1918, jiné země letní čas teprve zaváděly.
Rusko zavedlo letní čas poprvé roku 1917.
S časem si ale Sověti velmi pohrávali, a proto nelze
jednoznačně říct, zda se jednalo o letní čas, nebo si
SSSR čas upravoval podle svého. Někdy totiž čas
změnil o hodinu, jiný rok o dvě nebo dokonce i o tři
hodiny. Až ve 30. letech čas ustálili a byl správně
zaveden letní čas o šedesát minut. Letní čas se
ale neměnil, proto se v zimním období od zbytku
Evropy lišil o jedno časové pásmo. Za druhé světové
války SSSR zavedl ještě jeden letní čas, a tak se
v zimním období od svého pásma liší o celé dvě hodiny.
Pokračování na straně č.19.

Pokračování ze strany č.2.

Historicky vzniklo mnoho úředních časů a s nimi
svázaných
mnoho
významných
poledníků.
Pro navigaci pomocí nebeských těles tím vznikaly
potíže. Proto bylo na konferenci v roce 1884
ve Washingtonu rozhodnuto o nultém poledníku.
Ten prochází městem Greenwich v Anglii.
Tento čas je také nazýván jako UTC (coordinated
universal time) Ten používáme i my radioamatéři.
Jednotlivá časová pásma jsou dána systémem souřadnic se základním nultým poledníkem. UTC je také
základem systému občanského času, jednotlivá časová pásma jsou definována svými odchylkami
od UTC.
Dnes je vše mnohem složitější, ale historický význam nultého poledníku je nesporný. Na měření času
dnes má vliv nerovnoměrná rotace země, jemný pohyb zemské kůry apod. Proto se pro přesné měření
času používá TAI (universal time coordinate). Čas
TAI udržuje soubor atomových hodin.
Pro ranní vstávání nikoho moc nezajímá, jaký čas
nám udávají atomové hodiny, a tak se diskuze vztahuje pouze k používání letního a zimního času.
Na používání jednoho z nich je mnoho názorů,
ale historicky i zeměpisně patříme do pásma, kdy se
používal čas zimní. Ten je o jednu hodinu posunutý
oproti poledníku nultému. Kolem změn času je mnoho různorodých i zavádějících informací, a tak budeme používat čas, který nám úředníci nastaví s ohledem na politické poměry.
„Všem lidem biologické hodiny tikají, jen Chucku
Norrisovi vykají.“
Slávek Zeler

Nechvátej osude
Jiří Pavlica / František Novotný
Nechvátej osude, člověk ti nestačí,
vždyť ještě nesplatil, co srdci dluží,
tvá kola osude, rychle se otáčí,
kolena měknou a dech se nám úží.
Nechvátej osude, chci vidět svítání,
je mnoho semínek zasetých v zemi,
chci znovu nabírat dětské sny do dlaní,
slyšet svou písničku znít mezi všemi.
Nemysli na osud on myslí za tebe,
z vinice lásky pár hroznů si dej,
na vratkých cestách pak, opři se o nebe,
dojdeš kam souzeno, děj se co děj.
Nemysli na osud, nezoufej člověče,
radost a naději dál v duši své měj,
obejmi šanci žít,dřív než ti uteče,
dojdeš kam souzeno, děj se co děj.
Nechvátej osude, ještě jsem nenašel
penízek jistoty na stránkách knih,
bojím se že minu, to co bych potkat měl,
když štěstí v hrsti mám, taje jak sníh.
Nechvátej osude, než člověk vyzpívá,
úsměv i zármutky ze všech tvých not,
zjistí že dech mu už, na další nezbývá,
protančil podrážky posledních bot.
Nechvátej osud, svět jsou jen obrázky,
které si maluje každičký z nás,
každý den zbývají z vět jenom otázky,
odpověď zná jenom starý klaun čas.
Nechvátej osude, člověk ti nestačí,
vždyť ještě nesplatil, co srdci dluží,
tvá kola osude, rychle se otáčí,
kolena měknou a dech se nám úží.

Čas nádechu a výdechu, čas příchodu a odchodu,
čas zrození a smrti…
V jarních dnech se vydali na cestu z naší přítomnosti
ke hvězdám tito muži:
11.3.
13.3.
1.4.
13.4.

Vladimír Egrt
Stanislav Hodboď
Josef Radušek
Vladimír Šolc

Nemysli na osud on myslí za tebe,
z vinice lásky pár hroznů si dej,
na vratkých cestách pak, opři se o nebe,
dojdeš kam souzeno, děj se co děj.
Nemysli na osud, nezoufej člověče,
radost a naději dál v duši své měj,
obejmi šanci žít, dřív než ti uteče,
dojdeš kam souzeno, děj se co děj…

Děkujeme za vše, čím jste nás obdarovali.
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POZVÁNKY
Bačalky
Pátek 24. a sobota 25. května 2019
Volby do Evropského parlamentu.
Sobota 22. června 2019
Vítání prázdnin. Přátelský večer při kytaře.
Sobota 20. července 2019
Letní kino.
Sobota 17. srpna 2019
Bačalské selské trhy, večer letní kino.
Změna programu vyhrazena, sledujte webové stránky
obce www.bacalky.cz a vývěsky.
V sobotu 11. 5. bude opět sběr nebezpečných složek
komunálního odpadu, v 9:30hod u hasičské zbrojnice a v 9:45hod na rozhraní Bačalek a Lična u kontejnerů.

Libáňský hudební máj
Sobota 11.5. od 19 hodin Dům kultury Libáň
Cimbálová muzika Milana Broučka
Úterý 14.5. od 17 hodin v zasedací síni v přízemí
MěÚ Libáň
Setkání s hudebním skladatelem Alešem Březinou,
autorem filmové a chrámové hudby, ředitelem Institutu Bohuslava Martinů
Neděle 19.5. od 15 hodin kostel sv. Ducha Libáň
Bohuslav Martinů: Otevírání studánek
Pěvecký sbor jihočeských učitelek operním pěvcem
Svatoplukem Semem a Josefem Průdkem
Sobota 25.5. od 19 hodin Dům kultury Libáň
Houslový recitál Ivan Ženatý za klavírního doprovodu Karla Košárka
V sobotu 25.5. se na zahradách u fary a kostela
v Dolním Bousově koná od 13 hodin Včelařský den
ke 100. výročí včelařů na Dolnobousovsku. Ukázky
včelaření, odborné besedy, dětské soutěže, včelí produkty a potřeby, divadlo pro děti a hudba.

Toto číslo vychází 10. 5. 2019. Příští vydání Pramínku plánujeme na 12. 7. 2019.
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, Z. Šátková, J. Rukavičková. 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.
Na tisk Pramínku přispěli: manželé Novotní 300Kč, V. Šedivá Osenice 200Kč, p. Nová 250Kč, M. Větrovská 280Kč, manželé
Hovorkovi 400Kč, manželé Mȕllerovi 400Kč, p. Kettner 200Kč, p. Štědronský 150Kč, Podzimkovi 500Kč, Šolcovi (u Masarykovy
lípy) 400Kč, Iveta a Milan Roštejnský 1.520Kč, p. Chaloupková 200Kč, Poláčkovi 1.000Kč, L. a P. Zemanovi 300Kč, p. Jurica
150Kč, L. Břízová – Eršilová 200Kč.
Děkujeme za spolupráci a podporu. Vítáme vaše příspěvky, náměty a připomínky, aby Pramínek byl přínosem pro nás
pro všechny.

