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Ř í j e n 
Pranostiky: 

Kdyţ v říjnu listí dlouho nepadá, tuhá zima se přikládá. 

Po teplém září zle se říjen tváří. 

Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny 

potrvají. 

Divoké husy na odletu – konec i babímu létu. 

V říjnu mráz a větry – leden, únor teplý. 

Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený. 

Je-li říjen sněţný a studený, tuhé zimy jest to znamení. 

15.října- Po svaté Tereze mráz po střechách leze. 

21.října- svatá Voršula perličky rozsela, ráno vstala, posbírala, ani jedné 

nenechala. 

Svatá Voršula jíní nasila. 

Kdyţ na Voršulu a Kordulu větry dují, po celou zimu nás navštěvují. 

Jak den svaté Voršuly začíná, tak se i zima končívá. 

28.října- Šimona a Judy- zima je všudy. 

Šimona a Judy- buď sníh nebo hrudy. 

28. říjen – Den vzniku samostatného Československa. 

 V Česku si 28.října připomínáme státním svátkem vznik 

Československa. Prezident tento den uděluje státní vyznamenání a na mnoha 

číslo 10 - říjen 2020 



~ 2 ~ 
 

místech republiky probíhá tradiční pokládání věnců. V České republice se na 

rozdíl od Slovenska i po rozdělení federace slaví 28.říjen jako státní svátek na 

počest vzniku Československa v roce 1918. S ohledem na tento fakt ale také 

hodně Čechů argumentuje, ţe není třeba oslavovat zaloţení dnes jiţ 

neexistujícího státního útvaru. Mnozí, zejména odborná veřejnost, však nadále 

označují 28.říjen 1918 za klíčový moment ve formování českého národa. Je to 

nejdůleţitější státní svátek v roce. Rozhodně by neměl zevšednět. Samostatný 

stát se nám můţe zdát jako samozřejmost, ale naši předci museli o něj 

usilovně bojovat. To řekl před lety Václav Klaus při tradičním pokládání 

věnců v Lánech. Na vzniku Československa se zásadní měrou podílelo několik 

významných osobností v čele s Tomášem Garriguem Masarykem. Ten 

společně s Milan Rostislavem Štefánikem a Eduardem Benešem zaloţil v 

Paříţi prozatímní československou exilovou vládu. Prvním prezidentem 

nového státu byl jmenován T.G.Masaryk. Do čela nové vlády, která vznikla v 

listopadu na základě Československé národní rady, usedl Karel Kramář. 
     Jiřina Novotná, vzdělavatelka VI. župy 



POZVÁNKA - POZOR ZMĚNA !! 
 Obec baráčníků ,,Vitoraz,, Suchdol n/Luţnicí pořádá dne 11. října 

2020 taneční zábavu v hasičárně. Začátek ve 14.00 hod. K tanci a poslechu 

hraje Malá kapela ,,Flamendři". Bude připravená bohatá tombola. 

Tímto Vás srdečně zveme a rádi Vás mezi námi přivítáme. Uctivě zve 

syndička obce tetička Haráková Libuše. 



Váţené tetičky a sousedé, 

jsem rychtářem obce, která byla znovuobnovena poměrně nedávno, ale 

navázala na činnost obce, která byla zaloţena v Horních Měcholupech uţ 

v roce 1937. Po počátečním rozkoukání a seznamování se s baráčnickými 

zásadami se snaţíme postupovat podle vydaných metodických pokynů a 

odsouhlasených regulí. Našimi členy jsou Jiřina Bohdalová, Jan Kačer, 

Vlastimil Venclík a dalších 89 tetiček a sousedů. V naší obci tradice přeţily a 

hlavně dále ţijí. Také naše činnost je velice rozsáhlá, pořádáme kulturní, 

sportovní akce, pořádáme zájezdy, kde navštěvujeme nejen památky, ale téţ 

tetičky  a sousedy v obcích  mimo naší ţupu. Vystupovali jsme na 

baráčnických slavnostech, na Veleobci naše valná zasedání jsou početně 

navštívena, přijíţdějí hosté nejen z okolních ţup a obcí, ale z celé republiky. 
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Aktivně pracujeme  v představenstvu  naší 

 XXIV ţupy, pomáháme řešit její problémy, 

neboť situace v dalších našich obcích není 

dobrá. Uţ od počátku je hlavní zásadou dobrá 

spolupráce s vedením naší městské části, 

podílíme se na pořádání zábavných akcí pro 

občany a snaţíme se obohatit společenský 

ţivot našich spoluobčanů. Za dobu naší 

činnosti jsme načerpali řadu zkušeností, jak 

víte, rozhodli jsme se společně se XXIV. 

ţupou pořádat na Ţofíně velký krojovaný 

ples. Odezva i zájem byly velké, naše plány 

zhatila epidemie. Snaţíme se pomáhat, kde se 

dá. Mrzí mne však, ţe naši zvolení zástupci, 

kteří by rádi pomohli naší Veleobci v nelehké 

situaci, se vůbec nedostanou  na její kandidátku do představenstva.  XXIV 

ţupa nemá jiţ tři volební  období zastoupení v představenstvu, i kdyţ jsou 

vţdy řádně nahlášeni naši kandidáti. Často o tom diskutujeme, není nám to 

milé, ale moţná se to povede. Nyní po karanténě připravujeme další akce. 

Společně s rychtářem Veleobce sousedem Pročkem jsme otevřeli novou 

rychtu, uspořádali jsme dvoudenní zájezd do Jánských Lázní  a o příštích 

akcích vás jako vţdy budeme informovat na stránkách Českého baráčníka, 

Děkuji všem našim tetičkám a sousedům z celé České republiky, kteří to myslí 

s baráčníky dobře, za aktivní pomoc, bez Vás  bychom takových dobrých 

výsledků nedosáhli. AŤ  ţije český Baráčník. 

                                                                rychtář OBHM  Miloslav  Rýdl 



Župní věneček v Halámkách 
 Loni jsme se my hradečtí baráčníci poprvé vydali do Kulturního domu 

do Halámek na „Ţupní věneček“, který pořádá kaţdoročně VIII. ţupa. Byl to 

pro nás krásný záţitek, a tak jsme si slíbili, ţe pokud zdraví a okolnosti dovolí, 

tak pojedeme za rok opět. Co jsme slíbili, to jsme i dodrţeli. Z naší obce jsme 

byli bohuţel jen 4. Škoda, ţe ostatní z veselé party v čele se sousedem Klímou 

měli jiné povinnosti a nemohli s námi jet. Nechyběli nejen nám, ale i ostatním. 

Za naší VI. ţupu se vypravilo i 6 tetiček z OB Soběslav. 

Letos byl vybrán termín jiţ v srpnu na konci prázdnin. Zda byla změna 

termínu důvodem, ţe přišlo málo lidí, nebo obavy z koronaviru, těţko 

usuzovat. Sešlo se nás jen 52. Letos padlo pořadatelství na sousedy a tetičky z 
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Českých Velenic, kteří zajišťovali i tombolu. Do ní přispívali dle moţností i 

sousedé a tetičky z ostatních obcí. Občerstvení měly na starosti tetičky z 

Halámek. K tanci a poslechu hrála 

opět kapela „Flamendři“ s vedoucím 

Františkem Jezvíkem. 

 Provedli jsme tradiční 

nástup za doprovodu kapely a ţupní 

rychtář soused Harák zahájil 

věneček přivítáním přítomných. 

Jmenovitě tetičky a sousedy z OB 

Soběslav, OB Jindřichův Hradec, 

všechny baráčníky z VIII. ţupy, 

dále baráčníky z Týna nad Vltavou s 

kterými přijel David Blaţek, jak 

jinak neţ v kroji. Týnské tetičky byly 

rovněţ v krojích. Dále přivítal Senior 

klub z Českých Velenic, hudbu a 

všechny vzácné hosty. Velká škoda, 

ţe se letos netančila „Česká beseda“. 

Jak se říká: „Nejsou lidi“. 

Nepodařilo se to letos, tak doufejme, 

ţe za rok bude líp a sejde se nás 

mnohem víc. 

Kulturní dům prošel opravami a je 

to znát. Nové, čisté, upravené WC, 

radost pohledět. V sále vzorné, čisté 

parkety, ne jak to známe z některých 

sálů, kde se schází hlavně mládeţ. Je 

škoda, ţe nám čisté parkety 

neumoţnily lehčí tanec. Byla trochu 

dřina to na parketu rozjet. To je asi 

jediná věc, která nám vadila. Jinak 

jsme byli spokojeni s hudbou, 

tombolou i občerstvením na stolech. 

Jako vţdy jsme vydrţeli aţ do konce a spokojeni, ţe jsme se po dlouhé době 

uviděli i si popovídali s ostatními baráčníky. Opravdu velká škoda, ţe nás 

nebylo víc. Můţeme se těšit na 16. „Ţupní věneček“ opět za rok. 
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Dáňa Šprinclová, dopisovatelka VI. župy 

 











************************************************* 
VI.župa Boleslava Jablonského Vás zve do Soběslavi dne 22.5.2021 na 90. 

výročí založení VI.župy 

Další baráčnickou obcí, která spadá do VI.ţupy je město Veselí nad/Luţnicí 

Veselí nad Luţnicí 
 Jihočeské město Veselí n.L.na soutoku řek Luţnice a Neţárky znají 

vodáci, milovníci vodních radovánek a také kuriozit: poblíţ pěti jezer totiţ leţí 

písečný přesyp, známý jako Jihočeská poušť nebo Česká Sahara. Na náměstí 

ve Weisově domě si prohlédnete muzeum, k výletům láká přírodní rezervace 

Veselská blata. 

Cyklostezka Greenway selského baroka navazuje na páteřní trasu z Prahy do 

Vídně a spojuje 12 obcí, v nichţ uvidíte nejkrásnější ukázky jedinečné 

architektury jiţních Čech, takzvaného selského baroka. Tyto obce leţí 

severozápadně od Veselí nad Luţnicí, v kraji nazývaném Blata. 

Na soutoku dvou řek Luţnice a Neţárky leţí v třeboňské pánvi nevelké 

městečko Veselí nad Luţnicí. Během několika let se stalo důleţitou ţelezniční 

a silniční křiţovatkou. Právě z Veselí se dostanete do Třeboně nebo do 

Jindřichova Hradce. První doloţené zmínky o Veselí jsou z roku 1259. Z 

původního vlastnictví Roţmberků přešlo na pár let do rukou královských. 

Roku 1362 povýšil Karel IV. Veselí na město. 

Sousední město Mezimostí bylo nařízením připojeno k Veselí nad Luţnicí, a 

to roku 1943. Od roku 1980 je součástí města i obec Horusice, která od něj 

leţí přibliţně 4 kilometry. Jen málokdo nezná toto malebné městečko, které je 

pravidelnou zastávkou nespočtu vodáckých výprav a mnoho turistů 

vyráţejících do překrásného okolí. Kouzlo tomuto městu dodávají borové lesy 

s mnoha menšími či většími rybníky. Okolí je propleteno spoustou 

turistických cest i cyklotrasami. 
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Samo Veselí a jeho obyvatelé si dávají ambice k tomu, aby sem turisté jezdili 

rádi. Město se tak stává zajímavým turistickým cílem, kde můţete strávit 

nejen víkend, ale i celý týden dovolené. Nabízí také skvělé dopravní spojení. 

Výhodou pro vodáky a cykloturisty je ţeleznice, a to díky dobré přepravě kol 

a lodí, načeţ mohou odtud pořádat výlety 

do okolí. Veselí nabízí také kvalitní 

ubytování v hotelech, penzionech, kempech 

či v okolních obcích. 

Co se týče památek, Veselí nad Luţnicí jich 

nabízí spoustu. Za prohlídku stojí kostel 

Povýšení sv. Kříţe, který stojí na kopci nad 

náměstím. Pochází ze 13. století a prošel 

samozřejmě několika přestavbami. Pořádá 

se zde také mnoho koncertů váţné hudby, které se zde konají v rámci 

Veselského hudebního léta a Jihočeského hudebního festivalu. Na náměstí 

Vás dozajista upoutá původní renesanční radnice, vedle níţ stojí měšťanský 

dům zdobený typickými renesančními „psaníčky“. Zde sídlí Blatské muzeum 

a Weisův dům. Nedaleko města se nachází Veselské pískovny, které jsou 

přímo stvořená pro letní odpočinek, koupání a opalování. 

Vznikla zde i stezka Veselské pískovny, která turistům přibliţuje vznik a okolí 

této oblasti. Nedaleko začíná další soustava vodních ploch – Horusický 

rybník, třetí největší český rybník, Bošilecký, Švarcenberský nebo Vlkovský 

rybník.      Napsala tetička Kastnerová 



Zájezd VIII. župy 
 Jako kaţdým rokem i letos se domluvila VIII. ţupa na společném 

zájezdu, který vţdy bereme jako takové malé pomyslné poděkování za 

odvedenou baráčnickou práci, protoţe baráčníci mají cestu a vstupy zdarma, 

tedy hrazeny z naší ţupní kasy. V době koronaviru jsme do poslední chvíle 

nevěděli, zda vůbec vyjet, ale stihli jsme to parádně! Datum 9. 9. se nám 

opravdu povedl vybrat, protoţe uţ od následujícího dne byly ve veřejných 

budovách nařízeny povinně roušky a my to ještě stihli bez nich.  

O to víc jsme si mohli uţít pelhřimovské Muzeum kuriozit a rekordů v 

pětipatrové věţi i v další budově s přilehlým areálem a patřičně vychutnat 

exkurzi v Kamenickém pivovaru a jejich výborné pivo ke klasickému 

českému knedlo-zelo-vepřopeču tamtéţ. Jen původně plánovaná ochutnávka 

piv se kvůli koroně konat nemohla, ale snad to tolik nevadilo, viděli jsme jinak 

vše od počátku vzniku piva aţ po jeho export. Navíc počasí nám víc neţ přálo, 
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bylo překrásně, a ani se nám 

domů nechtělo. Ale i pan 

řidič má své předpisy, takţe 

náš zájezd začal v Českých 

Velenicích v půl sedmé ráno 

a o půl sedmé večer tamtéţ i 

skončil. Roky jezdíme s 

přepravní společností Stibus a 

neměnili bychom, jsou skvělí 

a vţdy se dokonale 

přizpůsobí našim potřebám 

dovézt nás co nejblíţe k cíli a 

nejdéle po hodině jízdy 

zastavit. Ostatně jak pravil náš ţupní pantatínek, ty zastávky na benzínkách 

prý byly taky prima. Prostě kdo jel s námi, ten nelitoval a mne nezbývá, neţ 

vymyslet program našeho příštího ţupního “výletování”a jen doufám, ţe to jiţ 

bude bez omezení a v klidnější neţ v koronavirové době.  

A o naše společné foto před největším českým mamutem vás nemohu ochudit, 

takţe zde je.      Marta Weberová, syndička 



Obec baráčníků Týn nad Vltavou. 
 Všichni jsme se těšili, ţe se po prázdninách konečně po delší době 

opět sejdeme na našem 

konšelském sedění, ale naše 

zářijové setkání jsme museli 

zrušit. Po loňské úspěšné 

výměně střešní krytiny bylo 

nutno vyřešit ještě jeden 

palčivý problém, a to výměnu 

podlahové krytiny ve velkém 

sále naší rychty. Soused 

rychtář Král intenzivně sháněl 

firmu, která by provedla 

výměnu linolea za odpovídající 

cenu, coţ se mu povedlo a 

práce jsou v plném běhu. Bylo 

nutno vyklidit velký sál, 

hlavně vynést stoly a ţidle 
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/stoly byly sloţeny do malého sálu a ţidle do minimuzea/ a byla strţena i stará 

podlahová krytina, která byla jiţ značně poškozená /původní krytina byla na 

podlaze cca 20 let/. 

Při těchto přípravných pracích nám opět pomohli brigádníci z řad 

dobrovolných vlta-votýnských hasičů a členů spolku Veteránů – spolku 

bývalých vojáků. Členům oběma spolků, kteří se na těchto pracích podíleli 

/vynesení stolů a ţidlí, odstranění staré podlahové krytiny a celková příprava a 

úklid místnosti/ moc děkujeme, bez jejich pomoci bychom se těţko obešli. 

Hasiči i Veterání pomáhají vţdy, kdyţ je potřeba a velmi si jejich pomoci 

váţíme. Dnes jiţ je podlaha hotová a probíhají přípravy na volby. Naše rychta 

slouţí městu Týn nad Vltavou jako volební okrsek číslo 5 na Malé Straně při 

všech volbách do zastupitelských orgánů. Na úpravu volební místnosti nám 

finančním darem pomohlo i Město Týn nad Vltavou. 

Poděkování patří i našemu sousedovi rychtáři Královi, který se spolu se 

správcovou rychty tetičkou Kaláčovou postaral o zajištění a organizaci 

přípravných prací a má celkový dohled nad průběhem celé akce. Tetička 

správcová se zase stará o brigádníky a organizuje úklidové práce na rychtě. 

Dne 28. září letošního roku uplyne jiţ 10 let od zavěšení dvou nových zvonů 

do věţe kostela sv. Jakuba. Úplně prvotním impulzem k pořízení nových 

zvonů byla myšlenka naší zaslouţilé tetičky rychtářky Jaroslavy Fialové, která 

přesvědčila tehdejšího vltavotýnského správce farnosti P. Marka Donnerstaga 

ThDr, aby se v této věci začal angaţovat a vypsal finanční sbírku na pořízení 

nových zvonů. Tetička jako první podpořila sbírku svým finančním darem. 

Dobrá věc se podařila a úsilí P. Marka a ostatních obyvatel města bylo 

korunováno úspěchem. Jiţ 10 let nás provází krásný zvuk našich zvonů a 

nemělo by se zapomínat na ty, kteří stáli u jejich zrodu. 

Slavnost zavěšení zvonů byla před 10 lety zorganizována týnskými baráčníky 

v čele s dnes jiţ zaslouţilou rychtářkou tetičkou Jaroslavou Fialovou. Díky 

účasti krojovaných tetiček a sousedů z okolních jihočeských baráčnických 

obcí a ţup proběhla slavnost i přes krajně nepříznivé deštivé počasí velmi 

důstojně. Tuto událost máme zaznamenánu na DVD. 

Vltavotýnské zvony zazní v jihočeském rozhlase České Budějovice v poledne, 

ve svátek sv. Václava v pondělí 28. září a budou zde slyšet po celý týden. 
      J. Svobodová, syndička OB 



Vydařené baráčnické sedění 

v Lomnici nad Lužnicí dne 25.9.2020 
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Milé tetičky a sousedé, 

musím se s vámi podělit 

o pohodový večer, při 

našem pátečním sedění. 

V pátek v podvečer 

jsme se sešli na 

baráčnickém sedění v 

pečovatelském domě ve 

společenské místnosti. I 

přes nepříznivou situaci, 

která se kolem nás točí, 

přišli skoro všichni členové a nechyběli ani naši muzikanti. Panímaminka se 

postarala o dodrţování hygienických opatření. Rychtář, který se nám jiţ 

uzdravil, všechny srdečně přivítal a popřál pohodový večer. Poţádal tetičku 

syndičku, aby všechny seznámila s informacemi ze ţupního zasedání a dalších 

důleţitých otázkách, co se týče baráčníků. Dále tetička berní nás informovala 

o stavu na účtě. Tetička gratulantka přečetla čtyři oslavence, kteří se v září 

narodili a všichni jim poblahopřáli. Ti nepřišli na sedění s prázdnou, a tak 

jsme se těšili na překvapení od nich. Muzikanti byli netrpěliví, aby jim mohli 

zahrát. Rychtář ukončil sedění a vyzval všechny, aby se po zbytek večera 

dobře bavili. Muzikanti spustili jednu písničku za druhou, a tím udělali všem 

dobrou náladu. Tetičky podávaly občerstvení, připravily přípitek pro 

oslavence a nechyběl 

později i taneček. Přijel se 

mezi nás také podívat 

Richardův kamarád Pepa, 

aţ z Rychnova u Nových 

Hradů, který si přivezl s 

sebou trubku a k tomu 

ještě řidiče (tatínka), aby 

mohl pít a měl lepší nátisk. 

(Ríša je náš harmonikář). 

Takţe se naše kapela 

vylepšila. Všem se moc líbilo, jak se při hraní dokázali doplňovat, aniţ by 

měli nějaké společné přehrávky. Hráli písničky na přání i skladby, které nás 

velice potěšily. Písničky nebraly konce, ale noční klid a hygienické opatření se 

musí dodrţovat. Neradi jsme se rozcházeli s příslibem, pokud to bude moci, 

sejdeme se opět všichni v říjnu. Proto se budeme vzorně chovat a dodrţovat 
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hygienické pokyny, abychom byli zdrávi a s dobrou náladou vše zvládli. To 

přejeme i všem ostatním. 
     Syndička tetička Zdeňka Kalianková 



Blahopřání k narozeninám 
X. ţupa blahopřeje sousedu Karlu Tomáškovi z OB Radomyšl k jeho 

půlkulatým narozeninám. (17.10.). Sousede, všichni baráčníci ti k těmto 

narozeninám přejí hlavně dobrého zdraví, spokojenosti a krásných dalších dnů 

v ţivotě. 

************************************************* 
Obec baráčníků Radomyšl v měsíci říjnu 2020 blahopřeje svým 
baráčníkům k narozeninám:  

2.10. Kozáková Šárka -mladá chasa 

8.10. Bláhová Kateřina -mladá chasa 

15.10. Kabourková Zdeňka - mladá chasa 

17.10. Tomášek Karel -praporečník, švandymistr 

24.10. Zochová Sabina - mladá chasa 

************************************************************* 

Ve Vodňanech se "po domácku" oslavovalo…. 
 Sešli jsme se v restauraci "U Václava", abychom společně si 

připomenuli zaloţení naší obce baráčníků, která se před 85. lety ve Vodňanech  

zaloţila. Jelikoţ situace nám nedovolila uspořádat řádnou oslavu, jak jsme 

byli zvyklí, rozhodlo se, ţe uskutečníme alespoň malou vzpomínku za 

přítomnosti pouze pozvaných. Pozváni byli: ţupní rychtáři VI., VIII. a IX. 

ţupy, rychtáři z obcí X. ţupy (Radomyšl, Písek, Pištín a Prachatice) a starosta 

města. Rychtáři z X. ţupy se svými delegacemi se dostavili, ostatní bohuţel 

ne. Pochopili jsme situaci a to nám neubralo na krásném posezení. Vzpomínku 

na uplynulé období zhodnotila tetička písmák Šiklová Hana a pak se ujal slova 

rychtář soused Šikl, který ve svém vystoupení zhodnotil práci baráčníků ve 

prospěch nás všech. Občerstvení bylo zajištěno tetičkou berní Cepákovou, 

květiny na stoly dodal zahradník (synovec rychtáře Šikla). Na stolech všichni 

návštěvníci měli připraven krátký popis historie (připravila tetička Cepáková), 

odznaky k výročí (zajistil rychtář) a samozřejmě nechyběly ani zápalky k 

tomuto výročí. 

1935 
* 

2020 
  

 LET 
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 Co však bylo podstatné, restaurace nám připravila skvělé občerstvení. 

Bylo jej tolik, ţe se ani nedalo všechno sníst. Řízky, obloţené mísy a pití, co 

kdo chtěl, tak konzumoval. Od 11. hodiny se dostavila kapela "Dřemlinka" a 

pak začala správná nálada. Mohlo se zpívat, tančit a vesele se bavit. A to vše 

jsme také vyuţili. Rychtáři z OB nám děkovali ve svém vystoupení za činnost 

a darovali i dárky. Na oplátku rychtář předával "pamětní listy". To, ţe se určitě 

naše skromná, ale krásná oslava vydařila, mě jako rychtáře potěšilo. Práce na 

přípravách nebyla marná i přesto, ţe nás nebylo mnoho. O to to bylo 

upřímnější a srdečnější. Dovolte mi touto cestou moc poděkovat rychtářům 

všech OB za dárky a za účast a samozřejmě i vodňanským baráčníkům.  

 Přeji vám všem co nejvíce zdraví, pohody a radosti ze všeho, co 

pro nás dříve narozené má smysl života a ve svých rodinách uchovávejte 

pospolitost, radosti z vnoučat, jako nové generace, která bude jistě i vaší 

pomoc, co nejdéle potřebovat a možná i bude v naší činnosti baráčníků 

pokračovat. Buďme na sebe ohleduplní a určitě zapomeneme na chvíli, co 

nás pořád obklopuje a znepokojuje venku.  

Nechť naše krásné kroje a historie baráčnictva vydrží co nejdéle.  

      (rychtář OB Vodňany) 



Vzpomínka ….. 
Dne 2. září 2020 zemřel dlouholetý funkcionář 

Veleobce v Praze soused Josef Janata ve věku 83. 

let.    Nezapomeneme 

**************************************** 

Po uzávěrce … 

85. výročí založení Obce baráčníků „ 

Vitoraz“Vodňany. 
 Ve svém příspěvku bych chtěla poděkovat Obci baráčníků „Vitoraz“ 

Vodňany za uskutečnění oslavy k 85. výročí zaloţení spolku. 

Všichni víme jaká je současná zdravotní situace, jaké jsou podmínky ke 

společnému shromaţďování, proto si váţím rychtáře Šikla a všech jeho tetiček 

a sousedů, kteří i přes nepřízeň této doby dokázali připravit pro zúţený okruh 

hostů z naší X. ţupy pěkné posezení s připomínkou historického vzniku jejich 

spolku. V ten okamţik jsem si uvědomila, jak nádherné slavnosti dokáţí po 

celé naší vlasti baráčníci uskutečnit, se vší parádou praporů, krojů a různých 
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vystoupení, ale bohuţel jsou ochuzeny o dostatečnou srdečnost a důvěrnost 

malého kolektivu. Při tak velkém počtu přítomných to ani jinak nejde, 

vzájemná komunikace je prostě tak trochu anonymní. To odpadá, pokud je 

sešlost menší, téměř kaţdý je součástí společné debaty a zábavy a tím jsou si 

lidé bliţší. Tak upřímné a srdečné to bylo právě ve Vodňanech 26.9.2020. 

Výborný nápad byl zajistit kapelu, která nám hrála samé známé písničky, v 

restauraci u Václava bylo příjemné posezení s ochotným personálem a 

pestrým výběrem jídel. Po dlouhé době to byla zasedání, ze kterého se mě 

nechtělo domů.         Napsala Jůzková Zdeňka -Obec baráčníků Radomyšl 

************************************************************** 

Kalendář Připomíná… 

10.10.2020 - Veleobec Praha - zasedání panímaminek - Rychta 

11.10.2020 - OB Suchol n.L. - taneční zábava "hasičárna" od 14 hodin 

17.10.2020 -  Boršov n.Vlt. - Setkání Jihočeských ţup od 9 hodin 

17.10.2020 - Veleobec Praha - zasedání vzdělavatelů  

22.10.2020 - OB Prachatice - oslava k výročí republiky od 15 hodin 
24.10.2020 - OB Pištín - VHS restaurace "Na Dolánku" od 13 hod.  
25.10.2020 - OB Radomyšl VHS od 11 hodin v Sokolovně 
7.11.2020 - OB Písek - VHS od 14 hod. restaurace "Olympie"  

14.11.2020 - Vodňany - X. ţupa konšelské sedění U Zástavů od 8,30 hodin  

21.11.2020 - OB Prachatice - VHS od 10 hodin - rest. Druţba na náměstí  

22.11.2020 - OB Vodňany - VHS "U Zástavů" od 9 hodin  

28.11.2020 - Veleobec Praha zasedání rychtářů 

5.2.2021 - OB Radomyšl - baráčnický bál od 20 hodin v sokolovně  

20.2.2021 - OB Písek - baráčnický bál - "Dům kultury" od 20. hodin  

6.3.2021 - OB Pištín - staročeský bál od 20 hodin 

22.5.2021 - 90. výročí VI. ţupy Soběslav 

7.8.2021 - OB Pištín - oslava 85. let zaloţení  

************************************************************** 
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