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Březen – postní doba  
 Předvelikonoční půst je poměrně dlouhý, začíná hned druhý den po 

masopustu. V úterý se ještě lidé bavili v rozpustilých maškarních průvodech a 

následující Popeleční středa uţ patřila postní době. Půst začíná kaţdý rok v 

jiný den. Souvisí totiţ s Velikonocemi a tak připadá na únor nebo na březen. 

Trvá celkem 40 dnů a jeho konec zasahuje aţ do vlastních velikonočních 

svátků, protoţe posledním dnem půstu je neděle – Boţí hod velikonoční. Po 

celou tuto dobu se nepořádaly ţádné zábavy s hudbou a tancem, ani hlučné 

svatby, platil i zákaz nočních milostných schůzek. Strava se omezovala na 

jednoduchý bezmasý jídelníček.  

 Popeleční středa – počátek půstu – dodrţovaly se nejrůznější zvyky a 

obyčeje. Dochované lidové zvyky toho dne ještě symbolicky uzavíraly 

masopust. Například v okolí Ledče nad Sázavou chodil po domech směšně 

oblečený muţ s lucernou a hledal ztracený masopust. Kdyţ prohlédl všechny 

kouty, dostal za svou snahu zbytky z masopustních hodů.  

Šest postních nedělí – první byla Černá, protoţe ţeny kvůli půstu odkládaly 

pestré oděvy a nahrazovaly je nevýraznými barvami, hlavně černou a modrou. 

Někde se nazývala Pučálka, to je podle jednoho z typických postních jídel, 

vařeného z luštěnin.  

 Druhá neděle se lidově nazývala různě, nejvíce však se ujal název 

„Praţná“.  

 Třetí neděle – „Kýchavá“ a věřilo se, ţe kolikrát toho dne kdo kýchne, 

tolik let bude ţít. Také se říkalo, ţe kýchne-li třikrát, bude celý rok zdravý.  

číslo 3 - březen 2020 
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 Čtvrtá neděle měla několik lidových názvů. Nejpůvabnější z nich je 

neděle „Druţbadlná“ neboli „Druţbadlnice“. Církevní názvy „Růţová“.  

Pátá neděle „Smrtelná“ či „Smrtná“. Velikonoce se blíţily a v kostelích se 

zahalovaly kříţe. Tato tradice pochází zřejmě z doby počátků křesťanství.  

Šestá neděle – „Květná“, nebo také „Květnice“. Byla poslední a nesla se ve 

znamení památného Kristova vjezdu do Jeruzaléma. Obyvatelé ho tehdy vítali 

palmovými ratolestmi, které jsou dodnes významným symbolem v zemích, 

kde rostou palmy. U nás tuto funkci převzaly větvičky jívy nebo jiných stromů 

a keřů, které se daly v kostele posvětit a tím nabyly v očích lidu magickou 

moc. Chránily dům i pole, zabraňovaly bolestem a nemocem. Proto se 

zastrkovaly za obrázky nebo kříţ v místnosti, za krovy, dveře i okna a 

ponechávaly se po celý rok.  

„Vynášení smrti“ a přinášení léta nemělo s křesťanskou liturgií nic 

společného, bylo starší neţ sama církev. Původ musíme hledat v pohanských 

obřadech. Hanebný zlozvyk má nejstarší doklad ze 14. století, konkrétně z let 

1366 – 1384.  

Přicházejí Velikonoce – patří k vrcholům církevního roku a pro křesťany byly 

vţdy nejdůleţitějšími svátky. Oslavy ve velikonočním období mají však 

mnohem starší tradici, která souvisí s příchodem jara, slunce a tepla. Toto 

období roku znamenalo pro naše předky konec dlouhé zimy a počátek nového 

léta.  

V letošním roce 2020 budeme slavit Velikonoce od 9.4.–13.4. pondělí 

velikonoční.  

P r a n o s t i k y:  

Březen – na pec si vlezem  

V březnu vítr, v dubnu déšť, pak jistě úrodný rok jest  

Březnové slunce má krátké ruce  

Kolik mlh v březnu, tolik lijavců v roce  

Mnoho dešťů březnových – hubené léto  

Hřmí-li v březnu, sněţí v máji  

Jestli březen koţich stáhl, duben rád by po něm sáhl  
     Jiřina Novotná, vzdělavatelka VI. ţupy 


VI.župa měla VVZ  
Přítomno z VI. ţupy 37 členů a 10 hostí.  

Pro nepřízeň počasí se omluvili z VIII. ţupy a z X. ţupy ţupní rychtář soused 

Šikl. Několik tetiček brzo ráno šlo pomoct do KDMS připravit vše potřebné na 

valné volební zasedání VI. ţupy. Byly připraveny a upraveny stoly, nechyběla 
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květinová a zimní výzdoba. Tetičky a sousedi se začali scházet v 8.30hod.do 

KDMS.  

 Do sluţby se nahlásil ţupní dráb soused Stach. Soused ponocný je 

nemocen. Trojím poklepem zahájil ţupní rychtář soused Kastner VVZ, přivítal 

srdečně přítomné s přáním dobrého dopoledne  

Rychtář vzpomněl na zemřelé baráčníky v VI. ţupě a všech baráčníků. Při 

vzpomínce na zemřelé 

zazněly zvony.  

Ţupní rychtář přivítal 

všechny přítomné:  

Na valném volebním 

zasedání VI. ţupy přivítal: 

místorychtáře Veleobce 

souseda Faixe, senátora 

pana Mgr. Větrovského, 

zástupce kraje pana Pavla 

Hrocha, starostu města 

Soběslav pana Ing. 

Jindřicha Bláhu, radního z 

J. Hradce souseda 

Komínka, Zástupce V. 

ţupy tetičku Faixovou, Zástupce IX. ţupy ţupní syndičku tetičku Marešovou, 

OB J. Hradec: rychtáře obce a pantatínka VI. ţupy souseda Špricla, OB Veselí 

n/L. souseda rychtáře Pazderu  

OB Tábor rychtářku tetičku Slavíkovou, za sokolky paní Hovorkovou, za 

invalidy předsedkyni tetičku Plockovou, Za KDMS technik pana Litnera, Za 

soubor maţoretek paní Moravcovou Milušku, Za obec Klečaty paní 

Hanzlíkovou.  

Potom následoval běţný program dle metodiky. Vystoupení maţoretek a 

roztleskávaček pod vedením paní Milušky Moravcové bylo úchvatné. Děti 

převedla nám hvězdy, salta, provazy i ze svých těl nám sestavily pyramidu. 

Vystupovalo 13 dětí. Vystoupení se dětem moc povedlo. Tetičky a sousedi jim 

dlouho tleskali. Rychtář poděkoval za velmi pěkné vystoupení a tetička 

Ryšavá a Kastnerová jim předala něco málo sladkostí i vlastně vedoucí dostala 

dárek v tekutém stavu v láhvi.  

 Vzdělavatelskou zprávu měla tetička Novotná připravenou o Karlu 

Hašlerovi, všichni přítomni jí za krásné povídání hodně zatleskali. Proslovem 

ţupního rychtáře souseda Kastnera skončilo jedno volební období a předal 

právo místorychtáři Veleobce sousedu Faixovi, aby provedl volby.  
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Předáním rychtářského práva končí pro dosavadní zvolené činovníky volební 

období. Soused Faix se ujal řízení voleb.  

 Po volbách rychtář soused Kastner se ujal dalšího jednání VVZ. 

Následovalo zvolení delegátů na valné volební zasedání Veleobce, pro tyto 2 

tetičky také hlasoval pan náměstek Hroch z JčK. Bylo pak velmi veselo, 

protoţe další hosté sdělili, ţe tetičky to mají posvěcené i z kraje.  

Rychtářem sousedem Kastnerem byli vyzváni hosté podání zpráv a zdravic.  

Mezi prvními, byl Senátor Mgr. Větrovský, poděkoval za pozvání, na naše 

zasedání, za příjemnou atmosféru. Mezi baráčníky je svět normální, svět jaký 

bych chtěl, jeden druhého si váţí, podporuje.  

Stejně tak děkuje za tu bohatou a rozsáhlou činnost, kterou tady děláte.  

Pozorně poslouchal zprávy o Vaší činnosti, obdivuje, co pro svá města, obce a 

celou společnost děláte.  

Poděkování patří městu Soběslav a Jihočeskému kraji. Takový významný 

spolek se nemůţe obejít bez finanční podpory města a kraje. Finanční 

podpora, kterou baráčníci dostávají je zaslouţená. Do další práce Vám přeji 

hodně entuziazmu, a vytrvalosti, protoţe velmi zásluţná a my Vás 

potřebujeme pro ty hodnoty, které Vy vyznáváte. Staronovému vedení, aby se 

mu ve své práci dařilo minimálně tak jako doposud. Na Vaše akce budu velice 

rád jezdit, velice se na to těším, protoţe se mi mezi Vámi moc líbí. Náměstek 

pan Hroch v úvodu svého vystoupení vyjmenoval všechny činovníky, 

Poděkoval za pozvání, objevuji se tady jiţ po několikáté a vzpomíná na rok 

2019, na tu velkolepou akci 145 výročí baráčnictva a 90 let OB Soběslav, jsem 

rád, ţe se jihočeský kraj mohl na této oslavě podílet. Chtěl bych tady 

smeknout pře organizací těchto oslav, tetička Kastnerová, rychtář soused 

Kastner, s kterými jsem připravoval tu podporu, leţela ta tíha přípravy a 

organizace na celém konšelstvu na všech lidech, kteří se okolo toho 

pohybovali. Jsem velmi rád udrţování baráčnických tradic, které uznává a 

musí jí podporovat, protoţe jsem z obce, kde se tančí, a udrţují kroje, kde je 

folklorní festival a byl jsem strašně rád, ţe Kovářovan se mohl při těch 

oslavách taky prezentovat, coţ mi udělalo velikou radost. Mám velkou radost, 

ţe tady mezi Vámi je tady úsměv, radost a pospolitost je to velmi důleţitá. 

Přál bych si, aby všechny volby probíhaly takhle krásně, byl to soulad. 

Mandát, který získal pan rychtář a celé konšelstvo je tak silný, ţe je 

nepřekonatelný během dvou let. Popřál zdraví, štěstí lásku a spolupráci s 

lidmi, kteří jsou zde v sále. Dlouhá léta t. Novotné, protoţe její příspěvky, 

které jsou v Jč. Baráčníku, jsou úţasné a i dnešní příspěvek o Karlu Hašlerovi 

má svojí myšlenku a patří na toto jednání. Starosta Ing. Bláha poděkoval za 

činnost v uplynulém období. Ta činnost byla bohatá a byla tady vzpomenuta ta 
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krásná akce 145 let českého baráčnictva a 90 let OB Soběslav, která se konala 

v Soběslavi, za coţ moc děkuji. Chtěl bych popřát novému vedení ţupy, aby ta 

činnost byla tak pěkná, protoţe je to jeden z mála spolků, který naplňuje naše 

město tou kulturní a společenskou činností. Přeji hodně sil do další práce. 

Tetičce ˇŠimků všichni popřáli hodně štěstí a zdraví. Soused Komínek omluvil 

starostu Ing. Mrvku, kdyţ jede s. Komínek, starosta zůstává doma, ale 

pozdravuje Vás. Váţí si toho, ţe chcete něco dělat. Volby jsou samozřejmé, 

kdyţ se dohodneme, tak to platí. Je nás málo a někteří mají i dvě funkce. To 

není špatně, je dobře, ţe to děláte ve svém volném čase, pokud to zdraví 

slouţí. Tetička Novotná to jsou krásné věci, které tetička přednáší. Přeje 

rychtáři sousedovi Kastnerovi, aby nás vedl a aby nás dovedl k těm 

devadesátinám. To jsou akce, které nás čekají, akce které to baráčnictvo 

někam posouvají, ţe mi dokáţeme takovéto akce zorganizovat. Hodně zdraví 

v novém roce. Paní Hovorková připomněla velmi dobrou spolupráci s 

baráčníky, organizujeme některé akce společně-výstavy, retro přehlídku v 

Táboře, účast na pietních aktech. Popřála novému konšelstvu hodně úspěchů.  

Ţupní syndička z IX. ţupy tetička Marešová pozdravila naše zasedání, do 

Soběslavi jezdí velmi ráda a popřála novému konšelstvu hodně zdraví a práce.  

Tetička Faixová z V. ţupy pozdravila zasedání, popřála novému konšelstvu 

hodně práce a dobré vztahy mezi jednotlivými ţupami. Dodala, ţe to VI. ţupa 

má.  

 Zhodnocení provedl zástupce Veleobce soused Faix - zasedání se mu 

líbilo, Soused Faix pozdravil zasedání jménem veleobce a jménem svým a 

poděkovat odcházejícímu konšelstvu za jeho práci a popřál novému 

konšelstvu do další práce hodně úspěchů. VI. ţupa a její představenstvo 

uspořádala nádhernou oslavu 145. výročí českého baráčnictva. Poděkoval 

manţelům Kastnerovým za odváděnou práci na Veleobci. Poděkování patří 

těm, kteří se o nás starali – vařili a roznášeli čaje a kávu. Byly to tetičky 

tetička Ryšavá, Ungrová, Škardová a soused Brácha. Nádobí se vše umylo a to 

pomáhala ještě tetička Lozičová. Jako obvykle bylo na stolech sladké i slané 

pohoštění.                Napsala tetička Kastnerová  



Byl jsem v Kamenném Újezdě 
 Jako rychtář X. ţupy jsem se 

rozhodl, ţe musím navštívit valné volební 

sedění IX. ţupy, které se konalo v 

Kamenném Újezdě v sobotu 8. února t. r. 

Restaurace "Rychta", která mě tetičkami 
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velice pěkně přivítala staročeskou poctou a já se zase přivítal se všemi 

přítomnými tetičkami a zaplněn. Tetička ţupní rychtářka Opelková zahájila 

sedění, přivítala zástupce Veleobce souseda Kastnera, tetičku z VI. ţupy 

Ryšavou, syndičku OB Soběslav 

tetičku Kastnerovou, za VIII. ţupu 

souseda Leštinu a nezapomněla 

ani na X. ţupu v mojí osobě. 

Program pokračoval dle regulí, 

zprávy tetičkami hezky 

zpracované. Dozvěděl jsem se, ţe 

IX. ţupa má 7 obcí baráčníků, 

čítající 275 členů. Volby zde 

provedl zástupce Veleobce soused 

Kastner, který po předepsaných 

dotazech mohl opět zvolenou 

staronovou tetičku Opelkovou vyzvat ke sloţení slibu. Ostatní zvolení konšelé 

také sloţili předepsaný slib. Harmonikář nám zpříjemňoval posezení nejen v 

kulturní vloţce, ale pak při zakončení a volné zábavě po skončení valného 

volebního sedění. Musím poděkovat za hezké přijetí a krásnou baráčnickou 

atmosféru.       (J. Šikl-ŢR X. ţupy) 



Milé tetičky, vážení sousedé, 
  

Pozvánka na náš Baráčnický krojovaný ples. Věřím, ţe se zde sejdeme v co 

největším počtu a společně se pobavíme při hudbě a tanci v nádherných 

prostorách paláce Ţofín. 

Pro zakoupení vstupenek vám sděluji číslo účtu pořádající XXIV. ţupy: 123-

541020207/0100 , na který můţete poslat peníze. Do zprávy pro příjemce 

nezapomeňte a prosím, uvést název obce a počet vstupenek. Cena vstupenky 

do Velkého sálu činí 350,- Kč, cena vstupenky na galerii (II. pořadí) činí 300,-

Kč. Distribuce vstupenek bude probíhat buď při osobní návštěvě na 

představenstvu Veleobce 5.3.,nebo na Valném volebním zasedání Veleobce 

28.3.,je moţné ještě i při zasedání panímaminek 18.4.2020, nebo budou 

zaslány doporučeně poštou. Pokud moţno, prosím o zpětnou vazbu-časnou 

odpověď. Děkuji. 

Těším se na vás a věřím, ţe společně strávíme nádherné odpoledne a večer!  
     Zdena Holečková-berní XXIV. ţupy 
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Česká beseda v třeboňské Besedě 
 Byla to premiéra, protoţe ještě nikdy si nás - baráčníky - nevyţádalo 

vedení města na předtančení na svůj reprezentativní ples. Aţ letos. Tedy 

přesněji -  “upeklo” se to loni v říjnu, kdy jsme jako kaţdoročně stáli čestnou 

stráţ u pomníku při oslavách výročí republiky. No odmítněte.... to prostě 

nešlo, a tak jsme dali baráčnický slib panu starostovi a doufali, ţe nikdo z nás 

tanečníků na toho 14. února 2020 neonemocní, protoţe nemáme náhradníky a 

je to vţdy jen tak tak. Kde jsou ty časy, kdy besedu tančili rychtářka Helenka 

Filípková, berní Jitka Hajná, pantatínek Jirka Leštinů a další, kteří jiţ to nyní 

ze zdravotních důvodů nedají. 

Samozřejmě ţe onemocněli dva. Naštěstí nám opět vytrhli “trn z paty” 

lomničtí Kalianků a trochu jsme se museli promíchat a zkoušet v novém 

sloţení víc neţ obvykle. Ale dali jsme to! Paráda to byla prý veliká, 
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účastníkům plesu jsme se dle potlesku asi hodně líbili, poděkoval nám z pódia 

i pan starosta Jan Váňa a pozval k baru na panáčka. Bylo jasné, ţe jsme ani 

tentokrát neodmítli.  

Ostatně myslím, ţe to bylo zaslouţené a dle reakcí publika i vedení města si to 

asi v dalších letech zopakujeme. To zatančení. I kdyţ panáčky moţná také...  

Kaţdopádně k třeboňské restauraci Beseda, postavené pro obyčejné lidi a v 

lidovém duchu ta tradiční česká beseda určitě patří a my si můţeme váţit toho, 

ţe jsme se stali součástí navázání na tradici předtančení starou téměř 160 let. 

Vţdyť poprvé byla česká beseda tančena 11. listopadu 1863 v praţské 

Konviktě a jiţ dva měsíce poté ji na společenském plese Národní besedy na 

Ţofíně tančilo 144 párů. My rádi dali dohromady jednu kolonu pro čtyři páry! 

Ale třeba nás za rok bude víc.              Tetička Weberová, syndička OB Třeboň 


 

VIII. župa zasedala a volila. 
 V sobotu 15. února se počasí na samém jihu Čech vydařilo, i kdyţ při 

letošní teplé zimě to nebylo aţ tak těţké. A i kdyţ se leckde v obcích slavil 

Masopust, VIII. ţupa Tomáše ze Štítného měla odpolední Valné volební 

zasedání. Českovelenickou rychtu mám moc ráda, a myslím, ţe v tom nejsem 

sama. Ty krásné dobové obrázky z baráčnického ţivota  malované přímo na 

stěny, na nás dýchnou dávnou nostalgií a zahřejí u srdce.  

V příjemně vytopené a vyzdobené rychtě se nás sešlo 40 svátečně oblečených 

ve svérázech. Bylo to velmi milé shledání i se zástupci konšelstva ostatních 

jihočeských ţup a my jim za to, ţe přijeli, upřímně děkujeme. Tetičky 

Kastnerová, Opelková, Ryšavá a sousedé Kastner a Šikl jsou ti naši věrní, 

kteří jak mohou, tak přijedou a my se jim jejich návštěvy statečně snaţíme 

oplácet. Tradičně nechyběly ani 

členky vedení českovelenického 

Senior klubu, se kterým zde 

baráčníci spolupracují roky a jsou 

to uţ téměř naše 

“skorobaráčnice”.  

Zasedání proběhlo dle pravidel, 

uţ jsme se to podle nové 

metodiky naučili a nechci čtenáře 

zdrţovat popisováním, protoţe 

těch téměř shodných volebních 

zasedání proběhlo od loňského 
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října do současnosti jiţ opravdu mnoho. 

Tentokrát nezapomněl a přišel mezi nás i starosta Českých Velenic a baráčník 

v jedné osobě - soused Slíva a 

moc hezky k nám promluvil. 

Pochválil i pěkné příspěvky 

naší panímaminky tetičky 

Plasové a vzdělavatelky tetičky 

Filípkove a popřál nám, ať nás 

to baráčnictví baví a vydrţí 

nám.  

Snad vydrţí, hlavně abychom 

vydrţeli my! Jak nám řekla 

tetička Ryšavá - nové členy si 

musíte ulovit. To by mne 

zajímalo, v jakých vodách ti 

moji milí soběslavští nové členy 

loví. Skoro bych měla chuť si k 

nim zajet zapytlačit, protoţe u 

nás to tak jednoduché není a 

jsme šťastni za kaţdého nového a 

hlavně ochotného člena, který 

umí a chce přiloţit ruku k dílu. 

Početně se ale stále jak tak 

drţíme, loni nás v ţupě bylo 83, 

letos 82, z toho bohuţel jen 57 

aktivních.  

Volby u nás vedl zástupce 

Veleobce soused Kastner a poté 

staronový rychtář soused Harák. 

Ostatně staronových konšelů je nás naprostá většina. Jak vtipně říká třeboňská 

rychtářka tetička Filípková, tyhle baráčnické funkce jsou na doţivotí. Má 

pravdu, vţdyť na to má dlouholeté zkušenosti. Ale bereme to všichni tak, ţe 

dokud můţeme, tak musíme a pomůţeme. Ono je to baráčnictví něco jako 

poslání, a jak ve své řeči uvedl na zasedání soused Šikl, tvoříme svým činěním 

tak trochu i kousek dějin našeho národa. Vţdyť baráčnictví je tu téměř 

půldruhého století, a třeba tuhle snahu jednou naši potomci - za dalších sto, 

dvě stě, tři sta let - náleţitě ocení.            Marta Weberová, syndička VIII. ţupy 
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Staročeský bál Soběslavské chasy mladé  

 Dne 21.2.2020 se uskutečnil staročeský bál Soběslavské chasy mladé. Při 

příchodu do KDMS, jsme byli poctěny chlebem a solí. Neţ jsme došli ke svému 

stolu, nahoře před sálem čekala krojovaná skupinka, která nám nabídla k 

zakoupení tombolu. Je dobrým zvykem, ţe kaţdý lístek zakoupený vyhrává.  

Pak jsme si šli jiţ sednout ke stolu ,který jiţ máme rezervovaný takových 20 let.  

Začali přicházet další 

hosté ke stolu a 

zanedlouho jsme měli stůl 

jiţ obsazený 10 lidmi. Stůl 

byl plný jednohubkami, 

brambůrky a dalším 

slaným pečivem. V19.30 

hod. se rozezněly krásné 

tóny dechové hudby 

„Vysočinky“. U nás je 

dobrým zvykem, ţe 

několik jedinců jiţ se dostavilo na taneční parket.  

Ve 20. hod. bylo oficiální zahájení plesu, který zahájil pan Valeš samozřejmě v 

blatském kroji a pan Hrůša vedoucí Soběslavské mladé chasy. Po oficiálním 

zahájení plesu začala hrát dechovka 

k tanci i poslechu. Sálem se linuly 

tóny valčíku, polky, ale i moderní 

hudby.  

Zhruba po půlhodině měla 

Soběslavská chasa mladá 

vystoupení, protoţe jsme na 

Blatech i písničky k tomu byly 

přizpůsobeny. Mají svojí hudbu, a 

4 páry nám zatancovaly. Mají 

krásné nové kroje, vdané ţeny letos 

poprvé měli čepce s čelenkami, 

svobodné měly vínek. Vše se neslo 

blatskou kulturou. Po skončení zase začala hrát dechovka se svými sólisty. Kolem 

22 hod. byla taţená velká tombola 10 cen. Po tombole začala hrát cimbálová 

muzika z Brna ze souboru „Lučina“, ţeny v kyjovských krojích zvali hosty na 

parket a obcházely jednotlivé stoly. U nás, u stolu se také zastavila krásná mladá 

ţena v kyjovském kroji a soused rychtář Kastner neodolal a poţádal jí o tanec. 

Během tance se dozvěděl, ţe se byly podívat na slavnosti 145. výročí českého 

baráčnictva moc se jim líbilo. Zaujali je naše krásné české kroje a úţasný průvod. 



~ 12 ~ 
 

To jsem trochu odbočila. Po zahrání několik písní se soubor Lučina připravil na 

své vlastní vystoupení. Předvedli nám několik tanců, které byly na vysoké úrovni. 

V půlnoci na nás čekalo půlnoční překvapení ze Soběslavské mladé chasy, kdy 

nám předvedli, jak bylo v jesličkách kdysi dávno.  

Poděkování patří Soběslavské chase mladé za nádherný staročeský bál, plný 

překvapení. Ples uběhl a nám se nechtělo ani domů. Pro zajímavost tetička 

Kastnerová sehnala 34 lidí z řad baráčníků a příznivců, kteří se zúčastnili plesu. 

Obec baráčníků přispěla Soběslavské chasy mladé 170 cen.  
                                         Napsala kronikářka z OB Soběslav tetička Kastnerová  



Tradiční masopust v Jindřichově Hradci  
 Myslím si, ţe není na 

škodu připomenout si tradice 

masopustu, který pravidelně 

pořádá město Jindřichův 

Hradec. Jeho termín se určuje 

podle Velikonoc, které se slaví 

kaţdý rok v jinou dobu a proto 

i masopust se podle nich mění. 

Bývá to v únoru nebo v březnu. 

Jiţ jsme v J. Hradci zaţili 

průvod v době, kdy bylo hodně 

sněhu. Ten v posledních létech 

zpravidla chybí. Dříve se 

masopust drţel po tři dny. 

Přípravou na masopust býval 

čtvrtek před masopustní nedělí, 

nazývaný téţ „tučný čtvrtek“. 

V tento den se jedlo a pilo co 

nejvíce, aby byla síla po celý 

rok. Hlavní masopustní zábava 

začínala o masopustní neděli. 

Ten den se tancovalo na návsi, 

večer pak v hospodě. To samé 

se pak opakovalo v pondělí a vyvrcholení bylo v úterý. V dnešní době je to jinak, 

masopust se koná pouze jeden den. Jeho symbolem jsou koblihy. Ve středověku 

slovo „koblih“ znamenalo „masopust“.  
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Masopustní masky byly dřív velmi rozmanité. V dnešní době se objevují masky, 

které nemají s dávnými tradicemi nic společného. Dřív nesměl chybět medvěd, 

kominík s ţebříkem, ţid s pytlem, bába s nůší, klibna (kobyla). Další významnou 

maskou byl Masopust. Některé z těchto masek se dochovaly dodnes. U nás máme 

v průvodu tradičně drába, rychtáře, ponocného. Letos k nám přijel rychtář z Veselí 

n/Luţ. a místorychtář z Třeboně oba oblečeni v ponocenském. A tak jsme letos 

měli výjimečně tři ponocné. Dále sem patří bíle a černě oděná nevěsta, dva 

funebráci nesoucí basu. Dále tu byli šašci, jeţibaby, mimina, kočka, vodník, 

voják, nádraţák, pravý myslivec, 

šašek, Spejbl s Hurvínkem, krásná 

Esmeralda, která k nám přijela aţ ze 

Soběslavi, Číňani, tradičně veslaři s 

lodí, které přivedl korzár v podání 

místostarosty pana Staňka. Další 

velkou skupinou kromě veslařů byli 

dobrovolní hasiči, kteří se letos 

proměnili v loupeţníky. Měli sebou 

i děti, vozík s truhlicí naplněnou 

uloupenými poklady. Vezli si i 

vlastní občerstvení. K tomu se 

přidalo i několik přespolních masek.  

Průvod byl připraven, tak mohl vyvolávač Vlasta Hanuš přivítat pana starostu, 

který při akci nikdy nechybí. 

Dále přivítal všechny místní 

baráčníky i baráčníky ze 

Soběslavi, Veselí n/Luţ., Kard. 

Řečice, Lomnice n/Luţ. a z 

Třeboně. V neposlední řadě 

přivítal členy divadelního 

spolku Jablonský a všechny 

masky, pochopitelně i diváky. 

Lomničtí baráčníci zopakovali 

rituál, kterým nás loni 

překvapili. Švandymistrová 

tetička Kalianková před-

stavovala „Masopusta“ a 

přivedla sebou tři koledníky. Přečetla ţádost ztvrzenou pečetí a poţádala našeho 

rychtáře o povolení k zařazení do průvodu. Otiskem palce pravé nohy na 

připravený glejt rychtář povolení ztvrdil. Ještě jedna loňská novinka se letos 

opakovala k naší spokojenosti. Tři četníci z četnické části Klubu vojenské 
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historie 29. pěšího pluku J.J.Švece z Jindřichova Hradce. Šli vpředu před 

průvodem a zajišťovali pořádek a bezpečí všech masek. Dohlíţeli na pořádek i na 

náměstí během celého programu. Pan starosta jim za jejich sluţbu poděkoval. 

Jelikoţ se nám to líbilo, tak si je objednal náš rychtář i na vynášení smrtky.  

Kapela spustila a průvod se vydal od baráčnické rychty Klášterskou ulicí ke 

Střelnici, kde bylo krátké zastavení. Zde Vlasta Hanuš ještě jednou přivítal 

všechny přítomné. Kdo chtěl, tak si s Ukrutankou zazpíval i zatančil. Panskou 

ulicí jsme se přemístili na náměstí  

k podiu. Rychtář poţádal pana starostu o povolení masopustního reje. Pan starost 

s radostí povolil, poděkoval všem účinkujícím za udrţování hezké tradice. Líbilo 

se mu i zabezpečení průvodu přítomnými četníky. Poté si s rychtářem připili na 

zdraví masopustu a jiţ mohl nastoupit soused Komínek, aby se rozloučil s 

Bakhusem Masopustem, kterému jiţ skončily radovánky. Poté byla basa uvedena 

do klidu.  

Pan Čapek, mistr cechu řeznického, 

porcoval pro potěchu diváku jako kaţdý 

rok pašíka, rovněţ z toho důvodu, aby 

byla prasečí hlava k dispozici pro vítěze 

soutěţe v pojídání jitrnic a pití piva. 

Zároveň Ukrutanka začala hrát, pan 

starosta vyzval k tanci tetičku 

švandymistrovou, která si ale dlouho 

tance neuţila. Masky pana starostu 

pěkně prohnaly. Začala soutěţ v 

pojídání jitrnic a pití piva. Letos se 

přihlásili jen čtyři odváţní. Loňský 

vítěz, funebrák a dva z party 

loupeţníků. Loňský vítěz neobhájil, 

prasečí hlavu si odnesl jeden z lupičů. 

Však jich na ní bude krků dost.  

Hudba hrála, zpívalo se, tančilo a na 

řadu přišlo všemi očekávané 

občerstvení. Jako vţdy jitrnice, jelítka, 

škvarky, tlačenka, uzené maso, k tomu chléb a okurky.  

Letošní masopust se opět vydařil, počasí nám přálo, lidí se sešlo hodně. Sluší se 

poděkovat Městskému úřadu za finanční zajištění, stejně tak všem místním i 

přespolním účinkujícím a maskám, bez kterých by to nešlo.  

Komu se mezi námi líbilo, má moţnost přijít i na další hezkou akci „vynášení 

smrtky“. Bude se konat na smrtnou neděli 29.března od 14.00 hodin. Těšíme se na 
vás.              Dáňa Šprinclová, švandymistrová  
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OB Radomyšl  
 Milé tetičky, sousedé, váţení 

čtenáři……o plese tak trochu jinak.  

Chceme se s Vámi podělit o záţitky z 

našeho „ Staročeského“ plesu v 

Radomyšli, který jako kaţdoročně 

pořádala Obec baráčníků, letos dne 8. 

února. Jsme moc rádi a děkujeme za 

pravidelnou návštěvnost baráčníkům 

z příbramské XVIII. ţupy, 

baráčníkům z Písku a také tetičkám z 

Obce baráčníků v Prachaticích. 

Dbáme, aby ples proběhl v 

rámci tradic, coţ k našemu 

spolku patří, slavnostní nástup v 

krojích, Českou besedu, vystoupení 

dětí u nás můţete vidět vţdy. 

Nevím, jestli je dobré zatěţovat 

ostatní návštěvníky 

četným programem, ale já 

to cítím jako povinnost vůči 

budoucnosti našeho spolku. Děti a 

mládeţ k ní patří, jsou to nástupci, 

kterým chceme přibliţovat naši práci, 

tradice i historii české země, proto s 

nimi musíme počítat a dávat jim 

moţnost mezi baráčníky ţít, být jejich 

součástí. Také proto vystupují na 

našem plese děti a mládeţ. Nejen na 

plese, ale kaţdou baráčnickou akci 

obohatí pohled na mládí. Stokrát 

dokonaleji se můţeme ustrojit do kroje, ale obraz mladého děvčete i chlapce v 

krojovém oděvu je obrazem nejkrásnějším. Za dobrý průběh plesu si jistě zaslouţí 

téţ poděkovat všechny tetičky a sousedé z domovské obce, odvedli dobrou 

organizační práci v přípravě a zajištění celého večera. Tak zase za rok nashle.    
Napsala Jůzková Zdeňka – panímaminka Obce baráčníků Radomyšl 

********************************* 
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S t á t n í   s y m b o l y  
U státních vlajek, stuh, šerp i dalších státních symbolů/trikolora/, je potřeba dbát 

na správné pořadí barev. Státní barvy byly kodifikovány jiţ první ústavou 

Československé republiky v roce 1920 ještě před vydáním zákona o státních 

symbolech první republiky, šlo o neporušení a nerozdělení „jednoty a pořadí“ 

dvou historických barev starší bílo-červené /bikolora/a přidáním modré 

/trikolora/.Správné pořadí barev u vlajek, praporů, stuh, šerp a státních insignií je 

dáno zákonem č. 352/2001 Sb. § 7 aţ 9  

O uţívání státních symbolů. Kde mimo jiné stojí:  

Vyvěšování vlajek a praporů při vodorovném způsobu, musí být modrý klín zleva 

doprava, bílá nahoře a červená dole/to většinou nikdo nepokazí/. Horší je to s 

umístěním vlajky svisle 

dolů, tady musí být modrý 

klín ze shora dolů, bílá 

vţdy z čelního pohledu 

pozorovatele vlevo a 

červená vpravo 

/zrcadlově/. Tímto způ-

sobem se zavěšuje i stuha 

a šerpa. Vlevo je vţdy 

místo nejčestnější a bílá 

barva je základní co do 

důleţitosti, následuje červená a potom modrá /trikolora/. Státní symboly 

vyzdvihují pozice nebo funkce a podtrhují jejich kompetence. Vyuţívají se při 

významných příleţitostech a obřadech a je zákonem dáno pouţívání tohoto práva.  
                   Převzala Jůzková Zdeňka panímaminka Obce baráčníků Radomyšl 



OB Týn nad Vltavou  
 Ve středu 3. února vedl poprvé naše konšelské sedění nový rychtář, 

soused Vladimír Král. Nejprve jsme se oficiálně rozloučili s naší dosavadní 

tetičkou rychtářkou Jaroslavou Fialovou, nový rychtář jí předal kytici a poděkoval 

za všechnu práci, kterou pro spolek za uplynulých 10 let vykonala. Šafářka Jana 

Vrbová upekla tetičce krásný dort, ozdobený rychtářským právem 

vymodelovaným z marcipánu a spolu s tetičkou Kaláčovou předaly tetičce Fialové 

dort a kytici za kolektiv kuchyňky. Tetička Fialová byla velice dojata a všem moc 

děkovala za dar i za spolupráci.  

Poté nový rychtář vzal do slibu zbývající nově zvolené činovníky, a sedění 

pokračovalo v obvyklém pořádku.  
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 V sobotu 8. února se delegace tří tetiček a dvou našich nových sousedů 

zúčastnila Valného volebního zasedání naší IX. ţupy Jakuba Kubaty. Zasedání se 

konalo v Kamenném Újezdě a bylo zvoleno téměř staronové konšelstvo. Volby 

provedl zástupce Veleobce a rychtář VI. ţupy Boleslava Jablonského se sídlem v 

Soběslavi soused Kastner. Ţupní rychtářkou IX. ţupy byla opětně zvolena tetička 

Ludmila Opelková, místo dlouhodobě nemocné vzdělavatelky tetičky Grausové 

byla zvolena ţupní vzdělavatelkou tetička Jaroslava Svobodová z Týna nad 

Vltavou. Tetička Fialová, bývalá rychtářka z Týna nad Vltavou, byla zvolena 

čestnou členkou IX. ţupy. Zasedání se zúčastnily delegace ze sousedních ţup – 

VI. ţupa Soběslav tetička Kastnerová s delegací, VIII. ţupa České Velenice 

soused Leština a X. ţupa Vodňany ţupní rychtář soused Šikl. Z naší IX. ţupy se 

zasedání zúčastnily delegace všech 7 obcí ţupy / z Týna nad Vltavou, Hluboké 

nad Vltavou, Ledenic, Kamenného Újezda, Nemanic, Věţovaté Pláně a Boršova 

nad Vltavou/. K dobré náladě vyhrával soused Jirka Bohdal z Kamenného Újezda. 

Zasedání se konalo v příjemné a srdečné atmosféře.  

 V sobotu 22. února jsme navštívili tradiční 75. baráčnický bál v Písku. Do 

Písku jezdíme pravidelně a vţdy se na bál těšíme, bál byl jako vţdy velmi pěkný. 

Od nás přijelo 9 účastníků. Mrzí nás, ţe se nedostaneme do Radomyšle či do 

Pištína, máme velké problémy s dopravou a jsme rádi, ţe seţeneme dopravu a 

účastníky alespoň na bál do Písku.            J. Svobodová, syndička  



Po deseti letech máme v Týně nad Vltavou nového rychtáře  
 Milé tetičky, váţení sousedé, přátelé, před deseti roky, v roce 2010, jsem 

byla zvolena do funkce rychtářky. Současně si připomínáme smutné 10. výročí 

úmrtí bývalé dlouholeté 

rychtářky Jarmily Berglerové, 

která zemřela záhy po mém 

zvolení. S tetičkou syndičkou 

Svobodovou jsem se pod jejím 

vedením plně zapojila do 

náročné práce ve spolku. 

Nebylo jednoduché se 

seznámit se všemi povinnostmi 

a strukturou nejen našeho 

spolku, ale i v rámci všech 

Obcí, ţup a Veleobce. O 

našich aktivitách, jsme vás 

průběţně informovali, v 

měsíčníku Jihočeský baráčník, který také slaví deset let existence /vznikl na můj 

popud/ díky neúnavné práci ţupního rychtáře Jaroslava Šikla z Vodňan. Deset let 
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uteklo jako voda, bohuţel se ozvaly zdravotní problémy, které mě jiţ nedovolují 

plně vykonávat funkci rychtářky. Blíţilo se nové volební období a s tím otázka, 

komu předat rychtářské právo. Předat veliký kus odvedené práce v podobě 

opravené rychty včetně nové střechy, po které nám zůstala ještě finanční rezerva 

na případné neočekávané práce, 

činnost dětského tanečního 

krouţku Česká beseda včetně 

krojového vybavení, stabi-

lizované členské základny, s 

dobrou spoluprací s vedením 

města, JETE, školami a 

ostatními spolky ve městě. 

Velký podíl na typ ke zvolení 

nového rychtáře má naše tetička 

správcová Kaláčová. V našem 

spolku se jiţ několik let velmi aktivně angaţuje soused Vladimír Král se svou 

manţelkou tetičkou Hanou Královou. Charizmatický, vţdy ochotný pomoci při 

opravě na rychtě, odvézt, přivézt autem, zdatný důchodce, spolehlivý, s 

dlouholetými zkušenostmi ve vedení spolku rybářů, bytového druţstva, 

automotoklubu, výchově mládeţe a v neposlední řadě coby zastupitel města Týn 

nad Vltavou. Jsem nesmírně vděčná, ţe kandidaturu na funkci rychtáře přijal 

právě soused Vladimír Král. S klidem v duši jsem poděkovala za desetiletou 

podporu v práci pro spolek a předala 18. ledna 2020 rychtářské právo a celou 

Obec baráčníků Týn nad Vltavou do důvěryhodných rukou nově zvoleného 

rychtáře Vladimíra Krále. Těší mě, ţe jsem byla konšelstvem navrţena a také 

zvolena zaslouţilou rychtářkou.  

Děkuji vám všem za milou spolupráci, přátelství a pokud mě zdraví dovolí, budu 

se ráda zúčastňovat spolkových akcí i nadále.  

BARÁČNICKÉ MASOPUSTNÍ POSEZENÍ V 

LOMNICI NAD LUŽNICÍ. 
 Při baráčnickém posezení v 

Lomnici nad Luţnicí dne 21.2.2010 od 

17.00 hodin jsme si zpestřili večer. Nejprve 

jsme projednali přípravy na oslavy 90. 

výročí zaloţení naší Baráčnické obce. To je 

pro nás nejdůleţitější úkol pro letošní rok. 

Poté byly zodpovězeny drobné připomínky 
a dotazy našich členů a popřáli jsme k 

narozeninám panu Janu Kedlovi, našemu 
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mu-zikantskému bubeníkovi k jeho narozeninám. Tím jsme naše oficiální sezení 

ukončili. Začaly přípravy na masopustní oslavy. Upravili jsme stoly pro 

očekávané baráčnické tetičky a sousedy z pozvaných obcí. Přijeli nás na oplátku 

pod- pořit tetičky a sousedé z J.Hradce, kde navštěvujeme jejich masopustní 

průvod městem a také vynášení Smrtky. Z Třeboně přijela větší delegace tetiček a 

sousedů. U nich pro změnu vypomáháme se sousedem Kaliankem při tancování 

Besedy, při různých kulturních akcí. Pro přítomné jsme připravili masopustní 

dobroty, nesměly chybět jitrnice, jelítka, tlačenka a neodmyslitelné koblíţky. I k 

pití byl připraven výběr dle libosti. Samozřejmě nechyběly ani masopustní 

převleky. Kdo se odváţil se přestrojit, měl z čeho 

si vybrat. Třeba za koledníky, krásné peřiny, 

klauna, otesánka - buchtyham, princeznu, 

servírku, hradní pani, přijel i Asterix a Obelix a 

dle fantasie, kaţdý by si vybral. Koledníci 

poţádali rychtáře o po -volení, dostali ho. 

Muzikanti zahráli do kola Červenou růţičku a 

zábava se rozjela. Odváţné tetičky a sousedé se 

převlékali z kostýmu do kostýmu a nálada byla 

opravdu báječná. Naše tetičky se snaţila, aby to 

nebylo„JAK U SUCHÁNKŮ“. Muzikanti hráli 

jako vţdy báječně a bez dlouhých přestávek. 

Pokud některý si odskočil „na kouřovou“, zaskočil 

další, třeba soused z Tře- boně s kytarou a soused 

z J. Hradce, ten střídal hudební nástroje, kytaru 

a lţíce. Byli i odváţlivci, kteří si rádi 

zatancovali, tak, jak je u nás zvykem. Všem se 

u nás moc líbilo a těší se na další vydařené 

posezení. Děkujeme všem, kdo k nám přijel, za 

podporu do další baráčnické činnosti, neboť při 

společném posezení je vţdy veseleji. 

Rozcházeli jsme se aţ v pozdních večerních 

hodinách. Uţ se těšíme na příští posezení, které 

připravujeme pro veřejnost na  

sobotu 21.března od 14.00 hodin v Lomnici nad Luţnicí opět v pečovatelské 

domě.   Syndička tetička Zdeňka Kalianková  



Kalendář Připomíná… 

7.3.2020 - OB Pištín - Baráčnický bál - rest. "U Dolánků" od 20 hod.  
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16.3.2020 - Veleobec - zaplacení kontribuce ze žup na r. 2020 

21.3.2020 - Vodňany - X. ţupa konšelské sedění - U Zástavů v 8,30 odin  

28.3.2020 - Veleobec Praha volební sedění od 9,30 hod.   

4.4.2020 - Setkání Jihočeských ţup od 9 hod. Boršov n.Vlt.  

18.4.2020 - Veleobec Praha zasedání panímaminek - restaurace 

25.4.2020 - Veleobec Praha - zasedání vzdělavatelů  

6.6.2020 - Vodňany - X. ţupa konšelské sedění - U Zástavů od 8,30 hodin  

13.6.2020 - Veleobec Praha - zasedání rychtářů  

13.6.2020 - OB Suchdol nad Luţnicí oslava 10. výročí obnovení   

14.6.2020 - OB Ledenice - oslava 90. výročí zaloţení   

20.6.2020 - OB Lomnice nad Luţnicí - oslava 90. let výročí zaloţení  

29.8.2020 - VIII. ţupa - ţupní věneček v Halámkách 

5.9.2020 - OB Boršov n.Vlt. - staročeské doţínky  

19.9.2020 - Vodňany - X. ţupa konšelské sedění - U Zástavů od 8,30 hodin  

26.9.2020 - OB Vodňany - oslava 85. let zaloţení - upřesníme  

3.10.2020 - České Velenice - oslava 100. let zaloţení 

10.10.2020 - Veleobec Praha - zasedání panímaminek - restaurace  

17.10.2020 - Veleobec Praha - zasedání vzdělavatelů  

7.11.2020 - OB Písek - VHS od 14 hod. restaurace "Druţba"  

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  

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


Příjemné posezení v krásné rychtě. 

 Byl jsem přítomen Valného volebního sedění VIII. župy v Č.Velenicích. 

Moc se mi zde líbilo, krásné prostředí ve vaší rychtě s krásnými obrazy 

baráčníků. Je to opravdu nádherné a prosím, udržte to, JE TO SKVOST. 

  Jaroslav Šikl - ŢR a ROB Vodňany 

JIHOČESKÝ BARÁČNÍK 
Zpravodaj Ţup a OB Jihočeského kraje 

vydává pro vlastní vnitřní potřebu OB Vodňany. 
Redakce: Jaroslav Šikl, Havlíčkova 438, 389 01 Vodňany - tel.: 605113102, 

e-mail: jaroslav.sikl@seznam.cz 

NEPRODEJNÉ 
zasíláno do kaţdé OB elektronicky i na další dodané adresy. 

Ročník X. *  číslo 3* vychází 1.3.2020 


