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D u b e n  
 24.dubna – svatý Jiří – patří k nejznámějším křesťanským svátkům. 

Přestobyl v roce 1970 zařazen do seznamu svatých, jehoţ existence je sporná. 

Hlavním důvodem je nedostatek historických důkazů o jeho ţivotě, hlavně 

legenda, která vypadá opravdu spíš jako pohádka. Jeho popularitě to však 

nijak neubralo. Statečný rytíř – Jiří ţil ve 3.století v Kapadocii v malé Asii a 

pocházel z urozené křesťanské rodiny. Vstoupil do římského vojska a časem 

dosáhl hodnosti důstojníka. Kdyţ začal císař Dioklecián pronásledovat 

křesťany, Jiří se ke své víře čestně přiznal a byl za to uvězněn, mučen a 

pravděpodobně v roce 303 také popraven. Stal se mučedníkem, neohroţeným 

bojovníkem za víru. Pohřben je ve vesničce Lyddla poblíţ přístavu Jaffa v 

Palestině, kde vystavěl římský císař Konstantin I. ještě ve 4.století první 

svatojiřský chrám na světě. V mnoha zemích byly Jiřímu zasvěceny 

nejprestiţnější řády a vyznamenání a pod jeho jménem se stavěly kostely a 

chrámy. Tato obecná obliba neminula ani Čechy. Stal se patronem rytířů a 

vojáků, všech statečných muţů ve zbrani, ale také pevností a opevněných 

měst. Tato tradice se datuje od 11.století.  

 30.duben – Filipojakubská noc  

O tom, ţe je noc z 30.dubna na 1.května kouzelná, svědčí ohně, planoucí na 

návrších kolem našich měst a vesnic. Pálí se totiţ čarodějnice. Od středověku 

číslo 4 - duben 2020 
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se věřilo, ţe existují dny, kdy mají zlé síly větší moc neţ jindy. A jedním z 

nich byl právě poslední dubnový den a hlavně noc. Tehdy mohly nejvíce 

škodit čarodějnice, nazývané také bosorky, které v myslích lidí představovaly 

ďábelské zlo zasílané na zem. Lidé si je představovali buď jako nadpřirozené 

bytosti, které jsou většinou neviditelné a je těţko je odhalit, anebo jako staré 

ţeny.  

O h n ě – ohně se kdysi zapalovaly také v jiné dny a byly spojeny s oslavou 

letního slunovratu. Tento velmi starý zvyk souvisel jak s uctíváním ohně, tak i 

s vírou v jeho ochrannou moc. Postupem času se pálení ohňů soustředilo 

hlavně na noc na přelomu dubna a května. Nelze přesně říci, jak starý je 

obyčej pálení čarodějnic. Bába Rampušačka dnes vládne na mnoha místech, 

kde se chystá pálení čarodějnic. Ohně se často spojují s průvodem, hudbou, 

přehlídkou čarodějnických kostýmů. Mnohé programy slibují slety čarodějnic 

ohnivou „show“ či volbu Miss čarodějnic. A protoţe se následující den staví 

máje, bývají někdy akce propojeny.  

P r a n o s t i k y  

Sníh dubnový hnojí, březnový tráví.  

Dubnový sníh pole hnojí a déšť jim poţehnání přináší.  

Kdyţ duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí.  

Mokrý duben – hojnost ovoce.  

Na mokrý duben – suchý červen.  

Teplé deště v dubnu, teplé dny v říjnu.  

Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší.  

Jasný měsíc v dubnu škodí květu stromů.  

Kdyţ se ozve v dubnu hrom, chyť si kámen nebo strom.  

Hřmí-li v dubnu, konec mrazům.  

Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.  

Lidová moudra o předpovědi počasí  

- červánky večer, pastýřovo potěšení  

- červánky ráno, pro pastýře varování  

- jedenáctá hodina rozhoduje, čím dále dohlédneme, tím blíţ je déšť  

- kdyţ květy smetánky se jen napolovic na noc svinují, hezké počasí následuje  

- kdyţ cvrčkové a kobylky pilně cvrlikají, pěkné počasí předznamenávají  

- otevírají-li spadané šišky svoje šupiny, bude hezky  

- silná rosa z rána, pěkné časy vyznamenává  

- kdyţ ţáby dlouho do noci koncertují, hezký den ohlašují  

- stoupá-li dým sloupovitě vzhůru, bude hezky  

- objevuje-li se večer mnoho netopýrů, bude hezky  

- kdyţ se pasou beránky, následuje pěkné počasí  
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- kdyţ vlaštovky a jiřičky létají hodně vysoko, bude pěkně  

- je-li slunce v kole a svítí-li jakoby zubatě, bude pršet  

- má-li měsíc oba rohy vzhůru, ochladí se  

- úplněk přináší jasné počasí  

- stahují-li se ryby do hlubokých vod, je před deštěm  

- kdyţ večer kohout kokrhá, ráno bude pršet  
     Jiřina Novotná, vzdělavatelka VI. župy  



POZVÁNKA 
 OB-Suchdol n/Luţnicí pořádá dne 3.května taneční zábavu ke Dni 

Matek. Zábava se koná od 14.00 hod.v hasičárně. Tímto Vás milé tetičky a 

sousedé srdečně zveme.Rádi Vás mezi námi přivítáme. 
      Za OB-syndička Haráková L. 



V e l i k o n o c e  
 Velikonoce jsou nejvýznamnějším církevním svátkem, 

připomínajícím ukřiţování a vrcholí oslavou zmrtvýchvstání umučeného 

Jeţíše Krista. Zároveň spadají do doby, kdy naši pradávní předkové slavili 

příchod nového jara. Některé zvyky tak pocházejí ještě z dob 

předkřesťanských. O jarním novoročí si lidé navzájem posílali drobné dárky a 

ještě na počátku dvacátého století bylo pokládáno za počátek hospodářského 

roku. Konaly se první zemědělské práce a dobytek byl vyháněn na pastvu.  

Jarní sluníčko probouzí naše smysly a naše tělo potřebuje po dlouhé zimě 

pořádný restart. Sílu načerpáme procházkou lesem, sbíráním bylinek, klidu a 

pohody v lukách, kocháme se zpěvem ptáků, pozorujeme různé ţivočichy 

probouzející se ze zimního spánku. První květy jsou něco jako praporečníci 

právě přicházejícího jara. Jejich standarty hrají zářivými barvami a těší naše 

smysly. Bělostné sasanky, obláčky modrých ladoněk, ţlutých pampelišek atd. 

toť pastva pro včelky medonosky.  

Doba velikonoční se pojí s lidovými tradicemi a obyčeji, souvisejícími s 

oslavami vítání jara. Název jarních svátků je odvozen od Velké noci, kdy Jeţíš 

vstal z mrtvých. V lidové tradici pak oslavují probouzení přírody, plodnost, 

naději a lásku. Symboly jsou následující:  

V a j í č k a – představují nový ţivot. Zvyk darovat je o svátcích se drţí od 

14.století. Vejce musela být vţdy plná a barevná. První velikonoční kraslice u 

nás byla nalezena ve Velkých Hostěrádkách na jiţní Moravě ve vykopávkách 
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z 11.století. Bylo to vyškrabované vejce v černém podkladu. Kraslice zdobí 

všichni Slované, české a moravské malérečky je tvoří asi nejvíc.  

P o m l á z k a – neboli tatar se plete z vrbových proutků, zakončuje ji pletená 

rukojeť a na špici zdobí barevné stuţky, které si muţi vyslouţí o velikonočním 

pondělí na koledě. Koledníci dostávali vajíčka, dospělí štamprličku.  

Z a j í č e k – symbolika zřejmě pochází z tradice z oslav svátku pohanské 

bohyně plodnosti Easter. Z jejího jména je odvozen anglický název velikonoc 

– Easter. Podle legendy tato bohyně proměnila ptáčka, který zmrzl ve vánici v 

zajíce. Ten pak z vděčnosti kaţdé ráno kladl vejce jako pták.  

B e r á n e k – v křesťanství představuje Jeţíše Krista, obrazně obětovaného za 

spásu světa.  

M a z a n e c – měl celou řadu krajových názvů – baba, plecovník, šoldr, či 

svěceník. Tvar i zlatá barva odkazují ke slunci. Zadělává se v neděli, peče se 

ze stejného těsta jako vánočka a nahoře se na něm značí kříţ.  

J i d á š e – sladké pečivo ze stočeného pruhu těsta do tvaru, který 

symbolizuje provaz, na němţ se oběsil Jidáš.  

P u č á l k a – v předvelikonočním období se nechávala ve vodě naklíčit 

semena hrachu. Po třech dnech byla tzv. pučálka narašená a pak se zprudka 

opékala na rozehřátém tuku. Jídala se hlavně solená a pepřená, ale také 

nasladko s rozinkami. To kdyţ byl v postní době očekáván ţenich na námluvy.  

Dochovat dávné dědictví – muzea lidové architektury v přírodě a folklorní 

akce, které se v nich odehrávají, nám připomínají kořeny, z nichţ jsme vzešli a 

ke kterým se dnes tak rádi vracíme. Buďme pyšní na vše, co nám zanechali 

naši předkové, pokračujme v jejich šlépějích.  
     Jiřina Novotná, vzdělavatelka VI.župy  

Povídání bylo čerpáno z dostupných materiálů a vzpomínek, které mi zůstaly 

po mých prarodičích a rodičích. 



Č a r o d ě j n i c k é r e j d ě n í  
Poslední dubnový večer patří tradičnímu pálení čarodějnic. Původem 

pohanský svátek, který přešel na lidový zvyk. Stal se oblíbenou událostí 

mnoha českých vesnic, místy spojenou i se stavěním máje. Dříve lidé věřili, ţe 

Filipojakubské noci mají zlí duchové větší moc, neţ kdy jindy. Zároveň také 

věřili, ţe se na kopcích slétají čarodějnice na sabaty, a tak se proti nim chránili 

zapalováním velkých ohňů, u kterých se shromaţďovali. Mládenci do vzduchu 

házeli smolná košťata z proutků, která měla posvítit na čarodějnice létající v 

povětří. Někde lidé házeli košťata proto, aby čarodějnice shodili do ohně. 

Popel z těchto ohňů měl mít magickou moc pro úrodu. Dobytek, jenţ prošel 
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popelem, měl být zdravý a plodný. Postupem času se z těchto ohňů stávalo 

pálení čarodějnic, při nichţ se pálily jejich vycpané figuriny. Vesnice mají 

pálení čarodějnic spojené se stavěním máje. Tuto zodpovědnou práci vţdy 

připraví muţi, mladá chasa.  

Čí jsou máje? Tradiční jarní lidovou veselici stavění máje udrţují převáţně na 

venkově a zde se těší velké oblibě u kaţdé nastupující generace dospívajících 

dívek a chlapců. Energie jara – máje symbolizují čas lásky a namlouvání. 

Historicky máje byly jednou z několika mála moţností organizovaného 

seznamování dospívajících na vsi. Májka se staví den předem na obecní návsi 

a přes noc se hlídá. Zároveň se vztyčují menší májky u domů, kde bydlí 

svobodná děvčata. Nastává veselice, tančí se beseda, hoduje se, baví se snad 

všichni, kdo má radost z akce, z hojnosti návštěv a podobně.  
     Jiřina Novotná, vzdělavatelka VI. župy 



POZOR ZRUŠENÍ… 
Váţené tetičky, váţení sousedé a pozvaní přátelé,  

vzhledem k vzniklé celostátní situaci v souvislosti s nákazou koronavirem a  

zároveň s nařízením vlády a Bezpečnostní rady státu, zodpovědně 

přistupujeme k daným opatřením a oznamujeme vám, ţe Krojovaný ples v 

Paláci Ţofín dne25.4.2020 je definitivně zrušen. 

 Při snaze vyřídit náhradní termín bylo interním sdělením Paláce Ţofín 

oznámeno, ţe v letošním roce se jiţ náhradní termín neuskuteční. Z tohoto 

důvodu je moţno si jiţ zakoupené vstupenky ponechat, není nutno je vracet.  

Peníze budou všem vráceny zpět, následuje interní sdělení. Na krojovaný  

baráčnický ples jsme se všichni těšili, určitě se po vyřešení situace budeme  

snaţit najít náhradní řešení. Zdraví nás všech je na prvním místě, věříme, ţe  

dané opatření pochopíte a budete respektovat. S pozdravem, a přáním pevného 

zdraví.         Za konšelstvo XXIV.župy Jana Žižky z Trocnova rychtář Pavel Klíma. 



Smutné oznámení … 


V úterý 3.března 2020 nás navţdy opustil soused Herbert Mischnik 

z Obce baráčníků  "Kunifer" v Jindřichově Hradci ve věku 76 let. 

Členem baráčníků byl 27 roků. Dlouhé roky zastával funkci drába, 

chodil v čele průvodu při masopustu a smrtce. Nikdy na něj 

nezapomeneme. 
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Obec baráčníků Radomyšl:  
 Přestoţe v Radomyšli jako všude jinde panují obavy z nového viru, 

jsou tetičky stále činné. Rozhodly se, ţe pomohou v šití roušek pro městys 

Radomyšl, úřady, policii, prodavačky, seniorský dům i pro okolní přidruţené 

obce. Tuto akci zorganizoval starosta Radomyšle pan Ing. Luboš Peterka. K 

výrobě se přihlásily a roušky šily tetičky Klasová St., Zdeňková M.,Jůzková 

Zd., Hřebíčková M., Mrázová M., Pichlíková A. doplnily je další ţeny z 

Radomyšle. Celý týden, vţdy ráno objíţděl pan starosta jednotlivé tetičky, 

které mu vzorně věšely zabalené ušité roušky na kliky, nebo na ploty aţ jsme 

pokryli všechny poţadavky a ještě zbylo k 

nabídce. Jako materiál bylo pouţito bílého plátna 

ze skladu baráčníků, původně zakoupeno ke 

krojovým halenkám, dále pruhované plátno určené 

na krojové sukně. Další materiál dávaly tetičky z 

osobního vlastnictví, darem jsme dostali nitě, 

gumy, stuhy. Šili jsme a šili, boleli nám záda, ale 

bylo nám veselo, ţe můţeme něco udělat pro 

dobrou věc. Na závěr musím prozradit, ţe jsme 

nevynechali ani našeho rychtáře, který se svým 

vnukem také baráčníkem střídali v ţehlení a 

stříhání roušek. Šití jim dovoleno nebylo. Tímto 

chci všem, kteří pomohli moc poděkovat, protoţe ne ústy a slovy, ale činy 

přichází nabídnutá pomoc.  
   Napsala Jůzková Zdeňka-panímaminka OB Radomyšl. 

-------------------------------------------------------- 

Milé, tetičky, vážení sousedé, věrní čtenáři,  
chci se s Vámi podělit o svoje názory, pocity a vnímání současné situace, která 

je nová pro nás všechny. Nikdo z nás nezaţil, ani si nemůţe pamatovat 

sebemenší náznak nějaké epidemie. Proto se všichni snaţíme se všemi novými 

informacemi vyrovnat po svém. Věřím tomu, ţe vţdy všechno špatné je pro 

něco dobré. Snad nás tento virus má zastavit k přemýšlení o tom, co je pro 

všechny nejdůleţitější - zdraví, rodina, soudrţnost, pomoc starým a 

bezbranným, udělat si čas na svoje děti, na svoje rodiče a prarodiče. Uvědomit 

si v čem spočívá ţivot a příroda kolem nás. Najednou jsme svědci toho, co 

jsme si neuměli před pár týdny ani představit. Lidé se podporují a děkují 

potleskem, zpěvem, hudbou a hesly, které by byly před nedávnem k smíchu. 

Děti se těší do školy – kdo by si to pomyslel, těšíme se, aţ si zase popovídáme 

normálně se sousedem, společně navštívíme známé.  
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Lidé, zvláště čeští lidé, mají k sobě vţdy nejblíţe, kdyţ je jim zle, to také v 

kaţdé době posilovalo náš národ. Momentálně, neproţíváme zrovna to 

nejšťastnější období, bojíme se o svoje zdraví, zdraví svých nejbliţších, 

tápeme v nejistotě z neznámého, ale aţ veškerá epidemie pomine- a ona 

pomine, vrátíme se ke svým povinnostem a starostem neměli bychom 

zapomenout na tyto dny, měli bychom si z nich vzít příklad pro budoucnost a 

uchovat je v paměti jako poučení.  

 Já Vám přeji ze srdce, abyste příští měsíce přeţily ve zdraví, opatrujte 

se, baráčníci jsou přece jenom staršího věku -jak se teď říká riziková skupina a 

nějaké nemoci uţ máme nastřádané, tak zbytečně neriskujte. Pevně věřím, ţe 

se zase společně budeme setkávat a hlavně váţit si kaţdé minuty svého zdraví.  

 Na závěr Vás chci poţádat, podpořte telefonicky, ty tetičky a sousedy, 

kteří jsou doma sami, pokud jste v páru, přece jenom se to zvládá lépe, ale 

samotnému je v karanténě smutno. Myslím, ţe si, budeme všichni drţet pěsti, 

ve všech koutech naší vlasti. Všem přeji hodně štěstí, pevné nervy, ţádnou 

paniku-my to zvládneme.  Jůzková Zdeňka- panímaminka Veleobce  



Jak pomáháme v nelehkých dobách  
Z obce baráčníků Soběslav se zapojily dvě tetičky do šití roušek. Nejen, ţe 

našily roušky pro celé naše rodiny, ale šijí 

pro baráčníky ze Soběslavi. Dále byly 

poţádány jednou firmou, jestli budou šít 

roušky, ţe od nich vezmou jakékoliv 

mnoţství. Jsou to tetičky Ryšavá a 

Kastnerová, které mají na kontě, co by v 

šití roušek jiţ 120 kusů. Obě tetičky spolu 

komunikují přes telefon, ale také si 

předávají informace třeba na 

chodníku u Kastnerových. Navíc 

tetička Kastnerová měla doma 

pokrývače, kterým také našila 

plno roušek i jejich rodinám. To 

nesmím opomenout, ţe denně 

sedají k šicímu stroji na 3 hod.  
tetička Kastnerová ze Soběslavi 
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Z Třeboně nebaráčnicky 
 

V těchto nelehkých časech, které ještě před nedávnem nikdo z nás 

nepředpokládal, utichl společenský ţivot v celé naší krásné zemi a 

samozřejmě i v Třeboni. Utichl i ten společenský ţivot baráčnický.  Ale 

neutichly šicí stroje v našich domácnostech. Roušky nebyly nikde, dodávky ze 

světa vázly a Třeboň jako vůbec první město v republice nabídla moţnost 

nákupů a léků nejen lidem v karanténě, ale i seniorům. Ostatně na chvilku 

jsem se stala i mediální hvězdou, kdyţ jsem o tom spolu s panem starostou 

Janem Váňou a vrchním stráţníkem Vladimírem Školkou mluvila v reportáţi 

z Třeboně 15. 3 ve večerním zpravodajství ČT1. Byl to výborný nápad pana 

starosty, a kdyţ mi volal, co chce podniknout, neváhala jsem ani minutu a onu 

naši společnou dohodu zviditelnila na facebookových stránkách Třeboňští 

senioři, které jsem před rokem zaloţila a spravuji.        

  Věci se daly rychle do pohybu a městští stráţníci vozili nákupy jak o 

závod! Jenţe bez jediné ochrany, protoţe roušky prostě nebyly. A jelikoţ 

pracuji i ve výboru seniorů, domluvila jsem se s p. Školkou, ţe jim my - ţeny 

seniorky - nějaké roušky našijeme doma vlastními silami a z vlastních zásob. 

Soustředila jsem kolem sebe další čtyři švadlenky a šily jsme a šily. 

Odevzdaly sem jim 

celkem 440 roušek, a 

304 šitých vloţek do 

rouškových masek.   

 A proč to 

všechno píšu? 

Protoţe nejvíc všeho 

ušila naše třeboňská 

baráčnice tetička 

Jitka Hajná, a to 145 

roušek a 304 vloţek, 

coţ je za tak krátkou 

dobu (do 28. 3) 

opravdu úctyhodný výkon! Třetí v pořadí 

skončila další baráčnice - tetička Zdeňka Kalianková, která je si sice lomnická, 

ale je členkou třeboňského senior klubu, takţe šila s námi a také jako lvice! Já 

sice v šití co do počtu skončila poslední, ale jsem fakt amatér a víc neţ šití 

mne těší pocit, ţe jsem k tomu dala ten prvotní impulz, a ţe se tudíţ dobrá věc 



~ 9 ~ 
 

podařila. A hlavně, rychle podařila v době, kdy to bylo s rouškami opravdu 

kritické!  

 Jitko a Zdeňko, moc vám děkuji, a nejsem v tom sama. Myslím, ţe u 

třeboňské městské policie to budeme mít všechny doţivotně víc neţ dobré Ale 

to nebyl účel našeho snaţení. Daleko důleţitější je ochota a chuť pomoci v 

tom, v čem ještě můţeme být uţitečné a co je v danou chvíli tolik důleţité. To 

se nám podařilo, a to myslím nejen nás - třeboňské baráčnické švadlenky, ale 

všeobecně člověka potěší u srdce nejvíc.            Tetička Weberová, syndička 



OB Týn nad Vltavou  
 Poprvé za téměř desetileté existence Jihočeského baráčníka nemohu 

napsat téměř nic o tom, co se u nás děje, protoţe i činnost naší OB je v 

důsledku pandemie koronaviru COVID-19 zcela utlumena. Přestoţe je rychta 

zavřena, tetička správcová Kaláčová kaţdý den rychtu zkontroluje a doplní do 

krmítka na zahradě ptačím návštěvníkům krmení.  

V důsledku vyhlášení nouzového stavu v celé republice se neuskutečnily 

plánované akce na měsíc březen - vynášení Smrtky s MŠ U Lípy v Týně nad 

Vltavou a velikonoční výstava na rychtě, která byla plánována na poslední dva 

dny v březnu /30. a 31. 3. a první aprílový den 1. 4. Neuskutečnilo se ani naše 

dubnové konšelské sedění, které mělo být 1. dubna na rychtě. Na dubnovém 

konšelském sedění jsme chtěli vzpomenout 10. výročí úmrtí naší bývalé 

rychtářky Jarmily Berglerové. Plánovali jsme promítnutí DVD „Baráčnický 

rok“. Na tomto DVD máme zachycenou tetičku Berglerovou při valném 

volebním zasedání v roce 2019. 

Neuskuteční se ani plánované vystoupení dětí z tanečního krouţku na Zelený 

čtvrtek v MěDDM a ani plánované vystoupení našich malých tanečníků na 

Bílou sobotu na zahájení sezony v Jihočeském zemědělském muzeu v 

Netěchovicích.  

Patrně nedojde ani na vystoupení dětí 30.dubna, kdy se v našem městě měla 

obnovit tradice stavění májů /na nábřeţí „U věţe“ a kdy zde měli vystupovat i 

naši malí tanečníci.  

Celý svět se potýká s pandemií, lidem dochází, ţe nejsou všemocní a ţe 

existuje nebezpečí, které ohroţuje všechny lidské ţivoty bez ohledu na rasu, 

náboţenství, pohlaví, věk, společenské postavení, politickou příslušnost či 

povolání.  

Občas se objevily na internetu či v tisku výsledky o povoláních, která jsou na 

společenském ţebříčku na prvních místech a na druhé straně se zde objevovala 

na posledních místech povolání nejméně populární. Nebudu vyjmenovávat 
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ţádné z nich, abych se někoho nedotkla. Dnes si ale teprve všichni 

uvědomujeme, jak důleţitá jsou povolání nejen na prvních místech ţebříčku, 

ale jak důleţitá jsou pro náš ţivot i ta nejméně populární povolání. Je třeba si 

uvědomit, ţe zrovna tak, jako se neobejdeme dnes bez zdravotnického 

personálu, hasičů, policistů, vojáků, pracovníků v sociálních sluţbách atd., 

neobejdeme se bez lidí pracujících v zemědělství, v potravinářství, 

prodavaček, uklizeček, řidičů, popelářů a dalších profesí, které nejsou zrovna 

populární. Teprve teď, kdyţ nám „teče do bot“ si uvědomujeme, jak ta 

„nepopulární“ zaměstnání jsou důleţitá pro náš ţivot  

Vaţme si proto nejen teď ale i v budoucnu všech těch pracujících lidí a 

nepodceňujme některá povolání jen proto, ţe se nám zdají málo prestiţní a 

nevýznamná. Uvědomme si, ţe někdy je pro náš kaţdodenní ţivot důleţitější 

ona často podceňovaná prodavačka, uklizečka, řidič, popelář, ošetřovatel 

dobytka či jiná podobná profese, neţ leckterý politik. Na tyto podceňované, 

ale pro nás ţivotně důleţité profese není zdaleka tolik kandidátů, jako na 

politické funkce (čímţ se samozřejmě nechci dotknout ţádného politika, 

nejsou všichni stejní).  

Lidé pracující ve sluţbách a v těchto nepopulárních profesích si zaslouţí 

stejnou úctu, jako ti ostatní, Jedno staré české přísloví praví, ţe „dokud ţena v 

domácnosti pracuje, není to vidět. Vidět je to, aţ kdyţ pracovat přestane“, a 

stejné je to i u těchto někdy podceňovaných profesí.  

Poděkujme proto všem těm, kteří se v současné době o nás starají a chodí do 

práce i s rizikem nákazy. Budeme k nim ohleduplní, vaţme si jejich práce a 

poděkujme jim – zaslouţí si to a určitě je to potěší.     J. Svobodová, syndička  



Blahopřání k narozeninám 

 Dne 18.dubna slaví 85.narozeniny tetička Marie Zimmermannová - 

panímaminka Obce baráčníků      "Kunifer" z Jindřichova Hradce. Přejeme Ti 

stálé zdraví, štěstí, spokojenost a pohodu do dalších roků. Děkujeme Ti za 

práci, kterou jsi poctivě dělala pro blaho obce dlouhé roky. Za všechny 

sousedy a tetičky rychtář Josef Šprincl  

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

X. župa tímto blahopřeje k narozeninám sousedu rychtáři Josefu Jůzkovi z 

Radomyšle (9.4.) Váţený sousede rychtáři, všichni baráčníci z X. ţupy ti k 

narozeninám přejí hodně pevného zdraví, pohody, radosti z baráčnické práce a 
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moc ti děkujeme za vše, co pod tvým vedením děláte pro České baráčnictvo. 

Tak NA ZDRAVÍ.  

------------------------------------------- 

Dále blahopřejí baráčníci z X. ţupy vzdělavatelce tetičce Martě Sadílkové 

(OB Písek) k narozeninám (22.4.) Milá tetičko, přejeme ti krásné narozeniny, 

hodně zdraví, pohody, radosti z kaţdého dalšího dne ţivotem a děkujeme ti za 

práci v ţupě.  

-------------------------------------------- 

OB Vodňany blahopřeje tetičce Aleně Cepákové k narozeninám (1.4.) Milá 

tetičko, přejeme ti všichni hodně zdraví, štěstí a spokojenost v kruhu rodinném 

a mezi námi baráčníky.  

-------------------------------------------- 

Taktéţ OB Vodňany přeje zaslouţilému pantatínkovi Jaroslavu Markovi k 

narozeninám (7.4.) Sousede, všichni vodňanští baráčníci ti přejí hezký 

narozeninový den, hodně zdraví, pohody a do dalších dnů ţivotem jen to NEJ! 

 

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

Kalendář Připomíná… 

 

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 "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  
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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  



Roušky od baráčníků z Vodňan pro 

mnoho měst v ČR … 
 Naše dvě baráčnice Petra Klimešová a její dcera Petra Vozábalová se 

odhodlali také k šití roušek. Na výzvu reagovali na FACEBOOKU a již mají 

za sebou dlouhé noci šití….. 

- Šijeme od rána do rána. Látku sháníme po lidech, abychom mohli roušky darovat 

zdarma. Naše roušky putují po celé republice. Např. Dvůr Králové, Praha, Ostrava, 

Jihlava, Pardubice. V jižních 

Čechách zůstává minimum. 200-

300 ks už jsme rozeslali a na 

dalších dvě stě máme další 

žádosti. Samozřejmě jsme 

nezapomněli ani na své blízké. 

(píše Petra Vozábalová).  

 A rychtář baráčníků si 

vzal na starost seniorskou 

manželskou dvojici z ulice, které 

vypomáhá a zajišťuje vše 

potřebné.  

 

   

   Děkujeme. 
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