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POZVÁNKA 
 Obec baráčníků ,,Vitoraz,, Suchdol n/Lužnicí pořádá dne 10. října 

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

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

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

syndička obce tetička Haráková Libuše. 



OB Horní Měcholupy 
Baráčníci na dvoudenním výletě. 

  Víkend z 1. na 2. srpna 2020 patřil baráčnickému výletu do Jánských 

Lázní. Vyjíždělo se autobusem z již tradičního místa, od pizzerie Miláno, směr 

hospital KUKS, kde byla první zastávka. Hospitál v Kuksu byl založen 

hrabětem Františkem Antonínem Šporkem na počátku 18. století jako místo 

odpočinku vysloužilých vojáků, o které pečoval řád milosrdných bratří. Jde o 

významnou barokní památku, na jejímž vzhledu se podíleli umělci světového 

formátu: především architekt Giovanni Batista Alliprandi a sochař Matyáš 

Bernard Braun. Po prohlídce se mohl každý individuálně podívat do bylinkové 

zahrady, která se rozprostírá za budovou hospitálu už od dob jeho vzniku na 

počátku 18. století. Vždy se zde pěstovaly léčivky pro potřeby zdejší lékárny 

U Granátového jablka, ale také ovoce a zelenina pro hospitální kuchyni. Poté 

číslo 9 - září 2020 
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jsme odjeli do Jánských Lázní a vyvezli se lanovkou na Černou Horu a pak se 

přesunuli k vile Duncan, kde jsme se ubytovali, a ještě byl čas na procházku v 

jejím okolí. Večer bylo posezení s harmonikou, zpívalo se, tančilo a hodovalo. 

Druhý den po snídani se jelo na Stezku korunami stromů a odtud pěšky přes 

kolonádu zpět do vily Duncan na oběd. Cestou domů jsme navštívili zámek 

Humprecht, kde byla prohlídka. Výlet to byl krásný a opět velmi bohatý na 

zážitky, nálada výborná, slunce pálilo a cestou domů nám pršelo. To nám ale 

na náladě neubralo a mohli jsme si vesele zazpívat Prší, prší jen se leje. 
     Za OBHM tetička Lenka Zajícová 

Slavnostní otevření nové rychty M.R. 
Baráčníci se 
konečně dočkali. 
 Dne 1. čer-
vence 2020 se 
konalo slavnostní 
otevření nové 
baráčnické rychty. 
Po rozsáhlé rekon-
strukci, na které se 
vlastními silami 
podíleli i tetičky a 
sousedé, se koneč-
ně mohla tzv. 
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přestřihnout páska a začít v novém. Všichni, co pomáhali s úklidem vnitřních i 
venkovních prostor po náročném stěhování, si mohli konečně oddechnout a 
nyní posedět, popít, dát si něco dobrého k jídlu a hlavně pohovořit nejen 
mezi sebou, ale i se svými vzácnými hosty. Těch bylo tolik, že všichni nejdou 
ani vyjmenovat, ale mezi ty NEJ patří: za veleobec soused Jaroslav Proček, 
syndička Jaroslava Trojanová, berní tetička Židlická, za XXIV. župu soused 
Pavel Klíma, za II. župu tetička Jana Gabryšová, za VII. župu Karel Hrůza, za VI. 
župu Václav Kastner, za MČ Praha 15 Lucie Princová, Jan Beran, Václav Bílek, 
pantatínek OBHM a starosta MČ 
Praha 15 Milan Wenzl a z hostů 
Jan Kačer, Roman Hájek a zástupci 
dobrovolných hasičů z Horních 
Měcholup. Tito všichni, ale i další 

hosté a přítomní, předali 
měcholupským baráčníkům zdravice, 
které by se daly shrnout do jedné věty: 
Ať se Vám zde líbí a dobře daří. Poté se 
přešlo k zábavě, kde se grilovalo, jedlo, 
popíjelo, zpívalo a tančilo při hudební 
produkci kytar a harmoniky. Počasí nám 
přálo, tak se dalo sedět i venku, ale aby 
se nerušil noční klid, tak se poté sedělo 
uvnitř. Po celou dobu posezení zde byla 
přátelská atmosféra, a protože vše zase 
rychle uteklo, bylo těžké jít domů. Ale 
vzhledem k tomu, že baráčníci mají 

spoustu akcí, těšíme se na brzké setkání. 
       OBHM tetička Lenka Zajícová 
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Povídání o Táboru 
 VI. župa Boleslava Jablonského sdružených obcí se sídlem v 

Soběslavi Vás chce pozvat na slavnost 90. výročí vzniku VI. župy 22.května 

2021. 

Proč povídání o městu Tábor, protože obec baráčníků Tábor patří pod VI. 

župu. Pojďte se s námi toulat labyrintem uliček, objevovat malebná zákoutí 

kontrastující se syrovostí hradeb - připomínkou husitské minulosti města. 

Pojďte probádat Tábor z výšky i z hlubin podzemí, porozumět mu skrz jeho 

historii . Dovolte nám seznámit vás s Táborem, s jeho památkami, přírodními 

krásami. 

 Tábor je město ve stejnojmenném okrese, v Jihočeském kraji, 50 km 

severně od Českých Budějovic a 75 km jižně od Prahy, na řece Lužnici. Po 

Českých Budějovicích, druhým největším městem v kraji. Spolu se 

Sezimovém Ústím a Planou nad Lužnicí tvoří městskou aglomeraci s více než 

45 tisíci obyvateli. Pestrá paleta zábavy pro každou generaci na vás čeká v 

Táboře. Historie, památky, zábava nejen pro vaše děti, široká nabídka 

restaurací. Užijte si Tábor podle svého gusta. Město bylo založeno roku 1420 

husitskými přívrženci. Naleznete zde mnoho architektonických památek a v 

okolí města velké množství přírodních krás, mezi které patří přírodní památka 

Kozí vršek, Javorová skála, rybník Jordán. 

Věž Kotnov, bývalý hrad 

Hrad, oddělený od města mohutnou hradbou a příkopem, měl v každém nároží 

jednu věž – pravděpodobně dvě věže s kruhovým půdorysem a dvě s 

čtvercovým. Zachována zůstala pouze kruhová věž Kotnov, s připojenou 

Bechyňskou branou. Druhá, takřka identická, se nacházela v oblasti dnešní 

sladovny. V místech dnešního pivovaru se nacházela hradní kuchyň. V 15. 

století byl k hradu přistavěn parkán, na jehož jihovýchodním konci stála pátá 

věž s bránou. Parkán existuje dodnes, v Táboře se říká „Na Parkánech“.Byl 

zde veliký požár a hrad se již nikdy neobnovil. Byl naopak využíván pro 

hospodářské účely. Vybudován byl pivovar. Ten už v současné době 

nefunguje, nyní je zde např. hotel, galerie. 

Stará radnice 

Táborská radnice, na západní straně náměstí, patří k nejvýznamnějším 

památkám pozdní gotiky v českých městech. V současné době slouží radnice 

jako vstup do podzemních chodeb, k expozicím Husitského muzea i k 

pořádání kulturních akcí. 
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Děkanský kostel Proměnění Páně na hoře Tábor, Žižkovo náměstí. 

Pozdně gotický děkanský kostel, v severozápadním rohu náměstí, byl 

vystavěn na přelomu 15. a 16. 

století, na místě původní dřevěné 

stavby. 

Vodní nádrž Jordán je nejstarší ve 

Střední Evropě, byla založena roku 

1492 a vznikla přehrazením 

Košínského potoka. Z Jordánu 

pokračuje tok jako Tismenický 

potok. Nádrž má rozlohu okolo 50 

hektarů a dosahuje hloubky až 18 

metrů. Původně měla sloužit jako 

chovný rybník, ale později se 

ukázalo, že je na chov ryb příliš 

velká. Dnes slouží jako záložní 

zásobárna vody a je vítaným 

místem k odpočinku obyvatel i 

turistů. V roce 2013 začalo poprvé 

od roku 1830, čištění a 

odbahňování Jordánu. Nádrž 

vydala desítky kilogramů nábojů 

do ručních zbraní a granátů, jak československé, tak i německé a sovětské 
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výroby. Za raritní považují policisté puškový granát do signální německé 

pistole, sovětský protipancéřový puškový granát a deset českých granátů 

předválečné výroby. 

Kostnický dům 

Nejstarší historické zprávy k domu čp. 220 jsou dochovány z počátku 16. 

století. Části domu jsou však patrně ještě starší, kamenné partie některých zdí, 

jakož i pod domem se rozkládající rozsáhlé sklepy, vykazují stavební prvky z 

gotického období, tj. z 15. století. Pro svůj historický význam byl proto 

prohlášen za národní kulturní památku. 

Husův park 

Husův park, pomník mistra Jana Husa od sochaře Františka Bílka 

Táborské Husovo náměstí, kterému se obecně říká Husovy sady, nebo park u  
nádraží, začalo vznikat po roce 1871 – po vybudování železnice a otevření 

nádraží v Táboře. Tehdy byla většina táborských obytných domů a městská 

brána vzdálena od nádraží 2 km.  

Botanická zahrada 

Budova Zemědělské školy (z roku 1903), za ní až k Jordánu se rozprostírá 

botanická zahrada. Byla založena roku 1866, a je druhou nejstarší botanickou 
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zahradou v České republice. Patří ke Střední zemědělské škole, která měla 

mezi lety 1900–1918 status vysoké školy. Tou dobou zaznamenala botanická 

zahrada největší rozkvět. Zahrada zásobuje svými semeny své okolí od roku 

1906. Nyní zasílá semena do více než 400 míst po celém světě a na přibližně 

100 míst po celé České republice. 

Poutní kostel v Klokotech 

Od Kotnova, údolím Tismenického potoka, lze dojít k poutnímu kostelu 

Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech. Jeho stavba započala v roce 1700 a 

trvala 30 let. Stavba byla financována známými šlechtici a bohatými 

měšťanskými rodinami. Kostel se řadí mezi nejvýznamnější památky v okolí a 

může se srovnávat s nejvýznamnějšími díly evropského baroka. 

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

POZVÁNKA  

na 90 VÝROČÍ OBCE BARÁČNÍKŮ 
PŘÍBRAM  ŠKVŇOV 

Kdy: 26.9.2020 

Kde: Příbramská restaurace u Pletánku Zdaboř 

Čas: vítání 8.30 – 10.00 hod. 

Těšíme se na Vaši návštěvu 

Obědy nahlaste do 15.9. r.tetičce A. Polákové 
 


Obec baráčníků Radomyšl: 

 Sobota 22.8.2020, krásný slunný den, pro malenické občany znamenal 

znovu po pěti letech zorganizovat tradičně " Staročeskou Konopickou“. Znovu 

připomenout jak se lidé, zvláště tady na Šumavě, bavili. Konopická byla 

původně zábava hlavně pro ženy, ty slavnost vždy připravovaly a byly 
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hlavními aktérkami. Později se do této oslavy sklizně zakomponovala i 

parodie na svatbu, kdy si „sličný“ Konopičák bere ještě „sličnější“ Konopičku. 

Záznamy o těchto staročeských zábavách 

našeho lidu jsou známy po celém Pošumaví a 

též na 

Vodňansku. V 

Malenicích mají 

„ Konopickou“ 

již v krvi, neboť 

ji pravidelně 

opakují a 

pokaždé 

dokážou 

rozptýlit a 

pobavit celé 

okolí. Baráčníci 

z Radomyšle 

měli tu čest a zapůjčili na tuto akci 

několik krojů, využili pozvání a přijeli 

se též podívat a po- zdravit bývalé 

tetičky a sou-sedy z Malenic, kteří bohužel svůj spolek baráčníků před 

nedávnem roz-pustili. Rádi si, ale zavzpomínali s tetičkou Rolníkovou na 

společná setkání. 

 Napsala Jůzková Zdeňka-panímaminka Obce baráčníků Radomyšl 



OB PRACHATICE 
Kuklov, Vyšší Brod a Vítkův Kámen 

Obec baráčníků Vitoraz Prachatice 

připravila na léto zájezd po Šumavě, po 

památkách s průvodcem sousedem 

Martinem Malým. Tři desítky 

účastníků, jak baráčníků, tak jejich 

přátel, trasu zvládlo. 

První zastavení: KUKLOV je vesničkou 

v krásném přírodním prostředí, poblíž 
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obce Brloh. Působivý prostor vysokého nedokončeného kostela působí silným 

dojmem. Klášter nebyl nikdy dokončen a kolem roku 1530 měl být opuštěn. 

Druhé zastavení: Cisterciácký klášter Vyšší Brod 

je jeden z nejkrásnějších a nejautentičtěji 

dochovaných klášterů v ČR. Je tu uložen 

Závišův kříž – 3. nejcennější středověká 

zlatnická památka u nás. byl založen Rožmberky 

v roce 1259 a dávno už není určen jen pro 

mnichy žijící podle řehole sv. Benedikta. 

Třetí zastavení: Vítkův Kámen je zřícenina 

nejvýše položeného hradu v České republice. 

Nachází se na Svatotomášském pohoří nad 

vesničkou Svatý Tomáš v nadmořské výšce 1035 

metrů. 

Všechna tři místa jsou nádherná. Děkujeme za 

možnost je společně navštívit. 
      Hanka RH+ Rabenhauptová 
********************************************** 

V digitální tělocvičně se nadělovalo 

 Za přítomnosti místostarosty města Jana Klimeše a zastupitele Zdeňka 

Krejsy, ředitele společnosti 

KreBul, lektora Františka 

Batysty z Českých 

Budějovic a Hanky RH+ 

Rabenhauptové, realizátorky 

projektu z projektu SenSen 

se nadělovalo v „Malé 

digitální tělocvičně při kurzu 

počítačové gramotnosti“. 10 

tabletů získali ti, kteří 

pracují se seniory a jsou 

oceněnými Nadací Charty 

77 senzačními seniory. 

 13. srpna 2020 došlo při kurzu k předání 10 tabletů z projektu „Tablet 

od srdce“ . Projekt „Tablet od srdce“ iniciovala ve spolupráci s Nadací Charty 

77 (Konto Bariéry, SenSen) společnost Philip Morris ČR už na jaře 2020. 

Během koronavirové krize na jaře 2020 společně s dalšími zapojeným 

organizacemi rozdělily stovky tabletů mezi pobytová zařízení sociálních 
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služeb, jakými jsou například domovy pro seniory, domovy se zvláštním 

režimem a domovy pro osoby se zdravotním postižením, aby jejich klienti 

mohli být v době karantény ve spojení se svými blízkými alespoň pomocí 

videohovorů.“ Nyní byly obdarovány spolky, senzační senioři. 

Za město Prachatice v Praze převzala tablety Hana Rabenhauptová, která 10 

tabletů navrhla předat seniorům a představitelům seniorských organizací 

(např. Klubu vojenských 

důchodců, Obci baráčníků 

Vitoraz Prachatice, Seniorské 

občanské společnosti, Klubu 

SenSen, či Senioři ČR – MO 

Prachatice, ZO SPCCH). Bylo 

tak učiněno 13. 8. 2020, na 

základě smlouvy o předání. 

Věříme, že tablety pomohou k 

osobnímu rozvoji samotných 

seniorů a k propojení mezi 

dalšími přáteli, spolky a kluby, napomohou k aktivizaci v seniorském věku. Za 

Obec baráčníků Vitoraz Prachatice tablet převzala tetička Marie Bednárová. 
  Bližší informace, realizátor projektu Hanka RH+ Rabenhauptová 

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

Canisterapie  
prospěšná seniorům, tak osobám se zdravotním postižením. 

Pozvání na setkání se psy a jejich pány v rámci canisterapie přijaly i tetičky z 

Obce baráčníků 

Vitoraz 

Prachatice. 

Pomocí zvířat 

lze ovlivnit 

tělesné i 

duševní obtíže 

člověka. 

Canisterapie je 

podpůrná 

terapie za 

pomoci psů. A 

tak 18. 8. 2020 

se potkali 
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účastníci setkání se spolkem Tam, kde zvířata pomáhají. 

Zajistilo město Prachatice. Vše proběhlo v areálu DPS Skalka, kde pomohla 

akci zorganizovat tetička Věra Davidová.    

 Hanka RH+ Rabenhauptová 



Blahopřání k narozeninám 
X. župa blahopřeje sousedu Janu Hřebíčkovi (OB Radomyšl) ke krásným 

kulatým narozeninám (8.9.) Sousede všichni baráčníci ze župy ti přejí hodně 

zdraví, pohody, mysliveckého štěstí a radost mezi svými nejbližšími a námi 

baráčníky. 

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

Obec baráčníků Vodňany přeje praporečníku sousedu Jaromíru Tesařovi k 

narozeninám (14.9.) mnoho zdraví, spokojenosti a radosti ze všeho, co máš 

nejraději. Děkujeme ti za práci v OB.  

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

Dne 27.9. také slaví své narozeniny tetička Lenka Kortanová. Všichni 

vodňanští baráčníci ti přejí krásný narozeninový den, hodně zdraví, pohody a 

radosti do dalších dnů.  

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

Obec baráčníků Radomyšl přeje k narozeninám hodně zdraví, štěstí, 

pohody a radosti všem těmto svým baráčníkům: 

7.9  Zoch Radek, 8.9. Hřebíček Jan, 10.9. Limberger Pavel,  

16.9.  Demeterová  Zdeňka a 22.9. Kubátová Milena. 


Kalendář Připomíná… 

12.9.2020 - Vodňany - X. župa konšelské sedění - U Zástavů od 8,30 hodin  

26.9.2020 - OB Vodňany 85. let - bez průvodu a jen pro pozvané 

3.10.2020 - České Velenice - oslava 100. let založení 

10.10.2020 - OB Suchol n.L. - taneční zábava "hasičárna" od 14 hodin 

10.10.2020 - Veleobec Praha - zasedání panímaminek - Rychta  

17.10.2020 - Veleobec Praha - zasedání vzdělavatelů  

24.10.2020 - OB Pištín - VHS restaurace "Na Dolánku" od 13 hod.  
25.10.2020 - OB Radomyšl VHS od 11 hodin v Sokolovně 
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7.11.2020 - OB Písek - VHS od 14 hod. restaurace "Olympie"  

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

21.11.2020 - OB Prachatice - VHS od 10 hodin - rest. Družba 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  

22.5.2021 - VI. župa oslava 90. let trvání 

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