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Č e r v e n 
 Měsíc červen je také nazýván „Letnice“, je to období května a června. 

Jak uţ samotný název napovídá, jedná se o svátky spadající na začátek letního 

období. Církev slaví v té době svatodušní svátky, které jsou pro křesťany po-

kračováním Velikonoc a patří k nejvýznamnějším v roce. Také se jim říkalo 

„Rozálie“, to podle mnoţství květin, hlavně růţí, kterými se bohatě zdobily ol-

táře v kostelích. K lidovým obyčejům tohoto období patří jízda králů, králov-

ničky, ale také obcházení polí a hranic obcí, čištění studánek a další, souvisejí-

cí s vodou a deštěm. Některé jsou známy i dnes, jiné uţ patří minulosti. Ještě v 

první polovině dvacátého století patřily letnice mezi významné a oblíbené 

svátky. Lidové letnice mají mnoho různých tradic a zvyků. Je dnes uţ jenom 

mizivé procento těch lidí, pamětníků, kteří si tyto svátky připomínají. 

 Ale červen je téţ měsícem radostného očekávání blíţících se letních 

prázdnin. Většina dětí tráví volno s rodiči, některé děti jsou v různých tábo-

rech, které si zvolí. Pokud si pamatuji z dob mého působení ve školství, nejví-

ce dětí (vnoučat) se těšilo na venkov k babičkám, dědům, kde si našly nové 

kamarády a uţívaly si volnosti. 

 A co my, senioři? Máme také prázdniny. Budeme odpočívat, radovat 

se z vnoučat, pravnoučat, pokocháme se krásou přírody. Takţe váţení a milí 

sousedé a tetičky přeji vám krásné seniorské prázdniny, uţívejte si sluníčka, 

dětiček a všeho, co máte rádi. Po prázdninách se těším na shledání s vámi a 

snad uvítáme nové členy, neboť naše řady je nutno omladit a předat jim naše 

zkušenosti. 

 

Vážení sousedé a milé tetičky, 
přináším Vám nové zprávičky… č. 6/2019 
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Lidová moudra o předpovědi počasí 

červánky večer, pastýřovo potěšení 

červánky ráno, pro pastýře varování 

jedenáctá hodina rozhoduje, čím dále dohlédneme, tím blíţe je déšť 

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

kdyţ cvrčkové a kobylky pilně cvrlikají, pěkné počasí předznamenávají 

otvírají-li spadané šišky svoje šupiny, bude hezky 

silná rosa zrána, pěkně 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 

kdyţ vlaštovky a jiřičky létají hodně vysoko, bude pěkně 

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

má-li měsíc oba rohy vzhůru, ochladí se 

úplněk přináší jarní počasí 

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

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



Svátek matek 
 Svátek matek se slaví v různé dny téměř na 

celém světě. U nás připadá vţdy na druhou květno-

vou neděli. Prapůvod tohoto svátku můţeme hledat 

ve starém Řecku, kde byla uctívána matka všech bo-

hů RHEA. Mnohem později byl pak pod názvem 

Mateřská neděle zaveden v 16. století v Anglii. Teh-

dy spousta chudých slouţila daleko od domova. Ne-

mohli tak trávit čas se svými blízkými, ale na tento 

svátek dostávali volno, aby se mohli s nimi setkat. U 

nás byl Den matek zaveden díky prezidentově dceři Alici Masarykové v roce 

1923. Po druhé světové válce začal upadat, upřednostňován byl MDŢ. Situace 

se zase obrátila aţ po sametové revoluci. 

 Maminky v umění – symbolika matky se prolíná staletími i v umění. 

V sochařství, malířství asi nejčastěji jako matka s dítětem, tedy madona s ma-

lým Jeţíšem. Kniţní a divadelní umění reprezentuje například Čapkovo drama 

Matka. Maminka se často vyskytuje i v písních – od náboţenských aţ po lido-

vé a podobně.    Jiřina Novotná, dopisovatelka VI. župy 
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Boží tělo 
 Na Boţí tělo den jasný – celý rok šťastný 

Brzy po svatodušních svátcích se slaví původem mladší svátek Boţího těla. 

Koná se vţdy ve čtvrtek po svátku Nejsvětější Trojice. Odvozuje se od vidění 

svaté Juliány v roce 1209, v němţ ji Bůh vyzval, aby se snaţila o zavedení 

svátku ke cti Nejsvětější svátosti. Tou byl původně chléb, později zvláštní 

oplatka, zvaná hostie. Ta se během mše při přijímání mění na tělo Krista. 

Procesí- církev si tento svátek zavedla, ale v jednotlivých křesťanských ze-

mích se šířil postupně. V Praze se například první procesí Boţího těla konalo 

aţ roku 1355, doklady z Brna hovoří o roce 1380. Slavnost organizovali téţ 

jezuité. 

 Postupem času se svátek Boţího těla přeměnil na důleţitou společen-

skou akci, typickou spíš pro města neţ na venkov. Konal se ve znamení zápla-

vy květin, které zdobily náměstí, ulice i připravené oltáře. Plné květů byly také 

košíčky holčiček, které je nesly k posvěcení. Tak si Boţí tělo připomínají pa-

mětníci a tak ho známe z mnoha románů. 

 V 19. století a ještě v první polovině 20. století byl pro obyvatele měst 

příleţitostí k slavnostní přehlídce místních spolků, které k parádním unifor-

mám přidaly i staré cechovní prapory. Pravidelně se také zúčastňovali hasiči 

se svou nablýskanou technikou. 

 Na Boţí tělo se těšily všechny malé dívky ve městě i jejich maminky, 

protoţe si mohly obléci nové bílé šaty. Posvěcené věnečky, které pro tuto pří-

leţitost připravily, měly pak stejnou „moc“, jako velikonoční kočičky, které 

chránily před bleskem. 

P r a n o s t i k y 

Červen studený – sedlák krčí rameny 

Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá 

Červen mokrý a studený – bývají ţně vţdy zkaţeny 

V červnu-li víc sucho neţ mokro bývá, urodí se hojnost vína 

Co červen nedá do klasu, červenec naţene v času 

Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září 

Jaký červen, takový i prosinec 

Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný 
     Jiřina Novotná, vzdělavatelka VI. župy 
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Letošní 1. máj v Sedle (foto) 

 


Májka, čarodějnice i políbení 
 To všechno nás čekalo v Třeboni 30. dubna. Stavěla se májka na ná-

městí a my hradečtí baráčníci jsme opět byli u toho. Letos nás dokonce přijela 

dvě auta, bylo nás sedm. Vzali jsme sebou i budoucí tetičku a souseda, aby vi-

děli, jak to dělají jinde. Přijeli jsme včas, 

abychom viděli i přepravu obrovské 

májky od rychty aţ na náměstí. Manipu-

lace s dlouhým a těţkým smrkem dala 

sousedům opravdu zabrat. 

 Na náměstí jiţ čekalo nedočkavé 

publikum, které chtělo vidět tuto letitou 

atrakci. Bylo zde ovšem mnohem méně 

lidí, neţ v předcházejících létech, kdy 

jsme byli my přítomni. Docela nás malý 

zájem obyvatel Třeboně překvapil. U nás v Jindřichově Hradci při masopust-

ním průvodu i při vynášení smrtky to jsou davy lidí, i kdyţ ne vţdy tomu po-

časí přeje. Naopak mě mile překvapili představitelé radnice, kdyţ letos byl pří-

tomen pan starosta i oba místostarostové. 

 Začali jsme jezdit do Třeboně právě včas a tak naši sousedé byli u to-

ho, kdyţ se májka stavěla ručně a mohli si tak i oni vyzkoušet tuto těţkou prá-

ci. Dnes jiţ s jeřábem je to snadné a hlavně bezpečné. Po projevu rychtářky 

tetičky Filípkové vystoupily děti z mateřské školy, baráčníci zatančili českou 

besedu a potom ještě chvíli zpívali lidové písničky. 
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Pokračování bylo jako vţdy na baráčnické rychtě. Nejprve jsme se vrhli na 

odstrojování „vajíčkovníku“ ověšeného malovanými vajíčky, který zdobil tře-

boňské náměstí. Potom jsme se pustili do zdobení tentokráte menšího smrku, 

který kaţdým rokem stojí u rychty. Kdo nezdobil, tak zpíval, muzikanti hráli a 

bylo veselo. Kdyţ se po 19. hodině máj-

ka vztyčila, mohlo se jet domů. Komu 

by se chtělo? Vţdyť na rychtě je vţdy 

veselo, druţná zábava, přátelské popoví-

dání a milé posezení. Nechyběli ani gri-

lované špekáčky, které soused Mikeš pro 

nás venku na grilu připravil. Osvědčil se 

náš soused Klíma, který prozřetelně při-

vezl sebou kytaru a doplňoval tak souse-

da Hálka. Pochopitelně dvě kytary byly 

znát. K tomu ještě harmonika a zpívající rychta. Jedna písnička střídala dru-

hou. Hrálo se i na přání. Domů jsme jet nemohli, nechtěli jsme si nechat ujít 

přílet čarodějnic. Letos se k nim přidal i soused Leština a všichni tři si pěkně 

zařádili. 

 Poprvé jsme zaţili líbačku od všech sou-

sedů. Ţádný z nich nechtěl zůstat pozadu. Chu-

dák třešňová větev. Kvítka byla po celé rychtě. 

Nevadí, lehce se uklidí. Hlavní je, ţe byly tetičky 

spokojeny. Takovou líbačku jsme zaţily naposle-

dy snad za svobodna. Moc neradi jsme se po 

22.00 hodině zvedali k odjezdu domů. Bylo nám 

mezi třeboňskými baráčníky moc hezky a velice 

jsme si to uţili. Shodli jsme se, ţe je to rok od 

roku hezčí. Třeboňáci vţdy přijdou s něčím no-

vým. Toto byla letos jiţ třetí akce s baráčníky z 

Třeboně a rozhodně ne poslední. Jiţ 25.května 

nás čeká Soběslav a potom další a další akce, na 

které se všichni moc těšíme.                 Dáňa Šprinclová, dopisovatelka VI.župy 



Svátek matek u baráčníků v 

Jindřichově Hradci 
 Druhou květnovou neděli, kdy se 

slaví Svátek matek, jsme se sešli v počtu 

17 na naší rychtě 12. května. Rychtář sou-
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sed Šprincl zahájil zasedání a popřál všem tetičkám (maminkám, babičkám i 

prababičkám) vše nejlepší k jejich svátku. Na začátek jsme měli krásné vy-

stoupení dětí ze 2. ZŠ v J. Hradci spolu s učitelem Vladimírem Bartošem. Je-

jich vystoupení se nám moc líbí, letos nám zpestřily vynášení smrtky, kde na 

nám. Míru měly téţ vystoupení a zveme si je i naše Valná sezení. Proto na ně 

padla opět volba. Ze 4E to byly 4 děti, a ze 6B děti 3. Adam Práger nám za-

zpíval „Já husárek malý“ a „Kdyţ jsem já ty koně pásal“. Svým zpěvem nás 

okouzlil i Vladimír Pavlík, který zazpíval „Mezi horami“ a „Hej, bystrá voda“. 

Dívky zahrály na flétničky, některé děti na housle. Jejich půlhodinový pro-

gram nás nadchl, velký potlesk byl toho důkazem. Je obdivuhodné, ţe se tolik 

rodičů a dětí obětovalo v neděli ve Svátek matek přijít se svými ratolestmi po-

těšit naše tetičky. 

 Potom jiţ začalo sezení podle programu. Tetička vzdělavatelka No-

votná nás ve svém příspěvku seznámila s historií tohoto svátku. Hlavním a 

slavnostním bodem programu bylo přijímání dvou nových členů. Právě, ţe je 

to vzácná událost, tak to necháváme na významnější zasedání. K nám mezi ba-

ráčníky se přihlásila Lenka Hájková a Zdeněk Bušta. Jiţ po dva roky s námi 

absolvovali jak masopust, tak vynášení smrtky. Byli s námi i na stavění máje v 

Třeboni, aby viděli, jak to chodí i jinde u baráčníků. Jejich přijetí jsme schvá-

lili 17. dubna 2019. Slib proběhl podle Metodických pokynů. Po skončení sli-

bu šafářka tetička Adamcová a dráb soused Mischnik jim představili všechny 

sousedy a tetičky. Připili jsme si s nimi a zazpívali „Baráčník být“ a „Dej nám 

Pán Bůh zdraví“. Tak je nás zase o dva 

víc. Získali jsme dva pracovité a 

ochotné, nápady sršícími baráčníky do 

svých řad. Moc by se nám líbilo, kdy-

by se to za rok zase opakovalo. 

 Švandymistrová mluvila o 

tom, ţe náš rychtář mluvil v Třeboni 

na náměstí při stavění máje a vysílala 

to Jihočeská televize. Přečetla přítom-

ným hezký článek o stavění máje v 

Třeboni od syndičky tetičky Weberové, která chválí našeho souseda Klímu ja-

ko kytaristu a zpěváka. Hrál i zpíval se sousedem Hálkem. Ve dvou se to lépe 

táhne. 

 Po skončení programu sezení jsme ještě diskutovali o tom, co je po-

třeba na rychtě dělat v dohledné době a rozdělili jsme si úkoly. Tentokrát ne-

byla jenom zábava, ale Svátek matek byl i dost pracovní. Přesto jsme si to 

společně uţili. 
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V diskuzi si sousedé postěţovali, ţe my tetičky si slavíme kaţdý rok Svátek 

matek a na ně sousedy se nemyslí, kdyţ 16. června je den otců. Asi s tím bu-

deme muset něco udělat, abychom jim udělali radost. 
     Dáňa Šprinclová, dopisovatelka VI. župy 


Čakovice 
 VI. ţupa Boleslava Jablonského navštívila ţupní slavnostní zasedání 

XVI. ţupy, u příleţitosti obnovení obce baráčníků v Čakovicích. Cestovali 

jsme vlakem, metrem a autobusem do Čakovic. Toto zasedání se uskutečnilo 

11.5.2019 od 10 hod. 

 Velmi vlídně jsme byli přijati jak baráčníky ţupního konšelstva i no-

vou rychtářkou Klimešovou obce Čakovice. Bylo zde 5 praporů. Při jednání 

XVI. ţupy sloţili nově zvolení konšelé slib na právo sousedu ţupnímu rychtá-

ři Martinovi Holoubkovi. Pak následoval slib nových členů do obce baráčníků 

Čakovice. 

 Velmi mě potěšilo, ţe 

tam byli zástupci města. Ba-

ráčnická obec Čakovice do-

stala několik dárků, a to rych-

tářské právo od ţupního rych-

táře souseda Holoubka, na 

příseţné právo dostali stuhy 

od XVI. ţupy, od obce Sobě-

slav, Vinoř. Zasedání se od-

bylo v duchu baráčnických 

tradic. Po zasedání se udělala 

společná fotka před Čakovic-

kým zámkem a pak se spo-

lečně šlo poloţit do parku kytice . 

 Na stolech nechyběly koláče a po zasedání se také našlo i vínečko. 

Proč zrovna soběslavští baráčníci přijeli do Čakovic. Jednoduchá odpověď: 

protoţe jsme Elišce a Evičce šili krásné dětské blatské kroje. Jejich babička a 

teta vyšívaly, šily sukně a další tetička z obce Soběslav jim sháněla materiál 

na kroje.Vlastně teta Evičky viděla ty krásné kroje a hned se dala do práce a 

obnovila obec baráčníků v Čakovicích. Soused Blaţek nynější ponocný a pra-

porečník pochází ze Soběslavi a tetička Kastnerová ho měla v jeslích. Teta 

Milana je tetička u baráčníků v Soběslavi. Jsou to v ţivotě náhody. 
    Napsala kronikářka Veleobce tetička Kastnerová 
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Zájezd do Lince na jarní slavnosti. 
 Ve čtvrtek dne 16.5.2019 po páté hodině ranní 2 auta s 5 tetičkami a 

jedním sousedem se vydali k městu Týn n/Vl. I kdyţ hodně pršelo, tak jsme 

měli velkou obavu, jak se budeme oblékat do krojů v rakouském Linci. 

Dojeli jsme do Týna n/Vl., kde za chvíli přijel autobus a také tetičky a sousedi 

dorazili z X. ţupy, z IX. ţupy a my z VI. ţupy. Tetička Svobodová měla na 

starosti děti z jejich baráčnické obce, které s námi jely do Lince vystupovat. 

Samozřejmě nechyběli pracov-

níci odboru kultury z městského 

úřadu. 

Co se vlastně v Linci dělo. Od 

16.5. do 18.5. 2019 jsou zde jar-

ní slavnosti, kde se především 

prezentoval Jihočeský kraj. Do 

Lince nám cesta celkem dobře 

ubíhala, měli jsme několik za-

stávek, kde jsme cestou přibírali 

harmonikáře a v Kaplici krásně 

dvě oblečené tetičky jiţ v kro-

jích. Dorazili jsme šťastně do 

Lince, v galerii začalo velké převlékání do krojů. Byly zde vidět kroje písecké, 

prácheňský, blatské, Česká Mařenka, chodský, děti byly oblečeny do sluši-

vých pracovních krojů. Kdyţ byli 

všichni převlečeni, tak jsme se vy-

dali na hlavní náměstí Lince. Tam 

se odbývala všechna sláva. Několi-

krát jsme přešli hlavní ulicí k čes-

kým stánkům. Všude jsme vzbuzo-

vali pozornost se všemi krásnými 

kroji. Děti z Týna n/Vl. měly dva-

krát vystoupení a my starší jsme 

jim dělali takzvané křoví. Také 

harmonikář se činil, při kaţdé pří-

leţitosti hrál a tetičky zpívaly, vţdy bylo kolem nás hodně lidí. Mobily, i foťá-

ky cvakaly. 

Ještě k počasí a to se také umoudřilo, nepršelo občas i vysvitlo sluníčko. 

Tak ţe opravdu Svatý Petr má nás rád. Také jsme sledovali program na hlav-

ním podiu. Tak jak to bývá, navečer jsme se vydali zpět do naší vlasti. 



~ 9 ~ 
 

Chci poděkovat tetičce Svobodové z OB Týna n/Vl, ţe nás vzala. Byl to úţas-

ný záţitek.                                   Napsala syndička VI. župy tetička Kastnerová 



Pokládání věnců padlým vojákům z 2. světové války v Příbrami 

a ukončení války na Slivici. 
Dne 7. 5. jsme se zúčastnili pietního aktu pokládání věnců a kytic u pa-

mátníku padlých vojáků z 2. světové války v Příbrami a Březových Horách. 

Na této akci byli vojáci, veteráni policie, starosta Vařeka, příbramští baráčníci 

spolu s baráčníky z Březových Hor a další příbramské spolky. Při události 

ukončení 2. světové války nás ředitel Hornického muzea Josef Velfl seznámil 

s historií.  

 V sobotu 11. 5. se konala dal-

ší připomínková akce posledních bojů 

na Slivici. Hlavním bodem programu 

byl v 12:00 pietní akt pokládání věn-

ců u památníku na Slivici. K tomuto 

dni promluvil poslanec Tomio Oka-

mura, ředitel Hornického muzea Josef Vel-

fl a jiní významní činitelé. Od 13:00 začala 

rekonstrukce bitvy, kterou zprostředkovaly 

kluby vojenské historie.  

 

Nutno dodat, ţe obě akce byly velmi dobře připravené a jako Baráčníci jsme 

byli rádi, ţe jsme se mohli zúčastnit. 
        Landecký Františekrychtář XVIII. župy T. G. M. Příbram 



 

OB Týn nad Vltavou 
 Měsíc květen byl doslova nabit událostmi, přesto se vracím ještě k po-

slední dubnové neděli, kdy se ve vltavotýnském kostele konala tradiční Voj-

těšská mše spolku Veteránů - spolku bývalých vojáků. Účast na jejich letošní 

mši byla ze strany našich tetiček a sousedů niţší - několik tetiček, které se mše 

pravidelně zúčastňují, postihla nemoc. Mše veteránského spolku byla jako 
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vţdy důstojná, v kostele při mši svaté hrála ţivá hudba /kapela Vlachovka/ a 

velice působivý dojem vţdy zanechá zpívaná píseň „Gorica“. 

Poslední dubnový den jsme se zúčastnili akce Setkání subjektů cestovního ru-

chu. Setkání se konalo v Infocentru JETE na Vysokém Hrádku u Týna nad Vl-

tavou. My, vltavotýnští baráčníci zde prezentujeme svoji činnost a nabízíme 

turistům návštěvy naší rychty. V dubnu a květnu k nám zavítaly dva zájezdy, 

první zájezd byli senioři z Českého Krumlova, kteří vyjeli poznávat Vltavo-

týnsko, a druhý zájezd byl z Tábora - spolek zdravotně postiţených civilizač-

ními chorobami. Oba zájezdy navštívily vltavotýnské muzeum a navštívily i 

naší rychtu, kde jsme je seznámili s historií i současností českých baráčníků a 

prohlédli si i naše minimuzeum krojů. Od obou skupin se nám dostalo pochva-

ly a uznání za výklad a dodrţování českých tradic a pochvaly se dostalo i 

městskému muzeu, kde účastníky obou zájezdů nejvíce nadchly vystavené 

loutky, které jim připomněly dětství. 

 Na neděli 12. května jsme pozvali na naši rychtu vltavotýnské mamin-

ky a babičky na oslavu Svátku matek. V našem městě jsme byli jediní, kdo 

oslavu Svátku matek pro veřejnost organizoval. Oslavu jsme mohli uskutečnit, 

díky podpoře JETE. Oslava pro maminky a babičky byla zařazena do akcí Vl-

tavotýnského oranţového roku 2019, jehoţ generálním partnerem je JETE ze 

skupiny ČEZ. Setkání zpestřilo taneční vystoupení dětí z tanečního krouţku 

Česká beseda a vystoupení Mariany Hrabčákové, která zahrála dvě sólové 

skladby na klarinet. Tetičky připravily i malou hru o ceny a hudební doprovod 

/reprodukovanou hudbu/ zajistil soused Král. Ocenili jsme i finanční dárek od 

Senior klubu Divadelní společnosti Vltavan. 

 Ve dnech 16. - 19. května letošního roku pořádala Jihočeská centrála 

cestovního ruchu spolu s Jihočeským krajem v rakouském Linci akci, nazva-

nou „Jiţní Čechy hostem v 

Linci“. Tato událost měla za 

úkol prohloubit a podpořit 

vztahy mezi obyvateli Hor-

ního Rakouska a Jihočeským 

krajem a přilákat do jiţních 

Čech více turistů z této ob-

lasti. Proto se v Linci pre-

zentovala i jihočeská města 

/jiţní Čechy nejsou jenom 

Český Krumlov a České Bu-

dějovice/ a turistické oblasti 

a za oblast Českobudějovic-
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ko – Hlubocko zde mělo prezentaci i naše město Týn nad Vltavou. Jiţ loni na 

podzim jsme byli osloveni tehdejší místostarostkou p. ing. Pavlou Fraňkovou 

k účasti na této akci a toto pozvání jsme letos dostali i od nového vedení měs-

ta. Protoţe jsme kromě našeho tanečního krouţku chtěli prezentovat i kroje, 

které nosí jihočeští baráčníci, oslovili jsme k účasti na slavnostech naši ţupní 

rychtářku tetičku Opelkovou a naše nejbliţší baráčnické tetičky a sousedy ze 

Soběslavi, z Písku a z Vodňan. Svou účastí nás potěšil i soused Jirka Bohdal z 

Kamenného Újezda, který zpestřil naše účinkování hrou na harmoniku. 

I kdyţ nám počasí moc nepřálo, v Linci nám bylo příjemně. Naše krojovaná 

skupina prošla lineckým náměstím /v čele skupiny byla nesena májka a měli 

jsme doprovod i ponocného a 

drába/, došli jsme k našemu 

stánku a vrátili se na náměstí, 

kde probíhal hlavní program a 

kde dopoledne vystoupila i naše 

taneční dětská skupina. Odpo-

ledne děti tancovaly u stánku 

Českobudějovicko – Hlubocko, 

soused Bohdal hrál na harmo-

niku a tetičky a sousedé s ním 

zpívali jihočeské písničky., coţ 

samozřejmě přilákalo ko-

lemjdoucí obyvatele a návštěv-

níky Lince, kteří se u nás zastavovali a zjišťovali co se děje a odkud jsme. Ně-

kteří si podupávali do taktu a zřejmě je naše vystoupení potěšilo. Děkujeme 

všem tetičkám a sousedům z 

VI., IX. a X. ţupy za prezenta-

ci krásných jihočeských krojů. 

Potěšilo nás, ţe s námi jela i 

čestná ţupní rychtářka X. ţupy 

tetička Plátenková. Rovněţ dě-

kuje všem tam zúčastněným za 

účast v Linci, náš radní pro 

kulturu p. Slepička, který jel s 

námi do Lince, a byl velice 

nadšen. 

 V pondělí 20. května 

proběhlo na zámečku „Mládí“ 

v Draţíči setkání s panem Leopold Graf Deymem, majitelem zámečku. Setká-
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ní se zúčastnila kromě představitelek našeho města i baráčnická delegace ze 

Soběslavi vedená sous. Kastnerem. P. hrabě Deym zve jihočeské baráčníky na 

příští rok k návštěvě Oktoberfestu v Mnichově a tak prosím, zjistěte v baráč-

nických obcích a ţupách, zda je o tuto akci zájem, protoţe je nutné přihlásit se 

k účasti na Oktoberfestu na příští rok do konce letošního září. Podmínkou 

účasti je, aby se alespoň 20 osob ze zájezdu zúčastnilo krojovaného průvodu, 

který se při této příleţitosti koná a je prý náročný pro svou délku /bliţší infor-

mace zatím nemám/. Účastníci průvodu mají údajně konzumaci na této akci 

zdarma, ale nemám to ověřeno. Náklady by si hradili účastníci sami, pokud by 

se jelo na 2 dny, p. Deym zajistil ubytování. Prodiskutujte prosím tuto nabídku 

a dejte mi včas vědět, zda by se v našich ţupách a obcích našlo dostatek váţ-

ných zájemců o tuto akci, abychom svoji účast potvrdili anebo odmítli. Samo-

zřejmě by se pro doplnění zájezdu mohli zúčastnit i ostatní účastníci, kteří 

nejsou našimi členy.  

 Slavnost 145. výročí zaloţení 

českých baráčníků a 90. výročí zaloţe-

ní OB Soběslav /sobota 25. května/ by-

la velice pěkná a důstojná. Protoţe z 

vlastní zkušenosti víme, jaká práce je 

spojená se zajištěním a organizací ja-

kékoliv oslavy ať uţ menšího či větší-

ho rozsahu, oceňujeme úsilí a 

práci soběslavských tetiček a 

sousedům pod vedením manţelů 

Kastnerových a vyslovujeme jim 

veliké uznání za jejich práci. Naše dele-

gace z Týna nad Vltavou se zúčastnila 

slavnosti se spolkovým praporem a s 

májkou, pod níţ šly děti z našeho taneč-

ního krouţku. Bohuţel plánované vy-

stoupení na soběslavském náměstí – 

tancování české besedy – se z naší stra-
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ny nemohlo uskutečnit, protoţe dvě starší děti z kolony onemocněly a mladší 

je nemohly doplnit, jelikoţ besedu ještě nezvládnou. 

Chválíme krásně opravené soběslavské náměstí, kde jsme si mohli v pohodě 

sednout na bytelné dřevěné lavice, líbila se nám částečně zatravněná plocha 

náměstí se stromy, které v parných dnech poskytují příjemný stín, ocenili jsme 

dostatek míst k sezení jak na volné ploše náměstí, tak i pod stanem. A co ob-

zvláště příjemné bylo to, ţe po celou dobu programu na náměstí byla vedle 

stánku s placenými nápoji k dispozici krojovaným návštěvníkům zdarma bale-

ná ochucená voda. 

 V Soběslavi jsme proţili velice hezký a příjemný den. A také nás po-

těšilo, ţe mezi vyznamenanými baráčníky byl i náš jihočeský soused, ţupní 

rychtář X. ţupy Jaroslav Šikl, který si vyznamenání plně zaslouţí za to, ţe jiţ 

devátým rokem spolehlivě zajišťuje vydávání Jihočeského baráčníka. 

Milý sousede, gratulujeme, přejeme hodně zdraví a elánu a hlavně vydrţ! 
     J. Svobodová, syndička, OB Týn n. Vlt. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Přijeďte do Třeboně! 
 Nejen proto, ţe Třeboň je opravdu krásné město, ale hlavně proto, ţe 

letos se poprvé v rámci jiţ zaběhnutého a úspěšného festivalu Okolo Třeboně 

uskuteční dechovkové odpoledne s Třeboňskou dvanáctkou a s Jiţany! 

Ano, je to tak, a vy můţete být u zrodu této zcela nové tradice, protoţe právě 

dechovka se tu v sedmadvacetileté 

historii festivalu ještě nikdy nehrála! 

Kdyţ mne otec „Okolo Třeboně“ Pa-

vel Barnáš navštívil s myšlenkou, ţe 

to co léta funguje za hranicemi Česka 

a dokonce aţ za mořem v Americe – 

tedy obliba dechovky napříč všemi 

věkovými kategoriemi, kdy si pospo-

lu zanotují mladí i staří – by přece 

mělo fungovat i u nás, a kdyţ jsem 

viděla s jakou energií a chutí chce 

onu nadějnou „první vlašťovku“ poslat do světa, bylo mi jasné, ţe tenhle sym-

patický počin bychom měli podpořit a nenechat jeho podanou ruku nepřijatou. 

A protoţe Pavel Barnáš upřímně fandí baráčníkům a tradicím, budou mít 

všichni ti, kdoţ na koncert přijdou v kroji, ať uţ tetičky či sousedé, vstupné 
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zcela zdarma! Tak nenechte ty naše „krásky“ leţet v krabicích a přijeďte je 

vyvenčit k nám do Třeboně! 

Dechovkové odpoledne s českou písničkou se koná v neděli 30. června od 15. 

Venku na čerstvém vzduchu bude pro posluchače připraveno na 500 míst k 

sezení. Zde je i celý program festivalu a důleţité informace, kdyby si někdo 

chtěl ten výlet k nám na Jih o nějaký den prodlouţit: 

 https://www.okolotrebone.cz/aktuality/program-na-rok-2019-predprodej-

spusten/ 

 A ještě na jednu sympatickou věc nemohu zapomenout – cena vstu-

penky na dechovkové odpoledne je 100,-- korun, ale pro drţitele Senior Pasu 

a pro baráčníky, kteří se prokáţou baráčnickým odznakem nebo přijdou ve 

svérázu, je s 10% slevou, tedy za 90,-- korun. Tato sleva platí i na ostatní pro-

gram festivalu a věřte, ţe i jiné koncerty jsou doslova hudební lahůdky. 

Toţ přijeďte si to společně uţít, pobavit se (budou i různé zábavné soutěţe), 

zazpívat si, dobře se najíst i napít, vţdyť v tom všem je Třeboň opravdu dobrá 

a ne nadarmo je jedním z nejnavštěvovanějších měst republiky. 
       Tetička Marta Weberová, syndička OB Třeboň a VIII. župy 



OB Prachatice 
Na zámku s květinami, obrazy, poezií i fotografiemi 

Opět po roce se i prachatičtí baráčníci, společně s dalšími seniory a dobrovol-

níky z úřadu zúčastnili návštěvy zámku Krato-

chvíle, s výzdobou interiérů květinami. Nešlo 

jen o návštěvu zámku, ale i výstavu fotografií v 

předsálí zámku, obrazů v domečku Markéta, či 

upravené záhony v zahradě, četbu poezie. 

V zahradě jsou nainstalovány velkoformátové 

fotografie Jany Lábrové z De-

adtownu, jako malá návnada 

ke zkrácení dlouhé chvíle třeba 

o prázdninách (navštivte od 

17. – 22. 8. 2019 Divadlo brat-

ří Formanů na zámku). Dále se 

účastníci, přes nepřízeň počasí 

prošli zámeckou zahradou, vi-

děli pávy, labutě i se sedmi 

mladými.Závěr patřil v předsá-
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lí zámku poezii. Kastelán Vojtěch Troup přednesl jednu z prvních básní, které 

byly součástí výstavy Poezie květů. A četl nejen pan kastelán, všichni dobro-

volníci, ale i účastnice Anna Šimková, seniorka domova, bývalá paní učitelka 

z Nebahov. Všem za krásné 

chvíle, slova a poezii děkujeme, 

šlo o nádherný záţitek na závěr 

akce. 

 

Poezie květů 

(Václav Karel Holan Robenský, 

1693) 

Na procházku z KRATO-

CHVÍLE půjdu do zahrady, 

kvítky vonné a spanilé budu tam 

trhati, 

růţe bílé červené, fialy a rozmarýny, rozkoše hledati. 

Ach rozkoš ve velký zármutek mne obracuje, 

kdyţ krví zbarvený kvítek srdce mé spatřuje. 

Způsobem nepřirozeným roste kvítek, vskutku vidím, 

klečíc se skloňuje. 

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

Fialkový bál přinesl řadu překvapení 

"Šťasten jsem, kdyţ jsem tam, kde právě chci být“… To by mohlo být mottem 

letošního Fialkového plesání v Češnovicích, napsala hlavní organizátorka a 

ředitelka zařízení Klára Ka-

vanová Mušková. Bálu se 

zúčastnily také tetičky z Ob-

ce baráčníků Vitoraz Pracha-

tice. 

Vystoupení všech, ať jiţ kli-

entů Domova sv. Linhrata z 

Chelčic, Pištínských baletek, 

či Kukaček z Boravan byla 

úţasná. Nechyběl ani nád-

herný zpěv tetiček Jarmily 

Šímové a Marie Šímové z 

Prachatic. 
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Čtvrtý Fialkový ples k devátému výročí Chelčického domova sv. Linharta se 

povedl. Byl veselý, bezprostřední, rozzářený, taneční, legrační a také dojem-

ný… zkrátka byl FIALKOVÝ… 

Umět udělat radost druhým bez očekávání, ţe dostaneme něco nazpět, nedělá 

bohatými pouze druhé, ale i nás samotné. 

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

Dobrovolnictví pomáhá: 182 obleků pro 76 panenek od 34 dobrovolníků 

 Dobrovolnická výzva: „Šijeme a vyšíváme, panenky taky rádi máme – 

aneb druhý ţivot látkám dáme“, měla velký ohlas jak u zaměstnanců úřadu, 

tak u dalších dobrovolníků tzn. 

také baráčníků, kteří se do akce 

zapojili. Cílem výzvy bylo oblék-

nout, umýt, učesat, oplést, obháč-

kovat, nazdobit panenky ze dvou 

pracovišť Mateřské školy Pracha-

tice. Všichni projevili velkou 

kreativitu, někteří po delší době, 

doma vytáhli šicí stroje, jehlice i 

háčky… 

 Podařilo se. Ze starých 

trik, šatů, riflí, ze starých svetrů, 

bund bylo ušito, uháčkováno, upleteno, vyrobeno 182 nových obleků pro 76 

panenek 34 dobrovolníky. 

Jednodenní výstavu prací dobrovolníků – panenek navštívil i starosta města 

Prachatice Martin Malý a ocenil práci všech. Poděkoval za rozvoj dobrovol-

nictví. Na fotografii rychtářka Věra Davidová, která to fakt umí! 

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

Studentům - seniorům bylo roz-

dáno 58 certifikátů 
V Radničním sále Staré radnice 

proběhlo slavnostní zakončení Aka-

demie třetího věku za přítomnosti 

starosty města Martina Malého a 

předsedkyně organizace Jany Krej-

sové. 

Akademie třetího věku v Prachati-

cích má dlouholetou tradici. Poprvé 

proběhla v roce 2002. Hlavním or-
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ganizátorem je Seniorská občanská společnost Prachatice, která ve spolupráci 

s Městskou knihovnou Prachatice připravuje pro kaţdý ročník nová, zajímavá 

témata. Certifikáty, předával starosta města studentům – seniorům, mezi kte-

rými nechyběli ani prachatičtí baráčníci. Gratulujeme. O Akademii třetího vě-

ku, Virtuální univerzitu a další semestry Univerzity třetího věku, stejně tak o 

jazykové kurzy, kurzy paměti a zajímavé přednášky v Prachaticích je stále 

mezi seniory zájem. 

„Jen tak dál, vzdělávejte se, trénujte svoji paměť“, popřál na závěr seniorům 

starosta města Martin Malý. 
    Hanka Rabenhauptová (RH+)Foto Rabenhaup 



OB Vodňany 
 Naše obec baráčníků se v květnu zúčasnila několik akcí. Nejprve to 

byla pietní vzpomínka dne 7. května, kam baráčníci chodí pravidelně k uctění 

památky obětem I. a II. světové 

války. Pomník se nachází v 

parku u Kulturního domu a sta-

rosta města pan Němeček ba-

ráčníkům za účast po-děkoval.  

 Dne 16. května jsme se 

společně s baráčníky VI., VIII. 

a IX. ţupy zúčastnili v Linci 

(Rakousko) jihočeských dnů. 

Tato akce byla organizována 

městem Týn nad Vltavou a naší 

účastí jsme jistě přispěli ke 

zdárnému prezentování jiho-

českých baráčníků. Obšírnější článek o baráčnících napsala tetička Svobodová 

ve svém příspěvku.  

 Slavnost 145. výročí zaloţení Českého baráčnictva dne 25. května v 

Soběslavi se nemohla bez naší účasti obejít. Krásné kroje, vodňanský prapor 

mezi dalšími 57 se jistě co do jeho krásy neztratil. Celé dopoledne, a odpoled-

ní  program, byl velice pěkný, a tento den byl jistě svátkem baráčníků z celých 

Čech. Z této oslavy si vodňanští baráčníci odvezli pro ţupního rychtáře a rych-

táře OB Jaroslava Šikla pamětní medaili. Z ostatních obcí X. ţupy si rychtáři 

odvezli několik "Čestných uznání" pro své vyhodnocené členy.    Rychtář Šikl 
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Blahopřání k narozeninám … 

 Dne 4. června 2019 oslaví naše tetička správ-

cová Marie Kaláčová 80. narozeniny. Jiţ více jak 10 

let je pečlivou stráţkyní naší baráčnické rychty. S 

nevšední láskou a obětavostí organizuje veškeré prá-

ce potřebné ke zvelebení budovy i jejího okolí. Její 

elán a chuť stále něco tvořit je obdivuhodný a nikdo 

by jí tu osmdesátku nehádal. Velikým snem nás, čle-

nů spolku, a skutečnou potřebou byla výměna střešní 

krytiny na rychtě. Pro tetičku správcovou to byl hna-

cí motor, který ji dával sílu neúnavně pracovat. Sen 

se začal plnit a tetička správcová dostává ke svým narozeninám úţasný dárek 

– novou krásnou střechu. Přejeme z celého srdce hlavně zdraví a ještě mnoho 

šťastných let.Za tetičky a sousedy Obce baráčníků Týn nad Vltavou rychtářka 

Jaroslava Fialová 

Tetička má pro svou práci velkou podporu v naší rychtářce tetičce Fia-

lové /ta slaví své narozeniny hned druhý den (5.6.) po tetičce Kaláčo-

vé/, která má její důvěru a spolu konzultují veškeré dění na rychtě. Te-

tička rychtářka shání neúnavně finanční prostředky na 

údrţbu a vylepšení rychty /teď v poslední době to byly 

finance na střešní krytinu/ a přestoţe tetičku rychtářku 

postihly v poslední době zdravotní problémy, pracuje z 

domova a je s námi stále v kontaktu. Milé tetičky, obě-

ma Vám přejeme zdraví a hodně sil do další práce a za 

vše děkujeme! 
                 Za konšelstvo OB Vitoraz v Týně nad Vltavou J. Svobodová, syndička 



   � 

 X. ţupa Vodňany blahopřeje sousedu Janu Kadlecovi z OB Pištín k 

jeho narozeninám (25.6.). Sousede, baráčníci z X. ţupy ti k narozeninám přejí 

mnoho pevného zdraví, pohody a radosti mezi námi baráčníky.  

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

 OB Vodňany blahopřeje naší tetičce Petře Klimešové k narozeninám 

(1.6.), a její dcerušce Adélce (2.6.), která nám v baráčnictvu pomáhá při růz-
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ných našich akcích. Tetičko a Adélko, baráčníci z OB Vodňany Vám přejí 

hodně zdraví, radosti nejen v den narozenin, ale i do dalších dnů.  

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


KalendářPřipomíná… 
 
8.6.2019 - OB Radomyšl oslava 80. let trvání - Sokolovna od 10hod. 
15.6.2019 - X. župa konšelské sedění - 8,30 hod. Vodňany 
22.6.2019 - OB Hluboká n.Vlt. oslava 90. let vzniku obce od 9 hodin  
  L-club Hluboká Zámostí 
29.6.2019 - OB Prachatice - "Solná stezka" 
29.6.2019 - Veleobec - setkání rychtářů 
24.8.2019 - OB Boršov n.Vlt. - staročeské dožínky 
7.9.2019 - VIII. župa baráčnický věneček v Halámkách 
21.9.2019 - X. župa konšelské sedění - 8,30 hod. Vodňany 
12.10.2019 - Setkání Jihočeských žup - Boršov n.Vlt. od 9 hodin 
12.10.2019 - Veleobec - zasedání panímaminek 
19.10.2019 - Veleobec - zasedání vzdělavatelů 
9.11.2019 - OB Písek volební sedění - Olympie od 14 hodin 
10.11.2019 - OB Radomyšl volební sedění od 11 hodin - Sokolovna 
16.11.2019 - X. župa konšelské sedění - 8,30 Vodňany 
30.11.2019 - Veleobec  - zasedání rychtářů 
8.2.2020 - OB Radomyšl - Baráčnický bál - Sokolovna od 20 hod. 
22.2.2020 - OB Písek baráčnický bál KD od 20 hodin 
7.3.2020 - OB Pištín - Baráčnický bál - rest. "U Dolánku" od 20 h.  



POZVÁNÍ do Radomyšle 
 Obec baráčníků v Radomyšli, Vás co nejsrdečněji zve dne 8. června 

do "sokolovny" na slavnostní zasedání k příležitosti 80. výročí 

založení spolku. V 10 hodin je slavnostní zahájení, 13 hodin slavnostní 

průvod okolo náměstí, u pomníku rozvinutí praporu a se zastávkou u radnice, 

kde se připojí "královničky".  

 Další program se bude odehrávat na hřišti u sokolovny. 

Tak přijeďte do Radomyšle, bude se na co dívat a svou účastí pod-

poříte tuto slavnost a baráčníky v Radomyšli.  
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Slavnosti "Solné zlaté stezky" v Prachaticích …. 
 

 Kaţdoročně je historie a rozkvět města ze 14. – 16. století připomíná-

na na Slavnostech solné Zlaté  stezky, kde je v posledním týdnu měsíce června 

ukázkami dobových řemesel, kulturními programy, trhy a průvody 

v historických kostýmech 

přiblíţena sláva města. 

 Slavnosti solné Zlaté 

stezky se konají od roku 

1991 kaţdým rokem, coţ je  

důkazem, ţe jde o celoměst-

skou akci, která jiţ našla své 

pevné místo v kulturně-

společenském ţivotě města 

Prachatice, jejíţ charakter 

přerostl hranice města a je 

akcí regionální i mezinárod-

ní. 

Ze slavností se podařilo, a 

tím i z našeho města, vytvořit místo pro setkávání zástupců měst a kulturních 

spolků nejen z našeho regionu, České republiky, měst leţících na Zlaté stezce, 

ale i z ostatních partnerských měst z Německa, Rakouska, Švýcarska, Sloven-

ska, Itálie, Litvy a Běloruska. 

 Slavnostní průvod městem se koná v sobotu, 29. června od 10 ho-

din. Přijďte podpořit v krojích, svérázech baráčníky v průvodu do Prachatic.  

 

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

 Další článek o oslavě 145. výročí Českého baráčnictva bude od 

tetičky Kastnerové (zasláno 30.5.) v příštím čísle.  
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