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číslo 5 - květen 2021 
 

K v ě t e n 
 Květen je měsíc lásky, něţností. Tento měsíc plně vyuţívají mladí 

lidé, chlapci staví májky s pestrým zdobením. Stavěli je téţ před domem, 

kde bydlí jeho dívka. Někdy byla na májce cedulička se jménem dívky. Z 

konce 19. století se dochovaly popisy tohoto obyčeje, v nichţ se tvrdí, ţe se 

týkal jen dívek zachovalých, tedy panen. Kdo chce, ať věří…Před 

některými domy se skutečně mohl místo májky objevit i slaměný věchet 

naraţený na kůl – výmluvný symbol pohany. 

Měsíc květen má mnoho významných výročí, pranostik a pod. Tento měsíc 

rovněţ milovali básníci a hudebníci, coţ mnozí z vás pamatují – 

K.H.Mácha – Máj. Není snad jedince, hlavně ze starší generace, který by 

neznal tuto líbeznou báseň. V dnešní době mladá generace se ani nezajímá 

o historii a pověry, je smutné, ţe ani neznají informace o máji – květnu, 

neboť moderní doba je vede opačnou cestou – nezájem, pouze technika, 

kde si potřebné najdou. Ale dost mého povídání, je mi to líto, ţe vědomosti 

dětí a mladé generace jsou velmi slabé. To dokazují i různé soutěţe v 

televizi. 

Vraťme se k pranostikám 

Mokrý máj, v stodole ráj 

V máji aby pastýřovi hůl neoschla 

Májová vlaţička, naroste travička, májový deštíček, poroste chlebíček 

Májová kapka platí nad dukát 

Na mokrý květen přichází suchý červen 

Deštivý květen – ţíznivý říjen 
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Suchý květen – mokrý červen 

Kdyţ máj vláhy nedá, červen se předá 

Kdyţ se v máji blýská, sedlák si výská 

Jsou-li v máji hřiby červivé, bude suché léto 

Bujný květ – plný úl 

Na prvního máje, půjdeme do háje 

Aţ přijde máj, vyţeneme kozy v háj 

Svatý Florián si ještě můţe nasadit sněhový klobouk 

Na svatého Pankráce, kaţdý zdravý do práce 

Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta 

Déšť svaté Ţofie švestky ubije 

Mnoho chroustů v máji – dobrý rok 

Na Julii světici poţni bujnou pšenici 

Kdyţ na Urbana prší, bývá mnoho myší 
    Jiřina Novotná, dopisovatelka VI. župy 



Obec baráčníků Radomyšl 
 Jak udržovat tradice v nouzovém stavu? 

 Letošní řehtání v Radomyšli bylo tak 

trochu vyjímečné, inviduální, ale důleţité pro 

udrţení tradice. Velikonoce bez průvodu 

chlapců různých věkových kategorií, který si 

pravidelně organizovali ţáci posledních tříd 

základní školy, prostě k Radomyšli patří. 

Uţ loňského roku během pandemie vznikla 

mezi baráčníky myšlenka domácího řehtání, 

bohuţel přišla pozdě a uţ nebyl čas vše 

zorganizovat. Proto letos uţ jsme byli připraveni a po odsouhlasení panem 

starostou jsme akci spustili. Poţádali jsme všechny obyvatele Radomyšle i 

okolí, aby vţdy v určenou hodinu během Velikonoc vyndali řehtačky i jiné 

nástroje, které dělají rámus a z místa svého bydliště je naplno pouţili. 

Pokud nám je známo, ohlas byl vstřícný a zdá se, ţe to byl dobrý nápad. 

Kromě řehtání, jsme uskutečnili velikonoční výstavu ručních prací 

dospělých i dětí, která byla vidět za okny výkladních skříní na Maltézském 

náměstí, nazdobili jsme v parku před radnicí mladou lípu barevnými 

vajíčky a pentličkami. Dnes, krátce po Velikonocích můţeme říct, ţe  
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všechny akce měli určitě smysl, a 

kaţdá doba nabízí moţnost jak 

nezapomenout na naše poslání. 
  Jůzková Zdeňka – panímaminka 

Obce baráčníků Radomyšl 

ooooooooooooooooooo 
Co se změnilo v 

VI.župě. 
 Obec baráčníků Tábor měla mimořádné valné zasedání. Sídlo OB 

Tábor dosud bylo na adrese Kvapilova 2013/42 39003 Tábor. Z hlediska 

doručování pošty to byl problém. Dochází tedy ke změně adresy sídla a to 

Staňkova 1560/17 39002 Tábor. Současně došlo ke zvolení rychtáře 

souseda Pavla Staňka a tetička Slavíková se stala zaslouţilou rychtářkou 

obce a bude dál hlavní „osobou“ obce. Bylo zpracováno účetnictví na 

rejstříkový soud. 

 Mimořádné zasedání bylo provázeno velmi přísnými hygienickým 

opatřením - přítomní členové měli negativní test na coronavirus, většina 

členů jiţ bylo očkováno 2 dávkami, samozřejmě respirátory a dezinfekce 

rukou. Volby provedl ţupní rychtář soused Kastner. 

Doposud bylo sídlo OB Tábor Kvapilova 2013/42 39003 Tábor dochází ke 

změně a to na adresu: Staňkova 1560/17 Tábor. Statutárním zástupcem byl 

navrţen a zvolen rychtář soused Pavel Staněk Tel:Pavel Staněk-734867749 
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e-mail:pavelstanek@atlas.cz. 

 Obec baráčníků Jindřichův Hradec konečně získala zpět obecní 

prapor, jak jsme slyšeli od rychtáře. Bude to velká práce pro tetičky, kdy se 

ho budou snaţit opravit. Proto jim přejeme, aby se prapor podařil dobře 

opravit. Pokud víme OB J.Hradec má velmi šikovné tetičky. Zpracovaly 

účetnictví k odeslání na soud. 

Tetička Novotná a Šprinclová se podílí vţdy na úvodech Jihočeského 

baráčníka a Českého baráčníka. 

 Obec baráčníků Veselí n/L. zpracovaly účetnictví k odeslání na 

rejstříkový soud. Jinak se starají o rychtu dle moţností, zpravují kroje, 

zpracovaly kroniku a těší se na setkání s baráčníky, aţ to bude moţné. 

 Obec baráčníků Soběslav připravuje výstavu v muzeu a velmi 

dobře spolupracuje s paní PhDr. Zuzanou Čermákovou Ph.D. Zatím vše se 

děje přes e-mail. Paní doktorka nám zpracovává podklady, které připravila 

tetička Kastnerová. Tetička Ryšavá si vzala domů věci na výstavu, aby je 

vyprala. Jinak se připravují dárky, spolupracujeme se Střední řemeslnou 

školou, kdy nám pomáhají s aranţmá malých mističek připravených ze 

špuntů a prázdných kalíšků na svíčky. V létě naše nová tetička Hanzlíková 

nasbírala obilí, které teď zpracovávají paní učitelky praktického výcviku. 

Rychtář soused Kastner tímto děkuje všem tetičkám, které sbíraly šišky, 

obilí, makovice, sušily levanduli. 
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Ţupní rychtář děkuje všem obcím za velmi dobrou spolupráci a aktivity v 

době pandemie coronaviru. Tetička Kastnerová dokončila napsání kronik 

za rok 2020 a to Veleobce, VI. ţupu a obec Soběslav. Dále se věnujeme 

souboru opatření kvůli coronaviru, připravujeme na rozvolnění a 

vypracováváme plán, za jakých podmínek se budeme scházet. 
      Napsala tetička Kastnerová 





KNOFLÍKY  Z 

LÁSKY 
SeniorPoint Prachatice připravil 

výstavu obrazů Růţeny Bílkové 

ze Čkyně v Domu Křiţovatka u 

parku, Zlatá stezka 145 v 

Prachaticích. Otevřena bude 1. 5. 

2021 v jednu hodinu a pak celý 

květen. Kaţdé dílo je vyrobené s 

láskou z látek, starých krajek, 

deček a knoflíků. Kaţdý obraz 

má svůj příběh. Setkání s 

autorkou pro zájemce včas 

zveřejníme. Počet účastníků při 

vernisáţi omezen. Zájem o vstup na výstavu si zajistěte vstupenkou na 

telefonu 724 188 864. Akce je podpořena městem Prachatice, Jihočeským 

krajem a Ministerstvem kultury. 

Myslím, ţe právě baráčníky by mohlo zajímat, přijeďte. Vstupenkou je 

jeden, dva, tři knoflíky …  Hanka RH+ Rabenhauptová 



 

I v červnu vaří baráčníci… 
Léto, čas slunce a zrání, patřilo době radosti. Čas letního slunovratu, kdy 

slunce setrvává na obloze nejdéle, měl pro naše dávné předky magický 

význam. O letním slunovratu vzdávali dík ţivotodárnému slunci a přinášeli 

mu oběti, aby si zajistili budoucí úrodu. A protoţe zastupujícím symbolem 

slunce na zemi byl oheň, zapalovali k uctění slunečního boţstva posvátné 

ohně. Ty je také měly ochránit před tajemnými silami země.Věřili totiţ,ţe 
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slunce se v noci o slunovratu obrací,a pro tuto dobu nad nimi ztrácí svou 

moc. 

Církev potřebovala starý pohanský zvyk nahradit svátkem křesťanským,a 

tak pro tento čas určila svátek Jana Křtitele (24.června).O svatojánské noci 

se pálily ohně,sbíralo se svatojánské koření,pletly se svatojánské věnečky a 

věštilo se. Svatojánské ohně, podobně jako filipojakubské, se rozdělávaly 

na návrších za obcemi a měly lidi ochránit před zlými silami. 

Inspirovali jsme se ohněm a pro měsíc červen jsme připravili jídlo na grilu. 

Ohřívání masa na otevřeném ohni je nejstarším známým způsobem 

přípravy jídla. Naši předkové tuto techniku dále zdokonalovali a vyuţívali i 

v jiných případech:vynalezli např.“přípravu“plodů zabalených do listů s 

vyuţitím horkého popela.Tato metoda se pak ve své podstatě nezměnila aţ 

do dnešních dob.A rozšiřuje-li se dnes v našich krajích grilování,pak je to 

jen moderní technikou zdokonalený prastarý princip,známý jiţ našim 

předkům ve velmi dávných dobách. 

Vepřová krkovice na grilu se salátem z čerstvého zelí 

Ingredience: 

Krkovice 4 plátky 1,5-2 cm široké, sůl, pepř, koření na grilování 

Marináda: Olej 1 dl, jogurt ½ kelímku, 1 polévkovou lţíci plnotučné 

hořčice. 

Nakrájíme krkovici na asi 1,5- 2cm vysoké plátky, lehce naklepeme nebo 

propícháme Tenderizérem. Maso osolíme, opepříme, okořeníme. 

Připravíme si marinádu: v míse smícháme olej, jogurt a plnotučnou hořčici. 

Lehce promícháme. Krkovici vloţíme do marinády a necháme na 8- 24 hod 

marinovat. Před grilováním z masa otřeme marinádu (při grilování by se 

maso připalovalo). Gril, si předem roztopíme a necháme rozţhavit dřevěné 

uhlí. Plátky krkovice grilujeme po jedné straně cca 5 minut, poté maso 

otočíme a necháme grilovat ještě 5 minut z druhé strany, záleţí jak chceme 

maso propéct. Maso vyndáme a necháme přibliţně 5 minut odpočinout v 

alobalu na teple. 

Krkovici dáme na talíř, kde jsme si připravili jarní salát, který je velice 

osvěţující. 

Salát z čerstvého zelí.¼ čerstvého zelí, 3 Polévkové Lţíce oleje (olivový), 

3 Polévkové Lţíce octa, sůl, 3 Polévkové Lţíce cukru, pálivá paprika, 

mrkev, kmín drcený 
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Zelí jemně nakrájíme a dáme do mísy, kam přidáme jemně nastrouhanou 

mrkev. Přidáme cukr, sůl, drcený kmín, 

přilijeme ocet, přidáme stejné mnoţství 

olivového nebo slunečnicového oleje a 

na závěr jemně posypeme paprikou 

podle chuti, kdo nemá rád ostré, tak 

vynechá nebo přidá sladkou papriku. 

Vše prohněteme, aţ zelí změkne. 

Ochutnáme a dochutíme, salát by měl 

mít sladkokyselou příjemnou chuť. 

Necháme alespoň 1 hodinu odleţet. 

Griloval a recept pro nás tentokrát 

připravil soused Jaroslav Anýž. 



Obec baráčníků Týn nad 

Vltavou 
 Přestoţe stále fungujeme v omezeném reţimu a nemůţeme se 

setkávat, na naší rychtě se neustále něco děje. Teta správcová Kaláčová 

je na rychtě téměř denně, při pěkném počasí větrá, po celou zimu 

zásobovala krmítko pro ptáčky na zahradě ptačí potravou a dává na 

rychtu pozor. Náš velký příznivce pan František Vágner, povoláním 

malíř pokojů, který bydlí nedaleko rychty, v zimních měsících postupně 

vymaloval velký sál rychty. Za svoji práci nechtěl ţádnou finanční 

odměnu, vzal si pouze peníze za spotřebovaný materiál. Jsme mu za 

jeho ochotu velice vděční, jeho „sponzorský dar“ v podobě vymalování 

sálu je pro nás v současné době velkým přínosem. Podobně nám pomohl 

i místní majitel vodoinstalatérské firmy, který nám bezplatně opravil 

prasklou vodovodní trubku u přívodu vody v kuchyňce, a uhradíme 

pouze materiálové náklady. Je to krásný příklad jejich solidarity v 

současné době. 

Na rychtě se sešlo několik tetiček a za přísných hygienických podmínek 

a poţadovaných rozestupů rychtu uklidily, aby bylo moţno rychtu opět 

okamţitě vyuţívat, jakmile budou dosud platná hygienická opatření 

uvolněna. 

Nerezignovali jsme ani na letošní Den matek, kdy nám sice nevyjde 

společné setkání, ale díky finanční podpoře JETE ze skupiny ČEZ a 
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Městu Týn nad Vltavou v rámci Vltavotýnského oranţového roku 2021 

nakoupíme dárky a květiny a s přiloţeným přáníčkem obejdeme tetičky 

a popřejeme jim ke Dni matek. Současně necháváme tetičkám v neděli 

9. května 2021 zahrát písničku v Jihočeském rozhlase. 

Prosba o výpomoc. 

Pro našeho nového člena sháníme baráčnickou čapku /obvod čepice cca 

58 cm/ a protoţe tento soused bude v lednu 2022 při volbách navrţen do 

funkce drába /za zemřelého souseda Ficla/, sháníme i čepici k uniformě 

drába /stejný obvod čepice/. Čapka /třírohý klobouk/ kterou máme, 

sousedovi nevyhovuje velikostí, můţeme jí případně vyměnit anebo 

prosíme o informaci, zda není moţnost u nějakého kloboučníka čapku 

napařením zvětšit. Čepice za rozumnou cenu i odkoupíme. Děkujeme za 

případnou pomoc či informaci, ozvěte se prosím na telefon 725 714 196. 
Děkujeme.    J. Svobodová, syndička, OB Týn n. Vlt. 





Trénování paměti i s baráčníky 
 V rámci Týdne trénování paměti 2021 připravil SeniorPoint 

Prachatice, nejen pro seniory, aktivitu podpořenou městem Prachatice „21 

zadání na 21 dní“, ze které vzešlo 21 „vítězů“ a mezi nimi jsou i 

prachatické tetičky. Během 21 dnů plnilo 21 úkolů přes 50 seniorů z 

Prachatic a 14 dětí. 

A jaká to byla zadání? Jaké úkoly plnili senioři, ale i ţáci škol? 

ü napište nějaký jazykolam (Strč prst skrz krk) 

  jaký jazyk je nejbliţší jazyku českému (slovenština) 

  napište co nejvíce slov od písmene H (hoch, hurikán, hukot, 

hloupost, hrách, havran, hodiny, housle …) 

  napiš hezky česky něco milého (S jarním sluníčkem přichází do 

našich srdcí radost a pohoda) 

Hodnotitelé Věra a Alfréd Schulzovi, bývalí středoškolští učitelé, 

zkontrolovali všechny práce a napsali: „Všichni splnili úkoly tak, aby bylo 

moţné uznat 15 správných odpovědí. Ocenit lze čas věnovaný plnění 

úkolů, nápady, kreativitu.“ 

Soutěţte s námi, vyplatí se to!    Hanka RH+ Rabenhauptová 





9 
 

Horní Měcholupy 
Jiřinka  Bohdalová, naše tetička v Horních 

Měcholupech se doţívá 3.5.2021 90ti let. Pan 

starosta MČ Praha 15 a náš soused pantatínek 

Milan WENZL, ji osobně popřál k tomuto 

vzácnému výročí. 

Blahopřejeme ! 
 











OB TŘEBOŇ 
 

A přece stojí!  
Tradice je tradice a přes 

všemoţná protikorovinová 

opatření májka na 

třeboňském náměstí stojí a 

vlaje i letos. Tentokrát nám 

pomáhali hasiči z obce 

Branná, která je z Třeboně 

“co by kamenem dohodil”, 

ale hlavně jsou to mladí silní hoši, kterých se nám baráčníkům přes 

veškerou snahu jiţ roky nedostává. Ale ti naši jsou zase velice šikovní, 

vědí co a jak a umí vzít za práci, takţe bez našich sousedů by to sami 

hasiči taky nezvládli. Společně to byla skoro hračka, zvláště kdyţ 

konečné zasazení májky dokonal jeřáb s bravurně řídícím panem 

jeřábníkem z místní firmy Radosta.  



10 
 

Ač jsme stavění májky nikde neinzerovali, protoţe je stále zákaz 

shromaţďování osob, tak na náměstí se jich přišlo podívat dost. 

Třeboňáci jsou prostě naučení, ţe poslední dubnový podvečer se tu 

májka strojí a staví. Přišla mezi nás i paní místostarostka města, která 

dokonce zařídila něco “na košt”. Z kulturního odboru nám vţdy pomáhá 

paní Vítková, která s mámi i májku zdobila, a pomáhala i naše 

baráčnická drobotina. Takţe nakonec vše bylo, jak má být. Jen jsme k 

tomu stavění dříve mívali pásmo písniček a tanečků dětí z mateřské 

školky a my baráčníci jsme pod májkou tancovali Besedu, ale teď jiţ 

druhým rokem to moţné není. Snad uţ příště se vše vrátí do starých 

kolejí. Uvidíme a budeme doufat.   tetička Weberová, syndička 



11 
 

Blahopřání k narozeninám 
OB Radomyšl přeje svým tetičkám a sousedům k narozeninám a přeje 

pevného zdraví a pohody.  

Oslavenci: Šmídová Jana  4.5. významné kulaté narozeniny,  

Benešová  Anna  27.5., Mašek Daniel 26.5., Peterková Blanka 24.5.,  

Pichlíková Anna 26.5. a Ţílová Ivana 15.5. 

**************************************************************************
***************** 
X. ţupa blahopřeje k narozeninám (10.5.) tetičce berní Anně Kadlecové 

z OB Pištín. Milá tetičko, všichni baráčníci ti k tvým narozeninám přejí 

pevného zdraví, pohody v kruhu rodinném a děkujeme ti za práci v 

ţupě. 

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

Dne 11.5. blahopřeje celá OB Vodňany 

tetičce vzdělavatelce Haně Šiklové ke 

krásným kulatým ţivotním narozeninám. 

Milá tetičko, všichni ti přejeme mnoho 

zdraví, štěstí, krásné chvíle do dalších dnů v 

ţivotě a děkujeme ti za vše, co děláš pro naši 

obec. Buď neustále šťastná mezi svými 

nejbliţšími.  

 

 

 



Kalendář Připomíná… 

26.6.2021 - VELEOBEC zasedání rychtářů 

7.8.2021 - OB Pištín - oslava 85. let zaloţení  

28.8.2021 - oslava 90. let VI. ţupy v Soběslavi 

16.10.2021 - VELEOBEC - zasedání panímaminek 

23.10.2021 - VELEOBEC - zasedání vzdělavatelů 

27.11.2021 - VELEOBEC - zasedání rychtářů 
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