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  číslo 6 - červen 2021 

 

Č e r v e n 
Svátky a významné dny: 

1.6. – Den dětí 

8.6. – Svatý Medard – Medardova kápě, čtyřicet dní kape 

3. neděle v červnu – Den otců 

20.6. nebo 21.6. – letní slunovrat a začátek léta 

Noc z 23. 6. Na 24. 6. – Svatojánská noc 

První letní měsíc je spojen s magickým slunovratem. Slunce vchází do své 

největší síly, příroda se dostává do své dospělosti. Vše radostně a obvykle 

bez potíží žije. Plodí, roste, bují, dále se množí a rozrůstá. Červen je měsíc, 

kdy už stromy odkvetly a kdy začínáme sklízet a zpracovávat první plody a 

dobroty z přírody. Slunovrat je u nás spojen se svatojánskou nocí, která 

nastává večer před svátkem Janů. Bylinky mají kouzelnou moc a tradice 

nám opět připomínají, že máme myslet na svou lásku, třeba si ji znovu 

vyčarovat. Navíc v červnu mají svátek tatínkové, i to je hezká příležitost 

jak tatínky mile překvapit a lásku vyslat tím správným směrem. První 

oslava Dne otců se konala v Americe roku 1910. 

P r a n o s t i k y: 

Červen studený – sedlák krčí rameny 

Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opožďují 

Červen mokrý a studený – bývají žně vždy zkaženy 

Hřímá-li v červnu, zvedne se obilí 

Červnové večerní hřmění – ryb a raků nadělení 

Co v červnu nedá do klasů, červenec nažene v času 

Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září 
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Červen stálý, prosinec dokonalý 

Prší-li na Medarda a Prokopa, shnije mandel i kopa 

O svatém Barnabáši bouřky často straší 

Svatý Vít – 15.6. dává trávě pít 

Na svatého Jana – 24.6. – otvírá se létu brána 

Na Jána bez deště – bude pěkně ještě 

O Janu – li kukačka kuká, pěkný čas sobě vykuká 
    Jiřina Novotná, dopisovatelka VI. župy 

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

R a j n e r á c i   o d m a š í r o v a l i 
 Docela určitě už jste někde slyšeli: Teče voda, teče, od potoka k 

řece, namluvil si mladý rajneráček modrooké děvče. 

Kdopak to vlastně byli ti rajneráčci. Samosebou vojáci, jak už to v 

takových písničkách bývá. Hned druhá sloka to potvrzuje nad slunce jasně. 

Matka radí – jak se hned ukáže, už pozdě: „ Ach dcerko, dceruško má, 

zanech ty rajnera. Rajneráci odmašírujou, ty zůstaneš sama!“ 

Dobrá rada nad zlato. Jenomže, které holce se hlava nezatočila, když se jí 

zblízka podíval do očí mládenec krev a mlíko v dvojím suknu a ještě k 

tomu od takového starého a slavného regimentu. Neboť vězte – rajneráci to 

byl pluk. Leckdo ze starých pamatuje, že se tak říkalo píseckým. Rajneráci 

se jmenovali po zesnulém arcivévodovi Rajnerovi. Roku 1801 se totiž 

majitelem pluku stal arcivévoda Rajner, čtrnácté ze šestnácti dětí císaře 

Leopolda II. 

Jméno rajneráků letělo celou zemí. Ať už na Kouřimsku, nebo později 

Prácheňsku chodívali k regimentu sloužit chlapci z chalup. Pro sedláckou 

krev bývala vyhražena služba v sedle. 

Rajneráci mašírovali Evropou. Autor těchto řádků byl svého času 

přesvědčen, že právě jejich památce patří i ta milá báseň Adolfa Heiduka o 

pětadvaceti písečácích, kterým Napoleonovi vojáci prášili kabáty u 

Regnšpurku pod Znojmem. Ale kdepak. Písečáci chodili k pluku až po roce 

1854, kdy se změnil doplňovací okres. Jenže – kde už byl v roce 1854 

korzický dobyvatel. Dva roky byl už po smrti i arcivévoda Rajner. Smrt je 

vždycky tragická. Smrt, která nemá smysl, je tragická dvojnásobně, 

desetinásobně, stonásobně. Dějiny píseckého regimentu, dějiny rajneráků 

jsou dlouhou, krvavou historií neustálých obětí za cizí zájmy. Chlapci od 

Písku, Strakonic, Vodňan, Prachatic – chlapci z vesnic s krásnými českými 

jmény, kterých je na starém prácheňsku všude plno. Kde všude mají hroby? 
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„Ach dcero, dceruško má, zanech ty rajnera. Rajneráci odmašírujou, ty 

zůstaneš sama.“ Rajneráci odmašírovali. Jednou provždy. Prý si tu písničku 

o nich moc rád zpíval Jaroslav Hašek. 

    Jiřina Novotná, dopisovatelka VI. župy 



POZVÁNKA 
Vážení sousedi rychtáři, vážené tetičky rychtářky. 

 V rámci našich tradic bychom Vás rádi pozvali na vernisáž výstavy 

baráčníků Jihočeského kraje. Jedná se o čtyři župy - VI. župa se sídlem v 

Soběslavi, VIII. župa, se sídlem v Českých Velenicích, IX. župa se sídlem 

v Boršově nad /Vl. a X. župa se sídlem ve Vodňanech, které sdružují členy 

po Jihočeském kraji a reprezentují naše tradice v České republice i mimo 

ní. Vernisáž se koná dne 4.8.2021 v 10 hod. v hlavní budově Krajského 

úřadu. Ve 13. hod. bude posezení s baráčníky v kruhovém sálu 

zastupitelstva. 

 Dne 28.8.2021 připravuje větší oslavu 90. výročí vzniku VI. župy v 

Soběslavi, byli bychom rádi kdybyste se této akce mohl zúčastnit . Rádi 

Vás na této akci přivítáme. Pozvánku zašleme, až budou jasné 

epidemiologické podmínky. 

S pozdravem 

za všechny Jihočeské župy župní rychtář VI. župy soused Kastner -

statutární zástupce. 


Vaříme, pečeme a smažíme … 
Teď vaří Baráčníci:  Ryba se jmenuje 

mahimahi osolí se po obou stranách, pekáč 

vymažeme olivovým olejem, dáme do 

předehřáté trouby na 15minut, potom 

přidáme zeleninovou směs se žampiony, 

pečeme dalších 10 minut a je hotovo, jako 

přílohu  brambor nebo bramborová kaše. 

Jednoduché a rychlé.                                   
Připravila tetička Jahnová z Horních 

Měcholup. 
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Baráčníci vaří v létě…. 

 Na letní měsíce červenec a srpen se těší především naše děti -

nastávají jim prázdniny. Ale i dospělí se těší na svou letní dovolenou. Je 

ovšem mnoho profesí, kdy právě v létě je potřeba přiložit ruce k dílu, např. 

žně. Pojďme si připomenout některé lidové zvyky a obyčeje,které se ve 

městech v dnešní době udržují méně,avšak na vesnicích jsou stále velmi 

živé. 

Konec žní, které patřily k nejdůležitějším polním pracím, se slavil už od 

středověku dožínkami: místy jsou nazývané „dožatá“ či „obžínky“. Z pole 

se na vyzdobeném žebřiňáku vezl poslední snop s doprovodem zpívajících 

ženců, někdy i muzikantů, ke statku hospodáře, pro kterého ženci pracovali. 

Na dvoře, mu pak s různými průpovídkami obřadně předali dožínkový 

věnec představující symbol dožínek:“Přijměte tento věneček od poctivých 

děveček!“Byl uvitý ze všech druhů sklízeného obilí, leckdy i ozdobený 

polním kvítím. Když se dožínky slavily na panském statku, věnec se 

předával vrchnosti,či správci panského dvora. Povinností hospodáře bylo 

nejen žencům zaplatit za práci, ale také je pohostit. 

Na hostině nesměly chybět vdolky, buchty, koláče, maso, dožínkové pivo a 

kořalka. 

Závěr oslavy patřil veselí, zpěvu a tanci. 
Recepty pro letní měsíce pro nás tentokrát připravila tetička Eva Jahnová: 

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

Domácí cheesecake: 

 85g másla 

3 vejce 

180g moučkového cukru 

1 vanilkový cukr 

500g tvarohu 

šťáva z 1 citronu + trošku citronové kůry 

220g sušenek (buď Bebe nebo máslové) 

250g mascarpone 

250g rizoty 

Sušenky rozmixujeme nebo válečkem rozdrtíme, přidáme máslo a spojíme, 

vložíme na dno a okraje formy. Pečeme 10 min. na 180 st., poté v robotu 

smícháme zbytek ingrediencí, nalijeme do formy a pečeme na 180 stupňů 

půl hodiny. 
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Je to hotové, když kraje jsou pevné a uprostřed se to jako „vlní“a necháme 

ve vypnuté a pootevřené troubě dojít. Po vychladnutí je nejlépe dát do 

druhého dne do ledničky. 

   

Piškotový dort za studena: 

 2 balíčky piškotů 

3 zakysané smetany 

vanilkový cukr 

ovoce podle chuti 

káva, rum. 

Piškoty máčíme v kávě 

s rumem a dáváme střídavě: 

piškoty, zakysaná smetana, 

ovoce. Necháme vychladit 

v ledničce. 
(recepty připravila tetička Eva 

Jahnová) 

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

OB Měcholupy 

Vystoupení v DPS 6.5.2021   

Jednalo se o neveřejnou Vernisáž pod balkony našich seniorů, kde 

vystoupila  Magda  Malá, naše budoucí tetička, zazpívali děti školou 

povinné a též zatančili Baráčníci z Horních  Měcholup. 

Akce byla velice úspěšná, což nám dali senioři svým poděkováním najevo. 
   Rychtář z Horních  Měcholup  Miloslav  Rýdl 
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OB Týn nad Vltavou 

 Po delší době se můžeme opět volněji nadechnout, a tak v červnu 

se konečně po dlouhé odmlce opět setkáme na naší rychtě na konšelském 

sedění. Termín sedění ještě upřesníme. Budeme si jistě mít co říci 

Čirou náhodou se mi dostala do rukou krásná knížka, kterou vydalo Město 

Kaplice v roce 2012. Kniha má název „Zapomenutá řemesla“ - rozvoj 

cechů a řemesel v Kaplici a text je doprovázen zdařilými ilustracemi, které 

vytvořili žáci Základní školy Omlenická v Kaplici. Kniha je dvojjazyčná, 

česko-německá a její vydání, bylo spolufinancováno Evropskou unií z 

evropského fondu pro regionální rozvoj. Našla jsem jí odloženou v jedné 

venkovské „budce“, kam se /bohudíky/ odkládají knihy, které už v 

domácnostech překážejí a odkud si je mohou další zájemci vypůjčit či 

nechat a náhradou mohou z domova zase přinést knihu, o kterou už nemají 

zájem, Tak alespoň knihy nekončí ve sběru nebo na skládce a poslouží ještě 

dalším čtenářům. Ráda si tyto odložené knihy prohlížím a věřte, dají se zde 

někdy najít i doslova „knižní poklady“, které už se asi těžko budou někdy 

vydávat. Protože se o historii a popis starých řemesel zajímám, udělala mi 

objevená knížka radost 

V knize jsou popsána stará řemesla, která se v Kaplici a jejím okolí v 

minulých staletích vyskytovala a většina z nich už je dnes zapomenutá. V 

knize jsou uvedena následující řemesla: barvíři, hamerníci, hrnčíři, 

kamnáři, kováři, koželuzi, kožešníci, lazebníci, krejčí, mlynáři, pekaři, 

řezníci, sládci, soukeníci, ševci, tkalci, kameníci, skláři aj. Některá z těchto 

řemesel se zachovala dodnes, ale spousta jich zanikla. Kromě historie 

řemesel mě ale zaujalo ještě něco jiného – jsou to názvy řemesel, které se 

prolínají do našich příjmení a to jak názvy české, tak německé. U nás se 

vyskytují obojí a tak jen pro zajímavost některá uvádím v obou jazycích: 

TOPFER - HRNČÍŘ, SCHMIED - KOVÁŘ, SCHNEIDER – KREJČÍ, 

MULLER – MLYNÁŘ, BACKER – PEKAŘ, FLEISCHMANN 

/FLEISCHHAUER/ – ŘEZNÍK, WEBER – TKADLEC, MAURER – 

ZEDNÍK, SCHUSTER – ŠVEC. Některá příjmení už se píší i tak, jak je 

vyslovujeme česky. Můžeme se domnívat, že příjmení si naši předkové 

nechávali po svých povoláních. Vrtá mi tedy v hlavě, po kterém předkovi 

mám příjmení já, když jsem se za svobodna jmenovala Králová? 
                      (J. Svobodová, syndička) 

 

******************************************************* 
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BLAHOPŘÁNÍ 
 Dne 4. června 2020 se dožívá 

naše tetička správcová Marie 

Kaláčová 82 let svého věku. 

Děkujeme jí za její dlouholetou péči a 

starost a obětavost, kterou věnuje naší 

rychtě a jejímu okolí. Velkou péči 

věnuje tetička i našemu malému 

milému „minimuzeu“ na rychtě. Do 

dalších let jí přejeme hlavně zdraví, 

spokojenost a dobrou mysl. 
Za Obec baráčníků a konšelstvo v Týně 

nad Vltavou - Jaroslava Fialová, zasloužilá rychtářka a Jaroslava Svobodová, 

syndička 



 

Co Černovice? 
 Minulý týden se uskutečnilo zasedání černovického konšelstva. V 

letošním roce bude otevřená baráčnická zotavovna, ale za dost přísných 

hygienických 

podmínek podle 

rozhodnutí 

ministerstva 

zdravotnictví. Zatím 

je přihlášeno málo 

lidí celkem na 4 

turnusy. Proto, kdo 

by se chtěl přihlásit 

možnost je u tetičky 

Píšové č. tel. 

60851116, přihláška 

vyšla v Českém 

baráčníku duben - 

květen 2021. 

Shání se kuchařka na měsíc srpen. 

 Jinak co se děje v zotavovně Černovice. Obec Soběslav a VI. župa 

uskutečnila brigádu ve dnech 21.5.32021 a 24.5.2021 shrabala listí a 
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posekala celý areál zotavovny za pomocí pána, který si přivezl rotační 

sekačku. Celkem za oba dny se zúčastnilo 

brigády 12 lidí. Počasí nám nepřálo, 

proto práce byly rozděleny do dvou dnů. 

Hlavní osobou byl rychtář soused 

Kastner. Také slýcháme, že rychtář 

černovického konšelstva, se brigád 

nezúčastní. Na fotkách, které přikládám k 

článku, není, protože vše dokumentoval. 

Napsala tetička Kastnerová 





N á š   k r a j 
Podle pověsti přivedl praotec Čech 

předky do této země, která se jim zamlouvala krásnou přírodou, úrodou a 

vůbec vším, co je obklopovalo. Zamýšleli se, jak a kterak by upravili nové 

prostředí tak, aby oni i jejich potomci byli zde dobře živeni. Dalo to mnoho 

námahy a práce, ale poněvadž byli nadaní silou a dovedností, podařilo se 

jim vybudovat po staletích zemi krásnou, bohatou a milovanou. Zamýšleli 

se, jak by přírodní bohatství uplatnili, upravili pastviny, zavlažovali pole a 

louky, zřizovali rybníky, ale dovedli i využít rozumně rozsáhlých lesů. Z 

jednotlivých přístřeší postupem doby stavěli řádné příbytky ve slohu 

románském, gotickém, renesančním i barokním a podnes se podivujeme 

selskému baroku. Za feudálního útlaku svýma dovednýma rukama postavili 

hrady a zámky, jimiž se dnes honosí naše země. 

A v tom jižním cípu české země vznikl překrásný jihočeský kraj, v němž 

žijeme v radosti i bolestech a přec zůstáváme věrnými potomky svých 

předků. My však chodíme a zvláště mladá generace po zbývajících 

památkách po předcích slepí a hluší, nevidíme ty barevné palety s barvou 

zelenou – louky, lesy, modrou – vody, žlutou a bílou – hrady a zámky, 

kostely a stavení na vesnicích a městech. Ta božská harmonie barev. Celý 

kraj jako mozaika promítá ve svých osudech pohnuté děje minulosti a 

přítomnosti, rozkvět i zánik rodů, zrození generace. Běh událostí a lidské 

příběhy, toť obraz našeho kraje, naší vesnice i města. 

Ani dopravní spoje nezůstaly nepovšimnuty, na zamyšlení našich předků 

vznikly silnice, různé obchodní stezky a později železnice. Bohužel, dnešní 

uspěchaná doba a mladá generace si nedovede vážit těch přečetných 
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pozůstatků, vyšlých ze zamyšlení a práce našich předků – boží muka, 

hlásky, mohyly. Z neznalosti nebo zlomyslnosti se tyto památky ničí a tak 

to ohromné bohatství se znehodnocuje. Náš jihočeský kraj přinesl našemu 

národu i poklady duševní počínaje Husem, Štítným, Chelčickým, řadou 

spisovatelů, umělců a také hrdinů bojujících za svobodu celého národa. Je 

naší povinností baráčníků, abychom na tyto vybudované hodnoty 

nezapomínali. Toto vyznání jsem zpracovala dle historických dokumentů. 
    Jiřina Novotná, vzdělavatelka VI. župy 



Pozvání na Babouky do Třeboně 
 Jak nám vloni slíbili, tak se letos stane, a pevně věřím, že nám to 

nezkazí ani žádné nové protipandemické opatření, a Babouci budou!  

A tak vás zvu k nám do Třeboně, kde proběhne ve svátečním pondělí 5. 

července od 15. hodin dechovkové odpoledne s Babouky, aneb sejdeme se 

u muziky. Nebude letos v zámeckém parku, ale kousek vedle na louce u 

Zlatě stoky ( Novohradská 224), hned vedle je velké parkoviště, vstupenka 

stojí 150 korun a lze si ji již nyní dopředu zarezervovat 

na www.okolotrebone.cz  Nevím jak to bude letos se slevami pro seniory a 

http://www.okolotrebone.cz/
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krojované, vše se řeší narychlo, ale nějaká jistě bude. I když zřejmě ne tak 

velkorysá jako minulé roky, kulturu ten covid potrápil moc. 

Bylo by ale škoda ty naše krásné kroje opět trošku neprovětrat a hlavně se 

zase po tak dlouhém čase nesejít. Foto je z loňského koncertu, a třeba i vám 

nerozhodným  dodá dostatečnou chuť a kuráž k tomu, že letos přijedete. 

Jste s úctou a srdečně zváni!             Tetička Weberová, syndička OB Třeboň   



Jihočeské župy. 
Dnem 29. května se obnovila zasedání jihočeských žup. V sídle 

budějovické župy Boršově nad Vltavou se sešli zástupci / rychtáři a 

syndici/ všech jihočeských žup. VI. se 

sídlem v Soběslavi, VIII. se sídlem v 

Českých Velenicích, IX. se sídlem v 

Boršově n/ Vl. a X. se sídlem ve 

Vodňanech. Bylo to poprvé od října 

2019. Všichni přítomní neskrývali 

radost nad opětovným setkáním, 

soused Harák, kterému vyplývala 

povinnost vést zasedání se ihned 

uchopil svého práva. Hlavním bodem 

byly organizační náležitosti k 

připravované 

baráčnické 

výstavě na 

Krajském 

úřadě v 

Českých 

Budějovicích

. Poté se 

sousedé a 

tetičky 

vzájemně 

rozdělily o 

vzpomínky z 

doby 
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epidemie koronaviru, kdy nebyla možnost žádná činnost, a společné 

setkávání Při loučení všichni doufali, že tato doba je už nenávratně pryč a 

život baráčníků se vrátí do starých kolejí. 

Přejeme všem hodně zdraví a návrat na zasedání svých obcí a žup. 
       

B  

OB Radomyšl přeje svým tetičkám a sousedům k narozeninám a přeje 

pevného zdraví a pohody.  

Oslavenci: Klasová Stanislava 1.6.,  Augustin Majer 6.6., Bláha  Josef 17.6., 

                       Žák  Josef 18.6. a Žáková  Radka  24.6 

************************************************************************** 
X. župa blahopřeje tetičce Marii Králové z OB Prachatice k narozeninám 

(27.6.). Všichni baráčníci z X. župy ti k dnešním narozeninám přejí mnoho 

zdraví, pohody a radosti z každého dalšího dne v životě. 

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

OB Vodňany blahopřeje naší tetičce Petře Klimešové k jejím půlkulatým 

narozeninám (1.6.). Milá tetičko, všichni vodňanští baráčníci ti k 

narozeninám přejí vše nejlepší, hodně zdravá a pohody v kruhu rodinném a 

mezi námi baráčníky. 


.         

Smutné zprávy …. 
 

 1.května nás navždy opustila tetička Verona 

Horváthová ve věku 78 let. Byla dlouholetou 

baráčnicí, vždy ochotna pomoci tam, kde bylo 

potřeba.  Rozloučení proběhlo v našem kostele, 

kde jsme stáli čestnou stráž. Čest její památce.  

Nezapomeneme, baráčníci z Českých Velenic.    

                    syndička J.Plasová 

*************************************** 
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Kalendář Připomíná… 

7.8.2021 - OB Pištín - oslava 85. let založení  

28.8.2021 - oslava 90. let VI. župy v Soběslavi 

4.9.2021 - Boršov n.Vlt. - staročeské dožínky od 13 hodin 

9.10.2021 - Boršov n.Vlt. - setkání Jihočeských žup od 9 hodin 

16.10.2021 - VELEOBEC - zasedání panímaminek 

23.10.2021 - VELEOBEC - zasedání vzdělavatelů 

27.11.2021 - VELEOBEC - zasedání rychtářů 



Setkání se zpožděním…. 
Konečně jsme se mohli sejít a oslavit 90. narozeniny tetičky Novotné, vzdělavatelky a 

dopisovatelky VI. župy i naší obce. Redakce přeje hodně zdraví !

 

Jihočeský baráčník 
Zpravodaj Ţup a OB Jihočeského kraje 

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

e-mail: jaroslav.sikl@seznam.cz 
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