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PÁLENÍ ČARODĚJNIC ANEB SVÁTEK FILIPOJAKUBSKÉ NOCI 

K období konce jara patří neodmyslitelně „pálení čarodějnic“. Je to 

původem pohanský svátek, který přešel na lidový zvyk a tradici českých 

vesnic. Noc ze 30. dubna na 1. května je přesně mezi jarní rovnodenností a 

letním slunovratem, proto jí byla za doby Keltské přisuzována magická 

síla. Tato noc je magická, plná čar a kouzel. Země a příroda se naplno 

probouzí k ţivotu, a pradávná ţivotadárná 

síla v podobě ohně nemá v tuto noc pouze 

očistnou a ochrannou moc, ale je naplněním 

plodnosti a síly. Staří Keltové věřili, ţe 

plameny mají nadpřirozené očistné účinky. 

Kolem ohňů tancovali, přeskakovali je aţ do 

úplného vyčerpání. Filipojakubská noc je 

nocí, kdy zlé síly dokázaly vládnout ještě 

větší magickou silou neţ kdy jindy. Přisuzuje 

se to úplňku, kdy se právě za jasné noci 

čarodějnice létat natíraly kouzelnými mastmi, 

aby mohly létat na košťatech a poletovaly lidem nad hlavami – odtud název 

noc čarodějnic. Ty přilétaly na své slety, kde se setkávaly se samotným 

ďáblem, škodily lidem, dobytku, vycházejí na cizí pole a kravám odebírají 

mléko. 

Ohně se nejčastěji pálily na kopci za vesnicí hlavně proto, ţe dým měl 

čarodějnice a veškeré zlo zahnat co nejdále od domů. Doprostřed hranice 

lidé stavěli figurínu čarodějnice, která upálením pozbyla svou moc a sílu. 
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Lidé se před těmito silami chránili různými prostředky – nosili u sebe květ 

kapradí, pytlíky s ochrannými bylinkami, svěcenou křídu nebo hostii. Popel 

z těchto magických ohňů nebyl jen tak obyčejný. Dodával sílu a zdraví, 

proto se sypal na pole, aby byla dobrá úroda. Dobytek, který jim prošel, byl 

zdravý a plodný. Lidé věřili, ţe se o této noci otevírají jeskyně, kde je 

ukrytý poklad. A děti, které byly počaté během této magické noci, měly být 

po celý ţivot šťastné, zdravé a veselé. Lidé se před čarodějnicemi bránili 

různými způsoby. Zabezpečovali dveře a okna stavení, před vrata dávali 

vykopnuté drny a pod ně čerstvá vejce, zapichovali trnové větvičky, aby se 

čarodějnice poranily. Dalším trikem byly nastraţené vidle,osvědčená 

svěcená voda, kadidlo. Ale i pálení čarodějnic má své zákony. 30.duben je 

také oslavou začínajícího jara, někde mládenci staví májky. Oslavy se 

konaly přesně o úplňku, a proto lidé začali věřit, ţe se v ten den slétají 

čarodějnice. Na základě tolika důvodů se stal 30.duben pohanským 

svátkem, který se má slavit kaţdý rok. 

A proč filipojakubská noc? Sv.Filip a sv. Jakub se na svých cestách 

ukrývali před Ţidy, kteří je za jedné noci vypátrali v jednom domě. Aby je 

nemuseli budit, označili si dům zelenou větvičkou a ráno dům lépe 

rozpoznali. Jenţe téţe noci poloţil anděl na okolní domy stejnou větvičku, 

takţe ráno Ţidé nepoznali, ve kterém domě se oba apoštolové ukrývají a 

těm se podařilo šťastně utéct.         Lenka Hájková vzdělavatelka VI. župy 



K V Ě T E N 
Květen – měsíc oslav, průvodů a hlavně čistoty a lásky. Příroda to dává 

najevo mnoha pestrobarevnými květy. Vzduch krásně a čistě voní a mísí se 

s vůní rozkvetlých stromů. Je měsícem zamilovaných srdcí, kdy se lidé 

líbají pod rozkvetlou třešní a společně s básníkem nám připomínají, ţe je tu 

„lásky čas“. Všechno začíná 1. květnem, kdy se do vesnice přinášely mladé 

stromky a mládenci je dávali svým dívkám před dům. Na návsi pak stavěli 

svobodní mládenci jednu velkou společnou máj, která byla postavená z 

břízy nebo jehličnanu a na špičce ozdobená barevnými stuhami a fábory. 

Stavěla se obyčejně v noci s koncem pálení čarodějnic na prvního května a 

bylo třeba ji pečlivě hlídat před nevítanými hosty z okolních vesnic, kteří se 

snaţili tento symbol jara podříznout. Mladá děvčata, která byla políbena 

pod rozkvetlou třešní časně zrána, budou krásná po celý další rok a 

neuschnou. Prvního května brzo ráno se někde vysypávaly chodníčky 

lásky. Pěšinky z písku, vápna, otrub nebo pilin spojily domy zamilovaných 

dvojic. Mnohdy tak vyšlo najevo to, co mělo zůstat pro některé oči utajeno 
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a bylo „veselo“. Na první květnovou neděli 

obcházeli chlapci s májkou jednotlivá 

stavení a děvčata jim dávala dárečky. Pak 

se všichni sešli v hostinci na návsi, kde 

byla májová veselice. Ale ani děvčata 

nezahálela. Obcházela domy s májíčkem – 

stromečkem na dřevěném talíři, na který 

jim sousedé dávali peníze, aby mohli 

zaplatit muzikanty, pronájem sálu a 

občerstvení. Této oslavě se říkalo Věneček 

– podle zeleného věnce, který dávaly dívky 

chlapcům před hospodou. Ti je následně 

zavěsili na dveře. Kdyţ ale mládenec stavěl máj tajně v noci pod okny 

svého děvčete, aby ho nepřistihl otec dívky, který uţ dívce vybral ţenicha, 

pak se zpívalo: 

„ Na rozloučení mé potěšení, postavím pod okny máj! Aby věděli falešný 

lidi, ţe jsem já chodíval k vám.“ 

Letnice- svatodušní svátky. V tento čas byly uctívány studánky, čistota 

panen a síla mladíků. Čištění studánek připadalo čistým dívkám, které ji 

očistily od větví a jiných nečistot a zanechaly ji ozdobenou květinami. 

Děvčata provázela muzika, mládenci, zpívalo se tančilo. Do studánek se 

vhazovaly drobečky z posvátného pečiva – jidášů či mazanců. 

Dle starého pořekadla „Svatba v máji, do roka máry“ se v květnu nekonaly 

svatby. Měsíc květen je pod vládou planety Venuše – bohyně lásky, štěstí, 

jara a milostné poezie. Nikdy ale nezjistíme, zda římská Venuše či řecká 

Afrodita nebo jiná bohyně lásky vedla ruku básníka K.H.Máchy, kdyţ psal 

verše: 

„Byl pozdní večer, první máj, večerní máj, byl lásky čas. 

Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj….“ 

Snad díky těmto veršům dodnes nosí lidé v prvomájový podvečer k soše 

básníka kytičku květů. Mladí lidé se zastaví pod rozkvetlým stromem, 

večerní vzduch krásně a čistě voní… 

Květen je měsícem lásky, toho pravého a věrného milování, přátelství, 

krása a radost si 

v něm podávají ruku. Celý ten májový čas začal Svátkem práce, je 

prosycen dny, v nichţ příroda je nejkrásnější, plná půvabů a zázraků. 

A pár pranostik na závěr: 

Sníh v máji – hodně trávy. 
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Studený máj – v stodole ráj. 

Chladno a večerní mlhy v máji hojnost ovoce a sena dají. 

Májová vlaţička – poroste travička, májový deštíček – poroste chlebíček. 

Májová kapka platí nad dukát. 
    Lenka Hájková vzdělavatelka VI.župy 



Po třech letech jsme opět přivítali jaro v Jindřichově Hradci 
Po tříleté pauze jsme se u nás v Jindřichově Hradci snaţili připravit 

„vynášení smrtky“. Chtěla bych pochválit baráčníky, kteří vţdy drţí 

pospolu a je to jedno, ke které ţupě patří. Jsme velice vděčni za to, ţe Obec 

baráčníků z Lomnice n/Luţ., i kdyţ 

patří k jiné ţupě a to IX., vţdy 

vyslechnou naše prosby a vytrhnou nám 

trn z paty. Je to velká zásluha tetičky 

Kaliankové, na kterou se můţeme 

kdykoli obrátit. Například v den 

vynášení smrtky v neděli 3. dubna, jsem 

ji kontaktovala v 11.50 slovy, ţe nám 

onemocněl ponocný a bylo vyřešeno. 

Soused Kalianko si dovezl svůj sluţební 

oblek a ochotně a rád u nás doplnil čelo 

průvodu, které tvoří dráb, rychtář a 

ponocný. Ceníme si toho, ţe nás 

nene

cháv

ají 

ve štychu a rádi pomohou. Baráčníci z 

Lomnice nám vypomáhají jiţ 5 roků, 

jak při smrtce, tak i při masopustu. Rádi 

k nám jezdí a my jsme jim za to velice 

vděčni. 

Chceme kaţdý rok připravit „vynášení 

smrtky“ a vítání jara pro širokou 

veřejnost a bez přátelské pomoci 

baráčníků z Lomnice a baráčníků ze 

Soběslavi by se nám to nezdařilo. 

Soused Stach přivezl sebou dvě tetičky, které se chtěly podívat na průvod. 

A jak to dopadlo? Švandymistrová, jakmile se soběslavští objevili, popadla 
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tetičku Ungrovou a tu máš – půjdeš k nám do průvodu za smrtku. Ani se 

nenadála a jiţ jsme jí oblékly do kostýmu, předali kosu a poslali do 

průvodu. Druhá tetička s ozdobenou větvičkou šla v průvodu. Větviček 

jsme připravili dost pro děti, zbylo i na některé dospělé. Ozdobené kvetoucí 

větvičky k jaru patří. 

Musí vyzdvihnout to, co obohatilo naše krátké vystoupení u sloupu na 

náměstí a to, ţe mgr. Bartoš, který je jiţ roky velkým příznivcem baráčníků 

a vţdy nám vyhoví, jak při 

vynášení smrtky, tak i na našich 

valných zasedáních, kde se 

ochotně rád zapojí a s dětmi s 

flétničkami spolu vystoupí. Krátké 

zastavení na náměstí uvedla svým 

povídání tetička Modráčková a poté naše 

tetičky spolu s dětmi krásně zazpívaly 

čtyři písničky. Ohlas přihlíţejících 

návštěvníků byl kladný, důkazem byl 

dlouhý potlesk. Na Láďu Bartoše je vţdy 

spoleh. Bez něj a jeho svěřenců by bylo 

naše vystoupení ochuzeno. 

Po krátkém vystoupení na náměstí se 

celý průvod za doprovodu Počátecké 

dechovky vydal kolem muzea k řece 

Neţárce. Na dětském hřišti jsme smrtku 

odsoudili, zastihl jí spravedlivý trest. 

Sice krušný, nejprve zapálení a potom utopení. Kat si převzal s 

pomocníkem odsouzenou smrtku, kterou doprovodily smrtky na místo 

jejího konce na Naxerově lávce. 

Všichni jiţ netrpělivě čekáme na jaro a my baráčníci jsme vám všem ho 

chtěli přivolat. Snad se nám to povedlo. I kdyţ nám letos počasí moc 

nepřálo, bylo to vidět i na počtu diváků v ulicích i v samém průvodu. 
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Jsme velice vděčni za podporu Městskému úřadu, který si váţí našich akcí 

pro město a podporuje nás v naší činnosti. Děláme to rádi pro obyvatele 

města a i pro návštěvníky, kteří se přijedou na naše krásné město podívat. 
    Dáňa Šprinclová, dopisovatelka VI. župy 



 

 OB Radomyšl 
Léto, léto, kdes tak dlouho bylo? U studánky, u studánky, ruce, nohy 

mylo…………….. 

Vynášení Morany se nakonec v 

Radomyšli vydařilo, po týdenním 

odkladu z důvodu špatného 

počasí vstávali všichni účastníci s 

nepřílišným optimismem. Ráno 

mrazivé s pětistupňovou teplotou, 

občasnými sněhovými 

přeháňkami dělalo vrásky na čele 

kaţdému z nás kdo se průvodu 

měl zúčastnit. Jakoby tam nahoře 

nad námi někdo drţel ochrannou 

ruku /to se nám v Radomyšli 

stává často/ přesně v čase 

průběhu celé akce se rozsvítila 

obloha a sluníčko, zmírnilo 

studený vítr. Dvě hodiny bylo 

počasí milostivé a tak mohly 

děti vše odzpívat, odříkat i 

odtančit, dokonce si upéct buřtíky, 

pochutnat si na sladkých doma 

vyráběných perníčcích a ještě si stačily 

prohlédnout a dokoupit velikonoční 

výrobky na stávajících trzích. Všichni 
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byli nakonec spokojeni, a kdyţ 

nastal čas rozchodu, obloha se 

zatáhla, a přišla sněhová přeháňka. 

Tak doufám, ţe jsme přece jenom 

tu zimu vynesli a uţ se budeme 

všichni probouzet jen do teplých a 

hezkých dní. 
         Napsala: Jůzková Zdeňka 

panímaminka Obce baráčníků 

Radomyšl 

 



POVÍDÁNÍ O STUDÁNKÁCH 
V květnu, kdy je příroda v plném 

květu, vzduch čistě voní, se probouzejí k plnému ţivotu i studánky. 

Poslední den tohoto měsíce patřil v minulosti otvírání a čistění studánek. 

Kult vody s uctíváním pramenů a studánek je prastarý, neboť na dostatku 

vody byla závislá úroda, moţnost napojit dobytek a vůbec přeţít. Proto naši 

předkové prováděli obřady, v nichţ se spojovaly rituály související s 

čištěním přírodních pramenů a magickým přivoláváním deště. 

 V době sucha se konala procesí, lidé prosili o déšť a přinášeli oběti, 

nejčastěji v podobě chleba a 

vína. Otvírání studánek patřilo 

v dobách, kdy byly jediným 

zdrojem pitné vody, k 

pravidelným kaţdoročním 

rituálům. S jarním čištěním 

pramenů byl spojený tradiční 

obřad, který vykonávaly 

pouze mladé panny, neboť se 

věřilo, ţe právě ony mají 

očistnou moc. Do kaţdé 

studánky ve vsi a okolí 

vloţily na chvíli dřevěný 

kříţek, a potom vyčistily vodu od napadaného listí a bláta. Na vyčištěný 

pramen či studnu jako znamení čistoty poloţily zelený věneček s květinami 

a bylinami. Někde házely do vody drobečky pečiva jako pozůstatek 

dávných obětin. Pak jedno z děvčat ostatní oblékla za královnu a společně 
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chodily po vsi dům od domu a za vyčištění studní dostávaly od hospodářů 

odměnu. 

Tradice otvírání studánek pochází z dávné minulosti, nemá jasný den svého 

vzniku. Otvírání studánek je vlastně oslava vody samotné. Voda byla a je 

dosud pro lidi vzácným symbolem ţivota, důleţitá pro růst a plodnost, a 

proto si lidé pramenů a studánek velice váţili. S tím souviselo i jarní čištění 

studánek. Dívky se 31.května vydávaly ke svým studánkám, ale i do 

okolních vesnic, vyčistily je a pomodlily se za čistou vodu a dobrou úrodu. 

V dobách minulých bylo otvírání studánek velikou slavností. Lidé z 

vesnice i z okolí se vydávali do lesa k pramenům, děvčata za doprovodu 

hudby tancovala a zpívala. Někdy se přidávaly i děti. S příchodem moderní 

doby přestala tato tradice pro nás být důleţitá a lidé se o studánky nestarají, 

jak by měli. 

Ale přece! Díky vzniku Národního registru pramenů a studánek byly 

obnoveny přirozené zdroje vody ve volné přírodě. Dnes si lidé tento zvyk 

na desítkách míst opět začínají připomínat.  
    Lenka Hájková vzdělavatelka VI. župy 



 

OB-Suchdol n/Lužnicí pořádá taneční zábavu ke Dni Matek. 

Zábava se koná v Kulturním domě ve vinárně  

14. května 2022 od 14.oo hod do 19.oo hod. 

K tanci a poslechu, hraje kapela ,,Flamendři". 

Připravena bude bohatá tombola. Tímto Vás, milé 

tetičky a sousedé zveme a rádi Vás u nás přivítáme.   
   Za OB - syndička Haráková L. 



Ještě jedna zprávička z Obce baráčníků v Radomyšli, 
 Před velikonočními svátky jsme byli poţádání ředitelkou mateřské 

školy v Radomyšli o schůzku baráčníků s předškoláky, jejímţ cílem bylo 

ukázat dětem kroje, vysvětlit z čeho jsou ušity, kdy a kde se nosily a nosí. 

Popřípadě z čeho se jednotlivé kroje skládají a jak se oblékají. Samozřejmě, 

ţe jsme setkání přislíbili a dne 6.4.2022 uskutečnili. Vzali jsme na vědomí 

tu skutečnost, ţe tak malé děti by podrobný výklad nepochopily, proto byla 

vybrána, ta část, která je jejich věku dostupná pro ně zajímavá. Tetička 

panímaminka Jůzková připravila do kufru tři kroje pro děvčata, dva kroje 

chlapecké a jeden kroj Mařenku, kterou jsme hned po příchodu oblékli paní 
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učitelce a hezky si jí popsali, podle jednotlivých částí. Poté si děti sami 

mohli vyzkoušet kroje, z čehoţ byly nadšené a z radostí poslouchaly další 

informace. Dalším krojovým dílem jeţ byl nabízen k prohlédnutí byla 

blatská plena v nádherném vyšívání, coţ zase obdivovali paní učitelky. 

Kroje jsme ve školce ponechaly, aby si je všechny děti mohly znovu 

prohlédnout, popsat a obléknout. Po týdnu, kdy nám bylo vše vzorně 

vráceno, jsme dostali jako dárek krásný výkres od dětí, kde znázornily naše 

kroje. Neskutečně nádherně vypracovaný obrázek obsahoval do detailů 

namalované krojové oblečení. Byla to zase jedna z krásných akcí, které 

jsme se zúčastnili a byla naplněním nejenom pro děti, ale povzbuzením i 

pro nás.       Jůzková Zdeňka-panímaminka Obce baráčníků Radomyšl. 

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

Přijeďte do Třeboně! 
 Ano, je to tak, a opět vás všechny, milé tetičky a sousedé, srdečně 

zvu do Třeboně, na Louku u Zlaté stoky, na další ze série kaţdoročně 

pořádaného dechovkového odpoledne, aneb Sejdeme se u muziky, a to 

ve svátek 6. července 2022 od 15. hodin. Tentokrát nám zahraje kapela 

Jiţani, a věřím, ţe budete stejně spokojeni a vesele naladěni, jako u 
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loňských Babouků, ze kterých jako připomínku krásně stráveného 

odpoledne přidávám společnou fotku.  

A ţe je Pavel Barnáš z Agentury Bárny, který všemu tomu muzicírování 

šéfuje, i opravdový kamarád, tak na můj skromný dotaz, zda i letos budou 

mít krojovaní baráčníci na Jiţany vstup zdarma, okamţitě 

odpověděl Samozřejmě (a opravdu i toho smajlíka přidal). Prostě má nás 

baráčníky rád, a je to na jeho činění znát.  

 Toţ neváhejte provětrat své krásné kroje a přijeďte! Loni všichni 

oceňovali perfektní zázemí (nabídka občerstvení hned “vedle”, obsluha, 

pěkné posezení a pohled na pódium, čisté a dostupné WC…), jen s tím 

parkování byl trochu problém. To víte, jsme turisty vyhledávané 

město…proto doporučuji přijet o něco dřív, neţ bude vše obsazené, 

parkoviště je téměř naproti Louce.  

 A ještě se mi podařilo pro ty, kdoţ by chtěli přijet bez kroje a jsou 

seniory, domluvit vstupné jen za 150 Kč, stačí se prokázat u vstupu Senior 

Pasem s OP nebo moţná bude stačit i občanka. Jak píšu, Pavel je prostě 

kamarád a má nás rád.             Na viděnou se těší tetička Weberová, syndička 



OB SOBĚSLAV 
 Dne 23.4.2022 oţil velký sál KDMS kroji a cimbálovou muziku . 

Soubor Soběslavské chasy mladé uspořádal setkání s folklorním souborem 

a cimbálovou muzikou z Moravy. Také zde bylo přítomný rychtář a jeho 

tetička Kastnerových. 

 Celý večer 

bylo, co obdivovat 

krásné kroje z 

Moravy, dále blatské 

kroje, do kterých se 

oblekla Soběslavská 

chasa mladá. Oba 

soubory předvedly 

krásná pásma písní a 

tanců. Byly slyšet 

písně z Moravy, ale i 
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zazněly písničky z Čech. Oba soubory se střídaly v písních. 

  

Byla ochutnávka moravských vín, i byla moravská slivovička. Myslím, ţe 

kulturní dům zaţil velmi pěknou akci. Chtěla bych poděkovat pořadatelům 

za krásný proţitý večer,                                                  Tetička Kastnerová 



Obec baráčníků Týn nad Vltavou 
 Ve dnech 4. - 6. dubna se uskutečnila v baráčnické rychtě v Týně 

nad Vltavou tradiční velikonoční výstava, kterou jsme obnovili po dvouleté 

přestávce vynucené epidemií covidu. Výstavu připravil soused švandymistr 

Bc. David Blaţek ve spolupráci s rychtářkou tetičkou Janou Vrbovou a 

šafářem Pavlem Šímou. Výstavu, která byla otevřená i pro veřejnost, 

navštívily děti ze všech 

vltavotýnských mateřských 

školek a z prvního stupně ZŠ 

Malá Strana. Výstava byla 

přístupná i široké veřejnosti. 

Návštěvníci byli seznámeni s 

tradicemi postního a 

velikonočního času a mohli si 

zakoupit i různé velikonoční 

dekorace, jejichţ výrobu na 

místě předváděli vystavovatelé 

a prodejci. O velikonočních 

tradicích vyprávěl švandymistr 

Bc. David Blaţek a 

vzdělavatelka – panímaminka 

Jaroslava Svobodová, Na 

pořádek „dohlíţel“ dráb Pavel 

Šíma se svojí lískovkou a šavlí. Úlohu drába v dřívějších dobách jsme 

dětem přirovnali k úloze dnešní Městské policie. Dříve dohlíţel dráb 

/později obecní policajt/ na pořádek v obci či městě, dnes je to úkolem 

Městské policie. 

Obnovení tradiční výstavy bylo přijato jak dětmi, tak i pedagogickým 

dozorem vstřícně neboť v celém městě se /kromě MěDDM/ ţádná podobná 

akce tohoto zaměření o Velikonocích nekonala. 

 Na Zelený čtvrtek jsme byli pozváni do Městského domu dětí a 

mládeţe ke tradiční spolupráci při konání velikonočních dílniček.Tetičky 
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napekly na objednávku MěDDM 150 jidášů a zapojily přítomné děti do 

tvoření papírových motýlků, zdobení polystyrenových vajíček a povídaly si 

s dětmi o velikonočních tradicích. Dva sousedé pomáhali plést pomlázky. 

 V sobotu 7. května oslavíme na rychtě od 14,00 hod. Svátek matek. 

Obě akce, jak velikonoční výstava, tak i oslava Svátku matek byly zařazeny 

do projektu Vltavotýnský oranţový rok 2022. Generálním partnerem tohoto 

projektu je JETE ze skupiny ČEZ a Město Tým nad Vltavou. Oběma patří 

naše poděkování za finanční podporu, díky které bylo moţno výše 

jmenované akce uskutečnit.                                          Jaroslava Svobodová 



OB  HORNÍ 

MĚCHOLUPY 
 

Obec Baráčníků Horní  

Měcholupy se zúčastnila pietní 

akce. Byli jsme uctít památku 

našich spoluobčanů,  kteří 
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poloţili svůj ţivot za naší svobodu .  

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

 Baráčníci Horních 

Měcholup se zúčastnili 

Vlastivědné pouti  Švehlova  

Cesta, k 149 výročí narození  

slavného Hostivařského 

rodáka a československého 

prvorepublikového státníka za 

agrární stranu,  Antonína 

Švehly.                               
zapsal Rychtář  OBHM  

Miloslav  Rýdl. 
**************** 



Třeboňské náměstí i letos zdobí májka 
 Po dvou smutných kovidových letech, jsme letos konečně májku na 

náměstí připravovali a zdobili bez 

roušky, s úsměvem na tváři, a 

mohli jsme si k tomu i hezky od 

plic zazpívat při harmonice Fandy 

Jirků a kytaře Jirky Hálků. A 

samozřejmě za přičinění všech, i 

přítomné veřejnost, kdy stejně 

největšími tahouni ve zpěvu jako 

vţdy byli Jirka Leštinů se 

Štefanem Kalianků. My ostatní 

jim rádi udělali zpívající “křoví”, 

protoţe tak krásný a silný hlas, 

jako jim, nám Pán Bůh prostě 

nenadělil.  
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Ty tam jsou ale doby, kdy jsme pod májkou tančili besedu (uţ nedáme 

dohromady kolonu), kdy nás svým pásmem doprovázela drobotina z 

mateřské školy (ještě se kovidu bojí a ani nestihli kvůli stále vysoké 

nemocnosti pásmo 

nazkoušet) a uţ ani 

z půdy rychty 

nevytahujeme 

ţongle na ruční 

stavění, protoţe 

tolik sil uţ naši 

sousedé nemají a 

ani uţ jich tolik 

není. Vše během 

chvilky bravurně 

zvládnul jeřáb, 

hold technika je 

technika…Ale i 

tak jsme rádi, ţe 

májka stojí a 

třeboňské náměstí náleţitě 

zdobí a druhá menší stojí i 

před naší rychtou. Letos, nám 

se vším, pomohli hasiči z 

místní časti Branná, pod 

vedením pana Čápa, a patří 

jim za to veliký dík. Stejně 

jako paní Janě Vítkové z 

kulturního centra, která 

zařídila vše potřebné okolo a 

paní místostarostce Ing. Janě 

Grammettbauerové, která nás 

přišla podpořit, ochotně se s 

námi vyfotila a donesla i něco 

na “šnaps”, ať si na rychtě 

pochutnáme, neb si to 
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zaslouţíme. Prostě zvládli jsme to, den se vydařil jako málokterý v dubnu a 

je skvělé, ţe tradice stavění májky s baráčníky se v Třeboni naplnila i 

letos.                                   tetička Weberová, syndička 



B  

Obec baráčníků v Radomyšli, 

srdečně přeje tetičce Markové Anně, bývalé 

rychtářce Obce a panímamince X. ţupy k jejímu 

půlkulatému ţivotnímu jubileu, kterého se doţila 

dne 23.4.2022. Přejeme hodně zdraví, štěstí, 

spokojenost v osobním ţivotě. Děkujeme za její 

porozumění pro společnou práci, citlivé a přesto 

důrazné předávání zkušeností dalším členům. 

Tetička Marková je a vţdy byla silnou osobností, 

které si nelze neváţit nejen v naší Obci, ale i 

mezi všemi baráčníky. Ještě jednou hodně 

zdravíčka a úsměvů na tváři.    

  Přejí baráčníci z Radomyšle 





X. ţupa blahopřeje tetičce berní Anně Kadlecové (OB Pištín) k jejím 

narozeninám (10.5.2022). Milá tetičko, baráčníci z této ţupy ti k 

narozeninám přejí mnoho zdraví, štěstí a pohody v osobním ţivotě a do 

baráčnické práce hodně zdaru.     Konšelstvo a župní rychtář. 



 

Kalendář Připomíná… 



7.5.2022 - X. ţupa zasedání ve Vodňanech od 8,30 hodin 

18.6.2022 - OB Týn nad Vltavou - oslava 95. let zaloţení  

25.6.2022 - Veleobec - rychtáři žup  

23.7.2022 - OB Kamenný Újezd - oslava 90. let zaloţení 

10.9.2022 - OB Boršov - doţínky 
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17.9.2022 - OB Věţovatá Pláně - oslava 100. let zaloţení + KONOPICKÁ 

15.10.2022 - Veleobec - zasedání panímaminek 

22.10.2022 - Veleobec - zasedání vzdělavatelů 

26.11.2022 - Veleobec - rychtáři žup  



 

Dobrý den milé tetičky a sousedé, 

 

V  

Obci Horních 

Měcholupech 

proběhla 

koleda ,byli 

jsme 

s budoucími 

baráčníky na 

koledě, moc se 

nám to povedlo, 

byli jsme 

úspěšní  a jsme 

rádi, protoţe 

dětský smích a 

radostné oči nad 

výsluţkou, jsou 

pro nás největší odměnou.                            Rychtář OBHM  Miloslav  Rýdl 



 

 

 

Jihočeský baráčník 
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