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Městská část Praha 1  
významně podporuje 

 činnost obcí baráčníků 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Březen 
 

Svátky a významné dny: 

8.3. Mezinárodní den žen 

12.3. Svatý Řehoř – začátek nového vegetačního cyklu 

19.3. Svatý Josef – den když jasný, hospodář čeká rok krásný 

20.3. nebo 21.3. jarní rovnodennost, začátek jara 6 neděl před Velikonocemi- některé neděle  

mohou vyjít na únor nebo duben 

Postní neděle před Velikonoci: 

1. Černá 

2. Pražná 

3. Kýchavá 

4. Družební 

5. Smrtná 

6. Květná 

Březen – vzkříšení přírody. S koncem měsíce začne 

vládnout slunce a probudí přírodu k zázraku. Objeví se již první 

pupeny, poupata a následně květy v zahradách, ale i v krajině. 

Začíná již zcela viditelně nový koloběh zelené a kvetoucí vegetace. 

Pozorujeme přílety a hnízdění ptáků – v březnu se začínají vracet 

z teplých krajin. Je čas jarní rovnodennosti a jarních svátků, 

oslavujících plodnost a sílu přírody – přibývajícího sluníčka. Mnoho zvyků známe, ale 

už si vůbec neuvědomujeme, že souvisí s upřímnou prosbou za dobrou úrodu. Většinou se 

odehrávaly v čase jarní rovnodennosti, ale dnes jsou navázány na hlavní jarní svátky – Velikonoce. 

Hned po masopustu nastává šestitýdenní postní období plné velikonočních příprav. Velikonoce 

obyčejně vrcholí v dubnu, ale dva týdny před Velikonocemi se na Smrtnou neděli vynáší zima v 

podobě Morany. Týden před Velikonocemi na Květnou neděli se světí jarní proutky – kočičky a 

třešňové. 

 

Jaro v přírodě i v lidech 
  

V kořenech stromů tkví životodárná síla. Míza, která s novým jarem proudí do větví, nutí 

k rašení spící pupeny. Celé věky tryská ta síla ze země, probuzené slunečními paprsky. Vybuchuje 

zázračně v jarních květech, aby s nimi vytvořila nekonečnou symfonii obnovujícího se života. Není 

snad člověka na světě, který by se netěšil na příchod jara. Důvodem není jen krása estetická, nýbrž 

vnitřní pud, který každému tvoru říká, že po dlouhé zimě, která vyčerpala všechny zásoby zdraví, 
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poskytne jaro v paprscích slunce, ve vzduchu jim otepleném, v oživených šťávách zelených rostlin 

jistý a rychle působící lék proti zimní vyčerpanosti a zesláblosti. To vše vlévá nové naděje na 

omlazení a nové radosti ze života. Je to stále se opakující zákon přírody, neboť to jaro je v nás, 

neboť člověk není mlád jen svým věkem, ale myšlením, způsobem života, svou tvořivou prací a 

pocity radosti a uvolnění v ožívající přírodě.  

Pranostiky: 
 
 

 

V březnu prach – jistý hrách. 

Na Kazimíra pohoda – na brambory úroda. 

Na svatého Bedřicha slunko teplem zadýchá. 

O svatém Tomáši sníh bředne na kaši. 

Mnoho dešťů březnových – hubené léto. 

Na svatého Řehoře líný sedlák, který neoře. 

Březnové slunce má krátké ruce. 

Mrzne-li na svatou Gertrudu, bude mrznout 

ještě celý měsíc. 

Svatý Josef s tváří milou končí zimu celou. 

Na svatého Jáchyma skončila se už zima. 

O svaté Balbíně je už u nás po zimě. 
         

 

Jiřina Novotná, vzdělavatelka VI. župy 

 

Duben 

 

Svátky a významné dny: 

22.4. Den Země 

23.4. Světový den knihy 

24.4. Svatý Jiří 

Na sv. Jiří vylézají hadi a štíři. Patří k 

nejvýznamnějším křesťanským svátkům. Přesto 

byl v roce 1970 zařazen do seznamu svatých, 

jejichž existence je sporná. Hlavním důvodem je 

nedostatek historických dokladů o jeho životě a 

hlavně legenda, která vypadá opravdu spíš jako 

pohádka. Jeho popularitě to však nijak neubralo.  

 Tímto dnem začíná skutečné jaro. Podle 

pověstí byla ve studních voda jedovatá, proto se nepila. Na čerstvě probuzenou zemi, hlavně na 

polích se od toho dne nemělo zbytečně šlapat. Pro naše předky byl svátek sv. Jiří důležitým 

mezníkem hospodářského roku. Dobytek se začal pást na zelené pastvě, což bylo v mnoha krajích 

důvodem k oslavení. 

30.4. Filipojakubská noc – čarodějnice. Velikonoce - pohyblivé svátky mezi 22.3. a 25.4.  Pašijový 

týden – poslední týden před Velikonocemi 

 Pro křesťany jsou Velikonoce nejvýznamnějším svátkem. Můžeme je také vnímat i jako 

svátky jara, omlazení a plodnosti, vycházející z přírodních cyklů. V dobách, kdy se ještě neslavily 

Velikonoce podle křesťanské víry, lidé vítali jaro a oslavovali plodnost, nový život, novou sílu 

přírody. 

 Jak už zaznělo, právě podle termínu Velikonoc se určují i další pohyblivé svátky. Těmi jsou 

na jedné straně předcházející masopust, na který pak plynule navazuje 46 dní postního období před 

Velikonocemi a na straně druhé pak pozdější letnice neboli Svatodušní svátky. 

 30. duben – čarodějnice či filipojakubská noc. Je to noc, která má několik názvů a mnoho 

významů, kterým stojí za to porozumět. Její kořeny sahají do keltského svátku zvaného též Beltain. 

Ten se slaví mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem. Oheň byl symbolem síly, života a 
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Slunce, tedy životodárné energie. A také měl vše očistit a uchránit i stáda, která vyváděli Keltové 

po zimě na pastvu a která byla v tomto období obzvlášť zranitelná. Beltain byl radostný svátek, 

s jarem přicházela ke slovu i všudypřítomná láska a rozžehnutá vášeň. V současné době pořádají 

čarodějnice obce či jiná sdružení, zapalují se ohně, všude je dostatek jídla a hlavně pití, obsluhující 

nabízejí nejrůznější převleky, kterými se obohatí průvod s hudbou. U ohně je veselo až do svítání. 

A nastal máj, lásky čas. 

 

P r a n o s t i k y: 
 

Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto 

V dubnu hrom, nebojí se mrazu strom 

Když se v dubnu ozve hrom, chyť si kámen nebo 

strom 

Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest 

Nevěř žádnému počasí v dubnu – apríl si stejně 

troubí, jak chce 

Kde je kozel zahradníkem, stará baba 

poručníkem, aby čert byl služebníkem 

Na desátý v dubnu den, setý bývá krásný len 

Na duben jen neměj spoleh valný, bývá jasný den 

a zítra kalný 

Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí 

Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje 

Na svatého Vojtěcha v polích samá potěcha 

Duben hojný vodou – říjen vínem 

I když kluci v dubnu bez kabátku běží, často 

hospodáři na úrodu sněží 

        

 Jiřina Novotná – vzdělavatelka VI. župy 

 

 
Velikonoce 

 

 Velikonoce jsou nejvýznamnějším církevním svátkem, připomínajícím ukřižování a 

vrcholícím oslavou Z mrtvýchvstání umučeného Ježíše Krista. Zároveň spadají do doby, kdy naši 

pradávní předkové slavili příchod nového jara. Některé zvyky tak pocházejí ještě z dob 

předkřesťanských. O jarním novoročí si lidé navzájem posílali drobné dárky a ještě na počátku 

dvacátého století bylo pokládáno za počátek hospodářského roku. Konaly se první zemědělské 

práce a dobytek byl vyháněn na pastvu. 

 Jarní sluníčko probouzí naše smysly a naše tělo potřebuje po dlouhé zimě 

pořádný restart.  Sílu načerpáme procházkou lesem, sbíráním bylinek, 

klidu a pohody v lukách, kocháme se zpěvem ptáků, pozorujeme 

různé živočichy, probouzející se ze zimního spánku. První květy 

jsou něco jako praporečníci právě přicházejícího jara, hrají 

zářivými barvami a těší naše smysly. Bělostné sasanky, 

obláčky modrých ladoněk, žlutých pampelišek atd., toť 

pastva pro včelky medonosky. 

 Doba velikonoční se pojí s lidovými tradicemi 

a obyčeji souvisejícími s oslavami vítání jara. Název 

jarních svátků je odvozen od Velké noci, kdy Ježíš 

vstal z mrtvých. V lidové tradici pak oslavují probouzení 

přírody, plodnost, naději a lásku. Symboly jsou následující: 
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V a j í č k o – představuje nový život. Zvyk darovat jej o svátcích se drží od 14. století. Vejce 

musela být vždy plná a barevná. První velikonoční kraslice u nás byla nalezena ve Velkých 

Hostěrádkách na jižní Moravě ve vykopávkách z 11. století. Bylo to vyškrabované vejce v černém 

podkladu. Kraslice zdobí všichni Slované, české a moravské malérečky zdobí asi nejvíc.  

P o m l á z k a – neboli tatar, se plete až z dvaceti čtyř vrbových proutků, zakončuje je pletená 

rukojeť a na špici zdobí barevné stužky, které si muži vyslouží o Velikonočním pondělí na koledě. 

Koledníci dostávali vajíčka, dospělí štamprličku.  

Z a j í č e k – symbolika zřejmě pochází z tradice oslav svátků pohanské bohyně plodnosti Eastere. 

Z jejího jména je odvozen anglický název Velikonoc- Easter. Podle legendy tato bohyně proměnila 

ptáčka, který umrzl ve vánici, v zajíce. Ten pak z vděčnosti každé ráno kladl vejce 

jako pták. 

B e r á n e k – v křesťanství představuje Ježíše Krista, obrazně obětovaného za 

spásu světa. 

M a z a n e c – měl celou řadu krajových názvů – baba, plecovník, 

šoldr či svěceník. Tvar i zlatá barva odkazují ke slunci. Zadělává 

se v neděli, peče se ze stejného těsta jako vánočka a nahoře se na 

něm značí kříž. 

J i d á š e – sladké pečivo ze stočeného pruhu těsta do tvaru, 

který symbolizuje provaz, na němž se oběsil Jidáš. 

P u č á l k a – v předvelikonočním období se nechávala ve vodě naklíčit semena 

hrachu. Po třech dnech byla tak zvaná pučálka narašená a pak se zprudka opékala na rozehřátém 

tuku. Jídala se hlavně solená a pepřená, ale také na sladko s rozinkami, a to když byl v postní době 

očekáván ženich na námluvy. 

 Dávné dědictví dochovávají muzea lidové architektury, v přírodě folklórní 

akce, které se v nich odehrávají, nám připomínají kořeny, z nichž jsme vzešli a 

ke kterým se dnes tak rádi vracíme. Buďme pyšní na vše, co nám zanechali 

naši předkové, pokračujme v jejich šlépějích. 

Toto povídání bylo čerpáno z dostupných materiálů a 

vzpomínek, které mi zůstaly po mých prarodičích a rodičích. 

             

Jiřina Novotná, vzdělavatelka VI. župy 

 

Napsali o nás . . .  
 

Divadlo v Radomyšli začalo hrát v 80. letech 19. století 

Divadelní činnost v Radomyšli trvá již od 80. let 19. století. Nejdříve zde hráli zdejší studující 

s místními ochotníky.      

V roce 1883 byl v Radomyšli založen sbor dobrovolných hasičů, a ten se ujal opuštěného 

divadla po studujících. Od obce jim byl propůjčen sál v 1. patře na radnici. 

V Radomyšli hrálo divadlo několik spolků – Sbor dobrovolných hasičů, Tělovýchovná 

jednota Sokol, Osvětový svaz, Studující, Obec baráčníků, fotbalisté, Sdružení katolické mládeže,  

Dramatický odbor Osvětové Besedy. Divadelní kroniku sepsal pan František Červenka od roku cca 

1880 až 1960. V období válečném divadlo v naší vsi utichlo. 

Nová historie divadla - Divadelního spolku Radomyšl - sahá do roku 2007. Tento rok je 

neoficiální zahájení nového divadelního uskupení, které vzniklo z aktivit Obce baráčníků Radomyšl 

a sborem Sv. Martina – vedeného Richardem Semiginovským. Ten se chytil myšlenky propojit síly 

a dát dohromady lidi na vybrané zpívané představení Karla Hašlera - Podskalák. 

Na podzim roku 2007 se začalo nacvičovat a na jaře roku 2009 se uskutečnila premiéra 

zpěvohry Podskalák. Tu si dala za úkol nastudovat s ochotníky paní Ludmila Prášilová, která měla 

jako jedna z mála zkušenosti s divadlem. Pokračovali jsme pod hlavičkou baráčnické obce i dalším 
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představením - operetou Rudolfa Piskáčka Perly panny Serafinky (2010) v režii Richarda 

Semiginovského. V roce 2011 jsme na jaře opakovali toto představení. 

Náročnost okolo příprav a nastudování operet vedlo k založení nového spolku, který se bude 

zabývat pouze divadlem. 

V únoru roku 2012 jsme založili Divadelní spolek Radomyšl. Ještě ten rok jsme nastudovali 

francouzskou operetu Mam´zelle Nitouche (skladatel Florimond Ronger Hervé). Premiéra byla 

19. října v sokolovně v Radomyšli. Následující rok na jaře jsme opakovali představení v okolních 

městech – Strakonice, Blatná, Volyně, Týn nad Vltavou. 

V lednu 2014 jsme se 

dohodli, že nastal čas pokusit se 

o náročné dílo Bedřicha Smetany 

- Prodaná nevěsta. Richard 

Semiginovský vytáhl na svět 

původně třetí verzi, kdy 

"Prodanka" nebyla ještě operou, 

ale byla to lidová hra se zpěvy. 

Upravil hru pro naše potřeby a 

možnosti. Hudbu připravil na 

počítači. Již od počátku jsme 

nacvičovali s hudbou připravenou 

přes počítač. Nejdříve ji 

komponoval Václav Šílený (Podskalák, Perly panny Serafinky), poté Richard Semiginovský 

(Mam´zelle Nitouche, Prodaná nevěsta.) Náročnost příprav byla obrovská. Podílel se na ní celý 

spolek a výsledky byly oceněním jejich celoroční práce. Kulisy, kostýmy, vybavení, hudba, nácviky 

– mnoho hodin kolem jednoho představení. A výsledek stál za to - přes 1200 diváků přišlo na 

představení do radomyšlské sokolovny. 

Vyjmenovat vše, čeho jsme dosáhli, by zabralo mnoho času a místa. Ale zmíním ještě 

například 250 let od narození a 200 let od úmrtí Jakuba Jana Ryby (2016) či operetu Tulák (2017) či 

Don Giovanni na český překlad Jaromíra Nohavici (2019). 

Lubomír Mráz, předseda spolku (Strakonický deník 22.1.2021) 

 

 
 

 

Baráčníci plánují oslavu 
 

 
 

 

Obec baráčníků Vitoraz Prachatice přes všechna opatření plánuje rok 2021, rok kdy si 

připomene 75. výročí vzniku Obce baráčníků Vitoraz Prachatice. 

Oslava vzniku spolku je plánována na podzim 

(září) letošního roku, a tak jak nám napsala rychtářka 

Věra Davidová: „pevně věřím, že se uskuteční, že se 

potkáme a tradice zachováme“. V letošním roce 

nezapomenou baráčníci ani na děti, pokud opatření 

dovolí, tak se potkají o Velikonocích a koncem roku 

na rychtě, kde jim tetičky ukáží symboly a tradice 

baráčnictva. Baráčníci také počítají se zapojením se 

do průvodu oslav Solné Zlaté stezky v červnu anebo 

tvůrčími dílnami na podzim (vázání věnců, pečení 

hnětýnek). Nebude chybět ani oslava 103. výročí 

vzniku republiky. Baráčníci se také vzdělávají a 

pomáhají, a proto projdou i kurzy a semináři, které připravují jiné organizace ve městě, či připraví 

sami. 

Přes léto budou společně s ostatními baráčníky v kraji vystavovat na Krajském úřadu 

Jihočeského kraje, kde se představí nejen s fotografiemi, dokumenty, kroji, ale také svým umem – 

hnětýnkami. Včas vás budeme informovat. 

 (Hanka RH+ Rabenhauptová, web prachatice.eu) 

https://strakonicky.denik.cz/galerie/divadlo-v-radomysli-st210121.html?photo=1&back=346605797-1344-30
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Baráčnice Jaroslava Svobodová a rodinné kroniky 

Jaroslava Svobodová, syndička Obce baráčníků Týn nad Vltavou, je žena energická a 

optimistická. Věnuje se nejen své velké rodině ale i zachování starých lidových tradic a zvyků. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Spolku Baráčníků ráda věnuje mnoho důchodového času a práce syndička Jaroslava Svobodová 

(na snímku vpravo, vlevo rychtářka Jaroslava Fialová). 

  Foto: Archiv vltavotýnské obce baráčníků 

Celý život pracovala Jaroslava Svobodová ve službách – hotel, obchod a nakonec soukromé 

podnikání v malém obchůdku s potravinami. 
 

 
 

Provdala se ve 21 letech a má dvě dcery. „Jsem ráda, že si mohu užívat důchodu, jsem 

spokojená, nestěžuji si. Těším se s rodinou, čtyřmi vnoučaty a dvěma pravnoučaty. Mým velkým 

koníčkem v penzi se stala činnost ve spolku baráčníků,“ vyznává se 74letá rodačka z Vltavotýnska, 

která zakotvila v okresním městě. 
 

Spolek baráčníků udržuje staré lidové tradice a zvyky, lidové tance, tančí českou besedu, 

zachová a prezentuje lidové kroje regionu, pořádá lidové slavnosti. „Líbí se mi kroje a lidové tance 

a mám velkou radost, že se nám podařilo v Týně díky naší předchůdkyni tetičce Berglerové udržet 

amatérský dětský taneční kroužek, který vedeme při ZŠ Malá Strana. Máme svoji klubovnu – 

rychtu. Ve spolku užíváme oslovení a pojmenování našich činovníků, jaké se u nás používalo před 

rokem 1850, kdy ještě vládl císař a vrchnost, která měla ve svých obcích své dosazované rychtáře. 

Ti měli k ruce zase další činovníky – konšely, syndika, drába, ponocného a podobně. Spolek je 

vlastně připomínkou zašlých dávných časů, s nimiž seznamujeme veřejnost, včetně dětí z mateřinek 

a školáků, při mnoha příležitostech v roce,“ přibližuje syndička zajímavou činnost obohacující 

nejen baráčníky. 
 

 

 

 

 

Kvůli covidové pandemii se v minulém roce stačili sejít pouze na lednovém valném volebním 

zasedání. Pak už nemohli uspořádat žádnou z naplánovaných akcí. Neuskutečnil se ani zájezd na 

Oktoberfest v německém Mnichově, kam byli pozváni, neboť byl zrušen. „Ve spolku je převážná 

většina členů důchodového věku a velice nám chybí naše pravidelné měsíční konšelské sedění, kdy 

jsme se vždy první středu v měsíci sešli na rychtě, plánovali akce a popovídali si.“ 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=95018&idc=8439423&ids=5618&idp=88025&url=http%3A%2F%2Fwww.hgs.cz%2Fuklid-uklidove-sluzby
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94950&idc=8439423&ids=4024&idp=93334&url=http%3A%2F%2Fwww.bylinkyletna.cz
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JAK SE VŠE ZMĚNILO 

Ale všechno zlé je k něčemu dobré, konstatuje Jaroslava, jež počátkem minulého roku začala 

mít problémy se zrakem. „Přestávala jsem vidět, nemohla jsem číst ani pořádně psát a dělalo mi 

potíže i používání mobilního telefonu. To bylo moc nepříjemné, protože ráda čtu a píši své 

vzpomínky, ale byly chvíle, kdy místo písmenek jsem viděla šedé šmouhy. Tehdy jsem tuto situaci 

vzala jako „znamení shůry“, že musím v něčem zvolnit. Začala jsem chodit víc na procházky a 

snažila se oči šetřit. Chtěla bych totiž v důchodu ještě dost stihnout. Kromě činnosti ve spolku a 

vedení tanečního kroužku, což mi vzhledem k věku zabíralo dost času, jsem se přihlásila na 

Univerzitu třetího věku, chodila jsem číst vltavotýnskou kroniku do senior klubu, docházela na 

lekce němčiny a občas i na nějakou přednášku. A najednou vše přestalo a já se zpočátku cítila 

v pohodě, že najednou nikam nemusím, i když mě předtím taky nikdo do ničeho nenutil, a mám 

spoustu času pro sebe. Ale když jsem nemohla číst ani psát, začalo se mi časem stýskat,“ popisuje 

Jaroslava období obav a omezení, které jsme do této doby ještě nezažili. 

O prázdninách se situace zlepšila, a tak i Jaroslava se mohla více vídat i se svými vnoučaty a 

trávit také čas na chalupě. Postupně se jí díky léčení zlepšil trochu zrak a může aspoň po chvilkách 

číst, psát nebo sledovat televizi. 
 

UŽ JE LÉPE, MŮŽE PSÁT 

Postupně zase nacházím smysl života v jiných činnostech. Dlouhodobě se zajímám o historii 

našeho města a pátrám po svých předcích. V létě mi zemřela poslední sestra. Ale ještě jsme spolu 

stihly sepsat rodinnou kroniku pro naše potomky, z čehož mám velikou radost. Před několika lety 

mi dcera dala k Vánocům album nazvané Babičko, vyprávěj. A tak jsem ho začala doplňovat 

textem i fotografiemi a podařilo se mi sepsat podrobně celý svůj život.“ Také manžel dostal 

album Dědečku, vyprávěj, ale dosud do něj prý nenapsal ani řádku. 

 „Naštěstí svolil, abych za něj napsala texty já sama – samozřejmě že je všechny kontroluje, 

abych tam nenapsala něco, s čím by nesouhlasil. On má za úkol doplnit text příslušnými 

fotografiemi. A tak věřím, že se mi letos podaří album dokončit a našim dětem a vnoučatům tak 

zbydou po nás vzpomínky. Jak ráda bych dnes takové album od svých rodičů či své babičky měla. 

Při pátrání po jejich životě narážím na otázky, na které mi už nikdo neodpoví. Když jsem byla 

mladá a babička vyprávěla, tak jsem jí moc pozornosti nevěnovala. Proto mám dnes velkou radost, 

když vnoučata či děti přijdou a ptají se: „Mami, babi, a jaké to bylo, když jsi byla mladá? Pověz 

nám o tom něco.“ Ráda předávám hlavně vnoučatům své zkušenosti, pokud o to stojí. A mám 

radost, když před Vánoci zavolá dnes již vdaná vnučka, maminka dvou dětí, a ptá se: „Babi, jak 

děláš ten bramborový salát?“ A od toho přece my babičky jsme, abychom jim poradily, pokud to 

samy chtějí.“ 

(Autor: Jana Zuziaková, Prachatický deník 7.1.2021) 

Bez ochotných lidí bychom mohli baráčníky v Radomyšli zabalit 

Obec baráčníků v Radomyšli vznikla v nejtragičtější době českého národa 20. století, a to 

koncem roku 1938. Přesně 11. prosince 1938 v odpoledních hodinách v hostinci Na Rychtě 

(přízemí dnešní budovy, kde sídlí Městys 

Radomyšl).  
 

„Právě okleštěnost naší republiky a 

příklad dobře fungujících spolků ve Velké 

Turné, Sedlici a Blatné přiměla tenkrát 38 

radomyšlských občanů založit tento 

vlastenecký spolek,“ říká rychtář Obce 

baráčníků Radomyšl Josef Jůzek. 

 
Rychtář Josef Jůzek se svým vnukem   

https://prachaticky.denik.cz/autor/jana-zuziakova-3144.html


8 

 

Jaký byl začátek radomyšlských baráčníků?  

Spolek byl zaregistrován až na jaře roku 1939. V této době byla činnost baráčníků postavena 

na soudržnosti, sdružování, vzájemné pomoci, podpoře. Hlavní cíl byl připomínat staročeské tradice, 

udržování českých moravských i slovenských krojů, tančení české i moravské besedy, hlavně práce 

s mládeží, pořádání tradičních slavností, baráčnických plesů a také nacvičování divadelních 

představení pro diváky. Tak je tomu doposud.  

Kdy jste se stal vy zatím posledním rychtářem?  
 

Funkci rychtáře spolku jsem začal vykonávat v listopadu 2009 po bývalé rychtářce a stále 

současné člence tetičce Anně Markové, od které jsem měl tu čest převzít rychtářské právo. Ještě 

dnes za ní rád zajdu pro radu, neboť si myslím, že to byla dobrá rychtářka a baráčnice tělem i duší.
  

Na co jste pyšný?  

Hlavně na to, že po dobu mého působení si spolek drží svoji úroveň, na kterou můžeme být 

právem hrdí nejen v Jihočeském kraji. Na to, že se nám daří spolupracovat s dětmi a s Mladou 

chasou, máme mladé členy, kteří zvedají náš věkový průměr. Jsem pyšný na dobrou spolupráci s 

panem starostou Lubošem Peterkou, se zastupitelstvem a zaměstnanci městyse Radomyšl. Bez toho 

by naše činnost nemohla být tak bohatá. Když si vzpomenu, že naši předchůdci dávali korunku ke 

korunce z vlastní kapsy, aby mohli uskutečnit baráčnický ples, šetřili svoje kroje, protože neměli na 

pořízení jiných. A my díky dotaci a darům máme dnes přes sto krojů ať už ženských, mužských, 

dětských, nových nebo starých zachovalých. Za to můžeme děkovat hlavně příznivé ruce našich 
zastupitelů.  

Jak vás městys ještě podporuje?  
 

Není to jenom finanční pomoc, ale také zázemí a dobrá spolupráce se všemi spolky v 

Radomyšli, které si vážíme. Také jsem pyšný na naše velké akce z poslední doby. Na oslavy 100. 

výročí založení republiky, naši slavnost v předloňském roce k 80. výročí spolku, při kterém jsme 

rozvinuli nový prapor. I na návštěvu, kterou nás při této příležitosti poctili bývalý senátor Josef 

Kalbáč a poslanec PČR Jan Zahradník a na další a další akce. Nakonec musím říci, že všechno je 

postaveno na práci našich členů, na jejich šikovnosti, ochotě, dobrých nápadech a vztazích. Kdyby 

nebyli ve spolku lidé, kteří chtějí darovat svůj osobní čas ve prospěch druhých, můžeme to celé 
zabalit. Právě na tohle vše já jsem velice pyšný.  

V loňském roce vaši činnost ovlivnila pandemie. Jak se s tím potýkáte?  
 

Ovlivnila nás dost značně. Neboť jak už jsem říkal, do základů naší hlavní činnosti je dáno 

sdružování a podpora, a to nelze v době epidemie dělat naplno. Nejenže jsme nemohli uskutečnit 

tradiční akce, nemohli jsme ani svojí přítomností podpořit jiné spolky, neproběhly ani základní 
hodnotící zasedání obcí a žup. Omezen byl také styk s Veleobcí v Praze.  

V Radomyšli jsme ale přece jen v roce 2020 nelenili a pár akcí stihli. Baráčnický ples se 

uskutečnil v únoru, kdy jsme ještě o pandemii nevěděli. V začátcích epidemie jsme pomohli se 

šitím roušek. Radomyšlská pouť se koná koncem června na Sv. Jana Křtitele, v tu dobu byl 

koronavirus trochu potlačen a omezení nebyla tak velká. Mohli jsme proto připravit baráčnickou 

výstavu a děti odehrály venkovní zpívané divadélko Čert a Káča. Na podzim se nedalo dělat vůbec 

nic, ale přesto bylo před Vánocemi s úspěchem natočeno vánoční poselství Obce baráčníků v 

Radomyšli a zveřejněno na sociálních sítích.  
 

A co baráčnická budoucnost?  

Na to se mě ptalo již hodně lidí. Co si můžu ve svém věku přát? Samozřejmě, že bych byl rád, 

aby spolek baráčníků vydržel a přežil. Proto je potřeba poohlédnout se po mladší generaci, která by 

vedení převzala. Mladou chasu sice máme, ale ti jsou opravdu mladí, čeká je vzdělávání, práce, 

rodina a těžko by měli teď čas přebírat všechny povinnosti našeho spolku. Sehnat nástupce, to je 

priorita. Chtěl bych, aby baráčníci v Radomyšli vždy dobře reprezentovali městys i okolí, aby se 

pořád tančila Česká beseda, která je tady tradicí od roku 1955. Prostě za naším spolkem je za těch 
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80 let zpět vidět hodně bohatá činnost, kterou nám naši předchůdci přenechali, ve které my 

pokračujeme, a doufám, že i naši nástupci půjdou stejnou cestou. Co se týká současnosti, 

netroufáme si něco plánovat dopředu, ale určité tipy máme. Rádi bychom co nejdříve 

zdokumentovali kroje ve formě fotografie. Pokusíme se uskutečnit setkání všech dostupných 

žijících tanečníků České besedy v Radomyšli, a to nebude malý úkol. Od roku 1955, kdy se poprvé 

tančila, to určitě bude dlouhá řada lidí.  

Autor: Městys Radomyšl © 

(Strakonický deník 21.1.2021) 
 

David Blažek umí šít jihočeské kroje. Jeden vyrobil pro dívku z Ameriky 

Kdyby se narodil o 150 let dříve, byl by krejčí a ve své dílně by nejraději šil kroje pro 

sousedy. Doba se však změnila. Dneska jen málo mužů umí vzít do ruky jehlu a nit. A takový, který 

dokáže šít lidové kroje, je v jižních Čechách jediný David Blažek z vesničky Bzí na 

Českobudějovicku.  

 

 
 

 
David Blažek sbírá a šije kroje, zaměřuje se na jihočeské. | foto: Petr Lundák, MF DNES 
  

„Krejčovskou profesi zničila průmyslová konfekční výroba. Ale kdysi to bylo velmi potřebné 

řemeslo a znalost se předávala z otce na syna. Muži se ke krejčovině dostali i na vojně,“ říká krejčí 

a folklorista David Blažek. 

Má však na mysli vojnu z časů pohádky Princezna ze mlejna. Armáda potřebovala někoho, 

kdo hned po bitvě vyspraví potrhané uniformy. 

„Velitelé tuhle práci zadávali vojákovi, který byl vyučeným krejčím. Zatímco v klidu šil, jeho 

spolubojovníci se potili při výcviku. Je jasné, že když potřeboval pomocníka, hlásil se les rukou. 

Někteří kluci dokázali řemeslo okoukat a potom si v civilu otevřeli krejčovské živnosti.“ 

David sice na vojně nebyl, ale šít se naučil stejně jako vojenští pomocníci – všechno okoukal. 

To však předbíháme. Když se ho už v první třídě zeptali, čím chce v životě být, odpověděl, že 

kuchařem. „Narodil jsem se v Českých Budějovicích, s rodiči jsem bydlel v paneláku na sídlišti 

Vltava. Kdykoli to šlo, odjížděl jsem ke svým babičkám, které bydlely na vesnici. V pěti letech 

jsem se u babičky ve Bzí rozhodl, že si ukuchtím míchaná vajíčka. Rozklepl jsem do rendlíku vejce, 

přidal jsem pažitku, kterou jsem natrhal na zahrádce, sedl jsem si s rendlíkem na dědův traktor a 

http://www.mfdnes.cz/
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míchal vejce vařečkou.“ Ať se snažil sebevíc, obsah rendlíku nepřipomínal jídlo, které mu vařívala 

babička. „Musíš to dát na sporák a pořád míchat,“ poradila a dohlížela, aby se nespálil. V dalším 

kuchařském snažení ho podporovala i maminka, vyučená kuchařka. V patnácti letech jeho zájem 

začali rozvíjet učitelé v budějovickém učňáku v oboru kuchař, na školní praxi chodil do Masných 

krámů. 

A kde je šití a láska ke krojům? „Znovu se musíme vrátit do mého dětství,“ vypravuje Blažek. 

„V sedmi letech mě maminka dala zapsat do budějovického folklorního souboru Malý furiant. 

Jedna holčička ze souboru totiž k sobě potřebovala malého tanečníka.“ Tam ho poprvé oblékli do 

českého kroje. Nebyl typický krajový, jednalo se o souborový oděv ušitý tak, aby se v něm dítěti 

dobře tancovalo, ale jiskra přeskočila a zažehla plamínek. S nadsázkou lze říct, že plamínek citlivě 

rozfoukala paní učitelka Jiřina Štochlová 
 
 

Začal plnit starodávnou truhlu 

„Šila nám kroje, pátrala po lidových zvycích, a hlavně pro nás sestavovala taneční pásma s 

divadelní složkou. Každé pásmo vyjadřovalo dění na jihočeské vesnici v určitém ročním období. 

Díky tomu jsem si už jako dítě uvědomil, že moje kořeny jsou v jižních Čechách. Vnitřní sepětí s 

rodným krajem se potom už jen prohlubovalo. Já jsem se vlastně vždycky cítil lépe na vesnici než 

ve městě, ostatně oba moji rodiče pocházejí ze vsi. Najednou jsem pochopil význam lidového kroje. 

V jeho kráse je obsažena fascinující mentalita našich předků,“ popisuje. 
 

 

 

David Blažek (38 let) 
 

Narodil se 6. září 1982 v Českých Budějovicích. Vyučil se kuchařem, doplnil si maturitu a 

absolvoval Vysokou školu evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích. Od roku 2003 

bydlí ve Bzí u Dolního Bukovska. Nyní pracuje v informačním centru v Plané nad Lužnicí. O 

folklor se začal zajímat v dětství. Je členem Národopisného sdružení při Jihočeském muzeu a obce 

baráčníků Vitoraz v Týně nad Vltavou. Dělal choreografa folklornímu souboru Kovářovan. Sbírá 

lidové kroje. Je jediným mužem v jižních Čechách, který je šije. Kroje vystavuje a také předvádí na 

módních přehlídkách s baráčníky. Miluje České Budějovice, jižní Čechy a jižní Moravu. Je 

svobodný. 

V 15 letech, když se začal učit kuchařem, mu kamarád daroval starodávnou truhlu. Přesně 

takovou, do kterých vesničané ukládali kroje, než jim do chalup vnikla městská vymoženost zvaná 

skříň. Truhla pomalovaná jihočeskými motivy si přímo říkala o to, aby v ní ležel složený kroj. 

David už v té době doslova žil folkloristikou a přátelé pomohli. 

„Paní Ludmila Dominová, předsedkyně Národopisného sdružení při Jihočeském muzeu, mě 

seznámila s panem Františkem Čerklem z Boršova nad Vltavou. Za příznivou cenu mi prodal 

dámský doudlebský kroj. A protože truhla je veliká a kroj v ní ležel na dně, začal jsem shánět další, 

abych ji zaplnil.“ Některé kroje byly nekompletní. O jejich došití se postarala babička Marie 

Blažková ze Bzí se svým šlapacím strojem značky Lada. Seděl vedle ní a tak dlouho radil, jak má 

kroj vypadat, až mu řekla: „Víš co? Sedni si k mašině a zkus to.“ Z Davida se pod jejím vedením 

stal zdatný krejčí. Sehnal další dvě truhly a postupně je zaplnil kroji. A současně vařil. Po vyučení 

si doplnil maturitu v oboru, ale jeho zájmy se už upínaly jen k folkloristice. Zvolil si Vysokou školu 

evropských regionálních studií a v roce 2003 ji absolvoval titulem bakalář. Poté čtvrt roku vařil v 

Rakousku, aby se zdokonalil v němčině. Když se vrátil zpět do Budějovic, přihodila se smutná 

událost. Babička zemřela. 

„Rodina mi umožnila, abych se natrvalo zabydlel v jejím domě. Vytvořil jsem si v něm 

osobní muzeum jihočeských krojů a krejčovskou dílnu. Svůj první jsem celý ušil sám v 26 letech. 

Byl to blatský kroj pro tehdejší rychtářku vltavotýnských baráčníků Jaroslavu Fialovou. A jistě 

nepřekvapí, že jsem se stal členem obce baráčníků v Týně nad Vltavou,“ podotýká s patřičnou 

hrdostí. 

Mezi baráčnickými obcemi jsou těsné vazby a těmi se šířila zpráva: Máme mezi sebou 

šikovného mladíka, který dokáže ušít kroj. K Davidovi přicházely nejen další zakázky, ale i 

historické šatstvo. Díky tomu rozšiřoval svoje znalosti o vývoji lidového odívání. 
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„I kroje se vyvíjely a částečně podléhaly dobové módě. Například v 60. letech 19. století 

začaly ženy na Blatech zkracovat sukně a nosit hodně spodniček jako na Plzeňsku. Ale tato móda 

dlouho nevydržela. Radost z ní měli kluci, kteří vymýšleli nejrůznější způsoby, jak se Blaťačkám 

pod ty košaté sukně podívat,“ připojuje vtipnou zajímavost. 

Na Borůvkobraní mají přehlídku 

A teď zase vážně. Mezi zakázkami na ušití krojů, které splnil, má výjimečné místo jedna z 

Ameriky. Odtud přijel pán do Jindřichova Hradce a navštívil se svými dcerami tamní muzeum, kde 

jednu dceru okouzlil vystavený blatský kroj. Otec s jihočeským původem začal shánět někoho, kdo 

by ho dokázal ušít. Baráčníci mu dali kontakt na Davida. 
 

 

 

„Maminka té dívky mi poslala e-mailem její míry. Kroj jsem ušil, odeslal a zakrátko mi přišla 

fotka dcery v kroji. Moc jí slušel. Dostala ho od tatínka k osmnáctinám,“ říká, ale vůbec nechce 

slyšet o tom, že by se mohl živit šitím jihočeských krojů. „Nechtěl bych se stresovat se zakázkami, 

pro mě je šití radost. Vytvoření kompletního kroje mi zabere až čtyři měsíce. Pomáhá mi 

kamarádka, která je vyšívá. Na to já nemám tolik trpělivosti.“ 

Zbývá, abychom si stručně pověděli o Davidově profesním životě. Po návratu z Rakouska 

pracoval jako disponent dopravy, pak vedoucí jídelny, úředník, prodavač v rodinné firmě a od roku 

2018 je referentem infocentra v Plané nad Lužnicí. Mezi jeho povinnosti patří také zajišťování 

výstavní činnosti v Malém plánském muzeu. Vystavoval zde i své kroje. 

Nejraději je ale předvádí na živých modelech. „S baráčníky a baráčnicemi jezdím na akci 

Borůvkobraní v Borovanech, kde máme svoji půlhodinku krojové módní přehlídky s výkladem. 

Všechny předváděné kroje pocházejí z mojí sbírky, některé jsem vlastnoručně ušil. Zájem mladých 

lidí mi dává naději, že jihočeským folklorem budou žít i další generace,“ uzavírá David Blažek.  

 

(Autor: Josef Musil, MF DNES, 23 .ledna 2021) 

 
Odkaz na video ČT, odvysílané v pořadu Z Metropole dne 6.2.2021 

 
 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10116288835-z-metropole/221411058230006 
 

 
 

O baráčnících najdete v odkazu cca v čase 10:48 (podle lišty) 

 
 
 

 
Milé tetičky, vážení sousedé, 

množí se dotazy, zda v letošním roce bude v provozu naše zotavovna v Černovicích. Její otevření je 

však závislé na zajištění stanovených hygienických podmínek, personálního obsazení (správce, 2 

kuchařky, 2 uklízečky, údržbář) a hlavně zájmu o rekreaci z vašich řad, minimální počet rekreantů 

na turnus je stanoven na 20, maximální zatím na 50. Cena bude s ohledem na zvýšení 

předpokládaných nákladů (energie, potraviny, dezinfekce, poplatky) stanovena tak, aby její výše 

pokryla celý provoz. Veleobec má omezené finanční prostředky díky nepravidelnému placení ze 

strany nájemce a hradí pouze náklady na energie a povinné poplatky. 

Prosíme vás, abyste zájem o rekreaci nahlásili telefonicky či mailem rychtáři čemovického 

konšelstva sousedu Kastnerovi – tel. 724 917 482, mail: vaclavkastner@seznam.cz, nebo syndičce 

tetičce Píšové – tel. 608 511 164, mail: BlazenaPisova@seznam.cz. 

Obvyklé týdenníturusy budou od 27. 6. 2021 do 18. 9. 2021. 

 

Pokud byste měli zájem o práci v zotavovně, nahlašte to co nejdříve na výše uvedené telefony 

rychtáře či syndičky. Děkujeme. 
 

Přejeme Vám hodně zdraví a těšíme se na vaše zprávy. 

Za černovické konšelstvo tetička Píšová 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10116288835-z-metropole/221411058230006
mailto:vaclavkastner@seznam.cz
mailto:BlazenaPisova@seznam.cz
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Z ČERNOVICKA (1) 
 

Vážené tetičky a sousedé, čtenáři časopisu i přátelé. 

V posledním roce, kdy nás zasáhla pandemie, je náš život omezen. Neustále se vládní nařízení 

mění, (rozvolňuje a hned na to zase zpřísňuje). Jistě bychom byli všichni rádi, aby to všechno již 

skončilo a mohli bychom se opět navzájem setkávat nebo se společně rekreovat v Baráčnické 

zotavovně v Černovicích u Tábora. Proto pod uvedeným titulkem ( Z Černovicka) Vás redakce 

časopisu bude informovat nejen o rekreačním středisku Baráčnická zotavovna, ale i o zajímavostech 

z okolí.  

Zda bude zotavovna letos otevřena veřejnosti záleží na vývoji pandemie, hygienických 

podmínkách apod. Nechceme zůstávat pozadu, proto již nyní jsme pro Vás připravili přihlášku a 

předběžné pokyny pro rok 2021. V případě otevření obdržíte po potvrzení přihlášky další podrobné 

podmínky provozu.  

Pavel Horák, red.ČB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STŘEDISKO BARÁČNICKÁ ZOTAVOVNA – POKYNY PRO ROK 2021 
V letošním roce vám nabízíme rekreaci v 10-ti jednotýdenních turnusech s možností jejich prodloužení 

na dva i více týdnů za sebou. Nástup na rekreaci začíná nedělí obědem a končí v sobotu opět obědem.  
Přihlášku je třeba vyplnit pro každého rekreanta (i dítě) zvlášť, s uvedením termínu podle uvedených 

turnusů a uvést termín náhradní. Uveďte, zda jste členem baráčnictva, pokud ano, vyplňte i orámovanou 
část a tuto si nechte od své obce potvrdit. 

 Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději 6 týdnů před nástupem do zotavovny na adresu Veleobce. 
Záloha 1 000,- Kč na rekreaci musí být uhrazena u tetičky berní na Veleobci, nebo složenkou či převodem 
na účet Veleobce č. 115-8387460277/0100. Do zprávy složenky / příkazu k úhradě uveďte jméno + celkový 
počet osob. Pokud nebude záloha uhrazena, nebude na přihlášku brán zřetel. Poukaz na rekreaci vám bude 
zaslán nejpozději 4 týdny před nástupem rekreace společně se složenkou na doplatek. Obě stvrzenky 
předložte při nástupu na rekreaci správci zotavovny. Při převodu z účtu na účet předložte kopii výpisu.  

Prosíme, aby jste nežádali potvrzení o zařazení do požadovaného turnusu. Váš požadavek bude 
respektován. V případě, že Vámi požadovaný turnus bude již obsazen, nabídneme Vám jiný volný termín. 
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V Černovicích u Tábora se nachází rekreační 
středisko „Baráčnická zotavovna“, které lze 
využít v letních měsících k rekreaci) 

 

Termíny: 
 
 

1. turnus 2. turnus 3. turnus 4. turnus 5. turnus 
27.6. - 3.7. 4.7. - 10.7. 11.7. - 17.7. 18.7. - 24.7. 26.7. - 31.7. 

     6. turnus 7. turnus 8. turnus 9. turnus 10. turnus 
1.8. - 7.8. 8.8. - 14.8. 15.8. - 21.8. 22.8. - 28.8. 29.8. – 4.9. 

 
 

 

 
Poplatky za rekreaci v roce 2021 za 1 týden základní cena: 

 
Dospělý 4 000,-Kč, dítě do  3 let 2 100,-Kč, dítě do 6 let 2 850,-Kč, dítě do 10 let 3 200,-Kč,dítě do 15 let 
3 500,-Kč 
Aktivním baráčníkům, jejich dětem i vnoučatům je poskytována sleva ve výši 600 Kč ze základní ceny. Do 
zotavovny lze vzít dítě od 2 let.  

Při spojení dvou turnusů je nutno doplatit částku za nocleh, večeři, a snídani. Na dvoře objektu lze 
parkovat autem za poplatek 60 Kč / týden. Možno uschovat v uzavřeném prostoru kola za poplatek 30 
Kč/týden. (každé kolo musí být opatřeno zámkem). Při písemném stornu rekreace odečítáme do 4 týdnů 
před nástupem – 100 Kč, při kratším termínu -300 Kč. Zjistíte-li v termínu kratším 14 dnů, že nemůžete ze 
závažných důvodů nastoupit rekreaci, (nemoc apod.) je nutné vrátit poukaz s potvrzením lékaře, jinak vám 
nebude poplatek vrácen.  

Na pokojích není povoleno používání elektrických a jiných spotřebičů, kromě nabíječek mobilů, 
notebooků. Je zakázáno brát s sebou zvířata kromě vodících psů pro postižené osoby. Nástup na rekreaci je 
možný i v sobotu večer bez nároku na večeři, ale po předchozí dohodě se správcem. O sobotě / neděli je 
možné ubytování a stravování zájezdu opět po dohodě se správcem. Do zotavovny je nutno vzít respirátory. 

 
Kontakt na:syndika černovického konšelstva : tetička Píšová tel.:608511164 

 
Černovické vyhlídky 

Černovice – Nedaleko Černovic vybudovala parta tamních nadšenců další vyhlídku. Vyhlídka 

pod Vrchy, jež leží zhruba dva kilometry od 

Černovic ve směru na Vintířov pod kopcem 

Vrchy, je tak druhou vyhlídkou, která zdobí 

krajinu Černovicka.  
Zajímavá místa v okolí Černovic tak lákají stále více turistů, ale i cyklistů. „Tato místa jsou 

mezi lidmi známá a oblíbená. Když tu například lidé tráví dovolenou, tak chodí tam často chodí na 

procházku,“ komentovala Václava Šenoltová z Městské knihovny v Černovicích, zájem o nedaleká 

lákadla. 

Krásných míst v okolí Černovic, která by šla využít podobným způsobem, je ale podle Pavla 

Janečka, který je iniciátorem těchto vyhlídek, hned několik. 

Proto by chtěl na Černovicku postavit ještě jednu nebo dvě vyhlídky. „Pokud na to starosta 

kývne, tak mu tento návrh předestřu jako plán na kulturní komisi,“ přemítal Janeček o dalším 

budování vyhlídek. 

První vyhlídku s příjemným sezením a názvem Krásná vyhlídka, mohou nadšení cestovatelé 

najít pod kopcem Svidník. „Další vyhlídka by mohla být mezi Stružkami a Rytovem. Potom by se 

šlo na Chválkov a odtud na kopec Tlučín u Vlkosovic, tam by byla poslední vyhlídka,“ popsal 

Janeček místa, která by také mohla být obohacena o sezení pro turisty. 

Konkrétně by ji postavili na cestě mezi Dobešovem a Vlkosovicemi. „Je tam šikovná mez a 

taky kaplička. Navíc je tam zajímavý výhled zpátky na Svidník a na druhou stranu na 

Choustník,“ pokračoval v popisu Janeček. 

Pokud na Černovicku další taková místa vzniknou, jejich autor, Petr Janeček s nimi bude mít 

ještě další plány. „Tyto vyhlídky by se potom spojily takovými značenými trasami, které vytvoří 

okruhy. Z nové Vyhlídky pod Vrchem se totiž nechá přejít krásnou lesní cestou na vrcholovou cestu, 

ze které je hned několik sestupů,“ informoval Janeček. 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94903&idc=5015649&ids=4657&idp=93238&url=https%3A%2F%2Fwww.kancelarskezidle.com%2Fzidle
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94743&idc=5015649&ids=6406&idp=91397&url=http%3A%2F%2Fwww.svol.cz
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Prozradil také, že v plánu má vytvořit i jednoduché mapky, které turistům pomohou 

s orientací v terénu. „Tyto aktivity rozhodně vítám, je to skvělá věc. Pan Janeček má za sebou 

tvorbu podobné vyhlídky pod Svidníkem, která místo významně obohatila. Myslím si, že nová 

vyhlídka se povedla stejně, tak jako ta pod Svidníkem,“ pochvaloval si práci černovických 

nadšenců starosta Černovic Jan Brožek. 

Se stavbou vyhlídek pomáhají Pavlu Janečkovi řemeslníci z Černovic. „Ke tvorbě vyhlídek 

mě vede jednak láska k Černovicím a okolní přírodě, a za druhé, když už nemůžu ničím přispět ve 

městě, abych tu pomohl například se stavbou domu, tak pomůžu alespoň takhle. Hlavně můj táta 

postavil ve dvaasedmdesátém roce Krásnou vyhlídku pod Svidníkem, která po několika letech 

úplně spadla, tak jsem si řekl, že ji obnovím. A když se to lidem tolik líbí, podle zápisů, které jsou 

v knížce na Krásné vyhlídce, řekl jsem si. že zkusím postavit ještě další. Hlavně mám na to partu 

šikovných řemeslníků, které to také baví,“ ukončil povídání Janeček. 

 
 

 
 

Jak se máš, baráčnictvo? 
 

Milé tetičky a sousedé. Kolikrát už jsem zaslechl, vyslovil nebo napsal tento krásný začátek 

čehokoli. Začátek sezení ve jménu počestného práva, začátek dopisu a teď už i začátek SMS. 

Je to šest, nebo sedm let, kdy nás kamarádka přihlásila na dovolenou do nějakých Černovic s 

dovětkem, že je to tam bezva. A bylo! Zrovna se tam sešla tak skvělá parta bavičů i posluchačů. 

Prostě krásná atmosféra. A když nám soused Novák nabídl trvalou součinnost, abychom do toho 

kolektivu patřili, rádi jsme souhlasili. Bylo nám dáno, abychom patřili Hradčanům, tedy OB Petr 

Guth Hradčany. Z mé ženy se stala tetička Hedvika a já jsem tu taky, a rád. I když proti 

celoživotním členům jsme pořád rychlokvašky. 

Jak šel čas, z role neználků jsme se dostávali stále víc do hloubky příběhu, od řadových členů 

přes různé pozice šafářky, vzdělavatele, syndika a ejhle. Po skonu našeho dlouholetého rychtáře 

souseda Kocábka, kterého jsme měli rádi, mi najednou zůstalo v ruce rychtářské právo a od toho 

momentu za všechno můžu. 

Taky od toho momentu se mi stále častěji vkrádá myšlenka co dál. Vždyť za relativně krátkou 

dobu tří let nás navždy opustilo osm našich tetiček a sousedů, a zrovna těch nadšených tahounů, 

kteří to s baráčnickou prací mysleli vážně. Tím se hodně oslabila naše společnost. Záměrně říkám 

společnost, i když jsme spolek. Ale spolek je jen útvar. Spolek šachistů, spolek myslivců, spolek 

přátel žehu. Ve spolku je člověk sám za sebe, kvůli vlastnímu prospěchu. 

Ale ve společnosti dobrých lidí, kteří dobrovolně přišli vykonávat obecně prospěšnou činnost 

a ještě pod heslem  NI ZISK, NI SLÁVU, v takové společnosti musí sídlit dobro a přátelský duch. 

Tím spíše by se v našich spolcích objevovat otázka, co dál. Přišla koronavirová pandemie, 

sledujeme zprávy, přišla vládní nařízení, přišly zákazy včetně zákazu shromažďování, a je po 

žížalkách. 

Jako hradčanský rychtář obsílám své členy rádoby povzbudivými sms  zprávami a 

informacemi a nabádám k telefonnímu spojení a povzbuzení. Reakce jsou mizivé, málokdo se mi 

ozve. Jedeme dál. Je pravdou, že zbývající členové našeho milého kolektivu pomáhají zachovat 

chod administrativy obce. Mnohde už dochází k poruchám zdraví, souvisejících s pokročilým 

věkem. Je to znepokojující a zase je tu ta otázka: Co dál? Kde vzbudit zájem veřejnosti? Napadla 

mne různá řešení a podotýkám, že se jedná o soukromý názor, o němž se dá diskutovat nebo s ním 

nesouhlasit.                                            

1. Časopis Český baráčník - proč dochází k úbytku odběratelů? Kvůli částce 150 Kč za rok? 

Měli bychom mít každý svůj výtisk a po přečtení ho dávat dál, budit zájem o naši činnost. Proč 

nemít pro obec pár výtisků navíc a nerozdat je po svých poliklinikách a střediscích? Vždyť tam 

chodí nejvíc ještě chodící a myslící důchodci, kteří o nás nevědí.  

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94235&idc=5015649&ids=615&idp=89014&url=http%3A%2F%2Fwww.study.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94235&idc=5015649&ids=615&idp=89014&url=http%3A%2F%2Fwww.study.cz
https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=94834&idc=5015649&ids=491&idp=90032&url=http%3A%2F%2Fwww.liebherr.cz
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2. Proč nepožádat  vhodná média, zejména televizi ve vhodném pořadu o publikaci naší 

činnosti. Ukázat kroje, svérázy a nabídnout se. 

3. Proč my, z pražských obcí, nezkusíme společně vložit finanční prostředky třeba do 

propagační vyhlídkové jízdy historickou tramvají s harmonikářem pěkně nahlas, kde účastníci v 

krojích a svérázech ukáží dobrou náladu a na každé stanici rozdají pár vizitek?     
 

Možností je dost, samozřejmě až po uvolnění hygienických opatření a návratu našeho života 

do normálu. Jen je zapotřebí mít chuť do něčeho se pustit. Nelze spoléhat na spolkový den na 

Kampě. Tam jsme se už po dva roky navzdory snahám totálně minuli účinkem. 

       Vím, že staročeská pocta chlebem, která je pro nás téměř posvátná a je nezbytným rituálem 

našich sezení, budí u neznalé veřejnosti úsměv a dnešní hamburgery, cheseburgery a hotdogy hrají 

přesilovku. Ona hraje přesilovku celá současná doba. Je to silný soupeř. Ale když se do toho dáme, 

máme šanci ukázat staré české tradice. 

      Všem svým Hradčanským děkuji za  práci, snahu a výdrž. Všem obcím přeji hodně zdaru, 

nápadů a odvahy do budoucna. Všem tetičkám a sousedům přeji hodně zdraví po další léta a hodně 

elánu. Aby až se zeptáme, jako na začátku, "Jak se máš,baráčnictvo? " aby se ozvalo "Mám se 

skvěle. Kvetu.“       Děkuji. 

                                                                  Miroslav Ribiero - rychtář OB Petr Guth Hradčany 
 

Hodnotící zasedání OB Horní Měcholupy 
 

Dobrý den moudří a opatrní konšelé, milé tetičky a sousedé, vážený rychtáři XXIV župy. 
 

Jako rychtář OBHM, mám povinnost vyhodnotit hodnotící sezení naší obce za rok 2020, které 

proběhlo 31.1.2020 ON-LINE. 

V minulém roce jsme prošli velkou zkouškou pro všechny z nás a myslím si, že jsme uspěli a 

tuto těžkou situaci zvládli. Neviditelný nepřítel nám znemožnil se osobně setkávat a hovořit mezi 

sebou, ovlivnil zásadním způsobem nás život. 

Proto děkuji všem konšelům, že přistoupili k hodnotícímu sezení online s maximální 

odpovědností a profesionalitou. Při vyhodnocení bodu jedna jsem se nedočetl žádného negativního 

příspěvku od jednotlivých konšelů za daný rezort. V bodě dvě, plán činnosti na rok 2021 bude 

záležet na vývoji epidemie covidu. Jsme však okamžitě připraveni dle úsudku našich konšelů, že 

budeme plánované úkoly, navržené sousedem syndikem a švandymistrem na rok 2021, plnit. 

Samozřejmě také registruji příspěvek z turistického odboru a i ostatních konšelů, které budeme 

respektovat a budeme se je snažit plnit. V bodě tři, kde byla vyhodnocena práce konšelstva 

v uplynulém roce, vyzařovala spokojenost ze všech konšelů s činností našeho konšelstva. Naše 

účast na jednotlivých sezeních byla 90%, když to bylo možné, což je velký úspěch. Jednotliví 

konšelé si plnili své povinnosti s potřebnou odpovědností,  nasazením a důvěrou. 

Chtěl bych všem konšelům poděkovat za dosavadní práci a úsilí, kterou pro naši obec odvedli 

a připomenout, že základní činností naší obce je odstavec, který říká: dodržujme přátelství mezi 

sebou a pomáhejme si. Důsledky pandemie jsou i budou, jak se zdá, nedozírné. V této chvíli je 

jakýkoliv spolkový nebo společenský život provázaný zákazy a omezeními. Je nutné nejen se 

očkovat, ale chránit ohrožované zdraví každého z nás. Máme dnes zúženou možnost spolupráce a 

pospolitosti, kterou si však musíme udržet i v této těžké době. 

 

Miloslav Rýdl, rychtář obce baráčníků Horní Měcholupy 

 
Baráčníci pečou a vaří (v měsíci březnu) 

 
 

 

Podle starých zvyků přichází po veselém Masopustu dlouhý 40denní půst, který začíná 

Popeleční (Škaredou) středou. Každá postní neděle má své jméno, které napovídá, co je pro tu 

danou neděli důležité. Černá neděle vyjadřuje smutek nad ukřižováním Ježíše Krista, a proto ženy 

nosily černý šat, dalšími jsou Pražná, Kýchavá, Družebná, Smrtná a Květná. 

Proč vlastně 40 dní? Číslo 40 má v rámci Bible symbolický význam, podle ní odešel Ježíš po 

křtu v Jordánu do pouště, kde se 40 dnů postil a modlil. Také Mojžíš údajně strávil 40 dní na hoře 
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Sinaj, kde dostal od Boha Desatero přikázání. Následoval 40 denní vytrvalý déšť, kterým začala 

potopa. Jedním z důvodů této tradice bylo třeba i to, že na konci zimy už docházely zásoby a lidé se 

museli uskromnit. Dalším důvodem, který trvá dodnes, bylo i to, že tělo je potřeba před 

nadcházejícím jarem pročistit a ozdravit, dnešní terminologií tzv. detox. Strava bohatá na zeleninu a 

luštěniny, které můžeme konzumovat v neomezené míře, dodá tělu také chybějící energii. Půst ale 

neznamená nejíst, jen vynechat některé potraviny a to 

rozhodně není hladovka. Ze stravování se 

vynechávalo maso s výjimkou ryb, ty se jíst směly. 

Můžeme si připravit například pstruha na másle 

s kmínem, tymiánem a rozmarýnem. Výbornou 

lehkou přílohou může být kukuřice, hrášek, či 

brokolice, které stačí připravit na páře. Dalším 

bezmasým jídlem jsou výborné domácí houstičky, a 

tady je recept určený jen a jen pro vás. 
 
Domácí houstičky 
 

 
 

500g hladké mouky,  1 lžička soli, 1 žloutek 

200g másla,   300 ml mléka,  1 lžička cukru 

30g droždí,  vejce na pomazání, hrubozrnná sůl, 

mák, kmín nebo sezamová semínka na posypání 
 

Nejprve si připravíme kvásek, kdy droždí 

rozdrobíme v misce, přidáme lžičku cukru, lžičku 

mouky, cca 100ml vlažného mléka a necháme na 

teplém místě kynout. Do prosáté mouky přidáme sůl, 

žloutek, změklé máslo, zbylé mléko a nakonec i 

vzešlý kvásek. Vše důkladně propracujeme na hladké 

a nelepivé těsto, které zakryjeme utěrkou a necháme na teplém místě kynout. Vykynuté těsto 

rozdělíme na 10 dílů a každý díl ještě na 3 prameny, které zapleteme do copu. Housky dáme na 

plech s pečícím papírem a necháme ještě chvíli kynout. Pak je potřeme rozšlehaným vejcem, 

posypeme kmínem (semínky) a solí. Pečeme v předehřáté troubě na 180 stupňů C cca 15 minut. 

Dobrou chuť přeje tetička Zdena Holečková z OB Horní Měcholupy 
 

Baráčníci pečou a vaří (v měsíci dubnu) 
 

Ani jsme se nenadáli a doba půstu je již za námi a přivítali jsme jaro. Začíná se probouzet 

příroda, čeká nás práce na zahrádce a zároveň jsme oslavili největší liturgické svátky – Velikonoce. 

Velikonoce-veselé jarní svátky, které u nás vítají jaro, hýří barvami a přináší nový život. Jsou 

to svátky pohyblivé, vždy se slaví po prvním jarním úplňku. Velikonoce neznamenají jen pondělní 

pomlázku, začínají mnohem dříve a to již čtvrtkem, tzv zeleným. 

Zelený čtvrtek: Dle lidové tradice bychom měli tento den sníst něco zeleného, neboť se traduje, že i 

Ježíš Kristus jedl při poslední večeři bylinkový salát zakapaný olivovým olejem. Připravme si tedy 

v tento den něco dobrého, třeba salát z hlávkového salátu, špenátu nebo úplně nejlépe z darů jarní 

přírody - čerstvých pampeliškových listů, či mladých čerstvých kopřiv. 

Velký pátek: V tento den dle tradice pak ve svém jídle vynechejme maso. Velký pátek připomíná 

smutný den Kristova umučení. Však si tento půst vynahradíme v následujících dnech a uděláme jen 

dobře, pokud svůj organismus před hodováním řádně odlehčíme. 

Bílá sobota: Další den nás přivítá Bílá sobota, v kterou se světil oheň, ten si dříve hospodyně 

přinášely do svých vymetených kamen, aby se jim celý rok dařilo v kuchyni. Na Bílou sobotu si 

můžeme upéct třeba vinnou klobásu nebo velikonoční mazanec. 

Velikonoční neděle: Den z mrtvých vstání Ježíše Krista. Den plný veselí - světí se beránci, 

mazance i nabarvená vajíčka, případně také víno a pivo. Jako slavnostní oběd se podává 

velikonoční nádivka z uzeného a drůbežího pečeného masa. 
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Velikonoční pondělí: Poslední den Velikonoc - podle lidových zvyků ráno muži a chlapci 

pomlázkami šlehají ženy a děvčata, aby neuschla. Šlehají je přitom pomlázkou ručně vyrobenou 

z vrbových proutků. Dívky podle velikonoční tradice obvykle 

hochy obdarovávají zdobenými velikonočními vajíčky, která 

jsou symbolem života, plodnosti a zdraví. 

Závěrem vám všem chci popřát spoustu krásných 

jarních dnů plných sluníčka, a pokud si příště vyzkoušíte 

některý z uvedených receptů, přeji vám předem dobrou chuť! 
 

 

 

Velikonoční nádivka 

8 den starých housek, nakrájených na kostky a namočených 

v mléce, 1lžíce másla, 1cibule nakrájená nadrobno, 6 vajec, 

žloutky a bílky zvlášť,400g vařeného uzeného masa, 2 hrsti 

nasekaných mladých kopřiv, 1 hrst nasekané petrželky, sůl, 

čerstvě mletý pepř, špetka muškátového oříšku, sádlo na 

vymazání formy. 

Namočené housky zlehka vymačkejte a přimíchejte do 

nich na másle osmaženou cibuli, žloutky, na kostičky 

nakrájené uzené maso, kopřivy, petrželku, sůl a koření a 

dobře vše rukama promněte. Z bílků ušlehejte sníh a opatrně 

ho přimíchejte do nádivky. Hmotu, která se nevejde do kuřete, 

dejte péct zvlášť do formy (např. na chlebíček) vymazané 

sádlem. 
 

Velikonoční tvarohový mazanec 
 

 

250g měkkého tvarohu,150g cukru,150g másla, 2 vejce + na potření, 5-7 lžic mléka, 1 lžíce rumu, 

500g hladké mouky, 2lžíce prášku do pečiva, rozinky a nasekané 

mandle, plátky mandlí na ozdobu. 

Tvaroh, cukr, změklé máslo a vejce prošleháme pomocí ručního 

elektrického šlehače s metlami. Přidáme trochu mléka a rum. Mouku 

smícháme s práškem do pečiva a po lžících zašleháme do tvarohové 

hmoty. Přidáme rozinky a mandle a vypracujeme těsto, které se moc 

nelepí a je hladké. Z něj uděláme velký nebo dva malé mazance, 

přendáme je na plech vyložený pečicím papírem a uprostřed 

nařízneme do kříže. Potřeme rozšlehaným vajíčkem, posypeme 

plátky mandlí a pečeme při 180st.C asi čtvrt hodiny, pak snížíme 

teplotu asi o 20st.C a pečeme dozlatova. Špejlí vyzkoušíme, zda je 

těsto propečené, když ji po vpíchnutí vytáhneme suchou, je hotovo. 
 

 

 
 

 

Jana Kelnerová, panímaminka OB Horní Měcholupy 
 

Pozdrav skladatele Karla Vágnera baráčníkům 
 
 

Milí sousedé a tetičky z Horních Měcholup, rád vzpomínám, jak jsem jako malý kluk 

chodíval s rodiči v mých rodných Kbelích na schůze baráčníků a obdivoval jsem jejich vyprávění a 

kroje.  Rád bych vás chtěl povzbudit a navíc popřát vše dobré i v této divné době, kdy andělíčci 

strážníčci mají zase pěkný fofr. Přeji tedy pokud možno alespoň trochu lásky, přiměřené zdraví a 

snažme se, abychom byli pro své blízké a přátele dušičkami, které jim Pán Bůh může doporučit. 

Doufejme, že už snad tomu viru spadne koruna z hlavy a přejme si, až se tak stane, abychom byli u 

toho. 

Karel Vágner z Průhonic (u Prahy) od pána Boha basista a skladatel 

Poděkování                                            
 
 

Redakce časopisu ČB a jednotlivé odbory Veleobce děkuji za přání k Vánocům a novému 

roku. Omlouváme se, že jsme v minulém dvojčísle toto opomenuli  zveřejnit, 
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Vzpomínka 
Dne 7. 4. 2021 by oslavila 80. jubileum paní Zdenka Mrkvičková, maminka, babička. Ze 

srdce vzpomínají vnuci, dcery, tetičky, sousedé z OB a přátelé. Děkujeme za vzpomínku. 

Tetičky a sousedé z OB Kostelec nad Labem  
 

Odešli z našich řad       
Dne 15.2.2021 se uskutečnilo poslední rozloučení s tetičkou 

 Ivou Čechovou z OB Vodňany. 
 

Vážené tetičky, sousedé, čtenáři, 

dovolte mě napsat pár řádků jako poděkování tetičce Ivě 

Čechové, v současné době panímamince a vzdělavatelce Obce 

baráčníků Vodňany. Znala jsem tetičku asi 15 let, hlavně v době kdy už 

byla částečně omezena svojí nemocí, ale přesto se chci sklonit před její aktivitou, vitálností a svým 

způsobem i urputností odvést práci k dokonalosti nekonečným úsilím.  

Každý si pamatuje její vzdělávací zprávy, které byly vybrány a vypracovány vždy pečlivě 

s důrazem na konkrétní věc, myšlenku i ponaučení do budoucna. Sama si skládala rýmované 

zdravice, na které se při každém zasedání dychtivě čekalo pro jejich veselé a vtipné obsahy. 

Vysokou úroveň svého myšlení tetička předvedla pro baráčníky v nejdůležitější činnost. Tradice 

měla prostě v krvi, rozuměla krojům, tradičním slavnostem, divadlu, to vše využívala ve své práci 

pro Obec baráčníků ve Vodňanech, v X. župě Josefa Holečka ve Vodňanech,  současně pracovala 

na Veleobci v Prazea současně pracovala i na Veleobci v Praze.  Své poznatky čerpala převážně 

z knih, dokázala si sehnat zajímavé články z historie a tradic českých lidí. Mnohokrát jsme spolu 

diskutovali nad provedením tradičních slavností, nad výšivkami, zvyky a její rady si budu 

pamatovat celý život. V Radomyšli obnovená „Konopická“ byla též pod jejím scénářem díky jejím 

zkušenostem, neboť touto slavností proslavili vodňanští baráčníci celé okolí. Nemůžu zapomenout 

na společné scénky s tetičkou Nebohou, které obohatily vždy každé valné zasedání. 

Stále bych mohla jmenovat vzpomínky na tetičku Čechovou,  i  proto  jí  chci za sebe i za X. 

župu Jos. Holečka ve Vodňanech a za Obec baráčníků v Radomyšli popřát klidný spánek, pokoj a 

klid. Na tebe nelze zapomenout. 

Zdeňka Jůzková, syndička X. župy Jos. Holečka ve Vodňanech 

 
Říká se, že neštěstí nechodí po horách ale po lidech. Ale stejně je to i se smrtí. Stopa, kterou 

po sobě zanecháme, teprve dává životu  opravdový smysl.  

Naše drahá a milovaná tetička Elfrída Klímová,  která 

nás opustila  29.1.2021  ve věku nedožitých 79 let, zanechala 

stopu velice silnou pro celé baráčnictvo. Byla dlouholetou a 

obětavou syndičkou v Obci Praha I-V a panímaminkou a 

vzdělavatelkou v XXIV. župě. Její trpělivá  a obětavá 

práce  pro své potomky, rodinu a nejbližší je úctyhodná. 

Dobrota  a obětování se pro svého druha je nejdůležitější. 

Zůstávají nám krásné vzpomínky na dobré jméno, které si 

Eliška vybudovala svým příkladným působením ve svém 

moudrém a odpovědném životě, a za to jí moc děkujeme.  

Čest její památce!                                                                 Miloslav Rýdl, místorychtář XXIV. župy 

 
Zemřel rychtář Obce baráčníků Týn nad Vltavou  soused Vladimír Král 

 

 

V pátek 29. ledna 2021 se jako blesk z čistého nebe rozletěla neuvěřitelná zpráva. Opustil nás 

člověk, kterého jsme znali snad všichni v Týně nad Vltavou. Nemoc byla silnější než on. Pocházel z 

Prahy, v Týně nad Vltavou však našel pravý domov. Oženil se, vychoval děti a své rodině zajistil 

střechu nad hlavou. Jeho odbornou všestrannost jsme potřebovali doslova denně. Byl velmi 

zručným řemeslníkem, spolehlivým pracovním kolegou a dlouhá léta vedl automotoklub Svazarmu 
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v Týně nad Vltavou. Věnoval se výchově mládeže a pořádal automobilové závody. Měl na starost 

bytový dům jako předseda družstva vlastníků. Velmi záslužnou práci odváděl ve funkci předsedy 

spolku rybářů. Angažoval se na poli politickém – byl zastupitelem města v Týně nad Vltavou. Od 

roku 2016 byl se svou manželkou Hanou velmi aktivním členem našeho spolku. Právě před rokem 

souhlasil s přijetím kandidatury na rychtáře Obce baráčníků Týn nad Vltavou, neboť po deseti 

letech ve funkci rychtářky odstoupila, ze zdravotních důvodů, tetička Jaroslava Fialová. V lednu 

2020 byl jednomyslně zvolen do čela spolku. Společně se svou manželkou Hanou byli velkou 

nadějí pro pokračování činnosti spolku baráčníků.  

Spolek byl po desetiletém vedení rychtářkou Jaroslavou Fialovou na velmi dobré úrovni. Byla 

navázána spolupráce s Městem Týn nad Vltavou, JETE Temelín skupiny ČEZ, Jihočeským krajem, 

školami, místními spolky a organizacemi. Navštěvovali jsme se s Obcemi jak naší IX. župy Jakuba 

Kubaty, tak i s ostatními župami. Konšelstvo plnilo úkoly, které 

vyplývají z regulí českého baráčnictva. Pořádali jsme naučné 

výstavy pro děti, zábavy, oslavy, vystupovali s tanečním kroužkem 

Česká beseda, dopisovali do zpravodajů a novin, pro pořad 

Folklorika natáčela u nás Česká televize. Mimo to se na naší vlastní 

rychtě podařily uskutečnit velké úpravy. Například výměna oken, 

mříží do oken, vyvložkování komínů, vybavení kuchyňky, oplocení 

pozemku, úprava okolí rychty, vytvoření minimuzea, pořízení krojů 

pro taneční kroužek, ušití nových vyšívaných dámských halenek a 

pánských košil ke svérázu. V neposlední řadě proběhla v roce 2019 

náročná výměna střešní krytiny. Při předávání funkce v lednu 2020 

novému rychtáři Vladimíru Královi byla na účtu spolku naspořena 

finanční částka na pořízení dlouho plánované výměny podlahové 

krytiny ve velkém sále rychty. Výměnu podlahové krytiny pak 

zajistil nový rychtář. Nařízení vlády na omezení všech 

společenských setkáváni z důvodu pandemie coronaviru-19, bohužel, nedovolilo novému rychtáři 

Vladimíru Královi realizovat v roce 2020 žádnou jinou plánovanou tradiční spolkovou akci.  

Je nám všem velmi líto úmrtí nově zvoleného rychtáře. Přejme mu klidné odpočinutí. 

Jak říká syndička Jaroslava Svobodová, jedeme dál a neztrácíme naději v obnovení aktivit 

spolku a vzájemných setkávání po odeznění pandemie. 
                                                              

Zasloužilá rychtářka Jaroslava Fialová. OB Týn nad Vltavou 

Blahopřání 
 

 
 

Dne 28. 3. 2021 oslaví své 75. narozeniny dlouholetá tetička 

Obce baráčníků Týn nad Vltavou syndička Jaroslava Svobodová. 

Členkou spolku je od roku 1983, baráčnickou myšlenku převzala se 

svým manželem Václavem od rodičů Svobodových, kteří byli 

zakládajícími členy OB v Týně nad Vltavou. Tetička je až dosud 

nejpracovitější a nejobětavější členkou spolku, dříve ve funkci 

vzdělavatelky a dlouhá léta syndička. Její lidský přístup a nadhled vždy 

pomáhá hasit a rovnat spory mezi členy, vnáší klid svou moudrostí. 

Milá tetičko Jaruško, přijmi co nejsrdečnější přání všeho 

nejlepšího a veliké poděkování od nás všech, tetiček, sousedů a dětí z 

tanečního kroužku Česká beseda. 

 Za Obec baráčníků Týn nad Vltavou 

 zasloužilá rychtářka Jaroslava Fialová 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

Byl krásný zasněžený den, jak v pohádce. Dne 25. 2. 2021 oslavil 30. jubileum náš drahý 

soused Jaroslav Fiedler, který vykonává v obci funkci praporečnika. Rád pomáhá na všech akcích 

a je veselý a srdečný. Za OB jsme mu předali dárek. Přejeme mu hlavně pevné zdraví, štěstí a 

hodně lásky.                                                               Srdečně přejí baráčníci OB Kostelec nad Labem 
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Milá tetičko Vlasto!   

Dnes dostáváš se k zajímavému místu, 
v knize života již k 80. listu. 

Musíme Ti ale něco přiznat - 

- na Tobě ta léta nejsou poznat. 

Sportuj, tuž se, nenervuj se, není jiné zbytí, 
stejně každý je tak starý, jak jen sám se cítí. 

Naše přání ber s rezervou, zlomyslné není, 

sama dobře víš, že humor je života koření. 

 

 

Tetička Jiřina Novotná, dlouholetá členka OB „Kunifer“ Jindřichův Hradec oslaví 5. března 

krásné 90. narozeniny. Stará se o kroniku obce, evidenci krojů. O ty, 

které máme na špýcharu, již roky pečuje. Ochotně a ráda vypere a 

vybělí kroje i našim tetičkám.  

Zastává funkci vzdělavatelky u nás i v VI. župě. Pravidelně 

dodává každý měsíc články a pranostiky do Českého baráčníka i do 

Jihočeského baráčníka. Od Městského úřadu převzala z rukou pana 

starosty „křišťálovou růži“, která se uděluje významným osobnostem 

města. Za obětavou práci u baráčníků obdržela již všechna dostupná 

ocenění.   

Milá tetičko, všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a 

pohody Ti za všechny sousedy a tetičky přeje rychtář soused Šprincl. 

Zároveň Ti děkuje za Tvojí dlouholetou a obětavou práci pro 

baráčníky. 
 

Narozeninové střípky z OB Uhříněves 

Nedávno oslavily své narozeniny tetičky švandymistrová Vonášková 65 let a rychtářka 

Podrázká 70 let. Zatím jsme se nemohly ani vidět, a proto chystáme slavnostní narozeninové 

sezení, jakmile čas i zdraví dovolí. 

Milá rychtářko Julko, víš, jaké je naše největší přání? Ať zdraví stojí při Tobě, o nemoci ať 

nemáš zdání v jakékoli podobě.  

Začátkem příchozího jara oslaví naše šafářka - nejmladší tetička Wünschová krásných 60 let. 

Milá tetičko Alenko! Tuhle krátkou básničku, posíláme Ti v přáníčku, aby štěstí Tvoje bylo, nic 

zlého Tě netrápilo, ať vše špatné spraví dobrá nálada a starosti hodíš za záda. 

Vše nejlepší k narozeninám tetičkám Julii Podrázké, Iloně Vonáškové a Aleně Wünschové ze 

srdce přejí tetičky a gratulantka tetička Marie Vokounová z OB"Jana Žižky z Trocnova" Uhříněves  

 

Během období, kdy zimní královna předává 

žezlo jarní královně, oslaví syndička tetička Vlasta 

Dufková úctyhodných 80 let. 

  Vše nejlepší k narozeninám tetičce Vlastě 

Dufkové ze srdce přejí tetičky a gratulantka tetička 

Marie Vokounová z Obce baráčníků "Jana Žižky z 

Trocnova" Uhříněves.  

 

 

OB Bozeň oznamuje další baráčnickou svatbu. 

Dne 12. 2. 2021 si řekli, „ano“ panímaminka Gizela 

Rezková a soused Jaroslav  Hosinský.  

Hodně štěstí, zdraví a pohody přejí tetičky a 

sousedé z OB Bozeń Březnice, kteří se již těší na 

nového člena. 

Pavlína Cihlářová, OB Božeň  
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