
Jaroslava Svobodová - životopis

Paní Jaroslava Svobodová se narodila 28. 3. 1946 v nemocnici v malebném jihočeském městě
Písek. 
Celé dětství trávila v osadě Smolečské Březí (lidově Parezí) v okrese Písek. Pocházela ze 
skromných poměrů rodiny bezzemků. Matka byla vyučená švadlena pracující v týnském 
Jitexu. Otec byl zedníkem. Pochází z pěti dětí. Bohužel v jejích deseti letech otec zemřel. 
Dále žila se svou matkou, babičkou a dalšími čtyřmi sestrami v malém stavení.

Vzdělání 

V roce 1952 začala chodit do školy do Chrášťan s osmiletou školní docházkou. Každý den 
docházelo do školy pěšky 3 km tam a nazpátek. Navštěvovala také hodiny náboženství. 
V roce 1960 skončila povinnou školní docházku a začala studovat Vyšší hospodářskou školu 
v Písku, kde bydlela přes týden na privátu. V tomto studijním období navštěvovala taneční 
kurzy. Po čtyřech letech celé studium ukončila úspěšně maturitou. Maturovala z českého a 
ruského jazyka, plánování a účetnictví. 

Zaměstnání

Po ukončení studia začala pracovat v hotelu Zlatá loď v Týně nad Vltavou jako hotelová 
hospodyně, kde získala zkušenosti s veškerými pracemi s touto pozicí související. Dále měla 
na starosti sklad zboží. Získávala zkušenosti i jako recepční. Dopracovala se do pozice 
vedoucí tohoto hotelu. Celkem působila v hotelu Zlatá loď 26 let. Její další pracovní cesta 
vedla k soukromému podnikání v malém obchodě s potravinami. 

Rodinný život

Vdala se v 21 letech. S manželem má dvě dcery, čtyři vnoučata a dvě pravnoučata. S 
manželem spolu žijí o lásce a respektu již 55 let (září 2022). Do manželství si přinesla 
vzácnou výbavu – dvě peřiny a čtyři polštáře z husího prachového peří.

Provdala se do rodiny s tradicí spolku Baráčníků v Týně nad Vltavou dědící se z generace na 
generaci. Sama se ve spolku s manželem značně angažuje od důchodového období. Nyní (září
2022) zastává funkci panímaminky. 

Paní Svobodová je milá, energická, noblesní a optimistická dáma. Věnuje se nejen s velkou 
láskou své rodině, ale také zachovávání starých lidových tradic a zvyků. Je nakloněna 
celoživotnímu vzdělávání. Vede také kroužek lidových tanců pro děti a mládež. 

Spolek baráčníků v Týně nad Vltavou vznikl v listopadu v roce 1927 za pomoci 255. oddílu 
myslivců z Českého Krumlova v hospodě na týnském náměstí u Svobodů. Scházeli se zde až 
do roku 1957. Měnili pak různě svá působiště, až si koupili od města za 6000,- korun budovu, 
ze které vybudovali rychtu. Baráčnický spolek se stará o zachování pro nás již historických 
tradic v rámci výstav, přednášek, akcí, tanečních kroužků a sešlostí. Baráčníci jsou zapsáni v 
nehmotném kulturním dědictví. Tento rok slaví baráčnický spolek v Týně již 95. výročí 
založení.


