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81. Pošumavský věneček

T

nejstarší akce svého druhu v Praze

aké letos se pražský Národní dům rozzářil pestrou
paletou chodských krojů. Na slavný 81. Pošumavský
věneček, přijeli do Prahy příznivci folkloru a dobré
dechové hudby z Chodska, Plzeňska i mnozí členové pořádajícího Spolku rodáků a přátel Chodska a Pošumaví
v Praze.
Celá akce začala i tentokrát dlouhým průvodem krojovaných
účastníků Věnečku a následně přinesením historických praporů z chodského Tlumačova, Draženova, Veleobce sdružených obcí Baráčníků a pořádajícího spolku. Zazněla píseň
v podání skvělého dívčího pěveckého sboru Canzonetta
z Domažlic a slova se ujal předseda krajanského
spolku, ředitel plesu Dr. Václav Kupilík. Během
svého vystoupení pozval na pódium plzeňského hejtmana Josefa Bernarda. Ten ve své
zdravici ocenil mnohaletou tradici pořádání
Pošumavských věnečků v Praze, které se tak
staly nejstarší akcí svého druhu na území hlavního města. Vzápětí, při sólu pro krojované, vyzkoušel v kolečku parket Národního domu.
Mrákovská Vrchovanka dobře reprezentovala
chodskou dechovou hudbu. Poslechl si ji i bývalý velitel Ústřední hudby AČR a hlavní inspektor vojenských
hudeb Viliam Béreš, který poznamenal: „Moc se mi jejich hudební projev líbí. Patří k tomu nejlepšímu, co
jsem za poslední léta na Věnečcích slyšel.“ V obou sálech

významného svatostánku pražské kultury se vystřídaly
folklorní soubory Rokytka a Rokytička z Rokycan, dudácká muzika Praštěnka se souborem Lučinka z Prahy,
valašský Krušpánek i Vonička. Ve vedlejším Raisově sále
hrál taneční orchestr Chilli Band.
Mezi hosty tradičně nechyběli ani zákonodárci, pro které
je účast na Věnečku srdeční záležitostí a kteří činnost krajanského spolku finančně podporují – Václav Votava, Jan
Látka, Igor Jakubčík, Petr Bratský a poprvé také Vladislav
Vilímec. Baráčníky zastupoval rychtář Veleobce Jaroslav
Proček, přítomni byli i představitelé spřátelených pražských krajanských spolků Klatovanů a Sušičanů.
Akci s obdivem přihlížela viceprezidentka
světové organizace pro lidové umění Emma
Chen Hoefler i prezident gruzínské folklorní
organizace Demur Surmava se svojí delegací. Večerem provázela redaktorka plzeňského
rozhlasu Michaela Vondráčková.
Pro účastníky Pošumavského věnečku byla
organizátory připravena hodnotná tombola, čítající přes 200 cen i dámská volenka, při které se
daly vytančit pravé chodské koláče. Podle slov účastníků
této významné folklorní a společenské akce i dle mínění
organizátorů se 81. Pošumavský věneček, podporovaný
Plzeňským krajem, opět vydařil. Započalo tak další desetiletí této významné lidové tradice.
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Nutnost přejmenování
krajanského sdružení na spolek
vysvětluje předseda V. Kupilík,
který ustavující schůzi řídil

DŮLEŽITÉ JEDNÁNÍ PRAŽSKÝCH CHODŮ

ZE SDRUŽENÍ SE STÁVÁ SPOLEK

D

ůležitý průběh měla ustavující
schůze Spolku rodáků a přátel
Chodska a Pošumaví – Psohlavci v Praze. Bylo potřeba, v souladu se
zákonem, přejmenovat krajanské sdružení na spolek. Členská základna jednomyslně schválila, že nejvyšším orgánem

spolku je členská schůze, která rozhoduje o nejdůležitějších otázkách spolku
a že statutárním orgánem, jež zastupuje
spolek navenek, je předseda Dr. Václav
Kupilík.
V diskusi na ustavující schůzi byly také
projednány otázky spojené s konáním

Pohled do části sálu U sv. Ludmily na Náměstí míru v centru Prahy, kde se ustavující schůze konala
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Pošumavského věnečku a spolková zájezdová poznávací činnost.
Přejmenovat na spolek se museli také
pražští Klatované a Sušičané, se kterými
předseda Spolku rodáků a přátel Chodska a Pošumaví – Psohlavci v Praze celý
akt přejmenování koordinoval.
n
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SETKÁNÍ
U HEJTMANA
J

eště před 81. Pošumavským věnečkem přijal v Plzni hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard předsedu pražských
Chodů Václava Kupilíka, který ho informoval o více než
stoleté činnosti krajanů z Chodska a celého Pošumaví ve prospěch západočeského regionu v Praze. Seznámil ho se slavnou tradicí pořádání Pošumavských věnečků – nejstarší akcí
svého druhu na území hlavního města a pozval ho do pražského Národního domu na 81. Pošumavský věneček. Poděkoval
také hejtmanovi za podporu, kterou se Spolku rodáků a přátel
Chodska a Pošumaví dostává od Plzeňského kraje. Setkání inicioval předseda Rozpočtového výboru Parlamentu Václav Votava a zúčastnil se ho i senátor Jan Látka (oba po dlouhá léta
podporují ze svých vlastních prostředků činnost krajanského
spolku a pomáhají udržet tuto slavnou tradici i v dnešní nelehké době). Hejtman přislíbil osobní účast na Věnečku a 11. února skutečně pozdravil z pódia Národního domu účastníky

Poslední pocta

Účastníci plzeňského setkání zleva: Václav Votava, Josef Bernard, Václav
Kupilík a Jan Látka

81. Pošumavského věnečku. Zaplněný Majakovského sál ho
za jeho zdravici a slova uznání na adresu organizátorů odměnil
bouřlivým potleskem.
n

Jiřímu Kalíkovi

Předseda krajanského spolku V. Kupilík předává 11. 2. 2017 v salonku Národního domu spolu
s čestným členem J. Naidrem (vpravo) J. Kalíkovi čestný titul Zasloužilý člen

K

dyž jsme letos v únoru při 81. Pošumavském
věnečku v salonku Národního domu předávali svému dlouholetému členovi výboru pamětní
certifikát s udělením spolkového titulu ZASLOUŽILÝ
ČLEN, nikdo jsme netušili, že je to jedno z posledních
setkání s tímto vlídným, kamarádským a obětavým
člověkem. Byl nám znám jeho vážný zdravotní stav,
přesto jsme doufali, že se Jirkovi podaří překonat zákeřnou nemoc. Zemřel 6. června ve věku 76 let. Rozloučit jsme se s ním přišli do obřadní síně na hřbitově
v Ďáblicích a čestnou stráží u rakve jsme mu vzdali
poslední hold, stejně jako tomu bývá u ostatních velkých osobností našeho krajanského spolku.
- VK -

Z aktu posledního rozloučení
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Foto: M. Brunerová, J. Janda a J. Halfar

81. se vydařil

Pošumavský věneček

L

etos již 81. Pošumavský věneček
byl důstojným pokračováním slavné
chodské tradice. Dnešní doba aktivitám tohoto druhu příliš nepřeje, přesto
se akce (hlavně díky Plzeňskému kraji),
opět uskutečnila v celé své kráse. Malebné kroje ovládly historické sály Národního domu, všude zněl zpěv, lidová
muzika, dechová i taneční hudba. Atmosféru slavnostního zahájení mohl letos do
sytosti vnímat i plzeňský hejtman Josef
Bernard. V posledním desetiletí byl po
předsedovi vlády Sobotkovi a ministru

vnitra Chovancovi (tehdy ve funkci plzeňského hejtmana) třetí významnou osobností, která účastníky Pošumavského
věnečku pozdravila z podia při slavnostním zahájení.
Prapor krajanského spolku poprvé nesl
nový praporečník Martin Sokol (syn dosavadního dlouholetého praporečníka
a člena výboru A. Sokola), doprovázený čestnou stráží. Výbor spolku oceňuje
také přítomnost dalších historických praporů, které přispěly k důstojné atmosféře
slavnostního zahájení.
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Organizačně i jinak bylo velmi náročné shromáždit přes 200 hodnotných
cen do tomboly, které potěšily výherce
stejně, jako chodské koláče v dámské
volence.
Během večera předseda Spolku rodáků
a přátel Chodska a Pošumaví – Psohlavci
v Praze Dr. Václav Kupilík poděkoval v salonku Národního domu všem, kteří podpořili akci zejména finančně. Zatím bez
obav mohou krajané pohlížet do budoucna s nadějí, že se podaří tuto významnou
tradici pořádat i v dalších létech.
n
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Vrátili jsme se domů
L
oni jsme v rámci poznávacího zájezdu zavítali na rodné Chodsko
a do sousedního Bavorska. Na programu zájezdu byla tentokrát návštěva
Furth im Waldu s prohlídkou Dračí sloje (za doprovodu ředitele Domažlických
městských lesů Jana Bendy), obce
Draženov s Dobrou vodou (zasvěcené-
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ho průvodce nám dělal starosta Štěpán
Sladký) a dalších míst. Ubytovali jsme
se na Dílích v hotelu Sádek. Večer došlo
i na hudbu a zpěv.
Při zpáteční cestě do Prahy jsme navštívili Klatovy, vodní hrad Švihov a zámek
Zbiroh. Před tím jsme se ale ještě zastavili
v Bořicích pro čerstvě napečené koláče. n
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NAŠE CESTA NA VYSOČINU

L

etos koncem května pokračovala
naše poznávací zájezdová činnost
cestou na Vysočinu. První zastávkou
byl hrad Český Šternberk, následovala
návštěva rozsáhlé a naučné interaktivní
expozice včelstva s výkladem Včelí svět
v Hulicích s možností nákupu kosmetiky
z propolisu. V sobotu odpoledne jsme ještě zavítali do Tasic – Sklářské hutě Jakub
(Národní kulturní památka). Zde se natáčel seriál „Synové a dcery Jakuba skláře“.
I odtud si mnozí odváželi hezké suvenýry
z místní prodejny skla. Ubytovali jsme se
v Koutech – hotelu Luna s vnitřním bazénem. Od večeře až do půlnoci nám k poslechu a tanci vyhrávali místní muzikanti.
V neděli dopoledne jsme zavítali do Haškovy Lipnice. Prohlédli jsme si expozici
v domě kde Jaroslav Hašek žil, navštívili jeho hrob na místním, poněkud neudržovaném hřbitově a na terase hostince
U České koruny ochutnali Haškův speciál
– ležák, který čepují jen tady. Po poledním
přejezdu do Vlašimi jsme si ještě prohlédli
expozice místního zámku a navštívili Para
ZOO, kde nám vedoucí tohoto zařízení podala zajímavý výklad o osudech a životě
zdejších postižených zvířat.
7

Krajanská spolková činnost tak pokračovala zajímavým zájezdem do mnohým nepříliš známých míst Vysočiny.
Nastal čas přemýšlet, kam se vydáme
napřesrok...
n

Slavná tradice pořádání Pošumavských věnečků v Praze
bude pokračovat v příštím roce 10. února 2018. V hlavním
Majakovského sále se představí klatovská dechová hudba
Úhlavanka, ve vedlejším Arbesově
sále taneční orchestr Chilli Band.

Tradičně přijede spousta krojovaných muzikantů, tanečníků
a zpěváků z Chodska a západočeského regionu. Vstupenky
na 82. Pošumavský věneček budou k dispozici v pokladně
Národního domu na Vinohradech
(tel.: 221 596 221) od 1. prosince 2017.

www.chodovevpraze.cz
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