Spolek rodáků a přátel
Chodska a Pošumaví – Psohlavci v Praze

XXIV. ročník, 2018

DŮLEŽITÉ JEDNÁNÍ

krajanského spolku
Valná hromada Spolku rodáků a přátel Chodska
a Pošumaví – Psohlavci v Praze, konaná dne 11. listopadu 2017 U sv. Ludmily na Náměstí Míru, zvolila
na další čtyřleté období své orgány, které povedou
činnost spolku v dalších létech v tomto složení:
VÝBOR

předseda – Dr. Václav KUPILÍK, MIM
místopředseda – Dr. Ing. Rostislav PANOŠ
pokladní – Jaroslava KUČEROVÁ
členka – Marie ŠILHANOVÁ
člen – Jan NAROVEC

Valná hromada zvolila na další čtyřleté období také
revizní komisi spolku ve složení: Ing. Václav Kovářík
(předseda), Dr. Věra Narovcová, Jana Kazdová. Jednání pokračovalo slavnostním aktem předání čestného titulu Zasloužilý člen s pamětním certifikátem Dr. Karlovi
Vranému, Anně Vrané a Jaroslavě Kučerové za dlouholetou a obětavou práci ve prospěch krajanského spolku
a za propagaci Chodska a jeho lidových tradic v Praze.
V diskusi vystoupil coby host Ing. Jan Benda, ředitel Domažlických městských lesů, spol. s r.o., který
členskou základnu informoval o novinkách v regionu i o boji s kůrovcem v jejich organizaci. V průběhu
jednání mu bylo uděleno řádné členství ve spolku.
Po skončení oficiální části valné hromady zahráli
a zazpívali všem přítomným spolkoví dudáci. Občerstvení pro všechny dodala sponzorsky firma Stena
čestného člena spolku Jana Naidra.
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BYLI JSME V KRAJI
K. H. MÁCHY
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polek rodáků a přátel Chodska a Pošumaví – Psohlavci v Praze uskutečňuje pro
své členy každoročně poznávací zájezdy. Uplynulý víkend se vydalo na padesát členů našeho krajanského spolku do kraje básníka
Karla Hynka Máchy a do Německa. Zájezdu se
zúčastnilo také několik přátel z Pražského Sušičanu v čele s předsedou tohoto krajanského přírodovědného spolku Ing. Martinem Koláčným.
Během své cesty účastníci akce nevynechali plavbu parníkem po Máchově jezeře, navštívili impozantní zámek Sychrov a lanovkou vyjeli na Ještěd.
Následující den zavítali do Německa. Vláčkem zajeli k hradu Oybin, kde absolvovali okružní prohlídku. Historickým vlakem s parní lokomotivou se pak
vrátili z Oybinu do Žitavy, kde si prohlédli v místním
kostele slavné velké postní plátno. K pohodové náladě přispělo i krásné počasí, tolik důležité pro poznávací zájezd.
/vk/
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82.
Z

atímco na Chodsku vrcholilo masopustní veselí, v rozzářených sálech Národního domu v Praze se
konal tradiční 82. Pošumavský věneček.
Úžasnou atmosféru slavnostního zahájení umocnili sourozenci Hradečtí písní
„Třikrát sem vobešel Pašešnici kolem…“
a po nich dívčí sbor Canzonetta. Předseda pořádajícího Spolku rodáků a přátel
Chodska a Pošumaví v Praze Dr. Václav
Kupilík pak přivítal všechny účastníky
této jedinečné akce i významné hosty
včetně delegací z Číny a Tchaj Wanu.
Čestná stráž s praporečníkem Martinem Sokolem přinesla za slavnostního

Pošumavský
věneček
v Praze
se vydařil
foto: Jiří HALFAR a Jiří JANDA

pochodu „Sláva Chodsku“ historický
prapor krajanského spolku a potleskem
zaplněného Národního domu byl přivítán
i prapor spřátelené Veleobce sdružených obcí baráčníků.
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Plesoví hosté si pochvalovali hudební
produkci dechové hudby Úhlavanka s trojicí zpěváků, kterým dominoval i na Chodsku známý interpret Jiří Škvára. V hlavním
sále se postupně představily všechny folklorní soubory. V oblíbené tombole, čítající
tentokrát na 250 hodnotných cen, zavoněly i čerstvě napečené bořické chodské
koláče. Kdo neměl štěstí v tombole, mohl
si je vytančit v dámské volence. Výherci si
z tomboly odnášeli poukazy na vykrmeného čuníka, VIP víkendový pobyt na folklorním festivalu, wellness pobyt, kvalitní destiláty a známková vína firmy United Brands,
cukrářské skvosty firmy STENA apod.
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Ve vedlejším Raisově sále vyhrával
v modernějším tanečním rytmu Chilli Band,
milovníkům folkloru se líbila vystoupení
znamenitého folklorního souboru Čtyřlístek a dudácké muziky Praštěnka, stejně
jako valašského Krušpánku s cimbálovou muzikou Kyčera, vystupující v okén-

ku hostů. V salonku Národního domu
přivítal v průběhu plesu předseda pořádajícího spolku významné plesové hosty
a partnery, aby jim poděkoval za podporu
a trvalou přízeň. 82. Pošumavský věneček slovem skvěle provázela moderátorka Michaela Vondráčková z Českého
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rozhlasu Plzeň. Hlavním partnerem akce
byl Plzeňský kraj, Pošumavský věneček
finančně podpořili i developerská firma
DARAMIS, gastronomická firma STENA,
město Domažlice a senátor Jan Látka.
Příští, již 83. Pošumavský věneček, se
uskuteční 9. února 2019.
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PRO PŘEDSEDU
PRAŽSKÝCH CHODŮ

TRADICE RYZE NÁRODNÍ LIDOVÁ
aneb vyznání nejen
z 82. Pošumavského věnečku

A

čkoli ne velký příznivec plesů a tance, činím každoročně natěšenou
výjimku v podobě Pošumavských
věnečků. Ač veliký regionální patriot jiné
krásné oblasti – Sedlčanska, každoročně
u mne narůstá vztah k dalšímu regionu
– k Chodsku…!
Kdo by nemiloval Šumavu již od jižní
části, téměř od Novohradska, přes okolí
Lipna, Povydří až k Železné Rudě. Není
třeba dlouze přesvědčovat. Snad každý
nově příchozí turista – návštěvník kterékoli oblasti Šumavy a Pošumaví okamžitě
propadne jejímu kouzlu, zvláštní typické
kráse, sklání se před dílem generací minulých i současných rodáků. Obzvláště
stržen je historií, životem, tradicemi
a i současností Chodska… Důkazem
obdivu a propadnutí kouzlu Šumavy
a Pošumaví je např. můj bratr, učitel
v obci Čkyně, který do těchto končin přišel po studiu učitelství a se svojí manželkou, rodilou Pražačkou, zde žije a pracuje
více než 40 let a je hrdý a pyšný na celý
region. Pro moji rodinu prostě Šumaváci!
Já i moje manželka milujeme Šumavu
neméně. Návštěvy, dovolená, houbaření, památky, turistika…vnímání všeho, co
souvisí či vyplývá z pobytu v kterémkoli
koutě Šumavy, je už pro nás téměř každoroční potřeba.Taková bohudíky nevyléčitelná nemoc!
Pozorujeme však nový trvalý jev v našem celkem klidném rodinném životě. Vedle každotýdenního puzení „ven
z Prahy“ na rodnou hroudu na chalupu
na Sedlčansku, se prohlubuje náš vztah
k Šumavě ještě jinak. Vedle již zmiňovaných pravidelných konzumací lahůdek Šumavy z návštěv u bratra či navíc

z letních hudebních festivalových zážitků z Českého Krumlova, je to vzácná
možnost „pobejt“ na mimořádném plese, jehož 82. ročník se konal 10. února
2018 v Národním domě na Vinohradech.
Pošumavský věneček, organizovaný
Spolkem rodáků a přátel Chodska
a Pošumaví – Psohlavci v Praze. I letos
jsme mohli, stejně jako stovky přítomných, nasát úžasnou atmosféru této výjimečné společenské události.
Atmosféra byla neopakovatelná, typická, ryzí, na vysoké společenské úrovni a zároveň evidentně lidová – prostě
záviděníhodná!
Směsice krojovaných, mužů, žen, dítek…vše jako na živém náměstí či na venkovské chodské veselici.
Nástup hrdých chodských strážců, nositelů historických praporců...To je opravdová přehlídka tradice a poslání. Jako
bych pochodoval mezi „ svými“.
Hudba, tanec, zpěvy – to byla dokonalá prezentace „chodství“, radosti, veselosti lidové a umění vyjádřit především
radostné stránky života lidí Pošumaví
a Chodska.
Organizace večera byla dokonalá, přirozeně plynula na vysoké společenské
úrovni. Naplňovala přesně ducha a smysl
činnosti Spolku rodáků a přátel Chodska
a Pošumaví – Psohlavci v Praze, ukázala opět ryze národní prvky, povýšila regionální a historické na nejvyšší míru! Tady
se i my, Nechodové a Nešumaváci, cítíme
jako doma!
Rádi bychom poděkovali a vyjádřili obdiv a uznání p. Dr. Václavovi Kupilíkovi
a ještě i všem dalším obětavým členům Spolku Psohlavci za přípravu
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Dne 8. června 2018 se v Praze uskutečnil za účasti delegací 12 zemí
Mezinárodní slovanský sněm. Této
významné mezinárodní akce se zúčastnil také předseda našeho krajanského spolku Dr. Václav Kupilík.
Slovanský výbor České republiky
mu při té příležitosti udělil Pamětní
list „Za činnost a spolupráci při naplňování idejí a programu slovanského
hnutí“. Na závěr sněmu byl schválen Manifest slovanským národům
„Za slovanskou jednotu, přátelství
a mír s jinými národy“. Účastníci
sněmu se poté večer zúčastnili mezinárodního folklorního galavečeru.
této významné společenské akce. Bez
Pošumavských věnečků si nelze představit špičku společenské sezóny v matičce
Praze. Svou barevnou chodskou atmosférou a svým společensko – historickým
významem a dopadem je naprosto výjimečnou událostí.
Děkujeme za krásné zážitky Spolku
rodáků a přátel Chodska a Pošumaví –
Psohlavci v Praze.
Děkujeme Chodsku a jeho milým,
bodrým a veselým lidem, že u sebe
doma udržují zvyky, tradice, způsoby,
že nám, Pražákům a přátelům Šumavy
a Chodska, ukazují jednoznačně, že život
je přece krásný a které hodnoty opravdu
stojí za to vnímat je a udržovat...
nnn

Ať žije již nový 83. Pošumavský věneček!
Hodně zdaru do jeho přípravy přejí
manželé Dědovi, přátelé Sedlčanska
i Šumavy a Chodska.
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Profesor JOSEF

THOMAYER

GENIÁLNÍ LÉKAŘ A HRDÝ CHOD
Měl osobité až provokativní názory, třeba o ženách si myslel, že se
do medicíny nehodí. Často je citován jeho výrok, že „nejnebezpečnější
rady udílí zdravý nemocnému“. Jeden z nejslavnějších českých
lékařů Dr. Josef Thomayer, po němž je pojmenovaná známá pražská
nemocnice, zemřel před 91 lety.

podle vzpomínek kolegů vyčníval nad
ostatními svým sociálním cítěním, na ženy
v bílém plášti měl dlouho stejný názor jako
většina ostatních. Od zastaralých názorů
se odklonil až poté, co mohl poprvé spolupracovat se studenty medicíny, kterým
bylo povoleno nastoupit na univerzity
v monarchii až v září roku 1900. Profesor
byl mezi studenty velmi oblíbený. Při jeho
přednáškách byly sály často zaplněné,
protože uměl skvělou češtinou lapidárně
a s ironickými poznámkami posluchače
vtáhnout do výkladu. Ovšem jeho některé
zvláště až výstřední názory se promítaly
i na akademické půdě. Například ten, že
neměl rád obyvatele středních Čech, což
dával často najevo. Dokonce pro ně vymyslel latinský název“dementia mesobohemica“ (středočeská zblbělost). Když některý
z jeho studentů u zkoušky učivo neuměl,
ptal se ho Thomayer, odkud je. V případě,
že nebožák pocházel ze středních Čech,
lékař vítězoslavně zvolal: „Já jsem to říkal“.

„JIRÁSKU, NAPIŠ PSOHLAVCE!“

O

Thomayerovi je také známo, že
neměl bůhvíproč rád chirurgy (čímž
pořádně štval své kolegy). Když
za ním přišel pacient s hnisavým zánětem
slepého střeva, odmítal jej poslat na operaci a hodlal jej léčit jinak. Když ale dotyčný
na operaci trval, profesor Thomayer s ironií
sobě vlastní ukázal směrem k chirurgickému oddělení a prohlásil: „Pokud chcete
umřít, jděte tam!“
Ano, legenda české interny byla opravdu
zajímavá osobnost plná protikladů. To však
nic nemění na tom, že právě J. Thomayer
patřil k zakladatelům naší moderní lékařské vědy a jeho přínos medicíně je zřejmý
dodnes.

„ŽENA NEMÁ PEVNÉ NERVY“
Thomayer byl rodákem z Trhanova.
Narodil se v rodině panského zahradníka. Na tamní dvojtřídce ho vyučoval jistý
kaplan Strasberg, který děti podroboval
těžké germanizaci. „Kampak s češtinou,
s němčinou objedete svět,“ tvrdil malé-

mu Josefovi i dalším žáčkům. Později,
při nabírání zkušeností v zahraničí, se mu
dobrá znalost němčiny opravdu hodila.
Jako mladík vystudoval gymnázium v Klatovech a lékařskou fakultu v Praze. Ve 26
letech odjel na studijní pobyt do Francie.
Později se zaměřil na vnitřní lékařství, kde
měl skvělé výsledky. Pouhým pohmatem
či poslechem pacienta uměl určit řadu diagnoz a vymyslet například nové postupy
léčby zánětu tepen. Postupně kolem sebe
budoval tým mladých nadějných internistů, které učil novým postupům a dnes je
proto považován za zakladatele tohoto
moderního oboru.
V té době měl Thomayer kolem sebe jen
samé lékaře – muže. Jinak to ani nešlo,
na konci 19. století nebylo něžnému pohlaví v Rakousko-Uhersku řádné studium
na lékařských a farmaceutických fakultách
ještě povoleno. Ve společnosti tehdy stále
převažoval názor, že pro ženy je medicína
nevhodný obor, protože jsou na ni příliš
křehké konstrukce a především na ni nemají dost silné nervy. A ačkoli Thomayer
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Jak už bylo uvedeno, Josef Thomayer
byl velký chodský patriot, který miloval Šumavu a až přehnaně se k ní hlásil. Dokonce přemluvil slavného českého spisovatele
a svého přítele z pražských kaváren i výletů
kolem Prahy Aloise Jiráska, aby napsal román Psohlavci. Od gymnázia se dobře znal
také s Emilem Frídou, kterého tehdy doučoval matematiku. Jenže Frída matematiku neuměl, dokonce z ní propadl, ovšem
naopak skvělý byl ve vyprávění a v psaní
básní. Stali se z nich dobří přátelé a Thomayer, sám skvělý matematik, mu nakonec
vymyslel umělecké jméno, které známe
všichni – Jaroslav Vrchlický.
Thomayer velmi rád cestoval, navštívil
i daleké Alžírsko o kterém pak psal články
a ze svých cest vydával fejetony. Osobně
se rovněž stýkal s Janem Nerudou, Zikmundem Wintrem, Mikolášem Alšem a dalšími umělci. I přes široké spektrum koníčků
a dovedností lékařství u Josefa Thomayera
hrálo prim. Kolem 50. roku života se stal
přednostou 2. interní kliniky, kterou vedl
dvě desetiletí a postupně zde zavedl všechny obory interní medicíny – endokrinologii,
neurologii, mneumologii i kardiologii.
Přestože byl profesor Thomayer vysoké postavy a měl pronikavý pohled, celý
život zůstal starým mládencem. V sedmdesáti letech se kvůli bolestem práce lékaře i výuky studentů vzdal. Trápil ho nádor konečníku, na nějž zemřel jeho otec
i bratr a nakonec i on sám. Jeho spisy
ještě dlouhá léta inspirovaly lékaře, často
citovaný je i jeho výrok, že: „Nejnebezpečnější rady udílí zdravý nemocnému“.
Josef Hora
(redakčně upraveno)
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