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V

ýroční schůze a valné hromady Spolku rodáků a přátel Chodska a Pošumaví – Psohlavci v Praze se konají tradičně v srdci Prahy
na Náměstí míru U sv. Ludmily. Stejně jako v uplynulých létech, měla i poslední výroční schůze dvě
části. V té první – oficiální se členové spolku dozvěděli aktuální zajímavosti z práce krajanů a vyslechli obsáhlou zprávu výboru o své činnosti. Ta
se zaměřuje zejména na majoritní akci – přípravu
nastávajícího Pošumavského věnečku, na zájezdovou činnost i například na vydávání spolkového
Zpravodaje, vedení www. stránek apod. Součástí
oficiální části jednání je také vždy schválení zprávy
o hospodaření spolku a zprávy revizní komise. Pak
už se všichni těší na neoficiální ale o to přátelštější
druhou část schůze, kterou je posezení s chodskou
muzikou (na dudy tentokrát hráli R. Panoš a J. Pečený). O občerstvení se tradičně sponzorsky stará
firma STENA čestného člena spolku a významného
pražského podnikatele v oblasti gastronomie Jana
Naidra. Nealko nápoje platí výbor.
Chodové se v Praze scházejí od roku 1883. Tuto činnost podporuje zejména Plzeňský kraj, díky kterému
se mohou krajané z Chodska a celého Pošumaví
v Praze scházet i v dnešní ekonomicky složité době,
která krajanským spolkům vůbec nepřeje.
■
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Zájezd do jižních Čech

a na Vysočinu

oddychovou chvíli vychutnávali na sluníčku – někteří u kafíčka,
jiní se zmrzlinou. Potom se šlo na zámek. Dozvěděli jsme se zde
i něco nového o životě Petra Voka, že na zámku vedl okázalý
život a v letech 1573–1576 hostila bechyňská rezidence více
než 100 představitelů osmdesáti šlechtických rodů (včetně
doprovodu), kteří se zúčastnili pijáckých zábav. A že se oženil
ve čtyřiceti letech s mladičkou (asi 13 letou) Kateřinou z Ludanic.
Manželství zůstalo bezdětné. Také cestoval, navštívil na pozvání
Nizozemí a Anglii, kde ho přijala královna Alžběta I.. Jak se
procházelo zámkem, v každé místnosti bylo co obdivovat.
Dokonce i ze současnosti a to úžasné kachle, práce studentů
zdejší keramické školy.
A byl čas na oběd v restauraci Protivínka na náměstí. Díky
rezervaci se v klidu všichni včas najedli (jídlo bylo opravdu
výborné a chutné), napili a pomalu se vydali na prohlídku
františkánského kláštera s kostelem Nanebevzetí Panny Marie.
Je to komplex gotických budov. Založen byl ve 13. století
řádem Minoritů. Uvnitř je největší soubor sklípkových kleneb
u nás.

1. a 2. června letošního roku se někteří členové
našeho spolku spolu s několika přáteli vydali
na cesty. Tentokrát během dvoudenního výletu
navštívili některá místa jižních Čech a Vysočiny.

Vyrazili autobusem ráno v půl osmé nejprve do města Bechyně,
které leží na soutoku řek Lužnice a Smutná. Jde o historické
město, které podle pověsti založila kněžna Libuše a věnovala
ho své kněžce Bohyni. Z toho pak je název Bechyně. Město je
spojené se jménem Petra Voka, který se zasloužil o přestavbu
hradu – zámku. Ten naši výletníci navštívili jako první, hned
poté, co se asi hodinu mohli projít a případně občerstvit
na malebném, poklidném náměstí. A protože Chodům na jejich
výletech počasí většinou přeje, tak si všichni dopolední
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A už se zamířilo dál, do vesnice, o které na výroční schůzi povídal
náš čestný člen, pan Honzík Naidr. Mláka. Jihočeská vesnička,
jejíž dominantou je kostel Zasnoubení Panny Marie. Byl vystavěn
v letech 1744–1769 na místě původní dřevěné kapličky. A celá
léta chátral. Až díky iniciativě našeho Jana Naidra a sdružení
dalších místních rodáků se po roce 2002 opravila střecha, v roce
2009 věžička a byl zavěšen zvon. Celý kostel byl vymalován a svítí
novou fasádou. Uvnitř jsou klasicistní varhany z roku 1848, které
ještě čekají na opravu. To všechno jsme se dozvěděli od paní
správcové kostela a na další otázky nám potom odpovídal pan
Naidr.Všichni účastníci zájezdu se shodli na tom, jak úchvatné je
to místo a jak je dobře, že takovéto skvosty nezaniknou.
Ubytování a večeře byly zajištěny v hotelu Nežárka v Novosedlích
nad Nežárkou. Někteří přátelé využili k osvěžení i hotelového
bazénu. A už při večeři a hlavně potom po ní, pro dobrou náladu
vyhrávala kapela Dudlajda, kterou mnozí znali z dřívějška
a věděli, že je zárukou kvality a pohodového večera plného
lidových písniček. Tak to také bylo a dík za to patří Honzovi
Naidrovi, který ji objednal.

Po vydatné snídani, s dobrou náladou a sluníčkem na obloze,
začíná druhý den výletu. Nejprve prohlídka hradu a zámku
v Jindřichově Hradci. Ta zahrnovala to nejlepší a nejvzácnější
co může toto místo nabídnout. Hrad byl založen roku 1220 jako
královský a ovládala jej větev Vítkovců. V období pozdní gotiky
prodělal radikální přestavbu a zařadil se tak mezi nejvýstavnější
česká sídla. V dalších letech se zámek neustále dostavoval.
Starý palác se přestavěl, vyrostla další nová křídla, mohutné
arkády… Takzvané Zelené pokoje s nástěnnými malbami,
kazetovými stropy a dobovým zařízením všechny nadchly.
Po prohlídce zámku se všichni rozešli individuálně na oběd.
Restaurací je v Jindřichově Hradci nepočítaně a tak si každý
vybral tu svou.
Poslední zastávkou byl zámek v Telči, který byl založen před
rokem 1356 buď Jindřichem z Hradce nebo Karlem IV., jako
moravským markrabím. Do zámku se prošlo zámeckým parkem,
který je řešen v přírodně-krajinářském duchu. V samotném
zámku potom všechny uchvátil Zlatý sál s dřevěným kazetovým
stropem, Modrý sál s trámovým stropem, pokladnice
s renesančními sgrafity, malované imitace nástěnných koberců.
Také patrové arkády, které otevírají pohled do zámecké zahrady
si zaslouží obdiv.
Ti z našich výletníků, kteří už si netroufli absolvovat prohlídku
zámku, si zatím v klidu odpočívali na náměstí města Telč, které
je od roku 1992 zapsáno na Seznamu světového dědictví
UNESCO.
Konec dobrý – všechno dobré. Ve čtyři odpoledne se všichni
vydali na cestu zpátky do Prahy a všichni také šťastně dojeli.
Marie Kupilíková
Foto: Mgr. Olga Panošová
Ubytování a večeře byly zajištěny v Novosedlích nad Nežárkou.
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Dívčí pěvecký sbor Canzonetta při slavnostním zahájení 83. pošumavského věnečku

Hejtman Josef Bernard přistoupil k mikrofonu v plzeňském kroji

83. POŠUMAVSKÝ VĚNEČEK –

D

omažlický dívčí pěvecký sbor Canzonetta, postřekovský folklorní
soubor, folklorní soubor Čtyřlístek,
dudácká muzika Praštěnka a v okénku
hostů valašský Krušpánek zanechali
při Českém národním plesu – 83. pošumavském věnečku, konaném pod
záštitou ministra kultury, skvělý dojem.
Jejich vystoupení patřila k tomu nejlepšímu, co mohli na poli českého folkloru
návštěvníci vidět. Rozzářené sály pražského Národního domu a pestrobarevné chodské kroje vytvořily překrásnou
kulisu plesového večera. To z pódia
od mikrofonu ocenili plzeňský hejtman

Ing. Josef Bernard spolu s předsedou
pořádajícího Spolku rodáků a přátel
Chodska a Pošumaví – Psohlavci v Praze Dr. Václavem Kupilíkem. Během slavnostního zahájení plesu přivítaly potleskem stovky přítomných 3 historické
prapory s čestnou stráží. Jeden patřil
Veleobci sdružených obcí Baráčníků,
druhý postřekovskému souboru a třetí
pořádajícímu chodskému spolku.
Samostatnou zmínku si zaslouží dvě
hudební tělesa, která hrála po celý večer v hlavním Majakovského a vedlejším Raisově sále – klatovská dechová
hudba Úhlavanka kapelníka Jana Čer-

Úhlavanka zanechala v pražském Národním domě ten nejlepší dojem

veného a v modernějším rytmu hrající
ve vedlejším sále Chilli Band pod vedením Viliama Béreše (bývalého velitele Ústřední hudby AČR a hlavního
inspektora vojenských hudeb Armády
České republiky). Úhlavanka si na Pošumavském věnečku zahrála podruhé.
Ředitel plesu a předseda pořádajícího
spolku Dr. Kupilík k tomu vysvětluje:
„Stalo se dobrou tradicí, že dechové
hudby v hlavním sále, na kterých leží
hlavní tíha plesové hudební produkce,
střídáme. Proto se za ta dlouhá desetiletí na Věnečcích vystřídaly v podstatě všechny dechovky z Chodska,

Postřekovská omladina to pořádně roztočila
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Krojovaní přeměnili taneční parket v pestrou paletu barev

Děti jsou budoucností krajanského spolku

– SLAVNÁ CHODSKÁ TRADICE
Babouci, Krajanka, Polatova dechová
hudba, Ústřední hudba Armády ČR
a mnoho jiných. Úhlavanka se zpěváky Jiřím Škvárou a Barborou Čížkovou,
hrála skvěle a v Národním domě zanechala ten nejlepší dojem. Pozvali jsme
proto tuto dechovou hudbu i na příští
již 84. pošumavský věneček, který se
uskuteční opět v Národním domě na Vinohradech 8. února 2020.“
Bérešův Chilli Band má na Věnečcích
také své stálé posluchače, kteří si již
dlouho před plesem rezervují svá místa
v Raisově sále. Obě hudební tělesa se
navíc vyznačují vysokou spolehlivostí,

V bohaté tombole byly i cukrářské skvosty
firmy STENA

dochvilností a profesionálním přístupem.
Skvělou atmosféru plesového večera
si pochvaloval i senátor Ing. Vladislav
Vilímec s 1. místostarostou Domažlic

Bc. Stanislavem Antošem. Mezi plesovými hosty byli i exsenátor Ing. Petr
Bratský a řada dalších hostů včetně
zahraničních delegací z Číny, Gruzie
a několika dalších zemí. V bohaté tombole se nabízelo 260 hodnotných cen
a dámská volenka byla provoněna pravými chodskými koláči. 83. pošumavský
věneček – nejstarší akce svého druhu
v Praze, konaný za podpory Plzeňského kraje, města Domažlice, Folklorního
spolku ČR a developerské společnosti
Daramis, se letos krajanskému spolku
mimořádně vydařil.
Foto: Jiří Janda a Jiří Halfar

Folklorní soubor Čtyřlístek vede zapálený folklorista RNDr. B. Chochola, kterého na pódiu zpovídá moderátorka plesového večera
M. Vondráčková z plzeňského rozhlasu

Hrálo se a tančilo ještě dlouho po půlnoci
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Sochy na klášterní zdi
v Domažlicích

N

a jižní straně klášterní zahrady stojí
na zdi devět soch, které tu unikají obecné pozornosti, protože je
po největší část roku zakrývají zelenými
korunami staré košaté kaštany, jež tvoří
krátkou, ale příjemnou alej mezi zahradou a silnicí, která tudy vede hlavní proud
komunikační od náměstí k západu. Tolik
chodců projde tímto stromořadím denně,
lidu městského i chodského, ale málokterý si všímá bedlivěji toho zajímavého souboru kamenných svatých tak, aby mohl
něco o nich pověděti, ano snad mnozí
zdejší lidé nedovedli by ani odpověděti
na otázku, kolik těch soch je. A přece patří ony k nejcennějším památkám sochařského umění na celém Domažlicku.
Sochy svatých při klášterní zahradě jsou
zdařilé dílo pražského sochaře Fr. Ringelhahna a stojí tu od roku 1743. Umělec

tento byl též dovedným řezbářem, jak
potvrzují jeho sošky sv. Vojtěcha a sv.
Norberta na hlavním oltáři děkanského
chrámu v Domažlicích, jakož i krásná
socha sv. Jana Nepomuckého se vkusným, a výborně řezaným barokovým
orámováním v kapli na starém hřbitůvku
domažlickém, která je bezpochyby též
jeho dílo. Umělec zemřel v Domažlicích
roku 1789.
Nuže, které světce vytvořil tento vynikající
sochař v našem souboru, s jakými odznaky a proč? Začneme naší prohlídku hned
při kostele, portálu se železnou mříží, uměle kutou ve slohu barokovém, otevírající se
jako vedlejší vchod do kostela jen o klášterních slavnostech. Nad štítem portálu je
zdařilá socha Nanebevzetí Panny Marie.
Augustiáni domažličtí založili kostel svůj
ke cti Nanebevzetí Rodičky Boží. Po stra6

nách Matce Boží postavili nejpřednější
svaté svého řádu, sv. Otce Augustina v řeholním rouše a s košíkem špend (chlebíčků) připraven rozdávat milodary…
Mám zkušenosti z mnohých klášterních
kostelů, zvláště však z ambitů a chodeb
budov klášterních, že nejrůznější řehole po Čechách, pěstovaly kult celé řady
našich zemských patronů, a to jak v obrazech, tak sošnických pracích, ať ze
dřeva nebo z kamene. Samozřejmě i domažličtí Augustiáni mezi devíti sochami
dvě vyhradili hlavním českým patronům,
sv. Václavu, podanému zde v motivaci
zřídka vídané – v ruce se staroboleslavskou Matkou Boží – a sv. Janu Nepomuckému, tak pečlivě tesanému, jak jen
možno vídat na postavách téhož svatého před bohatými opatstvími (např. před
klášterem Benediktinů v Břevnově).
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Hrůza před častými požáry, jimž za stara při dřevěných a doškových střechách
a nedokonalém hašení za oběť padávaly
celé čtvrti měst, vnukla konventu domažlickému, jeden z devíti výstupků na této zdi
věnovati mocnému přímluvci u Boha proti ohni, sv. Vavřinci. Kromě sv. Augustina
a Mikuláše Tolentinského nad portálem,
ještě tři sochy byly na zdi věnovány řádovým světcům sv. Gelasiu, papeži, sv. arcibiskupu Tomáši z Villanovy a sv. Janu z Facunda… Kdežto všechny ostatní, ať zčernalé a mechem sem tam porostlé, přece jen
ještě odolávají vichrům, vánicím a dešťům,
socha sv. Tomáše byla loni za větrné noci
značně poškozena a postava sv. Gelasia
je v nebezpečí poruchy. Světec tento stojí
v tiaře a v papežském hávu, nohou šlape
na bludaře, drže v jedné ruce Písmo sv.
Do druhé patří mu trojramenný kříž, který
ještě před třemi roky míval. Socha ta je i jinak vážně poškozena. V klášterském museu viděti tohoto svatého na olejomalbě
s týmiž insigniemi jako na hradební soše,
ale sedě se znatelněji podaným řeholním
rouchem. Po sv. Mikuláši Tolentinském
nejslavnější Augustián, sv. Tomáš z Villanovy, arcibiskup, ocitá se zde na zahradní

zdi s jediným a ustáleným svým atributem,
v jakém zhusta jej spatřujeme všude tam,
kde Augustiáni byli nebo dodnes jsou.
V rouše arcibiskupském schyluje se totiž
k žebráku, podávaje mu peníz almužnou.
Tak jej lze vidět v Domažlicích ještě v miniatuře na dvou stejných barokových skříních a barevnými intarsiemi, z nichž jedna
je dnes v městském a druhá v klášterním
museu, kde ještě v nástěnné malbě ocítá
se jeho postava k chudině soucitná před
chrámovým okolím města Valencie, kde
byl arcibiskupem. Toto prostranné pozadí
podáno všem jen v konturách.
Nejzajímavější zajisté ze všech devíti světců na klášterské zdi domažlické je jeden
z předních sice svatých řádu sv. Augustina, jenž však se zde jeví v prazvláštní
motivaci, kterak oděn hábitem augustiánským, vytahuje tonoucího chlapce ze
studně. Tento totiž skutek lásky k bližnímu
staré podání světci tomuto připisuje…
Stojím v duchu před oněmi devíti památníky piety našich předků k řádu sv.
Augustina a tu ze tmy minulosti vystupují mi světlé doby kláštera, kdy otcové
Augustiáni učívali na proslulých latinských školách domažlických. Zjevují se
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mi mezi nimi i umělci v čele s mistrem
P. Severinem, jehož čtyři lunetové olejomalby jsou od roku 1677 dodnes pýchou
klášterní budovy. Posledního obětavého
přítele umění z řad mnichů, ctihodného
kmeta P. Vojtěcha Kramera, starší domažlická generace ještě dobře pamatuje.
Jeho jméno je dodnes ve věčné paměti
ve městě i na chodských vesnicích. Mělť
po vzoru sv. Františka z Assisi pro každého vlídný úsměv a žert i vtip, při tom,
jak povolaný ředitel škol samostatně pěstoval vědy i umění. Sestrojil sám velkou
elektriku, když učení o elektřině bylo teprve v začátcích, též v malířství byl činný…
Třebaže leccos z toho, co kulturní snažení otců Augustiánů vytvořilo, bylo během
staletí zničeno nebo ztraceno, a ač mnoho
z toho půjčeno bylo městskému museu,
přece nedávné ustanovené augustiánské
museum v bývalém reflektáři podává více
než s dostatek důkazů v oboru výchovy
a pěstění věd i umění o tom, co starobylý
tento klášter znamenal pro starodávné
Domažlice i pro celý chodský kraj.
Prof. Michael Ludvík, 1927
(redakčně kráceno)
Foto: /Kup/
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