Spolek rodáků a přátel
Chodska a Pošumaví – Psohlavci v Praze

XXVI. ročník, 2020

Vážení čtenáři!
Složitost dnešní doby se zásadním způsobem promítá
i do činnosti živé kultury. Udržování spolkových tradic,
národopisu a všeho, co s tím souvisí, nebylo snad nikdy
v dějinách složitější, než nyní, v čase obav z onemocnění
Covidem-19 a s tím prováděných opatření. Jsme svědky
častého omezování aktivit v této oblasti, ruší se folklorní festivaly a akce s obrovskou tradicí, i letošní Chodské
slavnosti byly jen torzem těch, na které jsme se vždy počátkem srpna těšili.
Měli jsme obrovské štěstí, že virus nepoznamenal naši
majoritní akci – 84. Pošumavský věneček. Konal se ještě
před vypuknutím epidemie v Čechách začátkem února za podpory Plzeňského kraje
a byl vrcholnou událostí svého druhu
v letošním pražském kulturním dění.
Proto si zaslouží, abychom mu věnovali odpovídající prostor uvnitř
tohoto čísla.
Paralyzována byla i činnost
ostatních spřátelených krajanských spolků Sušičanů a Klatovanů.
Měli jsme v plánu uspořádat tradiční jarní poznávací zájezd, i z toho nakonec sešlo. Dokonce nebylo možné
pokračovat v tradiční schůzové činnosti.
Přesto se naše spolková práce nezastavila.
Přiblížila se totiž velká událost: jubilejní Český národní ples – 85. Pošumavský věneček. Oslovili jsme proto
významné chodské soubory a muziky s nabídkou účasti
na této akci. Účast nám závazně přislíbili: Folklorní soubor Mrákov i dětský soubor Mráček, Konrádyho dudácká
muzika, dívčí pěvecký sbor Canzonetta, dudácká muzika
Praštěnka, folklorní soubor pražských Hanáků, dechová
hudba Úhlavanka z Klatov i Chilli Band, který měl opět
hrát v modernějším rytmu, měli přijet i další účinkující.
Podařilo se nám získat záštitu ministra kultury, který si
uvědomuje význam naší akce i slavnou historii, která
krajanský spolek od svého vzniku roku 1883 provází.
Přislíbil rovněž osobní účast na 85. Pošumavském věnečku. Nezbývalo tedy než si přát, aby se situace kolem
koronaviru uklidnila natolik, že akce bude velkolepou
oslavou Chodska a Pošumaví v Praze a opět největší akcí
svého druhu na území hlavního města. S postupem času
však byla epidemiologická situace v naší zemi čím dál

složitější a nakonec nás v říjnu donutila změnit termín
konání jubilejního Věnečku. Ten je nově stanoven na 20.
listopadu 2021. Zrušena musela být i naše výroční členská schůze.
Poprvé od konce 2. světové války jsme dali vytvořit
pamětní stuhy na historické prapory. Máme v úmyslu
udělit je v listopadu při jubilejním 85. Pošumavském
věnečku praporům, které tradičně zdobí slavnostní
zahájení akce v Národním domě. Bude k nim vydán
i pamětní certifikát, graficky ztvárněný předním výtvarníkem a malířem Zdeňkem Papežem (místopředseda spolku Pražský Sušičan). Vzhledem k okolnostem,
které v létě nastaly na Chodsku, jsme se rozhodli udělit jednu stuhu dříve. Historická chodská
obec Tlumačov si v srpnu připomněla
130 výročí vzniku jejich hasičského
sboru. Toho, jehož prapor mohou
vídat při slavnostním zahájení návštěvníci Pošumavských věnečků v Národním domě. Bylo proto
na místě udělit praporu stuhu
při oslavách tohoto výročí před
zahájením bohoslužby na tlumačovské návsi za přítomnosti mnoha hostů a obyvatel obce. Pro dolní
Chodsko to byla událost natolik významná, že si zaslouží, abychom jí věnovali rovněž prostor na stránkách tohoto
vydání Zpravodaje.
Příští rok na jaře se měla při příležitosti konání jubilejního Věnečku konat v Národním muzeu velká výstava připomínající sepětí chodského lidu s půdou.
Součástí expozice měla být také výstava z života krajanů z Chodska a Pošumaví žijících v Praze od vzniku
spolku roku 1883 až po současnost. Do příprav výstavy
byl kromě mne zainteresován také ředitel chodského
muzea v Domažlicích, které chystalo dodání řady zajímavých exponátů. Coronavirus i tuto akci zhatil.
Přejme si závěrem, abychom zase co nejdříve žili
v lepších časech a mohli jsme ve zdraví naplno rozvíjet
naši krajanskou činnost. V tom nechť nás provází strážný
duch Chodska a Pošumaví.

Dr. Václav Kupilík, MIM
předseda

Úspěšný 84. Pošumavský věneček

L

etošní Český národní ples – 84. Pošumavský
věneček v pražském Národním domě se po všech
stránkách vydařil. Během slavnostního zahájení
se v zaplněném svatostánku pražské kultury představili
dvěma písněmi sourozenci Hradečtí z Domažlic.
Předseda pořádajícího Spolku rodáků a přátel Chodska
a Pošumaví v Praze Václav Kupilík přivítal na pódiu
hejtmana Josefa Bernarda, který vysoce ocenil činnost
pražských Chodů a ujistil je o podpoře Plzeňským
krajem i v dalších létech. Mezi hosty nechyběli poslanci
a senátoři za západočeský region, domažlický starosta
Zdeněk Novák ani zahraniční hosté z Číny, Indonésie
a Izraele. V bohaté tombole čekalo na výherce přes 350
hodnotných cen. Všichni účinkující se přičinili o to, že
se 84. Pošumavský věneček zařadil mezi vrcholy letošní
pražské plesové sezóny.
Slavné chodské reprezentační plesy v Praze – tradiční
Pošumavské věnečky, jsou nejstarší akcí svého druhu
v Praze. Konají se nepřetržitě od roku 1936!
Foto: Jiří Halfar
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Spolek rodáků a přátel Chodska
a Pošumaví – Psohlavci v Praze

NÁRODNÍ DŮM
v Praze na Vinohradech
(metro Náměstí Míru)

8. února 2020 od 19.30 do 01.00 hod.

ČESKÝ NÁRODNÍ PLES
84. POŠUMAVSKÝ VĚNEČEK

V bohatém programu, plném folkloru, dechové i moderní taneční
hudby se představí: Dechová hudba ÚHLAVANKA z Klatov  Taneční orchestr
CHILLI BAND  Folklorní soubor JISKRA z Plzně  Dudácká muzika PRAŠTĚNKA
Sourozenci HRADEČTÍ  V okénku hostů se představí valašský KRUŠPÁNEK
s cimbálovou muzikou KYČERA
Ples, který začíná průvodem krojovaných účastníků a učinkujících, probíhá
v obou sálech Národního domu. Je nejstarší akcí svého druhu v Praze.
Cena vstupného od 150 Kč do 350 Kč.
BOHATÁ TOMBOLA

Vstupenky v předprodeji ND Vinohrady (tel. 221 596 221)
a u pořádajícího Spolku rodáků a přátel Chodska
a Pošumaví – Psohlavci v Praze (tel. 728 756 680)

www.

chodo
vevpra
ze.cz
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Vydařená oslava 130. výročí
existence tlumačovských hasičů

T

ak by se dala shrnout do jedné věty
oslava výročí 130 let od založení
hasičského sboru v historické
chodské obci Tlumačově. Konala se
22. srpna a vše začalo ještě před zahájením
bohoslužby na návsi. Starosta Tlumačova
Bc. Miroslav Kabourek, předseda Spolku
rodáků a přátel Chodska a Pošumaví v Praze
Dr. Václav Kupilík, MIM a představitel
spřátelené obce Tlumačov u Zlína připjali
na prapor tlumačovských hasičů pamětní
stuhy. Poté, za hustého deště, pokračovala
mše svatá, sloužená páterem P. Ciupakem
a po ní se vydal dlouhý průvod hostů,
hasičů i obyvatel obce k pomníku padlých,
kde zazněla státní hymna a čestná stráž
položila věnec. Průvod, vedený velitelem
místních hasičů Pavlem Vondrašem, pak
pokračoval za hudebního doprovodu
dechové hudby Dupalky do areálu AMFI

Tlumačov, kde byla slavnost oficiálně
zahájena. Ustal déšť a starosta SDH
Václav Sladký (který měl zásadní podíl
na jejím úspěšném průběhu) přivítal řadu
významných hostů, mezi kterými byli
představitelé Plzeňského kraje, hasičský
generál J. Pavlas a celá řada dalších,
včetně našeho předsedy V. Kupilíka. Ten
přednesl zdravici od krajanského spolku
v Praze, připomněl historickou podobnost
obou subjektů (krajané z Chodska založili
v Praze svůj spolek roku 1883) a spolu
s místopředsedou Dr. Ing. Rostislavem
Panošem předali za potlesku účastníků
slavnosti tlumačovským hasičům do rukou
jejich představitele Václava Sladkého
pamětní certifikát ke stuze, udělené již
před zmíněnou bohoslužbou.
Na oficiální zahájení pak navázal pestrý
kulturní program, který odstartovala
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řízná dechovka v podání Dupalky. Na své si přišli
i vyznavači „středního proudu“ při evergreenech
Jiřího Schelingera v podání jeho bratra Milana
s kapelou. O doslova rockovou explozi, plnou
světelných a kouřových efektů, se večer postarala

jindřichohradecká kapela Tlustá Berta. K tomu
všemu bylo k dispozici občerstvení různého druhu,
takže si i v tomto ohledu každý přišel na své. Z velmi
vydařené oslavy přinášíme na této dvoustraně i řadu
dokumentárních fotografií.
n
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Výroční jednání pražských Chodů

N

ěkolika snímky se vracíme k minulé výroční schůzi Spolku rodáků a přátel Chodska a Pošumaví –
Psohlavci v Praze, která se tradičně uskutečnila
v historickém sálu kavárny U svaté Ludmily v centru Prahy na náměstí Míru.
Členové spolku se seznámili se zprávou o činnosti výboru od minulé výroční členské schůze a jednomyslně
schválili zprávu o hospodaření, přednesenou pokladní

J. Kučerovou, zprávu revizní komise, se kterou členskou
základnu seznámil její předseda Ing. V. Kovářík i usnesení. Po asi hodinovém jednání přišla na řadu kulturní vložka v podání trojice znamenitých dudáků – členů spolku. Účastníkům výroční schůze bylo i tentokrát podáno
sponzorsky občerstvení od gastronomické firmy STENA
čestného člena spolku J. Naidra.
Foto: Mgr. Olga Panošová
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O našem kraji

C

hodsko vždy patřilo k nejsledovanějším regionům
Čech. Národopisná oblast, která se koncem
19. století začala všeobecně označovat jako
Chodsko, je územně nepřesná a pohyblivá v souladu
s historickým vývojem. Území původně vymezené
jedenácti historickými obcemi bylo ale už v polovině
19. století podstatně větší. Buláky (Chody) byli označováni
i obyvatelé nehistorických obcí.
Chodsko můžeme zhruba od 60. let 19. století (podle
výrazného odlišení chodského kroje, především
ženského) rozdělit na dolní a horní. Dolní Chodsko
tvoří okruh obcí položených v okolí Domažlic:
Mrákov, Starý Klíčov, Stráž, Tlumačov, Nevolice, Újezd,
Draženov, Luženice, Chrastavice, Petrovice a některé
další (Chodská Lhota, Pocinovice, Pasečnice, Bořice,
Milavče, Oprechtice). Šlo převážně o zemědělské obce
s bohatšími statky. Bohatství regionu proniklo i do jiných
sfér života: kroj byl co do výzdoby pestřejší, více se slavily
církevní svátky (pouti, Boží tělo), strava obsahovala více
moučných jídel, chodské koláče využívaly ve větší míře
drahé suroviny – tvaroh, mandle, rozinky.
Horní Chodsko představovalo v minulosti chudou
podhorskou oblast. Právě proto se zde lidé více věnovali
řemeslům (hrnčíři, komínáři, zedníci). V drsnějších
podmínkách drželi velmi temperamentní lidé více při
sobě, proto se v jejich kalendáři častěji objevují světské
svátky (dodnes vyhlášený masopust). Chudší podmínky
se promítly i do zdobnosti kroje – ten si zachoval více
z původní podoby – je jednodušší a méně zdobený.
Ve stravě převládala bramborová jídla, i koláče jsou
chudší (mají více máku a povidel). Centrem této oblasti
je obec Postřekov, dále Klenčí pod Čerchovem, Pec pod
Čerchovem, Díly a Chodov.

ZIMA A LIDOVÉ ZVYKY
Zima představovala pro člověka nejtěžší období – málo
světla, tepla, potravy. Většina prací se odehrávala
ve stodole a doma, což bylo příležitostí pro návštěvy
a besedování, tzv. hyjty. Na ně často zavítaly masky
tohoto období (Barbora, Mikuláš, Lucie, Adamáci,
Klempera, Tomáš). Původ vánočních svátků spadá daleko
do předkřesťanské doby. Tehdy byly oslavou zimního
slunovratu, kdy se podle mínění lidu rodilo Slunce,
a chystal se obrat k létu. Vánoce (svátky připomínající
Ježíšovo narození) zavedla římská církev ve 4. století.
Církev při stanovení svátku vycházela z pohanských kultů,
mimo jiné i z nejoblíbenějších svátků Římanů – Saturnálií.
Ty byly pořádány na počest boha osiv, Saturna. Křesťanská
věrouka postavila proti pohanským představám jiný
obraz Vánoc – dítě v jeslích a jeho matku. Mezi základní
znaky vánočního období patří dar (obdarování přírody,
dobytka, zemřelých a lidí navzájem) a koleda obsahující
magické, blahonosné a agrární prvky. Důležitou roli hrála
obřadní jídla a pečivo, zeleň, voda a oheň.
Zimní období uzavírá masopust. Slavil se u všech
evropských národů, počínaje starými Římany a jejich
Luperkáliemi. Ceremoniál spočíval v oslavě navrácení
Slunce a s ním i jeho plodnosti a síly, důkazu, že se blíží jaro.
K masopustu patří do zlatova upečené, kulaté a lesklé
pečivo podobné Slunci – koblihy. Masky uplatněné
v masopustních průvodech (ale i při mikulášských
a obchůzkových dnech) odrážely magickou ochranu,
prosperitu. U nás jejich stopy nacházíme v černění
účastníků, v jejich převlékání se do kožichů naruby nebo
ovazování do slámy a hrachoviny.

J. Kurcová

/chodsko.net/
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Muzeum Chodska v Domažlicích
HISTORIE MUZEA

Muzeum Chodska v Domažlicích bylo založeno původně jako muzejní spolek roku
1889, a to zejména díky aktivitě milovníka regionální
historie staroboleslavského
rodáka Bohumila Stéra. Jako
gymnazijní profesor se věnoval archeologickým průzkumům Domažlicka (nálezy odevzdával Národnímu
muzeu v Praze) a rovněž historiografii významných měšťanských rodin v Domažlicích.
I přes řadu zajímavých a významných objevů na poli terénní i badatelské činnosti je faktická činnost muzea zahájena
až o 5 let později. První exponáty jsou uloženy v prostorách
nově vybudované radnice (1893), později jsou postupně
se rozrůstající sbírky přemístěny do domažlického augustiniánského kláštera, aby od roku 1931 natrvalo zakotvily
v objektu domažlického Chodského hradu. Zatímco v samotných počátcích existence muzea převládala archeologie a historie, postupně získávala dominanci, a to zejména
na základě poptávky návštěvníků regionu, národopisná
témata. Nutno podotknout, že v kontextu doby byly jednotlivé představované disciplíny patřičně deformovány
a idealizovány. Postupně se z původně městského muzea
stává muzeum regionální, jehož pravidla fungování byla
poprvé přesně definována zřizovací listinou v roce 1955,
později se muzeum stává institucí okresní, aby se od roku
2003 stalo součástí krajské infrastruktury (kultura a cestovní ruch), přičemž pole působnosti muzea je nadále lokalizováno na oblast okresu Domažlice.
Muzeum Chodska v Domažlicích v současné době disponuje dvěma pracovišti, a to pracovištěm v domažlickém Chodském hradu (Chodské náměstí 96) a v prostorách objektu Muzea Jindřicha Jindřicha (Husova 61). Oba
objekty disponují provozními i odbornými pracovišti
i expozicemi (stálými i krátkodobými). Součástí objektu
Muzea J. Jindřicha je i Galerie bratří Špillarů – původně
samostatný objekt v prostorách trhanovského zámku,

od roku 1996 sídlící na adrese Msgre. B. Staška 265 (objekt ČSSZ). Od roku 2016 byl počet objektů z úsporných
důvodů redukován a Galerie bratří Špillarů zakotvila
v prostorách Muzea J. Jindřicha.
Mgr. Josef Nejdl
Ředitel Muzea Chodska V Domažlicích, p. o.
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