Spolek rodáků a přátel
Chodska a Pošumaví – Psohlavci v Praze

XXVII. ročník, 2021

VÝROČNÍ JEDNÁNÍ PRAŽSKÝCH CHODŮ
Nově zvolený výbor:
Dr. Václav Kupilík, MIM –
předseda (statutární orgán)
Dr. Ing. Rostislav Panoš –
místopředseda
Marie Šilhanová – zapisovatelka
ka
Jaroslava Kučerová – pokladníí
Jan Narovec – člen

ne 9. září se v historických prostorách restauračního zařízení U sv. Ludmily na Náměstí míru v Praze uskutečnila
výroční členská schůze Spolku rodáků a přátel Chodska
a Pošumaví – Psohlavci v Praze. V bohatém programu byl zvolen na další čtyřleté období výbor a ten volbou potvrdil své stávající funkce z předešlého volebního období. Proběhla i volba
revizní komise. Jedním z bodů jednání bylo také udělení titulu „Zasloužilý člen“ (o tom pojednáváme samostatně na str. 2)
i rozhodnutí o konání jubilejního 85. Pošumavského věnečku
20. listopadu 2021. Ze Zprávy o činnosti výboru, přednesené
předsedou V. Kupilíkem vybíráme:
„Když jsme se před téměř 2 léty rozcházeli z výroční schůze
a těšili se na blížící se 84. Pošumavský věneček, nikdo z nás
netušil, jak těžké období nás čeká. Měli jsme přitom obrovské
štěstí, že jsme mohli v únoru 2020 uspořádat bez problémů Pošumavský věneček, který podle slov účinkujících i hostů patřil
mezi nejvydařenější.
Pak následovala dlouhá doba kulturního i společenského temna, zapřičiněná koronavirovou krizí. Nebylo možno řádně prová-

D

dět spolkovou činnost. Přesto jsme vydali náš spolkový Zpravodaj, ve kterém jsme informovali členskou základnu o naší, byť
omezené činnosti. Nechali jsme zhotovit pamětní stuhy na historické prapory, přinášené při slavnostním zahájení Pošumavských
věnečků. Měli jsme v úmyslu udělit je při 85. Věnečku, byť termín
jeho konání byl nejistý. V srpnu loňského roku, kdy koronavirová
epidemie na čas zeslábla, se nám podařilo udělit stuhu na historický prapor Spolku dobrovolných hasičů Tlumačov, kteří oslavili
100 let své existence. O této, na Chodsku významné události, jsme podrobně informovali
v našem minulém Zpravodaji.
V řádném termínu nebylo možno ze závažných epidemiologických důvodů svolat valnou
hromadu, výbor řešil své věci formou e-mailové korespondence i telefonicky a v prosinci jsme jednali v rest. zařízení U sv. Ludmily,
v červnu jsme se sešli na výborové schůzi
v Národním domě na Vinohradech…“
Po oficiální části schůze přišla na řadu, jako
každoročně, oblíbená volná zábava, při které
bylo podáno tradiční občerstvení od gastronomické firmy STENA čestného člena spolku Jana Naidra. Pak ještě dlouho zněly dudy
a zpívaly se chodské písničky. Bylo to pravé
krajanské setkání se vším všudy.
Foto: Mgr. Olga Panošová

Pozvánka na „Kozinovy slzy“
J
ednatel Domažlických městských lesů spol. s r. o. Ing. Jan
Benda (na snímku vlevo) pozval v červenci k návštěvě a prohlídce nového domažlického pivovaru předsedu našeho krajanského spolku Dr. Václava Kupilíka, MIM. Pivo se v Domažlicích
vaří od roku 1341. Hlavně v poválečných desetiletích si toto pivo,
často lidově přezdívané „Kozinovy slzy“, získalo velikou oblibu
a zásobovaly se jím hospody a restaurace nejen ve městě, ale
i v širokém kraji. V polistopadových časech byl pivovar zlikvidován a na jeho místě vznikl supermarket. Až loni se podařilo alespoň částečně obnovit slávu domažlického pivovarnictví a otevřít
menší pivovar po vzoru soukromých malých pivovarů. Přešel
do správy Domažlických městských lesů a jeho ředitelem se stal
náš člen, přítel Jan Benda. Pozval pražské Chody k ochutnávce místních chmelových speciálů s možností posedět například
u oběda v příjemném pivovarském prostředí při chodské muzice
a samozřejmě, ještě předtím se na místě seznámit krátkou exkurzí
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s výrobou tamního moku. Výbor se bude touto lákavou nabídkou
zabývat a při případném spolkovém zájezdu na Chodsko členové
spolku do pivovaru určitě zavítají.
■ ■ ■
Kulturní centrum – Pivovar Domažlice letos v září zvítězilo
v prestižní soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2020 v kategorii Rekonstrukce budov. „Vnímám to jako obrovské zadostiučinění, jako ocenění více než desetileté práce. V roce 2012
byla realizována mezinárodní architektonická soutěž, které se
zúčastnily ateliéry z pěti zemí. Od začátku jsme měli ambice,
aby vznikla stavba, která bude mít nejen funkci užitkovou jako
zázemí pro kulturně – vzdělávací centrum, knihovnu, komunitní
centrum, výstavní prostory, ale zároveň nám šlo i o to, abychom
obnovili tradici vaření piva v Domažlicích, která byla přerušena
v roce 1996,“ dodává domažlický starosta Dr. Zdeněk Novák.
Foto: Mgr. Lucie Odehnalová

Dvojí životní jubileum
P
řed nedávnem oslavila své kulaté narozeniny i zlatou svatbu dlouholetá členka našeho
spolku Marie Šilhanová z Nové vsi. Na letošní výroční schůzi byla znovu zvolena do výboru, kde zastává funkci zapisovatelky a průběžně přebírá i některé dílčí ekonomické úkoly,
včetně provádění daňových přiznání spolku. Málokdo z nezasvěcených však ví, že společně
se svým manželem Václavem věnují po dlouhá léta do tomboly na Pošumavských věnečcích
1. cenu – vykrmeného čuníka ze svého velkochovu. Maruška patří mezi nejobětavější a nejspolehlivější členy našeho krajanského spolku a má osobní zásluhu na udržení chodských
tradic a folkloru v našem hlavním městě. K dvojímu jubileu jí byl na letošní výroční členské
schůzi udělen titul Zasloužilý člen. Srdečně blahopřejeme!!!
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Nové CD Canzonetty
pokřtěné o chodských slavnostech

Ze slavnostního křtu nového CD Canzonetty
na pódiu na náměstí u brány během letošních
Chodských slavností.

o dlouhých diskusích organizátorů o podobě Chodských
slavností se letos svátek folkloru a dechových hudeb v Domažlicích přece jen uskutečnil. A hned dodejme, že se i vydařil. Přispělo k tomu nejen příjemné slunečné počasí, ale hlavně rozumná míra kulturních pořadů, soustředěných jen na jednom pódiu (na náměstí u brány) a rozmístění prodejních stánků
na náměstí (nikoliv i v okolních ulicích, jako jiná léta).

ného tvaru „bul“. Bulácká řeč fascinuje milovníky Chodska stejně jako chodské kroje, keramika, obrázky na skle nebo chodská
písnička. S tou se pojí do obzvlášť působivé dvojice.
Při slavnostním zahájení Pošumavských věnečků zní z pódia
v podání Canzonetty krásná píseň autorů J. Š. Baar – J. Jindřich
s názvem Bulačina. Ta si svým silným vlasteneckým vyznáním
k chodskému kraji podmanila mnoho posluchačů a stala se
dokonce neoficiální chodskou hymnou. Není proto divu, že je
po ní pojmenováno celé CD a píseň je na něm zařazena hned
na úvod. Na hudebním nosiči je celkem 28 skladeb.
Canzonetta se svojí Bulačinou vystoupí i při letošním slavnostním zahájení Českého národního plesu – jubilejního 85. Pošumavského věnečku. Nové CD bude také v plesové tombole
a zájemci si je budou moci koupit i během samotného plesu
v prostorách před Majakovského sálem.
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Nové CD Úhlavanky

Pošumavská dechovka Úhlavanka, která má mnoho svých
příznivců i mezi účastníky Pošumavských věnečků, vydala
své 4. CD. První se zrodilo již roku 2015, další v roce 2019
a třetí následovalo hned roku 2020. Nejnovější CD, které bylo
ve výrobě ještě v době
uzávěrky tohoto čísla,
pošumavská dechovka Úhlavanka
je věnováno „sedmpod vedením jubilanta kapelníka Jana Červeného
desátníkovi“ kapelníkovi Janu Červenému
Kdo hraje a zpívá rád
s muzikou je kamarád
k jeho krásnému jua tak se mu dobře slaví
let sedmdesát.
bileu. Můžete na něm
Sedmdesátku
ber jak pohádku
slyšet známé interprety
ve které se Honza málem
stal králem kapelníků.
české dechovky – zpěváky Ivanu Zbořilovou,
zpívají: Bára Čížková, Ivana Zbořilová, Jan Šimůnek, Jan Červený, Jiří Škvára
sólisté: Martin Chodl (trubka), Martin Šašek (tenor)
Jana Šimůnka, Jiřího
Škváru, Báru Čížkovou
a další. Nové CD si budou moci zájemci koupit během jubilejního 85. Pošumavského věnečku, kde bude oblíbená dechová hudba hrát v hlavním
Majakovského sále Národního domu.

SEDMDESÁTKA

Sobota 14. srpna patřila především folkloru. Na pódiu se vystřídaly všechny významné chodské národopisné soubory a pěvecké sbory. Celodenní kulturní program odstartoval dopoledním
pořadem BULAČINA v režii Jana a Olgy Holoubkových. Patřil
především chodskému pěveckému dívčímu sboru Canzonetta,
který během jeden a půl hodinového programu představil řadu
písní v úpravě hudebního skladatele a národopisce Jindřicha Jindřicha. Všechny písně byly z nového CD s názvem BULAČINA,
které na pódiu pokřtila chodská legenda a nestor dudáků, devadesátiletý Antonín Konrády. Spolu s ním byl kmotrem nového CD
také předseda našeho Spolku rodáků a přátel Chodska a Pošumaví – Psohlavci v Praze Dr. Václav Kupilík, MIM.
Proč dala Canzonetta svému novému CD název BULAČINA?
Podle profesora Dr. Viktora Viktory, CSc. dostalo chodské nářečí
svůj název bulačina podle charakteristického používání sloves-

„

“

AB music recording
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Obrazová vzpomínka
na Český národní ples
84. Pošumavský věneček
foto: Jiří HALFAR
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590 let od bitvy u Domažlic
ražská mincovna letos vydala v limitované edici stříbrnou
investiční minci Bitva u Domažlic. Grafickým ztvárněním
byl pověřen renomovaný akademický sochař Zbyněk Fojtů.
Medaile o ryzosti 10 oz je dodávána ve stylové etuji.
Bitva u Domažlic (1431) je na Chodsku připomínána monumentálním kalichem na Baldově a Glorietem ve tvaru klobouku
u Spáňova, který podle pověsti na místě ztratil při útěku před
husity kardinál Cesarini. Z nedalekých vesnic dolního Chodska
však k němu nevede žádná směrová informační tabule a kromě žluté turistické značky nenajdete žádnou zřetelnou upoutávku. Chce se nám věřit, že jde o pouhé nedocenění významu samotného místa ze strany odpovědných složek. Snad se
brzy dočkáme i zde důstojného značení, které dovede turisty
i zájemce o historii regionu, která na čas poznamenala dění
ve střední Evropě, na správné místo.
/vk/

P

Akademický sochař Fojtů při tvorbě pamětní mince

Rub a líc
pamětní mince.

Mince je dodávána v dřevěné etuji.
M

Gloriet Klobouk nedaleko Spáňova připomíná známou epizodu z Bitvy u Domažlic.
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PŘÁTELSTVÍ AŽ ZA HROB
Hrobka předsedovi Folklorního sdružení ČR vznikla z iniciativy pražských Chodů
polovině letošního dubna zavítali předseda Václav Kupilík
a místopředseda Rostislav Panoš na Valašsko do Zubří k hrobu dlouholetého předsedy Folklorního sdružení České republiky Zdeňka Pšenicy.
Na místě samotném na ně však čekalo
nemilé překvapení. Místo, kde byl přítel
pražských Chodů před téměř dvěma
roky pochován, bylo v neutěšeném
stavu. Hrob byl bez obrubníku jen s navršenou zeminou a dřevěným křížem.
Toto smutné zjištění přivedlo předsedu V. Kupilíka k rozhodnutí uspořádat finanční sbírku, ze které by se
zaplatilo vybudování důstojné hrobky
člověku, který pro český folklor žil
Hrob Z. Pšenicy, jak jej
i zemřel v pouhých 55 letech. Bylo shledal předala a místozřejmé, že se nelze spolehnout na va- předseda našeho spolku
letos v dubnu.
lašské ani hanácké spolky a folklorní
instituce, které k současnému stavu hrobu zachovaly nevšímavé
stanovisko. Proto se výbor našeho chodského spolku po informaci předsedy a místopředsedy rozhodl situaci napravit. O součinnost byly požádány i další osoby. Předseda Mezinárodní
nevládní organizace Všeslovanský výbor JUDr. Zdeněk Opatřil
po konzultaci s naším předsedou a z podnětu pražských Chodů svolal 26. května do Galerie P. Vašáta skupinu přátel Zdeňka
Pšenicy, kteří vytvořili přípravný výbor pro zhotovení náhrobku
dlouholetému předsedovi FoS ČR – nejvýznamnější folklorní
osobnosti uplynulých desetiletí.
Do července (po pouhých třech měsících od návštěvy našeho
předsedy a místopředsedy na hřbitově v Zubří) se sešlo na účtu,
ze kterého bude financován hrob Z. Pšenicy od přátel a institucí
dostatek finančních prostředků na vybudování důstojného náhrobku. Přispěl i náš krajanský spolek.
V neděli 10. října se uskutečnilo setkání iniciátorů vzniku náhrobku, realizátorů této myšlenky a významných osobností regionu
u nového hrobu na hřbitově v Zubří. K přítomným promluvil předseda Všeslovanského výboru Z. Opatřil, který mimo jiné osobně
poděkoval jménem všech přítomných předsedovi našeho krajanského spolku Václavu Kupilíkovi za to, že inicioval a dovedl do konce celou akci i všem, kteří ke vzniku hrobky přispěli. „Někdy se
o lidech říká, že jejich láska byla až za hrob. A já dnes mohu říci:
Naše přátelství k tobě, Zdeňku, bylo až za hrob,“ uvedl na závěr.
/v/

V

Předseda FoS ČR Zdeněk Pšenica (vlevo) na pódiu při slavnostním
zahájení tradičního Pošumavského věnečku.

Výbor pro zhotovení náhrobku dlouholetého předsedy FoS ČR Zdeňka
Pšenicy při ustavujícím jednání v Galerii P. Vašáta v Praze na Smíchově
dne 23. května 2021. Zleva: Dr. Zdeněk Opatřil, předseda Mezinárodní nevládní organizace Všeslovanský výbor, Felix Slováček, hudebník,
Dr. Petr Vašát, galerista, Ing. Jarmila Mrnuštíková, generální sekretář IOV,
Hana Pšenicová, dcera Zdeňka Pšenicy, Dr. Václav Kupilík, předseda
Spolku rodáků a přátel Chodska a Pošumaví v Praze – iniciátor celé akce.

Kytice jako malé poděkování
za vše, co pro náš krajanský
spolek Zdeněk Pšenica vykonal.
„Pražští Chodové dělají pro propagaci Chodska mnohdy více, než
sami Chodové na Chodsku,“ říkal často předseda FoS ČR Z. Pšenica.
Na snímku vlevo ve valašském kroji spolu se senátory Vilímcem a Bratským v salonku Národního domu během Pošumavského věnečku.

Konečná podoba nového hrobu.
Důstojné místo posledního odpočinu velkého českého folkloristy a přítele pražských Chodů.
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NÁRODNÍ DŮM
v Praze na Vinohradech
(metro Náměstí Míru)

20. listopadu 2021 od 19.30 do 01.00 hod.

ČESKÝ NÁRODNÍ PLES
jubilejní

85. POŠUMAVSKÝ VĚNEČEK

Záštitu nad akcí převzal ministr kultury ČR.
V bohatém programu, plném folkloru, dechové i taneční
hudby se představí: Dechová hudba ÚHLAVANKA z Klatov µ Chodský soubor
MRÁKOV µ Dětský folklorní soubor MRÁČEK µ Ženský pěvecký sbor
CANZONETTA µ V okénku hostů vystoupí Hanáci z Prahy.
Ples, který začíná průvodem krojovaných účastníků a učinkujících,
je nejstarší akcí svého druhu v Praze.
Cena vstupného 350 Kč. BOHATÁ TOMBOLA
(Změna programu vyhrazena)

Vstupenky jsou v předprodeji od 5. 10. 2021 každé úterý a čtvrtek
od 16 do 18 hod. v Národním domě na Vinohradech. (kromě 5. 10. a 4. 11.)
rezervace tel.: 606 746 934

www.

Vstup možný jen při respektování aktuálních
epidemiologických nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR.

chodo
vevpra
ze.cz
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