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          DOBRŠSKÁ  BRÁNA  DO SVĚTA  HUDBY  SE  OTEVŘELA  POTŘETÍ.........           
 
Reportáž Michala Sýkory / JazzPort.cz / srpen 2019 
 
Třetí ročník dramaturgicky originálního festivalu Dobršská brána 
na nádvoří místního zámku a v blízkém kostelíku byl neobyčejně 
vydařenou přehlídkou soudobé hudby zejména zpěvu bez 
žánrového zařazení 31 vystupujících z 11 zemí v 10 kapelách. 
Muzikanti zcela volně kombinovali ve svých improvizacích 
prvky lidové a etnické hudby s jazzem a komorní hudbou. 
    
Na úvod prvního dne festivalu vystoupila na zámeckém 
nádvoří Milli Janatková s klávesistou Markem Novotným           
a bubeníkem Petrem Nohavicou. Milé trio, osobitá zpěvačka 
v krásných vlastnoručně navržených a ušitých šatech zaujala 
první diváky staročeskými (výbornou „Hospodine pomiluj ny“)   
a latinskými písněmi s nápaditým doprovodem kláves a bicích.  
    
Druhou vystupující byla zpívající pianistka a skladatelka Beata 
Hlavenková, která představila zejména svoje písně, zhudebněné 
básně z připravovaného alba Sně, které vyjde v říjnu. Při svém 
působivém a publikem vřele přijatém vystoupení se nenechala 
rozrušit sekačkou trávy ze sousedství zámku, ani průjezdem 
traktoru hned vedle hlediště. 
    
První koncert v útulném kostelíku Zvěstování Páně zahájila 
Japonka Karin Nakagawa tichým zpěvem z přilehlé kaple. Bosa 
za stále intenzivnějšího zpěvu pomalu přicházela mezi lavicemi 
kostela před oltář ke svému tradičnímu japonskému 25-
strunnému nástroji koto, který rozezvučela virtuózním způsobem 
do překrásných variací ovlivněných západní i východní hudbou, 
samozřejmě také tradiční japonskou hudbou. Mimořádně 
působivé vystoupení neovlivnilo opakované delší ladění kota 
posunem kobylek pro jednotlivé struny. Skvělá akustika kostela 
pomohla úžasné Karin Nakagawě při jejích improvizacích          
v jejím poslání, šíření podstaty japonské duše a dědictví do 
celého světa. Opravdu velmi silný hudební zážitek!  
    
Poslední páteční vystoupení, Dowland Project, přivedlo do 
dobršského kostela významného anglického tenoristu, bývalého 
vůdčího člena proslulého Hilliard Ensemble Johna Pottera, 
španělského loutnistu Ariela Abramoviche a slovenského 
houslistu Miloše Valenta. John Potter si dal za cíl 
zprostředkovat divákům podstatu renesanční písně z pohledu 
moderního umělce, což se mu bezpochyby podařilo. Poklidné, 
velmi dojemné vystoupení třech skvělých interpretů představilo   
i skladby anglických autorů 20. století a na závěr od Miloše 
Valenta doporučený přídavek od Stinga. Velmi důstojné 
zakončení prvního festivalového večera! 
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Druhý den festivalu zahájila vernisáž výstav čtyř pražských 
malířů Romana Trabury, Šárky Růžičkové Zadákové, Aleše 
Růžičky a Ondřeje Malečka v zámecké galerii CoCo. 
     
Sobotní hudební přehlídku zahájila světová premiéra, 
český HLASkontraBAS Oktet,jedinečné těleso složené z předních 
českých hudebníků v sestavě čtyř ženských hlasů (Ridina 
Ahmedová, Alice Bauer, Mirka Novak a Markéta Zdeňková)       
a čtyř kontrabasů (Petr Tichý, Ondřej Štajnochr, Robert 
Balcar, Petr Mikeš). Originální dynamické kompozice, neobvyklé 
aranže, acapella improvizace v unikátním nástrojovém obsazení 
přinesly výborný hudební zážitek.  

     
Vystoupení německého trumpetisty Matthiase Schriefla               
 a klávesisty Simona Rummela začalo na malém podiu pod širým 
nebem u kaple sv. Jana. Povedená parodie na nejrůznější témata 
počínaje německou renesanční písní a rannými pijáckými písněmi až 
po barokní Madrigales, chorály různých stylů, taneční skladby od 
Ludwiga van Beethovena a alpské jodely. Matthias Schriefl přitom 
střídal trubku, křídlovku, heligon, alpský roh. Rozveselení diváci 
pomohly přenést všechny hudební nástroje do kostela na závěrečnou, 
poklidnější část jejich vystoupení. Zajímavé zpestření neobyčejného    
festivalu.  
     
Vynikající norské vokální Trio Mediæval ve složení Anna Maria 
Friman, Linn Andrea Fuglseth a Jorunn Lovise Husan, výborně 
doplněné jazzovým trumpetistou Arve Henriksenem, představilo 
v dobršském kostele projekt Rimúr, který obsahuje středověkou, 
improvizovanou a lidovou hudbu z Islandu, Švédska a Norska           
v jejich vlastním aranžmá. Arve Henriksen mistrovsky využíval 
trubky k jemnému doprovodu tria a vlastním líbezným improvizacím. 
Velmi působivá hudba umocněná sakrálním prostorem nadchla 
přeplněný kostelík!  
 

Poslední tři kapely sobotního programu Dobršské brány předvedly na 
zámeckém nádvoří finále festivalu. 
 
Nejprve multižánrová zpěvačka Marta Kloučková vystoupila se 
svým kvartetem ve složení: Vít Křišťan – klávesy, David 
Dorůžka – kytara, Jan Fečo – basa, Marek Urbánek – bicí. 
Výborný jazzový kvartet velmi dobře podporoval vůdčí zpěvačku při 
interpretaci většinou jejích vlastních skladeb. Na níže uvedeném 
video záznamu poznáte jejich osobité kouzlo. Velmi dobré naladění 
diváků na poslední dvě zahraniční kapely.  
     
Elegantní maďarská zpěvačka a herečka Zsuzsanna Varkonyi se 
představila na zámeckém podiu v triu se zajímavě rockově hrajícím 
kytaristou Csaba Palotaiem a francouzským basistou Sebastiene 
Gastinem. Zsuzsanna Varkonyi často se svým akordeonem 
předvedla velmi pěknou sérii maďarských, karpatských, cikánských    
i francouzských písní v originálním podání nezvyklého tria. 
 
Závěrečné číslo pestrého festivalového programu, Trio Reijseger 
Fraanje Sylla, bylo opravdovým vyvrcholením dvoudenního 
maratónu deseti festivalových koncertů. Hlavní postavou tria byl 
bravůrní holandský violoncellista Ernst Reijseger, který ani moc 
nepotřeboval smyčec, protože většinu vystoupení hrál s velkým 
zápalem na violoncello jako na kytaru. Skvěle mu ve strhujících 
improvizacích sekundoval jeho letitý spoluhráč Harmen Fraanje na 
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klavír. Živelnost tria ještě povyšoval senegalský zpěvák,  
perkusista Mola Sylla hrající na tradiční africké nástroje jako mbira, 
kongoma, xalam a kalimba. Skvělá syntéza evropské a africké hudby 
byla odměněna ovacemi nadšeného publika! 
     
Dobršská brána 2019 předčila výrazně moje očekávání. Skvělá 
dramaturgie přivedla do Dobrše velmi reprezentativní řadu českých a 
v Evropě žijících zahraničních interpretů soudobé hudby, zejména 
zpěvu, kteří přesvědčivě předvedli svoje umění. Vysoce přátelská až 
rodinná atmosféra festivalu v malebné vesničce v šumavském podlesí 
zvýraznila celkový dojem. Těším se za rok na shledanou v Dobrši. 
 
Foto © Michal Sýkora 

 
  Dobrš bylo (Dobršská brána 2019)        .......                               Aneta Kohoutová...              
 
Moje předsevzetí letošní festivalové sezóny 
bylo jasné. Chci někam, kde jsem ještě nikdy 
nebyla. Pryč ze svojí bubliny. Ideálně na malý 
festival s netradičním line-upem, buď v horách 
nebo u vody. Výběr se tím dramaticky zúžil a 
závěrečnou filtrací protekla pouze jedna událost 
– Dobršská brána. 
Google mapy po delším pátrání zabodly svoji 
červenou tečku do jihočeského kraje. Doba 
dojezdu 3 hodin 7 minut. Pocitová teplota 15 
stupňů. Dobrš je vesnice, která by si zasloužila 
minimálně jeden díl Cestománie. Říkalo by se 
tam něco o malebné vísce ukryté před okolním 
světem bohatým lesním porostem a prudkým 
stoupáním plným ostrých zatáček, na jehož 
konci se nachází živoucí skanzen vesnického 
svérázu. 
 
DEVADESÁTILETÁ ŽENA JAPONSKOU LODÍ 
Na návsi pod koly nově přijíždějících aut rejdí děti, psi i koťata. Na takový rozruch tu nejsou zvyklí. Akreditační centrum, 
prodej lístků a info je malý stánek pod májkou s pentlemi vlajícími ve větru, parkoviště pak velkorysá plocha mezi 
kravínem a kupou hnoje. Místo pro stany je na louce o kousek výš s nejkrásnějším výhledem do kraje. Pro základní 
orientaci po festivalovém areálu = vesnici je třeba osvojit si pohyb v trojúhelníku zámek – hospoda – kostel. Vše je od 
sebe vzdálené zhruba 100 metrů, takže se adaptuji poměrně rychle. 
Každý rok nese festival určité téma. Loni to byly „dřevěné nástroje“, letos „hlas“. Témata Dobršské brány jsou přímočará 
a navýsost čitelná a poskytují možnost odpoutat se od jakéhokoliv žánru či kultury. Mezinárodní festival soudobé hudby 
tak renesanční bránou na nádvoří zámku, kde je hlavní podium, i kostelem Zvěstování Panny Marie přináší tóny 
kombinující jazz, folklór a komorní hudbu. Mísení tradice s novými prvky představuje dramaturgickou cestu, kterou se tu 
nekompromisně vydávají. Na žánrovou rozmanitost překračující hranice států i kontinentů se těším nejvíc. Nakonec se ten 
„střet“ kultur odehrává na daleko lokálnější úrovni, než jsem čekala, třeba když ladění Tria Mili Janatkové doprovází husí 
kejhání nebo když zlomyslný soused přeruší páteční koncert Beaty Hlavenkové velkolepým průjezdem traktoru. „Tak si 
zatím jen něco preluduj, on za chvíli přestane,“ doporučuje jeden z organizátorů. Hudba nakonec zvítězí, stroje jdou spát   
a vokál Hlavenkové s texty Bohuslava Reynka vstupuje do ovzduší končícího odpoledne s nenuceností a vyrovnaností, 
jakou nachází posluchači polehávající na trávě pod stíny stromů na zámeckém nádvoří. 
Jiní obyvatelé Dobrše jsou naopak nadšení a přátelští. Víme, u koho hledat klíče od kostela, seznamujeme se s úžasnou 
devadesátiletou dámou, která nechyběla takřka na žádném koncertě, a radost, s jakou si dávala pivo s gulášem v hospodě, 
se dá jen velmi těžko interpretovat. Sedíme blízko sebe v kostelní lavici na vystoupení japonské umělkyně Karin 
Nakagawy, drobné ženy v černozlatém kimonu s dvacetipětistrunným khóto, o kterém láskyplně říká, že je lodí, jež ji nese 
po celém světě. Nakagawa hraje a zpívá s dramaticky asijským projevem písně inspirované temnou švédskou zimou, 
japonské love songy i americké tradicionály. Největší úspěch má ale interaktivní tea picking song, kdy diváky pasuje do 
role mladých japonských dívek na čajové plantáži. Všichni zpíváme část textu, kterou jsem si foneticky přepsala jako 
„čakiličakiličakili nóóó“. Slova ale nebyla důležitá, stačilo nahlas křičet a hodně se usmívat. Stmelující prvek rozbíjí 
tichou kostelní estetiku, beránek Boží udiveně otáčí hlavou. Pod stromem u brány sedí stařík a křičí do noci verše Petra 
Bezruče. Provoz utichá a ulici zase vládnou koťata a fronta na pivo.  
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JEDNÍM SLOVEM 
„Lepší pít víno nežli vodu,“ káže v sobotním 
poobědovém čase tandem Simona Rummela    
a Matthiase Schriefla. Ve stínu staré zvonice 
rozjíždí duo hippie kejklířů směsici německých 
lidových písní v aranžmá středověkého 
rokenrolu. Uprostřed koncertu přichází 
nečekaný návrh: „Nechcete se přesunout na 
zbytek do kostela?“ říká Simon a jen tak 
mimochodem zmiňuje, že v pátek večer 
opravil místní varhany. Nadšené procesí utíká 
poslechnout si, jak budou po dlouhé odmlce 
znít. Samotný charakter místa přímo vybízí     
k pospolité družnosti, kterou si ve svých 
hlavách držíme jako romantickou představu     
o venkovském životě. Díky komorní dimenzi 
akce se znáte s každým návštěvníkem do 
druhého dne, funguje tady mimořádná 
provázanost jednotlivých složek, od diváků přes interprety po mnohdy překračované prostory pódií, místní počasí a náladu 
domácích zvířat. 
Každý se svým vlastní způsobem napojuje na biosféru vesnického konce léta. Sobota i celá událost se blíží do velkého 
finále. Poslední koncert jako by personifikoval pnutí, které charakterizuje Dobršskou bránu. Síla, která k sobě přivádí 
zdánlivě nesouvisející elementy a dává jim prostor se poznat a splynout v harmonii. 
Trio Reijseger Fraanje Sylla propojuje tři brilantní hráče, z nichž každý představuje naprosto odlišnou individualitu, 
taková hudební komedie dell‘arte. Zleva: "Pianista", introvertní postava obrácená k obecenstvu zády, preludující 
vycizelované stupnice naleštěného západního jazzu. "Cellista" coby vysoký energický muž, který za doprovodu nespočtu 
grimas a skřeků neúnavně tlačí na hranice možností svého nástroje a vyluzuje galerii zvuků, táhnoucí skladby k tradici 
free jazzu a avantgardy. A nakonec "Zpěvák" zahalený v tradiční senegalské tunice, třímající nástroje z neopracovaného 
dřeva, primitivní, snad i rituální. Jeho jednoduchý, prostý projev s občasným zábleskem upřímné radosti fascinuje stejně 
jako procítěný hlas se strukturou, jakou má dřevo buše. 
Jak můžou zvuky ze tří tak rozdílných zdrojů splývat v jednotný hudební celek? Velkou roli hraje nejen nesporná 
virtuozita, ale i schopnost otevřeně naslouchat a vzájemný respekt. Něco, s čím dokáže pracovat i samotný festival 
Dobršská Brána. 
 
Reportáž byla převzata z webového portálu www.fullmoonzine.cz  (kráceno)        Foto © Michal Sýkora 

.                                                              P O D Ě K O V Á N Í                                                                       .

●  Mezinárodní hudební festival Dobršská brána 2019 by 
nebylo možné uskutečnit bez finanční podpory různých 
institucí či firem. Poděkování náleží Ministerstvu kultury 
ČR, Jihočeskému kraji, Nadaci Život umělce, společnosti 
ČEPS,a.s., ale také firmám Alva Strakonice s.r.o.               
a Lamivex, s.r.o.. 
Pořadatelé si rovněž váží skutečnosti, že nad festivalem 
opakovaně převzal záštitu pan Karel Schwarzenberg.  
Stejně tak poděkování od organizátorů patří zvláště 
kameramanovi Vladimíru Holomkovi za natočený bohatý 
filmový materiál a Michalovi Hýkovi za jeho sestřih do 
filmového dokumentu.  V této souvislosti míří poděkování      
i za Davidem Vávrou, který se nezištně zhostil úlohy ve 
filmovém propagačním festivalovém spotu.   

 
Festival se neobejde bez moderátora, v tomto případě se role skvěle opět zhostila Michaela Ditrichová. Díky! 
Další poděkování míří též k Jiřímu Dolejšímu za správu festivalového webu, ale též dalších webů, spojených s Dobrší 
(např. galerie CoCo). 
Festival by jistě zdárně neproběhl bez nezištné podpory a práce všech přátel organizátorů i dobrovolníků. I jim patří na 
závěr velké poděkování. 

Za pořadatele festivalu (Sdružení pro obnovu Dobrše,z.s.)  Ivo Kraml a Květa Čulejová 
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  MÍSTO PŮSOBENÍ _ DOBRŠ v roce 2019 již popáté                           Ivo Kraml  )              
     

Sedmá výstavní sezóna v galerii CoCo hostila čtyři 
samostatné projekty z výstavního cyklu, nazvaného již 
tradičně „Místo působení Dobrš 2019“.  
     Nejprve v počátku to v počátku května byla výstava 
francouzského fotografa Francka Alasseura (narozen 1976 
v Lyonu), žijícího a tvořícího již několik let také v ČR. 
Výstava volně navázala na výstavu, kterou měl již v galerii 
se svoji manželkou Marianou Látalovou -Alasseur v roce 
2013. Představil na ní novou fázi projektu fotografií velkého 
formátu, přímo navazující na fotografický projekt Půl 
vteřiny (jediné společné pravidlo – délku expozice). 
Kurátorské role se zhostila Květa Čulejová. 
     První skupinovou výstavou letošní sezóny, otevřenou již 
tradičně při příležitosti dobršská janopavelské pouti byl 
projekt s názvem ,PIJEME HERBICIDY A KOUŘÍME 
SMOG”, sestavený kurátorkou Terezou Špinkovou. Jedná 
se o několik umělců, které spojuje též hudební uskupení 
s názvem „Střešovická kramle“. Jsou jimi Radomír Albl, 
Václav Girsa, Tomáš Hrůza, Tom Kotík, Brian T. Noble, 
Daniel Vlček). Kurátorka m.j. k výstavě uvedla:“ Pijeme 
herbicidy a kouříme smog je výstava, připravovaná v duchu 
synestezie, zároveň má propojit i další témata, paralelně se 
objevující i v hudbě a textech skupiny: katastrofické vize 
budoucnosti, temné stránky lidského chování, strach z 
nejistoty, podivné bytosti se zářícíma očima, hutnou 
atmosféru, prázdné řeky, příšery a špatné svědomí“.      

Soudě podle počtu návštěvníků a jejich ohlasů lze 
konstatovat, že kurátorský záměr byl nanejvýš úspěšně 
naplněn.  Hudební uskupení Střešovická kramle také ve 
stejný den vystoupilo v rámci vernisáže výstavy. v sále 
bývalého hostince U Dražných v Dobrši společně s kapelou 
Whiny Bitches.  
      Též tradičně, v polovině srpna jako již neodmyslitelná 
součást Mezinárodního hudebního festival Dobršská brána 
měla vernisáž výstava s názvem MALEČEK / RŮŽIČKA / 
RŮŽIČKOVÁ-ZADÁKOVÁ / TRABURA s podtitulem 
„Mírně mezi i zcela generační spříznění a průniky čtyř 
ryzích malířů“, tentokrát pod kurátorským vedením Lucie 
Šiklové. Jako malé připomenutí nabízíme krátké profily 
autorů z pera kurátorky. „Ondřej Maleček je milovník 
poezie, příběhů, pohádek, básník vyjadřující se malbou.       
V jeho duši se snoubí intelekt výšek s hloubkami citu a to 
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samé se děje i na jeho obrazech. Přes svoji zdánlivou 
jednoduchost a čitelnost jsou plny symbolických, literárních 
a sémantických odkazů, vtipu i ironické nadsázky „skrz 
slzy“. Pozoruje, zaznamenává, a jeho tvorba tak může být 
interpretována jako svého způsobu deník. Vedle aspektu 
pozorovatele je dalším důležitým aspektem jeho tvorby 
příběh. Napětí mezi tady a teď, pomíjivostí a věčností. Na 
první pohled nekomplikovaným výrazem řeší závažná 
témata. Existenciální otázky klade neexistenciálním 
narativním jazykem. Jako pravověrný romantik se vztahuje 
především ke třem úběžníkům, kterými jsou láska, smrt         
a příroda, a jeho tvorba tak představuje jeden z vrcholů 
našich současných neoromantických tendencí.  Aleš Růžička 

je vyznavač malby. Bezprostředně v samém jejím procesu kloubí její významový a smyslový proud a propojuje apollinskou 
bdělost a racionalitu s živelným, extravagantním a nepředvídatelným dionýským protipólem romantiků, spojeným se 
stavem opojení vzepjetí v divokému tanci fauna nad plátnem. Nezůstává však u energie prvotní čáry, na velké ploše 
působící velkoryse a efektně. Fyzickou expresivitu krotí skrze přítomnost obsahového sdělení a balancuje tak na 
romantické vlně napětí mezi extází a bdělostí, přírodou a člověkem. Jeho velkoformátová zátiší barokního výrazu vedle 
působivého gesta přinášejí stále aktuální téma pomíjivosti, přítomné jak za explicitním motivem Vanitas, tak za pouhou 
květinou, a představují jeden z vrcholů současné exprese a zároveň.  Šárka Růžičková - Zadáková maluje příběh 
osobního života. Malba, jež má výrazný autobiografický akcent, se pro ni stala neformálním deníkem. Osobním, vážným    
a do detailu promyšleným přístupem, jehož bezpodmínečnou součástí je dlouhá příprava a poznámky slovem i náčrtem, 
dodává každodenní obyčejnosti punc exkluzivity. Významné životní scény vypráví ze subjektivní perspektivy, kterou 
charakterizuje typická deformace expresivní figury. Snově zamázdřené figury se pro autorku typickým způsobem potkávají 
s realisticky podanými detaily prostředí. Obrazy tímto setkáním nabývají mimořádné psychologické věrohodnost i účinku, 
propojují minulost se současností a původně osobní sondy nabývají zcela univerzální symbolický rozměr. Roman Trabura 
představuje v rámci české malby nezastupitelný svéráz. Figuralista, expresivní vypravěč, tradicionalista i buřič. Věkem je 
generačně nejblíž Tvrdohlavým, ale v době, kdy tahle generace působila na pražské Akademii, patřil k pražskému 
undergroundu. Svými obrazy reaguje na události světaběhu, a je to reflexe zhusta velmi subjektivní. Doba mu přihrává 
témata, která snad ani by nechtěl, ale obsesivně musí zpracovat. Zpočátku jako snivý malíř horizontů a barokních 
průhledů navozuje arkádické nálady, podtrhnuté vtipem, ironií či jinak vpašovanými znepokojivými momenty. Lyrické 
krajiny však dál doplňuje zneklidňující stafáží, bizarní figury vnášejí do klasické kompozice další obsahy. Duší romantik 
překračuje vzor Caspara Davida Friedricha, být tak zjevným romantikem by neunesl, a naplňuje obrazy ironií              
a groteskou. Nešetří nikoho, ani sebe. Je nekorektní apokalyptik, dává se všanc. A stále zůstává výsostným malířem“. 

      Do dobršské galerie vkročil letos poprvé ve stejném 
termínu díky spolku  Design Cabinet CZ, z. s. a kurátorce 
Květě Čulejové poprvé také design a to ve formě výstavy 
s poněkud tajuplným názvem Rest(y) Novýho (z)boží!  
Jednalo se o výsfavu prací studentů designu, které získaly 
ocenění v soutěži o Národní cenu za studentský design 
Vymysleli ho studenti, kteří považují oficiální pojmenování 
národní soutěže za fádní, neatraktivní, nudné - není prostě 
cool. Studentský design je přeci Boží! A je zbožím k prodeji 
a koupi. Každým rokem se samozřejmě rodí nové produkty, 
tedy zboží (slovo nové taky není cool, proto nový). Soutěž    
o Národní cenu za studentský design probíhá v České 
republice 29 let. Vymyslelo ho Design centrum ČR (v roce 
2007 zrušené), štafetu její organizace převzal spolek 
dobrovolníků Design Cabinet CZ. Soutěž je anonymní           

a profesionálně náročná. Práce hodnotí tři na sobě nezávislé poroty.  Výsledky se v ČR prezentují na výstavách Nový 
(z)boží!, v zahraničí pod názvem New G(o)ods! K vidění bylo nejen v Praze, Brně a Plzni, ale také New Yorku, Londýně, 
Pekingu, Moskvě, Vídni, Mnichově, Berlíně, Miláně, Stockholmu, Madridu, Haagu, Bratislavě, Budapešti, Kielcích, 
Bukurešti, Plovdivu aj. Na výstavách se představují jak studentské vize, tak prototypy a produkty, vždy doprovázené 
plakáty. Na zámku v Dobrši byl k vidění výběr z plakátů, které si studenti v létech 2008 – 2017 zapomněli z výstav 
vyzvednout. Proto Rest(y) (aby to bylo cool).  Každým rokem je některý ze studentů grafického designu autorem vizuální 
komunikace soutěže. V jejím duchu pak vypadají bannery, úvodní výstavní panely, katalogy, diplomy, logotypy a vše, co 
se k soutěži pojí. Na Dobrši se poprvé představily úvodní panely několika ročníků, z nichž je vidět, jakou úroveň a náboj 
soutěž má, a jakou atmosféru grafické zpracování výstav vyvolává.  Poroty rozhodují o udělení titulů Národní cena za 
studentský design, Excelentní studentský design a Dobrý studentský design. Zvláštní ceny udělují rektoři a děkani 
univerzit a vysokých škol, ředitelé muzeí a významných profesionálních institucí.  
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      Posední výstavou v říjnovém termínu měla název 
KOČKOTIŠÍ. Tato společná výstava Jense Asmuse           
a Jana Meleny představila vzájemný dialog nad obrazem, 
ať již malbou nebo grafickým listem. Oba autoři se od sebe 
výrazně vizuálně liší, ale zároveň je spojuje ztvárňování 
tradičních žánrů evropských dějin umění, v případě Asmuse 
zátiší, v případě Meleny ztvárnění zvířete (kočky). Jens 
Asmus je malířem v tom nejklasičtějším slova smyslu. Sedí 
ve svém ateliéru a pozoruje předměty ve svém okolí, 
přičemž se občas podívá z okna ateliéru, tedy dělá přesně to, 
co maluje ve svých obrazech. Je to nekomplikovaný přístup, 
malíř si však uvědomuje, že obrazy jsou zakleté všude 
kolem nás, a je jenom na malíři, aby všednodenní realitu 
zachytil na plátno. Obrazy Jense Asmuse jsou, jak sám říká: 
„altmodisch“ (v českém překladu staromódní či 
konzervativní), nicméně jsou čímsi poctivé a dokáží vybudit 
jejich pozorovatele z letargie všednosti. Jsou to vlastně malé 
barevné oázy, které osvěží mysl a oko. Jan Melena se 
věnuje především grafice a technice linorytu. Grafika je pro 
něj černobílou záležitostí. Ve svých linorytech často 
ztvárňuje kočky v nejrůznějších podobách a situacích. 
Kočka či spíše britský krátkosrstý kocour Franz Ferdinand 
je pro něj avatarem, skrze něj prozkoumává mikrosvět 
zahrady s jeho hmyzími obyvateli. Melena říká: „Zajímají 
mne houby, hmyz, drobní lesní tvorové a v neposlední řadě 
můj britský kocour Franz Ferdinand. Snažím se na v 
přírodním světě dívat tak trochu jeho očima, fascinující jsou 
květy roztodivných rostlin na zahradě, motýli, kteří kolem 
nich létají a drobní tvorové ukrývající se pod jejich listy.“ Oba autory tak spojuje vztah ke svému bezprostřednímu okolí, 
Asmus svým zrakem pátrá po svém interiéru - bytě, a občas vyhlédne z okna. Zatímco Melena prohledává exteriér – 
zahradu a hledá drobné mikrosvěty pod listy rostlin. Jejich tvorba je však v obou případech tichá a kontemplativní: pravé 
„kočkotiší“. Na vernisáž navázal jako doprovodný program koncert kapely Walden v sále bývalého hostince U Dražných 
na dobršské návsi. K slyšení byl lesní noise, mechový punk, lo-fi, zhudebněná poezie. 
      Již sedmá kulturní sezóna v galerie CoCo je minulostí. Těšíme se opět na viděnou ve výstavní sezóně 2020! 

.                                 P O D Ě K O V Á N Í                                               .

● Galerie Coco se i letos těšila laskavé podpoře Jihočeskému kraje z programů Podpora muzeí a galerií a Podpora 
kultury. Další poděkování patří společnosti Elektrostav Strakonice, s.r.o. za realizaci elektrorozvodů a osvětlení 
v prostorách galerie. Specielní poděkování míří ke Kateřině Barabášové a Karlovi Lavírovi, kteří se v letošní výstavní 
sezóně nezištně ujali částečně kurátorské role, z velké části vystavující pro jednotlivé výstavy vybrali a přispěli výrazným 
způsobem i k samotné organizaci výstav.                                                     Ivo Kraml a Květa Čulejová (galerie CoCo) 
 
.           T         E         L         E          G          R          A          F          I         C        K       Y..............          
 
● U příležitosti připomenutí 20.výročí od násilného úmrtí 
Josefa Křešničky vyšel v listopadu 2017 poprvé po dlouhých 
letech od vzniku jeden ze dvou beletristických textů Josefa 
Křešničky s názvem Jiná jména smrti.  V listopadu 2019 jsme 
si připomněli nedožitých 80.narozenin autora. Výstava 
ilustrací ve strakonické Šmidingerově knihovně si klade za cíl 
být skromným připomenutím tohoto významného 
strakonického rodáka. Třicet šest kapitol knihy doprovodila 
stejným počtem ilustrací strakonická rodačka, absolventka 
Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Marcela Vichrová. 
Nezapomeňte navštívit Šmidingerovu knihovnu na hradním 
nádvoří, kde je až do 6.ledna vystaveno 36 originálů ilustrací 
ke 36ti kapitolám knihy a nahlédnout můžete i do knihy 
samotné.  
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● Dne 23.10.2019 proběhla valná hromada Svazku obcí šumavského Podlesí v Česticích, kde bylo rozhodnuto o zrušení 
svazku po skončení doby udržitelnosti dotačních projektů v roce 2021.  

● FOLKLORIKA / paměť staré Šumavy. Pořad České televize v režii R. Šáchové představil příběhy lidí, kteří se starají 
o odkaz našich předků a otvírají své usedlosti, statky a tvrze veřejnosti.  
Anotace k pořadu: „Je potěšující, že ani v současné době není některým lidem lhostejná minulost míst, ke kterým jsou 
vázáni rodinnými kořeny. Díky jejich nadšení a odhodlání vzniklo několik chvályhodných projektů, které lze nejen na 
Šumavě právem považovat za ojedinělé. Do historie těžkého života horalů i tradičních řemesel nechává návštěvníky 
nahlédnout rodina Škáchova, která vlastní nejstarší dům v Nezdicích na Šumavě, kousek od Kašperských Hor. Kdysi tu 
bývala první „ubytovací hospoda“ na cestě z Kašperka do Prahy. Dnes je tu muzeum řemeslné výroby. Jeho název 
Hostinný dům odkazuje na román Karla Klostermanna, který se odehrával v nedalekém Strašíně. Svojšický statkář Jan 
Valenta zase vyklidil starou tvrz, kde každoročně pořádá pouťové výstavy. Na Dobrši se v létě zásluhou místního rodáka 
Iva Kramla koná hudební festival. V původním žihobeckém stavení provozuje Lenka Froulíková galerii výtvarného umění. 
A na šumavském Podlesí včelař Dan Havlík spravuje přes sedmdesát let starý, ručně vyřezávaný, malovaný Machův 
včelín v Krušlově, který je svým jedinečným provedením unikátem nejen v České republice, ale také ve střední Evropě.“.  
Pořad naleznete v archivu na webovém portálu ČT.  
 

.         K N I H Y  Z  R E G I O N U ,  K T E R É  S T O J Í  Z A  P O Z O R N O S T              .

Kniha „Jiná jména smrti“ / Josef Křešnička  
Máme-li hledat nějaký vzkaz autora, mířící aktuálně do dnešních dnů, vypůjčíme si pár jeho slov, napsaných s jistou 
dávkou nadhledu, vážnosti a vtipu zároveň: „Máme-li něčeho dosáhnout, musíme udržovat jistou míru míru, i když 
ozbrojenou myšlenkami vyslovenými i nevyslovenými.“ Právě tvrdohlavost Josefa Křešničky, živená vírou 
v nezastupitelnou roli regionální kultury a podpíraná malými radostmi a úspěchy, jej osvobozovala stejně jako Dona 
Quijota z jeho melancholického myšlení a pronikala do něj novou silou. V těch okamžicích Josef nalézal nový důvod k 
žití, k boji za něco, ke snění, k přesvědčování. To vše zrcadlí a autenticky postihuje právě jeho 
první beletristický text s příznačným názvem Jiná jména smrti, který se po více než pětadvaceti 
letech dočkává svého vydání. Není náhodou, že znalcům regionu, míst kolem Němčic, vesnice, 
kde Josef žil a psal, přijde v nemálo momentech ten text až příliš obrazotvorný, asociativní – 
ano, Josef v něm byl inspirován konkrétními osobami, nechal promluvit jejich charaktery, 
obnažil dennodenní i výjimečné události soužití komunity malé vesnice šumavského Podlesí 
v dobách ne zcela dávných, v socialistických kulisách. Příběh Jiných jmen smrti by mohl nést 
mnoho různých podtitulů. A jeden z nich by byl „z dějin památkové péče let minulých“. Ano, 
takhle to bylo. Chátrající národní kulturní dědictví bylo doprovázeno nezájmem a chátráním 
celé společnosti. Stát se staral jen výběrově a naoko, zásluhy na zachování dědictví předků 
ležely na jednotlivcích. Jak píše Josef Křešnička, nečinné čekání na lepší zítřky bylo tím jiným 
jménem smrti. A píše o věcech aktuálních tehdy i dnes. Umírání krajiny, popírání tradic, 
neúcta k dílu předků jsou jiným jménem smrti i pro nás. Josef také připomíná, jak z toho ven. 
Nemlčet, upozorňovat, propojovat se s podobně smýšlejícími. Občas se i uchýlit ke lsti. Příběh je sice situován do 
autorova kraje – jména Jiřetice, Předslavice, Milodráž, Nahořany, Čekánka, Jakub Bursa jsou všem dosti známá – ale 
mohl by se odehrát kdekoli, kde je ve vsi zámek nebo jiná památka v péči socialistického státu. Pokud na tento kraj ještě 
více zaostříme, vidíme, že autor umisťuje hlavního aktéra příběhu a děj kolem něj do hospody. Sám tam  i chodil a skrze 
příběh i odpovídá na otázku proč.  
Knihu ilustrovala strakonická rodačka, absolventka pražské UMPRUM  Marcela Vichrová. Vydalo v roce 2017 Sdružení 
pro obnovu Dobrše. Knihu lze objednat v sekci „obchod“ na stránkách www.dobrs.cz. Doporučená cena 190,- Kč.  ISBN 
978–80–907040-0-8.  
 
 
Kniha „Toulání za šumavskými sklárnami“  /  Josef Pecka  
Nová kniha profesionálního průvodce Šumavou Josefa Pecky se bude věnovat jedné z 
nejatraktivnějších kapitol historie Šumavy – sklářství. Autor přiblíží historii nejslavnějších 
šumavských skláren, osudy jejich zakladatelů a majitelů. Kniha čtenáře zavede na místa, kde 
sklárny stávaly a kde ještě v terénu zůstaly nějaké stopy. Publikace bude bohatě ilustrovaná 
historickými a současnými snímky. 
Knihu vydalo v roce 2019 nakladatelství Starý most.  192 stran, pevná vazba, formát 
165×240 mm, Doporučená cena 359,- Kč.  ISBN  978-80-7640-008-5 
 
 



 

 

 
Katalog „Místo působení _ Dobrš“  /  Galerie CoCo 
Publikaci s příznačným názvem reflektující 15 let výstavní činnosti v prostorách dobršského 
zámeckého křídla areálu zámku tvrze vydala v těchto dnech galerie CoCo, jejímž zřizovatelem 
je Sdružení pro obnovu Dobrše. Celobarevná publikace o rozsahu cca 140 stran představuje 
téměř 50 autorů a autorek prostřednictvím krátkého profesionálního životopisu, doprovodného 
textu k výstavě a především prostřednictvím autentických fotografií z vernisáží a výstav 
samotných v historických prostorách galerie. Součástí je i prezentace projektu galerie pro 
benátské výtvarné Bienále 2015. Úvodním a závěrečným slovem jej opatřili Ivo Kraml a Květa 
Čulejová.  
Katalog, který byl realizován s laskavou podporou Jihočeského kraje z grantového projektu 
Podpora muzeí a galerií. Lze zakoupit v galerii samotné nebo objednat prostřednictvím e-
mailu: info@galerie-coco.cz. 
Katalog vydalo v r. 2015 Sdružení pro obnovu Dobrše a můžete jej objednat v sekci „obchod“ 
na stránkách www.dobrs.cz. ISBN 978–80–260–9008–3 
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