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    AKORDEON A FOUKACÍ HARMONIKA  ROZEZNĚLY  DOBRŠSKOU BRÁNU . .             
 
Reportáž Michala Sýkory a Michala Kratochvíla | JazzPort.cz | srpen 2020 

Čtvrtý ročník jedinečného, mezinárodního festivalu Dobršská 
brána přinesl do kouzelného prostředí podšumavské vesničky 
Dobrš opět velmi pestrý a přitažlivý hudební program, i když 
musel být díky zdravotním omezením několikrát upraven. 
Velké ocenění patří Ivo Kramlovi a Květě Čulejové, ne-
únavným organizátorům festivalu, za odvahu, vytrvalost, 
pečlivost a velmi zajímavou dramaturgii. 
Celkem 34 umělců ze 6 zemí vystoupilo během dvou dnů na      
4 podiích, většinu koncertů přenášela živě Mall TV. Všechny 
sólisty a skupiny sjednocovalo letošní zaměření na harmoniku, 
kterou jsme si užili v nejrůznějších žánrech a kombinacích 
interpretů. Řada muzikantů dostala v Dobrši první příležitost 
k vystoupení od březnového vyhlášení nouzového stavu, proto 
hráli s mimořádnou chutí a nasazením. 
Lokální bouřky obcházely Dobrš přímo zázračně, proto mohl 
proběhnout páteční program bez deštníků. 
M.K.: Již při prvním setkání s malebnou vesničkou Dobrší mi 
bylo jasné, že tady mi bude fajn. Je to velký zázrak, že se 
festival vůbec uskutečnil a za to, že se tak vyvedl a proběhl 
důstojným způsobem, je opravdu třeba vzdát hold orga-
nizátorům. 
Prvním vystupujícím festivalu byl v překrásně nasvětleném 
kostelíku Vojtech Szabó, slovenský sólový hráč na akordeon. 
Na svůj nový mistrovský nástroj značky PIGINI zahrál 
virtuózně nejen vlastní skladby Song for Julie a Little 5/4 
Samba, věnované své manželce a dceři, ale zejména velmi 
podařené, vlastní aranže známých skladeb např.Black 
Orfeus (Luiz Bonfá), La Valse D´Amelie (Yann Tiersen),          
A Night in Tunisia (Dizzy Gillespie), Minuet a Badinerie          
B minor (J.S. Bach) a další. Každá jeho interpretace byla 
jedinečná díky osobní improvizaci v daném prostředí. Na závěr 
přišlo na řadu i tango nuevo Astora Piazolly v nádherné podobě 
jeho slavných skladeb Oblivion a závěrečné Libertango. 
Velmi působivý začátek v dojemném prostředí Kostela 
Zvěstování Panně Marii. 
M.K.: Hned první koncert mi naznačil, že jsem se ocitl na 
správném místě ve správný čas. Vevnitř krásně zdobený 
kostelík je již sám o sobě velmi malebný, nicméně citlivé 
nasvícení dodalo prostoru ještě větší kouzlo. Atmosféra 
očekávání a natěšení na kvalitní živou hudbu přímo čišela ze 
vzduchu. Vojtech Szabó vystřihl parádní set plný improvizace 
a nádherně tak odstartoval celý festival. 
Charismatická zpěvačka a skladatelka Vesna Cáceres původem z Chorvatska uvedla následně v dobršském kostelíku svůj 
ryze autorský projekt “Le bal des fleurs” (Bál květin). Za doprovodu Jany Bezpalcové – akordeon aJaroslava Friedla – 
kytara naladila Vesna Cáceres přeplněný kostelík svými třemi dojemnými šansonovými písněmi Bleeding Heart, Lístek 
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čaje, Crocus, inspirovanými francouzskou tradicí valse 
musette, na následné baletní vystoupení třech sličných tanečnic 
z Baletní školy Pirueta. Písně se střídaly s baletem, vše navíc 
povýšila video projekce a výstava vlastních obrazů Markéty 
Laštuvkové. Bál květin nás provedl květinovou zahradou 
slunné Francie. 
Opravdu krásný estetický zážitek.  
M.K.: Hudebně mě možná tento projekt tolik neoslovil, 
nicméně magické prostředí kostelu i z tohoto vystoupení 
udělalo výjimečnou událost. Nevím, proč k baletním vsuvkám 
hrála vždy pouze jen reprodukovaná hudba, nicméně i tak se 
jednalo o podmanivý vizuální zážitek, když se v prostoru ladně 
pohybovaly baletky. 
Na otevřené scéně dobršského zámku pod tmavošedou oblohou 
hrozící intenzivní bouřkou spustila mezinárodní kapel-
a Marešová Yasinski RAZAM (tzn. bělorusky „dohromady, 
společně“) nečekaně intenzivní odvaz slovanské worldmusic. 
Velmi energická zpěvačka Iva Marešová rozpálila tempo bez 
okolků, ještě živelnější běloruský akordeonista Aliaksandr 
Yasinski jí sekundoval s nezměrným elánem. Energie se hrnula 
z podia za doprovodu Ilii Chernoklinova – viola, Michaela 
Vašíčka – kytary a Radka Doležala – bicí. Závěrečná strhující 
skladba Harpieještě více nadchla početné publikum, které příliš 
neuklidnil zasloužený přídavek Všude, úplně první společná 
píseň zpěvačky a akordeonisty. 
Skvělá předehra před pátečním avantgardním finále z Finska. 
M.K.: Pořádná změna energie nás čekala při přesunu na hlavní 
stage u zámku. Svou energickou show tam rozjela Iva 
Marešová, nespoutaná diva s úžasným hlasem, energií              
a charismatem, které by jí mohli kdejací světoví frontmani 
závidět. Místy až rockový nářez publikum rozpumpoval. 
Jelikož je Aliaksandr Yasinskipůvodem z Běloruska, nemohl 
nevzpomenout události, které v jeho zemi právě probíhají          
a vyjádřil podporu svému lidu. Nadchnula mě kolektivní 
improvizace kapely s geniálními sóly všech členů a až skoro 
metalové vyvrcholení koncertu. Tohle byla pořádně intenzivní 
show a RAZAM budu určitě i nadále sledovat. 
Poslední páteční vystoupení u zámku mělo dokonalou kulisu: 
totálně zatažená, skoro černá obloha, blesky vpovzdálí nad 
lesem. Na temném podiu rozehrál finský akordeonista Kimmo 

Pohjonen za doprovodu svých dvou šikovných dcer Inky Pohjonen – kytara, elektronika a Saany Pohjonen – bicí svůj 
avantgardní projekt Sensitive Skin. Poklidný úvod rychle přešel do akordeonové bouře povýšené nejrůznějšími 
elektronickými efekty. Extrémně energická a vysoce působivá hudba Kimma Pohjonena spojující folk, jazz, rock, metal 
a avantgardu zasáhla silně všechny nadšené diváky. Přidaly se i zvuky Kronos Quarteta, který hraje na původním 
CD Sensitive Skin. Působivá světla na scéně, kvatro zvukové efekty podtrhly vynikající vrchol páteční Dobršské brány! 

 
Sobotní program festivalu zahájila už dopoledne vernisáž 
výstavy NA VĚCNOST čtyř výtvarníků Marie Blabo-
lilové (1948), Evy Červené (1987), Jonáše Czesané-
ho (1972) a Vladimíra Vély (1980) v Galerii CO CO 
v zámku v Dobrši. Jejich rozdílné přístupy nacházejí 
společný průsečík – ve věcnosti. Psáno bez háčku, ve 
smyslu předmětnosti. Zobrazovaná témata se u všech 
odvíjejí od setkání s obyčejnou věcí, předmětem. Odtud se 
odvíjí tvůrčí proces svým způsobem existenciálního 
uvažování, vedoucí k obrazu. Společenství těchto čtyřech 
autorů tak zaklenulo oblouk mezi společnou věcností        
a věčností. 
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První sobotní koncert nazvaný Akordeon napříč žánry – od 
baroka po modernu odehrálo v kouzelném, dobršském 
kostelíku Check Accordion Trio, trojice mladých českých 
akordeonistů, studujících na Národní hudební akademii 
v Dánsku. Markéta Laštovičková, Marie Čejnová a Michal 
Karban zvládli skvělým způsobem souhru tří akordeonů ve 
velmi pestrém programu obsahujícím jak vlastní skladby 
(např. Simply Happy od Markéty Laštovičkové), tak zejména 
známé skladby J.S. Bacha, A. Vivaldiho, E. Kriega. Velmi 
zajímavé aranžmá vytvořilo Check Accordion Trio  
pro Gotickou Suitu (Léon Boëllmann), skvost francouzské 
varhanní tvorby 19. století. Závěrečné Libertango (Astor 
Piazolla) podtrhlo výborný začátek sobotního festivalového 
programu. 
M.K.: Prostředí kostelíku opět zapůsobilo magicky a nádherná 
klasická i moderní hudba se nesla prostorem. Věřím, že pokud 
se tito mladíci zaměří na vlastní tvorbu, bude na scéně o další 
zajímavé uskupení navíc. Uvádění některých skladeb bylo 
poněkud úsměvné, ale to je spíše otázkou vkusu, hudebně 
opravdu nebylo co vytknout a je vidět, že zvládnou zahrát 
prakticky cokoliv. 
Zajímavé zpestření festivalu připravila u Kaple sv. Jana a Pavla 
svým sólovým programem Eliška Sýkorová, písničkářka          
s pianem a harmonikou. Výhradně vlastní písně o cestách do 
daleka i do sebe, o světle i stínu, o loučení i nacházení 
s nápaditými texty rozezpívala za polojasné oblohy. České texty 
vystřídaly francouzské, oblaka zešedla a spustila první velké 
kapky. Zesilující déšť neodehnaly ani její písně inspirované 
Norskem ani zpívané tamilsky o Indii. Nakonec vzala Eliška 
Sýkorová na pomoc ukulele, ale ani to liják neovlivnilo. 
Přes nepřízeň počasí to byl velmi příjemný recitál na 
energeticky silném místě u zvonice. 
M.K.: Scéna u zvonice opravdu působila jako takové zpestření 
programu festivalu. Nejen oním místem, ale také 
hudbou. Eliška Sýkorová byla velice sympatická a její texty mě 
velmi bavily. Bohužel však (nebo možná bohudík, z důvodu 
přesunu nadcházejícího koncertu do hospody) uprostřed jejího 
vystoupení začala intenzivní průtrž mračen a musel jsem utéci 
se schovat pod střechu nedalekého domu, takže jsem si zbytek 
vystoupení užil jen z dálky. 
Promoklí diváci se při sušení v hostinci U Dražných, 
společenském centru festivalu, dočkali dokonalé organizační 
improvizace. Koncert hlavní hvězdy druhého dne festivalu byl 
operativně přesunut od zámku pod střechu do Hospody              
u Dražných. 
Daniel Mille, slavný francouzský akordeonista, rozehrál 
v útulném sále se svými čtyřmi spoluhráči překrásnou sérií 
argentinského tanga Astora Piazolly, dojemnou pastvu pro uši. 
Tři výborně sehraní violoncellisté Grégoire Korniluk, Paul 
Colomb a Michèle Pierre a známy jazzový basista Diego 
Imbert nejen doprovázeli, ale často v dialogu komunikovali 
s Danielem Mille. Pomalé, velmi procítěné pasáže mezi 
nostalgií a smyslností přecházely do dynamického forte plného 
vášně a zpět, divoké vlny se opakovaně vzedmuly z poklidné 
hladiny. Ze třech violoncellistů vynikal svojí líbeznou hrou 
zejména Grégoire Korniluk. Závěrečné, slavné Libertango 
dorazilo všechny dojaté diváky. Dokonalý hudební, ryze 
akustický zážitek, jasný vrchol celého festivalu! 
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M.K.: Je neuvěřitelné, jak rychle se dá při troše snahy 
zaimprovizovat a přesunout koncert hlavní hvězdy dnešního 
dne do jiného prostoru. Jelikož se celý koncert streamoval, bylo 
nutné zajistit osvětlení a také ozvučení pro televizi. To se vše 
podařilo během rekordně krátké doby a z hospody U Dražných 
se stala nová scéna festivalu, doufám, že ne naposledy, protože 
toto místo rozhodně má nepopiratelný genius loci. I umělci 
vycítili, že se jedná o speciální moment. Publikum jim doslova 
zobalo z ruky a nadšeně aplaudovalo každé vydařené 
interpretaci Piazollových skladeb. Geniální, procítěný, hluboký, 
nadšený, pohlcující a hloubavý. Tak bych charakterizoval tento 
koncert. Nechal jsem se unášet na vlně euforie a Dobršská 
brána pro mě daným koncertem vyvrcholila. 
Moderní jazzový Ondřej Zámečník Quintet obohatil u zámku 
pestrou festivalovou paletu o moderní jazz s akordeonem. 
V sestavě Ondřej Zámečník – akordeon, Marek Kotača – alt 
saxofon, Vít Beneš – elektrická kytara, Vladimir Micenko – 
kontrabas, Adam Sikora – bicí zaujal kvintet zajímavými 
vlastními skladbami Oceánie,Pivní tác, V botě mám 
hada, Offside, které vycházejí z jazzu, obohacené o prvky 
world music. Nezvyklé nástrojové obsazení využil kvintet 
k neobvyklým improvizacím a konverzacím. 
Podařené předposlední číslo festivalového programu. 
M.K.: Musím uznat, že mě mladíci dokázali zaujmout a 
potěšili mě ryze autorskou tvorbou. Dočkali jsme se kvalitních 
instrumentálních výkonů a zajímavých sól od všech 
zúčastněných. Přídavek v podobě free jazzové kompozice byl 
na mě poněkud více abstraktní, než bych uvítal, ale i tak se mi 
koncert líbil a bavil mě. 
Poslední koncert festivalu pod olověným nebem u zámku 
přineslo další žánrovou změnu. Francouzská kapelaCharles 
Pasi Quintet rozehrála svoje pop-rockové písně poněkud 
komerčním stylem. Charles Pasi, mladý zpěvák, s podporou 
spoluhráčů Joseph Champagnon – kytara, Lucien Favreau – 
klávesy, Sébastien Levanneur – baskytara, John Grandcamp 
– bicí zaujal zejména tanečně nadanou část obecenstva. 
M.K.: Ke koncertu Charlese Pasiho nemám příliš co dodat, 
snad jen to, že mi do dramaturgie festivalu vůbec nezapadl         
a popravdě mě tato jednodušší a poněkud prvoplánová muzika 
mnoho nebavila. Byl jsem zmlsaný předchozími hudebními 
zážitky, takže za mě tento koncert byl poněkud navíc. Jak jsem 
však pozoroval publikum, mnoho návštěvníků můj názor 
nesdílelo, a i tento koncert si užili. 
Dobršská brána 2020 byla opět mimořádně podařená. Malebné 
místo, zámek, magický kostelík a kaple, historická hospoda, 
vysoce přátelská až rodinná atmosféra, velmi pestrá paleta 
špičkových koncertů, zkrátka to byl nezapomenutelný hudební 
weekend. 
M.K.: Jsem přímo nadšen, že jsem tento nádherný festival (i 
díky Michalovi) objevil a budu se sem s radostí a chutí vracet i 
v budoucnu. Všechna čest!                    Foto © Michal Sýkora 
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        Dobršská brána 2020: Pánubohu pod okny                                    Jan Starý......              
 
Ondřej Bezr označil „brněnský Trutnov“ za „jednu z mála akcí, které se letos konají“. To je hodně daleko od pravdy. Bez 
velkých festivalů mohly více vyniknout nebo přímo vzniknout četné nové podniky, a to i dost odvážné, bez kompromisů 
vynucených aktuální situací. Mezi ty odvážné patří i pošumavský festiválek Dobršská brána, který si ve čtvrtém ročníku 
dal jako téma harmoniku. 
Propozice dvou dní plných zvuků akordeonu nemusí znít jako ideální program na letní víkend, ve výsledku měla ale akce 
do jakékoli úmornosti daleko. Hodně k tomu přispělo samotné místo. Dobrš je vesnička schovaná mezi lesy a pastvinami 
na kopci nedaleko Strakonic, kudy projedou asi čtyři auta za den. Festival využívá místní kostelík (prastarý a neuvěřitelně 
malebný) a nádvoří zámku s tvrzí. Pár kroků od hlediště kdákají slepice – občas se až podezřele strefovaly do rytmu –, 
vedlejší zemědělská usedlost zas zajistila triumfální průjezd traktoru, kterému kapela jednoduše nemohla konkurovat. 
Nejdřív práce, potom zábava. 

Hlavní lákadlo ale bylo čistě hudební – finský akordeonista Kimmo Pohjonen s projektem Skin, kde ho doprovází jeho 
dvě dcery Inka (kytara, zpěv, elektronika) a Saana (bicí, zpěv). Pohjonen má zvláštní dar tvořit hudbu, která je jak 
přístupná, tak osobitá a progresivní, a živé provedení to jen podtrhlo. Skin fungovali jako lavina, která začínala lyrickými 
ženskými dvojhlasy nebo improvizací plnou rozšířených technik, aby se posléze rozjela do vrstevnaté masy, kde už se 
nedalo rozlišit, jestli pod nosnými šlehy akordeonu zní zefektovaná kytara, harmonikové smyčky nebo samply. 
Příslovečná „punková energie“ zdaleka nepopisuje, jak explozivní tohle vystoupení bylo. Chytlavé rytmy, hrdelní zpěvy    
a burcující melodie fungovaly jako bitevní nápěvy, u kterých se zkrátka nedalo sedět – adekvátní reakcí by byl moshpit 
nebo demolice bouracím kladivem. Z trojice na pódiu byla cítit obdobná energie a souznění, kdy otec Pohjonen v jakémsi 
samurajském úboru soubor vedl, ale bez diktárorských sklonů, a jeho dcery skvěle fungovaly ve svých rolích – Saana       
s poměrně úspornými, ale chytrými a efektivními rytmy, a Inka jako univerzál, který zvládá podkladové beglajty, 
náročnější vybrnkávání i vkusné beaty. 
Vedle Finů dorazila i početná francouzská výprava. Vystoupení kvinteta Daniela Milleho muselo kvůli počasí proběhnout 
čistě akusticky v místní hospodě, improvizované podmínky ale vytvořily silnou atmosféru. Podnik v současnosti funguje 
párkrát do roka a v sálu se nehrálo snad desítky let, takže se jednalo o výjimečnou příležitost – určitě pro hlavního 
organizátora, který má místní kořeny. Mille a spol. představili program věnovaný převážně interpretaci slavného 
skladatele tanga Astora Piazolly. Nečekaně zamyšlený zvuk akordeonu, kontrabasu a tří cell, který si bral z jazzu              
i klasiky, byl skutečně krásný. Časem ale začala být tahle klidná romantika poněkud monotónní. 
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Druhé francouzské kvinteto, tentokrát s foukací harmonikou a zpěvem Charlese Pasiho, se pohybovalo pro změnu v retro 
blues, třetí – české – kvinteto Ondřeje Zámečníka zahrálo standardní jazzový set, procítěné klavírní/akordeonové 
písničkářství Elišky Sýkorové bylo procítěné až moc a doplácelo na texty... Dobršská brána dokáže na jednu stranu dovézt 
extrémně zajímavé projekty, zároveň tu ale jsou vyloženě žánrové věci bez většího přesahu. Nejblíž příjemnému 
překvapení byl nakonec soubor Razam Ivy Marešové a Aliaksandra Yasinského, kde si v energických skladbách               
s balkánským nádechem skvěle rozuměla zejména viola s akordeonem, ale zdařile je doplňovala i kytara s bicími. 
Specifickou roli pak měl hlasitý a hutný kopák, který, dost možná nezáměrně, posouval vyznění blíž hudbám, kde nejde    
o tóny, ale o zvuk. Velmi zábavné byly dokonce i improvizační vsuvky výborně si rozumějících hudebníků, škoda jen 
příliš agresivního zpěvu a slabších textů. 
I s výhradami k dramaturgii může být festival skvělý – protože nejde jen o hudbu, ale skutečně i o svého druhu svátek. 
Posadit se v Dobrši na náves a na chvíli nic neřešit je úžasná očista ducha. A když už člověk vyrazí do jihozápadních 
Čech, má desítky možností na výlety – hrady ve Strakonicích nebo Velharticích, krásná městská centra v Táboře nebo 
Bechyni, selské baroko v Holašovicích a jeho obdoby v každé druhé vesnici, úžasnou tvrz hned v sousední Volyni, 
nedalekou Klostermannovu cestu... 
Na závěr si neodpustím jednu poznámku. Dobršská brána má granty a sponzory. To je dobře, protože oživování pohraničí 
je záslužná věc a vozí (mimo jiné) skutečně výjimečné hudebníky. Ale chtít za dvoudenní festival s deseti vystupujícími 
celkem 1 500 Kč budí otázku, pro koho je akce vlastně určená. Kolik procent tvoří guestlist (ano, tam patřím i já) a kolik 
reálně platilo? Jezdí tam i lidé z okolí? Intuitivně, demokratičtější cena by dala místním větší šanci vyrazit i naslepo           
a seznámit se s něčím novým, případně by se festival klidně mohl zvětšit nad tu stovku přítomných. Buď jak buď, na jihu 
je krásně a Kimmo, Inka a Saana Pohjonenovi zahráli jeden z koncertů roku. 
Reportáž byla převzata z webového portálu www.fullmoonzine.cz                                                Foto © Michal Sýkora 

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

●  Mezinárodní hudební festival Dobršská brána 2020 by nebylo možné uskutečnit bez finanční podpory různých institucí 
či firem. Poděkování náleží Ministerstvu kultury ČR, státnímu fondu kultury ČR, Jihočeskému kraji, Nadaci Život 
umělce, nadaci Český hudební fond., ale také firmě Alva Strakonice s.r.o., ekolo.cz  a Ars Fabrica, s.r.o. 

Pořadatelé si rovněž váží skutečnosti, že nad festivalem 
opakovaně převzal záštitu pan Karel Schwarzenberg.  
Stejně tak poděkování od organizátorů patří Michalovi 
Hýkovi za jeho sestřih do filmového dokumentu.   
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 
 

  MÍSTO PŮSOBENÍ _ DOBRŠ v roce 2020 již pošesté                           Ivo Kraml  )              
     
Sedmá výstavní sezóna v galerii CoCo hostila tři 
samostatné projekty z výstavního cyklu, nazvaného již 
tradičně „Místo působení Dobrš 2020“. Letos poprvé – a 
to také díky omezením a zavřeným galeriím z důvodu 
koronavirové pandemie – byla zprostředkována 
atmosféra vernisáží i výstav samotných prostřednictví 
elektronických médií.   
Nejprve v počátku to v počátku května dostalo prostor 
retrospektivní on-line ohlédnutí za výstavními sezónami 
galerie CoCo 2000 - 2015. Nečekaná situace, způsobená 
koronavirovou pandemií a opatřeními státu, kdy nebylo 
v tomto období možné galerii zpřístupnit veřejnosti a 
realizovat první výstavu v rámci plánovaného výstavního programu 2020, kurátorský tým galerie CoCo  zvolil možnost 
„on-line výstavy“, která je souhrnným retrospektivním ohlédnutím za patnácti výstavními sezónami. Zájemci o výtvarné 
umění tak i v této době moli přijít do kontaktu s výtvarným uměním, seznámit se nejen s výtvarnými díly, sochami, 
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fotografiemi, ale mnohdy i s kurátorskými texty k výstavám. Zároveň se jednalo o jakýsi souhrn výstavní činnosti 
v určitém vývojovém úseku galerie z hlediska kurátorského.  
Prvními dvěma souběžnými výstavami, které byly v již tradičním červnovém termínu realizovány i za přítomnosti diváků, 
byla výstava Tomáš Honz – Martin Žák | Obrazy a sochy a výstava Jordan Tenčev – grafika a keramika, kurátorsky 
vedené Květou Čulejovou. 

Tomáš Honz je nedávným absolventem malby na pražské Akademii výtvarných umění. Studoval ale také na Taipei 
National university of Arts a na The Art Department v USA. Patří k výrazným talentům současné mladé umělecké scény   
a jeho práce ohlašuje narůstající zájem o klasickou malbu u přicházejících generací umělců. Tomáš je dnes známý pro 
schopnost skloubit tradiční malbu se současnými tématy a moderními technologiemi. Chodí malovat ven do plenéru, 
oživuje zapomenutou dovednost a posouvá jí do dnešní doby. Neváhá ale také použít počítač a digitální malbu a pomocí 
toho vytvořit úplně nové výjevy balancující na hraně skutečného.  Jeho obrazy lze popsat jako tiché, citlivé a řemeslně 
dokonale zvládnuté. 

Martin Žák je čerstvým diplomantem ateliéru figurálního 
sochařství Vojtěcha Míči na Pražské AVU. 
Podstatnou součástí Martinovy tvorby je práce se světlem. 
Každý stín musí být ze všech úhlů perfektní. Autor staví na 
principech a zkušenostech z celých dějin sochařství. Rozvážnost 
a promyšlenost střídá dravost a intuitivnost někdy hraničící až    
s psychickým automatismem. V jeho práci se v různých 
poměrech mísí vnější svět s vnitřním, čímž je schopen docílit 
velmi sugestivního a zároveň srozumitelného výstupu. A´t už se 
pustí do čehokoliv, je to vždy opřeno o dokonalé zvládnutí 
sochařského řemesla. Martin totiž věří, že bez toho se v umění 
nelze svobodně vyjádřit. 
Karlovarský malíř, grafik a keramik Jordan Tenčev je 
absolvent Střední průmyslové školy keramické v KV. Ve své 
počáteční tvorbě se věnoval kresbě a grafice. Ve svých dílech 
zachycujících život v socialismu z let 1985 až 1989 velice 
křehkým posunem formy vytvořil burlesku, která má tragický 
děj a tak završil dílo několika generací: dovedl socialistický 
realismus k jeho hořkému konci (výstava v roce 1990              
v Malostranské besedě v Praze). Později se věnuje malbě            
a v současné době také výtvarnému zpracování keramiky, jako 
součásti kompozice obrazu. Experimentuje s technikou 
provedení a tím svoji tvorbu posouvá stále dál. Není cílem, aby 
jeho obrazy byly pouze dekorativní součástí bytu, ale aby 
zachycovaly pomíjivé lyrické okamžiky kolem nás, často            
i tajemnou a skrytou romantiku na první pohled všedního okolí. 
Svými obrazy chce odvést člověka od událostí každodenního 
života k jiným pohledům, které by ho obohatily a naplnily 
nevšedními pocity. 

Vernisáže doprovodil koncertem na kontrabas v sále bývalého hostince U Dražných v Dobrši Petr Tichý. 
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Na věcnost – to byl název výstavy, konané od srpna do října. Pod kurátorským vedením Lucie Šiklové se na ní sešli 
výrazné osobnosti české výtvarné scény. Marie Blabolilová, Eva Červená, Jonáš Czesaný a Vladimír Véla.  Ztišené, 
usebrané společenství těchto čtyřech autorů zaklenulo oblouk mezi společnou věcností a věčností. S háčkem. 
 

Marie Blabolilová (1948), grafička a malířka je na domácí výtvarné scéně skutečná osobnost. Její doménou je grafika      
a práce na linoleu. Ikonografický repertoár se sestává z obyčejných věcí, často jaksi na okraji, a společenstvími, jak sama 
říká, chudáků. Lidskou figuru pro skepsi ze směru, kam se člověk ubírá, opustila. Její věcnost je civilní a lidsky sdělná. 
Eva Červená (1987) působí jako odborná asistentka na pražské AVU. Tato excelentní grafička a malířka inspiračně 
vychází také od obyčejných předmětů, a její existenciální zátiší se současným výtvarným jazykem dotýkají skutečností 
mimo čas. 
Jonáš Czesaný (1972) svoji osobitě expresivní a zároveň intelektuální malbu zakládá na melancholické notě poetiky 
jinotaje. Jeho obrazy se odvíjejí od škály především opět civilistních témat, na něž zaměřuje své pomyslné zvětšovací 
sklo, skrze které si prohlíží a, mnohdy ironicky, reflektuje. 
Vladimír Véla (1980) směřuje k expresivní, vizuálně silné, a ač abstraktní, paradoxně stále předmětnosti. Námětově 
vychází z konkrétních, často zprvu obyčejných situací a předmětů, které během malování dovede až k jejich subtilnímu 
obsahu. Na dřeň, na esenci. 
Kurátorský tým galerie  se rozhodl také při této vernisáži pro jedinečnou možností jejího shlédnutí v rámci doprovodného 
programu Mezinárodního hudebního festivalu Dobršská brána 2020 on-line.  
Již osmá kulturní sezóna v galerie CoCo, tentokrát i s nutnou improvizací, dospěla úspěšně do svého cíle a stala se tak 
minulostí. Budeme doufat opět v setkání ve výstavní sezóně 2021! 

V textu jsou použity výňatky z kurátorských textů k výstavám. 
 

.                                 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 a letos také poprvé podpoře Ministerstva kultury ČR, a to hned ze dvou grantových programů.                

Ivo Kraml a Květa Čulejová (galerie CoCo) 
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.           T         E         L         E          G          R          A          F          I         C        K       Y..............          
 
● Oprava bývalé dobršské hospody U Dražných  zahájena  
První etapou – rekonstrukcí střechy hlavní budovy areálu bývalého hostince U 
Dražných v Dobrši začala obnova této kulturní památky, dominanty zdejší návsi. 
Projekt byl podpořen z Havarijního fondu Ministerstva kultury ČR. Sál hostince se 
stal již místem kulturního dění, když hostil např. jeden u koncertů letošního ročníku 
Mezinárodního hudebního festivalu Dobršská brána. 
.  
● Reportáž české televize Poslední zvonění 
Dobršské zvony a povídání zvoníka pana Luďka Rezka můžete vidět v reportáži Poslední zvonění, kterou odvysílal 
v prosinci pondělní pořad Reportéři ČT. 
Pořad naleznete v archivu na webovém portálu ČT.  
 
● Odešel Jiří T.Kotalík – přítel a obdivovatel Dobrše 
V polovině června t.r.  se naposledy rozloučili s Doc. PhDr. Jiří T. Kotalíkem, CSc. Jeho náhlý 
odchod nejednoho z nás zaskočil. Jiří byl trvalým příznivcem Dobrše, podporovatelem                 
a fanouškem dobršského spolku od jeho samotného založení v roce 1996. Nezištně nejednou 
pomohl radou i jinak při záchraně zdejších památek, nezapomenutelné zůstávají naše setkání při 
sympoziích v sále bývalého hostince U Dražných v Dobrši a nejen tam. Jiří se zájmem sledoval 
náš boj, prohry i úspěchy na poli obnovy dobršských památek. Ale nejen sledoval - mnohdy jej 
aktivně a výrazně podpořil. Díky jemu se ocitla Dobrš a socha Zmrtvýchvstání Krista v knize 
Drobné perly české architektury, jejímž byl spoluautorem.  
Pro Sdružení pro obnovu Dobrše, z.s. zůstane Jiří navždy v paměti uchován jeho podporovatel, 
přítel Dobrše, pro mne pak i jako oblíbený pedagog AVU, a navíc přítel osobní.  
Čest jeho památce!                                                                                             (Ivo Kraml) 
 
 
● Sonda do života spolků v obcích do 3 tis. obyvatel – Dobrš 
Web o kultuře s příznačným názvem mistnikultura.cz zahájil sŕii příspěvků o životě českých moravských spolků právě 
spolkem dobršským. V úvodu se píše: “Česká republika je „kulturním národem“ a má se v tomto ohledu čím pochlubit, 
jeho velká „síla“ tkví v hojném kulturním a uměleckém dění v menších sídlech a obcích. V několika dílech vám budeme 
přinášet příklady toho, jak zanícení dobrovolníci ze všech koutů republiky věnují svůj volný čas právě těmto činnostem ve 
prospěch rozvoje míst, na nichž jim záleží. Dnes vám představíme Dobrš, jihočeskou vesničku v půvabné krajině 
Strakonicka, s necelou čtyřicítkou stálých obyvatel, která patřila v období renesance ke kulturním a společenským 
centrům kraje. O její vzkříšení se zasazuje Sdružení pro obnovu Dobrše,z.s. Předsedovi spolku, architektovi Ivo Kramlovi 
jsme položili několik anketních otázek u příležitosti konání festivalu, který v srpnu i přes nepřízeň letošních okolností 
pořádají.“. S celým textem se můžete seznámit na www.mistnikultura.cz.  
 
● Dobršské pamětní knihy  
Co o nich možná nevíte. Nejstarší z nich, asi nejvzácnější a nejpozoruhodnější - vedená a bohatě 
ilustrovaná barokním kazatelem a dobršským farářem Ondřejem Jakubem Františkem de 
Waldtem, který v Dobrši působil bezmála 42 let. Odborníky někdy nazývaný druhý český 
Komenský, jen zatím téměř neobjevený, byl známý svojí všestranností a nadáním v renesančním 
duchu. O vzácném, uceleném kompletu trojice knih od místních duchovních správců, uchované ve 
Státním oblastním archivu  si můžete přečíst více na  www.ceskearchivy.cz.  
 
● Pěnový Martin a Jeho sladkost 
Jako vzpomínku na období před 70 lety, kdy ve druhé polovině dubna 1950, udeřila v Československu akce s krycím 
názvem K. uveřejnil na Radiou Proglas Miloš Doležal podcast, věnovaný též dlouhodobému dobršskému duchovnímu 
správci P.Martinu F. Víchovi.  
Jak uvádí. M. Doležal uvádí: „Petrin Martin Vích a jezuita Josef Cukr - dva velký borci, kteří své vláčení po nacistických 
a komunistických věznicích snášeli s obdivuhodnou vnitřní silou. Jaká velká posila bylo se s nimi přátelit a naslouchat 
jejich humornému nadhledu“. 
Komunistický aparát akci v tichosti připravoval už od podzimu 1949 a jejím hlavním cílem byla konfiskace církevního 
majetku. Aby postup nic nekomplikovalo, strana nařídila nejprve "odhalit" katolické kláštery jako "střediska protistátní 
činnosti". Pod touto záminkou pak jejich obyvatele dala pozatýkat a proměnit v kriminálníky i levnou pracovní sílu. 
Pořad je k poslechu v archivu Radia Proglas. 
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● Oprava hřbitovní zdi 
Obec Drážov realizovala na podzim letošního roku další etapu projektu „Obnova opěrných a ohradních zdí hřbitov 
Dobrš“. Ten byl podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2020. 
 
● Vánoční strom 
Díky počinu dobršského Sboru dobrovolných hasičů starý přerostlý vánoční smrk uvolnil 
cestu novému, stříbrnému v parku na dobršské návsi. Ozdoben světelným řetězem a hvězdou 
připomíná dobu adventní a vánoce. Tím se opět otevřel pohled na jihovýchodní horizont, kde 
vykukují vrcholy Boubína a Bobíka.  
Možná nevíte, že tradice zdobení stromku pochází z území Baltu a Německa a původně byl 
ozdoben jablky, ořechy a jinými potravinami. V 18. století se přidala tradice zdobení 
svíčkami. Katolická církev tomuto zvyku původně protestanské církve dlouho odolávala          
a první vánoční strom stál poprvé ve Vatikánu až v roce 1982. 

. N E J E N  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              

Kalendář s omalovánkami pro děti | Andréa Korbelářová a Josef Krešnička  

Známá česká dětská ilustrátorka Andréa Korbelářová a autor knih a básniček pro děti, 
strakonický rodák Josef Křešnička ve spojení ilustrací s omalovánkami a básničkami pro každý 
měsíc v kalendáři pro děti 2021.  Děti si mohou podle předlohy i své fantazie vybarvit 
omalovánky, vystřihnout barevné motivy a vytvořit si svoji originální koláž, naučit se ke 
každému měsíci básničku nebo se vícejazyčně naučit názvy měsíců v roce. Samozřejmě pak 
mohou do políček v kalendáři dopisovat své poznámky a objevy i přání a své plány. Možné 
osobní předání v Praze, Strakonicích či Vimperku. 
Vydalo Sdružení pro obnovu Dobrše, z.s.  Doporučená cena 149,- Kč. 
Pro zakoupení kalendář navštivte  www.arslitera.cz. 
 
 
Katalog „Místo působení -  Dobrš   2016 – 2020“ | galerie CoCo 
Po pěti letech od prvního rekapitulačního počinu – katalogu, shrnujícího 15 let výstavní 
činnosti galerie CoCo – je na světě plnobarevný katalog další, s názvem MÍSTO PŮSOBENÍ 
DOBRŠ 2016-2020, mapující a rekapitulující tentokrát časově kratší, nic méně pro galerii 
neméně důležitý úsek její existence. Ten se zkráceně nechá charakterizovat také několika 
základními údaji: 5 let – 13 výstavních cyklů – 5 kurátorů – 17 výstav – 45 vystavujících 
umělců – 9 vernisážových hudebních vystoupení. Úvodním a závěrečným slovem jej opatřili 
Ivo Kraml a Květa Čulejová. S ohledem na „dobu koronavirovou“ není na rozdíl od doby pře 
pěti lety alespoň nyní možné katalog uvítat společným křtem zástupců galerie a umělců, jejichž 
díla jsou zde prezentována. Věříme ale, že se tak bude moci stát v blízkých týdnech nebo 
měsících a velmi se na tuto událost již těšíme. O přesném datu a místu události bude včas 
vydána informace prostřednictvím webových stránek a facebookového profilu galerie 
Poděkování patří opět Jihočeskému kraji, který podpořil vydání katalogu prostřednictvím 
Grantového programu „Podpora muzeí a galerií“ – opatření č. II – propagace muzeí a galerií. 
Katalog vydalo v r. 2020 Sdružení pro obnovu Dobrše, z.s. a můžete jej objednat v sekci „obchod“ na stránkách 
www.dobrs.cz.. ISBN 978-80-907040-1-5 
 
 
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 nebo www.arslitera.cz. Doporučená 
cena 190,- Kč.  ISBN 978–80–907040-0-8.  
 
 

 
 

 
 
 
 


