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Pohádky Josefa Křešničky pokřtila jeho vnoučata

Petr Pučelík )

Je to už patnáct let, co Josef
Křešnička, divadelník, spisovatel
a regionální novinář, odešel z tohoto
světa násilnou smrtí. K tomuto
smutnému
výročí
v těchto
podzimních dnech vydalo Sdružení
pro obnovu Dobrše „Pohádky ze
šumavského podlesí od Josefa
Křešničky“. V pátek 30.listopadu
večer je v Lidovém domě pokřtila
vodou z Peklova jeho čtyři vnoučata
– Markéta, Petr, Michal a Kateřina.
Křtu byla přítomna také Marie
Křešničková, která manželův archiv
zpřístupnila Ivo Kramlovi a Radku
Lungovi, aby knihu mohli připravit
k vydání. Krásnými ilustracemi ji
doprovodila strakonická rodačka
Marcela Vichrová.
Ivo Kraml považoval vydání pohádek za svůj morální závazek vůči člověku, který nejen pro něho, ale pro celý
region hodně znamenal. Jaký vlastně byl Josef Křešnička? „Myslím, že byl trochu výjimečná bytost, bytost citlivá,
člověk štědrý, nezáludný, člověk, který nešel bezhlavě s davem, muž oddaný všemu, co si oblíbil, tedy i dětem,“
napsal Ivo Kraml v doslovu k prvním patnácti pohádkám v knížce. Všechny mají nějaký vztah k jeho vnoučatům,
k lidem, které potkával, k místu, kde žil. On sám tento vztah vystihl nejlépe: “Být okouzlen! Volá básník – a pravdu
má. Okouzlení domovem je prvním předpokladem vzniku lásky, která pak sama zrodí činy potřebné.“
Převzato ze Strakonického deníku. Foto: Petr Pučelík
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Oprava střechy a krovu kostela v Dobrši ukončena.
V letošním roce provedla na dobršském kostele náročné
stavební práce na základě výběrového řízení stavební firma
Vertigo s.r.o. z Písku. Administrátor ŘKF Dobrš P. Jan
Janoušek k tomu uvedl v posledním čísle Listu z Pošumaví:
„Využívám Listu k tomu, abych upřímně poděkoval všem, kteří
se zasloužili jakýmkoliv způsobem na opravě krovu a střechy
Farního kostela Zvěstování Páně v Dobrši, ať pracovně,
finančně, nebo duchovní modlitbou. S Boží pomocí se nám
podařilo dílo, které když se nestane nic mimořádného vydrží
desítky let..Pro informaci celková hodnota projektu byla
4,095.540,- Kč, z toho 90% obdržíme dotaci z fondu SZIF, t.j.
3,685.986,- Kč. 10% musíme dodat jako farnost Dobrš, což
představuje částku 409.554,- Kč. Pochopitelně tuto částku
nevlastníme a tak je možno stále přispívat jakýmkoliv
finančním darem. Předem všem dárcům minulým i budoucím
Zaplať Pán Bůh! Součástí opravy v Dobrši byla i obnova
věžních hodin, podle kterých se nechá řídit čas, jak jdou přesné
a kromě toho odbíjejí každou čtvrt hodinu.“

A

F

I

C

K

Y

.

.

T

E

L

E

G

R

A

F

I

C

K

Y

.

Ohlédnutí za kulturní sezónou 2012 v Dobrši.
Výstavní sezóna byla zahájena vernisáží socha obrazů Milana Doubravy s názvem S panem Turkem na houbách. Autor v ní
představil ucelený, monotematicky koncipovaný výběr soch a objektů, věnovaný postavě, která provázela jeho dětství a mládí,
pánovi bez nohy, se dvěma holemi. Proto i sochy spojoval jeden charakteristický moment - tvar tří podobných prvků.
V předvečer dobršské pouti v závěru června měla vernisáž výstava fotografií s příznačným názvem. Šumavské lecosi. Jejich
autorem byl Jozef Petr Moravec, žijící v nedalekém Vimperku. Fotografie zachyctly přírodu Šumavy, její rozmanitost,
překvapivé a méně známé detaily a souvislosti.
Hlavní událostí závěru prázdnin a září se stala výstava pražské ilustrátorky Andréy Korbelářové s vypovídajícím názvem
Dětem. Hojně navštívenou vernisáž obohatil svým vystoupením pěvecký sbor AsiHlasy se sbormistryní Danou Houdkovou za
doprovodu klavíristy Pavla Voráčka. Během dvou měsíců navštívilo výstavu v dobršském zámku mnoho dětí za doprovodu
pedagogů a to nejen z blízkého regionu.Výstava byla následně přesunuta do prostoru Šumavské tržnice v blízké Volyni.
Závěr kulturní sezóny pak představoval komponovaný večer
s názvem Baroko v krvi, který pořádalo v tomto místě Městské
muzeum ve Volyni v rámci širšího projektu, připomínající barokní
místaa souvislosti s dobou baroka v regionu. Karel Skalický v rámci
autorského čtení připomenul významného kazatele Ondřeje Jakuba
de Waldta, osvětlil stopy baroka v Dobrši popisem architektury na
samotné budově zámku. Přirozeným vrcholem se stalo vystoupení
písničkáře Jaroslava Jeronýma Neduhy, legendy české alternativní
scény a zakladatele skupiny Extempore a brněnského violoncellisty
a skladatele vážné a scénické hudby Josefa Klíče s názvem Lacrimosa
dies illa. Jaroslav J. Neduha tento večer také představil svoji novelu
s názvem Boží mlýny, která odhaluje zneuctění kostí šumavských
barokních sklářů Abelů a Hafenbrandlů a vydrancovaní kaple sv.
Kříže na Hůrce ve smutném příběhu z komunistických padesátých let.

Noc kostelů 2012 – více než 400 00 návštěvnických vstupů.
Podle informací bylo ve více než 1 200 kostelech a modlitebnách v celé České republice během Noci kostelů 2012 zaznamenáno
více než 400 000 návštěvnických vstupů, a to i přes proměnlivé počasí. Na základě reakcí návštěvníků i médií se otevřené
prostory kostelů, i doprovodné programy zde připravené, těšily velkému zájmu nejširší veřejnosti.. V rámci akce Noc kostelů
byly již tradičně přístupny také dva církevní objekty v Dobrši.. Zájemci si ve večerních hodinách mohli prohlédnout spolu
s odborným výkladem pana L. Rezka kapli sv. Jana a Pavla či kostel Zvěstování Páně.

Drobné perly české architektury / Jiří.T. Kotalík, David Vávra, Pavel Frič
Výtvarně výrazná kniha postavená na barevných fotografiích Pavla
Friče, krátkých výstižných textech historika umění Jiřího T. Kotalíka
a rýmovaných postřezích architekta Davida Vávry představuje
veletucet, tj. 144 staveb na území celé České republiky, které jsou sice
svým typem nebo rozsahem "drobné", ale přesto představují skutečné
umělecké perly či zajímavé až téměř bizarní perličky. Ať už se k jejich
projektům hlásí významní tvůrci a stavebníci, nebo vznikly anonymně,
drží krok s "velkou" architekturou. Výběr "perel" zahrnuje všechny
kraje a oblasti naší vlasti včetně Prahy, časové období od prehistorie po
dnešek a pestrou škálu typů drobných církevních, šlechtických,
lidových i městských staveb včetně infrastruktury, od kaplí a oltářů
k industriálním památkám přes kašny a garáže, zastávku autobusu nebo
kolotoč, repliku funkcionalistické kavárny, mosty, arkýře, brány, tunel,
bunkr, včelín, chaty i vily, zahradní pavilony i hřbitovní stavby typu
márnice, karner či krematorium, Boží hroby a Boží muka, městské
osvětlení, vodárny, větrný mlýn i vinné sklepy, kryptu, menhir,
pomníky, morový sloup či útulek pro snowbordáře a mnohé další.
Jihočeský kraj reprezentují mezi několika vybranými místy právě
i Dobrš, blízké Čestice a Krušlov.
Účelem publikace je popularizovat architekturu a podpořit její fanoušky v hledání, jak se na architekturu dívat a rozumět jejímu
historickému poselství i současným snahám o jinakost. Poslouží také jako zábavný průvodce po České republice s množstvím
tipů na výlety a cestami za poznáním i jako svěží učební pomůcka k poznání historie architektury a jejích kategorií i odborné
terminologie.
Info a běžná cena: Váz., 312 str., cca 500,- Kč. Vydalo nakladatelství Titanic v roce 2012.

DOBRŠ A RYTÍŘ MENŠÍK

Josef Pecka .

Na šumavském Podlesí, asi 18 km severně od Vimperka, leží malebná vesnička Dobrš. Ač dnes malá
a bezvýznamná, ves s podobně bohatou historií nenajdeme široko daleko. Vznikla někdy ve 13. Století kolem tvrze
Koců. Prvně nám jménem známý příslušník tohoto významného českého šlechtického rodu, Přibík Koc, ustanovuje
roku 1377 ke kostelu faráře. Podle pověsti byl kdysi na lovu před divokým kancem zachráněn jeho předkem, místním
mlynářem Kocíkem, sám český kníže Oldřich a ten mu za odměnu daroval okolní krajinu a udělil erb s mlýnským
kolem a právo používat titul Koc z Dobrše.
Jisté je, že Kocové pak sídlili na Dobrši až do roku 1607 (jejich
potomci pak opustili Čechy až v roce 1945). Poté tvrz vlastní
Miletičtí, Říčanští. Na konci 17. století započal Zikmund hrabě
z Althanu s boční přístavbou, která však zůstala nedokončena.
V roce 1707 kupuje objekt Adam František Schwarzenberg, který
zámeckou část nechal přeměnit na sýpku. V 19. století zde pak
vznikají byty, v roce 1838 je ze sýpky vytvořena škola. Po požáru
v roce 1911 škola i tvrz vyhořely a novým majitelem se stává
pozoruhodná postava, dobrodruh, ale i místní zastupitel Josef
Menčík (Menšík).
Narodil se v jednom z bytů zdejšího zámku v roce 1870 jako
nejstarší ze čtyř sourozenců. Měl tvrdý život: prošel vězněním na
Borech (dostal se sem prý nevinně, obviněn ze žhářství), pracoval
v cihelnách v severním Německu, dvě děti mu předčasně umírají.
V roce 1911, kdy vyhoří část tvrze, kupuje spáleniště od
Schwarzenbergů a přes třicet let se snaží vrátit na tvrz rytířský
život. V tvrzi se mezitím rozrůstá jeho sbírka kuriozit
a starožitností. Mezi exponáty patřily i staré varhany z rabského
kostela. Ve vsi se vypráví, že objevil dávné tajné chodby a z jedné
z nich, která vede do podzemních prostor kostela, si domů nosí
vzácné poklady. Přitahuje k sobě také pozornost malířů A.
Moravce, B. Ullrycha či sběratele lidové slovesnosti K. Weise.
Sám sebe nazývá posledním rytířem a na trzích a poutích v kraji se
objevuje v brnění a na koni. Na svou tvrz zval kolemjdoucí i celé
výpravy školních dětí.
Zajímavý článek o něm vyšel v roce 1936 v časopisu Večer: „Na Dobrši usadil se před 19 lety, zakoupiv od
Schwarzenbergů část rozvalin asi za 1 000 Kč. Stal se tak nástupcem rodu Koců z Dobrše. Za tu dobu se vžil
nenapravitelný romantik plně v hradního pána. Bohužel snáší proto od svých spoluobyvatelů vesnice různé křivdy.
Sedláci, kteří před jeho příchodem věnovali se beze vší úcty vybírání rozvalin, nemají ho v lásce. Proto, že hrad koupil
a že u Památkového úřadu zakročil proti nešvaru. Srnce Hášu, patnácteráka, chová dosud v prvém patře svých komnat,
v prostoře dost omezené, jak píše a zazlívá mu K. Weis ve svém právě vyšlém díle Český jih a Šumava v písni (dvojdíl
11-12). Vstoupili jsme branami do nádvoří, dychtiví, s očima navrch hlavy, toužíce co nejdřív setkat se s rytířem. Silné
vyřezávané dveře, opatřené erbem a vizitkou hradního pána se otevřely a z temna hradu vyklopýtal vousatý, bosý muž,
vleka otep chvojí. Těsně před námi zakopl, až v kostech zapraštělo. Sakra, málem bych si urazil palce, prohlásil docela
neosobně a nerytířsky, směje se na nás. Rytíř Menšík! Posunul široký, na jednom místě proražený slamák do týlu, vyklepl
z vyřezávané dýmky popel a bodře nás uvítal. Za ním vyšla paní rytířka, rovněž bosa, v záplatované sukni, s hadrem
v ruce a na schodech se mihlo několik rytířčat. Pozval nás do své rezidence. Bydlí v bývalé kapli, přezděné na dvě části
a v patru, kde zařídil jakési muzeum věcí, sebraných z různých koutů světa. Vykopávky, křemenné krystaly, vycpaní
ptáci, hole, obrazy svaté i necudné, lenošky, fotografie, peníze z německé inflace, dřevěný krokodýl, staré zbraně,
americký slamák, stoly, varhany, dva své obrazy v životní velikosti v brnění, s vousy i bez vousů, cedulky: na nic nesahat!
A mnoho, mnoho jiných věcí. Jeho láskou však je zbrojnice, obsahující zbraně různých dob a národů, vykopané kosti
a lebky, část brnění, helmice. V oddělené místnůstce ošetřuje s pýchou nebývalou své brnění, koupil je kdesi ve Francii
a těžce propašoval přes Bavory domů.“
Paní Kramlová, zdejší rodačka a učitelka na penzi, vzpomíná, že k jeho hospodským rituálům patřilo spolknutí celého
slanečka, kterého pak zapil pořádnou sklenkou rumu a následně ještě hrozivě zařval. Jestli toto pak opakoval několikrát,
není divu, že třeba při jednom opouštění nějakých volyňských slavností spadl z koně i s brněním do Hradčanského
rybníka. Naštěstí rybník byl mělký a náš rytíř se dokázal vydrápat na břeh.
Dokončení na poslední straně

Tento novodobý Don Quijot byl milovníkem starých pořádků a proti novým zlozvykům rázně vystupoval. Snažil se žít
čestně, a protože prý moderní rytíř má mít velkého ducha, choval se i velkoryse a k návštěvám pohostinně. Svůj rytířský
charakter ukázal v září 1938, když vyjel na svém koni a v plné rytířské zbroji na Bučinu, kde se snažil zabránit německým
tankům vniknutí na české území. Němečtí vojáci jej možná považovali za místního blázna, možná ocenili i jeho odvahu
a tak Menšík vyvázl bez úhony. Poslední dobršský rytíř zemřel 19. listopadu 1945 u svého syna Josefa, který byl
myslivcem v Buzičkách na blatenském panství Hildprandtů.
Ve škole se vyučovalo až do 60. let 20. století. Po roce 1989 zakoupilo budovu školy Sdružení pro obnovu Dobrše
v čele s architektem Ivo Kramlem, budovu opravilo a dnes zde pořádá různé výstavy a jiné společenské akce. Uvažuje
o vybudování Muzea Podlesí.
Ve vsi nalezneme i další významné památky, které stojí za zhlédnutí: románskogotický kostel Zvěstování Panny Marie
z poloviny 13. století, přestavěný roku 1561 Tomášem Rossim z Medrisia, se starými gotickými malbami (zajímavostí je
tzv. Zelený muž v klenebním křížení kostela – starý předkřesťanský dobrý duch vegetace a strážce lesa – později
zobrazován hlavně v kostelech zasvěcených P. Marii) či kapli sv. Jana a Pavla se zvony významného pražského zvonaře
Brikcího (zvon Maria z roku 1561 prý býval slyšet až do Prahy). Cenná je i renesanční brána u bývalého pivovaru z roku
1579. V úředních prostorách fary bylo možno spatřit renesanční epitaf Kateřiny Tomkové z Kynšperka (1599). Nedávno
byl renovován akademickou malířkou Vendulkou Látalovou z
Litomyšle a následně uložen v depozitáři biskupství v Českých
Budějovicích. Tento epitaf je dřevěná, malovaná deska o rozměrech
135 x 126 cm. Na obraze je znázorněno ukřižování v krajině, vpravo
klečí donátorka se sepjatýma rukama, u nohou má elipsovitý znak.
Rám je profilovaný, v jeho horní i dolní výplni stojí nápis latinskou
minuskulí. Nahoře vlevo PATER DIMITTE ILLIS QUIA NESCIUNT
QUID FACIUNT. / MULIER ECCE FILIUS TUUS ECCE MATER
TUA / HODIE MECUM ERIS IN ERIS IN PARADISO / DEUS
MEUS DEUS ME. Vpravo pak US UT QUID DE RELINQUISTI ME
/ SICIO / CONSUMATUM EST / PATER IN MANUS TUAS
EMENDO SPIRITUM MEUM. AMEN 1600 SHP FECIT. Dole pod
obrazem LETA PANIE 1599 W AUTEREK PO WSECH SWATÝCH
V PANU USNULA A TUTO POCHOVANA GEST UROZENA
PANI KATERZINA ROZENA FROKNGEINERKA Z KYNSPERKU
POZUSTALA VDOVA PO NEKDY UROZENEM PANU
WACLAVOVI TOMKOVU Z CEJCHOVA A NA DLOUHY VSI
OCZEKAVAGE BUDAUCIHO DNE SAUDNEHO Z MRTVYCH
VSTANI K ŽIVOTU WECNEMU.
V první polovině 18. století na faře působil významný kněz Ondřej František Jakub de Waldt, který po sobě zanechal
rozsáhlou knihovnu. Před kostelem mu byl v roce 2002 odhalen pomník. Mezi významné zdejší faráře se zapsal i nedávno
zesnulý Martin Vích.
Psáno pro časopis VÍTANÝ HOST / jaro 2011
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POHÁDKY ZE ŠUMAVSKÉHO PODLESÍ od Josefa Křešničky

Kniha pohádek ze šumavského Podlesí, které
vydalo Sdružení pro obnovu Dobrše, obsahuje
15 pohádek s ilustracemi Marcely Vichrové.
Ilustrátorka je strakonická rodačka, která
studovala na Vysoké škole umělecko
průmyslové v Praze, v ateliéru profesorů
Pavla Nešlehy a Quida Fojtíka. Zabývá se
malbou, kresbou, ilustracemi, linoryty.
Samostatnou přílohou knihy jsou omalovánky
pro děti. Pár názvů pohádek nabízíme jako
pozvánku ke čtení: Jak Markétka zachránila
Hoslovice, Klekánice na Kobylce, Matonoha,
Narozeniny, Mikásova nevěsta.
Info a běžná cena: Váz.,78 str., 250,- Kč. K dostání na vybraných místech v regionu a v Praze - více na www. dobrs.cz/obchod/

