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Sdružení pro obnovu Dobrše, z.s. si připomnělo čtvrtstoletí od svého založení

Ivo Kraml )

Když jsem v roce 1996 inicioval spolu s architektem Petrem Kovářem a několika přáteli založení Sdružení pro obdobu
Dobrše, předsevzali jsme si, že úkolem Sdružení bude nabídnout pomocnou ruku všem těm, kteří mají na zřeteli obnovu
a budoucnost Dobrše, těm, kterým záleží na zachování odkazu předků a ochraně památek. Tento cíl se stal základním
obsahem činnosti Sdružení po dalších dnes již 25 let jeho činnosti.
Základní motivací a myšlenkou vzniku bylo provozování a využití areálu dobršského zámku a tvrze, jehož hlavní část
byla tehdy (1996) nabízena obci k prodeji, následné obnovení jeho společenské funkce a propojení jeho jednotlivých částí
s cílem vytvořit prostor pro soužití lidí různých zájmů, věku, vzdělání i přesvědčení se zaměřením na uměleckou činnost,
setkávání, výuku, poznávání, společnou zábavu a alternativní kulturu.
V sedmdesátých a částečně
i osmdesátých letech minulého
století pak z ponurosti doby
a úpadku kultury Dobrš stále
vyčnívala, a to díky duchovní
a skautské činnosti P. Martina
Františka
Vícha
nebo
pravidelné hudební produkci,
kterou umožňovali majitelce ve
zdejším hostinci U Dražných.
Připomenout je vhodné rovněž
osvětovou činnost „rytíře“
Josefa Menšíka, který získal od
Schwarzenbergů část tvrze, kde
zřídil malé muzeum, provázel
skautské výpravy, vyjížděl
v brnění na koni na místní
jarmarky a pouti. To – ale nejen
–
jsou
důležité
ozvěny
z minulosti, inspirace místních
významných osobností, na které
se snažilo do jisté míry navázat občanské sdružení v době svého vzniku.
Přirozeně za dvacet pět let existence prošel překotným vývojem i vztah k obci. Z počátku, v době založení, byl spolek
zcela přehlížen a ignorován, nabídky na spolupráci nenacházely odezvu, a když ano, tak jen formální a vše končilo bez
hmatatelných výsledků. Proto jsme se rozhodli navázat v té počáteční době existence mezi roky 1996 až 2009 intenzivní
spolupráci při obnově a záchraně památek s administrátorem Římskokatolické farnosti Dobrš Páterem Martinem
F. Víchem, který spolupráci, založenou na vzájemné důvěře, respektu i empatii vítal. Díky tomu se podařilo
administrativně napomoci k záchraně renesančního epitafu, vzácné gotické Madony, opravě fasády fary, či známého
zvonu Maria v dobršské zvonici. Dodnes jako vzpomínka na tuto spolupráci zůstává například socha Zmrtvýchvstání
Krista, kterou do dobršského kostela věnoval jeden ze zakládajících členů spolku, akademický sochař Tomáš Vejdovský
Sv Kryštof DolníÚjezd. Spolupracujeme nakonec ale i s obcí, s jejímž zastupitelstvem se po letech podařilo nalézt prostor
pro dialog a kooperaci, i když tento vztah má ještě velký potenciál pro svůj rozvoj.
Postupem času stále více spolek organizuje kulturní a společenské akce, sympózia, soutěže a práce spojené s obnovou
(rehabilitací) obce, a to nejen místního významu, na nichž vyzdvihuje a osvětluje myšlenku obnovy funkce areálu zámku
a vztahu k jeho okolí, vzájemné propojení a doplňování se jednotlivých prvků včetně širších prvků krajinotvorných.
Působí rovněž v oblasti profesionálního hudebního umění, publicistiky a vydávání odborných periodik.
Zmínit a vyzdvihnout lze kromě několika sympózií se zásadním přičiněním jednoho ze zakládajících členů – Radka
Lungy (např. na téma Město a venkov, na téma památkové péče nebo kazatele Ondřeje Jakuba de Waldta, který významně
ovlivnil ducha Dobrše v době barokní) obzvláště výstavní činnost v galerii CoCo, ztělesněnou několikaletým cyklem
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s příznačným názvem „Místo působení Dobrš“, v posledních deseti letech ideově vytvářenou do značné míry Květa
Čulejová.
Asi nejvýznamnější akcí bude hudební festival, který má v podtitulu názvu „Dobršská brána – brána do světa hudby“.
Během pěti ročníků se povedlo dostat festival do veřejného i odborného povědomí, respektují jej hudební znalci i odborná
hudební média, povzbudivé reakce na jeho program přicházejí i ze zahraničí, akci podporuje např. Ministerstvo kultury,
Jihočeský kraj. To vše nás opravdu těší, motivuje, ale i zavazuje zároveň.
Patří sem ale také vydávaní občasníku Volné listy dobršské, iniciaci a návrhový proces rozhledny „Schody do nebe“ nad
Dobrší, poutní stezky šumavským Podlesím, projekt obnovy historické cesty Dobrš – Dřešín. Zapomenout nesmíme ani na
vydání knih – namátkou Pohádky ze šumavského Podlesí od Josefa Křešničky, beletrii Jiná jména smrti od stejného autora
či kalendáře pro děti s ilustracemi Andréy Korbelářové. A právě spisovatel a básník Josef Křešnička stál spolu s několika
dalšími spřízněnými dušemi, třeba s paní učitelkou Kramlovou, také u zrodu myšlenky sdružení. Proto přirozeně i pamětní
plaketa, předávaná spolkem příležitostně osobnostem, které se zasloužili o rozvoj kultury na šumavském Podlesí, nese
právě jeho jméno.
Radost z práce nám přináší právě zpětná vazba, ohlas na pořádané akce napříč generacemi, stoupající návštěvnost v galerii
i na srpnovém hudebním festivalu. Nepřehlédnutelný je i zvětšující se zájem médií a odborné hudební a umělecké
veřejnosti.
Spolek v současné době sdružuje asi 17 členů. V době jeho vzniku jich bylo až čtyřicet. Jak to tak bývá, po jistém nadšení
a počátečním entuziasmu přicházely výzvy, s tím spojené práce a povinnosti, a tak sítem času prošli jen někteří, jiní
spolek opustili, ale noví se zájmem zas přicházejí, aby nezištně pomohli. Těm, kteří nás v předchozích letech navždy
opustili, patří tichá vzpomínka (P. Martin F. Vích, Josef Křešnička, Ludmila Hasseová, Hana Špinková, Josef Dražný, Jiří
T. Kotalík). Bezesporu všem ale patří za nezištnou práci i podporu – a to v jakékoli míře – velké a upřímné poděkování.
Ivo Kraml, předseda spolku – říjen 2021
Na fotografii členové SOD P. Kovář, I.Kraml, R.Lunga a T. Vejdovský v rozhovoru s P. Martinem F. Víchem – r. 2002

ANNE PACEO SVÝMI CIRCLES SKVĚLE UZAVŘELA PÁTOU DOBRŠSKOU BRÁNU
Reportáž Michala Sýkory a Michala Kratochvíla | JazzPort.cz | srpen 2021
Pátý ročník jedinečného, mezinárodního festivalu
Dobršská brána přinesl do kouzelného prostředí
podšumavské vesničky Dobrš opět velmi pestrý
hudební
program.
Velké
ocenění
patří Ivo
Kramlovi a Květě
Čulejové,
neúnavným
organizátorům festivalu, za pečlivost, vytrvalost
a zajímavou dramaturgii, zaměřenou letos na bicí
a perkuse. Celkem 31 umělců ze šesti zemí vystoupilo
během dvou dnů na třech podiích: v kostelíku, na
nádvoří zámku a u kaple.
Prvním vystupujícím jubilejního ročníku festivalu
v překrásně nasvětleném kostelíku byl původně
oznámený kvartet, zredukovaný na trio Romanovská
Tichý Hrubý ve složení Anna Romanovská – housle,
koto, Petr Tichý – kontrabas, Michal Hrubý –
klarinety, saxofon a flétna. V programu ohlášený
bubeník Klaus Kugel přijel až příští den na své
vystoupení, tak orientace letošního festivalu na bicí
měla první výjimku. Jejich volné improvizace výborně
rezonovaly v prostředí kostela. Navíc experimentální
zpěv temperamentní zpěvačky Annabelle Plum ještě
rozšířil a výrazně povýšil úroveň úvodní zkoušky
hudební vnímavosti návštěvníků neobvyklého
festivalu. Velmi působivý začátek v dojemném
prostředí Kostela Zvěstování Panně Marii.
MK: Dobršský kostel je překrásným místem pro
zahájení festivalu a nejinak tomu bylo i letos. Tento
duchovní prostor s úžasným geniem loci jsem
blahořečil již v reportážích z roku minulého. I letos se
rozezněl zajímavými tóny, nejprve v podání
uskupení Romanovská, Tichý, Hrubý, kteří byli pro
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mnohé posluchače velkou výzvou na začátek. Jejich abstraktní oduševnělá hudba plná improvizace však dle mého skvěle
zapadla do tohoto prostoru a mohla zde plně vyniknout ve své kráse i vyzývavosti. Až animální vokální projev
zpěvačky Annabelle Plum posloužil jako další nástroj, a prožitek jejího nasazení celým tělem dotvořil tento náročný hudební
zážitek pro připravené.
Značně odlišné bylo druhé festivalové číslo, sólové
vystoupení alternativního bubeníka Pavla Fajta opět
v kostele. Po jeho úvodním vysvětlení originálního
projektu Drumming Alley zaplnil Pavel Fajt kostelní
prostor sérií vlastních nápaditých skladeb plných
dynamiky a polyrytmů: Čínský vítr, Magorova
píseň (věnovaná Ivanu Martinovi Jirousovi), Monte
Negro, … Kromě rozsáhlé bicí soupravy využíval
obratně Pavel Fajt také elektroniku, loopy, „zvukový
kruh“ i vlastní hlas. Závěrečná improvizace, hravá
africká Serengeti, dala jeho koncertu korunu. Navíc
všechny pobavil povedeným bubnováním dvěma
prázdnými pouzdry od doutníků na vlastní lebku.
Velmi zajímavý koncert odměněný bouřlivým
aplausem nadšeného publika.
MK: Dalším účinkujícím, který rozezvučil tento duchovní prostor, byl Pavel Fajt, který se představil s vystoupením pro
publikum mnohem srozumitelnějším. Svůj koncert započal se šamanským bubínkem mezi lidmi, vysvětlil celou filosofii
projektu a jeho vývoj až po současnou Drumming Alley. Zdůraznil také roli muzikoterapie ve své tvorbě a nadhodil, že hodně
používá liché rytmy. Ku pomoci má zvukový kruh, takové zařízení s dráty či snad strunami, na kterém spouští různé efekty
obohacující jeho vystoupení. Bubenické představení, které nenudilo a sám Pavel se v polyrytmickém výletu Two faces rozvášnil
natolik, že mu vyletěla palička z ruky. Vše však zvládl s úsměvem a odměnou mu bylo velmi vřelé přijetí od publika.
Třetí kapela Marek Urbánek & JeN Hovorka vystoupila u dobršského zámku s projektem July 2019, volnou společnou
improvizací zachycenou na stejnojmenném albu. Velká škoda, že se ohlášená okouzlující zpěvačka Kristína Mihálová nemohla
připojit ke dvojici nadšených improvizátorů, kteří díky hlubokému vzájemnému porozumění rozehráli zajímavý duet bicí –
klávesy na vlnách jazzu, hip hopu a progresivní elektroniky. Moderní společné improvizace přinesly svěží energii na Dobršskou
bránu.
MK: JeN Hovorka a Marek Urbánek v Dobrši
u zámku prezentovali svou představu o moderní
improvizované hudbě na pomezí jazzu a hip hopu.
Místy strhující vystoupení plné vokálních efektů Jena
Hovorky s velmi vydařenou beat boxovou vložkou
nadchlo skromné publikum, které představení kvitovalo
s povděkem. Marek Urbánek dokazoval, proč je
v současnosti asi nejvíce obsazovaným bubeníkem na
české jazzové scéně a ani na chvíli nedovolil, aby
vystoupení spadl řemen. Vynikající interakce mezi
oběma spoluhráči mě velmi bavila a troufám si tvrdit,
že jsem zaznamenal značný posun od vydařeného křtu
alba, který se odehrál před rokem v Praze na Štvanici.
Poslední
páteční
vystoupení
u
zámku,
projekt NEVELL předvedla půvabná, německá bubenice Anika Nilles se svými spoluhráči: Joachim Schneiss – kytara, Patrick Rugebregt – klávesy, Jonathan Ihlenfeld Cuñado –
basa. Její precizní technika hry na bicí mne přiváděla na myšlenku, že Anika nejspíš pečlivě studovala nahrávky Billy Cobhama
a snaží se jeho stylu vyrovnat. Předvedená fusion, klasický jazz-rock povznesený vynikající Anikou, která vedla celou kapelu
podobně jako kdysi Art Blakey, však nebyla nijak
významně originální.
MK: Jelikož
Dobršská
brána
je
festivalem
multižánrovým, jak jsme se v průběhu letošního
ročníku mohli ještě mnohokráte přesvědčit, ocitli jsme
se najednou téměř na rockovém koncertě s příchodem
kapely NEVELL Aniky Nilles. Tato sympatická
blondýna se již dokázala prosadit na internetu a její
videa se pyšní miliony shlédnutí, teď ještě musí
přesvědčit naživo, tam se totiž skutečně láme
chleba. Anika nám přivezla příjemnou fusion, která
však nedokázala překvapit, a i přes značnou energii
kapely působila jaksi německy sterilním dojmem.
Skladby byly precizní a až strojově perfektní,
melodické, ale jako by jim někdy chyběla
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duše. Anika se prezentuje velice příjemným dojmem a jeví se býti značně pokorná. Zřejmě si uvědomuje, že internetová sláva
bývá pomíjivá a od srdce děkuje za možnost živého hraní. Vystoupení jede na plné obrátky, kapela i Anike se snaží, ale i když
mi je tento žánr velice sympatický, mírně mi celkový dojem kazila ona zmiňovaná vysoustruženost a prvoplánovost skladeb bez
zdánlivě větší hloubky.
Sobotní program festivalu zahájila dopoledne vernisáž výstavy VERTIKÁLNÍ ASPEKT. Mladé umělce Jana
Kováříka (*1980) a Michalelu Vélovou-Maupicovou (*1982) doplnil v Galerii CoCo v zámku v Dobrši renomovaný Tomáš
Polcar (*1973).
Po vernisáži se Dobršská brána otevřela dokořán a opět
jsme zažili, viděli a slyšeli pestrou směsici zajímavé
hudby od širokého spektra mezinárodních interpretů.
První
sobotní
koncert
spustil
německý
perkusista Bodek Janke s polsko-ruskými kořeny
s mezinárodním doprovodem: Shishani Vranckx
z Amsterdamu-zpěv, kytara, Kristjan Randalu z Tallinu
– klavír, Phil Donkin z britského Sunderlandu –
kontrabas. Jejich vystoupení nazvané SONG2 spojovalo
jednoduché prvky populárních písní se složitou
improvizací. Krásná zpěvačka Shishani s výjimečným
hlasem byla ozdobou výborné kapely, kterou poháněl
zejména vynikající bubeník, zvlášť když ho upjatě
sledoval z první řady jeho nedávno narozený synek.
Příjemný úvod sobotního festivalového programu.
MK: Lenivé sobotní odpoledne a snad i velké horko
zapříčinily drobné zpoždění začátku sobotního
programu, ve kterém nejprve Bodek Janke představoval svůj projekt SONG2, který je založen na
předělávkách slavných písní. Začalo se svojskou
verzí Eye of the tiger a v průběhu vystoupení zazněly
další slavné a pořádně najazzované hitovky, převážně
z popu 80. let. Půvabná zpěvačka Shishani
Vranckx zpí-vala jako o život a šlo jí to náramně.
Dokonce se ukázala i jako schopná autorka, když
zaznělo
hned
několik
jejích
skladeb,
které Bodek upravil pro potřeby svého projektu. Celé
vystoupení bylo okořeněné miminkem Bodeka, se
kterým byla jeho partnerka u pódia. Jeho synáček se
občas výrazně zvukově projevoval a celá kapela na to
reagovala, nejvíce však Bodek, který se na syna různě
ksichtil, aby upoutal jeho pozornost a při sóle
odpovídal na jeho skřeky. Nadějný úvod druhého dne.
Druhé číslo sobotního programu nám v dobršském
kostelíku připravil zkušený bubeník a perkusionista Klaus Kugel s kouzelnou litevskou zpěvačkou Andrė AMIYA Pabarčiūtė. Jejich projekt WIND
WORDS přinesl do kouzelného prostředí citlivý duet
nejrůznějších bubnů a perkusí s vynikajícím, velmi
dojemným zpěvem. Nádherný zážitek.
MK: Poté jsme se přesunuli do kostela na hudební mši,
či meditaci, záleží, co je komu bližší. Klaus Kugel se
všemi svými nástrojovými udělátky zaplnil kostel
a Andrė Amiya Pabarčiūtė se v krásných bílých
šatech v prostoru kostela vznášela jako éterická bytost
s andělským hlasem. Klausův jemný cit pro navození
atmosféry vytvořil základ pro jeden z nejsilnějších
zážitků festivalu. K tomu ten krásně nasvícený kostel, který má neuvěřitelný genius loci sám o sobě. Chtělo se mi zavřít oči
a oddat se meditaci. Hudební nirvána se dostavila a jedinečnost Dobršského festivalu se zase jednou potvrdila.
Třetí sobotní vystoupení nazvané Orloj snivců perkusisty Jaroslava Kořána, kterého doprovázela zpěvačka Milli Janatková,
proběhlo u zvonice. Po úvodním zvonění ve zvonici, rozezněli oba svůj vlastní hudební nástroj, orloj, hodiny, jež odbíjejí čas
a hrají svým vlastním tempem. Pravidelným bubnováním na nejrůznější předměty, např. kovové trubky, pružiny, hrnce, vidle…
vznikala řada jemných tónů a zvuků, a tím zajímavá hudební struktura. Nevšední hudbu umocnilo krásné letní bezvětří.
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MK: To, co poté předváděli Jaroslav Kořán a Milli
Janatková u zvonice byla také zajímavá performance,
ale spíše kvůli škále „nástrojů“, než hudbou či zvuky,
které s nimi vytvářeli. Hráli například na vidle,
pružiny, hrnce, termosky a různé další věci, které byste
našli kdesi na půdě nějakého dobršského statku.
Jejich Orloj snivců ale vlastně docela dobře zapadl do
programu a poskytl nám možnost příjemného
odpočinku v krásném venkovním prostředí pod
vzrostlými stromy.
Po experimentech v kostele a u zvonice spustilo
mezinárodní jazzové trio MaBaSo u zámku velmi
energickou show. Virtuózní polský vibrafonista Bernard Maseli, polský baskytarista Michal
Baranski a slovenský bubeník Dano Šoltis upoutali
všechny přítomné hned od prvních tónů. A když
spustili Sunshine of your Love od legendárních Cream,
tak se dostavilo všeobecné nadšení, které vydrželo až
do konce vyžádaného přídavku. Skvělá vzpruha pro
jazzové fandy.
MK: S příchodem MaBaSo konečně opět zaplesalo
srdce jazzových fanoušků. Tahle kapela se
prezentovala snad největší dávkou energie a nadšení
z hraní. Prý se celý rok neviděli a konečně si spolu zase
mohli zahrát a byl to pořádně nadupaný koncert.
Neustálé grimasy pohodáře Dana Šoltise a úsměv od
ucha k uchu přenesly pohodu i na publikum, které si
vehementně žádalo přídavek a taky ho dostalo. Skvělé
vystoupení a moc příjemné potěšení.
Předposlední číslo páté Dobršské brány, očekávaná
show Cyrila Atefa, bubeníka francouzsko íránského
původu a violoncellisty Vincenta Segala, překvapila
pravděpodobně mnohé diváky, možná proto, že si nepřečetli na stránkách festivalu, že nás čeká „nezaměnitelný mišmaš
zdánlivě protichůdných žánrů, který sami muzikanti s lehkou ironií označují za ultra-inteligentní a nevinný dub-dada-orientalspaghetti-hiphop“. Hodinová volná improvizace nazvaná Bumcello roztancovala před pódiem řadu nadšených posluchačů, jiné
zase svou jednoduchostí až naivitou poslala do hostince U Dražných na pivo. Šaman Cyril Atef udával tempo po celou dobu,
hlavní rytmus pak doplňoval Vincent Segal nejrůznějšími nápady. Ideální vystoupení pro zpestření festivalu. MK: Jak mě
předchozí vystoupení nadchlo, toto mě bohužel vcelku zklamalo. Cyril již od začátku vyzýval lidi k tanci, ale ti se k tomu
nejprve moc neměli. Nakonec se jim však komediální
show na hranici frašky přece jen zalíbila a Bumcellu se
podařilo rozvrtěti značný počet pozadí. Pro mě to byla
již však spíše cirkusová show a na tu jsem toho dne
nebyl naladěn, takže jsem si do primitivních rytmů
s ostatními nezahopsal. Raději jsem se vydal občerstvit,
abych si mohl naplno užít vrchol letošního festivalu.
Závěrečný koncert skupiny elegantní francouzské
bubenice Anne Paceo nadchl všechny vytrvalé diváky.
Její CIRCLES na hranici jazzu, popu, elektroniky
a world music byly jasným vyvrcholením sobotního
festivalového večera. Šarmantní zpěvačka Camille
Durand vedla
krásné
dialogy
se
saxofonistou Christophem
Panzanim,
podporované
mimořádnou rytmikou Anne Paceo a klávesisty
Tonyho Paelemana. Krásné zakončení páté Dobršské brány, jedinečného hudebního festivalu v České republice. Michal
Kratochvíl: Po předchozím vystoupení byla kapela Anne Paceo jako balzám na duši a na uši. Vše se toho večera sešlo tak jak
má a mohli jsme se ponořit do sofistikovaně propracované hudby tohoto uskupení. Skvělá byla zpěvačka Camille Durand, ať již
zpěvem pouze doprovázela, či zpívala texty, její vokální party jsem shledával jako excelentní! A když do toho celá kapela
šlapala naplno, byl to opravdový odvaz. Vokály, bicí, saxofon, kytara, všichni hrají jako o život a zároveň všechno k sobě sedí,
potkává se a ladí. Vypjaté momenty přinášejí hudební extázi při unisono sólech saxofonu a zpěvačky. Dokonce i Anne si
zazpívala v jedné ze skladeb. Použití elektroniky bylo správně nadávkováno, tudíž bylo skvělým kořením a dochucením celého
mixu. Co víc si přát jako tečku za dalším báječným ročníkem tohoto výjimečného festivalu.

5

Letošní Dobršská brána věřím opět nadchla všechny
zúčastněné.
Mimořádné
prostředí,
výborná
dramaturgie, bezchybná organizace, skoro rodinná
atmosféra, navíc letos nadmíru příjemné počasí,
všechno se sešlo. Proto je na místě velmi pochválit
hlavní organizátory Ivo Kramla a Květu Čulejovou
a
poděkovat
také
všem
ostatním
jejich
spolupracovníkům za další nezapomenutelný zážitek
z Dobrše. MK: Opětovně jsem z Dobršské brány
nadšen a věřím, že po patřičném odpočinku a
reflexi Ivo Kraml opět pocítí, že má smysl pokračovat
v úsilí, byť ho třeba ocení jen velmi malé množství
posluchačů. Je třeba vytrvat a takovýto festival je nutné
udržet. Činí nás všechny, kdo se ho účastníme,
převelice šťastnými.
Foto © Michal Sýkora
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● Mezinárodní hudební festival Dobršská brána 2021
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, Obci Drážov,
společnosti ČEPS, a.s, ale také firmám Alva
Strakonice s.r.o., Pellwood profesionální paličky,
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!
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 Dorše,z.s.) Ivo Kraml

OHLÉDNUTÍ ZA VÝSTAVNÍ SEZÓNOU 2021 /MÍSTO PŮSOBENÍ - DOBRŠ

Ivo Kraml…

Devátá výstavní sezóna v galerii CoCo hostila tři
samostatné projekty z výstavního cyklu, nazvaného již
tradičně „Místo působení Dobrš 2021“. Oproti
původnímu výstavnímu plánu bylo s ohledem na
nouzový stav a omezené přístupy do muzeí a galerií
upraveno plánované pořadí výstav a posunut časový
harmonogram. Cíl činnosti galerie - znovuoživení
kulturního života Dobrše jako kulturněhistorického
kulturního centra regionu pomocí cyklů - výstavních
akcí s doprovodným hudebním programem byl naplněn,
a to i přes opatření státu v souvislosti s pandemií Covid
19 a tím vyvolaným omezením provozu či uzavřením
galerie. Jednotlivé vernisáže a výstavy samotné shlédlo
cca 640 návštěvníků vč. návštěvníků MHF Dobršská
brána 2021. Pozornost akcím věnovala celostátní i
regionální média (např. kudyznudy.cz, bbkult.net),
umělecké portály (artalk,cz).
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První výstava „CHŮZE ZA OBZOREM“ (26.6. 7.8.2021) s vernisáží v závěru června nabídla
umělecký mezigenerační dialog. Společná výstava
malíře Jaroslava J. Alta a malířky Markéty
Filipové byla prvním setkáním dvou rozdílných lidí,
kteří se dívají podobným směrem. Směrem k obzoru.
Horizont je nedosažitelnou hranicí jen pro toho, kdo
se k němu snaží doplahočit. K obzoru je možné
tančit, přicházet a odcházet, klanět se mu, cítit
a dotýkat se ho. Není hranicí ani překážkou, je
upomínkou na nekonečno, je otevřenou krajinou,
která čeká na skotačící bytost. Je lehkostí a barvou,
ve tmě září a vypráví snícím. Jaroslav Alt je malířfilozof barevnosti neviděného, obrazy, kterým pomáhá vzniknout nezobrazují viděnou skutečnost. Jsou živoucími svědky
niterného spojení vnitřního a vnějšího světa. Spojení, ve kterém se znovu objevuje a ztrácí obzor, jak se mračna převalují
po povrchu v klidném tanci milionů částic. Malovat v tichu znamená nechat promlouvat obrazy. Markéta Filipová
maluje obrazy viděné ve světě bez hmoty. Vize snu, ať už bdělého nebo nočního, je obrazem spatřeným bez očí, je
celistvou zkušeností těla, mysli, duše a všeho toho, co nám uniká pod proudem řeky slov. Lidská bytost je prostředníkem,
který přináší obrazy snícího těla do fyzické přítomnosti hmoty. Obrazy z krajiny uvnitř horizontů a za nimi. Snící tělo se
obzoru nebojí, je před ním, s ním i za ním, obsahuje celou šíři, ale nezabírá rozpínavě prostor. Je materiálem, ze kterého
vzniká obraz, stejně jako obrazem, jímž se živí vize. Vše je propojeno. Ticho se vrací a je bouřlivě modré. Vernisáž
hudebně doprovodili klarinetista Michal Hrubý a violoncellista Štěpán Drtina.
Druhá skupinová výstava letošní sezóny (14.8. až
25.9.2021) byla slavnostně otevřena již tradičně při
příležitosti Mezinárodního hudebního festivalu
Dobršská brána a byl jí projekt s názvem
„VERTIKÁLNÍ ASPEKT“ / PETR PASTRŇÁK
– TOMÁŠ POLCAR – MICHAELA VÉLOVÁMAUPICOVÁ
–
JAN
KOVÁŘÍK
pod
kurátorským vedením Lucie Šiklové. Harmonie
spolu s melodií a rytmem patří k základním prvkům,
definujícím hudební projev klasického evropského
typu V praxi se pak o harmonii hovoří jako
o „vertikálním“ aspektu hudby. Výstava vycházela
z předpokladu souladu (harmonie), tolik v dnešních
časech potřebné, a představí čtyři umělce, pro jejichž
dílo stojí harmonie a s ní spojená hudebnost v jeho
základech. Petr Pastrňák (1962) je významný
představitel české abstraktní malby patří ke generaci
umělců, kteří na českou uměleckou scénu vstoupili v polovině devadesátých let. Pochází z Ostravy, rád se vrací do
Beskyd, dlouhodobě žil v Praze a v posledních deseti letech pobývá převážně v jižní Indii. Pastrňák je umělec
výjimečného nadání. Pracuje na principu řízené náhody a jejího doslova ekvilibristického malířského usměrnění. Vedle
čistých abstrakcí založených na hudebním a automatickém principu malby se na jeho často „širokých plátnech“
potkáváme také s konkrétními místy či lidmi, stále jsme však konfrontování s myšlenkou pomíjivosti, dokonce
přeludovosti tohoto světa. Tomáš Polcar (1973) sochař a malíř, stejně jako Petr Pastrňák patří do umělecké generace,
která ještě zažila předlistopadovou atmosféru, ale dozrávala a naplno vykročila do svobodné doby koncem 90. let
minulého století. Polcar tvoří v otevřených „cyklech“. V cyklech Sóma a Rezonance vychází ze znaku šestiúhelníku.
Inspirován tvarem buňky včelího plástu a zaměřuje se na dokonalost jejího tvaru, jím tvořenou síť, a s nimi asociativně
propojenými vztahy části a celku, vznikem a rozpadáním, plností a prázdnotou. Hexagon ze své podstaty v abstraktních
malířských kompozicích a sochách plní harmonizující funkci. Michaela Vélová – Maupicová (1982 – 2018), kreslířka,
malířka a sochařka, postupně ve své tvorbě stále více rozvíjela abstraktní geometrickou polohu, založenou na struktuře
a jejímu růstu. Od počáteční živelnosti se postupně dobrala ke geometrické síti a postupně v průběhu její tvorby docházelo
na obrazech k jejich „odhmotňování“ a prosvětlování, související s odpoutáváním se od fyzického bytí. Na konci pak
v její malbě figurují stříbrná a zlatá barva, odkazující na duchovní sféru a všemu nadřazené harmonii. Janu Kováříkovi
(1980), sochaři, jenž se veřejnosti připomenul monumentální a minimalistickou elegantní Marií Terezií u pražského
Prašného mostu, nejde o čistou geometrii. Ačkoli vychází z geometricky jasně definovaných objemů, jeho sochy bývají
často vzdáleny čistým platonským tělesům a docházejí až k organickému tvarosloví. Vedle čistých, harmonických tvarů
v jeho tvorbě stejnou měrou figurují poeticky hravé objekty, jež nezatěžkává přílišným intelektualizmem, ale zakládá na
psychologickém působení tvaru a barvy. Povrch objektů nenechává v syrovém stavu původní sochařské materie, ale často
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dál pojednává v struktuře a barvě a podtrhává tak jejich smyslové vnímání. Vernisáž hudebně doprovodil violoncellista
Jiří Šedivec.
Posední výstavou v říjnovém termínu (3.10.
až 30.10.2021) měla název „ZNOVU
SPOLU“. V duchu dlouhodobé koncepce
galerie, kdy příležitost dostávají v každém
ročním výstavním cyklu také regionální
umělci, nabídla galerie výstavu dvou
jihočeských rodáků a kamarádů, malíře Josefa
Synka a sochaře Milana Doubravy. Dodnes je
spojuje nejen spoluzaložení skupiny Kruh 89,
ale i láska ke krajině a jižním Čechám. Jejich
díla si nehrají na umění, jsou součástí života
a jsou krásná, poctivá, tryskají z potřeby, ne
z touhy zavděčit se publiku, podlézat
komukoliv, vyhovět vkusu příjemců. Josef
Synek se narodil v r. 1944 v Blatné, kde žije a
pracuje. Vyučil se jako automechanik
a v tomto oboru také celý život pracoval.
Přestože je malíř samouk, velmi rychle se
včlenil
mezi
profesionály.
Ve
své
profesionální výtvarné činnosti se věnuje
malbě, kresbě, grafice a kovové plastice. Jeho tematický záběr je široký. Velmi často maluje typické jihočeské vesnice,
zátiší s květinami nebo personifikovaná zvířata. Nevyhýbá se ani figurální tvorbě. Rád experimentuje se jmény, písmeny,
číslicemi, součástkami stavebnic a strojů. Z jeho obrazů vyzařuje optimismus a čistá dětská fantazie. V současné době se
věnuje především malbě, kresbě a kovové plastice. Svoji první výstavu uspořádal společně s Jaroslavem Fiedlerem v roce
1969 v Blatné. V roce 1989 založil spolu s dalšími jihočeskými výtvarníky tzv. skupinu Kruh 89. Je členem Asociace
jihočeských výtvarníků a Unie výtvarných umělců a držitelem mnoha ocenění. Za svoji tvorbu získal řadu ocenění, např.
AMO 79 Šumperk, Bienále kresby Liberec 1984, Intersalon 2000 České Budějovice a Junge Kunst 2000 Pasau. Zúčastnil
se nespočtu Kolektivních výstav a uspořádal řadu samostatných výstav doma i v zahraničí, v Česku, Rakousku, Německu,
Itálii, Irsku, Norsku, Slovensku, Francii, Polsku atd. Je zastoupen v soukromých a státních sbírkách jak doma, tak

i v zahraničí: muzea – České Budějovice, Blatná, Strakonice a galerie – Ostrava, Vysoké Mýto, Vodňany.
Milan Doubrava se narodil v r.1946 v Českých Budějovicích, ale dětství strávil v Hrdějovicích. Vystudoval keramickou
školu v Bechyni, které vděčil za svou lásku k umění. Od dětství kreslil. V polovině 70. let se přestal věnovat malbě
a začal sochařit. Je autorem mnoha pozoruhodných soch a přibližně jedné desítky velkých realizací v krajině. Pracoval se
dřevem v mnoha podobách včetně větví a prkýnek, hlínou, sádrou, betonem, popílkem, cihlami, papírem, dráty, které
dokáže příležitostně doplnit i kostí, peřím či kousky umělé hmoty. Tyto materiály často citlivě barevně tónoval a spojoval
do čistých forem dokonale zvládnutého sochařského řemesla. Jeho sochy nevznikaly rychle a náhodně, ačkoliv výsledek
často velice jednoduše působí. Jedná se o portréty, postavy, události i krajiny, které jsou autorem předem promyšlené.
Milan Doubrava žil a pracoval poslední léta v Modlešovicích u Strakonic. Na venkově vyrostl a na venkov se opět vrátil.
Se stejným citem, jaký měli pro významná místa v krajině naši předkové, umisťoval do ní příležitostně i své sochy, také
kříže. Krajina, kterou Milan často procházel, se stávala nejen místem, kde sochy stojí, nebo by stát mohly, stávala se také
silným zdrojem inspirace pro další tvorbu v ateliéru. V zimě se věnoval kresbě a malbě. Neustrnul v jedné dosažené
formě, tvaru či materiálu a stále objevoval nové možnosti a způsoby vyjádření. Milan Doubrava 1. 9. 2017 zemřel.
Výstavu uvedli Martin Gregora a Jakub Doubrava. Vernisáž hudebně doprovodili Jiřina Marešová Dvořáková - varhany,
Michal Hrubý – klarinety (improvizace na staré motivy).
Již devátá kulturní sezóna v galerie CoCo je minulostí. Hlavní problémy výstavní sezóny 2021 byly spojené s nutností
jisté operativní úpravy programu díky přístupu vedení galerie, a především kurátorů z důvodu na pandemické situace, tím
vyvolaného nouzového stavu a opatření státu, která se dotkla výrazně kulturních institucí a tedy i galerie CoCo. I přes tuto
skutečnost se podařilo zachovat většinu programu. Věříme, že i v letošním roce výstavy v galerii daly nový impulz
k setkávání českých i evropských výtvarných umělců a českého publika na místě pro mnohé návštěvníky netradičním,
přesto s dlouhou kulturní tradicí, mimo tradiční české metropole. Těšíme se opět na viděnou ve výstavní sezóně 2022!
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Galerie CoCo se těšila laskavé podpoře Ministerstva kultury ČR z programu Podpora kultury a Jihočeského kraje
z programů Podpora muzeí a galerií a Podpora kultury. Děkujeme!
Ivo Kraml (předseda Sdružení pro obnovu Dobrše, z. s.)
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KNIHY Z REGIONU, KTERÉ STOJÍ ZA POZORNOST

.

Kniha Zahradník duší | P.Martin František Vích / Radek Gális
U příležitosti letošních nedožitých 100. narozenin P. Martina Františka Vícha (12. 6. 1921 –
7. 10. 2008) z Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti, kněze z Dobrše v Pošumaví, vyšla
kniha Zahradník duší, zachycující desítky vzpomínek na tuto výjimečnou osobnost. Druhá
část knihy Spolužáci v Kristu obsahuje rozhovory s P. Martinem Františkem Víchem a
dalšími třemi kněžími, narozenými v roce 1921: Mons. Karlem Fořtem, Mons. Václavem
Dvořákem a P. Josefem Xaverem Kobzou. Barevná publikace má 400 stránek a obsahuje
bohatý fotografický materiál včetně dokumentů ze složek, které komunistická vláda na
faráře vedla. „Knížka přibližuje čtyři kněžské osobnosti, spojené nejen rokem narození
1921, formací ve skautu a úzkým propojením s Božím lidem v jižních Čechách, ale
především dramatickými osudy, kdy prokázaly statečnost a nezdolnost vůči nátlaku a
bezohledné perzekuci obou totalitních režimů 20. století. Hlavní pozornost je soustředěna na
patera Martina Františka Vícha, rodáka z východních Čech, který v touze po kněžství objevil
za války v Písku institut petrinů pro pozdní povolání, kde začal svá studia, a posléze zakotvil
v této Kongregaci bratří Nejsvětější Svátosti v Českých Budějovicích. Po vysvěcení mu bylo dáno sloužit věřícím jen do
léta 1953 a pak prožil čtrnáct let, násilně odloučen od svého poslání – nejprve ve vězení, poté v manuální práci
zahradníka. Teprve v roce 1967 mohl znovu začít kněžsky působit v zapadlé jihočeské farnosti v Dobrši, ležící v předhůří
Šumavy. Čtyřicet let jeho kněžské služby bylo však požehnáním nejen pro dobršské farníky a věřící z blízkého Vacova a
Čestic, ale postupně ho objevovali mnozí vzdálení, jimž se jeho ryzí člověčenství, pokorná samozřejmá víra a nezdolný
optimismus vtiskly hluboko do srdce. Všichni protagonisté nejsou jen součástí historie. Skrze poznání jejich životních
příběhů, kdy v každé situaci zůstali věrni své víře a odvážně se postavili lživým a násilnickým režimům, mohou být
inspirací i pro životy současných generací. Vždyť i ve svobodných poměrech musí zvláště dnešní mladí poctivě hledat
životní orientaci, s citlivým svědomím se rozhodovat mezi dobrem a zlem, odolávat pokrytectví a nejrůznějším líbivým
svodům, nepodlehnout rozšířené skepsi a s odvahou a mravním étosem jít za pravými životními ideály.“ (z úvodu Jana
Stříbrného, bývalého viceprezidenta České křesťanské akademie)
Knihu lze objednat na www.radekgalis.cz. Doporučená cena 390,- Kč. ISBN 978–80–270-9970-2.
__________________________________________________________________________________________________
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.
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„Katalog „Místo působení - Dobrš 2016 – 2020“ | galerie CoCo
Po pěti letech od prvního rekapitulačního počinu – katalogu, shrnujícího 15 let výstavní
činnosti galerie CoCo – byl v roce 2020 vydán další plnobarevný katalog 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
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V pátek 8.ledna 2021 zemřel ve věku nedožitých 97 let (narozen v dubnu 1924) po krátké nemoci
nejstarší dobršský rodák a pamětník ing. Stanislav Tesař. Pocházel z rodiny místního obchodníka
a ve třicátých letech minulého století dlouholetého starosty Františka Tesaře a dobršské rodačky
Marie, rozené Polatové z domu č.p.32. Po absolvování zdejší obecné školy a školy ve Zdíkově
vystudoval obchodní školu ve Volyni a poté v Plzni. Vysokoškolská studie absolvoval na Vysoké
škole ekonomické v Praze a Vysoké škole dopravní v Žilině. Během bohatého profesního života
prošel významné funkce od nakladatelství Orbis až po státní Výbor lidové kontroly (obdoba
dnešního Nejvyššího kontrolního úřadu). Byl trvalým patriotem a neúnavným propagátorem své
rodné Dobrše, v mládí, kdy ještě žil s rodiči a sestrou Jarmilou v Dobrši, byl členem místního
Čtenářsko ochotnického spolku. V polovině minulého století byl také kronikářem obce Dobrš.
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