Sdružení pro obnovu Dobrše, z. s.

/ Výroční zpráva

2020

/ Historie a poslání
Sdružení pro obnovu Dobrše,z.s. (dále jen SOD) vzniklo v roce 1996 v Dobrši. Je dobrovolným občanským
sdružením, jehož cílem je osvětová a kulturní činnost ve vztahu k Dobrši jako zcela vyjímečné vesnické lokalitě,
získávání finančních prostředků na projekty, odborné posudky a související dokumentaci pro obnovu, provoz,
opravy a údržbu areálu zámku a tvrze v Dobrši, ostatních kulturních památek i jiných staveb a prostorů v obci
a jejím intravilánu se nacházejících. Základní myšlenkou provozování a využití areálu je 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. Tento program se bude uskutečňovat ve smyslu vládního Programu záchrany
architektonického dědictví, s důrazem na autenticitu a nezaměnitelný kontext objektů zároveň s hledáním
nového aktuálního využití areálu zámku a jeho okolí.

/ Cíle a činnost
Posláním a účelem Spolku je:
(1)

(2)

získat finanční prostředky na projekty, odborné posudky a související dokumentaci pro obnovu, provoz,
opravy a údržbu areálu zámku a tvrze v Dobrši, ostatních kulturních památek i jiných staveb a prostorů,
v obci a jejím intravilánu s nacházejících. Základní myšlenkou provozování a využití areálu je obnovení jeho
společenské funkce a propojení jeho jednotlivých částí s cílem soužití lidmi různých zájmů, věku, vzdělání
i přesvědčení se zaměřením na uměleckou činnost, setkávání, výuku, poznávání, společnou zábavu
a
alternativní kulturu. Tento proces se uskutečňuje s důrazem na autenticitu a nezaměnitelný kontext objektů
zároveň s novým aktuálním využitím areálu zámku a jeho okolím.
vyvíjet činnost, směřující k vytváření podmínek, umožňujících spolupráci institucí, spolků a jednotlivých autorů
v oblasti výtvarného umění včetně pořádání výstav, zaměřených na prezentaci a dokumentaci výtvarných

(3)

prací s posláním informovat v plné šíři veřejnost i samotné autory o dosahovaných výsledcích na poli
výtvarného umění v mezinárodním kontextu na platformě, která dokáže spojit lidi různých názorů.
působit v oblasti profesionálního hudebního umění, publicistiky a vydávání odborných periodik, každoroční
pořádání Mezinárodního hudebního festivalu Dobršská brána.

K naplnění cílů spolek vyvíjí především tyto činnosti:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

(13)

pořádání výstav v galerii CoCo v Dobrši i mimo ni;
pořádání seminářů, sympozií, přednášek a konferencí;
mezinárodní spolupráce a pořádání akcí v oblasti hudby, architektury, výtvarného umění, designu
a kulturního rozvoje jednotlivých regionů, spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni;
pořádání Mezinárodního hudebního festivalu v Dobrši;
ochrana duchovních hodnot v oblasti architektury, výtvarného a hudebního umění;
organizování tvůrčích dílen, stáží a projektů v oblasti architektury, designu, výtvarného a hudebního
umění;
organizování kampaní a petičních aktivit, pořádání benefičních akcí a informování veřejnosti;
udělování ceny a pamětní plakety významné osobnosti v oblasti kultury „Za kulturní počin na Podlesí“;
vydávání a distribuce periodických a neperiodických publikací, brožur, letáků a dalších materiálů;
organizování interdisciplinárních akcí studiového charakteru v oblasti umění;
poradenská, konzultační, výchovná, popularizační a publikační činnost;
zajišťování dokumentace, odborných posudků a dobrozdání stejně tak jako veškeré dokumentace nutné
k zajištění finančních prostředků k záchraně, obnově, opravě objektů (zvláště těch se statutem
památkové ochrany na území katastru obce Dobrš) a to v soukromém vlastnictví či ve vlastnictví spolků,
obce nebo církve;
zapojení dobrovolníků do činností Spolku a podpora dobrovolnictví

Veškeré informace, fotky ze spolkových akcí jsou k dispozici na:
www.dobrs.cz
www.galerie–coco.cz
www.dobrsskabrana-fest.cz
Facebook:
https://www.facebook.com/posumavska.dobrs/
https://www.facebook.com/galerieDobrs/
https://www.facebook.com/mhfdobrsskabrana/

/ Organizační struktura
Sdružení pro obnovu Dobrše, z.s.
Spolek, zapsaný pod spisovou značkou L 2132, vedený u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Registrace: Ministerstvo vnitra, č.j..II./s.os/1-30624/96-R
IČO:63293269
Sídlo: Dobrš č.p.1, 384 73 Stachy
Korespondenční adresa: Na Dolinách 8/30, 147 00 Praha 4
č.ú. 100341339/0800, Česká spořitelna, a.s.
Ivo Kraml
předseda spolku
tel.: 777 641 164
e-mail: info@dobrs.cz

Květa Čulejová
výkonná ředitelka spolku
tel.: 608 534 961
e-mail: info@galerie-coco.cz

Činnosti spolku v roce 2020
/Galerie CoCo
MÍSTO PŮSOBENÍ _ DOBRŠ v roce 2020 již posedmé
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, 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.
Vernisáže doprovodil koncertem na kontrabas v sále bývalého hostince U Dražných v Dobrši Petr Tichý.

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.
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!

Galerie CoCo se i letos těšila laskavé podpoře Jihočeskému kraje z programů Podpora muzeí a galerií a
Podpora kultury. Další poděkování patří Ministerstvu kultury ČR za podporu v rámci grantového programu na
podporu kultury a programu na podporu zprostředkování kultury prostřednictvím digitálních médií (výstavní
činnost galerie CoCo on-line).

/Mezinárodní hudební festival Dobršská brána 2020

Festival v českých a evropských médiích v r. 2020
Koncerty druhého dne festivalu zaznamenával Český rozhlas – stanice ČRo Jazz a Vltava.
Pozornost festivalu věnovala regionální média (např. Týdeník Strakonicko) i celostátní odborná (časopis
FullMoon, Harmonie, webový portál Fullmoonzine, Jazz Port, HisVoice, UNI, Jazz in Europe atd.).

Umělci z 8 zemí
Počet koncertů: 10
Počet návštěvníků celkem: 964

/ Ostatní činnost
1. 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.“.

2. Vydávání občasníku Volné listy dobršské
V závěru roku 2017 nabídlo veřejnosti SOD rekapitulaci dobršského dění
prostřednictvím aktuálního čísla občasníku Volné listy dobršské. Jíž
devatenáctý rok vydáváme a rozšiřujeme VLD zdarma
Na www.dobrs.cz je i archiv VLD z minulých let.

3. 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.
Vydalo Sdružení pro obnovu Dobrše, z.s.

4. 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. Poděkování patří opět Jihočeskému kraji, který podpořil vydání
katalogu prostřednictvím Grantového programu „Podpora muzeí a galerií“ – opatření č. II –
propagace muzeí a galerií.

/ Výkaz zisk a ztráty pro nevýdělečné organizace / 2020

/ Rozvaha
aktiva

/ Rozvaha
pasiva

/ Za finanční podporu v roce děkujeme 2020
Jihočeský kraj
podpora činnosti SOD v rámci grantů
„Podpora muzeí a galerií 2020“
podpora činnosti SOD v rámci grantů
„Mezinárodní hudební festival Dobršská brána 2020“

/ Za technickou podporu v roce 2020 děkujeme
Svazek obcí šumavského Podlesí a Volyňská kultura (p. Jiří Houzim)
podpora činnosti SOD
zapůjčením audiotechniky pro ozvučení akcí a dalšího mobiliáře (lavice, stoly)

/ Za mediální podporu v roce 2020 děkujeme

www.dobrs.cz

www.galerie-coco.cz

