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Nejen to: dozvěděli jsme se, jak fungoval 
v praxi dvůr v Hofburgu i v Schönbrunnu, 
kolik lidí tam pracovalo, jak byla jejich čin-
nost rozdělena, jak fungovalo zásobování 
a pod.
Velmi zajímavé byly pasáže o císařské rodi-
ně, o osobních vztazích, svatbách, hierar-
chii uvnitř této zvláštní komunity. Jaké v ní 
bylo postavení žen a jejich angažmá v ob-
lasti kultury či sociálních aktivit...
Představen byl císař i jako špičkový di-
plomat i politik, jenž si velmi dobře uvě-
domoval svoji odpovědnost. Jenom holt 
při rakousko-uherském vyrovnání nějak 
vynechal Čechy, které předtím považoval 
za nejvěrnější spojence, a ti mu to pak ne-
mohli zapomenout. A nebyl moc přístupný 
překvapením, a to ani v éře konstituční 
monarchie, kdy se musel učit popasovat se 
s parlamentem.

Nostalgicky a smutně pak vyzněly pasá-
že o posledních létech císařových. A zbyla 
otázka, co vlastně dnes zbývá z toho světa. 
A k tomu poselství hraběnky Marie Antonie 
Clam Martinicové, že člověk se prostě cho-
vá řádně ...
K tomu samozřejmě zněla v podání sou-
boru Ludus musicus hudba, jež má vztah 
k Vídni a císařskému dvoru (J. Haydn, 
Straussové otec i syn, Jan Koželuh, ale i P. 
I. Čajkovskij a na úvod známý obrozenský 
Poutník s incipitem Je to chůze po tom světě 
…) Skvěle zahraná musika, bylo cítit, jak to 
musikanty baví. A bavilo to evidentně i oba 
předčítatele, Jana Vaculíka a Ondřeje Kul-
havého. A jistě i toho, který to celé připra-
vil, tedy vedoucího souboru Ludus musicus 
Františka Běhounka. Potlesk plného sálu 
v residenci byl zasloužený a zvlhlé oči při 
hymnách velmi uvěřitelné.

J. Matl

Přes mnohá doporučení, kam se uchýlit pro 
potěchu duše, jsem jedno takové místo na-
šel. Nalézá se před obrazy Tomáše Bíma. 
Nedokážu jazykem teoretiků umění oslavo-
vat jejich „jásavé tóny, které umocňují hřejivý 
pocit z umělcova poselství“. Říkám, že je mi 
před nimi blaze a že bývám před nimi dlouze 
přikován. Začínají se totiž ve mně odvíjet pří-
běhy, které Tomáš nakousl. Té slečny, co si 
zapomněla podprsenku před stohem, těch 
nedopalků a zmačkané krabičky od cigaret 
u libeňské zdi, opuštěné sklenice limonády 
na stolku u tenisového kurtu. Ty lidičky, co 
se těch věcí dotýkali nebo je žmoulali v ruce, 
tam před chvilkou byli, jako by si jen odsko-
čili za rám. Tomáš Bím zastavuje čas a staví 
mu nádherný barevný pomník.
Nám uniká jeho svět mezi prsty, a proto 
jsme tak rádi, když nám ho maluje. My už 
se sice jakž takž umíme pohybovat po ra-
kouských sjezdovkách a způsobně srkat 
drink na terasách drahých přímořských leto-
visek, ale neumíme se třeba ani jednou za 
den podívat na oblohu. Žijeme uspěchaně, 
chudě a nevšímavě, ve světě slev a akcí, fa-

lešných celebrit a pochybných vzorů.
Tomáš nám tyto nedostatky vynahrazuje. 
Dokonce bych se nebál přirovnání, že to, co 

PŘÁNÍ TOMÁŠI BÍMOVI
Ten, jehož obrazy provokují básníky

Obálka knihy, která byla vydaná u příležitosti 
letošní výstavy Tomáše Bíma v Novoměstské 
radnici v Praze.

Foto J. Beneš
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VOLEJBALOVÉ SOUTĚŽE 
v plném proudu

POHODOVÝ FOTBALOVÝ 
PODZIM 2016

s p o r t

V minulém soutěžním ročníku 2015/2016 
střídali dobřichovičtí fotbalisté, dobré výko-
ny se slabšími a nakonec se umístili v lep-
ším středu tabulky lll. třídy.
Dosažené umístění bylo v oddílu sice při-
jato s uspokojením, ale zároveň převládl 
názor, že současný tým by mohl být ještě 
úspěšnější...
O prázdninách se výboru oddílu kopané 
podařilo ke družstvu mužů, které bylo dva 
roky bez odborného vedení, sehnat kvalifi-
kovaného trenéra pana Ladislava Kocour-
ka, bývalého ligového hráče Bohemians 
a Dukly Praha. Ten hráčům naordinoval 
každý den (!) po práci trénink a zároveň jim 
slíbil dřinu, pot a zase dřinu, což je jediná 
cesta k úspěchu...
A stalo se. Hoši si během léta nejenom 

pěkně „mákli“, ale také se přiučili někte-
rým fotbalovým dovednostem. Do kádru 
složeného výhradně z místních dobřicho-
vických hráčů přišli bratři Petr a Pavel Kriš-
tůfkové z Jíloviště a Dan Skučko ze Všenor. 
No a pak to začalo.
Dobřichovice do soutěže vlétly jaké mete-
or a nejen že porážely jednoho soupeře za 
druhým, ono se na to dalo i koukat! Sedm 
vítězných utkání v řadě!
Fotbal však není bezkontaktní sport. Kdysi 
se říkalo, že fotbal je válka, nebo že bolí. 
Naší největší slabinou je úzký kádr. Téměř 
všichni klíčoví hráči museli vynechávat, 
nebo nastupovali s nedoléčenými zranění-
mi. To se podepsalo na některých výsled-
cích i na první porážce v Jinočanech. Na 
herním projevu to také bylo znát, vytratila 

Uvádíme stručný přehled výsledků našich vo-
lejbalových družstev k 15. listopadu a termíny 
jejich domácích utkání do konce ledna.

Muži A, 1. liga
Ve srovnání s minulou sezonou se našim 
příliš nedaří. Ze třinácti družstev jsou zatím 
na osmém místě se sedmnácti body, které 
získali na domácím hřišti výhrami nad Tur-
novem (3:0), Nymburkem (3:0), nad TJ ČZU 
(3:1) a MFF Praha (3:1) a dále výhrami na 
hřišti ČZU Praha B (3:2) a Tesly Brno (3:1). 
Doma budou hrát 25. a 26. listopadu se 
Starým Městem a s Brnem B, potom až 13. 
a 14. ledna s Teslou Brno a s Beskydy; prv-
ní polovinu soutěže zakončí 20. a 21. ledna 
v Nymburku a v Chocni.

Ženy A, 1. liga
Naše ženské Áčko si vede skvěle – ve své 
skupině je ze sedmi družstev na prvním místě 
s osmadvaceti body, s náskokem devíti bodů 
za druhým Žižkovem. V domácím prostředí 
naše ženy porazily Hronov (3:0, 3:0), Hradec 
Králové (3:0, 3:1) a Španielku (3:1, 3:1); 
v Brně hrály 3:1 a 0:3, a na Žižkově 3:1 a 2:3. 
Doma budou hrát 2. a 3. prosince s Brnem 
a 20. a 21. ledna se Žižkovem, čímž skončí 
první část soutěže. Už nyní je skoro jisté, že 
postup do finálové skupiny mají zaručený.

Muži B, krajský přebor 1. třídy
Z devíti družstev jsou naši se sedmi vý-
hrami a třemi porážkami na druhém mís-
tě s 20 body, za prvními Tuchlovicemi 
(26 bodů) a před třetí Vlašimí (16 bodů). 
Doma budou hrát 3. prosince s Kolínem, 
21. ledna s Tuchlovicemi, 11. února s Vla-
šimí, 25. února s Roztoky a 25. března 
s Benešovem.

Ženy B, krajský přebor 2. třídy
Po skončení podzimní části jsou naše 
ženy B z osmi družstev na čtvrtém místě 
s pětadvaceti body za třetími Kostomlaty 
(27 bodů) a před pátými Čelákovicemi (21 
bodů). Vyhrály doma s Kolínem (3:0, 3:0), 
v Roztokách (3:1, 3:1), doma s Brandýsem 
(3:1), v Čelákovicích (3:2) a v Odolené Vodě 
(3:0, 3:0). Jarní část zahájí 29. dubna do-
mácími utkáními s Lysou n. L.

Starší žákyně, krajský přebor (2. výk. 
skupina)
Z devíti družstev jsou naše děvčata na šes-
tém místě s pěti body. I když vyhrála jen 
jednou (s Roztoky), ukázala, že umí bojovat 
– ve dvou zápasech jim k výhře chyběl jedi-
ný set! Doma budou hrát 8. ledna (s Nym-
burkem a s Roztoky); soutěž zakončí 19. 
března v Mělníku.                                   HgS

se lehkost a elegance z počátku podzimu.
Krize byla sice zažehnána, ale vítězství 
v závěrečných zápasech podzimní části 
soutěže jsou těžce vydřená.
Nutno smeknout klobouk: ti chlapi „jezdí 
po zadku“! Oni CHTĚJÍ vyhrávat!
Po vyhraném střetnutí mají unikátní vítězný 
pokřik: něco mezi  novozélandským ragby-

ovým mužstvem a spartskými válečníky od 
Thermopyl.
A jejich bilance ze 13 zápasů - 10 vítězství, 
2 remízy a 1 prohra. Skóre 47:15 a 32 bodů.
Zbývá odehrát ještě poslední utkání na 
Kazíně, ale bez ohledu na jeho výsledek - 
budou přezimovat na skvělém - 1. místě.!

(oma)

byl pro mě ve zlatých šedesátých Semafor, 
jsou dneska pro mě jeho obrázky. Je v nich 
ticho a laskavo, jen sem tam zabzučí mou-
cha nebo kovová vrátka na kurtu způsobně 
zaklapnou v zámku. Je to nádherné vyprá-
vění o chvílích, o kterých člověk buď sní, 
nebo je dokonce prožil, ale neumí je niko-
mu sdělit. A provokují básníky, protože sami 
jsou poesií.
Nechci se pouštět ani do pokusu o jeho zaš-
katulkování. Nepřísluší mi to, ani to neumím 
a hlavně je to zbytečné. Tomáš Bím maluje at-
mosféru chvíle. Zachycuje její neopakovatel-
nost, zachraňuje ji pro nás, maluje okamžik 
rozpoložení duše. Nemaluje skutečnost, jen 
si půjčuje zážitky nebo vypráví příběhy, které 
voní lidskostí a jako prostředky si bere věci 
důvěrně známé. A jestli tak činí v rouše ně-
jakého –isty technikou kvaše, oleje či akrylu, 
na tom houby záleží.

Toulouse Lautrec je doma na Montmart-
ru a v Moulin Rouge, Vincent van Gogh je 
nerozlučně spojen s Arles, Paul Gauguin 
zvěčňuje snědé Tahiťanky a Tomáš Bím je 
malířem opuštěných zákoutí plných života.
Tomáše Bíma jako člověka nejpřiléhavěji 
a nejvýstižněji charakterizuje geniální sou-
sloví z dílny pana Hrabala – něžný barbar.
Je pravdivý, syrový, nepřetvařuje se, od ži-
vota si bere, co hrdlo ráčí, říká, co si my-
slí a nebere si servítky, ale když všechny 
návštěvy z atelieru zmizí a naproti mu jde 
noc, vezme do ruky štětec a promění se 
v to, čím ve skutečnosti je. Křehký, zranitel-
ný, vnímavý a citlivý kumštýř, který se ocitá 
ve svém světě, kde je sám, kde si nedočka-
vě vymalovává duši a kde je mu neskonale 
dobře. Ať je mu dobře ještě hodně dlouho. 
I kvůli nám.

Miloš Novotný
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