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Pozvánka na sportovně kulturní den ve Tmani
Vážení občané Tmaně, Lounína, Havlíčkova Mlýna a Slavík,
dovolte mi pozvat Vás jménem pořadatele – Tělovýchovné jednoty VČS Tmaň –
na sportovně kulturní den ve Tmani v sobotu 27. června 2015
v jehož rámci se na fotbalovém hřišti uskuteční dopoledne a odpoledne
fotbalový turnaj Starých gard a večer rockový koncert.
Od 9 hodin se hraje I. ročník turnaje Starých gard (SG) v malé kopané. Turnaj bude
probíhat na dvou hřištích za účasti 10 – 12 týmů. Hrát se bude v počtu hráčů 5+1 ve dvou
skupinách, a po odehrání skupin se bude hrát o umístění. Na turnaji uvidíte hráče těchto
mužstev: SG TMAŇ, FORTE, SG LODĚNICE, KMET RUDNÁ, SG KRÁLUV DVUR,
VÁVRA TEAM, SG SOKOL ARCHLEBOV, FC ROURA, HUDLICE, FRU-FRU.
Turnaj bude končit cca v 18. hodin.
Po skončení turnaje se od 20 hodin na fotbalovém hřišti uskuteční nebývalá kulturní akce a
to rockový koncert. Budete mít možnost na vlastní oči vidět a na vlastní uši slyšet
začínající rockovou skupinu BEAT SISTERS a punk rockovou legendu MOPED 56 s
kapelníkem Vojtou Hubingerem.

•

•

Několik zajímavostí o programu rockového koncertu:
V uskupení BEAT SISTERS hrají dvě děvčata, a to sestry dvojčata Štěpničkovi,
místní rodačky a obyvatelky Slavík (vnučky známého Bobeše Holečka), která spolu
hrají zhruba jeden rok a nejstaršímu hráči je 15 let. Skupinu jste mohli vidět vloni
při vystoupení paní Evy Pilarové na Slavíkách.
Po necelé hodince na podium nastoupí punk rocková legenda MOPED 56 s
kapelníkem Vojtou Hubingerem, berounským to rodákem. Mopedi jsou již více jak
30 let na hudební scéně a stále mají svou hudbou co říci. V době, kdy byl zakázán
Pražský Výběr, tak s Mopedy hrál dva roky Vilém ČOK. Vojta Hubinger se na
koncert ve Tmani velmi těší a zve Vás společně s pořadateli, abyste přišli na naše
fotbalové hřiště zavzpomínat, pobavit se, užít si rock ve Tmani a současně
podpořit naše mladé rodačky v začátcích jejich hudební kariery.
Pořadatelé děkují za podporu partnerům koncertu, kterými jsou Obec Tmaň,
společnost LHOIST, Pivovar Krušovice, FORTE Beroun spol. s r.o., Apokork Studio,
Autodoprava Chalupecký, KODEX a.s., Steeltrend.net
Pořadatelé zároveň děkují spoluobčanům, kteří bydlí v okolí fotbalového hřiště,
za shovívavost spojenou s koncertem.
Těšíme se na hojnou návštěvu na obou akcích!
Zdeněk Tlach, předseda TJ VČS Tmaň

Veřejné zahledání zastupitelstva obce Tmaň
V pondělí dne 15. června 2015 se konalo od 19:00 hodin v Kulturním domě další letošní
veřejné zasedání zastupitelstva obce Tmaň s tímto programem:
1. Zahájení.
2. Organizační záležitosti.
3. Kontrola usnesení z minulého veřejného zasedání zastupitelstva obce.
4. Zpráva finančního výboru.
5. Zpráva kontrolního a revizního výboru.
6. Zpráva z rady obce.
7. Vývoj rozpočtu obce v roce 2015.
8. Kontrola hospodaření za rok 2014.
9. Závěrečný účet obce za rok 2014.
10. Uzávěrka obce za rok 2014.
11. Závěrečný účet DSO Klonk za rok 2014.
12. Uzávěrka DSO Klonk za rok 2014.
13. Schválení dohod s paní Věrou Kostrounovou a panem Jiřím Baslem.
14. Diskuse.
15. Usnesení a závěr.
Vzhledem k termínu uzávěrky tohoto čísla OBZORU budou materiály z tohoto jednání
obsahem srpnového vydání.

Valná hromada Tělovýchovné jednoty VČS Tmaň
V pátek dne 29. května 2015 se konala na Louníně valná hromada Tělovýchovné jednoty
VČS Tmaň, která hodnotila svoji činnost za období od poslední valné hromady v roce 2014.
Na následujících stránkách přinášíme základní dokumenty z tohoto jednání – program, zápis
a usnesení z této valné hromady, a další dva doprovodné materiály – poznámku starosty
obce Mgr. Pavla Pavláska k významným půlkulatým sportovním výročím připadajících na
příští rok a informaci místopředsedy TJ VČS Tmaň Josefa Sakáče o právní úpravě spolků
podle nového občanského zákoníku.
Program valné hromady TJ VČS Tmaň konané 29. května 2015
1. Zahájení – organizační zabezpečení, volba mandátové komise.
2. Zpráva o činnosti TJ VČS Tmaň v roce 2014 a výhled na rok 2015.
3. Informace o činnosti jednotlivých oddílů sdružených v TJ.
4. Zpráva o hospodaření TJ za rok 2014 a rozpočet na rok 2015.
5. Změna názvu TJ na TJ VČS Tmaň z.s.
6. Příprava na oslavy výročí v roce 2016.
7. Aktualizace členské základny a členské příspěvky (oddílové příspěvky).
8. Diskuze.
9. Usnesení.
10. Závěr.
Zápis z valné hromady TJ VČS Tmaň konané 29. května 2015
Valnou hromadu zahájil a celý její další průběh řídil předseda Tělovýchovné jednoty VČS
Tmaň Zdeněk Tlach.
1) Valná hromada byla seznámena s programem zasedání, místopředseda Tělovýchovné
jednoty Josef Sakáč přednesl valné hromadě návrh, aby byl vypuštěn bod č. 5 – jednání
o schvalování textu nových stanov:
• Valná hromada změnu odhlasovala a přijala návrh, že odsouhlasení textu nových
stanov proběhne až po tom, co se s ním detailně seznámí celá členská základna.
Definitivní schválení bylo stanoveno na termín příštího zasedání valné hromady
v roce 2016.
• Následně byl valnou hromadou odsouhlasen upravený program zasedání valné
hromady.
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Poté byl předsedou Tělovýchovné jednoty VČS Tmaň předložen návrh na složení
mandátové komise. Valná hromada hlasováním schválila mandátovou komisi ve složení:
Michal Sopr, Radek Haas a Lenka Šilhavá.
2) Předseda Tělovýchovné jednoty VČS Tmaň Zdeněk Tlach přednesl zprávu o činnosti
v roce 2014, zprávu o průběžné činnosti v roce 2015 a rámcový výhled do roku 2016.
3) Představitelé jednotlivých oddílů seznámili valnou hromadu se svou činností:
• za oddíl nohejbalu Josef Sakáč;
• za oddíl cvičení žen Lenka Šilhavá;
• za oddíl cvičení dětí Zdeněk Tlach;
• za oddíl fotbalu – mládež Zdeněk Tlach, dospělí Pavel Pátecký, stará garda
Zdeněk Tlach;
• za oddíl tenisu - dospělí Josef Krejčí, mládež Radek Sudík;
• za oddíl šipek se nezúčastnil žádný zástupce.
4) Hospodář Tělovýchovné jednoty VČS Tmaň Pavel Zikmund seznámil valnou hromadu
s hospodařením v roce 2014 a přednesl zprávu o průběžném hospodaření v roce 2015.
5) Valná hromada se zabývala schvalováním změny názvu podle znění nového občanského
zákoníku. Hlasováním byl odsouhlasen nový název, a to TJ VČS Tmaň z.s. Valná
hromada dále projednala návrhy na termín definitivního schválení textu stanov dle
nového občanského zákoníku. Stanoven byl termín schvalování na příští valné hromadě
v roce 2016.
6) Valná hromada diskutovala otázku akcí, které by měly proběhnout v souvislosti
s oslavami jubilejních výročí Tělovýchovné jednoty v roce 2016.
7) Zprávu o stavu členské základny Tělovýchovné jednoty VČS Tmaň přednesl Josef
Sakáč. Upozornil na značný rozpor mezi administrativní evidencí členů a jejich faktickou
činností.
8) Na valné hromadě přednesli příspěvky pozvaní hosté: za Obecní úřad Tmaň starosta
obce pan Mgr. Pavel Pavlásek, za Sbor dobrovolných hasičů Tmaň Martina Ježková a za
Myslivecké sdružení Hora Tmaň pan Antonín Plátěnka.
9) Diskuze.
10) Závěr.
Usnesení valné hromady TJ VČS Tmaň konané dne 29. května 2015
1) Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti Tělovýchovné jednoty VČS Tmaň za
rok 2014.
2) Valná hromada bere na vědomí informace o činnosti jednotlivých oddílů.
3) Valná hromada bere na vědomí zprávu o hospodaření Tělovýchovné jednoty VČS Tmaň
za rok 2014.
4) Valná hromada se seznámila s průběžným hospodařením Tělovýchovné jednoty VČS
Tmaň v roce 2015.
5) Valná hromada schválila hlasováním změnu názvu podle znění nového občanského
zákoníku, a to na TJ VČS Tmaň z.s.
6) Valná hromada schválila termín přijetí nových stanov dle nového občanského zákoníku
na příští valné hromadě v roce 2016.
7) Valná hromada bere na vědomí plán činnosti Tělovýchovné jednoty VČS Tmaň v roce
2015 a 2016.
8) Valná hromada ukládá výkonnému výboru Tělovýchovné jednoty VČS Tmaň:
• do 30. 9. 2015 aktualizovat seznam členské základny;
• ustanovit pracovní skupinu pro vytvoření plánu akcí v souvislosti s oslavami
výročí v roce 2016.
Významná půlkulatá sportovní výročí ve Tmani v roce 2016
Vážení sportovní přátelé!
Na poslední valné hromadě Tělovýchovné jednoty VČS Tmaň konané 29. května 2015 na
Louníně přišla řeč i na významná jubilea připadající na kalendářní rok 2016. Bude to pro nás
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ve Tmani výjimečný rok, neboť si připomínáme dvě významná půlkulatá výročí týkající se
sportovního dění ve Tmani:
• Prokazatelně první písemná zmínka o fotbalovém mužstvu ve Tmani pochází
z novin z dvacátých let, v nichž je pod snímkem mužstva uvedeno, že známý klub
Podbrdska S.K. Tmaň u Zdic byl založen v roce 1921 = v příštím roce to bude 95 let.
• V lednu 1971 byla TJ Sokol Tmaň přejmenována na TJ VČS Tmaň = v příštím roce
to bude 45 let.
Tato výročí si budeme připomínat celý příští rok. Je dobře, že současné zastupitelstvo obce
má trvalou péči věnovanou možnostem sportovního vyžití občanů – dětí i dospělých – ve
svém volebním programu na funkční období 2014 – 2018. Jsem přesvědčen, že tato výročí
se promítnou do naší činnosti již v letošním roce a že se podaří připravit oslavy, které budou
nejenom důstojně připomínat tyto významné sportovní etapy ve Tmani, ale současně budou
inspirací pro zajištění kontinuity sportovních aktivit ve Tmani v budoucích letech. Je
pochopitelné, že se bude hovořit především o fotbale, neboť to je sportovní odvětví nejvíce
viditelné. Nezapomeneme ani na další sportovní odvětví, neboť v pětadevadesátileté historii
prošlo naší tělovýchovnou jednotou mnoho dobrých hráčů a funkcionářů – fotbalistů,
hokejistů, volejbalistů, tenistů, cvičení žen a dalších sportovců – srdcařů, kteří by pro klub
dýchali. Tak jako tomu v životě bývá – nebyla jen léta dobrá, někdy se i nedařilo, nebyly
úspěchy, jaké bychom si sami přáli, i proto je třeba všem poděkovat, že přešla tato léta a
sport v naší obci žije dál.
Připomeňme si v této souvislosti také další významné výročí, i když není kulaté ani
půlkulaté, jako dvě výše zmíněná. Ve Tmani byla založena v padesátých letech
Tělovýchovná jednota Sokol Tmaň. Dne 1. prosince 1954 byla do pohostinství jednoty
ve Tmani svolána schůze, která měla jediný bod programu – ustavení tělovýchovné
jednoty Sokol Tmaň, v jehož rámci budou působit odbory ledního hokeje a kopané. TJ
Sokol navázala na tradice této tělovýchovné organizace, která ve Tmani působila před
II. světovou válkou. Na této schůzi byli přítomni tito zakládající členové: Antonín Krejčí,
František Procházka, Jaromír Macourek, Zdeněk Špatenka, Miloslav Procházka, Antonín
Trobl, Jiří Krejčí, Stanislav Mrkáček, Václav Veverka, Josef Frajer, Miroslav Ségl, Miroslav
Kešner, Bohumil Dousek, Josef Jankovský, Jiří Špaček, Jiří Cajthaml, Josef Chvojka,
Ladislav Staněk, Karel Piskáček, Josef Hanzlík, Karel Hora, Jiří Růžička, Václav Foltýn,
Otakar Grubner a Josef Homolka. Na základě plodné diskuse bylo jednomyslně schváleno
založení odboru ledního hokeje pro zimní období a odboru kopané pro jarní, letní a podzimní
období. Přítomní shodně konstatovali, že o oba sporty projevila mládež ve Tmani značný
zájem a proto by měly mít v obci dostatečné zázemí. Předsedou Sokola byl zvolen Antonín
Krejčí, předsedou obou odborů Antonín Trobl a jeho zástupcem Antonín Krejčí, Ladislav
Staněk a Karel Piskáček byli stanoveni k pokladnám. Předseda Sokola Antonín Krejčí byl
pověřen vést jednání s Místním národním výborem ve Tmani s cílem získat pozemek na
vybudování fotbalového hřiště v obci.
Děkujeme touto cestou všem sponzorům, kteří našim sportovcům finančně a materiálně
pomáhali a pomáhají a bez kterých by asi jen těžko mohla být TJ VČS Tmaň funkčním
oddílem.
Rada obce si váží práce TJ VČS s mládeží, zejména oceňuje – nebojím se použít slovní
spojení – masové sportovní akce – mám na mysli celodenní Tmaňský posvícenský koláč
konaný v sobotu 25. října 2014 nebo Tmaňský pětiboj organizovaný letos o pouti, nelze
nevzpomenout zahájení opětovné činnosti fotbalového družstva žáčků.
Sport ve Tmani získává stále více příznivců a to jak z řad dětí, tak dospělých. Přejme si tedy,
ať si každý z nás najde to své, a aktivně nebo pasivně se zapojí. Jedině tak bude možno
zajistit kontinuitu sportovního dění ve Tmani a úspěšně tak pokračovat v tom, co naši
předkové před 95 začali a od té doby neustále rozvíjeli.
Rada obce Tmaň přeje Tělovýchovné jednotě VČS Tmaň i všem jejím oddílům, ať se
daří nejen po stránce sportovní, ale i po stránce společenské, protože tato organizace
je významným článkem společenského života v naší obci. Sportu zdar!
Mgr. Pavel Pavlásek ml., starosta obce
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Právní úprava spolků dle nového občanského zákoníku
V souvislosti s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) připravila
Legislativní rada Českého olympijského výboru (ČOV) přehled konkrétních změn,
doporučení a navrhovaných úprav ve stanovách občanských sdružení, resp. spolků dle nové
právní úpravy. Tento materiál navazuje na dokument vypracovaný Legislativní radou ČOV.
Informace k novému občanskému zákoníku pro sportovní organizace – občanská sdružení,
který je k dispozici na stránkách www.olympic.cz .
NOZ ruší zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů a zcela jej svojí úpravou nahrazuje. Od
účinnosti NOZ, tedy od 1. ledna 2014 se tak z občanských sdružení ex lege stanou spolky a
z organizačních jednotek sdružení pobočné spolky. Sportovní organizace vyvíjející svou
činnost v právní formě občanských sdružení tak musí této zákonné úpravě přizpůsobit svoji
činnost, a zejména stanovy, případně další interní předpisy. Předkládaný materiál má
k dosažení tohoto cíle přispět.
Název spolku musí obsahovat slova „spolek“, nebo „zapsaný spolek“, postačí však zkratka
„z. s.“, v tomto ohledu je tedy nezbytné upravit název spolku ve stanovách.
Největší část případů existujících sportovních organizací se založení a vznik spolku netýká,
neboť byly založeny a vznikly již za účinnosti zákona o sdružování občanů. Pro tyto
organizace – a tou je i TJ VČS Tmaň – jsou zejména důležitá přechodná ustanovení NOZ v
§ 3041 a následující, a to konkrétně:
• Ustanovení stanov, která odporují donucujícím ustanovením NOZ, pozbývají závaznosti
dnem nabytí jeho účinnosti, tedy k 1. lednu 2014. Spolek musí nejpozději do 3 let od
účinnosti NOZ, tedy do 1. ledna 2017, přizpůsobit stanovy NOZ a doručit je orgánů
veřejné moci, který vede veřejný rejstřík, do něhož je spolek zapsán (tj. příslušnému
rejstříkovému soudu). V případě, že by spolek toto neučinil, příslušný rejstříkový soud ho
k tomu vyzve a stanoví dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti. Pokud
by takto dodatečně stanovená lhůta uplynula marně, soud spolek na návrh orgánu
veřejné moci nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zruší a nařídí jeho likvidaci.
• Pokud název spolku odporuje ustanovení NOZ (viz výše), musí spolek přizpůsobit svůj
název požadavkům NOZ, a to do 3 let ode dne nabytí účinnosti NOZ.
Ze shora uvedeného tak vyplývá, že i když přechodná ustanovení ponechávají určitý prostor
pro zjednání nápravy i po lhůtě 3 let od účinnosti NOZ, je vzhledem k možným důsledkům
(zrušení a likvidace spolku) vhodné jednoznačně doporučit, aby každý spolek provedl
avizované změny co nejdříve a se vší důsledností. Týká se to především vnitřního obsahu
stanov, jenž by měl být srozumitelný pro každého člena naší tělovýchovné jednoty – neboť
od nich se odvíjejí nejen jeho práva, ale i povinnosti. To je vedle zajištění sportovní
činnosti hlavní úkol pro vedení TJ VČS Tmaň do konce kalendářního roku 2015. Věříme, že
se do diskuse o obsahu stanov zapojí v následujícím období co nejvíce našich členů, aby
mohl vzniknout dokument, jenž bude naplňovat představy našich členů i právní podmínky
stanovené novým občanským zákoníkem.
Josef Sakáč, místopředseda TJ VČS Tmaň

Zpráva o činnosti kroužku KOLOUŠCI při MS HORA Tmaň
Kroužek mladých přátel přírody (mladých myslivců) při tmaňském Mysliveckém sdružení
Hora Tmaň vznikl na podzim v roce 2013. Kroužek byl bez názvu, protože vedoucí (Vendula
Plátěnková, Ivana Chromková a Stanislava Hrudková) chtěly, aby si název vymyslely děti
samy. Děti si navrhovaly názvy, o kterých se pak hlasovalo, až se jich dostalo pár do
nejužšího výběru a bylo odhlasováno většinou, že kroužek ponese název „KOLOUŠCI“.
Náplní kroužku je seznamovat děti se správným chováním lidí v lese a přírodě vůbec,
s životem živočichů v přírodě, poznávání stromů a různých bylin. Dále seznamování se
změnami, které probíhají v přírodě v závislosti na změnách ročních období. Nedílnou
součástí „výuky“ je přiblížení dětem práce myslivců.
Děti se učí, že myslivec není jen člověk, který loví zvěř, ale především se o zvěř a jiné
živočichy stará - na podzim s dětmi chodíme přikrmovat zvěř (nosíme krmení do zásypů a
krmelců), sbíráme žaludy a kaštany, na jaře s dětmi asanujeme krmná zařízení po zimě, aby
byla připravená na další sezónu. Děti se učí poznávat pobytové znaky zvěře (stopy, otěry na
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stromech od divokých prasat, poničené stromky od vytloukání parůžků srnců, aj.). Na jaře
také děti sbírají odpadky, které do přírody odhodil člověk, čistí přírodní zdroje vody. Děti také
vysazují mladé stromky, čímž se učí chápat souvislosti jednání člověka (jaký vliv mají
jednotlivé činnosti člověka na stav životního prostředí). Mimo jiné se děti také podílejí na
zvelebování míst, které slouží obyvatelům okolí (Tmaň, Lounín, Málkov, Suchomasty)
ke společným akcím v přírodě - konkrétně letos pomáhali při vyřezávání křoví na Louníně
v Lipkách.
Účelem kroužku je odtrhnout děti alespoň na chvilku od moderních vymožeností dnešní doby
a ukázat jim, že jsou i jiné, důležité a zajímavé věci kolem nich, které je mohou bavit a ještě
při nich udělají hodně prospěšné práce a zažijí spoustu legrace i nějaké to dobrodružství, a
dále děti seznámit se živou přírodou České republiky, s tím, co se v ní děje a proč.
Samozřejmě, protože kroužek vznikl ve spolupráci s myslivci, jsou děti vzdělávány také na
úseku myslivosti, a to v oblasti myslivecké kynologie (učí se rozeznávat plemena loveckých
psů a o jejich výcviku a využití v praxi), zoologie (popis částí těla mysliveckou mluvou,
způsob života jednotlivých druhů zvěře), botaniky (druhy stromů, byliny, trávy), mysliveckých
tradic (troubení signálů, famfár, myslivecké odívání, myslivecká mluva), lovectví (způsoby
lovu, myslivecká zařízení určená k lovu či pozorování zvěře, druhy zbraní), péče o zvěř
(krmná zařízení, druhy krmiv). Všechny tyto vědomosti pak děti uplatňují při různých
soutěžích, včetně Zlaté srnčí trofeje, kterou pořádá Okresní myslivecký spolek Beroun každý
rok.
Díky tomu, že nám jsou nápomocni členové mysliveckého sdružení, jsme schopny dětem
předvést od většiny mysliveckých činností i praktické ukázky.
Mimo vzdělávání připravujeme pro děti během roku různé akce - návštěva farmového chovu
zvěře, výlety (cyklo výlety), poznávací vycházky. Na těchto akcích se děti zapojují do
různých her (kreslení křídami, malování na trička, soutěže v rámci členů kroužku).
Navštěvujeme akce připravované OMS Beroun - předvánoční setkání s ukázkami
mysliveckých činností se soutěžemi v Berouně na náměstí, soutěž Zlatá srnčí trofej.
V letošním roce nám ubyla jedna vedoucí, tudíž momentálně kroužek vede Vendula
Plátěnková a Stanislava Hrudková. Letošní ročník myslivecké soutěže Zlatá srnčí trofej
proběhl, bohužel, v termínu, v němž zároveň probíhaly oslavy dětského dne na Tmani 30. 5.
2015, proto se soutěže zúčastnilo „jen“ pět dětí. Naši nejmladší svěřenci se rozhodli, že den
stráví raději v domácím prostředí spolu s ostatními kamarády, kteří do kroužku nechodí.
Soutěž se uskutečnila v Chyňavě, kde místní myslivci poskytli zázemí lovecké chaty a
občerstvení bylo zdarma. Vzhledem k tomu, že tento den začal trochu uplakaně, přišla vhod
možnost ohřát se u kamen, ve kterých krásně praskalo. Soutěž probíhala podobnou formou,
jakou probíhají skutečné zkoušky kurzů myslivosti (uchazečů o první lovecký lístek), tedy u
jednotlivých stolků s danou tématikou, vždy s jedním zkoušejícím. Letos se účastnily děti ve
dvou skupinách - starší (od páté třídy) a mladší (od první do čtvrté třídy). V první skupině
bylo osm dětí, z nichž jsme obsadili 6. a 8. místo. Ve druhé skupině bylo 19 dětí a v této
skupině jsme obsadili 3., 4. a 5. místo. Navázali jsme tak na dobré umístění loňského
ročníku, kde jsme měli stříbrné želízko v ohni, které se sice letos nepotvrdilo, ale objevili se
další nadějní účastníci.
Ovšem jsme šťastni za jakékoliv umístění, protože je alespoň na dětech vidět, že je to
opravdu baví, že si z kroužku něco odnášejí (pamatují) a umístění je pomyslnou třešničkou
na dortu a je spíš pro další motivaci dětí. Díky tomu vědí, že jejich úsilí a jejich zájem o
přírodu někdo vidí a dokáže ocenit. Ale opět platí i při této soutěži, že nejdůležitějším
aspektem jakékoliv činnosti je POBAVENÍ SE s ostatními dětmi i dospělými, a to se myslím
povedlo i při letošním ročníku. Už teď se děti těší na ten příští, který jak doufáme vyjde tak,
aby se termín konání nepřekrýval s ostatními akcemi.
V letošním roce, mimo celoroční činnosti, ještě bylo pro děti připraveno přespání pod širým
nebem (pod širákem) na Louníně v Lipkách, a to z pátku 19. 6. 2015 do soboty 20. 6. 2015.
Děti přijížděly mezi 16:30 - 17:00 hod, kdy byly pro ně naplánované opět nějaké hry a
zábava. Po té si opekly na ohýnku buřty a po další večerně-noční zábavě ulehly. V sobotu
ráno se pomalu rozjížděly do svých domovů a mohly se začít těšit na blížící se letní
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prázdniny, ale bez kroužku. Toto byla letošní poslední akce „Koloušků“. Nanovo se zase
sejdeme na podzim na přelomu září a října.
Tímto také děkujeme za poskytnuté zázemí Mysliveckému sdružení Hora Tmaň a jeho
členům za zapojení do činností kroužku. Děkujeme akciové společnosti Vápenka Čertovy
schody ve Tmani a Obci Tmaň za finanční pomoc, se kterou jsme schopni dětem nabídnout
zajímavý program, který v nich vychovává ten správný vztah k obklopující nás přírodě a
životnímu prostředí … a potažmo k myslivosti. S tímto cílem kroužek vznikl a jak lze pochopit
z této zprávy – i úspěšně funguje.

Akce SDH Tmaň aneb Trochu čtení na prázdniny
Následující řádky přinesou informace týkající se činnosti sboru dobrovolných hasičů a
především mladých hasičů za poslední dva uplynulé měsíce. V květnovém OBZORU bylo
avizováno, že SDH pořádá tradiční pálení čarodějnic. Tato akce se jako již tradičně
uskutečnila 30. dubna na hasičském areálu. Počasí se vydařilo a tak na pálení čarodějnice,
kterou vyrobili mladí hasiči, a která se před svým nešťastným koncem tyčila na vrcholu
postavené hranice, se přišlo podívat nemálo tmaňských občanů. Tato akce je jednou ze
společenských událostí, které se konají v naší obci pod širým nebem, při které máme
možnost setkat se a popovídat si v přátelské atmosféře. Věříme, že i v dalších letech náš
sbor konání této akce zajistí a Vy občané nás svou účastí podpoříte.
V pátek 1. května, na svátek práce, nás čekal také tradiční – úklid areálu po skončené akci.
V sobotu 2. května se dospělí hasiči vydali na Okrskovou soutěž do Vinařic. Okrsková soutěž
je každoroční hasičské klání v požárním sportu v rámci okrsku, ve kterém působí pět obcí se
sborem dobrovolných hasičů (Tmaň, Suchomasty, Bykoš, Koněprusy, Vinařice). Soutěží se
v požárním útoku a štafetě 4 x 100 metrů v kategoriích muži a ženy. Vítězové z každé
kategorie mají automatický nárok na postup do okresního kola.
Náš sbor jako jediný z okrsku pravidelně vyjíždí na soutěž s oběma družstvy. I tentokrát
tomu tak bylo. Družstvo mužů předvedlo velmi pěkný požární útok a vcelku rychlou štafetu a
vybojovalo tak 1. místo z celkových pěti. Družstvo žen se bohužel neutkalo s žádnými
konkurentkami, a tak si ženy sice zasoutěžily, ale bez „nervů“ a na jistotu. Muži i ženy se tak
mohli radovat z poháru a věcné ceny, avšak ženy pouze symbolicky.
Květen byl ve znamení soutěží, družstva mladších a starších žáků čekala dvě části jarního
kola Hry Plamen. První a náročnější část se uskutečnila 16. května v Oseku u Hořovic.
Mladší žáky čekaly dvě disciplíny, štafeta 4x60 a letos poprvé cvičně štafeta CTIF. Štafetu
4x60 odběhli mladší žáci velmi slušně (8. místo ze 14), štafetu CTIF bohužel museli
„odpískat“, jelikož větší část družstva mladších žáků byla ve škole v přírodě a tak tuto
disciplínu, ve které běží devět soutěžících, nebylo možno odběhnout. Družstvo starších žáků
mělo program trochu náročnější štafeta 4x60 je samozřejmostí, v této kategorii jsme nasadili
dvě hlídky, dále nás povinně čekala štafeta CTIF a požární útok CTIF. Ve štafetě 4x60 metrů
soutěžily dvě hlídky po čtyřech soutěžících, každý ve svém úseku – kladina, překážka,
přenos hasicího přístroje a zapojení hadic. Bohužel u každé z hlídek se objevilo menší
zaškobrtnutí, které bylo „odměněno“ několikasekundovou ztrátou, což stačilo až na 12.
příčku a velký posun zpět v celkovém průběžném bodování. Bylo proto co dohánět. Na řadě
byla štafeta CTIF. Jedná se o štafetový běh devíti soutěžících. Celý běh má 400 metrů. Na
trénink této disciplíny jsme museli využít prostor fotbalového hřiště, z důvodu
nedostatečných prostor hasičského areálu. Dle směrnic Hry Plamen má každé družstvo
v soutěži nárok na dva pokusy. Při prvním pokusu byla znát nervozita, do druhého pokusu
však starší žáci vstoupili s větším odhodláním a také zabodovali, vybojovali 6. místo. Závěr
této části jarního kola patřil požárnímu útoku CTIF, který se opět běžel na dva pokusy.
Požární útok CTIF je technicky náročnější disciplína, provádí ji devět soutěžících. Letos jsme
přípravě na tuto disciplínu věnovali hodně času, téměř každý trénink venku na hasičském
areálu, ale také jsme cvičili již přes zimu v tělocvičně a v klubovně. První pokus - nervozita
byla na místě, tento pokus se patřičně nevyvedl, naštěstí byla šance na opravu. Druhý pokus
vypadal již od počátku slibně, až na pár trestných bodů (nutno dodat, že velmi přísně
udělených), se pokus povedl a požární útok CTIF přinesl pěkné 6. místo. První část kola Hry
Plamen byla za námi.
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V neděli 31. května nás čekala druhá část a to v blízké Chodouni. Zde se soutěžilo
v královské disciplíně požárního sportu – požárním útoku. Soutěžní disciplína, kde sedm
soutěžících připravuje sací a hadicové vedení a pomocí přenosné motorové stříkačky je
přivedena voda až do proudnic, kterými se soutěžící snaží v co nejrychlejším čase naplnit
nástřikové terče. V letošním roce Okresní sdružení hasičů Beroun rozhodlo o použití pouze
jednoho stroje, se kterým soutěžila všechna družstva. Strojníci se s tímto strojem seznámili a
bylo možno začít. Opět měla družstva dva pokusy. Jako první se do boje vydalo družstvo
mladších žáků. Družstvo v doprovodu dospělého strojníka Standy Nového soutěžilo ve
složení Vojta Puffer, Vojta Karmazín, Pavlína Foltýnová, Míša Laňová, Sabina Gnojková,
Lukáš Vinš a Saša Patočková. Svůj první pokus ukončilo s časem 51 sekund, což po prvním
kole znamenalo předposlední místo. Při druhém pokusu však bylo družstvo povzbuzeno
vedoucími a do útoku se vrhlo s novou nadějí. Dosažený čas ve druhém pokusu snížili
mladší žáci o jedenáct sekund na výsledný čas 40 sekund, který po skončení všech družstev
znamenal 7. místo. Po této disciplíně následovalo vyhodnocení celého ročníku 2014/2015
Hry Plamen. Naši mladší žáci v čele s vedoucí Marcelou Závorovou obsadili krásné 6. místo
z celkových 14 družstev.
Po vyhlášení se pokračovalo v soutěži a to v kategorii starších žáků. Do prvního pokusu šli
naši starší žáci s velkými ambicemi na úspěch. S časem 32,17 skončili po prvních pokusech
na pátém místě. Druhý pokus pro nás mohl znamenat jen vylepšení, s časem 32,17
z prvního kola jsme se neměli za co stydět a tak u druhého pokusu jsme mohli maximálně
překvapit. Starší žáci ve složení Pavel Řehoř, Kuba Puffer, Kristýna Pelecháčová, Katka
Kronnawetterová, Dan Hnízdil, Sabina Bartošová a Silva Bartošová provedli útok skvěle.
Sabina se Silvou nastříkali terče velmi rychle a tak výsledný čas druhého pokusu byl o téměř
vteřinu lepší (31,30) než čas prvního pokusu. Ve velké konkurenci však i tento skvělý čas
nestačil na lepší umístění, než to které družstvo zaujmulo v prvním kole. Musím však dodat,
že časy byly velmi vyrovnané, svědčí o tom i fakt, že od bronzové pozice nás dělilo 0,46
sekundy. Časy požárních útoků rozhodovali i o celkovém umístění ve Hře Plamen, kde starší
žáci vybojovali 5. příčku z celkových 14 družstev.
Poslední soutěží v tomto školním roce byly Noční hry v Hýskově, konané v pátek 12. června.
Na tuto soutěž se naše družstva vydala již po třetí. Soutěží se pouze v požárním útoku a na
jeden pokus, specifické na této soutěži je, že se startuje za tmy. Soutěže se zúčastnila opět
obě družstva. Mladší žáci předvedli skvělý výkon a s časem 28,65 dosáhli na skvělé 3. místo
z celkových 10 družstev. Za toto umístění dostali od pořadatelů pohár a bronzové medaile.
Starší žáci opět bojovali s velkou konkurencí, s výsledným časem 25,67 obsadili neoblíbené
čtvrté místo, od bronzové medaile je dělila pouhá jedna vteřina.
V červnu byl naplánován pro mladé hasiče výlet, který se uskutečnil v sobotu 20. června.
S mladými hasiči se vydali i někteří vedoucí. Tentokrát jsme procházeli Naučnou stezku Zlatý
kůň. V Houbově lomu jsme sbírali zkameněliny, v Husákově lomu jsme se občerstvili a na
závěr výletu bylo přichystáno překvapení v podobě zmrzlinového poháru, který nám
připravila paní Plátěnková v hostinci Na Myslivně.
V sobotu 20. června se uskutečnil 7. ročník memoriálu zasloužilých hasičů v Radouši.
S účastí našich družstev mužů a žen to zpočátku nevypadalo moc dobře, protože soutěž
byla původně naplánována na 13. června a tak většina z nás měla domluvené volno na 13. I
přes nedostatek lidí jsme však nechtěli memoriál oželet, proto jsme složili smíšené družstvo
čtyř mužů a dvou žen. Soutěžili jsme v mužské kategorii, do které bylo přihlášeno celkem 14
družstev. Vzhledem k promáčené půdě pořadatelé vynechali štafetový běh a soutěžilo se
pouze v požárním útoku. Naše smíšené družstvo startovalo jako šesté v pořadí a
s výsledným velmi rychlým časem 1 minuta 7 sekund se dostalo do vedení. Zbylých osm
družstev již tento čas nepřekonalo a tak naše „slepené“ smíšené družstvo vybojovalo 1.
místo. Výhra byla pro všechny překvapením a musím podotknout, že opravdu milým
překvapením. Družstvo si vedle poháru za první místo odvezlo do Tmaně také putovní
pohár, který se příští rok bude snažit obhájit.
V neděli 21. června se uskutečnila brigáda čištění požární nádrže (v letních měsících
využívané jako koupaliště). Dobrovolníci se sešli v osm hodin ráno u hasičárny. Vyndala se
technika a vše potřebné a mohlo se začít. Počasí bylo ideální, nepršelo, ale ani horko
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nebylo. Brigády se zúčastnilo pět mladých hasičů, jedenáct členů sboru, ale také
dobrovolníci – „nehasiči“ – Jindřich Laně, Petr Krejčí, Radek Sentenský. Společnými silami
se podařilo nádrž vyčistit a můžeme se tak těšit na příjemné osvěžení, které v letních
měsících místní požární nádrž poskytuje. Ve stejný den proběhl i úklid v prostorách areálu
hasičského cvičiště. Všem dobrovolníkům patří velký dík.
Závěrem tohoto příspěvku bychom vám jako sbor rádi popřáli pěkné léto a v klidu strávenou
dovolenou! A těšíme se na vás v září na X. ročníku Memoriálu zasloužilých hasičů ve Tmani,
který se bude konat v areálu hasičského cvičiště.
Martina Ježková – vedoucí MH

Základní škola a Mateřská škola Tmaň
Vážení čtenáři!
Bohatou fotodokumentaci k níže popisovaným akcím a událostem v tmaňské škole najdete
na webových stránkách – www.zs.tman.txt.cz pro základní školu a www.ms.tman.txt.cz
pro mateřskou školu. Děkujeme za návštěvu našich internetových stránek.
Mgr. Růžena Kybikásová – ředitelka ZŠ a MŠ Tmaň

•

•

•

Základní škola Tmaň
Dne 25. 5. 2015 jsme ve školní družině zahájili celotýdenní projekt s názvem ZEMĚ.
Všichni jsme si společně zopakovali to nejdůležitější o naší planetě, o jejím dělení na
kontinenty, pevninu a souš. Nejdříve jsme si zkusili planetu namalovat, abychom viděli
rozdíl mezi podílem pevniny a vody na Zemi. Řekli jsme si, jak se střídají roční období,
měsíce, týdny, dny a hodiny. Učili jsme se báseň o měsících a zdramatizovali si pohádku
O Dvanácti měsíčkách. Na závěr jsme si zkusili malý test na čas a nakreslili jsme si
hodiny. Při povídání o veškeré vodě na Zemi jsme si rozdělili vodu na slanou a sladkou,
namalovali jsme si k tomu obrázky a zkusili jsme si filtraci vody téměř sami. Popsali jsme
si také skupenství vody a jejich změnu. Připomněli jsme si důležitost pitného režimu i to,
že je voda pro přežití ohromně důležitá. Abychom si tyto znalosti ještě lépe zopakovali,
paní vychovatelky nám připravily lehký test s obrázky a zaškrtávací cvičení. Po tom všem
už nám zbývala jen půda. Řekli jsme si její hlavní význam, dělení a druhy. Také jsme si
povídali o zlepšení půdy pomocí hnojiv a některé z nich jsme si ukázali. K povídání o
půdě jsme zařadili také péči o rostliny a na závěr jsme si některé zkusili přesadit. Pro
zopakování jsme měli opět připravených pár otázek a poznávací test. Projekt o naší
planetě se nám všem moc líbil a byl pro nás přínosný. Zapojovali jsme se, vyptávali a
nakonec jsme znali mnoho nových odpovědí, se kterými jsme se mohli pochlubit ve škole
i doma.
V pátek 29. května 2015 se na našem školním hřišti uskutečnily soutěže k příležitosti Dne
dětí. Soutěže si zorganizovali pro své spolužáky naši páťáci za pomoci třídní učitelky. Při
výtvarné výchově si namalovali označení jednotlivých stanovišť a při pracovních
činnostech si přichystali potřebné pomůcky. Všichni soutěžící obdrželi soutěžní listinu,
kam jim vedoucí jednotlivých stanovišť zanesli svoji značku o účasti a plnění úkolu na
jejich stanovišti. Po absolvování všech dvanácti soutěží obdržel každý soutěžící na
posilněnou bonbony a pustil se s chutí do druhého kola zápolení. Počasí nám opravdu
přálo, a tak jsme si všichni Dětský den v naší škole opravdu užili.
Tak jako každý rok, tak i letos se slavil ve Tmani Den dětí! V sobotu 29. května se konalo
zábavné dopoledne, které pořádal OÚ spolu se ZŠ a MŠ a dalšími společenskými
organizacemi na cvičišti místních hasičů. I když nám letos počasí tolik nepřálo a z oblohy,
která se na nás mračila, padaly dešťové kapky, náladu nám to nepokazilo! Vždyť nejsme
z cukru! Nafukovací BECO hrad a popkorn byly letošní nejočekávanější atrakcí, která
všem dětem udělala velkou radost. Soutěžilo se s vervou v různých disciplínách, jen
tradiční skákání v pytlích a přetahování lanem nám počasí nedovolilo. Super byly jako
vždy i koláče, po kterých se olizovaly nejen děti, ale také dospěláci, no prostě všichni,
kdo ochutnali. Odpoledne jsme pak pokračovali ve slavení na Louníně v Lipkách. Tam už
se počasí umoudřilo, sluníčko vysvitlo a bylo krásně. Jízda na koních, policejní a
hasičská auta, různé zbraně současnosti i minulosti, krásná ukázka Klubu 38, ale i hry na
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houpačkách či v blízkém lesíku se nám moc líbily. Chutnaly nám také buřtíky a limonáda,
ale nejvíc jsme se těšili na noční ohňostroj. Den dětí se nám opět vydařil, a proto se už
teď těšíme na další. Nejdříve si ale s chutí užijeme školu v přírodě a letní prázdniny!!!
Nafukovací skákací BECO hrad byl sice nejočekávanější atrakcí sobotní oslavy Dne dětí
ve Tmani, ale deštivé počasí nám nedovolilo si ho pořádně užít. Proto moc děkujeme
panu Romanu Kantorovi a firmě BEKO za možnost si Den dětí zopakovat a báječně užít
ještě v pondělí. Super zábava, popkorn, krásné počasí a skvělá nálada nám zpříjemnily a
rozjasnily celý den! Ještě jednou moc děkujeme!
V sobotu 30. května se konala Zlatá srnčí Trofej v Chyňavě, které se zúčastnil i tmaňský
myslivecký oddíl Koloušci. Na krásném třetím místě se umístila naše žákyně IV. třídy
Amálka Jirmanová s celkovým počtem 32 bodů. Moc gratulujeme!!!
Školy v přírodě ve Smržovce se zúčastnilo celkem 32 žáků za 3. a 5. ročníku. Naše
cestování bylo dobrodružstvím, cestovali jsme totiž vlakem, a jelikož byla z Tanvaldu
výluka, tak i autobusem. Ubytováni jsme byli v penzionu Červená Karkulka, jejichž
majiteli jsou manželé Červenkovi. Penzion se nachází v krásném a klidném prostředí na
okraji obce Smržovka. Jedničku si zaslouží zázemí penzionu, domácí strava i vstřícnost
personálu včetně jeho vedení. Program byl zaměřen zejména na turistiku, poznávání
přírodních krás pohoří Jizerských hor, hry, míčové hry a soutěže. Hned po příjezdu jsme
se vydali hledat prameny řeky Nisy, kde jsme si prohlédli velice starý pomník.
Při výletu na vyhlídku na Finkův kámen jsme vystoupali do velkého kopce v přírodním
kamenitém terénu na vrchol vyhlídky, kde foukal silný vítr a odkud byl nádherný výhled
na obec Smržovka. Jelikož se nám pohled do okolí zalíbil, vydali jsme se skoro na 10 km
pochod na rozhlednu Černá Studnice, terén byl opravdu jen pro zdatné turisty, ale
odměnou nám byla kamenná rozhledna vysoká skoro 70m s překrásným výhledem na
Ještěd a celé široké okolí. V programu nechyběla ani exkurze do nedaleké továrny na
výrobu dřevěných hraček – DETOA, kde si děti nejen prohlédly výrobu a slyšely něco
málo z historie, ale též si vyrobily svoji fantazijní hračku ze dřevěných dílků. Také
návštěva muzea bojové techniky sklidila obdiv a velké ovace. Snad snem každého kluka
a holky je prolézt si tankem nebo vidět tank vyjet z haly, to bylo opravdu něco. Program
byl obohacen také o celou řadu her, mezi kterými měly největší úspěch "Bobřík odvahy", doplněný o vyznačenou trasu svítícími tyčinkami. Perličkou bylo splnění úkolu a
úpis všech zúčastněných na listinu hrůzy. Dále pak disco, opékání buřtů, koupání v
bazénu, výrobu vlajek, pojmenování pokojů, vymýšlení vtipných pokřiků a batikování
triček savem. Rozhodně nechybělo ani mlsání zmrzliny domácí výroby v místní Horské
cukrárně. Jedno odpoledne nás také navštívil pán s poutavým vyprávěním o místním
folkloru a ukázkou bižuterie. Nákupní horečka popadla téměř všechny z nás a zakoupené
dárečky se snad maminkám líbily. Na konci pobytu jsme vyhodnotili nejúspěšnější pokoj
celého našeho soutěžního klání. Děti se domů vracely sice unavené, ale plné nadšení.
Ve středu 3. června proběhl v naší škole vzdělávací program Bezpečně na internetu
pořádaný ve spolupráci se Vzdělávacím institutem Středočeského kraje pro rodiče,
pedagogy a další zájemce. Program, jehož cílem bylo seznámit všechny účastníky s
riziky virtuální komunikace a podpořit je v preventivním a výchovném působení, aby se
naše děti nestaly oběťmi či pachateli trestné činnosti a rizikového chování, všechny
opravdu zaujal, obohatil a donutil k zamyšlení. Velmi děkujeme paní školitelce Mgr. Evě
Burdové za zajímavě podané informace a rady, které budeme moci dále využít nejen ve
škole, ale i ve svých rodinách. Děkujeme také všem rodičům, kteří se akce zúčastnili, a
doufáme, že se jich příště takovéto přínosné akce zúčastní mnohem více.
Ještě nedávno jsme se nemohli my, druháci a čtvrťáci dočkat, až pojedeme do školy v
přírodě v Jilemnici a najednou už jsme zpátky. Týden nám utekl jako voda a na bezva
školu v přírodě můžeme jen vzpomínat! A protože jsme byli v Podkrkonoší, celým
pobytem nás provázela hra Krakonošova zahrádka. V různých soutěžích a hrách jsme
dokazovali naši šikovnost, odvahu, vědomosti, vytrvalost i schopnost pracovat v
kolektivu, pomáhat si a kamarádit se. V aquaparku jsme se odvážili na velký a strmý
tobogán, ve Špindlerově mlýně jsme se vyfotili s Krakonošem, na Labské přehradě jsme
pozorovali přejezd po laně přes celé údolí. V Krkonošském muzeu v Jilemnici jsme
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obdivolali život dávných věků, starožitný nábytek i krásný pohyblivý betlém. Dozvěděli
jsme se mnoho o historii lyžování u nás, a také jsme si v korálkové dílně vyrobili krásný
dáreček pro maminku. Zúčastnili jsme se také místní terénní hry Zelené Krkonoše, kdy
jsme poznávali památky Jilemnice. Moc se nám líbila Zvědavá ulička, zámek s krásným
parkem i kaplička. Skvělý týden plný bezva zážitků zakončil samotný Krakonoš, který nás
přišel navštívit a za naši celotýdenní snahu a odvahu nám předal malé dárečky. My teď
budeme dlouho vzpomínat na naši prima školu v přírodě krásně prožitou v hotelu Sumo
v Jilemnici.
V první polovině června byl ve školní družině plný barev, vůní a chutí. Uspořádali jsme
třešňový, jahodový, melounový a bylinkový den. Ovoce nám moc chutnalo, zkusili jsme si
připravit i ovocno – bylinkovou limonádu. Vyrobili jsme ovocné obrázky a s nimi vyzdobili
celou školní družinu. Všem přejeme dobrou chuť.
Jako každý rok byli naši nejstarší pozváni na souboj ve vybíjené se 6. třídou do ZŠ
v Suchomastech. Na vybíjenou se děti moc těšily a byly plny očekávání, jestli se jim
podaří pokořit tradici dlouholetých proher s o rok staršími bývalými spolužáky. Dokonce si
naši sportovci vyrobili transparent s vytouženou výhrou. Cesta pěšky nám utekla velmi
rychle, spřádali jsme strategie vedoucí k výhře. Když jsme dorazili do Suchomast, dostalo
se nám vřelého přijetí paní ředitelkou Peckovou, pozdravila nás celá řada našich
bývalých spolužáků a seznámili jsme se s novou třídní paní učitelkou Lochovou, která
nás provedla celou školou a jejím zázemím. Pak následovalo obávané utkání. Šesťáci
byli doprovázení paní učitelkou tělocviku Renatou Kulhavou. Snad poprvé v historii těchto
turnajů se podařilo pátému ročníku zdolat ročník šestý. Tímto Tmaňským všichni
blahopřejeme!!!
První loučení žáků páté třídy proběhlo na posledním pobytu ve škole v přírodě. Protože
se jí ale nezúčastnili všichni žáci třídy, rozhodli jsme se jim to vynahradit. Ve čtvrtek 18.
června jsme se všichni sešli ve škole společně strávit opravdu příjemný večer, noc i ráno,
v pátek pak následovala výuka taková, jaká ke škole patří. Přinesli jsme si karimatky,
spacáky, společenské hry, fotky z uplynulých společných akcí, nezbytně nutný film na
večer a maminky a babičky nám připravily spoustu dobrot, nad kterými jsme se jen
olizovali. Moc jim za to děkujeme. Rádi jsme mezi sebou uvítali i některé rodiče, kteří si
ve třídě vypili kávu a popovídali si s námi. Celý večer jsme hráli společenské hry, moc
jsme se nasmáli u fotografií z první třídy a připravovali si sami k večeři párky v rohlíku.
Potom nám naše třída posloužila jako ložnice. Zaplnili jsme ji nejen karimatkami a
spacáky, ale také smíchem při komedii Štěňata. Jelikož jsme šli spát poměrně dlouho,
čas radši neuvedeme, ráno se nám moc vstávat nechtělo. Také snídani jsme natahovali
co nejdéle, a tak vyučování začalo poněkud později, ale zato s větší vervou. Toto naše
loučení však nebylo poslední, čeká nás ještě jedno, ale to bude pro nás překvapením.
Mateřská škola Tmaň
V pondělí 1. června 2015 jsme společně slavili Den dětí. Ráno jsme si o tomto dnu něco
pověděli, a po svačince vyrazili na fotbalové hřiště, kde pro nás byl nachystán nafukovací
skákací hrad. Připraven byl i bazének plný míčků, do kterého jsme hned skočili. Mezitím
některé z dětí skotačily, klouzaly se a skákaly na hradě. A další mlsaly popkorn, který byl
pro děti rovněž připraven. A nakonec byly všechny děti odměněny medailí.Dopoledne
jsme si báječně užili, skvěle jsme se bavili, smáli se a všem bylo prima. Děkujeme proto
panu Romanu Kantorovi a firmě BEKO za možnost si Den dětí takto báječně užít.
V úterý 10. června 2015 naši předškoláci navštívili 1. třídu základní školy. Přivítali nás
prvňáci a jejich paní učitelka Mgr. Marcela Závorová. Prvňáčci nám uvolnili svá místa v
lavicích, a tak jsme zasedli jako opravdoví školáci. Naučili jsme se, jak školáci zdraví na
začátku hodiny svoji paní učitelku, předvedli jsme, jak známe tiskací písmena a seřadili
jsme správně číslice od 0 do 20. Pojmenovali jsme správně geometrické tvary, hráli si s
množinami, a také si zvesela všichni společně zazpívali a zatancovali. Nakonec nás paní
učitelka odměnila sladkou odměnou a malým dárkem. Ve škole se nám moc líbilo.
V pátek 12. června 2015 se za námi vypravil pan Pavel Jasanký, a to až z Chrudimska.
Přivezl si s sebou hudební nástroje, které sám vyráběl a dokáže je krásně rozeznít.
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Nejprve jsme se seznámili, abychom se hned mohli přenést na louku mezi pastýře ovcí a
Pavel nám tuto atmosféru navodil hrou na starý hudební nástroj - koncovku. Pak jsme
pokračovali hrou na nejrůznější hudební nástroje, které jsme většinou viděli úplně
poprvé, rytmizovali jsme hrou na tělo. A pak jsme si povídali o bubnech djem-be, odkud
jsou, jak se k nám dostali, a z čeho se vyrábí. Bubny jsme hlazením probudili ze spánku,
mírným klepáním jsme je dále probouzeli. Hráli jsme na džungli, kde chodí sloni, slonice
a slůňata a bubnovali jsme jako praví domorodci, zahráli si na dostihy koní a zpívali
africké nápěvy, které krásně souzněly se zvuky bubnů. Pak jsme bubny hlazením opět
uspali, vytvořili z nich africké sluníčko a vytvořili jsme vlastními těly jeho paprsky. Zavřeli
jsme oči a zaposlouchali se do zvuků šamanských rámových bubnů, tibetských mís a
dalších nástrojů. Dopoledne jsme si moc užili, pro všechny to byl zážitek.
V úterý 16. června 2015 jsme se vypravili do historie, a to návštěvou Triloparku. Nejprve
jsme si prohlédli pravěká zvířata, která se nacházela v první místnosti, dozvěděli se
spoustu zajímavostí ze světa pravěkých oceánů a života na souši. Viděli jsme zub
mamuta, trilobity i jejich nepřátele, a nejlepší bylo, že jsme si všechno mohli osahat a
prohlédnout. Rozdělili jsme se do několika skupin, a postupně se střídali na
"pracovištích". Někteří z nás se stali paleontology a odkrývali postupně kostru dinosaura,
přitom zakreslovali do pracovních listů chybějící části kostry. Další skupina vyráběla
odlitky pravěkých tvorů ze sádry speciálním postupem a další pak odborně preparovali
zkameněliny. Poslední skupina tvarovala trilobity ze hmoty. Pak jsme se prostřídali tak,
abychom si vyzkoušeli opravdu vše. Odměnou nám byl námi vyrobený sádrový trilobit,
který s námi odjel domů.
Ve středu 17. června 2015 jsme se rozloučili s našimi předškoláky besídkou a oslavou.
Pozvali jsme své nejbližší, a připravili si pro ně písničky, básničky i tanečky. Děti byly za
svoji snahu odměněny velkým potleskem a dárečky, které pro ně připravila ZŠ a MŠ
Tmaň a OÚ ve Tmani. Přejeme všem, aby se jim ve škole dařilo, aby jim nadšení a chuť
se učit vydržela co nejdéle. A nejvíc ze všeho přejeme dětem jedničky, na které se moc
těší.
V měsíci červnu v naší školce proběhl „Barevný týden“, do kterého se zapojily děti i
učitelky. Každý den jsme věnovali jedné barvě. Všichni jsme se do této barvičky oblékli,
těmto barvám byly přizpůsobeny činnosti dne. Děti byly nadšené a všechny se postupně
těšily na každý barevný den. Velké poděkování zaslouží všechny maminky, které se
postaraly o to, aby děti byly každý den oblečené do správné barvičky. Díky jejich
aktivnímu a spolehlivému přístupu jsme mohli prožít úžasný, veselý týden.
Přejeme všem dětem i rodičům hezké prázdniny a plno pěkných zážitků!

Báje a pověsti o Tmani a jejím okolí (2)
V dobách, kdy ještě nebyl internet, se lidé mezi sebou více kontaktovali, více spolu hovořili,
neboť to býval jediný způsob jak se dozvědět novinky. Ve středu zájmu byly především
sousedské záležitosti, zůstával však čas i na báje a pověsti. Pověst je epický útvar lidové
slovesnosti v próze nebo ve verších. Pověst je chápána jako záznam o reálné události, text
obsahuje zmínky o konkrétním místě a době. V základu pověsti je často reálný příběh, avšak
díky ústnímu převypravování je toto reálné jádro pozměněno a zároveň je pověst obohacena
o rysy fantastické a zapojena do literární tradice. Tato definice tohoto literárního útvaru platí i
pro pověsti vztahující se ke Tmani, Lounínu nebo sousedním Koněprusům či Suchomastům.
V tomto příspěvku nabídneme čtenářům našeho informačního zpravodaje postupně přehled
pověstí a bájí tak, jak se postupně objevovaly zaznamenány v kronikách nebo regionálních
tiskovinách. Jedná se o celkový přehled – a proto se stává, že některé texty jsou identické
nebo minimálně se lišící. To není chyba, ale tak postupně spatřovaly světlo světa. Vážení
čtenáři, usaďte se pohodlně a nechte se unášet dějem těchto pověstí. Ani na chvíli
nezapomínejte na to, že na místo jejich možného děje se třeba díváte z okna svého bytu
nebo rodinného domku, nebo místy jejich děje se touláte na procházkách po okolí naší obce.
Zařazení této práce pod kapitolu o historii obce se může zdát příliš odvážné – když se však
zaměříme na vlastní děj a pátrání po jejich historickém jádru přenecháme profesionálním
historikům nebo záhadologům, můžeme se i dobře pobavit i poučit.
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Svoje dnešní putování za pověstmi a bájemi začneme připomenutím si dvou pověstí o
Zlatém koni otištěných na stránkách vlastivědného sborníku Krajem Horymírovým z roku
1925 a budeme pokračovat na stránkách V. dílu Monografie Hořovicka a Berounska vydané
v roce 1930.
Dvě pověsti o Zlatém koni1.
O Zlatém koni vyprávějí se v okolí podobné pověsti jako o Blaníku. Tyto dvě vypravoval mi
64letý kovář koněpruský J. Sachet, který slyšel je od své báby.
Na Hřebenách pásali před lety ovce. Tmaňský ovčák spatřil na Velký pátek o pašijích
otevřenou skálu. Vešel do ní a viděl tam samé zlato. Neulukomil se však, obrátil se a odešel.
Sotva vyšel, třeskla skála za ním a zavřela se. Za zlatý písek, který odnesl na dřevácích,
koupil si ovčák v Málkovech statek.
Koněpruský kovář Pužmon vyšel si o pašijích na Velký pátek hledat poklady na Zlatém koni.
Skutečně tam našel otevřenou skálu a z ní vyšla kotýská Bába. Poručila kováři, aby ji okoval
zlatého koně. Za odměnu dostal ostrouhaný roh z kopyt. Pak jej Bába propustila.
Rozhněvaný kovář větší část rohu zahodil. Přišed domů podivil se, když slyšel, že pobyl ve
skále celý rok. Když domácí nechtěli věřit jeho příhodě, sáhl do kapes, aby na svědectví
vysypal zbylý roh. A hle! Na stůl sypalo se ryzí zlato. Kovář pospíchal na místo, kde roh
zahodil, ale tam nenašil již ničeho.
Pověsti Berounska a Hořovicka2.
• Koněprusy – O zlatém koni. O Zlatém koni vyprávějí se v okolí podobné pověsti jako o
Blaníku. Následující dvě vypravoval 64letý kovář koněpruský J. Sachet, jenž je slyšel od
své báby.
• Na Hřebenech pásali před lety ovce. Tmaňský ovčák spatřil na Velký pátek o pašijích
skálu otevřenou. Vešel do ní a viděl tam samé zlato. Neulakomil se však, obrátil se a
odešel. Sotva vyšel, třeskla skála za ním a zavřela se. Za zlatý písek, jejž odnesl na
dřevácích, koupil si ovčák v Málkovech statek.
• Koněpruský kovář Pužmon vyšel o pašijích na Velký pátek hledat poklady na Zlatém
koni. Skutečně tam našel otevřenou skálu a z ní vyšla kotýská Bába. Poručila kováři, aby
jí okoval zlatého koně. Za odměnu dostal roh, jejž z kopyt ostrouhal. Pak jej Bába
propustila. Rozhněvaný kovář větší část rohu zahodil. Přišel domů a podivil se, když
slyšel, že pobyl ve skále celý rok. Když domácí nechtěli věřit jeho příhodě, sáhl do kapes,
aby na svědectví vysypal zbylý roh. A hle! Na stůl se sypalo ryzí zlato. Pospíchal na
místo, kde roh zahodil, ale tam již nic nebylo. (Napsal Fr. Bidrman, řídící učitel.)
• Původ jména Koněprusy. Za dávných a dávných doby, dříve ještě než Krokova dcera
Teta se v našem kraji usadila, žila v chatě na vrchu Chotyči (Kotýz) stařena, snad
pohanská kněžna, jež chovala vzácného zlatého koně. Znala léčivé byliny a zlatý kůň ji
nosil ke vzdáleným nemocným. Jinak měl úplnou volnost a popásal se svobodně na
lučinách „V rybníčkách“. Poblíž stála chata, první chata pozdější vísky Koněprus. v ní
přebýval lakomý Slávek, jenž lakotně pozoroval zlatého koně a leckdy se ho pokoušel
chytit. A jednou se mu to podařilo. Zlatého zajatce uvázal ve stáji. Tomu se tam však
nelíbilo a řehtáním projevoval touhu po svobodě. Bába hledala koníčka po celém okolí,
až se dostala k Slávkovi. „Koni, tu jsi?“ zvolala radostně, slyšíc jeho řehtání, a zlatouška
si odvedla. Obec, jež tu povstala, nazvána Konětusy, později Koněprusy. Praví se ještě,
že od té doby mají v Koněprusích nejlepší chov koní z celého okolí. (Napsal Fr. Bidrman,
řídící učitel.)
• Pověst o „zlatém koni“. Mezi Tmaní a Koněprusy rozkládá se skalnatý hřeben, jenž na
západní straně končí srázem „Kotýz“ zvaným. Před dávnými lety stával tam hrad rytířem
Kotajsem zbudovaný. Mezi mnohými majiteli hradu byla vdova, u níž sloužil sluha, jemuž
1

Dvě pověsti o Zlatém koni. Zaznamenal V. Bidrman. Krajem Horymírovým, roční VI. – 1925 – 1926.
Monografie Hořovicka a Berounska – díl V.. společnou práci učitelstva vydal redakční kruh učitelstva za řízení
okresního školní inspektora Jindřicha Jůny. Nákladem vlastním, tiskem České grafické unie a.s. v Praze v roce
1930.
2
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pro neobyčejnou sílu přezdívali „Železná ruka“, a služebná dívka, jíž říkali „Zlaté vlasy“
pro rezavou barvu jejích vlasů. Mezi mladými služebnými osobami vyvinula se vroucí
láska a slíbili si, že v příhodném čase stanou se svými. Majitelka hradu měla v Praze
bratra. Ten jednou ve věštbách zvěděl, že blíže hradu Kotýzu se skrývá poklad. Zvěděv,
jakým způsobem přístup k pokladu si zjednat, vydal se k sestře, aby jí o pokladu podal
zprávu. Hlásný oznámil přijíždějícího hosta a rytířka se sluhou „Železnou rukou“ vyšla mu
pod hrad vstříc. Cestou nahoru vykládal jí bratr o pokladu. Sluha nepovšimnut dověděl
se, že poklad je několik set kroků od hradu na východ a že při jeho hledání musí být
železná ruka a zlaté vlasy. Po slovech „Zlaté vlasy s rukou železnou nechť vejdou,
poklad naleznou“ se poklad objeví. Lakotná rytířka ihned se vydala s bratrem do Prahy,
aby si dala udělat železnou rukavici se zlatou vlásenkou. Musila v Praze několik dní na
zhotovení těchto věcí čekat. Zatím doma na hrdě zvěst o pokladu nedala sluhovi spát.
Večer po odjezdu velitelky pověděl vše své milé. Poněvadž jemu „Železná ruka“ a jí
„Zlaté vlasy“ říkali, domnívali se, že jsou určeni, aby poklad nalezli. Po jedenácté hodině
vyšli tajně z hradu v onu stranu, kde se podle věštby poklad ukrýval. Dlouho chodili a po
nějakém znamení pátrali. Vtom hlásný na hradě troubil půlnoční hodinu. Země lépod
jejich nohama se náhle otřásla a bylo z ní slyšet dunění. Oba milenci stáli na skále. Bázní
se chvějící sluha udeřil do ní silnou holí a řekl: „Zlaté vlasy s rukou železnou nechť
vejdou, poklad naleznou.“ A hle, skála se rozestoupila a před očima milenců se zjevila
dlouhá chodba s cestičkou zlatým pískem vysypanou. Při cestičce z obou stran skvěly se
zlaté růže a jiné kvítí. Na konci chodby na zlatém trůně seděl duch duchů a kýval na
strnulé milence, aby k němu přistoupili. Cestou k duchovi sluha zpozoroval, že se mu hůl
v ruce proměnila v zlatou. Když k duchovi došli a jemu se poklonili, řekl jim: „Jediné vám
dvěma popřáno je pokladu dosáhnout. Vyberte si každý, co se vám líbí a vezměte
s sebou, neb to vaše je.“ Sluha si vyprosil jen hůl, která v rukou jeho zlatou se stala, a
dívka zlatou růži, již si na zlatém keři utrhla. Poté odešli a skála se zavřela. O své
příhodě nikomu ani slova neřekli. Po několika dnech se vrátila paní hradu. Po jedenácté
hodině v noci, když vše spalo, vyjela na koni z hradu, majíc na ruce železnou rukavici a
na hlavě zlatou vlásenku. Jezdila po hřebeně kříž na kříž, hledajíc poklad. Po odtroubení
půlnoční hodiny zatřásla se země a paní uslyšela podzemní dunění. Strachem se
třesouc, volala: „Zlaté vlasy s rukou železnou nechť vejdou, poklad naleznou.“ A hned se
skála rozestoupila a před rytířkou se objevila táž chodba s duchem na trůně. Bažíc po
zlatě, přemohla rytířka bázeň, vjela doprostřed chodby a rozhlížela se, co by z pokladů
pro sebe vybrala. Náhle spočinul zrak její na koni, na němž seděla, a poznala, že
v zlatého je proměněn a ani se nehýbe. Jata hrůzou, aby také sama v zlato nebyla
proměněna, rychle z něho seskočila a bez pokladu z chodby prchala. Sotva ven vyběhla,
skála se zavřela, chovajíc v sobě o poklad „zlatého koně“ rytířčina více. Místo ono – jižní
svah vápencového hřebene na Koněprusy – nazváno pak „Zlatý kůň“. (Dle lidového
podání napsal František Zajíček, řídící učitel.)
Tmaň – Pověst o původu Tmaně. Na strmé vápencové skále mezi osadami Tmaní a
Koněprusy stával již za dob pohanských hrad Kotýz, podle něhož skála dosud Kotýzem
sluje. Pod hradem za suchomastským potokem rozkládala se tehdy ves Budy. Dodnes se
to místo nazývá „Ve Vescích“, což na dřívější ves upomíná. Z hradu vedla cesta
dřínovým dolíkem k hlubokému lesu „Tmani“, jejž obyvatelé vesnice Budy tak nazývali
proto, že v něm i za nejjasnějšího dne temno bylo. Když se dál přechod z pohanství do
křesťanství, žila v Kotýzu dcera hradního pána, dívka mírné a zbožné povahy. Často
chodívala k lesu Tmani, kde ráda pod vysokým dubem na drnovém sedátku odpočívala.
Jednou tam usnula i zdálo se jí, že k ní přijel na bílém oři krásný jinoch sv. Jiří, jenž s ní o
víře Kristově hovořil a jí poučoval. Sen na dívku tak mocně působil, že potom každého
dne k dubu na procházku chodila a toužívala, aby se jí sv. Jiří opět zjevil. Konečně zajela
do Prahy, kde dala vymalovat obraz sv. Jiří, jejž pak zavěsila na onen dub a chodívala se
tam každodenně modlit. Když se jí po nějakém čase opětně o sv. Jiří zdálo, dala v tom
místě zbudovat dřevěnou kapli, ke které povstal nynější farní kostel sv. Jiří. Hrad Kotýz
byl po čase od nepřátel rozbořen a s ním zanikla i ves Budy. Kostelíku však nepřátelský
vůdce ušetřil, jelikož prý také sám byl ctitelem sv. Jiří. Přemožení pánové neobnovili již
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své sídlo na skále, nýbrž postavili jiné nedaleko kostelíka v tmavém a hlubokém lese
Tmani. Tam vznikla i osada, jež podle lesa byla nazvána. Pověst nasvědčuje, že Tmaň je
osada prastará a že její kostel náleží mezi nejstarší kostely na Berounsku. (Dle lidového
vypravování napsal Antonín Braum, řídící učitel.)

Tipy na prázdninové výlety do zajímavých míst našeho regionu
Vážení čtenáři!
Začaly se letní prázdniny, a proto pro inspiraci přinášíme stejně jako v minulých letech na
stránkách červencového vydání tmaňského informačního časopisu OBZOR tipy na návštěvu
zajímavých muzeí nebo přírodních památek, které se nacházejí v našem regionu.
K některým námi uváděným tipům dojdete pěšky, k jiným se snadno dojede linkovým
autobusem, případně autem. Letos nabízíme návštěvu Kotýzu, Zdic nebo Berouna.
Důležité upozornění!
Všechny údaje zde uvedené týkající se muzeí ve Zdicích a v Berouně byly čerpány na
internetu z webových stránek jednotlivých institucí, přesto doporučujeme si je před
návštěvou ověřit přímo u nich.
Národní přírodní památka Kotýz
Národní přírodní památka Kotýz se nachází v jihozápadním výběžku CHKO Český kras, cca
1 km západně od Koněpruských jeskyní a přibližně 4 km jihozápadně od Berouna, na
katastru obcí Koněprusy a Tmaň. Národní přírodní památka o rozloze 31 ha. Byla vyhlášena
1986, zahrnuje pouze malou část vrchu Kotýz. Jeho jihovýchodní část je dnes odtěžena
Velkolomem Čertovy schody. Předmětem ochrany je soubor krasových jevů a vzácných
rostlinných a živočišných společenstev silurských a devonských vápenců. Dále jsou to
fragmenty dealpinského boru, dřínové a habrové doubravy.
NPP Kotýz se nachází v bezprostředním sousedství Velkolomu Čertovy schody. V
nedalekém okolí se nachází další významné lokality; východně od Kotýzu NPP Zlatý kůň a
PR Kobyla a jihovýchodním směrem je to NPP Klonk. Severním okrajem přírodní památky
vede naučná stezka Koukolova hora – Kotýz. Archeologicky je zde doloženo osídlení z
paleolitu, pozdní doby bronzové (knovízská kultura), doby železné a raného středověku
Dodnes jsou patrné pozůstatky hradiště, odkud plyne pomístní název „Na hradě“. Hradiště
bylo z jihu a západu chráněno příkrými svahy nad Suchomastským potokem. Severní strana
hradiště byla chráněna valy, které dodnes přetínají plošinu severojižním směrem. Toto
opevnění je pozůstatkem slovanské fáze osídlení, ale lokalita byla osídlena dávno před
příchodem Slovanů. O původu názvu „Kotýz“ panují dohady. Podle romantických domněnek
byl odvozován od jména thrácké bohyně Kotys, jejíž kult měl být do našeho prostředí
importován Kelty. Pravděpodobněji ale vyznívá v historických pramenech nalezené
zdůvodnění; na ostrohu měl pozemky sedlák Kotyza, jehož jméno mohlo v pozměněné
podobě přejít na celý vrch. Název Kotýz (Kotýs) začalo být používáno až od druhé poloviny
19. století. V německých materiálech je vrch nazýván Tugberg.
Někdejší podoba Kotýzu, resp. masivu Zlatého koně je zachycena ve foyeru 1. galerie
Národního divadla v Praze. Je zde ztvárněn na nástěnné malbě Vincence Beneše. Z oblasti
Zlatého koně totiž pochází jeden ze základních kamenů Národního divadla.
Součástí Národní přírodní památky Kotýz je Jelínkův most či Jelínkova brána. Jedná se o
skalní útvar tvořený úzkou, hlubokou soutěskou, jejíž cca 1 m vzdálené okraje jsou na dvou
místech přiblíženy natolik, že se dotýkají a tvoří zajímavý krasový jev připomínající
převýšený gotický lomený oblouk.
Muzeum Výtopna Zdice
Rozhraní Českého krasu, Brd a Zbirožské vrchoviny na jihozápadním okraji Středočeského
kraje zaujme každého návštěvníka zejména krásnou přírodou a množstvím kulturních
památek. Již v dávné době byla této oblasti přisouzena role důležitého dopravního koridoru.
Význam původní obchodní stezky, která kdysi protínala mimo jiné i dnešní město Zdice, se
tak postupem staletí přenesl na koleje a následně i panelové plochy dálnice D5. Jako
technický odkaz našich předků byla vybudována v bývalém depu Českých drah stálá
dopravní expozice.
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Toto kdysi významné železniční depo, ležící na důležitém železničním uzlu tratí Praha –
Plzeň a Zdice – Protivín, dosloužilo provozním potřebám Českých drah v prosinci roku 2002.
Od té doby bylo využíváno téměř výhradně k deponaci dlouhodobě neprovozních či
zrušených hnacích vozidel. Důležitý zlom přišel v létě roku 2005, kdy se partě drážních
nadšenců podařilo areál depa získat do pronájmu. Po nezbytných opravách bylo zahájeno
budování jedinečné expozice historické silniční a drážní techniky, umístěné v původním
kruhovém stání pro lokomotivy.
První návštěvníky zde uvítali již v květnu 2006 při příležitosti oslav 130. výročí trati Zdice –
Protivín, které jsme uspořádali pod hlavičkou nově vzniklé Výtopny Zdice za výrazné pomoci
okolních obcí a nejrůznějších sponzorů. Vznik muzejní expozice navazuje na dosavadní
aktivity z počátku 90. let, spojené především s dokumentací a sběratelskou činností. Od roku
1994 se drážní nadšenci zabývají též publikační činností, po založení firmy SAXI v roce 1996
vydali několik pohlednic s železniční tématikou. Díky jejich profesionálnímu zpracování a
neustálému rozšiřování o zajímavé motivy jsou v tomto oboru špičkou na trhu v rámci celé
České republiky. Vedle pohlednic vydávají každoročně též několik tematických kalendářů s
hasičskou, silniční a železniční technikou. Nedílnou součástí jejich tvorby je pak edice
pamětních publikací, mapujících historii jednotlivých železničních tratí nebo vozidel. Ziskem z
těchto činností se snaží alespoň o částečné financování výdajů za deponování a renovaci
jednotlivých exponátů.
V muzejní sbírce najdete mnohdy opravdové unikáty. Zaměřujeme se především na
železniční, ale i silniční techniku. Z řad silničních vozidel jmenujme například hasičský vůz
ŠKODA 706 RTH, legendární autobus ŠKODA RTO, kloubový autobus Ikarus 280, malý
autobus Avie-Ikarus 543.20, tahač TATRA 813 6×6 poháněný dvanáctiválcovým a vzduchem
chlazeným motorem T 930. Své místo zde našla i Praga S5T valník z první výrobní série,
který může posloužit také jako alegorický vůz nazdobený k nějaké příležitosti. Ve stádiu
přípravných prací pak spatříte dva automobilové jeřáby TATRA 111 a 813 a nejstarší
dochovaný autobus řady ŠM z roku 1964, specifický svým neděleným čelním sklem, bočními
plechy z profilovaného hliníkového plechu a automatickou převodovkou. Flotile osobních
automobilů dominuje několik vozů značky Wartburg nebo zástupci domácí produkce – vozy z
automobilky Škoda. Ve sbírce naleznete i techniku hasičskou, do níž patří například
práškový vůz ŠKODA 706 RT s nástavbou PLA 3000 TOTAL, oceněný v roce 2006 titulem
Miss Matýsek. Z oboru hasičské techniky je u nás ještě k vidění Tatra 138 CAS 32, Škoda
706 RT CAS 16, Praga RN DS 16 a také tři hasičské přívěsy.
Takříkajíc na své si zde přijdou zejména příznivci železniční techniky, jak ostatně vypovídá i
název muzea, který je přece jen přikloněn spíše k železnici. Mezi cenné exponáty v této
sbírce patří nově získaná dvojice lokomotiv T 444.0080 a 0225, Rosnička T 334.0627, řada
nákladních vozů (Zt, Ztr, Za, Vtr, Ds) a v neposlední řadě také vozy typu Rybák. V naší
krajině dosud hojně se vyskytující řadu lokomotiv zastupují stroje T 211.0128 a T 212.0581,
známé spíše pod zlidovělými přezdívkami „Puklík“ či „Prasátko“. Součástí muzejní sbírky je i
stálá expozice věnovaná historii železniční trati Zdice – Protivín.
Muzeum Výtopna Zdice je veřejnosti otevřeno vždy první víkend v měsíci od dubna do
října, tedy v průběhu turistické sezony, a to od 10 do 17 hodin, není-li uvedeno jinak.
Návštěvníkům se mimo jiné nabízí veškerý sortiment upomínkových předmětů.
Od 31. srpna 2014 je zde v provozu pro návštěvníky vnitřní expozice Wi-Fi síť. Je určena
hlavně pro ty, kteří by se chtěli při prohlížení exponátu dozvědět ještě něco víc. Na
webových stránkách se postupně uvádí co nejlepší prezentace exponátů. Každý se tak může
dozvědět víc, než jen to, co je napsáno (či hlavně se tam vejde) na popisku vedle exponátu
při návštěvě zde v muzeu.
Při zahájení letošní sezóny začátkem dubna 2015 byla slavnostně otevřena nová expozice –
služebna místního oddělení Veřejné bezpečnosti.
Individuální návštěvu mimo zveřejněnou otevírací dobu je možné uskutečnit po telefonické
domluvě na čísle 777 209 817-8. Pro tuto individuální návštěvu je nutno zakoupit minimálně
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5 vstupenek za plnou cenu (dospělého). Ceník vstupného: dospělý 50,- K4, dítě 6 – 15 let,
důchodci nad 60 let, ZTP, ZTP/P – 25,- Kč.
E-mailová adresa: saxi-doprava@seznam.cz . Webové stránky: http://www.saxi.cz
Army muzeum Zdice
Army muzeum Zdice se nachází v areálu bývalých zdických kasáren v ulici Čs. armády.
Vzniklo v průběhu roku 2005 iniciativou členů Klubu vojenských historických vozidel
„K.V.H.V. L.R 2001 Zdice" pod vedením pana Ivana Heráka ze Zdic. Nachází se v části
areálu bývalých vojenských kasáren ve Zdicích. Klub samotný pak vznikl, jak název
napovídá, v roce 2001, díky nadšencům do vojenské historické techniky a sdružuje zájemce
o vojenskou historii, vozidla a techniku, výstroj a výzbroj 20. století.
Současná podoba muzea je výsledkem tisíců hodin usilovné snahy několika desítek členů
klubu a přátel muzea. Expozice představuje zejména americkou druhoválečnou techniku,
předměty související s československou armádou od konce 1. světové války do 90. let 20.
století a unikátní kolekci britských vozidel Land Rover, která je jedinečná i v Evropském
měřítku. Kromě zachování a obnovy historických exponátů v rámci vnitřních i venkovních
rozsáhlých expozic, je hlavní činností klubu pořádání historických bojových ukázek,
vojenských přehlídek, tematických výstav, venkovních expozic ve stylu „živoucí historie“,
besed s veterány a odborných přednášek. Mezi nejpůsobivější patří tradiční akce „Písmena“,
pořádaná každoročně v září na okraji Zdic. Samotná expozice představuje pouze zlomek
vozidel a předmětů ze sbírek členů klubu a přátel muzea. Desítky dalších vozidel a techniky
se nachází uskladněny v soukromých depozitářích kvůli nedostatku výstavního prostoru a
jsou předváděny jen několikrát ročně. Provoz muzea a údržba expozice je financována
výhradně z prostředků členů klubu a majitelů exponátů a příspěvků v podobě vstupného.
Všechny exponáty jsou plně provozuschopné a pravidelně vyjíždí účastnit se předváděcích
jízd či bojových ukázek.
V letošní nabídce jsou nové expozice – Technika, výstroj a výzbroj armád druhé světové
války, Bitva o Sokolovo z roku 1943 a výstava k vylodění v Normandii v roce 1944.
Otevírací doba: Od dubna do října o sobotách 10-15 hodin, mimo soboty, kdy je klub
na avizovaných akcích mimo Zdice. Otevírací dobu doporučujeme před návštěvou ověřit
telefonicky. V případě zájmu větší skupiny je možné po dohodě zpřístupnit muzeum i v jiném
termínu. Objednání je možné buď e-mailem na webových stránkách, nebo telefonicky na
uvedených kontaktech.
Kontakt: předseda: Ivan Herák, Husova 231, 267 51 Zdice, telefon 607 878 350. Webové
stránky: http://www.armymuzeumzdice.cz – zde naleznete všechny potřebné informace a
bohatou fotodokumentaci o vystavených exponátech.
Muzeum Českého krasu – příspěvková organizace, Husovo náměstí 87, 266 01 Beroun
Otevírací doba:
• Jenštejnský a Salátovský dům, Husovo náměstí 87, Beroun, otevřeno celoročně úterý –
sobota 9:00 – 12:00, 12:45 – 17:00, neděle a svátky 10:00 – 12:00, 12:“45 – 17:00.
• Geopark Barrandien, otevřeno od dubna do října, úterý – sobota 9:00 – 12:00, 12:45 –
17:00, neděle a svátky 10:00 – 12:00, 12:45 – 17:00.
• Plzeňská brána, otevřeno: květen a říjen: středa a sobota 9:00 – 13:00, červen a září:
středa a sobota 9:00 – 12:00, 12:45 – 17:00; červenec a srpen: středa a sobota 9:00 –
12:00, 12:45 – 17:00, neděle a svátky 10:00 – 12:00, 12:“45 – 17:00.
Doporučujeme k prohlídce velice zajímavé stálé expozice a příležitostné výstavy:
• Stálá expozice: Až do předsíně nebes. Expozice představuje devět obrazů světců
barokního malíře Jana Václava Spitzera (1711-1773). Soubor pláten z fondu
berounského muzea Vás přivede až do předsíně benediktinského nebe. Vyobrazení
světců a významných členů řádu je sice vedeno v tmavších sytých tónech, velmi barvitě
však vypráví jejich osudy a nastiňuje spletité cesty. Plátna stejně jako fresky vypráví i
mnohé další příběhy. V několika sbírkách jsou také deponovány kresby a studijní náčrty
J. V. Spitzera svědčící o jeho pracovitosti a kreslířské zdatnosti. Prohlédnout si můžete
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sv. Karlomana, sv. Emrama, sv. Františka Xaverského, sv. Gerharda, sv. Jiljí, sv. Kiliána,
sv. Maura, sv. Mainharda a sv. Petra.
Stálá expozice: Zbraně na Berounsku v 18. a 19. století. V průběhu června proběhla
v berounském muzeu instalace nové expozice, která nahradila Pamětní síň Václava
Talicha. Síň realizovaná již na konci 60. let nevyhovovala současným oborovým
požadavkům na prezentaci sbírkových předmětů, ať už se jedná o používaný výstavní
mobiliář, vizuální pojetí nebo rostoucí nároky na preventivní péči o sbírky. S touto
expozicí se muzeum důstojně rozloučilo na konci roku 2011, kdy byla její rozšířená
podoba součástí výstavy uspořádané u příležitosti padesátého výročí úmrtí tohoto
dirigenta, jedné z největších osobností české hudby. Nově tedy mohou návštěvníci
obdivovat zbraně z muzejních sbírek vyrobené zejména v 18. a 19. století. Expozice
podává základní orientaci v problematice zbraní, klade důraz na technická zdokonalení,
vyzdvihuje jejich krásu a uměleckořemeslný um výrobců. Prezentovány jsou palné
lovecké zbraně (kulovnice, jednušky, dvojky), palné krátké zbraně, na nichž jsou
představeny druhy „spoušťových mechanismů“ – zámků (kolečkový, křesadlový,
perkusní), palné vojenské zbraně (zejména jednoranné zadovky ze 2. poloviny 19.
století), chladné zbraně (palaše či šavle) a též několik orientálních kusů. Výše uvedené
doplňují prachovnice, kleště na lití kulí, střelecké terče atd. Prostřednictvím nové
expozice se návštěvníci ocitnou na válečném poli, na lovu v lese, při pistolovém souboji
nebo na cestě z Orientu, odkud si vezou jako suvenýr „jatagan“. K tomu se dozví i pár
zajímavostí z vojenských dějin města Berouna.
Stálá expozice: Plzeňská brána. Plzeňská brána byla nedílnou součástí městského
opevnění, vybudovaného na přelomu 13. a 14. století. Výška hlavní hradební zdi se
pohybovala v rozmezí 6 až 9 metrů a v nepravidelných intervalech ji doplňovalo 37
hranolových bašt, z nichž do dnešní doby zůstalo celkem 20 v různém stupni
zachovalosti. Hlavní hradba byla navíc obklopena parkánovou zdí a hradebním
příkopem, zajišťujícím větší obranyschopnost města. Bašty i parkány se od počátku 16.
století pronajímaly podle zákupního práva městským rodinám. Vstup do města
zajišťovaly dvě věžovité brány, na východní straně Dolní neboli Pražská a na západní
straně Horní neboli Plzeňská a dvě fortny umožňující vstup pro pěší ze severu a jihu.
Samotná Plzeňská brána byla do roku 1842 bodem, kterým procházel komunikační ruch
z Plzně do Prahy a královské clo se zde vybíralo až do roku 1752. Původně byla
Plzeňská brána celá gotická s vysokou dlátkovou střechou, podobně jako Pražská (Dolní)
brána, která si však svůj gotický vzhled zachovala dodnes.
Po požáru v roce 1735 byla brána zbarokizována. Od této doby se také výrazně mění
vzhled východního průčelí brány. Obraz Smrtonoše s kosou a latinský chronogram 1736,
nahrazuje později sienové sgrafito a na konci 19. století mytologický výjev s bohem
Chronosem a sudičkou předoucí nit času od malíře V. Preise, který stejně jako český
nápis „Všeho do času, Pán Bůh navěky“ můžeme na průčelí brány najít dodnes.
Východní průčelí zdobí i městský znak a věžní hodiny. Tyto hodiny jsou však až z konce
19. století, původně se na bráně nacházel od roku 1508 orloj s 24 hodinovým ciferníkem,
nahrazený roku 1736 novými hodinami se dvěma ciferníky od berounského hodináře F.
Gärtnera.
Původně se do brány vstupovalo z berounských hradeb, později z půdy přilehlého
domku. Teprve na konci 19. století bylo dobudováno točité schodiště tzv. šnek, kterým se
dnes vystupuje do 1. patra. Do horních částí brány je přístup původním středověkým
schodištěm v šířce zdi. V nejvyšším poschodí býval byt hlásného. Brána byla obývána
dokonce až do roku 1972.
V prvním patře Plzeňské brány, ve valeně sklenuté prostoře bývalé zbrojnice, se nachází
stálá expozice věnovaná nejen samotné historii a architektuře tohoto památkového
objektu, ale zároveň i celému systému opevnění města Berouna. Vedle kopií plánů
Plzeňské brány, dobových kreseb s námětem Berouna a obrázkové rekonstrukce
středověké podoby berounských hradeb jsou zde i architektonické fragmenty z
dominikánského kláštera, vypáleného husity roku 1421.
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Pro novou expozici věnovanou Berounu jako svébytnému právnímu institutu a jeho
privilegiím posloužila zrekonstruovaná prostora v horním patře brány, původní byt
berounských hlásných a pověžných. V expozici je vystaveno šest barevných fotokopií z
celkem dvanácti berounských královských privilegií, které se do dnešní doby dochovaly.
Všechny originální listiny, z nichž byly pořízeny, jsou uloženy ve fondech Státního
okresního archivu v Berouně a tvoří historicky velmi cenný soubor, jež není veřejnosti
běžně dostupný.
Kromě nejstarší dochované listiny z roku 1404, v níž král Václav IV. potvrzuje založení
špitálu pro choré a zchudlé berounské měšťany je představeno pět dalších, historicky
nejhodnotnějších a vizuálně nejatraktivnějších královských listin z různých časových
období (od 15. do 19. století).
Celá expozice byla doplněna o kopie soupisů berounských obyvatel z několika časových
horizontů existence tohoto královského města. Jsou to soupis obyvatel města Berouna z
roku 1652 a z roku 1784, soupis držitelů domů a chalup v Berouně z roku 1749 a seznam
všech profesí v Berouně z roku 1824. Právě zde je patrné, že to byli především konkrétní
lidé, kteří tvořili historii města, a přesto, že se o jejich životě dovídáme pouze
prostřednictvím strohých úředních údajů, jsou to velmi cenné informace pro dokreslení
obrazu tehdejší doby. Z ochozu brány je možnost prohlédnout si město a okolí.
Stálá expozice: Geopark Barrandien.
Dne 31. května 2003 byl v Muzeu Českého krasu v Berouně slavnostně otevřen
„Geopark Barrandien“. Jedná se o expozici pod širým nebem situovanou na muzejním
dvoře o rozloze 340 m2. Hlavním posláním expozice je seznámení s geologickou
stavbou Barrandienu, a to i pro naprosté laiky.
Úvodní panel přehledně podává základní informace o regionální geologické jednotce
Barrandien, zejména o jejím časovém a prostorovém rozšíření. Seznamuje také s
realizátory celého projektu.
Jádrem expozice jsou vystavené barrandienské horniny. V geoparku je instalováno 23
hornin, z toho 11 hornin má hmotnost několik tun a bylo je třeba transportovat pomocí
těžké techniky. Horniny jsou rozděleny podle stáří do pěti základních skupin – svrchní
proterozoikum, kambrium, ordovik, silur a devon. U každé skupiny je umístěn panel se
základními informacemi o vystavených horninách – název, stáří, lokalita, podrobný popis
složení a vzniku, fotografie místa odběru. U některých hornin je též mikrofoto výbrusu s
popisem. Výhodou expozice je, že zde chybějí obligátní muzejní cedulky typu
„nedotýkejte se“. Naopak, návštěvník si může kameny osahat dle libosti. Geopark
dokonce s oblibou navštěvují i nevidomí a slabozrací.
Geopark Barrandien – expozice pod širým nebem
Chloubou geoparku, kterou však ocení spíše odborníci je unikátní profil pražskou pánví
Barrandienu, tedy úplný vrstevní sled od spodního ordoviku až po střední devon. Celkem
je zde vystaveno 32 kusů hornin zformátovaných do destiček o rozměrech asi 15×20 cm.
Profil je doplněn informačním panelem se stratigrafickými tabulkami v barevném
provedení a charakteristikou jednotlivých útvarů.
Pro zpestření je v geoparku vystaven dopravní vozík kolejové přepravy a lanovková
korba s autentickým horninovým materiálem.
Návštěvníky oblíbené je tzv. „kameniště“, kde jsou malé úlomky hornin z různých lokalit,
často obsahující zkameněliny. Návštěvníci si mohou tyto kameny důkladně prohlédnout,
a pokud se jim některý vzorek zalíbí, odnesou si ho domů na památku. Kameniště je
pravidelně doplňováno vzorky z opuštěných i činných lomů.
Při odchodu z geoparku si návštěvníci ověří své čerstvě nabyté vědomosti
prostřednictvím oblíbené disciplíny – „poznáváme typické horniny Barrandienu“. Je zde
vystaveno 12 druhů typických barrandienských hornin se schovanými názvy. Pokud si
není návštěvník s určením horniny jistý, stačí zdvihnout posuvná dvířka pod kterými jsou
správné názvy. Pokud návštěvníka nadchne prohlídka geoparku natolik, že se bude chtít
ještě podrobněji seznámit s oblastí Barrandienu, je pro něj v interiéru muzea připravena
„Geologicko – paleontologická expozice Barrandien“. Jsou zde vystaveny zejména
typické barrandienské zkameněliny. Kromě toho expozice informuje o pokryvných
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útvarech Barrandienu. Tak se obě expozice o Barrandienu, v interiéru i v exteriéru muzea
vzájemně doplňují.
O realizaci Geoparku Barrandien se začalo vážně uvažovat již v roce 1999, kdy
Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo tzv. „Projekt Milénium“. Do tohoto projektu berounské
muzeum přihlásilo Geopark Barrandien. Tím se věci daly do pohybu. Dostatečné finanční
prostředky se podařilo získat od Ministerstva financí ČR v roce 2002. V srpnu 2002 však
přišla katastrofální povodeň, která zaplavila muzeum do výšky 1,86 metru, způsobila
nedozírné škody a samozřejmě pozdržela termín otevření geoparku. Vše se nakonec v
dobré obrátilo a geopark byl v květnu 2003 otevřen pro veřejnost. Vchod do expozice je
ze Slapské ulice, která ústí na Husovo náměstí v Berouně hned vedle muzea. Geopark
slouží také jako oáza klidu a odpočinku v centru města. Kromě kamenů je zde také
dostatek zeleně – stromy, řada druhů květin, keřů, trávníky atd. Velmi příjemně působí
jezírko s vodou tekoucí po malé kaskádě. Nechybějí samozřejmě ani lavičky. V geoparku
je pro návštěvníky k dispozici průvodce, který je ochotně v případě zájmu expozicí
provede.
Stálá expozice: Etnografická expozice.
Etnografická expozice evokuje zařazením jednotlivých sbírkových předmětů uspořádání
venkovského interiéru 1. poloviny 19. století. Dle zásady „část za celek“ je zde použit
sbírkový materiál, který je nositelem informace a zároveň je vizuálně zajímavý.
Skládá se z tzv. svatého koutu jako připomínky duchovní spirituality, dále pak z
intarzované truhly užívané spíše v selských domácnostech, stejně jako intarzovaného
nástavcového misníku pocházejícího ze druhé poloviny 18. století.
Expozice je doplněna dvěma židlemi, kolébkou, přeslicí a kolovratem jako připomínkou
práce a intimního života rodiny, dvou věcí, které se v lidovém interiéru odedávna prolínají
a doplňují.
Stálá expozice: Z dějin řemesel města Berouna.
První cechy, organizace, které začaly vznikat, aby uchránily městské řemeslníky před
vnější konkurencí, byly na Podbrdsku ustanoveny v Berouně. Nejstarší zmínka o nich
pochází ze 14. století. K nejvýznamnějším a nejváženějším cechům patřily cechy
potravinářských řemesel.
Berounský cech mlynářů měl dlouhou historii, jeho artikule údajně potvrdil císař Karel IV.
První písemné zmínky o cechu však pocházejí až z 16. století. Existence pekařského
cechu v Berouně je písemně doložena ve stejné době. Z majetku pekařů se dochovala
vzácná symbolická mistrovská zástěra, kterou daroval cechu za poctivé dílo Rudolf II.
Dalším váženým cechem byl cech řezníků. Jejich řemeslo patřilo mezi výnosné a bylo
jedním z mála, které si udrželo prosperitu i v dobách nouze. Po třicetileté válce bylo
v Berouně 12 řezníků, což byl v té době největší počet řemeslníků jedné profese.
Počátky cechu můžeme hledat na přelomu 15. a 16. století. Mezi početné cechy
v Berouně patřily i sladovníci a mlynáři usazení na Berounce.
Členové cechů hráli i velmi důležitou roli jako zástupci v městské radě, kde se přímo
podíleli na správě Berouna. Dočteme se například o primátorovi Janu Krčkovi –
soukeníkovi.
Neopominutelná je společenská role cechovních sdružení, která utvářela svými rituály,
jakými bylo např. jmenování mistrů nebo církevní procesí, kulturní život města.
Početné zastoupení měly i cechy krejčovský, ševcovský, soukenický a tkalcovský.
Hlavními představiteli kovodělných řemesel v Berouně byli kováři. Artikule získal
kovářský cech v 16. století. Později se jedním odvětvím černého řemesla stali berounští
puškaři. Jedním z posledně ustanovených cechů v Berouně byl cech cvočkářů a
zámečníků. Sdružoval k sobě také ostruháře, plechaře, kotláře a klempíře. V cechu
patera řemesel, jehož počátky se datují do 2. poloviny 16. století, se postupně sešli
hodináři, zámečníci, tesaři, kameníci, sklenáři, truhláři, zedníci a klempíři.
Tento cech se pravděpodobně v polovině 16. století přetvořil na sjednocení zvané
„rajcech truhlářský“. Proslulost získali členové cechu Jan a Antonín Engelbrechtové,
stavitelé nástěnných, přenosných i slunečních hodin.

20

Nejvyhlášenějšími berounskými řemeslníky byli berounští hrnčíři, a to již ve 14. století.
Mezi léty 1540 – 1618 se nalézalo v Berouně celkem 12 hrnčířských dílen. Jejich výrobky
se úspěšně prodávaly daleko za hranicemi města, berounské zboží mělo povolení
prodeje i na pražských trzích. Vilém i Petr Vok z Rožmberka si nechali berounskou
keramiku vozit do Českého Krumlova a na Třeboň. Při korunovaci krále Matyáše v roce
1611 se popíjelo víno na zdraví krále z berounských džbánků.
Konec cechů přinesl rok 1886, kdy byla podle živnostenského řádu z roku 1859 a jeho
novelizace z roku 1883 založeno v Berouně společenstvo smíšených živností, kam
postupně cechy přecházely.

Kulturní setkání ve Wrocławi
V sobotu 30. května 2015 se uskutečnilo v polské Wrocławi kulturní setkání zaměstnanců
Lhoist z České republiky z Vápenky Čertovy schody Tmaň a vápenek, které má společnost
Lhoist v Polsku. Toto město nebylo vybráno náhodou, ale na každém kroku zde existuje
mnoho prvků spojujících Čechy a Poláky – potažmo zaměstnance vápenek z obou stran
hranice.
Nám je toto město blízké s dlouholetým působením Jana Evangelisty Purkyněho. Jan
Evangelista Purkyně byl český fyziolog, anatom, biolog a filozof; otec malíře Karla Purkyně.
Svým příspěvkem o živočišných tkáních složených z buněk s jádry (v Karolinu roku 1837) se
stal jedním ze spoluzakladatelů cytologie. Pro vlastenecké názory se ale marně ucházel o
profesuru. Teprve na mocnou přímluvu Goethovu, který také studoval proces vidění, byl
angažován na univerzitu mimorakouskou, do tehdy pruské Vratislavi.
V češtině je známa Wrocław jako Vratislav. Název Vratislav pochází pravděpodobně od
jména českého knížete Vratislava (Wrócisław), který v 10. století městu vládnul a který je
podle legendy považován za jeho zakladatele. Dalším názvem používaným pro toto město je
Breslau – to je německý název pro město Vratislav používaný více jak 400 let. Architektura
Vratislavi je považována za vizitku města. Kromě toho, že metropole Dolního Slezska byla
značně poškozena během války, zachovaly se objekty reprezentující téměř každý
architektonický styl, od Románského domku přes gotickou zástavbu Tumského ostrova nebo
Rynku (centrálního náměstí) až po barokní aulu Vratislavské univerzity. Nechybí ani zástupci
mladších stylů jako budova hotelu Monopol, neogotická Tržnice v ulici Piaskowa či
modernistický obchodní dům Renoma.
Festung (čili pevnost) Breslau je spojena s jedním s nejtragičtějších momentů v historii
města. Během 2. světové války panoval ve Vratislavi relativní klid, a proto se město stalo
útočištěm stovek tisíc obyvatel evakuovaných ze západního Německa. Ve chvíli, kdy bylo v
červenci roku 1944 město vyhlášeno tvrzí proti blížící se Rudé armádě, mělo okolo 1 miliónu
obyvatel. Teprve koncem ledna roku 1945 nacisté nařídili povinnou evakuaci lidí do středu
Německa. Během Velkého útěku (něm. Grosse Flucht) město v krátkém čase opustilo více
jak 700 tisíc osob, z nichž okolo 70 procent během cesty zahynulo. Když v únoru roku 1945
Rudá armáda město obklíčila, pevnost Breslau začala dlouhou obrannou válku a nemínila se
vzdát. Během bezmála tříměsíční bitvy zůstala Vratislav z téměř 70 procent v ruinách a
současně ztratila více jak 80 tisíc svých civilních obyvatel. Vzdala se v květnu roku 1945 jako
jedno z posledních německých měst.
První zastávka ve Vratislavi byla v Národním muzeu, kde si účastníci prohlédli sbírky
polského moderního umění, která je považována za nejkvalitnější v Polsku vůbec.
Následovala procházka historickým centrem města s česky mluvícím průvodcem zakončená
obědem v restauraci Piwnica Świdnicka. Chlazené pivo se ve středověku točilo v pivnici
umístěné v podzemí Radnice (Ratusz). Počátky pivnice sahají do roku 1273 a její název –
Svídnická – pochází od názvu zde čepovaného druhu piva dovezeného z nedaleké Svídnice
(Świdnica). Byla zde samozřejmě čepovaná i jiná piva, např. z pivovaru fungujícího v domu
„Pod Zlatým džbánem” na jižní straně Rynku. Kvůli usnadnění dopravy sudů se zlatavým
mokem byl vybudován přímý tunel vyúsťující v předsálí pivnice. Kroniky z 18. století udávají,
že v lokále bylo zakázáno kouření, sprosté nadávání a karetní hry. Pivnice či spíše
restaurace, hostila ve své historii mnoho významných osobností, mj. Fryderyka Chopina,
Johanna Goetheho či Fridricha I. Velikého. Dnes je po tisícileté povodni v roce 1997
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zrekonstruována nejstarší, reprezentativní městská hospoda, která nabízí svým hostům jídla
v 9 sálech, lišících se od sebe svojí výzdobou. Českou duši potěšilo, že pivo jako nápoj
k obědu bylo podáváno ve sklenicích s logem českého pivovaru Litovel. Po obědě
následovala společná fotografie polských a českých zaměstnanců Lhoist před Starou radnicí,
která je dnes sídlem Muzea měšťanského umění a jež je i jeho hlavním exponátem.
Pro úplnost dodejme, že jedna ze zastávek před obědem byla v Leopoldovské aule – to je
reprezentační sál Vratislavské univerzity, jenž patří mezi nejkrásnější interiéry světské
barokní architektury ve Slezsku. Byla vybudována spolu s celým komplexem univerzitních
budov v roce 1732 a připomíná římského císaře Leopolda I., který univerzitu o 30 let dříve
založil. Uvnitř uchvátí především bohaté iluzorní fresky Jana Kryštofa Handke z Olomouce,
tvořící spolu s figurálními řezbami a štukovou výzdobou nedělitelný celek. Vratislavská
univerzita není jedinou vysokou školou ve městě – spolu s Ekonomickou univerzitou a
Přírodovědeckou univerzitou vytváří jedno z největších univerzitních center v Polsku.
Asi největší dojem na všech účastnících asi zanechala návštěva Raclavické panoramy. Je to
obraz představující bitvu u Raclavic, v níž polská vojska pod vedením Tadeusze Kościuszki
v roce 1794 porazila ruská vojska. Monumentální malba umístěná ve speciálně pro tyto účely
postavené rotundě má délku 114 metrů a výšku 15 metrů. Hlavním autorem obrazu, jenž
vznikl v letech 1893 – 1894 ve Lvově u příležitostí 100. výročí Kościuszkovského povstání
byl lvovský malíř Jan Styka, jenž pro realizace tohoto uměleckého záměru získal čelní polské
malíře té doby.
Poslední zastávkou ve Vratislavi byla Hala Ludowa (Lidová hala) – divadelní a sportovní
objekt nacházející se ve Štítnickém parku (Park Szczytnicki) ve východní části města je další
architektonickou perlou. Byl vybudován v letech 1911 až 1913 v modernistickém stylu podle
projektu vratislavského architekta Maxa Berga. Nazývá se také Halou Století (Hala Stulecia),
neboť její otevření se časově krylo se stým výročím bitvy u Lipska. Projekt byl na tehdejší
podmínky velmi novátorský – stavba má enormní železobetonovou konstrukci a v době
otevření byla díky svému rozpětí největší stavbou tohoto typu na světě. Rekordní byla také
výška objektu (42 metry) a náklady na jeho vybudování (1,9 miliónů marek). V už polské
Vratislavi v roce 1948 na prostranství před vchodem do haly vznikla tzv. Iglica – další pro
město charakteristický objekt. 106 metrů vysoký ocelový stožár byl vztyčen u příležitosti
zahájení „Výstavy znovuzískaných zemí”. V rámci restaurátorských prací v roce 1964 byla
Iglica zkrácena na současných 96 metrů. Lidová hala se od roku 2006 nachází na seznamu
objektů světového dědictví UNESCO. V rámci prohlídky tohoto areálu účastníci navštívili
překrásně Japonské zahrady, viděli dekorace na připravované operní představení Bludný
Holanďan nebo se mohli zastavit na právě probíhajícím Veletrhu knih pro děti a mládež.
Zde se směry polských a českých zaměstnanců závodů firmy Lhoist rozešly – jejich
autobusy se vydaly s nimi jižním nebo západním směrem k jejich domovům. Spokojenost
vládla na obou stranách – hlavním důvodem byla dokonale organizačně připravená prohlídka
města Wrocławi, které v příštím roce převezme od české Plzně štafetu a stane se
Evropským hlavním městem kultury. Nesmíme zapomenout vyslovit veřejné poděkování
počasí, které jako kdyby dobře vědělo, o jak významnou akci se ve společnosti Lhoist
jednalo, a připravilo pro takové účely přímo ideální podmínky.

Tisková zpráva ZO ČSOP Rokycany: Zraněný výr se léčí
Na Obecní úřad ve Tmani byla začátkem května letošního roku doručena e-mailová zpráva
následujícího znění:
Tisková zpráva Českého svazu ochrany přírody, základní organizace Švermova 748/II, 337
01 Rokycany, Pavel MOULIS, předseda ZO ČSOP Rokycany.
Ani krásné jarní dny neznamenají oddych pro rokycanské ochránce přírody. Kromě
starostlivosti o mláďata rarohů velkých, které lze sledovat na www.csop.erc.cz, několikrát
denně vyjíždějí za zraněnými živočichy, které se na Berounsku, Hořovicku či Rokycansku
dostanou do nesnází. Jedním z posledních pacientů je sameček výra velkého, který se
zranil v blízkosti obce Tmaň na Berounsku. V místní vápence si zachytil nohu za silo a
bohužel si jí zlomil. Okamžitě putoval do rokycanského záchranného centra a odsud na
veterinární kliniku do Plzně. V současné době se postupně zotavuje u kolegů v plzeňské
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záchranné stanici, ale předpoklad, že by se opět vrátil do volné přírody, je víceméně
nereálný. Výr velký je největší sova v Evropě s rozpětím kolem 170 centimetrů. Má nápadná
péřová ouška a ohnivě oranžové oči. Hnízdí brzy na jaře a již v únoru či březnu se v hnízdě
objevují vejce, na kterých samice sedí asi 35 dnů. Loví za soumraku a jeho kořistí jsou
drobní obratlovci do velikosti zajíce. Dožívají se vysokého věku.
Byť řada případů záchrany volně žijících živočichů, kteří se dostanou do záchranných stanic,
končí jejich záchranou či vypuštěním zpět do volné přírody, je třeba si uvědomit, že
k některým případům se zachránci nedostanou včas či jsou jejich zranění tak vážná, že
bohužel končí smrtí.

Dobrá zpráva pro klienty Oborové zdravotní pojišťovny
V minulém čísle OBZORU jsme na tomto místě otiskli na žádost berounského
zdravotnického zařízení Medicentrum Beroun spol. s r.o. s oznámením, že nebude od 1. 1.
2016 obnovena smlouva o poskytování služeb s touto zdravotní pojišťovnou. I po rozeslání
zmiňovaného dopisu byla vedena mezi oběma subjekty náročná jednání a jejich výsledkem
bylo vyřešení všech sporných bodů a byla uzavřena nová Smlouva o poskytování a
úhradě zdravotnických služeb na další období, tj. od 1. 1. 2016 na dobu neurčitou a
dosavadní pojištěnci OZP nemusí přecházet k jiné zdravotní pojišťovně.

I n f o r m a č n í
•
•

s e r v i s

Náboženský život ve Tmani: Církev římskokatolická
Mše sv. v kostele sv. Jiří ve Tmani se v měsíci červenci 2015 bude konat
v obvyklém termínu – tzn. čtvrtou sobotu v měsíci – 25. července 2015 v 16:30 hodin.
Nejbližším místem, kde mohou věřící z Tmaně a okolí navštívit v Římskokatolické
farnosti Žebrák každou neděli v 8,00 hodin ráno mši sv., je kostel Narození Panny Marie
ve Zdicích.

Náboženský život ve Tmani: Církev československá husitská
•
•
•

Srdečně zveme na slavnostní bohoslužbu k uctění památky Mistra Jana, která se koná
na nádvoří hradu Krakovec v neděli 5. července v 15 hodin. Slouží pražský biskup
Doc. ThDr. David Tonzar, Th.D.
V památný den 6. července 2015 se od 15 hodin koná slavnostní bohoslužba
v Betlémské kapli v Praze.
V tento den se k poctě Mistra Jan Husa na mnoha památných místech v Praze konají
slavnosti, které připomenou památku a odkaz této mimořádné osobnosti. /více na
webových stránkách www.hus2015.cz/.

Vítejte v Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
Zahradnictví Tmaň bude v letním období otevřeno od pondělí do pátku od 9,00 do
18,00 hodin, v sobotu od 9,00 do 14,00 hodin, v neděli zavřeno. O státním svátku
v pondělí 6. 7. 2015 (Den upálení mistra Jana Husa) bude zavřeno.
Připravili jsme zajímavou nabídku květin a rostlin, kterými chceme do zahrad a
domácností našich zákazníků vnést nejenom symboly současného ročního období, ale
především dobrou pohodu a atmosféru.
Prodej okrasných a solitérních kamenů. Možnost dopravy po předchozí dohodě.
Rozšířili jsme prodej krmných směsí. Najdete u nás nejen krmné směsi pro holuby,
kuřata, nosnice nebo králíky, ale i pro domácí mazlíčky – psy, kočky, zakrslé králíčky,
morčata, andulky a kanárky. Nabízíme stále více oblíbené belgické granule pro
kočky, nebo dlouhodobě v akci za výhodnou cenu granule pro psy.
Další podrobnosti, včetně fotogalerie nabízených produktů, najdete na webových
stránkách Zahradnictví Tmaň: www.zahradnictvitman.cz .
Přijďte se podívat a relaxovat v zajímavém prostředí našeho Zahradnictví Tmaň!
Těšíme se na naše zákazníky, kterým se budeme snažit splnit jejich přání.
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Pohotovostní služby zubních lékařů na Berounsku a Hořovicku
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou v červenci 2015 zajišťovány na Berounsku a
Hořovicku v době od 08,00 – 11,00 hodin takto:
Termín

27.-28.6.2015
3.-4.7.2015
5.-6.7.2015
11.-12.7.2015
18.-19.7.2015
25.-26.7.2015
1.-2.8.2015

Zubní lékař / adresa ordinace
MUDr. Krabcová Vladimíra,
Beroun 3, Pod Haldou 64
MUDr. Krůta Václav, Beroun, Havlíčkova 113
MUDr. Pilmannová Irena, Beroun, Talichova 825
MUDr. Neužil Miloslav, Cerhovice 175
MUDr. Očenášková Jitka, Beroun, Talichova 825
MUDr. Neužilová Jarmila, Komárov 480
MUDr. Pilbauerová Lenka,
Beroun, Pod Kaplankou 508

S p o r t o v n í

Telefon
311 621 973
311 625 901
605 251 083
311 577 559
311 624 375
311 572 135
311 746 185

i n f o r m a c e

O setrvání ve III. A třídě letos rozhodla tři kola před koncem výhra v Chodouni
•

•

14. kolo – neděle 22. března 2015 – 14,00 hodin – SK Nižbor B – TJ VČS Tmaň 0:5
(0:2), Večeřa Jakub 2, Šteffl Pavel 2, Hrubý Lukáš, rozhodčí zápasu Koza, 30 diváků.
Výsledek zápasu na podzim 2014: TJ VČS Tmaň – SK Nižbor B 4:2 (2:1). Ostatní
zápasy 14. kola: TJ Karlštejn – TJ ČECHIE Nový Jáchymov 1:3, Sokol Vysoký Újezd –
SK Cembrit Beroun-Závodí 1:3, TJ Vižina – TJ Tetín 1:5, FK Králův Dvůr B – FK Svatá
8:2, FK Olympie Zdice B – TJ Lužce 2:1, SK Hudlice – TJ Chodouň 5:3.
Takto byl popsán průběh zápasu v Berounském deníku v úterý dne 24. března 2015:
Domácí nastoupili beze změn v klasické béčkovské sestavě, do poločasu vsadil Nižbor B
na zkušenost, po změně stran nastoupilo mládí. Hostům se dobře podvedly nové posily,
nejvíce překvapil výkon brankáře Davida Šlégra (hostování z Cembritu) a Šteffla (příchod
ze Všeradic), autora dvou branek. Tmaň předčila soupeře v produktivitě, každá návštěva
v okutovém území hrozila brankou, brankář Božovský domácí tentokrát nepodržel, a tak
se zrodilo největší překvapení úvodního kole. Rezerva domácích měla po změně stran
více ze hry, zahrávala nespočet standardních situací, ale brankář Šlégr si pro všechny
míče došel. Zlomovým momentem za stavu 0:2 bylo zlikvidování Matějovy tutovky.
15. kolo – sobota 28. března 2015 – 10,15 hodin – TJ VČS Tmaň – FK Králův Dvůr B 1:5
(0:1), za Tmaň snižoval Lukáš Fiala, rozhodčí zápasu Kros, 75 diváků. Výsledek zápasu
na podzim 2014: FK Králův Dvůr B – TJ VČS Tmaň 9:1 (5:0). Ostatní zápasy 15. kola:
SK Hudlice – TJ Karlštejn 1:4, TJ Chodouň – FK Olympie Zdice B 0:1, TJ Lužce – SK
Nižbor B 2:1, FK Svatá – TJ Vižina, TJ Tetín – Sokol Vysoký Újezd 3:1, SK Cembrit
Beroun-Závodí – TJ ČECHIE Nový Jáchymov 2:1.
Takto byl popsán průběh zápasu v Berounském deníku v úterý 24. března 2015:
Proti vyztuženým řadám Tmaně dlouho působil favorit bezradně a prosadil se, až když
domácím došly síly. Rezerva nastoupila v klasickém složení, domácím chyběli proti
minulému kolu hned čtyři hráči – Smíšek, L. Lopušan, Šteffl a zejména brankář Šlégr,
kterého hráč z pole Sulík, zdaleka nenahradil. Hosté měli častěji míč na kopačkách,
hledali recept na zdolání obranné tvrze, kterou dirigoval padesátiletý Zdeněk Tlach.
Navíc muška útočníků byla dlouho hodně vychýlená. Paradoxně první brankovou šanci si
připravila Tmaň, když v 17. minutě po centru Hory neobsazený Aduwa na desítce
promáchl. Ve 20. minutě se u domácí branky rozezvučela tyč. V 31. minutě nákop
Hrubého ze 40 metrů minul brankář, ale míč skončil v zámezí. Ve 40. minutě zahrávali
domácí rohový kop a z rychlého protiútoku do otevřené obrany soupeř udeřil. Po průniku
Hrudky zakončoval ze 17 metrů Šolc, na střelu reagoval brankář nohama a míč skončil
v síti – 0:1. Po obrátce střelu M. Fialy brankář Holeček zlikvidoval jen s obtížemi. V 50.
minutě se obránce Vavřina opřel do míče z 27 metrů a k překvapení všech skončil míč za
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•

•

•

•

•

•

zády brankáře – 0:2. Hned z rozehrávky vypálil z 20 metrů L. Fiala a od tyče snížil – 1:2.
Poté střelu Hrudky zastavila tyč. V 70. minutě zatáhl akci Hrudka, Šolc se obtočil kolem
protihráče a mířil k tyči – 1:3. V 74. minutě z malého vápna trefil Hrudka tyč číslo tři. Za
chvíli po rychlém průniku Hrudka ze strany skóroval podél vybíhajícího brankáře – 1:4.
V 83. min. po úniku v křídelním prostoru Boháč opět s pomocí tyče uzavřel skóre na 1:5.
16. kolo – sobota 4. dubna 2015 v Řevnicích – 16,30 hodin – TJ Vižina – TJ VČS Tmaň.
Výsledek zápasu na podzim 2014: Výsledek zápasu na podzim 2014: TJ VČS Tmaň – TJ
Vižina 4:1 (2:0). Na základě rozhodnutí sportovně-technické komise Okresního
fotbalového svazu Beroun byly vzhledem k přetrvávajícímu nepříznivému počasí a
povětrnostním podmínkám zrušeny všechny zápasy a turnaje ve všech věkových
kategoriích s tím, že kolo bude odehráno v náhradním termínu, a sice ve středu 6. května
2015 v 17:00 hodin. Ostatní zápasy 16. kola: TJ Karlštejn – SK Cembrit Beroun-Závodí
3:0, Nový Jáchymov – TJ Tetín 5:2, Sokol Vysoký Újezd – FK Svatá 5:0, FK Králův Dvůr
B – TJ Lužce 12:1, SK Nižbor B – TJ Chodouň 4:0, Zdice B – SK Hudlice 2:2.
17. kolo – sobota 11. dubna 2015 – 10,15 hodin – TJ VČS Tmaň – Sokol Vysoký Újezd
3:3 (1:2), branky: Glaesner Zdeněk, Hrubý Lukáš, Aduwa Destine, rozhodčí zápasu
Janda, 75 diváků. Výsledek zápasu na podzim 2014: TJ Sokol Vysoký Újezd – TJ VČS
Tmaň 1:0 (1:0). Ostatní zápasy 17. kola: FK Olympie Zdice B – TJ Karlštejn 0:5, SK
Hudlice – SK Nižbor B 1:2, TJ Chodouň – FK Králův Dvůr B 0:11, TJ Lužce – TJ Vižina
9:0, FK Svatá – Nový Jáchymov 0:5, TJ Tetín – SK Cembrit Beroun-Závodí 3:0.
18. kolo – neděle 19. dubna 2015 – 17,00 hodin – TJ ČECHIE Nový Jáchymov - TJ VČS
Tmaň 8:3 (3:1), branky za Tmaň: Haas Radek, Šteffl Pavel, Večeřa Jakub, rozhodčí
zápasu Veverka, 140 diváků. Výsledek zápasu na podzim 2014: TJ VČS Tmaň – TJ
ČECHIE Nový Jáchymov 3:3 (2:2). Ostatní zápasy 18. kola: TJ Karlštejn – TJ Tetín 2:5,
SK Cembrit Beroun-Závodí – FK Svatá 7:0, Sokol Vysoký Újezd – TJ Lužce 2:1, TJ
Vižina – TJ Chodouň 2:4, FK Králův Dvůr B – SK Hudlice 2:0, SK Nižbor B – Zdice B 2:0.
19. kolo – sobota 25. dubna 2015 – 10,15 hodin – TJ VČS Tmaň – SK Cembrit BerounZávodí 2:8 (0:7), branky: Lopušan, Fišer, rozhodčí zápasu Knotek, 75 diváků. Výsledek
zápasu na podzim 2014: SK Cembrit Beroun-Závodí – TJ VČS Tmaň 5:3 (2:1). Ostatní
zápasy 19. kola: SK Nižbor B – TJ Karlštejn 1:3, FK Olympie Zdice B – FK Králův Dvůr B
1:5, SK Hudlice – TJ Vižina 3:0 kontumace, TJ Chodouň – Sokol Vysoký Újezd 1:1, TJ
Lužce – TJ ČECHIE Nový Jáchymov 4:1, FK Svatá – TJ Tetín.
Utkání Hudlice – Vižina A skončilo kontumačně 3:0 ve prospěch domácích, neboť hosté
se k utkání nedostavili ani po čekací době. Sportovně technická komise vzala na vědomí
odhlášení A družstva dospělých oddílu Vižina ze soutěže III. A třídy. Dosavadní výsledky
družstva se anulují. Oddílu Vižina byla vyměřena pokuta ve výši 2.000,- Kč. Soupeři
družstva Vižina A mají v příštích jarních kolech volno.
20. kolo – sobota 2. května 2015 – 17,00 hodin – TJ Tetín – TJ VČS Tmaň 3:0 (0:0), 60
diváků, rozhodčí zápasu Kros. Výsledek zápasu na podzim 2014: TJ VČS Tmaň – TJ
Tetín 0:8 (0:3). Ostatní zápasy 20. kola: TJ Karlštejn – FK Svatá 8:0, SK Cembrit BerounZávodí – TJ Lužce 3:0, TJ ČECHIE Nový Jáchymov – TJ Chodouň 5:1, Sokol Vysoký
Újezd – SK Hudlice 3:0, FK Králův Dvůr B – SK Nižbor B 7:2.
21. kolo – sobota 9. května 2015 – 10,15 hodin – TJ VČS Tmaň – FK Svatá 3:2 (1:1),
branky: Smíšek Martin 2, Fiala Lukáš, rozhodčí zápasu Veverka, 50 diváků. Výsledek
zápasu na podzim 2014: FK Svatá – TJ VČS Tmaň 4:1 (2:1). Ostatní zápasy 21. kola: FK
Králův Dvůr – TJ Karlštejn 3:0, FK Olympie Zdice B – Sokol Vysoký Újezd 0:4, SK
Hudlice – TJ ČECHIE Nový Jáchymov 4:6, TJ Chodouň – SK Cembrit Beroun-Závodí
2:3, TJ Lužce – TJ Tetín 1:4.
Takto byl popsán průběh zápasu v Berounském deníku v úterý dne 12. května 2015:
Svatá v kompletní sestavě začala dobře, do vedení jí dostal Fuxa, když dokázal
zužitkovat nepřímý kop uvnitř šestnáctky. Domácí celek měl možnost vyrovnat z penalty,
což odmítl L. Fiala, který mířil do tyče. Nakonec přece jen L. Fiala do poločasu skóroval.
Po přestávce se prosadil nejmenší hráč na hřišti Smíšek – klasicky hlavou – 2:1. Nejvíce
hostům vadilo, že zákroky při samostatných únicích Dřevěného a Bělohlávka zůstaly bez
odezvy rozhodčího. Svatá se nevzdávala a po centru dorážel Fuxa na správné místo –

25

•

•

•

•

•

2:2:. O výhře Tmaně rozhodl Smíšek, když technická střela vypuštěná za vápnem
zaplavala do sítě.
22. kolo – sobota 16. května 2015 – 17,00 hodin – TJ Karlštejn – TJ VČS Tmaň 8:0 (1:0),
rozhodčí zápasu Špivák, 50 diváků. Výsledek zápasu na podzim 2014: TJ VČS Tmaň –
TJ Karlštejn 2:6 (0:6). Ostatní zápasy 22. kola: FK Svatá – TJ Lužce, TJ Tetín – TJ
Chodouň 4:1, SK Cembrit Beroun-Závodí – SK Hudlice, TJ ČECHIE Nový Jáchymov –
FK Olympie Zdice B, Sokol Vysoký Újezd – SK Nižbor B, FK Králův Dvůr B – volno.
Takto byl popsán průběh zápasu v Berounském deníku v úterý dne 24. března 2015:
Karlštejn se rozjížděl pomaleji. Tmaň byla vážnějším soupeřem pouze do poločasu. Hora
šel dokonce sám na brankáře, ale nevyzrál na něho. Ve druhé části přidal Karlštejn na
tempu a nadělil unavenému soupeři sedm branek. Domácí totiž proměnili zápas po třech
slepených gólech během deseti minut v exhibici. Mladší hráče hostů přestalo utkání
bavit, staří nestačili vše oddřít. Vítězové nastoupili v této sestavě: Humpolík, Fiala, J.
Kučera, Vyterna, Zbudil, Zajíc (Tomášek), Červený, Šperl, P. Kučera, Šaman (Dražík),
Klusák (Povýšil), V bezchybném kolektivním výkonu domácích vyčníval P. Kučera.
23. kolo – neděle 24. května 2015 – 17,00 hodin – TJ Lužce – TJ VČS Tmaň 3:1 (0:1),
vedoucí branku Tmaně zaznamenal Aduwa Destine, rozhodčí zápasu Špicl Martin, 40
diváků. Výsledek zápasu na podzim 2014: TJ VČS Tmaň – TJ Lužce 2:2 (2:2). Ostatní
zápasy 23. kola: TJ Karlštejn – volno, FK Králův Dvůr B – Sokol Vysoký Újezd 1:2, SK
Nižbor B – TJ ČECHIE Nový Jáchymov 0:3, FK Olympie Zdice B – SK Cembrit BerounZávodí 2:5, SK Hudlice – TJ Tetín, TJ Chodouň – FK Svatá 1:2.
Takto byl popsán průběh zápasu v Berounském deníku v úterý dne 26. května 2015:
V zápase rozdílných poločasů měla Tmaň dlouho navrch, neproměnila řadu šancí a to se
jí stalo osudným. Oba brankáři – L. Hnátek a D. Šlégr – čarovali, takže se zrodil těsný
výsledek. Kromě brankáře se zaskvěli na straně Lužců D. Dušek, u hostů Aduwa.
24. kolo – sobota 30. května 2015 – 10,15 hodin – TJ VČS Tmaň – TJ Chodouň 5:2 (1:1),
branky: Fiala Lukáš 2, Šteffl Pavel 2, Smíšek Martin, rozhodčí zápasu Marx, 40 diváků.
Výsledek zápasu na podzim 2014: TJ Chodouň – TJ VČS Tmaň 4:2 (4:2). Ostatní zápasy
24. kola: TJ Karlštejn – TJ Lužce 9:0, FK Svatá – SK Hudlice 1:3, TJ Tetín – FK Olympie
Zdice B 8:0, SK Cembrit Beroun-Závodí – SK Nižbor B 6:1, TJ ČECHIE Nový Jáchymov
– FK Králův Dvůr B 2:5, Sokol Vysoký Újezd – volno.
Takto byl popsán průběh zápasu v Berounském deníku v úterý dne 2. června 2015:
V sousedním derby šlo sice o hodně, přesto bylo hráno vzácně slušně. Chodouň byla
tradičně do poločasu lepším celkem. O obrátce si Tmaň lépe zorganizovala hru a dvěma
slepenými góly rozhodla o osudu utkání. Útočníci domácích se konečně trefovali do sítě,
v jejich dresu hráli prim Smíšek a Lukáš Fiala, u hostů byl nejlepší Flachs.
25. kolo – neděle 7. června 2015 – 17,00 hodin – SK Hudlice – TJ VČS Tmaň 5:0 (1:0),
rozhodčí zápasu Háje, 50 diváků. Výsledek zápasu na podzim 2014: TJ VČS Tmaň – SK
Hudlice 0:10, (0:4). Ostatní zápasy 25. kola: Sokol Vysoký Újezd – TJ Karlštejn 1:0, TJ
ČECHIE Nový Jáchymov – volno, FK Králův Dvůr B – SK Cembrit Beroun-Závodí 5:1, SK
Nižbor B – TJ Tetín 1:7, Zdice B – FK Svatá 1:1, TJ Chodouň – TJ Lužce 0:5.
26. kolo – sobota 13. června 2015 – 10,15 hodin – TJ VČS Tmaň – FK Olympie Zdice B
4:3 (0:2), branky: Fišer Ladislav 2, Fiala Lukáš, Smíšek Martin, rozhodčí Špivák, 50
diváků. Výsledek zápasu na podzim 2014: FK Olympie Zdice B – TJ VČS Tmaň 5:3 (3:0).
Ostatní zápasy 26. kola: TJ Karlštejn – TJ Chodouň 5:1, TJ Lužce – SK Hudlice 1:8, FK
Svatá – SK Nižbor B 0:1, TJ Tetín – FK Králův Dvůr B 4:3, SK Cembrit Beroun-Závodí –
volno, TJ ČECHIE Nový Jáchymov – Sokol Vysoký Újezd 6:3.
Takto byl popsán průběh zápasu v Berounském deníku v úterý dne 2. června 2015:
Klasický souboj, kdy výsledek nic neřešil, a týmy nebránily. Velké vedro nikomu nepřidalo
na síle, bylo znát, že rezerva odešla fyzicky. Obrat z 0:3 na konečný stav je dost
neobvyklý. Tmaň nastoupila v deseti a teprve během průběhu sestavu doplnila. Soupeř
pohlednými kombinacemi od zadních řad přes zálohu získal náskok. Domácí dobré
příležitosti neproměnili. Podílel se na tom i Štolba, který na podzim hájil jejich branku,
nyní naopak hostující, byť celé jaro hrál v poli. Jakmile na konto Tmaně přibyla další
branka, nevypadalo to s ní růžově. Zrodil se však náhodný gól, poté L. Fiala po
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samostatné akci mířil z hranice šestnáctky od břevna do sítě a naráz bylo o co hrát.
Zdice B se postupně vytrácely a posledních dvacet minut nezvládly. Když unikl L. Fiala a
na zpětnou přihrávku naběhl Fišer, bylo vyrovnáno. Patent na vítězné branky potvrdil
Smíšek, tradičně nejmenší borec na place, hlavou.
Tabulky celkem: Na úvod si připomeneme, jak vypadalo na jaře výchozí postavení
fotbalistů VČS Tmaň po odehrání podzimní části III. A třídy ročníku 2014/2015:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Cembrit Beroun
Nový Jáchymov
Tetín
Králův Dvůr B
Karlštejn
Hudlice
Vysoký Újezd
Lužce
Svatá
Nižbor B
Olympie Zdice B
VČS Tmaň
Chodouň
Vižina

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

11
10
10
10
9
7
7
4
4
3
3
2
2
1

1
1
0
0
1
0
0
3
1
3
2
2
1
1

1
2
3
3
3
6
6
6
8
7
8
9
10
11

58:25
69:29
54:14
53:27
52:22
30:18
27:28
26:45
25:35
18:39
23:43
25:60
20:52
12:55

34
31
30
30
28
21
21
15
13
12
11
8
7
4

A takto vypadá tabulka III. A třídy po skončení ročníku 2014 - 2015:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Králův Dvůr B
Cembrit Beroun
Tetín
Nový Jáchymov
Karlštejn
Vysoký Újezd
Hudlice
Lužce
Nižbor B
Zdice B
VČS Tmaň
Svatá
Chodouň

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

19
18
19
18
16
13
10
8
6
5
5
5
2

0
2
1
1
1
2
3
3
3
3
3
2
2

5
4
5
5
7
9
11
13
15
16
16
17
20

111:42
93:45
95:30
108:54
93:36
52:45
57:43
48:91
31:75
33:84
48:109
35:82
31:99

57
56
55
55
49
41
33
27
21
18
18
17
8

0
1
0
0
0
0
1
1
3
2
1
3
2

1
1
2
2
3
4
5
5
5
6
7
6
1

54:15
47:16
62:18
63:31
52:15
27:14
27:23
29:36
29:54
18:28
22:36
21:38
14:46

33
31
30
30
27
24
19
19
15
14
13
12
7

Tabulka doma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tetín
Cembrit Beroun
Králův Dvůr B
Nový Jáchymov
Karlštejn
Vysoký Újezd
Hudlice
Lužce
VČS Tmaň
Nižbor B
Svatá
Zdice B
Chodouň

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

11
10
10
10
9
8
6
6
4
4
4
3
0
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Tabulka venku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Králův Dvůr B
Nový Jáchymov
Cembrit Beroun
Tetín
Karlštejn
Vysoký Újezd
Hudlice
Lužce
Nižbor B
Zdice B
Svatá
VČS Tmaň
Chodouň

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

9
8
8
7
7
5
4
2
2
2
1
1
0

0
1
1
1
1
2
2
2
1
0
1
0
1

3
3
3
4
4
5
6
8
9
10
10
11
11

49:24
45:23
46:29
41:15
41:21
25:31
30:20
19:55
13:47
12:46
13:46
19:55
17:53

27
25
25
22
22
17
14
8
7
6
4
3
1

Statistika – diváci doma / venku
Oddíl

Doma

Venku

Celkem

Cembrit Beroun
Chodouň
Hudlice
Karlštejn
Králův Dvůr B
Lužce
Nižbor B
Nový Jáchymov
Svatá
Tetín
Tmaň
Vysoký Újezd
Olympie Zdice B

1390
530
770
581
1030
610
620
1500
1190
710
625
580
705

994
670
805
750
1192
700
640
1220
830
970
740
725
605

2384
1200
1575
1331
2222
1310
1260
2720
2020
1680
1365
1305
1310

Střelci branek
Hráči TJ VČS Tmaň nastříleli v ročníku 2014/2015 III. A třídy celkem 48 branek: Haas Radek
– 7, Fiala Lukáš 6, Aduwa Destine, Šteffl Pavel – 5, Hrubý Lukáš, Potěšil Dominik, Smíšek
Martin, Večeřa Jakub – 4, Kaplan David – 3, Fišer Ladislav – 2, Fiala Miroslav mladší,
Glaesner Zdeněk, Lopušan Ladislav – 1, 1 branka vlastní (Karlštejn).
Čelo tabulky střelců tohoto ročníku III. A třídy vypadalo takto: Kaňka Tomáš, Tetín – 36,
Žalud Martin, Nový Jáchymov – 32, Svoboda Petr, Králův Dvůr B – 26, Spurný Libor, Nový
Jáchymov – 20.

Pozvánka na I. ročník turnaje starých gard
Srdečně zveme nejširší sportovní veřejnost na I. ročník turnaje starých gard
v malé kopané, který se koná v sobotu 27. června 2015 na fotbalovém hřišti TJ
VČS Tmaň – podrobnosti viz titulní strana tohoto vydání OBZORU!
OBZOR – informační časopis Obce Tmaň.
Registrováno na Ministerstvu kultury ČR – evidenční číslo: MK ČR E 10531
Vydává Obecní úřad Tmaň, IČO: 233 901. Internetové stránky: www.obectman.cz
Adresa redakce: Obecní úřad Tmaň, 267 21 Tmaň. E-mail: outman@quick.cz
Nepodepsané příspěvky připravil redakční kolektiv. Vedoucí redaktor: Horáček Jaroslav.
Toto číslo vyšlo 1. července 2015.
Cena výtisku 3,- Kč.
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