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Na závěr školního roku 2016/2017 …
V pátek 30. června 2017 nastane všemi žáčky dlouho očekávaný den, poslední den
školního roku. Paní učitelky vydají vysvědčení, pan školník zavře za dětmi dveře a začnou
zasloužené dny volna po desetiměsíční náročné práci. A práce to byla opravdu náročná pro
všechny zúčastněné – děti, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky.
Jsem ráda, že mohu konstatovat – stanovené úkoly a cíle z 1. 9. 2016 byly splněny.
Pravdou je, že se všem žáčkům nepodařilo je splnit na JEDNIČKU, ale všechno se teprve
učí a příště se zadaří určitě lépe ☺☺☺. Všem našim dětem chci za odvedenou práci a
snahu o co nejlepší výsledek poděkovat.
Poděkování patří rovněž rodičům. Se svými ratolestmi a jejich školními povinnostmi měli
určitě občas potíže a plno práce, ale nakonec společně vše zvládli.
„O společné zvládání“ náročných úkolů jde také nám, učitelům. Bez vstřícného,
odpovědného a pozitivního přístupu ke zvládání společného vzdělávání a výchovy bychom
se neobešli, pokud chceme něčeho ve škole dosáhnout. A to čeho chceme dosáhnout je
splnění hlavního cíle: Přispět všemi silami a prostředky k výchově odpovědného,
sociálně tolerantního občana, vybaveného základními vědomostmi a dovednostmi
pro plnohodnotný život.
Zřizovatel školy vytváří velmi dobré, často nadstandardní podmínky pro naplňování cílů
našeho školního vzdělávacího programu. V rámci svých možností nám vždy vychází vstříc,
škola je pro něho prioritou. Poděkování proto patří celému zastupitelstvu obce.
Poděkovat mi dovolte také všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům tmaňské
školy, protože odvádějí práci na velmi vysoké lidské i profesní úrovni.
Každoročně patří moje poslední slova žákům pátého ročníku. Rozloučíme se s nimi a
vyšleme je do světa, vybavíme je důležitými informacemi – to smíš, ono nesmíš; chovej se
tak a tak; neber tohle, vezmi tamto….. Zkrátka dostanou od nás poučení „jako od maminky“.
Tak tomu bylo celých pět let. Brali jsme vás, milí páťáci, jako naše vlastní děti – někdy jste
byli zlatíčka, jindy jste byli na „pár pohlavků“, ale pokaždé jsme se s vámi dokázali domluvit
„bez velkých scén“. A vy jste to dokázali ocenit! Dostali jsme od vás, každá paní učitelka,
ŘÁD SVATÉ TRPĚLIVOSTI! Tak jako předchozím páťákům, vybrala jsem i vám na cestu do
života citát Jana Amose Komenského: „S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo
školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole.“ Řiďte se jím, je pravdivý.
Přeji vám úspěšný a bohatý další život, který pro vás začíná „v pohodě a prázdninovém
klídku“. Naberte dostatek sil pro úspěšný začátek v nové škole, do které po prázdninách
nastoupíte. Držím vám palce, aby se vám podařilo naplnit své sny se ctí a pocitem dobře
vykonané práce. Nezapomeňte! Život přeje připraveným!
Přeji všem příjemné a klidné prožití zaslouženého volna a načerpání co nejvíce sil do
nového školního roku.
Mgr. Růžena Kybikásová
ředitelka ZŠ a MŠ Tmaň

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Tmaň konaného dne 12. června 2017
V pondělí 12. června 2017 se konalo od 19:00 hodin v Kulturním domě ve Tmani v pořadí již
třetí letošní veřejné zasedání zastupitelstva obce. V tomto vydání OBZORU přinášíme
nejdůležitější dokument z tohoto jednání – usnesení. Další dokumenty budou v srpnovém
vydání.

I.

II.

Usnesení č. 3
veřejného zasedání zastupitelstva obce Tmaň konaného dne 12. 6. 2017
Zastupitelstvo obce vyslechlo a vzalo na vědomí:
1) kontrolu usnesení z minulého veřejného zasedání zastupitelstva obce
přednesenou předsedou kontrolního a revizního výboru p. Jiřím Eschnerem;
2) zprávu kontrolního a revizního výboru přednesenou předsedou výboru Jiřím
Eschnerem;
3) zprávu finančního výboru přednesenou předsedkyní výboru Mgr. Hanou Laňovou;
4) zprávu z činnosti Rady obce přednesenou starostou obce Mgr. Pavlem
Pavláskem ml.;
5) závěrečný účet a závěrku DSO Mikroregion Klonk za rok 2016;
6) tvorbu strategického rozvojového dokumentu „Plán rozvoje obce“.
Zastupitelstvo obce souhlasí a schvaluje:
1) celoroční hospodaření obce Tmaň s výhradou nedostatků:
• Zjištěné stavy účtů nebyly zaznamenávány v inventurních soupisech
obsahující náležitosti vyhlášky, jedná se o účty 078, 079, 081, 082, 088,
192, 194, 199 – bude napraveno do 31. 12. 2017.
• Inventurní soupisy neobsahovaly požadované údaje a informace pro
zjišťování skutečných inventurních stavů, zejména závazků a dále
uvedení způsobu, jak byly při inventuře využity pomocné evidence, jedná
se o účty 331, 336, 337, 342, 343, 384, 389 – bude napraveno do 31. 12.
2017.
• Obec nezveřejnila na profilu zadavatele Smlouvy o dílo ze dne 15. 8.
2016, se zhotovitelem Ekologická stavební Králův Dvůr s.r.o, předmět
smlouvy: Rekonstrukce místní obslužné komunikace v obci Tmaň, cena
díla ve výši 5 492 108,23 Kč bez DPH, zastupitelstvo obce schválilo dne 8.
8. 2016 – opraveno 16. 5. 2017.
2) závěrku obce Tmaň za rok 2016;
3) záměr obce Tmaň uzavřít „Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-126012000/VB/1 Tmaň – svod kNN pro p.č. 342/4 v k.ú. Tmaň
4) záměr obce Tmaň požádat Středočeský kraj o bezúplatný převod pozemků
v majetku Středočeského kraje a recipročně bezúplatně převést na Středočeský
kraj pozemky obce. Jedná se o následující pozemky ve vlastnictví Středočeského
kraje, zastavěné stavbami chodníků, nebo o pozemky bezprostředně s nimi
související:
Jedná se o pozemky:
• pozemky vymezené v geometrickém plánu č. 556-103/2016 jako:
o p.č.568/4, o rozloze 153 m2, oddělený z pozemku p.č.568/1 v k.ú.
Tmaň, zapsaného na LV 301;
o p.č.568/5, o rozloze 87 m2, oddělený z pozemku p.č.568/1 v k.ú.
Tmaň, zapsaného na LV 301;
• pozemky vymezené v geometrickém plánu č. 558-110/2016 jako:
o p.č.539/9, díl a o rozloze 174 m2, oddělený z pozemku p.č.539/1 v k.ú.
Tmaň, zapsaného na LV 301;
o p.č.539/9, díl b o rozloze 3 m2, oddělený z pozemku p.č.539/2 v k.ú.
Tmaň, zapsaného na LV 301;
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p.č.539/10 o rozloze 316 m2, oddělený z pozemku p.č.539/1 v k.ú.
Tmaň, zapsaného na LV 301;
o p.č.539/15, díl c o rozloze 435 m2, oddělený z pozemku p.č.539/1
v k.ú. Tmaň, zapsaného na LV 301
o p.č.539/15, díl d o rozloze 49 m2, oddělený z pozemku p.č.551/1 v k.ú.
Tmaň, zapsaného na LV 301;
• pozemky vymezené v geometrickém plánu č. 559-111/2016 jako:
o p.č.539/11, o rozloze 97 m2, oddělený z pozemku p.č.539/2 v k.ú.
Tmaň, zapsaného na LV 301;
o p.č.539/12, o rozloze 366 m2, oddělený z pozemku p.č.539/2 v k.ú.
Tmaň, zapsaného na LV 301;
o p.č.539/13, o rozloze 192 m2, oddělený z pozemku p.č.539/2 v k.ú.
Tmaň, zapsaného na LV 301;
o p.č.539/14, o rozloze 220 m2, oddělený z pozemku p.č.539/2 v k.ú.
Tmaň, zapsaného na LV 301;
• pozemky vymezené v geometrickém plánu č. 560-120/2016 jako:
o p.č.568/6, o rozloze 60 m2, oddělený z pozemku p.č.568/1 v k.ú.
Tmaň, zapsaného na LV 301;
o p.č.568/7, o rozloze 109 m2, oddělený z pozemku p.č.568/1 v k.ú.
Tmaň, zapsaného na LV 301
Dále se jedná o následující pozemky v majetku obce Tmaň, které se nacházejí
pod komunikacemi III. tř. ve správě KSÚS Středočeského kraje nebo
komunikacemi těsně související:
• pozemky vymezené v geometrickém plánu č. 578-225/2016 jako:
o p.č.569/2, o rozloze 47 m2, vzniklý dělením pozemku p.č.569 v k.ú.
Tmaň, zapsaného na LV 10001;
• pozemky vymezené v geometrickém plánu č. 577-224/2016 jako:
o p.č. 189/3 díl a, o rozloze 252 m2, oddělený z pozemku p.č.189/1 v k.ú.
Tmaň, zapsaného na LV 10001;
o p.č. 189/3 díl b, o rozloze 11 m2, oddělený z pozemku p.č. 559/3 v k.ú.
Tmaň, zapsaného na LV 10001;
o p.č. 191/8 díl a, o rozloze 364 m2, oddělený z pozemku p.č.191/1 v k.ú.
Tmaň, zapsaného na LV 10001;
o pozemek p.č. 608/2 v k.ú. Tmaň, zapsaného na LV 10001.
5) výsledky hodnocení nabídek na zpracování územního plánu obce a jako
nejvhodnější nabídku vybrat nabídku Ing. arch. Ivana Vavříka s nabídnutou cenou
490 000,- Kč bez DPH;
6) rozpočtové změny č. 6;
7) přílohu vybraných úseků komunikací, které budou zařazeny a evidovány jako
místní komunikace v pasportu místních komunikací;
8) strategický rozvojový dokument „Plán rozvoje obce“;
9) složení hodnotící komise „Přestavba záchodů v 1.NP a 2.NP": Jiří Eschner,
Jarmila Rysová, Zdeněk Vinš, Mgr. Růžena Kybikásová, Antonín Kiml.
Náhradníci: Pavel Pavlásek ml., Josef Sakáč, Jiřina Soukupová.
Zastupitelstvo obce ukládá Radě obce:
1) vybrat nejhodnější nabídku na základě hodnotící komise a projednat a schválit
smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem na realizaci přestavby „Přestavba
záchodů v 1.NP a 2.NP";
2) podat nabídku na odkoupení CAS Tatra 815 na základě výzvy Městyse Karlštějn
a projednat a schválit kupní smlouvu v případě úspěchu;
3) řešit úpravu pozemků soukromých majitelů;
4) sledovat termíny vyhlašovaných dotačních programů a tyto maximálně využít
ve prospěch obce;
5) důsledně sledovat vývoj rozpočtu jak na straně příjmů, tak na straně výdajů, a na
případné negativní poznatky včas reagovat.
o

III.
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Den dětí ve Tmani z pohledu dětí
Tak jako každý rok, tak i letos se slavil ve Tmani Den dětí!1 V sobotu 3. června se konalo
zábavné dopoledne, které pořádal Obecní úřad ve Tmani spolu se Základní školou a
Mateřskou školou Tmaň a dalšími společenskými organizacemi působícími v obci na
místním fotbalovém hřišti. Letos nám počasí opět přálo a z oblohy se na nás krásně smálo
sluníčko, proto se hřiště dětmi a jejich rodiči i dalšími příbuznými jen hemžilo. Soutěžilo se s
vervou v různých disciplínách. Některé jsme již dobře znali, ale další byly letos úplnou
novinkou. Nafukovací BECO hrad, popkorn i ochutnávka ovoce v čokoládě se setkaly s
velkým nadšením, stejně tak i jako výborné koláče. Odpoledne jsme pak již tradičně
pokračovali ve slavení na Louníně v Lipkách. Jízda na koních, policejní a hasičská auta,
prezentace práce policie i hasičů, ale i hry na houpačkách či v blízkém lesíku se nám moc
líbily. Největší atrakcí však byla lanová dráha mezi stromy či jízda na laně přes celou louku.
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!!!
Uznejte, že lepší vysvědčení snad organizátoři
letošních oslav Dne dětí ve Tmani už dostat nemohli!

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

•

•
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Základní škola Tmaň
V pátek 19. května 2017 se na fotbalovém hřišti ve Tmani za krásného slunečného
počasí uskutečnila atletická soutěž nazvaná PENTATLON. V letošním roce se jí
zúčastnily pouze dvě školy – Základní škola Tmaň a Základní škola Hýskov. Nálada a
soutěžní duch byl skvělý, a tak ani menší účast škol nám nezkalila radost. Z každé školy,
z každého ročníku, byli vybráni jeden chlapec a dívka, každá škola vyslala tedy deset
zástupců, kteří tvořili tým. Soutěžili jsme v pěti atletických disciplínách, proto tedy
PENTATLON. Atleti si poměřili své síly v hodu tenisákem, trojskoku, hodu dvoukilovým
medicimbalem, v běhu na 60 m a v té z nejtěžších disciplín - sedy/lehy. Všechny děti
soutěžily s plným nasazením a duchem našeho klání bylo FAIR/PLAY. Nakonec velmi
těsně zvítězila škola na domácí půdě, možná jen díky velké podpoře obecenstva.
Odměnou nám všem byly diplomy, medaile, pro první místo volejbalový míč, tenisáky,
drobné sladkosti a v neposlední řadě hlavně ocenění našich spolužáků.
V úterý 23. května se po velkých přípravách zúčastnili okresního kola dopravní soutěže
Adélka Zikmundová, Patrik Plátěnka a Bára Macourková ze 4. ročníku a Jirka Cikánek z
5. ročníku. Velkou podporou jim byli i náhradníci Terezka Kučerová z 5. třídy a Tomáš
Fodor ze 4. třídy, kteří naše reprezentanty jistili. Vybaveni cyklistickými přilbami a trochou
nervozity jsme dorazili do Základní školy Wágnerova v Berouně. Zde probíhala
zdravověda a dopravní testy. Praktická část - jízda zručnosti a jízda na kole dle předpisů,
probíhala na dopravním hřišti za přísného dohledu policistů a Tomáše Kvasničky, se
kterým úzce spolupracujeme v oblasti dopravní výchovy. Všichni soutěžící se zhostili
všech úkolů s velkou zodpovědností a ve velké konkurenci 12 škol z našeho okresu,
vybojovali v mladší kategorii celkově 2. místo. Barbora Macourková byla na třetím místě
v bodování dívek a předvedla opravdu výborný výkon.

www.zs.tman.txt.cz – zde najdete bohatou fotodokumentaci z průběhu oslav Dne dětí ve Tmani
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Ve čtvrtek 25. května 2017 naši školu opět navštívilo studio Karavana, se svým
projektem „Všichni jsme tu doma“. Moc jsme se na ně těšili. Po loňském úspěšném
interaktivním představení Asie se letos děti v rámci multikulturní výchovy, která je
součástí školního vzdělávacího plánu, vypravily na cestu po Africe. Herci dětem
představili život, zajímavosti, přírodu i kulturu různých afrických zemí a národů. Hravou
a zábavnou formou jim ukázali styl oblékání, účesů, stravování, cestování, zemědělství i
obchodování. Také jim představili různé druhy písma nebo si s nimi zahráli na tradiční
hudební nástroje. Celé představení provázela výstava fotografií z cest jednoho z herců a
motto, které jsme si zazpívali i v písničce: Ať jsi ten a nebo ten, Zeměkoule patří všem!
Děti si představení, do kterého se také s radostí a elánem zapojily, užily a zároveň si
odnesly řadu užitečných informací. Již teď se těší na cestu po Evropě, kterou
podnikneme příští školní rok.
Ve čtvrtek 1. června jsme si užili bezva Den dětí ve škole. Každá třída si letos připravila
svoji oslavu a moc jsme si to užili! Soutěžili jsme na školním hřišti, hráli jsme pexeso,
kvarteta a další různé stolní hry, které jsme si vybrali. Stavěli jsme si ze stavebnic vše, co
si naše fantazie zamanula. Poznávali jsme našeho kamaráda Alfonse z venku i zevnitř a
zjišťovali, kam patří jednotlivé kosti či orgány. Připravili jsme si celou výuku a učili jsme
místo paní učitelky, která byla naší veselou žákyní. Rejdili jsme na dětském hřišti, stavěli
si ze šišek, soutěžili ve vědomostech z různých předmětů a odnášeli si domů v žákovské
knížce spoustu jedniček. Vydali jsme se na výpravu do přírody, hledali jsme velmi dobře
schovaný poklad a zpívali jsme si spoustu písniček. Počasí nám opravdu přálo, a tak
jsme si všichni Den dětí v naší škole opravdu užili. I v pátek 2. června bylo pro děti
z mateřské školy a I. i II. třídy připraveno překvapení k jejich svátku, a to nafukovací
skákací hrad Beko. I tento den si děti moc užily.
Ve škole se učíme nejen psát, ale také se vyjadřovat. K tomu sloužila i hra na
moderátory. Žáci IV. třídy se jí zhostili s vervou sobě vlastní a dokonce si připravili i různé
pomůcky, které celou hru ještě více oživily. Slyšeli jsme tak nejen Leoše Mareše, Gabo
Zelenaje2, ale i další skvělé moderátory a moc jsme si to užili.
Ve čtvrtek 8. června 2017 dopoledne k nám do školy opět zavítal maskot projektu Ovoce
a zelenina do škol Bovýsek. Bovýsek se s námi rozloučil před prázdninami, věnoval
každé třídě zajímavé pexeso s anglickými slovíčky a zopakovali si s námi znalosti o ovoci
a zelenině, na které jsme si během školního roku pochutnávali v podobě výborné a
zdravé svačinky.

Mateřská škola Tmaň
•

•

Měsíc červen v mateřské škole je ve znamení dětí, je plný radosti, soutěží a oslav.
Vracíme se k pobytu dětí ve škole v přírodě. Celý týden byl pojat jako vesmírná expedice.
V krásné přírodě na Orlíku jsme objevili mapu pokladu, kterou střežil náš nový kamarád
z vesmíru mimozemšťan Orionek. Plnili jsme úkoly, hráli hry na hřišti i na louce, navštívili
zámek Orlík a projeli se parníkem po přehradě. Tyto dny utekly jako voda a my se plni
zážitků vrátili domů.
Vzpomeneme ještě na některé akce: Výlet na hrad Točník – hrad plný zvířátek a
návštěva zdravotníků ve školce byli financovány z výtěžku dobročinného plesu. Beseda
s myslivci z Mysliveckého spolku HORA TMAŇ. Návštěva divadla A Šmytec ve školce.
Naučný program Bezpečný pes. Exkurze v hasičské zbrojnici. Den Země.

2

Gabriel Zelenay známý jako Gabo Zelenay (*26. listopadu 1922 – † 3. srpna 2003) byl legendární
slovenský rozhlasový sportovní komentátor, moderátor a redaktor. Od září 1946, kdy se ve svých 24
letech úspěšně zúčastnil konkursu sportovního reportéra, pracoval v Československém rozhlase. Byl
znám především osobitým způsobem komentování zápasů, za což získal později slovenské
vyznamenání (Pribinův kříž II. třídy za významné zásluhy v oblasti sportu a žurnalistiky). Během své
kariéry komentoval především fotbalové a hokejové zápasy. Perličkou jsou jeho originální dramatické
komentáře zápasů v šachu či šermu. Kariéru ukončil v 63 letech po 40 letech komentování, dále však
pracoval jako redaktor. Zemřel po těžké nemoci ve věku 80 let.

5

•

•

•

•

•

•

•
•

Den dětí jsme oslavili vycházkou do Lipek, kde pro nás skřítci ukryli poklad. Zcela
nečekaně jsme se tam potkali s druhou třídou základní školy, která hledala poklad velké
indiánské náčelnice. S dětmi jsme si zahráli několik hádacích her, ve kterých jsme velmi
dobře obstáli. Poklad byl nalezen, a tak jsme si ho spravedlivě rozdělili.
V pátek 2. června jsme připravili dětem překvapení ke Dni dětí, a to nafukovací skákací
hrad Beko. Postupně se všichni vystřídali, a zatímco některé děti šplhaly a klouzaly se na
hradu, jiné si pochutnávaly na popkornu, nebo si hrály s míčem. Tento den si děti moc
užily.
V sobotu 3. června 2017 pokračovaly oslavy Dne dětí v obci hned od samého rána, až do
pozdního večera, kdy byl Den dětí ukončen slavnostním ohňostrojem. V dopoledních
hodinách se konaly na fotbalovém hřišti soutěže pro děti ve všech možných disciplínách.
Střílelo se z kuše, ze vzduchovky, kopalo se balonem, chodilo po chůdách, lovily se ryby,
házelo se na cíl, jezdilo se na kolech a mnoho dalšího. Jedly se také výborné koláče a
každý mohl ochutnat dobroty z čokoládové fontány. Večer pak oslava pokračovala v
Lipkách a byla zakončena ohňostrojem.
Na úterý 6. června 2017 jsme se moc těšili, protože nás čekalo dopoledne s velkými
čtvrťáky v počítačové učebně. Paní učitelka M. Kepková nás přivítala, a hned na úvod
nám řekla, co to vlastně počítač je, jak vypadá uvnitř a z čeho se skládá. Všechny
komponenty jsme si mohli osahat, potěžkat, prozkoumat. Poté se nás čtvrťáci velmi
hezky ujali a usadili jsme se u počítačů. S jejich pomocí jsme počítače zapnuli,
vyhledávali programy, vyzkoušeli si, jak některé z nich fungují, například kreslení, jaké
jsou v tomto programu funkce a podobně. Pak nám naše práce paní učitelka zobrazovala
pomocí data projektoru na zeď, zkoumali jsme, co kdo nakreslil a jak to udělal. Na závěr
jsme si společně pustili pohádku. Práce na počítačích nás všechny moc bavila, byla
zajímavá, a to především díky paní učitelce Kepkové a jejím čtvrťákům, kteří se o nás
příkladně a vzorně postarali. Moc jim za toto dopoledne děkujeme.
Ve čtvrtek 8. června 2017 jsme v naší školce přivítali pana učitele Roberta Veselého a
jeho žákyně - Zuzkou Muroňovou, Terezkou Kučerovou a Aničkou Pavláskovou, které
vyučuje hru na zobcovou flétnu, a to ze Soukromé základní umělecké školy Stella Maris
Králův Dvůr. Pan učitel děti přivítal, představil jim hudební nástroje - zobcové flétny:
sopraninovou, sopránovou, altovou a basovou, a koncert mohl začít. Poslechli jsme si
skladby, které známe z Večerníčků - Z mechu a kapradí, A je to!, Maková panenka,
Rákosníček, ale také ústřední skladbu z filmu pro děti Páni kluci od P. Hapky. Pan učitel
děvčata doprovázel, a společně nám zahrály kvartet, kde zazněly všechny čtyři flétny.
Vždy jsme úžasné výkony odměnily potleskem, a poté jsme i tleskali do rytmu skladeb.
Na úplný závěr, si pan učitel pro děti připravil hudební hádanky známých, i méně
známých lidových písniček. Všechny jsme uhodli, i když u některých jsme váhali a chvíli
nám to trvalo. Z koncertu jsme byli nadšení, a ještě celé dopoledne jsme si o zážitcích
povídali. Rádi bychom panu učiteli Veselému a jeho žákyním moc poděkovali za krásný a
nevšední hudební zážitek, za jeho čas i ochotu. Těšíme se na další hudební ukázku.
V úterý 13. června navštívili naši předškoláci I. a V. třídu základní školy, kde je přivítali
paní učitelky a budoucí spolužáci. Školáci nám ukázali, co všechno se ve škole naučili,
zazpívali nám veselé písničky, které nás rozesmáli. Naši předškoláci se do školy moc
těší. Přejeme jim, aby do školy chodili rádi a s úsměvem.
V týdnu od 19. června 2017 se uskutečnil u nás tradiční Barevný týden. Každý den děti i
paní učitelky nosili oblečení v jedné barvě. A tak jsme byli modrý, bílý, žlutý, červený a
zelený. Celá školka byla každý den jiná a všem se nám to moc líbilo.
Dne 27. června 2017 jsme se slavnostně rozloučili s předškoláky, kteří odchází do
základní školy. Pozvali jsme všechny rodiče, prarodiče a sourozence našich předškoláků.
Vystoupení se konalo v klubovně školy. Děti dostaly dárky od Obecního úřadu Tmaň a od
školy. Na závěr jsme měli malou oslavu ve III. třídě.
Přejeme všem dětem i rodičům krásné prázdniny a plno zážitků.
Kolektiv Mateřské školy Tmaň
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Tmaňská větev rodu Trmalů z Toušic
Rod Trmalů z Toušic náleží mezi starodávnou šlechtu Českého království a měl své původní
sídlo v Toušici blízko Kouřimi. Majiteli tmaňského panství byli Trmalové od roku 1544 do roku
1622 – tedy celkem 78 let. Déle zde byla pouze rodina Noltschova – 86 let. Podívejme se
poněkud blíže na toto období, neboť v letošním roce si připomínáme půlkulaté výročí – 395
let od chvíle, kdy byl jejich majetek zkonfiskován za účast Zděnka Trmala ve stavovském
povstání. V tomto příspěvku se pokusíme nabídnout nejen souhrn ve Tmani všeobecně
známých skutečností, ale doplníme je o pohled na širší souvislosti působení rodu Trmalů. Za
průvodce nám poslouží práce3 Ing. Vratislava Jana Trmala z Toušic, jejíž text vycházel
v roce 2008 na pokračování jako vyjímatelná příloha informačního časopisu OBZOR,
doplněná o informace z dalších zdrojů uváděných v odkazech pod čarou.
Musíme začít v Toušicích
Toušice jsou obec, která se nachází asi 15 km západně od Kolína v okrese Kolín ve
Středočeském kraji. Ke dni 31. 7. 2009 zde žilo 326 obyvatel. Protéká tudy řeka Výrovka,
která je levostranným přítokem Labe.
V roce 20074 tomu bylo 800 let od první písemné zmínky o existenci osady Toušice, kdy zde
vlastnil majetek Jan z Toušic. Česká šlechta, která nabyla svůj vladycký stav koupí vladycké
tvrze po vymření původních majitelů, je v heraldice označována jako staroštítná šlechta
pozdější, na rozdíl od šlechty staroštítné, která vlastnila svůj erb a titul od pradávných dob a
na rozdíl od šlechty novoštítné, která obdržela staroštítný titul a erb od panovníka po vymření
některé rodiny staroštítné, nebo se zvláštním svolením panovníka za osobní zásluhy. Ve 14.
století roku 1388 byla část vsi majetkem pražské kapituly u svatého Apolináře na Novém
Městě a část vlastnil významný zemanský rod Trmalů z Toušic. Mikuláš Trmal je považován
za zakladatele rodu Trmalů z Toušic. V letech 1462-1472 se v pramenech objevuje Jan
Trmal. Roku 1464 - 1490 byla postavena gotická tvrz tehdejšími majiteli z rodu Trmalů.
Potomek Jana Trmala pan Bohuslav Trmal v roce 1519 prodal tuto tvrz a dvůr Toušice městu
Kouřim. V roku 1534 koupilo město Kouřim zbylou část vsi, která byla v předhusitské době
církevním majetkem. Roku 1547 museli Kouřimští postoupit Toušice komoře královské. Od
krále Ferdinanda I. koupil ves Toušickou s dvory Kašpar z Granova, sekretář při královské
komoře. V roce 1582 od něho koupil Toušice Zdislav Římanský z Říčan a připojuje obec ke
svému zásmuckému panství.
Trmalova tvrz5 v Toušicích, která byla postavena pravděpodobně v první polovině 14. století,
stála na ostrožně vzniklé vylámáním hlubokého příkopu ve skalním podloží. Pouze na
západní straně strmý skalní svah prudce padá k potoku, jehož přepažením na severní straně
se stala ostrožna ostrovem. K narušení tvrziště (celé jeho západní části) došlo v 18. století,
kdy byla odlámána skála na stavbu kamenného barokního mostu. Dodnes se zachovala
pouze 12 m dlouhá zeď z obytné obdélné kamenné budovy palácového typu na východní
straně a zalomený roh hradební zdi na venkovní straně severovýchodního nároží příkopu.
Patrná je i stopa po přepažovaní hrází na severní straně. Dnes se zbytky tvrze nacházejí
mimo jádro obce, severozápadně od středu vsi, naproti bývalém mlýnu na skalnatém
výběžku (ostrožně) nad potokem Vavřinec. Ten tvořil přirozenou ochranu tvrziště na jižní
straně, zatímco na protější severní straně byl vytesán ve skále mohutný příkop, do nějž
mohla být, v případě potřeby, svedena voda z potoka a tak tvrz v případě nebezpečí mohla
být plně obklopena vodou. Terénní situaci na východní straně, pro stavbu mladšího
barokního mostu, nelze rozeznat. Vlastní protáhlé tvrziště mělo rozměry asi 18 × 8 m. Další
zbytky zástavby na vnitřní ploše tvrziště již patrné nejsou. Vzhledem k rozměrům staveniště
a analogií podobných zemanských sídel lze předpokládat, že tvrz snad tvořila jediná stavba
palácového typu. Zbytky tvrze nejsou památkově chráněny.
V roce 1582 tvrz, která přestala být panským sídlem, zpustla a zanikla. Jižně od tvrze vede
přes potok barokní most s pěti oblouky, pocházející pravděpodobně z 18. století a je
3

Rod Trmalů z Toušic – Tmaňská větev, Ing. Vratislav Jan Trmal z Toušic.
Webové stránky obce Toušice www.tousice.cz
5
https://cs.wikipedia.org/wiki/Trmalova_tvrz.cz
4
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evidovanou kulturní památkou. Součástí vsi byl i panský dvůr, který se nacházel uprostřed
obce, zřízený rodem Šternbergů ve druhé polovině 18. století. Jeho dnešní podoba je
výsledkem několika novodobých úprav. Další pozoruhodností je zvonička z červeného
pískovce z roku 1859 a kamenný pomník obětem 1. světové války. Po velké třicetileté válce
Toušice zpustly a v roce 1651 tu byl jen jeden chalupník Ondřej Hrdlička. V druhé polovině
17. století byla ves znovu obnovena a do roku 1780 vzrostla ves na 33 čísel a v roce 1854
měla 271 obyvatel. V roce 1890 měla ves už 55 domů a 401 obyvatel. Lidí nad 60 let bylo:
11 mužů a 15 žen. Do 16 let bylo: 100 mužů a 62 žen. Dle zaměstnání byli: 2 hostinští, 16
zedníků, 1 kolář, 5 obuvníků, 1 kovář a 2 kupci. Katastr obce je v té době 467 ha. V obci se
nachází mlýn s pilou. Školou patřila obec do Malotic.
Od roku 1445 držel tvrz Toušice s příslušenstvím, Jan Trmal z Toušic a na Toušicích (snad
vnuk Prokopa), který jest označován za pravého zakladatele rodu Trmalů z Toušic a
současně je často nazýván i pradědem rodu Trmalů z Toušic, protože mu byl v roce 1472
Královským Majestátem českého krále Wladislava II. Jagellonského potvrzen jeho
starošlechtický původ s titulem „rytíř“ a současně udělen i rodový erb. O této skutečnosti je
zápis v knize Diadochus, III. díl. O rytířských stavech, vydané v roce 1602, kterou sepsal
polský šlechtic Bartoloměj Paprocki z Hlohol, jenž žil v letech 1588-1610 v Čechách
v politické emigraci a zabýval se heraldikou. Paprocki, na str. 306 původního vydání, píše:
Šlechtický diplom byl udělen význačné české rodině a potvrzuje její starošlechtický a rytířský
stav i jejím dědicům a dědiců dědicům Trmalům z Toušic. Majestát udělila Jeho královská
výsost Wladislav II. Jagellonský v roce 1472, zejména věrnému, významnému a udatnému
Janovi Trmalovi z Toušic a tím i jeho manželským dědicům a dědiců dědicům, jak jest
uvedeno ve starém diplomu.
Dále je v knize Paprockého namalován erb rodu Trmalů a je uveden i jeho popis: V rodovém
erbu pánů Trmalů z Toušic se nachází zlatá dvouuchá nádoba s pěti květy červenými vzhůru
stojícími v modrém poli štítu a nad otevřenou helmou se zlatou mříží v královském klenotu se
šesti perlami se nachází tatáž zlatá nádoba se sedmi květy červenými vzhůru stojícími.
Přikrývadla jsou barvy modré a zlaté.
Podle řady heraldiků je červeným květem myšlen karafiát, který byl v té době velmi vzácnou
rostlinou dováženou z Orientu. Heraldické barvy jsou modrá a zlatá. Modrá značí věrnost
panovníkovi a zlatá příslušnost k významnější šlechtě, stejně jako otevřená turnajová helma
se zlatou mříží, na rozdíl od uzavřené tzv. kolčí helmice méně významných rodů. K tomu
poznamenávám, že modrá barva obecně značí důvěru, tradici, věrnost a klid. Zlatá barva je
barva změny, působí povzbudivě a naznačuje touhu po naději a očekávání. Doplňující
červená barva karafiátů je pak výrazem síly, aktivity a odhodlání. V Nizozemsku v 16. století
byl karafiát považován za symbol lásky a urozenosti. V období secese se také vyskytuje
v dílech Alfonze Muchy a také jako symbol lásky a touhy po lásce.
Jan Trmal z Toušic zemřel v roce 1491 a zanechal po sobě čtyři syny. Ještě za svého života
zakoupil Jan Trmal, svému synovi Prokopovi Trmalovi z Toušic panství Stříbrnou Skalici.
Jedná se pravděpodobně o městečko Stříbrná Skalice nad Vyžlovkou u Kostelce nad
Černými Lesy. Tento Prokop Trmal z Toušic se oženil v roce 1532 s Justinou Zajímačkou
z Kunštátu a Poděbrad, (v erbu mají příčná černá turnajová břevna), jejíž otec Jan Zajímač
z Kunštátu, byl strýcem českého krále Jiříka z Kunštátu a Poděbrad. Manželství zůstalo
bezdětné, stejně jako jeho další manželství s Kateřinou Říčanskou z Říčan (v erbu mají
trojlist). Páni z Říčan se dělí na řadu rodových větví v Čechách i na Moravě. Po smrti
bezdětného Prokopa Trmala z Toušic v roce 1564 přešlo panství Stříbrná Skalice jeho
testamentem na jeho synovce Jana Trmala st. z Toušic, syna jeho bratra Bohuslava Trmala
st. z Toušic. Další syn Jana Trmala z Toušic Beneš Trmal z Toušic a na Vitanovicích se
přiženil v roce 1523 na panství Vitanovské u Votic. Beneš Trmal z Toušic, však měl pouze
jednoho syna Jana Trmala ml. z Toušic a na Humburkách a tím také tato odnož Trmalů
vymřela.
Jan Trmal ml. z Toušic mj. vlastnil dnes již zbořený dům „U zlatého koníčka“ v Praze. Jedná
se o dům čp.575/11, který se též jmenoval „U černého srdce“. Dům je dnes kompletně
novorenesančně přestavěn. Jedná se o nárožní dům, který se táhne z Uhelného trhu až na
Příkopy a nachází se cca uprostřed této ulice po levé straně, když se jde od Můstku k Prašné
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bráně a to na rohu jediné levopříčné ulice zvané Hornické, dnes neprůjezdné. Tento dům
však zanedlouho vyměnil za tvrz Humburky cca 2 km jihovýchodně od Nového Bydžova na
okrese Hradec Králové. Jan Trmal ml. držel též i blízkou ves Kratonohy s kostelem sv.
Jakuba, v němž je dodnes vidět na vítězném oblouku erb rodu Trmalů z Toušic. Pomineme-li
dalšího syna Jana Trmala z Toušic, Matěje Trmala z Toušic, který zemřel pravděpodobně
svobodný a bezdětný v roce 1520, tak pokračovatelem toušické linie se stal poslední syn
Bohuslav Trmal st. z Toušic, který v roce 1486, po otci převzal rodné panství Toušické.
Tento Bohuslav Trmal st. z Toušic se oženil až v roce 1517 s Kateřinou Vlčkovou
z Nehvizdek (v erbu mají kohouta). Měl s ní dva syny Jana Trmala st. z Toušic a na
Drachkově a Havla Trmala z Toušic a na Tmani.
Trmalové ve Tmani
Druhý syn Bohuslava Trmala st. z Toušic Havel Trmal z Toušic se usadil na tvrzi Tmaň u
Berouna a založil tak Tmaňskou větev rodu Trmalů z Toušic, která přetrvala až do dnešních
časů.
Rytíř Václav Vlček z Nehvizdek, bratr Kateřiny Trmalové z Nehvizdek, manželky Bohuslava
Trmala st. z Toušic a na Drachkově, jsa poslední svého rodu pořídil v roce 1554 v Praze
v domě „U husy“ na Příkopech, který patřil panu Zdeňku Meziříčskému z Lomnice testament.
Tímto testamentem odkázal své panství tmaňské a také ves Lounín se všemi podanými,
svému synovci Havlovi Trmalovi z Toušic, bratrovi Jana Trmala st. z Toušic a na Drachkově.
Takto vešel Havel Trmal z Toušic v držení tmaňského panství, tvrze a příslušenství a založil
tak nejvýznamnější tmaňskou větev rodu Trmalů z Toušic, která přetrvala až do našich časů.
Ves Tmaň se nachází jižně od Berouna a v roce 1900 měla 634 obyvatel české národnosti.
Byl zde pivovar, lihovar, sladovna, cihelna a zámek z 18. stol. postavený na místě původní
trmalovské tvrze. Dodnes je zde také kostel sv. Jiří, který se však nachází na blízkém návrší,
mimo vlastní vesnici.
Tmaňská větev obsahuje čtyři generační řady a je nejvýznamnější Trmalovskou větví z celé
historie rodu Trmalů z Toušic. Havel Trmal z Toušic a na Tmani měl se svými dvěma
manželkami celkem devět dětí, a proto může být právem nazýván praotcem rodu Trmalů
z Toušic. V této Tmaňské větvi je obsažen rozvoj rodu s Havlem Trmalem z Toušic a jeho
syny v době předbělohorské, i jeho úpadek v době pobělohorské, který zasáhl jeho vnuky i
jediného pravnuka Jana Václava Trmala z Toušic.
Tmaňské panství bylo velké a bohaté a celá rodina Havla Trmal z Toušic byla zámožná.
Druhá manželka Havla Trmala z Toušic, Johanka roz. Vratislavová z Mitrovic, měla
k dispozici dva komorní kočáry s rodovými erby Trmalů a Vratislavů. V tmaňské tvrzi se
nacházelo např. šest postelí s nebesy, u stolu se užívalo stříbrné nádobí a zlacené konvice,
lokajové měli jednotný oděv v heraldických barvách Trmalů a Mitroviců.
Tmaňské panství mělo 13 lečích lesů, 2 000 korců osetých ploch (280 ha) vinice, mlýny,
pivovary, chmelnice, větší počet domácího zvířectva, např. 1300 ovcí, 50 vepřů, 30 krav a
deset koní atd. Podle konfiskačních listin z roku 1622 mělo hodnotu 44 000 kop grošů
míšenských, bez svršků, které měly hodnotu dalších nejméně 20 000 kop grošů míšenských.
Trmalové se od počátku české reformace, v roce 1415, k protestantskému, protikatolickému
hnutí hlásili a byli často později i nepochybně členy Jednoty bratrské. Podporovali českého
husitského krále Jiříka z Poděbrad a Kunštátu a zastávali i vysoké funkce ve správě země.
Jako většina české šlechty přijali přijímání „pod obojí způsobou“ a neměli žádný kladný vztah
k římskokatolickému náboženství, i když ho pravděpodobně tolerovali. Jako většina české
šlechty, názoru utrakvistického, se také zúčastnili stavovského odboje proti císaři
Ferdinandovi II.
Havel Trmal z Toušic přikoupil v roce 1572 tvrz Hlazovice, dnes Lažovice (v roce 1900 tam
žilo 256 obyvatel) u Hořovic a tvrz Chrastyň tamtéž. Poprvé se oženil s Kateřinou
Vamberskou z Rohatce (v erbu mají dvě ruce v brnění) a měl s ní celkem tři syny –
Bohuslava, Krištofa a Adama. Z těchto tří synů se dožil dospělosti pouze syn Bohuslav Trmal
z Toušic a na Příbrami, který v roce 1578 byl otcem vyplacen z Tmaňského panství a v roce
1582 koupil tvrz Lštění, kterou později přenechal svému nevlastnímu bratrovi Vratislavovi
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Trmalovi z Toušic a od roku 1583 až do roku 1598 žil ve vlastním měšťanském domě
v Příbrami.
Havel Trmal z Toušic měl se svou druhou manželkou Johankou Trmalovou z Mitrovic celkem
šest dětí, a to pět synů a jednu dceru. Zemřel v roce 1581 a jeho manželka v roce 1588 a
oba jsou pochováni v kostele sv. Jiří v Tmani u Berouna, kde jsou jejich náhrobky v životní
velikosti z červeného mramoru. Do kostela sv. Jiří v Tmani bylo pochováno nejméně 9
příslušníků tmaňské větve rodu Trmalů z Toušic a další příbuzní z rodu Ottů z Losu,
Wamberských z Rohatce a Svárovských ze Svárova. Náhrobky se původně nacházely na
vnější straně kostela, ale péčí JUDr. Emanuela Františka Xavera Trmala z Toušic (18301914) ze Slavkovské větve rodu Trmalů z Toušic, aby se předešlo jejich zkáze, byly v roce
1897 přemístěny dovnitř kostela. Na náhrobcích jsou vytesány podoby zemřelých v životní
velikosti. Pro spojení s naší obcí jsou nejdůležitější tyto čtyři:
• pan Havel Trmal z Toušic – zemřel v roce 1581,
• paní Kateřina Trmalová z Rohatce – jeho první manželka, zemřela v roce 1561,
• paní Johanka Trmalová z Mitrovic a na Hlážovicích – jeho druhá manželka, zemřela
v roce 1588,
• a pan Václav Trmal z Toušic a na Tmani – jeho první syn.
Posledně jmenovaný Václav Trmal z Toušic však záhy, v roce 1591 zemřel a zanechal po
sobě pět sirotků, tři syny, dvě dcery a vdovu Annu Trmalovou z Losu. Syn Jiří Trmal z Toušic
zemřel už v roce 1606 mladý svobodný a bezdětný na Tmani a je tam i pravděpodobně
pohřben, v kostele sv. Jiří. Další syn Jan Trmal z Toušic měl žít na tvrzi Hůrka u Votic. Podle
některých badatelů, měl mít dva syny Zděnka a Jana, a měl zemřít v roce 1649. Tato rodina
byla po Bílé hoře rovněž konfiskována a údajně se vystěhovala do Saska. První dcera
Václava Trmala z Toušic a na Tmani a Anny Trmalové z Losu Kateřina Trmalová z Toušic se
provdala za Jana Pětipeského z Chýš a Egerberku a měla zemřít v roce 1619. Druhá dcera
Václava Trmala z Toušic a na Tmani a Anny Trmalové z Losu Lucie Trmalová z Toušic se
provdala za Adama Bukovanského z Bukovan na Suchomastech, který žil ještě v roce 1615.
¨Třetí a nevýznamnější syn Václava Trmala z Toušic a Anny Ottovny z Losu, Zděnek6 Trmal
z Toušic a na Tmani, byl v době smrti svého otce v roce 1591 ještě nezletilý. Vdova Anna
Trmalová z Losu vedla panství Tmaň až do roku 1608, kdy se ho ujal, její tehdy již zletilý, syn
Zdeněk Trmal z Toušic a na Tmani. Anna Trmalová z Losu zemřela v roce 1614 a její syn
Zdeněk Trmal z Toušic se v roce 1615 oženil s Annou Bechyňkou z Lažan (mají v erbu tři
ryby, pravděpodobně kapry). Jednalo se o zámožný slezský rod usedlý v Čechách, který
držel hrady Bechyni a Krakovec a další panství např. Borovany, Bernartice a řadu jiných.
Jindřich Lefl Bechyně z Lažan byl oblíbencem krále Václava IV. a poskytl i útočiště Mistru
Janu Husovi po jeho odchodu z Prahy na svém hradě Krakovci. Sedm členů rodu bylo
postiženo po Bílé Hoře konfiskacemi, ale ostatní se přizpůsobili a tak v roce 1737 jim byl
potvrzen panský stav.
Zdeněk Trmal z Toušic a na Tmani se aktivně zúčastnil stavovského povstání jako hejtman
kraje sedlčanského. V roce 1619 však zahynul v bitvě o město Sedlčany, když císařské
vojsko pod velením generála Buqoye poprvé táhlo na Prahu. Sedlčany se ubránily a navíc
zastavily Buqoye a ten byl nucen se stáhnout zpět do Českých Budějovic, kde přezimoval.
Příští rok však císařské vojsko vytáhlo ku Praze znovu a ve dvouhodinové bitvě na Bíle hoře
rozhodlo o osudu českého království na dlouhých 300 let. O hrdinné smrti Zděnka Trmala
z Toušic, u Sedlčan v roce 1619, napsal oslavnou ódu slavný český básník Adolf Heyduk7,
která vyšla ve sbírce jeho básní „Bohatýři“:
Chor v Sedlčanech na loži
toušický vladyka leží,
s hlubokou ranou na prsou
6

Zděnek (nebo také Zdeněk, Zdenek), latinsky Sidonius, anglická podoba Sidney, je zkrácená podoba odvozená od
staroslovanského jména Zdeslav
Heyduk Adolf: Bohatýři: zpěvy historické, 2. doplněné vydání, Praha, J. Otto, 1908. Adolf Heyduk (1835 – 1923) byl český
básník, který se stal významným propagátorem česko-slovenských vztahů. Psal převážně lyrické básně a stal se autorem více
než šedesáti básnických sbírek převážně s přírodní, vlasteneckou či rodinnou lyrikou.
7
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vyvázl z bitvy jen stěží.
Bojoval věru statečně
odehnav Bukvoye8 k Týnu,
sám ale byl už na cestě
do říše věčného chladu a stínu.
Na hradby vše co zbraně má
s posádkou k obraně spěje,
Bukvoy má Uhry posilou
pod děly země se chvěje.
Trmal však klesá: „Šťasten jsem,
že za českou svobodu hynu,
v duchu tě ještě vlasti má
horoucně na srdce vinu.
Krásná smrt, svatá, líbezná
stokrát kéž z hrobu lze vstáti,
bych pro vlast v boji vítězném
stokráte život moh dáti.
•

•

•

•

Další osudy rodu Trmalů
Z manželství Zdenka Trmala z Toušic a Anny Trmalové z Lažan pochází jediný syn Jan
Václav Trmal z Toušic. Z celého rozvětveného rodu Trmalů, Tmaňské větve tak nakonec,
po útrapách pobělohorských, zůstal pouze tento tříletý chlapec, který jediný zajistil další
rozvoj rodu po mužské linii do budoucna. V roce 1638 se seznámil, na výročním trhu
v Benešově, s Janem Weseckým z Wesce a jeho osmnáctiletou „lepotvárnou“ dcerou
Magdalenou Annou roz. Weseckou z Westce. Ještě v témže roce se s ní v Benešově
oženil.
Teprve po šestnáctiletém manželství, Jana Václava Trmala z Toušic s Annou
Magdalénou Trmalovou z Vestce, se jim narodil první a poslední syn Václav Trmal
z Toušic a to v roce 1654. Jan Václav Trmal z Toušic zemřel v roce 1688 a je pochován i
se svou manželkou, která zemřela až v roce 1709 na hřbitově ve Voticích.Václav byl od
mládí vychováván jako zbrojnoš hejtmana votického. Když v roce 1683 přitáhli Turci až
k Vídni, kterou oblehli a snažili se dobýt, byl Václav Trmal z Toušic, tehdy 29tiletý, vyslán
se skupinou 15 mužů, jako jejich velitel, na pomoc do Vídně. Podle česko-rakouského
heraldika Mathiase Lachmanna měl Václav Trmal z Toušic na vrchu Kahlenberku u
Vídně, sám usmrtit velkovezíra Kara Mustafu, vrchního velitele tureckého vojska a tak
významně přispět k tomu, že Turci od obléhání Vídně nakonec ustoupili. Za tento
hrdinský čin jej císař Leopold I. jmenoval důstojníkem v císařském vojsku, kterému tehdy
velel Eugen Savojský. Pod tímto velitelem pak Václav Trmal z Toušic dále bojoval proti
Turkům v Uhrách a to až do roku 1690.
V roce 1690 se Václav Trmal z Toušic, ve svých 36ti letech, oženil s tehdy osmnáctiletou
Magdalenou roz. Daubkovou, která byla dcerou svobodného sedláka (svobodnika st.)
Pavla Daubka, ze vsi Sedlečka u Votic. V roce 1694, byl Václav Trmal z Toušic zproštěn
a to na vlastní žádost, (zdůvodněnou starostí o svou, 74 let starou matku Annu
Magdalenu Trmalovou z Vestce, vdovu, která jen s námahou zvládala hospodářství ve
Slavkově čp. 2), další vojenské služby. Císař Leopold I. Václavovi Trmalovi z Toušic, za
platné služby poděkoval, v roce 1694, zvláštní Majestátem, kde mu potvrdil staročeský
rytířský původ odvozený od Jana Trmala z Toušic a to i pro manželské dědice.
Václav Trmal z Toušic a jeho manželka Magdalena roz. Daubková měli dva syny Jana a
Josefa. Syn Jan Trmal, se narodil v roce 1706, a když dospěl, převzal po otci statek čp. 2
ve Slavkově a to pravděpodobně kolem roku 1726.
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Karel Bonaventura hrabě Buquoy (1571 – 1621) byl velitel císařských vojsk na počátku třicetileté války. Již od mládí se
věnoval vojenské kariéře. V roce 1618 byl císařem Matyášem Habsburským pověřen velením císařského vojska, které mělo
potlačit české stavovské povstání. V čele císařského vojska stanul také 8. listopadu 1620 v bitvě na Bílé hoře. Za prokázané
služby při porážce stavovského povstání mu císař Ferdinand II. Habsburský v roce 1620 daroval panství Nové Hrady,
Rožmberk a Libějovice. Zemřel při obléhání Nových Zámků v Uhrách, kde byl smrtelně raněn.
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•

•

•

Václav Trmal z Toušic, vedl celkem dobrodružný život, ale zemřel až v roce 1734 ve věku
80 let a je i se svou manželkou Magdalenou roz. Daubkovou, která zemřela v roce 1738
ve věku 66 let, pochován v kostele ve Vrchotových Janovicích. Není vyloučeno, že
Magdalena rozená Daubková byla spřízněna s rodem Daubků z Litně, do kterého se
přivdala ve 20. století slavná operní pěvkyně Jarmila Novotná.
Jan Trmal se v roce 1828 se oženil s Barbarou roz. Johnovou, která byla již vdovou po
Václavu Sladkovském a která se narodila v roce 1794. V době svatby bylo Janovi
Trmalovi 28 let a nevěstě 34 let, byla tedy o 6 let starší než ženich. S vdovou Barbarou
Sladkovskou tento Jan Trmal vyženil také celkem pět jejích dětí a to dvě dcery Františku
a Josefu a tři syny Václava, Karla a Jana. Nejvýznamnější a nejznámější z těchto dětí se
stal Karel Sladkovský, který se narodil v roce 1823 a do rodiny Jana Trmala se dostal
jako pětiletý chlapec. Tento Karel Sladkovský vystudoval práva na tehdejší KarlověFerdinandově universitě a stal se doktorem práv. Proslul jako český vlastenecký politik
zejména za bouřlivého roku 1848 a zúčastnil se i českého revolučního sněmu v
Kroměříži.
Jan Trmal a Barbara Sladkovská roz. Johnová měli spolu jediného syna Emanuela,
Františka, Xavera Trmala, a to v roce 1830. Tento Emanuel F. X. Trmal byl tedy o sedm
let mladší než jeho nevlastní bratr Karel Sladkovský. Emanuel F. X. Trmal vystudoval
také práva na Karlově-Ferdinandově universitě, kde byl v roce 1855 promován doktorem
veškerých práv. JUDr. Emanuel F. X. Trmal se později stal známým advokátem nejprve v
Poděbradech, potom v Kolíně, až se trvale usadil v Praze. V roce 1867 byl zvolen za
poslance zemského sněmu za okresy Kolín, Poděbrady a Kouřim. V roce 1874 obdržel
také oprávnění c. k. ministerstva vnitra užívat přídomek „z Toušic“.
JUDr. Emanuel F. X. Trmal se v roce 1869 ve svých 39ti letech oženil s Emilií roz.
Hofmannovou, která se narodila v roce 1839 v Kolíně, a v době svatby jí tedy bylo 30 let.
Z tohoto manželství pochází celkem čtyři děti a to dva synové Emanuel a Zdeněk a dvě
dcery. Dcera Helena, Anna, Malvína Trmalová (1873-1927) a dcera Julie, Anna Trmalová
(1878-1949), akademická malířka. Obě dcery žily v Poděbradech, později u svého bratra
JUDr. Emanuela Trmala na Královských Vinohradech v Praze. Obě také, stejně jako
jejich bratři, obdrželi oprávnění užívat šlechtický predikát „ z Toušic“. Obě sestry zemřely
svobodné a bezdětné. Celá tato odnož Trmalů z Toušic pak vyhynula po meči
v roce1972.

Před 120 lety byly přemístěny náhrobky příslušníků rodu Trmalů do kostela sv. Jiří
V Pamětní knize farní osady Tmaň založené v roce 1896 čteme, že v roce 1897 tento JUDr.
Emanuel Trmal rytíř z Toušic a Josef Trmal, oba z Prahy, vlastním nákladem nechali
náhrobky příslušníků rodu Trmalů i jiných šlechtických rodin, umístěných vně kostela sv. Jiří
dovnitř kostela přenést. Stalo se tak proto, aby náhrobky byly uchráněny před povětrnostními
vlivy a zachovány pro příští generace. Protože se jedná celkem o 13 náhrobků, které byly při
této příležitosti též částečně rekonstruovány, lze usuzovat, že na tuto akci musely být
vynaloženy nemalé finanční prostředky. Na některých náhrobcích jsou vytesány postavy
rytířů v životní velikosti, zejména Havla Trmala z Toušic a na Tmani a jeho syna Václava
Trmala z Toušic a na Tmani. Jsou zde i náhrobky s postavami v životní velikosti s příslušníky
rodu Ottů z Losu a Vratislavů z Mitrovic a řada dalších menších náhrobků. Náhrobky jsou
umístěny ve vnitřních zdech kostela a věru stojí za zhlédnutí.
Strakova akademie
Ač se to může zdát jen těžko uvěřitelné – existuje prostřednictvím rodu Trmalů určité spojení
Tmaně se sídlem vlády České republiky – se Strakovou akademií.
Musíme se vrátit k výše zmiňovanému Janu Václavu Trmlovi a jeho sňatku s Magdalenou
Annou roz. Weseckou z Westce v roce 1638. Staročeský vladycký rod pánů z Wesce byl
spřízněn s rodinou Straků z Nedabilic, ze které pocházel i Jan Petr, hrabě Straka z Nedabilic,
který jsa poslední svého rodu, založil v roce 1710 Nadaci pro zchudlé potomky staré české
šlechty, se zvláštními výsadami pro své potomky z příbuzenských rodů, kteří měli dostávat
1 400 zlatých ročně. Z Nadace hraběte Jana Petra Straky z Nedabilic byla vystavěna
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v letech 1893 – 1896 velkolepá budova, na levém břehu Vltavy, blízko Klárova, architektem
Václavem Rozštapilem, jako akademie, která ubytovávala a vydržovala všechny potomky
zchudlé české šlechty, kteří mohli prokázat svůj původ před rok 1710. V roce 1919, po
vzniku Československé republiky, když byly zrušeny šlechtické výsady, byla akademie,
v rozporu s poslední vůlí hraběte Straky, zpřístupněna všem vrstvám českého obyvatelstva a
výplaty důchodů pro spřízněné rodiny, s hrabětem Strakou, byly úplně zastaveny. Strakova
akademie (i Nadace) byla nakonec zcela zrušena v době okupace Čech německými vojsky a
po válce už neobnovena. Naopak po roce 1948 si zde komunisté zřídili sídlo své vlády, a to
se nezměnilo, ani po tzv. sametové revoluci v roce 1989 a tak dnes ve Strakově akademii
sídlí vláda České republiky.
Až budete v televizním zpravodajství sledovat tiskové konference ze zasedání vlády ve
Strakově akademii, vzpomeňte si na tmaňskou větev rodu Trmalů.
Před 115 lety se začala stavět Trmalova vila v Praze Strašnicích
Koncem 19. století, se do některých zemských funkcí dostali i jiní členové rodu Trmalů
z Toušic, jako zemští poslanci, nebo ve 20. století po vzniku republiky jako členové senátu a
soudů různých stupňů atd. Většinou však patřili ke střední vrstvě obyvatelstva, ale
někdejšího věhlasu a zámožnosti již nikdy nedosáhli. Nejméně deseti rodinám Trmalů
z Toušic byl ještě za Rakouskouherska přiznán staročeský šlechtický původ až k roku 1390
resp. 1472. Po vzniku Československé republiky a zrušení šlechtických titulů se Trmalové
zařadili mezi střední třídu, která zastávala i významné funkce ve státní správě.
Příkladem může být František Trmal (1866 – 1945), inspektor obchodního školství za
Rakousko-Uherska i v meziválečné době. Získal Diplom c. a k. Ministerstva vnitra ve Vídni,
kterým mu byl udělen šlechtický predikát „von Taussicz“. Vynikající zásluhy o organizaci
obchodního školství uznala i vídeňská vláda a vyznamenala jej v roce 1908 titulem
císařského rady. František Trmal byl také ředitel veřejné obchodní školy Grémia pražského
obchodnictva v Praze, dále odborný spisovatel a čestný člen Jednoty profesorů Komercilistů.
Tento František Trmal již v roce 1901 zadal výstavbu moderní rodinné vily v Praze
Strašnicích, architektovi Janovi Kotěrovi (1871 – 1923), brněnskému rodákovi, tehdy
30tiletému architektovi, který už od svých 28 let, byl profesorem dekorativní architektury na
pražské uměleckoprůmyslové škole.
Návrh Kotěrovy „Trmalovy vily“ v Praze Strašnicích vychází ze soudobé anglické moderny a
současně z domácího lidového stavitelství. Vila v sobě spojuje touhu po pohodlném bydlení
se všemi vymoženostmi moderní hygieny a účelnosti s jistou nostalgií po životě na venkově,
kde člověk ještě neztratil kontakt s okolní přírodou. Příznačné je zakomponování domu do
pečlivě naplánovaných zahrad, které jsou volně přístupné otevřenými verandami a stávají se
nedílnou součástí životního prostředí obyvatel. Trmalova vila byla postavena v nově
založené zahradní čtvrti ve Strašnicích na místě bývalých polí. Okolní kompaktní zástavba
vznikla až v období první republiky.
Spolu s domem navrhl Kotěra i zahradu s křivkami cestiček okrasnými keři, kam stranou na
užitnou část umístil roubenou stavbu kůlničky s prostory pro hospodářská zvířata. Pozemek
obehnal dřevěným plaňkovým plotem. Na průčelích vily použil četné malebné detaily,
polygonální ryzalit a arkýř, vysoké komíny, hrázděné štíty a vikýře. Ústředním prostorem
přehledně řešené vnitřní dispozice se stala přímo osvětlená patrová schodišťová hala
s malovaným trámovým stropem a dalšími kvalitními řemeslnými prvky. Po levé straně haly
bývala kuchyně a pokoj služky, čelně se vstupovalo do velké jídelny a dále napravo do
salonu. V patře byla ložnice a dětský pokoj. Původní zařízení vily, který Kotěra také navrhl,
se do dnešní doby však nedochovalo.
František Trmal však už v roce 1911 vilu prodal a tak až do roku 1945 byla v soukromém
držení jiných majitelů. V roce 1945 nad ní byla vyhlášena národní správa a od roku 1950 byl
jejím majitelem stát. V současné době9 vila slouží jako Kotěrovo centrum – odborné studijní
9

Fotodokumentace Trmalovy vily – zdroj: http://bydleni.idnes.cz/trmalova-vila-0dl/architektura.aspx?c=A161004_160736_architektura_web
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zařízení pro badatele v oblasti architektury bydlení, s malou expozicí přibližující dílo Jana
Kotěry.
Trmalové v Málkovech
S působením rodu Trmalů se setkáváme vedle Tmaně zejména v sousední obci Málkov.
Přesný termín založení Málkova není již možné zjistit, jedná se však nepochybně o obec
velmi starou. Monografie Hořovicka a Berounska datuje první zmínku již z 12. století. Obec
Málkov snad založil nebo byl významným držitelem majetku v obci Málek, podle něhož je
obec pojmenována, nejdříve Málkovy později Málkov. Jako první písemná zmínka o obci je
uváděn rok 1548, kdy byl do Desk zemských učiněn zápis o darování panství Tmaň
majitelem Oldřichem Karlem ze Svárova svým strýcům Václavovi a Karlovi. Součástí tohoto
daru byla tvrz, dvůr a ves Tmaň a celá ves Málkov. Zápis se však vztahoval již k roku
darování v roce 1540. Majitelé tohoto majetku se však rychle střídali: Ludmila z Řehnic, její
syn Jan Myška ze Žlutic, Václav z Nehvizdek (zemřel 1554), Havel Trmal z Toušic (1554),
jeho druhorozený syn Václav (1581), vdova po něm Anna Trmalová z Losu (1592), od
roku 1608 byl majitelem její syn Zdeněk Trmal z Toušic, který zemřel při výpravě proti
císařskému lidu v Sedlčanech. Za to jeho byl majetek, jehož součástí byla i ves
Málkov, konfiskován. Majitelem se stává Jan Mencl z Kollersdorfu (1622), Greifenfelsové
z Pilsenburku (1680), další z majitelů Bedřich Desfours kolem roku 1780 postavil zámeček
v Tmani. V roce 1824 připadl tmaňský zámeček JUDr. A. Mudrochovi, jenž dal na Koukolově
hoře postavit kapličku zasvěcenou sv. Blažejovi. Dalšími majiteli panství, včetně obce
Málkova byla v letech 1862 – 1948 rodina Noltschova. Poslední majitelkou zámku se stala
Anna Noltschová, která se v roce 1939 ve Francii provdala za syna světově známého
výrobce pneumatik Michelina. Druhou světovou válku prožila ve Francii a majetek přešel do
správy německých úřadů.
Stopy rodu Trmalů ve znacích obcí
Erbem Trmalů byl modrý štít se zlatou nádobou s dvěma uchy, která se podobala škopku.
Z nádoby vyrůstalo pět červených karafiátů v klenotu se sedmi karafiáty. Bartoloměj
Paprocký z Hlahol uvádí 7 karafiátů s devíti karafiáty v klenotu. Někteří členové rodu nosili ve
štítu karafiáty pouze čtyři. Heraldické literatuře je též zobrazována nádoba na květiny, která
se podobá džbánu s dvěma uchy, nebo jsou karafiáty zobrazovány bez nádoby.

Popis znaku obce Toušice: V modrém štítě stříbrný most se třemi oblouky, z něhož vyrůstá
na odkloněných stříbrných stoncích pět šestilistých květů, střídavě tři červené a dva
stříbrné. Ve středním oblouku mostu zlatá osmihrotá hvězda, dole dvě zúžená stříbrná vlnitá
břevna. Tento znak společně s vlajkou užívá obec od 21. září 2005.
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Popis10 znaku obce Tmaň: Ve štítě polceném modro-červeně stříbrný zúžený kůl, vpravo
tři červené květy o šesti okvětních lístcích a se zlatými semeníky, každý na stonku
s dvěma listy, vše zelené, vynikající ze zlaté vázy s uchy, vlevo dva zkřížené stříbrné
lamačské špičáky na zlatých násadách. Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky Václav Klaus osobně předal 18. prosince 2000 rozhodnutí o udělení znaku a
praporu starostovi obce Tmaň Antonínu Plátěnkovi.

Návrh znaku11 obce Málkov: Vzhledem k tomu, že obec Málkov patří mezi méně než 20 %
obcí v České republice, které ještě nemají obecní symboly, rozhodlo Zastupitelstvo obce
nechat vytvořit heraldické symboly v pěti variantách (jako ilustraci přinášíme první variantu).
Ve všech pěti verzích najdeme trmalovskou stopu jako modrou tinkturu.
Popis návrhu znaku: V stříbrno zeleně polceném štítě zvýšené návrší obrácených tinktur.
V horní pravé části modrý trilobit, v horní levé části stříbrný květ višně se zlatým semeníkem.
Zdůvodnění znaku:
Tinktury: Zelená symbolizuje zemědělství, lesy, louky v okolí obce Málkov. Stříbrná (znak) –
bílá (vlajka) – symbolizuje vápenec, bývalé lomy. Modrá je použita ze znaku významného
rodu Trmalů ze Toušic a obce Tmaně, pod jejíž panství Málkov v historii patřil.
Použité figury: Vrch Lejškov – významná krajinná dominanta spjatá bezprostředně
s Málkovem, jeden vrchol Lejškova v katastru Málkova. Višňový květ – připomínka jmen
dvou lokalit v katastru Málkova připomínající zřejmě dávné pěstování višní – Na Višňovkách,
Višňovka. Trilobit připomíná významné naleziště zkamenělin v bývalých lomech v okolí
Málkova. Na legendární Barrandově lokalitě Lejškov se vyskytovalo naleziště trilobitů
Kloucekiapachypa
Polcení štítu je připomínkou na rozdělení obce na dvě části v náboženské i školské správě,
připomínka části zalesnění a části bez porostu masivu Lejškova, významný geologický nález
rozhraní siluru a devonu v bývalém lomu v blízkosti Málkova.

10
11

OBZOR, červenec 2001, mimořádné číslo
www.obecmalkov.cz/obecni-symboly
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Na závěr ještě jednou Trmalové na Tmani
Tento příspěvek nabízí na příkladu jednoho vladyckého a rytířského roku rozvoj a moc
Českého království v době předbělohorské a jeho úpadek v době pobělohorské na příkladu
naší obce.
Ing. Vratislav Jan Trmal z Toušic se pokusil ve své práci jenom přibližně a více méně
odhadem přepočítat jmění rodiny Zděnka Trmala z Toušic a na Tmani, ke které dále patřily
ves Lounín, ves Slavíky, ves Málkov, ves Měňany, ves Koněprusy a ves Podskalí. Podle
konfiskačních listin z roku 1623 byla skutečná hodnota Tmaňského panství odhadnuta na
51 700 kop grošů míšenských, bez svršků, které měly hodnotu dalších nejméně 44 000 kop
grošů míšenských. Celková hodnota tmaňského panství tak činila skoro 100 000 kop grošů
míšenských. Panství bylo přenecháno tajnému radovi Královské komory Janovi Menclovi
hraběti z Kolsdorfu za pouhých 17 233 kop grošů míšenských a svršky za cca 20 000 kop
grošů míšenských a to ještě tzv. dlouhou (inflační) mincí, která měla hodnotu jedné osminy
mince původní. Po složitých úvahách jsem dospěl k názoru, že by jedna kopa grošů
míšenských mohla obsahovat cca 20 korun rakouských v roce 1914 a tedy i paritních 20
korun československých v roce 1920. V roce 1920 by tedy tmaňské panství mohlo mít
hodnotu cca 2 miliony korun československých i se svršky. Následnou devalvací
československé měny za II. světové války a hlavně měnovou reformou v roce 1953, lze
v roce 1976 uvažovat o částce 20 milionů korun československých, tj. v roce 2006 cca 200
milionů korun českých.
Téměř sedmdesát let působení rodu Trmalů ve Tmani se trvale zapsalo do její historie a je
mimořádným oceněním jejich role, že při rozhodování o podobě znaku Tmaně padlo
rozhodnutí právě pro znak Trmalů z Toušic, a podařilo se tak prodloužit přítomnost tohoto
rodu ve Tmani nejenom v současnosti, ale i v budoucnosti. Můžeme být právem hrdi na to,
že část – a není vůbec důležité, jak velká – slavné historie našeho národa je trvale spojena
s Tmaní.

Zájezd pro důchodce z Čerťáků
Základní organizace Odborového svazu STAVBA akciových společností Vápenka a
Velkolom Čertovy schody připravila ve čtvrtek 22. června 2017 pro své členy – bývalé
zaměstnance obou akciových společností milý kulturní zážitek – celodenní autobusový
zájezd do Dobříše a blízkého okolí.
Rokokový zámek s výraznou fasádou upoutá při příjezdu z Prahy do Dobříše každého
návštěvníka. Současná podoba zámku pochází z let 1745 – 1765, kdy přestavbu uskutečnil
Jindřich Pavel Mansfeld. Jeho dcera Isabella byla provdána za Františka Gundakara
Colloreda. Tímto vznikl šlechtický rod Colloredo - Mannsfeld, který zde pobýval až do roku
1942, kdy byl zámek vyvlastněn německou říší, a posléze roku 1945 konfiskován
Československým státem a využíván jako Domov spisovatelů. Současným majitelem zámku
je Dipl. Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld z Rakouska.
Přírodní památka Dobříšský zámek se nachází v půdních prostorech rokokového
dobříšského zámku. Předmětem ochrany je biotop netopýra velkého (Myotis myotis).[1]
Přírodní památka je zároveň evropsky významnou lokalitou. Dlouhodobým cílem péče je
udržení dlouhodobě příznivého stavu letní kolonie netopýra velkého, počet netopýrů tohoto
druhu se zde odhaduje na 50 až 60.
V rámci návštěvy dobříšského zámku se uskutečnila padesátiminutová prohlídka zámeckého
okruhu, v jehož rámci bylo navštíveno jedenáct místností ve stylu rokoka a klasicismu,
dámské a pánské spokoje a reprezentační sály, která pokračovala návštěvou francouzského
zámeckého parku, jenž je vzácnou ukázkou rokokové zahradní architektury, která svými
květinovými ornamenty a stříhanými ploty navozuje atmosféru vídeňského Schönbrunu a je
perlou mezi zahradami v České republice.
U dobříšského zámku je ještě jeden park, a to anglický, chráněný jako přírodní památka.
Rozloha parku je 37,15 ha. Hlavním důvodem územní ochrany je lokalita výskytu páchníka
hnědého (Osmoderma barnabita). Dále se v území nachází společenstva hercynských
dubohabřin, suťových lesů, středoevropské bazifilní teplomilné doubravy, suchých
acidofilních doubrav, acidofilních suchých trávníků a vlhkých pcháčových luk. Park byl
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vystavěn rodem Colloredo-Mannsfeldů v romantickém stylu. Park je protkán sítí cest, které
byly všechny sjízdné kočárem. V současnosti jsou však některé cesty částečně zřícené a
zarostlé. V parku se vyskytuje i umělá jeskyně a nad jedním údolím se klene čertův most.
Po prohlídce zámku v Dobříši se účastníci přesunuli do nedaleké restaurace v penzionu
Nový Rybník u obce Obořiště, kde byl podán oběd. Po dobrém obědě následovala
závěrečná část programu zájezdu – návštěva malého pivovaru ENERGON, jenž vznikl v
rámci rekonstrukce celého penzionu Nový Rybník v březnu 2013 a kde se vaří pivo Baštýř.
Pivovar nabízí prvotřídní výběr z nefiltrovaných a nepasterizovaných piv. Pivo se zde vaří v
měděné pivní varně. Základními surovinami při výrobě piva jsou voda, český slad, žatecký
chmel, pivovarské kvasnice. Při výrobě piva se používá klasický dvourmutový postup. Pivu
nechávají patřičný čas na kvašení ve spilce a následně mladé pivo dokvašuje a zraje
minimálně měsíc v ležáckém sklepě. Tím je dosaženo při servírování piva Baštýř zakulacené
chuti, dobré pitelnosti, příjemného řízu a husté trvanlivé pěny.
Při zpáteční cestě byl dostatek času nejen podělit se o dojmy z navštívených míst,
vyslechnout oficiální informaci vedoucí zájezdu paní Pavly Kovačíkové o dění v odborové
organizaci a ve Vápence a Velkolomu Čertovy schody, kde všichni přítomní strávili větší či
menší část svého aktivního života. Vládla všeobecná spokojenost z průběhu zájezdu
vyjádřená veřejným poděkováním doplněným potleskem celého autobusu paní Pavle
Kovačíkové – člence výboru odborové organizace mající na starosti úsek péče o důchodce –
za zajímavý výběr jeho programu a organizační zabezpečení. Nikdo se netajil s tím, že se již
teď těší na ten další, který se uskuteční zase za rok.

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 římskokatolickém kostele sv. Jiří ve Tmani se v červnu 2017 koná v obvyklém
termínu – tj. čtvrtou sobotu v měsíci – tzn. 22. července 2017 v 16:30 hodin.
• Aktuální ohlášky, informace o životě farnosti, o kostelích a kaplích nebo o možnostech
kontaktu v Římskokatolické farnosti Žebrák najdete na webových stránkách
www.farnostzebrak.cz .
• 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.
Z liturgického kalendáře:
• 5. července – slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních
patronů Moravy – o nich bude široká veřejnost informována v televizním i rozhlasovém
zpravodajství v uvedený den, a proto zaměříme naši pozornost na další zajímavé
postavy ze srpnového liturgického kalendáře.
• 14. července – blahoslavený Hroznata byl český šlechtic, narozený kolem roku 1160. Po
předčasné smrti otce Sezimy z Krašova, který padl v bitvě u Loděnic roku 1179, byl
vychováván u své sestry Vojslavy, která byla provdána v Krakově. Nadaný mladý muž se
po návratu do Čech oženil, ale velmi brzy ztratil svého syna i manželku. V roce 1193
výměnou za slib účasti na křížové výpravě do Svaté země založil na svém panství
v Teplé klášter premonstrátů a kolem roku 1200 klášter pro sestry premonstrátky
v Chotěšově. Podle tradice byl později v Římě papežem Inocencem III. oblečen do bílého
hábitu premonstrátů a stal se řeholník v nově založeném tepelském klášteře. Ze všech sil
se potom řeholní bratr Hroznata zasazoval za věci kláštera. To bylo nepřátelům kláštera
trnem v oku. Byl od nich zajat a uvězněn, a protože odmítal zaplatit výkupné, nechali ho
zemřít hlady. Stalo se tak před 800 lety 14. července 1217. V plzeňské diecézi je to
svátek hlavního patrona diecéze.
• 22. července – památka sv. Marie Magdaleny (v českém ekumenickém překladu Marie
Magdalská – tj. pocházející z Magdaly, města na břehu Genezaretského jezera,
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•

v kralickém překladu Maria Magdaléna, lidově také Maří Magdaléna) byla podle Nového
zákona jedna z žen, které doprovázely Ježíše z Nazareta, zejména v závěru jeho života.
29. července – památka svaté Marty. Marta z Betánie je setrou Lazara a Marie, všichni
jsou zmiňováni v Novém zákoně. Žili ve vesnici Betánie nedaleko Jeruzaléma a přátelili
se s Ježíšem, který je navštěvoval. Marta je několikrát zmiňována v evangeliích.

Náboženský život ve Tmani: Církev československá husitská
•

Noc kostelů 2017 na Tmani. V pátek dne 9. června 2017 se Sbor Jiřího z Poděbrad
Církve československé husitské opět otevřel veřejnosti krásnou kulturní akcí, kterou bylo
divadelní představení skupiny dětí „SVĚTLUŠKY“, která vznikla minulý rok při
Náboženské obci CČSH ve Tmani. Světlušky se sešly již v 15 hodin k poslední zkoušce
před představením. Děti nečekaly, že si pro ně pan Bohumil Stibal, majitel Zámeckého
dvora Všeradice, připravil překvapení v podobě skákacího hradu a plastové krávy.
Světlušky se tak mohly krásně vydovádět, vybít přebytečnou energii a uvolněné pak
zahrát skutečně náročné představení. Obě atrakce měly veliký úspěch u všech dětí. Noc
kostelů zahájila paní farářka Mgr. Růžena Adamová, následovalo slovo k připomenutí
100. výročí bitvy u Zborova12 a podílu tmaňských legionářů na budování
Československého státu i Církve československé husitské ve Tmani. Ve Sboru Jiřího z
Poděbrad je umístěna schránka s prstí (hlínou) ze Zborova. Ta sem byla převezena
přímo z bojiště ruským legionářem Františkem Procházkou a umístěna k 10. výročí
vzniku sboru (kostela). Sbor je zasvěcen Jiřímu z Poděbrad, českému králi, i legionářům,
kteří se o znovuvzkříšení českého národa zasadili. Úvodním slovem byla zahájena
výstava kopií dokumentů tmaňských legionářů (poskytl Vojenský historický archiv v
Praze) a také fotografií z projektu „100. výročí bitvy u Zborova a význam legionářů při
budování Československého státu a CČSH na Tmani“. Pak jsme již byli vtaženi do děje
divadelní hry „Se Světluškami za Husem, Lutherem a legionáři- CESTA ZA SVĚTLEM“.
Všechny diváky strhl výkon „pavouka Stracha“, který zosobňoval zlo, spřádajícího své
pavučiny napříč staletími. Celou hrou nás provázely také Světlušky, které hrály sami
sebe a putovaly s námi historií. Někdy veselou, jindy smutnou, jak to v životě bývá. Ty
chmurné momenty byly sehrány s hlubším podtextem, či vtipnou nadsázkou. Ale konec
dobrý, všechno dobré. Luther přibil své teze, Mistr Jan Hus předal Světluškám své
myšlenky, které pak zažehly světlo v každém legionáři, květiny byly dívkami otrhány do
jedné a položeny ke schránce s hlínou ze Zborova. Pavouk STRACH byl zahnán, bitva
byla dobojována a pohaslá Světluška se díky poznání, lásce a přátelství rozsvítila. Noc
kostelů prozářila oči všech a závěrečná „Óda na radost“ zarezonovala na citlivou strunu v
nás. Světlušky nám poodhalily historii trochu jinak a po svém. Vlajka Světlušek poputuje
také ve dnech 1. až 3. července 2017 do Zborova, kde zástupci CČSH uctí poutí a
bohoslužbou na místě bitvy památku československých legií. Noc kostelů 2017 ve Tmani
opět otevřela toto krásné duchovní místo. Lidé neodcházeli, využili přívětivé farní zahrady
k občerstvení, diskuzím, přátelským setkáním a hrám dětí. Děkujeme Obecnímu úřadu
Tmaň za finanční podporu, panu Bohumilu Stibalovi za poskytnutí atrakcí pro děti a další
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Zborov je okresní město v Ternopilské oblasti na západě Ukrajiny východně od Lvova, více než
10 000 obyvatel, konzervárna ovoce. Bitva u Zborova (1. – 2. července 1917) představovala součást
tzv. Kerenského ofenzívy a představovala první významné vystoupení Československých legií na
východní frontě. Ještě před bitvou byli v průběhu dělostřelecké přípravy těžce zraněni dva pozdější
významní českoslovenští generálové Jan Syrový (přišel o oko) a Otakar Husák. Československá
střelecká brigáda o síle asi 3500 mužů (1. střelecký pluk „Mistra Jana Husa“, 2. střelecký pluk „Jiřího
z Poděbrad“, 3. střelecký pluk „Jana Žižky z Trocnova“) dosáhla úspěchu na vedlejším směru v rámci
Kerenského ofenzívy, když prorazila přes čtyři linie rakousko-uherské armády až do hloubky asi 5 km
a získala velký počet zajatců a válečného materiálu. U Zborova bojoval 1. střelecký pluk ještě pod
názvem pluk „Svatého Václava“. Po zborovské bitvě, když profesor Masaryk československé
legionáře navštívil, dovolil si jako předseda Československé národní rady tento pluk přejmenovat na
pluk „Mistra Jana Husa“. Československá střelecká brigáda bojovala na straně Dohody a její zdařilý
útok proti vojskům ústředních mocností posílil pozice čs. zahraniční protirakouské akce.
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podporu, ZŠ a MŠ Tmaň za krásnou spolupráci, CČSH za podporu a zázemí pro děti,
dětem, že byly tak šikovné a všem za báječnou atmosféru i příspěvky, jež nám pomáhají
v další tvořivé práci.
V sobotu 17. června 2017 se ve Škodějově, rodišti dr. Karla Farského, a ve Vysokém nad
Jizerou konal Den Farského - celocírkevní pouť a diecézní den královéhradecké diecéze
CČSH. Den Farského připomněl devadesáté výročí úmrtí prvního patriarchy naší církve.
Při této příležitosti se ve Škodějově konala bohoslužba a byla uvedena lesní kaple dr.
Karla Farského. Ve Vysokém byly prezentovány nové publikace a proběhla přednáška o
zakladateli naší církve. Na farní zahradě se konaly dílny a představení pro děti.
Ve středu 21. června 2017 v 17:00 hodin se konalo Pietní shromáždění k uctění památky
27 popravených představitelů českého odboje v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském
náměstí v Praze. Toto shromáždění se konalo pod záštitou primátorky hlavního města
Prahy Adriany Krnáčové, starosty Městské části Praha 1 Oldřicha Lomeckého, starosty
Města Ostrov Josefa Železného. Pořadatelem akce byly: Kostnická jednota, potomci a
příbuzní mučedníků popravených na Staroměstském náměstí, sdružení EXULANT potomci pobělohorských exulantů, Masarykova společnost, ČSBS, ČsOL, Společnost E.
Beneše, Církev československá husitská – náboženská obec Praha 1 – Staré Město,
historické společnosti a další organizace.
V pondělí 26. června 2017 byla zahájena rekonstrukce věže Sboru Jiřího z Poděbrad
firmou pana Bohumila Stibala, jemuž děkujeme, že se této náročné práce ujal.
Děti ze ZŠ a MŠ Tmaň se ve čtvrtek 29. června na závěr školního roku, přišly podívat na
své spolužáky, kteří pro ně připravili reprízu hry. Děkujeme paní ředitelce Mgr. Růženě
Kybikásové a učitelskému sboru za tento nápad, uspořádat zvláštní představení pro
školu a školku. Bylo nádherné se takto podělit o výsledky naší společné práce. Všem
přejeme krásné prázdniny a příjemný čas dovolených.
Ve středu dne 5. července 2017 zve CČSH na hrad Krakovec, kde se koná od 15 hodin
slavnostní bohoslužba na uctění památky Mistra Jana Husa. Bohoslužbu povede biskup
pražský doc. ThDr. David Tonzar, Th.D. Při této příležitosti budou vystaveny práce dětí z
různých škol, mezi nimi i ze ZŠ a MŠ Tmaň a Světlušek.
Ve čtvrtek dne 6. července 2017 od 15 hodin zve Ústřední rada Církve československé
husitské na bohoslužbu v Betlémské kapli v Praze při příležitosti 602. výročí mučednické
smrti Mistra Jana Husa. Bohoslužbu povede patriarch CČSH ThDr. Tomáš Butta, Th.D.,
s brněnským biskupem Mgr. Jurajem Dovalou a farářkou ThDr. Lenkou Selčanovou.
Kázání pronese olomoucký biskup Mgr. MUDr. Rudolf Göbel.
V pátek 7. července 2017 se ve Tmani uskuteční průvod na počest Mistra Jana Husa. Ve
Sboru Jiřího z Poděbrad bude výstava dětských výtvarných prací k projektu o legionářích
a taktéž prací k projektu věnovanému osobnosti Martina Luthera. Sraz účastníků bude v
17 hodin před Sborem Jiřího z Poděbrad.

Bohoslužby Církve československé husitské se konají v neděli 9. července a v neděli
23. července 2017 – vždy od 17:00 ve Sboru Jiřího z Poděbrad ve Tmani.
•

Na srpen 2017 připravuje Náboženská obec Církve československé husitské ve Tmani a
skupina Světlušky při CČSH ve Tmani za finanční podpory Obecního úřadu Tmaň
výtvarnou dílnu pod názvem „Po stopách Mikoláše Alše ve Tmani“, jejímž výstupem bude
výstava výtvarných počinů účastníků tohoto projektu. Více informací na telefonu 602 766
899 (kromě 1. – 3. července 2017, kdy se koná pietní pouť do Zborova). Obecnímu úřadu
Tmaň velice děkujeme za podporu!.

Pohotovostní služby zubních lékařů na Berounsku a Hořovicku
Pohotovostní služby zubních lékařů jsou o letošních prázdninách v červenci a srpnu 2017
zajišťovány na Berounsku a Hořovicku v době od 08:00 – 11:00 hodin takto:
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Termín

Zubní lékař / adresa ordinace

Telefon

30.6.2017

MUDr. Agatii Oleksandr
Beroun, Plzeňská 32/22
Červenec 2017
MUDr. Agatii Oleksandr
Beroun, Plzeňská 32/22
MUDr. Asina Iuliia
Beroun, Plzeňská 32/22
MUDr. Asina Iuliia
Beroun, Plzeňská 32/22
MUDr. Kirichenko Denis
Beroun, Havlíčkova 1732/3
MUDr. Hentsch František
Zdice, Palackého náměstí 21
MUDr. Burka Jiří
Chyňava 49
MUDr. Cajthaml Jiří
Drozdov 29
MUDr. Davidová Petra
Beroun, Politických vězňů 40
Srpen 2017
MUDr. Fiala Martin
Beroun, Holandská 123
MUDr. Hanzlíková Jitka
Králův Dvůr, Průmyslová 614
MUDr. Hentsch František
Zdice, Palackého náměstí 21
MUDr. Holmanová Jarmila
Hořovice, Komenského 49

311 513 313

1.7.2017
2.+3.7.2017
4.7.2017
5.+6.7.2017
7.+8.+9.7.2017
15.+16.7.2017
22.+23.7.2017
29.+30.7.2017

5.+6.8.2017
12.+13.8.2017
19.+20.8.2017
26.+27.8.2017

311 513 313
311 513 313
311 513 313
727 836 818
608 020 878
311 691 131
605 420 898
775 595 704

728 961 496
311 611 298
608 020 878
311 516 660

Vítejte v Zahradnictví Tmaň, ul. Profesora Krbce 64
Zahradnictví Tmaň bude v červenci a srpnu 2017 otevřeno od pondělí do pátku od 9:00
do 17:00 hodin, v sobotu od 9:00 do 12:00 hodin, ve středu 5. července 2017, ve
čtvrtek 6. července 2017 (státní svátky) a o nedělích bude zavřeno.
• Nabízíme k velkoobchodnímu i maloobchodnímu prodeji široký sortiment menších či
větších rostlin, květin, keřů a stromů, např.: vřesovištní rostliny, trvalky, skalničky, azalky,
rododendrony, kanadské borůvky, brusinky, okrasné trávy, okrasné keře a dřeviny,
jehličnany. S výběrem rostlin pro vaše podmínky a stanoviště vám rádi poradíme.
• Prodej krmných směsí pro hospodářská zvířata (králíky, nosnice, kuřata, kachny, krůty,
koně), prodej doplňků výživy a vitamínů pro ně, prodej lizu, sušeného mléka pro jehňata
a kůzlata, prodej granulí pro psy a kočky, napáječky a krmítka, krmivo a potřeby pro chov
holubů.
• V našich školkách se zabýváme pěstováním jehličnatých a některých listnatých stromů,
které používáme např. při rekultivacích. Dále nabízíme větší množství solitérů, které jsme
u nás vypěstovali a nyní již čekají v kontejnerech na své nové majitele.
• V našem zahradnictví najdete též široký sortiment substrátů v různém balení od 20 do 75
l, např. zahradnické substráty, substráty pro okrasné dřeviny, pro rododendrony a azalky
aj., bílou rašelinu, drcenou kůru, mulčovací kůru.
• Můžete u nás zakoupit zahradní náčiní, truhlíky, květináče, sezónní dekorace, keramiku,
svíčky atd.
Další podrobnosti, včetně fotogalerie nabízených produktů, najdete na webových stránkách
Zahradnictví Tmaň: www.zahradnictvitman.cz .
Těšíme se na naše zákazníky, kterým se budeme snažit splnit jejich přání.
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S p o r t o v n í

i n f o r m a c e

Jarní část IV. třídy ročníku 2016 / 2017. Jaromír Frühling.
Do jarní části soutěže nastoupil náš tým posílen o dva "navrátilce". Po několikaleté pauze
zaviněné zraněním se k týmu připojil bývalý odchovanec Pepa Rys a v hodině dvanácté se
podařilo zrealizovat zpětný přestup Radka Haase, jenž odešel před rokem do Praskoles...
Oba hráči se ihned stali součástí základní sestavy a jejich příchod byl jednoznačným
posílením týmu. Naopak, do jarní části soutěže se nezapojil z pracovních důvodů Kamil
Piskáček.
Tým se netajil ambicemi na umístění v přední části tabulky. Jarní sezónu jsme zahájili
povinným vítězstvím na půdě posledního Drozdova v poměru 4:2. Následovalo jedno z
nejhezčích utkání jara, kdy tým v domácím zápase zcela jednoznačně zvítězil, nad do té
doby druhým týmem tabulky z Rpet, v poměru 4:1. I následující utkání na domácí půdě s
rezervou Chyňavy bylo vítězné, v poměru 3:1. Euforii z devíti získaných bodů ve třech
zápasech velmi rychle zchladila drtivá porážka s týmem Tetína (0:4), který byl nakonec v
součtu jediným týmem v soutěži, se kterým naše mužstvo prohrálo oba zápasy v soutěži (na
podzim doma 3:4). Chuť si naši hráči spravili hned za týden, kdy v domácím vyhecovaném
zápase zvítězili nad Osovem 2:0 a opět se vyhoupli na druhé místo v tabulce, hned za
suverénně vedoucí Libomyšlí. Tým se již v tomto období musel obejít bez dvou hráčů
základní sestavy (Jakuba Sulíka a Jirky Vrátného), kteří pro zranění byli nuceni přenechat
své místo na hřišti na několik týdnů jiným. V dalším kole, v utkání na Vižině, se k nim přidal i
Petr Malík (opět zranění kolene) a tým tam tak navíc v oslabení utrpěl druhou porážku v
sezóně, v poměru 0:3. I v oslabené sestavě se náš tým ale semkl a s pomocí starších hráčů,
i po dlouhodobém zranění navrátivšího se Honzy Foltýna, (zranění kolena v prvním kole
podzimní části) tým dokázal následně šňůru pěti vítězství, přičemž to první chutnalo trochu
méně, protože mužstvo z Oseka k utkání nedorazilo a disciplinární komise tak jen mohla
konstatovat kontumační výsledek 3:0. Následné tvrdé utkání v Újezdu tým proměnil ve
vítězství 3:1, doma si vyšlápl na Lochovice B v poměru 4:0, výjezd do Tlustic skončil drtivou
výhrou 7:1 a podobně dopadlo i domácí utkání proti nekompletnímu týmu z Litně, s
výsledkem 9:0. V tomto utkání se také tým slavnostně rozloučil se svoji dlouholetou oporou,
Zdeňkem Tlachem, který ukončil aktivní hráčskou kariéru. Až v posledním kole tým našel
opět přemožitele, kdy ve vyrovnaném zápase v Libomyšli, podlehl již jistému domácímu
postupujícímu týmu výsledkem 1:2.
V konečné tabulce se tak tým v této sezóně umístil na pěkném třetím místě, v těsném
závěsu za Rpety a v úctyhodné vzdálenosti 10 bodů od postupují Libomyšle. Pomyslné
prvenství si naše mužstvo zajistilo v zápasech v domácím prostředí, kdy krom nešťastné
podzimní prohry s Tetínem 3:4, „Tmaňáci“ zvítězili ve všech ostatních jedenácti střetnutích s
celkovým pěkným skórem 55:10. Potěšující je také návštěvnost na těchto domácích
zápasech, která nikdy neklesla pod 50 platících diváků, a v některých zápasech se blížila i
stovce přihlížejících. Ani ve venkovních zápasech není bilance našeho týmu špatná a při
šesti vítězstvích a šesti prohrách nám patří v tabulce venkovních zápasů třetí pozice. Pravou
kvalitu týmu však nejvíce prověří až nadcházející sezóna, kdy po reorganizaci soutěží,
přejde do IV. tříd prakticky více jak polovina týmů, které ještě letos hráli o třídu výše než
naše mužstvo. Tmaň se tak již nyní může opět těšit na derby s Chodouní či Zdicemi.
Jediným hráčem, který v jarní sezóně odehrál ve všech zápasech plný počet minut, byl
brankář David Šlégr, který oproti podzimní soutěži, kdy byl jednoznačnou oporou, tentokrát
střídal lepší okamžiky s těmi méně vyvedenými. Obraně kralovala především stoperská
dvojice Radek Haas a Martin Hora, společně s krajními obránci Mirkem Fialou a Standou
Novým. Záložní řada se opírala především o výkony kapitána Josefa Ryse a Michaela
Kincla. Na krajích předváděli nejstabilnější výkony Lukáš Hrubý a Jakub Večeřa. V útoku se
nejvíce dařilo Lukáši Fialovi a Radkovi Fronovi, který byl s 23 brankami zároveň nejlepším
střelcem soutěže, i když jarní část mu zdaleka nevyšla podle jeho představ. Ve chvílích krize
přijížděla týmu vypomoci z Prahy i bývalá opora Láďa Fišer a v klíčových momentech tým
také spoléhal na zkušenost starších hráčů, především Ondry Svobody a Honzy Zikmunda.
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Pro nadcházející ročním může již nyní tým počítat s dvěma posilami, odchovancem
Romanem Halákem (Újezd) a Patrikem Krokem (Zdejcina), jejichž přestupy byly
uskutečněny v nedávných dnech.
Za zmínku také stojí poděkovat za vzorný provoz kantýny Jirkovi Spivákovi, Michalu
Kinclovi a Marku Černovskému i za vstřícnost a podporu samotné obce. Po úspěšné obnově
tradice Sportovního maškarního bálu, který proběhl v dubnu, se tým rozhodl pokusit zavést
do budoucnosti také jednu novou kulturní akci, kterou by mělo být každoroční setkání všech
sponzorů a podporovatelů oddílu TJ. První ročník této sportovně kulturní události se
uskuteční v sobotu 19. srpna 2017 na hřišti TJ VČS Tmaň a kromě fotbalového turnaje
firemních sponzorských týmů se všichni mohou těšit i na doprovodný program, spočívající v
dovednostních fotbalových soutěžích, televizní projekci fotbalových zápasů či turnaji v
„Headis“13, novém sportovním odvětví, spojují dovednosti kopané a stolního tenisu. Již nyní
proto s předstihem zveme všechny místní na tuto akci, která by měla být poděkováním nejen
všem sponzorům, ale i všem fanouškům, za podporu v právě skončené sezóně 2016 / 2017.
•

•

Ve IV. třídě skončili naši fotbalisté na medailovém třetím místě
14. kolo – neděle 27. března 2017 – 14:00 hodin – Drozdov B – VČS Tmaň 2:4 (1:2),
branky: 3. Fiala Lukáš, 25. Hora Martin, 75. Svoboda Ondřej, 88. Fiala Lukáš, rozhodčí
zápasu Kros František, 60 diváků. Výsledek zápasu na podzim 2016: Tmaň – Drozdov B
6:1 (3:0).
Sestava VČS Tmaň: Šlégr – Nový, Fiala M., Hora, Sulík – Večeřa (65. Svoboda O.), Rys
J., Kincl, Vrátný – Fiala L., Fron.
Další zápasy 14. kola: Libomyšl – Vižina 5:0, Osov – Osek B 6:0, Tetín B – Újezd B 5:1,
Chyňava B – Lochovice B 4:3, Rpety – Liteň 7:2.
15. kolo – sobota 1. dubna 2017 – 13:30 hodin – Tmaň – Rpety 4:1 (1:1), rozhodčí
zápasu Pos Josef, 80 diváků. Výsledek zápasu na podzim 2016: Rpety – Tmaň 2:1
(2:1).
Hned úvodní domácí utkání jara nachystalo týmu Tmaně soupeře z nejtěžších, vedoucí
tým SK Rpety, který do minulého kola suverénně vládl naší skupině a v celé soutěži
doposud ztratil pouhé čtyři body. Na hřišti však tato suverenita hostů nebyla vůbec znát a
náš tým si od počátku zápasu udržoval mírnou převahu, kterou korunoval v 17. minutě po
rohovém kopu, pohledným gólem hlavou Michal Kincl. Po této brance se hra v poli
postupně vyrovnala a gólové šance se střídaly na obou stranách. V dobrých pozicích se
postupně ocitlo několik našich hráčů, ale místo navýšení vedení, udeřil těsně před
poločasem soupeřův útočník Pavlis, který využil zaváhání obrany a lobem přehodil
špatně postaveného brankáře Šlégra.
Ani tento gól do šatny však náš tým nijak neovlivnil a do druhého poločasu nastoupilo
mužstvo s ještě větší aktivitou, kterou podtrhl vedoucím gólem střídající Láďa Fišer.
Domácí si však i po této vstřelené brance dokázali vytvořit další šance a naopak hosty
tentokrát do žádných větších gólových příležitostí nepouštěli, vyjma nepříjemného závaru
po standardní situaci, který zachránil na brankové čáře hlavičkující Standa Nový.
Odměnou za naši aktivní hru byla v 75. minutě druhá branka Kincla a navýšení vedení na
3:1, které ještě více zmrazilo snahu hostí a určilo zbylý ráz zápasu. Definitivní pojistku i
tečku za velmi pěkným zápasem přidal těsně před koncem utkání navrátilec Pepa Rys,
který usměrnil rohový kop pohotovou tečí, za záda bezmocného brankáře hostí.
Tým zaslouží velkou pochvalu jako celek, nejen za výsledek, ale i za předvedený výkon,
který po utkání ocenili velkým potleskem všichni přítomní diváci.
Sestava VČS Tmaň: D. Šlégr – S. Nový (86. P. Malík), M. Fiala, R. Haas, J. Sulík – J.
Vrátný (60. J. Večeřa), J. Rys, M. Hora (45. L. Fišer, 75. L. Hrubý), M. Kincl – L. Fiala, R.
Fron.

13

Headis vznikl v Německu zhruba před 5 lety. Sport vymyslel a nechal si jej celosvětově patentovat
učitel tělocviku Rene Wegner. Princip spočívá v hraní speciálně vyrobeným gumovým míčem na
pinpongovém stole hlavou (Headis – head a koncovka is z německého slova Tischtennis ), přes
kovovou „síťku“.
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Branky: 17. Kincl, 54. Fišer, 75. Kincl, 89. Rys
Žlutá karta: 58. Fišer
Další zápasy 15. kola: Drozdov B – Libomyšl, Lochovice B – Tetín B, Tlustice B –
Chyňava B, Újezd B – Osov, Osek B – Vižina.
16. kolo – sobota 8. dubna 2017 – Tmaň volný termín. Další zápasy 16. kola: Osov –
Lochovice B 6:1, Vižina – Újezd B 3:1, Libomyšl – Osek B 1:4, Chyňava B – Liteň 5:4,
Tetín B – Tlustice B 5:1, Rpety – Drozdov B 9:1.
17. kolo – sobota 15. dubna 2017 – 14:00 hodin – VČS Tmaň – Chyňava B 3:1 (1:0),
branky: 26. Rys Josef, 78. Fiala Lukáš, 89. Rys Josef, rozhodčí zápasu Špivák Radek, 60
diváků. Výsledek zápasu na podzim 2016: Chyňava B – Tmaň 3:5 (2:3).
Sestava VČS Tmaň: Šlégr David – Nový Stanislav, Fiala Miroslav, Sulík Jakub, Haas
Radek, Kincl Michael, Fišer Ladislav, Fron Radek (75. Foltýn Jan), Rys Josef (kapitán),
Fiala Lukáš (85. Svoboda Ondřej), Večeřa Jakub (50. Vrátný Jiří). Žlutá karta: 35. Sulík
Jan.
Další zápasy 17. kola: Liteň – Tetín B 2:2, Rpety – Libomyšl 2:3, Lochovice B – Vižina
0:1, Tlustice B – Osov 1:7, Újezd B – Osek B 4:1.
18. kolo – neděle 23. dubna 2017 – 17:00 hodin – Tetín B – VČS Tmaň 4:0 (2:0),
rozhodčí zápasu Knotek Václav, 40 diváků. Výsledek zápasu na podzim 2016: Tmaň –
Tetín B 3:4 (0:2).
Sestava VČS Tmaň: Šlégr David – Nový Stanislav, Haas Radek, Hora Martin, Sulík
Jakub (65. Malík Petr), Fiala Lukáš, Kincl Michael, Rys Josef (kapitán), Hrubý Lukáš (46.
Večeřa Jakub), Fron Radek, Fišer Ladislav. Žlutá karta: 24. Fron Radek.
Další zápasy 18. kola: Osov – Liteň 5:1, Libomyšl – Újezd B 2:0, Vižina – Tlustice B 4:3,
Osek B – Lochovice B 4:3, Chyňava B – Drozdov B 1:0.
19. kolo – sobota 29. dubna 2017 – 14:00 hodin – VČS Tmaň – Osov 2:0 (1:0), branky:
42. Hrubý Lukáš, 51. Večeřa Jakub, rozhodčí zápasu Šnajdr Jan, žlutá karta: 65. Fiala
Miroslav, 50 diváků. Výsledek zápasu na podzim 2016: Osov – Tmaň 2:0 (1:0).
Sestava VČS Tmaň: Šlégr David, Fiala Miroslav, Haas Radek, Hrubý Lukáš, Malík Petr
(63. Zikmund Jan), Večeřa Jakub, Rys Josef (kapitán – 76. Svoboda Ondřej), Fron
Radek (83. Fiala Lukáš), Hora Martin, Nový Stanislav, Kincl Michael.
Další zápasy 19. kola: Drozdov B – Tetín B, Rpety – Chyňava B, Lochovice B – Újezd B,
Liteň – Vižina 0:6, Tlustice B – Osek B.
20. kolo – sobota 6. května 2017 – 14:00 hodin – Vižina – VČS Tmaň 3:0 (3:0), rozhodčí
zápasu Závora Vlastimil, 45 diváků. Výsledek zápasu na podzim 2016: Tmaň – Vižina 7:1
(5:0).
Sestava VČS Tmaň: Šlégr David – Fühling Jaromír (65. Svoboda Stanislav), Haas
Radek, Malík Petr (14. Tlach Zdeněk), Hrubý Lukáš, Večeřa Jakub, Rys Josef (kapitán),
Svoboda Ondřej, Kincl Michael, Fron Radek, Hora Martin.
Další zápasy 20. kola: Libomyšl – Lochovice B 5:1, Osov – Drozdov B 7:3, Tetín B –
Rpety 1:0, Osek B – Liteň 0.3, Újezd B – Tlustice B 0:5.
21. kolo – sobota 13. května 2017 – 14:00 hodin – VČS Tmaň – Osek B 3:0
kontumačně – soupeř k zápasu nedorazil, rozhodčí zápasu Špivák Radek, delegát
Gall Jiří. Výsledek zápasu na podzim 2016: Osek B – Tmaň 0:6 (0:3).
Sestava VČS Tmaň: Šlégr David, Nový Stanislav, Fiala Miroslav, Hrubý Lukáš, Fišer
Ladislav, Večeřa Jakub, Haas Radek, Rys Josef – kapitán, Zikmund Jan, Kincl Michael,
Fiala Lukáš, náhradníci: Frühling Jaromír, Fron Radek, Foltýn Jan.
Další zápasy 21. kola: Drozdov B – Vižina 0:2, Liteň – Újezd B 2:1, Chyňava B –
Libomyšl 1:7, Tlustice B – Lochovice B 5:1, Rpety – Osov 2:2.
22. kolo – neděle 21. května 2017 – 17:00 hodin – Újezd B – VČS Tmaň 1:3 (1:1).
Výsledek zápasu na podzim 2016: Tmaň – Újezd B 5:1 (4:1). Rozhodčí: Vodička, diváků:
70, branky: 45. Ptáček – 21. R. Fron, 46. R. Fron, 89. L. Fiala, žlutá karta: 31. L. Hrubý,
35. R. Fron.
Sestava VČS Tmaň: D. Šlégr – S. Nový, M. Hora, R. Haas (55. J. Večeřa), M. Fiala – L.
Hrubý, M. Kincl (67. J. Frühling), J. Rys, J. Zikmund – L. Fiala, R. Fron.
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Utkání, které bylo od samého začátku velmi tvrdé a místy i oboustranně nervózní, začali
domácí mírným tlakem, ze kterého však vytěžili pouze několik rohových kopů a dva
nebezpečné přímé kopy, se kterými si však bravurně poradil brankář Šlégr. Postupně se
iniciativa přesunula na kopačky našich hráčů a odměnou jim byla vedoucí branka, kterou
vstřelil do té doby na jaře gólově impotentní, podzimní král střelců Fron. Šance na další
branky pak měli oba týmy, ale ty zůstaly nevyužity. Poté někteří naši hráči více
diskutovali se soupeřem i rozhodčím a soustředili se více na své osobní souboje, než na
hru, za což byli dva z nich po zásluze odměněni žlutou kartou. V poslední minutě prvního
poločasu navíc po rohovém kopu a našemu nedůslednému bránění, domácí vyrovnali, a
do kabin se tak šlo za nerozhodného výsledku 1:1.
Úvod druhého poločasu však vyšel naopak mnohem lépe našim hráčům a již v jejím
úvodu, svoji druhou brankou v zápase, dostal náš tým zpět do vedení opět Radek Fron.
O chvíli později se však zranil stoper Radek Haas a tým musel značně přeskupit své
složení. O několik minut později se k němu přidal i záložník Michal Kincl a mužstvo tak
bylo nuceno se více soustředit na bránění výsledku a soupeřovu branku jsme ohrožovali
především z brejkových situací. V nadějných gólových situacích se přesto postupně
objevili R. Fron, L. Fiala, J. Rys a J. Frühling. Definitivu našemu vítězství však dala až
bratrská spolupráce bratří Fialů, kdy obránce Mirek, založil na vlastní polovině akci a jeho
bratr Lukáš pojistil naše vedení pěknou třetí brankou.
Tímto vítězstvím se náš tým vrátil zpět do horních pater tabulky.
Další zápasy 22. kola: Vižina – Rpety 2:2, Libomyšl – Tlustice B 8:2, Tetín B – Chyňava
B 7:1, Lochovice B – Liteň 3:5, Osek B – Drozdov B 3:2.
23. kolo – sobota 27. května 2017 – 14:00 hodin – VČS Tmaň – Lochovice B 4:0 (1:0),
branky: 35. Rys Josef, 65. Fron Radek, 70. Rys Josef, 85. Fron Radek, rozhodčí zápasu
Chvátal Vladimír, 80 diváků. Výsledek zápasu na podzim 2016: Lochovice B – Tmaň 3:0
(0:0).
Sestava VČS Tmaň: Šlégr David – Nový Stanislav, Fiala Miroslav, Hrubý Lukáš, Fron
Radek, Foltýn Jan, Rys Josef (kapitán), Kincl Michael (85. Svoboda Ondřej), Fiala Lukáš,
Hora Martin, Večeřa Jakub.
Další zápasy 23. kola: Drozdov B – Újezd B 3:3, Liteň – Tlustice B 4:2, Chyňava B –
Osov 5:2, Rpety – Osek B 6:0, Tetín B – Libomyšl 0:1.
24. kolo – neděle 4. června 2017 – 10:15 hodin – Tlustice B – VČS Tmaň 1:7 (1:2),
branky: 3. Fron Radek, 8. Hora Martin, 70. Tlach Zdeněk, 73. Hrubý Lukáš, 75. Haas
Radek, 81. Večeřa Jakub, 89. Fron Radek, rozhodčí zápasu Veverka Zdeněk, žluté karty:
20. Fron Radek, 25. Rys Josef, 40. Hora Martin, 40 diváků. Výsledek zápasu na podzim
2016: Tmaň – Tlustice 7:0 (3:0).
Sestava VČS Tmaň: Šlégr David – Nový Stanislav (66. Tlach Zdeněk), Foltýn Jan, Haas
Radek, Sulík Jakub, Večeřa Jakub, Rys Josef (kapitán), Svoboda Ondřej (75. Svoboda
Stanislav), Hrubý Lukáš, Hora Martin, Fron Radek.
Zápasy 24. kola: Vižina – Chyňava B 0:2, Osov – Tetín B 4:0, Libomyšl – Liteň 4:0,
Újezd B – Rpety 0:3, Lochovice B – Drozdov B 3:2.
25. kolo – sobota 10. června 2017 – 14:00 hodin – VČS Tmaň – Liteň 9:0 (2:0), branky:
29. Nový Stanislav, 43. Fron Radek, 48. + 65. Fiala Lukáš, 67. + 71. Rys Josef, 78.
Hrubý Lukáš, 85. Haas Radek, 88. Fiala Lukáš, rozhodčí zápasu Pos Josef, 45 diváků.
Výsledek zápasu na podzim 2016: Liteň – Tmaň 1:5 (1:2).
Sestava VČS Tmaň: Šlégr David – Nový Stanislav (46. Fiala Miroslav), Tlach Zdeněk –
kapitán (72. Frühling Jaromír), Foltýn Jan, Sulík Jakub, Večeřa Jakub, Rys Josef, Haas
Radek, Hrubý Lukáš, Fron Radek, Fiala Lukáš.
Další zápasy 25. kola: Osov – Libomyšl 3:3, Drozdov B – Tlustice B 2:3, Chyňava B –
Osek B 1:1, Tetín B – Vižina 6:2, Rpety – Lochovice B 3:2.
26. kolo – sobota 17. června 2017 – 14:00 hodin – Libomyšl – VČS Tmaň 2:1 (1.1),
jediný úspěch Tmaně zaznamenal v 13. minutě Hrubý Lukáš, rozhodčí zápasu Šnajdr
Jan, 50 diváků. Výsledek zápasu na podzim 2016: Tmaň – Libomyšl 2:1 (1:1).
Sestava VČS Tmaň: Šlégr David – Fiala Miroslav, Hrubý Lukáš, Hora Martin, Fiala Lukáš
(79. Foltýn Jan), Nový Stanislav, Kincl Michael, Rys Josef – kapitán (46. Svoboda
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Ondřej), Fron Radek, Haas Radek, Sulík Jakub. Výsledek zápasu na podzim 2016: Tmaň
– Libomyšl 2:1 (1:1).
Další zápasy 26. kola: Liteň – Drozdov B 12:1, Chyňava B – Újezd B 1:4, Vižina – Osov
2:0, Tlustice B – Rpety 1:7, Osek B – Tetín B 6:2.
Tabulka IV. třídy – ročník 2016 / 2017
Celková tabulka po skončení ročníku 2016 / 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Libomyšl
Rpety
Tmaň
Osov
Vižina
Tetín B
Chyňava B
Liteň
Újezd B
Osek B
Tlustice B
Lochovice B
Drozdov B

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

20
17
17
13
14
13
10
8
7
6
7
6
2

1
3
0
5
2
4
2
1
3
5
1
3
2

3
4
7
6
8
7
12
15
14
13
16
15
20

86:25
95:41
87:34
77:41
52:44
82:52
54:67
57:91
46:69
41:74
49:94
53:73
29:103

61
54
51
44
44
43
32
25
24
23
22
21
8

55:10
50:17
47:13
50:11
55:17
33:14
28:30
30:36
26:27
31:38
25:31
27:43
17:47

33
31
30
29
29
28
17
17
16
16
14
13
7

39:12
40:24
32:24
19:30
24:31
32:41
27:24
26:53
16:43
22:51
20:42
25:43
12:56

31
25
18
16
15
14
13
9
9
9
8
4
1

Tabulka IV. třídy – ročník 2016 / 2017 – zápasy doma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tmaň
Osov
Libomyšl
Tetín B
Rpety
Vižina
Lochovice B
Chyňava B
Újezd B
Liteň
Osek B
Tlustice B
Drozdov B

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

11
10
10
9
9
9
5
5
5
5
4
4
2

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

1
1
2
1
1
2
5
5
6
6
6
7
9

Tabulka IV. třídy – ročník 2016 / 2017 – zápasy venku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Libomyšl
Rpety
Tmaň
Vižina
Chyňava B
Tetín B
Osov
Liteň
Osek B
Tlustice B
Újezd B
Lochovice B
Drozdov B

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

10
8
6
5
5
4
3
3
2
3
2
1
0

25

1
1
0
1
0
2
4
0
3
0
2
1
1

1
3
6
6
7
6
5
9
7
9
8
10
11
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•

Obsazení zápasů VČS Tmaň rozhodčími a delegátem v ročníku 2016 / 2017
Podzim 2016:
o 1. kolo – Tmaň – Drozdov B 6:1 – Závora Vlastimil;
o 2. kolo – Rety – Tmaň 2:1 – Kareš Miroslav;
o 3. kolo – volný termín;
o 4. kolo – Chyňava B – Tmaň 3:5 – Vlachopulos Patrik;
o 5. kolo – Tmaň – Tetín B 3:4 – Šnajdr Jan;
o 6. kolo – Osov – Tmaň 2:0 – Plecitý František;
o 7. kolo – Tmaň – Vižina 7:1 – Kareš Miroslav;
o 8. kolo – Osek B – Tmaň 0:6 – Bican Josef;
o 9. kolo – Tmaň – Újezd B 5:1 – Štěpánek Miroslav;
o 10. kolo – Lochovice B – Tmaň 3:0 – Šnajdr Jan;
o 11. kolo – Tmaň – Tlustice B 7:0 – Pos Josef;
o 12. kolo – Liteň – Tmaň 1:5 – Závora Vlastimil;
o 13. kolo – Tmaň – Libomyšl 2:1 – Kros František.
o Jaro 2017:
14. kolo – Drozdov B – Tmaň 2:4 – Kros František;
o 15. kolo – Tmaň – Rpety 4:1 – Pos Josef;
o 16. kolo – Tmaň volný termín;
o 17. kolo – Tmaň – Chyňava B 3:1 – Špivák Radek;
o 18. kolo – Tetín B – Tmaň 4:0 – Knotek Václav;
o 19. kolo – Tmaň – Osov 2:0 – Šnajdr Jan;
o 20. kolo – Vižina – Tmaň 3:0 – Závora Vlastimil;
o 21. kolo – Tmaň – Osek B 3:0 – Špivák Radek, delegát Gall Jiří;
o 22. kolo – Újezd B – Tmaň 1:3 – Vodička Ladislav;
o 23. kolo – Tmaň – Lochovice B 4:0 – Chvátal Vladimír;
o 24. kolo – Tlustice B – Tmaň 1:7 – Veverka Zdeněk;
o 25. kolo – Tmaň – Liteň 9:0 – Pos Josef;
o 26. kolo – Libomyšl – Tmaň – Šnajdr Jan.
Statistika střelených gólů, žlutých a červených karet hráčů TJ VČS Tmaň
Jméno
Radek Fron
Lukáš Fiala
Martin Hora
Lukáš Hrubý
Josef Rys
Michael Kincl
Ladislav Fišer
Jakub Večeřa
Kamil Piskáček
Stanislav Nový
Martin Smíšek
Radek Haas
Jiří Vrátný
Ondřej Svoboda
Jaromír Frühling
Zdeněk Tlach
Pavel Šteffl,
David Šlégr,
Stanislav Svoboda,
Jan Foltýn,

Góly
23
11
9
7
7
6
4
4
2
2
2
2
2
1
1
1
0
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Žlutá karta
6
2
1
6
1
0
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0

Červená karta
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Miroslav Fiala,
Tomáš Hrdina,
Petr Malík,
Václav Motyka,
Jan Zikmund,
Jakub Sulík,
Miroslav Fiala

0

1

0

0

3

0

Letní biatlon ve Tmani
V neděli 10. září 2017 se uskuteční v areálu fotbalového hřiště ve Tmani závod v letním
biatlonu, jehož organizátory budou TJ VČS Tmaň, z.s. a Myslivecký spolek HORA Tmaň,
z.s., a BK Beroun. Tato akce je určena jako náborový závod pro nejširší veřejnost.
Letní biatlon je letní varianta zimního biatlonu, kde lyže nahradil běh v terénu. Druhou
změnou je umístění zbraně, které si závodníci nenesou s sebou, ale zbraně na ně čekají ve
speciálních stojanech na střelnici. Existují různé varianty jako biatlon na kolečkových
lyžích, biatlon na kolech nebo orientační biatlon.
Od roku 2014 je Mezinárodní biatlonovou unií podporována pouze varianta letního biatlonu,
při níž se soutěží na kolečkových lyžích. Tato varianta je nejbližší klasickému zimnímu
biatlonu a vrcholovým sportovcům proto nejvíce pomůže při přípravě na zimní sezónu.
V Česku má však varianta s klasickým během velkou tradici – jak mezi dospělými, tak mezi
mladšími sportovci. Český svaz biatlonu proto přijal nová pravidla pro podporu této formy
letního biatlonu, který je připraven pro účastníky ve Tmani.
Na dalších stránkách přinášíme materiál se základními informacemi k této akci – Všeobecná
a technická ustanovení s časovým programem závodu a jeho pravidla.
Organizátoři se těší na velký počet soutěžících a povzbuzujících diváků!
Letní biatlon „ČERŤÁK“
Všeobecná ustanovení:
Pořadatelé:
Datum konání:
Místo konání:
Soutěžní výbor:

Přihlášky, informace:
Přihlášky:

Pojištění:

Technická ustanovení:
Soutěžní pravidla:
Věkové kategorie:

TJ VČS Tmaň, z.s., MS Hora Tmaň, z.s., BK Beroun
neděle 10. září 2017 od 10:30 hod
Areál fotbalového hřiště ve Tmani a jeho okolí
Předseda organizačního výboru:
Zdeněk Tlach
Technický ředitel závodu:
Pavel Herold
Tajemník závodu
Jaromír Krátký
Hlavní rozhodčí
Pavel Pavlásek, Jan Bečvář
Hospodář
Slavomír Malík
info na tlachz@seznam.cz, telefon 775 207 409
e-mailem do 7. 9. 2017 nebo osobně;
změny do 10. 9. 2017 do 9:30 hodin v místě závodu;
v 10:00 hodin vydávání startovních čísel a v 10:30 hodin start
prvního závodníka;
občerstvení bude na místě zajištěno.
Závodníci a jejich doprovod, funkcionáři závodu a diváci se
zúčastňují závodu na vlastní nebezpečí. Organizační výbor
proto doporučuje všem účastníkům závodu uzavření vlastní
pojistky. Za osobní věci pořadatelé neručí.
pravidla letního biatlonu přizpůsobená náborovému závodu
chlapci – dívky, věk dítěte a zařazení pro školní rok
2017/2018;
tříčlenná rodinná štafeta (2 děti a rodič-prarodič, nutná vazba
1. dítěte na rodiče-prarodiče, 2. dítě může být nepříbuzné);

27

Disciplíny:
Pravidla:

4. a 5. třída;
6. a 7. třída;
8. a 9. třída
sprint
Jsou přílohou propozic a přizpůsobena podmínkám náborového
závodu.

Časový program závodu:
Neděle 10. září 2017:
• 8:30 – 09:30 hodin
prezentace, prohlídka závodiště
• 10:00 hodin
vydávání startovních čísel, výklad, ukázka pohybu na
střelnici, porada vedoucích
• 10.30 hodin
start závodu – sprintu
• Vyhlášení výsledků do 30 minut po doběhu posledního závodníka.
Technický ředitel závodu
Pavel Herold

Předseda organizačního výboru
Zdeněk Tlach
Pravidla závodu

Druh závodu:

sprint (běh a střelba)

Trať:

mladší kategorie 4. a 5. třída: 1 okruh + 1 střelba
starší kategorie 6. a 7. třída: 2 okruhy + 2 střelby
nejstarší kategorie 8. a 9. třída: 2 okruhy + 2 střelby
rodinné štafety: 3 x okruh + střelby
délka okruhu cca 900 m

Střelba:

vleže 5 ran v položce
mladší kategorie 4. a 5. třída – jedna položka vleže
starší kategorie 6. a 7. třída – dvě položky vleže
nejstarší kategorie 8. a 9. třída – dvě položky vleže
rodinná štafeta: každý člen štafety – jedna položka vleže
(celkem tři položky vleže)
průměr terče 50 mm

Pohyb na střelnici:

Zbraně budou na střelnici na kobercích na stavech střelby,
zajišťuje je pořadatel (vzduchovka Slavia 630, Slavia 631),
střelivo zajišťuje pořadatel také.
Závodníci doběhnou ke stavu a zaujmou polohu vleže, sami si
nabíjejí vzduchovku a odstřílí 5 ran vleže (v případě, že nebude
schopen sám nabít, bude mu nápomocen rozhodčí na střelnici
– nejmladší kategorie).
Za každý nesestřelený terč dostává závodník jeden trestný
okruh (délka trestného kola je cca 30 m).
Bude provedena ukázka pohybu na střelnici a absolvování
trestného kola
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