VÝROČNÍ ZPRÁVA
Spolku o.s.TATRMANI za rok 2014
PLÁN
PRVÉ ČŮRÁNÍ ŽIŽKY (XII.) středa 30. duben (od 17.00 hod.)
Při této nové tradici vítání jara si rodiče a děti hrají s barvami a se stavebnicí. Slavnosti se již tradičně
se svou výtvarnou, hudební i dramatickou prezentací účastní děti ze sudoměřické sekce bechyňské
ZUŠ.

*
DIVADLO NA NÁVSI (IX.) 18. - 20. červenec
Soutěžní přehlídka divadel, která mohou, umí a chtějí hrát na vesnických návsích.
pátek 18.červenec 21,00hod. – LSD Tatrmani - ČERNEJ KOCOUR
sobota 19.červenec 14.00hod. - Tomáš Machek – O Smolíčkovi
sobota 19.červenec 21,00hod. - DIVADLO KÁMEN - RAS AL CHAJMA
neděle 20 červenec 14,00hod. - Divadlo JÁTOSEM - ELIŠČINY POHÁDKY

*
TVŮRČÍ DÍLNA DIVADLA NA NÁVSI (IX.) 11. – 15. červenec
Dílna je nepřetržitým pokračováním úspěšného hlasového semináře z roku 2006 s tématem
„Hlas jako výraz osobnosti“ lektorka – Ivana Vostárková.

*
KERAMICKÝ SEMINÁŘ (XXII.) 11. - 20. červenec
Seminář určený všem, kteří se chtějí pokusit o prvý či již opakovaný kontakt s hlínou. Spolupořadatel
MAS Lužnice.

*
JARMARK LIDOVÝCH ŘEMESEL (IV.) sobota 19. červenec odpoledne
*
BALÓNTATRMANIÁDA (XVIII.) 26. – 28. září
Setkání přátel lehkého humoru nejen při stavbě modelů teplovzdušných balónů.
Z drobné víkendové tvořivé radosti se postupně stala multikulturní akce.

*
SETKÁNÍ TATRMANŮ A JEJICH PŘÁTEL (IX.) 28. listopad (11.00 hod.)
Setkání všech sponzorů, spoluorganizátorů, dobrodinců a přátel veškerého TATRMANSKÉHO dění .

*
VÁNOČNÍ SVÍCENÍ (IX.) 24. prosinec
Připravené rozsvícené svíčky v papírových pouzdrech roznášejí lidé po návsi, vytvářejí seskupení a
cesty mezi nimi. Je to vzácné setkání všech se všemi.

*
LIDOVÁ ŘEMESLA - DOTEKY TRADICE (XIII.)
22.2. - KOŠÍKÁŘSTVÍ
5.4. - VIZOVICKÉ VELIKONOČNÍ FIGURKY
7.6. - PLSTĚNÉ VÝROBKY NA FORMĚ
červenec(?) - ŠPERKOVÁNÍ
září nebo říjen(?) - VITRÁŽE TIFFANY PRO ZAČÁTEČNÍKY A POKROČILÉ
8.11. - PERNÍKY
29.11. - ADVENTNÍ VAZBA
30.11. - VÁNOČNÍ VÝSTAVA VÝROBKŮ - POSEZENÍ U PUNČE

*
Děkujeme všem, kteří nás podporují a kteří s námi spolupracují
Ministerstvu kultury ČR, Jihočeskému kraji, obci Sudoměřice u Bechyně, NIPOS-ARTAMA,
MAS Lužnice, o.s., podnikatelům Radimovi Svobodovi, Martinu Houdkovi, Miroslavu Zelenkovi,
Romanu Šonkovi, Martinu Okrouhlicovi, , manželům Šimonovým, ZUŠ Václava Pichla,
sudoměřickým hasičům, sudoměřickému SOKOLu, sudoměřické škole,
všem fotografům, kteří naše akce dokumentují, ale i dalším ...

*
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Dne 7.2.2014. ve 20.05hod. uvedl soubor LSD TATRMANI
na BECHYŇSKÉM PERLENÍ světovou premiéru hry

ČERNEJ KOCOUR
autor Josef Brůček, režie Jan Brůček.
Při archeologických vykopávkách v suché studni na dně Amazonského veletoku vyzvedl
Mistr Z.W.Fixley foliant (knihu velkého formátu), který obsahoval mimo mnohých
filozofických textů, i „Akdáhop“ s nepřeložitelným názvem.
Antropoložka Juliet Bernást koncem předminulého století objevila totožný text v Dánské
lidové knihovně pod názvem “Sort kat“, česky „Černý kocour“.
Nevíme, jak a kdy se tyto dva texty setkaly. Neznáme ani jejich společné kořeny.
Převyprávěli jsme pouze příběh, který je v obou záznamech nejvýraznější.

LSD Tatrmani (Loutkové Sudoměřické Divadlo
Tatrmani) je tentokráte složeno z předních občanů
význačných obcí ČR. České Budějovice, Hlavatce,
Komárov, Lišky, Nadějkov, Sudoměřice u Bechyně.
Jsou to: Jana Boháčová, Martina Svobodová, Zdeněk
Černý, Jaromír Dolanský, Stanislav Houdek, Štěpán
Ondřich, Jan Brůček, Josef Brůček, Milan Vöröš,
Mirek Zelenka

Krajská loutkářská přehlídka SKUPOVY STRAKONICE (28.29.3.2014)
Porota ze šesti souborů nominovala na národní přehlídku
LOUTKÁŘSKÁ CHRUDIM LSD Tatrmani s inscenací ČERNEJ
KOCOUR. Soubor zvládl náročnou inscenaci a předal divákům její etické
poselství.
*

Porota na LOUTKÁŘSKÉ CHRUDIMI z dvaceti souborů ocenila šest.
LSD Tatrmani dostali cenu Za zpracování závažného tématu.
*

Inscenaci hrál soubor ještě v Nadějkově, na Divadle na návsi, v Bechyni
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LIDOVÁ ŘEMESLA - DOTEKY TRADICE (XIII.)
KOŠÍKÁŘSTVÍ
22. únor - lektor Miluše Bubelová – 15 seminaristů

**************************************************************************************

Ve spolupráci s MAS Lužnice – Vzdělávací kurzy/semináře
MÝDLO
15. březen - lektor - Miluše Bubelová - 17 seminaristů
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**************************************************************
LIDOVÁ ŘEMESLA - DOTEKY TRADICE (XIII.)
VIZOVICKÉ PEČIVO - VELIKONOCE
5. duben - lektor Petra Brůčková – 9 seminaristů

*************************************************
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Ve spolupráci s MAS Lužnice – Vzdělávací kurzy/semináře
ŠPERKAŘSTVÍ
19. duben - lektor Lenka Houdková – 18 seminaristů

PRVÉ ČŮRÁNÍ ŽIŽKY (XII.) 30. duben
Slavnosti se již tradičně se svou výtvarnou, hudební i dramatickou
prezentací účastní děti ze sudoměřické sekce bechyňské ZUŠ.
Při této nové tradici vítání jara si rodiče a děti hrají s barvami a se
stavebnicí.
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****************************************************************

Ve spolupráci s MAS Lužnice – Vzdělávací kurzy/semináře
FUSING
17. květen - lektor – Petr Švamberg - 18 seminaristů

*******************************************************************************
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LIDOVÁ ŘEMESLA - Doteky tradice (XIII.)
FILCOVÁNÍ
7. červen - lektor Petra Bernhardtová – 12 seminaristů

Ve spolupráci s MAS Lužnice – Vzdělávací kurzy/semináře
VINUTÉ PERLY
14. červen - lektor – Hana Junová - 16 seminaristů
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*********************************************************************************

KERAMICKÝ SEMINÁŘ
11.7. – 20.7. lektoři: Zuzana Šimonová, Roman Šimon, Martin Mikeš,
Lukáš Urbanec, Petr Stehlík a Jan Brůček - 14 seminaristů
TÉMA: propojení keramiky a kovu - tavba železné rudy
V sobotu byly založeny hutě ohnivých řemesel HOŘ.
Huť tvořily tři cechy: Cech hrnčířů - Cech kovolitců - Cech tavičů
Cech hrnčířů
- výroba keramického zboží, které by bylo více zdobeno, doplněno
kovem ať už bronzovými doplňky nebo malováním zlatem a platinou
- keramika se vyráběla od soboty do úterý
- v úterý se už celý den sušilo a večer se naložil přežah, abychom mohli
používat větší škálu glazur a následně zdobit zlatem a platinou
- ve středu odpoledne se přežahnuté zboží glazovalo (transparentní,
bílou matnou a bílou lesklou glazurou), glazovali jsme i zboží, které bylo
syrové (popelovou glazurou) a naložila se první pec, vypálili jsme na
1250*C
- v pátek brzy ráno jsme vyložili první pec pálenou dřevem a naložili další
zboží, přes den vypálili druhý výpal 1250*C, odpoledne se malovalo
zlatem a platinou a večer se naložila el. pec a zdobené zboží se ještě
jednou vypálilo na 850*C
- v sobotu se vyložila el. Pec a druhý výpal v „agentovi“ a dopoledne se
dokončovali bronzové doplňky na zboží
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Cech kovolitců
- lití z bronzu (na ztracený vosk a do pískových forem)
- ve středu se začaly připravovat voskové modely (měkký včelí vosk) a
ze sádry s přídavkem lupku se vytvářely formy (vevnitř formy drátěná
konstrukce)
- ve čtvrtek se lilo do sádrových forem, které se nejdříve zahřály v
malých el. píckách tak, aby z nich vosk vyhořel a vytvořilo se tak ve
formě místo na bronz
- bronz se tavil pomocí plynového hořáku v malé sibralové komoře na
teplotu cca 1000*C a rozžhavený se naléval do forem
- forma s výrobkem se vychladila ve studené vodě a výrobek se vyjmul
- v pátek se bronzové odlitky dále opracovávaly drátěnými kartáči, pilníky
a malými bruskami hotové výrobky se lepily na keramiku
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Cech tavičů
- snaha o vytavení železné rudy z místního kamene
- v sobotu se připravovalo místo pro tavbu uprostřed návsi, stavěl se
přístřešek, připravoval se měch a přivezl se vhodný materiál pro stavbu
pece na tavbu (hlína z bývalé cihelny)
- v sobotu se umíchala první část materiálu pro stavbu pece (hlína, piliny,
sláma) a postavil se základ
- v neděli se pec na tavbu dostavěla a k večeru se začala pozvolna sušit
(sušilo se do rána)
- v pondělí se pokračovalo se sušením pece a sbírala se železná ruda
- v úterý se upražila nasbíraná ruda v „želvě“ na teplotu cca 600*C, po
vychlazení se roztloukala na velikost hrášku, lámalo se i dřevěné uhlí na
menší kusy
- v úterý večer se začalo poprvé tavit, pec se naložila nejprve dřevěným
uhlím a po dostatečném vyhřátí se po vrstvách začala přidávat ruda na
střídačku s dalším dřevěným uhlím a to vše za neustálého foukáni
vzduchu pomocí měchu
- tavba trvala celou noc, ale materiál který po tavbě zůstal nebyl vhodný
ke zkujnění
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- proto se tavba opakovala ještě ve čtvrtek a ještě jednou v pátek
- páteční tavba dopadla ze všech nejlépe, i když výsledný materiál pořád
neodpovídal možnostem zkujnění, ve strusce už bylo patrno větších
částí metalického železa
- v sobotu jsme před jarmarkem rozebrali přístřešek na návsi a vytvořili si
„ležení hutě“, kde jsme si v našich nádobách podávali pití i jídlo a užívali
si společně poslední den semináře

A JAKO VŽDY, NĚCO NAD PLÁN
Projekt Keramického semináře byl koncipován spolu s projektem Divadlo
na návsi a Jarmarkem, který pořádala MAS Lužnice. Akce pak v závěru
vyústily v jednu velkou slavnost tvořivosti. Například spoluúčastí lektorů
a seminaristů z obou kurzů, amatérských hudebníků, na Jam session
(hudební činnosti, kdy muzikanti hrají, tj. „jamují“, pomocí improvizace,
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bez náležité přípravy nebo předem definované aranže), který se
uskutečnil ve čtvrtek v podvečer a v sobotu odpoledne.

Na čtvrtém Jarmarku lidových řemesel finančně zajišťoval
MAS Lužnice,o.s. Na organizaci se pochopitelně podílelo i o.s. Tatrmani

DEVÁTÉ DIVADLO NA NÁVSI
15. – 20. července 2014
Devátá TVŮRČÍ DIVADELNÍ DÍLNA V RÁMCI DIVADLA NA NÁVSI
Lektorka Ivana Vostárková , 17 seminaristů
(16.– 20. červenec) se od roku 2006 stává nepřetržitým pokračováním
úspěšného hlasového semináře „Hlas jako výraz osobnosti“. Mezi jeho
sedmnácti seminaristy z celé ČR byli letos i dva členové LSD Tatrmani.
Deváté DIVADLO NA NÁVSI (18. - 20. červenec) potěšilo skvělými
inscenacemi určenými dětem, mládeži i dospělým. Všechna plánovaná
představení byla realizována.
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Návštěvnost divadel: Jednou 100 diváků, dvakrát 200 a jednou 300.
Jedno představení navíc ve čtvrtek zahrálo Divadlo TpTeMM.
Pohádku O NIRDHANATOVI vidělo 70 dětí.

LSD TATRMANI - ČERNEJ KOCOUR

Tomáš Machek – SMOLÍČEK

DIVADLO KÁMEN - RAS AL CHAJMA
Divadlo JÁTOSEM - ELIŠČINY POHÁDKY
Očekávání naplnění záměrů a cílů projektu bylo beze zbytku
naplněno. Neustále stoupající umělecká úroveň přivádí stále nové
diváky. Akce Divadlo na návsi láká do Jižních Čech stále nové zájemce.
Tím aktivity neznámého sdružení Tatrmani pomáhají malé jihočeské
vesničce Sudoměřice u Bechyně, Jihočeskému kraji, celé ČR, ale
nejvíce každému účastníku, který se buď jako seminarista, či jako divák,
našich kulturních akcí zúčastní.
***************************************************************************************************************************
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OSMNÁCTÁ BALÓNTATRMANIÁDA
26. - 28. Září - lektor David Dvořák
30 zúčastněných vyrobilo 13 draků

Nejprve nám žáci ZUŠ v Bechyni
– dramatický obor předvedli několik ukázek ze života draků.
Vzápětí nám na toto téma rozdali své
noviny.

Po
vyslechnutí odborné přednášky
lektora, který k nám přijel až
z Prahy, jsme se pustili do
práce.

Pod dohledem lektora jsme kreslili, měřili, stříhali, svazovali, lepili, ale
hlavně malovali.
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Brněnská sekce Tatrmanů při práci.
Jeden dohlíží, jeden sleduje, jeden kontroluje, jeden ověřuje, jeden dělá.
Pak jsme šli na luka draky pouštět.
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A nakonec vzlétl velký balón.
Vešli se do něj i dva mladí
účastníci BALÓN-DRAKIÁDY

************************************************************************
******
LIDOVÁ ŘEMESLA - Doteky tradice (XIII.)
ŠPERKOVÁNÍ
4. říjen - lektor – Lenka Houdková - 16 seminaristů
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************************************************************************
******
LIDOVÁ ŘEMESLA - Doteky tradice (XIII.)
VITRÁŽE TIFFANY
25. - 26. říjen - lektor – Petr Švamberg - 25 seminaristů
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LIDOVÁ ŘEMESLA - Doteky tradice (XIII.)
PERNÍKY
16. listopad - lektor Julie Chadimová - 15 seminaristů
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LIDOVÁ ŘEMESLA - Doteky tradice (XIII.)
VÁNOČNÍ VAZBA
29. listopad - lektor Eva Houdková - 20 seminaristů

SETKÁNÍ TATRMANŮ A JEJICH PŘÁTEL (IX.) 28. listopad

Přijeli hosté z Jihočeského kraje, z NIPOS-ARTAMY, z Bechyně,
zúčastnili se zástupci Obce Sudoměřice u Bechyně, MAS Lužnice a
další. Byly předneseny tři referáty a čtyři zprávy.
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LIDOVÁ ŘEMESLA –DOTEKY TRADICE (XIII.)
VÁNOČNÍ VÝSTAVA VÝROBKŮ LIDOVÝCH ŘEMESEL
POSEZENÍ U PUNČE
Neděle 30. listopad – asi sto přítomných

22

*******************************************************************************

VÁNOČNÍ SVÍCENÍ
24.12.2014 2115hod.

TATRMANSKÁ HROMÁDKA 2014
19.7.2014 se konala letní tatrmanská hromádka. Účastnilo se jí patnáct
Tatrmanů. Byli seznámeni s výroční zprávou o činnosti za rok 2013,
s průběžnou zprávou o činnosti za rok 2014 a se stavem hospodaření.
na Hromádce byla zvolena radu Tatrmanů: Stanislav Houdek, Jan Brůček a
Josef Brůček. předsedou o.s.Tatrmani byl zvolen Josef Brůček
Rada tatrmanů byla Hromádkou pověřena, aby v roce 2015 provedla nezbytně
nutné kroky ke změně Občanského sdružení Tatrmani na Tatrmani z.s.
Zapsal Josef Brůček
HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014
PŘÍJMY CELKEM
553.749,-Kč
VÝDAJE CELKEM
390.891,-Kč
ROZDÍL
+
162.858,-Kč
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TRVALKY 2015
PRVÉ ČŮRÁNÍ ŽIŽKY (XIII.) čtvrtek 30. duben (od 17.00 hod.)
Při této nové tradici vítání jara si rodiče a děti hrají s barvami a se stavebnicí. Slavnosti se již tradičně se svou
výtvarnou, hudební i dramatickou prezentací účastní děti ze sudoměřické sekce bechyňské ZUŠ.
*

KERAMICKÝ SEMINÁŘ (XXIII.) 10. – 19. červenec
Seminář určený všem, kteří se chtějí pokusit o prvý či již opakovaný kontakt s hlínou. Spolupořadatel MAS
Lužnice.
*

TVŮRČÍ DÍLNA DIVADLA NA NÁVSI (X.) 13. červenec 13,00 hod –

16. červenec

Dílna je nepřetržitým pokračováním úspěšného hlasového semináře z roku 2006 s tématem
„Hlas jako výraz osobnosti“ lektorka – Ivana Vostárková.
*

DIVADLO NA NÁVSI (X.) 17. - 19. červenec
Soutěžní přehlídka divadel, která mohou, umí a chtějí hrát na vesnických návsích.
*

JARMARK LIDOVÝCH ŘEMESEL (V.) sobota 18. červenec odpoledne
*

BALÓNTATRMANIÁDA (IX.) 4. – 6. (11.-13.) září
Setkání přátel lehkého humoru nejen při stavbě modelů teplovzdušných balónů.
Z drobné víkendové tvořivé radosti se postupně stala multikulturní akce.
*

SETKÁNÍ TATRMANŮ A JEJICH PŘÁTEL (X.) 27. listopad (13.00 hod.)
Setkání všech sponzorů, spoluorganizátorů, dobrodinců a přátel veškerého TATRMANSKÉHO dění.
*

VÁNOČNÍ SVÍCENÍ (X.) 24. prosinec
Připravené rozsvícené svíčky v papírových pouzdrech roznášejí lidé po návsi, vytvářejí seskupení a cesty mezi
nimi. Je to vzácné setkání všech se všemi.
*

LIDOVÁ ŘEMESLA - DOTEKY TRADICE (XIV.)
KOŠÍKÁŘSTVÍ, ZPRACOVÁNÍ OVČÍ VLNY, VÝROBA ŠPERKŮ, VITRÁŽE, PEČENÍ A ZDOBENÍ PERNÍKŮ,
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ, VINUTÉ PERLY, DRÁTOVÁNÍ. ADVENTNÍ VAZBA
VÝSTAVA - POSEZENÍ U PUNČE

Kontakt: Eva Houdková tel:721 046 743, Petra Brůčková tel: 732 705 106
*
Děkujeme všem, kteří nás podporují a kteří s námi spolupracují
Ministerstvu kultury ČR, Jihočeskému kraji, obci Sudoměřice u Bechyně, NIPOS-ARTAMA,
MAS Lužnice, o.s., podnikatelům Radimovi Svobodovi, Martinu Houdkovi, Miroslavu Zelenkovi,
Romanu Šonkovi, Martinu Okrouhlicovi, manželům Šimonovým, ZUŠ Václava Pichla,
sudoměřickým hasičům, sudoměřickému SOKOLu, sudoměřické škole,
všem fotografům, kteří naše akce dokumentují, ale i dalším.
*
TĚŠÍME SE NA VÁS
OS Tatrmani Sudoměřice u Bechyně 30 PSČ 391 72
tel. 381 212 449 e-mail: tatrmani@sudomerice.cz www.tatrmani.sudomerice.cz
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