nezávislý informační občasník

ÚVODEM… se v krátkosti vrátíme do divadla. Ne, nikam nechoďte, na mysli mám detektivní komedii autorů
Michaely Doleželové a Romana Vencla „ANI ZA MILION“, kterou do Temelína na pozvání místního hasičského sboru
přivezl 28.5. BDS Lužnice z Bechyně.
Tuto divadelní hru znáte možná i v
podání jiných divadel, v roli Jacqueline
jste měli možnost vidět např. Adélu
Gondíkovou, Kamilu Magálovou,
Michaelu Kuklovou stejně tak jako třeba
Jiřího Langmajera či Marcela Vašinku
coby Lamberta. V žádném případě se
necítím být povolaným a ani nechci
cokoli srovnávat a pouštět se zde do
odborných recenzí a kritik! Mohu však
s čistým svědomím konstatovat, že jsem
se výborně bavil, stejně tak, jako jistě
drtivá většina (napsal bych, že všichni,
ale znáte to, vždy se najde nějaký
nespokojenec a šťoura) přihlížejících
v hledišti, kterých bylo o něco málo více
než 50… Výše vstupného (dobrovolné),
zvolený den, čas (sobota 19 hodin) a
četnost divadelních představení v obci - to vše by asi mohlo a mělo přilákat daleko více diváků. A výborná hra
podpořená skvělým výkonem obou hlavních představitelů (Péťa Šulcová a Čenda Roubal) by zasloužila zcela
nepochybně potlesk vícero rukou. Od nás v každém případě velký dík pořadatelům i účinkujícím. A pokud by se
v Temelíně podařilo vzkřísit místní divadelní ochotnický spolek „Jirásek“ (jehož kořeny sahají až do roku 1886, a za
kterým se zavřela poslední opona v roce 1990), pak bychom si i my zasloužili poděkování a potlesk. Všichni.
POZVÁNKA…
22.6 zvou domovy Klas na tradiční sousedské posezení v jídelně Temelínské hospody
24.6 se koná odložený výlet na zámek v Bechyni (Klas)
2.7 vypuknou na hřišti a v jeho okolí oslavy 80. výročí založení klubu s bohatým programem – viz.níže (Slavoj)
8.7 se uskuteční turistický pochod Rachačky - Olešník a večer první letní film ve Dvorci s názvem MRKÁČEK ČIKO a
další pátek, 15.7 MIMONI (Klas)
20.7 společný výlet pro děti a seniory do minizoo v Borovanech
OZNÁMENÍ…
Od 7.7 do 31.8 bude pro děti (po dohodě už od 4 let) opět otevřen klub (letní tábor) v Domovech Klas

SPORT…
Určitě bychom se zde mohli například společně podívat na konečné tabulky temelínských fotbalistů ze všech
soutěžních kategorií, ale to si necháme třeba na příště. Hlavní událostí pro tyto dny jsou samozřejmě oslavy 80.
výročí založení klubu, které budou zahájeny již 2.7 ve 13 hodin. Chybět nesmí (a ani nebudou) rozličná fotbalová
utkání včetně účasti známých osobností pod hlavičkou týmu Kozlovny Ládi Vízka, živá i reprodukovaná hudba,
občerstvení, posezení ve stanech a v neposlední řadě je třeba zmínit, že při této příležitosti bude pokřtěna kniha o
historii temelínské kopané, kterou si zde můžete zakoupit, stejně tak jako řadu stylových suvenýrů.
Program: utkání: 13.15 přípravky Temelín - Olešník
utkání: 16.15 muži TJ Slavoj Temelín - Š+H Temelín
utkání: 16.15-18.00 starší páni TJ Slavoj Temelín – Kozlovna Ládi Vízka
Doprovodný program:
Zvuk, reprodukovaná hudba: od 13.00 DJ Vacek, od 19.30 koncert Milana Schelingera s kapelou
Bližší a aktuální informace: na www.slavojtemelin.cz , tel. 602 121 811
vpravo: fotografie po získání
poháru 28. září 1936 v Týně,
s diplomem trenér ing.
František Našinec, před ním
syn Radomír s pohárem, zcela
vlevo Jaroslav Našinec, zcela
vpravo Karel Vyskočil, v dolní
řadě zleva František Hanus ze
Všeteče, brankář Jaroslav
Bumba, Jan Slepička ze
Všeteče (autor neznámý, scan
František Bukač, zdroj
František Parýzek)

vlevo: SK Temelín 24. července 1938 v Týně nad
Vltavou po získání poháru; SK Temelín v klubových
červenobílých dresech, v horní řadě druhý zprava
Karel Vyskočil, vzadu trenér ing. František Našinec,
před ním s pohárem jeho syn Radomír Našinec, ve
spodní řadě brankář Václav Trnka, vedle něj
černovlasý kudrnatý Karel Štern (autor neznámý,
scan Jan Bartuška jun., zdroj Jana Jungová)
Z HISTORIE…
3. listopad roku 1927 je dnem, kdy byl Temelín připojen k elektrické síti a na který jsme se v minulém čísle ptali. A
když už slavíme 80. výročí od založení a schválení stanov S.K.Temelín, víte kdy je uváděn vznik sportovního klubu jako
takového? A jaké sporty se zde, v době vzniku S.K. provozovaly?
ZÁVĚREM…
Vítáme Vaše náměty, připomínky, fotografie, inzeráty, které nám můžete zasílat e-mailem (klempondr@seznam.cz),
nebo zanechat v Domovech Klas. Děkujeme, že nás čtete.
Obecně lidé takové ty věci, co jsou malým písmem, nečtou. Takže bychom si tady mohli psát, co chceme a nikdo by to stejně nečetl. Nicméně právě tím
nejmenším písmem jsou sdělovány (jistě ne zcela náhodou) ty nejdůležitější informace. Bylo by namístě tedy zdůraznit, že nikdo nenese jakoukoli zodpovědnost
za údaje v tomto listu a vůbec za celý list. List, včetně inzerce je zdarma, což však neznamená, že bychom se nějak úporně bránili drobným příspěvkům k uhrazení
výrobních nákladů. V každém případě za přízeň děkují Ondřej Klempíř a Pavel Hasil. Kontakt: e-mail: klempondr@seznam.cz

