ročník II.

nezávislý občasník

ÚVODEM… se dnes společně podíváme na pouť. Ne, skutečně můžete nechat děti a peníze v klidu doma. I když je
zcela pochopitelné, že pod pojmem „pouť“ si většina z nás v dnešní době vybaví záplavu vysoce sofistikovaných
technických zařízení s těžko vyslovitelnými názvy (obsahujícími slova jako: super, extra, mega…), které za nemalý
peníz na pět minut pohltí pár jedinců, kteří jsou po chvilce extrémní zábavy vyvrženi zpět do frenetického davu. Ten
se chaoticky valí a proplétá mezi těmito atrakcemi a nekonečnou řadou různých (a přece stejných) stánků,
nabízejících zaručeně to nejlepší, co znáte z TV.
Co je to pouť? Pouť je cesta. Cesta na určité poutní místo, které má náboženský význam. Převážně se jedná o cestu
k místním kostelům v den jejich zasvěcení nebo v den svátku jejich patrona. To je i případ Temelína, který je
neodmyslitelně svázán se křtěnovskou
farností. Svatoprokopská pouť, která se koná
vždy první neděli po svátku sv. Prokopa je ve
Křtěnově v současné době především
příležitostí a místem pro setkání pamětníků a
obyvatel z vysídlených obcí. V podobném
duchu se nesla i letošní pouť. V neděli 9.
července se za doprovodu Temelínského
dechového orchestru již po 9. hodině scházeli
lidé všech věkových kategorií, aby se před mší
pozdravili, pohovořili a zavzpomínali. Znovu
tak, alespoň na okamžik, ožil prostor před
kostelem. Přítomností, současnými radostmi a
starostmi, dávnými přátelstvími, láskami,
křivdami…
Tak jako Křtěnov, ani Temelín nenabídl (kromě
občerstvení) v tento den žádné kolotoče,
houpačky, střelnice, stánky… Hlavní program
se v Temelíně tradičně soustředil na
fotbalovém hřišti, kde místní Slavoj
uspořádal pouťové odpoledne. K vidění bylo
několik „pouťáků“ – fotbalových zápasů
několika věkových úrovní, kde více než o
výsledek šlo o pobavení přihlížejících…a
vlastně i samotných účastníků. Ať už se
jednalo o starší pány (zaslechl jsem hrdé
označení internacionálové) či bumper fotbal
temelínské přípravky (to byli malí fotbalisté
navlečení do obřích nafukovacích koulí, kteří
se snaží postavit na nohy, v lepším případě
popoběhnout a v tom nejlepším kopnout do
míče).
Pouť v Temelíně na přelomu 60. a 70. let minulého století (fotografie: V. Peňázová, archiv autora)

POZVÁNKA…
21. 7. letní kino v areálu dvorce v Temelíně, film „Psí poslání“
24. - 31. 7. sportovní týden, hry na hřišti, cyklovýlet, koupaliště, šipkovaná, fotbalové utkání
28. 7. letní kino, filmová pohádka „Řachanda“
1. – 4. 8. pěší výlet Bechyně – Koloděje nad Lužnicí, výlet lodí, Agrofarma Netěchovice, tábořiště na statku
4. 8. letní kino „Alenka v říši divů 2“
7. – 11. 8. divadelní, výtvarný a hudební týden
11. 8. letní kino, film „Můj kamarád drak“
14. – 18. 8. výlety, Kamýk, Jarník, rozhledna Hýlačka, Helfenburk, Kořensko, Neznašov, krokodýlí ZOO, hry v přírodě
18. 8. letní kino „Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti“
(všechny uvedené akce jsou pořádány Domovy Klas, bližší informace budou upřesněny a včas Domovy Klas zveřejněny a avizovány)

SPORT…
Fotbalové soutěže mají před novým ročníkem letní pauzu.
TJ Slavoj Temelín v nastávajícím ročníku představí opět 3
mládežnické týmy – mladší přípravku, starší přípravku a
mladší žáky. „A“ tým mužů nastoupí do nového ročníku
(stejně jako v sezóně 2016/2017) pod názvem Olešník B –
Temelín.
Jedinými aktuálními výsledky, které vám v tuto chvíli
můžeme nabídnout, jsou ty pouťové. Ne snad, že by na
těchto výsledcích nějak záleželo, nicméně se domníváme,
že z většiny těchto klání si „hosté“ odvezli z Temelína bod
za nerozhodný výsledek. Určitě to není důležité,… ale
počkejte příští rok!!! 
Z HISTRORIE…
Na našem profilu na sociální síti (https://www.facebook.com/temelinskypatriot/) si občas zasoutěžíme při určování a
poznávání starých
temelínských míst a
domů. Dnešní
hádanku – i když pro
ty, co nás pozorně
sledují to nebude nijak
těžké – jsme si v mírné
obměně přenesli i do
tohoto vydání. Vážení
čtenáři, přátelé,
spoluobčané…poznáte
dům z fotografie a
místo, kde se nachází
či nacházel? Přejeme
hodně štěstí a těšíme
se na vaše názory.
ZÁVĚREM…
Děkujeme za přízeň,
kterou nám věnujete a nadšení, se kterým nás čtete a prohlížíte. Nadále vítáme Vaše náměty, připomínky, fotografie
(v pořádku zodpovědně a diskrétně vrátíme), inzeráty, nápady a přebytečné finanční prostředky , které nám
můžete zasílat e-mailem nebo zanechat v Domovech Klas.
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

