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ÚVODEM… tohoto čísla musíme konstatovat, že topná sezóna byla již plně zahájena a teplotní maxima, která ještě
v minulém měsíci dosahovala až k 25°C, už se letos zřejmě opakovat nebudou. Tedy venku... Stejně tak se i ty
nejodvážnější venkovní kulturní a společenské akce stěhují do vytápěných útrob budov a začíná tak sezóna zábav,
plesů, divadel atd. Až na nezbytné drobné výjimky, mezi které bezesporu patří rozsvícení vánočního stromku,
Mikuláš s čerty a andělem nebo krasobruslařské závody na „Pančáku“. (sněhová hrabla vlastní!) 
Z uvedeného vyplývá, že se převážná většina nás, neotužilých, přesune z
Původní výmalba stropu.
temelínského výčepu občas i do sálu Temelínské hospody. Ten
pochopitelně každý známe, stejně tak, jako jeho unikátní výmalbu. Víme
ale, co uvedené výjevy znamenají. A kdo je na nich zachycený?
Obecně a ve zkratce si můžeme dnes říct, že základní výmalba byla
provedena ve 40. letech minulého století. Vlastní strop (nikoliv velké
historické výjevy) a portál jeviště vymaloval temelínský rodák Tomáš
Peterka, velké stropní obrazy pak malíř Jan Bláha z Českých Budějovic.
Ten byl i autorem nápisů, z nichž některé (nakonec zmizely všechny)
musely být odstraněny. Nápisy, kterým se za války smálo gestapo, ale
v roce 1951 byly nepřípustné pro správu kina a MNV. Celkem zde byly
čtyři nápisy, bylo to ale před přestavbou v 60. letech, takže i popis jejich
umístění neodpovídá současnosti. Nad vchodem do kuchyně byl nápis:
„Dobré jídlo, dobré pití, to je základ živobytí“, při odchodu jste si mohli
nad dveřmi přečíst: “Dej si ještě sklenku, nevíš, co tě čeká venku“, nad

vchodem do sálu: „Zavejskej, zatanči,
dokud jsi mlád, ostaráš, umlkneš,
usedneš rád“ a proti tomuto nápisu
pak: „Kdo pil umřel, kdo nepil také“.
V původním sále bylo 6 velkých
stropních obrazů, proti dnešku
chyběly oba výjevy nejblíže podiu –
1. máj a založení JZD. Po stranách
jeviště byl později na stěnách
vyobrazen příchod a odchod Němců.
Na stropě už budete také marně
Jeviště v roce 1943.
hledat tři anděly – hudebníky. Tolik
obecně k sálu a výzdobě, příště už se budeme zabývat jednotlivými velkými výjevy z historie obce.
(zdroj: Kronika obce Temelín III, 1945 -1947, Kronika obce Temelín IV, 1948 – 1952, foto: archiv Obce Temelín.)

POZVÁNKA…
Každý čtvrtek od 8:45 Jóga pro dříve narozené.
(Domovy KLAS)
15. 11. Na pozvání SDH Temelín přijede do
Temelína sehrát divadelní představení
s názvem: „Válka, aneb jak dívky chtěly
vládnout“ DS Tyl Neznašov. Začátek v 19:00
hodin, vstupné dobrovolné.
19. 11. Zážitkový psychologický seminář na
téma: S temperamentem do důchodu, Když
melancholická neznamená smutná, Cholerik
umí být zdvořilý. Domovy KLAS, 9 – 12 hodin.
20. 11. Zájezd s vodňanskou CK FLORIA do lázní
Gmünd za finanční podpory Domovů KLAS.
22. 11. Kurz drátkování s certifikovanou
lektorkou. (Domovy KLAS)
23. 11. V Temelínské hospodě pořádá SDH
Temelín od 13:00 hodin šipkařský turnaj.
Startovné 50,-Kč, raut pro hráče v ceně,
přihlášky na baru v hospodě.
27. 11. Tvorba a výroba vánočních dekorací
v DPS Temelín. (Domovy KLAS)
29. 11. Výroba vánočních dekorací +
vystoupení Obce Baráčníků „VITORAZ“ v DPS
Temelín, 9:00 – 12:00 hodin.
30. 11. Dechový orchestr Temelín pod
taktovkou dirigenta Jana Járy zve všechny do
Temelínské hospody na 33. Večer s dechovkou.
Začátek v 17:00 hodin, jako host vystoupí
pěvecký sbor PĚSLAV-OZVĚNA.
1. 12. Slavnostní rozsvícení vánočního stromku.
16. 12. (pondělí) ZŠ a MŠ Temelín pořádá tradiční vánoční besídku v sále Temelínské hospody, začátek v 18:00 hodin.
19. 12. Zimní sousedské posezení s překvapením v Temelínské hospodě. (Domovy KLAS)
(Není-li uvedeno jinak, je akce pořádána Domovy Klas. Bližší a konkrétnější informace získáte u zaměstnanců Domovů Klas, na nástěnce
v Domovech Klas na adrese Temelín 15, na jejich FB profilu či na adrese: https://www.domovy-klas.cz.)

SPORT…
Fotbalistům TJ Slavoj Temelín/Olešník „B“ se závěr podzimní soutěže
už tak výsledkově nevydařil, jako její začátek. Prohra 0:2 v Úsilném,
doma opět bez bodu 1:3 s Loko ČB „B“, vítězství v Rudolfově nad
místním „béčkem“ 3:1 a jako poslední pak domácí porážka od Hluboké
„B“ 0:2. Ta se odehrála v mlhavém a velmi chladném odpoledni a
výkon domácích jako by byl poznamenán předzápasovou rozlučkou
s dlouholetým (donedávna hrajícím) trenérem Zdeňkem Hrdinou.
Všechny tři mládežnické týmy, mladší přípravka, starší přípravka a
mladší žáci B, svá soutěžní podzimní utkání dohrála dříve, nyní už je
čeká v rámci přípravy tradiční turnaj „Týnská zimní halová liga“.
(zdroj: https://fotbalunas.cz, https://www.fotbal.cz, https://olympietyn.webnode.cz)

ZÁVĚREM… Těší nás Vaše přízeň. Uvítáme Vaše jakékoli materiály vztahující se k Temelínu, které nám můžete
předat osobně, po dohodě zanechat v Domovech, nebo zaslat e-mailem. 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. Všechny údaje zveřejněné v tomto listu jsou navzdory našemu
nejlepšímu snažení bez záruky. List je soukromým elektronickým médiem, za jeho případnou tištěnou distribuci nenese autor žádnou odpovědnost. Patriot
a jeho části je možno bezplatně dále šířit - což však neznamená, že bychom se nějak úporně bránili drobným příspěvkům a darům . V každém případě za
přízeň děkují Ondřej Klempíř a Pavel Hasil. Kontakt: e-mail: klempondr@seznam.cz. Vychází tak nějak občas, ale většinou pravidelně nepravidelně.

