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vychází 14. října 2019
ÚVODEM… dnešního čísla se pokusíme navázat na přednášku pana Jana Bartušky o vystěhovalecké vlně, která
postihla vltavotýnský region v období let 1850 – 1914. O obecných příčinách těchto hromadných odchodů do ciziny,
hlavně pak do Ameriky, toho bylo řečeno a napsáno poměrně dost. Méně známé jsou pak osudy jednotlivců, kteří se
vypravili za „velkou louži“, aby sobě a svým blízkým umožnili lepší život, než byl v té době tady. Život bez
každodenních existenčních problémů, chudoby a bídy. My se podíváme, jak se dařilo Františku Procházkovi.
František Procházka se narodil 9. září 1830 ve
Velkém Temelíně čp. 68 do rodiny krejčího Josefa
Procházky. Sám se také vyučil krejčím, následně
byl odveden na vojnu a odeslán do Itálie.
V italských vojenských pevnostech prožil devět a
půl roku, než se mohl vrátit domů. Pak však
vypukla druhá italská válka za nezávislost a
Procházka musel znovu zpátky, aby se zde
účastnil v roce 1859 i památné bitvy u Solferina.
Po návratu domů se v dubnu 1860 oženil
s Veronikou Zemínkovou (*1835) z Velkého
Temelína čp. 33. Dopisy příbuzných z Ameriky
natolik lákaly, vábily, a slibovaly, že se Procházka
s manželkou a synem (nemanželským Janem
Zemínkem, narozeným 5. 12. 1859) vydali v
listopadu 1860 plachetnicí Columbia z Brém na
Přístav Baltimore (Maryland) v 60. – 70. letech devatenáctého století.
několikatýdenní cestu do Nového světa. Na jeho
půdu vstoupili poprvé 21. ledna 1861, když
přistáli v přístavu Baltimore (Maryland). Vystěhovalecký jednatel Helebrant je však omylem poslal do Hamiltonu
(Ohio) namísto k příbuzným do Kanady. V Hamiltonu zůstal Procházka zcela bez prostředků, odkázán na pomoc
bližních. Sbírka mezi občany, pomoc jednoho Němce a konečně i peníze zaslané švagrem pomohly temelínským
dostat se do Kanady ke švagrovi. Necelý rok se tu František Procházka věnoval krejčovskému řemeslu za 2 dolary
týdně, aby pak za téměř všechny svoje peníze odjel do Detroitu. Tam se ubytoval za posledních 75 centů u krajana.
Opět mu pomohla velkorysost a štědrost lidí,
Záznam imigračního úřadu o příjezdu.
díky válce začal konečně i jako krejčí vydělávat
šitím vojenských plášťů. Ty se ale platily pomocí
poukázek, které neustále měnily hodnotu,
nicméně i tak se Procházkovi podařilo našetřit
54 dolarů. Plány, jak s naspořenými penězi
naložit za něj vyřešil někdo jiný – peníze mu
ukradli. Vrátil se tedy znovu do Kanady, ale
protože se tam jako krejčí nemohl uchytit,
cestoval zpět do Detroitu.
Naspořil si opět nějaké peníze, za které si pořídil
domek na Columbia avenue. Dům prodal za 300

dolarů a v roce 1872 odjel zkusit štěstí do Nebrasky. Tamní vysoké životní náklady a stále ještě „polodivoký západ“ si
Procházkovy sympatie nezískaly, a tak se František Procházka vrátil definitivně do Detroitu.
Zakoupil zde pozemek, postavil dům a pokračoval v krejčovském řemesle, díky kterémuž se mu podařilo dostatečně
se zajistit na stáří. Procházka byl i v pokročilém věku statný a zdravý, rád vzpomínal na svá vojenská léta a velmi rád si
také zopakoval italštinu. Zemřel jako vdovec 2. října 1900.
(zdroj: časopis Amerikán z roku 1903, Rodový katastr obce Temelína, Jan Petřík, seznam pasažérů z přístavu Brémy, foto: Pinterest)

POZVÁNKA…
Každý čtvrtek jóga pro seniory od 8:45 hodin, následuje od 10:00 hodin kurz angličtiny pro seniory.
15. 10. Výlet s Domovy Klas, zámek Dub u Prachatic a Horní tvrz Kestřany. Doprava vlastní, odjezd v 8:00 hodin.
18. 10. Bowlingové klání ve Lhotě pod Horami, odjezd autobusem v 13:00 hodin.
25. 10. Dušičkové tvoření v Domovech Klas, začátek v 9:00 hodin.
27. 10. V sále Temelínské hospody se uskuteční od 15:00 hodin divadelní představení Lotrando a Zubejda v podání
herců divadelního spolku Kovářovská OPONA.
27. 10. Domovy Klas ve spolupráci s obcí Temelín pořádají tradiční lampionový průvod s pokládáním věnců
k pomníku padlým. Zahájení v 18:00 hodin před Domovy Klas.
13. 11. Přednáška PhDr. Jana Bartušky slibuje další střípky z temelínské historie. Začátek v 15:30 hodin.
(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…
Fotbalisté mladší přípravky temelínského Slavoje si
v minulém utkání připsali třetí remízu v soutěži,
tentokrát se rozešli na domácím hřišti 3 : 3 se
Ševětínem. V úterý 15. října pak zavítají naše
nejmladší naděje do Lišova.
V OS mladších žáků B se ve skupině C drží
temelínská reprezentace v tabulce na šestém
místě. V předchozím zápase zdolala hráče Borku
9 : 7, další zápas ji čeká 20. 10. v Ševětíně.
V Temelíně se znovu představí v úterý 22. října od
17:15 hodin proti celku D. Bukovsko/Neplachov.
Okresní přebor mladších žáků bude pokračovat
osmým kolem, ve kterém přivítá Slavoj Temelín
16. 10. od 17:00 hodin na domácím hřišti TJ Mokré.
Tým mužů TJ Slavoj Temelín/Olešník
“B“ v posledním utkání ve šlágru kola porazil
jednoznačným výsledkem 4 : 0 hostující FK Borek.
Autory branek byli Martin Šíma, Jaroslav Pešek a
2 x Petr Vornay. Po devíti odehraných soutěžních
utkáních patří temelínským v tabulce okresního
přeboru čtvrté místo se 17 body a ztrátou pěti
bodů na čelo tabulky. Další utkání čeká
Temelín/Olešník „B“ na hřišti Úsilného 19. října, na
domácím pažitu se pak další zápas odehraje
27. října od 15:00 hodin, soupeřem bude
temelínským TJ Lokomotiva ČB „B“. Přijďte fandit!
(zdroj: https://fotbalunas.cz, https://www.fotbal.cz)

ZÁVĚREM…
Těší nás Vaše přízeň a zájem. Uvítáme Vaše fotografie, plakáty, pozvánky a jakékoli další materiály vztahující se
k Temelínu a blízkému okolí, které nám můžete předat osobně, po dohodě zanechat v Domovech KLAS (v pořádku
ofocené vrátíme), 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.

