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vychází 22. ledna 2020
ÚVODEM… děkujeme za vaši přízeň a zájem, které jste nám uplynulé čtyři roky projevovali. Ač se to zdá neskutečné,
tímto číslem vstupujeme do posledního roku naší první pětiletky. Ne, nebudeme si dávat žádné socialistické ani jiné
závazky, už teď víme, že normu na 120% plnit nebudeme a plán výroby splníme jen s obtížemi . Naším jediným
posláním a cílem je váš zájem o námi nabízené informace. A pokud tohle funguje, pak má PATRIOT smysl.
V našem minulém vydání jsme se věnovali sálu Temelínské hospody (především jeho původní výzdobě) a slíbili jsme,
že v tom budeme pokračovat.
Zahajovat prohlídku od začátku umí kde kdo, a proto
my se na úvod podíváme rovnou někam doprostřed.
Třeba na stropní obraz, který znázorňuje jezdce
v plné jízdě. A o koho se vlastně jedná? Odkud, kam a
jede? Proč přes Temelín?
Přenesme se nyní v čase do doby mezi volným (ale
nedobrovolným) pádem místodržících Viléma Slavaty
a Jaroslava Bořity z Martinic z okna Pražského hradu
a zhruba rok před bitvu na Bílé hoře. Nikdo ještě
netuší, že válečné běsnění potrvá třicet let. Ani
jezdec z našeho obrazu. Je 10. červen roku 1619, a to
skutečně nebyl den, na který by jezdec z temelínské
fresky rád vzpomínal. Nejprve uvěřil protivníkem
nastrčené falešné zprávě, na základě které vyslal část
svého vojska k Netolicím, poté se na poslední chvíli
vyhnul nastražené léčce, byl donucen se opevnit v
Záblatí, nedostal požadované posily a musel se tak
bránit několikanásobné přesile. K dovršení smůly pak jeho vojáci stříleli omylem po vlastním jezdectvu, při rozdílení
munice došlo k výbuchu střeliva a požáru a sám málem padl do zajetí. Po prohrané bitvě projel Temelínem do
spřáteleného Týna, kde ho však
nepoznali, měli ho za nepřítele a zahájili
na něj palbu. Naštěstí PETRA ARNOŠTA,
hraběte z MANSFELDU po chvíli poznal
jeden z obránců. Ano, tak nějak se v den
bitvy u Záblatí dařilo tomuto vojevůdci.
Autor malby v Temelíně ho zachytil, jak
projíždí vsí okolo hospody směrem…ano,
zdá se, že na Křtěnov. Chybná zde byla
datace této události – 10. 7. 1619…bitva
se však odehrála přesně o měsíc dříve,
totiž 10. června. Nebo je tam ta chyba
dodnes? Inu…podívejte se sami 
Další obraz, který si představíme, už
dnes v Temelínské hospodě nenajdete.

Byl součástí původní výmalby a umístěn byl na stěně vlevo vedle jeviště (při pohledu ze sálu k jevišti). Znázorňoval
příchod Němců v roce 1939. Na obraze je opět v pozadí dobře patrné průčelí Našincovy hospody, nicméně vyznačené
datum označuje všeobecný počátek okupace, protože v Temelíně se Němci objevili až 16. března 1939 ve 13 hodin
(psali jsme v TP 3/2019). To je ze sálu Temelínské hospody protentokrát vše a příště budeme pokračovat.
(foto: archiv Obce Temelín.)

POZVÁNKA…
Každé pondělí a pátek SENIOR KLUB, 9:00 – 12:00 hodin.
Každý čtvrtek Angličtina pro seniory, 10:00 hodin.
1. 2. Obec Temelín pořádá v místní hospodě Obecní ples.
Začátek ve 20:00 hodin, vstupné 50,-Kč, hraje Netolička.
5. 2. Přednáška Jana Bartušky v Domovech KLAS, tentokrát na
téma: „Masopust“. Začátek v 15:30 hodin.
6. 2. Jóga pro dříve narozené.
13. 2. Rehabilitační cvičení pro seniory.
17. – 21. 2. Výlet do muzea čokolády v Táboře. Přesný termín a informace v následujících dnech v Domovech Klas.
22. 2. Temelínští hasiči zvou všechny na 21. Temelínský masopust, tentokrát s mottem: „Řemeslo má zlaté dno“.
Zahájení v 9:15 hodin před Obecním úřadem, masopust pokračuje večer maškarním rejem v sále Temelínské
hospody od 20:00 hodin, vstup 100,-Kč, masky pochopitelně zdarma. Hraje 100-ka.
(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…
Zimní soutěžní přestávku tráví temelínské mládežnické týmy velmi aktivně. V rámci přípravy se tak, jako každým
rokem, účastní tradiční „Týnské zimní halové ligy“. A jak si po odehrání základní části vedou?
Mladší přípravka temelínského Slavoje se nezalekla silných soupeřů a patří jí po základní části osmá příčka z deseti
týmů. Na svém kontě má mimo jiné třeba i vítězství nad FK Meteor Tábor 6:1 nebo skalp FK Protivín 4:0.
Hráči starší přípravky obsadili po základní části páté místo z deseti a probojovali se tak do finálové skupiny. Zde je
čekají 15. února v prvním kole nadstavbové části FK Vodňany „A“, TJ Hradiště, TJ Dříteň a FK Protivín „A“.
Z temelínských mládežnických týmů si v turnaji nejlépe vedou mladší žáci, kteří po základní části skončili z deseti
družstev na třetím místě za prvním TJ LOKO Veselí nad Lužnicí a druhými Netolicemi. Do první části nadstavby, hrané
16. února, je doprovodí ještě FC Bechyně a FK Vodňany.
Muži TJ Slavoj Temelín/Olešník „B“ se v současné době připravují na sezonu v Protivíně na umělém trávníku.
(https://olympietyn.webnode.cz)

ZÁVĚREM… Do posledního letopočtu v tomto století, který má dvě dvojky a dvě nuly, Vám přejeme především
pevné zdraví, protože s ním už pak můžete všechno ostatní. Těší nás Vaše přízeň. Uvítáme jakékoliv materiály
vztahující se k Temelínu, které nám můžete předat osobně, po dohodě zanechat v Domovech KLAS, nebo zaslat
e-mailem. Děkujeme, že nás čtete. Najdete nás i na sociální síti facebook.
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.

