nezávislý informační občasník

ÚVODEM… A máme tady okurkovou sezónu. Co to taková okurková sezóna vůbec je? Internetová encyklopedie
(Wikipedie) tvrdí, že okurková sezóna (polsky sezon ogórkowy, anglicky silly season 'hloupé období',
německy Sommerloch 'letní díra' nebo Sauregurkenzeit ' čas kyselých okurek') je vžité označení pro letní období, kdy
se děje minimum událostí, které by byly mediálně významné. Ano, mohli bychom s jistým úspěchem psát o
nouzovém přistání UFO na cestě k Temelínci, o záhadných kruzích v obilí na Štochovici či spoře oděných světových
celebritách koupajících se v Panském rybníku. My se však pokusíme zůstat objektivní a připomeneme si raději oslavy
80 let od založení SK Slavoj Temelín, které se konaly 2.7 na místním hřišti.
I když pohled na oblohu sliboval vše možné, vyjma slunečného počasí, bylo ve 13 hodin vše připraveno na zahájení
oslav. Skákací hrad pro děti, občerstvení, velký stan se stoly a lavicemi, stánek s reklamními předměty i s ještě tiskem
vonící publikací o historii místního klubu od PhDr.
Jana Bartušky, ale nejpřipravenějšími byli
nejmladší temelínští fotbalisté, kteří celé
odpoledne zahájili modelovým utkáním. Tento
zápas našich nejmenších nadějí si v ničem nezadal
s ostrým soutěžním utkáním a obětavost a
nasazení bylo po zásluze odměněno potleskem
zaplněné tribuny a následně po zápase i sladkou
odměnou. Následoval zápas starší přípravky proti
mužstvu (vlastně bychom měli napsat „ženstvu“)
vlastních maminek. Místy tak docházelo k
ryze rodinným soubojům, které se ale i zde, přes
nespornou oboustrannou touhu po vítězství, nesly
zcela v duchu fair play. Třešničkou na dortu byla
pak pozápasová exekuce pokutových kopů, kde
maminky svojí vytříbenou kopací technikou
zaskočily moderujícího předsedu TJ Slavoj Temelín
Miloslava Beránka natolik, že začal s úsměvem a nadsázkou uvažovat o zřízení ženského týmu. Další souboj na
trávníku pak svedli proti sobě družstva Slavoje Temelín a Š+H Temelín,
což by se dalo označit jako místní a prestižní derby, které hráči rozhodně
neodchodili. V posledním zápase odpoledne změřili síly starší páni
Slavoje Temelín s hvězdami nabitou Kozlovnou Ládi Vízka. Na temelínský
pažit tak vyběhli mimo jiné například Ivan Hašek, Günter Bittengel,
Rudolf Otepka, nechyběl samozřejmě Ladislav Vízek ani drtivá ofenzivní
smršť v podobě aktivních hokejistů z NHL, Jiřího Hudlera a Davida
Pastrňáka. Bývalí reprezentační a ligoví fotbalisté ukázali, že ze svého
umění nic nezapomněli, hokejisté, že jim to bez hole a bruslí zas až tak
nevadí a hráči Temelína, že se nebojí velkých jmen a hrát lze proti
každému. A to zcela zaplněná tribuna dokázala nejednou odměnit
bouřlivým potleskem. Během zápasu i po něm členové týmu Kozlovny
pak ochotně vyhověli každé žádosti o společnou fotografii či rozhovor.

Nahoře zleva:
Miloslav
Beránek,
Miloslav Hasil,
Dan Sládek, …..
,Pavel Melounek,
, Vladimír Hruška
(Bohemians
Praha), Václav
Havlíček, Michal
Jaroš, Miroslav
Hrdina, Petr
Burian, Günter
Bittengel (Dukla
Praha), Milan
Vízek (Teplice),
Jiří Koudelka,
Roman
Janoušek, Zdeněk Peclinovský (oba Slavia Praha), Ivan Hašek (Sparta Praha), František Parýzek, Karel Tůma, Jiří Hasil, Dole zleva: Rudolf Otepka
(Dynamo Č.B.), Petr Heděnec, David Zoubek (Bohemians Praha), Jiří Hudler (NHL-Florida Panthers), Ladislav Vízek (Dukla Praha), Jan Slepička,
David Pastrňák (NHL-Boston Bruins), Pavel Hasil, Luboš Urban (Dynamo Č.B.), Vízek junior , Václav Hornát, Pavel Novotn ý

POZVÁNKA…
Každý pátek po dobu prázdnin se v prostorách Dvorce promítá kino, 22.7 film Páni kluci, další budou upřesněny.
27.7 výlet do Strakonic, prohlídka hradu, indiánská výstava, sraz 6.45 hod., bus zastávka Temelín (Klas)
3.8 pěší turistika okolo Lužnice, sraz 8.00 hod., bus zastávka Temelín (Klas)
10.8 výlet na „Onen svět“, sraz v 9.00 ve Dvorci v Temelíně
15.8 – 19.8 stanový tábor pro děti na koupališti (Klas)
24.8 prohlídka tvrze Býšov, sraz 8.00 hod., bus zastávka Temelín (Klas)
SPORT…
Od nové sezóny bude hrát A tým mužů pod názvem Olešník B/Temelín . Toto opatření navazuje na již trvající
spolupráci, v níž Temelín vystupoval jako farma mužstva Olešníku hrající krajský přebor. Jelikož od nové sezóny
legislativa fotbalové asociace toto neumožňuje, rozhodlo se vedení Slavoje společně se zástupci Olešníku o
přeregistrování hráčů mužů pod hlavičku Olešníku. Z toho plyne, že Temelín bude v příští sezóně hrát pod názvem
Olešník B/Temelín a hrát se bude samozřejmě v Temelíně. Tento vztah je opatřen smlouvou, která zajišťuje právo na
případné navrácení hráčů a soutěžních práv zpět na Temelín. Družstva mládeže zůstávají pod hlavičkou a názvem TJ
Slavoj Temelín.
Z HISTORIE…
Vzpomínáte, na co jsme se minule ptali? No ano, výborně…, byl to rok 1934 a třeba hokej či házená. Že nevíte, o
čem píšeme? Inu, tak se podívejte do našeho předchozího vydání nebo ještě lépe, přečtěte si knihu 80 let SK Slavoj
Temelín. Dnes se ptáme, která česká historická osobnost ve svém díle poukazuje na to, že v Temelíně působí
kouzelník (kúzedlník)?
ZÁVĚREM…
Dnes to bylo velmi fotbalové číslo, nicméně nadále 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. 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

