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Roziíždínoqi pořad Krasohled
Rozhovor s tnircem nového zábavného pořadu Františkem
Bol€šiř, v

Bolešinech televizé FILMpro na_
táčela pri,ni díly nového zábav_
ného pořadu lcasohled, do kte_
rého §i známý šumavský muzikant a bavič František stmad (m
snímku) bude zvát zajímavéhos_
ty. ,,V tomto projektu chceme
představovat zajímavélidi z řegionu, kteŤi něco dokázali." říká
ť,urce projektu.
l&|o vyílrdc zá}aYť D.lad

by
bylo báječné, hdyby někteři z

nich začali ménit své chování do
pozitivni polohy.
iltl.bl. ž. pro pllotrí přográí
liovdlo áhYl*+o t9.|.ě.í.l(.{lo
loHU tst ndnto Uyb]et ,,aG

- |.clb, lÉžl(rrd

Gott ]ttlv.l
.ř.9.. i|rBíťltahlevé llo.§.
IlistoŤicky pl,inim hostem

z€jeden !ýden bude
jealnomu ho§tu. Náš záměrje pre_

kapely mě napaaua myšlenka| Ja_
ká je to škoda" že na talrové akce
chodí brozně rnálo lidi, že raději
sedí doma u televize, v alutJnu.
když jsem s panem Kálbtou z televize FILMpro seděl u něho na
zalEadě a hodnotil natáčeni v Bolešinech a stav spolecnosti, který
tedv současnédoběje, takjsme se
shodli, že jednim z důvodújsou
média, že diváky, po§luchače,

ce

na přáni, Po w§toupení na.ší zentace třech

prattickv véřeinost nesetkává

panem Kálistou domluvili, že
moji myšlenku zkusíme lealizo_
vat. A jestliže mám domovskou

scénu v Bolešinech, tak kde jin_

de, než tam a tak jsme v pátek 31,
července 2015 s projektem

na světlo boži,
t(dtl t lsvlllí dlYá.N JU|dí

dly mv{a nořáú?

i'!šli

l?víí

Tento pořad odstaituje na podzim roku 2015 a diváci ho mohou
sledovat na obrazovkách televize

FILMpŤo. vysilání z Ktatoi,ska

naladíte nejen na kabe]ových te,
levizich, ale i po celé republice na
áPADďEsxi
376

mku

2015 a

ž čtiŤobcí do kon-

3l0 643, mbil 724 333

110

oo

(i@rce

stejný poóet do dub_

na 2016. Ta}že my bychom náš

nový pro8řam přerentovati v do,
bě, kdy se divá na tuto malou re
gioná,lní televizi 30 až 35 tisic di.
váků, což je něco úžásného,Hlav_
ně chceme, jak už bylo z pri,ního
večem patrné, pŤezentovat plu-

sy, klady, sefióznost, slušnost,
zcela odlišnou od negativ, po_
mluv, klevet. závisti. nenávisti.
podnážení a házení řilackli pod
nohy. Máme však obavy, že se
nám náš %áměr bude asi pŤosazovat velice těžko, prot@e celá
§polečnost je diky médiim nasta,
vená negati\4rě. To už mímal si]ně i bývalý prezident Havel jat(o

špatnou ná]adu, T\,rdim, že ni-

kdy se v Českérepublice ni}do po
stránce mateťiálni neměl ta}, ja_
ko v souča§nosti, ale nikdy, a mě
.je 66 let, si nepamatuj i, ž€ by byly
tak špatné mezilidské vztahy ja_
ko v současnédobě- proto §e sna,
žímenašim novým poŤadem ten,

onsehnal pm tuto obec penéz. Ale

to nejsou jen Bolešiny, to j§ou

da-tši vesnice slavošovice, Do-

9aaičky, Kroměždice, Pečetin a
Ujezdec. Dotláhnout pro obec sto

milionú? Před takovým člové
se ještě ve
svém vo]ném čase a}tivně věnu-

kem smekám a navic

je pě§továni kaktusů a drobná _
mu chovatelství. Myslím, že pG
víďáňí 3 ním bylo povedené. Pro

nebo ob€i

natura. Jde o živou muziku plnou emoci citu, procítěného zpé-

nebo tanečni, pěvecké soulory a
myslim si, že i lidem, kteři tam

on §e snažího skutbčně zplvat

in

kerý, když se zavŤou oči v sále, tak je tam skutečně slyšet mi_
stnrv hlas. Navlc Pepaje ke Kar_
1'1r,

lu Gottovi velmi pokomý. vemte
si, že x imitátoŤú, ať budou imi
tovat prezidenta zemana, nebo
naše známé osobnosti politické,
ho čikulhmiho života, tak je tam
z 99 pŤoceni snaia je zesměšnit,
anebo dělat na ně kŤitiku. To je u

Pepy Boudy úp]ně naopak. Druhým hostem byl Josef Jándrk, v

Bolešinech nikdy do roku

1997

nebyl žádný sport. Dnes se spoŤ_
tovci z Bolešin v námci Ťegionu
dostali do povedomi býTalého
okresu Klato\,y fotbalem. Hlai.ně
největši pťopagaci sportu u nich

udétaly dvamanšaítyfotbalu žen,
ieštétlnes ieden maií. Třetlm hostem byl Josef Eráná, vedouct mo_

uděIali, chtěli bychom
prezentovat i jejich kulttrrni ak-

cé pokud tam rnají muzitarrty.

budou a bude §e jejich pŤáce touto formou zveřejňovat, to dá úpl

ně jinou chuť do dalši práce.
zvláší přo umělecké soubory. Je

tady spou§ta malífu, zajimavých
§bóřatelů. Dokonce jsou v našem

regionu i léčitelé,ne podvodníci,
ale skutečně lidé. kteři néco dc kázali a zachnáni]i spoustě lidi život. Tak proč takové lidi nedat

veřejnosti na obdiv, aby \,},užívali toho, co ti lidé umí.

B{|ht t íto áb.vIý Dďaí
Bohah..|t .to l

da&ú rour. Y

n |líýd1.1í.tGh?
Bolešiny byly pilotnl, Zatim

náme roaiednanou zeleznou Ru_
du a Myslovice. Pbkud §e dohod_
neme na dalšírn postupu, chceme

získat pm létošníIok jednu obec
a v ni zajimavé lidi, spolky, mu_
delářského klubu v Bolešinech, zi}anty čijinékuttuřně pozitivni
jedince. Vše závisi na financich a
Tento klub jako iediný v západ
to stav změnit, Možná už jsme ních Čechách má vlastní zázemi,. hlavně, zda program chltí lidi a
předem prohiáti, neb moloch, má vlastni letiště pm modely, oni se o něj tJudou zqiimat. alebo
kteíým je prolezlá pomalu každá které třeba už dněs mají i rozměl se to skutďně epovede. I prl}
Ťodina. se asi našim ú§ilím ne_ kŤide] čtyři metly, v současné bŤa je bťa, ale ta mrzi, kdežto 1.ýpoúzí,ale myslim, že ten pokus , době jednou mčně pořádaji veli- ltŤa potěší a nemus1 to bíl jenom
§kutečně za to stoji, I kdybychom
ce atraktivni a dnes už na mezivýhŤa ve spoÉce. Je to yýhra v
pmhnáli a vešli do vědomí dva národní úrovni Den modeláiú. myšlení a chováni lidl a to kdyby
ceti pade§áti lidi, takje to úspéch. kde leto§ v čerÝenci bylo přes sto se nrám povedlo. talr to bv bv]a I.ý
Go |. cll.rn vaaelrc íovaln
modelú ze sedmi zemí Evropy, hŤa největši!.
haYndio $ohč*kéhopoř.úí?
což je úžasnéna takovoll malou
za roáovďdě&'e rbM sádliková

l o /o,
t

Bolešinech mají radost, že tam
přllétají čápi a dalšívěc, kterou
jsem maximálně kvitoval, ko}ik

slawějšího zpěváka Kařla C,otta.
Bouda nenapodobuje cotta, ale

á.

TÝDEMKYj Týdenů Domanrc]o, Tvdenit Nato6[a Týdenil sokolóVska Vy.há.i krdou stiedu, vYDÁvÁ VITAVA.IABE

ol cLslF 8UDÉJoV|CE Ic o]aDoosl

tel

byt skvělý mladý devětadvaceti-

Josef sommer zhodnotil prácl

letý Josef Bouda z Bučovic na pňště bychom opět ch€li v pŤG
Moravě. on je zailrnafý tlm, že 8ramu prezentovat zajímavé livěnov|ín vždy umí rlr3sným hlasem zplvat nei di, here něco v řegionu, městó

internetu, Měly by bězet čtyři samostatné dlly. Předpokláďáme,

všech 12 plsniček z cD s názvem
Vojna není kojná a pak jsme hrá-

nebo jen okŤajoÝě. Tak jsme se s

obce, Rekl tam i problémy, ktere
př€d obci §toji. Bylo úža§né,ja,I{ v

něj vzpomněli. A dokonce, a to

dospěté, Mohi jsem v Bolešinech

chalrrpa. Ale zprávy o tom, kde se
co povedlo, kde nějaký spolek vyhŤál hasič§kou soutěž, § tim se

leli, zasmái a aby odcházeli s
řadu samotného, ale aby v nich
zústa] delší dobu. Aby si rádi na

vzniklo ochotnické divadlo pro

čtenáře informují blal'lrě nega_
ti\Ťě, o neštéstich, Ťodinných
trasédiích. soudech. hádkách
čelných představitelů §tátu, kdo
koho zabil, kde komu lThořéIa

Bokalll-

hezkým pocitem, který v nich nebude jenom po dobu \Tsíláni po-

Myštenka mě napadla po té, co
jsem v Bolešinech, diky panu staro§tovi, zastupitelúm i Hiteti zŠ
mohl udělat dvě akce) pri,ní bylo
založenídět§kého ochotnického
divadla při škole a rok poté

li

vému pobavení, My bychom
chtěli, aby se tidé jednak zamys-

l(ra.ohl.d?

pely), kde 150lidí wtvořilo nád_
hemou atmosféru, PŤehnáli jsme

i,iT*HhŤ,lŤ í"lŤ$lilj'#f. .

vil velice procítěně. Byl báečný,
Jednak ie cíteň dostat lidi z je_ emocionani, prožival to a tako_
jich b}l1i anebo od nekonďných.
vých sřdcaŤ,i by spolky v celé renic neříkaj ícíchteleviznich se, publice potřebovaly co neivic.
riáú, ve kterých zase j€nom př€.
Čůřť|lrh.6t .n vďú. nov..
vládá ne8ace k nořmálnímu ži- ho zár.Y!ého Pďaút W tl.roda

kultumim domě v

pokřtit i prvni cD skupinv o&
ŠIIKAloblibené šDmáv§ké kA.
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