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75 let od tragického úmrtí stíhacího pilota
Oldřicha Kestlera
7. 4. 2016 uplyne 75 let od tragického úmrtí rodáka z Čižic a štěnovického
občana, přímého účastníka bojů druhé světové války v Polsku, ve Francii a
v Bitvě o Británii – stíhacího pilota v britské RAF četaře Oldřicha
Kestlera, plukovníka „in memoriam“, který hájil čest naší republiky nejen
spolu s ostatními příslušníky československého zahraničního letectva.
pokračování na straně 2

strana 1

K uctění památky Oldřicha Kestlera se bude konat, pod
záštitou štěnovického obecního úřadu, 9. 4. 2016 v dopoledních
hodinách u místního pomníku padlých vzpomínková akce, jež bude
pokračovat v odpoledních hodinách přednáškovým pásmem v aule ZŠ
Štěnovice:
- ČS legie – kolébka vzdušných
sil našeho státu
- Oldřich Kestler – osud a
životní cesta
- Bitva o Británii

Účast na nadcházející vzpomínkové akci již přislíbili
Československá obec legionářská – jednota Plzeň, Evropské vojenské
vzdělávací a rekreační centrum Air maršála RAF Karla Janouška se svým
představitelem Jiřím Stanislavem a dalšími hosty. V současné chvíli se
dojednávají podmínky podpory s jihlavským „CZECH SPITFIRE CLUB“,
organizací „Free Czechoslovak Air Force“ z Velké Británie a se složkami
Armády České republiky. Organizátoři průběžně oslovují další subjekty
s návazností na vojenské tradice a veteránské spolky.
Podrobnější informace a časový harmonogram akce budou
k dispozici v průběhu měsíce března na webových stránkách obce a
obecních vývěskách.
O pohnutém osudu Oldřicha Kestlera i jeho rodiny a o jeho
putování válečnou Evropou se čtenáři Štěnovických listů mohli seznámit
již u příležitosti 70. výročí konce druhé světové války v loňském roce.
Publikované články zaujaly štěnovickou i odbornou veřejnost a díky tomu
se podařilo dopátrat další zajímavé informace.
autor: Ing. Kamil Kosnar, zastupitel obce a Martin Marek
zdroj fotografie 2: Muzeum polského letectví v Krakově
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UPOZORNĚNÍ:
Parkování návštěvníků areálu základní školy
Od nového roku je návštěvníkům velké i malé tělocvičny povolen vjezd do
areálu základní školy, kde mohou návštěvníci zaparkovat svá vozidla.
Návštěvníci malé tělocvičny mohou využít prostor v areálu (vjezd z ulice
Liliová), návštěvníci velké tělocvičny mohou pro parkování využít prostor
v areálu mezi velkou tělocvičnou a hlavní velkou budovou školy (vjezd
z ulice K Lomu).

Daňové přiznání
Nevíte si rady s vyplněním daňového přiznání, potřebujete podat daňové
přiznání? Zaměstnankyně Finančního úřadu pro Plzeňský kraj, Územní
pracoviště v Přešticích, Vám budou opět nápomocny v zasedací místnosti
Obecního úřadu Štěnovice ve středu 9. března 2016 od 13 do 18 hod.

Výše nájemného za pronájem sálu Lidového domu
24. 2. 2016 schválilo zastupitelstvo obce podmínky pronájmu sálu
Lidového domu v tomto znění:
1) Neziskové organizace – spolky se sídlem v obci uhradí za
pronájem sálu LD pouze spotřebu energií (elektřina, plyn), 2) Neziskové
organizace – spolky se sídlem mimo obec a fyzické osoby s trvalým
pobytem v obci uhradí nájemné ve výši 500 Kč a spotřebu energií
(elektřina, plyn), 3) Právnické osoby – firmy se sídlem v obci uhradí
nájemné ve výši 1.000 Kč a spotřebu energií (elektřina, plyn), 4) Akce
s komerčním využitím (tj. prodej), uhradí nájemné ve výši 1.500 Kč a
spotřebu energií (elektřina, plyn), před zahájením akce s komerčním
využitím složí organizátor zálohu ve výši 5.000 Kč.
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V březnu jubilea oslaví
Jaroslav Trojan, Příčná
Božena Taflíková, Na Šancích
Marie Lauberová, Dobřanská
Libuše Prokešová, Na Šancích
Jaroslava Benedová, Čižická
Marie Kašparová, Ke Cvičišti
Jana Marešková, Buková
Blažena Kunová, Čižická
Zdenka Černá, Buková
Václav Novák, Luční
Marie Grebeňová, Jetelová
Miloslav Švantner, Modřínová
Jaroslav Skala, K Hájovně
Vojtěch Rádl, V Potocích
Libuše Kastnerová, Skalní
Vladimír Tomášek, Losinská
Růžena Maříková, Čižická
Jana Kučerová, Buková
Jaroslav Chouň, Čižická
Emilie Marková, Losinská

(jp)

Z kultury:
Zájezd seniorů
Celodenní zájezd našich seniorů je naplánován na sobotu 14. května.
Letošním cílem budou jižní Čechy. Rádi bychom navštívili Tábor a
Bechyni. Fotogenické jižní Čechy nabízejí více hezkých míst. Podél
Lužnice putovali poutníci a kupci od pradávna.
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Jak dokládají četné archeologické nálezy, tato místa byla osídlena již ve
starověku. Město Tábor je spojeno nejen s husitskou dobou (1420 - 1452),
ale je známé také krásným centrem s nedalekým padesáti hektarovým
Jordánem. Dnešní jméno města pochází buď od pojmenování vojenského
ležení, nebo biblické hory v Izraeli. Nedaleká starobylá Bechyně upoutává
vysokým zámeckým ostrohem, kde byste již v 9. století narazili na
slovanské hradiště. Podrobný program bude zveřejněn v dubnu.
Přihlášky: albrechtjiri7@gmail.com, schránka Čižická 458
(Prosím, nechávejte na sebe při přihlášce kontakt.)
autor: MUDr. Jiří Albrecht,
předseda kulturní komise
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V sobotu 5. března 2016 se od 18:30 v sále Lidového domu uskuteční
již tradiční oslava Mezinárodního dne žen.
V neděli 6. března 2016 jsou děti i veřejnost zvány na Velikonoční
vyrábění. Odpoledne plné tvořivosti bude připraveno od 14 do 17
hodin v sále Lidového domu.

Ze základní školy ve Štěnovicích:
Divadlo a základní škola
Vše začalo soutěží pro školní družinu, kterou připravili žáci 8. B. Nejdříve
jsme chtěli podpořit námi vyrobenou a spravovanou bezplatnou
"knihovničku", která má sloužit hlavně dojíždějícím dětem, které si mohou
čekání na školu zkrátit čtením dobré knihy, ale také všem ostatním
zájemcům, mezi něž patří i žáci ve školní družině. Jenže háček byl v tom,
že to jsou i žáci z první třídy a ti ještě na konci října moc číst neumí. Ale i
takovou překážku jsme snadno překonali. Připravili jsme hádanky z
večerníčků a známých pohádek, které se dětem líbily a pak přišel nápad co takhle zahrát celou pohádku? A to byl začátek! Pod vedením paní
učitelky Hubačové a Trykarové jsme se sešli na první schůzce divadelního
kroužku. Odbornou pomoc nám nabídl pan Kroupar - herec Divadla Alfa a
dodal nám první scénář - Pohádku o Sněhurce. Začátky byly dost těžké,
vyjádřit emoce - to byl velký oříšek, možná větší než naučit se text, ale čas
nás tlačil, neboť první vystoupení bylo již 17. 12. 2015. Tak jsme zkoušeli
každý týden odpoledne a dokonce i ráno před vyučováním. A vyplatilo se!
Připravili jsme si kostýmy, s kulisami nám pomohla paní učitelka Bradová.
Vystoupení pro ŠD i druhý den pro žáky 1. stupně se všem moc líbilo.
Neuveřejňovali jsme žádné fotografie a těšili jsme se, jak se představení
bude líbit našim rodičům a veřejnosti. Vystoupení jsme naplánovali na
poslední den před pololetními prázdninami a překvapila nás velká účast
veřejnosti.
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Je pravda, že přes Vánoce jsme text trochu pozapomněli (někteří i víc než
trochu), ale zkoušením jsme se dostali zase do tempa. Nervozita před
vystoupením byla velká, ale stálo to za to a podle ohlasů diváků se naše
představení líbilo. Takže máme zase před představením, určitě dáme vědět,
až budeme mít nazkoušený další kus.
autor: Žáci divadelního kroužku

Navštívili jsme pravěk!
Celý minulý týden jsme byli na návštěvě v pravěku. První den nás
zajímalo, jak se v tehdejších dobách bydlelo. Zjistili jsme, jaké materiály
byly používány na stavbu příbytku, i které oblasti na našem území byly
osídlené pravěkými lidmi. V závěru dne jsme si vyzkoušeli tvořit rytmické
melodie za pomoci úderů, tleskání, klepání…V úterý se z nás stali pravěcí
umělci a tvořili jsme vlastní jeskynní malby. Inspirovali jsme se
dochovanými malbami z pravěku či ukázkami z knihy Lovci mamutů, ze
které jsme každý den měli připravené úkoly. Střed týdne se věnoval lovu.
Dozvěděli jsme se, jak náročné bylo získání potravy, spočítali jsme si,
kolik vážil a měřil mamut, a jak těžké bylo jeho ulovení. Na konci dne
jsme pak zkoušeli, jak se asi pravěcí lidé domlouvali beze slov. Předávali
jsme své "tlupě" varování před nebezpečím, informovali je o chyceném
mamutovi apod.
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Na čtvrtek jsme se těšili asi nejvíce, protože bylo před námi téma
první zbraně a nástroje. Nejprve jsme si je jen vyhledávali a kreslili, ale
poté jsme si každý vyrobili i svou sekeru. V posledním dni jsme ukázali, že
si z pravěku pamatujeme velké množství informací. A abychom si vše lépe
představili, pustili jsme si film Cesta do pravěku. Celý týden se nám velice
vydařil. Moc za to děkujeme i rodičům, kteří nám s tím doma pomáhali.
autor: Mgr. Kateřina Šobrová
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Z mateřské školy ve Štěnovicích:
Den otevřených dveří dne 11. 3. 2016 a zápis do mateřské školy
ve Štěnovicích dne 8. 4. 2016
Zveme všechny zájemce na Den otevřených dveří v mateřské škole ve
Štěnovicích, který se bude konat v pátek 11. března 2016 od 6:00 do
10:00 hodin a od 14:45 do 16:00 hodin v ulici K lomu 343, i
v odloučeném pracovišti naší školy v základní škole ve třídě Liščat.
Předpokládáme, že jako v předchozích letech tohoto pátečního dne pro
veřejnost využije hlavně řada rodičů s budoucími „školáčky“. S dětmi si
společně projdou třídy, prohlédnou si jejich vybavení, mohou vidět práce
dětí a celkově vnímat školkovskou atmosféru.
strana 9

Nejspokojenějšími účastníky těchto neformálních setkání v budově školky
bývají právě děti samotné, které si během prohlídky tříd nejen pohrají
s nejrůznějšími stavebnicemi, autíčky, panenkami nebo zvířátky, ale často
si též rychle najdou nové kamarády, se kterými se za nějaký čas ve školce
znovu setkají. Rodiče i prarodiče se mohou u třídních učitelek krátce
informovat o podrobnostech ohledně přihlášení dětí do školky či následné
docházky. V tento den bude možné si písemně domluvit nejvhodnější čas
příchodu k Zápisu do mateřské školy, popř. bude následně možné si jej od
14. 3. objednat e-mailem. Aktuální volné termíny budou od téhož data k
dispozici na webových stránkách školky: www.skolkastenovice.com Při
dni otevřených dveří od 10:00 do 11:30 hodin je možnost setkání s
vedením mateřské školy v kanceláři ředitelky školy a dozvědět se i
podrobnější informace o školce. Samotný Zápis do mateřské školy ve
Štěnovicích pro školní rok 2016/2017 se uskuteční dne 8. 4. 2016 od 8:00
do 12:00 hodin a od 14:00 do 18:00 hodin.
V souvislosti se Dnem otevřených dveří v mateřské škole ve
Štěnovicích chceme zdůraznit, že tato akce je pro mateřskou školu díky
pohybu mnoha lidí po budově organizačně velice náročná. Řada jiných
školek z důvodu zajištění bezpečnosti všech zcela od dnů otevřených dveří
upouští. Informace o příslušné škole se tak k rodičům dostávají ne z „ první
ruky“ na základě vlastních zkušeností a osobních setkávání, ale pouze
prostřednictvím uveřejněných informací na internetu. Žádáme proto
všechny návštěvníky, aby chápali, že škola musela přijmout určitá
prostorová a organizační opatření tak, aby přehled o cizích osobách
v našem objektu byl o dni otevřených dveří více kontrolován a komfort
dětí pobývajících v mateřské škole maximálně zabezpečen. Připomínáme
též, že návštěva školy není pro nové rodiče vstupem do diskusního klubu
s ostatními rodiči a necháním svého dítěte bez náležitého dohledu. Rodič
zde má roli průvodce svého dítěte v neznámém prostředí a pomocníka při
seznamování s ostatními dětmi.
Věříme, že Den otevřených dveří v mateřské škole ve Štěnovicích
proběhne k plné spokojenosti celé veřejnosti i zaměstnanců mateřské
školy.
autor: Mgr. Jitka Adamová,
ředitelka mateřské školy
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Divadelní představení v Mateřské škole Štěnovice
Oblast sociálně – kulturní je při práci s dětmi aktuální po celý rok. Snažíme
se podporovat pravidla společenského soužití, spoluvytvářet sociokulturní
prostředí, vytvářet povědomí o mezilidských morálních hodnotách,
seznamovat se světem lidí, kultury, umění, vytvářet pozitivní vztahy ke
kultuře a umění aj. Dramatická výchova a divadelní představení jsou nám
při vzdělávání dětí zdrojem motivace, inspirace, výchovným působením,
možností realizace a řešení. Zatímco dramatická výchova probíhá více
v kolektivech třídy, samotná divadelní představení jsou záležitostí více
externí. Velice rádi s dětmi navštěvujeme divadlo Alfa, kde mimo
samotného představení, které je vždy oslňující, (námět, herci, rekvizity,
efekty, aj.) děti vnímají atmosféru a klima divadla (i samotná cesta je pro
děti zážitkem). Za divadlem jsme též vycestovali do Nebílov, Přeštic nebo
třeba do Lidového domu ve Štěnovicích.
Téměř každý měsíc (někdy i častěji) přijíždí divadlo za námi do
školky. A pravda je, že častokrát kvalita představení není o nic chudší než
v samotné budově divadla. Herci hrají v kostýmech, vozí s sebou loutky,
marionety a nejrůznější rekvizity z nejrůznějších materiálů. Téměř vždy se
snaží do představení děti zapojit a maximálně je zaujmout, nadchnout a
leckdy i poučit. Ve školce pak máme možnost plnit denní plán a ještě se
obohatit o kulturní zážitek (výhodou jsou ceny za představení bez
dopravy).
autor Bc. Lucie Miškovičová
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Sportovní střípky:
Národní házená:
Nábor do mládežnických družstev stále probíhá
Zimní měsíce využívá náš oddíl k přípravě na jarní kola oblastního
přeboru. Konec sportovního roku jsme zhodnotili na výroční valné
hromadě oddílu, která proběhla 30. ledna v Lidovém domě ve Štěnovicích.
Schůze se zúčastnili i zástupci obce a ostatních sportovních spolků
Štěnovic. Program VVH zahrnoval činnost jednotlivých družstev i finanční
zprávu oddílu.
V současné době probíhají tréninky přípravky každý čtvrtek od
17:00h. Starší žáci zahajují přípravu na jarní kolo soutěže v neděli 28.
února od 9:30h. Zimní pauzu má družstvo starších žaček a družstvo žen.
Trénovat však začnou v nejbližší době, jelikož začátkem dubna odehrají
první zápas jarní části oblastního přeboru.
Spolu se zimní přípravou stále probíhá nábor do mládežnických
družstev, kde uvítáme všechny děti od věku 5 let. Kontaktovat nás můžete
na probíhajících trénincích jednotlivých družstev, případně nás neváhejte
kontaktovat – Kulová Veronika: 723 392 413, Bradová Lucie: 724 513 366
Zároveň zveme všechny děti i dospělé na
každoroční MAŠKARNÍ BÁL, který proběhne
19. března v Lidovém domě ve Štěnovicích. Dětský
“candrbálek“ začne ve 14:00h a zahraje skupina Asfalt.
Jako každý rok jsou připravené soutěže, tombola a
sladkosti. Pro dospělé začíná maškarní ples od 21:00h za
hudebního doprovodu skupiny EGES.

autor: Veronika Kulová, předsedkyně oddílu
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ROZPIS ZÁPASŮ – OP ŽEN, jarní část sezony 2015/2016
12. kolo NE 3.4.2016
Štěnovice-Nezvěstice 10,30

13. kolo NE 10.4.2016
Božkov-Štěnovice 14,00

14. kolo NE 17.4.2016
Štěnovice-Vřeskovice 10,30

15. kolo SO 23.4.2016
Přeštice B-Štěnovice 13,00

16. kolo NE 24.4.2016
Štěnovice-Dobřív 10,30

18. kolo SO 15.5.2015
Chudenice-Štěnovice 13,00

18. kolo SO 15.5.2015
Chudenice-Štěnovice 13,00

20. kolo NE 29.5.2016
Blovice B-Štěnovice 13,00

21. kolo NE 5.6.2016
Štěnovice-Ejpovice 10,30

22. kolo NE 12.6.2016
Stupno-Štěnovice 09,30

STARŠÍ ŽÁCI

12. kolo 10.4.2016
Štěnovice – Litice 09,00

14. kolo 23.4.2016
Štěnovice –Vřeskovice 9,00

15. kolo neděle 24.4.2016
Přeštice - Štěnovice

16. kolo 30.4. - 1.5.2016
Štěnovice –Nezvěstice 9,00

17. kolo 15.5.2016
Štěnovice - Ejpovice 9,00

19. kolo neděle 22.5.2016
Štěnovice -Plzeň-Újezd 9,00

20. kolo 28.5. 2016
Nýřany - Štěnovice

22. kolo 11.6. - 12.6.2016
Všenice -Štěnovice
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Fotbal:

Zimní dřina ponese své ovoce, věří fotbalisté. S kádrem mužů
zahýbaly tři změny
Tým mužů absolvoval během února čtyřdenní soustředění v Soběšicích u
Sušice. Soustředění se zúčastnilo celkem 15 hráčů + trenér Kamil Lodr.
Všichni poctivě zapracovali na rozvoji své fyzické kondice během
dvoufázových tréninků, takže pevně věříme, že tým bude na jarní část
sezóny dostatečně fyzicky připraven.
V týmu mužů dochází před jarní sezónou k celkem třem změnám.
Do týmu se vrátil Ondra Hucl z hostování v Žákavé, naopak na hostování
právě do Žákavé míří na půl roku Pavel Volf. Jirka Knížek se rozhodl
během zimní přestávky ukončit svoji fotbalovou kariéru.
Koncem března začíná mistrovská sezóna A-týmu mužů, během
dubna pak zahájí jarní část sezóny všechny ostatní týmy (starší přípravka,
starší žáci a garda). Muži zajíždějí k prvnímu utkání na horkou půdu do
nedalekého Starého Plzence, a to v sobotu 26. března. Náš tým domácí
fanoušci uvidí poprvé doma v sobotu 2. dubna, kdy k nám zavítá tým
Starého Smolivce. Všichni fanoušci jsou srdečně zváni.
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Společné foto před hotelem (horní řada zleva: Boček Mil., Hucl, Stuchl, Will, Krásný,
Hostačný, trenér Lodr, Papež; dolní řada zleva: Fabián, Jůza, Boček Mich., Barnáš, Belan;
na fotce chybí z účastníků soustředění: Fremr, Dolejší a Lodl)

Tým v plném tréninkovém nasazení.
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MUŽI – ROZLOSOVÁNÍ JARO 2016

14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo

Sobota 26.3. od 15:00
Sobota 2.4. od 16:00
Sobota 9.4. od 16:30
Sobota 16.4. od 17:00

18. kolo
19. kolo

Sobota 23.4. od 16:00
Sobota 30.4. od 17:00

20. kolo

Sobota 7.5. od 16:00

21. kolo
22. kolo
23. kolo

Neděle 15.5. od 16:00
Sobota 21.5. od 16:00
Sobota 28.5. od 17:00

24. kolo
25. kolo
26. kolo

Sobota 4.6. od 16:00
Neděle 12.6. od 10:15
Sobota 18.6. od 16:00

SK Starý Plzenec - TJ Sokol Štěnovice
TJ Sokol Štěnovice - TJ Starý Smolivec
TJ Sokol Měčín - TJ Sokol Štěnovice
TJ Haas Chanovice - TJ Sokol Štěnovice
TJ Sokol Štěnovice - TJ Sokol Spálené
Poříčí
TJ T. Dlouhá Ves - TJ Sokol Štěnovice
TJ Sokol Štěnovice - TJ Svatobor
Hrádek
SK Kovodružstvo Strážov - TJ Sokol
Štěnovice
TJ Sokol Štěnovice - FK Žákava
TJ Sokol Merklín - TJ Sokol Štěnovice
TJ Sokol Štěnovice - TJ Keramika
Chlumčany
TJ Přeštice B - TJ Sokol Štěnovice
TJ Sokol Štěnovice - TJ Sokol Losiná

Rozlosování všech ostatních kategorií bude zveřejněno v dubnovém vydání
Štěnovických listů.
autor: Petr Lodl, předseda oddílu
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Volně pobíhající psi mohou v lese napáchat velké škody
Přestože místní lesy již nepůsobí jako les, ale spíše jako park, snažte se
dodržovat jistá pravidla. Vyrazíte-li do přírody, respektujte ji. V poslední
době totiž přibývá případů volně pobíhajících psů po lese. Vím, že psi mají
rádi volnost, mnozí z Vás si jistě také řeknou, že malý pes by nikomu a
ničemu neublížil… Ovšem ať je malý nebo velký, pořád je to šelma, která
může napáchat nemalé škody. S automobilem se řidič - jak známo - také
nemůže pohybovat, kde se mu zamane – ani po polních a lesních cestách.
Stejně tak ze zákona nesmíte do lesa s volně pobíhajícím psem. Zákon
o myslivosti přímo ukládá, že v prostoru honitby, což znamená většinou
mimo intravilán obce, musí být pes pod vlivem vůdce, tj. svého pána. Řada
soudních judikátů následně stanovila, že pod vlivem vůdce je pes pouze na
vodítku. Rozhodnutí soudů bylo podloženo mnoha znaleckými posudky
soudních znalců. Vždyť příroda je od jara do podzimu plná mláďat a
i volně žijící živočichové mají právo na svůj klid.
autor: Jiří Knížek,
adept Mysliveckého sdružení Štěnovice

Hasičské okénko:
Tradiční hasičský ples se těšil hojné účasti
V sobotu 20. února 2016 se konal v sále Lidového domu Hasičský ples. Tuto
společenskou akci navštívilo 158 platících lidí. Jako vždy byla pro návštěvníky
připravena bohatá tombola, která letos čítala 200 cen. Na základě ohlasů
hodnotíme tento ples jako velice vydařenou akci. I proto bychom chtěli poděkovat
všem, kteří na ples přišli a dále těm, kteří se na pořádání plesu podíleli.
Poděkování patří také osvědčené kapele Vrchovanka z Mrákova, všem
sponzorům a občanům, kteří nás podpořili o týden dříve při zvaní.
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V minulém příspěvku jsme zmínili vytopení části hasičské zbrojnice.
Pojišťovna vyčíslila škodu částkou nad čtyřicet tisíc korun. Z této částky bude
uhrazen nový rozvod elektrické energie, bude opravena podlaha a strop v malé
klubovně.
V uplynulých 14 dnech byly ve zbrojnici nainstalovány nové šatní
skříňky, ve kterých mají členové výjezdové jednotky ochranné obleky, přilby,
boty atd. Ty staré byly nabídnuty okolním sborům. Zájem o ně projevili kolegové
ze Štěnovického Borku.
Během měsíce března zažádá Obecní úřad o dotaci na vybavení
výjezdové jednotky. Dotační titul vypisuje Krajský úřad Plzeňského kraje ve
spolupráci s Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje. Žádost je již
připravena a obsahuje požadavek na finanční příspěvek na obměnu starých a
nevyhovujících zásahových oděvů a bot. Maximální částka, kterou můžeme
získat, je 60 000 Kč.
autor: SDH Štěnovice

Část tomboly letošního hasičského bálu.
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Zápisky z cest štěnovického cestovatele:
Filipíny – Putování po ostrovech Negros, Cebu, Panglao a Lapu
Lapu, 2. část
Minulý měsíc jsem psal o putování po Filipínách, avšak dlouhé putování bylo tak
plné zážitků, že jsem jej raději rozdělil a nyní přidávám druhou část.
V předchozím díle jste četli o hlavním městě Manile na ostrově Luzon, o krásných
bílých plážích na ostrově Boracay, o setkání s korejským misionářem na ostrově
Panay. Nyní nás čekají další ostrovy, zajímavá seznámení s domorodci a
dobrodružné příběhy. Posaďte se a pojďte si v klidu číst o dalších zážitcích...
Po dlouhé a divoké plavbě jsme připluli na ostrov Negros, ubytovali se v místním
hotelu a ráno vyšli s krosnami opět do ulic. Jelikož byla neděle, rozhodli jsme se
zavítat do kostela. Filipínci jsou pověstní svou vírou, většina z nich jsou aktivní
křesťané a jejích víra se objevuje i na nápisech aut. Běžně si zde domorodci píší
na zadní část auta velké slogany, jako jsou: „Ježíš je živý, Bůh je láska či V Ježíši
je pravda.“ Nemáme mapu města, ale rozhodli jsme se najít kostel po hlase.
Místní kostely jsou plné nahlas zpívajících lidí, radosti a veselí. Netrvá nám tedy
dlouho a jsme mezi nimi. Ochotně dostáváme anglickou Bibli, během chvíle je
celá bohoslužba včetně kázání filipínsko-anglická. Úžasné to přivítání. Po
bohoslužbě se s námi dávají do řeči místní křesťané a pastor nás odpoledne veze
na autobusové nádraží. Naše cesta je totiž jednoduchá – musíme se dostat do
města Kabankalan, což je asi 3 hodiny jízdy autobusem. Na okraji tohoto města,
téměř v pralese, se nachází Záchranná stanice Talarak, kde český zoolog Pavel
Hospodářský zachraňuje vysoce ohrožený druh ptáka – zoborožce s názvem
Talarak. Tento český zoolog spolupracuje s Plzeňskou ZOO a kontakt na něj jsem
dostal právě tam. Po dlouhé cestě autobusem přijíždíme do Kabankalanu,
dostáváme SMS, že máme asi 30 minut čekat. Asi po 45 minutách přijíždí malý
pick-up s vysmátým Čechem Pavlem. Je příjemné potkat na druhé straně
zeměkoule Čecha, navíc s tak velkou vazbou na Plzeň a Plzeňskou ZOO. Pavel
má podobné pocity – je rád, že vidí Čechy. Dostáváme od Pavla výbornou
filipínskou večeři a nabídku na nocleh na jednu noc v jeho skromném příbytku na
okraji pralesa. Pavel nás provází celou záchrannou stanicí. Manželce se nejvíce
líbí papoušci Kakadu, které Pavel ve velkém chová a prodává, aby uživil sebe a
stanici.
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Dostáváme se do místnosti s líhní, kde nám Pavel nejprve ukazuje vajíčka, poté
třídenní papoušky Kakadu a nakonec má žena možnost pohladit si velké
papoušky. Je to úžasný zážitek! Pavel nás potom bere do své druhé záchranné
stanice, kde se stará o téměř vyhynulý druh prasete Visajánského.
Po několika společných pivech a konverzaci v češtině jdeme spát. Bohužel
v džungli je vysoká vlhkost a náš skromný příbytek bez klimatizace nám nedává
spát. Jsme čerstvě osprchovaní, ale během 20 minut opět plní potu – noční teplota
neklesá pod 27°C (přes den bylo 37°C).

Další den putujeme dál, dáváme si na záda 13 kg těžké krosny a vyrážíme
k přístavu – musíme přeplout na další ostrov s názvem Bohol, z něj pak taxíkem
přes most na ostrov Panglao. Celá cesta nám zabrala asi 5 hodin. V taxíku
obvykle říkáme, že chceme levné ubytování poblíž moře.
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Tentokrát jsme měli štěstí, taxikář nás dopravil na opravdu luxusní hotel
s bazénem určený pro místní domorodce – cena tedy byla v přepočtu 500 Kč za
pokoj pro dvě osoby – pro Filipínce je toto opravdu velmi vysoká částka. Filipíny
patří mezi nejchudší země Jihovýchodní Asie. Ubytování je skvělé.
V mělkém a teplém Jihočínském moři se bojíme stoupnout. Dno je totiž posázeno
velkými hvězdicemi a živými korály. Ve vodě se nejde koupat bez potápěčských
brýlí, protože člověk by musel jen plavat a nestoupat si na dno. Všude je vidět
život. Poblíž korálů máme možnost pozorovat hejna barevných ryb, manželka
napočítala 4 druhy hvězdic, od červené až po modrou barvu. Toto místo je
nádhera – zůstáváme zde tedy 4 dny!!! Poblíž cesty se nachází občerstvení, kam
místní domorodci chodí na grilované maso. Nám zachutnal vepřový guláš, jen nás
překvapily prasečí štětiny na kůži masa. Celý ten dojem z dobrého jídla byl pryč,
ale co – jiný kraj, jiný mrav... Hlad je hlad. Další den zjišťujeme, že mají i
grilovaná kuřata. Bohužel často nebyla úplně dopečená a obsahovala ještě krev –
opět hlad udělal své a kuřata jsme jedli i v tomto stádiu.
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Poslední den jsme bohužel zjistili, že grilovaná kuřata trochu smrdí. Bohužel hlad
udělal opět své, a i to jsme snědli. Člověk by se divil, co vše je možné po 3
týdnech na exotické cestě sníst. Naštěstí jsme měli s sebou alkohol, takže po
každém jídle následovalo několik zdravotních – preventivních doušků silné
whisky.

Příští den následuje opět další cesta – míříme k přístavu a plujeme opět
dál. Připlouváme k ostrovu Cebu, kde se nachází nejstarší město Filipín. Cesta
trajektem trvá asi hodinu, všudypřítomné vedro nás ničí, ale lidé jsou báječní –
dostáváme se během cesty do nejrůznějších komunikací, povídáme o sobě, ale i
slyšíme příběhy různých domorodců. Filipínci jsou jakožto horliví křesťané velmi
přátelští a rádi pomáhají druhým.
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Na ostrově Cebu navštěvujeme nejstarší město se stejným názvem jako
ostrov, neustále na sobě cítíme pohledy lidí – přece jenom jsme jiní, bílí a vysocí.
Filipínci jsou výškou a štíhlostí podobní Vietnamcům, tváře mají zakulacené spíše
do malajského typu. Na tomto ostrově jsme se rozhodli přespat jen jednu noc – je
tady sice krásně, plno starých staveb a památek, ale přece jenom my chceme
přírodu, zvířata a bílé pláže. Na hotelu nás vítá ozbrojený chlápek s brokovnicí
v ruce a cigaretou v puse.
Nevypadá moc příjemně (přesněji vypadá spíše naštvaně), ale na nás se
snaží být alespoň milý. S cigaretou nám otvírá dveře nejrůznějších pokojů a
ukazuje, jaké ubytování může nabídnout.
Nejraději bychom utekli – tohoto člověka se bojíme, pokoje jsou velké
2x2 metry a spíše připomínají vězeňské cely. Bohužel během 2 hodin chůze jsme
nenašli jiné ubytování, takže celkem se strachem přijímáme toto. V pokoji 2x2
metry je 140 cm široká postel, kolem 30 cm ulička. Na stěně je zavěšená stará
televize. Toto ubytování je šílené, naštěstí jen na jednu noc. Druhý den vycházíme
z pokoje, na chodbě vidíme mrtvého 10 cm velkého švába... Brrr, hnus! Vyrážíme
k přístavu a poté lodí na ostrov Lapu Lapu – místní domorodci nám jej doporučili.
U přístavu nás odchytává taxikář, naše oblíbená věta „Cheap hotel,
please!“ (v překladu Prosíme levný hotel) a jedem dál. Po 30 minutách se
dostáváme ke zvláštnímu hotelu – nejprve naše auto projede přes bránu
s kontrolou, poté zaparkuje u majestátního, ale prázdného hotelu. Z hotelu
vychází sluha, bere vznešeně naše upocené a špinavé krosny, u recepce
dostáváme Welcome drink. Stále si připadáme jako Alenka v říši divů – opravdu
luxusní hotel, bohužel prázdný bez hostů a v naprosté divočině. Po chvíli nám
recepční oznamuje cenu – v přepočtu 10.000 Kč na osobu a noc. Probouzíme se
ze snu, ochotně si bereme své špinavé krosny a míříme k našemu taxíku. Toto byl
opravdu nepovedený a velmi trapný zážitek – v taxíku řidiči zdůrazňujeme, že
chceme levný hotel. Po dalších 20 minutách konečně přijíždíme k ošuntělému
hotelu, za to na břehu korálového útesu s úžasným mořem a podmořským
životem. Jedná se o hotel pro místní domorodce – recepční nám oznamuje, že
přes týden je hotel téměř prázdný, ale v pátek a o víkendu je tady hodně lidí.
Jelikož se nám tady opravdu líbí, rozhodli jsme se strávit na tomto místě 5 dní.
Recepční nám dává nejlepší pokoj v hotelu i s donáškou jídla do pokoje a
poníženě - téměř až s lítostí - oznamuje, že pokoj stojí bohužel 500 Kč na noc.
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To je úžasná cena odpovídám a dávám ochotné recepční k penězům i
českou čokoládu. Máme nádherný pokoj, ve tvaru trojúhelníku – kdy dvě stěny
jsou ze skla s výhledem na moře – to vše v 5. patře. Opravdu nádhera! Jsme jediní
hosté v hotelu. Ráno nás budí tiché klepání na dveře – to kuchař nese na stříbrném
tácu snídani. Připadáme si jako v ráji. V pátek se hotel začal plnit, odpoledne byl
celý plný, domorodci se bavili, byli hodně hluční a my působili jako atrakce. Na
Filipínách turismus teprve začíná, domorodci nejsou zvyklí na bělochy. Stále na
sobě cítíme oči lidí – pár odvážlivců nás poprosilo o společnou fotku. Je to
zvláštní pocit, ale domorodci jsou opravdu hodně milí. Po 5 dnech odjíždíme
taxíkem k letišti. Blíží se konec naší cesty – je sobota večer, do Prahy bychom
měli přiletět až v pondělí ráno.
Tři dny na cestách – čeká nás 2 hodinový let do Číny, 12 hodin na letišti
v Hong Kongu, pak 13,5 hodinový nonstop let moderním Boeingem 777 Air
France do Paříže a pak 2 hodiny s ČSA do Prahy. Ze všech zemí, které jsem kdy
v životě navštívil, byly Filipíny vůbec tou nejkrásnější zemí, kterou jsem viděl.
Potkal jsem spoustu zajímavých lidí, zažil mnoho dobrodružných příběhů a viděl
pláže, které znám jen z reklamních katalogů. Budete-li se rozhodovat kam v zimě
– navštivte Filipíny!

autor: Radim Teodor Bílek, DiS.
štěnovický cestovatel

INFORMACE NA ZÁVĚR:
Od března si mohou občané zakoupit sborník č. 10 s názvem
ŠTĚNOVICKÉ KAMENOLOMY, jehož autorkou je opět paní kronikářka
Alena Vlčková. Sborník je možné zakoupit na místním obecním úřadě.
V současné době se připravuje sborník č. 11 pojednávající o místní junácké
organizaci.
Štěnovické listy – zpravodaj obce Štěnovice - měsíčník, vydává OÚ Štěnovice, Štěnovické náměstí
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Uzávěrka zpravodaje je vždy k 20. dni v měsíci. Za obsah článků zodpovídají jednotliví autoři.
Vydávání listů povoleno OkÚ Plzeň-jih pod povolovacím číslem MK ČR E 12369 v nákladu 500 ks.
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