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Ke zklidnění dopravy na Čižické by měly přispět tři
středové ostrůvky
Někteří řidiči si s rychlostí hlavu nelámou, a tak se z mnohých pozemních
komunikací stává spíše závodní dráha, jejíž cílovou páskou mnohdy
nebývá ani cedule označující začátek obce. Své o tom vědí i štěnovičtí
občané. Zejména po dokončení rekonstrukce průtahu začínaly projíždějící
automobily značně nabírat na rychlosti. Nutno uznat, že nový asfaltový
povrch k prožitku z rychlejší jízdy skutečně vybízí, a tak na místním
ukazateli rychlosti naskakují čísla, která povolenou rychlost značně
převyšují. Právě proto bylo v červenci minulého roku zastupitelstvem obce
schváleno vypracování projektové dokumentace na zbudování tří tzv.
středových ostrůvků, které by měly ke zklidnění dopravy v ulici Čižická
znatelně přispět. Na tuto akci již bylo vydáno územní rozhodnutí, avšak
konečné slovo bude mít vedení Plzeňského kraje potažmo Správa a údržba
silnic, která je vlastníkem vozovky. Uvedené zpomalovací prvky totiž
budou vybudovány pouze v případě realizace další etapy rekonstrukce
průtahu obcí dále směrem na Čižice – současně s probíhající rekonstrukcí
by tak byly zbudovány tři středové ostrůvky. Je pravděpodobné, že
k rekonstrukci Čižické ulice dojde ještě v letošním roce.
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Upozornění:
Popelnice nacházející se u kontejnerů v Selské ulici poblíž
Štěnovického náměstí je určena pouze pro použitý
kuchyňský olej! Toto upozornění je adresováno zejména
těm občanům, kteří do popelnice vhazují nevhodné
předměty, jako jsou textilie, skleněné lahve (prázdné či
plné), kovové předměty aj.
Použitý olej je třeba nejprve přelít do plastové lahve a poté odložit do
popelnice.

Svoz smíšeného odpadu
Vážení občané,
jelikož dochází v letošním roce k nestandardní situaci v přechodu
kalendářního roku a po 53. kalendářním týdnu bude následovat 1.
kalendářní týden – tzn. týden opět lichý. Z provozního pohledu svozu
komunálního odpadu tedy dochází k problematické situaci ve svozu
komunálního odpadu v četnosti 1 x za 14 dní. Jelikož není provozně možné
zaměnit sudé týdny za liché, bude naší společností respektován nový
kalendář, tzn., že dva po sobě jdoucí týdny, budou brány jako liché. V
prvních dvou týdnech roku 2016 tak budou sváženy všechny nádoby v
četnosti 1x14 dní (žluté svozové známky) bez ohledu na skutečnost zda
mají být vyvezeny v sudý nebo lichý týden.
Západočeské komunální služby, a.s.
(bylo zveřejněno na úřední desce OÚ Štěnovice)
Z výše uvedeného důvodu upozorňujeme, že ke svozu popelnic
s označením „jednou za 14 dní“ došlo poprvé v tomto roce v pátek 29. 1.
Další svoz „jednou za 14 dní“ proběhne v pátek 12. 2.2016.
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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.
(jp)
Telefonní spojení do ordinace dětské lékařky MUDr. Jaroslavy
Preslové od 1. března 2016: 736 679 843 (zrušena pevná linka).

V únoru jubilea oslaví
Vladimír Kutka, Lipová
Dobroslav Šťovíček, Krátká
Mojmír Lindaur, Štěnovická
Jarmila Pekárková, V Potocích
Vojtěch Mařík, K Lomu
Naděžda Škardová, K Hájovně
Jaroslava Melicharová, Na Šancích
Marie Brožová, Buková
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Z kultury:
V sobotu 16. ledna se v sále Lidového domu uskutečnil tradiční
Myslivecký ples. Akce se těšila hojné účasti, k tanci a poslechu zahrála
skupina Asfalt.

Následující kulturní akce:
V sobotu 20. února 2016 se od 20:00 v sále Lidového domu uskuteční
tradiční Hasičský ples.
V sobotu 5. března 2016 se od 18:00 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.

IX. tradiční obecní ples
K poslechu a tanci hraje Taneční orchestr Classic
Band Vladimíra Neckáře. Vystoupí skvělé
Mažoretky Štěnovice – Koloseum Dance Team a
nová veselá kabaretní čísla předvedou Diamonds
Dance group. Všechny tanečnice a tanečníky
srdečně zveme v sobotu 12. března od 20.00 do
Lidového domu. Předprodej vstupenek bude
zahájen 22.2. od 18.00 do 20.00 v Lidovém
domě,
jinak
na
emailové
adrese:
albrechtjiri7@gmail.com, nebo večer:
Čižická 458.
Pokud věnujete pozornost do tomboly, velmi nás potěšíte.
Za KK OÚ Petra Šmídlová, Jiří Albrecht
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Zájezd do divadla pro štěnovické seniory
Představení: Flamendr
Kde: Nová scéna DJKT v Plzni
Kdy: V úterý 15. března, odjezd v 18.00 od OÚ
Příspěvek na dopravu: 150, - Kč při odjezdu.
Tylova hra se jmenovala Pražský flamendr, ale zasadit příběh hýřivého
mládence do pražského prostředí není nezbytné! Jsme přesvědčeni, že
reálie plzeňského regionu humorně hořký příběh marnotratného umělce
rozhodně oživí. Zvlášť když tatík, jehož Jan před svými kamarády zapře,
nebude pocházet z obyčejného venkova, ale z míst, která se honosí
nejstarobylejší češtinou v naší zemi vůbec - z Domažlicka. Plzeňský
flamendr tak nabídne inspirativní pohled na prostředí, které nejen
divadelníci, ale i diváci dobře znají. Flamendr v češtině označuje člověka,
který rád pije a ponocuje. V Tylově hře se mu dostane pěkné životní lekce.
Ta ho naučí nejen objevit skutečné schopnosti, ale i rozpoznat charaktery
lidí a najít velkou životní lásku. Upřímně - kdo z nás ví, co opravdu chce?
Kdo ke komu patří? A čeho je nám v životě nejvíc zapotřebí? Josef
Kajetán Tyl, talentovaný dramatik, divadelník, autor slov české hymny,
zemřel v Plzni. O bouřliváctví, ambicích, bohatství i bídě mohl z vlastní
zkušenosti zasvěceně vyprávět. A kde jinde než v divadle, které hrdě nese
jeho jméno a otevírá svou novou scénu…Postavu Vavřince, pomocníka na
Sýkorově statku, ztvárňuje Josef Nechutný, který má velmi blízko k naší
obci.
Rezervace lístků:
poštovní
schránka
Jiří
Albrecht,
Čižická
458,
email
:
albrechtjiri7@gmail.com (Prosím, nechte na mailu/ objednacím lístkukromě jména -Váš telefonní kontakt).
Za KK OÚ Jirka Albrecht
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Ze základní školy ve Štěnovicích:
Letošní lyžák se vydařil!
V týdnu od 18. 1. – 22. 1. vyrazili žáci 7. ročníku na lyžařský kurz do Železné
Rudy - Špičáku. Jak už je zvykem, byli jsme ubytování v hotelu Bohemia,
který leží tak blízko od nástupní stanice sedačkové lanovky na Špičáku, že by
každý účastník kurzu sněhovou koulí dohodil. V hotelu nám připravili skvělé
zázemí pro naše výpravy za sněhovým dobrodružstvím.
Vyzdvihnout je třeba kuchyni, která zásobovala naše nenasytné žaludky
(především našeho zdravotníka – Pavla Baráka) vždy chutným pokrmem. Náš
lyžařský kurz zastihlo překrásné zimní počasí, nebojím se napsat, že nejlepší
za poslední roky. Přestože celou republiku sužovaly ukrutné mrazy, nás
nezastihly! Snad pro teplé oblečení, pohled na krásnou zasněženou krajinu a
sluneční paprsky, které nás hřály v chladnějších ránech. Lyžařský kurz je
především o naučení nebo zdokonalení lyžařských dovedností, to každý ví, ale
není to vše. Děti se hned první den podívaly do stanice horské služby, kde
náčelník Michal Janďura vedl přednášku na téma historie horské služby,
historie lyžování v Čechách, bezpečného pohybu a pobytu v horách. Dále
přiblížil práci záchranné horské služby, kterou doprovázela ukázka potřebného
vybavení (skútry, čtyřkolky, zásahová vozidla, lékárničky, „svaté trojice“,
skialpové lyže, slaňovací úvazek a mnoho dalšího). Další dva večery jsme
navštívili bazén v Zwiesslu, kde byl prostor k relaxaci ve vířivkách, saunách,
bazénu a lehátcích. Čtvrteční odpoledne jsme využili měřeného slalomu
k uspořádání lyžařského závodu, jehož výsledky jsme večer vyhlásili a
každého závodníka drobně odměnili. Téhož večera proběhlo i hodnocení
uplynulých dnů, a to především pokroků našich žáků. Zpětně můžeme říct, že
všichni udělali velký pokrok ve svých lyžařských dovednostech. Především ti,
kteří přijeli bez jakékoli předchozí zkušenosti se sjezdovým lyžováním.
V pátek si všichni zúčastnění mohli užívat posledních chvil na svahu, neboť
odpoledne celá výprava dorazila zpět do Štěnovic, kde od pondělí nastane opět
ta známá realita všedních školních dní.
autor: Mgr. Petr Kunc, učitel
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Zápis budoucích prvňáčků
Dne 19. ledna byl na naší škole zápis do prvních ročníků. Budoucím
školákům chvíle čekání krátili žáci devátých ročníků. Předškoláci
malovali, stříhali, lepili, skládali obrázky nebo pracovali na interaktivní
tabuli. Některým se po zápisu ani domů nechtělo. Přejeme všem
předškolákům, aby se na naší základní škole cítili skvěle po celou dobu
školní docházky.

autor: Mgr. Renata Štollová, učitelka

„Šikovné ručičky“
Na naší škole byl v prvním čtvrtletí školního roku 2015/2016 realizován projekt
„Investice do rozvoje vzdělávání“, který byl spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základní škola Štěnovice
předložila projekt „Rozvoj technických dovedností pro volbu povolání„ pod

registračním číslem CZ.1.07/1.1.00/57.0189. Na obnovu vybavení dílny
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získala škola 204 112,-Kč. Za tyto prostředky bylo zakoupeno nářadí na 26
žákovských pracovišť a nářadí do přípravny pro vyučující technických
prací. Žáci druhého stupně používali nové nářadí a vytvořili portfolia ke
svým výrobkům. Nově vybavená dílna bude i nadále sloužit celé škole pro
rozvoj technických prací v rámci pracovního vyučování.

Z mateřské školy ve Štěnovicích:
Zima v mateřské škole
Počasí na konci prosince a začátku ledna nás s dětmi navádělo na „zimní
čarování.“ Když jsme neměli sníh a mráz venku, vytvářeli jsme si ho ve
třídách mateřské školy. Vznikalo tak ledové království ze záclon a
batikovaných látek, vločky z papíru, sněhuláci z kelímku od jogurtu nebo
vatových tampónů, „sněhové“ koule aj. Děti (v interiérech školky) tak
mohly bruslit, lyžovat, koulovat se, sáňkovat …, a tak, za přítomnosti
dětské fantazie a představivosti se v dětských tvářích objevoval smích,
radost a veselí. A pak jsme se dočkali!!! Paní Zima se rozhodla nenechat
naše hrátky za zdmi mateřské školy a poslala nám sněhovou nadílku a
mrazivé pohlazení. Zatímco dospělí vidí prometání sněhu, kluzké silnice a
namrzlé chodníky … děti se nemohou dočkat šlapání v hlubokém sněhu,
staveb sněhuláků, rychlé jízdy nebo tvoření andílků ve sněhu. Při každém
pobytu venku tak „ožívá“ kopec na zahradě školky, ale i okolí mateřské
školy.
autor: Bc. Lucie Miškovičová
(fotografie na následující straně)
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Omluva autorovi příspěvku: V předchozím lednovém čísle Štěnovických
listů se objevila pravopisná chyba – jednalo se o chybu v titulku příspěvku
mateřské školy. K pravopisné chybě nedošlo zaviněním autora článku paní
Ivety Divišové, nýbrž redakcí Štěnovických listů.
Za redakci ŠL Jan Polívka

Sportovní střípky:
Fotbal:
Štěnovičtí fotbalisté zahájili zimní přípravu
TJ Sokol Štěnovice oddíl kopané zve všechny své členy, sponzory a
fanoušky na výroční členskou schůzi, která se uskuteční v sobotu 27.2. od
16:00 v salónku lidového domu.
V lednu se rozběhla příprava jednotlivých týmů. Tým mužů trénuje od
poloviny ledna až 4x týdně, přičemž vždy jeden trénink probíhá
v tělocvičně ZŠ. Součástí přípravy bude i čtyřdenní soustředění mužstva
v Soběšicích. Muži odehrají během zimní přípravy celkem 6 přípravných
utkání, většina z nich bude součástí zimního turnaje o pohár starosty Horní
Břízy, který se štěnovickým mužům povedl již dvakrát v minulosti vyhrát.
Nicméně hlavním cílem těchto přípravných utkání je vyzkoušet různé herní
varianty, vypilovat hru mužstva a dát příležitost všem hráčům širšího
kádru. Muži odehrají během zimní přípravy následující přípravná utkání:

(přehled přípravných utkání na straně 12)
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Termín

Zápas

Hřiště

Neděle 7.2. 14:00

Senco Doubravka dor. – Štěnovice

UT Horní Bříza

Neděle 14.2. 14:00

Štěnovice – Bolevec

UT Horní Bříza

Sobota 20.2. 10:00

Štěnovice – Kaznějov

UT Horní Bříza

Sobota 5.3. 11:00

Radnice – Štěnovice

UT Senco Doubravka

Sobota 12.3. 10:00

Dýšina – Štěnovice

UT Horní Bříza

Neděle 20.3. 10:00

Štěnovice – Nýřany

UT Horní Bříza

Týmy starší přípravky a žáků trénují od začátku ledna 2x týdně. Pokud
mají někteří mladí kluci, kteří zatím fotbal nehrají, zájem si zatrénovat
s některým z našich mládežnických týmů, prosím napište e-mail na:
petrlodl@seznam.cz (další kontakty jsou na našich webových stránkách).
Zimní příprava je vždy velmi náročná a u hráčů je i dosti neoblíbená.
Přesto věříme, že zimní přípravu absolvuje většina hráčů a naše týmy pak
budou důstojně reprezentovat Štěnovice v jednotlivých kategoriích a naši
fotbaloví fanoušci budou odcházet z našich zápasů pokud možno vždy
spokojeni.
Stejně jako v loňském roce budeme chtít i letos připravit pro naše nejenom
fotbalové fanoušky během roku i nějaké společenské akce, pomocí kterých
bychom chtěli přilákat do areálu u jezu i další děti (možné potenciální
hráče), nové fanoušky a případně i ty, kteří nám mohou s naší činností
jakkoliv pomoci. Určitě budeme chtít opět mimo jiné udělat májku pro
nejmenší i pro dospělé, zápas proti týmu osobností (loni A-tým HC Škoda
Plzeň), případně se budeme rádi spolupodílet na dětském dnu.
autor: Petr Lodl, předseda oddílu
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Mužstvo štěnovického „Áčka“ před náročným tréninkem.

JMKracing:
Mnozí závodníci přes Vánoce obměnili svůj „vozový park“
V minulém čísle Štěnovických listů jsme Vám představili spolek
JMKracing, který se zabývá činností spojenou s RC modely aut. V lednu
jste měli možnost shlédnout hned dva závody, které se konaly v sále
místního Lidového domu. První letošní závod, který se konal 2. 1. 2016,
byl ve znamení vysoké účasti jezdců a tak depo praskalo ve švech.
Nicméně akce se vydařila a 45 přímých účastníků a řada dalších příznivců
si tento den užila. Po Vánocích se řada jezdců představila s novou
technikou, která byla někde vidět na první pohled v podobě například nové
karoserie nebo celého modelu. Jinde zase byla ukryta před zraky soupeřů,
kteří změnu poznali až na trati, kdy byl znatelný rozdíl v jízdních
vlastnostech některého z modelů.
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Druhý lednový závod se jel 23. 1. 2016. Tentokrát byl posunut start na
9:30hod. Důvodem byl dlouhodobě větší zájem ze strany jezdců o tento
seriál závodů. Akce se opět zúčastnilo ke čtyřicítce jezdců ve všech
vypsaných kategoriích. Kdo přišel závodit, užil si jednu z nejtechničtějších
tratí z celého ročníku. Tato byla divácky velice zajímavá. Již tradičně tato
trať nejvíce vyhovovala kategorii Porsche a Spino. Zimní seriál se tímto
závodem přehoupl do své druhé poloviny a další se pojede 27. 2. 2016. To
ovšem neznamená pro členy spolku odpočinek. Již 30. 1. 2016 vyráží na
prestižnější klání v Praze, kde již tradičně poměří své ovládání RC modelů
nejen s jezdci z naší republiky.
Další informace naleznete na www.jmkracing.cz.

autor: tým JMKracing
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Hasičské okénko:
Hasiči bilancovali a oceňovali
Dne 9. ledna se konala Výroční valná hromada, na které hasiči zhodnotili
uplynulý rok 2015. Ve zprávách starosty sboru a velitele jednotky zaznělo
vše podstatné, co se ve sboru událo. Zasloužilým členům byly předány
stužky Za věrnost.
Stužku Za věrnost, potvrzující 60letou práci pro sbor, obdržel pan Miroslav
Ebenstreit. Jelikož si ji nemohl převzít osobně, po ukončení VVH se za
ním domů vydali starosta sboru Jan Jíška a náměstek starosty Ing. Michal
Ulč, aby mu ji osobně předali, poděkovali za dosavadní práci a popřáli
hodně zdraví. Oceněných ale bylo více, proto přikládáme přehlednou
tabulku.
Ebenstreit
Pouch
Hebr
Šlouf
Linda
Petrách
Roštík
Ulč
Vojta
Göttingerová
Landkamr
Štěrba

Miroslav
Jaroslav
Bohumil
Zdeněk
Jaroslav
Karel
Libor
Michal
Vladimír
Jitka
Jiří
Stanislav

60 let
50 let
40 let
40 let
20 let
20 let
20 let
20 let
20 let
10 let
10 let
10 let

Valné hromady se zúčastnili nejvyšší zástupci naší obce, Petr Slavík a Jan
Polívka. Dále řada kolegů z okolních sborů, starosta okresního sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska Josef Černý a také zástupci ostatních
organizací a spolků působících ve Štěnovicích.
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Bohužel nás po této vydařené akci čekala hned druhý den spousta práce.
V neděli dopoledne jsme zjistili, že díky prasklému potrubí nad hasičskou
zbrojnicí došlo k jejím částečnému vytopení. Malá klubovna, chodba, sklad
a malá garáž byly pod vodou. Po pečlivém zadokumentování škod jsme se
dali do úklidu. Hlavně jsme odstranili zničené lino a vynesli promáčený
nábytek. Po příjezdu vodárenské pohotovosti a uzavření vody jsme vodu
vyčerpali a zapojili vysoušeč, který nám zapůjčili profesionální hasiči ze
stanice Plzeň-Slovany. Vyjádření pojišťovny zatím nemáme, ale škoda
bude určitě několik desítek tisíc korun.
autor: SDH Štěnovice

Pan Miroslav Ebenstreit se starostou sboru Janem Jíškou a náměstkem
Michalem Ulčem.
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V sobotu 20. února 2016 od 20:00 se v sále
Lidového domu uskuteční tradiční hasičský ples.

Zápisky z cest štěnovického cestovatele:
Filipíny – Putování po ostrovech Luzon, Boracay, Panay a
Negros, 1. část
Je únor, 13:00 hodin, mínus 8 hodin proti našemu času, teplota 33°C.
Vystupujeme z letadla, přiletěli jsme z blízké Číny, která je od Filipín
vzdálena jen 2 hodinky letu. Ubytování máme přes Couchsurfing.
Couchsurfing je cestovatelská komunita, která si navzájem nabízí zdarma
ubytování v prostředí vlastního domova. Myšlenka projektu je sdílet svůj
dům, hovořit o vlastní zemi, poznat svět jinak než z hotelového pokoje
s kontinentální snídaní, hranolkami či bazénem. Prostě zažít opravdový
život se zdejšími lidmi. Couchsurfing – z angl. překladu sdílet gauč. Náš
filipínský hostitel Milo Crus nám píše SMS zprávu, že nás za dvě hodiny
vyzvedne v místním obchodním domě Mall of Asia. Hledáme na mapě náš
obchodní dům a vyrážíme městským autobusem z letiště. Venku je šílené
vedro, všude samé odpadky. Nepříjemný zápach hlavního města Manily je
nesnesitelný. Cestou potkáváme mnoho žebrajících dětí, vyndaváme
z krosny poslední rozdrobené Horalky a polámané Zlaté oplatky a dáváme
je dětem. Filipíny jsou nejchudší zemí jihovýchodní Asie. Rodiny zde mají
běžně 10 až 12 dětí – já mít 12 dětí, také jsem chudý! Chvíli čekáme u
obchodního centra, které v chudé Manile působí jako ostrůvek z jiného
světa.
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Zanedlouho přijede černá limuzína s černými okny a anglicky mluvící muž
nás zve dovnitř. Máme zvláštní pocit, bojíme se nastoupit, ale pán nám
stále opakuje, že je Milo Crus (náš filipínský hostitel).
Přiznáváme, že zůstat v chudé Manile bez ubytování je stále nebezpečnější,
než nasednout do černé limuzíny. Limuzína nás veze přes chudinské části,
až na samý okraj města, kde je plotem obehnané malé satelitní městečko.
Průjezd do satelitu je povolen přes závoru s ostrahou a ostnatým drátem.
Milo vysvětluje, že pracuje na Americké ambasádě, a že zdejší rezidenti
bydlí takto odděleni v bezpečí od města. Po chvíli zastavujeme u jeho
domu. Ze dveří vychází paní, která nám bere naše krosny.
Milo Crus nás zve do kuchyně, kde je již připravená teplá večeře.
Podáváme paní ruku na přivítanou, Milo se na nás divně dívá. Tuším, že
jde o kulturní faux pas, ale nevím, o co jde.
Milo po chvíli vysvětluje, že paní je jeho služka, nepřísluší se na služku
smát či jí podávat ruku na přivítanou. Je tady od toho, aby vařila a starala
se o dům. Večer pijeme s Milou na terase pivo. Zaráží mě, že po třetím
pivu žvatlá a jeho angličtina se začíná podobat spíše mongolštině. Začínám
si uvědomovat, že jako Plzeňák s moravskými kořeny vydržím mnohem
víc. Nechávám Milu, aby šel (spíše zaplul) do postele a já mířím ke své
unavené a spící ženě. Zítra nás čeká náročná prohlídka města – má být 35
stupňů, máme dvě krosny a každá má 13 kg. Ráno společně snídáme. Asi
v polovině snídaně Milo říká, že kdyby nám něco nechutnalo, že to nevadí.
Služka Ema ještě nesnídala, bude po nás jíst zbytky. Šok! Během chvilky
přestáváme jíst, tváříme se, že už jsme plní. Byli bychom rádi, kdyby se
služka mohla také nasnídat, a tak se snažíme nechat co nejvíce zbytků
anglické slaniny s rýží. Milo se nás ptá, jaký máme dnes program.
Odpovídám, že máme 1 den na prohlídku Manily, pak odlétáme malým
vrtulovým letadýlkem pro 20 osob na ostrůvek Boracay. Milo se směje –
Manila je velká a památek je mnoho.
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Bere si tedy půlden volna a rozhodne se, že nás svou limuzínou proveze
alespoň po těch největších a nejvýznamnějších památkách hlavního města.
Chvíli mu to rozmlouváme, ale nedá se odbýt. Půl dne s námi jezdí a fotí
nás. Odpoledne jsme pozváni na oběd do obchodního centra, kde se s námi
loučí. Naše zkušenost s Couchsurfingem je nadmíru povedená, Milo byl
příjemný Filipínec, se kterým si dopisuji emaily do dnes.
Na letišti nasedáme do malého letadýlka, čeká nás 400 km malým
vrtulovým letadlem pro 20 osob. Cena letenky je cca 500 Kč (pro Filipínce
velmi vysoká částka).

Ubytování přes Couchsurfing - náš hostitel (vlevo) podává snídani.
Bohužel letadlo je tak malé, že máme krosny na nohou a jen tak tak vidíme
z okénka na malé atoly a tyrkysové skvrny plné korálů ve světle modrém
teplém moři.
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Blížíme se k cíli – malé letadlo dosedá a já se bouchl hlavou do sedačky
přede mnou. Pilot sešlápl brzdu! Jsem zvyklý na velká dopravní letadla,
dlouhé ranveje a setrvačnost stroje. Tato ranvej je krátká, brzdy silné a
letiště, dá-li se to tak nazvat, nemá asfaltový povrch.
Z letiště jdeme pěšky k přístavu (asi 15 minut). Tam nasedáme na malou
motorovou loďku a plujeme na ostrůvek Boracay, který má na délku 10 km
a na šířku jen 1 km. Ostrůvek má nádherné bílé pláže, Jihočínské moře je
mělké a velmi teplé. Na plážích rostou kokosové palmy a mezi nimi jsou
malé rákosové bungalovy. Toto ubytování vypadá velmi skromně (chtějí
za něj v přepočtu jen 200 Kč na osobu a noc), avšak po vstupu nás
překvapí moderní plochá LCD televize, krásná sprcha a mnoho dalšího.
Ráj na zemi! Zůstáváme zde tedy 4 dny.

Katamarán, zdejší dopravní prostředek.
strana 21

Naše cesta pokračuje. Vydáváme se opět malou motorovou loďkou na
sousední ostrov Panay. Nasedáme do místního autobusu a jedeme přibližně
5 hodin napříč celým ostrovem.
Polovinu času podél krásného moře, druhou polovinu skrz tropické pralesy
a hory. Nádhera! Dáváme se do řeči s misionářem z Koreje. Má v plánu
projet několik ostrovů, shodou okolností ve stejné trase jako my.

Pláž na ostrově Boracay v Jihočínském moři.
Povídáme si spolu o lidech, o Bohu, o víře – zajímavý člověk. Byl plný
energie, elánu, zároveň z něj byla cítit moudrost a pokora. Večer přijíždíme
k přístavu, bohužel moře je rozbouřené, zvedá se vítr, bude asi silně pršet.
Náš trajekt má zpoždění. Vyplouváme asi s hodinovým zpožděním, loď se
ve vlnách houpe a nám se dělá špatně. Filipínci vypadají, že jsou na vlny
zvyklí. Jediní, komu se dělá špatně, jsme my.
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Neustále na sobě během putování po Filipínách cítíme oči lidí. Je pravdou,
že turistů potkáváme jen velmi málo a lidé si nás prohlíží. Rozhlížím se po
sedačkách, bohužel nikde nejsou sáčky na zvracení. Situaci zhoršuje
polstrování sedaček a hezký koberec – nesmíme zvracet!
Náš spolucestující korejský misionář mi vezme ruku – masíruje mi dlaň,
hledá různé body ve dlani a modlí se. Toto mi dělá téměř dvě hodiny.
Sám se divím, jak jsem to vše bez zvracení vydržel, ale Vyšší moc zasáhla.
Možná by stačilo pomodlit se za nalezení vhodného igelitového pytlíku,
nebo nějaké vhodné nádoby, ale misionář to viděl jinak. Lámavou
angličtinou řekl: „Ty nebudeš zvracet vůbec,“ a tak se i stalo. Náš trajekt
měl plout 1 hodinu, ale v rozbouřeném moři mu cesta 50 km trvala přes 2
hodiny.
Večer za tmy, po připlutí na ostrov Negros nám misionář domluvil levný
taxík, řidiči poradil, do jakého hotelu nás má zavézt a krátce se za nás
pomodlil. Cesta pěšky by byla extrémně nebezpečná - projíždíme samými
tmavými zákoutími a podle množství odpadků a silného nočního deště by
nebyla příliš příjemná. Musím uznat, že tento bohulibý člověk nám velmi
pomohl. Cítili jsme se s ním bezpečně, vyzařoval příjemnou auru a
Filipíny, které jsou opravdu nádherné, byly ještě hezčí. O tom však zase
v příštím čísle…
autor: Radim Teodor Bílek, DiS
štěnovický cestovatel

INFORMACE NA ZÁVĚR:
Paní kronikářka Alena Vlčková připravuje další sborníky. Do konce
února 2016 vyjde sborník č. 10 o štěnovických kamenolomech.
V současné době navíc připravuje sborník č. 11 pojednávající o místní
junácké organizaci.
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Poděkování předsedy krajské rady Junáka:

Štěnovické listy – zpravodaj obce Štěnovice - měsíčník, vydává OÚ Štěnovice, Štěnovické náměstí
133, 332 09 Štěnovice, okr. Plzeň – jih. E-mail: podatelna@stenovice.cz, www.stenovice.cz.
Uzávěrka zpravodaje je vždy k 20. dni v měsíci. Vydávání listů povoleno OkÚ Plzeň-jih pod
povolovacím číslem MK ČR E 12369 v nákladu 500 ks.
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