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Výskyt chemických látek ve vnitřních prostorách
mateřské školy je pod stanovenými limity
Jak už byla veřejnost informována, 31. ledna tohoto roku bylo z důvodu
přetrvávajícího zápachu v budově mateřské školky přistoupeno k dalšímu
měření výskytu škodlivin ve vnitřních prostorách tohoto objektu. Měření
bylo zaměřeno na další chemické ukazatele, které se za určitých okolností
mohou vyskytovat ve vzdušině pobytových místností jednotlivých tříd.
Výsledky měření vzdušiny prokázaly, že nedošlo z hlediska hodinového
působení k překročení aldehydových látek (formaldehyd) a tím tedy tyto
ukazatele vyhovují požadavkům platné hygienické legislativy. Pro
vyloučení zdravotního dopadu na děti byly zjištěné koncentrace všech
testovaných látek dále posouzeny z hlediska zdravotních rizik
akreditovaným pracovištěm Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad
Labem. Z tohoto posudku vyplynulo, že děti v měřených třídách nejsou
ovzduším pobytových místností natolik ohroženy, aby orgán ochrany
veřejného zdraví nařídil okamžité uzavření prostor budovy školky nebo
jinak omezil provoz tohoto předškolního zařízení.
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Pro maximální možnou eliminaci škodlivin byla již v minulosti přijata
opatření, která jsou i nadále plněna (jako např.: řízené pravidelné větrání,
častější pobyt dětí venku, zvýšený úklid prostor budovy mateřské školy).
Z hlediska bezpečnosti dětí bude nadále stav vnitřního ovzduší školského
zařízení průběžně ze strany MŠ Štěnovice monitorován a bude zde také
prováděn zvýšený hygienický dohled. Pro vylepšení komfortu a vnitřního
prostředí v mateřské škole je v plánu pořídit účinné zařízení pro čištění
vzdušiny.
MUDr. Přemysl Tomašuk, ředitel KHS v Plzni
Petr Slavík, starosta obce Štěnovice
Mgr. Jitka Adamová, ředitelka MŠ Štěnovice
Pozn.: Protokol z měření je k dispozici na obecním úřadě v kanceláři starosty či
místostarosty, v ředitelně MŠ nebo na Krajské hygienické stanici v Plzni.

Na titul Stavba roku Plzeňského kraje bylo nominováno
20 staveb – štěnovická školka je mezi nimi

Odůvodnění nominace odbornou porotou:
Nominaci na titul Stavba roku
Plzeňského kraje získává za vkusné
doplnění stavby do urbanizované
lokality a za ochotu představitelů obce
vytvořit podle návrhu architektů čistou
funkcionalistickou hmotu nejen vlastní
přístavby, ale i původní části budovy.
Funkčnost jde ruku v ruce s estetickým
řešením stavby.
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Stavba roku – hlasování v květnu
Ze staveb nominovaných odbornou porotou bude mít pak od 9. 5. do
31. 5. 2019 možnost hlasovat široká veřejnost na stránkách
www.stavbarokuPK.cz, a tak sama rozhodnout o jedné z udělovaných cen –
Ceně veřejnosti. Partnerem soutěže a Ceny veřejnosti je společnost
EUROSOFTWARE, s.r.o..

Volby do Evropského parlamentu 2019
Volby do Evropského parlamentu letos proběhnou ve dnech 24. a
25. května 2019. Volební místnosti budou otevřeny v pátek
24. května od 14 do 22 hodin a v sobotu 25. května od 8 do 14
hodin. V Česku může volit každý občan České republiky nebo občan jiného
členského státu, který je alespoň 45 dnů přihlášen k pobytu na českém území a
který minimálně 25. května dovrší 18 let věku. Česko si v roce 2019 zvolí 21
europoslanců. Na rozdíl například od parlamentních nebo prezidentských
voleb nelze volit ze zahraničí, voličský průkaz tak lze využít jen na území
České republiky.

Místní poplatek ze psů
Začátkem roku měly být uhrazeny poplatky za psy (viz Obecně
závazná vyhláška č. 2/2015). Upozorňujeme, že držitel psa je povinen vznik
poplatkové povinnosti ohlásit na obecním úřadě do 15 dnů ode dne jejího
vzniku. Stejně tak je povinen oznámit zánik poplatkové povinnosti.

Myslivci upozorňují
Myslivecké sdružení Štěnovice, z.s. upozorňuje, že v lokalitě honitby
mysliveckého sdružení platí zákaz volného pobíhání psů (viz zák.
č. 449/2001 Sb.). Sdružení tímto vyzývá k ohleduplnosti k volně žijícím
druhům zvěře. Honitba se nachází na celém území lesa.
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V květnu jubilea oslaví:
Zdenka Olivková, Duhová
Alena Cingrošová, Ke Mlýnu
Jaroslava Kubánková, K Pile
Miloslava Bébrová, Na Šancích
Vítězslav Vacík, Polní
Miloslav Bartoň, Třešňová
Marie Mitvalská, Jasanová
Stanislav Knížek, Losinská
Jaroslav Kubánek, K Pile
Olga Menoušková, Losinská
Jan Loukota, V Potocích
Jiří Schütz, Akátová
Emilie Suchá, Jasanová
Růžena Švantnerová, Modřínová
Jindřich Kašpar, Buková
Jiří Mareš, Akátová
Marie Černá, Jasanová
Eva Malátová, Čižická
Barbora Kokošková, Třešňová
Eliška Martínková, Na Šancích
Eva Kariková, Skalní
Jana Krásná, Luční
Vlasta Štrosová, Čižická
Upozorňujeme, že za správnost OÚ Štěnovice neručí. Správnost seznamu
jubilantů závisí na informacích poskytnutých nadřízenými úřady.
(jp)
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Z kultury:
Zprávy pro ženy:
30. dubna se V Potocích opět konal Slet čarodějnic. Na akci se letos sešlo
kolem padesáti osob – velkých i malých. Opékali jsme špekáčky, děvčata
přinesla upečené perníčky a jiné zákusky. Zazpívali jsme si společně
písničky a nakonec jsme spálili čarodějnici. Kolem osmé hodiny večerní
jsme se rozcházeli domů. Chceme poděkovat pracovníkům obecního úřadu
za připravené dříví a lavičky. Zároveň chci štěnovické ženy upozornit, že
budeme pořádat výlet do Mariánských Lázní 6. června 2019. Pojedeme
autobusem a vlakem.

Zdeňka Šestáková
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První velká velikonoční akce ve Štěnovicích slavila
úspěch

Štěnovice u Plzně mají za sebou první velkou velikonoční akci. K barvení
vajíček, pletení pomlázek a dalším tradičním záležitostem se sešly zástupy
návštěvníků. Akce pokračují!
Akci pořádalo město Štěnovice v Lidovém domě za podpory dobrovolníků
ze Štěnovic a blízkého okolí. Akce byla pojata hlavně jako dílničky, kde si
děti i dospělí vyrobili snad vše, co se dalo. Vstupné bylo dobrovolné.
Šlo o výrobky ze všech možných materiálů. Z dílniček vzešly velikonoční
věnec, zdobená vajíčka nejen voskem, zajíček ze sáčku, přáníčka, papírová
ovečka, velikonoční taška, zdobení perníčků a nechybělo ani pletení
pomlázky. O zábavu se dětem navíc postaral skutečný "Velikonoční
zajíček".
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Připravené bylo také malování na obličej a občerstvení od paní Dobrušky.
Jelikož to byl první ročník této události, sešlo se nad očekávání dost lidí.
Velikonocemi ožijí v tomto týdnu také hrady a zámky po celém regionu.
Na přehled tipů se můžete podívat zde.
Michaela Květová
článek a fotografie byl převzat z QAP.cz – internetové noviny

Kulturní komise Obecního úřadu Štěnovice pořádá:
Zájezd do Národního muzea v sobotu
25. 5. 2019:
Odjezd v 8:00 ze Štěnovického náměstí
Dopoledne navštívíme historickou budovu a odpoledne novou budovu. Na
oběd pojedeme na upravené Karlínské náměstí, které je pěkným parkem.
Oběd je naplánován na 12:30 v restauraci Cihelna La Familia.
Cena jednotného menu, které si hradíme je 200 Kč
(polévka; moravský vrabec se zelím a houskovým knedlíkem; jablečný štrůdl).

Kdo by nechtěl oběd, napište/volejte předem.
Příspěvek na dopravu 100 Kč:
Hradí se při odjezdu.
Návrat v pozdních odpoledních hodinách
Kontakt: albrechtjiri7@gmail.com
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KK OÚ ve spolupráci se ZUŠ J. S. Bacha a ŘKF Plzeň-Bory pořádá

Jarní koncert dětí ZUŠ J. S. Bacha
Koncert se koná v neděli 19. 5. 2019 od 17.00 v kostele sv. Prokopa a na
farní zahradě. Malé občerstvení pro každého. Všichni jste srdečně zváni.

Výstava výtvarného oboru ZUŠ
V neděli 9. 6. 2019 můžete přijít podpořit malé i větší výtvarníky na
zahradu u kostela sv. Prokopa ve Štěnovicích.
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Od 15 hodin zde bude zahájena výstava dětí ze štěnovické pobočky
výtvarného oboru ZUŠ J. S. Bacha v Dobřanech. Bude zde připraveno i
malé pohoštění a ohniště k opečení buřtů. Zváni jsou rodiče, prarodiče, ale
i každý, kdo si chce zpříjemnit nedělní odpoledne.
Těšíme se na vás,
Vyhnalová Ivana

Noc kostelů v pátek 24. 5. 2019 od 17:30

KOSTEL SV. PROKOPA se otevře s večerním programem, který
vyvrcholí rozsvícením věžičky. Program:
17:30 Mše svatá celebruje P. Robert Jasiulewicz. 18:20 Štěnovický zvon vítá příchozí, po
pětileté odmlce vzniklé závadou 18:25 Přivítání účastníků organizátory
večera. 18:30 Schola u redemptoristů-hudební vystoupení smíšeného
pěveckého sboru pod vedením Ing. Antonína Švehly. 19:00 Ze Španělska
do Čech - Řád Trinitářů, sv. Terezie z Avily, Pražské Jezulátko, Santa
Maria della Vittoria, přednáška rodilého Madriďana Pabla Chacóna. 19:30
The Foamies- hudební vystoupení studentů ZČU. 20:00 Via Dolorosa povídání a zajímavosti o místní Křížové cestě, přednáška kronikářky obce
PhDr. Aleny Vlčkové. 20:15 Prohlídka kláštera a farní zahrady-čas na
sousedská setkávání a občerstvení. 20:45 Hleď, mocný HospodineBiblické náměty v hudbě, hudební vystoupení Jany a Petry Boučkových,
moderuje P. Robert. 21:15 Varhanní půlhodinka Lenky Vaškové – čas na
ztišení, meditaci, adoraci. 21:45 Slavnostní rozsvícení věžičky - jako
maják víry a naděje bude svítit každou noc.
MUDr. Jiří Albrecht
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Ze základní školy ve Štěnovicích:
Jarní dění ve škole
V úterý 9. 4. 2019 proběhly na základní škole zápisy dětí do 1. ročníků.
Tyto děti budou zahajovat školní docházku ve školním roce 2019/2020.
Stejně jako v předešlých rocích byla i letos účast poměrně vysoká. Celkem
se přišlo zapsat 75 dětí, pro které budeme otevírat tři první třídy. Děti si
mohly prohlédnout učebny nebo si vyzkoušet jednoduché fyzikální pokusy
s „ochočenými plechovkami“. Čekání rodičů pomohlo zpříjemnit malé
občerstvení, které spolu s organizací zajišťovali žáci 9. ročníku. Všem
budoucím prvňáčkům přejeme úspěšný vstup do nového školního roku.

Den Země
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22. dubna jsme oslavili Den Země. Jelikož tento den vychází na
Velikonoční pondělí, připravili učitelé s předstihem na 17. dubna
projektový den. Hlavním tématem byla právě naše planeta, její ochrana a
zvelebování.
Byly připraveny skupiny zvlášť pro žáky prvního stupně a zvlášť pro druhý
stupeň. Žáci se do nich zapisovali podle zájmu o téma. Některé skupiny se
zabývaly tříděním a recyklací odpadu, různým uměleckým technikám,
ochraně životního prostředí, rostlinám a živočichům nebo turistickým
značkám a našemu přímému okolí. Projektovému dni navíc přálo i
sluníčko, proto většina skupin využila možnost vyrazit mimo školu.
Děti i učitelé si tento výjimečný den naplno užili a s předstihem věnovali
naší Zemi skvělé zážitky.
Přidáváme malou ukázku z básnické tvorby žáků.
Mgr. Michal Zoubek
NAŠI PTÁCI
Na louce sedí černobílá straka,
další třpytivý šperk mi ukradla.
Vedle ní velká vrána,
je po těle celá černá.
Na strom přilétl kos,
má svítivě oranžový nos.
K němu si přisedl drozd,
přinesl nám písniček dost.
Nad lesem létá káně,
večeři si hledá marně.
Na skále sám seděl orel,
protože zobák ho moc bolel.
K mému oknu přilétla sýkorka,
duše mé je svým zpěvem doktorka.
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Z mateřské školy ve Štěnovicích:
U příležitosti Dne učitelů převzala ocenění paní učitelka
z mateřské školy ve Štěnovicích

Celkem 27 pedagogů z Plzeňského kraje si převzalo z rukou hejtmana
Josefa Bernarda a jeho náměstkyně Ivany Bartošové ocenění za svoji
dosavadní práci. Toto ocenění se pravidelně předává u příležitosti Dne
učitelů, který připadá na 28. březen. Mezi těmito pedagogy byla oceněna i
paní učitelka z mateřské školy ve Štěnovicích paní Lenka Brožíková. Patří
k jednomu z „pilířů“, na kterých stojí poskytování kvalitního vzdělávání a
uskutečňování filozofie naší mateřské školy.
V tomto směru se
neodvoláváme pouze na její profesionální, ale i osobnostní kvality, na její
skromnost a dlouholetou soustavnou obětavost, se kterými ke vzdělávání
dětí předškolního věku přistupuje.
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„Situace ve školství není pro pedagogy vždy uspokojivá a já jsem velmi
rád, že alespoň touto cestou můžeme ocenit jejich náročnou práci, mnohdy
společensky dehonestovanou," uvedl hejtman Josef Bernard při předávání
ocenění. Paní učitelka v souvislosti se svým oceněním poznamenala, že
v týmu školy je důležitý každý člověk, který se své učitelské poslání snaží
kvalitně naplňovat, pak vše do sebe zapadá a škola může fungovat dobře
jako celek.
Mgr. Jitka Adamová
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Český svaz chovatelů ZO Štěnovice:

Chovatelé dostali od oblastního výboru důvěru, aby připravili na
30. března konání OBLASTNÍ KONFERENCE ve svém chovatelském
areálu. Tým pod vedením předsedy ZO ČSCH přítele Menouška celou
akci připravil. V sobotu 30. března od 9.00 hod. se do Štěnovic začali
sjíždět zástupci jednotlivých základních organizací, celkem bylo pozváno
19 základních organizací, přítomno bylo 15 základních organizací.
OBLASTNÍ KONFERENCE byla zahájena v 10:15 hod. předsedou
Ing. Krůtou, který celou schůzi řídil. Občerstvení, výbornou polévku a
gulášek připravil Karel Železný s paní Menouškovou. Jednání schůze bylo
ukončeno ve 14:30 hod.
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Odpoledne od 16 hodin se konala výroční členská schůze základní
organizace Štěnovice, na kterou bylo pozváno 10 členů, omluvil se jeden
člen. Na výroční členskou schůzi byli pozváni zástupci oblastního výboru
ČSCH, spřátelené organizace z Přeštic, Chválenic, Nezvěstic, Blovic, za
OÚ místostarosta pan Polívka a za Plzeňský kraj paní Mgr. Radka
Trylčová - členka rady pro oblast životního prostředí a zemědělství.
Výroční členskou schůzi zahájil předseda ZO přítel Menoušek, který
jednání řídil. Průběh jednání probíhal v přátelském duchu, což ocenila
zástupkyně Plzeňského kraje paní Mgr. Radka Trylčová. Poděkování patří
všem, kteří se na přípravě podíleli - zúčastněným členům ZO, zástupci
obce, Plzeňského kraje a spřáteleným organizacím, sponzorovi Oblastní
organizaci Plzeň a Farmě Borek.
Stanislav Menoušek

Sportovní střípky:
Fotbal:
Hráči přípravky
McDonald´s cupu

postoupili

do

krajského

finále

Během dubna byly v plném proudu všechny soutěže jednotlivých kategorií
našeho oddílu. Velkého úspěchu dosáhli hráči přípravky, kteří se pod
hlavičkou ZŠ Štěnovice zúčastnili McDonald´s cupu a v kategorii mladší
přípravky se jim podařilo dvakrát zvítězit v regionálních turnajích
v Chlumčanech a v Dobřanech. Tím pádem se kvalifikovali do finále
turnaje pro celý Plzeňský kraj. Tým odehrál oba turnaje ve složení:
Dominik Kančev, Matěj Kadlec, Jakub Šimsa, Jan Hrubý, Stanislav
Šimíček, Šimon Šmídl, Daniel Belan, Yannick Dentel, Ivo Matuška, Šimon
Jáchim a Konstantin Novotný. Velký dík patří i všem trenérům, kteří se o
kluky během obou turnajů starali a zajišťovali jim potřebný servis: Luboš
Šmídl, Tomáš Kadlec a Zdeněk Albl.
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Tým mužů bojuje v jarní části soutěže o záchranu v 1. B třídě. V sedmi
doposud odehraných kolech jsme třikrát vyhráli (přičemž dvakrát po
penaltách) a čtyřikrát prohráli. Týmu zatím patří před posledními šesti
zápasy jedenácté místo v soutěži (celkem 14 účastníků). Ve zbývajících
zápasech budeme potkávat hlavně soupeře ze spodní části tabulky, takže
nás čeká několik vypjatých záchranářských duelů. Všichni v klubu věříme,
že se nám povede soutěž zachránit. Budeme rádi, pokud náš tým přijde
především v domácích zápasech podpořit co největší množství fanoušků.
Upozornění: domácí zápas s týmem Měčína se přesouvá ze soboty
1. června na neděli 2. června, začátek zápasu bude v obvyklých 16:00.
Důvodem přesunutí je konání dětského dne na hřišti U Jezu v sobotu
1. června.

Hráči přípravky po vítězném turnaji v Dobřanech.

strana 17

ŠL č. 5 / květen 2019

Jak již bylo dříve uvedeno, v Černicích hraje pod hlavičkou místního
oddílu i několik našich dorostenců. V sobotu 15. června od 10:00 budou
hrát dorostenci Černic svůj domácí zápas na našem hřišti. Pro fanoušky
našeho oddílu to tak bude jedinečná možnost, kdy mohou naše dorostence,
kteří v Černicích působí, vidět v mistrovském utkání.
V mládežnických kategoriích (starší žáci, starší přípravka, mladší
přípravka) se nám neustále daří rozšiřovat hráčskou základnu. Je opravdu
velká radost, pokud na tréninky chodí v jednotlivých kategoriích i přes 15
hráčů. Chceme, aby se kluci (v některých případech i slečny) dále
výkonnostně posouvali a aby je fotbal bavil. Určitě bychom ocenili, pokud
by se našel někdo, kdo by měl chuť pomoci trenérům mládeže
s trénováním či jinou formou podpořit naši mládež.
Stará garda zatím odehrála tři utkání s rovnoměrnou bilancí jedna výhra,
jedna remíza a jedna prohra.
Ing. Petr Lodl

Tenisový klub Štěnovice, z.s. informuje
– Jarní tenisový turnaj 26. 5. 2019
V neděli 26. 5. 2019 od 9:00 hodin se bude konat na kurtech u školy
Jarní tenisový turnaj pro členy TK a veřejnost. Každé dítě a každý
dospělý si může přijít zahrát v rámci svých možností a dovedností na dvou
funkčních tenisových kurtech.
Těšíme se na shledání na kurtech,
Ing. Cyril Hromník
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Skautský oddíl Dráčata Štěnovice:
Lasiččí výprava na Chajdaloupku 12. - 13. 4. 2019

V pátek 12. 4. 2019 se Lasičky sešly v 16:05 hodin na vlakovém nádraží ve
Starém Plzenci. Výprava začala losováním papírku, při kterém si každá
Lasička vylosovala jméno některé z ostatních Lasiček. Kdo si papírek
vylosoval, stal se ,,tajným přítelem“ Lasičky na papírku. Tajný přítel měl
za úkol pomáhat během celé výpravy dané Lasičce a dělat jí tím nejlepším
způsobem radost. Pozor, cílem nebylo odhalit, kdo je či byl tajným
přítelem, ale co pro každou Lasičku v dobrém slova smyslu udělal, a jak
pomáhal. Poté děti společně vyrazily vlakem do Nezvěstic, kde
přestoupily na osobní vlak směr Kornatický rybník. Když dorazily na
Chajdaloupku, která se nachází přímo u Kornatického rybníka a ubytovaly
se, dostala každá z Lasiček konkrétní úkol - provést a vykonat nějakou
činnost jako mytí nádobí, štípání třísek, sekání dříví.
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Poté, co měly hotovo, zatopily si v kamnech a začaly vařit bramboračku ze
surovin, které si každá měla dle předchozí domluvy přinést s sebou.
Škrábaly a krájely brambory, mrkev, petržel a celer. Do kotlíku s polévkou
pak ještě přidaly čerstvé houby a koření. K bramboračce si uvařily také čaj.
Večerní program se skládal ze zpívání písniček a hraní na kytaru. V sobotu
ráno si Lasičky pochutnaly na snídani, kterou si sami připravily a došly si
také pro vodu ze studánky, která se nacházela v lese kousek od
Chajdaloupky. Před odchodem si sbalily věci, Chajdaloupku uklidily,
zazpívaly si několik písniček a vyrazily na cestu podle mapy do Šťáhlav na
vlakové nádraží. Cesta byla dlouhá přibližně 9 kilometrů. Po cestě si dělaly
malé přestávky a zastavily se na zřícenině hradu Lopata, která leží 2
kilometry severně od obce Milínov. Vlak ze Šťáhlav odjížděl v 15:35
hodin a tak Lasičky dorazily zpět na vlakové nádraží do Starého Plzence v
15:38 hodin, kde na ně již vesele čekali jejich rodiče. Na závěr před
odchodem domů si děti pověděly, kdo byl každé z Lasiček tajný přítel, a co
všechno pro ni udělal. Výhodou lasiččí výpravy bylo slunné počasí a dobrá
nálada. Lasičky si to moc užily.

Svojsíkův závod 13. 4. 2019
V sobotu 13. 4. 2019 se štěnovičtí skauti Netopýři sešli v 8:30 hodin na
konečné čtyřky v Plzni na Borech, aby se zúčastnili Svojsíkova závodu,
který probíhal po „celé“ Plzni. Svojsíkův závod je akce, kterou pravidelně
pořádá organizace Junák - český skaut.
Jedná se o závod ve skautských disciplínách, který se koná jednou za dva
roky (střídá se se závodem pro vlčata a světlušky). Závod je připraven jako
týmová celodenní aktivita a určitě posiluje spolupráci a partu družiny.
Svojsíkův závod taktéž přináší podnětnou zpětnou vazbu na činnost
skautské družiny a umožňuje srovnání s ostatními družinami v úkolech
vyžadujících spolupráci a zvládnutí praktických situací z dnešního života.
Cíle Svojsíkova závodu tedy jsou podpořit fungování družin a jejich
spolupráci, vést skauty ke skautské praxi pro život a k praktickému využití,
poskytnout družinám a vedoucím zpětnou vazbu, motivovat k osobnímu
rozvoji a obohatit oddílový program o nové prvky.
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Každý skaut měl sebou jídlo a pití na celý den, skautský kroj, pláštěnku, KPZ
(krabička poslední záchrany), uzlovačku, šátek, tužku, zápisník, kapesní nůž,
oblečení na závodění a náhradní k převlečení. Vybavení každé družiny
vyžadovalo buzolu, propisku, kotlík, lékárničku a jeden mobilní telefon
(pouze kvůli bezpečnosti).

Svojsíkův závod se skládal z několika modulů, které vytvořily pestrý a
rozmanitý závod. Základním modulem byl tzv. Závod (souběžný závod všech
družin, úkoly z praktického života vyžadující spolupráci družiny), dále pak
tzv. Brány (kde úkoly plnili jednotlivci podle hesla „každý umí něco“).
Dalším modulem bylo Táboření (stavění stanu, rozdělávání ohně, vaření
jídla…) a Výprava (putování terénem, plnění úkolů…). Štěnovičtí skauti si
rozdělili jednotlivé úkoly z tzv. modulů a snažili se je plnit, jak nejlépe uměli.
Botanik měl za úkol poznat připravené rostliny, logik řešil matematické a
logické úlohy, dopravák se soustředil na řešení možných dopravních situací a
určoval dopravní značky, IT expert „ajťák“ řešil otázky ohledně počítačových
technologií.
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Historik zodpovídal a dle časové osy řadil historické události naší vlasti a
skautské historie, krejčí měl za úkol ušít z plátna pytlík na mince, drsňák
byl „drsný a hodnocený“ podle toho jak „moc“ vlezl do vody, knihomol
byl hodnocen za znalosti v oblasti literatury, lékař odpovídal na otázky
z oblasti první pomoci, jak postupovat při daném druhu zranění a pracoval
s lékárničkou. Konstruktér měl za úkol sestavit určenou konstrukci. U
modulu Táboření, jehož obsahem bylo prověření dovedností souvisejících
s ohněm a vaření nakoupených surovin (noky s omáčkou), se hodnotil
nákup potravin, rozdělání ohně, instalace kotlíku nad ohněm, vaření jídla a
úklid po vaření. Skauti po celou dobu závodu pracovali s mapou a buzolou.
Konec závodu byl v 17:00 hodin u skautských kluboven v Českém údolí
v Plzni, kde byly vyhlášeny výsledky a Svojsíkův závod byl oficiálně
zakončen. I přes nepřízeň počasí si skautské děti závod užily a přinesly si
domů diplom a krásné zážitky.
Ing. Cyril Hromník

Ázerbájdžán, jihozápadní Asie - 3. část
Čtvrtek 21. 2. 2019 - Bahenní sopky Mud Vulcano
Budíček, sprcha a hurá na snídani. Tak kam dnešní den? „Bahenní sopky,
bahenní sopky,“ navrhoval Radim už od Náchoda. Fajn souhlasil jsem. No
jo, na recepci nám potvrdili, že tam autobus nejede a vlaky jen nákladní.
Nevadí, zavolali jsme Uber. Za 26 manatů, tedy za 350 korun nás dovezl
70 km do divočiny, ale 5 km před stanoveným cílem to řidič i jeho
Mercedes s náhonem 2x2 vzdali. Po úplatku 3 manaty, tedy 40 korun dojel
ještě 2 km a pak málem autem zapadl. Podle fotek vám dojde proč. Po
opuštění vozu nás přivítalo bahno a neopustilo nás po velkou část výpravy.
Cesta vzhůru probíhala vesele a kluzce. Po ujití 3,5 km se zastávkami na
focení, močení a vyprošťování z bahna, jsme dorazili k cíli.
strana 22

ŠL č. 5 / květen 2019

Setkání s Návštěvníky - někteří movití turisté se nechali vyvážet auty místních
domorodců za poměrně vysoký poplatek až k cíli. My si cestu blátem patřičně
užívali.

Na vrcholu jsme potkali Návštěvníky s jejich bílým vozem Lada Niva 4x4.
Vidět bahenní sopky na vlastní oči je opravdu úžasný zážitek roven cestě k
nim.
Na zpáteční cestě si chtěl Radim vyfotit pár industriálních snímků
zásobníků na tekuté látky. Po výhružném zaštěkání místního psa Radim
stáhl oháňku a šel si vyfotit pouze staré industriální barely (podle mě jsou
pouze zrezivělé a staré). Další památka byla vzdálena zhruba 25 km, což
jsme usoudili, že není možné ujít bez pomoci třetí osoby s vozem. Vyrazili
jsme tedy po staré cestě k dálnici na benzínovou pumpu, ke které jsme se
dostali přes tříproudou dálnici. V Českých podmínkách neřešitelná situace.
Především z důvodu rychlosti aut a hlavně, naše dálnice nemají tři pruhy.
V tuhle chvíli máme v nohách přes 12 km a potkáváme benzínku.
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Po 2 hodinách pěší chůze blátem jsme doklouzali k vrcholu hory.

Čtvrtek 21. 2. 2019 - Jedeme autostopem směr Gobustán
V minulém příspěvku končíme na benzínové pumpě - naší záchraně.
Horký sladký čaj s plátkem citronu a příjemní lidé - to nás dostalo ze
splínu a beznaděje, jak asi budeme stopovat na dálnici.
Jen pro upřesnění, mluvím-li o čaji, jedná se o černý sypaný čaj a čajovou
konvičku o objemu cca 0,8 l. Za cenu 13 Kč. Na rozdíl od starého
historického města v Baku, kde stála stejná konev čaje 135 Kč. Od kluka,
co obsluhoval kasu, byl vznesen dotaz, proč zrovna Ázerbájdžán? Tuhle
otázku dostáváme, krom našich přátel doma i zde, skoro od každého, s
kým se zapovídáme (těch lidí je opravdu hodně), že Radime. Po spravení
nálady a dopití čaje je před námi úkol najít nějakého řidiče, co by byl
ochoten naší výpravu odvést do Gobustánu. Vylezeme před benzínu a tu
opět zapracoval Radim. A drze (přesto slušně) se ptá jednoho mladíka, zda
by nebyl tak laskav a nehodil nás dál. Slovo dalo slovo a my po
natankování sedíme v autě a míříme dál k novým cílům.
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Z dálnice je to do Gobustánského národního parku už jen 7 km.

Původně byl plán se do další destinace dostat pěšky od sopek, ale po
varování místním průvodcem, že na cestě jsou divocí psi a cesta je
nebezpečná, nás tato myšlenka opustila.
Klacky ani kamení po ruce nejsou a koulí z bahna divokého a hladového
psa nezastrašíš. Tak zpět na dálnici. Přistáváme v Gobustánu. Mladík v
autě nám povídá, že plánuje navštívit letos Prahu a že se moc těší. Pak se
ještě moc omlouvá, že nás nemůže hodit až do národního parku, ale že dost
spěchá. Loučíme se s naším andělem a hurá směr Gobustánské skalní
památky. Máme to asi 6 km.
Okamžitě, co vyrážíme dál, nás obestoupí skupinka zombí... Ne, to je jinej
film. Ok, tak taxikářů. A že ten jejich taxi je nejlepší, nejlevnější...
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Radim byl rychlejší a vzdálil se včas, já se musel jednomu vykroutit ze
sevření a následně se i mě podařilo uniknout. Ještěže mne žádný
nepokousal. Safra, už zase jinej film. Vyrážíme dál…
Radim opět ve svém živlu se jal stopovat. A hned třetí auto - bílá Lada nám
s ochotou zastaví. S povděkem nasedáme, a jak dosednem, vytahuje
zákeřný řidič majáček TAXI. Vedle mne se probudila sopka. No vlastně
Radim a hned začal, že to jako ne! Taxi nechceme, a že vystupujeme!!!
Řidič i spolujezdec hýkali smíchy a naznačovali rukama, že je to v
pořádku, vezmeme vás zdarma.
Dobře naladění vystupujeme u národního parku a k muzeu to máme už jen,
co by kamenem dohodil a zbytek doběhl. Asi tak 1 km.
Čtvrtek 21. 2. 2019 - Gobustánské skalní památky, aneb někdo ryl
obrázky do skály, ale Honza to nebyl...
Vystupujeme ze staré bílé Lady, tedy z autostopu, a vydáváme se pěšky
zhruba 1 km do Gobustanského muzea. Nejsme úplně knižní a památkoví
fandové (po práci na jednu světlou knížku do knihovny opravdu
nechodíme), ale abychom pochopili historii a příběh tohoto místa, je třeba
se s místem a lidmi sžít a získat potřebné informace. Zjišťujeme, že tady
kdosi před 4 tisíci lety ryl obrázky do skal a byl to asi opravdu fanda či
fandové, protože těch obrázků je tady téměř šest tisíc. Tyto obrázky
pochází z doby ledové, až do středověku. Tedy kameny a dláta se předávali
z otce na syna, ze sestry na matku a bratr sestřenici, praotec Libuši, Karel
IV. Masarykovi. No, a pak přišel Honza s Radimem a ti už měli zakázáno
kreslit.
Pardon, trochu jsem ujel. Tak tedy zpátky k příběhu. Po Honzovým nákupu
magnetky jsme se vydali pěšky do velmi strmého kopce. Honza by jistě
řekl, že to byl jen malý kopeček - nicméně šli jsme 1 km do prudkého
kopce do skal, abychom viděli všechny ty obrázky, které jsou zároveň
zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO. Celý ten příběh by byl
jednoduchý, kdyby nebylo 30 minut před zavřením celé památkové
rezervace.
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Prolítli jsme tedy tuto jednu z největších památek Ázerbájdžánu, potřebně
zdokumentovali a dali se opět na smlouvání a citové vydírání místních
řidičů.

Pohled z Gobustánského národního parku na krajinu. Jde vidět Kaspické moře!

A podařilo se! Asi po 50 metrech naší chůze (do hotelu v Baku to bylo
přibližně 70 km) nás vzali zaměstnanci. Domluvili jsme se, že nás odvezou
1 km k muzeu, odkud jezdí každý den po práci zaměstnanecký autobus do
Baku a je to celé vše třeba domluvit. Pochopili jsme, že mnoho z těchto lidí
žije a bydlí v hlavním městě a sem je každé ráno sváží 70 km pracovní
autobus. „A cena?" ptám se hned smutnýma očima. Je třeba to dořešit...
Náš mladý řidič se v legraci dohaduje s postarším řidičem firemního
autobusu. Vnucuje mu 1 papírový manat (v přepočtu 13 korun - nejmenší
papírová bankovka), ten mu ho vzápětí s brbláním vrací a bere to jako
urážku, protože peníze od nikoho z cestujících nevybírá a vybírat nebude.
Tuto pro všechny kolem zábavnou hru hrají asi 2 minuty, až se nakonec
shodnou, že autobus přece pravidelně hradí zaměstnavatel a jedno, nebo
dvě místa v poloprázdném autobuse nebudeme řešit.
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Jsme tady. Jedeme! Musíme potvrdit, že celý tento den (sepsán na tři dlouhé
příspěvky a toto je poslední z nich) byl opravdu výživný, plný zážitků a
hlavně plný fajn lidiček. Místní nás mají rádi. Mezi bohatými ruskými turisty s
VIP řidiči, drahými fotoaparáty a šperky budíme svým dobrodružným
přístupem a stopováním respekt. Všichni se s námi přátelsky baví, pomáhají
nám, vypráví o svých rodinách a toto jsou emotivní zážitky, které jdou těžko
slovy popsat.
Po hodině jízdy nás autobus vysazuje v Baku u stanice metra, zaměstnanci
muzea se s námi loučí a my mizíme hluboko v metru.
Čtvrtek 21. 2. 2019 - Zamyšlení a poděkování lidem, kteří nám po cestě
pomáhali
Konečně jsem našel ten pravý obrázek pro mé životní motto, že i cesta může
být cíl! A víte co, my na konec této cesty s Honzou a pěšky opravdu došli!
Byla i jiná místa, tentokrát mnohem vzdálenější, kam bychom bez těchto
skvělých lidí pěšky už nedošli. Takže díky moc a ahoj! Ázerbajdžánsky "coch
savol a sao"!
V příštím díle navštívíme hinduistický chrám ohně v Ateshgah, vyplujeme
lodí na Kaspické moře, Radimovi se podaří vniknout na kapitánský můstek a s
foťákem přepadnout kapitána lodi (doslova) a Honza navštíví muslimského
holiče.
Radim Teodor Bílek a Jan Melka,
štěnovický a plzeňský cestovatel

Informace závěrem:
Po roce se na Štěnovickém náměstí opět uskuteční Štěnovická pouť. Pouť
se uskuteční 15. a 16. června 2019.
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