č. 4 / duben 2016

zpravodaj obce Štěnovice

20 stran

zdarma

VZPOMÍNKOVÁ AKCE NA ÚČASTNÍKA „BITVY O
BRITÁNII“, NOSITELE ČESKOSLOVENSKÉHO VÁLEČNÉHO
KŘÍŽE 1939 A BRITSKÉ MEDAILE THE 1939 – 1945 STAR,
PLUKOVNÍKA „IN MEMORIAM“, KTERÁ PROBĚHNE
V SOBOTU 9. 4. 2016 U PAMÁTNÍKU VÁLEČNÝCH OBĚTÍ U
OBECNÍHO ÚŘADU. Harmonogram události na následující straně…
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10:30

Zahájení akce a přivítání účastníků

10:35

Státní hymna ČR a Království Velké Británie

10:40

Úvodní řeč starosty obce

10:45

Autentický dopis – „Duše československého letce“

10:50

Životní příběh O. Kestlera

11:05

Projevy hostů

11:30

Nástup čestných stráží

11:35

Položení věnců

11:43

Minuta ticha a odtroubení večerky

11:45
11:50

Státní hymna ČR
Ukončení vzpomínkové akce

13:00

Přednáškové pásmo v aule štěnovické základní školy
Akce proběhne za podpory

Svazu letců ČR z.s., Letci Plzeň z.s., Československé obce legionářské – jednoty
Plzeň, Českého svazu bojovníků za svobodu, Projektu Vojenské Investiční
Medaile, CZECH SPITFIRE CLUBU, Mezinárodní nevládní organizace
Křížovníci s červeným srdcem – Cyriaci, Evropského vojenského vzdělávacího a
rekreačního centra Air maršála RAF Karla Janouška, Leteckého historického
klubu Plzeň
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Jste fanouškem československých letců ve službách britské RAF?
Pak by Vaší pozornosti neměla ujít výpravná publikace z dílny autorské
dvojice Jiřího a Ondřeje Soukupových „Na křídlech za lva“. Kniha je
věnována československým pilotům – účastníkům slavné „Bitvy o
Británii“ – vyšla jako jediná k příležitosti jejího 75. výročí. Neotřelou
formou v sobě kombinuje historické materiály s originálními kresbami. V
seznamu účastníků je uveden i Oldřich Kestler včetně fotografie. Knihu si
budete moci koupit v rámci doprovodné akce 9. 4. 2016 v aule ZŠ, nebo ji
můžete i vyhrát. V průběhu přednáškového pásma bude probíhat
vědomostní kvíz o tři exempláře této knihy. Knihy do kvízu budou
věnovány s podpisy autorů. Dále ke každé knize bude kopie unikátního
„Combat Reportu“ jedné akce od Josefa Františka a Emila Fechtnera.
Pokud chcete mít knihu dříve, navštivte www.investicnimedaile.cz.
autor: Martin Marek,
spolupořadatel vzpomínkové akce
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UPOZORNĚNÍ:
Mnozí lidé pálí, na co přijdou
PET lahve, igelitové tašky, boty… Někteří lidé jsou schopni do
svého kotle hodit téměř cokoli. Často se tak Štěnovicemi linou spolu s
mohutnými dýmy i štiplavé zápachy. V takovém případě je okolí nuceno
nepříjemné a mnohdy jedovaté zplodiny vdechovat, čímž je u některých
lidí zaděláno na vážné a vleklé zdravotní komplikace. Žádáme občany, aby
dbali na čistotu ovzduší svého okolí a odkládali předměty – spíše než do
kotle - do příslušných kontejnerů, místním občanům je navíc zdarma
k dispozici sběrný dvůr.
Jan Polívka, místostarosta obce

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 i velké tělocvičny mohou využít prostor v areálu
(vjezd z ulice Liliová), návštěvníci tělocvičen mohou pro parkování využít
také prostor v areálu mezi velkou tělocvičnou a hlavní velkou budovou
školy (vjezd z ulice K Lomu).

Dočasné uzavření prodejny COOP
Po Velikonocích byla dočasně uzavřena štěnovická prodejna
maloobchodního řetězce COOP. Důvodem nastalé situace je dočasná
pracovní neschopnost zaměstnankyň štěnovické prodejny. Stav uzavření
potrvá do odvolání.
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V dubnu jubilea oslaví
Jaroslava Šloufová, Farní
Miloslava Tupá, Jasanová
Miroslava Pavlíková, Ke Mlýnu
Václav Rataj, Jetelová
Jarmila Berková, Štěnovické nám.
Günter Šporer, Buková
Miroslav Šťastný, Jasanová
Václav Sedláček, Jasanová
Marie Rádlová, Jasanová
Anna Rádlová, Na Šancích
Anna Bartovská, Čižická
Jaroslav Šlajs, V Potocích
Josef Lindaur, Buková
(jp)

Z kultury:
Celodenní zájezd našich seniorů do jižních Čech
Termín odjezdu: 6:45 v sobotu 14. května 2016
Cíl: Tábor - Muzeum čokolády a marcipánu, Kotnovská ulice (9:00),
volná procházka po centru. Oběd: Restaurace Beseda, Žižkovo
náměstí(11:30), jednotné tradiční české menu za přívětivou cenu. Husitské
muzeum, Žižkovo náměstí(13:00). Bechyně -Prohlídka Mezinárodního
muzea keramiky v zámeckém pivovaru (pokud již bude otevřeno, jinak
Městské muzeum hned vedle). Volná procházka a posezení v centru.
Návrat: okolo 19:00
Registrace zájemců: albrechtjiri7@gmail.com nebo schránka Čižická 458
Příspěvek na dopravu se hradí při odjezdu: 150.strana 5

Jediné vystoupení newyorských konzervatoristů v České republice studenti slavné Eastman School of Music (Univerzity of Rochester)
během krátkého pobytu v Evropě vystoupí v dechovém oktetu
v autentickém barokním sv. Prokopovi ve Štěnovicích v pondělí 30.
května od 19.00 (změna času vyhrazena). Podrobné informace o
vystoupení budou otištěny v květnovém čísle ŠL (KK OÚ).

autor: MUDr. Jiří Albrecht,
předseda kulturní komise

Spolek zdravotně postižených Staroplzenecko pořádá dne 28. 4. 2016
v Lidovém domě ve Štěnovicích Jarní karafiátovou zábavu. K tanci a
poslechu zahraje a zazpívá p. Zdeněk Zapletal a Václav Auterský.
Srdečně zveme i veřejnost.
autor: A. Klokanová a D. Kovářová
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Štěnovické jarní slavnosti
I. ročník
Netradiční akce pro všechny, kteří mají rádi pohyb v přírodě, dobrá vína a dobrou náladu.
Po degustační stezce
Sobota 14. května 2016
Start a registrace 14. 5. 2016 (14:00 – 14:30), Obecní úřad Štěnovice
Cíl: Lidový dům, Štěnovice
Vstupné: 150 Kč
Slosovatelné degustační lístky
Cestou degustace vín
Malá degustační soutěž
V cíli – cimbálová muzika Milana Broučka (od 17 h) a degustace vín pokračuje

Pravidla pochodu po degustační stezce:
Po zakoupení vstupenky a registraci na obecním úřadě Štěnovice obdrží každý degustační
lístek s plánkem, degustační kalíšek a může se vydat po značené trase. Na této trase o
délce cca 5 km Vás čekají dvě stanoviště s ochutnávkou vín. Vaším úkolem bude
poznamenat do degustačního lístku správný typ na odrůdu vín. V cíli cesty (Lidový dům
Štěnovice) odevzdáte vyplněný degustační lístek, a potom se už můžete těšit na
slavnostní program s ochutnávkou moravských vín a vystoupením cimbálové muziky
Milana Broučka (hraje od 17 hodin). U sklenky dobrého vína a občerstvení Vám
prozradíme výsledky soutěže a Vaše degustační lístky budou slosovány v soutěži o
zajímavé ceny.
1. cena – víkendový pobyt v rodinném penzionu Balážovi v Dolních Dunajovicích
2. cena – víkendový sportovně-relaxační pobyt na Špičáku na Šumavě a mnoho dalších
cen…
Přijďte s námi netradičně přivítat jaro!
Pro ty, kteří se nezúčastní pochodu, platí pozvání na cimbálovou muziku do Lidového
domu a degustaci vín – od 17 hodin (vstupenky na místě).
Akci pořádají:
Obecní úřad Štěnovice / Sportovní studio-Ing. Jarmila Weinerová / Hořovická
Teplárenská, s.r.o. / Rodinné vinařství Balážovi-Dolní Dunajovice
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Štěnovičtí chovatelé drobného zvířectva bilancovali a oceňovali
V pátek 4. března 2016 se konala v Lidovém domě výroční členská
schůze základní organizace Českého svazu chovatelů. Z třináctičlenného
kolektivu bylo přítomno deset členů a hostem byl předseda oblastní
organizace Plzeň, Ing. Václav Krůta. Ve zprávách předsedy a vedoucích
odborností holubů, králíků a drůbeže byla kladně zhodnocena činnost
chovatelů za rok 2015. Přestože kolektiv je třináctičlenný, zúčastňujeme se
místních výstav ČSCH, celostátních výstav ČSCH a také jsme se zúčastnili
na mezinárodní výstavě v Metz ve Francii. Na závěr výroční členské
schůze předal předseda oblastní organizace Plzeň Ing. Krůta svazová
vyznamenání za zásluhy o chovatelství:
Plaketu -

Františku Slavíkovi u příležitosti 80ti let

II. stupeň - stříbrný odznak Josefu Populemu
III. stupeň - bronzový odznak Ing. Aleši Bukovskému u příležitosti 50ti
let, Bc. Daniele Bukovské u příležitosti 40ti let, Josefu Lindauerovi u
příležitosti 70ti let a Stanislavu Menouškovi, Václavu Knížkovi, Josefu
Nygrýnovi st. a Antonínu Rážovi.
Za výbor ZO ČSCH Stanislav Menoušek
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Ze základní školy ve Štěnovicích:
Holocaust
V pondělí 14. března proběhla pro žáky
sedmých, osmých a devátých tříd
přednáška věnovaná holocaustu a jeho
obětem, kterou vedl PhDr. Vojtěch Kyncl,
Ph.D., vědecký pracovník Historického
ústavu Akademie věd.
Hlavním hostem přednášky byla
paní
Eva
Lišková,
rodačka
z
východočeské Luže, která dnes žije
v Losiné. Paní Lišková byla ve svých
třinácti letech odvezena se svojí rodinou
do Terezína, kde strávila několik měsíců.
Poté prožila několik hrůzných měsíců ve
vyhlazovacím táboře v Osvětimi, odkud
byla se svojí maminkou poslána do
pracovního tábora na severu Polska. S maminkou prožila i tzv. pochod
smrti, kdy Němci ustupovali před přicházející Rudou armádou. Naštěstí se
obě dožily konce války a vrátily se zpět do Československa. Po válce se
šťastně shledala i se svojí sestrou, tatínek se však již shledání nedočkal.
Pravděpodobně zemřel při jiném pochodu smrti těsně před koncem války.
Během vyprávění paní Liškové byly na pozadí promítány záběry ze
života židovských i nežidovských rodin před válkou, z období Protektorátu
a především velmi emotivní záběry z ghett a koncentračních táborů.
S židovskými obyvateli Štěnovic a jejich osudy nás poté krátce seznámila
místní kronikářka PhDr. Alena Vlčková.
V samém závěru přednášky si žáci mohli v krátkém testu
vyzkoušet, jak moc jsou ovlivnitelní. Velmi si vážíme toho, že paní
Lišková navštívila naši školu a podělila se s námi o zážitky, které by nikdo
z nás nechtěl prožít a na které i ona sama nerada vzpomíná. Poděkování
patří rovněž Dr. Kynclovi a Dr. Vlčkové.
autor: Mgr. Lenka Mazancová, učitelka
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Z mateřské školy ve Štěnovicích:
Loučení se zimou
Také v mateřské škole se po dlouhé zimě moc těšíme na jaro a
Velikonoce. A abychom se se zimou pořádně rozloučili, vyrobili jsme
společně s dětmi MORANU. Využili jsme k tomu různé přírodniny
nasbírané při vycházkách, ale také chleba a rohlíky, aby ta naše MORANA
neublížila přírodě a řece. Chtěli jsme tím zároveň probudit ze zimního
spánku ryby a poskytnout něco dobrého do zobáčku kachnám, které se na
řece prohánějí. MORANU jsme odnesli k řece a hodili z lávky do vody,
aby zima konečně odplavala… Na cestu jsme jí zamávali a nechybělo ani
to správné říkadlo:
„Moranu pryč neseme, už ji tady nechceme.
Do vody ji dáme, k tomu zazpíváme.
Zimo, zimo, táhni pryč, nebo na tě vezmu bič!
Odtáhnu tě za pačesy, za ty hory, za ty lesy,
až se vrátím nazpátek, svleču zimní kabátek!“
„Vstávej, vstávej, ratata,

jaro ťuká na vrata!“
„Zimo, ty jsi bílá paní,
končí tvoje kralování,
sundej bílou korunu
a sesedni ze trůnu!“

autor: Zdeňka Kilbergerová,
učitelka mateřské školy
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Sportovní střípky:
Fotbal:
Kanonýrem zimní přípravy se stal se šesti góly Hostačný
Přípravné zápasy A-týmu před jarní sezónou:
Štěnovice - Senco Doubravka dorost 0:6 (0:2)
Na začátku přípravy nás potkal velmi běhavý soupeř, který byl nad naše
síly. Soupeř zvýraznil své vedení především ve druhé půli, kdy jsme
vystřídali několik hráčů.
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Štěnovice - Kaznějov (1. B třída) 2:5 (2:2) Hostačný 2
Zápas na závěr čtyřdenního soustředění. Mužstvo odehrálo kvalitní první
poločas, ve druhé půli už nebyla po velmi náročném soustředění síla a
v posledních dvaceti minutách jsme inkasovali 3 branky.
Štěnovice - Bolevec (krajský přebor) 5:4 (3:1) Hostačný 2, Belan 2,
Filip
Cenný skalp soupeře hrajícího o dvě soutěže výš. Velmi kvalitní zápas i
povedený výkon celého mužstva.
Štěnovice - Radnice (1. B třída) 0:2 (0:0)
Zápas ve zdecimované sestavě, kdy chybělo 8 hráčů a tým byl doplněn
dvěma mladými dorostenci (oba pouze 15 let) a hráči staré gardy.
Štěnovice - Nýřany (1. B třída) 6:1 (2:0) Hostačný 2, Barnáš, Krásný,
Nový, Jůza
Generálka na jarní část sezóny vyšla na jedničku, soupeře jsme zcela jasně
přehráli. Pevně věříme, že jsme na jarní část sezóny dobře připraveni a
v soutěži se nám povede prodat, to co jsme během zimní přestávky
natrénovali.
Muži „A“
sobota 26. 3. 15:00
sobota 2. 4. 16:00
sobota 9. 4. 16:30
sobota 16. 4. 17:00
sobota 23. 4. 16:00
sobota 30. 4. 17:00
sobota 7. 5. 16:00
neděle 15. 5. 16:00
sobota 21. 5. 16:00
sobota 28. 5. 17:00
sobota 4. 6. 16:00
neděle 12. 6. 10:15
sobota 18. 6. 16:00

Starý Plzenec - Štěnovice
Štěnovice – Starý Smolivec
Měčín - Štěnovice
Chanovice - Štěnovice
Štěnovice – Spálené Poříčí
Dlouhá Ves - Štěnovice
Štěnovice - Hrádek
Strážov - Štěnovice
Štěnovice - Žákava
Merklín - Štěnovice
Štěnovice - Chlumčany
Přeštice B - Štěnovice
Štěnovice - Losiná
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Garda
pátek 15. 4. 18:00
pátek 22. 4. 18:00
pátek 6. 5. 18:00
pátek 13. 5. 18:00
pátek 20. 5. 18:00
pátek 27. 5. 18:00
pátek 3. 6. 18:00
pátek 10. 6. 18:00
pátek 17. 6. 18:00

Žáci
neděle 17. 4. 14:30
sobota 23. 4. 10:00
sobota 30. 4. 14:30

Přípravka - starší
pátek 15. 4. 16:30
středa 20. 4. 17:00
pátek 29. 4. 17:00
čtvrtek 5. 5. 17:00
pátek 13. 5. 17:00
pátek 20. 5. 17:00
pátek 27. 5. 17:00
pátek 3. 6. 17:00
pátek 10. 6. 17:00
čtvrtek 16. 6. 16:30

Štěnovice - Holýšov
Spálené Poříčí - Štěnovice
Štěnovice - Lužany
Zdemyslice - Štěnovice
Štěnovice - Chotěšov
Klášter - Štěnovice
Štěnovice - Žákava
Lhota - Štěnovice
Štěnovice - Dobřany

Stod - Štěnovice
Štěnovice - Chotěšov
Letiny - Štěnovice
dále pak nadstavbová část

Žinkovy - Štěnovice
Nepomuk - Štěnovice
Štěnovice - Žákava
Losiná - Štěnovice
Štěnovice - Kasejovice
Štěnovice - Žinkovy
Štěnovice - Nepomuk
Žákava - Štěnovice
Štěnovice - Losiná
Kasejovice - Štěnovice

autor: Petr Lodl, předseda oddílu
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Hasičské okénko:
Likvidace nebezpečného stromu
V neděli 20. března jsme pomohli obci s likvidací nebezpečného
stromu. Jednalo se o starý, nahnilý kaštan nad hasičskou zbrojnicí. Ve
spolupráci s profesionálními hasiči ze stanice Plzeň-Slovany, kteří nám
přijeli pomoci s plošinou, jsme strom pomalu odshora rozřezali. Na této
akci se podíleli zejména členové, kteří mají školení pro práci s ruční
motorovou řetězovou pilou, a mohli si tak vyzkoušet jiný typ činnosti, se
kterou se také mohou setkat při zásahu. Když byl strom rozřezán a
hasičské plošiny již nebylo třeba, 2 členové jednotky se za odměnu
podívali na Štěnovice z výšky 37 metrů…
autor: SDH Štěnovice
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Zápisky z cest štěnovického cestovatele:
Azorské ostrovy – zapomenuté území Portugalska
Když se řekne Azorské ostrovy - většina lidí neví, kde se přesně toto
malé souostroví nachází. Je od nás tak vzdálené a cestovními kancelářemi
tolik opomíjené. Snad díky tomu si zachovalo svůj původní ráz, krajinu a
přátelské lidi. Budete-li cestovat lodí mezi Evropou a Amerikou nebo nedej
Bože, bude-li mít váš zaoceánský let technické problémy, přistanete právě zde
- téměř uprostřed Atlantiku - 1.500 km od Evropské pevniny a 3.500 km od
Americké pevniny.
Azorské ostrovy se nacházejí na Severoatlantském hřbetě, což je
hornatý podmořský pás vedoucí od Islandu směrem k jižnímu pólu. Dělí
Euroasijskou zemskou desku od Severoamerické. Toto pohoří časem
vystoupilo a tak vznikl Island, Bermudy či právě zmiňované Azorské ostrovy.
Tyto ostrovy patří k nejvzdálenější části Evropské unie, v cestopisech se o
nich hovoří jako o evropském Novém Zélandu, a je to pravda! Nedotčená
příroda je úchvatná...
Má cesta vede ze Štěnovic do Prahy, poté letadlem do Londýna.
Cestuji ještě s dalšími dobrodruhy Katkou a Davidem – cestovateli ze
Spáleného Poříčí. Druhý den nasedáme v Londýně do letadla a letíme další 4
hodiny na malý ostrůvek San Miguel v souostroví Azory. Jsme téměř
uprostřed Atlantského oceánu. Kolem se nachází dalších šest malých
ostrůvků, jinak všude jen samý oceán. Azorské ostrovy jsou omývány
Golfským proudem, v zimě teploty neklesají pod 17 °C a v létě nestoupají nad
24 °C. Na Azorských ostrovech je stále jaro, jsou podobné Madeiře, ale jsou
ještě dál směrem k Americe. Tudíž pro turisty vzdálené a nezničené ostrovy
mají svůj původní ráz. Na letišti si půjčujeme místní auto a vyrážíme na
týdenní cestu po ostrově. Hlavní ostrov San Miguel (největší ze sedmi
ostrovů) má 80 km na délku a 30 km na šířku. První den se aklimatizujeme
v hlavním městě jménem Ponta Delgrada. Městečko obývá cca 70 tisíc
obyvatel. Je opravdu malé – naším půjčeným autem jsme z letiště na hotelu
v centru města za 15 minut. Lednové počasí je příjemné, máme 17 °C –
v Plzni bylo touto dobou 5 °C. Oceán byl pro nás studený, ale přece jen jsme
se zvládli na chvíli vykoupat. Atlantský oceán mohl mít odhadem 18 °C, a co
nás fascinovalo, byla pláž!
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Azorské ostrovy jsou sopečného původu a jsou poměrně mladé –
místní liduprázdná pláž byla z černého sopečného písku. Občas jsme viděli
malé sopečné kameny, které jsme později během cest viděli v základech
domů. V hlavním městě a v jeho historické části jsme z tohoto sopečného
kamene viděli dlažební kostky (tzv. kočičí hlavy), později i obrubníky. Druhý
den po aklimatizaci a odpočinku z dvoudenní cesty se vydáváme do hor. Hory
zde nejsou moc vysoké – mají do 1.200 metrů nad mořem. To je výška jako
naše šumavské kopce, jen s tím rozdílem, že je šlapete od oceánu. Tedy od 0
metrů nad mořem, a u toho se už zapotíte! Na druhou stranu pohledy, které
vám tyto hory nabídnou, jsou úžasné! Postupně během 4 až 5 hodin projdete
několika vegetačními změnami. Nejprve jdete kolem kokosových palem,
později přes jakýsi tropický prales s hustou divokou vegetací a na konci vás
čekají lišejníky a jehličnany. Během několikahodinového výšlapu jsme potkali
přibližně 10 turistů.
Líbí se nám, že ostrovy nejsou tak turisticky významné a člověk zde
zatím prochází divokou přírodou. Večer se unaveni a zpoceni vracíme zpátky
na náš malý a téměř prázdný hotel. Další den brzo ráno vyjíždíme k termálním
pramenům. Městečko Furnas je uprostřed hor. V tomto malém městečku
vyvěrají z nitra země horké prameny. Místy vidíme horká bublající bahna,
cítíme síru, zem je místy horká a vibruje.
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Na kraji města nacházíme malé lázně, kde za v přepočtu 90 Kč
můžeme trávit celý den v horkých bazénech. Jedná se o soustavu pěti malých
přírodních bazénků.
Voda je cítit sírou, její teplota je 39 °C. Na tomto místě se nám moc
líbí, jelikož má ostrov jen 80 km a během poloviny pobytu nám pršelo, vrátili
jsme se sem celkem 3x. Místní obyvatelé využívají horkou půdu k ohřívání
jídla. Vykopají půlmetrovou díru, dají do ní hrnec a do něj vloží tři druhy
masa, kapustu, klobásky, jelita, mrkev a zelí. Hrnec se přikryje pokličkou a na
ní se nasype horká hlína. Jedná se o typické místní jídlo, které nám moc
chutnalo.

Další den se vydáváme opět dál – kolem celého ostrova vede silnice,
po které máme v plánu během týdne objet celý ostrov. Bohužel v jednom
úseku byla sesunutá půda a my se musíme vydat oklikou. Naším Fordem
Fiestou z autopůjčovny odbočujeme z hlavní cesty a míříme do hor. Z cesty
mizí asfalt, přibývá kamenů, občas projíždíme přes nezpevněné horské cesty.
Sem tam slyšíme kámen, jak škrábne o podvozek, místy projíždíme kolem
roklí, naše cesta se mění v adrenalin – a to doslova! Naše spolucestovatelka
Katka propadá hysterii. Bojí se, je silně nervózní, chce se vrátit.
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Společně ale míříme dál. Je nám jasné, že v tomto promáčeném terénu, ve
výšce 800 až 1.000 metrů nad mořem a hlavně už více než 30 km od asfaltové
cesty není návratu. Cesta je tak úzká a bahnitá, že bychom museli celou tu
dobu couvat. Nastává nejdivočejší část naší cesty. I já mám strach, protože
máme nové půjčené auto, které není vhodné do terénu, ale kvůli hysterické
Katce nedávám svůj strach najevo. Po třech hodinách cesty (naše průběrná
rychlost byla do 10 km/hod) přijíždíme do malého městečka, naše auto je
špinavé od bláta a my nacházíme domluvené ubytování. Dávám si portugalské
červené víno a jdeme na společnou večeři do místní restaurace. Dáváme si
Fish Mix – jelikož jsme uprostřed Atlantského oceánu, místní kuchyně je
bohatá na ryby. Fish Mix je velký talíř, na kterém jsou servírované 4 druhy
ryb – losos, tuňák, žralok a něco místního, co jsme neznali. Další den
vyjíždíme dál, náš hostitel nás uklidňuje, že na celém ostrově je jen jedna
neprůjezdná cesta a tu jsme včera projeli. Takže se už nemusíme ničeho bát.
Náš cíl je jasný – na Azorských ostrovech jsou dvě čajové plantáže – jediné
v Evropské unii a my je chceme vidět. Po hodince cesty vidíme malou domácí
továrničku a zelené čajové plantáže. Jelikož zde není turismus, vlezeme do
továrničky, kde se nás nikdo nevšímá. Procházíme se tedy sami výrobou,
nikdo po nás nechce vstupné – je to zvláštní.
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Až na konci haly potkáváme jakýsi malý obchůdek, kde nám za pár euro
prodávají sypané černé a zelené čaje místní výroby.
Azorské ostrovy bych rád doporučil každému cestovateli, bohužel to
neudělám. Těchto 7 malých ostrůvků (největší ostrov San Miguel má 80 x 30
km) ve mě nechalo vzpomínku na krásnou nedotčenou přírodu, ochotné lidi a
krásné hory vystupujících z Atlantského oceánu. Byla by škoda, kdyby toto
panenské místo patřící Portugalsku podlehlo turismu a výstavbě hotelů.
V současné době sem létají jen 4 letecké společnosti. Kdybych chtěl někomu
krátce popsat Azory, přirovnal bych je k Madeiře možná i k Novému Zélandu
bez turistů. Krásné, sopečné a přitom stále zelené ostrovy uprostřed
Atlantského oceánu. Pro mě osobně, nejbližší exotika na samé bráně Evropy.
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