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zpravodaj obce Štěnovice

20 stran

zdarma

Letos se v obci uskuteční několik kulturních akcí
Plesy, slavnosti ale také dobová vojenská technika… I letos proběhne ve
Štěnovicích několik kulturních akcí, z nichž mnohé jsou občanům dobře
známé a lze je považovat za tradiční, jiné si v tomto roce odbydou svoji
premiéru. Jaké akce se uskuteční v první polovině roku 2017, je již známo.
Mezitím se v obci odehraje také několik sportovních klání, kdy se například
do jarního boje o záchranu krajské soutěže zapojí štěnovičtí fotbalisté,
zajímavá utkání lze očekávat i v soutěži házenkářek (rozpisy jarních utkání
kopané a národní házené budou ve Štěnovických listech uvedeny po
rozlosování).
Program kulturních a některých sportovních akcí první poloviny r. 2017
termín konání

název akce

kde se akce uskuteční

4. února od 9 hodin

Závody modelů aut RC

sál Lidového domu

18. února od 20 hodin

Tradiční hasičský ples

sál Lidového domu

20. února od 18 hodin

Cesty za poznáním

obřadní síň OÚ

25. února od 9 hodin

Závody modelů aut RC

sál Lidového domu

3. března od 18 hodin

Mezinárodní den žen

sál Lidového domu
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termín konání

název akce

kde se akce uskuteční

11. března od 20 hodin

Tradiční obecní ples

sál Lidového domu

18. března od 14 hodin

Dětský maškarní candrbál

sál Lidového domu

25. března od 9 hodin

Závody modelů aut RC

sál Lidového domu

31. března od 20 hodin

Extra Band revival

sál Lidového domu

1. dubna od 14 hodin

Velikonoční vyrábění

7. dubna od 18 hodin

Zájezd seniorů do divadla

sál Lidového domu
Měšťanská beseda
Plzeň

20. dubna od 16 hodin

Jarní posezení s tancem –
SZP Staroplzenecko

sál Lidového domu

29. dubna od 20 hodin

Lucie Revival

sál Lidového domu

30. dubna od 16 hodin

Stavění máje

hřiště Na Cvičišti

Dobové tábory, ukázka
historické vojenské techniky

hřiště Na Cvičišti

13. května od 14 hodin

Jarní slavnosti

sál Lidového domu

3. června od 13 hodin

Dětský den

hřiště U Jezu

Tradiční štěnovická pouť

Štěnovické náměstí

17. června od 13 hodin

Farmářské slavnosti

Štěnovické náměstí

24. června od 15 hodin

Soutěž o štěnovického kance

hřiště u školy

6. května

11. června

Pozn. v případě potřeby přehled akcí první poloviny roku 2017 bude postupně
aktualizován.

Snížení energetické náročnosti štěnovické základní školy
Státní fond životního prostředí České republiky provedl na základě obcí dodaných
dokumentů závěrečné vyhodnocení akce Snížení energetické náročnosti ZŠ
Štěnovice, na základě čehož bylo konstatováno, že projekt splnil podmínky pro
vydání závěrečného vyhodnocení a definitivního přiznání dotace. Lví podíl na
kladném vyhodnocení akce nese provozovatel kotelny štěnovické základní školy
společnost Hořovická Teplárenská, s.r.o., které tímto obec děkuje za spolupráci.
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Od 18. ledna do 28. února 2017 budou moci občané na obecním úřadě zaplatit
poplatek za psy a poplatek za komunální odpad.
V případě pochybení zaměstnanců ZKS, a.s. při svozu komunálního odpadu
mohou občané požadovat nápravu na tomto tel. čísle: 493 647 150

Ceny svozů
směsného komunálního odpadu
na rok 2017
Typ nádoby

Četnost svozů

Cena na rok

1 x týdně (52 svozů)

2.470,-

plechová 110 l

Kombinovaný (40 svozů)

1930,-

plastová 120 l

1 x 14 dnů (26 svozů)

1430,-

Popelnice

1 x měsíčně
Popelnice
plastová 240 l

Kontejner
plast a plech 1100 l

800,-

1 x týdně (52 svozů)

5040,-

Kombinovaný (40 svozů)

3990,-

1 x 14 dnů (26 svozů)

3040,-

1 x týdně (52 svozů)

15.510,-

1 x 14 (26 svozů)

8.630,-

Kombinovaný svoz: 1x 14 dnů od 1. 4. 2017 do 30. 9. 2017
1x týdně od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017 a od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017
Měsíční svoz: první pátek v měsíci
Svoz 1x 14 dní: každý sudý pátek
Poplatek za svoz komunálního odpadu se platí jednorázově. Známka s vyznačením
četnosti svozu bude předána při placení poplatku v hotovosti na OÚ Štěnovice. Při
placení bankovním převodem na účet č. 350 23 704/ 0600, variabilní symbol 1340 +
číslo popisné, je potřeba dostavit se na OÚ pro známku na odpadní nádobu.
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Obří stavba u nádraží v Plzni odstartuje v lednu, dotkne
se i MHD
Už v lednu odstartuje přestavba mostů a takzvaného uzlu u hlavního nádraží v
Plzni. Na velký zásah do fungování se připravují i dopravní podniky. Chystají se
první objízdné trasy!
Plzeň čeká v letošním roce hned několik významných stavebních akcí. První
z nich přitom částečně odstartuje už ve druhé polovině ledna. Konkrétně jde
o stavbu "Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů
Mikulášská".
Přesně 23. ledna se uzavře průjezd od obchodního domu Tesco na Slovany v
obou směrech. "Náhradní trasa povede přes Šumavskou ulici a Lobezskou, tedy
po přemostění přes vlakové nádraží. Průchod pod mosty bude uzavřen i pro pěší,
lidé budou moci využívat průchod od okresního soudu do nádražní budovy," říká
mluvčí města Eva Barborková.
Dotčené linky MHD najedou na objížďky...
Na uzavírku už se připravují i dopravní podniky, které musely vyřešit
obsluhování tras veřejné dopravy, které frekventovaným místem vedou. Od
počátku uzavírky se to dotkne trolejbusů a autobusů. "Z důvodu uzavírky
Mikulášské ulice a přestavby železničních mostů dojde od 23. 1. 2017 do cca září
2018 ke změně tras a odbavování linek 12, 35, 57, N2 a N5," upozorňují dopravní
podniky s tím, že tramvaje budou zatím i dál jezdit normálně.
Trolejbusy číslo 12 budou v obou směrech jezdit po objízdné trase Anglické
nábřeží – U Prazdroje – Lobezská – Železniční – Koterovská. Autobusy číslo 35
a 57 budou na místo zastávek "U Ježíška“ končit v zastávce "Hlavní nádraží“
směrem do centra. "Ze zastávky ´Pařížská´ pojedou spoje ulicemi Sirková, U
Prazdroje a Šumavská do zastávky ´Hlavní nádraží´ pro směr do centra.
Tato zastávka bude rovněž zastávkou počáteční. Zastávka ´U Ježíška´ bude pro
linky 35 a 57 zrušena," informovaly dopravní podniky.
Podrobné schéma najdete zde.
Postupně se omezení ale dotkne i tramvají. Podle výhledů dopravních podniků by
mělo v dalších etapách stavby dojít i na úplné přerušení provozu tramvají
dotčenou oblastí a to v délce vždy maximálně 10 dnů.
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V rámci stavby u hlavního nádraží dojde kromě modernizace mostů i na
rekonstrukci Mikulášské ulice, prostoru před nádražím a také tramvajové trati.
zdroj: qap.cz
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Uzavírka Mikulášské ulice pod železničními mosty od 23. 1.
2017 do cca září 2018 – odklon linek 12, 35, 57, N2 a N5
Vážení cestující,
přestavby železničních mostů dojde od 23. 1. 2017 do cca září 2018 ke
změně tras a odbavování linek 12, 35, 57, N2 a N5. Tramvajový provoz zůstává
od 23. 1. 2017 zachován v plném rozsahu, v pozdějších etapách stavebních prací
však může dojít k úplné uzavírce i pro tramvaje (maximálně po dobu 10 dnů).
Tramvaje
Provoz zachován bez omezení.
Trolejbusy
Linka 12 pojede od 23. 1. 2017 mezi zastávkami „Mrakodrap“ a „U Duhy“
odkloněna obousměrně po trase Anglické nábřeží – U Prazdroje – Lobezská –
Železniční – Koterovská. Na objízdné trase spoje odbaví obousměrně v
zastávkách „Anglické nábřeží; Prazdroj; Železniční“. Zastávky „Pařížská“ a
„Mikulášská“ budou pro linku 12 zrušeny. Současně dojde od 23. 1. 2017 k
úpravě odjezdů spojů linky 12 do a z Letkova. Pracovní dny - odjezdy spojů ze
zastávky „Mrakodrap“ do Letkova: 6:27, 7:33, 10:00, 13:07, 14:51, 16:12,
18:12, 20:18, 22:13. Pracovní dny - odjezdy spojů ze zastávky „Letkov, V
Podlesí“ do Plzně: 7:06, 8:19, 10:34, 13:46, 15:26, 16:45, 18:41, 20:56, 22:41.
Od 23. 1. 2017 budou spoje jedoucí z Nové Hospody do vozovny vedeny po
Folmavské ulici.
Večerní křižování linek 12, 15 a 16
Večerní spoje linek 12, 15 a 16 vyčkají nově na přestup již v zastávce
„Mrakodrap“ ve 22:54, 23:24 a 23:54 hod.
Autobusy
Linky 35 a 57 budou od 23. 1. 2017 na místo zastávek „U Ježíška“ končit v
zastávce „Hlavní nádraží“ (v zastávce ve směru do centra). Ze zastávky
„Pařížská“ pojedou spoje ulicemi Sirková, U Prazdroje a Šumavská do zastávky
„Hlavní nádraží“ pro směr do centra. Tato zastávka bude rovněž zastávkou
počáteční. Zastávka „U Ježíška“ bude pro linky 35 a 57 zrušena.
Rozsah provozu linek se nemění.
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Linky N2 a N5 pojedou od noci z 22. 1. 2017 na 23. 1. 2017 mezi zastávkami
„Mrakodrap“ a „Mikulášské náměstí“ odkloněny obousměrně po trase Prokopova
- most Milénia - Koterovská - Barrandova - Mikulášská. Na objízdné trase odbaví
obousměrně v zastávce „Mikulášská“.
Zastávka „Pařížská“ bude pro linky N2 a N5 zrušena.

zdroj: PMDP

Nový sborník vydán!
Kronikářka obce paní Alena Vlčková zpracovala další sborník, tentokrát
s pořadovým číslem 13. Sborník nesoucí název Štěnovice a osobnosti
pojednává o životě několika významných jedinců, kteří byli nějakým
způsobem spjati s naší obcí. Sborník je možné zakoupit na obecním úřadě.
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V únoru jubilea oslaví
Vojtěch Mařík, K Lomu
Vladimír Kutka, Lipová
Jaroslava Melicharová, Na Šancích
Dobroslav Šťovíček, Krátká
Naděžda Škardová, K Hájovně
Mojmír Lindaur, Štěnovická
Marie Brožová, Buková
Anna Knížková, Losinská
Libuše Ratajová, Jetelová
Upozorňujeme, že za správnost OÚ Štěnovice neručí. Správnost seznamu
jubilantů závisí na informacích poskytnutých nadřízenými úřady.

Z kultury:
Jak jsme došli do Santiaga de Compostela
V rámci přednášek „Cesty za poznáním“ vás zveme na vyprávění o našem
putování po Svatojakubské cestě z Astorgy do Santiaga de Compostela. Cesta
je zapsaná na seznamu UNESCO a přináší neopakovatelné zážitky.
Přednáška se koná 20. února 2017 v 18 hodin v obřadní síni Obecního
úřadu Štěnovice.

Přechod Pyrenejí na Svatojakubské cestě
Zveme Vás na další část vyprávění o putování po Svatojakubské cestě.
Tentokrát jsme začínali ve francouzském městě Saint Jean Pied de Port, které
leží na úpatí Pyrenejí a pokračovali do španělského Burgosu. Přednáška se
koná 6. března 2017 v 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu
Štěnovice

Oběma přednáškami vás provedou Ivana a Josef Šloufovi.
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Zájezd štěnovických seniorů do divadla v pátek 7. dubna
2017
V pátek 7. dubna 2017 se uskuteční seniorský zájezd, jehož cílem tentokrát
bude Měšťanská beseda v Plzni. Letos jsme vybrali zájezdové
představení několika známých pražských herců. Uvidíme komedii
,,Sbohem, zůstávám‘‘ autorky Isabelle Mergault v režii Antonína
Procházky. Hrají: Iva Janžurová, Pavel Zedníček, Jana Paulová,
Antonín Procházka nebo Jaromír Dulava. Děj: Komedie nás zavede do
okamžiků v našem životě, kdy si myslíme, že jsme neporazitelnými pány
situace a svůj život držíme pevně v rukou. Odpověď na otázku, kdo je oběť
a kdo šťastný vítěz, se v tomto příběhu mění každou chvíli.
Termín odjezdu: pátek 7. dubna 2017 v 18.00
Příspěvek na dopravu 100 Kč se hradí v autobuse.
Přihlášky pouze se zpětným kontaktem, abych mohl každému potvrdit
rezervaci: albrechtjiri7@gmail.com nebo poštovní schránka: Čižická 458.

X. Tradiční obecní ples v sobotu 11. března od 20.00
v Lidovém domě
Dá se říci, že v letošním roce se sedmičkou na konci slavíme malé kulaté
jubileum. Na začátku března připravujeme již desátý ples, který zahájí
krátkým uvítáním štěnovické děti - úspěšné Mažoretky Štěnovice
Kolosseum Dance Team. Je obdivuhodné, kolik úspěšných vystoupení a
také reprezentace naší obce za sebou mají za několik let existence. Lze jen
smeknout před nadšením rodičů, trenérek a zapálením děvčat pro další
vystoupení ve velmi veselých nápaditých kostýmech. Po 2 letech se k nám
vrací Taneční orchestr Ozvěny pod vedením Josefa Ježka. Tato kapela
patří po neuvěřitelnou spoustu let mezi ,,plesové stálice‘‘ a mnozí z nás ji
pamatují z více proplesaných večerů a zábav v plzeňském regionu.
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Skupina mladých lidí z naší západočeské metropole ,,Tanec v Plzni“ nám
ukáže, že tanec je skvělý způsob, jak se dá rozdávat dobrá nálada a pokusí
se nás rozhýbat od stolů… Pokud byste rádi přispěli do tomboly, předem
děkujeme. Plesový sál: nekuřácký. Cena vstupenky: 150 Kč. Předprodej:
pondělí 20. 2. 2017 od 18.00 v Lidovém domě, v dalších dnech rezervace
na mailu: albrechtjiri7@gmail.com.
autor: MUDr. Jiří Albrecht,
předseda kulturní komise

Ze základní školy ve Štěnovicích:
Žáci prvního stupně měli v úterý 17. ledna 2017 možnost osvojit si taneční
kroky především country stylu, ale i jiných tanců. V naší tělocvičně se
postupně vystřídali všichni žáci z 1. - 5. ročníků.
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Naše nejmladší školáky zaujal především kvapík a jiné skupinové tance.
Postupnou nápodobou se děti hromadně učily nové kroky a triky tanečních
kreací. U starších žáků byl samotný trénink tanců o něco rychlejší.
Dokonce zde byl prostor i pro zapojení nejedné paní učitelky, která
předváděla nové taneční kroky. Podle reakcí žáků to bylo příjemné
zpestření celého programu. A jelikož COUNTRY není jen styl tance a
hudby, ale i typického oblečení, děti se krásně oblékly a tím dotvořily
celou atmosféru protančeného dne. Nahlédněte do fotogalerie a okuste naší
školní „country“ náladu.
autor: Dana Ticháčková

Z mateřské školy ve Štěnovicích:
Rok v Mateřské škole Štěnovice
Leden nás vybízí k malé rekapitulaci roku 2016 v naší mateřské škole.
První třetina roku se u nás nese v duchu „předškolních“ příprav (ve smyslu
přípravy na přechod do ZŠ). K tomu je potřeba diagnostiky dětí, konzultací
s rodiči, příprav k zápisu či odkladu školní docházky. Pro MŠ je událost
samotný zápis k nám do školky a den otevřených dveří (možnost poznat
nové děti, rodiče).
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Po tomto „administrativním“ období máme možnost trochu zvolnit. Užívat
si s dětmi svátky (svátek matek, čarodějnice …), výlety (ZOO Plzeň, hrad
Točník aj.) a těšení se na léto. Po letních prázdninách přichází období
adaptace dětí na prostředí mateřské školy a celkové aklimatizace. Období
besídek, a pak už je tu opět Advent… V roce 2016 mimo jiné, byly ve
třídách vybudovány nové úložné skříně na lůžkoviny, zavedl se zkušební
provoz prodloužené otevírací doby, nové zájmové kroužky v MŠ, proběhla
návštěva z redakce, vznikl článek do Učitelských novin, ale hlavně se nám
podařilo podílet se na vývoji malých bytostí, jejichž odměnou pro nás je
ten nejkrásnější úsměv na světě.
autor: Bc. Lucie Miškovičová,
učitelka MŠ Štěnovice
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Sportovní střípky:
Národní házená:

Fotbal:
Všechny týmy zahájily v lednu přípravu na jarní část sezóny
V lednu se rozběhla příprava jednotlivých týmů našeho fotbalového oddílu.
Přípravka a žáci trénují 2x týdně v tělocvičně ZŠ, přípravka se ještě navíc
účastní v rámci zpestření přípravy několika turnajů zimní halové ligy. Tým
mužů trénuje od poloviny ledna až 4x týdně, přičemž vždy jeden trénink
probíhá v tělocvičně ZŠ. V jarní části sezóny muže čeká boj o záchranu v 1. B
třídě, takže je potřeba, aby tým absolvoval celou zimní přípravu v co
nejvyšším počtu lidí.
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Součástí přípravy bude stejně jako loni 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. Rozpis jednotlivých utkání je následující:
Termín

Zápas

Hřiště

Sobota 28. 1. 12:00

Křimice (1.A) - Štěnovice

UT Horní Bříza

Neděle 12. 2. 15:30

Štěnovice – Spoje Plzeň (II. třída)

UT Senco Doubravka

Neděle 19. 2. 14:00

Štěnovice – Kaznějov (1.B)

UT Horní Bříza

Neděle 26. 2. 11:00

Nýřany (1.B) - Štěnovice

UT Horní Bříza

Sobota 11. 3. 12:00

Štěnovice – Petřín B (1.B)

UT Horní Bříza

Sobota 18. 3. 13:00

Štěnovice – Hunčice (III. třída)

UT Horní Bříza

TJ Sokol Štěnovice oddíl kopané zve všechny své členy, sponzory a fanoušky
na výroční členskou schůzi, která se uskuteční v sobotu 4. února od 16:00
v salónku lidového domu (viz přiložená pozvánka).

autor: Ing. Petr Lodl,
předseda oddílu
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Hasičské okénko:
Hasiči zhodnotili na výroční valné hromadě minulý rok,
nyní zvou občany na tradiční ples
Loňská zima byla podstatně mírnější než ta letošní a to se projevilo na hasičském
rozpočtu na konci minulého roku. Zbylo nám poměrně hodně peněz, a proto po
několika letech došlo na podstatné zlepšení vybavení hasičské Tatry, na kterou
jsme koupili naviják. Nový pomocník má 30metrové lano a utáhne břemeno o
váze 5 tun. Celkem nás naviják vyšel na přibližně 80 000 Kč včetně
elektroinstalace, různých certifikátů a osvědčení.
První lednovou sobotu jsme měli Výroční valnou hromadu. Zhodnotili
jsme uplynulý rok 2016, připomněli důležité události, které nás v daném roce
potkaly, a stanovili jsme si cíle pro rok 2017. Usnesli jsme se také, že i letos
uspořádáme dvoje hasičské závody a lampionový průvod. Samozřejmě, že také
bude hasičský ples, který se koná již 18. února 2017, od 20 hodin, v sále
Lidového domu ve Štěnovicích. Berte, prosím, tuto poslední informaci jako
pozvánku na tradiční společenskou událost!
autor: SDH Štěnovice
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Zápisky z cest štěnovického cestovatele:
Švýcarsko - země přesná jako hodinky a přece se mi tady
zastavil čas
Je září 2016, před týdnem jsem se vrátil z Bulharska a toulavé boty už mě zase
volají zpátky do ciziny. Týden přemýšlím, ale nakonec stejně neodolám a
kupuji si přes internet letenku ještě na tento měsíc do Švýcarska. Země, která
má pověst místa s krásnou přírodou, krajina plná hor, moderní města, která
oplývají čistotou. Jsem zvědavý, jaké to Švýcarsko doopravdy bude...
Asi po 14 dnech od nákupu letenky mě čeká cesta do Curychu. Toto největší
město Švýcarska se pyšní hned několika prvenstvími – jedná se o nejdražší
město na světě, taktéž získalo prvenství jako město s nejvyšší kvalitou života.
Je pravdou, že nákupy, služby a doprava byly pro mě vysokou finanční
položkou, ale na druhou stranu komfort, ochota, čistota a dokonalé služby
kompenzují tyto výdaje.

Řeka Limmat odtékající z Curyšského jezera napříč celým městem.

Ačkoliv byl konec září, Švýcarsko stejně jako Českou republiku nezvykle
trápila vysoká vedra s teplotami kolem 25 - 27°C.
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Ve městě pod Alpami - které navíc z jedné strany obklopovalo čisté Curyšské
jezero s plachetnicemi, kde se dalo v průzračně čisté vodě koupat - bylo velmi
příjemně. Člověk by až nečekal takto dokonalé počasí. Město samo o sobě
není velké, počet jeho obyvatel mírně převyšuje hranici 400.000 lidí a není
problém projít celý Curych pěšky. Sice to chvíli trvá, ale pohledy, které se
vám nabídnou, opravdu stojí za to. Pro pohodlnější povahy lze samozřejmě
využít přehlednou síť tramvají a městské hromadné dopravy.
Má procházka začíná ve středu města, pokračuji přes několik starých
kamenných mostů skrz historické centrum rovnou k Curyšskému jezeru.
Překvapuje mě, že u větších stanic městské hromadné dopravy funguje
bezplatné internetové WiFi připojení. Vkládám tedy na Facebook první ranní
fotografie Curyšského jezera a k tomu svůj první příběh. Na břehu jezera,
poblíž největšího uzlu MHD a malého náměstí, se totiž koná zajímavý bleší
trh.

Sobotní bleší trh v centru města.

Místní umělci prodávají obrazy, sběratelé nabízejí stříbrné příbory, hudebníci
prodávají staré hudební nástroje, některé děti prodávají dřevěné hračky.
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Na svých cestách jsem prošel mnoho bleších trhů, ale tento měl svou noblesu.
Jako by si trh žil svým vlastním životem. Umělci popíjeli ranní kávu a hráli
šachy, starci prodávajíc obrazy pokuřovali dýmky, prodejci si mezi sebou
povídali a hudebníci naposledy hráli na své nástroje. Pořizuji několik snímků
opravdu zajímavých předmětů a mířím k jezeru. Asi po hodinové procházce
jsem se dostal dál od města až do míst, kde začínají nejrůznější farmy,
skleníky a malé přírodní rezervace. Navštěvuji „živé“ muzeum kaktusů a
sukulentů (www.stadt-zuerich.ch/sukkulenten). Na tomto místě chvíli pozoruji
televizní reportáž, nebo spíše natáčející se dokument, poté se vydávám do
zahrad a skleníků obdivovat sukulenty a kaktusy z celého světa. V tomto
muzeu trávím téměř dvě hodiny, ani z poloviny jsem neprošel celou sbírku,
avšak mé nohy jsou znavené. Chvíli odpočívám u jezera, kochám se vodní
hladinou, pozoruji plachetnice, všímám si, jak se břehy jezera plní lidmi
s dekami, plavci a dětmi. Voda v jezeře je tak čistá a průzračná... Rád bych
zažil něco takového i v České republice – přitom se jedná o jezero v přímém
sousedství s největším městem země. Dovedete si představit, kdyby se v Praze
poblíž Hradčan vyskytovalo jezero a jak by asi bylo čisté?!

Curyšské jezero o délce 40 km.

Neodolal jsem, sundavám svou cestovatelskou košili, boty a končím společně
s místními „domorodci“ v jezeře. Voda je tak čistá a osvěžující!
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Asi po dvou hodinách se oblékám a mířím v klidu do centra města. Ráno jsem si
všiml několika kostelů a památek, které bych rád navštívil. Zbytek dne trávím
navštěvováním katedrál, v tiché modlitbě a psychickým uvolněním se od
každodenního pracovního stresu. Večer pak nacházím objednaný hostel, chvíli
komunikuji s cizinci, kteří jsou tady také ubytovaní, a jdu spát. Noc
v nejlevnějším hostelu s 10 lidmi na pokoji vychází na 42 švýcarských franků,
tedy 1.052 Kč. Pivo v plechovce vyjde pak asi na 100 korun. Přepočítávat ceny
nemá význam, člověk by si tady nemohl koupit téměř nic, a tak nepočítám a
vesele nakupuji.
Druhý den ráno mířím do kavárny, objednávám si velké espresso a k tomu čerstvý
croissant – to na těch cestách vždy miluji... Za malou snídani platím v přepočtu
300 Kč, většina plateb ve Švýcarku je prováděna skrz platební karty. Na druhou
stranu mě obveselí mladá usměvavá a upovídaná prodavačka a pár milých lidí u
mého stolu. Užívám si ranního probuzení a pocitu, že nemusím nikam spěchat.
Odkládám švýcarské noviny, které jsou u každého stolu a místo toho si zapínám
místní bezplatné WiFi připojení – čtu si české internetové zprávy. Po téměř
hodinové snídani se vydávám opět do centra města, fotím místní květiny, potuluji
se malými uličkami, občas navštívím další kostel. Baví mě to. Jsem tady sám, jen
s malým batůžkem, ve kterém mám jednu náhradní košili, mobil, peněženku a
jedno švýcarské pivo. Vždy, když jsem v obchodu, oslovím prodavače a poprosím
ho, aby mi doporučil pivo místní výroby. Sice si mohu koupit dobré české pivo,
které tady mají, a nebo zvolit dobré belgické, ale záměrně vybírám zdejší výrobu.
Místní piva nejsou dobrá – taková tradiční euro piva, bez špetky originality či
speciálů, ale i to patří k poznávání! Počítám, že v těchto vedrech ochutnám 2,
maximálně 3 piva během celého průběhu dne. Odpoledne jdu na konec města –
slyšel jsem od místních lidí o oblíbené plovárně, která je vybudována na řece
odtékající z Curyšského jezera. Jdu kolem řeky a překvapuje mě, kolik plováren
je tady vybudovaných. Těžko se to popisuje, ale místní plovárny jsou něčím, co u
nás v České republice neznáme. Jsou krásné, čisté, s bary a restauracemi,
s převlékárnami, s kvalitním jídlem, sprchami a několika plavčíky. Místní
pořádají pikniky, baví se, ovšem nikde žádné odpadky, žádní opilci, vše
v maximální čistotě.
Opět si povzdechnu. Jedná se o místo, kde tráví rodiny s dětmi svůj volný čas.
Opět neodolávám a trávím zbytek dne u vody s místními lidmi. S některými si
povídám, většina z nich umí velmi dobře anglicky.
strana 19

ŠL č. 2 / únor 2017

Dozvídám se, že nejvíce turistů je tady z Německa a že život v Curychu je drahý i
pro samotné Švýcary. K večeru jdu navštívit další památky, nafotit si budovu
Švýcarské opery, projít si historické části a malé uličky města. A večer zpátky do
hostelu.
Další den ráno (v neděli) si přivstávám a mířím do křesťanského centra na
bohoslužbu (www.czb.ch). Asi po hodině chůze, za pomoci GPS v mobilu
nacházím novou, velmi moderní stavbu. Při vstupu mě uvítá několik milých lidí a
ptají se, odkud jsem. Nabízí mi bezdrátová sluchátka, ve kterých bude simultánně
tlumočeno kázání. Všímám si, že na konci sálu je 5 malých odhlučněných budek,
připomínající spíše telefonní budky a v nich sedí překladatelé – vidím nápis
s anglickým, německým, italským, francouzským a čínským překladem.
Bezdrátových sluchátek jsem viděl přiližně 200 ks, počet lidí v budově je
úctyhodný - odhadem přibližně 600-800. Jedná se o jeden velký sál s balkónem a
dvěma postranními sály, do kterých je obraz promítán živě skrz dvě velké
profesionální televizní kamery.
Připadám si zvláštně, ta technika, ta hudební skupina... Vše tak nové a moderní,
kázání je mi průběžně překládáno do anglického jazyka a já mám zase o čem
uvažovat. Odpoledne pak mířím zpátky do centra města, na lavičce si povídám
s americkými turisty, po chvíli s kanadskými turisty – říkám jim tipy, co a kde
stojí za to navštívit.
Poslední den mířím zpět do České republiky. Musím upřímně říci, že jsem si
dokonale pročistil hlavu. Odpověděl jsem si na spoustu vlastních životních
otázek, prožil čas s lidmi, ale také i čas sám se sebou. Užíval si chvíle v tichosti,
ochutnával jídlo, užíval si koupání a zároveň procházel památky - zkoumal
historii města. Cestování o samotě má svá pozitiva i negativa a určitě není pro
každého. Ne každý si koupí letenku a jen tak si s jednou košilí vyrazí do neznáma.
Ale já to doporučuji – zkuste to!
autor: Radim Teodor Bílek, DiS
štěnovický cestovatel
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