č. 5 / květen 2017
20 stran

zpravodaj obce Štěnovice
zdarma

V květnu se mohou štěnovičtí těšit na oslavy osvobození
či ochutnávku vín, v červnu zase na tradiční akci pro
děti a štěnovickou pouť
V květnu i červnu tohoto roku se mohou občané těšit na několik
kulturních akcí, z nichž některé lze považovat za tradiční a jsou tak místním
dobře známé.
Mezi každoroční akce se řadí také „Dětský den“, který se letos
uskuteční v sobotu 3. června. Tento rok se mohou návštěvníci (zejména děti)
těšit mimo jiné na kouzelnickou show či již tradiční seskok parašutistů. Dále
se v červnu uskuteční tradiční štěnovická pouť, která proběhne jako každý rok
na Štěnovickém náměstí. Pouť letos připadá na 10. a 11. června.
V rámci květnových oslav osvobození nesoucích název „Štěnovický
květen 1945“ bude v sobotu 6. května u hřiště místního oddílu kopané k vidění
vojenská technika americké, britské i německé armády. V průběhu akce si
mohou návštěvníci prohlédnout dobové uniformy či tehdejší vojenskou
výstroj. Součástí akce bude také bohatý tematický program pro děti. O týden
později se mohou občané těšit na „Štěnovické jarní slavnosti“, při nichž
návštěvníci ochutnají nejrůznější druhy moravských vín. Akce proběhne
v sobotu 13. května.
Více informací o jednotlivých kulturních událostech naleznete na
následujících stránkách květnového vydání tohoto zpravodaje.
strana 1

ŠL č. 5 / květen 2017

Dotace pokryje značnou část nákladů na modernizaci kuchyně či
vybudování nové třídy základní školy
Koncem minulého roku podala obec žádost o přidělení finanční dotace
v rámci celostátní výzvy vyhlášené Ministerstvem financí ČR „Podpora
rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí
velkých měst“. V březnu bylo rozhodnuto o tom, jakým žadatelům bude
dotace přidělena. Projekt obce Štěnovice byl vybrán k financování
společně s dalšími dvěma obcemi z Plzeňského kraje. V rámci projektu
dojde k modernizaci a stavebním úpravám školní kuchyně a k vybudování
multifunkční třídy.

Uklízeli jsme Štěnovice
Do celorepublikové iniciativy Ukliďme
Česko se letos poprvé zapojili i
Štěnovičáci. V sobotu 8. dubna proběhla
akce Ukliďme Štěnovice. Úklidu se
účastnilo
devatenáct
dobrovolníků
včetně starosty, místostarosty, dvou
našich zastupitelek a jednoho rodinného
týmu. Rozdělili jsme se do čtyř skupin a
uklidili nepořádek v těchto lokalitách:
lesík u jezu a okolí fotbalového hřiště,
pás zeleně kolem Čižické ulice, od
Husova pomníku směrem ke Cvičišti a v
okolí mateřské a základní školy a také
kolem Losinské ulice. Celkem jsme
posbírali deset pytlů nepořádku. Nejvíce
potu zanechaly naše ženy při pletí
okrasné zeleně podél Čižické ulice. Akce
se vydařila, všem zúčastněným děkujeme za kus odvedené práce.
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autor: Ing. Pavel Steinbach
Upozornění:
V den státního svátku v pondělí 8. května 2017 bude uzavřen sběrný dvůr.

Štěnovická májka
V neděli 30. dubna se sešlo několik štěnovických dobrovolníků
k tradičnímu stavění máje. Na organizaci akce se včetně místních mladíků
zastoupených Jiřím Knížkem podíleli také Vlastimil Šesták ml., Jiří
Moravec st. a Jiří Kestler. Téměř dvacetimetrový smrk byl stejně jako
v předchozích letech vztyčen na bývalém hřišti v ulici K Lomu. Všem
zúčastněným děkujeme.
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V květnu jubilea oslaví
Květuše Benešová, Smrková
Marie Poláková, Štěnovické náměstí
Marie Černá, Jasanová
Věra Honzová, Štěnovické náměstí
Pravoslava Kulichová, Akátová
Eliška Martínková, Na Šancích
Vlasta Štrosová, Čižická
Jaroslav Kubánek, K Pile
Marie Mitvalská, Jasanová
Jiří Schütz, Akátová
Alena Cingrošová, Ke Mlýnu
Markéta Kalatová, Lipová
Jaroslava Kubánková, K Pile
Emilie Suchá, Jasanová
Zdeňka Olivková, Duhová
Miloslava Bébrová, Na Šancích
Jana Krásná, Luční
Barbora Kokošková, Třešňová
Olga Menoušková, Losinská
Růžena Švantnerová, Modřínová
Eva Kariková, Skalní
Vítězslav Vacík, Polní
Miloslav Bartoň, Třešňová
Jindřich Kašpar, Buková
Jaroslav Albl, V Potocích

(jp)

Upozorňujeme, že za správnost OÚ Štěnovice neručí. Správnost seznamu
jubilantů závisí na informacích poskytnutých nadřízenými úřady.
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Z kultury:
Kulturní komise Obecního úřadu
každoroční celodenní zájezd seniorů

Štěnovice

pořádá

Cíl: Kutná Hora, městská památková rezervace
(zapsaná na seznamu UNESCO)
Termín: sobota 20. 5. 2017
Čas odjezdu: 6:00 ze Štěnovického náměstí
Podrobný program:
9:00
Komentovaná návštěva gotického Chrámu sv. Barbory s průvodcem.
10:00-13:00
Individuální volno na prohlídku památek v historickém centru, vše je pár kroků.
13:00
Oběd v hotelu Mědínek na náměstí.
Jednotné menu v ceně 150,- :
Kuřecí vývar s masem, zeleninou a nudlemi
Vepřová pečeně po selsku s hlávkovým zelím a houskovými knedlíky
Jablečný závin
15:00
Prohlídka Vlašského dvora
Návrat v podvečerních hodinách.
Přihlášky se zpětným kontaktem pro potvrzení: schránka Čižická 458 nebo
e-mail: albrechtjiri7@gmail.com

autor: MUDr. Jiří Albrecht, předseda KKOÚ
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Kutná Hora (informace pro účastníky):
Historické centrum-Městská památková rezervace spolu s kostelem
sv. Barbory a kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci je od roku
1995 zapsáno na Seznamu světového dědictví UNESCO. Město
Kutná Hora je členem evropského projektu EUROMINT, jehož cílem
je shromáždit informace o všech evropských středověkých a raně novověkých
mincovnách.
Jak název města naznačuje, souvisí jeho historie s těžbou („kutáním“) stříbra a
stříbrných rud. Ve středověku koncem 13. století poskytoval zdejší revír
zhruba jednu třetinu produkce stříbra v Evropě.
To se v okolí vyskytovalo patrně i na povrchu a už v 10. století se na blízkém
slavníkovském hradišti Malíně razily stříbrné denáry. S těžbou stříbra možná
souviselo i založení cisterciáckého kláštera v sousedním Sedlci, prvního v
Čechách. Sedlecký klášter založil roku 1142 Miroslav z Cimburka, významný
dvořan knížete Vladislava II.. Klášter byl osazen mnichy z Waldsassen v Horní
Falci, který patřil do řádové linie, jež se hornictví věnovala. To by mohlo
vysvětlit, proč byl – proti běžné řádové praxi – založen v krajině už osídlené a
kultivované. Klášteru patřily pozemky, na nichž pozdější město vyrostlo, stejně
tak i řada vesnic v okolí.

Seznam významných kulturních památek v historickém centru je
rozsáhlý:
Arciděkanství (1594–1599), Hrádek (1485–1505), České muzeum stříbra a
středověký důl Hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice (kolem 1415; 1488–1504),
Chrám svaté Barbory (1385–1420; 1481–1499; 1512–1558; 1884–1893),
Jezuitská kolej (1667–1700), Kamenná kašna (1493–1495), Kamenný dům
(1485–1495), Kaple Božího Těla (kolem 1400), Klášter řádu sv. Voršily (1733–
1743), Kostel Matky Boží Na Náměti (1360–1470), Kostel svatého Jakuba
Staršího (1330–1420), Kostel svatého Jana Nepomuckého (1734–1750), Sedleckostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele (1280–1320; 1702–
1714),Sedlec- hřbitovní kostel Všech Svatých (kolem 1400), Morový sloup
(1713–1715),Ruthardka, Sankturinovský dům, Trejv, Tylův dům, Vlašský dvůr
(kolem 1290; 1390–1400; 1496–1499; 1577–1579; 1893–1898).
Zdroj: wikipedie.cz
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Dětský den 2017
Vzpomínáte si, co jste dělali vloni 28. května kolem? Máte malé děti nebo
vnoučata? Pak jste jistě společně vypouštěli na hřišti u řeky ve Štěnovicích
nafukovací balónky vzhůru do nebe. To na chvíli vypadalo jako poseté
pestrobarevnými lentilkami. Děti na chvíli úžasem oněměly a za chvilku pak
běžely do pěny vytvořené hasiči. To vše poté, co si zadováděly při zábavném
programu i na jednotlivých stanovištích, která pro ně byla připravena. Domů
jste odcházeli s unavenými, možná trochu mokrými, ale zcela šťastnými
dětmi... Byl to jejich - dětský den. I letos se uskuteční Dětský den ve
Štěnovicích, a to v sobotu 3. června od 13 hodin odpoledne. Mimo výše
zmíněná každoroční stanoviště, vypouštění balónků a pěny bude pro děti
připraven také zábavný kouzelnický program, skákací hrad, seskok parašutistů
a mnoho dalšího. Vloni jsme měli možnost potěšit přes 500 dětí. Podpořte nás,
ať máme zase i letos lentilkové nebe.
Hledáme sponzory i dobrovolníky, kteří se zapojí do akce na místě.
Kontaktujte:
detskydenstenovice@gmail.com
nebo OÚ Štěnovice
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Tradiční jarní koncert dětí ZUŠ J. S.
Bacha s výstavou výtvarných prací

Kdy: Neděle 21. 5. 2017 od 17.00
Kde: Kostel sv. Prokopa se zahradou ve
Štěnovicích

Nejlepší výtvarné práce budou oceněny.
Všichni jste srdečně zváni.
Malé občerstvení pro každého.
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Ze základní školy ve Štěnovicích:
Zápis do 1. Ročníku
Dne 4. dubna 2017 proběhl na naší škole zápis do 1. ročníku. Přijato bylo
69 žáků:

Lyžařský zájezd do Alp
Už po deváté pokořili žáci ZŠ Štěnovice horské velikány v Auffachu. Od
21. do 31. 3. 2017 strávilo 14 žáků pátého až osmého ročníku pod vedením
paní učitelky Jirákové a pana ředitele Lišky týden v lyžařském areálu na
Schatzbergu. Úchvatné panorama rakouských Alp se zasněženými vrcholy
a zelená údolí hor umocňovalo nevšední zážitky s kamarády partnerských
škol Bad Kötztingu. Nikoho neodradily vysoké teploty ani odpolední firn.
Lyžařské umění všech žáků, bez rozdílu věku, napomohlo zdolat všechny
nástrahy sjezdovek bez úrazů a drobných poranění. Proto patří pochvala
všem lyžařům a lyžařkám za respektování bezpečnostních pokynů.
Rakouská kuchyně i vybavení hotelu je pro nás tradičně na vysoké úrovni a
poskytuje příjemnou relaxaci po celodenním lyžování. V hotelovém
bazénu, hernách se stolním tenisem i diskozázemím si žáci dosyta užili
hotelového komfortu. Týden utekl jako voda a my už se znovu těšíme na
další sezónu. Poděkování patří také rodičům, kteří umožnili svým dětem
prožít týden s kamarády v Rakousku.
autor: Mgr. Petr Liška, ředitel ZŠ Štěnovice
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Den svatého Patrika
Den svatého Patrika je kulturní a náboženský svátek, který se slaví každoročně
17. března jako vyjádření úcty patronu Irska. Tento svátek také připomíná příchod
křesťanství do Irska a oslavuje i irskou kulturu. Svatého Patrika nyní slaví mnoho
států po celém světě jídlem, pitím a spoustou zelené barvy. Jak jsme ho oslavili ve
škole my?
Odpoledne jsme zahájili prezentací, která nás seznámila s Irskem, jeho zvyky,
legendou o svatém Patrikovi a celkově dnu svatého Patrika. Celá prezentace byla
v angličtině, připravila ji paní učitelka Králová. Moc se nám líbila. Po prezentaci
jsme ve skupinkách luštili irskou křížovku, četli o Irsku a tajemných bytostech.
Úkoly nám připravila paní učitelka Trykarová. Součástí odpoledne byla i
ochutnávka nápojů a pokrmů, samozřejmě v zelené barvě. Nastal čas tvořit.
Soutěž o nejlepší jednohubky však dopadla nerozhodně. Odpoledne jsme
zakončili "učením" irského národního tance. Celé odpoledne jsme si všichni
skvěle užili a děkujeme moc všem paním učitelkám, které se na něm podílely.
autor: Bára Štěpánová, 9. A

Svatý Patrik
Svátek, který není v České republice moc známý. Naše paní učitelky se však
rozhodly, že nám o tomto svátku něco poví. V pátek jsme do školy měli přijít v
něčem zeleném, protože to je barva, která v tento svátek ovládá. Nejprve nám
paní učitelka Králová předvedla prezentaci, při které jsme se dozvěděli spoustu
věcí ohledně svátku svatého Patrika. Bylo skvělé, že se odpoledne odehrávalo
v angličtině sice jen napůl, ale i přesto jsme si ji dobře procvičili. Po prezentaci
jsme přešli do druhé učebny. Tam jsme se rozdělili do skupinek, ve kterých jsme
dostali papíry a potom jsme dělali chuťovky z různého zeleného ovoce a zeleniny,
které potom paní učitelky ochutnávaly a naštěstí se neotrávily. Paní učitelka
Hubačová nám udělala dort z kiwi, který byl krásně zelený. Nakonec jsme si
zkoušeli irské tance. Jenže jsme neměli už moc času, protože někteří museli na
autobus. Bylo to naprosto skvělé. Myslím, že všichni jsme si to moc užili. Bylo
naprosto skvělé se toho tolik dozvědět o tomhle svátku. Děkuji moc všem paním
učitelkám, že si s tím daly práci.
autor: Šárka Kučerová, 8. A
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Z mateřské školy ve Štěnovicích:
Pobyt venku v mateřské škole

Pobyt venku s dětmi patří ke vzdělávání dětí předškolního věku.
V koncepci vzdělávání v MŠ Štěnovice tuto oblast nazýváme přírodní
inteligence, jejíž součástí je poznávání přírody, učení o přírodě, činnosti
pro poznávání přírody a společnosti, oblasti vzdělávání jako je voda,
vzduch, půda, nerosty, horniny, fauna a flóra. Snažíme se v dětech
podporovat vnímání přírody, její využití a aplikaci (rozvíjet myšlení a
emocionálně estetické cítění), a to vše v duchu: „POZNEJ A CHRAŇ!“
Umístění naší mateřské školy v obci nám umožňuje vydávat se ven
několika směry. Je to nejčastěji cesta k lesu (využíváme i samotné cesty
k pozorování a hrám s přírodninami), les, lipový park nebo zahrada MŠ.
Dětmi velmi oblíbený směr je i cesta k hájovně, kde pozorujeme domácí
zvířata (koně, ovce, slepice). Pokud se rozhodneme vydat někam dál (k
řece, na hřiště, aj.) myslíme na bezpečnost dětí a pro tyto případy jsou
všechny třídy opatřeny reflexními vestičkami.
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Nutno říci, že jsme si museli zvyknout na oplocení některých pozemků
nebo místa, kde naše přítomnost není vítána, ale i tak jsme rádi, že našich
130 dětí není odkázáno trávit pobyt venku pouze na zahradě (děti ji tolik
milují i díky tomu, že není pro ně každodenní), ale mohou s námi poznávat
přírodu v okolí Štěnovic.
autor: Bc. Lucie Miškovičová,
učitelka mateřské školy ve Štěnovicích

Sportovní střípky:
Fotbal:
Muži bojují urputně o záchranu v soutěži
Na konci března začala jarní záchranářská část sezóny mužstvu mužů.
Hned v úvodních kolech jsme měli velmi těžký los, kdy potkáváme
především soupeře z horní části tabulky.
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V úvodním utkání muži přivezli dva body ze hřiště rezervy Přeštic po
výhře na pokutové kopy, potom doma v souboji dvou zachraňujících se
týmů porazili rezervu Plzně Petřína a poté přivezli velmi cenný bod za
remízu z nedalekých Černic. Pak bohužel přišly dvě porážky. Nejdříve
jednoznačná a zasloužená doma s týmem Hrádku u Sušice, poté poměrně
smolná na hřišti Chotěšova, kde jsme spálili několik velkých brankových
příležitostí. Je zřejmé, že všechny květnové zápasy rozhodnou o tom, zda
se nám podaří zachránit se v nejnižší krajské soutěži. Budeme moc rádi,
pokud tým přijdou v jeho rozhodujících bitvách podpořit štěnovičtí
fanoušci, a to nejen ve dvou domácích zápasech – 13. 5. proti Spálenému
Poříčí a 27. 5. proti Žákavé, ale i třeba v některých zápasech na hřištích
soupeřů, přičemž například 20. května muži hrají v nedalekém Starém
Plzenci.
V polovině dubna začala sezóna i mládežnickým kategoriím a staré gardě.
Družstvo žáků zatím vyhrálo oba své zápasy, a to jak suverénně na hřišti
Spáleného Pořící, tak hlavně v domácím zápase dokázali uštědřit první
prohru v soutěži týmu Žákavé. Mladší přípravka se zatím v porovnání
s podzimní sezónou také zlepšuje, kdy po těsné prohře v Blovicích kluci
doma jednoznačně porazili tým Nepomuka. Pro srovnání je třeba uvést, že
s týmem Blovic na podzim naši nejmladší kluci prohráli 15:0, tentokrát už
pouze a poměrně smolně 4:2. Doufejme, že našim mládežnickým týmům
vydrží jejich elán a budou dále pracovat na svém zlepšování.
Stará garda začala novou sezónu na hřišti Holýšova a v prvním zápase
podlehla místnímu týmu 3:2.
Další informace včetně aktualit z dění v klubu jsou k nalezení na našich
webových stránkách. Budeme rádi, pokud přijdete všechny naše týmy
podpořit.
autor: Ing. Petr Lodl,
předseda oddílu
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Zápisky z cest štěnovického cestovatele:
Malta nás množstvím přírodních krás okouzlila!
Je začátek února 2017, já, moje manželka, můj kamarád a jeho manželka míříme
autem ze Štěnovic na letiště do Norimberku. Podařilo se nám přes leteckou
nízkonákladovou společnost Ryanair (www.ryanair.com) pořídit letenky
Norimberk-Malta-Norimberk, každou jen za 950 Kč včetně všech poplatků. Cesta
autem nám trvá 2 hodiny, parkujeme na našem oblíbeném místě v Norimberku,
jednu zastávku metrem od letiště. Mnoho cestovatelů využívá toto bezplatné
parkoviště na křižovatce mezi ulicí Otto Lilienthal Strasse a Rathsberg Strasse.
Stanice metra vedle parkoviště má název Ziegelstein, avšak na letiště se dá dojít i
pěšky a to pomalou chůzí za 15 minut. My se vezeme jednu stanici metrem za
0,70 Euro.

Plavba rybářským člunem podél útesů ostrova Malta.
Náš let trvá 2 hodiny a 15 minut. Baví mě cestování, plánování tras a učení se
zajímavostí, kam jedeme.
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Z tohoto důvodu jsem každému vypracoval krátkého průvodce s přesným
rozplánováním. Po příletu nás čeká v místní autopůjčovně, která má kancelář na
letišti, přes internet objednané a zaplacené auto.

Skalní okno Azure Windows na ostrově Gozo.
Kdo by si chtěl udělat podobný výlet, doporučuji místní autopůjčovnu First Car
Rental, kde se dá malý Paeugeot 108 objednat již od 250 Kč/den
(www.firstcarrental.com.mt). Autíčko je to malé, všichni čtyři se smějeme a
děláme si z něj legraci. Vypadá jako hračka. Tak tak jsme natlačili (doslova) naše
malé batohy do kufru a vydali se na cestu. Naši legraci a úsměv ve tváři mírnil
fakt, že Malta je bývalou Britskou kolonií a jezdí se tedy vlevo podobně jako ve
Velké Británii. Já a Honza si sedáme dopředu. Zatímco já řídil, Honza se staral o
navigování, mapy a dohlížel, abych nevjel do protisměru. Obě naše manželky
seděly vzadu a tiše se modlily, protože jízda po kruhovém objezdu v obráceném
směru vypadala tak trochu…. no jako divočina! Naštěstí místní obyvatelé se
zmatenými turisty počítají a tak mají kolem letiště ohleduplné a tolerantní řidiče.
Zatímco ve Štěnovicích bylo -3 °C, tady na Maltě, která je 95 km za Sicílií a 290
km před Tuniskem, je příjemných 17 °C a krásně jasno. Všichni se kocháme,
sundaváme ze sebe teplé mikiny a užíváme si předčasného jara.
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Naše první cesta vede ke skalnímu útvaru Blue Grotto, což je jakési skalní okno
podél mořského útesu. Asi po 15 minutách jízdy od letiště jsme tady – přímo u
mořského útesu, směrem na Tunisko. Fascinuje nás pohled na vysoké skály a
lámající se útesy. Já i Honza pořizujeme první fotografie. Po chvíli zjišťujeme, že
místní rybáři našli mnohem lepší způsob obživy než rybolov. Na svých malých
rybářských člunech se plaví s turisty, kteří mají možnost pořídit si krásné fotky
útesů a jeskyní přímo z hladiny moře. I my využíváme této možnosti a platíme
rybářovi každý 8 Euro, tedy v přepočtu cca 220 Kč. Plavba malou rybářskou
loďkou pro cca 10 lidí je zajímavá – naše ženy mají strach, zatímco já a Honza si
plavbu vysloveně užíváme. Je znát, že rybář toto nedělá poprvé a plavba přímo
podél útesů mu vzhledem k jeho věku a zkušenostem rybáře nedělá problém.
Přibližně po půl hodině doplouváme zpátky na místo, kde jsme se nalodili. Kdo se
chystá navštívit Maltu, neměl by skalní okno Blue Grotto opominout!
Po krátkém obědě míříme do našeho hotelu, který jsme měli přes mezinárodní
server www.booking.com předem rezervovaný a zaplacený. Jelikož je únor a není
turistická sezóna, podařilo se nám sehnat velký rodinný hotelový apartmán
s dvěma ložnicemi, obývacím pokojem spojeným s kuchyní, koupelnou a malou
terasou za 2.500 Kč na 5 dní. Později jsme zjistili, že ten samý apartmán hotel
nabízí v hlavní turistické sezóně v přepočtu za 17.500 Kč. Večer nás čekala
prohlídka města, nákupy a místní specialita – maltézská pizza.
Další den hned brzy ráno vyjíždíme do přírody. Ostrov Malta není velký – jeho
velikost je 90 km na délku a 30 km na šířku. Autem se tak dá všude a pohodlně
dojet do hodiny. Komu by byl ostrov malý (tak jako nám), nabízí se ještě další
dva ostrovy a to ostrov Gozo a ostrov Comino. Společně tyto tři ostrovy tvoří
malé souostroví Malta. Právě hlavní ostrov Malta je ten hlavní. Bydlí zde 300.000
lidí, jeho hlavní město je Valletta a všechen turistický ruch míří sem. Druhý
ostrov Gozo dosahuje sotva 1/3 velikosti hlavního ostrova Malta. Je tedy malý,
klidný, tichý a příliš hotelů zde nečekejte. Poslední zmiňovaný ostrov Comino je
neobydlený a velikostně cca 5x5 km. Na tomto ostrově sídlí ptáci, je zde
neupravená původní příroda a jako jediný z ostrovů působí spíše jako přírodní
rezervace.
Mezi ostrovy Malta a Gozo jezdí pravidelně každých 30 minut trajekt. Plavba trvá
cca 30-45 minut a cena se platí pouze při zpáteční jízdě 15 Euro za auto a 5 Euro
za osobu. Naše cesty po ostrově jsou jednoduché – máme vždy jeden maximálně
dva cíle.
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Než k nim dojedeme, procestujeme spoustu dalších zajímavých míst, na kterých
se mnohdy zastavíme, fotíme, prozkoumáváme – taková pohoda, žádný spěch.
Večer chodíme ochutnávat místní jídlo a nakupovat do supermarketu místní
potraviny. Zaujaly nás nakládané chobotničky ve slaném nálevu, místní ovčí sýry
a dobré maltské víno. Po večerech nahráváme fotky na Facebookový profil,
komunikujeme s rodinami, vykládáme si mezi sebou historky z cest a bavíme se.
Ráno, vždy nejpozději v 09:00 hod, opouštíme hotel a míříme do přírody.
Další den je ve znamení ostrova Gozo. S naším mini autíčkem (díky Bohu má
alespoň 4 dveře) míříme k přístavu a nakládáme svůj „hračkoidní“ vůz na trajekt.
Všichni čtyři si užíváme plavbu po moři, pořizujeme fotky, prozkoumáváme loď.
Mně se podařilo vniknout na kapitánský můstek. Fotil jsem a fotil jsem, dokud mě
z kapitánského můstku nevyhodili. Na oplátku se mi podařilo ulovit plno
zajímavých fotek kapitána při práci, monitorů se satelitními a radarovými snímky,
mapových podkladů a fotky námořníků při práci.
Naše plavba po chvíli končí na ostrově Gozo. Máme celkem 2 hlavní cíle –
navštívit pevnost Citadela Victoria a shlédnout největší a nejslavnější přírodní
památku – a to skalní okno Azure Window. Jak tomu bývá vždy, cestou
zastavujeme, fotíme, navštěvujeme nejrůznější kostely. Malta má celkem 365
kostelů a 1 mešitu. Obyvatelstvo je složeno z 98% křesťany, většinou katolického
a protestantského vyznání. Kostely jsou nádherné, čisté a udržované. Kromě
přírodních krás nás také zajímá architektura, která má mnoho zajímavých prvků.
Malta díky (spíše bohužel) své poloze byla často dobývána a pod správou
Římanů, Řeků, Turků, Arabů a nakonec i Britů. Na stavbách je to znát a tak
všechny památky a stavby působí rozmanitě a originálně. Odpoledne přijíždíme
k útesu, ve kterém je skalní okno Azure Window. Z internetu se dozvídáme, že se
tady natáčelo mnoho světoznámých filmů (např. Souboj Titánů 1981, Odyssea
1997, Hrabě Monte Cristo 2002, aj.). Fotíme se, pořizujeme úchvatné záběry,
dáváme se do řeči s místními domorodci. Bohužel 3 týdny po našem návratu
proběhla všemi medii zpráva, že se skalní okno Azure Windows téměř po 500
letech zřítilo.
Naše fotky a záběry se tak staly minulostí a my byli vděční Bohu, že nám dal
možnost se takto dobrodružně a cestovatelsky s tímto monumentem rozloučit.
Azure Window byla hlavní památka Malty – toto skalní okno je na všech
pohlednicích, cestopisných průvodcích a je hlavní dominantou Maty. Je to stejné,
jako by Paříž přišla o Eiffelovu věž.
strana 19

ŠL č. 5 / květen 2017

Cestou zpět k přístavu jsme projeli
okolo nádherné rybárny – bez turistů,
bez zbytečné dekorace, zato plnou ryb,
akvárií a přívětivých domorodců.
Honza si koupil filet z místní ryby,
měla tak zvláštní název, který jsme si
bohužel nezapamatovali. Já si koupil
filet z čerstvého lososa. Trajektem jsme
dopluli zpět na hlavní ostrov Malta a vydali se do obchodu pro další jídlo.
Nakoupili jsme rajčata, mozzarellu, směs několika salátů, olivový olej a večer
jsme na pánvi připravili obě ryby. K tomu se podávaly nakládané chobotničky a
maltské víno. Naše poznávání spočívá také v gastronomii! Další den míříme do
Mořského akvária – jedná se o krásnou, novou stavbu, obsahující nejrůznější
expozice a hlavně akvária s rybami. Nejhezčí byl skleněný tunel pod obrovským
akváriem, kde se vám přibližně 50 cm nad hlavou prohánějí malí žraloci, hejna
barevných ryb či krásně plachtící rejnoci. Vstupenka do Sea Akvarium nás vyšla
na 10 euro na osobu. Tuto atrakci doporučuji především rodinám s dětmi.
Doporučený čas pobytu je 2-3 hodiny.
Další den míříme na letiště, dopíjíme poslední zbytky maltského vína a vracíme
náš „hračkoidní“ vůz Peugeot 108 do autopůjčovny. Po dvou hodinách dosedáme
na letiště v Norimberku, po dalších 2 hodinách jsme zpátky ve Štěnovicích. Plni
zážitků, příběhů, fotek a celí omrzlí, protože teplota je opět blízko nuly. Tak rádi
bychom se vrátili zpět!

Radim Teodor Bílek, DiS.
štěnovický cestovatel
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