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zpravodaj obce Štěnovice
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zdarma

Stavební akce v obci pokračují:
V rámci stavebních úprav za účelem rozšíření potřebné kapacity mateřské
školy je v současné době stavební činnost zaměřena především na výstavbu
pavilonu nové třídy (který je budován v místě zahrady školky), kdy už
z větší části došlo k vystavění obvodového a vnitřního nosného zdiva.
Současně dochází k průběžné pokládce nových inženýrských sítí včetně
realizace zdravotechniky uvnitř stávající budovy mateřské školy. Součástí
stavebních prací je též postupná demontáž zcela původní plechové krytiny,
která nebyla odstraněna v době realizace nynější sedlové střechy. Ta bude
v návaznosti na demontáž původního plechu též odstraňována.
Dále probíhá realizace sanace splaškové kanalizace v ulici
Habrová. Celá ulice byla koncem ledna kompletně uzavřena, načež
zhotovitel (jímž je firma Streicher, s.r.o.) započala akci výkopovými
pracemi směrem od křižovatky s ulicí Čižická. Na havarijní stav splaškové
kanalizace byla obec upozorňována prostřednictvím výroční technické
zprávy provozovatele od roku 2006.
Pro výstavbu příznivé (ne)lednové klima jistě ocenili oba
zhotovitelé uvedených stavebních akcí. Zda počasí zachová stavebníkům
přízeň, ukážou následující dny a týdny. Nakolik lze věřit meteorologickým
předpovědím, jen stěží odhadovat. Možná, že si milovníci zimních sportů
konečně přijdou na své i v nížinách – včetně místní kotliny…
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Výstavba pavilonu nové třídy je v plném proudu.

Sanace splaškové kanalizace v Habrové.
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Ceny svozů směsného komunálního odpadu na rok 2018
Typ nádoby

Popelnice
plechová 110 l
plastová 120 l

Četnost svozů

Cena na rok

1 x týdně (52 svozů)

2.530,-

Kombinovaný (40 svozů)

1.980,-

1 x 14 dnů (26 svozů)

1.470,-

1 x měsíčně

Popelnice
plastová 240 l

Kontejner 1100 l
plast i plech

830,-

1 x týdně (52 svozů)

5.150,-

Kombinovaný (40 svozů)

4.090,-

1 x 14 dnů (26 svozů)

3.110,-

1 x týdně (52 svozů)

15.850,-

1 x 14 (26 svozů)

8.830,-

Kombinovaný svoz: 1x 14 dnů od 1. 4. 2018 do 30. 9. 2018
1x týdně od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018 a od 1. 10. 018 do 31. 12. 2018
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
v době od 15. ledna do 28. února 2018.
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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V lednu byly spuštěny nové webové stránky knihovny
Koncem ledna byly spuštěny nové
webové stránky štěnovické knihovny
(http://www.knihovna-stenovice.cz/). Na
webu knihovny budou mimo jiné uvedeny
nové tituly, které si mohou návštěvníci
vypůjčit. Web knihovny bude průběžně
aktualizován a seznámí veřejnost také
s akcemi, které budou místní knihovnou
pořádány.

Provozní doba knihovny
Pondělí

9:00 – 17:00 (11:00 – 11:45 polední pauza)

Úterý

ZAVŘENO

Středa

9:00 – 17:00 (11:00 – 11:45 polední pauza)

Čtvrtek

ZAVŘENO

Pátek

9:00 – 17:00 (11:00 – 11:45 polední pauza)

Sobota

ZAVŘENO
(jp)

Výsledky prezidentských voleb ve Štěnovicích
1. kolo proběhlo ve dnech 12. – 13. 1. 2018
Počet odevzdaných platných hlasů 1 048, tj. účast 68,50 % voličů.
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Kandidát

Počet hlasů

%

1. Topolánek Mirek Ing.

48

4,58

2. Horáček Michal Mgr. Ph.D.

124

11,83

3. Fischer Pavel Mgr.

123

11,73

4. Hynek Jiří RNDr.

15

1,43

5. Hannig Petr Mgr.

10

0,95

6. Kulhánek Vratislav Ing. Dr.h.c.

6

0,57

7. Zeman Miloš Ing.

352

33,58

8. Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.

90

8,58

9. Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., Dr.h.c.

280

26,71

2. kolo proběhlo ve dnech 26. – 27. 1. 2018
Počet odevzdaných platných hlasů 1 112, tj. účast 72,31 % voličů.
Kandidát

Počet hlasů

%

7. Zeman Miloš, Ing.

554

49,82

9. Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., Dr.h.c.

558

50,18

V únoru jubilea oslaví:
Vladimír Kutka, Lipová
Dobroslav Šťovíček, Krátká
Vojtěch Mařík, K Lomu
Naděžda Škardová, K Hájovně
Jaroslava Melicharová, Na Šancích
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Marie Brožová, Buková
Anna Knížková, Losinská
Libuše Ratajová, Jetelová
Jaroslava Kosnarová, Na Šancích
Milada Kocová, Liliová
(jp)
Upozorňujeme, že za správnost OÚ Štěnovice neručí. Správnost seznamu
jubilantů závisí na informacích poskytnutých nadřízenými úřady.

Z kultury:
Kulturní akce:
V první polovině roku 2018 se uskuteční také několik kulturních akcí.
U některých z nich však není znám definitivní termín jejich konání,
proto v lednovém čísle zpravodaje tyto kulturní události prvního
pololetí nového roku neuvádíme:
kulturní akce

termín konání

místo konání
Obecní úřad
Štěnovice

Cestopisná přednáška

pondělí 12. 2. 2018, 18 hod

Hasičský ples

sobota 17. 2. 2018, 20 hod

Sál LD Štěnovice

MDŽ

pátek 2. 3. 2018, 18 hod

Sál LD Štěnovice

Obecní ples

sobota 10. 3. 2018, 20 hod

Sál LD Štěnovice

Extra Band

pátek 16. 3. 2018

Sál LD Štěnovice

Dětský maškarní bál

sobota 17. 3. 2018

Sál LD Štěnovice

Lucie Revival

sobota 28. 4. 2018

Sál LD Štěnovice

Štěnovické jarní slavnosti

sobota 12. 5. 2018

Sál LD Štěnovice
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Tradiční obecní ples
Srdečně Vás zveme na již XI. Tradiční obecní ples, který se uskuteční v
sobotu 10. března v Lidovém domě. K tanci a poslechu Vám zahraje
Classic Band Vladimíra Neckáře. Těšit se můžete také na africké tance v
podání skupiny Taratibu, krátkou ukázku umu štěnovických mažoretek
nebo si odnést milou vzpomínku z fotokoutku. Vstupenky je možné
zakoupit v předprodeji na OÚ u paní Varáčkové, a to od 26. 2. Tamtéž se
mohou hlásit případní sponzoři; předem děkujeme za podporu. Těšíme se
na viděnou 10. března na tanečním parketu!
Za organizátory,
Petra Šmídlová
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Setkání seniorů
4. setkání seniorů proběhlo v lednu v Lidovém domě. Na tomto setkání
jsme si opět, již podruhé, zacvičili s fyzioterapeutkou paní Bednářovou.
Dozvěděli jsme se mnoho nápadů a triků, jak začít den a jak procvičovat
celé tělo. Na toto setkání mezi 23 seniorek dorazil i první senior! Věříme,
že k první vlaštovce přibudou i další. A vy, kteří ještě váháte? Přijďte „ na
kus řeči“ nebo se jen podívat na naši další schůzku 8. 3. 2018 od 16:00 do
18:00 h do Lidového domu. Těšíme se na vás.
Za OÚ a kulturní komisi
Pavla Varáčková a Hana Hubačová
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Okénko do české historie Martina Marka:
Osudové osmičky: Den, kdy zvítězil pracující lid…

Dvacátý pátý únor roku 1948 patří mezi zásadní data naší novodobé
historie. Zrovna tehdy zaznělo známé „Právě jsem se vrátil z hradu…“.
Začátek projevu Klementa Gottwalda byl příznačným protržením cílové
pásky souboje protichůdných ideologií. Vyvrcholením politické krize
poválečného Československa a také prvním krokem ke změně orientace
našeho státu na dlouhých čtyřicet jedna let. Takzvaný „Vítězný únor“
nepřišel náhle. Jeho faktický začátek lze vypozorovat o pět let dříve.
V roce 1943 kulminoval krvavý světový konflikt. Obrat válečné štěstěny
začínal být patrný. Stejně tak nešlo přehlédnout, že tím, kdo podstatnou
měrou zničí vojska hitlerovského Německa v Evropě, bude Rudá armáda.
Došlo tedy k vymezení nových sfér vlivu. A to se týkalo přirozeně také
Československa. Prezident Beneš proto odcestoval do Moskvy uzavřít
smlouvy o přátelství a pomoci. Nikoliv zadarmo. Pokud podáte ruskému
medvědu ruku, prstem to obvykle neskončí.
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Cenou za spojenectví se stala účast komunistů na obnovené státní moci. O
necelé dva roky později vznikla na osvobozeném území v Košicích nová
vláda. Komunisté v ní hráli podstatnou roli. Díky úspěchu v prvních
poválečných volbách začali postupně ovládat bezpečnostní administrativu
státu a odborové organizace. Využívali k tomu řízené výměny klíčových
osob za spolehlivé kádry. V létě 1946 se stal Klement Gottwald předsedou
vlády. Komunisté šli nekompromisně za svým cílem. Postupně narůstalo
napětí mezi stranami sdruženými v tehdejší Národní frontě. Kromě toho se
KSČ začala dostávat pod tlak Moskvy, aby co nejdříve uskutečnila
mocenský převrat. Mezi jejími funkcionáři panovaly mimo jiné obavy
z možné prohry ve volbách, plánovaných na květen 1948. Události vzaly
rychlý spád na začátku února 1948. Příslovečnou rozbuškou se stala
výměna osmi obvodních velitelů SNB v Praze komunistickým ministrem
vnitra Václavem Noskem. Nekomunistické strany toho měly už „plné“
zuby, načež vypukla vládní krize. Ministři za národně socialistickou stranu,
lidovou stranu a demokratickou stranu se rozhodli jít ústavní cestou a
podáním demise přimět prezidenta jmenovat úřednickou vládu. Naproti
tomu komunisté využili vlivu na bezpečnostní složky. SNB se fakticky
proměnila v komunistickou úderku a začala obsazovat důležitá místa.
Posily z řad příslušníků NKVD v civilu dodala také Moskva. Probíhaly
různé demonstrace. Prostřednictvím velvyslanectví začali Sověti vyvíjet
nátlak na prezidenta. Edvard Beneš se tak opět stal ústřední postavou státu.
A byl v těžké situaci. Komunistické intriky ho téměř izolovaly na hradě.
Chtěl jít cestou ústavnosti, nicméně si uvědomoval riziko případného
Sovětského zásahu. Sověti rozmisťovali svoje jednotky u hranic republiky
s Rakouskem. Navíc mohlo dojít v krajním případě k občanské válce.
Demonstrující dělníci k němu vysílali své delegace požadující splnění vůle
lidu. Přesto zatím odolával. KSČ tak vytáhla další eso z rukávu. S pomocí
odborářů bylo z brněnské zbrojovky vyvezeno deset tisíc pušek včetně
munice. Zbraně posloužily k vyzbrojení nově zakládaných Lidových milicí
posilujících SNB. Dělníci s puškami vypadali působivě. Každý měl
v kapse hrst nábojů, tak na jednu menší přestřelku.
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Případný zásah Československé armády by tuto pouliční vzpouru ukončil
během několika hodin, včetně eliminace útvarů SNB. Jako efektní nástroj
lidové moci však splnily svůj úkol. Prezident Beneš rozkazy armádě
nakonec nevydal. Svůj úkol by bezpochyby splnila. Postoje ministra
národní obrany L. Svobody a dalších vysokých důstojníků jsou často
interpretovány, jako podpora komunistů. Fakticky tito představitelé jen
deklarovali, že se armáda nebude míchat do politického řešení.
Koneckonců, rozkazy zaslané jednotkám vyzývají ke klidu a nezapojování
se do probíhajících nepokojů. 24. února proběhla generální stávka jako
předehra k nastávajícímu rozuzlení. Sociální demokracie podpořila řešení
navrhované Gottwaldem. O den později Edvard Beneš podlehl situaci.
Demisi nekomunistických ministrů přijal a vládu doplnil dle návrhů
Klementa Gottwalda. Učinil tak v rozporu s ústavou. Demonstrace v centru
Prahy se tak změnila na oslavu vítězství pracujícího lidu. Na jeho pozadí se
odehrál jediný akt odporu – pochod asi pěti tisíc vysokoškoláků, učitelů a
novinářů k prezidentovi. SNB předvedla to, co jsme mohli vídat na
sklonku socialistické éry jako výsledek pendrekového zákona. Pochodující
občané byli v Nerudově ulici tvrdě zbiti. Navzdory tomu (a přes odpor
Lidových milicí) se jim podařilo projít až na Pražský hrad. Zde sice
skandovali pod okny „Ať žije Beneš“, jenže o dalším vývoji bylo již
rozhodnuto. Československo čekalo budování socialismu, období
politických procesů i justičních vražd, likvidace celých vrstev společnosti,
drancování ekonomiky, sovětská okupace a především obrovský morální
úpadek našeho národa.
autor: Martin Marek

Ze základní školy ve Štěnovicích:
Lego Wedo
V novém kalendářním roce se 5. ledna z malých debrujářů stali
výzkumníci, stavitelé a programátoři.
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Nejdříve si vybrali potřebné díly, a pak postavili mlýn. Na iPadu napsali
program na jeho ovládání a pustili se do zkoumání - co se stane s mlýnem,
když změní část programu. Ověřovali práci motoru. Druhou sondu – sondu
pohybu jsme použili při sestavení minirobota. Ještě si vyzkoušeli nový
mikroskop, který dostali za celoroční práci na setkání debrujářů v
Nymburce.

autor: Mgr. Renata Štollová,
učitelka ZŠ Štěnovice

Zimní radovánky v 5. odd. ŠD
I když nám letošní zima zatím moc sněhu nenadělila, uspořádali jsme jeden
den soutěž družstev o největší sněhovou kouli. Protože se všichni moc
snažili, měli jsme dostatek koulí na to, sestavit z nich dlouhou housenku.
Na všechny soutěžící pak čekala sladká odměna a hlavně jsme si užili
spoustu legrace.
autor: Leona Keslová

Z mateřské školy ve Štěnovicích:
Konzultace v MŠ – tak trochu jiný aktiv…
Každý rok v měsíci lednu a únoru nabízíme v MŠ Štěnovice rodičům
možnost osobních konzultací s třídními učitelkami.
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Co to vlastně je? Je to možnost osobního setkání v klidné atmosféře
(prázdná třída po pracovní době). Většinou přichází jeden rodič, ale stává
se, že tuto možnost využívají oba z rodičů a vždy jsou přítomny obě
učitelky dítěte. K dokonalosti chybí ještě přítomnost daného dítěte, ale
k tomu, aby samo dokázalo vyjádřit svůj objektivní názor k určité
vzdělávací problematice, souhlas či nesouhlas, si budeme muset počkat
několik let a do jiné instituce. Naším cílem tedy je si s rodiči pohovořit o
vývoji jejich předškolního dítěte. Upozornit na přednosti i nedostatky.
Konkrétně to může být znalost barev, tvarů, úchop tužky nebo schopnost
řešit problém, schopnost orientace, komunikace aj. Už i u nejmladších dětí
mohou být konzultace místem, kde rodič dostane informaci o včasné a
vhodné logopedické péči. Na druhou stranu učitelky získávají od rodičů
cenné informace o dítěti z jeho domácího projevu a prostředí. Jiných
rozměrů nabývají konzultace ve třídách předškoláků, kteří jsou ve věku 56 let. Tady totiž vzniká prostor k řešení nástupu do ZŠ, možnost odkladu
školní docházky, informace o zápisu nebo o specializovaném vyšetření
odborníků z PPP Plzeň. Učitelky se na individuální rozhovor vždy musí
připravit – „diagnostikovat“ dítě, tzn. mít povědomí o jednotlivých
možnostech a potenciálu dítěte v jednotlivých oblastech předškolního
vzdělávání a při počtu 28 dětí ve třídě, je to časově náročná věc.
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Oporou jsou jim učební pomůcky, spolupráce se specialisty, odborná
literatura a zkušenosti. Já osobně budu v tomto roce sedět na obou
stranách. Jako učitelka se těším na setkání s rodiči, kdy s nimi nemusím
hovořit ve chvatu a ve dveřích, a jako rodič se nemohu dočkat informací o
vývoji, chování, projevu a vystupování mého syna. Ač si myslíme, že své
dítě známe nejlépe, jeho individualita často vyjde najevo až mezi
vrstevníky.
autor: Bc. Lucie Miškovičová,
učitelka MŠ Štěnovice

Tenisový klub Štěnovice:
Výroční členská schůze
Výroční členská schůze tenisového klubu
Štěnovice se bude konat v sobotu 3. 3.
2018 od 18:00 hodin v prostorách salónku
Lidového domu Štěnovice. Všichni
členové tenisového klubu budou oficiálně
pozváni a jsou srdečně zváni.
autor: Ing. Cyril Hromník

Skautský oddíl Dráčata Štěnovice – povídání s Hadžim a
odpolední stopovačka 21. ledna 2018
Neděle 21. 1. 2018 byla pro skautské děti rozdělena do dvou programů, které
na sebe navazovaly. Lasičky a Netopýři si dopoledne povídali s 90-ti
letým oldskautem Hadžim o tom, jak se skautovalo a tábořilo před a po druhé
světové válce. Velmi zajímavé bylo poutavé vzpomínání na Hadžiho
přátelství s Jestřábem Jaroslavem Foglarem, na budování prvního skautského
tábora a skautské disciplíny. Jeho vitalita, životní zkušenosti a optimismus
jsou obdivuhodné.
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Odpoledne celý skautský oddíl včetně Veverčat, Raků a Ledňáčků vyrazil na
stopovačku, která měla po krátké procházce start u místa zvaného „U
Tomáškovo hnoje“. Děti byly rozděleny do 4 až 6-ti členných skupinek.
Stopovačka obsahovala splnění 12-ti tematicky odlišných úkolů.
První dva úkoly byly fyzického a manuálního charakteru ve formě vytvoření
andělíčků ve sněhu a postavení sněhuláka s minimální výškou nejmenšího
člena skupiny. Třetí úkol prověřil znalost základních dopravních značek,
čtvrtý zapojil logické schopnosti v podobě rozluštění šifry, pátý se zaměřil na
znalost stromů v dané části lesa. Šestý úkol byl opět fyzického charakteru v
podobě hodu sněhovou koulí na určený „neživý“ cíl, sedmý se zaměřil na
přiřazení správných názvů sladkovodních ryb českých potoků a řek k
obrázkům, osmý spočíval v doplnění jména lesní zvěře k obrázkům, devátý
přiřadit správný název hmyzu k obrázkům, desátý prověřil znalost státní
vlajky ČR z výběru různých grafických zobrazení, jedenáctý v nalezení a
donesení klacku na přiložení do ohně s podmínkou, že délka musela být
minimálně „shodná“ s výškou dotyčného skauta.
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Poslední dvanáctý úkol vyžadoval přiřazení správného jména a příjmení
k fotce a popisu zásluh významné české osobnosti (prof. Svojsík, Karel IV.,
Tomáš Garrigue Masaryk, Jan Amos Komenský, Jan Hus) z minulosti.
Po příchodu poslední skupiny do cíle „U šesti dubů“ následovalo
vyhodnocení, odměňování a společné opékání buřtů, jablíček, pečiva a
,,marshmallows“. Pro všechny skauty to bylo opět příjemně strávené a
edukativní odpoledne v zasněžené přírodě. Skautské děti se nyní již těší na
zimní olympiádu, která proběhne v únoru v Železné Rudě.
autor: Ing. Cyril Hromník
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Zápisky z cest štěnovického cestovatele:
Dva tisíce kilometrů napříč Marokem – 1. část
Je konec října, v Nigérii se odpálil sebevražedný muslimský atentátník, na
Sinajském poloostrově v Egyptě opět útočili teroristé a v televizi, tak jako
každý den, informují o nepokojích v muslimském světě. Já, má žena a naše
dvě děti právě přistáváme na mezinárodním letišti Fés v severním Maroku.
Přiletěli jsme kolem deváté hodiny ráno a hledáme půjčovnu aut, přes
kterou máme díky internetu rezervované zapůjčení auta. Marně s manželkou
a dvěma dětmi hledáme půjčovnu v příletovém terminálu. Po hodině nám
místní domorodci na parkovišti ukazují Araba, který netrpělivě postává u
zaparkovaného staršího auta. Autopůjčovna, která se tvářila na internetu jako
každá jiná, nemá na letišti ani vlastní pobočku. Dostáváme starší černé auto,
dodatečně platíme vratnou zálohu 12.000 marockých dirhámů (v přepočtu cca
30 tisíc Kč) a vyrážíme na svou první cestu do hlavního města Rabat. Maroko
je poměrně rozsáhlá země, a tak naše první cesta z Fés do hotelu v Rabatu trvá
po dálnici 3 hodiny. Našemu půjčenému autu moc nedůvěřujeme, ale věříme,
že týdenní cestu napříč Marokem technicky zvládneme. Odpoledne jsme na
hotelu, vykládáme svá zavazadla a s dětmi (dva kluci ve věku 4 a 2 roky)
vyrážíme na procházku k Atlantickému oceánu. Zatímco v Čechách panuje
chladné a sychravé počasí s teplotou kolem 10°C, v Rabatu hlavním městě
Maroka je příjemných 25°C s časovým posunem -1 hodina. Míříme s dětmi do
centra, na památky, za architekturou, a také na arabské trhy nakoupit nějaké
sladkosti, oříšky a turecký med. Večer unaveni jdeme spát, protože zítra nás
čeká 100 km do marockého města Casablanca.
Druhý den ráno balíme kufry a vyrážíme na cestu dál. Přejezd s dětmi
byl velmi krátký, po dálnici jsme jeli přibližně hodinu. Maximální rychlost na
dálnici je 110 km/hod, ale marocké dálnice jsou paradoxně v mnohem lepším
stavu než česká dálniční síť. Mýtné se platí přímo na dálnici a naše cesta stojí
25 marockých dirhamů (v přepočtu cca 60 Kč). Casablanca je přístavní město,
ne nadarmo označované jako nejkrásnější město Maroka. S dětmi se opět
ubytováváme na 1 noc v hotelu a vyrážíme do útrob historického centra.
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Historické ulice a budovy hlavního města Rabatu.

Maroko je pro občany Evropské unie bez vízové povinnosti a nákupy jsou
tady mnohem levnější než v České republice. A protože nám docházejí
tradiční české vepřové řízky (vepřové maso je pro muslimy nečisté), pomalu
přecházíme na arabskou stravu v podání kebabu a tajine [taj-žín]. Toto tradiční
marocké jídlo je směs různých druhů masa, arabského koření, rýže a zeleniny.
A vlastně není to název jídla, ale název keramické nádoby, ve které se jídlo
v peci nebo na ohni připravuje. Toto tradiční marocké jídlo převzalo pro svou
specifickou přípravu tento název. K večeru, unaveni, míříme do místní
čajovny dát si osvěžující zelený čaj.
Další den vyrážíme autem do pohoří Vysoký Atlas. Toto pohoří se
táhne z Maroka, přes Alžírsko a končí v Tunisku. Jeho nejvyšší hora Džabal
Tubkal je vysoká 4.167 metrů a nám se podařilo dostat plně naloženou
stařičkou zapůjčenou Suzuki i s celou početnou rodinou na sousední horu do
výšky 2.260 metrů. Pohled je to úžasný!
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Vidíme daleko, máme krásné slunečné počasí,
nefouká žádný vítr. Chvíli se kocháme, fotíme,
děti sbírají kamínky, které samozřejmě chtějí
všechny naložit do auta. Naše cesta přes horu
pokračuje ještě několik hodin. Projíždíme
úzkými serpentinami. Na prašných cestách se
vyhýbáme nákladním autům převážejícím
potraviny, míjíme plně naložené pick-upy,
které na korbách převáží děti ze školy.
Opravdová exotika, kterou ještě umocní
domorodec postávající u cesty, jenž v ruce drží dutý napůl otevřený kámen,
který je uvnitř plný bílých krystalů. Těchto kamenů a neopracovaných
polodrahokamů je v těchto horách spousty. Domorodec následně z kapsy
vytahuje kameny s trilobity a jinými zkamenělinami. Jelikož neznáme místní
ceny a místní poměry, odmítáme jeho nabídku. Máme v plánu během naší
cesty navštívit obchody se suvenýry, ale nejdříve si chceme u místních
domorodců zjistit běžnou neturistickou cenu suvenýrů. Pozdě večer, téměř po
6 hodinách jízdy, přijíždíme do Marrákeše.
Toto arabské město je ve všech průvodcích a cestopisech zmiňované
jako nebezpečné (časté krádeže na ulicích) a Ministerstvo zahraničních věcí
varuje před jízdou půjčeným autem po tomto městě (vysoký počet motorek,
drožek s osly, naprosto žádné dopravní předpisy pouze s jediným právem, a to
právem většího vozidla). Jelikož je skoro noc a naše děti spí, variantu nechat
auto zaparkované na kraji města a dojet taxíkem do hotelu zamítáme. Po chvíli
vjíždím do uliček, které se stále zužují, až nakonec dojíždím na pěší zónu
plnou lidí. Místní kluk mi hned nabízí pomoc, že mi podle adresy v mém
mobilu pomůže najít náš hotel. Asi po 10 minutách přijíždíme na ubytování –
tedy do běžného hotelu to má daleko. Zjišťujeme, že majitel už s námi
nepočítal a prodal náš zamluvený rodinný apartmán nějaké francouzské
výpravě. Jako omluvu nám zajišťuje ubytování v jiné části města s údajně
nejlepším pokojem na hotelu. Už mu nevěříme vůbec nic, ale protože je skoro
půlnoc, naše děti spí a my jsme unaveni, míříme tedy s domorodým místním
klukem jinam. A opravdu, docházíme do domu poblíž hlavní pěší třídy.
Zvenčí vypadá dům naprosto obyčejně.
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Uvnitř ukrývá prostory plné modré arabské mozaiky, zrcadla a koberce.
Středobod domu je vytvořen prostranstvím s rostoucím stromem, kolem
kterého je jakýsi pavlačový dům. Něco jako vnitřní nádvoří domu.

Casablanca - pouliční trhy s kořením.

Opravdu krása, leč únavou je nám úplně jedno, kde jsme. Ráno nás probudilo
tiché zaklepání na dveře – otvírám dveře a za nimi stojí služebná, která
francouzštinou říká, že připravila pro celou rodinu snídani a ptá se, zda jsme
opravdu 4 hosté. Na stole je stříbrné nádobí, ještě teplý arabský chleba,
pomazánka z arganového oleje (něco jako Nutella, ale mnohem sladší a
aromatičtější), horká káva, horké mléko, silný sladký mátový čaj… U tohoto
plného stolu snídáme téměř 1 hodinu, arganová pomazánka chutná celé
rodině. Po snídani se vydáváme s dětmi do historické části Marrákeše. Je to
neskutečný mumraj, něco podobného jsme viděli snad jen v Indii.
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V úzkých uličkách (do 2 metrů) se míjí davy domorodců v obou směrech,
občas mezi nimi projíždí motorka nebo drožka s oslem táhnoucí oblečení do
některého z místních obchůdků. Pokud jede drožka s oslem, mají lidé na obou
stranách jen cca 30 cm místa - tak akorát, aby vám drožka nepřejela nohy.

Ulice Marrákeše připomínají jedno velké bludiště.

Opravdu divočina, všude se prodává koření, arabské šátky, látky, skopové a
jehněčí maso. Zápach z výkalů se mísí s vůněmi koření. Naše děti neví, na co
se mají dříve dívat, co vzít, ohmatat. Co sklízí největší úspěch, jsou
nejrůznější ořechy, které si po hrstech kupujeme a zkoušíme jejich chutě,
manželka si kupuje čerstvou vanilku a skořici domů do kuchyně. Maroko je
země vůní, koření, ale také tradic, dobrého jídla a lidí, kterých není třeba se
bát. Místní zde mluví arabsky, druhým úředním jazykem je francouzština.
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Naše děti se naučili 4 francouzská slova, které téměř pořád dokola opakují a
všichni Arabové na ně s úsměvem odpovídají (merci - děkuji, Monsieur - pán,
Madame - paní, Bonjour – dobrý den). Je to legrace, ale po pár hodinách je to
už otravné. Odpoledne míříme naším půjčeným autem dál. Máme v plánu za 8
dní projet trasu 2.000 km přes celé Maroko a každou noc spát v jiné části této
země. Náš cíl pro dnešní den je poušť Sahara a hranice s Alžírskem.

Jak si naše děti hrály v písku pouštních dun Sahary a radostně jezdily
na chlupatých a smradlavých velbloudech, o tom bude příští povídání…
autor: Radim Teodor Bílek, DiS.,
štěnovický cestovatel
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