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zpravodaj obce Štěnovice
zdarma

První polovina roku se blíží nezvratně ke svému konci, půlrok bohatý na kulturní
akce vrcholí. Pomyslnou tečkou kulturního dějství uvedeného období bude ve
Štěnovicích tradiční Štěnovická pouť, která se uskuteční v neděli 11. června na
místním náměstíčku. Poté čeká zdejší kulturu zasloužený (byť kratičký)
odpočinek (příznačněji řečeno dovolená) a svých pěti minut slávy se tak konečně
dočkají pověstné okurky. Ovšem jak známo, všeho moc škodí, a tak aby nám
rostliny čeledi tykvovité nepřerostly přes hlavu, bude zřejmě nejlepší ponechat
jim jen ten kulturní záhon. Na poli příprav investic obce totiž bude opravdu živo...
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V průběhu letních prázdnin by měla proběhnout hned dvě výběrová řízení na
zhotovitele připravovaných stavebních akcí jako je přístavba mateřské školy či
modernizace školní kuchyně spolu s realizací nové multifunkční třídy. Během
letních měsíců budou také probíhat další přípravy žádostí o poskytnutí finančních
prostředků z nejrůznějších dotačních titulů. Nakolik budou žádosti o dotace
úspěšné a zda přinesou realizace výše uvedených stavebních akcí kýžené
výsledky, se teprve ukáže. Už nyní je však jasné, že zastupitelstvo, popř. vedení
obce čeká okurková sezóna – řekněme – jen napůl.
(jp)

V červnu jubilea oslaví
Marie Janoušková, Ke Kukačce
Jaroslava Drymlová, Buková
Marie Šťastná, Jasanová
Alenka Holoubková, Liliová
Stanislava Hajšmanová, Lipová
Jaroslav Rádl, Na Šancích
Jaroslav Brož, Buková
Alena Píclová, Akátová
Milan Čech, Buková
Josef Kovář, Lipová
Anna Ličačenková, Liliová
Milada Pytlíková, Buková
Růžena Cinková, Čižická
Antonie Červená, Štěnovické náměstí
Marie Stuchlíková, V Potocích
Miroslav Čížek, Jasanová
Božena Melková, Čižická
Zuzana Pergerová, Polní
Jan Medvec, Čižická
Jiří Moravec, Buková
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Jiřina Kepková, V Podlesí
Jana Špelinová, Spojová
Ladislav Knížek, Na Šancích
Jaroslav Kastner, Skalní
(jp)
Upozorňujeme, že za správnost OÚ Štěnovice neručí. Správnost seznamu
jubilantů závisí na informacích poskytnutých nadřízenými úřady.

Z kultury:
Štěnovice zažily sobotu věnovanou květnu 1945
Premiéra
akce „Štěnovický květen
1945“, která proběhla v sobotu 6. 5.
2017, se opravdu vydařila. Přispělo
k tomu
především
neočekávaně
pěkné počasí a samozřejmě atraktivní
program. Vše začalo o den dříve,
v pátek pátého května. Do prostoru
vedle hřiště kopané začaly již
v odpoledních hodinách přijíždět
členové zúčastněných „military“
klubů. Rozběhla se stavba stanů. Do
večera stály vojenské kempy britské
armády, armády USA a také jejich
protivníků z Německa. V sobotu ráno
byl v režii obce ještě postaven stánek
s informacemi a drobným prodejem
knih, vedle něhož byl vztyčen
přístřešek s informačními panely.
Panely poskytovaly návštěvníkům
ucelenou informaci o historii Československé samostatné obrněné brigády ve
Velké Británii. Samostatný panel byl věnován některým osobnostem druhého
odboje, především s ohledem na jejich neobyčejný osud.
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Mnozí z návštěvníků expozice se s takovými jmény jako generál Antonín
Zeman, Ivan Španiel nebo Otto Wagner setkali úplně poprvé. Stejně jako
s informací o účasti československých důstojníků v bitvě o severoafrický El
Alamein. Mezi osobnostmi nemohl samozřejmě chybět příslušník RAF místního
původu Oldřich Kestler. Vlastní provoz tábora byl zahájen v 10 hodin. Příchozí si
mohli prohlédnout reálie polního ubytování válčících stran, statické ukázky
výzbroje a výstroje, to vše doprovázené reprodukovanou dobovou hudbou.
Největšími exponáty pak byly různé typy dopravní techniky - motocyklů, aut i
nákladních vozidel. Naprosto největším lákadlem pro mládež se stala část za
mlýnským náhonem. Tam sídlil mini tábor moderních britských výsadkářů.
Kromě zajímavé ukázky jejich výstroje zde byla především soutěžní část pro malé
návštěvníky. Každý soutěžící obdržel kartičku, na níž se následně zaznamenaly
výsledky ze střelby z airsoftových zbraní, běh a další. Alespoň dvě splněné
disciplíny byly předpokladem pro získání poukázky na „buřta zdarma“ v nedaleké
restauraci. Bodový zisk pak znamenal možnost získat hodnotné ceny od
pořádajících klubů. Zájem předčil očekávání. Děti soutěže opravdu bavily.
Připraveno bylo osmdesát pět lístků pro záznam výsledného skóre. Ale nakonec
nestačily. Tolik bylo zájemců o soutěžní klání. V půl druhé proběhl u obecního
úřadu krátký vzpomínkový akt za oběti válek z řad štěnovických občanů.
Představitelé obce položili k památníku věnec. Čestná stráž z řad členů KVH
Tommy provedla vzdání pocty se zbraní v uniformách Československé
samostatné obrněné brigády. Uctění památky proběhlo minutou ticha a následnou
hymnou České republiky. Poté byla nedaleko památníku odhalena lavička
válečných veteránů, jejíž pořízení inspiroval osud štěnovického občana Nikolaje
Martynova, zahynuvšího na misi AČR v Afghánistánu v roce 2007. Odpolední
program začal zlatým hřebem. Seskokem čtveřice výsadkářů v historických
uniformách. Krátce po druhé hodině se nad Štěnovicemi objevil legendární
dvouplošník An-2. Přiletěl z letiště v Líních. Po několika okruzích opustili jeho
útroby čtyři parašutisté a vydali se na kruhových padácích směr hřiště kopané.
Jejich sestup ovšem přinesl nečekané drama. Dvěma z nich se podařilo v celku
bez problémů přistát. Druhá dvojice takové štěstí neměla. Nejprve poryv větru
zanesl jednoho z výsadkářů do stromů za hřištěm. Parašutista byl bezpečně na
zemi, nicméně padák se zachytil ve větvích. Na pomoc s vyproštěním ochotně
přispěchala přihlížející „německá soldateska“. Ten druhý zachytil o vršek jednoho
ze stromů. Ulomil ho a výsadkář jen o vlásek minul mlýnskou strouhu i kovové
zábradlí hrací plochy.
strana 4

ŠL č. 6 / červen 2017

O hodinu později mohli diváci sledovat ukázky různých druhů palných zbraní
z druhé světové války. Předvádění doprovodila samozřejmě patřičná zvuková
kulisa. Po zhruba dvacetiminutové přestávce přišla na řadu další vskutku
netradiční exhibice. Postupně byla provedena ukázka výsadkářské výstroje
z druhé světové války armád V. Británie, USA a Německa. Parašutisté byli
postupně oblékáni. Každý krok obdržel příslušný komentář pro diváky. Pro
mnohé bylo množství výstroje i její váha velkým překvapením. Zatímco britská a
americká výstroj si byla velmi podobná, Němci předvedli zcela odlišný koncept.
Na plochu si s sebou přivláčeli přepravní kontejner. Na rozdíl od západních armád
seskakovali němečtí parašutisté spíše „na lehko“. Další výbavu měli právě
v kontejneru, což předpokládalo jeho nalezení na bojišti. Zajímavý bod program
umožnil přihlížejícím porovnat možnosti bojujících stran. V závěru ukázky došlo
k vyhlášení vítězů dětských soutěží. Zábavný den věnovaný konci druhé světové
války a vzpomínce na boj za obnovení Československa se povedl. Uvidíme, zda
se z něho stane tradice.
autor: Martin Marek

Ve Štěnovicích jako na Moravě!
V sobotu 13. května se uskutečnil
druhý
ročník
Štěnovických
jarních slavností. Stejně jako
minulý rok se účastníci sešli
kolem druhé hodiny odpolední na
Štěnovickém náměstí, kde v
budově obecního úřadu proběhla
registrace těch, kteří se rozhodli
nevynechat
pochod,
jehož
součástí byla degustace několika
druhů moravských vín. Cílem pochodu byl opět sál Lidového domu, kde
zúčastnění pokračovali v ochutnávkách za hudebního doprovodu Cimbálové
muziky Milana Broučka. Součástí programu byla i tombola plná hodnotných cen.
Organizátoři nezapomněli ani na malé návštěvníky, kteří mohli vyhrát například
poukaz do zábavního centra Dětský svět Lvíček či lahev dobrého ročníku
Rychlých špuntů. Celá akce se těšila hojné účasti. Tak zase za rok…

(jp)
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Dětský den 2017
V sobotu 3. června se uskutečnil
již tradiční Dětský den pořádaný
partou štěnovických nadšenců pod
záštitou
OÚ
Štěnovice
na
fotbalovém hřišti u řeky. Sluníčko
se na nás smálo a dopřálo nám
uskutečnit
celý
plánovaný
program.
Mimo
tradičních
stanovišť s aktivitami, skákacího
hradu a opékání buřtů děti potěšila
také návštěva z plzeňské ZOO,
tolik
očekávaný
seskok
parašutistů, ale i tvorba vlastních triček. Za podporu děkujeme nejen všem
sponzorům, ale také velké partě dobrovolníků - skupině dětí z 9. tříd štěnovické
základní školy, „rychlé rotě“, hasičům, těm, kteří pomáhali letos prvně a
samozřejmě i těm, kteří tak činí od srdce již léta. Jsme moc rádi, že jsme mohli
potěšit více než 400 dětí.
autor fotografií: Kateřina Misíková
autor: Petra Šmídlová, Kulturní komise OÚ

strana 6

ŠL č. 6 / červen 2017

strana 7

ŠL č. 6 / červen 2017

Dětský den 2017 – sponzoři:
Obec Štěnovice
Streicher s.r.o., Štěnovice
Josef Baumruk, Štěnovice
EUROSOFT-Control, s.r.o., Štěnovice
Ing. David Graubner, Plzeň
ROMAN ŠTIX, Štěnovice, KOVOŠROT Plzeň
Tezap s.r.o., Štěnovice
Atega, s.r.o., Robčice
František Čihák ml., Štěnovice
Václav Rataj ml., Štěnovice
Jan Pešek, Štěnovice
David Kulich, Lidový dům Štěnovice + Bowling Štěnovice
Jana Macková – hospůdka Na hřišti, Štěnovice
Pavel a Věra Kubešovi, Štěnovice
Petr Bednář, Štěnovice
Silvie Michalová, Štěnovice
Jiří Tupa doc.Ing. Ph.D., Štěnovice
Luboš Bureš, Hořovická teplárenská
Miroslav a Jiřina Hajšmanovi, Štěnovice
Miroslav Kornhefr, Štěnovice
Marek Racek, Štěnovice
Rudolf Barák, Štěnovice
Tomáš Nekolný, Štěnovice
Jitka a Roman Šimsovi, Štěnovice
Úklid Presto, Aleš Jindra, Štěnovice
Mraknet, s.r.o., Starý Plzenec
Diamond Floor, s.r.o., Štěnovice
Jiří a Iveta Moravcovi, Štěnovice
Milan Kokoška, Reklamní agentura 3DMK, Útušice
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Vít Tomrdle, restaurace Modrý Klokan, Štěnovice
Všeobecná zdravotní pojišťovna, manželé Hegnerovi, Štěnovice
MUDr. Monika Vojtová, Štěnovice
MUDr. Jiřina Jánská, Štěnovice
Lubomír Šperl, Štěnovice
Miroslav Čížek, Štěnovice
Zdeněk Albl, Štěnovický Borek
Jaroslav Vakeš a Karolína Holubová, Štěnovice
Fraus Knihy, Plzeň
Hvězdárna a planetárium Plzeň, zpč. pobočka Čas
TJ Sokol Štěnovice
Sbor dobrovolných hasičů Štěnovice
Elektronici Štěnovice
ACTION PRO – škola parašutismu a potápění (Daniel Mai s kolegy)
Údolí sviní (Martínkovi)
Velké díky patří také organizátorům a pomocníkům Dětského dne
Štěnovice.

Skautská výprava do Rokycan 12. - 14. 5. 2017
S dětmi se scházíme od 5. 10. 2016, kdy skautský oddíl Dráčata Štěnovice
zahájil svoji činnost. Každý týden se scházíme na družinových schůzkách,
každý měsíc podnikáme jednu víkendovou akci a jednou ročně pořádáme
skautský tábor. Víkend 12. - 14. 5. 2017 byl pro děti výjimečný v tom, že
jsme realizovali první výpravu s přespáním, která byla jakousi přípravou
na skautský tábor, jenž se bude konat v Hrádku u Sušice. S dětmi jsme se
sešli v pátek v 18 hod. na vlakovém nádraží Plzeň. Vlakem jsme přejeli do
Rokycan a z rokycanského nádraží jsme šli 1,5 km do skautské chaty, kde
jsme se ubytovali a nachystali na sobotní celodenní výlet a před spaním
jsme hráli klubové hry.
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V sobotu jsme po rozcvičce a snídani vyrazili směrem na zalesněný kopec
Žďár (629 m) zhruba 4,5 km východně od Rokycan. Toto místo patří k
vyhledávaným turistickým cílům Rokycanska. Svahy Žďáru se zvedají nad
okolní terén o zhruba 150 až 200 výškových metrů, zvláště na severní
straně jsou velmi skalnaté. Na Žďáru se též nalézají zbytky hradiště
datovaného do pozdní doby bronzové. Cestou děti stavěly věže z kamenů,
vytvářely co největší stojící skupinu na pařezu, zkoušely rovnováhu a
přechod na dřevěných kládách, hrály vědomostní a pohybové hry. Na
vrcholu Žďáru nás zastihla bouřka. Náhlá změna počasí však děti
neodradila. Když jsme sešli z vrcholu, přišli jsme do obce Svojkovice.
Odtud pokračovala naše cesta vlakem zpátky do Rokycan. Večer jsme hráli
s dětmi společenské hry a před večerkou se šly děti podívat v rámci stezky
odvahy na místní hřbitov. Neděle začala ranní rozcvičkou, po snídani hrály
děti do oběda míčové hry. Ve 13:30 hod. jsme se odebrali zpět na
rokycanské nádraží, odkud nám ve 14:30 hod. jel rychlík Praha – Mnichov.
Na plzeňském nádraží nás čekali rodiče. Výprava byla zakončena naším
oddílovým pokřikem „Dráčata to dají, nikdy se nevzdají!“
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Musím upřímně říci, že mě i mým kolegům (Lenka, Petra, Lucie a Zdeněk)
udělaly děti velikou radost, protože vše zvládly bez problémů, ačkoliv
většina z nich byla poprvé přes víkend bez rodičů. Co se týče nejbližší
budoucnosti, v červnu nás čeká stavba skautského tábora. To je zatím vše
ze svobodného a na kulturním dění nezávislého skautského oddílu Dráčata
Štěnovice.
autor: Ing. Cyril Hromník
Divadelní představení:
Ochotnický divadelní spolek Jirásek 2012 Vás zve na hudební komedii
Antonína Procházky „HOLKA nebo KLUK?“. Divadelní představení se
odehraje 9. a 10. června 2017 od 19 hodin v Kulturním domě Losiná.
Vstupné činí 150 Kč, děti do 15 let 60 Kč.

Ze základní školy ve Štěnovicích:
Soutěž „Kára“
Naše škola se zapojila do soutěže „Postav káru“. Hlavními partnery akce
bylo město Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni a Střední průmyslová
škola strojnická a Střední odborná škola profesova Švejcara Plzeň. Do
soutěže se přihlásilo 51 dětí z pěti škol, 30 z nich zvládlo nelehký úkol
dokončit. Finále soutěže proběhlo 5. května v areálu ZČU. Káry
absolvovaly připravenou dráhu na čas a následně musely soutěžní týmy
svůj pracovní postup prezentovat před všemi účastníky a komisí. FST a
FEL měly pro děti připravený zajímavý doprovodný program, aby jim
čekání na vyhodnocení výsledku rychleji uteklo. Slavnostního vyhlášení se
zúčastnili a ceny předali primátor města Plzně pan Martin Zrzavecký,
zástupce Plzeňského kraje pro oblast školství a sportu pan Ladislav
Havránek a ředitel SPŠS pan Rostislav Študent.
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Na výrobě káry začali chlapci „makat“ v prosinci. Tým - Šimon Bejdák,
Jaroslav Šimek, Michal Kostohryz, Antonín Dvořák, Petr Kopecký, Martin
Albl, Lukáš Fink, Martin Suchý a Jakub Tomašek se scházeli každý týden
na technickém kroužku vedeném panem Markem. Pracovali se dřevem,
železem i nerezovou ocelí. Při práci používali vhodné nářadí a ruční
elektrické stroje. Rám káry svařovali odborníci v závodě STREICHER.
Hotovou motokáru pak všichni vyzkoušeli na školním hřišti. Na prvním
místě se umístil tým 28. ZŠ v Plzni se 154 body. Naše škola získala 148
bodů a umístila se na druhém místě. Třetí místo obsadil tým 22. ZŠ v Plzni
se 130,5 body. Všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme za vzornou
reprezentaci naší školy.

autor: Mgr. Renata Štollová,
učitelka

Atletické závody
9. května reprezentovalo naši školu 35 žáků a žákyň v okresních
atletických závodech – Pohár rozhlasu. Závodů se zúčastnilo celkem deset
základních škol okresu Plzeň-jih. V každé disciplíně startovalo kolem
třiceti závodníků. Naši žáci získali v kategorii jednotlivců pět medailí.
1. místo ve vrhu koulí Marie Ornetová, 9. A
1. místo v běhu na 1 500m Jan Medek, 8. B
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2. místo v běhu na 60m Šárka Prokopová, 7. B
2. místo v běhu na 60m Leoš Šupík, 9. A
3. místo v běhu na 60m Julie Benetková, 9. A
V soutěži družstev získali žáci 8. 9. ročníku 3. místo, žákyně 8. - 9.
ročníku 3. místo, družstva mladších
žáků a žákyň získala 5. místo.
Mnozí závodníci si vytvořili osobní
rekord a jejich sportovní výkony si
zaslouží
uznání.
K pěkným
výsledkům pomohla vzájemná
soudržnost, povzbuzování a také
disciplinovanost.
autor: Mgr. Libuše Kučerová,
učitelka

Z mateřské školy ve Štěnovicích:
Den Země
V uplynulém měsíci jsme se společně ve třídě Liščata věnovali tématu:
„Ten, kdo má svou Zemi rád, měl by o ni pečovat“ - připomněli jsme si
významný svátek Den Země. Společně jsme vedli rozhovory o tom, že
Země není jen tak ledajaká planeta – je naším domovem, proto ji musíme
chránit. Děti získávaly nové poznatky o tom, co je a co není ekologické.
Hravou formou se učily správně třídit odpad, dozvěděly se o cestě odpadu
a jeho využití. Společně jsme se domluvili, že sběrem odpadků
„pomůžeme přírodě“. Vybaveni rukavicemi, igelitovými taškami s obrázky
a nápisy: papír, sklo, plast a směsný odpad jsme se vydali k lesu. Nasbírané
odpadky jsme cestou do školky odnesli do kontejnerů.
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Děti si u lesa ještě hrály s přírodninami a všichni jsme měli radost z toho,
že jsme „pomohli přírodě“. Téma jsme zakončili návštěvou sběrného dvora
ve Štěnovicích, kde děti měly možnost přímého pozorování toho, co
všechno můžeme do sběrného dvora přivézt… Vedeme děti k osvojování
správného vztahu k přírodě, k okolí, kde žijí, tedy k ochraně životního
prostředí.

autor: Ilona Krastová, učitelka

Oslava svátku matek aneb setkání s maminkami
Druhá květnová neděle je tradičně dnem, kdy slaví svůj svátek všechny
maminky. Ve třídě Klokánků jsme se rozhodli, že maminky pozveme k
nám do školky a oslavíme svátek společně. Natěšené maminky netušily, že
kromě veselých básniček a písniček na ně čeká i řada překvapení. Společně
s dětmi se zapojily do cvičení, tancování, nechyběla ani masáž či
mazlení…
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Maminky se mohly těšit také na milé dárečky a pohoštění, které pro ně děti
připravily. Příjemnou chvilkou pro všechny bylo určitě i společné hraní a
tvoření. Z tváří všech zářila pohoda, radost a spokojenost, že JSOU
SPOLU… A o to nám šlo především. Chvíli se zastavit, prožít společně pár
chvil, věnovat čas jen a jen dětem, neboť to je pro děti ten největší dar.
Takže můžeme říci, že obdarované odešly nakonec nejen maminky, ale i
jejich děti…

autor: Zdeňka Kilbergerová,
učitelka

Výlet do Potoků
„Kdy si opečeme buřtíky?“, zaznělo při společné hře v lese, kdy děti nosily
klacíky na hromadu a hrály si na opékání buřtů.
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A protože tady máme čas výletů a cest za poznáním, nápad byl na světě.
Akce se zúčastnilo dvacet dětí, které si přinesly buřtíky, pečivo a pití. V 16
hodin se společně odcházelo od MŠ směrem do Potoků. Manželé Tupovi
nám poskytli na jedno květnové odpoledne zahradu, za což jim ještě
jednou děkujeme, protože jsme se tam cítili jako "doma." Paní učitelky i
některé děti opékaly a ostatní mezitím využili všech koutků na hraní,
skluzavku i houpačky. Rodiče si děti vyzvedli po 18. hodině a my šli s
vědomím podařené akce domů.

autor: Václava Volfová,
učitelka
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V sobotu 24. června 2017 se od 15 hodin na házenkářském hřišti u
základní školy uskuteční tradiční hasičská soutěž O štěnovického
kance. Na akci Vás srdečně zvou štěnovičtí hasiči.

Sportovní střípky:
Tenis:
Informace štěnovického tenisového klubu
Zahájení tenisové sezóny na kurtech proběhlo 1. 5. 2017 v 10 hodin. K 31.
5. 2017 má Tenisový klub Štěnovice 26 členů všech věkových kategorií a
tenisových dovedností. Tito členové využívají tenisové kurty v areálu
Základní školy Štěnovice dle svých časových možností. Další noví zájemci
o tenis jsou samozřejmě v klubu vítáni.
autor: Ing. Cyril Hromník

Fotbal:
V červnu finišují soutěže jednotlivých týmů
V červnu končí týmům našeho fotbalového oddílu soutěže pro ročník
2016/2017 (vyjma staré gardy). Během jarní části soutěže se naše největší
pozornost upírala k týmu mužů, který bojuje o záchranu v krajské 1. B
třídě. Během května muži odehráli úspěšně čtyři utkání, když porazili
doma tým Chanovic 2:0, vyhráli ve Strážově 3:0, poté doma zdolali tým
Spáleného Poříčí 3:1 a remizovali ve Starém Plzenci 1:1. Nicméně po
většinu jarní části soutěže pouze doháníme ztrátu z podzimní části sezóny,
takže v současnosti jsme na desátém místě z celkem čtrnácti týmů.
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Před námi jsou poslední čtyři kola a potřebujeme, aby se v tabulce pod
námi umístili nejméně tři naši soupeři.
V červnu odehrajeme doma pouze jedno utkání, a to v sobotu 17. 6. proti
týmu Dlouhé Vsi u Sušice. Jedná se o tým, který se pohybuje ve stejných
patrech tabulky jako my, takže velmi oceníme podporu našich fanoušků
v možná rozhodujícím zápase celé sezóny.
Starším žákům se na jaře výsledkově daří, přičemž mají na kontě šest
vítězství a pouze jednu těsnou prohru s lídrem soutěže z Chlumčan.
Impozantní je i skóre 53:7 po sedmi odehraných utkáních.
Mladší přípravka na jaře dvakrát vyhrála a čtyřikrát prohrála. Velmi
potěšující je výsledkové zlepšení našich nejmladších kluků v porovnání
s podzimní částí sezóny. Kluci hrají se soupeři, kteří mají většinou
ročníkově starší kluky, velmi vyrovnaná utkání.
Stará garda měla v květnu dvakrát volno, a tak odehrála pouze dvě utkání,
kdy kluci porazili Spálené Poříčí a poté smolně prohráli s týmem
Zdemyslic gólem v poslední minutě utkání.
Další informace včetně aktualit z dění v klubu jsou k nalezení na našich
webových stránkách.
autor: Ing. Petr Lodl,
předseda oddílu

Skautský oddíl Dráčata Štěnovice děkuje manželům Schickovým za
exkurzi do jejich štěnovického kamenictví MRAMOS s.r.o.. Prohlídka
areálu byla pro děti velice přínosná. Měli možnost vidět v praxi řezání
žulové a mramorové desky, dále ruční opracování, broušení a leštění
výřezů pro dřez kuchyňské pracovní desky. Na památku si každý z nich
odnesl kousek mramoru či žuly.
autor: Ing. Cyril Hromník
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Zápisky z cest štěnovického cestovatele:
Turecký Istanbul byla vstupní brána Asie
Je duben a mířím s manželkou na další cestu – tentokrát do Turecka. Po
2:15 hodinách letu přistáváme na letišti Atatürk - hlavním letišti tureckého
Istanbulu. Let společností Turkish Airlines byl v pořádku, bez turbulencí,
bez zpoždění, jednoduše vše tak, jak má být. Z letiště míříme autobusem
městské hromadné dopravy do centra města. Hotel máme již dopředu
rezervovaný přes mezinárodní portál ubytování www.booking.com. Jedná
se sice o velmi skromně zařízený hotel, avšak přímo v centru města. Pro
méně zkušené cestovatele doporučuji objednávat hotel vždy o kategorii
výše, než máte dle běžných evropských hodnot zvykem. Ráno využíváme
snídaňového servisu, který se bude líbit téměř každému Evropanovi –
velké masité olivy, slaný balkánský sýr, marmeláda s kousky fíků,
vychlazená šťáva z granátového jablka, bílé pečivo, turecká káva… Po
vydatné snídani míříme do chrámu Hagia Sophia. Jedná se o největší
památku Istanbulu, byzantský chrám Boží moudrosti postavený r. 532-537.
Stavba byla původně postavena jako křesťanská, avšak po dobytí
Konstantinopole Osmany r. 1453 byla stavba přestavěna na mešitu a
později dostavěna o minarety. Až do r. 1520 se jednalo o největší sakrální
stavbu na světě. Její osud však nebyl pouze v rukou křesťanů a muslimů stavbu několikrát postihlo zemětřesení, kdy byl chrám mnohokrát poničen
a znova dostavován. Troufnu si říci, že její osud není zcela ještě ukončen.
Po této návštěvě (doporučuji si vyhradit půl dne na kompletní
prohlídku) jsme zamířili do podzemní Bazilikovy Cisterny. Jedná se o
poklad ve stínu chrámu Hagia Sophia. Tato nádherná památka, turecky
Yerebatan Sarnici, je obrovská podzemní nádrž shromažďující vodu nejen
v suchých horkých měsících. Stavba byla vybudována v 6. století, obsahuje
dekorativní sloupy, zdobené klenby, úzké chodníčky. Laicky na nás budí
dojem zatopené katedrály. Tato obrovská a krásná vodní cisterna sloužila
svému účelu rovných 1.000 let. Poté, co byla Konstantinopole dobyta
Osmany, upadla do zapomnění.
strana 19

ŠL č. 6 / červen 2017

Večer naše kroky míří k Bosporu – což je úzký průliv mezi Černým
a Středozemním mořem. Je 31 km dlouhý a vytváří hranici mezi Evropou a
Asií. Mezi zajímavost patří studie Kolumbijské univerzity z r. 1997, kdy
údajně Černé moře bylo sladkovodní jezero a zvýšenou hladinou
Středozemního moře byl rozdíl hladin ve výši 140-160 metrů vyrovnáván
40 let. V této souvislosti poklesla hladina světových oceánů o 30 cm.
Přiznám se, že tuto studii beru tak trochu s rezervou, ale vnímám ji jako
zajímavost, která k tomuto místu patří. Ve svém nejužším místě má průliv
jen 700 metrů a v nejmělčím místě jen 13 metrů. Nám se líbí, že přes
průliv jezdí místní MHD lodě, které vás v přepočtu cca 7 Kč převezou
z Evropy do Asie.

Istanbulské trhy s nejrůznějším kořením.
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Galatský most spojující Evropu s Asií – rybáři chytají oblíbené sardinky.
Nastává druhý den – čas nákupů. Komu by se nelíbily památky a
historie, přijde si na své výhodným nákupem zlata, koberců a kožené
módy. Bundy, kabelky, pásky, peněženky… To vše na jednom místě
zvaném Velký Bazar. Jedná se o tzv. svět ve světě. Místo, obrovská tržnice
obsahující pro prodejce jejich vlastní svět. Co to znamená? Místo má svou,
řekneme-li občanskou vybavenost. V tržnici (kterou mimo jiné procházíte i
4 hodiny a stále nejste na konci) jsou levné jídelny, drahé restaurace,
školky, modlitebny, kadeřnictví. Dokonce tady funguje roznáška jídla a
horkého černého sypaného čaje až k jednotlivým stánkům. Turci, stejně
jako všichni Arabové, milují velmi silný mátový čaj s velkým množstvím
cukru. Podávají jej ve skleněném úzkém šálku o obsahu jedné deci. Tuto
uzavřenou tržnici doporučuji navštívit už z mnoha zajímavostí.
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Pracuje tady cca 20.000 místních Turků, denně jej navštíví 200.000 –
400.000 turistů a rozprostírá se na ploše 45 hektarů. Nakoupili jsme si
kožené peněženky, kožené opasky a mnoho „značkového“ oblečení.
K večeru míříme za romantikou. Přejíždíme lodí MHD na asijskou
stranu Istanbulu a navštěvujeme Galatskou věž. Procházíme se a užíváme
si odlehlých částí města. Zamířili jsme také do chudých periferií, které se
nedoporučují turistům z bezpečnostních důvodů navštěvovat. Pořizuji
s citem zajímavé fotografie.
Večer míříme unaveni skrz celé město zpátky na hotel. Ve městě
můžete využít i systém MHD, my ovšem chceme co nejvíce zakusit města
a nasát místní atmosféru, takže volíme dlouhé procházky městem.

Místní čističi bot - v Instanbulu velmi rozšířené řemeslo.
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Další den míříme k paláci Topkapi, který až do r. 1839 sloužil jako
sultánova rezidence. Trochu přesyceni památkami míříme do centra města
na známé náměstí Taksim. Právě tady velmi často probíhají různé
protivládní demonstrace, výbuchy a kdo ví, co všechno. Představoval jsem
si z televize hrůzné místo plné demonstrantů a teroristů (média opravdu
někdy přehánějí), avšak klid, běžný provoz a rozkvetlé květiny dávají
tomuto místu běžný klid. Svačíme tedy místní kebab a vydáváme se do
moderních ulic města ochutnávat džusy z čerstvě vymačkaných
granátových jablek a další turecké speciality.
Milovníkům sladkého doporučuji místní arabské cukrárny, kde
Turci smaží nejrůznější pochutiny plné medu, oříšků, pistácií a kdo ví,
čeho všeho. Máme ořechů plné zuby, dáváme si silnou tureckou kávu a
naše chuťové pohárky jsou nadšené a přeslazené.
Poslední den míříme k letišti Atatürk. Turkish Airlines nás
s dvouhodinovým zpožděním přepravují zpátky do Prahy. A jaké byly
dojmy? Vesměs pozitivní! Turecko v nás nechalo touhu vrátit se - touhu
našetřit si a vrátit se zpátky na Velký Bazar koupit si další bundy, pásky,
peněženky… Kdo ví, ale věříme, že tuto zem musíme navštívit ještě
jednou!
autor: Radim Teodor Bílek, DiS,
štěnovický cestovatel

Slet čarodějnic
Již po patnácté se na známé místo V Potocích slétly v hojném počtu 30. dubna
štěnovické čarodějnice. Po uvítacím proslovu nové předsedkyně ČSZ Zdeňky
Šestákové jsme usedly kolem zapáleného ohně, probraly čarodějnické problémy,
ochutnali sladké i slané dobroty upečené Světlou Kestlerovou, Alenou
Cingrošovou, Miluší Bébrovou a Irenou Hamerníkovou. Radost jsme měly
z našeho čarodějnického dorostu, který se nedal pořádně spočítat ani u opékání
buřtů. Určitě jich tam bylo více jak deset. Když už bylo všechno snědeno, upálily
jsme hadrovou čarodějnici, která měla shořet se všemi starostmi, neduhy a
problémy.
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Bylo to příjemné a milé setkání nejen čarodějnic ale i přihlížejících. Nejlepší
bylo, že jako každý rok jsme měly slušné počasí bez deště. A pak že neumíme
čarovat!

autor: Milada Řehořková
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