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V Líních byl rozsvícen první západočeský Oranžový přechod
První z pětice přechodů pro chodce,
které loni vybrala veřejnost a odborníci v rámci Vaší volby Nadace ČEZ, je
bezpečnější díky novému nasvícení.
Shodou okolností se nachází v obci,
která získala nejvyšší počet hlasů vztažený k počtu obyvatel. Navíc jde o „zebru“, o které už při nominacích hovořili
odborníci jako o jedné z vůbec nejpotřebnějších.
Loni 24. 5. o půlnoci skončilo hlasování o tom, kterých pět přechodů vybraných dopravními odborníky získá
podporu Nadace ČEZ a stane se bezpečnějšími. Líně tehdy zažily šok, poslední den ve čtyři odpoledne se držely s bezpečným náskokem na druhém
místě a vypadalo to na jistý úspěch.
Pak ale začal finiš blovických školáků
a pád mimo trojici, která měla takříkajíc přímý postup.
Starosta Líní Michal Gotthart byl tehdy
zaskočen: „Získali jsme tolik hlasů, že to
představuje téměř devadesát procent
počtu našich obyvatel, přesto nás zničehonic přeskočili. Naštěstí je náš přechod skutečně potřeba nasvítit, což
odborníci zohlednili, takže to nakonec
dobře dopadlo.“
Nadace ČEZ postavila svůj program
zlepšení bezpečnosti na přechodech
pro chodce na úzké spolupráci s odborníky BESIP a dopravní policie. Ti
vybírali kandidáty do hlasování a měli
právo také názor veřejnosti doplnit. „To
byl právě případ Líní. Tamní přechod
patří skutečně mezi nejnebezpečnější
a byla by škoda, aby obec doplatil na
nízký počet obyvatel, zvlášť když línští
hlasovali skutečně aktivně. V nejbližší
době očekáváme ještě zprovoznění

přechodu v Blovicích. Později také
v Plzni, Jáchymově a Hroznětíně,“ vysvětluje regionální manažerka komunikace Michaela Jirovcová.
Přechodů, které mají zjevné nedostatky, je bohužel v České republice
stále hodně. Jen na silnicích I. tříd
identifikovala Dopravní policie 423 rizikových přechodů, u kterých kromě
běžných bezpečnostních prvků chybí
právě osvětlení. V každém ze sedmi
distribučních regionů ČEZ mohli lidé
v rámci projektu Vaše volba 2013 vybírat z 10 nebezpečných přechodů, které nominovali odborníci z Policejního
prezidia ČR.




Martin Sobotka
mluvčí Skupiny ČEZ
pro západní a střední Čechy
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Kaleidoskop informací

Zásahové jednotce SDH Líně slouží nový zásahový automobil. Vozidlo CAS MERCEDES–BENZ ATEGO 1426 AF v hodnotě
5 mil. Kč získala obec do bezplatné výpůjčky od Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje. S ohledem na větší rozměr vozidla bylo nutné provést instalaci nových vrat garáže hasičské zbrojnice.

Sportovní areál s vodní nádrží je připraven na letní sezónu. Rekonstrukci objektu občerstvení a sociálních zařízení zajistila obec prostřednictvím vlastních zaměstnanců,
tesařské a pokrývačské práce provedl pan Tomáš Beran se
svojí firmou, s vodoinstalatérskými pracemi pomohl pan
Pavel Sekerka.

V ulici Na Šachtě bylo odstraněno křoví, které bránilo
řidičům ve výhledu a snižovalo bezpečnost silničního provozu.
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Kaleidoskop informací

Na přelomu května a června byla zahájena oprava ulice U Kotelny po výměně kanalizace. V rámci prací došlo také ke
zmenšení dvora se stavebním materiálem před bývalou kotelnou. Oprava ulice U Kotelny je zároveň první etapou celkové
revitalizace sídliště, plánované na několik nejbližších let. Práce zahájila také společnost ČEZ, která provede rekonstrukci
rozvodů nízkého napětí a veřejného osvětlení v celé jižní části obce.

V obci se objevily kontejnery na použité oblečení. Kromě oděvů do nich lze vkládat také použitou obuv, hračky
a textil. V Líních je kontejner umístěn u budovy obecního
úřadu, na Sulkově pak v ulici Na Perkách – u bývalé rampy.

Sousední obec pomohla se zametáním ulic po zimním
období. Obec Vejprnice zajistila na své náklady úklid nejvíce zaprášených komunikací v Líních i na Sulkově a poprvé tak mimo své území představila nové zametací vozidlo,
pořízené z dotace. Obec Líně podpořila Vejprnice jakožto
partner projektu.
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Sulkov se dočkal nové komunikace
Před několika dny byla úspěšně dokončena rekonstrukce východní části ulice
V Zahrádkách a části ulice Pionýrská na
Sulkově. Stavební práce byly zahájeny
v říjnu loňského roku a zahrnovaly kromě vybudování nové vozovky, chodníků a parkovacích míst také jednoduché
sadové úpravy a osazení dopravního
značení. S celkovými náklady 6,5 mil. Kč
i délkou rekonstruovaného úseku (470
m) se tato akce zařadila mezi nejvýznamnější dopravní stavby v naší obci
během posledních let.
Ulice V Zahrádkách ulice je bezesporu
jednou z nejdůležitějších komunikací
Sulkova, tvoří jeho páteř ve směru západ–východ. Slouží nejen obyvatelům
bydlícím v přilehlých nemovitostech,
ale také jako přístupová cesta do areálu firmy Schneider Bohemia, která patří
k největším zaměstnavatelům na území obce. Je využívána také jako jedna
z přístupových cest k Domu s pečovatelskou službou. Dosavadní nezpevněný povrch s blátem a loužemi byl
naprosto katastrofální a k neustálému
zhoršování situace navíc přispívaly nejen nedávné stavební práce na kanalizaci, ale také dešťová voda, valící se ze
všech kolmo navazujících ulic.
Z dopravního hlediska byla nově zrekonstruovaná komunikace rozdělena
na dva odlišné úseky. První, mezi ulicemi Na Šachtě a Pionýrská, je obslužnou komunikací standardního typu
s chodníkem pro chodce, zohledněny
jsou přitom potřeby dopravní obsluhy
firmy Schneider Bohemia. Druhý úsek,
mezi ulicemi Pionýrská a U Lesa vytváří

Ulice V Zahrádkách před zahájením rekonstrukce (červenec 2013)

obytnou zónu, která je na obou koncích ukončena zpomalovacími prahy
z dlažby. Na základě dopravního značení je v obytné zóně omezena rychlost
vozidel na 20 km/h (vozovka zde slouží
zároveň i k pohybu chodců), počtu přilehlých nemovitostí odpovídá počet
zřízených parkovacích stání. Před Sulkovskou zahradou s dětským hřištěm
bylo zřízeno parkoviště.
Zrekonstruována byla také část Pionýrské ulice před sídlem společnosti
Schneider Bohemia. Tato firma se na
financování projektu podílela částkou
ve výši cca 500 tis. Kč, když uhradila

Zemní práce před domem pečovatelskou službou
(konec října 2013)

veškeré náklady na úpravy spojené se
zajištěním dopravní obslužnosti svého
areálu, včetně vybudování parkovacích
ploch pro zaměstnance i zákazníky.
Rekonstrukce ulice V Zahrádkách je
dalším významným krokem na cestě
ke zlepšení stavu místních komunikací v obci. Podle Strategického plánu
rozvoje obce, přijatého v roce 2009, by
rekonstrukce nebo opravy komunikací
měly zůstat významnou obecní prioritou i do budoucna.

Michal Gotthart
starosta

Betonování obrub (listopad 2013)
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Dláždění parkovacích stání (prosinec 2013)

Asfaltování (polovina prosince 2013)

Zrekonstruovaný úsek po ukončení 1. části projektu (únor 2014)

Betonování obrub ve sjezdu do areálu TJ Sparta Sulkov

Zahájení nových stavebních prací na 2. části projektu
(únor 2014)
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Stavební práce na křižovatce ulic V Zahrádkách a Pionýrská
(duben 2014)

Asfaltování (duben 2014)

Nový chodník u křižovatky s ulicí Na Šachtě (duben 2014)

Dokončená obslužná komunikace pod restaurací Sparta
(květen 2014

Zrekonstruovaný úsek Pionýrské ulice
pře sídlem společnosti Schneider Bohemia
(květen 2014)
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Hospodaření obce v roce 2013 skončilo přebytkem
Hospodaření obce v roce 2013 skončilo
přebytkem ve výši 10 355 281 Kč; příjmy přitom dosáhly výše 45 208 615 Kč,
výdaje pak 34 853 334 Kč. Na vyšších
příjmech se kromě daní (23,4 mil. Kč)
nejvíce podílely proplacené dotace
z prostředků Evropské unie a ze Státního fondu dopravní infrastruktury (13,7
mil. Kč). Nejvíce finančních prostředků
bylo použito na rekonstrukce, opravy
a údržbu komunikací (12 mil. Kč), na
opravy kanalizace (3,1 mil. Kč), na školství – včetně úprav venkovních prostor
mateřské školy a školy 1. stupně (2,8
mil. Kč). Na odpadové hospodářství, vč.
provozu sběrného dvora, bylo vynalo-

ženo 1,8 mil. Kč, na údržbu veřejných
prostranství a zeleně 2,2 mil. Kč.
Schválený rozpočet na rok 2014 předpokládá příjmy ve výši 36 404 157 Kč.
Stejná je i výše plánovaných výdajů
a financování. Kromě daňových příjmů, které by měly zůstat na stejné
úrovni jako v loňském roce, počítá rozpočet s příjmem z prodeje pozemků,
určených k výstavbě bydlení. Nejvíce
prostředků je vyhrazeno na výstavbu
a opravy technické infrastruktury –
kanalizace, voda, plyn, úpravy čistírny
odpadních vod (11,2 mil. Kč) a na rekonstrukci, opravy a údržbu komunikací (4,5 mil. Kč), na školství (2,8 mil. Kč),

na odpadové hospodářství (1,8 mil. Kč)
nebo na údržbu veřejných prostranství
a zeleně (2,3 mil. Kč). Během roku dozná rozpočet značných změn, neboť se
obci podařilo získat dotaci z ROP Jihozápad na přebudování bývalého kina
v moderní víceúčelový objekt. K určení
přesné výše dotace dojde po provedení výběru zhotovitele. V každém případě bude nutné akci předfinancovat
z vlastních zdrojů, proplacení dotace je
možné očekávat až po dokončení díla,
tedy nejdříve v polovině roku 2015.

Michal Gotthart
starosta

Místní knihovna Líně – Ohlédnutí za březnovými akcemi
Na začátku března probíhal po dobu 14
dnů Knižní bazar. Občané, kteří chtěli
vyřadit své knihy, je mohli přinést do
knihovny a zdarma je tak poskytnout
dalším čtenářům. A naopak návštěvníci
knihovny si mohli odnést domů knihy,
které se jim líbily. Mezi „bazarovými„
kousky se objevily i ty knihy, které třeba někdo dlouho sháněl a titul se již
nevydával, takže bylo těžké ho sehnat.
Všem se bazar moc líbil a vyslovili přání

o jeho opakování.
Všichni ví, že březen je měsíc čtenářů
a čtenářství je třeba podporovat od
nejútlejšího věku, tzn. od těch nejmenších. Knihovnu v březnu navštívily
všechny tři třídy místní Mateřské školy.
Děti si knihovnu a její prostory prohlédly, dále jsme si řekli, jak by se mohly zaregistrovat, aby si mohly půjčovat knihy. Aby se děti nechovaly ke knížce jako
k hračce, bylo třeba jim také říct, jak se
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má s knihou správně zacházet a co už
se nesmí. Následovala prohlídka knížek
pro nejmenší. Některým dětem paní
učitelky četly básničky a říkanky, na které už se pomalu zapomnělo. Návštěva
knihovny měla úspěch a někteří předškoláci se poté přišli s rodiči do knihovny zapsat.

Ilona Nekolová
knihovnice

Zastupitelé schválili návrh obecních symbolů
Na svém zasedání 26. března 2014
schválilo zastupitelstvo obce návrh
obecních symbolů, vypracovaný heraldikem Pavlem Rybou. Ze dvou variant,
zveřejněných mj. také na stránkách
Novin v barevném provedení, byla
upřednostněna varianta „A“ – pro připomenutí ji otiskujeme znovu, tentokrát černobíle.
Pan Pavel Ryba se jednání zastupitel-

stva osobně zúčastnil, svoje návrhy náležitě zdůvodnil a zodpověděl všechny
dotazy, položené nejen zastupiteli, ale
také dalšími přítomnými občany.
V uplynulých dnech byl schválený návrh odeslán do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky k posouzení. Věcí se konkrétně bude zabývat Podvýbor pro heraldiku a vexilologii, který
je součástí Výboru pro vědu, vzdělání,

kulturu, mládež a tělovýchovu. Pokud
expertní skupina podvýboru při posuzování nezjistí nedostatky, lze očekávat
oficiální souhlas sněmovny s udělením
obecních symbolů koncem letošního
léta nebo během podzimu.
Poznámka:
heraldika = nauka o znacích
vexilologie = nauka o vlajkách

Návrh
obecních
Varianta
A symbolů schválený zastupitelstvem obce

Stále v akci
Také jste se setkali s tím, že se značná
část společnosti dívá na seniory s despektem? Že k nim nechová patřičnou
úctu? Vadí, že jsme pomalejší, že se
nám vše nepodaří, jak bychom chtěli.
Mnohdy
ani vlastní
Varianta
B potomci nemají
trpělivost se svými blízkými. Neuvědomují si, že život je aspoň v něčem
spravedlivý. Každý z nás si projde všemi životními etapami od raného dětství po stáří. Mládí není privilegium.
I ti staří, které potkáváme, byli kdysi
mladí, a oni, dnešní mladí, také zestárnou. Ani jim se stáří nevyhne. Zapomínají, jakou trpělivost měli jejich rodiče,
když je vychovávali, když je připravovali na cestu životem a odpovídali na
jejich zvídavé otázky? Takže teď je co
oplácet a vracet.
Všimli jste si, jak se v současnosti mění
život seniorů? Už to nejsou bábinky

a dědouškové sedící na zápraží s rukama v klíně. Jsou to velmi aktivní
a schopní lidé, kteří se věnují sebevzdělávání, mají čas na své koníčky, na
své vnoučky. Zapojují se do různých
projektů, v nichž uplatňují své zkušenosti a schopnosti, dokazují svůj um
a šikovnost. Neuslyšíte od nich, že se
nudí a nemají co dělat, jak často říkají
ti mnohem mladší. Takže přemýšlejte!
Svaz důchodců Sulkov–Líně zahájil
další rok své činnosti 27.1.2014 výroční členskou schůzí. Předsedkyně
přednesla zprávu o činnosti v uplynulém roce a bylo co hodnotit. Čestnými hosty byli starosta obce Bc. M.
Gotthart a předsedkyně Krajského
svazu důchodců B. Šmolíková. Oba
ve svých projevech ocenili bohatou
činnost organizace a paní Šmolíková
zdůraznila, že bez podpory obce by/8/

chom si to nemohli dovolit. Plzeňské
organizace Svazu důchodců takové
podmínky nemají. Pan starosta opět
podpoří aktivity naší organizace dotací a my v rámci podepsané smlouvy budeme s obcí spolupracovat. Byl
zvolen nový výbor, vlastně staronový
byl rozšířen o nové členky, protože
počet členů naší organizace roste
a k zajištění činnosti je potřeba více
lidí. Zájemci o lázeňský týdenní pobyt
se mohli přihlásit buď do Bechyně,
Jáchymova nebo Poděbrad. A vyhrála
Bechyně. Pro ty, kdo dbají o svou kondici, bylo připraveno kondiční plavání
v Plzni – 8.2. 2014 . Moc zájemců se
nepřidalo, škoda, určitě by se jim to
líbilo. Pokračuje ozdravný program –
návštěva solné jeskyně. Po vyčerpání
programu schůze následovala zábava.
K tanci zahráli pánové Forejt a Šlajs.

Maškarní
Projekt Sousedé 55+ se rozjíždí. Byl
informován starosta obce a dokonce
se o nás psalo i v Plzeňském deníku. V letošním roce jsme se rozhodli
spolupracovat se Svazem žen Sulkov.
A první společná akce je už úspěšně

Maškarní
za námi. 15.2. ve 14,00 se konal na Sulkově maškarní ples pro děti. I dospělí
se zapojili a užili si to. Soutěžilo se a za
odměnu dostaly děti balíčky se sladkostmi. Takže spolupráce se vyplatila
a můžeme se těšit na další akce. Je

před námi celý rok a je na co se těšit.

hou – Den matek– jsme ještě nezačali
slavit. Takže ženy by z toho zase vyšly
naprázdno. Tak si říkáme, co kdyby se
zapojila reklama a trh a supermarkety?
Už nás zpracovaly tak, že jsme přistoupili na jejich hru a vzali za své Santa
Clause, halloween, sv.Valentýna. Asi
jsme dost tvární, takže si s námi ,,mávají“. V tomto směru je Svaz důchodců
konzervativní , a proto se 10.3.2014 konala na Sulkově oslava MDŽ. Sál byl jako
vždy zaplněn a potěšit nás přijel soubor
Dudáček ze Stoda. Děti hrály a zpívaly

s takovým nadšením a právem sklidily
velký potlesk.
O své zdraví se musíme starat, proto
pokračovaly návštěvy solné jeskyně
v Plzni a zájemci měli možnost využít
služby maséra, kterou si sami hradili. Velmi jsme ocenili přednášku paní
Trázničkové, fyzioterapeutky z Plzně.
Informovala nás o rehabilitační péči
u bolestivých stavů kloubů dolních
končetin. Upozornila nás, na co si dát
pozor a jak rozeznat nastupující onemocnění. Poradila, jak lze předcházet

Nezapojíte se také?



Milena Bulínová
Svaz důchodců Sulkov–Líně

Jaký máte vztah k oslavám MDŽ?
Jaký máte vztah k oslavám MDŽ? Ve
společnosti je to rozporuplné. Někteří odmítají svátek slavit a nejraději by
ho zrušili, neboť prý byl před revolucí
zprofanován a je dnešních žen nedůstojný. Ruku na srdce: nezdá se vám to
trochu alibistické? Prosazuje se názor,
že by bylo dobré oživit Svátek matek
v květnu. Ale co s tím, když mezi námi
žije mnoho žen, které matkami nejsou.
Nezaslouží si proto, abychom je nějak
ocenili a připomněli si je? Nakonec jednu tradici – MDŽ – ignorujeme a dru-

Členky Svazu důchodců v prvomájovém průvodě

Členky Svazu důchodců v prvomájovém průvodě
/9/

degenerativním změnám a co pro sebe
můžeme udělat.
A nezapomínáme na kulturu. 16.3.jsme
získali vstupenky na vystoupení známého BROLNu – Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. Soubor má dlouholetou tradici a do Plzně
přijel s pásmem nazvaným ,,Jede Kudrna okolo Brna“. Většinu písní jsme znali
a zazpívali jsme si také. Potěšilo nás, že
si soubor přizval jako hosta nadaného
zpěváčka z Domažlic. V souboru vystupovalo dost dětí a je radost vidět,
že hudební tradice přetrvává. 8.dubna
jsme se zúčastnili pořadu divadla Pluto Hašlerkyáda v Besedě. V dobových

scénkách staropražských kabaretů zaznělo pásmo nejkrásnějších písní Karla
Hašlera.
Náš Svaz důchodců spolupracuje se
Svazem žen Sulkov. Další letošní společnou akcí byl recesistický 1.máj. Ve
14,00 se sešli účastníci průvodu a bylo
na co se dívat. Nechyběla tribuna s vlajkami a portréty vysloužilých státníků,
transparenty s vtipnými nápisy, odrostlé pionýrky na kolech, ženská fotbalovou jedenáctka, prostě recese jak
má být a průvod, který sledovala celá
obec. Opravdu zdařilá akce! Ne každý si
může zajet do Paříže, a tak jsme uvítali
na své schůzi pana Hrdličku, archiváře

ze Zbůchu, který nám vyprávěl o Paříži a přinesl také album fotografií, které
jsme si mohli prohlédnout. Možná to
někoho inspirovalo a sám se do Paříže
vydá. A co nás ještě před prázdninami
čeká? 30.května zájezd do Prahy do divadla Na Fidlovačce a oslava Dne dětí.
Náš divadelní soubor vedený H.Svobodovou připravuje představení pro děti
v mateřské škole. 2.června jedeme do
lázní Bechyně, další skupina jede 9.6. do
Jáchymova a pak okurková sezóna. Budeme si užívat léta. Také se těšíte?

s výplatou, někteří členové jsou pro
splátkový kalendář na několik let. Proto budou otázka osamostatnění a věci
s tím související opět projednány na
schůzi výboru TJ dne 5.6.2013 za účasti zástupců O KČT. Na této výborové
schůzi TJ předložili zástupci O KČT rozhodnutí výboru O KČT ze dne 4.6.2013,
že trvají na vyplacení zůstatku ve výši
cca 69 000 Kč ze svého podúčtu u TJ
takto: do 30.6.2013 vyplatit polovinu
částky a zbylou část do 31.12.2013.
Opět nedošlo k dohodě. Další jednání za účasti zástupců O KČT se bude
konat na schůzi výboru TJ za měsíc.
Do této schůze se mají předsedové
ostatních oddílů TJ vyjádřit k předloženému návrhu O KČT k finančnímu
vyrovnání. Ze zápisu č.10 ze schůze TJ
konané dne 20.6.2013 se O KČT dozvídá ze zprávy hospodářky TJ paní
Hašové, že 10.6.2013 došlo k havárii
počítače a tím i ke ztrátě všech dat
TJ, avšak celé účetnictví za všechny
roky je uloženo v papírové formě jednak u hospodářky TJ a jednak v místnosti na stadionu. Schůze výboru TJ
4.7.2013 za účasti zástupců O KČT K.
Lukáše a Fr. Brabce měla hlavní bod
programu diskuzi k výplatě finančního
zůstatku z podúčtu O KČT. Hospodářka TJ M. Hašová seznámila zástupce
O KČT s výsledky referenda, které probíhalo k výplatě mezi členy jednotlivých oddílů TJ. Sedm oddílů je proti
a pouze jeden, oddíl stolního tenisu je
pro vyplacení 30% zůstatku. Dále hos-

podářka TJ uvedla, že výplata zůstatku
O KČT je pro TJ likvidační, protože na
účtu TJ je na konci června zůstatek ve
výši 65 000 Kč. Tato informace znovu
potvrzuje oprávněné obavy O KČT
vyslovené v úvodu článku, že TJ hospodaří s finančními prostředky O KČT
a v případě mimořádného výdaje vyšší
částky by O KČT nebyl schopen tuto
uhradit. Předseda O KČT K. Lukáš předal výboru TJ žádost o konečné písemné vyjádření k finančnímu vypořádání
k 31.7.2013 a zástupcům O KČT bylo
sděleno, že k tomuto datu se výbor TJ
vyjádří. Předseda TJ Z. Malák zasílá dopis O KČT již 19.7.2013, kde uvádí, že
nelze vyčíslit konečnou částku, která je
na kontě odboru po posledním proplaceném výdaji O KČT ke dni 11.7.2013.
Dále uvádí, že jelikož spravují finanční
prostředky celé TJ, nelze tuto částku
nijak výrazně oddělit, protože všechny oddíly se podílí na správě nemovitostí a úhradě energií a že nedílnou
součástí těchto výdajů jsou i odvody
a mzdy, poplatky za vedení účtu TJ
atd. Proto nemá žádný oddíl ani odbor
TJ stanovenou pevnou částku k vlastnímu využití. Následně hospodářka
TJ M.Hašová převzala 24.7.2013 od
předsedy O KČT K. Lukáše dokumenty
týkající se nákladů a výnosů, rozbory a zprávy o hospodaření O KČT za
období let 2007–2012, které osobně
vypracovala jako hospodářka O KČT
a po jejich překontrolování a potvrzení je měla odevzdat zpět k projednání





Milena Bulínová
Svaz důchodců Sulkov–Líně

Odmítla vydat naše peníze
Kdo: Tělovýchovná jednota (dále jen TJ)
Baník Líně
Komu: Odboru Klubu českých turistů
(dále jen O KČT) Líně
Kolik: 66 502 Kč – zůstatek O KČT
k 31.7.2013 na účtu TJ Baník Líně
Nevěříte, tak si přečtěte následující
článek. Z popudu Ústředí KČT požádal O KČT v roce 2010 FÚ Plzeň–sever o samostatné IČO, které mu bylo
přiděleno. Již několik let znepokojovaly členy O KČT výsledky finančního
hospodaření TJ, což potvrdila i hodnotící členská schůze TJ konaná dne
8.3.2013. Ve zprávě o hospodaření byl
předložen plán rozpočtu na rok 2013
jako schodkový ve výši 90 000 Kč. Na
základě této skutečnosti proběhla
v O KČT mezi členy anketa, ve které se
vyjadřovali, zda chtějí setrvat v TJ nebo
se osamostatnit. Pro osamostatnění se
vyslovilo 52 z 59 členů. Na základě tohoto výsledku se výbor O KČT 7.5.2013
rozhodl jednat s výborem TJ o osamostatnění k 30.6.2013. Dne 9.5.2013 byl
zaslán dopis předsedovi TJ Z. Malákovi
s návrhy na společné jednání, aby byla
tato záležitost v průběhu měsíce května korektně vypořádána. Výborová
schůze TJ se téhož dne rozhodla pozvat zástupce O KČT na schůzi výboru
TJ dne 23.5.2013. Na této schůzi výboru TJ za účasti předsedy a jednatele
O KČT K. Lukáše a Fr. Brabce nedošlo
k dohodě o výplatě podílu, který je na
podúčtu O KČT. Výbor TJ nesouhlasí
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na mimořádné schůzi výboru O KČT
dne 6.8.2013. To neučinila a navíc se
jako hospodářka O KČT z této schůze
těsně před jejím zahájením telefonicky omluvila. Ihned 7.8.2013 odesílá
výbor O KČT hospodářce doporučený dopis ve věci urgence odevzdání
vyúčtování hospodaření O KČT v letech 2007–2012 a současně vyhotovení vyúčtování hospodaření O KČT
od 1.1.2013 do 31.7.2013 s termínem
odevzdání do 15.8.2013. Na vědomí je
stejný den odeslán dopis ve stejném
znění i předsedovi TJ Z. Malákovi. Dne
12.8.2013 odepisuje M. Hašová elektronickou poštou O KČT, že v termínu
do 6.8.2013 nemohla věc vyřídit v plném rozsahu, protože doklady o hospodaření z let 2007–2009 jsou v archivu, kam teď nemá přístup a až bude
mít klíče, bude na tom dále pracovat.
V zápise ze schůze TJ konané dne
15.8.2013 se O KČT dočte zajímavé vysvětlení Z. Maláka, proč nelze vyhovět
p. Lukášovi, aby hospodářka mohla vypracovat nové přehledy. Jednak se potřebná data ztratila z počítače po jeho
„zuhasnutí“ a jednak data v papírové
podobě jsou uložena na stadionu, kde
je k nim špatný přístup a jejich vyhledávání je velmi pracné. Dále uvedl,
že hospodářka má na starosti mnoho
jiných dalších úkolů a toto vyjádření
k ukončení zaslal předseda TJ p. Lukášovi v dopise. Údaje z něj jsou v tomto
článku již výše sděleny. Protože to byla
poslední došlá informace od TJ, kterou
O KČT do konce roku 2013 obdržel,
doplňujeme dosud nezveřejněné informace. Všechny údaje o hospodaření O KČT v období let 2007–2013
přednesla ve svých zprávách o hospodaření M. Hašová, která byla současně
i hospodářkou O KČT, každoročně na
členských schůzích O KČT a shodovaly
se s údaji na podúčtu odboru na účtu
TJ, což může O KČT doložit. Po dohodě s výborem TJ odevzdával O KČT
pravidelně každým rokem do pokladny TJ zbylou část členských příspěvků
O KČT, které po odvodu určeném pro
Ústředí KČT a oblast KČT měly zůstat
odboru. Ty představovaly ročně cca 1
600 Kč. Rovněž ve finančním příspěvku od OÚ Líně, který každým rokem
TJ obdržela, byl určitý podíl za cca 60
členů O KČT z celkového počtu asi 245
členů TJ. Též se domníváme, že podobné to bylo i s finančním příspěvkem
Okresního tělovýchovného a sportovního sdružení ČSTV okresu Plzeň – se-

ver. Tyto finanční příspěvky pro TJ určitě nahradily výdaje, jež investovala TJ
do O KČT, včetně poplatků za vedení
účtu a nákladů na mzdy zaměstnanců
TJ. Z části majetku TJ O KČT využíval
pouze 12 x ročně zasedací místnost
v sokolovně při příležitosti konání 10
výborových schůzí, 1 členské schůze a při turistickém pochodu Líňský
maraton. M.Hašová vykonávala funkci
hospodářky O KČT zdarma stejně jako
všichni zvolení členové jeho výboru. Její činnost byla O KČT několikrát
i oceněna. Z toho vyplývá, že nejsou
zcela pravdivé všechny ůdaje Z. Maláka v dopisu zaslaném O KČT dne
19.7.2013 ani ty, které přednesl k této
kauze, jež jsou uvedené v zápisu č.14
ze schůze TJ konané dne 15.8.2013.
To, co požadoval O KČT od M. Hašové
dne 24.7.2013 a byl s tím seznámen
i Z. Malák dosud O KČT neobdržel.
M. Hašová předala osobně Fr. Brabcovi až 20.10.2013 nepodepsaný dokument, který obsahoval pouze příjmy
a výdaje O KČT za období od 1.1.2013
do 31.7.2013 bez udání konečné zůstatku na podúčtu O KČT. Nezpracovala a nepotvrdila přehled hospodaření
O KČT v letech 2007–2013. Paní Marie
Hašová k 31.12.2013 ukončila členství
v O KČT. O KČT ještě zaslal Z. Malákovi informaci z jednání výboru ze dne
10.12.2013, ve kterém vyjádřil nespokojenost s dosavadním stanoviskem
výboru TJ, ze kterého není vidět minimální snaha řešit majetkové vyrovnání
s O KČT konstruktivně a spravedlivě.
Bylo přijato usnesení, že ve věci vystoupení O KČT z TJ a návrhu majetkového vypořádání bude jednat členská
schůze O KČT, která se uskuteční dne
18.1.2014. Z členské schůze O KČT
zašleme výboru TJ návrh usnesení, ke
kterému by se měl vyjádřit nejvyšší orgán TJ, kterým je členská schůze TJ.
O KČT očekává, že bude včas informován kolik zástupců a podle jakého
klíče má delegovat zástupce na tuto
členskou schůzi, protože o těchto delegátech by měla rozhodnout členská
schůze O KČT dne 18.1.2014. Pozvánka na ni byla zaslána předsedovi TJ
Z. Malákovi dne 8.1.2014. Nikdo z TJ
se jí nezúčastnil! Z O KČT byl poté
24.2.2014 Z. Malákovi odeslán e–mail,
v jehož příloze bylo usnesení členské
schůze O KČT za rok 2013 konané dne
18.1.2014. Zde je v bodu 3c uvedena
volba delegátů na členskou schůzi TJ.
Za delegáty jsou doporučeni všichni

členové starého výboru O KČT v počtu 9 členů. Počet delegátů bude
upraven podle klíče stanoveného TJ.
Dále v bodu 4a ukládá výboru O KČT
připravit diskuzní příspěvek na členskou schůzi TJ ohledně finančního
vypořádání při odchodu O KČT z řad
TJ. Během 15 minut přišla od Z. Maláka e–mailem odpověď, že již na funkci
předsedy TJ rezignoval a vše je nutno
řešit s výborem TJ. To provedl předseda O KČT K. Lukáš dne 26.2.2014
zasláním e–mailu na všechny známé
e–mailové adresy členek a členů výboru TJ, protože se předpokládalo, že
členská schůze TJ se uskuteční jako
každým rokem v březnu 2014. Citujeme jeho text: „Vážené členky a členové výboru TJ Baník Líně. Dle stanov je
nejvyšším orgánem členská schůze
TJ a ta by měla s konečnou platností
rozhodnout o finančním vyrovnání
mezi TJ Baník Líně a O KČT Líně a toto
rozhodnutí by se mělo objevit v usnesení členské schůze TJ Baník Líně. Jelikož jsme byli v roce 2013členy TJ Baník Líně, žádáme o pozvání delegátů
O KČT Líně na členskou schůzi TJ Baník
Líně a zařazení tohoto bodu do jednání členské schůze TJ. V následujících
zaslaných e–mailech posílám historii
korespondence s odstoupivším předsedou TJ Baník Líně panem Zdeňkem
Malákem.“ Od tohoto data O KČT již
nikdo z TJ nekontaktoval!
Závěrem O KČT znovu konstatuje, že
výbor TJ není oprávněn v otázce finančního vyrovnání rozhodovat a rozhodnout musí členská schůze TJ. Na
ní by měli delegáti O KČT přednést
kompromisní a rozumný návrh a to
vyplatit O KČT 30% z jejich podúčtu,
neboť členové KČT tvořili zhruba 30 %
členů TJ. Proč neměli tuto možnost?
Uskutečnila se vůbec členská schůze
TJ v roce 2014? Když ano, proč nebyli pozváni delegáti O KČT Líně? Co si
o této kauze myslí členové ostatních
oddílů TJ, kteří se mohou ocitnout
v budoucnosti v podobné situaci a co
ostatní občané Líní?
Jestliže máte pocit, že byste nám
chtěli sdělit váš názor, napište nám ne
e–mail: kctline@seznam.cz
Rádi uvítáme Vaše názory, ať kladné či
záporné. Předem za ně děkujeme.



Výbor O KČT Líně
v Líních 15.5.2014

Proběhl 27. ročník turistické akce „Líňský maraton“
Tuto turistickou akci uspořádal náš
odbor již po sedmadvacáté a to v sobotu 10. 5. 2014. Start byl letos v líňské Základní škole II. stupně a celkem
se na něm prezentovalo 296 zájemců
turistiky. Z tohoto počtu bylo na pěších trasách 11, 15, 22, 33 a 42 km 186
zájemců, na trasách 22, 33 a 42 km
pro horská kola 94 zájemců a na trasách 42 a 84 km pro silniční kola 4 zájemci a 12 pořadatelů.
Z 296 účastníků se prezentovalo 101
občanů z Líní a Sulkova a 195 bylo
přespolních. Z tohoto celkového
stavu účastníků bylo 92 členů organizovaných v Klubu českých turistů,
z toho bylo 36 členů z líňského odboru KČT a 204 neorganizovaných
zájemců o turistiku.
Trasy pochodu procházely z Líní přes
Sulkov do Tlučné, Vejprnic na Novou
Hospodu, Valchu, Novou Ves do Dobřan přes bývalý mlýn Strážná u Lhoty
a zpět do Nové Vsi a do cíle v Líních.
Cyklotrasy na silnicích byly vedeny
směrem na Tlučnou, Nýřany, Blatnice, Přehýšov, Chotěšov odkud delší
trasa 84 km pokračovala přes Stod do
Přeštic, Dnešic, Chlumčan a do Dobřan, kde se opět připojila trasa 42 km
a obě trasy pokračovaly přes Lhotu,
Novou Ves do cíle v Líních.
Cíl pro všechny účastníky byl tento rok
v restauraci „Za Větrem“, kde se účastníci po vydání svých sil občerstvili
a opékali si špekáčky a od pořadatelů
za jejich výkon obdrželi pamětní list,
samolepku s logem pochodu a malé
sladké občerstvení. Na kontrolách
pochodu dávali účastníkům kontrolní razítka pan Jaroslav Smítka před
restaurací Sparta na Sulkově a pan
Pavel Šidvic na ranči bývalého mlýnu
Strážná včetně občerstvení.
Část tras pro pěší a horská kola označili vlastním značením naši členové
Václav Míka, Karel Lukáš, Petr a František Brabec a manželé Horských. Ve
štábu pochodu na startu a v cíli pracovali Vlasta Čáslavová, Jindra Kašparová, Karel Lukáš, Václav Straka, Ivo
Pěček, Václav Míka, Milan Svoboda,
Václav Hrdlička, Petr a František Brabec. Všem těmto členům a příznivcům odboru, kteří se podíleli na značení, kontrolách a pořadatelství akce
děkuji za dobře odvedenou práci.
Ze startovného účastníků byl odve-

den finanční dar ve výši 2.500 Kč na
obnovu Bezručovy turistické chaty
Klubu českých turistů na Lysé hoře
v Beskydech.
Za účast na letošním ročníku turistické akce Líňský maraton děkujeme
všem místním i přespolním účastníkům, kteří se zůčastnili a podpořili
naši akci. Již nyní je znovu srdečně
zveme včetně ostatních občanů
a mládeže z Líní a Sulkova na 28. ročník této turistické akce, která se bude
konat 9. května 2015 a to v roce oslav
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900. výročí založení naší obce. Dále
děkujeme všem našim sponzorům,
kteří naši akci materiálně a finančně podpořili, obci Líně, vedení ZŠ
v Líních za vstřícnost a zapůjčení
prostorů na start akce a vedoucímu
restaurace „Za Větrem“ v Líních za poskytnutí prostor pro cíl akce, opékání
špekáčků a za možnost občerstvení.




vedoucí akce
František Brabec
O KČT Líně

O Kčt Líně kalendář turistických akcí konaných v roce 2014 vedených Václavem Strakou
akce číslo 4 sobota 21. 6. 2014 Jižní Plzeňsko – 2
pěší turistika trasa: 16km
místo konání: okres Plzeň–jih
přihlášky do 31. 5. 2014
plnění OTO Jižní Plzeňsko: 1 povinné místo + 4 výběrová místa
akce číslo I. úterý 8. 7. – sobota 12. 7. 2014 TTO Jizera a OTO Podještědí		
cykloturistika celková délka tras: 259,5 km
místo konání: Jizerské hory
přihlášky se zálohou 1500 Kč do 30.4.2014
splnění TTO a OTO
akce číslo II. sobota 23. 8. – neděle 24. 8. 2014 TTO Rodným krajem Fr. Palackého
cykloturistika celková délka tras: 82 km
místo konání: severní Morava
přihlášky se zálohou 500 Kč do 31. 5. 2014
plnění TTO
akce číslo 5 sobota 20. 9. 2014 Krajem zlata a stříbra
cykloturistika trasa: 47 km
místo konání: okres Klatovy
přihlášky do 31. 8. 2014
Poznámky:
Číslo akce 1 – 7 = 4.ročník cyklu Poznej svůj kraj (končí 5.ročníkem v roce 2015)– účastník,který získá všech 7 barevných odstínů
pamětních listů,obdrží zvláštní cenu.								
Číslo akce I. + II. = 2 cykloakce za splněním OTO aTTO								
I když ve sloupci PŘIHLÁŠKA nebude nutná úhrada zálohy, termín přihlášení je nutno dodržet, jinak účastník ztrácí nárok na
uděleni pamětního listu a člen O KČT Líně nárok na příspěvek na kompenzaci jízdného.
					
		
POZOR! U NĚKTERÝCH AKCÍ MŮŽE DOJÍT KE ZMĚNĚ TERMÍNU AKCE!
Bližší informace u Václava Straky mobil 721 443 671 nebo dotazem na e–mail: kctline@seznam.cz
Nově také na webových stránkách odboru: http://kctline.ic.cz/

Baník Líně – oddíl kopané
Výsledky klubů :
"A" tým – zachraňuje se v okresním přeboru a všichni doufáme že se udrží "B" tým – zkoušel III. třídu a příští sezónu půjde zpět
do IV. třídy mladší žácí skončí na 9 místě přípravka starší žáci na 4 místě

Dne 21. 6. pořádáme
už VII. ročník turnaje v malé kopané
Dne 28. 6. 2014 na hřišti Baníku Líně
pořádá turnaj firma TROST
Všichni jste zváni.
Vágnerová
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Plán turistických akcí O KČT Líně 2013–2014
24.5 FRITSCHOVA STEZKA – Boršov n.Vl., Dívčí kámen, Zlatá Koruna
so

trasy: 16, 22, 31 km, mapa KČT č. 73

zájezd a pěší turistika

přihlášky do 18. 5. 2014

autobusový zájezd O KČT Líně
odjezd busu: Líně 5:30, Sulkov 5:35, Plzeň, Husova – zast. MHD u ČNB 5:45, Plzeň–Slovany, konečná MHD č.1 v 6:00 hod.
jízdné: člen O KČT Líně a děti 200 Kč, nečlen 220 Kč
info a přihlášky: František Brabec tel. 371 137 292, mobil 605 234 797

14.6 VÝSTUP NA VLČINEC A DRAČÍ SKÁLU – Krušné hory
so

trasy: 15, 23, 30 km + 2 km za převýšení

mapa KČT č. 4

zájezd a pěší turistika
přihlášky do 8. 6. 2014

autobusový zájezd O KČT Líně
odjezd busu: Líně 6:00, Sulkov 6:05, Plzeň, Husova – zast.MHD u ČNB 6:15, Plzeň–Lochotín, pivnice U Komína 6:25 hod.
jízdné: člen O KČT Líně a děti 160 Kč, nečlen 180 Kč
info a přihlášky: ing. Petr Vlček, mobil 737 083 120, fpevlk@seznam.cz

5.7

ROZHLEDNA NA KNÍ ŽECÍM STOLCI – Šumava, VVP Boletice

so

trasy: 15, 22, 25, 30 km + 2 km za převýšení

mapa KČT č. 67 a 70

zájezd a pěší turistika
přihlášky do 29. 6. 2014

autobusový zájezd O KČT Líně
odjezd busu: Líně 5:30, Sulkov 5:35, Plzeň, Husova–zast.MHD u ČNB 5:45, Plzeň–Slovany, konečná MHD č.1 v 6:00 hod.
jízdné: člen O KČT Líně a děti 200 Kč, nečlen 220 Kč
info a přihlášky: František Brabec tel. 371 137 292, mobil 605 234 797

23.8

ÚDOLÍM ŘEKY OHŘE – Svatošské skály

so

trasy: 16, 24, 32 km,

mapa KČT č. 2, 3, 4

zájezd a pěší turistika
přihlášky do 17. 8. 2014

autobusový zájezd O KČT Líně		
odjezd busu: Líně 6:30, Sulkov 6:35 Plzeň, Husova – zast.MHD u ČNB 6:45, Plzeň–Lochotín,
pivnice U Komína 7:00 hod.
jízdné: člen O KČT Líně a děti 130 Kč, nečlen 150 Kč
info a přihlášky: František Brabec tel. 371 137 292, mobil 605 234 797

13.9

OKOLÍM PŘIMDY – Český les

so

xx. ročník pořádá KČT odbor J. Danzera Plzeň, OT „AS“ TJ Rozvoj Plzeň a O KČT Líně

IVV

trasy: 10 až 30 km,

start: Přimda xxxxxxxxxxxxxxxxx

zájezd a pěší turistika

mapa KČT č. 28 a 29
8,30 – 10,00 hod.

cíl: v místě startu do 16,30 hod.
na akci je vypraven autobusový zájezd O KČT Líně

při hl ášky do 7.9. 2014

odjezd busu: Plzeň–parkoviště u CAN v 7:15, Sulkov 7:25, Líně 7:30, Zbůch u šachty v 7:35 hod.
jízdné: jednotné 110 Kč, přihlášky na BUS: František Brabec tel. 371 137 292, mobil 605 234 797
info k pochodu: Oldřich Okrouhlý, mobil 737 002 915, kct.jdanzera@seznam.cz
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První máj Sulkov 2014
Je 1. máj lásky čas, no a jak jsme si loni
slíbili, tak se i stalo:
scházíme se na prvním porevolučním recesním prvomájovém průvodu
Sulkovem.
Na dětském hřišti se objevují jiskřičky, pionýrky a pionýři, fotbalistky i se
svým trenérem, členové zemědělských družstev, členové policejního
sboru VB, naši svazáci, pekařky, zdravotnice, učňovská mládež, nejmladší
oddíl cyklistek a „náš LaĎa“ kosmonaut.
Lékařky z CCCP nám podávají Stalinovy slzy, abychom po takové době
vydrželi kráčet v průvodu.
Přijeli k nám i zahraniční delegace.
Pomalu se tvoří průvod, v jeho čele
maršál Šulinovskij i se svým tankem,
za ním naši pionýři s vlajkami, mávátky a transparenty, alegorický vůz státní podnik Krkovička.

I hasiči se zúčastnili a závěr průvodu
tvoří kočár tažený koňmi a několik
jezdců na koních.
Ve dvě hodiny nám to „soudruh“
předseda Michal odmávl a průvod
vyrazil ulicemi Sulkova
„Ať žije první máj“, ozývá se z průvodu.
Prošli jsme ulicemi Sulkova a už se
řadíme před tribunou, kde nás přivítal „soudruh“ předseda svojí zdravicí,
pochválil za odvedenou práci. Pionýři
položili věnec soudruhovi Stalinovi,
stáli u něj čestnou stráž. Mladý pionýr
s ještě mladší pionýrkou zarecitovali
svou vlastní tvorbu.
I naši zahraniční hosté, zástupce svobodného Ochmelistánu i kubánská
delegace, nás pozdravili, pionýři nám
zazpívali. Po těžkých bolestech se
nám narodil Vladimír Iljič .
Opravdovým vyvrcholením všeho
bylo vystoupení našich dorostenek.

Za bouřlivého spontánního potlesku
všech manifestujících předvedly svoji
spartakiádní sestavu „Poupata“.
S krásnou zdravicí vystoupila za spřízněný spolek důchodců paní učitelka
Svobodová.
Vypustili jsme holubice míru, některým se z truhly nechtělo, ale nakonec
všechny vyletěly.
O catering všech účastníků se staraly
naše dvě úžasné svačinářky.
Bylo to super, všichni si celý den moc
užili a všem se náš Prvomájový recesní průvod moc líbil.
Veliké poděkování patří především
Michalovi Podzimkovi, manželům
Šlégrovým a Honzovi Pelichovskému
za úžasnou režii, určitě už mají v hlavně průvod 2015– tak ahoj příští rok!!!!

nějak dopuje, pozor na ně..!!!
Všechny děti se pustily s vervou do
soutěží, nebojí se prolézt stanem plným pavouků a jiné havěti, čarodějnice
prolétají na koštěti bludištěm, máme tu
i lanovou dráhu a provazový labyrint.
Všichni se opět mohou občerstvit
u našeho čarodějného stánku.
Už je odsoutěženo a ještě musíme využít čarodějnických hůlek a zkusit jestli
fungují, s Michalem jsme odříkávali
jedno zaklínadlo za druhým, fungova-

lo jenom to na hodné děti. Ale pozor,
už nesou jednu čarodějnici na oheň
a kat se chystá k jejímu zapálení.
Povedlo se, hoří !!! a hurá pro buřtíky,
všem dětem vyhládlo a už se na ně těší.
Samozřejmě jsme si všichni zazpívali
s Michalem a jeho kamarády při kytaře, naši májku jsme střežili do ranních
hodin a uhlídali. Tak za rok na viděnou.




Za Spolek Ženy Sulkov
Jana Vizváriová

Čarodějnice Sulkov 2014
A je tu zase třicátý duben a na dětské
hřiště na Sulkově se slétají čarodějnice, je jich opravdu velký roj a stále
přilétají.
Počasí nám letos přeje a tak se můžeme pustit do stavby májky, je opravdu
krásná, tak silní chlapi do toho.
No a my ostatní na stanoviště a šup do
soutěží– máme tady letos jedubabku,
která vaří fujtajblové lektvary, my obyčejní bychom to pití asi nepřežili, ale
čarodějnice na něj stojí frontu, asi je to
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Za Spolek Ženy Sulkov
Jana Vizváriová

Fenykl obecný
/Foeniculum vulgare/

Fenykl obecný je víceletá rostlina, která
je jak kořením, tak léčivou bylinou. Patří
do čeledi miříkovitých, roste do výšky
metr a půl a v léčitelství se používá hlí-

za /prodává se zako zelenina/, ale také
plody – dvounažky. Ty obsahují silici,
flavonoidy a steroly, které uvolňují křeče
a působí protizánětlivě a močopudně.
Pěstuje se převážně jako jednoletá
nebo dvouletá rostlina, zřídka jako víceletá. Daří se mu v úrodné, vhlčí, ale
propustné půdě a na slunném stanovišti. Množí se semeny, která se vysévají
na jaře při teplotě okolo 15 °C přímo na
venkovní stanoviště, později se rostliny přepichují na vzdálenost asi 50 cm.
Občas bývá pěstován i kultivar Foeniculum vulgare var. azoricum (syn. var.
dulce) se zdužnatělými, jedlými spodními částmi stonků a řapíky (tzv. sladký
neboli řapíkový fenykl).
Fenykl v Českém herbáři z roku 1899:

Fenykl (Foeniculum) podobá se kopru;
má dvouletý kořen, lodyhy vyšší a silnější nežli kopr, na 5–6 st. vysoké, vůni
příjemnější.
Kořen vařený přikládá se na oteklá a zapálená prsa; v octě vařený fenykl přikládá se na rány, jež léčí.
Šťáva z fenyklu a med do uší napuštěný ničí uchavce (škvory). Osoby horkokrevné pijou vodu fenyklovou a to jest
odvar nati a semena.
Žvýkání fenyklu z jara sílí zrak.
Olej fenyklový vyhání větry; olej ten
(6 kapek) s 2 It. sádla vepřového smíšen
v pomádu zahání vši (s hlavy).
					

Milena Voráčková

/Bylinář H. Růžičkové/
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