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Líňské sídliště prošlo velkými změnami
Stavební práce v rámci projektu „Líně,
sídliště – regenerace místních komunikací v ul. Vojenská, U Kotelny, Vodárenská, Dobřanská“ dospěly do svého finále
a budou v průběhu září dokončeny. Během uplynulého roku se celé sídliště výrazně proměnilo a byl tak završen dlouhodobý proces obnovy. Ano, sídliště je
dnes skutečně jiné. Nejlépe si to uvědomí ti, kdo se před deseti lety ze sídliště
odstěhovali a nyní přijedou navštívit své
bývalé sousedy či známé. Z bývalých
nájemníků se stali vlastníci bytů, vzniklo
14 nových společenství vlastníků, která
se o své domy pečlivě starají. Bytové
domy jsou zatepleny, mají nové fasády
a balkóny, každý dům má své plynové
vytápění, centrální kotelna byla zbourána. Proměnil se komunikační systém
i veřejná prostranství, dochází k obměně zeleně. Také inženýrské sítě jsou převážně nové, rozsáhlými úpravami prošlo
veřejné osvětlení.

Zahájení stavebních úprav Vodárenské ulice (srpen 2016)

Nová parkovací stání ve Vodárenské ulici (říjen 2016)

Asfaltování komunikace u víceúčelového sportoviště
(prosinec 2016)
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Cílem právě končících stavebních prací
je zejména komplexní rekonstrukce systému místních komunikací, zahrnujícího
ulice Vodárenská, U Kotelny, Vojenská
a zčásti také Dobřanská. Jmenované
ulice získaly nové obruby a asfaltový povrch, změnily se parametry nejdůležitějších křižovatek. Nad rámec původních

představ bude nový asfaltový povrch
položen také v Dobřanské ulici, konkrétně v nejvíce poškozeném úseku od letadla k Vodárenské. Nad některými změnami se řidiči podivují – příkladem může
být křižovatka u řadových garáží ve směru na Novou Ves. Dříve do prostoru této
křižovatky ústilo pět ulic, což bylo nejen

nepřehledné, ale také nebezpečné. Nyní
se z jedné velké křižovatky staly křižovatky dvě. Nové řešení je v každém případě
z dopravního hlediska přehledné a vyhovuje současným podmínkám bezpečnosti silničního provozu. Při příjezdu
od garáží a od Nové Vsi však řidič bude
muset dávat větší pozor, na křižovatce

Budování nového chodníku (březen 2017)

Nové parkoviště na západním okraji sídliště (květen 2017)

Parkoviště na místě bývalé kotelny (květen 2017)

Přístupový chodník k bytovému domu č.p. 423-424 (červen 2017)

Původní nebezpečná křižovatka u garáží (červenec 2017)

Nové řešení křižovatky u garáží (srpen 2017)
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Dláždění parkovacích míst v ulici U Kotelny (červenec 2017)
zastavit a pozorně se rozhlédnout. Ulice
Vodárenská a U Kotelny jsou standardními obslužnými komunikacemi s předepsanou šířkou, rozšířen byl úsek u víceúčelového sportoviště. Vojenská ulice
se naopak s ohledem na nedostatečnou
šířku vozovky zčásti proměnila v komunikaci s jednosměrným provozem.
Za účelem zajištění větší bezpečnosti
chodců vznikla dvě nová osvětlená místa pro přecházení – jedno v Dobřanské
ulici, jedno před sportovištěm.
Absence parkovacích míst se stala minulostí. V 50. letech minulého století, kdy
bylo sídliště postaveno, byl vlastní osobní automobil ještě velkou vzácností,
proto se s parkovišti nepočítalo. Nyní, ve
21. století, je však situace zcela odlišná.
V rámci projektu bylo vybudováno více
než 220 parkovacích míst, což výrazně
přispěje k řešení snad největšího dosavadního problému sídliště. V současné
době snad již každý může v přiměřené
docházkové vzdálenosti od svého bytu
zaparkovat. Je pravdou, že u některých
domů je parkování snazší, u jiných se
volné místo hledá obtížněji. Možnosti
parkování ale rozhodně nejsou horší na
většině plzeňských sídlišť.
Výraznou proměnu zaznamenaly
chodníky. Doslova lze říci, že byla vybudována jejich úplně nová síť. Při navrhování tras nových chodníků bylo nutno dbát především na to, aby se chodci
(zejména děti) dostávali co nejméně
do kontaktu s automobilovou dopravou. U vstupu do areálu víceúčelového
sportoviště a dětského hřiště byla realizována stavební úprava pro bezpečnější přecházení komunikace. Obyvatelé
sídliště si již jistě zvykli na nový páteřní
chodník, který protíná celé sídliště od
západního konce až ke hřišti. Modernějšího řešení se dočkaly také přístupy

Rekonstrukce Vojenské ulice (srpen 2017)

Nový chodník mezi ulicemi Vojenská a U Kotelny (srpen 2017)
k jednotlivým bytovým domům, které
na základě podmínek stanovených
policií nemají být využívány k vjezdu
motorových vozidel. Někteří obyvatelé
domů je touto skutečností překvapeni,
ale kdo si najde chvilku a porozhlédne
se po některých sídlištích v Plzni nebo
v jiných městech i obcích zjistí, že se
jedná o zcela běžnou praxi.
V neposlední řadě je nutné zmínit také
změny na úseku veřejné zeleně. V tomto
případě se jedná o proces dlouhodobější. Již v roce 2015 byl proveden podrobný dendrologický průzkum všech
vzrostlých dřevin na líňském sídlišti,
který zhodnotil jejich aktuální stav i perspektivu dalšího vývoje. Bylo zjištěno, že
stav stromů odpovídá jejich stáří, neboť
řada z nich dosáhla již 50 let věku, další
jsou ve špatném stavu a některé dokonce nebezpečné. Součástí projektu obnovy sídliště se tak stal plán vegetačních
úprav, počítající s postupnou obměnou
vzrostlé zeleně. V každém případě je nezbytně nutné nejprve nahradit stromy,
které jsou nebezpečné a ohrožují své
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okolí, a také méně kvalitní stromy, nacházející se v místech provádění nezbytných stavebních úprav. Za každý pokácený strom by měl být v jeho blízkosti
vysazen strom jiný, pokud možno lépe
se hodící do obytné zástavby. První část
obměny zeleně již v zimním a jarním
období proběhla, během příštího období vegetačního klidu bude následovat
další nová výsadba.
Stavební práce probíhaly plynule, bez
významnějších komplikací. Pokud se nějaký problém vyskytl, byl řešen ve spolupráci s těmi, kterých se bezprostředně
dotýkal. Pro obyvatele sídliště je důležité, že nedocházelo k žádným plošným
a dlouhodobým uzavírkám komunikací.
Vždy bylo ve spolupráci se stavební firmou hledáno takové řešení, aby se lidé
mohli ke svým domům dostat. Je dobře, že se podařilo upravit sídliště celé
a v jednotném stylu. Realizací projektu
regenerace tak byly na líňském sídlišti
vytvořeny podmínky pro klidné a kvalitní bydlení.

Michal Gotthart, starosta

Kaleidoskop informací

Čapí hnízdo je úspěšným projektem. V roce 2012 zajistila
obec instalaci konstrukce hnízdiště na komíně kotelny základní školy II. stupně, o nějž čápi již předtím jevili značný zájem.
Čapí pár si místo oblíbil a na hnízdě zdomácněl. Zatímco loňské hnízdění bylo provázeno nepříznivými okolnostmi, letos
se čápům podařilo zdárně vychovat dvě mláďata.

Obec koncem června přivítala další nové občánky. Občánky oficiálně přivítal starosta, celou akci organizačně zajistil
obecní úřad ve spolupráci s kulturní komisí rady obce a s fotografkou Petrou Byrtusovou. Kromě rodičů miminek se obřadu, konaného v Obecním domě, zúčastnilo velké množství
dalších příbuzných.

Úpravy návsi pokračují. Truhlíky, rozmístěné podél silnice během letošního května, byly již osázeny keříky, přilehlá
plocha pak byla zatravněna. Po ukončení stavebních prací na
sídlišti bude z prostoru návsi odvezen uložený materiál a poté
se počítá s dalším rozšířením udržovaných ploch.

Chodba obecního úřadu bude vypadat lépe. S ohledem
na četné připomínky ze strany místních občanů i dalších návštěvníků budovy obecního úřadu byla během letošního léta
provedena modernizace chodby před kancelářemi úřadu.
Práce provedli pracovníci obce a místní řemeslníci.
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Kaleidoskop informací

U křížku hořelo. V červenci hasiči vyjeli k požáru dutého
akátu, stojícího těsně vedle lavičky u křížku při staré cestě
z Líní do Vejprnic. Do dutiny stromu pravděpodobně někdo
neodpovědně odhodil nedopalek cigarety. Strom bylo nutné s ohledem na další možné šíření požáru odstranit. Při této
příležitosti bylo okolí křížku, ležícího na Líňské okružní trase,
částečně zkulturněno a lavička nově natřena. O prázdninách
vyjížděli hasiči i k dalším podobným případům – například
k požáru mysliveckého posedu nebo mraveniště.

Sklad mateřské školky je jako nový. V srpnu prošla viditelnými úpravami stará kolna v areálu mateřské školky. Školka tak
získala pěkný sklad na uložení hraček nebo věcí využívaných
při pobytu dětí na zahradě. Paní učitelky přislíbily vyzdobit fasádu veselými obrázky.

Severní část Líní byla rozkopána. Společnost ČEZ Distribuce zajistila pokládku zcela nových zemních kabelových
rozvodů nízkého napětí v ulicích U Stadionu, Luční, Zahradní,
Družstevní, Dukelská a v části Plzeňské ulice. Zároveň bylo položeno také kabelové vedení veřejného osvětlení. Výkopové
práce v nově zrekonstruovaných ulicích rozhodně nikoho nepotěšily, přestože se stavební firma snažila o to, aby případné
škody byly co nejmenší. Majitelé domů ale na druhou stranu
uvítají chystanou demontáž nástřešních konstrukcí elektrického vedení a také z estetického hlediska bude celá čtvrť bez
drátů vypadat mnohem lépe.

Ulice Na Pomezí a Na Perkách se připravují na opravu.
Během nejbližších měsíců by se lidé z ulic Na Pomezí a Na
Perkách v jižní části Sulkova měli dočkat výrazného zlepšení
stavu těchto komunikací. Pokud jde o Sulkov je v současné
době ještě zpracováván projekt opravy ulice Polesní, v Líních
se projektují rekonstrukce ulic Tichá, Na Svahu a Polní.
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Co nám léto přineslo?
Stejně jako všem ostatním teplé slunné dny, někdy i jako v jižních krajích.
Občas vlahý déšť – i ten byl sem tam
vydatnější, třešňové i jahodové potěšení. Ale hlavně možnost cestovat
a věnovat se svým zálibám.
Co ale všem těmto radovánkám v naší
organizaci předcházelo? Práce, organizování, zajišťování, shánění sponzorů
a dárků. A proč to všechno? Svaz důchodců Sulkov byl totiž letos pořadatelem Sportovních her seniorů. K zápolení byli pozváni senioři ze Sušice,
kde jsme soutěžili loni. Pochopitelně
jsme se chtěli ukázat, a proto se předsedkyně naší organizace, výbor a další
pomocníci dali do práce. Kdo má za
sebou podobnou zkušenost s organizováním takové akce, potvrdí, že to
není žádná legrace a nestačí týdny, ale
měsíce příprav. Navíc je potřebná finanční podpora. Díky sponzorům, kteří nechtěli být jmenováni, se hry konaly 24.6.2017 od 10,00 na hřišti TJ Sparty
Sulkov. Po stránce organizační nám

velmi pomohl předseda Sparty Sulkov
pan Týml a rozhodčí, které zajistil. Jako
vždy se do pomoci zapojili i členové
Hasičského sboru Líně. Patronát nad
akcí převzali Mgr.Zdeněk Hons,radní
Plzeňského kraje, Bc.Michal Gotthart,
starosta obce, Bohumila Šmolíková,předsedkyně KR SDČR Plzeň.
Celkem byla utvořena 4 družstva po 6
soutěžících ve věku do 70 let a 4 družstva nad 70 let. A kolik bylo soutěžních
disciplín? Celkem osm a nutno říct, že
všichni soutěžící prokázali sportovního ducha a soutěživost. Obstáli jsme
se ctí. O soutěžící bylo vzorně postaráno, obdrželi občerstvení a za odměnu
kromě cen, dárků a pamětních listů
pro ně připravil Spolek pro všechny
překvapení. Scénku z filmu Slunce,
seno…. A ukázku ze spartakiádního
vystoupení Poupata. Když jsme se rozhlédli kolem sebe, na hřišti byli zástupci obce, jen pár členů naší organizace,
hlavně ale rodinní příslušníci soutěžících. Není to škoda?

Připraveni k závodu

Něco pro zasmání

Pes záchranář

Dám dělovou ránu
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V době, kdy se zpracovávaly výsledky hodnocení, čekal soutěžící i hosty
oběd v restauraci Sparta. A pak - napínavé vyhlášení výsledků.
Kategorie do 70 let obsadila naše
družstva: 2. a 4. místo, kategorie nad
70 let : 1. a 2.místo
Přátelé ze Sušice byli nadšeni, velmi
spokojeni a odjížděli se slibem, že se
za rok sejdeme u nich. Uvidíme, čím
nás překvapí a jaké disciplíny připraví.
Všem zúčastněným spadl po skončení
akce velký kámen ze srdce. Nejvíc asi
naší předsedkyni, která byla hlavním
tahounem. Pochopitelně bez pomoci
ostatních by se neobešla. Všem za to
velký dík. A soutěžícím obdiv, že projevili odvahu a odhodlání zastupovat
naši organizaci.
Proto si po vynaložené námaze někteří
vyrazili do Sezimova Ústí na wellness
pobyt. Krásné ubytování, výborná strava, nabídka několika lákavých výletů :
plavba lodí po Lipně, prohlídka Čapího hnízda, zámek Kratochvíle a Hola-

šovice. Navíc přímo v místě prohlídka
vily prezidenta Beneše, v okolí krásné
procházky a asi nejvíc táhlo koupání
v biotopu Pohoda – koupališti v krásném prostředí. Dva večery s tancem
a Bingo. To měli někteří i z našich řad
štěstí! Přejeme jim to. Milovníci letního
kina mohli zhlédnout film Po strništi
bos. Týden rychle uběhl a rádi jsme
se vraceli domů. Ne zahálet. Členové
divadelního spolku začali zkoušet Zlatovlásku pro vystoupení 17.10. pro líňskou veřejnost.
V další části roku má náš svaz naplánovány další zajímavé akce. V září divadlo
v Plutu My fair lady, v říjnu oslavu Dne
seniorů na Sulkově a v Plzni, v listopadu schůzi, v prosinci přípravu Mikulášské besídky a 28. prosince silvestrovskou zábavu.
Jak je vidět, nemáme toho hodně za
sebou, ale i před sebou. Takže je na co
se těšit.


Milena Bulínová

Svaz důchodců Sulkov

Chci navázat na článek naší dopisovatelky a osobně se zmínit o pomoci
a poděkovat všem, kteří se podíleli na
organizaci a pomohli při konání sportovních her důchodců. O tom, kdo nás
podporoval, je zmínka ve výše uvedeném článku. Já osobně chci poděkovat všem sponzorům, kteří nechtěli
být jmenováni a díky jejich finanční
podpoře jsme mohli tyto hry uskutečnit. Znovu tedy děkuji OÚ Líně, KR
SDF v Plzni, KÚ PK, výborům Hasičského sboru Líně, TJ Sparta Sulkov i všem
ostatním složkám v obci. Z řad hasičů a TJ Sparta pomáhali členové jako
rozhodčí. Splněno na jedničku!! Také
děkuji moderátorovi celé akce. Díky
,Martine, díky Moničko – zdravotnice
TJ. Velký dík patří Spolku pro všechny
za překvapení – kulturní vystoupení,
vyřizuji i díky za Svaz důchodců ze Sušice. Byli mile překvapeni a líbilo se.
Za sebe i za všechny soutěžící velmi děkuji člence Jindře Kašparové za
zajištění medailí a dárků a veškerou
pomoc po technické stránce. Jindro,
velký dík! Také všem členkám a členům, kteří se na zajišťování akce podíleli. Pokud by se našel někdo, na koho
jsem zapomněla, omlouvám se. Děkuji
všem za pomoc.


Marie Brandnerová

Citronová tráva – voňatka citronová
V Česku nepříliš známá bylina dodává nezaměnitelnou chuť celé řadě
pokrmů. Zejména malajské kari se
bez ní v podstatě neobejde. Kromě
toho má ale svoje místo při léčení
celé řady chorob a uplatňuje se také
v kosmetice.
Ačkoliv vypadá jeko obyčejná tráva,
skrývá v sobě opravdu netušenou
sílu a pokud si ji pořídíte domů, rozhodně nebudete litovat. V angličtině
se jí říká lemon grass a snad proto
se u nás vžila pod názvem citronová
tráva. Tropická tráva pochází původně z jihovýchodní Asie, ale dobře se
jí daří i v Africe či Austrálii. Všude tam
se uplatňuje její výrazná vůně i chuť,
které dodává výraznost zejména
thajským a indickým jídlům, a proto
ji nejčastěji najdeme v nabídce asijských trhovců.
Protože voňatka pochází z velmi teplých krajů, není příliš jednoduché ji
pěstovat na zahrádce. Těžko totiž
snáší vnější teploty, a to dokonce i v
létě. S trochou péče si lze ale vlastní
citronovou trávu vypěstovat i v truhlíku. Voňatka má ráda dostatek vláhy, nicméně jí nevyhovuje přelévání. Proto je ideální nechat květináč,
přesněji řečeno půdu v něm, před
další zálivkou trochu proschnout.
Pokud se jí bude dařit, může v dostatečně velkém květináči vyrůst až do
výšky jednoho metru. Ačkoli v truhlí-
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ku vypěstované bylinky mají obvykle
o něco menší sílu než ty dovezené,
dokážou provonět celý pokoj svým
citusovým aromatem. Voňatce se
daří nejlépe na slunečném místě ve
vzdušné hlinitopísčité zemině. Pokud se podaří rostlinu uchytit, může
přežívat i několik let, pak je vhodnější ji přes zimu odklidit do chladnější
místnosti a částečně omezit zálivku.
Citronová tráva v sobě obsahuje
velké množství silic, zejména citrál,
nerol a limonen. Kromě toho je dobrým zdrojem antioxidantů. Ač je skutečně známější spíše jako bylinka do
kuchyně, uplatňuje se poměrně výrazně i v lékařství. Studie prokázaly,
že užívání citronové trávy může pomoci tělu ničit nádorové buňky, ale
na rozdíl od jiných léků neohrožuje
ty zdravé. Stejně tak pomáhá citronová tráva mírnit některé choroby,
zmírňuje horečku a údajně dokáže
i napomáhat ke snižování obsahu
cholesterolu v krvi. Pokud chceme
co nejlépe využít léčivé účinky citronové trávy, je ideální si sušené či
nasekané čerstvé listy nechat vylouhovat v horké vodě. Takto vzniklý
čaj má navíc příjemnou citronovou
chuť.
Voráčková Milena
/časopis
Bylinkové recepty
pro zdraví/

Akce Spolku PRO VŠECHNY, z.s. 2017

9. 9. 2017

POHÁDKOVÝ LES ANEB ZA HUMNY JE DRAK - akce pro rodiče s dětmi
(dětské hřiště na Sulkově)

23. 9. 2017

KROKUSIÁDA výsadba krokusů na Sulkově a v Líních
- akce pro rodiče s dětmi

7. 10.-8. 10. 2017

4. WELLNESS DNY PRO ŽENY A MUŽE (Obecní dům Líně)

21. 10. 2017

DÝŇOVÁNÍ akce pro rodiče s dětmi (restaurace SPARTA)

21. 10. 2017

HALLOWWENSKÁ TANEČNÍ ZÁBAVA (restaurace SPARTA)

25. 11. 2017

VÁNOČNÍ KREATIVNÍ DÍLNIČKA (Obecní dům Líně) akce pro rodiče s dětmi

3. 12. 2017

ZÁJEZD VÁNOČNÍ TRHY DO VÍDNĚ (pro členy spolku a ostatní zájemce)

9. 12. 2017

VÁNOČNÍ TRHY NA NÁVSI V LÍNÍCH

16. 12. 2017

MYŠÁKOVO VÁNOČNÍ ZPÍVANÁ s MAJKL BANDEM (restaurace Sparta)

Veškeré fotografie z akcí našeho spolku můžete vidět na

www.pro-vsechny.rajce.idnes.cz
Změna programu a termínů vyhrazena

Naše obec recyklací elektrospotřebičů přispěla ke zlepšení životního prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci
152 televizí, 0 monitorů a 1 190,00 kg
drobného elektra.
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče
se již několik let vyplácí. Obec Líně
obdržela certifikát vypovídající nejen
o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém
významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky
environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie,
ropy, uhlí, primárních surovin či vody
jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme
také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo
nebezpečného odpadu. Informace
vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vy-

účtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském
roce vytřídili 152 televizí, 0 monitorů
a 1 190,00 kg drobných spotřebičů.
Tím jsme uspořili 47,86 MWh elektřiny, 2 512,88 litrů ropy, 225,36 m3
vody a 2,13 tun primárních surovin.
Navíc jsme snížili emise skleníkových
plynů o 10,21 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 47,82 tun.
Výsledek studie životního cyklu (tzv.
LCA – Life Cycle Assessment) jednoznačně prokázal, že zpětný odběr
elektrozařízení, i těch nejmenších,
má nezanedbatelný pozitivní dopad
na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické
energie pro domácnost až na 4 roky,
nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy
potřebných až k sedmi cestám do
Chorvatska, jsou to impozantní čísla.
Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu ener/8/

gie potřebnou pro chod notebooku
po dobu necelých 5 let. Všichni ti,
kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si
zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu
a zpracování až do okamžiku finální
recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny
dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako
spotřeba energie, surovin, emise do
ovzduší, vody a produkce odpadu.
Konečná bilance vyzněla pro zpětný
odběr elektrozařízení jednoznačně
pozitivně, a to ve všech aspektech.
Z certifikátu společnosti ASEKOL, a.s.
k Environmentálnímu vyúčtování
za rok 2016

Nové knihy v místní knihovně
DOSPĚLÍ

NIEDL, František –
Ve službách mocných

BENKOVÁ, Jana –
Slečna nebezpečná

Děti

PINBOROUGH, Sarah – Ví o tobě
HOME, Mark Douglas –
Mořský detektiv

ROWLINGOVÁ, J. K. –
Fantastická zvířata a kde je najít

TŘEŠTÍKOVÁ, Radka – Osm

TICHÁ, Jindra –
Už se neshledáme v tomto životě
FITZSIMMONS, Matthew –
Příliš krátký provaz
RHODES, Kate –
Tajemství hřbitova Cross Bones
LACKBERG, Camilla – Mořská panna
MCNEALOVÁ, Laura Lane –
Cukrová panenka
BENKOVÁ, Jana – Malinový sen
PATTERSON, James –
Nerozlučný pár
ŘEHÁČKOVÁ, Věra –
Dítě nevymodlíš, lásku nevynutíš
VONDRUŠKA, Vlastimil –
Msta písecké panny
THEILSOVÁ, Lone – Dívky z trajektu
WEAVER, Tim – Němé oběti
QUICK, Amanda –
Dívky, které zmizely
STEEL, Danielle – Společný byt
ROBB, J. D. – Ruka ruku myje
KUŤÁK, Jaroslav – Josefovská krev
MORAVCOVÁ, Jana –
Vražda v lázních Luhačovicích
HAWKINS, Paula – Do vody
MATYSOVÁ, Veronika –
Pouštní včela
FRANCIS, Dick – Risk

URBANÍKOVÁ, Eva – Nakresli mi vítr
KUBÍKOVÁ, Karla – Spálená křídla
VASILKOVÁ – KELEOVÁ, Táňa –
Okénko do snů
ROBERTSOVÁ, Nora – Dům na útesu
CHILD, Lee – Večerní škola

MARTIŠKOVÁ, Petra – Hastrmanka
Evelínka a zlatá rybka
LEBEDA, Jan – Medovníček,
Medulka a panenka Rózinka
VAJSEJTLOVÁ, Barbora –
Ať jsou velcí zase malí!
KINNEY, Jeff – Deník malého
poseroutky – Všechna sláva...

WOODOVÁ, Barbara – Země
odpoledního slunce
STEEL, Danielle – Kouzlo
VONDRUŠKA, Vlastimil –
Husitská epopej V.
BÍLEK, Jiří – Marie Terezie
OLIVA, Alexandra – Poslední
Ö´BRIENOVÁ, Anne –
Králova konkubína
MINIER, Bernard – Zkurvenej příběh
LAPENA, Shari – Manželé odvedle
ELLIOT, Kendra – Pohřbení

FRANCIS, Dick – Nervy

SAUDKOVÁ, Sára – Zpocená záda

SVOBODOVÁ, Blanka –
Zn. Blondýna Hledá...

CLAYTONOVÁ, Alice – Hřebec 3.

NESBO, Jo – Žízeň

BENKOVÁ, Jana – Čistá láska

CLAYTONOVÁ, Alice – Samec 4.

MELIŠOVÁ, Tereza –
Dítě jménem Kuba

CLAYTONOVÁ, Alice –
Poslední výkřik 5.
/9/

Za Místní knihovnu Líně


Jaroslava Tomášová
knihovnice

Spolek PRO VŠECHNY, z.s.
Vás srdečně zve na:

WELLNESS DNY PRO ŽENY I MUŽE
Rekondiční masáže
Lymfo a aroma masáže
Mokrá pedikúra a parafínové zábaly nohou
Kosmetika a depilace voskem
Manikúra a parafínové zábaly rukou
Přednáška Green Way
Přednáška o zdravé výživě
Líčení Mary Kay
Kdy: 07.10. 2017 od 9:00 – 17:00 hod.
08.10.2017 od 10:00-15:00 hod.
Kde: Obecní dům Líně

Rezervace na jednotlivé procedury na

tel.č.776 773 798Podzimková Marcela
Po celou dobu akce zajištěno občerstvení a příjemná atmosféra.
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CVIČENÍ

CVIČENÍ

PROTI

BOLESTEM ZAD

PROTI

STRESU

CVIČENÍ

PRO DOBROU MYSL

CVIČENÍ S PRVKY JÓGY A PILATESU
ZAČÍNÁME 08.09.2017
.2017
KDE : V OBECNÍM DOMĚ LÍNĚ
KDY :KAŽDÝ PÁTEK OD 18:00 DO 19:00 HODIN
DOBROVOLNÝ PŘÍSPĚVEK 40 Kč
( na nákup pomůcek na jógu a pilates)

VLASTNÍ PODLOŽKY VÍTÁNY

Pořádá SPOLEK PRO VŠECHNY,z.s.
/ 11 /

Poslední zvonění
V mém případě nebylo tentokrát ve
školních škamnách, ty jsem opustil již
před osmapadesáti lety, ale 2.června
2017. To mne ve 3:30 hod. probudil
budík a vzápětí pro kontrolu, že jsem
nezaspal, i vyzvání v mobilu zaslané
Karlem Lukášem. Odjíždíme na poslední dvoudenní cykloakci pod mým
vedením. V závěru článku z předposlední vícedenní akce na kole, kterou
jsem organizoval v KČT, odbor Líně
ve dnech 16.-17.7.2016 jsem vznesl
otázku: "Kdo se mnou vyjede na tu
poslední?". Bohužel opět, stejně jako
na tu, kterou jsem připravil předloni
k mým sedmdesátinám, a i vloni, se
mnou odjel pouze Karel Lukáš. Neúčast na obou z bývalé osmičlenné
party byla pro mne zklamáním a tato
poslední smutným zakončením
mého dvacetiletého organizování
cykloturistických akcí v odboru. Tuto
doopravdy poslední jsem naplánoval

za získáním oblastního turistického odznaku (OTO) Velkomeziříčsko.
Mnoho povinných a volitelných míst
této oblasti z dřívějška známe, proto
jsem připravil nenáročný program
s cílem přilákat na ni více zájemnců
a současně splnit podmínky k získání
odznaku. Bohužel toho jsem nedocílil, a tak nás oba potěšilo alespoň
přívětivé počasí. Po oba dva dny bylo
jasno až polojasno, páteční teploty 22 až 26 °C, sobotní dokonce 26
až 30 °C. Do neprávem opomíjené
jihovýchodní části Českomoravské
vrchoviny - Velkomeziříčska, byla
z důvodů historických, kulturních,
geologických a geografických, zahrnuta také část Velkobítešska, Třebíčska a Jihlavska. Na cykloakci vyrážíme z hl. nádraží ČD v Jihlavě v pátek
2.června 2017. Dopoledne stačíme
v tomto krajském městě navštívit
Muzeum Vysočiny a pak se již vydá-

me poznávat zdravou neporušenou
přírodu Velkomeziříčska s krásnými
přírodními památkami, ale i mnoha
historickými, stavebními a technickými památkami. Záhy u osady Švábka nás překvapila nečekaně dlouhá
objížďka z důvodu stržení starého
a stavby nového mostu přes dálníci
D1. Rozhodneme se pro kratší než
doporučenouu objížďku přes TIM
Špitálský les a před osadou Rytířsko
odbočíme na nezpevněnou neznačenou cestu po které přijedeme od
jihu do Ždírce, odkud pokračujeme
do Polné. Zde v renesančním zámku navštívíme Městké muzeum a na
náměstí v záhrádce u cukrárny se
posilním kávou s dortíkem. Závěrečný úsek dnešní trasy projedeme již
podle plánovaného itineráře až do
Měřína. Máme ujeto 45 km s převýšením přibližně 600 m. Ubytujeme se
v penzionu U Kohouta a zde se v re-

Václav Straka u muzea v Jihlavě

Radnice na náměstí v Jihlavě

Hrad a zámek v Polné

Bývalá radnice ve Velkém Meziříčí
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stauraci i navečeříme. Pak předám
vedoucí zařízení Jitce Sýkorové Pamětní list cykloakce a dozvím se od
ní, kde najdu kamaráda Josefa Fialu.
Vyrážíme do sportovního areálu, kde
zasedal štáb 46. ročníku dálkového
pochodu (DP) Měřínská padesátka
a setkám se s ním, jak startuje noční padesátku. Po uzavření startu této
trasy posedíme a zavzpomínáme na
období do roku 2005, kdy jsme spolu řadu let zasedali v ústřední komisi
značení. Dozvím se od něj, předsedy
KČT Jiskra Měřín i zajímavé perličky.
V městysu s méně než 2000 obyvateli je v odboru registrováno 180
členů. Při tomto poměru by Jihlava,
krajské město Vysočiny, kam městys
spadá, musela mít k počtu obyvatel
okolo 3000 v odborech organizovaných turistů a ne jen několik stovek.
Raritou je též, že pětičlennou radu
městyse Měřína tvoří pouze členové
jejich odboru a že nejmladší členkou
odboru je jeho pětiměsíční vnučka.
Též se dozvím, že loňského 45. ročníku DP se zúčastnil dosud rekordní
počet 930 turistů a rádi by letos překročili tisícovku zúčastněných. Při
předávání Pamětního listu cykloakce
se jej zeptám, zda jsem na něm uvedl
správně jeho akademické a vědecko-akademické tituly. Odpověděl mi, že
na tom tolik nezáleží. K dotazu, zda
ještě učí na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně sdělil že to
taky, ale hlavně, že je jedním z 15 členů Ústavního soudu ČR v Brně, kam
ho jmenoval prezident ČR Miloš Zeman před rokem a púl na deset let.
V pozdním večeru se loučím s tím, že

ráno na startu pochodu nám předá
od ing. Sysla záznamníky s odznaky
OTO Velkomeziříčsko a turistického
tematického odznaku (TTO) Měřínsko - Koruna kříbů. Koruna kříbů,
nebo spíš korunka, se vztahuje k nejmenšímu pohoří ve střední Evropě
- Arnoleckým horám, zalesněnému
hřbetu táhnoucímu se 20 km od
Polné po Netín, převyšující své okolí
o 150 - 200 m s nejvyšší horou Havlinou 706,5 m. Tvoří část evropského
rozvodí Labe-Dunaj a jsou prameništěm řek Balinky, Šlapanky a Oslavy.
Co věčer slíbil to ráno také splnil.
My zaplatíme startovné na nekratší
trasu, prohlédneme si výstavu Čtyřicet pět let pochodů v Měříně, Karel
mne s panem prof. JUDr. Josefem
Fialou, CSc. vyfotografuje, on nás naopak představí úcastníkum a pak se
s ním rozloučíme s přáním tisícovky
úcastníků. Na desetikilometrovém
úseku do Velkého Meziříčí míjíme
desitky cyklistů a spousty aut s koly
a tak tuším, že se jim přání splní. Ve
Velkém Meziříčí nejprve zajedeme
k Jelínkově vile a protože Malostranský pivovar je ještě zavřený, pokračujeme na nádvoří zámku a čekáme až
otevřou regionální muzeum. Potom
opět čekáme na otevření IC, což využijeme posilněním se v zahrádce vedlejší cukrárny. Následující úsek trasy
u obce Oslavíčka, se Karla, který byl
na silnici č. 360 již v levém odbočovacím pruhu, snažil ještě zleva předjet debil v osobním autě a chybělo
málo k vážné dopravní nehodě. Byl
to pro nás oba nepříjemný zážitek.
Smůlu máme v Budišově, kam k re-

nesančnímu zámku, v němž je zoologická expozice přijedeme o 10 minut
déle, než začala poslední dopolední
prohlídka a další začíná až ve 13:00
hodin. Protože bychom již nestačily
poslední vlak do Plzně, potvrzujeme
si návštěvu obce v resturaci Sport,
kde se rovněž občerstvíme Birellem.
Z Třebíče, kam jsme odjeli po 45 km
a převýšení asi 600 m, po obědě
v restauraci Alfa, odjíždíme vlakem
domů. Jsem rád, že jsem dvoudenní
cyklovýlet v délce 122 km s převýšením cca 1300 m, bez jakéhokoliv
tréninku, absolovoval ve zdraví. Mám
i radost z toho, že jsme svou úcastí
přispěli k rekordnímu počtu 1150
úcastníků na pochodu v Měříně,
kterou mne telefonických dotazem
následujího dne sdělil Pepík Fiala.
A protože v životě nejsou nejkrásnější věci, ale okamžiky, tak ať nám zůstanou oběma z této poslední mnou
vedené cykloakce navždy v paměti!
A na úplný závěr nesmím zapomenout na naši základní osmičlennou
partu cykloturistů z našeho odboru,
kterou často na uskutečněných cykloakcích svou úcastí rozšířili i další
zájemci, a na mnoho nádherných
vzpomínek za dvacet let, které nikdy
z hlavy nevymažu. Proto díky za ně Pepo Babko, Jirko Horský, Karle Lukáši, Láďo Pakandle, Ivo Pěčku, Alenko
Šedivá i tobě Péťo Winne, tam na nebeské cyklotrasy!

tak, starat se týden o hemžící se klubko
nespoutaných, ale i vyjevených klučíků,
kteří možná nespali ještě ani jednu noc
bez maminky.Nebude se jim stýskat?
Budou si vědět rady se vstáváním, oblékáním, pořádkem a kázní? Naštěstí
se ocitli v rukou zkušených vedoucích
našeho hasičského sboru. Zkušených,
a hlavně trpělivých! Na každý den připravovali pro děti poutavý program,
který nedal prostor k nějakému stýskání

a ještě obohatil novými zážitky.
No, jen si představte projížďku lodí,
prohlídku zámku a hlavně plnění
bobříky odvahy! A k tomu dobré jídlo
od výborných kuchařinek. A tak nakonec – velký dík všem c´vedoucím.
Denní i noční péče o dnešní dětičky
– to je obrovská zásluha!

Sepsal vedoucí cykloakcí
v Klubu českých turistů,
odbor Líně Václav Straka

Táboráku, plápolej...
Kolik z nás dovede zazpívat tuhle kultovní písničku patřící létu a táboření?
A přece zaznívala na rozloučenou s táborem desítky let. Táborů skautských,
pionýrských, turistických, rybářských
a hasičských.
Nevím, jestli si ji zazpívala naše hasičská omladina i letos ve Víru u Orlíka.
Ale jisté je, že ze všech organizátorů
dětských letních táborů vydrželi jedině naši hasiči. Ono to totiž není jen
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Helena Svobodová,
dnes již přestárlá tábornice

Plán turistických akcí O KČT Líně 2017

ŘÍJEN
4.10.
St

7.10.
So

ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ – PODZIM - pěší turistika

Místo konání: Jihočeský kraj, okres Strakonice
Trasa: 20,5 km - mapa KČT: č.68
Zajímavosti na trase: židovský hřbitov, sluneční hodiny, Slatina – synagoga, Čertovy náramky, Kadov – býv. tvrz,
Kadovský viklan, hrobka, Pole – zámek + Památník americké armádě, Kamenný kříž, socha Bába
Dopravní spojení: tam – bus: Líně 4:50 – Plzeň, CAN 5:10, 5:25 – Oselce 7:27, 7:40 – Chanovice, rest. 7:55 hod.;
zpět – bus Chanovice, rest. 15:08 – Oselce, Kotouň žel.st. 15:25, 15:35 – Nepomuk, žel.st. 15:47;
vlak: Nepomuk 16:08 – Plzeň hl.n. 16:53; bus: Plzeň, CAN 18:05 – Líně 18:23 hod.
Přihlášky se zálohou 100 Kč do 24.6.2017
Informace a přihlášky: Václav Straka mobil 721 443 671, e-mail: kctline@seznam.cz

PRAMENY ZÁPADOČESKÝCH ŘEK VI (STŘELA) & DAVIDOVA NS - pěší turistika

Turistická akce s podporou autobusu
Trasy: 9,16,18,26,32 km - mapy KČT:č.2,26,30,31* atlas SHOCART strana 193,194,238, 239
Odjezdy: Zbůch, zastávka busu U školy a U šachty 6:35 * Líně 6:45 * Sulkov 6:50 * Plzeň,
Husova - zast. MHD u ČNB 7:00 * Plzeň - Lochotín, pivnice U Komína 7:10 hod.
Cíl: Vidžín (odjezd 16:30) * autobusem pramen Střely (Prachomety) – odjezd domů 17:15
Zajímavosti na trase: Úterý, údolí Úterského potoka, klášter Dobrá Voda
Přihlášky do 29.9.2017* Cena za dopravu: 170 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč;
děti, mládež a studenti do 26 let 85 Kč+ nečlen odboru startovné 20 Kč
Informace a přihlášky: Petr Vlček, mobil: 737 083 120 * email: fpevlk@seznam.cz

28.10. ÚDOLÍM BEROUNKY DO LIBLÍNA - pěší turistika
So

Turistická akce s podporou autobusu
Trasy: 9,15,18,22,30,35 km - mapy KČT: č.31,34,(30,33)* atlas SHOCART strana 242,288,
289
Odjezdy: Zbůch, zastávka busu U školy a U šachty 7:20 * Líně 7:30 * Sulkov 7:35 * Plzeň,
Husova - zast. MHD u ČNB 7:45 * Plzeň – Doubravka, zastávka u Pietasu 7:55 hod.
Cíl: Liblín (odjezd 17:00)
Zajímavosti na trase: Osek (Kamýk), Březina (zámek, hradiště), rozhledna Břasy, Vranovice
(Pohádkový statek), údolí Berounky, Libštejn (hrad), Liblín (zámecký park)
Přihlášky do 20.10.2017* Cena za dopravu: 140 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč;
děti, mládež a studenti do 26 let 70 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč
Informace a přihlášky: Petr Vlček, mobil: 737 083 120 * email: fpevlk@seznam.cz

PROSINEC
16.12. PŘEDVÁNOČNÍ POCHOD
So

36. ročník turistického pochodu Klubu českých turistů, odbor Líně
Trasy: 7, 13, 23 km - mapy KČT: č.31
Starty: trasa 7 km: Nýřany, ŽST, 8:30 – 11:30 hod.
trasa 13 km: Blatnice u Nýřan, ŽST 8:45 – 11:45 hod.
trasa 23 km: Pňovany, ŽST 7:15 – 9:45 hod
Cíl: Zbůch, restaurace V Cihelně od 12:00 do 16:00 hod.
Informace: Václav Straka mobil 721 443 671, e-mail: kctline@seznam.cz

25.12. VÁNOČNÍ POCHOD V LÍNÍCH
Po

30. ročník turistického pochodu Klubu českých turistů, odbor Líně
Trasa: do 10 km - mapa KČT: č.31
Start: Líně, u hasičárny od 13 do 13:30 hod.
Cíl: průchozí Líně, u mateřské školy – nebude obsazen
Informace: Karel Lukáš mobil 732 484 976, e-mail: kctline@seznam.cz
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Obnova modré turisticky značené trasy Nedražice – Na Soutoku – Hradec u Stoda, ŽST
V letošním roce se vydali značkaři našeho odboru Ing. Jozef Babka a Karel
Lukáš obnovovat turistické značení
na jihozápad od Líní na rozhraní hranic okresů Tachov a Plzeň-jih. Obdrželi
dva značkařské příkazy - první značkařský příkaz č.5/2017 1402D na obnovu
5,5km modré značky z Nedražic na rozcestí Na Soutoku pro dvoučlennou skupinu na 1 den a druhý značkařský příkaz č.6/2017 1402E na obnovu 6,5km
modré značky z rozcestí Na Soutoku do
Hradce u Stoda (ŽST) pro dvoučlennou
skupinu na 1,5 dne.
Poprvé jsme si zabalili značkařské nádobíčko a vyjeli do terénu na kolech
v neděli 25.června. Sraz byl v Líních
v 6:30 hodin. Odtud jsme pokračovali
po hlavní silnici až do Stoda. Zde jsme
odbočili na Hradec u Stoda a pokračovali přes Lisov a Honezovice do Nedražic, které se už nachází v okrese Tachov. V 8:10 hodin si Nedražících jsme
vybalili potřebné barvy, štětce, nůžky,
pilky, drátěné kartáčky a škrabky na
odstraňování kůry ze stromů a vydali
se na svěřenou trasu. Značení nebylo
provedeno zrovna kvalitně. Již v obci
Nedražice bylo třeba doplnit několik
chybějících značek a vyřezat náletové
dřeviny. Za vesnicí až k lesu také byli
značky daleko od sebe, a proto bylo
třeba doplnit další, aby vzdálenost mezi
značkami byla předepsaných 250m. Až
ve vysokém lese bylo vedení značení
uspokojivé. Další nedostatky jsme museli odstranit na konci obce Hradišťany
za rybníkem, kde na křižovatkách chyběly značky, protože naši předchůdci
nechtěli vyřezávat náletové dřeviny,
a tak důležité značky nenakreslili. Čas

Výbava pro obnovu značení

Jozef Babka vytváří novou značku
rychle ubíhal a v půl druhé jsme se
ocitli na rozcestí Na Soutoku. Rozhodli
jsme se, že se najíme a při tom si trochu odpočineme. Posilnění a odpočatí
jsme pokračovali směrem k toku potoka Hořina, kde jsme se u kamenného
mostu v 15:45 hodin rozhodli, že zde
práci ukončíme. Protože jsme pracovali usilovně, obnovili jsme úsek o délce
6,7km a prošli jsme touto trasou: Nedražice 428m, M – Hradišťany 414m, M
– Na Soutoku (rozc.) 382m, M – k mostu
přes potok Hořina.

Sklidili jsme barvy a používané nářadí
a v 16:10 hodin jsme odjeli na kolech
k domovům. V 17:10 hodin jsem otvíral
vrátka od mého domova v Líních. Pepa
Babka pokračoval přes Tlučnou domů
do Skvrňan.
Příští neděli 2.července jsme opět vyrazili na kolech v 6:30 hodin z Líní s předsevzetím, že dnešního dne dokončíme obnovu modré značky do Hradce
u Stoda. V 8:20 hodin jsme započali
s obnovou značení. Ve vysokém lese
jsme postupovali docela rychle, občas

Vybalování značkařského materiálu v Nedražicích
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Při obnově se také kontroluje stav
směrovek a informačních tabulek

bylo třeba doplnit chybějící značky na
křižovatkách, kde proběhla těžba dřeva nebo provést úpravu nevhodného
umístění značek. Nad chatovou oblastí
u Hradce nás zastavilo velké množství
náletových dřevin hlavně trnek a šípků,
které jsme museli odstranit, abychom
zajistili dobrou viditelnost obnovených
značek. Ani za chatovou oblastí a v okolí polní cesty do Hradce nebyl stav lepší.
Také zde chyběly značky, a proto jsme
vybrali nová místa pro jejich umístění.
Museli jsme vyřezat velké množství trnkových a šípkových keřů. To náš postup
značně zpomalilo.
Byli jsme rádi, když jsme v 15:20hodin
zahlédli rozcestník u vlakového nádraží v Hradci u Stoda, protože se na nás
začali projevovat první příznaky únavy.
Ten den jsme při obnově značení prošli
tuto trasu: most přes potok Hořina, M –
V Hanovkách 395m, M – Hradec (ŽST)
355m. Po zabalení značkařského náčiní
jsme nasedli na kola a vydali se na cestu k domovu. Ze Stoda do Líní jsme jeli

po hlavní silnici a byl to docela adrenalinový zážitek, protože jsme se zapletli
do nedělní podvečerní dopravní špičky. V 16:50 jsem se ocitl doma v Líních
a začal jsem vybalovat značkařský materiál. Zbylé barvy jsem slil ze skleniček
zpět do plechovek, štětce jsem pečlivě
očistil od zbytků barev v ředidle a nářadí jsem uložil na své místo, kde bude
odpočívat a čekat na novou značkařskou sezonu v roce 2018.
Počasí nám obě neděle přálo. Byla proměnlivá oblačnost, foukal příjemný
vítr a teploty se vyšplhali maximálně
na 22°C. Při obnově jsme odpracovali
každý 14,5 hodiny, obnovili jsme dohromady 12 kilometrů turisticky značených cest a na kole jsem pro zajímavost
ujel celkem 74 kilometrů a v sedle kola
jsem strávil 3 hodiny 58 minut.
Zapsal účastník
obnovy značení
Karel Lukáš,
vedoucí značkař

Besídkou se loučíme se školním rokem
Je to tak. Končí další školní rok a třídy
mateřské školy vítají nástup letních
prázdnin besídkami.
Naši nejmenší, třída Myšek pozvala na
besídku rodiče do mateřské školy. Své
vystoupení naladila do postaviček oblíbených večerníčků. Viděli jsme Cipíska,
Manku, Rumcajse, motýla Emanuela
a řadu dalších. Děti zatančily, zazpívaly
a obecenstvo nešetřilo potleskem.
Třídy Zajíčků, Ježků a Veverek využily
pro svou prezentaci Obecní dům.
Zajíčkové vsadili na pásmo lidových ta-

nečků. Tradice a k tomu veselé děti byla
zárukou velkého úspěchu.
Ježkové a Veverky měli svá vystoupení
rozdělené na dvě části. V té první nás
třída Ježků provedla celým svým životem v mateřské škole. Začínali jako neposedné "Myšky", končí jako hrdí předškoláci. Třída Veverek svým pásmem
básniček, písniček, tanečků ujistila
všechny přítomné, jak školní rok rychle
utekl.
V druhé části přišlo to nejlepší, vyřazení
předškoláků z mateřské školy.

Ježečkové

Třída Myšky
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Malý krok pro lidstvo, velký pro děti.
Stuhy, které děti dostaly přes rameno
s nápisy "Hurá do školy" nebo "Budu
prvňáček", jasně naznačily loučení
s mateřskou školou. Atmosféra plná
emocí, smích i slzičky, radost i smutek
z loučení.. Na úplný závěr děti obou tříd
vypustily barevné balonky pro štěstí.
A my, učitelky mateřské školy, přejeme
dětem úspěšný a krásný život, s tajným
přáním – "Někdy si vzpomeňte na svou
mateřinku."

Kolektiv učitelek MŠ Líně

Vypouštění balounků

Zajíčkové

Zprávy ze Šachového klubu Líně
Česko a Německo hrajeme spolu
To, že je Šachový klub Líně častým
pořadatelem turnajů zejména pro
mládež, je věc všeobecně známá. Každý rok jich uspořádá zhruba desítku,
od těch kroužkových až po ty krajské.
Letos jsme si poprvé zkusili uspořádat
turnaj mezinárodní. S nápadem přišel
náš kamarád Pavel „Ďábel“ Novák,
který již několik let žije v bavorském
Regensburgu, kde vede šachový
kroužek mládeže. Za podpory Městského obvodu Plzeň 3 se sešla padesátka mladých šachistů z obou zemí
v radobyčické sokolovně, aby změřila
síly. Pro vítěze jednotlivých kategorií byly připraveny medaile, poháry
a diplomy, pro všechny účastníky
pak drobné ceny. Z domácích hráčů
vybojovaly první místa ve svých kategoriích Adélka a Eliška Janouškovy.
Šachový tábor v Lubenci
Na přelomu července a srpna jsme
již počtvrté uspořádali šachový tábor
pro mladé hráče z Plzeňského kraje
i okolních regionů. Účast byla opět
o něco vyšší, než v předchozím roce,
na týden do Lubence vyrazilo téměř
60 adeptů královské hry, o něž se
vzorně staral tým vedoucích trenérů
a dalších pracovníků. Vedle šachového tréninku, turnajů a soutěží se
děti utkávali v dalších, někdy i netradičních sportovních kláních, zazpívali si u táboráku, absolvovali noční
hru a navštívili nedalekou rozhlednu
Vochlice. Už se těšíme, až pojedeme
příští rok znovu na tábor.

Česko a Německo hrajeme spolu

P. Novák sleduje partit nevidomého Davida Kratochvíla s Lili Pavlov (GER)
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Táborový nástup pod borovicí
Mistrovství ČR
čtyřčlenných družstev
Stejně jako v loňském roce vyrazili
borci ŠK Líně (M. Blecha, F. Kupka,
P. Janočko a K. Orlíček) do Pardubic
na největší šachový festival v Evropě,
Czechopen, poměřit se s nejlepšími
čtyřčlennými týmy z celé ČR i zahraničí. V početné konkurenci 131
družstev, vybojovali 46. místo, v redukovaném pořadí MČR se dokonce
umístili 25. Vedle sportovní stránky
šlo také o společenskou událost, vidět tolik šachových velmistrů pohromadě se vám nepoštěstí každý den.
Mistrovství Evropské unie
Ve dnech 19.-27. srpna 2017 proběhlo v Koutech nad Desnou Mistrovství
EU v šachu mládeže. V kategorii U10
se jej účastnila i největší líňská naděje Adélka Janoušková. Dívky tentokrát bojovali společně s chlapci
a měly to tedy trochu těžší. Adélka
jako nasazená šestnáctka se 4,5 body
z devíti partií obsadila 14. místo z 23
účastníků, mezi dívkami skončila
šestá, přestože měla jen o půlbodík
méně, než nejlepší dívka v turnaji!

Šachový trénink nejmenších dětí, skupiny E
I z toho lze poznat, že to bylo klání
vyrovnané a napínavé do samého
konce. Adélce se příliš nepovedl začátek turnaje, ale finiš byl famózní
2,5 bodu ze 3 posledních partií!
ŠK Líně se vám otevírá
Se začátkem nového školního roku
se také obnoví činnost šachového

kroužku v Obecním domě Líně. Zveme tímto všechny zájemce o královskou hru bez rozdílu věku každý čtvrtek od 16:00 do 17:30 do obecního
domu, začínáme již 21. 09. 2017. Zájemci naleznou přihlášku do kroužku
na webu ŠK Líně: http://skline.cz/.


Slavnostní zakončení tábora
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Milan Jenč

