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Pandemie koronaviru ovlivnila naše životy
Život všech obyvatel České republiky
v uplynulých měsících výrazně proměnila opatření zavedená proti šíření onemocnění COVID-19. Také v naší obci musela být zavedena četná opatření, jejímž
cílem bylo snížit možná rizika vyplývající
z nepříznivé epidemiologické situace.
Na základě rozhodnutí vlády došlo 12.
března k uzavření základní školy, zavedena byla povinnost nosit roušky a dodržovat další potřebná pravidla, vyhlášen
byl nouzový stav. Obec od 13. března
uzavřela pro veřejnost Obecní dům
a místní knihovnu, od následujícího dne
zůstala zamčená také vrata víceúčelového sportoviště a dětských hřišť. V pondělí
16. března přerušila svůj provoz mateřská
škola a v souladu s vládními pokyny byly
výrazně omezeny úřední hodiny obecního úřadu, výrazně se změnil způsob
ordinace praktické lékařky na líňském
zdravotním středisku. Svému účelu přestal na určitou dobu sloužit i sběrný dvůr
odpadů. Velký dopad samozřejmě mělo
uzavření restaurací, některých obchodů
a provozoven služeb. Pro většinu obyvatel nastaly krušné časy, zavládla nejistota,
nejsledovanějším televizním pořadem
se staly zpravodajské relace. Navzdory
mnoha slibům a prohlášením v médiích
nebyly v prvních dnech po zavedení protivirových opatření do Líní ani do dalších
obcí nebo měst dodány tolik potřebné
ochranné a dezinfekční prostředky. Lidé
si začali doma šít roušky sami, někteří využívali k zakrytí nosu a úst například šátku.
Lidé si vzájemně vypomáhali, šili roušky
pro sousedy a známé. Obec neprodleně
zajistila dodávky většího množství roušek
u místní firmy MAKO. Do šití se pro potřeby obce zapojilo také několik obětavých
dobrovolnic. Velkým přínosem se staly

dary ochranných pomůcek od místních
vietnamských podnikatelů.
Členové a členky Sboru dobrovolných
hasičů Líně postupně doručili všem
místním seniorům a osobám ve věku
od60 let do místa trvalého bydliště
plátěné ochranné roušky. Vypomohli
přitom také někteří pracovníci údržby
obce. Ti se poté zaměřili zejména na
dezinfikování veřejně přístupných míst
a věcí – klik veřejných budov, laviček,
autobusových zastávek, odpadkových
košů apod. Na vybraná místa (např. na
chodbě před vchodem na poštu a do
lékárny) byly umístěny dávkovače dezinfekce. Velmi složitá ovšem byla situace
s dodávkami dezinfekčních prostředků.
Stát prostřednictvím pověřeného úřadu
dodal obci Líně v nejkritičtější době začátkem dubna necelé dvě 1,5litrové PET
lahve (!) s dezinfekcí. Potřebné množství
dezinfekce si tak musela obec zajistit
sama – povedlo se to díky dobré spolupráci v rámci MAS Radbuza. Je namístě
zmínit, že určité množství ochranných
pomůcek i dezinfekce od státu později
přece jen dorazilo, stalo se tak ovšem
v době, kdy již větší pomoc nebyla
s ohledem na příznivý vývoj epidemie
příliš nutná (koncem dubna a v květnu).
Nyní je již situace jiná. Přísná opatření
se velmi výrazně „rozvolnila“, život se
normalizuje, byť je nadále třeba zachovávat některá hygienická opatření. Některé děti mohly „dobrovolně“ nastoupit
do školy, otevřela se mateřská školka,
knihovna, sportoviště i dětská hřiště,
koupaliště se připravuje na letní sezónu.
Lidé chodí do práce, fungují obchody
i služby, živnostníci i firmy obnovují svoji
činnost, do restaurací se vracejí hosté.
Dobrých zpráv je tedy více, i když ne
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všechno člověku dělá radost a návrat
k normálu bude trvat déle.
Je zcela jisté, že se sníží daňové příjmy
obcí a měst, není ale zatím zřejmé, o jak
velký výpadek půjde. S ohledem na dobré finanční zdraví naší obce není nutné,
alespoň prozatím, rušit plánované investice. V březnu letošního obec podala žádost o dotaci na rozšíření základní školy
I. stupně o novou budovu, zpracovává se
rovněž projektová dokumentace na další
budovu mateřské školky. Na srpen je naplánováno dokončení výstavby nových
dílen a garáží pro údržbu obce (stávající
dílna musí uvolnit místo již zmíněné školní budově). Připravena je oprava Polesní
ulice na Sulkově, do konce června bude
upraveno odbočení a místo pro přecházení z ulice Na Vypichu do ulice v Alejíčku. Ve spolupráci se společností Vodárenská a kanalizační a.s. dojde k dokončení
úprav po výměně vodovodního potrubí
v ulici U Rybníka. Obec také využije právě
probíhající opravy průtahu státní silnice
I/26 a po dohodě s Ředitelstvím silnic
a dálnic zajistí vybudování chybějícího
úseku chodníku na Plzeňské ulici naproti
Sokolovně. Před několika dny bylo vydáno stavební povolení na dlouho připravované rozšíření čistírny odpadních vod,
kterým se bude nutné v nejbližší době
zabývat a zahájit nezbytná jednání s obcemi Zbůch a Nová Ves, které jsou na líňskou čistírnu také napojeny.
Letošní léto jistě bude jiné než léta, na
která jsme byli zvyklí. Všichni se budeme
ještě vzpamatovávat z koronavirové krize
a řešit její důsledky. Doufejme, že se život
postupně vrátí do normálních kolejí a neobjeví se druhá vlna pandemie virové
choroby.

Michal Gotthart, starosta

Kaleidoskop informací

Započala výstavba dílen údržby. V souvislosti s přípravou výstavby nové školní budovy v areálu ZŠ 1. stupně
musí být vyklizena stávající dílna, využívaná údržbou
obce. Na dvoře obecního úřadu proto byla zahájena výstavba nových dílen a garáží, které původní objekt plně
nahradí. Jako první byla provedena překládka telekomunikačních optických kabelů.

Příprava výstavby nové školní budovy pokračuje. Proveden byl hydrogeologický průzkum (na snímku), stavební úřad vydal pravomocné stavební povolení na celou
akci, byla uzavřena smlouva o výstavbě elektropřípojky.
Obec podala žádost o dotaci a čeká na verdikt ministerstva financí.

U školky bylo předěláno zábradlí. Na zábradlí u schodů
před mateřskou školkou byly odstraněny ostré konce. Důvodem úpravy byla snaha o zajištění větší bezpečnosti
chodců a zejména dětí.

Uzavření dětských hřišť umožnilo provedení oprav.
Dobu, po kterou bylo uzavřeno víceúčelové sportoviště
a dětská hřiště, využili správci těchto zařízení k jejich údržbě. Na sídlišti byly například natřeny lavičky, vyspraveny
sítě a doplněn kačírek u herních prvků.

Na cestě ke koupališti byl zbudován zpomalovací práh.
Umístěn je v místě, kde příjezdovou cestu protíná chodník
Líně – Sulkov, určený výhradně pro chodce a pro cyklisty.
Po loňské opravě cesty se zvýšila rychlost projíždějících
vozidel a leckterý řidič se při přejezdu chodníku ani nerozhlédl. Doufejme, že opatření přispěje ke zvýšení bezpečnosti chodců i cyklistů.
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V kolonii byla realizována další opatření proti vlhkosti. Práce spočívající opravě vodorovných i svislých izolací domu č.p. 176-177 provedla odborná firma v průběhu
března letošního roku. Původní izolace z oxidačního asfaltu byly již za hranicí svojí životnosti a nefunkční.

Koupaliště se připravuje na novou sezónu. Po drobných
úpravách probíhá napouštění bazénu, nájemce provádí
údržbu celého sportovního areálu, pracuje na jeho vylepšení a připravuje zkvalitnění nabízených služeb. Je samozřejmě možné, že provoz bude výrazněji ovlivněn současnou epidemiologickou situací, která se může během léta
měnit k lepšímu i k horšímu. Přesto platí, že připravenému
štěstí přeje.

V ulici U Rybníka probíhají úpravy po loňské výměně
vodovodu. Stavební firma, najatá vlastníkem vodovodu
(Vodárenská a kanalizační a.s.), provedla úpravy poškozeného asfaltového povrchu, nahradila staré rozpadlé
obrubníky novými a opravila odstavnou plochu. Obec
na tyto úpravy naváže a vylepší některé stávající veřejně
přístupné plochy, například přístupy k obytným domům.
Uplynulo 75 let od ukončení 2. světové války. Náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství a cestovního ruchu Mgr. Ivana Bartošová spolu se starostou obce
Michalem Gotthartem a místostarostou Petrem Benediktem položila 8. května při příležitosti 75. výročí ukončení
2. světové války kytici k památníku v Líních. S ohledem na
přísná hygienická opatření v době nouzového stavu se
akce nemohla účastnit veřejnost.
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ŘSD zahájilo stavební práce na průtahu. Cílem má být
zejména sanace narušených spodních vrstev silničního
tělesa. Stavba, která započala 25. května (a má trvat až
do 30. září) si vyžádá výrazná dopravní omezení nejen
na státní silnici samotné, ale také na přilehlých místních
komunikacích. Největší starostí je očekávaný nárůst dopravy v Plovární ulici a na navazujících polních cestách
směrem ke koupališti. Právě tyto cesty byly v loňském
roce s nemalými náklady zrekonstruovány a část nákladů
pokryla státní dotace – byla by proto škoda, kdyby vynaložené prostředky přišly vniveč. Kladem opravy průtahu
je instalace nových obrubníků a uvedení přechodu pro
chodce mezi ulicemi Školní a U Stadionu do souladu s aktuálně platnými předpisy. Obec stavebního ruchu hodlá
využít k vybudování chybějícího úseku chodníku naproti
Sokolovně.

Hřiště na sídlišti zdobí nové dřevěné sochy. Jejich autorem je líňský řezbář Bedřich Váchal, tvůrce vánočního
Líňského betlému. Podobné sochy p. Váchala již několik
let zkrášlují prostředí na dětském hřišti na Sulkově.

Čápi se vrátili. Létají si, jak se jim zlíbí, uzavření hranic se
jich netýká. Alespoň někdo si nemusí dělat z koronavirové pandemie starosti. Čapí rodinka se opět zabydlela ve
svém hnízdě na komíně kotelny základní školy 2. stupně.
Tak ať se jim u nás líbí!
Lípě republiky se nedaří. Příčinou není koronavirová nákaza, ale spíše sucho a četné dubnové i květnové přízemní
mrazíky. Stromek není zcela suchý, ale stále se nezazelenal.
V letním období lipku prohlédne odbornice z oboru dendrologie a bude rozhodnuto o dalším postupu. Pokud to
bude nutné, dojde na podzim k vysazení nové sazenice.
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Zpátky do školky
Uplynuly dva měsíce, co se MŠ Líně
z důvodu celosvětové pandemie
uzavřela. Klíčem jsme školku uzavřeli
16. 3.. Vše přišlo až nečekaně rychle
a s úplně novým životem se každý
z nás vyrovnával po svém- děti, učitelky i rodiče.
A teď tu máme 18. květen a klíčem
školky otáčíme na opačnou stranu-otevíráme, i když v omezeném
provozu. Vše ale muselo být dobře
připraveno s předstihem. Důkladné
vydezinfikování všech prostor mateřské školy, hraček, učebních pomůcek.
Ředitelství ZŠ a MŠ nainstalovalo do
umýváren zásobníky na jednorázové
papírové ručníky, pravidelná dezinfekce se stala samozřejmostí.
Rodiče všech dětí byli telefonicky
kontaktováni s dotazem, zda dítě
nastoupí docházku do MŠ. Součástí
bylo od rodičů vyplnění „čestného
prohlášení“ o neexistenci příznaků
infekčního onemocnění a další důležité pokyny, jak se v mateřské škole
vzhledem k situaci orientovat. Tímto
chceme poděkovat všem rodičům za
vstřícnost, velké pochopení, kdy mateřskou školu využijí rodiče, kteří nastoupili do zaměstnání, nebo se ocitli
v tíživé ekonomické situaci.
Děti jsou na třídách rozděleny do
menších skupin a i na zahradě mají
jednotlivé skupiny vyhrazený svůj
prostor. U vchodu do MŠ je umístěn

stojan na dezinfekci pro příchozí –
sponzorský dar IKS – METALLTECH
s. r. o.. Počet rodičů je v prostorách
MŠ regulován, stále pro rodiče platí
v prostorách školky i zahrady nošení roušek. Vše to určitě zvládneme,
i když jsou to první krůčky k normálu.
Na závěr se vrátíme trochu v čase.
Je nám velice líto, že jsme nemohli být s Vašimi dětmi po celý rok. Na
jaře jsme měli naplánováno mnoho
akcí, sportovních aktivit , výletů. Jako
třešinka na dortíku měly být besídky
jednotlivých tříd a v neposlední řadě

rozloučení a vyřazení předškoláčků.
Nemáme společné foto, není tablo budoucích prvňáčků, zůstaly jen
vzpomínky na společné zážitky prvního pololetí.
Přejeme všem dětem krásný, bohatý
a úspěšný život, hlavně hodně , hodně zdraví s přáním, abychom už nikdy
nemuseli prožít tuhle stresující dobu.
Mějte se krásně, hodně zdraví, krásné
léto. Sejdeme se v září.


Učitelky MŠ Líně

Poděkování za pomoc v době nepříznivé epidemiologické situace

Obec Líně touto cestou děkuje všem, kdo přispěli ke zvládnutí nelehké situace vyvolané nepříznivou
epidemiologickou situací v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19, zejména
 firmě MAKO za výrobu a včasné dodání 700 ks látkových roušek pro obyvatele obce Líně,
zejména pro seniory
 všem dobrovolnicím, které v prvních dnech po zavedení nouzového stavu obětavě ušily a obci dodaly
látkové roušky pro obyvatele obce, zejména pro seniory
 členkám a členům Sboru dobrovolných hasičů Líně za doručení látkových roušek všem seniorům
od 60 let věku do místa jejich trvalého bydliště
 místním vietnamským podnikatelům za darované prostředky a ochranné pomůcky
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Značení Líňské okružní trasy prošlo generální obnovou
Poslední celková obnova značení Líňské okružní trasy (dále jen LOT) proběhla v dubnu 2016. Protože jsme se rozhodli, že budeme obnovovat značení
v pravidelném čtyřletém cyklu, připadla další obnova na letošní rok. Jak a čím
se provádí obnova značení? Odpověď
je jednoduchá. Značky ve tvaru červeného trojúhelníku s bílým lemováním
se malují ručně plochým štětcem dvěma odstíny olejových emailů červeným a bílým. Drobné chyby se korigují
a zvýraznění značky na betonových
sloupech se provádí hnědým olejovým
emailem. Aby byly značky dobře vidět
z dálky, musí se vyřezávat náletové dřeviny a větve, které je zakrývají.
LOT je nenáročný dvanáctikilometrový
okruh kolem obce Líně, který vybudovala zjara v roce 2012 obec Líně ve
spolupráci s Klubem českých turistů,
odbor Líně (dále jen KČT, odbor Líně).
Okruh, který je napojený na cyklotrasy
č. 2258, 2259 a 2271, je určen nejen tu-

ristům a cykloturistům, ale také všem,
kteří rádi podnikají vycházky do přírody
a chtějí se přitom dozvědět zajímavé
informace o Líních, Sulkovu a okolní
krajině. K tomuto účelu je na trase nainstalováno 5 informačních tabulí. LOT
byla pro veřejnost otevřena 12. května
2012 v rámci jubilejního 25. ročníku
Líňského maratonu, pořádaného KČT,
odbor Líně.
I když vyhlášení nouzového stavu, který
trval 67 dní od 12. března do 18. května, znemožnilo konání tradičních turistických akcí, obnovu značení LOT se
nakonec povedlo realizovat.
První část obnovy započala ve středu 15. dubna. Do přepravky jsem si
uložil basičku na nošení barev, štětce,
skleničky s červenou, bílou a hnědou
barvou, samolepky se značením LOT,
nůžky, pilku a škrabku na kůru. Přepravku jsem upevnil gumicukem na zadní
nosič kola a vyjel jsem na ke kapličce
sv. Václava na líňskou náves, kde se

18. 4. 2020 Martina Lopatová u zadního vchodu do Sportovního
areálu - koupaliště

nachází začátek LOT. Zde jsem započal obnovu značení a pokračoval jsem
v ní Sady Pionýrů na křižovatku k hlavní
silnici a Hornickou ulicí do Polní ulice
a potom okolo rybníku Okružinka k Novému rybníku až k velkokapacitnímu
kravínu Líně. Dále jsem obnovil značení
při okraji lesa a odbočil do lesíka nad
bývalým letním výběhem pro krávy.
Odtud jsem odbočil vlevo na cestu vedoucí do akátové aleje. Obnovu značení jsem ten den ukončil u křížku na konci akátové aleje, který byl po obnovení
slavnostně vysvěcen 28. 7. 2009 arciděkanem Biskupství plzeňského Emilem
Soukupem. Pracoval jsem od 11 hodin
do 17. 30 hodin a obnovil jsem značení
v délce 4,5 km v obou směrech.
Druhá část obnovy se uskutečnila v sobotu 18. dubna. Práci jsem zahájil ještě
sám dopoledne v půl desáté u obnoveného křížku na konci akátové aleje.
Pokračoval jsem přes bývalý a zrekultivovaný kaolínový lom na okraj Sulkova

18. 4. 2020 Karel Lukáš se značkařským vybavením v místech,
kde stával Starý Sulkov
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Informační tabule Líně vyhlídka – stav před výměnou stříšky

až za autobusovou zastávku k novému
křížku, který 18. dubna 2015 vysvětil plzeňský biskup František Radkovský. Přešel jsem most přes dálnici a ocitl jsem
se u bývalé hájovny U Fulínů, kde jsem
na křižovatce odbočil vpravo. Za podjezdem pod dálničním přivaděčem od
Plzně se ke mně přidala Martina Lopatová. Společně jsme pak obnovili další
část LOT vedoucí místy, kde stával bývalý Starý Sulkov, prošli jsme tunelem
pod dálnicí a ocitli jsme se na Sulkově
a okolo boční brány do firmy Gühring
jsme se dostali do lesa nad plovárnou,
jehož okrajem jsme se dostali až ke
sběrnému dvoru v Líních. Potom už
nám zbývala obnovit část trasy vedoucí okolo garáží k Mateřské škole, kolem
restaurace Za Větrem, v ulici Na Svahu
až na náves. V půl šesté jsem Martině

15. 4. 2020 Informační tabule Líně – stav po výměně stříšky

poděkoval za odvedenou práci a rozloučil se s ní u Mateřské školky a zbytek
trasy jsem už obnovil sám. V půl sedmé
večer jsem obnovu značení ukončil na
návsi u kapličky. Zabalil jsem značkařský vercajk a byl jsem rád, že máme
hotovo. Byl jsem unaven. Nebylo divu,
protože jsem měl za sebou 9 hodin tvrdé práce.
Při obnově značení jsme s Martinou
Lopatovou celkem odpracovali 21,5
hodiny. Během obnovy jsem také dotáhl informační tabulky a směrovky, které
byli povolené a nesprávně natočené.
Na rozcestí Nad rybníky jsem doplnil na
uvolněné tabulce chybějící dvě matice,
které někdo úmyslně vyšrouboval a zahodil. Tabulku jsem potom dotáhl pomocí matic k dřevěné nosné tyči. Protože stříšky nad informačními tabulemi

na návsi v Líních, na vyhlídce poblíž
kravína, na Sulkově u restaurace Sparta
a u letadla v Líních nahlodal zub času
a rozklížily se, namontovali zaměstnanci Obecního úřadu v Líních nové. Opravu uhradil Obecní úřad v Líních.
Po osmi letech existence je tak LOT
opět připravena na další turistickou sezónu a skví se v plné kráse jako v době
svého otevření v květnu roku 2012.
Klub českých turistů, odbor Líně se
bude i nadále za finanční a materiální
pomoci obce Líně starat o bezvadný
stav velkých informačních tabulí, informačních tabulek, směrovek a značení
Líňské okružní trasy.

Karel Lukáš,

předseda KČT,
		 odbor Líně

Poděkování vedení obce Líně

V současné době jsme se všichni ocitli ve velmi náročné situaci, která zcela narušila naše zvyklosti,
a hlavně starší generaci ohrožuje na životě. Byli jsme nuceni zcela změnit zažité stereotypy a někteří
z nás seniorů jsme si s tímto stavem nedokázali poradit. Proto snad všichni uvítali letáky distribuované z obce s instrukcemi, jak si v této situaci počínat, a dokonce s nabídkou obstarání nákupů
i léků. Vítanou pomocí byly i šité roušky pro seniory.
Rádi bychom proto vyjádřili svůj dík nejen jménem naší organizace Senioři ČR,z.s., ale snad i jménem seniorů naší obce. Jsme rádi, že na nás myslíte, i když máte na úřadě svých starostí dost.


Marie Brandnerová

Senioři ČR, org.Sulkov
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Turisté se dočkali.
Když jsem v roce 2015 připravoval
pětiletý cyklus pěších jednodenních
vycházek za hranice Plzeňského kraje
nazvaný Čtyři roční období (ČRO), nemohl jsem předvídat, že v roce 2020
nastanou omezení spojená s pandemií
koronaviru. V letech 2016-2019 jsme
v krajích Karlovarském, Ústeckém,
Středočeském a Jihočeském uskutečnili vždy jednu vycházku v jarním, letním, podzimním a zimním období. Na
rok 2020 jsem vycházky připravil tak,
aby se uskutečnili ve všech čtyřech
ročních obdobích v Praze a okolí. Ta
letošní první jarní se měla uskutečnit
v sobotu 25. dubna a přihlásilo se na ní
29 zájemců. Z tak velkého zájmu jsem
měl nesmírnou radost. Bohužel byla to
radost předčasná, protože 12. března
vyhlásila vláda nouzový stav a s tím
omezení, které nám neumožnilo jarní
akci v plánovaném termínu uskutečnit. Když vláda rozhodla 14. dubna že
od pondělí 25. května dojde k otevření
muzeí, galerií a výstavních síní, neprodleně jsem informoval přihlášené, že
se akce přesouvá na sobotu 30. května. Byl jsem upřímně rád, že po 66
dnech 17. května skončil v ČR nouzový
stav a od 25. května došlo k poslední 4.
vlně uvolňování mimořádných opatření proti šíření koronaviru. Týž den
jsem informoval přihlášené, že stále
platí přísná hygienická pravidla, a proto doma nesmí zapomenout roušky,
jejichž povinné používání nadále platí
ve všech vnitřních prostorách staveb

Čtyři roční období - jaro společné foto účastníku na terase Památníku Lidice
mimo bydliště, v prostředí veřejné
dopravy a na ostatních místech, kde
se nachází alespoň dvě osoby v bližší
vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se
výlučně o členy domácnosti.
Protože v Praze je stále nejvíc pozitivních případů nakažených COVID-19,
postupně se ze strachu z možnosti
nakažení odhlásilo mnoho původně
přihlášených, a tak nás nakonec 30.
května na ČRO - jaro odjelo deset.
Z důvodu, že jsem z Památníku Lidice
obdržel informaci, že muzeum bude
uzavřeno do 30. června, rozhodl jsem
se, že si pietní území bývalých Lidic

Pomník dětským obětem válek od Marie Uchytilové
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a Růžový sad projdeme sami. Z autobusu Praha – Kladno jsme vystoupili
na zastávce na okraji pietního území
a po zelené turistické značené trase
(TZT) alejí Dr. Barnetta Strosse jsme
došli k velkolepé terase s glorietem,
muzeem a výstavní síní. Z terasy je
úžasný výhled na prostor zničené
obce. Zde opustíme zelenou TZT vpravo a symbolickou spojnicí mezi starými a novými Lidicemi vstoupíme do
Růžového sadu míru a přátelství založeného roku 1955 z iniciativy anglického lékaře Barnetta Strosse. Dnes s více
než 24 000 růžemi patří k největším na
světě. Za kašnou s plastikou Karla Hladíka Mír opustíme Růžový sad a dojdeme k hlavnímu impozantnímu hluboce působivému uměleckému dílu
na pietním území, k pomníku 82 lidických dětí, které zahynuly v polském
Chelmu. Ten je zároveň památníkem
dětským obětem války. Autorka akademická sochařka Marie Uchytilová na
něm pracovala dvě desetiletí. V bronzu ji realizoval její manžel Jiří V. Hampl.
Sochy zde byly umísťovány postupně v letech 1995 – 2000. Na pietním
území si ještě prohlédneme sochu
Truchlící ženy u Hrobu lidických mužů
a sochu Matky s dítětem u původní
základní školy, obě od akademického
sochaře Bedřich Stefana a u základů
bývalého kostela sochu Plačící žena
od Karla Lidického. Národní kulturní
památku Lidický areál, místo tragédie,

kde 10. června 1942 nacisté vyhladili
obec Lidice jako odplatu za atentát
na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, opouštíme
po zelené TZT, po které dojdeme do
Buštěhradu.
Zde program vycházky pokračuje návštěvou buštěhradského Muzea Oty
Pavla. V muzeu si prohlédneme množství unikátních dokumentů a fotografií, ale i předmětů spjatých s dětstvím
i životem slavného spisovatele. Viděli
jsme oblíbeného medvídka, rybářské
pruty, ukázku z vybavení jeho pracovního koutku včetně jeho psacího
stroje a ukázky z jeho knížek. Kdyby
nenapsal nic jiného, svými dvěma nevelkými knížkami Smrt krásných srnců a Jak jsem potkal ryby se výrazně
zapsal do moderní české literatury.
Podle Pavlových próz natočil režisér
Karel Kachyňa televizní film Zlatí úhoři
(1979) a celovečerní film Smrt krásných srnců (1985). Na závěr nám život,
osudy a dílo Oty Pavla zprostředkoval
zajímavý film.
Po přejezdu z Buštěhradu na zastávku

MHD Jenerálka zahájíme odpolední
program přibližně šestikilometrovou
vycházkou nazvanou Usedlosti, mlýny
a vily v Tiché Šárce. Údolí Tiché Šárky
bylo vyhlášenou výletní oblasti od poloviny 19. století do poloviny století následujícího. V době tzv. první republiky
bylo mezi Jenerálkou a Břetislavkou
celkem devět hostinců, z nichž zůstaly
zachovány jen Jenerálka a Břetislavka.
Přelom 19. a 20. století také obohatil
Šárecké údolí řadou honosných historizujících vil. Hezky a libozvučně znějí
názvy usedlostí vycházející z historie
Tiché Šárky, kdy se zde původně nacházela viniční hospodářství. Původní
objekty s viničnými lisy byly postupně
přestavěny na usedlosti, jež svými názvy připomínají své původní majitele, ať již příjmením nebo povoláním.
Protože vyjmenovat všechno, co jsme
viděli v Šáreckém údolí a co jsme se
o jednotlivých objektech dozvěděli, by vyšlo na dlouhý článek, zmíním
se krátce jen o některých. U zámečku
Jenerálka si připomeneme, že neblaze
proslul jako dětský domov s velmi os-

trým režimem pro děti rodičů popravených po atentátu na Reinharda Heydricha. U bývalého Dubového mlýna
si připomeneme, že zde hospodařil
Matěj Mysliveček, jehož syn Josef Mysliveček byl slavným hudebním skladatelem v době baroka. Dalším majitelem byl továrník Jindřich Jelínek.
Továrníkův syn Otakar se stal v Kanadě
hvězdou v krasobruslení sportovních
dvojic a později působil na mnoha ministerských postech v kanadské vládě,
naposledy jako ministr financí v letech
1989-1993. Potěšil nás meandrující Šárecký potok, kde se projdeme po pěšince s dřevěnými lávkami a hezkými
upravenými loukami. Neunikne nám,
že budova Kalinova mlýna je postavena do oblouku. Od smutné a chátrající
Kaplanky nás zaujal pohled na kostelík
sv. Matěje v Horní Šárce. Vedle Heřmanova dvora si všimneme volně stojící
vily ve stylu geometrické moderny.
Elegantní patrová novorenesanční
vila Zuzanka připomíná svým vzhledem i řešením toskánské věžovité vily.
U ní si připomeneme, že ji též vlastnila

Růžový sad s fontánou Mír

Na tomto psacím stroji psával spisovatel a novinář Ota Pavel

Praha, Šárecké údolí vila Milada

Praha, Šárecké údolí, vila Žežulka
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zámožná rodina Rottů, která provozovala věhlasné železářství. Z této rodiny pocházela i spisovatelka Karolína
Světlá, jež ve vile pobývala a do prostředí Šárky umístila svoji novelu Láska
k básníkovi. Projdeme okolo secesní
vily s průčelím geometrické secese,
další Šárecké usedlosti Sanytrovka se
současnou novobarokní podobou
s nápadnou mansardovou střechou
a velkými vikýři, dále okolo novogotické vily se secesním balkonem a novobarokní vily s bohatým štukovým
zdobením až k nepřehlédnutelné
Žežulce s dominantní věží. Ta je kolem roku 1860 přestavěna na výletní
hostinec s restauračními zahradami
s kolotoči a houpačkami. Na opačné

straně silnice spatříme usedlost Konvářka, dnes pozdně klasicistní dům
nazvaný podle řemesla jeho majitele.
Dále pokračujeme podle pozdně klasicistní vily Pulkrábka, rozsáhlé patrové
budovy Okolka, vily Ctiborka, přízemní
chalupy z doby okolo roku 1750 a nepřehlédnutelné rondokubistické vily
Milada. Pak nás překvapí zajímavá novorenesanční dřevěná Besídka a opodál stojící pozdně klasicistní dům
a jeho vstupní portál s balustrádou
nesoucí sošky hocha s labutí a děvčete s věnečkem. Šárecké údolí uzavírá
výrazná neorenesanční věžovitá budova tradiční restaurace Břetislavka.
Z časových důvodu si již nestačíme
dát pivečko na zdejší zahrádce a mu-

síme odjet MHD na železniční stanici
Praha, Hlavní nádraží a odtud domů.
Druhá jednodenní vycházka Čtyři roční
období – léto se uskuteční již ve středu 24. června 2020, kdy se projdeme
Průhonickým parkem, navštívíme Vrtbovskou zahradu, zajdeme se podívat
na Pražské jezulátko, k Růžovému sadu
a Květnici na Petříně a prohlédneme
si domovní znamení v Nerudově ulici.
Očekávám, že již pomine strach z nakažení koronavirem a letní vycházky se
zúčastní větší počet líňských turistů.

Sboru dobrovolných hasičů Líně. Patří
jim za to upřímný dík. Víme, že je jejich
organizace velmi aktivní a snad není
v obci akce, kterou by její členové nepomáhali organizovat.
Shánět roušky byl velký problém, proto byly požádány šikovné švadleny
o pomoc. Jednou z dobrovolnic byla
i naše členka paní Jindřiška Kašparová.
Děkujeme nejen jí za rychlou pomoc
a ochotu.
Někteří naši členové navštěvují kurzy v plzeňském Totemu. Vzhledem
k uzavření budovy byl kontakt s nimi
navázán elektronicky a později byly
rozváženy Totemové noviny s úkoly
i osobně. To jsme ocenili jako zájem
o nás a při značné izolaci nás to velmi
potěšilo.

V současné době se situace velmi
uvolnila a jsme rádi, že se dočkáme
uskutečnění naplánovaných akcí – pochopitelně s časovým posunem: návštěva zámku Krásný Dvůr a prohlídka
parku, návštěva divadelního představení v Losiné.
Na podzim se také překládá dokončení akademie 3. věku pro divadelní
skupinu a předání vysvědčení. Relativně bez velké újmy jsme přežili období
karantény a teď se jen můžeme těšit
z větší volnosti a možnosti setkávat se.
Uplynulé období nás vedlo k zamyšlení nad dosavadním stylem života
a přehodnocení priorit.

	



Václav Straka,
vedoucí akce a člen KČT ,
odbor Líně

Už je nám líp
Nikdo z nás nečekal, že po oslavě MDŽ
9. 3. v Obecním domě v Líních jsme
zažili na pár týdnů poslední akci naší
organizace. Nejen nás, ale celou naši
společnost a svět zaskočila pandemie
covid-19. Znamenalo to velké omezení aktivit a útlum veškerého dění. Jak
se s tím vypořádat si zpočátku nevěděla rady většina z nás. Denně jsme
naráželi na různá omezení a život se
obrátil naruby. Hlavně občanům nad
65 let hrozilo při onemocnění ohrožení
života. Nouzový stav se svými přísnými
pravidly vyprázdnil ulice, život jako by
se zastavil. V tuto dobu jsme uvítali
pomoc organizovanou vedením obce.
Letáky ve schránkách nabízely pomoc
s obstaráním nákupů, léků, roušek.
Ty doručili starším občanům členové
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Milena Bulínová,
Senioři ČR, z. s. Sulkov

Myslivci uklízeli les
Myslivecký spolek Líně provedl úklid lesa
v okolí Líní i Sulkova. Myslivci přitom zlikvidovali několik černých skládek na území užívané honitby a odpad odvezli do
sběrného dvora. Nad tím, co někteří naši
spoluobčané dokáží do lesa vyvézt, zůstává rozum stát.

Miloslav Boreček,

předseda MS Líně

Překvapení na zahradě mateřské školy
Když poprvé po znovuotevření přišly děti z mateřinky na
svou zahradu, čekalo je milé překvapení. V cípu zahrady dříve bývala jen tráva, teď tam stojí minilanové centrum, kde
budou děti cvičit svou obratnost, nebojácnost a pohybové
dovednosti. Minilanové centrum sponzorsky financovala firma IKS – METALLTECH s.r.o.. Částka byla neuvěřitelná - 35
029,- Kč. S pokorou děkujeme. Naše zahrada je teď opravdu
pěkná, vybavená altánky, průlezkami, houpadly, skluzavkami
a teď i výše zmiňovaným minilanovým centrem. I do tříd přibyly nové hračky, také dary od sponzorů. Manželé Kubešovi
věnovali školce 10 000,- Kč, za které jsme do každé třídy pořídili magnetické stavebnice. „SPOLEK PRO VŠECHNY“ nakoupil do tříd velké kostky.
Velice si vážíme přízně a děkujeme všem sponzorům za
dary pro naše děti, určitě dětem přinesou mnoho radosti.


Kolektiv učitelek MŠ Líně
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Plánované turistické akce KČT, odbor líně na 3. čtvrtletí 2020

ČERVEN
24. 6. ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ – LÉTO - pěší turistika
St
Místo konání: Praha a okolí
Dopolední trasa: V Království rododendronů – 7 km – podle popisu průvodce
Zajímavosti na trase: Průhonický park
Odpolední trasa: Zelené poklady Prahy – 4 km – podle popisu průvodce
Zajímavosti na trase: Vrtbovská zahrada, kostel Panny Marie Vítězné (Pražské jezulátko), Petřínské sady
(Růžový sad – Květnice), Nerudova ulice
Dopravní spojení: tam – vlak: Plzeň, hl. n. 6:00 – Praha hl. n. 7:19 hod. ; zpět –
vlak: Praha hl. n. 16:45 – Plzeň hl. n. 17:59 hod.
Informace a přihlášky: Václav Straka mobil 721 443 671,
e-mail: kctline@seznam. cz; web: http://kctline. euweb.cz
27. 6. ROZHLEDNY JARNÍK A VYSOKÝ KAMÝK - pěší turistika
So Turistická akce s podporou autobusu
Trasy: 12, 14, 15, 17, 22, 24, 32 km
mapy KČT: č. 71 * atlas SHOCART strana: 433, 434, 474, 475, 476
Odjezd busu: Zbůch, zastávka busu U školy a U šachty 5:50 * Líně 6:00 * Sulkov 6:05 *
Plzeň, Husova zast. MHD u ČNB 6:15 * Plzeň – Slovany (konečná tram. č. 1, zastávka MHD) 6:25 hod.
Předpokládaný příjezd do Plzně (bez záruky): 18:45 hod.
Starty tras: 12, 14, 22, 24, 32 km: Všeleč (odbočka ZTZ ze silnice) * 15, 17 km: Paseky
Mezi-cíl pro trasy 14, 12 km (převoz autobusem do obce Horní Novosedly)
Cíle: 15, 22 km: Horní Novosedly * 12, 14, 17, 24, 32 Písek, Kamenný most (Úřad práce)
Zajímavosti na trase: Rozhledny Jarník a Vysoký Kamýk, vyhlídky na Písek a samotné město,
příroda Píseckých hor.
Přihlášky do 19. 6. 2020 * Cena za dopravu: 300 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč
(děti a studenti do 26 let 50% sleva: 150 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč)
Informace a přihlášky: Petr Vlček, mobil: 737 083 120 * e-mail: fpevlk@seznam.cz

ZÁŘÍ
5. 9.
So

SÁZAVOU K SOUTOKU VLTAVY - pěší turistika
Turistická akce s podporou autobusu
Trasy: 12, 15, 19, 22, 34 km - mapy KČT: č. 40, 38 * atlas SHOCART strana:148, 294, 249, 295
Odjezd busu: Zbůch, zastávka busu U školy a U šachty 5:50 * Líně 6:00 * Sulkov 6:05 *
Plzeň, Husova zast. MHD u ČNB 6:15 * Plzeň Doubravka – u Pietasu (zastávka MHD) 6:25 hod.
Předpokládaný příjezd do Plzně (bez záruky): 18:30 hod.
Starty tras: 12 km: Třebsín * 15 km: Kamenný přívoz - Hostěradice BUS * 19, 22, 34 km: Jílové u Prahy,
náměstí
Cíl: vše Hradišťko restaurace u Volešáků
Zajímavosti na trase: soutok Sázavy a Vltavy, příroda v údolí Sázavy, rozhledna Pepř.
Přihlášky do 28. 8. 2020 * Cena za dopravu: 310 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč
(děti a studenti do 26 let 50% sleva: 155 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč)
Informace a přihlášky: Petr Vlček, mobil: 737 083 120 * e-mail: fpevlk@seznam.cz
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Plánované turistické akce KČT, odbor líně na 3. čtvrtletí 2020
19. 9. Z TŘEBONĚ DO STRÁŽE NAD NEŽÁRKOU - pěší turistika
So
Turistická akce s podporou autobusu
Trasy: 11, 16, 25, 35 km - mapy KČT: č. 75 * atlas SHOCART strana: 554, 558, 558
Odjezd busu: Zbůch, zastávka busu U školy a U šachty 5:20 * Líně 5:30 * Sulkov 5:35 *
Plzeň, Husova zast. MHD u ČNB 5:45 *
Plzeň Doubravka – Slovany (konečná tram. č. 1, zastávka MHD) 5:55 hod.
Předpokládaný příjezd do Plzně (bez záruky): 19:30 hod.
Starty tras: 11 km: Horní Lhota * 16 km: Třeboň - na Kopečku (BUS) *
25 km: Chlum u Třeboně (pošta, BUS) * 35 km: parkoviště U Splavu (silnice I. tř . 24)
Cíl: vše Stráž nad Nežárkou (zámek, náměstí)
Zajímavosti na trase: Příroda okolí Třeboně - rybníkářská krajina,
Stráž nad Nežárkou (Ema Destinová, zámek, hrad)
Přihlášky do 11. 9. 2020 * Cena za dopravu: 420 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč
(děti a studenti do 26 let 50% sleva: 210 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč)
Informace a přihlášky: Petr Vlček, mobil: 737 083 120 * e-mail: fpevlk@seznam.cz

ŘÍJEN
3. 10. ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ – PODZIM - pěší turistika
So
Místo konání: Praha a okolí
Dopolední trasa: Za kocourem Mikešem – 5,5 km – mapa KČT: č. 40
Zajímavosti na trase: Hrusice (Památník Josefa Lady, Hostinec U Sejků, OÚ: Muzeum – modely
hrusických domků a Ladových postav
Odpolední trasa: Vyšehrad - českou historií do kopce a z kopce – 3, 5 km – podle popisu průvodce
Zajímavosti na trase: Podskalská celnice na Výtoni, Vyšehrad (vyšehradský
hřbitov se Slavínem, bazilika sv. Petra a Pavla, románská rotunda sv. Martina, empírová Cihelná brána)
Dopravní spojení: tam – vlak: Plzeň, hl. n. 6:00 – Praha hl. n. 7:19 hod. ; zpět – vlak: Praha hl. n.
16:45 – Plzeň hl. n. 17:59 hod.
Přihlášky se zálohou 200 Kč do 24. 6. 2020
Informace a přihlášky: Václav Straka mobil 721 443 671, e-mail: kctline@seznam. cz;
web: http://kctline. euweb.cz
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Místní knihovna Líně – nejnovější tituly
DOSPĚLÍ

COLE, Daniel –
Konec hry

BÁRTOVÁ, Anna Beatrix –
Tajemství hradních zdí

BLAEDEL, Sara –
Zapomenuté dívky

KELEOVÁ–VASILKOVÁ, Táňa –
Slib

MINIER, Bernard –
Na okraji propasti

HAUSMANNOVÁ, Romy –
Milé dítě

MLYNÁŘOVÁ, Marcela –
Dvakrát dole, jednou nahoře

LEUNENSOVÁ, Christine –
Nebe v kleci

NIEDL, František –
Já, rytíř

PATTERSON, James –
Vražedná hra

Knihy pro děti a mládež:

VONDRUŠKA, Vlastimil –
Křišťálový klíč I. – Falknovská huť

BAUER, Jan –
Mrtvola v brnění

VONDRUŠKA, Vlastimil –
Křišťálový klíč II. – Vídeňský sen

DÁN, Dominik –
Jednou nohou v hrobě

REESOVÁ, Joanna –
Dívka na útěku

DRISCOLLOVÁ, Teresa –
Chladná jako led

KLIMEK, Hynek –
Čumidlo a Fujtajblíci s hradním
tajemstvím

KNEBLOVÁ, Hana –
Život v českých zemích za Rudolfa II.

DANIELSOVÁ, Natalie –
Kukačka

HARASIMOVÁ, Markéta –
Osmnáct

BAUER, Jan –
Věčný je jen bůh

CÍLEK, Roman –
Láska voněla smrtí

SABBAGOVÁ, Britta –
Malý mýval Nemyjsa

VIEWEGH, Michal –
Převážně zdvořilý Leopold

ROBERTSOVÁ, Nora –
Srdce v bouři

POSPÍŠILOVÁ, Zuzana –
Hurá do školy, příběhy z první třídy

HŘÍŠNÁ, Lucie –
Můj tajný život

STEEL, Danielle –
Jako v pohádce

ČEŠKA, Stanislav –
Smrt místostarosty

CARTLAND, Barbara –
Paprsek slunce

BAROCH, Pavel –
Mengeleho dvojče A–782

NOREBÄCK, Elisabeth –
Máš mě v krvi

BAUER, Jan –
Všude číhá smrt

CIMICKÝ, Jan –
Paroháč

NOLAN, Dominic –
Žena bez minulosti

CÍLEK, Roman –
Dno vyschlé studny

HARASIMOVÁ, Markéta –
Černá vdova

VÁŇOVÁ, Magda –
Mlsná huba
BAUER, Jan –
Kdo zradil krále

Průvodce malého objevitele –
Zvířata, život na statku a venkově

PETŘÍČKOVÁ, Renata –
Strašidla z Vidlákova

BAUER, Jan –
O život princezny



HARASIMOVÁ, Markéta –
Doktorka Viktorie




PONCAROVÁ, Jana –
Podbrdské ženy
LÄCKBERG, Camila –
Ženy bez slitování

BAUER, Jan –
Hrad mrtvých

Za místní knihovnu Líně:


Jaroslava Tomášová
knihovnice
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Zprávy ze Šachového klubu Líně
Šachy v době koronavirové
Stejně jako na celou společnost dolehla opatření týkající se omezení
společenského života také na šachisty. Dlouhodobé soutěže družstev byly
přerušeny a dlouho nebylo jasné, zda
se vůbec dohrají. Ostatní turnaje byly
také zrušeny nebo přeloženy na podzim. Šachové dění se přesunulo plně
do online prostředí, proběhlo vůbec
první Mistrovství ČR v online šachu,
jehož se účastnila i řada hráčů hájících barvy našeho klubu. Nejlepšího
výsledku dosáhl GM Petr Neuman,
který se v konečném pořadí umístil
na velmi pěkném 14. místě. Turnaje
se zúčastnily čtyři stovky hráčů všech
generací, každý však seděl před monitorem svého počítače nebo jiného
zařízení.

Hana Palková na MS seniorů v Praze

Než přišel COVID-19
Již tradičně se v polovině března hraje v Koutech nad Desnou Mistrovství
ČR mládeže do 16 let v šachu. ŠK Líně
měl i letos na turnaji své zastoupení,
s napětím jsme očekávali, jak se bude
dařit úřadující mistryni ČR do 12 let,
Adélce Janouškové,a zda získá některou z medailí. Vzhledem k vývoji
situace kolem pandemie se z plánovaných 9 kol nakonec odehrálo jen
sedm. Adélka začala dvěma výhrami,

na něž navázala dvěma remízami.
V závěrečných třech kolech se znovu
vrátila na vítěznou vlnu, což znamenalo v konečném účtování zlatou obhajobu. V mladší kategorii dívek do 10 let
zkoušela poměřit síly se soupeřkami
z celé ČR Adélčina mladší sestra Eliška,
která však věkově patří ještě do kategorie D8. Eliška se v konkurenci starších hráček neztratila a se 4 body ze
sedmi partií vybojovala 12. místo z 30

Marie Sunková (2. zleva) na MS seniorů
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účastnic. Posledním líňským želízkem
v ohni byl Vítek Vilímek. Toho však turnaj nezastihl v dobré formě, pouhé 2
body a 21. místo z 24 účastníků je jistě
zklamáním, nejen pro Vítka.
Stříbro z mistrovství světa
seniorů pro Marušku Sunkovou
V době, kdy Adélka bojovala na MČR
mládeže o zlato, se v Praze konalo
Mistrovství světa seniorů. I zde bylo

Mistryně ČR 2020 Adélka Janoušková (uprostřed)
možné zaznamenat poměrně výraznou líňskou stopu. Legenda československého šachu, GM Vlastimil Hort,
hájil tentokrát barvy německého nároďáku, který skončil na 4. místě v kategorii Open 65+. Ovšem největšího
triumfu dosáhla Maruška Sunková,
která spolu se svými spoluhráčkami
vybojovala ve stejné kategorii stříbrnou medaili mezi ženami. Dalším
hráčem ŠK Líně, který se turnaje zúčastnil, byl Jaroslav Česal. Jeho týmu
patřilo v celkovém pořadí 20. místo.
Nepopulární bramborovou medaili
vybojovalo béčko českých žen v kategorii Open 50+, v němž působila také
Hanka Palková. Bohužel i tuto soutěž
nakonec koronavirus přerušil. Naštěstí se nikdo z účastníků nenakazil.
Bude v Líních extraliga šachu?
Když jsme vloni převedli do Líní 1.
ligu z Kozolup, nikdo netušil, že se
doplněnému týmu bude v letošní
sezóně náramně dařit. Než pandemie
soutěže družstev přerušila, bylo odehráno 9 kol z plánovaných jedenácti.

Vlastimil Hort na MS seniorů v Praze

Družstvo ŠK Líně je v tuto chvíli v čele
pořadí celé soutěže a na druhý tým
Unichess má 3 body náskok. Pokud
se jej podaří udržet, poprvé v historii
postoupí ŠK Líně do nejvyšší české
soutěže dospělých. Věřme, že se kapitánovi Radku Turnerovi podaří na
červnovou dohrávku dát dohromady nejsilnější možnou sestavu a tuto
naději přetavit ve skutečnost. Zda se
bude v červnu přepisovat historie, se
však čtenáři obecních novin dozvědí až v následujícím čísle. O co hrát
mají i další družstva v nižších soutěžích. Béčku patří zatím druhé místo v Krajském přeboru I, na vedoucí
ŠK 64 Plzeň ztrácí 2 body. Družstvo
by se chtělo vrátit zpět do 2. ligy,
situaci však nemá plně ve svých rukách. K postupu vede cesta jen při
stoprocentním bodovém zisku ve
zbývajících 2 utkáních a zároveň při
zaváhání současného lídra soutěže.
Družstvu C patří v téže soutěži zatím
6. místo a svůj cíl – udržet se – dávno
splnilo. Jasným favoritem na postup
z Krajského přeboru II je pak družstvo

ŠK Líně D, které má na prvním místě
náskok 5 bodů na druhé Klatovy. Na
medailové příčce se zatím drží také
družstvo ŠK Líně E v soutěži Krajský
přebor III. Na vedoucí duo Sušice a H.
Huti/Nýřan však ztrácí 3 body. Jedinou soutěží, která byla dohrána ještě
před pandemií, je Regionální přebor.
Líňské družstvo F v něm po výsledkové houpačce skončilo nakonec na
slušném 4. místě.
Šachový tábor v Lubenci
Na přelomu července a srpna se
uskuteční letní šachový tábor v Lubenci, jehož pořadatelem je ŠK Líně.
Tábor je určen především mladým
šachistům, ale zúčastnit se jej mohou
i děti, které šachy nehrají a chtěli by
se je naučit. Informace a přihlášky
na tábor jsou ke stažení na webu ŠK
Líně: http://skline.cz/.
Přejeme všem příznivcům královské
hry hezké prázdniny plné dobrodružství a skvělých zážitků.
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