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Rozvoj obce se v době pandemie nezastavil
Letošní rok je velmi zvláštní a velmi se liší
od let předcházejících. Hlavní příčinou je
samozřejmě pandemie nemoci COVID
19, která více či méně ovlivnila život každého z nás. Těžší to mají také firmy, úřady, banky, školy, nemocnice i podnikatelé. Přesto se v naší obci práce nezastavila.
Všechny naplánované stavební akce se
rozběhly nebo brzy započnou a doufáme, že se je také podaří dokončit a profinancovat. Příjmy z daní jsou samozřejmě
nižší, ale je možné čerpat z naspořených
rezerv z minulých let, část nákladů lze
pokrýt z eventuálních dotací. Rád bych
se zmínil o hlavních projektech, které
nyní probíhají.
Během letních měsíců se hlavní akcí financovanou obcí stala výstavba nových
garáží a dílen údržby obce na dvoře budovy obecního úřadu. Dosud potřebám
údržby obce sloužila bývalá kotelna
v areálu ZŠ 1. stupně a některé další, po
území obce rozptýlené objekty. A právě bývalá školní kotelna musí ustoupit
nové školní budově, jejíž výstavba bude
v nejbližších měsících probíhat. V budoucnu má být zbourána také stará stodoly na návsi u Zálužského potoka, která
je dosud využívána jako garáže. Nové
středisko údržby by mělo začít sloužit
svému účelu na přelomu letošního září
a října. Náklady stavby byly vyčísleny na
5,5 mil. Kč. V příštím roce se počítá se
zpevněním plochy dvora, zřízením několika parkovacích míst pro potřeby úřadu, úpravě příjezdu k poště, vybudování
nového výjezdu do Dlouhé ulice a také
s provedením sadových úprav, včetně
vysazení nových stromů.
Jak již bylo řečeno, bývalá kotelna v areálu ZŠ 1. stupně musí být zbořena, aby
na jejím místě mohla vyrůst nová školní

Stavba dílen údržby obce
budova. Je totiž nutné reagovat na stále
rostoucí počet žáků na prvním stupni ZŠ
– stávající počet tříd ve stávající budově
je nedostatečný, problémy s místem má
také školní družina. Nová budova pomůže nedostatečnou kapacitu rozšířit. Právě
stavba této budovy by se měla stát nejvýznamnější investicí obce v letošním roce.
Na projekt bylo vydáno pravomocné
stavební povolení, proběhl výběr zhotovitele a také byl získán od ministerstva
financí příslib poskytnutí dotace až do
výše 20 mil. Kč. Pokud by se podařilo dotaci vyčerpat v plné výši, zbývalo by obci
dofinancovat zbývající předpokládané
náklady, které by měly činit necelých 8
mil. Kč. Vše závisí na splnění podmínek
stanovených ministerstvem, které nejsou
úplně jednoduché. Když se dílo podaří,
mohla by nová školní budova začít části
žáků 1. stupně sloužit od začátku školního roku 2021/2022.
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S ohledem na nárůst počtu dětí je také
nutné řešit nedostatek míst v mateřské
školce. Přestože před 7 lety byla rozšířena
kapacity školky téměř na dvojnásobek,
kapacita opět nestačí. Zastupitelstvo
obce v reakci na tuto skutečnost na jaře
rozhodlo zahájit přípravu projektu výstavby nové budovy mateřské školky ve
svahu nad Zálužským potokem v centru obce. Počítá se nejprve s výstavbou
jedné třídy s potřebným příslušenstvím,
později bude moci být objekt rozšířen
o další třídu. Projektová dokumentace
na první část je již dokončena, během
podzimu bude podána žádost o vydání
stavebního povolení.
Pro Sulkov se stane nejvýznamnější akcí
letošního roku komplexní oprava Polesní
ulice. Úpravy budou zahrnovat opravu
vozovky i chodníku a také položení nového žlabu pro odvádění dešťové vody.
Úsek od Havířské ulice do ulice U Lesa se

Místo stavby nové školní budovy

Rekonstrukce průtahu

změní na obytnou zónu. Stavba
naváže na rekonstrukci průtahu
silnice I/26, která byla provedena v loňském roce. Zahájení
prací se předpokládá koncem
září, náklady byly předběžně vyčísleny na 4 mil. Kč.
Nelze rekapitulovat aktuální dění v obci a nezmínit se
přitom o rekonstrukci části
průtahu silnice I/26 Líněmi.
Tato akce již čtvrtým měsícem
výrazně ovlivňuje náš život,
především negativně. Právě
probíhá třetí, závěrečná etapa
Nová parkovací stání v ulici U Rybníka
projektu, etapa nejnáročnější
získat. V návaznosti na probíhající práa nejkomplikovanější. Uzavřen je jeden
ce tak může být uskutečněna výstavba
jízdní pruh, a to v nejhorším možném
dlouho slibovaného posledního úseku
úseku. Většinu obchodů na Plzeňské ulichodníku na Plzeňské ulici, naproti Soci lze zásobovat jen s velkými obtížemi,
kolovně.
Tento chodník si samozřejmě
přístup zákazníků do obchodů, na poštu
obec
sama
zaplatí, náklady byly vyčíslei do zdravotního střediska je také velmi
ny
cca
na
1
mil.
Kč. Po dohodě se společztížen, autobusová zastávka směrem
ností
ČEZ
Energetické
služby bude také
na Plzeň byla posunuta o kus dále k Sopodél
nově
budovaného
chodníku pokolovně, ulici lze přejít prakticky jen na
ložena
chránička
pro
kabel
budoucího
jednom místě – na přechodu pro chodveřejného
osvětlení.
ce u restaurace Brusel. Provoz na silnici
Drobnější práce probíhají v ulici U Rybje řízen semafory, na obě strany se tvoří
níka. Po výměně vodovodního potrubí
kolony. Problémem jsou také netrpěliví
zajistila společnost Vodárenská a kanařidiči, kteří si cestu zkracují po místních
lizační a.s. ve spolupráci s obcí uvedení
komunikacích, které nejsou k většímu
komunikace do lepšího než původního
provozu uzpůsobeny. Stavební práce
stavu. Doplněny byly obrubníky a přibymají být dokončeny do konce září. Řada
lo několik parkovacích míst, nyní přišly
místních obyvatel je přesvědčena, že rena řadu přístupové chodníčky k bytokonstrukce průtahu je akcí, kterou inicivým domům č.p. 527 a 528. Situace
ovala obec. Rád bych touto cestou zcela
operativně využila společenství vlastníjednoznačně sdělil, že tomu tak není.
ků bytových jednotek v obou domech,
Vlastníkem silnice I. třídy je stát, konkrétkterá si na své náklady nechala zrekonně Ředitelství silnic a dálnic ČR. Tato státstruovat schody před vchody.
ní organizace je také investorem projekKomplikovanější situace oproti tomu
tu. Podle jejího vyjádření je rekonstrukce
nastala v případě dlouho připravované
nutná proto, že je špatné podloží silnice.
výstavby chodníku v ulici Na Šachtě na
Když se ŘSD rozhodlo rekonstrukci proSulkově. V loňském roce bylo vydáno
vést, obec se snaží této situace nějakým
stavební povolení, společnost Gühring,
způsobem využít a něco pozitivního z ní
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k jejímuž závodu má chodník
vést, přislíbila zajistit i financovat většinu stavebních prací,
realizace stavby byla předpokládána v letošním roce. Nyní
je ovšem pravděpodobné, že
bude muset být termín výstavby posunut. Podle vedení společnosti je příčinou nepříznivá
ekonomická situace vyvolaná
pandemií koronaviru. Doufejme, že nadcházející měsíce
tuto situaci ještě dále nezhorší, ekonomika se rozhýbe a na
stavbu chodníku v dohledné
době přece jen dojde.
Do finále se dostaly přípravné práce
projektu na rozšíření čistírny odpadních
vod. Stávající čistírna má již vyčerpanou
kapacitu a není možné na ní připojovat
další objekty. Na rozšíření o třetí biologickou linku je již vydáno pravomocné
stavební povolení, a právě nyní probíhají jednání s představiteli obce Zbůch
o společném financování (obec Zbůch
je na líňskou ČOV také napojena). Pro
další rozvoj obou obcí je dostatečná kapacita čistírny klíčová. Realizace projektu
bude hodně záviset na možnosti získání
vhodné dotace.
Je tedy patrné, že přes všechny logické
komplikace, způsobené šířením nemoci
COVID 19, se obec nepřestala rozvíjet
a většina plánovaných projektů pokračuje. Bylo by dobré, kdyby se nám podařilo se z tíživé ekonomické situace „proinvestovat“, jak doporučila vláda. Není to
ale úplně jednoduché a záleží na mnoha různých okolnostech. Nelze přitom
zapomenout na rozpočtovou odpovědnost. Snad nám blížící se chladnější
roční období nepřinesou nějaké další
pohromy a komplikace!


Michal Gotthart, starosta

Kaleidoskop informací

U dětského hřiště byla vylepšena zeleň. K nedávno vysazeným stromkům a keříkům podél západního a severního
plotu dětského hřiště v severní části Líní byla doplněna
mulčovací kůra. Od jižního plotu zmizela hromada deponované ornice, aby ji v budoucnu nahradila nová zeleň.
Vysazeno zde bude několik stromů, které postupně vytvoří
malý parčík. K výsadbě dojde nejspíše na jaře příštího roku.

Rekonstrukce průtahu ovlivnila i autobusovou dopravu. Stavební práce negativně ovlivnily zásobování obchodů a místním obyvatelům zkomplikovaly nejen nákupy,
ale také přístup k poště, k lékaři i na obecní úřad. Na dobu
pěti týdnů také musela být provizorně přemístěna zastávka veřejné autobusové dopravy ve směru na Plzeň.

Na Sulkově probíhá úprava bývalé rampy. Cílem úpravy je zpevnění nejpoškozenější části této bývalé součásti areálu sulkovských dolů a poté doplnění nové zeleně.
Bývalá rampa vytváří zelenou bariéru, která odděluje část
sulkovské obytné zástavby od výrobního závodu společnosti Gühring.

Do ulice V Alejíčku lze odbočit pohodlněji. Odbočku ze
silnice III. třídy z Líní do Tlučné vybudovala obec na přelomu června a července letošního roku. Výrazně se tak zlepšil příjezd do jedné z nových lokalit bydlení.

Obec reklamovala část chodníku. Část chodníku a stezky
pro cyklisty před obchodem s potravinami na hlavní sulkovské křižovatce byla zhotovena velmi nekvalitně. Firma,
která zakázku realizovala, po delší době na výzvy k nápravě zareagovala, výsledek opravy ovšem není o mnoho lepší. Situaci navíc komplikuje fakt, že v daném místě
neexistuje kanalizace, do které by bylo možné odvádět
dešťovou vodu. V případě větších srážek se tak na chodníku vytváří louže. Jednání o řešení nepříznivého stavu
tedy zcela určitě budou pokračovat. Chodník byl součástí
rekonstrukce průtahu silnice I/26 Sulkovem, uskutečněné
v loňském roce. Vlastníkem veškerých pozemků v prostoru křižovatky je zatím stále Ředitelství silnic a dálnic ČR.
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Strach z nakažení koronavirem stále nepominul
Druhá pěší jednodenní vycházka Čtyři
roční období – léto se uskutečnila již
v původně plánovaném termínu. I když
se Česko pomalu vrací do normálu,
kvůli koronaviru nás ve středu 24. června 2020 odjíždí do Prahy, kde je stále
nejvíce nakažených, pouze patnáct.
Pražskou městskou dopravou dojedeme do Průhonic a jdeme k bráně zámeckého areálu. Vlevo od vchodu se
nachází románský kostelík z roku 1187
a kolem roku 1300 rozšířený o gotické presbyterium. Průhonický zámek,
původně středověký gotický hrádek
zbudovaný na skalnatém ostrohu nad
potokem Botič, byl na konci 19. století
přestavěn ve stylu české novorenesance. Romantický zámek svým působivým umístěním často láká filmaře. Točily se tu například pohádky Třetí princ
nebo S čerty nejsou žerty. Z terasy nádvoří se nám otevírá pohled do přírodně krajinářského Průhonického parku
o rozloze 250 ha, který založil v roce
1885 hrabě Arnošt Emanuel Silva - Tarouca. Pro vysokou přírodní a historickou hodnotu se park stal Národní
kulturní památkou a byl zapsán na
Seznam památek světového dědictví
UNESCO. Naše 7 km dlouhá vycházková trasa v členitém údolí potoka Botiče
vede kolem dvou ze tří rybníků, mezi
slepými rameny a lučními plochami
s planými rostlinami. Cestou můžeme
obdivovat dendrologicky cenné soubory domácích a cizokrajných dřevin.
Jejich sbírka dnes představuje 1 800
druhů a kultivarů. Nejprve sejdeme
k Podzámeckému rybníku, pak zajdeme ke klasicistnímu Glorietu na ostrohu nad potokem Botič sloužícímu
jako vyhlídková věž. Po hrázi velkého

24. 6. 2020 pohled na zámek v Průhonicích přes Podzámecký rybník
rybníka Labeška přijdeme k České chaloupce, přenesené sem z Národopisné výstavy v Praze v roce 1895. Trasa
pokračuje podél Botiče, pak zahneme
vpravo přes Botič a pokračujeme přímo přes Jeřábkovy potoky, romantickým údolím meandrujícího Dobřejovického potoka až přijdeme do míst
zvaných Chotobuz. Zde vstoupíme do
Botanické zahrady, kde si prohlédneme cenné sbírky rostlin. Nejrozsáhlejší
je sbírka kosatců, pivoněk, denivek, růží
a leknínů. Po odchodu z Botanické zahrady pokračujeme cestou se skupinkami rododendronů, jejichž celková
sbírka v parku zahrnuje 8 000 kusů ve
100 kultivarech, k rozcestí u Hlavní vyhlídky. Je odtud překrásný pohled nejen na zámek a centrální část parku, ale
i na obrysy Jižního města. Všude kolem
nás rostou pěnišníky – rododendrony.

24. 6. 2020 společné foto v Průhonickém parku

Přicházíme k Alpinu, které je v evropském měřítku unikátní – využívá přirozeného terénu. Břidlicové terasy zde
dosahují až 20 m výšky. Jeho rozloha je
3 ha a roste na něm asi 700 taxonů horských, skalních a stepních rostlin. Do
skály nad cestou je zasazena pamětní
deska zakladatele parku Arnošta Emanuela Silva - Tarouci s letopočty jeho
narození (1860) , příchodu do Průhonic
(1885) a úmrtí (1936). Vracíme se po
druhém břehu Podzámeckého rybníka
a následně známou cestou do Průhonic k zastávce městské dopravy. Zde
skončila dopolední část vycházky nazvané V království rododendronů. Zde
se od nás oddělují Ivanka Brandejsová,
Helena Svobodová a František Kratochvíl, kteří se rozhodli pro předčasný
návrat domů. Zbytek naší výpravy se
přemísťuje z jihovýchodního okraje

24. 6. 2020 v domě U dvou slunců v Praze na Malé Straně žil
spisovatel Jan Neruda
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Prahy do jejího historického jádra – na
Malou Stranu.
Odpolední část vycházky nazvané Zelené poklady Prahy zahájíme u stanice
metra Malostranská. První naší zastávkou je Vrtbovská zahrada. V terasovité
zahradě lze vidět dokonalou estetiku
venkovního prostoru. Jeden z nejvýznamnějších zahradních barokních
projektů vznikl kolem roku 1720 podle
návrhu českého architekta Františka Maxmiliána Kaňky. Rozlohou patří
mezi menší zahrady, originalitou řešení
nepravidelné plochy ve svahu i uměleckou a historickou hodnotou však
dosahuje evropských rozměrů. Úplně
stačí, když zmíním ještě dvě proslulá
jména – Matyáš Bernard Braun, který
vytvořil sochařskou výzdobu a Václav
Vavřinec Reiner, jenž je autorem vnitřní výmalby saly terreny. Kolem poloviny 19. století byla barokní zahrada
upravena ve stylu klasicismu. Tehdy
na předělu mezi spodním a prostředním patrem vznikly empírové přístavky. Není bez zajímavosti, že v jednom
z nich tři roky bydlel a působil malíř
Mikoláš Aleš. Umělecké inspirace zde
měl více než dost. My se ještě pokocháme opravdu netypickými pohledy
na Pražský hrad a Malou Stranu z plochy nejvyšší terasy. Pokračujeme kousek dál Karmelitskou ulicí a zajdeme
do kostela Panny Marie Vítězné. Tato
raně barokní stavba z roku 1611 byla
přestavěna v letech 1634 – 1669 řádem karmelitánů. Projdeme kostelem
do malého muzea Pražského Jezulátka. Soška pocházející ze Španělska

byla karmelitánům věnována Polyxenou z Lobkovic v roce 1628. Jezulátko
používá 3 korunky a okolo 300 oděvů,
které se podle prastarého zvyku střídají 10x do roka podle období. V muzeu
si prohlédneme oblečení a další náboženské předměty. Na Petřín se dostaneme nejpopulárnějším způsobem
a to tak, že vyjedeme lanovou dráhou
z Újezdu až na vrchol. Na samém vrcholu Petřína nás potěší Růžový sad, či
poněkud schovaná, ale ještě krásnější
obezděná květinová zahrada (Květnice) poblíž hvězdárny. Petřínskými sady
sejdeme do Vlašské ulice. Kavárna
Garden café Taussig, kterou jsme měli
navštívit, je z důvodu šíření koronaviru
dosud zavřena, tak pokračujeme rovnou do Nerudovy ulice, malostranské
součásti Královské cesty, která skrývá
další překvapení – starobylá domovní
znamení. Tyto reliéfy a sošky, jež daly
svým domům jméno, sloužily k orientaci ve městě až do 18. století, kdy
císařovna Marie Terezie zavedla číselné značení. V Praze se jich zachovalo
na dvě stě, ale v Nerudově ulici jsme
však spatřili jedny z nejhezčích. Začneme téměř na horním konci ulice, kde
stojí nejznámější dům U dvou slunců,
v němž žil autor pitoreskních Povídek
malostranských Jan Neruda. Je na
něm i jeho pamětní deska. To, že tradiční jsou i zvířecí motivy nám dokládá reliéf zeleného raka i krásná soška
červeného beránka. Méně častá je bílá
řepa. Oblíbeným přízviskem znamení bylo i zlato, jak nám ukázala série
U zlaté podkovy, která je vykreslena

v obrazu svatého Václava. Neví se však,
zda byla na domu dříve ona nebo
Václav. Následující znamení U zlatého
klíče, U zlatého orla a U zlaté číše. Poslední zmíněné znamení je na domě,
který patřil zlatníkovi a číše je jedním
z nejstarších cechovních znamení.
Domovní znamení často vyjadřovala
postavení, zaměstnáni či jméno majitele domu. Jen u mála lze však původ
dohledat. Jednou z výjimek je dům
U tří housliček, který obývaly tři rodiny houslařů. Říká se, že za úplňku tu
zaslechneme koncerty strašidel. Velmi
netypický kousek najdeme na Morzinském paláci. Balkon tu podepírají dvě
velké sochy Maurů. Mezi domovní znamení je znalci zařazují proto, že daly
domu název U mouřenínů. Zde naše
prohlídka Prahy skončila. Zdravé jádro
naší výpravy zakončuje výlet do Prahy
posezením v restauraci U tří jelínků.
Probíráme naše čerstvé zážitky z Prahy
a po zaplacení útraty odjíždíme z Malostranského náměstí tramvají číslo 15
na Hlavní nádraží a odtud domů.
Třetí jednodenní podzimní procházka
a zároveň předposlední devatenáctá
z cyklu Čtyři roční období se uskuteční
v sobotu 3. října 2020. Na dopolední
5,5km dlouhé trase se projdeme za
kocourem Mikešem do Hrusic a odpoledne v Praze navštívíme Podskalskou
celnici na Výtoni a na Vyšehradě se seznámíme s českou historií.

se jako vždy s plnými silami zapojí do
sportovního zápolení. Jedno družstvo
nás bude také reprezentovat na sportovních hrách seniorů v Plzni. Na 31. 8.
v 15 hodin byla svolaná členská schůze do obecního domu. Na programu
bylo předání vstupenek na vystoupení
skupiny Járynky 3. 10. v Besedě a na
kabaret v KD Šeříková 6. 10. Dále byl
proveden průzkum zájmu o další plánované akce.
Září bude pro nás zajímavější – zahájí
pravidelné aktivity v Totemu a Akademii třetího věku. Někteří z nás se
vydají na týdenní rekondiční pobyt
do Luhačovic. Jistě každý uvěří, že se

moc těšíme. Luhačovice jsou malebné městečko, které má krásné okolí,
a během našeho pobytu jsou v plánu
výlety do Kroměříže a Vizovic. Léčebné
procedury našemu tělu prospějí – co
víc si přát?
Stále máme naději, že přes návrat některých omezení budeme moci uskutečnit všechny plánované akce. Bude
to od nás všech vyžadovat dodržování
hygienických opatření, opatrnost a vyhýbání se rizikovému prostředí. To bychom mohli zvládnout, ne? Vydržme!

Václav Straka,
vedoucí akce a člen KČT,
odbor Líně

Co bude dál?
Život se pomalu rozjel do normálních
kolejí a naskytla se nám naděje, že vše
bude jako dřív. Chvíli jsme si užili uvolnění a rádi se vrátili do běžného denního rytmu. Zatím se nás žádná výrazná
omezení v souvislosti s Kvidem netýkala. Členové divadelní skupiny se sešli na
poslední zkoušce před prázdninami a v
létě jsme se potkávali jen náhodně při
nákupech nebo na koupališti.
Výbor připravoval akce na další období a v pondělí 24. 8. v 16,00 se sešli na
hřišti na Sulkově soutěžící, kteří budou
19. 9. reprezentovat naši organizaci na
sportovních hrách v Sušici. Budou soutěžit 3 šestičlenná družstva a všichni
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Milena Bulínová
Senioři ČR, z.s. Sulkov

Nebojme se cestovat, aneb turisté uspořádali první autobusový výlet do Píseckých hor
Tato akce se měla být startovní pro
naše autobusové výlety v sezóně 2020.
Původně se měla odjet v sobotu 4. 4.
2020. Jenže koncem února se spustil nepochopitelný běs okolo nemoci
Covid-19. Vláda zakázala všechny akce,
dokonce byl vyhlášen nouzový stav
v době 10 potvrzených případů nemoci v republice s 10 000 000 obyvateli. Je
pravdou, že v Evropě bylo několik ohnisek nákazy, kde byla situace katastrofální a kolaboval tam zdravotnický systém
– Itálie, Španělsko. Tím spíš nechápu
nařízení vlády, když nastalo v červnu
uvolnění nouzového stavu, že do Itálie i Španělska bylo znovu obnoveno
Schengenské hraniční pravidlo. Nepřísluší mě hodnotit politické závěry okolo Covidu, ale bylo to rozhodně zvláštní
dění. Dlouho jsem hledal pro toto období název, nejvhodnější mě připadá:
doba roušková (nosily se roušky) nebo
pandemie strachu. A to proto, že strach
ovládl celou naši planetu a tento strach
živily sdělovací prostředky, hlavně ty
oficiální. Byl cítit všude a ovlivnil nějak
každého obyvatele této země i planety.
Pandemie strachu nám znemožnila
odjet tyto dva další autobusové výlety: 18 4. 2020 Židova strouha a 23. 5.

2020 Z Kluku přes Branišovský les do
Českých Budějovic. Autobusový výlet
plánovaný na sobotu 13. 6. 2020 Za
Rumcajsem do Jičína už by se byl býval
mohl odjet, ale byl zrušen díky strachu
lidí, přihlásilo se jen 15 zájemců, a tak
jsme jej zrušily z ekonomických důvodů. Dne 27. 6. 2020 jsme měli podle kalendáře naplánovaný autobusový výlet
nazvaný Pramen Lužnice a nejvyšší
hora Novohradských hor. Protože trasa
byla plánována v pohraničí a šla i přes
rakouské území, zvolili jsme raději náhradní variantu ve vnitrozemí, kterou
byl výlet do Píseckých hor se dvěma
zajímavými rozhlednami. V této zvláštní a zmatené době, totiž nebylo jasné,
jaká vlastně budou platit pravidla a nařízení. Měnila se ze dne na den…
Doba roušková přesouvala nebo zrušila i další akce. Akce Čtyři roční období - jaro původně plánovaná na 25. 4.
2020 byla přesunuta na 30. 5. 2020, aby
byl splněn maximální počet účastníků
daný vládou a také proto, že v původním termínu ještě nebyla otevřena
všechna muzea, která se měla během
akce navštívit. Zrušen zatím bez náhrady byl Úklid Línské okružní trasy, Líní
a Sulkova 2. 5. 2020 a tradiční Líňský

27. 6. 2020 rozhledna Jarník v Píseckých horách

maraton, memoriál Františka Brabce 9.
5. 2020.
Pandemie strachu se negativně promítla i do chování členů. Někteří z nich
navštívili cíle našich neuskutečněných
autobusových výletů v menších skupinkách sami a vlastní dopravou. Pak se při
restartu kalendářových akcí nepřihlásili,
anebo se houfně odhlašovali z přeložené akce Čtyři roční období - jaro a jeli si
s jinou cestovní společností někam jinam. Tak už to v lidské společnosti bývá.
Nečestné chování neovlivníš…
Čtyři zrušené autobusové výlety byly
po odhlasování výborem přesunuty na příští rok 2021. Doufám, že vliv
pandemie strachu pomine a že se vše
úspěšně restartuje. Také předpokládám
a pevně věřím, že zbytek autobusových
výletů, které máme ještě tuto sezónu
naplánované, se v klidu a v pohodě
odjede.
V souvislosti s konáním přeložené akce
Rozhledny Jarník a Vysoký Kamýk se
objevili ještě problémy s naším tradičním dopravcem. Autobus TJ DIOSS Nýřany byl v době rouškové uložen do depozitu, aby dopravce ušetřil peníze za
pojištění povinného ručení. První akci
po uvolnění opatření měl dopravce

27. 6. 2020 rozhledna Vysoký Kamýk v Píseckých horách
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27. 6. 2020 řeka Otava, Kamenný most, hrad Písek a bývalá
sladovna v Písku
sjednanou až na konec července, a tak
by se mu nevyplatilo autobus z depozitu vyřadit. Musel nám tedy zajistit náhradní autobusovou dopravu.
Náš autobusový výlet začal podle plánu. V klidu jsme odjeli do Píseckých hor
do vesnice Paseky, kde startovaly kratší
varianty tras 15 a 17 km. Jejich nevýhodou bylo vynechání rozhledny Vysoký
Kamýk. Většina účastníků odjela s námi
obce Všeteč, kde startovaly hlavní přechodové trasy Píseckých hor (22,24 a
32 km) a trasy přejezdové (12 a 14 km).
Autobus přejel do Albrechtic k benzínové pumpě, kde čekal na čas odjezdu
z Pasek, kam přejel až před polednem,
aby převezl účastníky do Horních Novosedel. Zde byl cíl několika tras, pak tu
čekal a převezl účastníky na prohlídku
města Písek. Tak složitě to bylo naplánováno proto, aby i kratší trasy šly přes obě
vzdálené rozhledny.
První turistický cíl na trase je rozhledna
Vysoký Kamýk, která byla postavena na
základech původní zeměměřičské věže.
Rekonstrukci provedla společnost T-Mobile a postavila na základech věže
vysílač s rozhlednou. O areál se stará
místní hajný v důchodu. Nedaleko rozhledny je trampská osada, pro kterou
tady zřídil malou přírodní hospůdku.
Protože rozhledna byla oficiálně otevřena až později, objednal jsem její dřívější
otevření na 9 hodinu. Z rozhledny byl
krásný pohled na Šumavu, Novohradské a Slepičí hory, na hřeben Píseckých
hor, které budeme přecházet, a nepěkný pohled na elektrárnu Temelín.
Sestupujeme směrem k Pasekám. V lese
pod rozhlednou jsou polomy a částečně vykácený les. To stěžuje orientaci, a
proto tu kreslíme a stavíme výraznou
šipku s nápisem KČT. Pokračujeme
směrem na Paseky a nádhernou loukou

27. 6. 2020 start tras 12, 14, 22, 24 a 32 km v obci Všeleč - dopravu nám tentokrát zajistila Klatovská dopravní

s výhledy na Boubín a Bobík scházíme
do Pasek a stoupáme na Pasecký vrch.
I přes naše označení kritického úseku
lidé někde v lesním úseku Vysoký Kamýk – Paseky bloudí. A už žhaví mobilní telefon a žádají mě, abych posunul
odjezd autobusu z Pasek o půl hodiny.
Naštěstí byl signál dostupný, a tak jsem
se řidičem dohodl na posunutí odjezdu. Za chvíli volají další členové, že mají
zdravotní problém, že také zabloudili a
že asi nedojdou na čas do Pasek. Opět
domlouvám posunutí odjezdu o dalších 20 minut. Do toho volají lidé, kteří
čekají na původní načasovaný odjezd a
neví, že je posunut. Za chvíli opět zvoní telefon. Ti se zdravotními problémy
došli na silnici Albrechtice – Paseky a
nemohou dál. Na dálku tedy domlouvám jejich nástup na silnici, ovšem musí
si na šoféra zamávat, aby je viděl. Akce
se však nezdařila, neboť mně špatně vysvětlili, na které místo silnice došli. Naštěstí jela místní doprava do Písku, kam
se tito „nešťastníci“ dopravili.
Během řešení těchto problémů jsme
pokračovali na vrch Němec a obešli Velký Mehelník. Pod ním jsme chvíli odpočívali u svačiny. Ani nám se nevyhnuly
zdravotní problémy (Eva) a tak postupujeme pomalu.
Opět zvoní telefon. Volá šofér autobusu,
že dojel do Horních Novosedel. Tady je
úzká cesta a není se kde otočit. Musel
tak asi 1 km couvat a nechat autobus
stát na polní cestě mezi Horními a Dolními Novosedly. Je rozhodnuto. Musím
dojít do Novosedel a účastníky nasměrovat z původního místa odjezdu k novému stanovišti autobusu. Domlouvám
se s šoférem, aby beze mě neodjel bez
ohledu na čas v itineráři.
Pokračujeme okolo studánky pod Malou Brašnou s dobrou vodou, okolo
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lesního Nového rybníku až k vyhlídce
na nejvyšší horu Píseckých hor Velký
Mehelník (633m n. m. ) a něco nižší
Žejdlíček. Pak už je to jen kousek k rozhledně Jarník. Zavřeno, rekonstrukce!
Další změna oproti původnímu plánu.
Naštěstí chybí v plotě jedna plaňka, a
tak se na rozhlednu nechá nelegálně
vylézt. Stojí to za to – Šumava jako na
dlani, hřeben Píseckých hor, Brdy, Písek
a další místa.
Sestupujeme okolo chaty V Živci do
Horních Novosedel. U rozcestníku čekám do času odjezdu, abych poslal lidi
o kilometr dál k autobusu. Sedm minut
po plánovaném odjezdu se přesouváme do Písku.
V Písku jsme chvíli poseděli v cukrárně
na břehu Vltavy a pak jsme se prošli po
nejstarším mostě v ČR a obdivovali jsme
sochy z písku na nábřeží. Ještě jsem stihl
dojít na náměstí a trochu si jej obejít a
nastává další komplikace, místo odjezdu, parkoviště u Úřadu práce je uzavřené. Nastává improvizace. Určuji asi 150
m od místa cíle nové místo odjezdu a
řidiče tam posílám na čas 17:10 hodin.
Sám čekám na původním místě odjezdu a posílám účastníky výletu na nové
místo odjezdu.
Zdárně jsme dojeli domů, ale nastala
ještě jedna poslední komplikace. Když
jsem přišel domů, volá mně jedna
účastnice, zda nemám číslo na řidiče.
Zapomněla totiž v síťce brýle. Řidič odvezl lidi do Nýřan a pak jel zpět přes Plzeň do Žihle, kde měl s autobusem další
práci při výluce na železniční trati. Tím
pádem mohl být „odchycen“ u konečné
tramvaje číslo 1 v Bolevci a brýle mohly
být předány.



Petr Vlček,
KČT, odbor Líně

TJ Baník Líně – oddíl kopané
DATUM			

BANÍK LÍNĚ „A“

DATUM

22. 08.
29. 08.
05. 09.
12. 09.
20. 09.
26. 09.
03. 10.
10. 10.
17. 10.
25. 10.
31. 10.
07. 11.
14. 11.

Sulkov – Líně
Líně – Manětín
Křelovice – Líně
Líně – Tlučná
Horní Bříza – Líně
Líně – Všeruby
Zbůch – Líně
Mladotice – Líně
Líně – Trnová
Kaznějov – Líně
Líně – Kožlany
Nýřany – Líně
Líně – Dolní Bělá

06. 09. 15°° NE
13. 09. 15⁰⁰ NE
20. 09. 15⁰⁰ NE
27. 09. 15°° NE
03. 10. 12°° SO
11. 10. 15°° NE
17. 10. 11³⁰ SO
25. 10. 14³⁰ NE
01. 11. 			

Líně B – Blatnice B
Líně B – Přehýšov
Sulkov B – Líně B
Líně B – Kozolupy
Tlučná – Líně B
Líně B – Nýřany
Zbůch B – Líně B
Líně B – Pernarec
VOLNO

DATUM			
03. 09. 17⁰⁰ ČT
12. 09. 10⁰⁰ SO
19. 09. 10⁰⁰ SO
27. 09. 10⁰⁰ NE
03. 10. 10⁰⁰ SO
09. 10. 16⁰⁰ PA
17. 10. 10⁰⁰ SO
19. 10. 15³⁰ PO
31. 10. 10⁰⁰ SO

BANÍK LÍNĚ mladší žácí

DATUM			
05. 09. 10⁰⁰ SO
13. 09. 10⁰⁰ NE
18. 09. 16³⁰ PA
27. 09. 10⁰⁰ NE
03. 10. 10⁰⁰ SO
11. 10. 10⁰⁰ NE
16. 10. 15³⁰ PA
21. 10. 16³⁰ ST
25. 10. 10⁰⁰ NE

BANÍK LÍNĚ žáci – starší

1700
1700
17⁰⁰
16³°
16⁰⁰
15³⁰
15⁰⁰
15⁰⁰
14³⁰
14³⁰
14⁰⁰
14⁰⁰
13³⁰

SO
SO
SO
SO
NE
SO
SO
SO
SO
NE
SO
SO
SO

DATUM			
04. 09. 17⁰⁰ PA
11. 09.			
17. 09. 17⁰⁰ ČT
25. 09. 16³° PA
02. 10.			
09. 10. 16⁰⁰ PA
16. 10. 15³⁰ PA
23. 10. 15³⁰ PA
30. 10. 15⁰⁰ PA

BANÍK LÍNĚ přípravka ml.

DATUM			
04. 09. 17⁰⁰ PA
11. 09. 17⁰⁰ PA
17. 09. 17⁰⁰ ČT
25. 09. 16³° PA
02. 10. 16⁰⁰ PA
09. 10. 16°° PA
16. 10. 15³° PA
23. 10. 15³° PA
30. 10. 15⁰⁰ PA

BANÍK LÍNĚ přípravka st.

Kozolupy – Líně
VOLNO
Vejprnice – Líně
Blatnice – Líně
VOLNO
Zbůch – Líně
Líně – Třemošná
Nýřany – Líně
Líně – Tlučná

Vochov – Líně
Líně – Všeruby
Vejprnice – Líně
Blatnice – Líně
Líně – Ledce
Zbůch – Líně
Líně – Třemošná
Nýřany – Líně
Líně – Tlučná

		

BANÍK LÍNĚ „B“

Třemošná – Líně
Líně – Blatnice
Trnová – Líně
Kozolupy – Líně
Líně – Heřmanová Huť
Vochov – Líně
Líně – Horní Bříza
Ledce – Líně
Líně – Tlučná

Spálené Poříčí – Líně
Líně – Smíchov
Letná – Líně
Líně – Prazdroj
Černice – Líně
Líně – VS Plzeň
Litice – Líně
Lhota – Líně
Líně – Chrást

Chtěli bychom poděkovat Obecnímu úřadu v Líních za dotaci, díky které jsme mohly udělat zavlažování na obou fotbalových hřištích.
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Letos Baník Líně – fotbalový oddíl pořádal první ročník letního soustředění pro děti, které se uskutečnilo v Sušici. Přispěl
nám na něj Plzeňský kraj. Počasí nám přálo a děti si to užily. Zahráli jsme si tam i přátelské utkání s domácím klubem.

Každé úterý a čtvrtek v září pořádáme na fotbalovém hřišti nábory nových dětí. Přijďte se na nás podívat. Přijímáme děti
od pěti let.

Kavárna
Kavárna
Stará škola je nov
Stará škola je nová

Výborné poctivé zákusky a limonády, k
moravské
víno aa limonády,
k tomu dětský
Výborné poctivé
zákusky
káva,koutek.
Těšíme
na dětský
Vás od koutek.
září
moravské víno
a k se
tomu
Těšíme se na Vás od září



Milan Vágner

Kavárna
Kavárna
Stará
Stará škola
škola jeje nová
nová

Staročeská náves 3,
Vejprnice - pod kostelem
Staročeská náves 3,
pondělí
- čtvrtek 8-12 a 14-18
Výborné poctivé zákusky a limonády,Vejprnice
káva,
- pod kostelem
Výborné poctivé zákusky a limonády, káva,
pátek 8-12 a 14-18
8-12 a 14-20
moravské víno a k tomu dětský koutek.
pondělí - čtvrtek
moravské víno a k tomu dětský koutek.
sobota 8-12 a 14-20
14-20
Těšíme se na Vás od září
pátek
Těšíme se na Vás od září
neděle
14-18
sobota
14-20
neděle

14-18

Sledujte nás na FB

Sledujte nás na FB
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Staročeská náves 3,

Místní knihovna Líně – nejnovější tituly
DOSPĚLÍ

FISHEROVÁ, Kerry –
Žena, kterou jsem byla

KING, Stephen –
Řbitovzviřátek

FRASIEROVÁ, Anne –
Nejsem z ledu

CAREYOVÁ, Ella –
Dům na jezeře

KOUBKOVÁ, Zuzana –
Zázračný medailon

TŘEŠŤÍK, Michael –
Katka
SIMS, Gill –
Proč je mámě všechno u ...
ROBB, J. D. –
Nebezpečné známosti
LINKOVÁ, Charlotte –
Zmizení

Knihy pro děti a mládež:
ADAMEC, Radek –
Bacha na Raracha

KAPLANOVÁ, Dana, JANDOVÁ, Lucie –
Temné matky a jejich dcery

IMMERGUT, Debra Jo –
Zajatci
ROBERTSOVÁ, Nora –
Na hraně zákona
RYDER, Jess –
Bývalá manželka
HODGE, Sibel –
Za tebou
RODSKY, Eve –
Supermatky nemusí být šílené

KAPLANOVÁ, Dana, JANDOVÁ, Lucie –
První muž, který mě zradil, byl můj
otec
BLÁHA, Archibald –
Kuřbaba
NESVADBOVÁ, Barbara –
Iluze
RYTÍŘOVÁ, Helena –
Život byl pes
TŘEŠTÍKOVÁ, Radka –
Foukneš do pěny

KOTOVÁ, Marcela –
Kouzelná kniha babičky Jůlinky

PÁNEK, Jiří –
Devátá jizva
HESS, Annette –
Osvětimský proces
KRÁSOVÁ, Ema .–
Styky s Emou
HANUŠOVÁ, Jana –
Od oltáře do Santiaga, aneb,
Na svatební cestu pěšky
ŘEPKA, Tomáš –
Deník ze dna

FOUSEK, Josef –
Pusa na špacír
FOJTOVÁ, Věra –
Zbav nás od zlého
WURMOVÁ, Monika –
Hvězda nad arabským peklem
STEEL, Danielle –
V hlavní roli
WRIGHTOVÁ, S. K. –
Je to na tobě
KELKOVÁ, Lindsey –
Zbožňuju Havaj

MOYES, Jojo –
Schovej mě v dešti

DERIB –
Yakari a bílý bizon

DÁN, Dominik –
Nevíš dne, nevíš hodiny

LEBEDA, Jan –
Medovníček, Medulka a Medulínek

MAS, Victoria –
Bál šílených žen



AHNHEM, Stefan –
X způsobů smrti




JACOBSOVÁ, Anne –
Kavárna u Anděla
PAWLOWSKÁ, Halina –
Čmelák

Za místní knihovnu Líně:

SWMITH, Wilbur –
Král králů


Jaroslava Tomášová
knihovnice
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Plánované turistické akce KČT, odbor líně na 4. čtvrtletí 2020

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
10. 10. PŘES MONÍNEC DO SEDLČAN – pěší turistika
So
Turistická akce s podporou autobusu
Trasy: 12, 17, 23, 25, 30 km – mapy KČT: č. 39, 41* atlas SHOCART strana: 390, 343, 342
Odjezd busu: Zbůch, zastávka busu U školy a U šachty 5:50 * Líně 6:00 * Sulkov 6:05 *
Plzeň, Husova zast. MHD u ČNB 6:25 * Plzeň Slovany (konečná tram. č. 1, zastávka MHD) 6:35 hod.
Předpokládaný příjezd do Plzně (bez záruky): 18:30 hod.
Starty tras: 30 km: Libenice * 25 km: Moninec (dolní st. Lanovky) * 23 km: Monínec
(horní stanice lanovky, doprava lanovkou cca 1, 5 hod. čekání, dle informací 05/19, 10. 10. 2020 by měl
být poslední den provozu) * 17 km: Kvasejovice * 12 km Jesenice
Cíl: vše Sedlčany náměstí
Zajímavosti na trase: příroda okolí Monínce, zřícenina hradu Zvěřinec, hradiště Pačíska, městys Sedlčany
Přihlášky do 2. 10. 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
31. 10. ČESKÝM KRASEM DO SV. JANA POD SKALOU– pěší turistika
So
Turistická akce s podporou autobusu
Trasy: 10, 16, 18, 23, 25, 30 km – mapy KČT: č. 36 * atlas SHOCART strana: 246
Odjezd busu: Zbůch, zastávka busu U školy a U šachty 6:50 * Líně 7:00 * Sulkov 7:05 *
Plzeň, Husova zast. MHD u ČNB 7:15 * Plzeň Doubravka – u Pietasu (zastávka MHD) 7:25 hod.
Předpokládaný příjezd do Plzně (bez záruky): 18:40 hod.
Starty tras: vše Tetín – Fresh restaurant
Cíl: 16, 18 km: Svatý Jan pod Skalou, klášter * 23, 25, 30 km: Beroun, Berounský medvěd
Trasa s podporou autobusu: 10 km: Okruh po Tetínských skalách, převoz autobusem do Sv. Jana,
druhý okruh v okolí po zajímavostech.
Pivovar Berounský medvěd: Pro kratší trasy (10, 16, 18 km) zajištěn převoz do pivovaru
Berounský Medvěd, Zde rezervován salonek na závěr sezóny turistických autobusových výletů.
Zajímavosti na trase: Okolí Tetína (vyhlídky, zřícenina bájného hradu Tetín) * Svatý Jan pod skalou
(klášter, pramen, skála, Savojovy lomy skanzen)
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Přihlášky do 23. 10. 2020 * Cena za dopravu: 230 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč
(děti a studenti do 26 let 50% sleva: 115 Kč + nečlen odboru startovné 20 Kč)
Informace a přihlášky: Petr Vlček, mobil: 737 083 120 * e–mail: fpevlk@seznam. cz

PROSINEC
19. 12. PŘEDVÁNOČNÍ POCHOD
So
39. ročník turistického pochodu Klubu českých turistů, odbor Líně
Trasy: 9, 12, 13, 23 km – mapy KČT: č. 31
Starty: trasa 9 a13 km: Líně, Obecní dům 9:00 – 10:30 hod.
trasa 12 km: Zbůch, restaurace V Cihelně 8:30 – 11:00 hod.
trasa 23 km: Zbůch, restaurace V Cihelně 8:30 – 10:00 hod.
Cíl: Zbůch, restaurace V Cihelně od 11:00 do 16:00 hod. , průchozí cíl pro trasu 13km do Líní
(cíl v Líních nebude obsazen)
Informace: Karel Lukáš mobil 732 484 976, e–mail: kctline@seznam. cz; Miroslava Helclová,
mobil 605 221 810, e–mail: miroslava. helclova@email. cz ; web: http://kctline. euweb. cz

Tradičně netradiční loučení se školním rokem naší mateřinky
Je konec školního roku a prázdniny zaklepaly i na dveře naší mateřské školy.
I když byl tento školní rok podivný, na
dva měsíce nás rozloučil, ochudil nás o
besídky dětí a hlavně o slavnostní vyřazení předškoláčků z mateřské školy.
Ale učitelky to nevzdaly. Telefonicky
jsme se spojili s rodiči předškoláků a
pozvali jsme děti na krátkou slavnost,
abychom předali dárky od sponzorů
Obecního úřadu a ZŠ Líně.
Děti dostaly krásnou pohádkovou

knihu pro první čtení a batůžek se
jménem, který se bude hodit na výlety nebo sportování. A pro ostatní děti
na školní zahradu budou velké boxy
na uložení hraček.
Předškoláci třídy Veverek přišli k naší
velké radosti úplně všichni. Rozdali jsme dárečky, společně se vyfotili,
poseděli u svačinky a hodinka uběhla
opravdu rychle. A pak už jen loučení,
trochu slziček, srdíčka trochu víc bušila.
Milí budoucí prvňáčci, přejeme Vám
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krásný život plný osobních úspěchů,
a i když přijde nějaký ten nezdar, vždy
budou okolo Vás lidé, kteří Vám pomohou, rodina, přátelé.
Mějte se rádi a ať se Vám daří!
Za mateřskou školu





tř. učitelky Myšek
tř. učitelky Zajíčků
tř. učitelky Ježků
tř. učitelky Veverek

Zprávy ze Šachového klubu Líně
Přepište dějiny!
Pandemie Covid-19 zastavila v polovině března nejen zápolení za šachovnicemi, ale v podstatě veškeré
sportovní, kulturní a společenské dění.
S postupným uvolňováním preventivních opatření bylo rozhodnuto také
o tom, že se budou dohrávat dlouhodobé soutěže dospělých. Přestože
jsme se trochu obávali, že nebezpečí
zcela nepominulo, už nás svrběli prsty, pauza byla opravdu dlouhá. A my
navíc měli skvěle rozehranou 1. ligu,
v podstatě již nakročeno mezi absolutní českou elitu do Extraligy. Dohrávku
jsme zvládli a nyní se již připravujeme
na historicky první sezónu v Extralize.
Jedná se o mimořádný úspěch nejen
pro náš šachový klub, ale i pro Líně
jako takové. Nepamatuji se, že by se
někdy v Líních hrála nejvyšší celostátní
soutěž v jakémkoli jiném sportu. Byť
šachy nemohou soupeřit v počtu fanoušků s fotbalem či hokejem, Extraliga má svůj prostor i na obrazovkách
České televize a v dalších médiích.
To už není zájmová činnost, ale profesionální sport. V extralize účinkuje
kompletní česká špička v čele s Davidem Navarou či Viktorem Lázničkou
a řada zvučných jmen ze zahraničí.
Barvy týmu INGEM – ŠK Líně bude hájit mj. český reprezentant Jiří Štoček,
předseda Šachového svazu ČR Martin
Petr, česká reprezentantka Kristýna
Petrová či legenda československého
šachu Vlastimil Hort. Účast v extralize

Tábor Lubenec – hra Banditi (foto: ŠK Líně)
samozřejmě něco stojí, proto kromě
posilování týmu a vylepšování materiálního vybavení, je třeba myslet také
na finanční krytí. Vedle podpory Obce
Líně oslovujeme proto i touto cestou
potenciální partnery ve svém okolí,
zda chtějí být u toho s námi. Věříme, že
budou líňští a sulkovští na „své“ šachisty hrdí a budou jim fandit, aby si příslušnost mezi elitou udrželi i pro další
sezóny. Zájemci mohou vidět líňské
borce v akci při domácím dvojzápase
s týmy Frýdku-Místku 21.-22.11.2020
a pak 23.-24.01.2021, kdy se v Obecním domě představí GASCO Pardubice
a Slavia Kroměříž.

Tábor Lubenec – simultánka (foto: ŠK Líně)

Zlato z KP družstev starších žáků
Jakoby si mladí hráči ŠK Líně vzali příklad ze svých dospělých klubových
kolegů. Na krajském přeboru družstev
straších žáků v Klatovech si poradili se
všemi protivníky, i když s domácím týmem to bylo opravdu těsné, a s plným
bodovým ziskem získali nejen zlaté
medaile, ale vybojovali si také právo
účasti v 1 lize mládeže pro nadcházející sezónu. V Líních se tak bude hrát
nejen Extraliga dospělých, ale po 10
letech také 1. liga mládeže! O postup
se zasloužil tým ve složení: 1. Petr Flajšman (4,5 bodu/7 partií), 2. Vítek Vilímek
(7/7), 3. Kuba Valdman (6/7), 4. Ondra

Tábor Lubenec – foukaná (foto: ŠK Líně)
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Tábor Lubenec – stezka odvahy (foto: ŠK Líně)

Chmelík (5,5/7), 5. Adélka Janoušková
(7/7), 6. David Novák (5/7).
Krajský přebor mládeže
a mateřských škol
Protože termínový kalendář pandemie rozmetala na kusy, snažili jsme se
odehrát některé turnaje ještě v létě, na
podzim byly totiž přeloženy některé
republikové soutěže a těžko bychom
hledali volný termín. Proto netradičně první prázdninový víkend proběhl
Krajský přebor mládeže a MŠ, jehož
pořadatelství se již tradičně ujal ŠK
Líně. Účast byla sice slabší nejen díky
prázdninám a obavám z možné nákazy, ale také z důvodu kolize se soustředěním (scoutingem) největších talentů v Českých Budějovicích. Pořadatelé
prováděli všechna nařízení, vydaná Ministerstvem zdravotnictví i ŠSČR. Hráči
po dohrání partií neprodleně opouštěli hrací sál, šachový materiál byl po
každém kole dezinfikován a dezinfekce byla k dispozici jak v hracím sále,
tak u vstupu a na toaletách. I přesto si
cestu do radobyčické sokolovny našlo
téměř 60 mladých šachistů z celého
Plzeňského kraje. Medailový zisk hráčů
ŠK Líně byl tentokrát poněkud skromnější, zlato vybojovala Eliška Janoušková v kategorii D10 a stříbro Jakub
Valdman v kategorii H16.
Šachový tábor v Lubenci
V průběhu července jsme s napětím
sledovali epidemiologickou situaci
a doufali, že se tradiční letní šachový
tábor v Lubenci uskuteční. Nakonec to
vyšlo a společně se zkušenou partou
vedoucích a trenérů se vydalo vstříc
prázdninovým dobrodružstvím nejen
za šachovnicí více než 60 táborníků.
I zde jsme museli dodržovat jistá pre-

Tábor Lubenec – turnaj (foto: ŠK Líně)

ventivní opatření, proto jsme se letos
nechodili koupat do nedalekého rybníka, ani jsme si nezašli do města na
zmrzlinu. I tak jsme si pobyt v Lubenci
užili. Vedle pravidelných dopoledních
tréninků si účastníci poměřili své síly
v netradičním sportovním desetiboji,
utkali se ve foukané, pexesu či piškvorkách, absolvovali stezku odvahy
setmělým lesem, zpívaliu táboráku
a tančili na diskotéce. A co je nejdůležitější, všichni jsme se domů vrátili
zdraví!
Open Letní Praha
Přestože strach z neznámé nemoci
stále přetrvává, asi jsme se s ním už
trochu naučili žít a pochopili, že pokud
se budeme chovat ohleduplně k sobě
i ostatním, lze se vrátit k jakémusi „normálu“. V tomto duchu se uskutečnil
Open Letní Praha, který si připsal rekordní účast (280 hráčů), i když z řady

zemí zájemci o účast přicestovat nemohli. Hráče z Ruska a Indie nahradili Němci, Francouzi nebo Holanďani,
také českých hráčů bylo více než v jiných letech. Inu, nabídka turnajů byla
omezená a Česko je jednou z mála
zemí, kde se šachy hrají. V danou chvíli
byl pražský turnaj největší šachovou
akcí na světě. Turnaj ovládla ziskem 8
bodů z 9 partií nová líňská akvizice,
Martin Petr. Na 13. místě se umístila
další líňská posila, Petr Neuman.
Mistrovství Evropské unie mládeže
Mistrovství EU zůstalo po zrušení MS
a ME jedinou příležitostí, jak se porovnat s mezinárodní konkurencí. V Koutech nad Desnou proběhlo od 13. do
22. srpna také za účasti 5 šachistů ŠK
Líně. Největších úspěchů dosáhla děvčata, Adélka Janoušková zvítězila v kategorii dívek do 12 let, její mladší sestra
Eliška vybojovala bronz mezi dívkami
osmiletými. Z chlapců si nejlépe vedl

Open Letní Praha – vítěz turnaje Martin Petr (foto: https://www.facebook.com/czechtourcz)
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MEu – Adélka Janoušková
(foto: https://sachysvetla.rajce.idnes.cz/EUYCC_2020)

Fanda Škutil, který získal 50 % bodů
(4,5 z 9 partií) v kategorii U12 a skončil
na slušném 14. místě. Pobytové náklady jsme účastníkům uhradili také díky
dotaci od MŠMT.
Mistrovství ČR mužů
Na konci srpna se v Plzni po více než
100 letech uskutečnilo MČR mužů
v šachu. V prostorách Plzeňského
Prazdroje se sešla téměř kompletní
česká špička, v čele s Davidem Navarou a Viktorem Lázničkou. Barvy ŠK
Líně hájil Jirka Štoček a do posledního kola bojoval o medaili. Nakonec
z toho byla nepopulární brambora,
ale i tak je to více než dobrý výsledek.
Bohužel i zde panovala přísná opatření a divákům nebyl přístup do hracího
sálu umožněn. Mohli však sledovat
všechny partie z mistrovství prostřednictvím online přenosu nebo sledovat
komentáře Martina Petra na streamu.
Dalšími líňskými hráči, kteří se mistrovství účastnili, byli Petr Folk, Honza
Ježek a Radek Turner. Ti se však v silné konkurenci neprosadili. Součástí
šachového festivalu byl i doprovodný
Open, v němž zazářila hvězda Vítka Vi-

MEu – Eliška Janušková
(foto: https://sachysvetla.rajce.idnes.cz/EUYCC_2020)

límka. Po celý turnaj se držel v popředí celkového pořadí, ovšem porážka
v posledním kole se zkušeným Miroslavem Palkem znamenala pád na 10
příčku. I tak lze hovořit o velkém Vítkově úspěchu. Vždyť dokázal přehrát
mnohem silnější hráče a do žebříčku
ELO si připsal více než 130 bodů, gratulujeme!

Šachový kroužek v Obecním domě
Se začátkem nového školního roku se
opět rozběhne šachový kroužek v Obecním domě. Už dávno neplatí, že je určen
pouze dětem a mládeži. Přijít si zahrát
může opravdu každý, rádi jej mezi sebou
přivítáme. Budeme se od října scházet
každý čtvrtek od 16:00 do 17:30.

Milan Jenč

MČR mužů Plzeň – Jiří Štoček (foto: https://www.sachovyfestivalplzen.cz/)
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