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Zimní počasí přineslo problémy
Letošní zima skutečně dostála svému jménu a jak už to tak bývá, některé
z nás potěšila, jiné méně. Mezi ty druhé
zcela určitě patří řidiči nebo pracovníci
zajišťující zimní údržbu.
Překvapivý a náhlý byl nástup zimního počasí na začátku prosince. Zejména soustavné sněžení, následované
mrazy, výrazným způsobem přispělo
k problémům v dopravě a omezilo pohyb chodců na ulicích a veřejných prostranstvích. Sněhová nadílka na Plzeňsku tentokrát patřila k největším v celé
republice.
Pracovníci zimní údržby obce mnohdy pracovali na hranici svých možností.
Řadu nocí strávili protahováním komunikací, v ranních hodinách se pak snažili zprůchodnit alespoň nejdůležitější
chodníky. S odklízením velkého množství sněhu na nejkritičtějších místech,
zejména křižovatkách, pomohly i stavební firmy, které měly v obci k dispozici potřebnou techniku.
Přestože i letos byly občas slyšet negativní připomínky na zimní údržbu, objevilo se poměrně dost hlasů
pochvalných, které opravdu potěšily. Jsem přesvědčen, že obec v rámci
svých finančních, technických i personálních možností udělala maximum.
To neznamená, že se neobjevily některé nedostatky, z kterých by bylo
dobré se do budoucna poučit. Rozhodující ovšem je, že de dařilo udržet všechny potřebné komunikace ve
stavu, který umožňoval příjezd vozidel záchranné služby, hasičů nebo vozidel svážejících odpad. Nikdo nezůstal odříznut, snad každý se, byť někdy
obtížněji, dostal tam, kam potřeboval.
Rád bych touto cestou pracovníkům

i firmám zajišťujícím zimní údržbu poděkoval.
Další poděkování musím vyslovit všem
občanům naší obce, kteří nelenili,
a přestože byli sdělovacími prostředky náležitě poučeni o tom, že za úklid
chodníků před svými domy nenesou
odpovědnost, vzali do rukou hrablo či
lopatu a s odklízením sněhu pomohli.
Takoví lidé se našli mezi majiteli rodinných domů v Líních i na Sulkově i mezi
těmi, kdo bydlí v bytových domech
na sídlišti. Je proto třeba jim nahlas
říci: Vaše obětavost je, zvláště v dnešní
uspěchané době, hodna uznání!
V polovině ledna ukázala zima svoji další tvář. Náhlé oteplení způsobilo prudké tání velkého množství sněhu a hned se to projevilo na zvýšení

Hromada sněhu u kapličky na líňské návsi
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hladin vodních toků v celém Plzeňském kraji. Také v Líních byl důvod
k obavám. Zvláště Zálužský potok vyvolal v myslích některých našich spoluobčanů vzpomínky na povodně z let
2002 a 2003. Nejhůře bylo ve čtvrtek
13. ledna, kdy hladina potoka rychle
stoupala – za 3 hodiny až o 1 m, naštěstí se však toto stoupání zastavilo včas. Kromě několika zahrádek, které potok zaplavil, k větším škodám nedošlo. Do domů a garáží se voda z potoka nedostala, nejsou hlášeny žádné kontaminované studny. Rychlé tání
způsobilo potíže nejen těm, kdo bydlí
u potoků. Voda tekla doslova odevšad
– z polí, z trávníků, z cest.
V souvislosti s hrozící povodní ještě jedno poděkování – do třetice. Tentokrát

patří zásahové jednotce místních hasičů. Líňští hasiči drželi 13. ledna a v noci
na 14. ledna pohotovost. Kontrolovali výši hladiny, byli připraveni k odstraňování případných překážek v korytě
potoků. Mnoho toho nenaspali. Žádné většího zásahu nakonec nebylo potřeba, hasiči přesto nezaháleli. Důvodem bylo několik požadavků na čer-

pání vody ze sklepů, například ze sklepa místní sokolovny. Znovu jsme si tak
dobře uvědomili, jak je pro obec dobré mít kvalitně vybavenou jednotku
ochotných hasičů, která v případě řady
rozličných nebezpečí dokáže účinně
pomoci.
Jaro už klepe na dveře a na zimu po
pár týdnech zapomeneme. Nezna-

mená to ovšem, že nás počasí nepřekvapí něčím jiným. Vždyť právě jarní
a letní měsíce jsou v posledních letech obdobím řady přívalových lijáků, bouří a krupobití. Přejme si, aby
jich letos bylo méně a aby nezpůsobily velké škody.
Michal Gotthart, starosta

Místní hasiči odstraňují rampouchy ze střechy zdravotního střediska Rozvodněný Zálužský potok v zahrádkářské osadě Ídl (13. 1. 2011)

O lávku u návesního rybníka se již voda zarážela (13. 1. 2011)

Jen dvacet centimetrů chybělo k zaplavení dvorů a zahrad
některých domů (13. 1. 2011)

Také Luční potok se naplnil – nejvíce to bylo znát poblíž stadionu Nová lávka u Sulkova zvládá velkou vodu mnohem lépe než její
Baníku Líně (13. 1. 2011)
předchůdkyně (13. 1. 2011)
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Kaleidoskop informací
Letošní zima byla náročná. Zejména prosincová sněhová nadílka přidělala mnoho starostí pracovníkům zimní údržby, kteří jen s velkým vypětím
sil zajišťovali protažení komunikací
a úklid nejfrekventovanějších chodníků. Pomoc s úklidem sněhu z významných křižovatek poskytly také některé
stavební firmy. Na snímku bagr odklízí
hromady zmrzlého sněhu z vjezdu do
Tlučenské ulice.

Hasiči si techniku opraví sami. Členové zásahové jednotky SDH Líně se
pod vedením velitele Romana Vágnera sami pustili do rozsáhlých oprav
hasičských vozidel. Opraveny budou
vozy Tatra i AVIA. Obdivuhodná je odvaha i preciznost práce. Hasičům je
potřeba vyslovit uznání a poděkování.

Velká voda zahrozila po prudkém
tání sněhu 13. ledna. Hladina Zálužského potoka se během tří hodin
zvedla o více než 1 m. Zaplaveny byly
některé zahrádky a louky. Do domů
a garáží se voda nedostala, nebyl hlášen ani žádný případ kontaminované
studny. Pohotovost v noci ze 13. na 14.
ledna držela zásahová jednotka místních hasičů.

/3/

Práce na posílení přepadu odlehčovací komory veřejné kanalizace započaly na Sulkově. Tuto skutečnost ocení zejména obyvatelé ulic
Na Výsluní a Na Perkách, kterým obrovské množství vody ze stále častějších přívalových dešťů přidělávalo velké starosti.

Rekonstrukce kanalizace v ulici V Zahrádkách se blíží ke konci.
Právě v těchto dnech byla dokončena
výměna posledního úseku kanalizačního potrubí. Celkové náklady stavby
činí 880 tis. Kč. S potěšením lze konstatovat, že celý Sulkov má již kanalizaci plně vyhovující současným předpisům.

Zcela dokončena byla také výstavba nové kanalizace v bývalé hornické kolonii v Líních. Během letošního ledna došlo k připojení všech
zbývajících obytných domů. Celkové
náklady na novou kanalizaci v kolonii v letech 2010 – 2011 dosáhly výše
670 tis. Kč.
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Na sklonku loňského roku bylo zahájeno budování inženýrských sítí
do lokality Na Podkově. Dokončena
byla výstavba nového kanalizační stoky,
prodloužen byl vodovodní řad. Celkové
náklady stavby dosáhly výše 1,3 mil. Kč.
Za nejnáročnější krok je možno považovat protlak kanalizačního řadu pod
Dobřanskou ulicí (na snímku). V letošním roce se počítá se zavedením plynu.

Koncem prosince se poprvé rozsvítilo nové veřejné osvětlení v Hornické ulici. Investorem projektu byla
společnost ČEZ Energerické služby a.s.
V současné době je ve fázi intenzivní
přípravy projekt na kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení v jižní části
obce (včetně sídliště).

Informace o hospodaření obce
Hospodaření obce v roce 2010 skončilo přebytkem ve výši 2,24 mil. Kč. Bylo
dosaženo příjmů ve výši 34,99 mil. Kč,
výdaje činily 32,75 mil Kč. Na příjmech
nejvíce podílel výtěžek z daní (celkem
16,73 mil. Kč), z prodeje nemovitostí
(6,63 mil. Kč) a dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje a z rozpočtů
okolních obcí (4,57 mil. Kč).
Pokud jde o výdaje, nejvíce finančních prostředků bylo vynaloženo na
projekty v oblasti odvádění a čištění

odpadních vod (7,20 mil. – Kč), na rekonstrukce, opravy a údržbu komunikací (5,19 mil. Kč), na péči o vzhled
obce a veřejnou zeleň (2,37 mil. Kč)
na zajištění chodu základní a mateřské školy (2,09 mil. Kč), na dokončení
výstavby víceúčelového sportoviště a dětského hřiště na sídlišti (1,72
mil. Kč), na požární ochranu (1,08
mil. Kč).
Rozpočet na rok 2011 schválilo zastupitelstvo obce v prosinci 2010.
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Rozpočet počítá s příjmy ve výši
27,08 mil. Kč, stejná je i výše plánovaných výdajů a financování. Nejvíce
prostředků je vyhrazeno na výstavbu a opravy technické infrastruktury
– kanalizace, voda, plyn (7,23 mil. Kč),
na rekonstrukci, opravy a údržbu komunikací (1,39 mil. Kč), na školství
(2,20 mil. Kč), na péči o vzhled obce
a veřejnou zeleň (2,10 mil. Kč) nebo
na zajištění provozu sběrného dvora
(1 mil. Kč).

Bilancujeme i slavíme
Konec roku nás vede k zamyšlení, co
se nám v uplynulém období podařilo realizovat a co naplánujeme na
příští rok. Každá organizace provádí
bilanci své práce na výroční členské
schůzi. Ta naše se konala v restauraci na Spartě 31. 1. 2011. Bylo potěšující, že naše předsedkyně, paní Marie Brandnerová, s námi oslavila své
kulaté životní jubileum. Zaslouží si
náš obdiv i uznání. Má stále dobré
nápady, neopouští ji elán a energie.
Obětavě připravuje pro organizaci program na celý rok. Pochopitelně by vše sama nezvládla, má k ruce
spolehlivé a ochotné pomocníky ve
členkách výboru. Jsou sehraný tým.
Věnují svůj volný čas přípravě akcí.
A že jich není málo, o tom svědčí celoroční plán práce.
Podle slov předsedy obecního úřadu, který se schůze zúčastnil, patří Svaz důchodců Sulkov-Líně k nejaktivnějším organizacím v obci. A to
je milá pochvala i uznání, které potěší i zavazuje. Dokladem toho, že seniorky nezahálejí, je fakt, že nadšený ochotnický soubor již připravu-

je program pro přátele v Křimicích
a pásmo pro děti v MŠ a na I.stupni ZŠ.
Přejme si, ať si organizace udrží své
dobré jméno a dokáže uspokojovat
zájmy svých členů. Děkujeme naší
předsedkyni, celému výboru i všem,

kteří se aktivně zapojili. Náš dík patří i dětem ze ZŠ Líně, které zpestřily
svým vystoupením naši schůzi, i paní
učitelce M. Řehákové, která vystoupení připravila.
Milena Bulínová,
Svaz důchodců Sulkov-Líně

Čištění odpadních vod je významnou prioritou
Během uplynulých dvou let prošla významnými úpravami líňská čistírna odpadních vod (ČOV). S celkovými náklady ve výši 10 mil. Kč se tyto úpravy řadí
k nejvýznamnějším investičním počinům v obci v uplynulém období. Jelikož této akci nebyla dosud věnována
přílišná publicita, je vhodné si o ní říci
něco bližšího.
ČOV Líně byla spolu s navazující kanalizací uvedena do provozu v lednu 2001
a obci se tak již před 10 lety podařilo
splnit přísné podmínky české i evropské legislativy na úseku čištění odpadních vod. Od té doby došlo v této oblasti ještě k mnoha dalším krokům. Byly
prodlouženy kanalizační řady, připojila
se část obce Zbůch a poté také obec
Nová Ves.
V letech 2006 – 2007 byl realizován
dlouho připravovaný Program odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy, zjednodušeně nazývaný „Čistá Radbuza“. V rámci tohoto
programu byla vybudována zcela nová

kanalizace ve většině sulkovských ulic
a celý Sulkov se prostřednictvím čerpací stanice splaškových vod a navazujícího tlakového potrubí podařilo připojit na líňskou čistírnu. K růstu množství odváděných odpadních přispělo
také dokončení nové kanalizace v sousedním Zbůchu. Došlo tak k významnému snížení volné kapacity ČOV, což se
mohlo stát omezujícím faktorem dalšího rozvoje všech napojených obcí. Objevila se reálná hrozba, že nebude možné ke kanalizační síti připojovat žádné
další objekty.
Zastupitelstva všech tří obcí se k problému postavila velmi odpovědně
a schválila uzavření Smlouvy o zajištění navýšení kapacity ČOV Líně.
Smlouvu poté v dubnu 2009 na společném jednání podepsali starostové Líní, Zbůchu a Nové Vsi. Byl dojednán rozsah potřebných úprav a také
způsob finančního krytí nákladů. Podle smlouvy obec Líně hradí 49,75 %,
obec Zbůch 33,50 % a obec Nová Ves
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16,75 % celkových nákladů. Podílu na
nákladech odpovídá celkový počet
ekvivalentních obyvatel, které bude
možné v jednotlivých obcích na veřejný kanalizační systém nově připojit:
v Líních 499, ve Zbůchu 336 a v Nové
vsi 168.
První část úprav, zahrnující úpravy
technologie, proběhla ve druhé polovině roku 2009. Došlo mj. k výměně
splaškových čerpadel, ke změně rozdělení předčištěných vod a ke změně zajištění aktivace, zvýšila se účinnost odstraňování fosforu.
Druhá část úprav se uskutečnila v roce
2010. Jejím předmětem bylo zkvalitnění kalového hospodářství a úpravy
dešťové zdrže. Za hlavní krok je bezesporu třeba považovat instalaci šnekového lisu na kaly. Transport kalu je
prováděn pomalými otáčkami šneku,
který kal zároveň stlačuje a odvodňuje. Pomalé otáčky a způsob provedení zaručují dlouhou životnost zařízení. Provozní náklady šnekového lisu

by měly být výrazně nižší než u daleko častěji využívaných odstředivek.
Součástí nového strojního vybavení
pro odvodnění kalu je mnoho, k nejvýznamnějším je možno zařadit například rozvaděč vystrojený automatem
s dotykovou obrazovkou, kruhovou
reakční nádobu nebo automatizovanou stanici pro přípravu a dávkování
roztoku flokulantu. Změnami prošlo
ovládání dešťové zdrže.
Kromě hlavního cíle, tj. navýšení celkové kapacity, se v rámci úprav podařilo provést modernizaci ČOV tak, aby
její provoz vyhovoval současným předpisům platným pro čištění odpadních
vod. Za dosažený výsledek je třeba poděkovat nejen dodavatelům a provo-

zovateli ČOV, ale také představitelům
dalších napojených obcí, kteří realizaci úprav svým odpovědným přístupem
umožnili.
Obec se ovšem v současné době na
úseku čištění odpadních vod nezabývá pouze problematikou ČOV. Postupně jsou realizovány též projekty rozvoje sítě veřejné kanalizace. V Líních
byla začátkem letošního roku dokončena výstavba nového kanalizačního řadu pro bývalou hornickou kolonii. Nový řad byl také přiveden do lokality Na Podkově, kde umožní výstavbu nových objektů bydlení. Na Sulkově se ke svému konci blíží výměna důležitého páteřního kanalizačního řadu
v ulici V Zahrádkách. Rozběhly se prá-

ce na posílení přepadu odlehčovací komory u Čerpací stanice splaškových vod Sulkov. Tuto úpravu si vyžádaly problémy s obrovským množství
vody, které se do jednotné kanalizace
naráz dostává při stále častějších přívalových deštích.
Z výše uvedeného vyplývá, že obec
Líně skutečně považuje řešení problematiky čištění odpadních vod za jednu
ze svých významných priorit. Jisté je,
že tomu tak musí být i nadále. Jde nejen o zlepšení životního prostředí, ale
také o zkvalitnění podmínek pro bydlení v obci.
Michal Gotthart
starosta

Nová lávka pro obsluhu čistírny

Samočisticí sonda

Šnekový lis na kaly

Automatizovaná stanice pro přípravu a dávkování roztoku flokulantu
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Z činnosti Odboru Klubu českých turistů TJ Baník Líně v roce 2010
Dne 22. 1. 2011 se odbor sešel na bilancující Členské schůzi odboru, na které
zhodnotil svoji velmi bohatou a rozmanitou činnost za rok 2010. Toto dění je
vzorně vedeno v kronice odboru kronikářem p. Jiřím Horským. Členské schůze se zúčastnilo 28 členů ze 40 pozvaných a 2 hosté a to příznivci odboru
p. Čáslavová Vlasta a Roth Zdeněk. Za
TJ Baník Líně byla přítomna hospodářka TJ p. Marie Hašová.
V roce 2010 stál v čele odboru 9členný výbor ve složení: předseda – Karel
Lukáš, místopředseda – ing.Jozef Babka, jednatel – František Brabec, pokladní – Marie Hašová, kronikář – Jiří Horský
a další 4 členové výboru Bohumila Pechová, Alena Šedivá, Petr Brabec a Václav Straka.
V současné době, na začátku roku 2011
odbor sdružuje 60 členů, kteří mají zájem o pohyb v přírodě, sportovní výkony a poznávací činnost přírodních, kulturních a historických zajimavostí.
Členové našeho odboru se v roce 2010
zúčastnili celkem 99 turistických akcí.
Z tohoto počtu bylo 88 akcí pěší turistiky, kde nachodili 21 126 km, 7 členů
se zúčastnilo 7 akcí cykloturistiky a ujeli na kolech 7 074 km za 24 dní a na 5
akcí lyžařské turistiky 7 členů naběhalo na běžkách 1 334 km během 12 dnů.
Celkem různými přesunovými prostředky naši členové zdolali 29 584 km.
V roce 2010 jsme uspořádali 3 turistické akce v obci, kterých se zúčastnilo 367 účastníků, 1 akci mimo obec se
starty ve Stříbře, Pňovanech, Plešnicích
a Tlučné s účastí 142 zájemců. Celkem
se těchto uvedených akcí zúčastnilo
509 zájemců. Dále jsme uspořádali 11
autobusových zájezdů na námi připravené akce pěší turistiky, kterých se zú-

častnilo 563 zájemců, z toho bylo 256
členů našeho odboru KČT. Zájezdy vybral, připravil a vedl je p. František Brabec za přispění p. Petra Brabce a manželů Horských.
V cykloturistice jsme připravili 7 cykloakcí, z toho byly 3 akce vícedenní. Tyto
akce pro kolaře organizačně připravil
a vedl člen Václav Straka.
Dále odbor připravil 1 akci lyžařské turistiky v Jilemnici – „Silvestr v Krkonoších“ a to na přelomu roku
2010 a 2011. Zúčastnilo se ji 25 zájemců, z toho 5 členů z našeho odboru.
Akci připravila a vedla členka odboru
Ludmila Melicharová.
Ve veřejné a společenské činnosti se
náš odbor prezentoval spolupořadatelstvím „Dětského maškarního discoreje“, který se konal v místní Sokolovně 6.
března 2010 pod vedením členek odboru při spolupráci s oddílem Letního
biatlonu TJ Baníku Líně, kterého se zúčastnilo na 150 zájemců, z toho bylo 80
masek. Dále jsme společně s oddílem
Letního biatlonu TJ Baník Líně uspořádali „Dětský den k MDD“, který se konal
5. června na místní plovárně při účasti 250 zájemců, 19. června jsme oddílu
Letního biatlonu vypomohli při pořádání „Oblastního kola letního biatlonu“
a 27. října jsme pomohli při organizování „Lampionového průvodu v obci“.
O organizaci a výpomoc při těchto 4
akcí se zasloužili členky a členové odboru p. Marie Hašová, Helena Svobodová, Olga Protivínská, Jindra Kašparová,
František Brabec, Petr Brabec, Vladimír
Nový st a příznivci odboru Ludmila Dudíková, Václav Hrdlička, Jaroslav Smítka
a Roman Šedivý.
Ve značkařské činnosti značkaři odboru ing. Jozef Babka, Karel Lukáš, Jiří Hor-

ský a spolu s nimi členka odboru Alena Šedivá provedli obnovu turistického
značení na turistických pěších trasách
v délce 16 km a odpracovali 55 hodin.
Na cyklotrasách v délce 99 km provedl revizi tras instruktor značení p. Václav Straka a odpracoval celkem 37 hodin. Celkem při této činnosti bylo odpracováno 92 hodin.
Ve sportovním plnění turistických
soutěží splnil v tomto roce náš člen
Petr Brabec „Diamantový výkonnostní odznak pěší turistiky“ za absolvování 20 000 km a stal se po Václavu Strakovi a Františku Brabcovi třetím členem odboru, který tento odznak splnil.
Dále bylo splněno 19 Oblastních turistických odznaků a Tématických turistických odznaků a 25 odznaků Jarní kilometry. Nejvíce těchto odznaků a to 16
splnil p. Václav Straka.
Dále byli během jednání Výroční členské schůze vyhodnoceni nejlepší sportovci a bylo poblahopřáno jubilantům
odboru. Byl odsouhlasen Plán činnosti a finanční rozpočet odboru pro rok
2011, což bylo shrnuto v Usnesení VČS
odboru.

družinářka, hned začali vyrábět. Několik dětí vyrábělo zasněžené domečky.
Vznikl také „nekonečný vánoční řetěz“
z barevných papírů, knihovnu nyní
zdobí i nádherní andílci, přáníčka s vánočními stromečky a sněhové vločky.
Dětem šla práce od ruky a bylo vidět,
že je vytváření baví.
Celkem přišlo vyrobit výzdobu pro
knihovnu 18 dětí. Paní družinářka Banková to s dětmi opravdu umí, protože

s přehledem odpovídá i pěti dětem najednou co a jak mají vyrobit.
Když některé děti měly dekoraci hotovou, našly si knížku, která je zaujala a četly a četly. I přes jejich nízký věk
je nezajímala jen dětská literatura, ale
i válečná. Tato akce měla opět velký
úspěch a dětem se ani nechtělo zpátky do družiny.
Ilona Kaslová
knihovnice

Přijďte i Vy mezi nás a staňte se členy našeho odboru Klubu českých
turistů.
Výbor odboru schůzuje vždy každé první úterý v měsíci mimo měsíců července a srpna v zasedací místnosti restaurace Sokolovna od 18:30 hodin, kde se
můžete přihlásit do našeho klubu.
Srdečně jste vítáni!
V Líních 22. ledna 2011
za odbor KČT zpracoval
jednatel František Brabec

Den pro dětskou knihu
Při příležitosti „Dne pro dětskou knihu“, který se koná každoročně v listopadu, pozvala Místní knihovna Líně
do svých prostor družinu Základní
školy s paní družinářkou Bankovou.
Děti zde neměly lehký úkol, a to vyrobit vánoční výzdobu pro knihovnu tak, aby se líbila dětem i čtenářům. Když se všichni porozhlédli po
knihovně, rozebrali si připravené „pracovní pomůcky“, které připravila paní
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Výroba zasněžených domečků

„Nekonečný“ vánoční řetěz

Více fotek najdete na nové webové stránce knihovny na adrese: http://www.line.knihovna.info/.

Hrad Krašov
Zřícenina hradu Krašov zaujímá polohu v chráněné oblasti přírodního parku Hřešihlavy na skalnaté ostrožně
nad vtokem Brodeslavského potoka
do Berounky nedaleko vesničky Bohy
a nebo Všehrdy, odtud je to po modré turistické na hrad 3,5 km. Nejblíže
je vlaková stanice Kožlany (asi 12 km
po modré).
Naprosto jedinečná zřícenina hradu, o kterou se stará místní průvodce
a několik partiček lidí. Z hradu je perfektní výhled na údolí Berounky.
Hrad založil před rokem 1232 Jetřich
z rodu Hroznatovců. V držení pánů
z Krašova zůstal až do poloviny 14. století. V 15. a na počátku 16. století jej
drželi pánové z Kolovrat. V 16. století
byl přestavěn v renesanční zámek. Od
druhé poloviny 17. století se stal Krašov majetkem plaského kláštera, který ho pro své potřeby nechal barokně
upravit. Po zrušení kláštera roku 1785
rychle zpustl. Okolo roku 1800 byl již
zříceninou. V letech 1970 – 71 probíhal na Krašově archeologický výzkum.
Dispozice hradu je dvojdílná, nejstarší podobu předhradí však doposud
neznáme. Dvojdílné bylo od počátku
i nevelké jádro za enormně mohutným šíjovým příkopem. V přední část
jádra, ve které se nacházela čtverhranná cisterna vysekaná do skály, měla
zřejmě lehčí opevnění doposud neznámé podoby. Zadní část obtáčela
hradba, z níž vedle brány vystupova-

la nevelká věžice s břitem. V zadní části při straně nad řekou stál malý sálový
palác. Plocha předhradí leží výše než
jádro a tato skutečnost vedla záhy,
zjevně již ve druhé polovině 13. století, k prvé přestavbě. Přední část jádra dostala zděnou hradbu, na čelní
straně, kde byla prolomena vstupní
branou, zvýšenou do štítové podoby.
Volně za ní v ploše nádvoří stál nový
okrouhlý bergfrit. V další fázi výstavby byla pozornost věnována rozšiření obytné plochy. Při boční frontě zadní části jádra vznikl nový dvouprostorový palác a nároží mezi oběma palá-

Zřícenina hradu Krašov
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ci zaujala čtverhranná, nejspíše věžovitá stavba.
Datování této stavební činnosti je za
současného stavu vědomostí značně složité, díky nepočetným dochovaným detailům lze uvažovat nejspíše
o průběhu 14. století. Zcela bez opor
jsme při úvahách o časovém zařazení výstavby nové prvé brány a parkánu, který od ní běžel před čelem a podél jižní strany přední části jádra. Nejspíše se tak stalo ještě před nástupem
palných zbraní. Jejich rozvoj si vyžádal v průběhu druhé poloviny 15. století zlepšení obranyschopnosti hra-

du. Tíha obrany se vzhledem k terénní
konfiguraci přenesla na čelo rozměrného předhradí. To zajišťoval masivní val, na němž se na nejvyšším místě
nacházela dnes zaniklá obranná stavba, nejspíše bateriová věž.
Nebezpečnou, výše ležící výšinu za
Brodeslavským potokem zablokovala předsunutá bašta. Předhradí, s boční stranou zajištěnou dalším příkopem
a valem, bylo zastavěno množstvím
různých objektů, mezi nimiž nalezneme pivovar se spilkou a sladovnou
(k jeho provozu zřejmě náležel i dosud dochovaný rozměrný sklep), kovárnu, krčmu, lázeň, cihelnu a musíme
předpokládat i další běžné hospodář-

ské objekty. Součástí hospodářského
provozu hradu byl i mlýn o jednom
složení, stojící ve svahu pod předhradím. Voda na jeho kolo na horní vodu
byla vedena z rybníčků před předhradím, naháněných pomocí rozsáhlejšího vodního díla.
Krašov náleží mezi nejstarší české
šlechtické hrady. Zadní část jeho jádra přísluší bergfritovému typu, u něhož byl zřejmě z úsporných důvodů
bergfrit nahrazen věžicí s břitem.
Absence velké věže byla v nepříznivé terénní situaci záhy pociťována zjevně značně silně, a proto došlo v druhé fázi k výstavbě regulérního bergfritu, který odsunul starší věži-

ci do role zajištění brány. Tato přestavba je zároveň jednou z prvých přestaveb nedávno založeného šlechtického hradu, signalizujících rychle stoupající možnosti a požadavky šlechtických majitelů. Další stavební úpravy motivovala především snaha přiblížit stísněný a malým palácem vybavený raně gotický hrad dobovému obytnému a reprezentačnímu standardu.
Koncem 15. století představoval Krašov přední šlechtickou rezidenci. Rozsáhlé předhradí a hospodářské vybavení umožňovalo podnikání ve vlastní režii. Toto předhradí náleží k nejlépe dochovaným na našem území.
www.Hrady.cz

Samozřejmě, že se děti na schůzkách
nezabývají pouze ,,běháním“. Během
schůzek si děti snaží osvojit i základy hasičské problematiky, topografické problematiky a základy zdravovědy. Právě v této části náplně kroužku
je dobře patrné, koho opravdu hasičina zajímá. Proto se na závodech, zmíněných víše jako ostatní, umisťujeme kolem prostředku startovního listu. Některé děti zkrátka teorii ovládají,
jiné pak méně a vždy se závodí v družstvech.
Zbytek si každý jistě domyslí sám.
Dětem a vedoucím jde však hlavně
o zábavu a tak pokud děti zaujme
alespoň ta část sportovní a to zaujme
prakticky všechny, mají u nás dveře
otevřené.

Pokud bych začal podrobně rozebírat
naši činnost, úspěchy a zklamání,
citoval bych příspěvky na našich
internetových stránkách. Proto ty, ktré
zajímá činnost kroužku Mladý hasič
a nakonec i celého sboru dobrovolných
hasičů v Líních, odkáži na tyto stránky:
www.sdhline.wbs.cz (zde naleznete
i dalších zajímavé fotky a videa).
Ještě bych poukázal na brigádnickou
činnost dětí v našem sboru. Děti pomáhaly zajistit například dřevo a prostor hasičárny na úspěšný lampiónový
průvod. Pomáhaly při stavbě a přípravě májky, při údržbě techniky a mnoho
jiiného. Odměnou za tuto pomoc jim
pak bylo mnoho táboráků, spousty her
a několik výletů.
Martin Zavřel, zástupce vedoucího MH

Kroužek Mladý hasič SDH Líně
Vážení občané, milé děti, dovolte mi
seznámit vás s činností kroužku Mladý hasič SDH Líně. V průběhu uplynulého roku 2010 došlo v našem kolektivu k velkým změnám a to především
v kladném slova smyslu. Asi nejvýraznější změnou je příchod pěti nových
členek do našich řad. Díky tomu jsme
se mohli začít věnovat i disciplínám,
které jsou určené pro početnější družstva. Především pak požárnímu útoku
a štafetám.
Ve zmíněném požárním útoku jsme
hned na druhých závodech dosáhli nečekaného úspěchu a umístili se na 1.
a 2. místě. Proto se pokusíme zaměřit
v letošní sezóně především na požární útoky a pokusíme se opět ulovit nějaké to zlato. Samozřejmě se budeme
věnovat i zmíněným štafetám a ostatním soutěžím, na kterých již jsme stálými účastníky.
Ve štafetách jsme dříve končili na
celkem dobrých místech a rádi bychom na to opět navázali. Když už
nám to naše počty opět dovolí. Na
jaře roku 2010 jsme se již 1. štafety
jednotlivců zúčastnili, bohužel jsme
nevěděli do čeho jdeme a tak jsme
dosáhli velice špatných výsledků. To
ale nikoho naštěstí neodradilo a již
nyní děti s chutí trénují v tělocvičně základní školy a v hasičské zvrojnici základní prvky ve štafetách. Například spojování hadic a připojování proudnice za běhu, rychlé připojení na rozdělovač a v neposlední řadě
zdolávání překážek jako je okno, bariéra, kladina aj.
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Placená inzerce
Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen
Hisex hnědý,Tetra hnědá a Dominant žíhaný,kropenatý,černý, a modrý
Stáří slepiček:
18 – 20 týdnů (Neprodáváme kuřice, ale slepičky těsně před snáškou)
Cena:
138 – 148 Kč/ks dle stáří
Prodeje se uskuteční ve čtvrtek 17. března 2011
Líně – u firmy Mako – v 13:50 hod.
Případné bližší informace na tel:
728 605 840, 415 740 719, 728 165 166

Zdravé mléko seženete v novém
mlékomatu přímo v Líních
Obyvatelé Líní a nejbližšího okolí mají
od minulého měsíce možnost pít pravidelně opravdové zdravé mléko. Místní
ovozni
zemědělská farma Milknatur zprovoznila přímo ve svém areálu mlékomat. Nabízí v něm 24 hodin
denně čerstvé kravské mléko,
které již není nutné před kon-

stupňů. Tato jedinečná úprava už zajišťuje mléku absolutní hygienickou bezpečnost a zároveň zaručuje plné za-

Mlékomat Milknatur
• Líně, Na Vypichu 636 (kousek
za obcí směrem na Tlučnou)
• V provozu 24 hodin denně
• K dispozici čerstvé mléko
Milknatur® a skleněné a plastové
lahve
• www.milknatur.cz
• Facebook: Milknatur – opravdové
mléko
zumací převařovat, jak je to u jiných
ých českých mlékomatů, které nabízí syrové
mléko.
„Mléko Milknatur je šetrně pasterované, neboli těsně po nadojení zahřáté na
teplotu 75°C po dobu 20 sekund a následně zchlazené na teplotu kolem čtyř

chování všech důležitých výživových
složek, jako jsou bílkoviny, vitamíny, minerály a podobně a také chuti a vůně,“
říká šéf farmy MVDr. František Sikyta.
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Mléko se od nadojení dostane do
mlékomatu během několika málo hodin. Brzy ráno se dojí, poté proběhne
jemná p
pasterace a v dopoledních hodinách se automat plní. Zákazníci si mohou odebrat
mléko v jakémkoliv množství. Za 20 Kč obdrží litr mléka ale pokud vhodí třeba jen
ka,
dvě ko
koruny, dostane zákazník decku
mléka M
Milknatur. Každý si může přinést vla
vlastní láhev nebo i kanistr. Láhev lze ale pořídit i na místě a to plastovou i skleněnou.
Naše líňská
líň
farma provozuje též mlékomaty v Plzni. Stojí na Borech, Slovanech, Košutce a na Doubravce.
vanech
„O mlé
mléko je velký zájem, proto jsme
chtěli stejnou možnost nabídnout
i našim sousedům. Záleží nám na kvalitě živo
života a rozsahu služeb v naší obci
a našem mikroregionu,“ odůvodňuje
instalaci zařízení Sikyta.
Kromě mléka si zájemci mohou na farmě pořídit i mléčné kultury na domácí výrobu jogurtu, kefíru a sýrů. Nabízí
je faremní prodejna, která má otevřeno v pracovní dny od 10 do 13 hodin.

Zpráva zásahové jednotky za rok 2010
Vážení spoluobčané,
dovolte mě Vás také informovat o činnosti naší zásahové jednotky za uplynulý
rok 2010. Zásahová jednotka má k dnešnímu dni čtrnáct členů kteří se pravidelně zúčastňují několika školení a výcviků
potřebných pro tuto činnost. V letošním
roce naše jednotka absolvovala:
výcvik v protiplynovém polygonu
na CPS Plzeň – Košutka
COP jednotek požární ochrany
kategorie II a III
Dvoudenní školení nositelů
dýchací techniky na CPS
Plzeň-Košutka
Školení řidičů a řidičů strojníků
v autoškole Zdeněk Kunst
v Nýřanech
Výcvik s dýchací technikou
v obleku OL 2 proti sálavému teplu
Výcvik s nastavovacím žebříkem,
práce ve výškách
Výcvik zaměřený na technicko
taktická data, cvičební a bojový řád
jednotek požární ochrany.
Výcvik řidičů strojníků, zaměřený
na používání čerpadel při zásahu
Kondiční jízdy řidičů
Také nemůžeme zapomenout na zásahovou činnost, která je to hlavní poslání hasičů. V letošním roce naše jednotka zasahovala celkem u dvaceti událostí,
jednalo se: 11x o požár, 6x technická pomoc, 2x prověřovací cvičení, 1x dopravní
nehoda na silnici I /26 v obci Líně.
Samozřejmě jsme se i v roce 2010 zúčastnili několika soutěží v požárním sportu,
jak v rámci okrsku, tak i mimo něj. Během
zimního období jsme kompletně opravili
požární čerpadlo PMS 8, které mělo již za
sebou spoustu zásahů bez větších oprav
a investic, včetně povodní v roce 2002
a tuto rekonstrukci si plně zasloužilo, jelikož naše jednotka disponuje pouze jedním čerpadlem PMS 8, které je používáno jak na zásahy, výcviky tak i pro požární
sportu, ve kterém si myslím, jsme dosáhli v letošním roce také pěkné výsledky, co
stojí za povšimnutí.
Dne 15. 5. jsme vyrazili na soutěž v požárním útoku do Červeného Újezda na Memoriál Františka Herejka, ještě tentýž den
ve večerních hodinách jsme odjeli na
soutěž Noční jízda okrsku Hromnice do
obce Žichlice, tam jsme vybojovali z 15ti
soutěžních družstev nádherné první
místo a přivezli si tak krásný pohár věnovaný do soutěže starostou obce Hromni-

Odstraňování rampouchů z objektu zdravotního střediska
ce. Dále jsme vyrazili na soutěž v požárním útoku pořádanou organizátory Doly
Nástup Tušimice, která proběhla v Mašťově, tam se nám podařilo opět se hezky
umístit a přivézt tak pohár za druhé místo. Také letos jsme jeli vyzkoušet síly do
Domažlic a opět zdolat výstup na Domažlickou věž v izolačním dýchacím přístrojem SATURN a jednou hadicí C, kterou si
každý závodník nese sebou, tady si každý
závodník vyzkouší svoji kondici, ten kdo
se této soutěže už někdy zúčastnil, mi jistě dá za pravdu, že to není zase tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá.
4. 7. jsme jeli na tradiční soutěž do obce
Lomnička, pořádanou osadním výborem a hasiči obce Lomnička, kde soutěžili převážně jednotlivci ve třech disciplínách, první – řežání kulatiny pilou KAPR
Pouze v této disciplíně soutěžili dvojice,
druhá disciplína – jízda s trakařem a sudem piva přes vodní nádrž a třetí jízda
na kole přes vodní nádrž. V první disciplíně zvítězila naše dvojice Roman Vágner a David Šmůla, ve druhé na druhém
místě opět náš člen Martin Zavřel, ve třetí
bohužel nikdo z nás nezískal žádné pěkné umístění a všichni jsme se vykoupali.
Ještě jednou jsme jeli na soutěž do Mašťova na požární útok, kde tuto soutěž pořádali místní hasiči SDH Mašťov, zde jsme
tentokrát vybojovali třetí místo a přivezli opět pohár. Také jsme nezapomněli na
sousední sbor z Tlučné a přijali pozvání
na soutěž Memoriálu Rudolfa Homolky,
jakož to i pozvání na soutěž Memoriálu
Kličky a Egermaiera do Nýřan, které jsme
se také zúčastnili. A naposledy jsem si ne/ 12 /

chal soutěž Zbůžská Osma, kde naše jednotka zajišťovala dopravu vody, ale hlavně na této soutěži vyhrála obě naše družstva dětí krásná místa, ti nejmenší první
místo a ti starší druhé místo a přivezli si
tak svůj první pohár, na který můžou být
právem pyšní.
Při této příležitosti bych chtěl poděkovat
Martinu Zavřelovi, který se o naše děti
vzorně stará už nějakou tu dobu a myslím, že velmi dobře. Jako každý rok čistíme celou plochu koupaliště před jeho
napuštěním, kde na parkovišti naše jednotka letos provedla při dětském dnu
záchranu osoby z havarovaného vozidla
a předlékařskou pomoc, poté bylo vozidlo zapáleno a jednotka provedla zásah na hořící automobil s vozidlem Tatra a pomocí pěny vozidlo uhasila, což se
nejvíce samozřejmě líbilo dětem.
Jak už bylo řečeno, občas zajišťujeme
s technikou požární soutěže, kromě zajištění Zbůžské Osmy jsme v letošním roce
zajišťovali též soutěž Memoriálu Jana
Motyčky opět ve Zbůchu a také dvoudenní soutěž dorostu v Plzni – Skvrňanech na hřišti 33. základní školy.
Dne 27. 10. v obci Líně naše jednotka zajišťovala lampiónový průvod obcí, tak
i následný ohňostroj po skončení průvodu.
Také se musím zmínit o dovybavení
techniky:
V březnu jsme odvezli čtyři izolační dýchací přístroje SATURN a 9x tlakovou nádobu na pětileté revize k výrobci MEVA
a.s. do Roudnice nad Labem a tak jsou
opět všechny přístroje plně funkční.

Naše jednotka byla dovybavena v letošním roce o tyto věcné a ochranné pomůcky:
10x termofolie, 8x hadice C, 6x hadice B,
6x kombinovaný klíč na opasek, 6x držák
svítilny na přilbu Galett, 3x savice 2,5 m
s DIN spojkami pro vozidlo Tatra, 2x vytyčovací páska s nápisem HASIČI a ZÁKAZ
VSTUPU, 2x zásahové boty od firmy Zeman, 2x pracovní stejnokroj PS II, 2x nástřikové proudnice, 2x krční límec velký,
určeno pro dospělé osoby, 1x krční límec
malý pro děti, 1x savice 2,5 m s o kroužky
pro požární sport, 1x sportovní rozdělovač, 1x proudnice TAIFUN, 1x přechod ze
stroje na sportovní savice a 1x autobaterie 12 V 170 Ah do vozidla AVIA 31.
Od letošního března slouží naší jednotce také vozidlo Škoda Felície Combi,
které je již od tohoto data též zařazeno
v IZS a používáno především k zajištění
provozu jednotky, jak k nákupům materiálu, výcviku jednotky, dopravy členů na různá školení či cvičení a výroční valné hromady, tak i pro zásahovou
činnost.
Jak jste mohly slyšet již v loňské zprávě,
kde jsme informovali o započetí výstavby nové tedy třetí garáže požární zbrojnice, obecní úřad dodržel své slovo a tato
garáž již od září stojí a slouží naší technice, za což bych chtěl tady zástupcům
obce moc poděkovat.
Dne 1. 12. jsme odjeli na stanici STK do
obce Rybnice, kde vozidlo Tatra 138 CAS
32 podstoupilo pravidelnou prohlídku,
kterou prošlo bez vážnějších závad, přestože již při cestě na STK se občas ozývaly
divné zvuky a ani přijímací technik z Rybnice nám nedokázal říci, co by to mohlo

Výcvik jednotky s izolačním dýchacím přístrojem SATURN
být, vyrazili jsme domů. Při zpáteční cestě se tato závada stupňovala tak moc, že
jsme skoro nedojeli na naší základnu, což
se nakonec po menších přestávkách podařilo.
Vozidlo se ihned odhlásilo a začalo se
řešit co dál, bylo jasné, že se musí demontovat celé zadní nápravy, což není
zrovna oprava malého rozsahu. Po demontáži vyšlo najevo, že došlo k rozdrcení obou ložisek na hnací hřídeli prostřední nápravy, ke kterému došlo pravděpodobně stářím těchto ložisek a nebylo možné toto předvídat nebo tomu
nějak předejít přeci jenom je to auto
značně staré a udržovat jej stále v akceschopnosti je čím dál složitější, jelikož je značný problém sehnat nové
díly na tato vozidla. Pouhá výměna lo-

žisek nebyla možná, protože hřídel byla
moc poškozená a oprava by trvala moc
dlouho a také by se značně prodražila,
začali jsme tedy shánět jinou nápravu,
měli jsme nakonec štěstí a narazili na
koupi celého podvozku z vozidla Tatra 138 CAS za super cenu, prakticky jen
za cenu šrotu, když vezmu v potaz, že
za tuto cenu nám chtěli prodat jen jednu samotnou nápravu, máme teď náhradní ještě dvě nápravy, převodovku
a motor. I takto velkou opravu jsme byli
schopni zajistit prakticky sami v našich
garážích a odpracovali tak spoustu hodin na tomto vozidle. V současné době
je již vozidlo opět plně funkční a zařazeno opět do zásahu. Po této složité
opravě vozidla CAS nás čeká další větší
akce a to celková rekonstrukce vozidla
DA-8 AVIA 31, které je nutno zrekonstruovat prakticky od základu. Je nutno
provést vyvaření kabiny, nástavby, celkovou opravu brzd, řízení, vozidlo nastříkat a vybavit novým výstražným zařízením AZD 530. Tato oprava už měla
být započata od 1. 12. 2010, jelikož došlo k nepředvídané poruše vozidla Tatra
bylo nutno tuto rekonstrukci ještě odložit. Oprava vozidla DA-8 Avia 31 bude
započata v nejbližších dnech. Myslím,
že jsem vyčerpal vše, o čem jsem Vás
chtěl informovat a tak mi zbývá už jen
opět poděkovat zástupcům Obecního
Úřadu za poskytnuté finanční prostředky, jak na vybavení jednotky, tak i na
opravu veškeré techniky a v neposlední řadě za prostředky naložené na přístavbu nové garáže, do které doufáme
časem získáme modernější techniku.
Velitel JPO III Líně Roman Vágner

Prověřovací cvičení JPO II a III v objektu letiště Líně
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Zázvorovník obecný /Zingiber officinle/
Zázvor, proslulý svými schopnostmi
uklidnit žaludeční obtíže, pochází z Indie a Číny, z Jamajky a jiných tropických
oblastí. Je to trvalka teplého podnebí
příbuzná s kurkumou a kardamomem.
Kořeny se používají v kuchyni i k lékařským účelům. Jako koření dodává pokrmům palčivou, citrónovou příchuť. Používá se k přípravě masa i sladkého pečiva. Jako lék má zázvor stále značný
význam v tradiční medicíně. Obsahuje
éterické oleje, zázvorovou silici a štiplavě ostrou látku zvanou gingerol. Užívanou částí zázvoru je rozvětvený, dužnatý oddenek. Používá se čerstvý jemně nastrouhaný nebo sušený, také se
nakládá, kanduje (pak je z něj výborný pamlsek), připravuje se sladký sirup
a nebo olej. Oblíbený je také zázvorový
čaj (snadno jej připravíte zalitím ½ lžičky mletého zázvoru 1/4 l horké vody).
Zázvor vás překvapí příjemnou, kořeněnou chutí s nádechem citronu a květin. Po usušení (sušené kousky nebo
prášek) je zázvor ještě štiplavější než
čerstvý. Jedna čajová lžička sušeného
zázvorového prášku odpovídá zhruba
jedné polévkové lžíci jemně nastrouhaného čerstvého zázvoru.
V období viróz a nachlazení nezapomeňte koupit čerstvý zázvor. Pomůže posílit imunitu a navíc si do
jídelníčku zařadíte chutný nápoj.
Pokud se ho naučíte používat a oblíbíte si jej, dobře zvládnete chladné a zimní počasí.
Zázvor působí především v zažívacím ústrojí, zvyšuje tvorbu trávicích šťáv a neutralizuje kyseliny. Proto
je někdy podáván místo léků potlačujících nevolnost. Ženy, které prodělaly laparoskopii nebo větší gynekologickou operaci a byl jim podáván 1 g zázvoru před zákrokem, se výrazně snížila pooperační nevolnost a zvracení, dosti časté vedlejší příznaky podaných anestetik a jiných léků, užívaných při operacích. Pomáhá také při stavech nevolnosti, vyvolaných chemoterapií. Účinek
proti nevolnostem všeho druhu zázvor
předurčuje ke zklidňování stavů závrati,
poměrně častých u starších pacientů.
U nemocných revmatickou artritidou
(autoimunním onemocněním s těžkými zánětlivými projevy v kloubech), se
zmenšuje bolest kloubů i ostatní projevy zánětu. Pro jeho protizánětlivé vlast-

nosti může pomoci zmírňovat křeče
průdušek při nachlazení a chřipce. Při
cestování proti kinetóze můžete použít kandovaný zázvor. Bolestivé svaly
potírejte několika kapkami zázvorového, oleje smíchaného se lžičkou mandlového oleje (nebo jiného neutrálního oleje). Pálivá chuť zázvoru zahřívá
tělo a je antibakteriální. Celkově působí
proti nevolnostem, plynatosti a nadýmání. Rozpouští hleny, má protizánětlivé účinky a pozitivně působí na krevní oběh. Snižuje hladinu cholesterolu
v krvi, v játrech a zvyšuje produkci žluče. Při chřipce a nachlazení pomáhají
zázvorové koupele. Silice mírně dráždí,
dezinfikuje a prokrvuje pokožku. Pomáhá při bolestech hlavy a stavech napětí.
Je také vyhlášeným afrodiziakem. Přijdete promrzlí domů a vypadá to přinejmenším na rýmu nebo kašel, ponořte nohy do horké lázně s přídavkem zázvorové šťávy (případně si koupel připravte stejně jako čaj). Nechte nohy napařit, pak je teple zabalte, chvíli odpočívejte, dejte si zázvorový čaj s medem
a nachlazení by se vám mělo vyhnout.
Když vás přesto začne trápit rýma nebo
kašel, dopřejte zázvorovou koupel celému tělu a pijte zázvorový čaj. Prohřeje vás, uvolní ucpaný nos a neduhy by
měly ustoupit. Pokud rádi pijete jiný
bylinkový čaj, přidejte si do něj alespoň
zázvorový sirup, prohřeje vás stejně.
Zázvorový čaj jako prevence: Zázvor je antiseptický, protihorečnatý
a protizánětlivý. Čaj, který připravíte za/ 14 /

litím půl lžičky mletého zázvoru čtvrt litrem vřelé vody, preventivně užíváte
proti chřipkám, nachlazení, bolestem
hlavy i žaludečním a cestovním nevolnostem. Po 5 minutách čaj přeceďte
a po mírném vychladnutí přidejte lžičku medu a čerstvou citrónovou šťávu.
Zelený čaj se zázvorem na hubnutí: Půl
čajové lžičky nastrouhaného, jemně
nasekaného nebo na plátky nakrájeného čerstvého zázvoru a lžičku zeleného čaje zalijte čtvrt litrem vroucí vody,
nechte 5 minut louhovat a přeceďte.
Ochutit můžete opět medem a citrónovou šťávou, získáte pomocníka při
odbourávání nežádoucích tukových
polštářků. Dávkování zázvoru si upravte podle vlastní chuti, nikdy by po něm
neměla nepříjemně pálit ústa.
Domácí zázvorový sirup: Kvalitní zahuštěný sirup připravíte z čerstvého zázvoru, přírodního cukru a vody. Snažte se zachovat základní poměr vody
a cukru 1:2, aby cukr sirup konzervoval. "Síla“ sirupu pak bude záležet na
množství přidaného zázvoru (na půl litru vody a 1 kg cukru by měl stačit 50 až
100 gramový kousek oddenku). Čerstvý
zázvor nakrájejte na tenké plátky, přidejte vodu a cukr a za stálého míchání
vařte asi 15 minut. Poté stáhněte z plotny, nechte ještě asi čtvrt hodiny louhovat, pak sirup sceďte a naplňte do lahví.
Vyvařený zázvor můžete ještě prosypat
cukrem, usušit a užívat podobně jako
kandovaný.
Milena Voráčková

Kalendář turistických akcí O-KČT TJ Baník Líně
9. 4. 2011

Z ANDĚLSKÉ HORY DO OSTROVA – Ostrov n. Ohří

SO

trasy: 13, 18, 22, 34 km, mapa KČT č. 4

zájezd a pěší turistika
přihlášky do 3. 4. 2011

autobusový zájezd O-KČT TJ Baník Líně
odjezd busu: Líně 6:30, Sulkov 6:35, Plzeň, Husova – zast. MHD u ČNB 6:45, Plzeň-Lochotín,
pivnice U Komína 6:55 hod.
jízdné: člen O-KČT TJ Baník Líně a děti 150 Kč, nečlen 160 Kč
info a přihlášky: František Brabec tel. 371 137 292, mobil 605 234 797

23. 4. 2011

PODÉL ŘEKY LUŽNICE Z DOBRONIC DO TÁBORA

SO

trasy: 16, 20, 23, 27, 33 km, mapa KČT č. 76

zájezd a pěší turistika
přihlášky do 17. 4. 2011

autobusový zájezd O-KČT TJ Baník Líně
odjezd busu: Líně 6:00, Sulkov 6:05, Plzeň, Husova – zast. MHD u ČNB 6:15, Plzeň-Slovany,
konečná MHD č. 1 v 6:30 hod.
jízdné: člen O-KČT TJ Baník Líně a děti 190 Kč, nečlen 200 Kč
info a přihlášky: František Brabec tel. 371 137 292, mobil 605 234 797

14. 5. 2011

LÍŇSKÝ MARATON

pěší a cyklo turistika

SO

24. ročník, pořádá O-KČT TJ Baník Líně, mapa KČT č. 31

IVV

trasy: pěší 12, 22, 32 a 42 km
horská kola 22, 32 a 42 km
silniční kola 42 a 84 km
start: Líně, Sokolovna – pěší trasy 32 a 42 km od 6:45 do 8:30 hod.
– ostatní trasy od 8:00 do 10:30 hod.
cíl: Líně, Sokolovna do 17:30 hod.
poznámka: Na start pochodu bude z Plzně, parkoviště u CAN vypraven smluvní autobus
ODJEZD v 7:45 hod., jízné 10 Kč. Pro zájemce možno zajistit odvoz z CÍLE pochodu po 17:00 hod.
info: František Brabec tel. 371 137 292, mobil 605 234 797

28. 5. 2011

PŘES FICHTELBERG NA BÄRENSTEIN – Krušné hory zájezd a pěší turistika

SO

trasy: 18, 23, 35 km, mapa KČT č. 4 – Boží Dar, Vejprty

přihlášky do 22. 5. 2011

autobusový zájezd O-KČT TJ Baník Líně
odjezd busu: Líně 5:45, Sulkov 5:50, Plzeň, Husova – zast.MHD u ČNB 6:00, Plzeň-Lochotín,
pivnice U Komína 6:10 hod.
jízdné: člen O-KČT TJ Baník Líně a děti 190 Kč, nečlen 200 Kč
info a přihlášky: František Brabec tel. 371 137 292, mobil 605 234 797
Pozor – důležité: Je nutné mít s sebou platný občanský průkaz pro vstup do zemí EU!!!

18. 6. 2011

Naučná stezka FLÁJSKÁ HORNATINA – Krušné hory

SO

trasy: 16, 23, 32 km, mapa KČT č. 5 a 6 – Hora Sv. Kateřiny, Český Jiřetín
přihlášky do 12. 6. 2011
autobusový zájezd O-KČT TJ Baník Líně
odjezd busu: Líně 5:45, Sulkov 5:50, Plzeň, Husova – zast. MHD u ČNB 6:00, Plzeň-Bolevec,
zast. BUSU u Gery 6:10 hod.
jízdné: člen O-KČT TJ Baník Líně a děti 200 Kč, nečlen 210 Kč

Info: František Brabec, tel. 371 137 292, mobil 605 234 797
/ 15 /

zájezd a pěší turistika

Kalendář turistických akcí OKČT TJ Baník Líně pod vedením p. Straky
16. 4. 2011

Mezinárodní den památek

SO

odjezd vlaku: Plzeň, hl.n. 7.02 hod.

okres KT

cyklo turistika

trasy: 29, 34, 44 km mapy KČT č. 32, 64
program: možnost návštěvy některých památek z Klatov /muz. Dr.Hostaše,
katakomby apod., Měčín /muz. Skašovské hračkářství/, zámek Červené Poříčí, hrad Švihov
příjezd vlaku: Plzeň, hl. n. – možnosti 16:56, 17:47, 18:56, 19:47 hod.

14. 5. 2011

Líňský maraton

SO

10. 6. – 12. 6. OTO Písecko známé neznámé
PÁ  NE

cyklo turistika

odjezd vlaku: pátek Plzeň, hl. nádraží 6:03 hod.
trasy: celkem za 3 dny 148 km, mapy KČT č. 39, 70, 71 a plán města Písek
program: splnění podmínek k získání OTO Písecko známé neznámé
příjezd vlaku: neděle Plzeň, hl.nádr. – možnosti 15:58, 17:58, 18:58, 21:58 hod.
přihlášky: se zálohou na ubyt., vč. Záznamníku 550 Kč do 1. 5. 2011

Info: František Brabec, tel. 371 137 292, mobil 605 234 797

Poznámka: POZOR, u některých akcí může dojít ke změně termínů konání akce! Bližší info možno získat vždy na výborové schůzi
O KČT TJ Baník Líně, která se koná vždy první úterý v měsíci mimo července a srpna od 18:30 hod. v Sokolovně v Líních nebo přímo u vedoucího akcí: V. Straka, V Sídlišti 355, 330 22 Zbůch, t. č. 721 443 671.

Zájezd pro děti do Františkových lázní

Český svaz žen Sulkov pořádá dne

28. 5. 2011
zájezd pro děti do Františkových lázní
Navštívíme přírodní rezervaci SOOS, motýlí farmu a Františkovy Lázně, kde je možnost navštívit
aquapark.
Cena: děti zdarma, dospělí 100 Kč
Rezervace na t. č. 721 227 178 nebo e-mailu vizvariova@seznam.cz

NOVINY pro obyvatele Líní a Sulkova / obecní čtvrtletník
Číslo 1. Ročník 5. Vychází 15. 03. 2011
Noviny pro obyvatele Líní a Sulkova vydává Obec Líně, Plzeňská 145, 330 21 Líně, IČO: 00258059 pod evid. č. MK ČR E 17587
Šéfredaktorka: Milena Voráčková, redakční tým: Bc. Michal Gotthart, Bohumír Landrgott
Kontakt: Obecní úřad Líně, tel. 377 911 234, 377 911 334, fax.: 377 911 234, email: zpravline@seznam.cz
Cena výtisku: ZDARMA Počet výtisků 300 ks
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Domažlice-PlzeĔ
Domažlice-PlzeĖ
ZbĤch-PlzeĖ
Koloveþ-PlzeĖ
NýĜany-PlzeĖ
Domažlice-PlzeĖ
ZbĤch-PlzeĖ
Domažlice-PlzeĖ
Domažlice-PlzeĖ
ZbĤch-PlzeĖ
ZbĤch-PlzeĖ
ZbĤch-LínČ (sídlištČ) - PlzeĖ
Domažlice-PlzeĖ
NýĜany-PlzeĖ
Stod-PlzeĖ
Domažlice-PlzeĖ
Domažlice-PlzeĖ
Domažlice-Praha
Domažlice-PlzeĖ
Domažlice-PlzeĖ
Domažlice-PlzeĖ
Merklín-PlzeĖ
Domažlice-PlzeĖ
Domažlice-Praha
Domažlice-PlzeĖ
Domažlice-PlzeĖ
Stod-PlzeĖ
Domažlice-Praha
ZbĤch-PlzeĖ
ZbĤch-PlzeĖ
Domažlice-PlzeĖ
Domažlice-PlzeĖ
Domažlice-Praha
Domažlice-PlzeĖ
Domažlice-PlzeĖ
Domažlice-PlzeĖ
ZbĤch-PlzeĖ
NýĜany-PlzeĖ (z Hornické ul.)
Domažlice-PlzeĖ
Domažlice-PlzeĖ
ZbĤch-PlzeĖ
Domažlice-PlzeĖ
Domažlice-PlzeĖ
ZbĤch-PlzeĖ
Domažlice-PlzeĖ
Domažlice-PlzeĖ
ZbĤch-PlzeĖ
Domažlice-Praha
Domažlice-Praha
Domažlice-PlzeĖ
Domažlice-Praha
PlzeĖ-Domažlice
Merklín-PlzeĖ

44
33
42
66
12
13a
42

13
53
62
63

66
64
15
11
22
42
23
66

14a
53

24
15

24
16
31
20
10
12
15a
31

5.00
5.23
6.20
6.20
6.25
6.25
6.25
R
6.40
O Q NC K
M N P NC K 6.40
U
7.05
U
7.10
U
7.35
U
8.00
U
9.10
9.15
R
9.35
RS R
9.35
R
S
R
U
9.45
U NC K
10.20
U
10.45
U NC K
11.20
U
11.30
11.30
< NC
U
12.00
12.30
R NC
12.35
R
S
12.50
Q
U NC
12.50
U NC
12.50
U
13.00
13.30
M
U
13.50
U
13.50
U
14.15
14.30
< NC
14.45
NC
R
U
14.45
U NC
14.45
M N P NC K 15.10
U
15.10
15.30
R NC
U NC
15.45
U
16.05
U
16.10
16.20
< NC
16.25
Q
U NC R
16.30
U NC
17.05
U
17.10
U < NC
17.55
18.35
MQ R
U
18.35
U
18.55
19.15
R NC R
20.15
< R
U R
20.35
21.30
O Q NC K
22.25
S R NC
U
22.30
U
U
U
U NC
U
U

PlzeĖ-NýĜany
PlzeĖ-ZbĤch
PlzeĖ-Domažlice
PlzeĖ-Domažlice
PlzeĖ-ZbĤch
PlzeĖ-ZbĤch
PlzeĖ-ZbĤch
PlzeĖ-Domažlice
PlzeĖ-Domažlice
PlzeĖ-NýĜany
PlzeĖ-Domažlice
PlzeĖ-Merklín
PlzeĖ-Domažlice
PlzeĖ-Domažlice
PlzeĖ-Domažlice
Praha-Domažlice
Praha-Domažlice
PlzeĖ-Stod
PlzeĖ-Domažlice
PlzeĖ-Domažlice
PlzeĖ-Domažlice
PlzeĖ-ZbĤch
PlzeĖ-Domažlice
PlzeĖ-Domažlice
PlzeĖ-ZbĤch
Praha-Domažlice
PlzeĖ-Domažlice
PlzeĖ-Domažlice
PlzeĖ-Domažlice
PlzeĖ-NýĜany
PlzeĖ-Domažlice
PlzeĖ-Domažlice
PlzeĖ-ZbĤch
PlzeĖ-Domažlice
PlzeĖ-Stod
PlzeĖ-ZbĤch
PlzeĖ-ZbĤch
PlzeĖ-Domažlice
PlzeĖ-Domažlice
PlzeĖ-ZbĤch
PlzeĖ-Domažlice
PlzeĖ-Domažlice
PlzeĖ-Koloveþ
PlzeĖ-ZbĤch
PlzeĖ-Domažlice
PlzeĖ-Domažlice
Praha-Domažlice
PlzeĖ-Domažlice
PlzeĖ-ZbĤch
PlzeĖ-Domažlice
Praha-Domažlice
PlzeĖ-Stod
PlzeĖ-Domažlice
Praha-Domažlice
Praha-Domažlice
Praha-Domažlice
PlzeĖ-Domažlice
Praha-Domažlice
PlzeĖ-Merklín

platí od 12.12.2010 do 10.12.2011
U

M
N
O
P
Q
R
S
<

R
NC

K
10
10a
11
11a
12
12a
13
13a
14a
15
15a
16
20
21
22
22a
23
24
31
32
33
42
44
45
53
66
62
63
64
65
69

jede v pracovních dnech
jede v pondČlí
jede v úterý
jede ve stĜedu
jede ve þtvrtek
jede v pátek
jede v sobotu
jede v nedČli
jede v nedČli a státem uznaný svátek

místenkový vĤz
staví Folmavská - nákupní centrum
staví v KaplíĜovČ ulici

jede také 25.4.11, nejede od 24.12.10 do 25.12.10, 1.1.11, 24.4.11
nejede od 23.12.10 do 2.1.11, 4.2.11, od 21.4.11 do 22.4.11, od 1.7.11 do 31.8.11, 26.10.11
nejede 31.12.10
jede také 6.7.11, 28.9.11, 28.10.11
nejede 24.12.10, 31.12.10
jede 29.12.10, 4.2.11, 22.4.11, od 1.7.11 do 31.8.11, 28.9.11, 28.10.11
jede také 13.8.11
nejede od 23.12.10 do 2.1.11, od 21.4.11 do 22.4.11, 25.4.11, od 1.7.11 do 31.8.11, 27.10.11, 17.11.11
nejede 25.4.11, 5.7.11, 17.11.11
jede také 22.12.10, 3.2.11, 20.4.11, 30.6.11, 25.10.11, nejede 24.12.10, 31.12.10, 4.2.11, 22.4.11, od 1.7.11 do 31.8.11, 28.10.11

jede také 25.4.11, nejede 26.12.10, 24.4.11, od 1.7.11 do 31.8.11
jede také 23.12.10, 26.4.11, 27.10.11, nejede 24.12.10, 27.12.10, 25.4.11, 4.7.11, 28.10.11
nejede 25.12.10, 1.1.11
jede také 26.4.11, nejede 27.12.10, 25.4.11, 4.7.11
jede také 26.4.11, nejede od 23.12.10 do 2.1.11, 25.4.11, od 1.7.11 do 31.8.11

jede také 23.12.10, 27.10.11, nejede 24.12.10, 28.10.11
nejede od 24.12.10 do 26.12.10, 24.4.11, od 5.7.11 do 6.7.11
nejede 24.12.10
nejede 31.12.10
jede od 23.12.10 do 2.1.11, 4.2.11, od 14.3.11 do 20.3.11, od 21.4.11 do 22.4.11, od 1.7.11 do 31.8.11, od 26.10.11 do 27.10.11
jede od 23.12.10 do 2.1.11, 4.2.11, od 14.2.11 do 20.2.11, od 21.4.11 do 22.4.11, od 1.7.11 do 31.8.11, od 26.10.11 do 27.10.11
nejede od 23.12.10 do 2.1.11, 4.2.11, od 14.2.11 do 20.2.11, od 21.4.11 do 22.4.11, od 1.7.11 do 31.8.11, od 26.10.11 do 27.10.11
nejede od 23.12.10 do 2.1.11, od 1.7.11 do 31.8.11
nejede od 23.12.10 do 2.1.11, od 14.3.11 do 20.3.11, od 1.7.11 do 31.8.11
nejede 25.12.10, 1.1.11
nejede 25.12.10, 1.1.11
jede také 25.4.11, 28.10.11, jede od 12.12.10 do 31.5.11, od 1.9.11 do 10.12.11, nejede 25.12.10, 1.1.11, 24.4.11, 29.10.11
jede od 1.6.11 do 31.8.11

jede také 25.4.11, nejede 19.12.10, 26.12.10, 24.4.11
jede také 28.10.11, jede od 12.12.10 do 31.5.11, od 1.9.11 do 10.12.11, nejede 25.12.10, 1.1.11, 29.10.11
jede také 25.4.11, jede od 12.12.10 do 31.5.11, od 1.9.11 do 10.12.11, nejede 24.4.11

p. Kašparová

Přehled fotbalových utkání TJ Baník Líně – jaro 2011
A
SO

26. 3.

15:00

Křelovice

Líně

SO

2. 4.

16:30

Líně

Nýřany "B"

NE

10. 4.

16:30

Vejprnice "B"

Líně

SO

16. 4.

17:00

Líně

D. Bělá

NE

24. 4.

17:00

Horní Bříza "B"

Líně

SO

30. 4.

17:00

Líně

Úněšov

SO

7. 5.

17:00

Plasy

Líně

SO

14. 5.

17:00

Líně

Kožlany

SO

21. 5.

17:00

Kozolupy

Líně

SO

28. 5.

17:00

Líně

Kaznějov

SO

4. 6.

17:00

Všeruby

Líně

SO

11. 6.

17:00

Líně

Bezvěrov

SO

18. 6.

17:00

Sulkov

Líně

B
NE

10. 4.

15:00

Kam. Újezd "B"

Líně "B"

NE

17. 4.

15:00

Líně "B"

Kozolupy "B"

NE

24. 4.

15:00

Hunčice "B"

Líně "B"

NE

1. 5.

15:00

Líně "B"

Přehýšov

NE

8.5.

NE

15. 5.

15:00

Líně "B"

Zbůch "B"

SO

21. 5.

17:00

Vochov

Líně "B"

NE

29. 5.

16:00

Líně "B"

Heřm. Huť "B"

NE

5. 6.

17:00

Doubrava

Líně "B"

NE

12. 6.

15:00

Líně "B"

Všeruby

NE

19. 6.

16:00

Blatnice "B"

Líně "B"

VOLNO!!!!!!!!!!!!!!!!

Přípravka
PÁ

8. 4.

17:00

Sulkov

Líně

PÁ

15. 4.

17:00

Zbůch

Líně

PÁ

22. 4.

17:00

Líně

Kaznějov

PÁ

29. 4.

17:00

Hadačka

Líně

ÚT

3. 5.

17:00

Trnová

Líně

PÁ

6. 5.

17:00

Líně

Kralovice

ÚT

10. 5.

17:00

Líně

Vejrnice

PÁ

13. 5.

17:00

Horní Bříza

Líně

ÚT

17. 5.

16:00

Nýřany

Líně

PÁ

20. 5.

17:00

Líně

Manětín

ÚT

24. 5.

17:00

Líně

Třemošná

PÁ

27. 5.

17:00

Plasy

Líně

PÁ

3. 6.

17:00

Líně

Tlučná

Rozpis soutěží TJ Sparta Sulkov – A- tým – jaro 2011
Kolo
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Tým
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Den
So
So
So
Ne
So
Ne
So
So
So
Ne
So
So
So

Datum
26. 3.
2. 4.
9. 4.
17. 4.
23. 4.
1. 5.
7. 5.
14. 5.
21. 5.
29. 5.
4. 6.
11. 6.
18. 6.

Hodina
15:00
16:30
16:30
15:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Domácí
Sparta Sulkov
Jiskra Křelovice
Sparta Sulkov
Dioss Nýřany „B“
Sparta Sulkov
SK Slavia Vejprnice „B“
Sparta Sulkov
Sokol Dolní Bělá
Sparta Sulkov
ZKZ Horní Bříza „B“
Sparta Sulkov
Slavia Úněšov
Sparta Sulkov

Hosté
Sokol Plasy
Sparta Sulkov
Olympia Kožlany
Sparta Sulkov
Sokol Kozolupy
Sparta Sulkov
FK Bohemia Kaznějov
Sparta Sulkov
KZJ SK Všeruby
Sparta Sulkov
Sázavan Bezvěrov
Sparta Sulkov
Baník Líně

Výsledek

Tým
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Den
Ne
Ne
Ne
So
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
So

Datum
10. 4.
17. 4.
24. 4.
30. 4.
8. 5.
15. 5.
22. 5.
29. 5.
5. 6.
12. 6.
18. 6.

Hodina
10:00
10:00
10:00
15:00

Domácí
Sparta Sulkov
Sokol Dolní Bělá
Sparta Sulkov
Sokol Plasy
VOLNO
Baník K. Újezd
Sparta Sulkov
Sokol Trnová
Sparta Sulkov
Sparta Sulkov
Olympia Kožlany

Hosté
SHH Heřmanova Huť
Sparta Sulkov
Sokol Dobříč
Sparta Sulkov

Výsledek

Dorost
Kolo
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
14:30

Sparta Sulkov
FK Bohemia Kaznějov
Sparta Sulkov
Slovan Blatnice
TJ Tlučná
Sparta Sulkov

Rozpis soutěží TJ Sparta Sulkov - ŽÁCI – jaro 2011
Kolo
14.
15.
16.
17.
18.
24.
19.
25.
20.
26.
21.
22.
23.

Tým
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž

Den
So
So
So
So
So
St
So
St
So
St
So
So
So

Datum
9. 4.
16. 4.
23. 4.
30. 4.
7. 5.
11. 5.
14. 5.
18. 5.
21. 5.
25. 5.
28. 5.
4. 6.
11. 6.

Hodina
14:00
10:00
14:30
10:00
14:30
17:00
14:30
17:00
14:30
17:00
10:00
14:30
14:30

Domácí
Sparta Sulkov
Baník K. Újezd
Sparta Sulkov
Sokol Kralovice
Sparta Sulkov
Sparta Sulkov
Sokol Dolní Bělá
Sokol Plasy
Sparta Sulkov
Sparta Sulkov
Sokol Kozojedy
Sparta Sulkov
Slavia Úněšov

Hosté
Olympia Kožlany
Sparta Sulkov
Slavoj Žihle
Sparta Sulkov
FK Bohemia Kaznějov
FC Chotíkov
Sparta Sulkov
Sparta Sulkov
KZJ SK Všeruby
TJ Tlučná
Sparta Sulkov
Baník Zbůch
Sparta Sulkov

Výsledek

Den
Pá
Pá
Pá
Pá
Út
Pá
Út
Pá
Út
Pá
Út
Pá
Pá

Datum
8. 4.
15. 4.
22. 4.
29. 4.
3. 5.
6. 5.
10. 5.
13. 5.
17. 5.
20. 5.
25. 5.
27. 5.
3. 6.

Hodina
17:00
17:00
17:00
17:00
16:00
17:00
17:00
17:00
16:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Domácí
Sparta Sulkov
Sokol Plasy
Sparta Sulkov
TJ Tlučná
Dioss Nýřany
Sparta Sulkov
Sparta Sulkov
Sokol Trnová
Tatran Třemošná
Sparta Sulkov
Sparta Sulkov
SK Slavia Vejprnice
Sparta Sulkov

Hosté
Baník Líně
Sparta Sulkov
Baník Zbůch
Sparta Sulkov
Sparta Sulkov
FK Bohemia Kaznějov
ZKZ Horní Bříza
Sparta Sulkov
Sparta Sulkov
FK Trafo Hadačka
Sokol Manětín
Sparta Sulkov
Sokol Kralovice

Výsledek

Přípravka
Kolo
14.
15.
16.
17.
23.
18.
24.
19.
25.
20.
26.
21.
22.

Tým
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

