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Stoleté výročí školy v Líních
V listopadu 2012 naše Základní škola
a mateřská škola Líně oslaví 100 leté
výročí založení české školy. Sto roků do
školy směřovaly a směřují každé ráno
kroky žáků a učitelů i dalších zaměst
nanců a přátel školy.
Škola se za svoji existenci vyvíjela a mě
nila. Určitě se najde spousta těch, kteří
se do školy přijdou po letech podívat
a prohlédnout si vše, co zůstalo, pro
listují kroniky. Setkají se i s žáky, učiteli
a zaměstnanci dnešní školy.
Na místě dnešní budovy se začátkem

roku 1912 rozkládala louka s křížkem
zasazeným do pískovcového podstav
ce. Děti mohly navštěvovat do roku
1912 jen školu na návsi s německým
vyučovacím jazykem nebo soukromou
českou školu na Sulkově. Na začátku
20. století začínají rodiče usilovat o čes
kou školu pro své děti. Až 26. května
1912 byl zadán úkol staviteli Paurovi
postavit přízemní budovu školy. Za ne
celé čtyři měsíce budova české školy
stála. Škola získala č. 198, měla tři učeb
ny a byt pro správce školy. Správcem
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školy byl jmenován R. Žižka a vyučují
cími J. Hrubý, A. Menčíková a J. Býrut.
Vyučování bylo zahájeno 7. října 1912.
Počet žáků v české škole stále rostl,
v roce 1919 už budova nestačila, a tak
německé děti byly přestěhovány do
německé školy na vršku a budova na
návsi u kapličky byla určena českým
dětem. V roce 1922 byla se svolením
ministerstva otevřena měšťanská škola
v budově č. 198 a začala přístavba prv
ního patra a mansardy. Těchto úspěchů
si rodiče

i žáci vážili. Podle kroniky uskutečnila
škola dětskou akademii, výlety a diva
delní představení v hostinci – budova
dnešního obchodu u Scharfů.
Přístavba školy byla dokončena v roce
1923 a žáci se učili v 5 učebnách, tě
locvičně, dílně, kreslírně v posledním
patře. Dále se v budově nacházela ře
ditelna, 3 kabinety, sborovna, byt pro
ředitele se zvláštním vchodem (dnes
boční vchod k šatnám) a byt školníka.
Ministerstvo školství a osvěty koupilo

u tabule stály plechové umyvadlové
mísy v drátěném stojanu. V přízemí byly
suché záchody.
V letech 1935 – 36 byla zrušena čtvrt
letní klasifikace, žáci jezdili na exkurze
– do plynárny, elektrárny, tiskárny a so
dovkárny v Plzni. Zemský úřad povolil
opravy plechové části střechy, výměnu
tašek, nátěr venkovních oken a dveří
a malování učeben. Do studny na škol
ní zahradě bylo zakoupeno čerpadlo.
V letech 1938 – 39 byly zrušeny české

do nových tříd nábytek a pomůcky.
I v dnešní době slouží k výuce lidská
kostra v kabinetu přírodopisu. V roce
1925 školu v Líních navštívil i ministr
školství Dr. Markovič. V tomto roce byl
zakoupen pozemek pro školní hřiště.
Ve třídách se topilo do velkých kamen,

školy v Nýřanech, Zbůchu, Dobřanech,
Liticích a do naší školy přešli žáci z Tluč
né. V letech 1939 – 40 byl ředitelem
B. Fišer, stará budova u kapličky byla
vyhrazena německým dětem, do měš
ťanky u křížku chodily české děti z Líní,
Sulkova, Nové Vsi a z Tlučné. Dosavadní
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učebnice nevyhovovaly protektorát
ním předpisům, proto byly odvezeny
ke zničení. V dubnu 1943 dopadaly tříš
tivé bomby i v okolí naší obce a ve ško
le bylo rozbito 39 oken a část střechy.
Během války se vyučovalo střídavě jen
půl dne. V roce 1944 byla škola zabrá
na německými vojáky, pro úlohy si děti
chodily do hostince
p. Skaly – budova s dnešní místní kni
hovnou. V tomto těžkém období je ře
ditelem školy p. Fišer. Školní vyučování
pro české děti začalo až 28. května 1945
v budově obecné školy na návsi. Nový
školní rok 1945 – 46 byl zahájen slav
nostně už v obou budovách. V zimě
nastaly potíže s vytápěním a děti měly
uhelné prázdniny. Škole byl přidělen
rozhlasový přijímač, 4 šicí stroje a 7 psa
cích strojů pro výuku.
V letech 1948 – 49 se buduje pro žáky
umývárna, školní zahrada a plánuje se
přístavba toalet a šaten. V zimě se děti
zúčastnily prvního lyžařského výcviku
v historii školy.
V letech 1949 – 50 – 51 začaly doslu
hovat staré dřevěné lavice s mřížovou
trnoží pod nohy a vytahovací horní
deskou. Do otvoru se zasunutým ka
lamářem školník pravidelně doléval
inkoust. Byly zakoupeny nové lavice
s kovovou konstrukcí.
Ve školním roce 1953 – 54 se spojil I.
a II. stupeň školy pod novým názvem
osmiletá střední škola. Vyučovaly se
laboratorní práce a praktická cvičení.
Ředitelem se stal B. Fišer a jeho zástup
cem J. Kopta.
V letech 1958 – 59 proběhla výstav
ba školní dílny a pionýrské klubovny
na hřišti školy. Pro získání cihel přidělil
národní výbor škole jednu zchátralou
stodolu nad rybníkem. Při čištění cihel
a prken pomáhaly i děti.
Od roku 1960 se prodloužila školní do
cházka o 9. ročník. V dílnách žáci vyrá
běli truhlíky pro květiny, stojánky na
zkumavky pro laboratorní práce, sázecí
kolíky, ...
V letech 1960 – 61 se vybudovala školní
jídelna v budově I. stupně.
Největší počet žáků měla škola v letech
1966 – 67 a to 406 žáků. Byla to záslu
ha mladých rodin z vojenského sídliště.
V budově druhého stupně se vybudoval
rozvod vody do tříd, opravilo se elektrické
vedení, zavedlo se ústřední topení a do
šlo k výměně oken. Z bývalého ředitelské
ho bytu se vybudovala nová sborovna.
Na školní zahradě se zrealizoval projekt
zahradního skleníku. Učitelský sbor řídil

Z. Svoboda a jeho zástupcem byl J. Kopta.
V letech 1967 – 68 byl ředitelem
jmenován J. Kopta a jeho zástup
cem M. Kulišan.
V letech 1970 – 71 se stal ředitelem
M. Kulišan. Byla vybudována cvičná
školní kuchyně vedle školní dílny. Pi
onýrské klubovny byly přestěhovány
do prostor bývalých jeslí do Tlučenské
ulice. Učitelé za pomoci rodičů a žáků
vybudovali pracovnu přírodopisu, ze
měpisu a učebnu chemie a fyziky. Dále
ve škole byly třídy pro výuku kreslení
a jazyková učebna.
V letech 1976 – 77 vstoupila v platnost
nová školská soustava – lidově nazýva
ná „množiny“.
V letech 1977 – 78 vybudovali brigádní
ci v akci „Z“ umývárny a WC a nad soci
álním zařízením novou sborovnu, která
slouží dodnes. Pomocí rodičů a brigád
níků se opravovala i budova I. stupně.
Při škole žáci navštěvovali kroužek ta
neční, recitační, výtvarný, pěvecký,
kroužek minikár a pionýrskou organi
zaci. Žáci jezdili na kurzy plavání, lyžař
ské kurzy, divadelní představení, školní
výlety a exkurze. Nacvičovaly se i spar
takiádní skladby. V Lidovém domě se
pravidelně konal rodičovský ples.
V letech 1981 – 82 byla dokončena re
konstrukce školní družiny. Ředitelem
byl J. Walter, zástupkyní H. Svobodová.
Když J. Walter odešel na inspektorské
místo, ředitelkou školy se stala H. Svo

bodová a zástupkyní byla jmenována
L. Dudíková. Žáci se zúčastňovali spor
tovních, zájmových, matematických
a jazykových soutěží. Sbírali léčivé by
liny a suroviny.
V letech 1985 – 86 se opravily blesko
svody, odtokové žlaby a vybetonoval se
prostor pro skládku uhlí.
V letech 1988 – 89 odešel do důcho
du tehdejší ředitel Z. Svoboda, učitel
ky I. Pešková, J. Koudelková a H. Svo
bodová. Na ředitelské místo nastou
pila J. Karmazínová, zástupkyní byla
L. Dudíková. Od roku 1990 je ředitelem
školy B. Landrgott, jeho zástupkyní
L. Dudíková, potom J. Václavová a dnes
J. Bulková. Od tohoto roku se připravil
nový způsob ekonomického zajištění
škol, mění se výuka cizího jazyka a os
novy v některých předmětech.
Dnes jsou v budově prvního i druhého
stupně opravené střechy, vyměněné
podlahové krytiny a vytápění budov je
řízeno z plynových kotelen. Za posled
ních deset let byly učebny vybaveny
novým nábytkem a tabulemi. Vedle
kmenových učeben byly zřízeny ještě
čtyři odborné učebny – multimediální,
počítačová, jazyková a učebna společ
ná pro fyziku a chemii. Proběhla celková
rekonstrukce školní kuchyně, v budově
prvního stupně vzniklo druhé odděle
ní školní družiny a nová třída mateřské
školy s dopoledním provozem. Vchod
do budovy I. stupně je opatřen kame
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rovým systémem. V objektu II. stupně
byla z prostředků Evropské unie zřízena
druhá počítačová učebna s 12-ti počí
tači. V obou budovách základní školy
byla zavedena síť s WIFI připojením.
Žáci všech ročníků se vzdělávají podle
Školního vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání s motivačním ná
zvem: „Škola pro naši budoucnost“.
Stoleté výročí naší školy dává příležitost
k zamyšlení nad jejími osudy a vlastním
posláním. Za léta její existence prošly
líňskými lavicemi stovky žáků, kteří na
svou první školu ještě dnes rádi vzpo
mínají. Škola se svou prací zapsala
i do historie obce. Prošla dlouholetým
vývojem a prodělala četné změny. Je
místem, kde žáci získávají vzdělání, je
místem vzpomínek na dětství těch,
kteří školní lavice již dávno opustili.
Školní dění však nevyplňují jen oslavy
a významné akce. Školní život provází
nenápadná systematická práce peda
goga, zájem žáka i jeho rodiče. Je třeba
poděkovat i těm, kteří školu spravují,
uklízí a starají se o stravování.
Právě toto významné jubileum je pří
ležitostí poděkovat zřizovateli školy
– obci Líně a všem pedagogům, kteří
na škole působili a působí. Pedagogům
je třeba především poděkovat za jejich
čas věnovaný dětem a za zkušenos
ti, které předali generacím minulým
a předávají generacím budoucím.

Jana Bulková

Rekonstrukci Chodské ulice podpoří Evropská unie

V těchto dnech se blíží ke svému závě
ru realizace projektu „Rekonstrukce uli
ce Chodská v obci Líně“, jehož investo
rem je obec Líně. Tento projekt v cel
kové hodnotě 3,73 mil. Kč je podpořen
formou dotace z Regionálního ope
račního programu NUTS II Jihozápad.
Po „Čisté Radbuze“, výstavbě sběrného
dvora odpadů a rekonstrukci Havířské
ulice na Sulkově tak jde v průběhu po
sledních pěti let již o čtvrtý důležitý
projekt podpořený z prostředků Ev
ropské unie na území obce.
Rekonstrukce místní komunikace
v celkové délce 180 m má přispět ne
jen ke zlepšení dopravní dostupnosti,
ale také ke zvýšení úrovně bydlení
v severní části obce. Komunikace je
z dopravního hlediska řešena v úseku
od Hornické do Tlučenské ulice jako
obslužná s chodníkem a v úseku od
Tlučenské ulice do Družstevní jako
obytná zóna se zklidněným provo
zem. Obytná zóna je vybavena 8 par
kovacími místy, určenými pro oby
vatele ulice, jejich návštěvy, vozidla

Chodská ulice před rekonstrukcí (2009)
rychlé zdravotní pomoci apod. Místa
pro přecházení i vjezdy do obytných
ulic jsou opatřeny varovnými signál
ními pásy pro nevidomé. Ke všem při

Zemní práce v západním úseku ulice (konec března 2012)
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lehlým nemovitostem, včetně dvorů
bývalé hornické kolonie, byly vybu
dovány nové vjezdy. Stavba probíhá
podle předem stanoveného harmo
nogramu, dodavatelská firma odvá
dí kvalitní práci. Vše tak nasvědčuje
tomu, že se podaří do konce červ
na novou komunikaci zkolaudovat
a uvést do provozu.
Souběžně s rekonstrukcí Chodské
ulice již probíhá i další významný pro
jekt podpořený z Regionálního ope
račního programu NUTS II Jihozápad,
kterým je „Rekonstrukce a zvýšení
kapacity Mateřské školy Líně“. Cílem
projektu, zahájeného počátkem červ
na letošního roku, je především zvýšit
kapacitu předškolního zařízení, která
je již několik let nedostatečná. In
formace o průběhu tohoto projektu
přinesou následující čísla Novin pro
obyvatele Líní a Sulkova.

Michal Gotthart,

starosta

Výjezd do Hornické ulice po osazení
obrub (duben 2012)

Pokládka spodní asfaltové vrstvy v západním úseku ulice
(duben 2012)

Nově vydlážděný chodník (konec dubna 2012)

Stavební práce v budoucí obytné zóně
(květen 2012)
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Také Sulkov má své dětské hřiště
Po líňském sídlišti se podařilo na
území obce otevřít další dětské hři
ště, tentokrát na Sulkově. Již v mi
nulém roce postupně proběhly po
třebné úpravy bývalé školní zahrady
v sousedství domu s pečovatelskou
službou. Zahrada doznala mírného
zmenšení, aby byly získány potřebné
parkovací plochy pro připravovaný
projekt rekonstrukce ulice V Zahrád
kách. Ze tří stran bylo vybudováno
nové oplocení, došlo k odstranění ně
kolika starých bříz a jejich nahrazení
novými dřevinami.
Vlastní dětské hřiště vyrostlo během
letošního dubna ve střední části za
hrady. Je tvořeno soupravou herních
prvků se skluzavkou, dvojhoupačkou,
pružinovou kolébačkou typu „koník“
a pískovištěm. Doplňkem jsou tři la
vičky, určené zejména pro doprovod
dětí. Realizace záměru v tomto roz
sahu by nebyla možná bez přispění
sponzorů. Soupravu herních prvků
Monkey S se skluzavkou včetně mon
táže v hodnotě 67 500,- Kč věnovala
obci firma PROFI-CZ, spol. s.r.o. – po
hledávky a paní Martina Staňková,
finanční dar na zakoupení dvojhou
pačky z akátu v hodnotě 24 200,- Kč
poskytla firma Gühring s.r.o. Zbývající
náklady uhradila ze svého rozpočtu
obec Líně. Oběma sponzorům pat
ří velké poděkování nejen ze strany

obce, ale zcela určitě také od rodičů
sulkovských dětí.
Kromě dětského hřiště bylo na za
hradě zřízeno menší ohniště a také
vybudována elektrická přípojka pro
nasvícení vánočního stromku. Zahra
da tak i nadále zůstane místem, kde

Výsadba nových stromků (listopad 2011)

Betonování pískoviště a montáž soupravy herních prvků se skluzavkou (duben 2012)

Výstavba nového oplocení (srpen 2011)
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bude možno pořádat různé akce –
například tradiční májku nebo zpívá
ní vánočních koled, které vždy o první
adventní neděli pořádá sulkovská or
ganizace Českého svazu žen.


Michal Gotthart, starosta

Dokončené dětské hřiště (květen 2012)

Březen – měsíc knihy
Asi každý ví, že měsíc březen je měsícem
knihy. Proto Místní knihovna Líně pozva
la na prohlídku knihovny 3 třídy z místní
základní školy.
Jako první navštívili knihovnu čtvrťáci
s paní učitelkou Vonešovou. Ke konci
března pak přišli také druháci s paní uči
telkou Hrdličkovou.
Dětem byla představena činnost a his
torie knihovny v naší obci. Děti také vý
borně zodpovídaly vědomostní otázky,
které se týkají knihovnictví. Takže už kaž
dé z dětí ví, jak najde knížku, kterou právě
hledá, kde najde nově nakoupené knížky
pro děti a mládež a jak hledat například
v populárně-naučné literatuře. Také si
žáci vyzkoušeli hledání v knize podle za
daného úkolu, které se jim určitě v bu

doucnosti bude hodit. Ani naše oblíbená
hra na pantomimu při návštěvě knihovny
nemohla chybět. K závěru návštěvy si žáci
vyhledali v encyklopediích informace
o zvířátkách, která mají rádi nebo která je
zajímají, a společně jsme si články přečet
li. Už od příchodu do knihovny se mně
některé děti ptaly, jestli si mohou prohlí
žet nějakou knížku. A v závěru se koneč
ně dočkaly. Každý si vzal knížku, kterou si
vyhlédl, zabral si nějaké pěkné místečko
a četl. Největší zájem byl o knihy od Tho
mase Breziny, protože v knihách jsou
přiložené plastové, zčásti průhledné folie
– lupy, se kterými čtenář při čtení rozluští
různé záhady. Některé děti viděly knihov
nu poprvé a překvapilo je, že má čtyři
místnosti, které jsou plné knížek.

Třetí třída

Čtvrtá třída
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Jako poslední navštívili knihovnu žáci
třetí třídy s paní učitelkou Vrátnou. Ti již
byli v knihovně v rámci školy i v minu
losti, a proto je hodně dětí z této třídy
pravidelnými čtenáři. Většina využila ná
vštěvu knihovny k odevzdání a zapůjčení
knížek. Ještě před tím jsme si ale zahráli
hru se slovy. Děti si vylosovaly nějaké slo
vo a výraz měly popsat spolužákům tak,
aby nezazněl kořen slova, ale aby slovo
uhádly. Také jsem pro každého žáka při
pravila hádanku, kterou přečetl, a ostatní
ji měli uhádnout. Dětem hádání moc šlo
a v knihovně se jim líbilo. Přijďte se podí
vat do knihovny i vy!

Ilona Kaslová,
knihovnice

Kaleidoskop informací
Na líňském koupališti se 26. května
uskutečnil tradiční dětský den. Od
díl letního biatlonu TJ Baník Líně a obec
Líně jej tentokrát uspořádaly společně
s DDM Kamarád Třemošná. Děti moh
ly shlédnout představení loutkového
divadla či ukázku zásahu místních hasi
čů, prohlédnout si vybavení Policie ČR,
vyzkoušet si střelbu ze vzduchovky i lu
kostřelbu nebo se svézt na pouťovém
vláčku. Některé děti využily jedinečnou
možnost pohladit si exotického hada –
hroznýše královského. Stejně jako loni
byl velký zájem o malování na kůži.

V Polní ulici byl prodloužen plynovodní řad. Plyn tak byl, stejně jako
předtím voda, rozveden již ke všem
přilehlým stavebním pozemkům, které obec koncem loňského roku prodala zájemcům o výstavbu rodinných
domků. Na vybudování rozvodů elektřiny již byla vydána příslušná stavební povolení, rychlost realizace nyní
závisí na přístupu investora, kterým je
společnost ČEZ Distribuce.

V rámci jubilejního 25. ročníku turistického pochodu Líňský maraton
byla otevřena Líňská okružní trasa.
Dvanáctikilometrový okruh, vybudovaný společně obcí Líně a Odborem
Klubu českých turistů TJ Baník Líně je
určen nejen turistům a cykloturistům,
ale také všem, kdo se chtějí dozvědět
zajímavé informace o obci a její historii i o okolní krajině. K tomuto účelu
slouží 11 informačních panelů a tabulek, rozmístěných po trase.
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Kaleidoskop informací
Po lávce u Sulkova lze již přejít bezpečně. Lávka přes Luční potok u bývalé čistírny odpadních vod byla již
delší čas v havarijním stavu. Oprava
potěší zejména houbaře a každého,
kdo se rád vydá na procházku do lesa.

Počátkem května byla opět upravena cesta pro pěší u zahrádkářské
osady Ídl. Cesta byla po loňské opravě značně poškozena letními přívalovými dešti. Nezbývá než doufat, že
nejnovější úprava vydrží o něco déle.

Nové lavičky byly rozmístěny v areálu místního hřbitova. Nahradily tak
lavičky původní, které následkem nepříznivých vlivů počasí dosloužily.
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Líňská okružní trasa
Nenáročný dvanáctikilometrový ok
ruh kolem obce vybudovala v roce
2012 obec Líně ve spolupráci s Od
borem Klubu českých turistů TJ Baník
Líně. Okruh, napojený na cyklotrasy č.
2271 a 2259, je určen nejen turistům
a cykloturistům, ale všem, kteří
rádi podnikají vycházky do přírody
a chtějí se přitom dozvědět zajímavé
informace o obci a okolní krajině. Tra
sa zahrnuje celkem 12 zastavení, vy
bavených informačními panely a tab
ulkami, z nichž se lze dozvědět známé
i méně známé údaje i řadu zajíma

vostí. Je tak například možné zjistit,
jak kdysi vypadala líňská náves nebo
již zaniklý Starý Sulkov, jak se jmenují
významné dominanty v okolní krajině
či jaká letadla létala na bývalém
vojenském letišti. Návštěvník také
získá jedinečnou příležitost zavítat
do Přírodní rezervace Nový rybník
a z tamní pozorovatelny sledovat
mnoho druhů vodního ptactva.
Líňská okružní trasa byla pro veřejnost
otevřena 12. května 2012 v rámci 25.
jubilejního ročníku Líňského mara
tonu, pořádaného Odborem Klubu

českých turistů TJ Baník Líně. Podle
současných předpokladů by ok
ruh měl v příštích letech být dále
vylepšován – v plánu je zejména
zlepšení kvality některých cest,
osazování laviček, případně nahra
zení informačních tabulek většími
informačními panely.
Příjemné zážitky z pobytu v přírodě
Vám přejí




Obec Líně
a Odbor Klubu českých turistů
TJ Baník Líně

Jen někteří pamětníci si pamatují, jak vypadal Starý Sulkov. Více fotografií s popisem je uveřejněno na informačním panelu č. 7 na nově
otevřené Líňské okružní trase.

Baník Líně – oddíl kopané
Baník Líně pořádá 5 ročník Líně Cup v malé kopané dne 23. 6. 2012.
Začátek turnaje v 10,00 účast potvrdili hokejisté J. Kracík, V. Benák, M. Adamský
a prvoligový futsalisté INDOSSu Plzeň.
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25. ročník turistické akce „Líňský maraton“ s otevřením nové Líňské okružní trasy
Tuto turistickou akci uspořádal náš
odbor již po pětadvacáté a při ní byla
otevřena nově vybudovaná a ozna
čená „Líňská okružní trasa“ v délce
12 km, na které se finančně a pracov
ně podílel OÚ Líně a pracovně čle
nové odboru Klubu českých turistů
TJ Baník Líně František Brabec, Petr
Brabec, Karel Lukáš, Václav Straka
a Helena Svobodová. Po této nové
trase pochodovali a jeli na horských
kolech všichni účastníci akce.
Na startu v líňské Sokolovně se cel
kem prezentovalo 1 5 0 zájemců tu
ristiky, kterých bylo na pěších trasách
107, na trasách pro horská kola 24, na
trasách pro silniční kola 4 a pořada
telů bylo 15.
Z tohoto počtu bylo 44 členů z líň
ského odboru turistiky, kteří na pě
ších trasách 42, 32, 23, 16, 12 a 10
km celkově ušli 681 km, na horských
kolech v terénu ujeli 184 km a na sil
ničních kolech po silnici na trasách
42 a 84 km ujeli 378 km. Přespolních
účastníků bylo 94 a občanů z Líní
a Sulkova se zúčastnilo 56. Ze 150
účastníků bylo 62 organizovaných

v Klubu českých turistů a 88 neorga
nizovaných turistů.
Trasy pochodu procházely severo
východním směrem od Líní v okolí
Sulkova, Tlučné, Nýřan, Kamenného
Újezda, Vejprnic, Nové Hospody, Plz
ně, Valchy a Líní. Cyklotrasy na silni
cích byly vedeny směrem na Tlučnou,
Vejprnice, Křimice, Město Touškov,
odkud delší trasa 84 km pokračovala
přes Pernarec, Křelovice, Čerňovice,
Újezd nade Mží, kde se opět připojila
trasa 42 km a obě trasy pokračovaly
přes Kozolupy a Tlučnou do Líní.
Na kontrolách pochodu dávali účast
níkům kontrolní razítka manželé Hor
ských, Karel Lukáš, Petr Brabec,Václav
Míka a Jaroslav Smítka.
Hlavní kontrola pochodu s občer
stvením a opékáním špekáčků byla
na Líňské plovárně, kde občerstvení
zajišťoval pan Václav Kule.
Ve štábu pochodu na startu a v cíli
pracovali Ing. Jozef Babka, František
Brabec, Marie Hašová, Ivo Pěček, Vác
lav Straka, Alena Šedivá, Bohuna Pe
chová a Jindra Kašparová.
Nepříznivé počasí, kdy dopoledne

pršelo a přecházela studená fronta,
se projevilo na slabší účasti oproti
minulým ročníkům, což bylo ško
dou pro propagaci nově vybudova
né „Líňské okružní trasy“ v okolí Líní
a Sulkova.
Cíl turistické akce byl v líňské Soko
lovně, kde byl účastníkům pochodu
předán Pamětní list, barevný plecho
vý odznak pochodu a tradiční chleba
se sádlem.
Všem místním i přespolním účastní
kům, kteří se zúčastnili a podpořili
naši akci děkujeme za účast a odva
hu se poprat i s nepřízní počasí, pro
tože počasí umí být příjemné i drsné,
na nic si nehraje a nic nepředstírá
a proto my turisté máme rádi každou
jeho tvář. Dále děkujeme všem našim
sponzorům, kteří naši akci materiálně
a finančně podpořili.
Již dnes zveme všechny občany Líní
a Sulkova na 26. ročník této turistic
ké akce, která proběhne 11. května
2013.


vedoucí akce Brabec František

za O KČT TJ Baník Líně

ČSŽ zájezd s dětmi do Úštěku a Litoměřic
„Nestraš čertem v létě!“
Ta toto pořekadlo asi neplatí, spíš
„Čert nikdy nespí“.
O tom jsme se mohli přesvědčit v so
botu 26.5.2012 na našem zájezdu pro
rodiče s dětmi do Úštěku u Litoměřic
do Čertího muzea. Ráno v sedm ho
din jsme nastoupili na „Špičine“, na
šem známém naloďovacím místě,
a hurá směr Úštěk.
V 10 hodin na nás totiž před Pikart
skou věží v Úštěku čekal čert, který
nás zavedl do věže a vyprávěl nám
o tom, jak to v pekle chodí a co mu
síme udělat, abychom se do něj ne
dostali.
Všechny děti stály jako přikované
a leckterý dospělý měl zaťato:“co kdy
by byl pravej!“
Potom nás odvedl do sklepení, tedy
vlastně malého pekla, tam čekala
Frau Lucifer, neboť i v pekle je eman
cipace a na vlastní kůži čert okusil sílu
jejího biče, protože my jsme špatně
pozdravili.

Také z našich řad byla vybrána osoba, kte
ré bylo předvedeno jak to v pekle chodí:
Klevetivým ženám naklepávají jazyk
na kovadlině a potom je zavírají do
klece, kde je mučí.
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V pekle se dušičky dostanou na váhu
a čím více je zatížená hříchy, tím dříve
spadne do kotle.
Všichni jsme se za svoji dušičku pěk
ně pomodlili „ Andělíčku můj stážní

ku…..“ a čert s Frau Lucifer nás všech
ny propustili a každému udělali na
obličej znamení na tvář pro štěstí.
Také jsme si za směšný peníz mohli
koupit čertí chlupy a knoflík , aby nás
štěstí neopustilo.
Další úštěcké památky jsme si také
nenechali ujít, prošli jsme celé histo
rické centrum městečka a obdivova
li středověké domy kolem náměstí,
chrám sv. Petra a Pavla, židovskou
synagogu a nejvíce se nám asi líbi
ly tzv. Ptačí domky v Kamenné ulici.
Byly postaveny v polovině 19. stole
tí italskými dělníky, kteří zde stavěli
železnici. Jedná se dřevěné přístavky
na skalní straně (připomínající ptačí
hnízda). Přístavky navazují na sklepy
a chodby vytesané v pískovcové ská
le. Zvláštností je, že ze zadní strany
mají domky několik pater, přičemž
z přední strany lze dosáhnout až na
okap (ulice 1.máje).
Nedaleko Úštěku je jezero Chmelař,
které je centrem turistiky i odpo
činku. Asi 3 km od Úštěku je poutní
místo Ostré, založené jezuity v letech
1703–1707 vybudováním kostelíka
o dvou stejných věžích včetně monu
mentálního přístupového schodiště.
V půl jedné byl sraz u autobuse a vy
dali jsme se do Litoměřic, kde jsme
měli rozchod a každý si šel za svým.
Prohlédli jsme si krásné náměstí
s kašnou, někteří jeli vláčkem, navští
vili jsme hrad , kde byla výstava mari
onet, loutky byly opravdu nádherné,
mohli jsme hádat z jaké jsou pohádky,
například Koblížek, Tři prasátka, O ne
poslušných kůzlátkách, Sněhurka

a sedm trpaslíků, O Smolíčkovi a jiné.
Pod hradem je krásný park a jezírkem
a pískovištěm pro děti. Také jsme vy
lezli na věž a prohlédli si Litoměřice
z výšky.
V sedmnáct hodin jsme měli sraz , na
stoupili jsme do autobusu a vyrazili
směrem k domovu.
Některé děti i dospělí si dali šlofíčka,
některé děti neunavila cesta ani krás
né počasí a celou cestu si vyprávěly.
Ještě jsme se zastavili na čížanou na
benzince v Rudné a ve čtvrt na osm
už jsme vystupovali na Sulkově.
Výlet se nám vydařil a těšíme se na
další.

Za Český svaz žen zapsala

Jana Vizváriová
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Čapí pár v Líních
V květnu 2010 jsme na pokosených
lukách v okolí naší obce mohli spatřit
až deset jedinců čápa bílého. Objevili
zde zdroj své potravy – žáby, hraboše,
hmyz. A tak se zrodil nápad nalákat
tento zvláště chráněný druh ptáka
k hnízdění v naší obci. Komín kotel
ny druhého stupně základní školy se
našim ptačím hostům velmi zalíbil
a stále častěji na něm sedali. Po kon
zultaci s vedoucím záchranné stanice
ohrožených živočichů, panem Karlem
Makoněm, byla navržena konstrukce
hnízdiště a v únoru letošního roku
namontována. Letos, na velikonoč
ní neděli 8. dubna, čápi opět do Líní
přiletěli a zamířili si to rovnou k nově
vybudovanému hnízdišti, které se jim
zřejmě zalíbilo a tak si ho nanošenými
klacíky upravili a zahnízdili. V součas
né době si budeme přát, aby pár vy
vedl potomstvo, svojí ladností brázdil
oblohu nad naší obcí a z dálky byl
slyšet klapot dlouhých čapích červe
ných zobáků.


Ladislav Vacek,
místostarosta

Čáp bílý (ciconia ciconia)
Hnízda staví na stromech, střechách, komínech, využívají umělé hnízdní podložky
Zimoviště: jižní Afrika
Až do 20. století hnízdil pouze na Třeboňsku, Písecku a jižní Moravě.
Ve 21. století nyní zahnízdil i v obci Líně

Nová ředitelka Centra pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov se představuje
Vážení občané,
představuji se Vám jako ředitelka
CPOS Města Touškov, do které jsem
byla jmenována dne 1. 1. 2012. Jme
nuji se Lenka Šeflová a v sociální ob
lasti pracuji řadu let. Pozici jsem při
jala s velikým respektem a závazkem
odpovědnosti.
Mojí vizí je zachování toho co fun
guje dobře a směřovat kroky ke zvy
šování kvality poskytované služby.
Poskytování sociální služby není leh
ké, práce je náročná, pracovník musí
mnohdy reagovat pružně a přizpůso
bovat se situaci, navíc není dostateč
ně finančně ohodnocena. Uživatel je
nájemce služby, má u nás zakázku,
my jsme povinni mu ji poskytnout
v 100% kvalitě a to hned napoprvé
(nelze poskytovat nekvalitní službu),
uživatel platí.
Veškeré změny, které zavádím, ve
dou ke zvýšení kvality, efektivnosti
a úspornosti. Vycházím z předpokla

du, že kvalita poskytované služby je
přímo úměrná kvalitě zaměstnanců,
proto moje snaha bude vytvořit kva
litní fungující tým pracovníků, nasta
vuji pravidla a rámce. V dlouhodobé
vizi je rozvíjet služby dle požadavků
uživatelů v souladu se strategickými
záměry měst a obcí, vytvoření kom
plexního zázemí pro seniory a cílo
vou skupinu.
V současné době poskytujeme pečo
vatelskou službu pro 33 obcí a měst,
17 DPS. V současné době jednám
o uzavření dalších smluv.
Děkuji všem za projevenou důvěru
a za odebírání našich služeb. Pevně
doufáme, že jste s kvalitou služeb
spokojeni.
Bohužel v souvislosti se stále se zvy
šujícími náklady na provoz všech
sociálních služeb a snižujícími se
dotacemi na tyto služby jsem nu
cena využít možnosti zvýšit ceny
za poskytované služby dle vyhlášky
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č.505/2006 Sb. novelizované vyhláš
kou č.391/2012 s účinností od 1. 1.
2012.
Nový ceník nabízí možnost zohled
nit Vaše příjmy. Je nástroj motivační
a umožní čerpat služby i osobám
s nejnižšími příjmy. V případě, že se
rozhodnete doložit výši důchodu
a příspěvku na péči, budete rozděle
ni do jedné ze tří variant stanovených
sazeb v ceníku. V případě, že tohoto
nevyužijete, automaticky spadáte do
3 skupiny – nejvyšší sazby.
Dále rozšiřuji péči o Fakultativní čin
nosti mimo rámec pracovní doby
a o víkendu. Péče o potřebné osoby
bude zajištěna pracovnicemi CPOS
dle nasmlouvaných úkonů.
Doufám, že moje kroky pochopíte
a budete s poskytovanou službou
pod mým vedením spokojeni.



Lenka Šeflová
ředitelka CPOS Město Touškov

Zprávy ze 64 polí
Soutěže dospělých
Právě skončená sezóna byla pro Šachový
klub Líně celkem úspěšná. Nepodařil se
sice postup do 1. ligy, po němž jsme po
očku pošilhávali, ale oba naše týmy obsa
dily ve 2. lize příčky bezprostředně za po
stupujícími Českými Budějovicemi. Druž
stvo, které hrálo pod názvem ŠK Líně,
bezpečně uhájilo druhou příčku a druhý
tým, hrající pod názvem naší partnerské
organizace Sokol Plzeň I, skončil jen o stu
pínek hůře na třetím místě. Pokud se nám
v příští sezóně podaří složit z obou druž
stev jeden super tým, který se bude sta
bilně scházet, mohl by se postup podařit.
Líňští šachisté byli ovšem v popředí
i v krajských soutěžích. Béčko vybojova
lo stříbrnou medaili v Krajském přeboru
I a druhý tým Sokola Plzeň I obsadil 8.
místo. V Krajském přeboru II skončilo
družstvo ŠK Líně C na pěkném 5. místě.
Aby byl výčet výsledků družstev dospě
lých kompletní, sluší se dodat, že v Re
gionálním přeboru I se umístila líňská
družstva na osmém, resp. devátém místě
a v Regionálním přeboru II skončilo druž
stvo Sokol Plzeň I C na solidním 4. místě.
Mládež
Mladí šachisté Šachového klubu Líně pil
ně trénovali v kroužcích při ZŠ Líně a ZŠ
Město Touškov, nově se podařilo otevřít
i dva kroužky v Plzni na Slovanech, kde se
o šachový „potěr“ svědomitě starali mladí
začínající trenéři z našeho a jiných plzeň
ských klubů. Termínový kalendář mláde
že je každoročně doslova nabitý turnaji,
téměř každou sobotu od září do května
se hraje nějaký turnaj pro hráče všech vě
kových i výkonnostních kategorií. Líňská
mládež se jich samozřejmě v hojném po
čtu účastní a vozí i medaile. Nejvýrazněj
ším úspěchem bylo vítězství v Krajském
přeboru družstev starších žáků, kdy líňský
tým dokázal pokořit všechny soupeře
a vybojoval si kromě zlatých medailí také
postup do 1. ligy mládeže, v níž v minu
losti pravidelně hrával. Jen trocha štěstí
pak chyběla, aby si ŠK Líně připsal další
medailový úspěch na Krajském přeboru
družstev mladších žáků. Nakonec z toho
byla ona nepopulární „bramborová“ me
daile za 4. místo.
11. ročník Mezinárodního
šachového festivalu INGEM – Plzeň
2012
Šachový klub Líně je však také zkuše

ným pořadatelem turnajů pro mládež
i dospělé. Důkazem budiž deset roč
níků mezinárodního šachového festi
valu z let 1995-2004, na jehož tradici
chceme navázat letošním 11. ročníkem
Mezinárodního šachového festivalu IN
GEM Plzeň 2012, který se pod záštitou
primátora města Plzně uskuteční 18.25. 8. 2012 ve velkém sále Měšťanské
besedy v Plzni. Hlavní turnaj se hraje zá
roveň jako Krajský přebor mužů a žen.
Více informací o turnaji naleznete na:
http://www.msfplzen.cz/.
Krajský přebor mládeže do 16 let
a Krajský přebor juniorů
Ve spolupráci se ZŠ a MŠ Líně uspořádal
Šachový klub Líně ve dnech 28.-29. 4.
2012 Krajský přebor mládeže do 16 let
a Krajský přebor juniorů. Naše vzájem
ná spolupráce s místní základní školou
již léta funguje výborně. Rozhodli jsme
se ji proto letos rozšířit a využít prosto
ry 1. stupně pro pořádání víkendového
turnaje. Ředitel školy, Mgr. Bohumír
Landrgott, nám vyšel maximálně vstříc
a patří mu proto náš veliký dík. Dále
bychom chtěli poděkovat panu sta
rostovi, Bc. Michalu Gotthartovi, který
nás svoji návštěvou podpořil a zhostil
se čestného úkolu předávání medailí.

Rovněž bychom chtěli poděkovat p.
Davidu Kaslovi, jenž zajistil pro všechny
přítomné občerstvení, p. Václavu Jen
čovi za slevu na zmrzlinu pro účastníky
turnaje a Markétě Miltové za pomoc
nou ruku při přípravě hracích prostor
a „pedagogický dozor“.
A nyní již ke sportovním výsledkům tur
naje. Celkem jsme přivítali 64 účastníků
ze všech koutů Plzeňského kraje. Mladé
šachistky a mladí šachisté bojovali o cen
né kovy v kategoriích od 8 do 20 let a ani
zástupci pořadatelského oddílu nezůstali
zkrátka. Z celkem 14 účastí získal Šacho
vý klub Líně 3 zlaté (Václav Zdeněk – H8,
Adriana Málková – D10 a Michal Seják
– H16), 1 stříbrnou (Marcela Menclová –
D8) a 2 bronzové medaile (Eva Trejbalo
vá – D10 a Filip Mencl – H12). Těsně pod
stupni vítězů zůstala čtvrtá Tereza Miltová
(D8) a Jan Trejbal (H16).
Ještě jednou děkuji všem, kteří přispěli
k úspěšnému uspořádání akce, což na
místě potvrdili mnozí účastníci. Věřme,
že si budeme moci celý „kolotoč“ pří
prav za rok znovu zopakovat, šťastné
tváře spokojených dětí jsou tou nejlep
ší odměnou.



Mgr. Milan Jenč,
předseda Šachového klubu Líně

Vítězové turnaje nejmladších kategorií do 8 a 10 let. V horní řadě zleva: Maxim Schmidt
(1. místo H10, Sokol Klatovy), Michal Nechutný (2. místo H10, ZČE Plzeň), David Hložek
(3. místo H10, ZČE Plzeň), Eva Trejbalová (3. místo D10, ŠK Líně), Adriana Málková (1. místo
D10, ŠK Líně). Dolní řada zleva: Marie Krumpholcová (3. místo D8, Slavoj Dvorec), Václav
Zdeněk (1. místo H8, ŠK Líně), Marcela Menclová (2. místo D8, ŠK Líně), Michaela Marešová (1. místo D8 a 2. místo D10, DDM Planá Mariánských Lázní). Foto Markéta Miltová.
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Armoracia rusticana - křen selský
Vytrvalá, 30 až 150 cm vysoká bylina.
Lodyha přímá, jemně rýhovaná, dutá,
větvená. Přízemní listy až 80 cm dlou
hé, eliptické, zubaté, dlouze řapíkaté.
Dolní lodyžní listy, jež během vegeta
ce odumírají, peřenolaločné, krátce
řapíkaté, horní lodyžní listy podlouhlé
až kopinaté, zubaté nebo i celokrajné,
zúženou bází přisedlé. Květenství na
konci větví složené z mnoha hroznů,
květy stopkaté, 4 četné, špinavě bílé.
Plodem je šešulka. Kvete v V. až VII.
Stanoviště:
Břehy, příkopy, vlhčí rumiště, na pů
dách hlinitých až jílovitých, dusíka
tých, vlhkých až mírně vysychavých.
Rozšíření:
Původní pravděpodobně v jihový
chodní Evropě, v současnosti pěsto
ván v mírných pásmech celého světa,
v ČR velmi často zplaňuje a v součas
nosti jej lze považovat za druh zdo
mácnělý. Na území dnešního ČR byl
křen rozšířen zřejmě prvními Slovany,
tedy někdy v polovině prvního tisíci
letí n.l., první písemné zmínky o něm
však pochází až ze století 12.
Léčitelství:
Sbírá se kořen (Radix armoraciae rusti
canae) a to obvykle z dvouletých rost
lin na podzim (září až listopad), případ
ně na jaře (březen až květen). Kořen se
uchovává čerstvý v chladu a vlhku,
tedy např. ve sklepě zahrabán v písku.

Droga obsahuje glukosinoláty (zejména
sinigrin), silice, značné množství vitamí
nu C (až x 2x více nežli např. v citrónech),
sacharidy, enzymy, asparagin, glutamin,
organické kyseliny a flavonoidy. Při po
rušení pletiv kořene (typicky strouhá
ním) se uvolňuje hořčičná silice, která
způsobuje štiplavou chuť a pach křenu.
Křen působí výrazně antibakteriálně,
podporuje trávení (zvyšuje vylučování
trávících enzymů a normalizuje střevní
mikroflóru), odhleňuje průdušky, působí
močopudně a celkově povzbudivě, pro
vysoký obsah vitamínu C je výborným
prostředkem při rekonvalescenci. Při
zevním použití zvyšuje prokrvení tkání,
čímž urychluje hojení a regeneraci.

Vnitřně se podává nejčastěji čerstvý,
nastrouhaný, pro zmírnění štiplavosti
obvykle smíchaný s nastrouhanými
jablky v poměru 1:1 v dávce 1 až 4
polévkové lžíce denně. Při průduško
vých chorobách se osvědčila inhala
ce křenu (1 polévková lžíce křenu se
vaří ve vodě a páry z ní se inhalují asi
10 minut).
K vypuzení žlučníkových kamenů se
užívá macerát křenu v červeném víně
(litrová láhev se naplní do 1/5 na
strouhaným křenem, zalije se červe
ným vínem, nechá se 10 dní luhovat
a pak se užívají první 3 dny 3 čajové
lžičky macerátu, později 3 polévkové
lžíce, celkem se bere nejméně 30 dní).
Zevně se pak křen užívá zejména při
revmatismu nebo při ischiasu ve for
mě tzv. křenové placky (smíchá se 1
díl nastrouhaného křenu, 5 dílů mou
ky a 1 díl tuku, např. sádla, placka se
přiloží na postižené místo a nechá se
působit 15 až 30 minut) a obdobně
lze použít i čerstvé, pomačkané listy.
U citlivých osob však může křen na
pokožce vyvolat puchýřky, proto je
nezbytné nejprve na malém kousku
pokožky otestovat její reakci. Vnitřně
by křenu neměli užívat lidé s žalu
dečními či dvanácterníkovými vředy,
na všechny občany pak křen působí
negativně ve vyšších nežli doporu
čených dávkách (dráždí trávící ústrojí
a ledviny).
Převzato z : J. Janča, J. A. Zentrich:
Herbář léčivých rostlin, díl 2.
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Tip na výlet – Liberec
Severočeské okresní město Liberec,
k jehož návštěvě jste srdečně zváni, leží
v liberecké kotlině mezi Ještědským
hřbetem a Jizerskými horami. Jeho his
torie sahá do doby, kdy těmito místy
vedly obchodní cesty. Jelikož přechod
Ještědského hřebene byl pro obchodní
ky se zbožím příliš náročný, bylo nutné
vytvořit místo pro odpočinek. Liberec
tedy vznikal jako otevřená tržní obec
a to později určilo i jeho tvářnost. Malá
osada, poprvé zmiňovaná roku 1352, se
během 15. a v první polovině 16. století
postupně měnila na poddanské měs
tečko, což písemně potvrdil roku 1577
císař Rudolf II.. Na konci 16. století díky
mimořádné stavební aktivitě vznikly
první kamenné stavby, které na dlouhou
dobu určily charakteristický ráz města.
Nové zásadnější proměny zazname
nal Liberec v druhé polovině 18. stole
tí, kdy bylo centrum města zastavěno
zděnými domy v klasicistních formách.
Počátek 19. století pak znamenal rozvoj
textilního průmyslu a tedy i průmyslové
architektury, což napomohlo k získání
statutu samostatného města. V té době
vznikla řada reprezentativních budov,
které městu dodávaly majestátnost od
povídající jeho významu. Liberec býval
druhým největším městem v Čechách
hned po Praze. Byly zde 3 konzuláty,

50 textilních továren, 60 továren zamě
řených na kovoprůmysl, mimo jiné i na
výrobu automobilů RAF.
V současné době nabízí Liberec řadu
zajímavostí. Město se pyšní mnoha
významnými budovami, např. radnicí,
postavenou v novorenesančním stylu
a dokončenou v roce 1893, jež je sym
bolem bohatství a hospodářského i kul
turního rozvoje města. Za budovou rad
nice se nachází Divadlo Františka Xavera
Šaldy z roku 1893. Budova spořitelny,
muzea a obchodní komory z let 1901 02 tvoří svojí honosností a čistotou stylu
zlaté jádro historické části města, jehož
ozdobou je pak vilová čtvrť z přelomu
19. a 20. století, která svou jedinečností
dokresluje tehdejší rozmach Liberce.
Liberec je někdy nazýván také městem
pod Ještědem, jehož vrchol, vypínající
se do výše 1012 metrů, zdobí moderní
věž, která se stala dominantou celého
kraje. Originální konstrukce ve tvaru ro
tačního hyperboloidu byla postavena
podle projektu ing. Arch. Karla Hubáč
ka, který byl za návrh oceněn prestižní
Perretovou cenou. Objekt, v němž sídlí
spojové středisko a hotel s restaurací, byl
otevřen 21.9.1973 a stal se symbolem
pozoruhodného města, které se pod
ním nachází.
Pokud se chcete podívat do Liberce,
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nezapomeňte navštívit zoologickou
a botanickou zahradu, Severočeské mu
zeum, Oblastní galerii, zámek a nebo si
vyjet kabinovou lanovou dráhou až na
Ještěd.
Milena Voráčková

Co nového v našem svazu důchodců?
Pravidelně vás seznamujeme s tím, co
se v naší organizaci děje. A není toho
málo. Mezi pravidelné akce –cvičení,
návštěva bazénu, solné jeskyně- přibý
vá v každém čtvrtletí něco mimořádné
ho a musím říct úspěšného.
Když uslyšíte oslava MDŽ, možná máte
podivné pocity. My na tu letošní oslavu
snad jen tak nezapomeneme. Jistě by
vás také dojalo, kdybyste zhlédli pro
gram, který pro nás, seniorky, připravily
děti ze ZUŠ Stod. Zazpívaly a zahrály
s takovým nadšením pro věc a my jsme
se radovaly, že existují mladí, kteří mají
ušlechtilé zájmy a jsou ochotni se o své
umění s někým podělit a udělat mu ra
dost. A víte, že nebyli jediní, kteří k nám
přijeli? Z Plzně dorazilo trio šikovných
hudebníků a zpěváků – říkají si Jen tak
a nejsou zcela neznámí. Vystupovali už
vloni v celorepublikovém kole Dětské
Porty a letos budou reprezentovat Pl
zeň opět. Sourozenci Kateřina a Tomáš
Kozákovi a Eva Röhrichová hrají a zpí
vají písničky plzeňských skupin a jistě o
nich ještě v budoucnosti uslyšíme. Ka
ždopádně jsme jim byly vděčné, že za
námi přijeli a jejich vystoupení všechny
nadchlo. Čímpak nás asi naše předsed
kyně překvapí příští rok?/vložit zaslané
foto/
Také se vám stane, že občas něco zapo
menete? Čím je člověk starší, tím častěji
se to stává. Snadná pomoc – napsat
si to na papírek. Ale kde ten zmizel?
Zoufalství. Zbytečné! Trénink paměti
vám na to dá recept. O tom jsme se
dozvěděly na přednášce paní doc. Ing.
Ilony Borusíkové, CSc. z Plzně. Vyzkou
šely jsme si různé testy a prověřily si své
schopnosti. Další nápady na trénování
se dovíme možná na dalším setkání.
Kultura nás vždy láká, a proto jsme ne
odolaly pozvání do Prahy na muzikál
Vražda za oponou v Hudebním diva
dle Karlín. Netušily jsme, že termín naší
návštěvy se shoduje s dobou konání
pražského maratonu. Praha uzavřená
a zdálo se, že pro samé uzavírky a ob
jížďky představení nestihneme včas.
Ale štěstěna stála při nás a vše dopadlo
dobře. Ondřej Brzobohatý v roli detek
tiva dával celému představení úžasnou
dynamiku a živost. Také výkon paní
Hany Křížkové nás zaujal.

Skupina Jen tak z Plzně
I některé členky naší organizace byly
v krajské delegaci, která se v rámci
družby s městem Regensburg účastni
la setkání s tamějšími seniory. Na louce
v městském parku vesele vyhrávala ně
mecká kapela a tu střídala kapela Plze
ňanka. Po slavnostním vysazení dubu,
německého národního stromu, a pro
slovech zástupců obou měst jsme byly
pozvány na prohlídku města. Celá akce
byla ukončena večeří a posezením v re
stauraci zámku rodu Thurn- Taxisů. /Ne
říká vám to jméno něco? /
Pestrost je naše heslo, proto další akcí je
výlet tentokrát do zámku Chyše v Kar
lovarském kraji. Pobýval tam v 1917
spisovatel Karel Čapek jako vychovatel
v rodině šlechticů Lažanských. Zámek
byl dlouho v dezolátním stavu, až noví
majitelé – manželé Lažanští- se pustili
do rekonstrukce a otevřeli pro veřej
nost nejen zámek, ale i malý pivovar.
Člověk musel obdivovat odvahu maji
telů pustit se do tak obtížné práce. Ale
výsledky se dostavují. Pivovarem nás
provedl sám majitel a bylo třeba ocenit
jeho znalosti o výrobě piva. A jaká by
to byla návštěva v pivovaru, aby člověk
neochutnal zdejší pivo? Sice nejsme

žádní odborníci, ale shodli jsme se na
tom, že pivo Prokop je velmi chutné.
Dál naše cesta vedla do Manětína, na
zývaného barokní perlou západních
Čech. Někteří stihli prohlídku zámku
a jiní prošli městečkem i krásným par
kem. Tak byl krásně ukončen náš výlet
Nechceme se jen sami bavit a brát,
myslíme i na děti v MŠ, a proto už chys
táme pásmo – trochu poučné i hravé a
soutěživé. Snad budou děti opět spo
kojené. Moc bychom si to přály.
Jak vidíte, život seniorů nemusí
být nudný a smutný. I když nás i ostat
ní společnost trápí úsporná opatření
vlády. Bohužel se šetří jen na určitých
místech. Jestlipak by se nedalo ušetřit i
tak, že by vláda a její úředníci pohlídali
miliardové úniky do kapes pár vlivných
jedinců. Možná bychom pak nemuseli
my, obyčejní lidé, tolik utahovat opasky
a naopak ti ,,úspěšní tuneláři“ by nežili
v takovém blahobytu a rozmaru a moh
li si vyzkoušet žít jako prostý občan. Pře
jme si, aby protesty veřejnosti naše vlá
da konečně vyslyšela a reagovala na ně.



Milena Bulínová,
Svaz důchodců Sulkov-Líně
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