Bobové závody v létě? Golf v rybníce?
V Líšnici s tím problém neměli
16. 6. 2014
Líšnice, Praha-západ – Devět týmů v sobotu 14. 6. porovnalo síly na druhém ročníku zábavného
outdoorového klání Hry bez hranic, tentokrát v Líšnici. Akce, která má za cíl posílit vazby mezi
obcemi v mníšeckém regionu, přilákala na čtyři sta lidí.
Týmy soutěžily ve čtyřech disciplínách, které souvisejí s pořadatelskou Líšnicí a jež lze ve stručnosti
shrnout do témat koně, golf, Jamajka a voda. Vítězem se stal i letos tým Mníšku pod Brdy. Podle
organizátorů však o samotné pořadí příliš nejde. „Hry bez hranic se snaží propojovat sousedy, kteří
žijí blízko sebe, v okolních vesnicích, ale možná se příliš neznají nebo nemají čas se setkat,“ řekla
starostka Líšnice Hana Navrátilová. „Tato myšlenka nás inspirovala i při vymýšlení cen pro vítěze.
Vítězný mníšecký tým si odnesl ručně vyrobenou lavičku s logem her, kterou dostal za úkol
nainstalovat do veřejného prostoru ve své obci. Kromě připomínky 2. ročníku našich her tak půjde o
místo, kde se lidé mohou setkat, posedět a popovídat si,“ pokračuje Hana Navrátilová.
Ani další ceny nepostrádaly veřejný rozměr, ale také prvky recese. „Klínec si za třetí místo odvezl
veteránské kolo, které bude volně k dispozici každému v obci, kdo jej bude zrovna potřebovat. Druhý
Kytín odjížděl s obecní lípou a krásnou dnes už historickou dřevěnou s vývěskou, kam musí pravidelně
zveřejňovat informace o společných akcích v obci,“ dodala Hana Navrátilová.
Hry bez hranic podpořila řada místních a regionálních sponzorů, někteří finančně, jiní prostřednictvím
materiální pomoci nebo tak, že prostě pomohli vlastníma rukama při přípravě a organizaci. Stejně tak
se zapojili i samotní občané Líšnice, členové Sboru dobrovolných hasičů nebo ženského spolku Ženy
50+. Všem tímto děkujeme, protože bez jejich pomoci a přispění by Hry bez hranic v Líšnici nemohly
proběhnout.
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