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Slovo starosty
S pomalu se ochlazujícím podzimem se 
vrací tradiční problém našeho města a tím 
je velmi nepříjemný, silně zapáchající kouř 
vycházející z mnoha komínů, způsobený 
topením ve starých uhelných kotlích. Pří-
činy jsou dobře známy a následky pro naše 
zdraví i životní prostředí rovněž. Město 
se dlouhodobě snaží přispět k postupné-
mu řešení tohoto problému. Již několik let 
poskytujeme zájemcům z řad soukromých 
vlastníků bytových a rodinných domů indi-
viduální dotaci na likvidaci nevyhovujících 
uhelných kotlů a instalaci ekologičtějších 
zdrojů vytápění. Zároveň se snažíme o po-
stupnou obměnu starých zdrojů také v ob-
jektech ve vlastnictví města. Již se podařilo 
nainstalovat moderní nízkoemisní zdroje 
vytápění, ať už kotle na biomasu, či tepel-
ná čerpadla, např. do kulturního domu, do 
horní budovy školy čp. 126 nebo do adap-
tovaného objektu čp. 49 (bývalá samoob-
sluha v Mostecké ulici). Také objekt právě 

budované nové hasičské zbrojnice bude 
vytápěn tepelným čerpadlem. O postupnou 
obměnu zdrojů usilujeme také v nájemních 
domech města. Právě v nájemních bytech 
je neekologických kotlů asi nejvíce a po 
opakovaných stížnostech obyvatel přede-
vším z ulice Mostecké se budeme snažit 
o nápravu. Po dohodě s nájemníky chceme 
již letos několik nejkřiklavějších a pro své 
okolí nej škodlivějších  případů vyřešit insta-
lací nového zdroje.

Stále máme rezervy v řešení bezpečnosti 
silničního provozu. Po opakujících se do-
pravních nehodách na křižovatce „u zrca-
dla“ byly urychleny projektové práce na 
přípravě zamýšlené okružní křižovatky 
v tomto místě. V minulém týdnu byl městu 
předán dokončený projekt ke stavebnímu 
povolení a nyní probíhá inženýrská čin-
nost pro zajištění všech potřebných dokla-
dů a vyjádření. Projektově se řeší rovněž 
dopravně složitý a nebezpečný úsek ulice 
Horské u „viaduktu“ v blízkosti kulturního 
domu. Také zde dochází ke kolizním situa-

cím, a proto vzniká studie nového doprav-
ního  řešení,  zejména s ohledem na blízkost 
školy.

Historicky a urbanisticky nejhodnotněj-
ší prostranství Horního Jiřetína bude opět 
o něco krásnější. Právě v těchto dnech po-
kračují práce na obnově hlavního přístupo-
vého schodiště k našemu kostelu. Po dese-
tiletích tak bude toto historické schodiště 
nejen pěkné, ale také bezpečné.

Koncem září jsme do Horního Jiřetína 
dovezli hasičské auto, které jsme výhodně 
zakoupili od našeho partnerského města 
Battenberg. Po zařazení do Integrovaného 
záchranného systému tento vůz nahradí sta-
řičkou Avii a bude zřejmě sloužit především 
našim mladým hasičům.

S našimi mladými hasiči souvisí i posled-
ní postřeh. Na letošním „Černickém braňáč-
ku“ posbírali v jednotlivých kategoriích 
celou řadu ocenění za umístění na čelních 
místech, proto jim a jejich vedoucím patří 
velký dík a uznání.

Vladimír Buřt

Milí čtenáři,
přejeme vám krásné podzimní dny a posíláme další balík informací z Horního Jiřetína a Černic. Doufáme, že se 
vám bude líbit a každý najdete to své. Příjemné čtení! Redakce, Foto: Jiří Beneš



Letos má dvacáté narozeniny a již po třetí 
přijede zahrát do Horního Jiřetína. Řeč je 
o kapele Špejbl’s Helprs AC/DC revival 
band. O formaci, která umí z pódia pře-
dávat ohromné množství energie, se pro 
městské listy rozpovídal zpěvák kapely 
Petr Průša.

Kdy vás hudba oslovila natolik, že jste se 
jí začal věnovat?

K hudbě mě přivedl táta, který miloval El-
vise Presleyho nebo americkou country. Přál 
si, abych se začal věnovat i nějaké kulturní 
oblasti. Já v té době hrál už devět let hokej. 
Nechal mi vybrat si nějaký hudební nástroj 
a poslal mě do „lidušky“. Tenkrát u mě zvítězil 
klarinet a později jsem začal hrát i na tenor 
saxofon a dostal se i do kapely, která v hudeb-
ce byla. Takhle to se mnou a hudbou začalo.

Tím byla vaše sportovní kariéra u konce?
Ano. Měl jsem jet i na soustředění obrán-

ců do reprezentace, ale kvůli hudbě už na 
to nedošlo.

Ke klarinetu a saxofonu jste později při-
dal i bicí a kytaru.

Na bicí jsem hrál v rockové kapele, kte-
rou jsme založili na konci osmé třídy. Na 
bicí jsem si tehdy vydělal hraním na kla-
rinet a saxofon. Kapela se jmenuje Axial 
a funguje dodnes. Za bicími jsem i zpíval, 
později přešel ke kytaře a zpěvu a nakonec 
jsem zůstal jen u zpěvu. V roce 1994 jsme 
natočili i první desku. Členové kapely Buty 
nám tehdy dokonce půjčili vybavení.

Hudba vás tedy už nepustila?
Nepustila. Skončil jsem kvůli ní i studia 

medicíny. Rodiče to tenkrát moc nepotěšilo.
Jakému oboru jste se chtěl v medicíně 

věnovat?
Pediatrii. S hudbou ale studium skloubit 

nešlo. Vzpomínám, jak jsem tahal na kon-
certy Axialu školní skripta. Ale nelituju toho. 
Zvolil jsem si hudbu a ta mě provází celý 
život a jako doktor bych na ni neměl čas. 
Nehledě na to, že by mi toto povolání kom-
plikovalo i jiné záliby, jako je třeba cestování.

I zmíněná kapela Axial byla kromě jiné-
ho ovlivněná kapelou AC/DC. Kdy jste se 
ale rozhodli založit proslulý revival Špejbl’s 
Helprs.

V letošním roce fungujeme už dvacet let. 
Začalo to pěti písněmi, které jsme si při-
pravili, a nějak se nám to vymklo z rukou 
a hrajeme dodnes.

Jak je to s tím Spejblem v názvu vaší ka-
pely? Jak se tam dostal?

Název vymyslel Ivan Eis, který Spejbla 
a Hurvínka miluje, a nám se to zalíbilo. 
Jsme tedy v překladu „Spejblovi pomaha-
či“ a rozšiřujeme tak slávu těmto úžasným 
loutkám. A navíc, čím jsme starší, tím více 
se pohybům loutek na pódiu přibližujeme.

A po klarinetu nebo saxofonu ještě občas 
sáhnete?

Saxofon jsem prodal, ale na klarinet si 
občas zahraju.

Kolik koncertů za rok kapela Špejbl’s 
Helprs stihne?

Byly doby, kdy jsme jezdili i na sedmdesát 
koncertů, ale to už bylo velmi náročné, proto-
že všichni normálně pracujeme. V posledních 
letech se počet koncertů ustálil na padesáti.

Vedle České republiky hrajete často 
i v zahraničí. Kde nejčastěji?

Pravidelně jezdíme na koncerty do Ně-
mecka. Jezdili jsme i do Rakouska, byli 
jsme ve Švýcarsku nebo Polsku. Jednou 
jsme se měli podívat i do Thajska, ale z toho 
nakonec sešlo.

Jaké je německé publikum?
V Německu je kult AC/DC velmi silný 

a většina Němců na koncertech jsou velkými 
znalci této muziky. Často s námi zpívají od 
první do poslední písně.

Čím si vysvětlujete legendárnost kapely 
AC/DC?

Písněmi, které vám vlezou pod kůži. Je to 
oslava jednoduchosti, jasná hudba, která umí 
dodávat lidem energii. Kolikrát jsme se sešli 
utahaní na zkoušce, že si jen tak zahrajeme. 
S AC/DC to ale jen tak nejde. Za chvilku vám 
začnou hrát nohy a začnete se vlnit. Tuhle 
hudbu zkrátka musíte dělat naplno a srdcem. 
A takhle se snažíme dělat i koncerty. Možná 
proto jsme na scéně tak dlouho.

Těšíte se 25. 11. na koncert do Horního 
Jiřetína?

Do Horního Jiřetína se těšíme moc. Do-
konce k vám jedeme po třetí a trojka je moje 
životní číslo, takže to bude určitě parádní 
koncert. Jiří Beneš

Rozhovor s Petrem Průšou

V současné době hraje kapela 
v tomto složení: Petr Průša – zpěv, 
Petr Kollert – sólová kytara, Ivan 
Eis – doprovodná kytara, zpěv, 
Martin Skala – basová kytara, zpěv 
a Marek Stark – bicí nástroje.

Foto Jiří Beneš







Čeká nás závěr podzimní části fotbalové sezóny
Jedenáct odehraných kol mají v krajském přeboru 
mužů na svém kontě naši hornojiřetínští fotba-
listé. Aktuálně se naši borci nachází na 10. místě 
z 16 účastníků soutěže, zaznamenali 4 výhry a 7 
proher. Střed tabulky je však velmi vyrovnaný. 
Bodový rozdíl mezi 6. mužstvem Vilémova a 13. 
týmem v tabulce Krupkou činí pouze 5 bodů, 
a tak o pořadí rozhodují skutečně jednotlivé body.

V posledním odehraném kole hostil Sokol na 
svém domácím hřišti hosty z Jílového, kteří jim 
jsou bezprostředními sousedy v tabulce. Utkání 
skončilo po 90 minutách nerozhodně bez vstřele-
né branky a na řadu tak přišel penaltový rozstřel, 
ve kterém byli úspěšnější právě Jiřetínští a pomě-
rem 6:5 si zajistili v zápase onen pověstný bod 
navíc, díky němuž mají teď oba týmy shodně 
14 bodů.

Další zajímavý duel čeká naše fotbalisty hned 
v sobotu 28. října na trávníku šestého Vilémo-
va, který prohrál v posledním utkání s domácí-
mi Modlany poměrem 3:1, a bude se tak znovu 
snažit odpoutat od ostatních pronásledovatelů 
v tabulce, mezi nimiž je i náš celek. Zápas za-
číná ve Vilémově ve 14:30 a my budeme našim 
fotbalistům držet palce. Za výsledky mládeže se 
ohlédneme v dalším vydání městských listů.

Marek Moudrý

# KLUB Z V R P S B P+ P-

  1. SK Štětí  11  10  0  1  32:10  29  1  0

  2. SK Baník Modlany  11  10  0  1  28:14  29  1  0

  3. Mostecký FK  11    9  0  2  33:11  27  0  0

  4. TJ Sokol Srbice  11    7  0  4  18:14  21  1  1

  5. SK Brná  11    7  0  4  28:19  20  2  1

  6. SK STAP-TRATEC Vilémov  11    5  0  6  20:18  15  0  0

  7. FK Slavoj Žatec  11    5  0  6  20:28  15  0  0

  8. TJ Spartak Perštejn  11    5  0  6  22:21  14  1  0

  9. FK Bílina  11    5  0  6  25:26  14  1  0

10. TJ SOKOL H.Jiřetín/FK Litvínov  11    4  0  7  19:22  14  1  3

11. FK Jílové  11    4  0  7  14:25  14  1  3

12. FK Tatran Kadaň  11    4  0  7  21:28  12  1  1

13. TJ Krupka  11    4  0  7  13:22  12  1  1

14. FK Jiskra Modrá  11    3  0  8  19:27  10  0  1

15. FK Neštěmice  11    4  0  7  25:41  10  2  0

16. FK Litoměřicko B  11    2  0  9  22:33    8  0  2



Stolní tenisté
Naši mladí stolní tenisté se zúčastnili Regi-
onálního přeboru škol v Mostě, kde repre-
zentovali naši školu a náš oddíl. Družstvo 
v sestavě Leoš Kocourek, Daniel Voves, 
Ondřej Piskáček a Filip Vondráček zvítě-
zilo a postoupilo do krajského kola, které 
se uskuteční v Litoměřicích. Gratulujeme!

Naše „áčko“ je po čtvrtém kole KP2 na 
velmi pěkném 4. místě, když ve 3 zápasech 
zvítězilo a jednou prohrálo. Soutěž je velmi 
vyrovnaná, neboť první čtyři družstva mají 
stejně bodů a rozhoduje skóre.

Družstvo B nenašlo zatím správný herní 
rytmus a je prozatím po třech utkáních osmé.

„Céčko“ odehrálo zatím dvě mistrovská 
utkání a v obou zvítězilo.

Zdeněk Hylský
Foto: stolní tenisté

Jiřetínské gymnastky mají opět medaile 
ve společných skladbách.
V letošním roce náš oddíl reprezentují čtyři 
společné skladby. První úspěšný závod se 
konal 14. 10. 2017 v Chomutově, kde bylo 
přihlášeno 45 společných skladeb z 22 od-
dílů z Čech, Moravy a Polska. V kategorii 
naděje nejmladší A (ročník 2008 a 2009) si 
stříbrnou medaili ze 14 společných skladeb 
odvezla děvčata trenérky Veroniky Horáč-
kové. Ve stejné kategorii obsadila 6. místo 
společná skladba trenérky Michaely Smolá-
kové. Další dvě bronzové medaile si domů 
odvážely společné skladby trenérky Veroni-
ky Horáčkové a Kateřiny Bělinové.

21. 10. 2017 odjely tři společné sklad-
by do Plzně na III. kolo Českomoravského 
poháru společných skladeb linie B, kam 
se přihlásilo 64 skladeb ze 17 oddílů Čech 
a Moravy. Krásné 6. místo (ze 16) v kategorii 

0. A (ročník 2009 a 2010) obsadila společná 
skladba bez náčiní trenérky Michaely Smo-
lákové. V I. kategorii (ročník 2006–2008) 
obsadila s obručemi 10. místo (z 12) společná 
skladba trenérky Veroniky Horáčkové. Starší 
děvčata trenérky Kateřiny Bělinové obsadila 
9. místo (ze 16) v II. kategorii (ročník 2004 
a 2005) se svou skladbou s obručemi.

V neděli 22. 10. 2017 odjela společ-
ná skladba z kategorie Naděje nejmladší 
A s trenérkou Veronikou Horáčkovou na 
závody do Rumburku a domů si vezly opět 
2. místo z 8 společných skladeb.

Děkuji trenérkám a gymnastkám za dob-
rou prezentaci našeho oddílu MG TJ Sokol 
Horní Jiřetín a přeji plno úspěchů v dalších 
závodech, které nás čekají každý víkend až 
do prosince 2017.

Předsedkyně oddílu Renáta Smoláková
foto: OMG Horní Jiřetín

Taneční skupina Los Ga-
tos se v polovině října 
zúčastnila v Mostě akce 
Plaveme prsa. Smyslem 
této akce bylo upozor-
nit na dobrou prognózu 
v případě včasné léčby 
zhoubného nádoru prsu, 
na možnosti kvalitního 
života vyléčených žen 
a na význam podpory 
v průběhu léčby i po ní. 
Hornojiřetínská taneční 
skupina akci podpořila 
několika tanečky. „Jsme 
moc rádi, že jsme se mohli 
zúčastnit a tím i podpořit 
dobrou věc,“ okomento-
vala za Los Gatos Věra 
Dobiášová. (bas)

foto: Los Gatos



Braňáček jede!
Mladí hasiči a jejich trenéři koncem září 
pořádali další ročník Černického braňáčku. 
Již třetí pokračování branného závodu pro 
mladé milovníky požárního sportu přineslo 
místním mladým hasičům krásná umístě-
ní. Hasiči i hasičky soutěžili ve třech ka-
tegoriích (přípravka, mladší a straší) a na 
trase zdolávali různě obtížné úkoly, jako 
jsou topografie, hasicí látky, značky tech-
nických prostředků, hasičské úkoly, slalom 
na kole, stříkání proudnicí na cíl nebo hod 
tenisákem. Kromě SDH Černice přijeli za 
závodem hasiči ze Spořic, Želenic, Obrnic, 

Výsledky třetího ročníku branného závodu Černický braňáček
Přípravka – 1. Braňany, 2. Spořice, 3. Obrnice
Mladší – 1. Černice, 2. Černice, 3. Smíšené družstvo (Spořice, Hora Svaté Kateřiny, 

Černice)
Starší – 1. Černice, 2. Černice, 3. Obrnice

Hory Svaté Kateřiny, Braňan a Chomutova. 
Poprvé v historii závodu se také soutěžilo 
o putovní pohár. „S potěšením můžeme říct, 
že ho vyhrálo družstvo starších hasičů z Čer-
nic,“ uvedla za trenéry a celý tým mladých 
hasičů Jana Žážová s tím, že si v závodu 
všichni vedli skvěle. „Chtěla bych touto 
cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na 

organizaci – rodiče, trenéři, JSDH Horní 
Jiřetín, SDH Černice a za perfektní práci při 
ošetřování lehce zraněných hasičů paní Mar-
tině Kohoutové. Také městu Horní Jiřetín, 
které nás v naší činnosti velmi podporuje,“ 
dodala Jana Žážová.

Jiří Beneš
foto: Radek Hofmann



foto: JSDH Horní JiřetínJSDH Horní Jiřetín
2. 10. Prověřovací cvičení – požár panelového domu v Janově

22. 10. Prověřovací cvičení – požár stájí a záchrana koní v Horním Jiřetíně

foto: Soňa Časarová



Zámek Jezeří má téměř za sebou další, 
v pořadí již 22. sezónu. A že to byla sezóna 
opravdu nabitá. Letos totiž Jezeří navštívilo 
přibližně 16 000 návštěvníků. Je to o 3 000 
více než minulý rok touto dobou. „Těší mě, 
že na rozdíl od většiny ostatních památko-
vých objektů má naše návštěvnost prakticky 
každý rok vzrůstající tendenci. Oproti mi-
nulému roku přišlo na zámek opět o hodně 
více lidí než předtím, a to dokonce i když 
jsme vynechali některé kulturní akce, jako 
je například Dětský den, které návštěvnost 
každoročně zvyšují. Znamená to pro mě, že 
lidé se o zámek skutečně zajímají, a dělá mi 
radost, že jim stojí za to, kvůli němu přijet 
klidně z druhého koutu republiky nejenom 
na akci, ale kvůli zámku samotnému,“ zhod-
notila sezónu kastelánka zámku Jezeří Hana 
Krejčová. Svou zásluhu má podle ní i zvyšu-
jící se zájem médií a filmařů o zámek i jeho 
okolí. „Mnozí návštěvníci prozradili, že je 
Jezeří zaujalo po přečtení článků či když ho 
spatřili v seriálu Pustina a podobně,“ dodala 
kastelánka.

Zámecký program letos navýšil počet 
koncertů i výstav. Vedle Hudebního léta 
v Jezeří se nově zámek také zapojil do 
prvního ročníku festivalu Cestou k zámku, 
pořádaného ve spolupráci s městem Horní 
Jiřetín. Hostil mladé výtvarné umělce, kte-
ří při pobytu tvořili díla inspirovaná tímto 
silně atmosférickým místem. Jejich výtvory 
budou k vidění jako součást nově připravo-
vané expozice. Jedná se o nový okruh, který 
správa zámku hodlá otevřít v příští sezóně. 
Letos si navíc zámecké prostory zahrály 
i v dalším filmu. Byla zde totiž natáčena 
část nově připravovaného filmu Hastrman 
od Ondřeje Havelky. Do kin půjde snímek 
v příštím roce.

Stále vás ještě čeká každoročně nejna-
vštěvovanější akce, po níž návštěvnost ješ-
tě jistě značně vzroste. Řeč je samozřejmě 
o Oživlých strašidlech, která se letos konají 

Jaký byl další rok na Jezeří

28. a 29. října. Strašidly se zámek tradičně 
rozloučí s letošní sezónou. Další informace 
najdou zájemci na oficiálním webu www.

zamek-jezeri.cz nebo na facebookových 
stránkách s názvem Státní zámek Jezeří.

Hana Krejčová ml.

Oživlá 
strašidla  

na  
Jezeří

28.–29. 10. / Státní zámek Jezeří

www.zamek-jezeri.cz

Halloweenská 
party pro 

teenagery 10+
10. 11. / 18:00 / KULTURNÍ DŮM

Letošní halloweenskou party 
pro děti od deseti let 

pořádá dramatický kroužek 
při ZŠ a MŠ Horní Jiřetín.

Strašidelná 
výprava! 

Noční můry!
16. 11. / 18:00 / STARTUJEME 

U KULTURNÍHO DOMU

Vydejte se do zlého snu. 
Strašidelná výprava 

nejen pro nebojácné děti.



Nové knížky v roce 2017 v naší knihovně
Celkem bylo v tomto roce zapsáno zatím 
přes 200 titulů knih nejrůznějších žánrů, od 
naučných přes thrillery, romantiku až po 

knihy pro děti a mládež. Uvádím zde pou-
ze tituly, které jsem přímo zakoupila přes 
dodavatele levných knih a knihkupectví 

v Litvínově. Ostatní jsou z darů naklada-
telství, knihoven v Mostě a Litvínově a pár 
zajímavých i od jednotlivců.

Česká krimi:
Brouk
Srdcový král
Zběsilá bezmoc
Ten, který tě miloval
Sametová kůže
Případ rozhádaných spolužáků

Thrillery:
Vražda podle seznamu
Poslední případ
Skrýš
Vrahova žena
Dotek smrtelnosti
Vražda na bar micva
Vražda na Den otců
Vraždy podle návodu
Faraonova pomsta
Je to i můj život
Nejsem jako vy
Mrtvá na pláži
Žízeň

Válečné:
Vypravěčka
Děvčata z pokoje 28
Hana
Skleněný pokoj
Zlodějka knih

Fantasy:
Svět za světem
Sirotčinec slečny Peregrinové
Orbita

Pro ženy:
Prořezávání zoubků
Manžel, který štěká, taky kouše
Chytrá žena pro manžela přes 

plot skočí
Já se z tebe zblázním
Zabouchnutá do tebe
Letní snění
Zákon přitažlivosti
Modré z nebe
Cesta za láskou
Okénko do snů
Biomanžel
Biomanželka
Stříbrná zátoka
Dívka, již jsi tu zanechal

Romantika:
Nahý baron
Nahý markýz
Nahý vikomt
Nahý džentlmen
Nahý král
Nahý hrabě

Manželská past
Manželský omyl
Manželská zkouška
Plamen a květ
Smaragdový hřích
Smaragdová láska
Smaragdový sen
Smaragdová pomsta
Smaragdová naděje
Proměny srdce
Vánoční hvězdy

Povídky českých autorů:
Po strništi bos (Zdeněk Svěrák)
Číslo do nebe (Ivan Kraus)
Snídaně v poledne (Ivan Kraus)

Pro děti a mládež:
Klepy z klučičích záchodů
Barry Trapney 3
Deník malého poseroutky 11
Tramvaj plná strašidel
Šafránková žlutá víla

Naučné pro děti a mládež:
101 věcí, které chci znát 

o zvířatech
101 věcí, které chci znát 

o válečnících

101 věcí, které chci znát 
o dinosaurech

101 věcí, které chci znát 
o strojích

Jezdectví
Zpívánky
Počítač snadno a rychle
Svět pravěku

Rukodělné:
Můj první šicí stroj
Panenky pro šikulky

Zvířátka levou zadní
Gumičkování
Prostorové obrázky

Vlastivědné:
Krušné hory a Karlovarsko
Krásy naší země
Kam na jižní Moravě

Toto je malá ochutnávka a zároveň pozvánka 
do naší knihovny v Horním Jiřetíně, 

která sídlí v kulturním domě 
a má pro vás otevřeno vždy:

Úterý a pátek, 14–18 hod.

Těší se na vás vaše knihovnice 
Jarmila Křížová.



Nádherné lesklé rudé plody dozrávající na 
keřích šípkových růží (rosa canina) nám 
oznamují, že přišel podzim. Blahodárné 
účinky šípků znaly již naše babičky a v li-
dovém léčitelství mají nezastupitelné místo 
i dnes. Chcete-li posílit svůj imunitní systém 
a dodat tělu dostatečnou dávku vitaminu C, 
pak se vydejte na sběr. Šípky v sobě ukrývají 
přehlídku vitaminů a minerálů. Zásobí vás 
hlavně vitaminem A, téměř všemi vitaminy 
B. Najdete v nich významný podíl vápníků, 
železa a tříslovin, které blahodárně půso-
bí na trávicí trakt a zázračně odvádějí 
škodliviny z organismu. Obsahují i flavo-
noidy, které se vyznačují antioxidačními 
a protinádorovými vlastnostmi. Šípky jsou 
hotovým zázrakem pro naše tělo. Brání 
vzniku aterosklerózy a nevhodné sráž-
livosti krve či zánětům v těle. Šípko-
vý čaj působí močopudně a zabraňuje 
tvorbě kamenů ve vylučovací soustavě. 
Díky pravidelnému šálku šípkového 
čaje vás nebude trápit ani únava a nemoci 
jater, či vysoký cholesterol.

Září a říjen jsou ideální dobou na sběr 
červených plodů. Vyrážejte za suchých 
a slunečných dnů, kdy je obsah vitaminu 
C nejvyšší. Odborníci doporučují plody tr-
hat až po prvních mrazech, kdy jsou látky 
v nich nejúčinnější. Domů si noste jen tvrdé 
červené nebo oranžové šípky. Nejlepší způ-
sob zpracování šípků je jejich usušení umě-
lým teplem. Vložte je do trouby nebo sušič-
ky na ovoce a teplotu nastavte maximálně 
na 40 °C. Dobře usušené plody mají oran-
žovou, až tmavě hnědou barvu, nakysle 
sladkou a svíravou chuť, slabou ovocnou 
vůni a snadno se drolí. Pozor – přemrzlé 
kusy se nehodí na sušení, ale budou výbor-
nou ingrediencí do marmelád a pomazánek. 
Hotové plody skladujte v dobře uzavíratelné 
sklenici, a to maximálně 1 rok. Po delším 

Čas pro sběr šípků
skladování se z nich vytrácí vitamin C, čímž 
ztrácejí na užitečnosti pro náš organismus.

Tipy na použití šípků:

Prášek pro diabetiky
Jeho výroba je snadná. Sušené plody si roze-
melte v mlýnku na mák a prosejte přes sítko. 
Získáte jemný prášek, ale ani ten hrubý ne-
vyhazuje, použijte ho do čaje.

Jemný prášek se užívá jednou denně 
jako jedna čajová lžička, která se zapije 
vodou. Drcené šípky můžete rozpustit ve 
100 ml vody a nápoj vypít. Tento zázrak 
se užívá při cukrovce, chorobách močo-
vých cest a při silné menstruaci.

Domácí šípkový čaj
Kupované čaje nemusí být dokonalé, proč 
si tedy lahodný nápoj nevyrobit doma sami? 
Pozor jen na převaření plodů, ničíte tak vita-
min C. Opačnou variantou je použít drcené 
šípky, ty je naopak nutné povařit minimálně 
15 minut.

Budete potřebovat:
2 čajové lžičky drcených šípků
250 ml vody

Šípky vařte 10 minut ve vodě, pro louhování 
použijte plátěný nebo papírový filtr, abyste 
se zbavili všech chloupků.

Šípkový sirup
Šípkový sirup je výborný proti nachlazení 
a chřipce, podporuje trávení, zpevňuje cévní 
stěny, je výborný na čištění ledvin.

Budete potřebovat:
1 kg zralých šípků
2 l vody
1,5 kg cukru

Šípky rozdrťte a zalijte vodou. Přiveďte 
k varu a pomalu vařte asi 10 minut. Hotový 
odvar přeceďte nejprve přes sítko a pak přes 
plátno. Hotovou šťávu uveďte do varu a při-
dejte cukr. Když se rozpustí, máte hotovo. 
Ještě teplý sirup nalijte do sklenic a dobře 
uzavřete.

Šípkový džem
Zkuste si uvařit výborný džem z šípků po-
dle tohoto receptu. A o Vánocích už můžete 
ochutnat linecké se šípkovou marmeládou.

Budete potřebovat:
1 kg čerstvých šípků
600 g cukru
vodu

Šípky bez stopek a okvětních lístků rozkrá-
jejte a dobře operte. Nasypejte je do hrnce 
a zalijte vodou. Pomalu vařte doměkka. 
Vzniklý rozvar propasírujte přes síto. Takto 
připravený protlak znovu uveďte do varu, 
přidejte cukr a vařte, dokud nezačne houst-
nout. Hotový džem nalijte do předehřátých 
sklenic a uzavřete víčkem. Pak otočte skle-
nice dnem vzhůru a nechte džem vychlad-
nout.

Kančí se šípkovou omáčkou
Když kanec, tak se šípkovou omáčkou. To 
je klasika všech zvěřinových hodů.

Budete potřebovat:
600 g kančí plece nebo kýty
100 g slaniny
2 mrkve
1 petržel
½ celeru
1 cibuli
200 ml červeného vína (nejlépe suchého)
150 ml šípkového čaje
šípkový džem
celý pepř, nové koření, bobkový list, jalo-
vec, tymián, šípkový džem
olej, máslo, sůl

Maso prošpikujte, osolte a na kousku slani-
ny a oleji opečte v pekáči. Vyjměte ho a na 
výpeku opečte nakrájenou zeleninu a koře-
ní. Vložte maso zpátky, podlijte ho červe-
ným vínem a čajem a přimíchejte šípkový 
džem. Přiklopte víkem a ve středně vyhřáté 
troubě pečte doměkka. Nezapomeňte občas 
podlévat. Po upečení odložte maso do tepla 
a dokončete šťávu: k výpeku přidejte dal-
ší lžíci džemu, podle chuti přidejte koření 
a nakonec omáčku rozmixujte.

Lucie Benešová
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Studio Praktikábl chystá svou dru-
hou filmovou premiéru. Uskuteční 
se 27. 10. od 19 hodin v kulturním 
domě. Tentokrát tvůrci představí 
snímek s hororovým nádechem s ná-
zvem V lese. Filmu bude předchá-
zet i první filmový počin, poetický 
snímek Jehličí. Studio Praktikábl 
funguje již přes čtyři roky a vedle 
divadla se věnuje i jiným médiím, 
jako je například fotografie nebo 
film. Druhou filmovou premiérou 
slavnostně završí svou činnost. (bas)

Špejbl›s Helprs / AC/DC 
revival band

25. 11. / 21:00 / KULTURNÍ DŮM

Vstupenky lze zakoupit v úředních 
hodinách na MěU Horní Jiřetín 

nebo v infocentru.
Vstupné: 150 Kč

O Sněhurce_divadelní 
pohádka

12. 11. / 15:00 / KULTURNÍ DŮM

Klasická činoherní pohádka 
s loutkami o princezně Sněhurce, 

sedmi trpaslících,zlé královně 
a krásném princi

Aktuální informace  
o návštěvách veterinářky 

v Horním Jiřetíně!

www.jukovet.cz


