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Slovo starosty
V prostoru bývalého jiřetínského nádraží 
probíhají úpravy terénu a další přípravné 
práce. Záměrem je vybudovat zázemí pro 
konání poutí, zejména pak pro každoroční 
umístění pouťových atrakcí, které vyžadují 
poměrně rozlehlé plochy. Letošní rok však 
bude ještě beze změny a pouťové atrakce 
budou umístěny na tradičních místech v uli-
cích Mostecké a Školní. Důvodem je hlavně 
fakt, že není časově reálné kvalitně připravit 
všechnu potřebnou infrastrukturu, zejména 
pak obslužné komunikace, vodovodní hyd-
rant, elektrorozvody, pro možnost připoje-
ní provozovatelů atrakcí a také dostatečné 
osvětlení celého prostoru. Neméně důleži-
tým důvodem je také prozatímní absence 

koncepce využití území. Plocha bývalého 
kolejiště totiž nebude v budoucnu sloužit 
jen  poutím. Bude  tudy  procházet  cyklo-
stezka spojující Litvínov s Jezeřím, v části 
plochy by mohlo být umístěno workoutové 
hřiště a venkovní cvičební prvky, po nichž 
naši obyvatelé všech věkových kategorií 
volají.  Nádražní  budova  a  její  nejbližší 
okolí by měly sloužit turistice a ubytovacím 
službám.
Správa a údržba silnic oznámila městu, že 
v  jarních nebo  letních měsících bude na 
krajských silnicích, které procházejí naším 
městem prováděna oprava asfaltového ko-
berce na těch úsecích, které nebyly opra-
vovány v době stavby kanalizace, neboť 
do nich nebylo ukládáno potrubí. Opravy 
by neměly být časově náročné a případné 

dopravní  komplikace  budou  jen  krátko-
dobé. Jde pouze o dva úseky. První z nich 
je v blízkosti nám. U Karbanů v úseku od 
Janovské ulice po zastávku MHD a dru-
hý  je  v  napojení  ulice  Horské  na  ulici 
 Generála   Svobody v   prostoru u hasičské 
zbrojnice.

Po slavnostním uvedení do provozu dne 
23. 4. začala solární elektrárna na střeše naší 
školy vyrábět elektřinu. Jde nejen o praktic-
ký přínos v oblasti energetických a ekono-
mických úspor školy, ale také o hodnotný 
přínos výchovný a vzdělávací. Věřím, že 
instalace tohoto druhu není poslední a že se 
v budoucnu podaří vybudovat něco podob-
ného i na některém z dalších jiřetínských 
nebo černických objektů.

Vladimír Buřt

Foto: Jiří Beneš



Armáda České republiky v posledních 
letech získala několik posil i z Horního 
Jiřetína. Mezi nimi je i Dáša Malá. „Byla 
to obrovská výzva,“ říká v rozhovoru pro 
městské listy Jiříkoviny. V něm dále pro-
zradila, jak zvládla základní přípravu 
nebo co pro ni bylo nejtěžší.

Kde teď sloužíte?
Jako svobodník u 4. brigády rychlého 

nasazení v Žatci.
Do Žatce jste nastoupila hned po přijí-

mači ve Vyškově?
Ano. Sloužím tu od dubna.
A přijímač byl jaký? Vzpomenete si na 

první den?
Seděli jsme všichni čtyři hodiny v kino-

Rozhovor s Dášou Malou
sále a čekali na rozdělení do čety a roty. 
Zhlédli jsme tři díly Policejní akademie.

Vás zařadili kam?
Do třetí roty druhé čety.
Začátek byl počítám velmi náročný?
Bylo to náročné, a i když jsem věděla, že 

to nebude jednoduché, občas jsem si říka-
la, zda to mám zapotřebí. Byla to obrovská 
výzva. Buď to člověk zvládne, nebo ne. Nic 
mezi tím není.

Možná někoho někdy napadlo, zda to 
ženy na vojně nemají jednodušší nebo třeba 
že by měly nějaké úlevy…

Úlevy neexistují pro nikoho. Základní 
přípravou musí projít každý bez rozdílu.

Takže jste běžela i s plnou polní (cca 50 kg, 
pozn. red.)?

Ano. Deset kilometrů. A bylo to velmi 
náročné, a to jsem sportovec.

A byly kliky?
Byly tzv. kruhové tréninky – přítahy, se-

dy-lehy i kliky. Na vojně „klikujete“ pořád. 
Něco provedete, děláte kliky.

Úplně nejhorší pro vás bylo co?
Určitě zima. Do přijímače jsem nastu-

povala v lednu a teploty někdy dosahovaly 
skoro k minus třiceti stupňům. Když v ta-
kové zimě máte házet granátem, tak kolikrát 
nevíte, zda se klepete strachy před granátem, 
nebo zimou.

Byla jste během přijímače poslušný voják?
Poslušný voják jsem nebyla, ale vědě-

la  jsem, kdy být. Nadřízení mi například 
vyčítali, že se pořad směju. Často na mě 
křičeli, abych se nesmála. A protože jsem 
byla nejmenší z celé čety, říkali mi: „Malá, 

v armádě jsou i malí potřeba, například pro 
boj ve vysoké trávě.“ Ve tvaru bylo mé mís-
to zadního levého krajníka a měla jsem na 
sobě reflexní vestu. Byla jsem tak nejmenší 
a nejviditelnější.

A jak to bylo se zbraněmi?
Zbraň nám byla hned přidělena. Se střel-

bou jsem neměla problém, jen by se lépe 
střílelo, kdyby tehdy nebyla taková zima.

Jste také stále lektorkou tanečního studia 
v Mostě. Tam se věnujete čemu?

Předcvičuju zumbu, vedu k tanci děti na 
startu, handicapovanou mládež a seniory. 
Věnuju se také gymnastice a fitness cvičení. 
Mimo jiné také spolupracuju se společností 
AMA Most – společnost onkologických pa-
cientů, jejich rodinných příslušníků a přátel.

Jiří Beneš
Foto: Dáša Malá

Nohejbal na náměstí 1. máje
Foto: Jiří Beneš



Děti z hornojiřetínské mateřské škol-
ky se staly velkou inspirací pro Hanu 
Marksovou, která ve školce pět let učila. 
Z inspirace a následně zápisníku se po 
čase stala kniha s názvem Sdílej. Tu 
autorka nedávno pokřtila. V rozhovoru 
pro městské listy prozrazuje, co ji 
k napsání knihy vedlo nebo kde ji mohou 
zájemci získat.

Dostávají se k vám reakce čtenářů? Jaké 
jsou?

Ano, píší mi čtenáři a reakce jsou různé. 
Zatím jsou odezvy kladné, někteří mě až 
dojímají svými životními příběhy. Děkují 
mi za záchranné lano, které jim kniha po-
skytla. Další reakce jsou spíše k výchově 
dětí (toto téma je poslední dobou probírané 
hodně). Čtenáře například zajímá, zda sou-
hlasím s výchovou bez hranic a propaguji 
tak „americkou výchovu“. Vysvětluji  jim 
své  vnímání  souvislostí  osobních  hranic 
s respektováním druhých (tak se jmenuje 
druhá kapitola knihy Sdílej), kde se jedno 
neobejde bez druhého.

Dá se říct, že je vaše kniha návodem pro 
spokojený a šťastný život?

Kniha byla zpočátku mým zápisníkem 
poznatků  ze  svého  nového  světa,  který 
jsem začala vnímat jinak než dříve. Najed-
nou jsem cítila, jak děláme my lidi všechno 
naopak a hledáme pak štěstí v lidech a vě-
cech mimo sebe. Jak jsme odnaučení mít 
rádi sami sebe. A intuice mi říkala, že bych 
se o své poznatky měla podělit s ostatními – 
Sdílet.

Ale nemám pocit, že bych někomu mohla 
radit, jak má žít, aby byl šťastný. Ono také 
čím více budeme číst nějaké návody na štěs-
tí, tím delší cesta k němu bude.

Kniha vznikla z podnětů, které vám daly 
děti z hornojiřetínské školky.

Práce s dětmi v Horním Jiřetíně mě na-

Rozhovor s Hanou Marksovou
učila mnohé. Byly  to  jedny, nemohu říct 
zrovna, z nejjednodušších, ale o to přínos-
nějších období v mém životě. Na děti, ale 
i jejich rodiče a úžasné kolegyně, se kterými 
jsem měla tu čest, nikdy nezapomenu! Poka-
ždé mi cestou kolem MŠ v Horním Jiřetíně 
ukápne slza plná lásky, vůle a vděku za jed-
ny z těch nejbohatších chvil, které v životě 
můžete prožít.

Podle vás by se k dětem mělo přistupovat 
jak?

Většina lidí stále bere děti jako někoho, 
koho mají oni učit. Jakmile odbije na život-
ních ručičkách věk 18, jsme dospělí, a tak 
máme právo brát děti jako někoho podřad-
ného. A co udělá čisté a pokorné dítě? Po-
slouchá, nasává poznatky, které si ponechá-
vá. Autoritativní dospělý, který mnohokrát 
neumí respektovat ani kolegy, si ochočuje 
děti. Děti musí říkat to, co on řekl, musí dě-
lat přesně to, co mu bylo nakázáno. Za chvíli 
je z malého úžasného a autentického člo-
víčka nešťastný robot, který ztratil všechnu 

svou sebedůvěru. A bude to předávat dál… 
Sdílet. Stejně jako učitel nebo jeho rodiče, 
kteří byli také vyhnáni ze svého svobodné-
ho světa. Proto je důležité naslouchat těm 
šťastným a neochočeným dětem. Určitě se 
nebudeme učit něco od někoho, kdo o tom 
nemá ani páru.

Co nás mohou naučit děti?
Od dětí se můžeme naučit vše… Děti ne-

soudí, jsou usměvavé hned ráno po otevření 
očí, hrají si, řeknou vše upřímně, mají rády 
samy sebe.

Kde je možné knihu koupit?
Knihu je možné koupit v každém inter-

netovém knihkupectví (to je jistější, protože 
v kamenném je často už pouze na objed-
nání).

Plánujete se i do budoucna věnovat to-
muto tématu?

V psaní plánuji pokračovat, protože tuto 
činnost vážně miluji. A téma štěstí dětí – to 
je pro mě určitě doživotní. Všechny děti 
moc zdravím a slibuji, že za vaše čisté duše 
a úmysly se postavím vždy, kdy to bude tře-
ba, mám vás moc ráda!

Jiří Beneš
Foto: Hana Marksová

Vítání občánků
Tradiční přivítání občánků v obřadní síni 
MěÚ Horní Jiřetín. Obřad  tradičně vedla 
Helena  Dernerová,  básničky  nejmenším 
krásně četly Melanie Horváthová a Janička 
Kopaničáková.

Foto: Jiří Beneš



24. 3. 2018 – Bizon’s Cup (přátelský závod)
Kombinovaný program
I. kat. B – 2. místo  – Bendlová Daniela 

(2010)
  –  trenérka – Smoláko-

vá Michaela

7. 4. 2018 – Jarní liga II. (I. a II. kolo Se-
veročeské oblastní ligy 2018)
Kombinovaný program
I. kat. A – 1. místo  – Vigová Stela (2009) 
  –  trenérka – Smoláková 

Michaela
  2. místo  – Johanová Anna 

(2009)
  3. místo  – Paulů Klára (2009)
    –  trenérka –  Horáčková 

Veronika

8. 4. 2018 – Ústecký pohár (přátelský závod)
Kombinovaný program
I. kat. A – 3. místo  – Vigová Stela (2009) 
  –  trenérka – Smoláko-

vá Michaela
III. kat. – 1. místo  – Kotlárová Natálie 

(2005)
  –  trenérka – Smoláko-

vá Michaela
Volný program
NML – 1.místo – Berková Linda (2008)
  – trenérka – Horáčko-

vá Veronika

OMG Horní Jiřetín
Dalších pět závodů, 22 medailí a jeden pohár si přivezly naše gymnastky

8. 4. 2018 – Memoriál M. Duckeové (přá-
telský závod)
Základní program
0. kat. B  1. místo – Kerzlová Šarlota 

(2012)
  2. místo – Křepelková Amálie 

(2012)
    –  trenérky – Büttnero-

vá Lucie, Kovtanová 
Petra

1. kat.  1. místo – Gajdošíková Eliška 
(2009)

  2. místo – Chromá Elissa 
(2009)

  3. místo – Roscher Jeny 
(2009)

    –  trenérka – Smoláko-
vá Michaela

5. kat.  2. místo – Büttnerová Lucie 
(1999)

    –  trenérka – Smoláko-
vá Michaela

První místo a zlatý pohár města Marián-
ské Lázně si odvezlo družstvo ve složení: 
Šarlota Kerzlová (2012), Elissa Chromá 
(2009), Aneta Leichnerová (2005) a Lucie 
Büttnerová (1999)
 

14. 4. 2018 – Jiřetínský Dráček (oddílový 
přátelský závod)
Kombinovaný program
I. kat. B  2. místo – Bendlová Daniela 

(2010)
    –  trenérka – Smoláko-

vá Michaela

I. kat. A  3.místo  – Vigová Stela (2009)
    –  trenérka – Smoláko-

vá Michaela
II. kat.  2. místo – Lipertová Dorota 

(2008)
  3. místo – Vandírková Ště-

pánka (2008)
    –  trenérka – Smoláko-

vá Michaela
III. kat.  3. místo – Kotlárová Natálie 

(2005)
  –  trenérka – Smoláko-

vá Michaela

Foto: OMG Horní Jiřetín



„V letošním roce jednotka zasahovala už 
u šesti požárů. Pět jich bylo v katastru města 
a jeden na skládce odpadů Celio. Dále se 
jednotka zúčastnila prověřovacího cvičení 
v Domově sociálních služeb v Janově spo-
lečně s jednotkou HZS Litvínov a JSDH Lit-
vínov. Členové jednotky také absolvovali 
výcvik v řezání motorovou pilou, zakončený 
závěrečnou zkouškou. A poslední naší akcí 
bylo čištění zanesené vpusti v potoce. Oproti 
loňskému roku nebyl žádný požár komína, 
což je jen dobře. Veškerou naši činnost mů-

František Smolák – velitel JSDH Horní Jiřetín
žete sledovat a sdílet na facebooku Hasiči 
Horní Jiřetín.“

19. 2.  Požár  boudy  u  rodinného  domu 
v Horním Jiřetíně

3. 3.  Praktický výcvik hasičů v řezání mo-
torovou pilou na Meziboří, společně 
s jednotkou Meziboří

26. 3.  Požár  kontejnerů  na  tuhý  odpad 
v Horním Jiřetíně

27. 3.  Požár bytového domu v Horním Ji-
řetíně

4. 4.  Prověřovací  cvičení,  simulovaný 
požár v Domově sociálních služeb 
v Janově

7. 4.  Požár travního porostu za hospodou 
U Karbanů

15. 4.  Požár travního porostu mezi Černi-
cemi a Horním Jiřetínem 

18. 4.  Požár odpadu na skládce Celio
23. 4. Čištění  zanesené  vpusti  a  potrubí 

z potoka do požární nádrže u spodní 
školy

Ukliďme Horní Jiřetín a Černice!



Zápis do 1. třídy
Ve dnech 4. 4. a 5. 4. v základní škole v Hor-
ním Jiřetíně proběhl zápis pro děti, které po-
sledním rokem navštěvují mateřskou školu. 
Rodiče všech dětí měli možnost přihlásit se 
na konkrétní datum a čas, aby se vyhnuli 
zbytečnému čekání. Po vyplnění povinných 
náležitostí a žádosti přišla „zkouška“ pro 
děti – poznávání zvířat a mláďat na inter-
aktivní tabuli, barvy, tvary, čísla, manuální 
zručnost, poznávání písmenek, básnička či 
píseň a v neposlední řadě také praktické do-
vednosti a kresba postavy. K zápisu se dosta-
vilo 29 dětí, na které se v září moc těšíme.

Klára Křivánková

„Stavíme hmyzí domečky“
V úterý 10. 4. 2018 se děti ze školní družiny 
v Horním Jiřetíně spolu s rodiči zapojily do 
soutěže „Stavíme hmyzí domečky“, kterou 
vyhlásila společnost Severočeské vodovody 
a kanalizace pro žáky základních škol, kteří 
chodí do školní družiny. Úkolem dětí bylo 
sestavit podle praktického návodu hmyzí 
domeček, umístit ho do školní zahrady, vy-
fotit ho a složit básničku o obyvatelích, kte-
ří v domečku budou žít. Všechny podmínky 
děti ze školní družiny splnily. Se sestavo-
váním domečku,  což  podmínky  soutěže 
dovolovaly, pomohl šikovný tatínek, pan 
Šnor, a nejen pomohl, ale vyrobil jim ještě 
jeden nesoutěžní. Děti si domečky vyplnily 
různým přírodním materiálem a pověsily je 

ZŠ a MŠ Horní Jiřetín
na školní zahradě. Svoje dílo pojmenovaly 
„Hotýlek Hmyzánkov“ a na závěr vymysle-
ly básničku o potencionálních obyvatelích. 
Uzávěrka soutěže je 18. 4. 2018 a my se 
budeme těšit na vyhodnocení, ale i na to, 
jak budeme sledovat, jestli se v domečku 
hmyzí kamarádi opravdu ubytují. Akce se 
zúčastnilo 5 rodičů a 7 dětí.

Irma Vaňková
 

Základní škola a Mateřská škola 
Horní Jiřetín
Ve středu 28. 3. 2018 před velikonočními 
prázdninami navštívili žáci 2., 3. a 4. třídy 
základní školy v Horním Jiřetíně litvínov-
ský Valdštejnský zámek. Zhlédli malou, 
ale hezkou výstavu velikonočních dekora-
cí, které vystavovaly zručné řemeslnice – 
obyvatelky města Litvínov a okolí. Součástí 
prohlídky byla i výstava hraček z počátku 
20. století, které byly vyrobené v továrně na 
hračky v Litvínově. Nejvíce se dětem líbila 

 

 

16. 5. 2018 
od 15.00 do 18.00 

Na dvoře u pavilonu 
základní školy 

Čekají na Vás výpěstky a práce 
žáků základní i mateřské školy, 
občerstvení, výtvarné dílničky a 

bazárek 

elektrická vlaková dráha a maketa vlakové-
ho nádraží Horního Jiřetína.

Irma Vaňková

Jarmark slečny Žofie
Stejně jako v minulých letech budeme na 
dvoře za školou nabízet přebytky sazenic 
a výpěstků ze školní zahrady a výrobky 
dětí. K vidění budou  i nejlepší výtvarné 
práce  žáků. Druhý  stupeň  si  pro mladší 
děti připravil výtvarné dílny (např. malo-
vání hrníčků a květináčků, výroba slizu, 
malování na obličej…). K dispozici bude 
občerstvení – paní učitelky a děvčata z dru-
hého stupně napečou a v kuchyňce uvaří čaj 
nebo kávu, na ohništi si budeme moct opéct 
buřty. Plánujeme i malý bazárek.

Jaroslav Čejka
Foto: ZŠ a MŠ Horní Jiřetín



Brány zámku Jezeří se po zimě otevřely 
veřejnosti. Letos se tak stalo o týden dříve, 
než je tomu běžně, a to na Velký pátek. Te-
maticky k velikonočním svátkům byly tyto 
dny doplněny malou výstavou v tzv. „stří-
brnici“, kde byly k vidění vzácné historické 
kněžské oděvy a další náboženské předměty 
zapůjčené z farnosti v Horním Jiřetíně.

Slavnostní otevírací akce se sice letos 
nepořádala, ale rozhodně se nemusíte bát, 
že byste v tomto ohledu přišli zkrátka. Jak 
již možná víte, nejbližší velká akce, na niž 
se můžete těšit, se uskuteční 30. 6. a půjde 
o den věnovaný období první  republiky. 
Program bude skutečně bohatý a zahajovací 
akci jistě více než jen vynahradí.

Zámek Jezeří otevřel své brány
V příštím měsíci se také otevře dlouho 

slibovaný nový prohlídkový okruh s vy-
hlídkou na uhelný velkolom. V rámci něj 
si  budou moci  návštěvníci  prohlédnout 
expozici zaměřenou na historii mizejících 
a zmizelých míst Mostecka.

„I přes opravdu nepříznivé počasí zaví-
talo na zámek hned během prvního víkendu 
bezmála 500 návštěvníků, což považujeme 
za veliký úspěch,“ okomentovala začátek 
sezóny kastelánka zámku Hana Krejčová. 
Jezeří nastartovalo letošní sezónu opravdu 
úspěšně a věříme, že se mu bude stejně dařit 
i nadále a bude pokračovat ve stoupajícím 
trendu z minulých let.

Hana Krejčová ml.

Peříčkový týden je za námi
Naše gymnastky z oddílu MG TJ Sokol 
Horní Jiřetín se zapojily, společně s pra-
covníky Oblastní charity Most, do sbírky 
Pomozte dětem. I letos se převlékla děvčata 
za kuřátka a dala tak do akce srdce, nohy, 
ruce a duše. V jejich kasičce se díky vám, 
občanům Horního Jiřetína a Černic, poda-

řilo získat krásných 8 244 Kč. Tyto peníze 
pomůžou dětem, přinesou jim úsměv, úlevu, 
jednoduše pomoc, která je potřeba. Touto 
cestou chci  ještě  jednou poděkovat vám 
všem, co pomáháte a přispíváte.

Renáta Smoláková, předsedkyně oddílu 
MG TJ Sokol Horní Jiřetín Foto: Renáta Smoláková

Políbení pod rozkvetlou třešní
Zamilované dvojice 1. máje vyhledávají 
rozkvetlou třešeň, aby se pod ní políbily. 
Kde se vzal zvyk líbat se na 1. máje pod 
rozkvetlými stromy, se vlastně s jistotou 
neví. Podle pohanské tradice měl polibek 
pod rozkvetlým stromem zajistit páru plod-
nost. Je také možné, že polibek byl odmě-
nou dívky chlapci, který jí postavil v noci 
na 1. máje před domem májku. Proto se 
dodnes v některých oblastech líbají páry 
ne pod třešní nebo jabloní, ale pod břízou, 
protože tam bývaly májky právě z břízek.

Podle některých pramenů je tento zvyk 
starý zhruba jen sto let, podle jiných je tu 
už od středověku.

1. květen je s láskou spojován již od ne-
paměti. Už ve starověkém Říme se slavil 
svátek, který se nazýval Floralia a byl za-
svěcen bohyni jara a plodnosti Flóře.

Křesťanský  první máj  se  slavil  velmi 
cudně. Polibek byl považován za velmi in-
timní projev a milenci se mohli políbit jen 
v okamžiku zaslíbení, tzn. Polibek byl úzce 
spjat se svatbou. Současná podoba tradice se 
tak dochovala až z poloviny 20. století, kdy 
došlo k uvolnění mravů. V ten čas polibek 
zajišťoval nejen plodnost a zaslíbení, ale také 
ještě celoroční krásu a přitažlivost. Pokud se 
navíc šly dívky na 1. máje umýt do potoka, 
zajistilo jim to nejen osvěžení, ale i omlazení.

S polibkem ale také úzce souvisí tradice 
stavění májek. Rozkvetlá májka se dříve 

stavěla ne uprostřed vesnic,  jak  je  tomu 
nyní, ale u oken vyvolených svobodných 
dívek. Muselo jít ale o dívky zachovalé, 
a tedy panny. Ten, kdo májku stavěl, ji mu-
sel hlídat, stejně jako svou lásku, před po-
tenciální konkurencí, která ji mohla zničit. 
Nejstarší známý doklad o stavění májky je 
z roku 1422 z Prahy, kdy za její postavení 
dostal mladík ruku své vyvolené a slavila 
se svatba. Od té doby májka je symbolem 
příchodu jara, růstu a plodnosti.

V některých krajích bylo zvykem na 1. 
máje vysypávat chodníčky lásky. Zamilo-
vaní předvedli svůj vztah světu tak, že mezi 
svými domy vysypávali pěšinky. Sloužil 
jim k  tomu písek, vápno, piliny, otruby. 
Pokud však měl manželský pár problémy 
a jeden z partnerů se dopouštěl nevěry, mohl 
kdokoliv, kdo o tom věděl, vysypat cestičku 
z domu za milenkou. O nevěře pak rázem 
věděla celá vesnice.

V Rakousku dodnes přetrvává tradice, že 
si milenci před svými domy kreslí v tento 
den srdce se svými jmény.

Paradoxní je, že ačkoli je květen pova-
žován za měsíc lásky a právě jeho první 
den se slaví polibky, na svatby bývá chudý. 
K májovým svatbám se totiž váže pověra, 
která praví: Na svatbu v máji do roka máry.

Tato pověra vycházela z předpokladů 
našich předků,  že  po  svatbě  žena  téměř 
okamžitě otěhotní, což by znamenalo, že 

by porod vycházel na měsíc únor. Hrozilo 
by tak, že v kruté zimě nepřežije matka ani 
dítě. Lékařská pomoc u chudých lidí v té 
době nebyla po ruce, zásoby jídla se ztenčo-
valy. To je ale historie, která se současnosti 
opravdu netýká.

Nověji se říká, že květnová manželství 
podléhají častěji  rozvodům než  ta, která 
byla uzavřena v jiných měsících. Ani tato 
tvrzení se ale nezakládají příliš na pravdě. 
Nicméně i ze statistik je patrná pověrčivost 
novomanželů,  jelikož se v  tomto měsíci 
svatby odehrávají stále výjimečně.

Lucie Benešová

Líbání upevňuje vztah

Při líbání se zvyšuje produkce oxyto-
cinu, takzvaného hormonu lásky, ale 
také testosteronu, zvyšujícího sexuál-
ní apetit, a dopaminu, jenž způsobuje, 
že máme příjemné pocity. Podle mno-
hých odborníků působí líbání i proti 
stresu a tvorbě vrásek. Během polibků 
se totiž uvolňují prospěšné enzymy, 
které blokují stresový hormon gluko-
kortikoid. Při intenzivním francouz-
ském polibku navíc zapojíte až 34 
různých obličejových svalů a spálíte 
12 kalorií. Posílíte tak mimické svaly 
a zabráníte stárnutí kůže.



Zábava s Belmondem

28. 4. / 19:30 
RESTAURACE POŠTA

Jiříkovská zábava
28. 4. / 20:00

RESTAURACE POD LESEM

O JIŘETÍNSKOU ŠTOLU
19. 5. / 10:00 / KULTURNÍ DŮM
Další ročník taneční soutěže.

Upozornění
Upozorňujeme obyvatele  

Horního Jiřetína a Černic,  
že stále platí obecně závazná 

vyhláška  
o regulaci hlučných činností  

v neděli a svátky.

Infocentrum Horní Jiřetín

…otevřeno denně kromě pondělí  
od 11:00 – 16:00…

…na adrese Havlíkova 49 (vedle 
potravin COOP)…

Pohádky pana Pohádky 
divadlo pro děti

29. 4. / 15:00 / KULTURNÍ DŮM
Vtipné zpracování známých 

pohádek O Budulínkovi 
a O Červené karkulce 

zkušeného autora Jiřího Středy, 
pro děti od 3 do 8 let.
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