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Slovo starosty
Druhý květnový víkend přinesl našemu 
městu 1. ročník Truck Trial Show. Šlo 
o praktické představení odvětví motoristic-
kého sportu, v němž jsou jiřetínské posádky 
již 10 let velmi úspěšné, ale v domácím pro-
středí měly možnost se ukázat poprvé. Díky 
skvělé organizaci a zajímavému programu 
byla akce divácky velmi úspěšná, a proto lze 
očekávat, že se stane další příjemnou tradicí.

Jak bylo avizováno již počátkem roku, 
byly, byť s mírným zpožděním, instalovány 
měřiče rychlosti. Nyní jsou v provozu čtyři 
radary v Horním Jiřetíně a jeden v Černi-
cích. Je velmi zajímavé sledovat rozličné 
reakce řidičů na údaje, které jim měřiče 
ukazují. Lze říci, že radary po obci mají 
smysl, protože většina řidičů při signaliza-
ci překročení rychlostního limitu opravdu 
ubere plyn. V souvislosti s instalací radaru 

v sousedství kulturního domu v ulici Hor-
ské byla současně zřízena elektropřípojka 
pro nově osazené lampy veřejného osvět-
lení na parkovišti KD. Při té příležitosti se 
zřídil také venkovní rozvaděč, který bude 
sloužit při četných kulturních produkcích 
na prostranství před kulturním domem. 
Odpadnou tak potíže s prodlužováky, které 
dosud bylo  nutno vždy před akcí vést napříč 
silnicí.

Právě v těchto dnech se vyhlašuje výbě-
rové řízení na zhotovitele stavby nové hor-
nojiřetínské hasičské zbrojnice. Lze předpo-
kládat velký zájem potenciálních uchazečů 
z řad stavebních firem. Pokud proběhne 
soutěž bez zásadnějších komplikací, měla 
by výstavba začít již v červenci a do konce 
roku 2017 by měla být dokončena garážová 
část zbrojnice, tak aby v ní již nadcházející 
zimu mohla parkovat zásahová vozidla při-
pravená k výjezdu.

Naše Tělovýchovná jednota Sokol Hor-
ní Jiřetín má nového předsedu. Na valné 
hromadě Sokola ukončil své dlouholeté 
předsednictví pan Jiří Hyneš, kterému patří 
mimořádně velký dík a uznání za vše, co pro 
jiřetínskou tělovýchovu vykonal. Novým 
předsedou TJ Sokol byl zvolen Jiří Sapou-
šek. Přejme mu mnoho fyzických a psy-
chických sil k výkonu této náročné funkce 
a mnoho úspěchů.

24. května proběhla v naší škole celoden-
ní akce, která měla za cíl představit možnos-
ti výroby elektřiny a tepla z obnovitelných 
zdrojů. Děti měly možnost si prakticky vy-
zkoušet některé aplikace využití „zelené“ 
energie. Budoucnost energetiky ve všech 
vyspělých zemích jde právě cestou obno-
vitelných zdrojů a bylo by velkou chybou 
a velkou škodou, kdybychom v Horním Ji-
řetíně tento trend opomíjeli.

Vladimír Buřt

Milí čtenáři,
v Litvínově se koncem května konaly 
již třicáté sportovní hry seniorů. 

Pravidelně se této sportovní 
události zúčastňují i naši senioři, 
jejichž výkony jim i letos přinesly 

první místo a putovní pohár. A to již 
popáté! Gratulujeme a děkujeme za 
skvělou reprezentaci města!



Tři otázky pro…
… velitelku ženského družstva SDH Černice Lucii Gažúrovou

Co v tomto roce ještě čeká černické ha-
sičky?

Jezdíme na okresní kolo hasičské soutě-
že a v září plánujeme, pokud nám to naše 
další povinnosti dovolí, se zúčastnit závodu 
O pohár starosty města Jirkov.

Jak si dle vás vedly hasičky v okresním 
kole hasičské soutěže v požárním sportu, 

které se koncem května konalo na hornoji-
řetínském fotbalovém hřišti?

Byly jsme průměrné, proto jsme skončily 
na druhém místě. Ještě před závodem si jed-
na naše členka poranila ruku, takže to byla 
trochu komplikace, protože se závodnice 
musely přehodit na jiné posty. Oba útoky 
jsme zvládly celkem dobře, v tom druhém 

jsme měly i skvělý čas, ale bohužel nás zpo-
malila technická závada.

Kolik má družstvo v současnosti členek 
a jak často trénujete?

Ženské družstvo má 9 členek a trénujeme 
vždycky před závody.

Foto: Radek Hofmann

… členku Klubu seniorů a družstva, které letos vyhrálo na litvínovských hrách putovní pohár, 
Jiřinu Štádlerovou

Pokolikáté jste se sportovních her zú-
častnila?

Letošní hry byly mé druhé.
Předcházelo sportovním hrám nějaké 

trénování?
Nijak zvlášť jsme se nepřipravovali, 

protože jsme nevěděli, které disciplíny tam 
budou. Jsme dobrý tým.

Jste zkrátka skvělí! Když jste se dozvědě-
li, že jste získali pátý putovní pohár v řadě, 
měli jste radost?

Měli jsme obrovskou radost. Nejen z po-
háru, ale i z mnoha medailí, které jsme zís-
kali. Bylo to moc krásné.

Foto: Jiří Beneš

…třídní učitelku 1. třídy ZŠ a MŠ Horní Jiřetín Naděždu Stefanovou
Jak si vedou letošní prvňáčkové?
Letošní prvňáčkové udělali velký krok do 

života. Z malých školkovych děti se tak stali 
velcí školáci, kteří už mají také nějaké povin-
nosti.

Co všechno se v prvním školním roce na-
učili?

Naučili se číst, psát a počítat, ale také umět 
si vyhovět, spolupracovat a pomoci druhým.

Co ještě je v posledním školním měsíci čeká?
V posledním školním měsíci je ještě čeká 

Dětský den, pohádka, školní výlet, a co je hlav-
ní – první vysvědčení a za sloužené opravdové 
prázdniny.

Foto: Jiří Beneš



Truck Trial Show v Horním Jiřetíně přilákala tisíce návštěvníků.
Zástupci Truck Trial Teamu Horní Jiřetín 
a města Horní Jiřetín spojili své síly a uspo-
řádali začátkem května první ročník Truck 
Trial Show. Za akcí přijížděly po celý den 
tisíce lidí. Volné jízdy v extrémním terénu 
probíhaly nedaleko sběrného dvora a u di-

váků si nejednou vysloužily mohutný po-
tlesk. Dechberoucí podívanou doplnil také 
program, v rámci něhož vystoupili žonglér 
a místní spolky – oddíl moderní gymnastiky, 
Los Gatos, Ženy Sokol nebo mladí hasiči. Po-
řadatelé chtějí touto cestou poděkovat všem, 

kteří se na akci podíleli. „Velký dík patří míst-
nímu Truck Trial Teamu, našim hasičům, hor-
nojiřetínským a černickým spolkům, teplické 
skupině Hlahol a všem, kteří akci přáli a přišli 
za ní ke sběrnému dvoru,“ okomentoval kul-
turní referent Jiří Beneš. Radek Vrábel

TRUCK TRIAL SHOW HORNÍ JIŘETÍN 2017

foto: Ibra Ibrahimovič



Úspěšná sezona stolních tenistů Sokola Horní Jiřetín
Stolní tenisté našeho Sokola ukončili sezonu 
2016/17, kdy bojovali na třech frontách od 
konce září 2016 do 26. dubna 2017.

První družstvo hrálo jako nováček soutěž 
KP2, béčko RS1 a konečně céčko RS2.

Jak to tedy bylo s jednotlivými družstvy?
A  družstvo bylo překvapením soutěže, 
neboť na začátku si stanovilo jediný cíl – 
zachránit se!

Po první polovině, před vánoční přestáv-
kou, jsme obsadili pátou příčku. I v druhé 
polovině jsme si vedli úspěšně a po ode-
hrání všech dvaadvaceti kol jsme skončili 
v konkurenci 12 družstev celkově na krás-
ném 6. místě.

Bilance našich hráčů:
Zdeněk Hylský 60 vítězství / 12 porážek, Ja-
kub Röber 49/23, Martin Pech st. 29/35, Jiří 
Mikač 19/37, Martin Pech ml. 5/17, Václav 
Piskáček 1/13, Michal Antalecz 0/4, Jaro-

slav Baňka 0/8, Petr Trnka st. 0/8, Ondřej 
Piskáček 0/8, Adam Pech 0/8.

Ve čtyřhrách Hylský/ Pech st.10/1, Mi-
kač/Röber 10/2.

Náš B tým skončil v baráži o udržení 
v RS 1 na očekávaném 3. místě s 33 body 
za KST Most C (40 bodů) a Baník Most G 
(38 bodů), čtvrté skončilo mužstvo Obrnic 
s 28 body. Týmy na 5. až 8. místě sestupují 
do okresní soutěže RS 2.

B tým nastupoval v sestavě Martin Pech 
mladší 41 vítězství / 36 proher, Petr Trnka st. 
37/50, Václav Piskáček 19/28, Jaroslav Baň-
ka 25/13, Josef Černuška 28/44, Michal Anta-
lecz 12 zápasů a Ondra Piskáček 13 zápasů.

Úspěšnost hráčů našeho céčka, kteří star-
tovali v RS2: Michal Antalecz 48/19, Ondřej 
Piskáček 41/27, Adam Pech 31/31, Vojtěch 
Antalecz 6/30, Miroslav Domkář 6/53, Hy-
nek Paulus 3/23. Zdeněk Hylský Foto: Josef Černuška

Fotbalová mládež se trápí
Jarní část sezóny odstartovala pro naše mlá-
dežnické celky poslední týden v březnu, 
kdy se do soutěže jako první zapojil dorost 
a v následujícím týdnu i naše ostatní cel-
ky. Naši nejmenší kluci, kteří hrají za star-
ší přípravku, odstartovali jaro nádherným 
zápasem, v němž padlo dvacet branek, ale 
bohužel šťastnější byl soupeř. Jaro klukům 
zatím moc nevychází, hlavně výsledkově, 
ale postupně se zlepšují a dohání tradič-
ně manko, které nabrali v zimní přípravě, 

kdy jsme  limitováni velikostí naší tělo
cvičny.

Žáci, kteří vstoupili do jara jako poslední 
až 8. dubna, jsou v tabulce až desátí, ale 
opět je to dáno tím, že nejstarší ročník je 
zastoupen jen jedním chlapcem ročníku 
2002. Ale velký příslib do budoucna by 
mohl být Ondra Kopaničák, který již teď 
nastupuje za dorost. Žákovská soutěž, stejně 
jako přípravka, končí už 11. června.

Dorost, který na začátku jara ztratil zby-

tečně 3 body ve Mšených Lázních, by byl 
asi na lepší než třetí pozici, ale soutěž je 
ovlivněna hodně tím, že jasně vedoucí Žatec 
jezdí v devíti lidech a s pěti žáky. Jinak by 
asi o postupujícím nebylo pochyb. Bohužel 
soutěž končí již 21. května.

Naše „B mužstvo“ hraje na jaře v popře-
dí tabulky, která je mimořádně vyrovnaná, 
a nebýt kolapsu doma proti Údlicím, asi 
by vládla velká spokojenost. Zatím jsou 
na čtvrtém místě, kdy na vedoucí Lom 
ztrácí 4 body. Soutěž „béčku“ končí až  
17. června.

Marek Moudrý

Jednou z památek v našem městě, i když spí-
še technického rázu, je dnešní oděvní podnik 
TRIOLA a.s., nacházející se v severním cípu 
Mariánského Údolí.

Tento výrobní závod byl jako přádelna 
bavlny postaven zřejmě již roku 1828 Au-
gustem Vilhelmem Marbachem a Janem Lu-
dowitzem, továrníkem z České Kamenice. 
V té době se však nejednalo o ryze textilní 
závod. Byla zde vyráběna také plátna pro 
vojenské účely a rovněž zbraně.

Roku 1919 byla trojicí společníků, Anto-
nínem Paříkem, Josefem Džbánkem a Jaro-
slavem Sobolem, založena společnost s ruče-
ním omezeným pod názvem TRIOLA. Tento 
název přetrval druhou světovou válku i ob-
dobí totality a uchoval se do dnešních dnů.

Jiřetínský závod společnosti Triola je je-
diným výrobním závodem této firmy, který 
se zachoval do dnešních dnů (např. v 80. 
letech 20. století měla Triola 20 závodů).

Samotné budovy areálu Trioly se samo-
zřejmě v průběhu desetiletí značně architekto-

Za památkami v Horním Jiřetíně a blízkém okolí
nicky měnily. Sedlové střechy byly přebudo-
vány na ploché či pultové, budovy byly ubou-
rávány a přestavovány (na obr. podoba před 
koncem 19. století). Přesto se zcela bez po-
chyby jedná o památku regionálního význa-

mu, která odkazuje na  tradici  textilních ma-
nufaktur v Krušných horách.

Tomáš Buřt
Zdroj: Kronika města Horní Jiřetín

Cs.Wikipedia.org



Oddíl Moderní gymnastiky Horní Jiřetín
Oblastní přebor Volného programu – 29. 
4. 2017, Ústí nad Labem
Berková Linda (2008) – 3. místo za sestavu 

Bez náčiní (6. místo v celkovém přeboru 
ze 14 závodnic)

kategorie – Naděje mladší
trenérka – Veronika Horáčková

Oblastní přebor Základního programu – 
6. 5. 2017, Ústí nad Labem
Bendlová Daniela (2010) – 1. místo a ti-

tul Přebornice Severočeské oblasti (z 28 
závodnic)

Zmeškalová Daniela  (2010) – 4. místo 
(z 28 závodnic)

kategorie – ZPMG 0. A
trenérka – Michaela Smoláková
Gajdošíková Eliška (2009) – 3. místo (z 22 

závodnic)
kategorie – ZPMG I.
trenérka – Michaela Smoláková
Leichnerová Aneta (2005) – 4. místo (z 9 

závodnic)
kategorie – ZPMG III.
trenérka – Kateřina Bělinová

Büttnerová Lucie (1999) – 3. místo (z 9 
závodnic)

Kovtanová Petra (1999) – 4. místo (z 9 
závodnic)

kategorie – ZPMG IV.
trenérka – Michaela Smoláková

Oblastní přebor Kombinovaného 
programu – 21. 5. 2017, Liberec
Vigová Stela (2009) – 1. místo a titul Pře-

bornice Severočeské oblasti (z 25 závod-
nic)

kategorie – I. KP
trenérka – Michaela Smoláková
Lipertová Dorota (2008) – 2. místo (z 25 

závodnic)
Johanová Anna (2009) – 4. místo (z 25 

závodnic)
kategorie – I. KP
trenérka – Veronika Horáčková

Kotlárová Natálie (2005) – 2. místo (z 25 
závodnic)

kategorie – III. KP
trenérka – Michaela Smoláková

Severočeská oblastní liga
1. místo – Vigová Stela (I. kategorie KP)
2. místo – Büttnerová Lucie (IV. kategorie 

ZPMG)
Kotlárová Natálie (III. kategorie KP)
2.–3. místo – Lipertová Dorota (I. kategorie 

KP)
3. místo – Gajdošíková Eliška (I. kategorie 

ZPMG)
Sigmundová Adéla (III. kategorie ZPMG)
3.–4. místo – Hofmanová Kateřina (IV. ka-

tegorie KP)

Postup na Mistrovství České republiky 
v Kyjově
Základní program – Gajdošíková Eliška, 

Büttnerová Lucie
Kombinovaný program – Vigová Stela, 

Lipertová Dorota, Kotlárová Natálie
Foto: OMG Horní Jiřetín



ZŠ a MŠ Horní Jiřetín
Děti z Horního Jiřetína v ŠvP
V polovině května vyjelo 140 žáků s 9 učite-
li z Horního Jiřetína do ŠvP na RS Lubenec. 
Celý týden probíhalo projektové vyučování 
OSV, EMV, VDO, VMEGS, MKV a MV 
v různorodých skupinách žáků 1.–5. třídy 
a žáků 6.–9. třídy. Všechny projekty mohly 
probíhat venku a to se dětem líbilo. Praco-
valy se zájmem, ve skupinách si pomáhaly 
a naučily se spoustu nového.

Odpolední programy dětem zajišťoval 
tým vychovatelů společnosti Haul. Připra-
vili si pro ně celopobytovou hru Cesta sa-
muraje – Tři meče císaře ze země vycházejí-
cího slunce. Děti čekal pestrý program plný 
her, soutěží a zábavy. Program byl doplněn 
návštěvou hosta, křupkovou a koblížkovou 
párty, rautem, diskotékou a závěrečným 
slavnostním ohňostrojem.

Jeden den pobytu strávily děti na výletě 
v Plzni – mladší v Dinoparku, starší v Tech-
mánii a planetáriu. Celý pobyt zpříjemnilo 
i pěkné slunečné počasí. Děti si odvezly 
z přírody spoustu nádherných zážitků i pa-
mětní list s fotografií. Při loučení s vychova-
teli a pracovníky střediska došlo i na slzičky 
a mnohým se ani nechtělo domů.

Za finanční příspěvek děkujeme zřizo-
vateli školy, Městskému úřadu v Horním 
Jiřetíně. Fotky a deník naší školy v přírodě 
si můžete prohlédnout na adrese:

http://svphaul.rajce.idnes.cz/SVP_Lu-
benec_12.__19._5./

Irma Vaňková

Akce ŠD, děti s rodinami –  
11. ročník Sherpa Cupu
V pondělí 8. 5. 2017 se děti ze školní druži-
ny v Horním Jiřetíně spolu s rodiči zúčast-
nily 11. ročníku výstupu se zátěží 2 375 m 
z Pyšné na Lesnou Sherpa Cup 2017. Před 
desátou hodinou se sešli u prezentačního 
stolu, vyzvedli si závodní čísla, nechali si 
navážit předepsaná kila písku a vypravili se 
na start. Nadšení, dobrá nálada a nakonec 
i vynikající sportovní výkony jak dětí, tak 
rodičů překonaly nepřízeň počasí – mlhu, 
mrholení, 4 stupně, které na nás na Lesné 
čekaly. Výstupu se zúčastnilo celkem 180 
závodníků. Z naší školy to bylo 7 dětí a 5 
rodičů. Všichni si odnesli pamětní medaile, 
L. Dargaj ze 7. tř. získal dokonce 1. místo 
ve své kategorii.

Za ŠD Irma Vaňková
Foto: ZŠ a MŠ Horní Jiřetín

Čistá energie pro školu
Zábavným interaktivním projektovým dnem 
odstartoval ve středu 24. 5. 2017 mnohem 
větší projekt na Základní škole a Mateřské 
škole Horní Jiřetín. Nejen v rámci environ-
mentální výchovy měli žáci a odpoledne 
i veřejnost možnost vyzkoušet si spoustu 
zajímavostí a dozvědět se výhody, které 
nabízejí obnovitelné zdroje energie. Všich-
ni si mohli pochutnat na zmrzlině mražené 
mobilním solárním systémem, zažít virtu-
ální realitu při procházce po Arktidě či si 
během workshopů vyrobit peněženku z ná-
pojového kartonu, opasek z pneumatiky 
nebo náušnice z pivních zátek. Dopolední 
program ukončilo společné fotografování, 

kde žáci vyobrazili nápis NEJSME OLD 
SCHOOL a z toho vytyčená písmena tvo-
řící nápis JSME COOL. Demonstrovali tak 
výzvu, která má pomoci škole s přechodem 
z vytápění uhlím na tepelná čerpadla a fo-
tovoltaické panely. Začala sbírka www.vy-
zvaprojiretin.cz.

Cílem sbírky je vybrat minimálně 
300 000 Kč. S projektem pomůže organi-
zace Greenpeace a všechny peníze budou 
věnovány na fotovoltaický systém insta-
lovaný na střechu školy. Netradiční sbírka 
spočívá ve výzvách, které si stanoví aktivní 
lidé a založí si na internetu tzv. dárcovské 
výzvy. V rámci nich budou přesvědčovat 
lidi ze svého okolí, kamarády či rodinu, aby 
přispěli právě na projekt školy. Aby nasbírali 
co nejvíce finančních prostředků, něco na 
oplátku slíbí či se zaváží, že udělají něco 
netradičního, bláznivého. Mohou oslavit své 
výročí, narozeniny apod. tím, že se vzdají 
dárků a požádají ostatní, ať raději přispějí 
právě na solární panely.

Budeme moc rádi, když i vy se připojíte 
a podpoříte nějakou z již aktivních výzev 
či sami výzvu vytvoříte. Podpoříte dobrou 
věc, tak směle do toho. Sbírka je plánovaná 
minimálně do konce června.

Učitelský sbor naší školy se samozřejmě 
přidává s výzvou určenou nejen zákonným 
zástupcům, ale komukoli, kdo by nás chtěl 
podpořit: Nekupujte nám dárky na konci 
školního roku, ale podpořte projekt školy. 
Místo květin, bonboniér a dalších dárečků 
budeme rádi, když jakoukoliv částkou při-
spějete na projekt solárních panelů na stře-
še školy. Z těchto panelů budeme vyrábět 
energii pro školu. Věřte, že budeme rádi za 
každou částku, která projekt podpoří.

ZŠ a MŠ Horní Jiřetín



Klub seniorů Horní Jiřetín
Měsíc květen byl pro Klub seniorů v Horním 
Jiřetíně opět plný různých zážitků. Naší na-
plánovanou akcí byl výlet do Benešova nad 
Ploučnicí, kde jsme navštívili perlu saské 
renesance – nádherný zámek. Ve skanzenu 
Zubrnice jsme opět obdivovali šikovnost na-
šich předků a v městečku Úštěk jsme zašli za 
nápadem staveb tzv. ptačích domků. Krásný 
byl i místní kostel. Další kulturní akcí byla 
návštěva zámku Jezeří, kde paní kastelánka 

Hana Krejčová zajistila koncert operních 
árií v provedení pěveckého sboru z Loun, 
který doprovázel dětský pěvecký sbor. Dva-
cet osm našich členů využilo kyvadlové do-
pravy Horní Jiřetín – Jezeří. Nejdůležitější 
akce v květnu pro nás byly 30. sportovní hry 
seniorů, kde se jednalo o obhajobu prvního 
místa z minulých sportovních her. Máme 
velikou radost, že naše A družstvo vybo-
jovalo devět medailí a tím jsme opět tento 

putovní pohár získali. Na závěr her bývají 
vždy kulturní vložky. Zasloužený potlesk 
sklidily i naše členky s tanečním číslem 
na melodie s muzikálu Zpívání v dešti. Na 
sportovních hrách vystoupil například i další 
hornojiřetínský kroužek – taneční skupina 
Los Gatos. Věříme, že i měsíc červen bude 
mít pro nás spoustu zážitků, těšíme se na 
další společná setkání.

Evža Stříteská
Foto: klub seniorů Horní Jiřetín



Český pas je v žebříčku osmý nejsil-
nější na světě. V Praxi to znamená, 
že Češi mohou bez víza vycestovat 
do 152 členských zemí OSN z cel-
kových 193.

S Českou republikou se o osmé mís-
to dělí také Malta se stejným počtem 
zemí, kam lze svobodně s pasem 
a bez víza vycestovat.

Před Českem se nenachází žádný jiný 
postkomunistický stát.

Na prvním místě dle síly pasu 
jsou občané Německa a Singapuru 
(159 zemí)

Nejoblíbenější destinace Čechů 
v roce 2016

1. Chorvatsko – 828 000
2. Slovensko – 555 000
3. Itálie – 552 000
4. Rakousko – 373 000
5. Řecko – 265 000

Zdroj: ČSÚ

Několik zajímavých 
internetových stránek
www.cestujlevne.com – stránka 

s levnými letenkami a pobyty
www.zaletsi.cz – stránka s levnými 

letenkami a pobyty
www.jaknaletenky.cz – stránka 

s levnými letenkami a pobyty
www.booking.com – stránky nabíze-

jící ubytování
www.trivago.cz – stránky nabízející 

ubytování

V průběhu května zavítala do Horního Ji-
řetína, Černic a okolí skupinka holandských 
divadelních herců, kteří sem přijeli hledat 
Štěstí. Totiž Štěstí jako hlavní téma pro ho-
landský divadelní festival Noorderzon ve 
městě Groningen, který každoročně přiláká 
na 150 000 návštěvníků.

Chcete letos zažít svou dovolenou trochu 
jinak, a přitom ušetřit? Zapomeňte na nabíd-
ky cestovních kanceláří a vyjeďte na vlast-
ní pěst. Vyjde vás to zhruba na polovinu. 
Výhodou oproti výletu s cestovní kanceláří 
je naprostá volnost jak při volbě dopravní-
ho prostředku, ubytování, tak také vašeho 
programu.

Jako první je dobré vybírat hotel. 
Můžete k tomu použít:
Email nebo telefon
Rezervační formulář na webu
Stránky specializující se na nabídku hotelů

Promyslete možnosti dopravy
Rozhodně platí, že druhým krokem je vy-
řešení dopravy. Pokud cestujete doslova 
na druhý konec světa, je více než jasné, 
že jediným možným typem bude letadlo. 
Spolehnout se však můžete i na klasickou 
veřejnou dopravu, jako je autobus nebo také 
vlak. Stejně tak se můžete spoléhat i sami 
na sebe. V takovém případě volte automo-
bil. Ten před jízdou nejenom zkontrolujte 
po technické stránce, ale myslete i na po-
hodlnost jízdy.

Vytvořte si seznam zajímavých míst
Cestovní kanceláře mají obvykle seznam 
fakultativních zájezdů, které mohou svým 
klientům nabízet. Protože ale budeme ces-
tovat na vlastní pěst, je dobré sestavit si 
seznam zajímavých míst v okolí a podle 
nich si naplánovat výlety. S ohledem na to 
myslete i na potřebné věci. Jestliže jde na-
příklad o zajímavé jeskyně, je dobré teplejší 
oblečení.

Cestování na vlastní pěst
Zjistěte si potřebné info o zemi
Je dobré zjistit si nejenom podmínky vstupu, 
ale třeba i to, co do země můžete přivážet 
a co můžete vyvážet. Dále nezapomínejte 
třeba na možnost očkování, pokud jedete 
třeba do exotiky. Určitě je dobré znát i míst-
ní zvyky a zvyklosti, jelikož i díky tomu bu-
dou vaše první chvíle mnohem jednodušší. 
Ideální je vzít si k ruce různé cestovatelské 
průvodce, ve kterých najdete opravdu ob-
sáhlé množství zajímavých informací.

Zabalte si zavazadlo
Pokud jde o cestu letadlem, nezapomínej-
te na seznam zakázaných předmětů, stejně 
jako na to, že musíte dodržet určený váhový 
limit. Kromě oblečení a hygieny nezapo-
meňte také na nezbytné léky, dostatek pe-
něz, případnou debetní kartu a dále už jenom 
na cestovní pas, bez kterého se mimo EU 
nedostanete.

Cestování na vlastní pěst přináší prakticky 
neomezené možnosti toho, kam, jak a kdy 
cestovat. Také ale i možnost seberealizace 
při plánování, promýšlení, pročítání knih/
časopisů/průvodců/internetu a hledání in-
formací, kam se podívat. Je spojeno také 
s velkou mírou dobrodružství.

Výhody individuálního cestování:
Při rozumném plánování dopředu existuje 
velká možnost dostat se na mnohem nižší 
ceny ubytování, letenek a i dalších služeb.

Obrovská svoboda při plánování cesty 
a toho, co chcete vidět, kdy atd.

Možnost necestovat „s davem“.
Zažívání nečekaných situací, které vám 

umožní lépe poznat dané místo, místní oby-
vatele, ale i sebe sama.

Nevýhody individuálního cestování:
Nutnost investice velkého množství času pro 
naplánování a zařízení všeho potřebného.

Obvykle potřeba plánovat vše dostateč-
ně dopředu (platí především pro letecké 
zájezdy, neboť ceny letenek s blížícím se 
termínem odletu rostou – to částečně ne-
platí u nízkonákladových společností a vý-
jimkou jsou i různé akční a chybové ceny 
letenek).

Nutnost být obeznámen s tím, co vše se 
během cesty může stát a jak na takové si-
tuace reagovat (co dělat v případě úrazu, 
nemoci, havárie, ztráty zavazadla, ztráty 
dokladů, nestihnutí letadla atd.).

Nutnost počítat s finanční rezervou pro 
případ, že nastane nějaký problém.

Pokud si nejste jisti, vyzkoušejte si dovole-
nou na vlastní pěst po ČR. Ze zahraničních 
destinací navrhujeme Slovensko nebo Chor-
vatsko (kde se domluvíte i česky).

Lucie Benešová

Industriální prostředí Horního Jiřetína jako inspirace 
pro holandské herce

Na Mostecku strávili dohromady čtrnáct 
dní, z toho deset v samotném okolí Horního 
Jiřetína a Černic.

Své Štěstí hledali jednoduše, od brzkých 
ranních hodin až do pozdních večerních 
chodili sem a tam, pořizovali fotky a vi-
dea, ptali se místních na nejrůznější otázky 

z osobního, ale i profesního života, zvali je 
na obědy a večeře a zkrátka a dobře s nimi 
s potěšením trávili tolik času, kolik snad jen 
okolnosti dovolily.

Radek Vrábel



Setkání pamětníků
13. 8. / 13 hodin / před kulturním domem

Na setkání srdečně zveme rodáky 
z Horního Jiřetína, Černic a okolí, 

pamětníky a samozřejmě současné obyvatele 
Horního Jiřetína a Černic.

Foto: Vojtěch Zámečník

Život na zámku
V sobotu 20. května proběhl na Jezeří další 
ročník tradiční akce Život na zámku. Jako 
většinu předchozích let i letos měli návštěv-
níci možnost zažít prohlídky v historických 
kostýmech. Uvnitř zámku mohli potkat 
nejrůznější osobnosti a zástupce šlechtic-
kých rodů, kteří se na Jezeří v průběhu jeho 
existence vyskytovali, jako třeba Ludwiga 
van Beethovena, Johanna Wolfganga von 
Goetheho nebo nejrůznější pány z rodu Lob-
koviců. Prostřednictvím divadelně pojatého 
výkladu a scének tak návštěvníci poznávali 
blíže historii zámku. Novinkou oproti před-
chozím ročníkům byl poté koncert, který 
završil program celého dne. V režii sboru 
Harmonie Louny mohli lidé naslouchat 
krásné hudbě Antonína Dvořáka, a to při 
ukázkách z oper Jakobín a Rusalka, nebo 
též z díla Prodaná nevěsta od Bedřicha 
Smetany. Bezmála dvouhodinový koncert, 
rozeznívající celý zámek, tak byl překrásnou 
tečkou za příjemným víkendovým dnem, 
během  něhož zámek navštívilo více než 
300 lidí.

Všem moc děkujeme za návštěvu a zá-
mek se na vás bude těšit i při dalších akcích, 
které pro vás tento rok chystá. Na shledanou 
na Jezeří!

Hana Krejčová ml.

Klimakemp
Jaká je budoucnost energetiky v Čechách? 
Jak se vyvíjí světový trh s obnovitelnými 
zdroji a jak je na takovou skutečnost připra-
vená Česká republika? I takovým otázkám 
se bude věnovat první český Klimakemp, 
který bude probíhat 21. až 25. června v blíz-
kém okolí Horního Jiřetína. Kemp si klade 
za cíl přiblížit veřejnosti fakta a zajímavos-
ti z oboru energetiky. Návštěvníky přivítá 
zajímavým programem. Čeká je hned ně-
kolik přednášek na téma energetiky: vývoj 
obnovitelných zdrojů ve světě, energetická 
soběstačnost obcí – hostem má být starosta 
Kněžic, zatím jediné energeticky soběstačné 
obce u nás, pan Milan Kazda. Na progra-
mu je také debata na téma zaměstnanosti 
v energetice, které se zúčastní hned několik 
zástupců z oblasti sociologie, komory obno-
vitelných zdrojů a odborů, či živá knihovna 
na téma „Paměť severních Čech“. Doplňko-
vý program nabídne akustické minikoncerty 
a kulturní dění. Mimo to chystají pořadatelé 
také řádně nahlášený happeningový pochod, 
jenž se má vycházkovou trasou po záchytné 
hrázi na hraně lomu ČSA vydat z Horního 
Jiřetína do Litvínova, kde na náměstí Míru 
promluví také osobnosti, které se zasloužily 
o zachování limitů.

Radek Vrábel, Josef Patočka

Domácí melounová limonáda – 
recept
vodní meloun
citrony (sklenice šťávy)
cukr (nebo sladidlo ze stévie)
voda
mixér
džbán
dlouhá lžíce na míchání

Postup:
Vymačkejte šťávu z citronů – potřebujeme 
jí asi tak jednu sklenici. Záleží, jak velký 

máte džbán a taky na vaší chuti. Rozmixu-
jeme kousky melounu. Do džbánu přelijeme 
šťávu z citronů a přidáme asi půl skleničky 
cukru, který v citronové šťávě rozpustíme 
mícháním. Nalijeme šťávu z melounu, do-
plníme vodou a přidáme led.

Na ozdobu můžete do džbánu přihodit 
i kousky melounu a plátky citronu.

Rozlijeme do skleniček a můžeme po-
dávat!

Zdroj: Pigy.cz

Městské slavnosti a pouť
12. 8. / 10 hodin / okolí kulturního domu

Tradiční celodenní program tentokrát přinese 

kapelu Maxim Turbulenc 

nebo 

oblíbenou formaci Děda Mládek Illegal Band.
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 SOS PŘÍVĚSEK  

Zeptejte se nás  
📞📞 800 900 780 
✉ podpora@safetyguard.cz 
🌏🌏 https://pomocvnebezpeci.cz 
 
SAFETY GUARD INTERNATIONAL s.r.o. 
IČO: 64583848,  
Gončarenkova 627/17,  
Braník, 147 00 Praha 4 

 

Pomoc v Nebezpečí přichází s novou zdravotní osobní 
monitorovací službou. Je určena jak seniorům, tak 
i těm, kteří mají jakékoli zdravotní problémy – ať jsou 
mladí nebo staří. 

 SOS přívěsky v případě detekce pádu automaticky spojí 
uživatele s Monitorovacím centrem Pomoc v Nebezpečí 
a zajistí okamžitou pomoc, bez nutnosti stisknutí SOS 
tlačítka. 

 Naše SOS přívěsky fungují po celé České republice. 
I mimo domácnosti našich klientů. Zákazníci tak nemusí mít 
obavy svůj domov opustit a mohou si naplno užívat život a 
mít tolik důležitý klid v duši. Nemusí kvůli obavám z náhlé 
zdravotní komplikace měnit svůj životní styl, protože vědí, 
že pomoc přijde okamžitě ať jsou kdekoli. Mohou tak žít 
nezávisle a plnohodnotně. 

 Náš SOS přívěsek:  

o rozešle zprávy o poplachu, jakmile zmáčknete tlačítko,  

o rozezná pád a spojí se automaticky s nonstop 
Monitorovacím centrem díky zabudovanému mikrofonu 
a reproduktoru,  

o pošle přesné GPS souřadnice klienta. 

 SOS přívěsek je ideálním řešení pro ty, kdo se bojí o své 
starší rodiče nebo své blízké, kteří jsou sami a opuštění. 

 

  

O nás 
 
Pomoc v Nebezpečí 
(původně Safety Guard) 
funguje od dubna 2015. 

Naše služby využívá více 
než 1 500 zákazníků. 
 
Od května 2016 
spolupracujeme s Českou 
pojišťovnou (mobilní 
aplikace pod názvem Můj 
Doprovod). 
 

Statistiky 
V ČR žije přes 1,8 miliónů 
seniorů (věk 65+) 
 
Pády jsou jedním ze 
závažných zdravotně-
sociálních problémů 
ve stáří. 

Pády jsou nejčastější 
příčinou úrazů ve stáří.  
 
30 % seniorů alespoň 1x 
ročně upadne.  
 
Nejzávažnějšími zraněními 
bývají zlomeniny způsobené 
pádem. 

 

 


