
Se smutkem v srdci vzpomínáme na bývalého 
starostu města Úterý pana Miloše Říhu, který 
nás opustil po těžké nemoci ve věku 64 let.

Na radnici zahájil práci v roce 1992, jako 
obětavý dobrovolník. Ve volbách od roku 1994 
dostával vždy nejvíce hlasů a působil jako 
starosta až do konce svého života.

Za dobu své působnosti dokázal pro obec 
zajistit řadu významných akcí, z nichž je třeba 
vyzdvihnout potřebnou pomoc majitelům 
vyhořelých domů na náměstí v roce 1998. 
Zasloužil se o vybudování čistírny odpadních 
vod a následně i kanalizaci v obci Úterý a Ole-
šovice. Za jeho působení byl  rozšířen vodovod 
v Úterý, opraven kostel sv. Jana Křtitele, hřbi-
tovní kaple, hřbitovní zeď, revitalizován rybník 
v Olešovicích a probíhala zde řada dalších 
drobnějších akcí, které bychom těžko vyjmeno-
vávali. Nemůžeme opomenout výstavbu kotel-
ny u bytových jednotek, která ho stála mnoho sil.

Zúčastňoval se i všech kulturních akcí. Byl 
velmi veselý, plný dobré nálady a víry v to, že 
svoji nemoc zdolá. Osud však zasáhl krutým 
způsobem.

25. října 2013 jsme se s panem Říhou 
rozloučili a i když jeho místo zůstane prázdné, 
v našich srdcích bude stále.

Čest jeho památce.

Všem jubilantům blahopřejeme a přejeme jim pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti 
do dalších let.

Miloš Říha, 28.2.1949 – 19.10.2013
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Vážení spoluobčané,

Usnesení z mimořádného zasedání zastu- V pondělí 18. listopadu se uskutečnilo 
pitelstva  města Úterý konaného dne 18. 11. mimořádné zasedání zastupitelstva města 
2013. ZM schvaluje: Úterý. Tohle zasedání bylo jiné, než všechna 

předchozí. Na nich jsme si my, zastupitelé, 
1. Starostkou města Úterý byla zvolena vždy natáčeli židle tak, abychom dobře viděli 

Irena Koutská na místo za starostovským stolem a slyšeli, co 
2. Místostarostou města Úterý byl zvo- nám z něj Milda řekne, nebo až vyslechne 

len Zdeněk Škarda naše názory a připomínky. Místo, ze kterého 
více než dvacet let vycházely myšlenky 

Úplné znění usnesení ze zasedání zastu- a energie, bez kterých by proměna Úterý, 
pitelstva města je k dispozici na www.mesto- Olešovic a Vidžína nebyla možná. Tentokrát 
utery.cz. zůstalo jeho křeslo prázdné. 

Na zastupitelích bylo, aby zvolili starostu 
Na mimořádném zasedání zastupitelstva nového. Sedm hlasů pro Irenu Koutskou 

města Úterý, konaného dne 17. 10., byl mj. znamenalo, že bude potřeba vybrat i nového 
zřízen kulturní výbor ve složení: Vávra, místostarostu. Stejným počtem hlasů byl 
Vlažná, Matějka, Škarda. Odměňování jeho zvolen Zdeněk Škarda. Na jeho místo ve fi-
členů dle prováděcího předpisu. nančním výboru byl zvolen Stanislav Ma-
(převzato z usnesení ze dne 17. 10. 2013) tějka.

    Takto uspořádané zastupitelstvo má před 
sebou rok práce do podzimních voleb. 

Trvalá změna Vzhledem k tomu, že velké investiční akce již 
provozní doby byly realizovány a je třeba se věnovat 
České pošty v Úterý splácení úvěrů, plánujeme jen takové, které 
platná od 1. 1. 2014. bude možné financovat v rámci rozpočtu 

a získaných dotací. Soustředíme se na péči 
o vzhled obce, údržbu bytového fondu, školy 

Pondělí 13:00 16:00
a rozvoji turistiky v nejbližším okolí. Je před 

Úterý 13:00 16:00
námi také řešení jednoho ožehavého pro-

Středa 12:45 17:00
blému, a to neplatičů nájemného. Budeme se 

Čtvrtek 13:00 16:00
zabývat i drobnostmi, které Vám mohou 

Pátek 13:00 16:00
zpříjemnit každodenní život. 

Vaši zastupitelé

Z radnice
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! ZÁKAZ !
Zákaz pálení i spalování všech 

umělých hmot, gum, plastů apod.

Ničí to zdraví nás všech!



Jako téměř každý rok se i v letošním listo-
padu v obřadní síni úterské radnice konalo 
vítání nejmladších občánků naší obce. Oproti 
minulým rokům, která byla na naše nejmenší 
přírůstky velmi bohatá, jsme letos mohli 
přivítat pouze pět dětí.

Po projevech K. Vlažné a I. Koutské se 
dětem, rodičům a dalším přítomným přišli 
představit se svými velmi pěkně nastudo-
vanými vystoupeními děti ze základní školy 
pod vedením L. Zdražilové a ze základní 
umělecké školy pod vedením K. Konšťá-
kové.

Pro připomenutí tohoto významného dne 
se rodiče i se svými dětmi zapsali do pamětní 
knihy obce a převzali drobné dárky.

A které děti jsme přivítali? Natálii 
Fedorčákovou, Anetu Kupilíkovou,  Vladimí-
ra Konstantinoviče a Josefa Kučeru.

Přejme jim, aby je čekal šťastný, spo-
kojený a dlouhý život plný zdraví, radosti 
a úspěchů.

KV 

V sobotu 16. listopadu se uskutečnil první nách, jen možná jedno přání do budoucna a to 
letošní společný lov Mysliveckého sdružení větší účast místních občanů.
„HAVRAN“ Úterý. Sraz byl již tradičně na Lovu zdar
náměstí před radnicí. Naháňky na spárkatou Myslivecký hospodář Říha V.
a škodnou zvěř se zúčastnilo celkem 47 
myslivců a honců, tak jako roky před tím 
přijeli z různých koutů republiky hosté a 
kamarádi. V lese jsme strávili skoro celý den 
a myslím, že po ukončení naháňky měli 
všichni spoustu loveckých zážitků. Uloveny 
byly dvě lišky a pět kusů spárkaté zvěře.

Večer na sále v místním hostinci u kašny 
pokračoval program „Poslední lečí“. K tanci 
a poslechu nám hrála dechová hudba 
„VRCHOVANKA“ z Mrákova. Připravena 
byla i bohatá tombola se spoustou zvěřiny. 
Zábava skončila v pozdních nočních hodi-
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Vítání občánků

Myslivci připravili „Poslední leč“



Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky konané ve 
dnech 25. 10. – 26. 10. 2013 v obci Úterý.

Voličů v seznamu obce Úterý bylo 394, 
odvezdaných obálek bylo 181, 180 hlasů bylo 
platných. Volební účast tedy byla 45,94 %.
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Volby do Poslanecké 

sněmovny

Pozvánka na setkávání

Název strany: platné hlasy / % plat. hlasů:

Úsvit přímé dem.T. Okamury: 23 / 12,77 %
Dělnic.str.sociální spravedl.: 3 / 1,66 %
ANO 2011: 18 / 10,00 %
Komunist. str. Čech a Moravy: 30 / 16,66 %
LEV 21-Národní socialisté: 1 / 0,55 %
Strana zelených: 4 / 2,22 %
Koruna Česká (monarch.strana): 0 / 0 %

Název strany: platné hlasy / % plat. hlasů:

Česká str. sociálně demokrat.: 44 / 24,44 %
Strana svobodných občanů: 2 / 1,11 %
Česká pirátská strana: 8 / 4,44 %
TOP 09: 12 / 6,66 %
HLAVU VZHŮRU - volební blok: 0 / 0 %
Občanská demokratická strana: 23 / 12,77 %
politické hnutí Změna: 4 / 2,22 %
Strana soukromníků ČR: 0 / 0 %
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.: 4 / 2,22 %
Suver.-Strana zdravého rozumu: 0 / 0 %
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI: 4 / 2,22%

Úterská farnost Vás zve na pravidelná 
setkávání s panem farářem Augustýnem 
Kováčikem. Povídáme si nejen o církevních 
dějinách. Naše schůzky jsou otevřeny všem, 
i těm, kdo do kostela nechodí. Scházíme se 
obyčejně v pátek v 18:00 každých 14 dní na 
radnici (ve volební místnosti). 

Aktuální informace o termínech schůzek 
u Kamily Kozákové na tel. 774 334 491.

Z letošního rozsvěcení vánočního stromku v Úterý.



Kouzelný skřítek Horlamin

Soutěž o nejlepší vánoční povídku, báseň Zrovna jsem se probudil. Byl krásný zimní 
nebo vánoční obrázek, kterou v minulém čísle den, venku padal sníh a krásně se leskl. Šel 
redakce listu vyhlásila, se popravdě řečeno jsem na snídani se svojí ovečkou Hvězdou. 
nesetkala s velkým ohlasem. Přesto svůj Když jsme dojedli, šel jsem vyčistit lucernu 
příspěvek zaslaly dvě odvážné, velmi mladé a najít sirky a svíčku. Potom co jsem našel 
autorky. Po úvaze zveřejňujeme oba pří- svíčku i se sirkami, šel jsem si připravovat jiné 
spěvky, o cenu spisovatelky podělíme. věci na Štědrý den. Třeba najít své oblečení 

a čepičku. 
Vánoce jsou tady 

Ale co to, čepička nikde. „Ale bez ní se 
Ráno jsem vstal a  pocítil Vánoce. Bydlím nemůžu obejít!!“ vykřikl jsem. Nikde není, 

sice sám, ale dnes budu mít návštěvu. Tak pro není to pod postelí, pod pohovkou, pod  
ni jdu na nádraží. Jsou to moji příbuzní. Uká- stolem, ani ve skříni. Kde může být? Zítra je 
žu jim naše město, pomyslel jsem si. Tak jde- Štědrý den! 
me na procházku městem. Když jsme se 

Najednou Hvězda řekla: „Horlamine, po-
vrátili z procházky, tak nás doma čekalo 

dívej se na půdu.“ Chytrý nápad, řekl jsem. 
velmi milé překvapení. Vánoční večeře byla 

„Pospěš jsi,“ řekla Hvězda, „je štědrý večer.“ 
na stole (včetně cukroví) a i dárky tam 

Utíkám na půdu. „Tady je čepička!!“ Nasedl 
dokonce byly. Jenom v rohu ležel skřítek 

jsem si na ovečku Hvězdu a letěl honem za 
schoulený do klubíčka. S úžasem jsem se ho 

dětma. „Přidej Hvězdo, je půl deváté a všech-
zeptal: to ty?

ny děti ještě nemají dárky. Už jsme dali všem 
A on mi odpověděl: Ano. Natož se rozpla- dětem dárky, chybí ještě jeden dům.“ Sáhl 

kal. Zeptal jsem se ho: proč pláčeš? A on mi jsem do čepičky, vyndal jsem dárky a dal jsem 
odpověděl: protože jsem zapomněl odejít je dovnitř.
s rodinou. A nejhorší na tom je to, že odjeli 

Vrátili jsme se domů a čepičku jsem si 
pryč. Tak tu zůstaň s námi, řekl jsem mu. On 

schoval a šli jsme spát.
mi odpověděl: tak dobře.

Tak jsme si rozbalili dárky, všichni byli 
spokojeni, včetně skřítka. A tak se pomývali 
dobře, dokud nezemřeli, a pokud nezemřeli, 
tak žijí ještě dodnes

Anna Kaiserová

Markéta Kozáková
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Velká vánoční soutěž

Geodetické práce včetně přípravy podkladů 
pro pozemkové úpravy 

Geodezie Český Západ, info@geodezieCZ.cz 
tel:374 787 544



začala psát kronika zdejšího mysliveckého 
sdružení, tehdy se jmenovalo „BAŽANT“ 
Úterý a kronikářem byl pan Jiří Dvořák. Když 
mi kronika byla předána, velice mě mrzelo, že 

Vážení a milí čtenáři, je její psaní ukončeno již v roce 1989. 
v redakci jsme dostali nabídku, která se tzv. Pokusím se tedy doplnit některá data do 

neodmítá – publikovat postupně celé znění dnešní doby a dále budu pokračovat jako 
Kroniky mysliveckého sdružení Havran kronikářka, která zachytí vše podstatné i zají-
z let 1986 až 1989. Jde o vzácné zachycení mavé, co se v následujících letech odehraje ve 
malého výseku života v naší obci z 80. let. společnosti mysliveckého sdružení „HA-
Myslivost, to není jenom les a zvěř, ale VRAN“ Úterý.
především lidé a jejich společné aktivity. Chěla bych tímto také požádat občany,  
Věříme, že pamětníkům uděláme radost, pokud vlastní nějaké fotografie zachycující 
u mladších pak probudíme zájem o nedávnou činnost  mysliveckého sdružení „HAVRAN“ 
minulost a život v ní. V  následujících číslech dříve „BAŽANT“ Úterý po roce 1989, zda  by 
našeho listu budeme postupně přinášet mi je mohli věnovat nebo zapůjčit a tím 
přepisy textů a kopie fotografií v chronolo- pomoci doplnit dění mysliveckého sdružení 
gickém pořádku. v minulých letech. Pokud by měl někdo z ob-

Možnost publikovat mysliveckou kroniku, čanů zájem nahlédnout do této kroniky, ráda 
nabídla Listu její současná kronikářka, paní mu to po domluvě umožním.
Miroslava Koutná, která k první publikované V jednotlivých výtiscích Úterského listu 
části připojila také vlastní úvod: bych Vám ráda po částech zprostředkovala 

Už je tomu rok, co jsem byla přijata jako obsah naší kroniky. Příspěvky v ní jsou pře-
člen do mysliveckého sdružení „HAVRAN“  vážně ve formě fotografií, u nichž jsou napsa-
Úterý. Zjistila jsem zde, že se v roce 1986 né popisky.
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Kronika mysliveckého
sdružení
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Na úvodní straně je v kronice vypsaná Když otočím list na str. 1, je zde napsáno: 
historie. Pokud bych ji přepisovala, opako- Fotografie zobrazující život členů myslivec-
vala bych článek pana Miloše Říhy a pana kého sdružení „BAŽANT“ před více než 10 
Josefa Böhma, kteří v Úterském listu lety. Následující fotografie, pořízené před 
č. 5/2012 v podstatě celou historii myslivec- rokem 1986, zachycují zahájení honu na 
kého sdružení popsali. náměstí.

prosinec 2013 v Mariánských lázních – výběr z kulturních akcí

MĚSTSKÉ DIVADLO:

Spirituál kvintet - koncert
4.12. / 19:30

Stvoření světa
15.12. / 15:00
představení inspirované filmem J. Effela, 
autor R. Křivánek, režie Z. Bartoš

Sbohem, zůstávám
18.12. / 19:30 Komediální hit současné Paříže 
z pera populární francouzské herečky a scéná-
ristky, autor Isabelle Mergault, hraje Divadlo 
Kalich Praha, režie A. Procházka

Vánoční koncert: Tichá noc, svatá noc
27.12. / 20:00
Mozart, Puccini, Verdi, Mascagni, vánoční 
písně, pastorely, české a světové koledy
Účinkují: A. Klamo – soprán, 
J. Nociar – tenor, 
K. Friesl – klavír, 
V. Linetskiy – housle, 
komorní soubor 
Divertimento 

Staré končí, nové začíná
30.12. / 20:00 
Slavnostní koncert: Strauss, Offenbach, Kálmán
Západočeský symfonický orchestr, 
dirigent: M. Peschík

Mariánskolázeňský vánoční trh na kolonádě
5.12. – 8.12., kolonáda
v 17:00 hodin slavnostní zahájení, 
Fire a Pyroshow Pa-li-tchi, kapela Christmas 
Brass Band, výtvarná dílna, prodejní stánky, 
ukázky řemesel, atrakce pro děti 

Zimní ornitologická vycházka 
Christmas counting
29.12. / 9:00, u správy CHKO Slavkovský les, 
vede RNDr. Pavel Řepa 

KINO SLAVIA

Verdi - La Traviata
7.12. / 18:00
Přímý přenos z prvního představení sezóny 
Teatro alla Scala v Miláně. Diana Damrau 
v roli Violetty Valery.

Miroslava Koutná
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nekuřácká, alespoň v pátek a v sobotu, aby se 
mohli zastavit i nekuřáci a rodiny s dětmi, kteří Tentokrát jsme se zeptali pana Pavla 
v letním období chodí do venkovních prostor, Bernarda:
přímo se k tomu nabízí prostor „vinárny“, ale Co se vám na Úterý líbí a co tu máte rádi?
bude potřeba tuto informaci dostat mezi lidi.

Celkově krásné město, zasazené v ná-
Kouřová deka, která je každoročně v ob-dherné přírodě, kde se dost často něco děje – 

dobí topné sezóny nad centrem města, není ani kostel, náměstí atd.
zdravá a ani hezká.

Máte nějaký pozitivní zážitek z poslední 
Oprava velkých, většinou hodně poniče-doby, co se povedlo?

ných baráků je snad snem každého z nás.
Oprava sálu je povedená, možná více akcí 

Představte si, že by v Úterý zase mohly by neškodilo, nemyslím jen zábavy, ale 
vzniknout pivovary, mlýny, pila, koželuž-výstavy, přednášky a různé jiné akce, vždy je 
na, atp. Jakou výrobu byste zavedl a proč?potřeba odhadnout, aby to alespoň nějakou 

Dnes jsou v oblibě minipivovary, řada z již část obyvatel města a okolí přitáhlo, což je 
postavených využila různé dotace, bez kterých určitě těžké.
by to nešlo, přineslo by to určitě návštěvníky Co byste rádi v Úterý změnili ?
města, takže jsem pro vaření piva. 

Určitě by bylo dobré, aby část hospody byla 

Prosím prosím Svatá Panno dej mi trošku 
zalítat
já už budu tuze hodná přijdu zase kolíbat

Maria Panna v samé práci
Ježíškovi do kašičky a Ježíšek ji nechce spat
cukrů cukrů dámPoklízet vařit zašívat si
cukrů cukrů do hubičkya ještě k tomu kolíbat
řekni Už se nehněvám

Hrdlička lítá samá legrace
Panna v smíchu klopí řasya nechce se jí mršce do práce
Kš Kš leť si pohane

Durdí se Panna Co se máš co smát Za trest však na věčné časy
Ježíška budeš kolíbat Pásek ti už zůstane
Kolíbala hrdlička
kolíbala Ježíška
sotva zavřel očička
ulítla mu hrdlička

Kolíbka se zastavila Ježíšek ten pláče zas
mlíko z plotny utíkalo k obědu byl právě čas

Ty lajdačko hned pojď sem
počkej my tě přivážem

Vzala Panna sametku
Ty poběhlice
uvázala hrdličku
rovnou ke kolíbce

Oběd už je uvařený a Ježíšek spinká dál
neposeda nesměje se pásek se jí zařezal

Anketa

František Halas
Jak hrdlička přišla k pásku
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Milé ženy, slečny, hospodyňky a šikovní 
muži!

Souběžně se zimním úterským jarmar-
kem 14. 12. 2013 chceme na radnici v obřadní 
síni uspořádat výstavu ručních prací. Výstava 
bude instalována na radnici v obřadní síni. 

Tento první ročník jsme se rozhodli 
věnovat nitím. Půjde tedy o šití, háčkování, 
vyšívání, pletení, paličkování, drhání, tkaní, 
patchwork a jiné techniky, kde je základním 
uměleckým médiem nit ve všech podobách. 
Vytváříte-li něco takového, prosíme Vás 
o poskytnutí několika výrobků na tuto vý-
stavu. 

Výstavu zamýšlíme i jako prodejní, takže 
můžete i některé věci nabídnout k prodeji. 
Jarmark bude v sobotu 14.12., proto budeme 
potřebovat dodat výrobky nejpozději do 
7.12., abychom stačili vše řádně připravit. 
Výrobky, prosím, přineste ke Strádalům. 

Děkujeme, za organizátory 

N. Modrá 

M. Derková 

V. a P. Strádalovi 

Výstava ručních prací
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celer), pak přidáme na kolečka nakrájený 
citrón, podlijeme vodou a přivedeme k varu. 
Přidáme nastrouhaný perník, povidla, divoké Podobně jako před rokem uveřejňujeme dva 
koření (celý pepř, celé nové koření, bobkový méně obvyklé vánoční recepty, které nám 
list) a vaříme asi 3/4 hodiny. Potom pro-prozradily členky naší redakce:
pasírujeme, dochutíme cukrem, solí a citróno-
vou šťávou. Na závěr vložíme mandle, hro-

Vánoční omáčka zinky, ořechy a sušené švestky. Necháme 
Na tuku osmahneme nadrobno nakráje- povařit a podáváme s vánočkou ke štědroden-

nou kořenovou zeleninu (mrkev, petržel, nímu obědu.

Vánoční 
recepty



žáhy, nadýmání, plynatost a nucení ke zvra-
cení. Zázvor také potlačuje nevolnost při jízdě Zázvor
automobilem či autobusem a dále ovlivňuje Pochází z jihovýchodní Asie a pro svou 
studené pocení a závratě. Zmírňuje nauzeu, sladce pikantní chuť se pěstoval již ve staro-
což je pocit nevolnosti a nepohodlí v žaludku věké Indii a Číně. Do antického Řecka a Říma 
a hlavě s nutkáním ke zvracení, který se do-se pak dostal jako jedno z prvních běžně 
stavuje např. jako následek chemoterapie. užívaných koření.
Extrakt z oddenků zázvoru má rovněž 

Užívanou částí zázvoru je jeho kořen protizánětlivé účinky. Zázvor působí také 
nebo přesněji řečeno oddenek. Tyto oddenky jako účinné afrodisiakum.
se suší a následně melou, případně jsou 

Čerstvý zázvor je antiseptický, protiho-používány v čerstvé podobě, v té jsou nejaro-
rečnatý, protizánětlivý, pomůže posílit imu-matičtější. Zázvor je využíván v celé řadě 
nitu, a je vyzkoušené, že když se ho naučíte světových kuchyní, nejčastěji se používá do 
pravidelně konzumovat, zimu budete mít pod masitých pokrmů, marinád na zvěřinu, ale 
kontrolou. Připomíná světle hnědý členitý také k výrobě likérů. Při nákupu vybírejte 
kořen, který po rozkrojení odhalí světle či spíše menší světlejší okrajové oddenky, jsou 
zářivě žlutavou dužinu. Po nastrouhání na šťavnatější a v lednici vydrží dlouho.
jemném struhadle okamžitě rozvine svoji 

V nenápadném kořenu se ukrývá spousta typickou vůní, již mají na svědomí zázvorové 
látek, které vynikají svými blahodárnými silice éterické oleje, pálivou výraznou chuť 
účinky. Trpíte nevolností při jízdě autobusem pak gingerol. Mladé oddenky chutnají 
nebo autem? Leze na vás chřipka, provázená kořenitě, ale podstatně jemněji než oddenky 
bolestmi svalů, únavou a nepříjemným starší, které dřevnatí, jsou vláknité a chuťově 
škrábáním v krku? Spolehněte se na zázvor. ostřejší.
Zvyšuje totiž tvorbu enzymů, které podporují 

Po usušení je zázvor štiplavější než správné trávení. Má antiseptické a desin-
čerstvý, před použitím se doporučuje ho fekční účinky. Podporuje pocení, snižuje 
namočit. Jedna čajová lžička sušeného horečku, zvyšuje prokrvení tkání a dokáže 
zázvorového prášku odpovídá zhruba jedné vás velmi příjemně zahřát.
polévkové lžíci nastrouhaného čerstvého 

Léčivé účinky zázvoru jsou v tradiční zázvoru.
indické medicíně využívány již po celá 

První pomoc při prochladnutístaletí. Účinné látky obsažené v jeho od-
Když přijdete promrzlí z vycházky, z lyží dencích optimálním způsobem ovlivňují 

či ze zahrádky a vypadá to na rýmu nebo procesy trávení v trávicí soustavě. Příznivě 
kašel, ponořte nohy do horké lázně s pří-působí zejména na zažívací funkce v žaludku. 
davkem šťávy z nastrouhaného zázvoru Neutralizuje kyseliny v zažívacím traktu. 
(případně si takto připravte rovnou koupel). Zmírňují trávicí obtíže, jako je pocit plnosti 
Nechte nohy napařit, pak je teple zabalte, a těžkosti po požití stravy, časté říhání, pálení 
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Bylinkářka radí

Netradiční bramborový salát a bílý pepř. Necháme rozležet minimálně půl 
dne. Potom je vhodné salát ještě dochutit jak Brambory uvaříme se slupkou, oloupeme, 
octem, tak dosolit. Takto připravený salát nakrájíme na co nejtenčí plátky. Přidáme 
můžeme jíst celoročně a přidávat do něho cibuli, popřípadě můžeme přidat naťovou 
sezónní ingredience (například na jaře jsou cibulku nebo čerstvé hlávkové zelí. Poměr 
v něm výborně čerstvé mladé kopřivy a v létě brambor a cibule by měl být cca 1 cibule na 5-
rané zelí).7 brambor. Přidáme trochu olivového oleje 

a víc normálního rostlinného oleje, ocet, sůl 



chvíli odpočívejte, dejte si zázvorový čaj Další tipy
s medem a nachlazení by se Vám mělo Protizánětlivé analgetické účinky zázvoru 
vyhnout. Zázvorový čaj vás prohřeje a uvolní vám mohou pomáhat i utišit svalové bolesti 
ucpaný nos, únava by měla ustoupit. Pokud a bolesti při zánětech kloubů, například 
rádi pijete jiný bylinkový čaj, přidejte si do u revmatické artritidy. Lze ho opět užívat 
něj alespoň pár plátků zázvoru. čerstvý, sušený i v tobolkách z lékárny či pro-

dejny zdravé výživy.
Zázvorové recepty:

Zázvorový čaj

připravíte zalitím půl lžičky mletého 
zázvoru čtvrt litrem vroucí vody. Po 5 mi-
nutách čaj přeceďte a po mírném vychladnutí 
přidejte lžičku medu a čerstvou citronovou 
šťávu. Preventivně účinkuje proti chřipkám, 
nachlazení, bolestem hlavy i cestovním žalu-
dečním problémům.

Zelený čaj se zázvorem na hubnutí

Nastrouhaný, jemně nasekaný nebo na 
plátky nakrájený čerstvý zázvor se lžičkou 
zeleného čaje zalijte čtvrt litrem vroucí vody, 
nechte 5 minut louhovat a přeceďte. Ochutit Při svalových bolestech se doporučuje 
můžete opět medem a citronovou šťávou. navíc vmasírovat do bolestivých míst několik 
Dávkování zázvoru si upravte podle vlastní kapek zázvorového oleje smíchaných se 
chuti, nikdy by po něm neměla nepříjemné lžičkou mandlového oleje nebo jiného 
pálit ústa. neutrálního masážního oleje. Díky svým 

protizánětlivým vlastnostem zázvor pomůže Recept na domácí zázvorový sirup
ulevit od křečí průdušek při nachlazení Hustý sirup připravíte z čerstvého zázvoru, 
a chřipce, proto často lidoví léčitelé dopo-přírodního cukru, vody. Snažte se zachovat 
ručují ke zmírnění bolesti na prsou žvýkání základní poměr vody a cukru 1:2. "Síla" 
čerstvého zázvoru, pití zázvorového čaje nebo sirupu pak bude záležet na množství 
užívání lžíce medu promíchané s vymač-přidaného zázvoru (na půl litru vody 1 kg 
kanou šťávou z čerstvého zázvoru.cukru by měl stačit 50 až 100 gramový 

Při bolestech v krku zkuste cucat kan-kousek oddenku). Čerstvý zázvor nakrájejte 
dovaný zázvor. Protože má antiseptické na tenké plátky, přidejte cukr a vodu, za 
účinky, může vám pomoci podobně jako stálého míchání vařte asi 15 minut. Poté 
drahé pastilky z lékárny. stáhněte z plotny, nechte ještě asi čtvrt hodiny 

louhovat, poté sirup  naplňte do Pamatujte, že u zázvoru, stejně jako 
lahví. Vyvařený zázvor můžete nechat usušit, u většiny druhů koření, neplatí, že čím více, 
dá se cucat podobně jako kandovaný, nebo ho tím lépe. Se zázvorem je třeba nakládat 
lze přidat do salátu. Hřejivou chuť zázvo- opatrně. Pokrm se spoustou zázvoru na jazyku 
rového sirupu oceníte pokaždé, když si ho hořkne a nepříjemně štípe.
přidáte do čaje. bylinkářka

 sceďte a
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