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Klub seniorů Lom dne 29. 9. 2016
oslavil v předstihu společně se svými
členy Den seniorů. Oslava se konala
v sále Kulturního domu Lom a pozvání přijali představitelé města Kateřina Schwarzová starostka města, Pavel Barák, místostarosta města a člen
RM Bronislav Schwarz. Seniorům přinesli nejen pár hřejivých a milých slov,

ale i malý dárek v podobě nákupní dárkové poukázky.
Pro všechny přítomné si krásné vystoupení připravili naši nejmenší, tj.
děti z MŠ Lom pod vedením učitelek.
Fotografie z této akce naleznete na
našich webových stránkách.
Závěrem nám dodatečně dovolte
touto cestou vyslovit srdečné blahopřání

všem seniorům města u příležitosti jejich svátku: Přejeme vám hlavně zdraví,
nadšení, pohodu, vstřícnost a hravost,
no prostě mějte dál tak skvělý přístup
k životu jako doposud. Zároveň vám děkujeme za vaši moudrost, laskavost, se
kterou jste vychovali své potomky.
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Pietní akt u skautského pomníku Antonína Novotného v Lomu
V pátek 23. 9. 2016 proběhl pietní
akt u pomníku Antonína Novotného,
prvního skautského vůdce na Mostecku. Antonín Novotný tragicky zemřel při záchraně tonoucího skauta.
Tato událost se stala 1. 7. 1922 a na její
počest postavili skauti pomník Anto-

si vás dovoluje pozvat dne
na oslavu u příležitosti výročí

675 let od první písemné zmínky o obci Lom

a na pietní vzpomínku

70 let důlní katastrofy na Dole Kohinoor I
PROGRAM
15:00 hod. – odhalení památníku zaniklých důlních děl v Lomu a Loučné.
Horní Lom, parčík naproti prodejně zahradní techniky.
16:00 hod. – pietní akt u pomníku důlní katastrofy na dole Kohinoor I na
městském hřbitově, za účasti vedení města, zástupců hornických
spolků a organizací.
17.00 hod. – vernisáž historických fotografií a dokumentů na sále kulturního
domu, týkající se historie hornictví a města Lomu.
Doprovodný program :
hornická kapela Mostečanka, vystoupení dětí ze ZŠ Lom, hudební vystoupení ZUŠ Litvínov.
Účast na akci přislíbila lomská rodačka a známá textařka PhDr. Jiřina Fikejzová.

Srdečně zveme a těšíme se na vaši účast.
Vedení města Lom.

nínu Novotnému na lomském hřbitově.
Jedná se o jeden z mála skautských pomníků na severu Čech.
V roce 2010 proběhla dílčí rekonstrukce skautského pomníku a letos se pomník zrekonstruoval kompletně, a to díky statutárnímu městu

Most a městu Lom. Skauti si připomenuli svou historii. Pietního aktu se
zúčastnili také zástupci města Lomu
a statutárního města Mostu. Během
vzpomínky zazněla skautská hymna
a skautská večerka.
Tomáš Novotný, skauti Most
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Základní škola a Mateřská škola Lom n Základní škola a Mateřská škola Lom

Netradiční třídní schůzky na zahradě MŠ v námořnickém stylu
Dne 13. 9. se v odpoledních hodinách v naší MŠ Loučná konalo setkání rodičů, dětí, zaměstnanců MŠ
a statutárního zástupce pana Jakuba
Ozaňáka pověřeného řízením MŠ
i ZŠ. Pozvání přijaly i zástupkyně
z města paní starostka Kateřina

Schwarzová a paní radní za školství
Martina Šípová.
Společně jsme zahájili nový školní
rok vyplutím dvou posádek, a to námořníků (menší děti) a pirátů (vetší
děti), kteří si pro rodiče připravili několik námořnických písní. Naše nej-

menší kamarády jsme pasovali na námořníky, aby mohli vyplout s námi.
Po předání všech důležitých informací rodičům děti trénovaly dovednosti na 6 ostrovech – hledaly poklad,
chytaly ryby, házely záchranný kruh,
přenášely vodu, skládaly obrázky

a pluli loďkou. Za každý splněný
úkol dostaly razítko na plavební lístek a jako zkušení námořnici dostaly
sladkou odměnu a buřta, kterého si na
ohni opekly s rodiči.
Děkujeme za občerstvení a dobroty
a hlavně velkou účast rodičům, kteří

stejně jako děti přišli v námořnických
a pirátských kostýmech.
Těšíme se na další společné akce.
Za kolektiv MŠ napsala
tř. uč. Kateřina Chalupná

Město Lom a Kynologický klub Lom

Cvičiště
kynologického klubu Lom

od 14:00 hodin

Soutěžit se bude o :
nejvýše létajícího draka * nejhezčího draka * nejmenšího a největšího draka*
nejlepšího doma vyrobeného draka * odměna čeká i na nejmladšího a nejstaršího
drakaře
* SLADKÉ ODMĚNY NEJEN PRO VÍTĚZE
* OPÉKÁNÍ ŠPĚKÁČKŮ U TÁBORÁKU
Přihlášky do soutěže
si můžete vyzvednout v Mě knihovně v Lomu nebo na místě v den konání akce

MĚSTO LOM - Mě knihovna Lom - Psí útulek Litvínov

sbírka potravin

1. plavba Všeználků a Koumáků z MŠ Loučná
Dne 16. 9. jsme vyrazili na 1. plavbu,
a to poznávat krásný poloostrov Loučky.
Tam i zpět jsme využili hromadný „Koráb“ č. 13.
Cestou jsme plnili několik úkolů:
počítali plující lodě, hledali 1. písmena
z našich jmen, turistické značky a chodili v nerovném terénu. Aby byla naše
plavba úspěšná, bylo důležité dodržovat
všechna dohodnutá pravidla.
Potkali jsme i ztroskotanou loď, kterou představuje veřejná knihovnička,
a protože jsme zde našli knihu, která

ve prospěch psího útulku v Litvínově

proběhne ve dnech
Ve vánoční sbírce uvítáme zejména o konzervy. Vděčni budeme i za
vitamíny a pamlsky ( např. piškoty, tyčinky a pod.). Rovněž budeme rádi za
jakékoliv potřeby pro pejsky, které Vám leží doma ladem /deka, miska, obojek,
vodítko, hračka …atd.
Své příspěvky můžete přinést do Mě knihovny :

v Lomu: Po
9:00 -12:00 13:00-16:00
Út+ČT 9:00 -12:00 13:00-17:00
Pá
9:00 -12:00 13:00-15:00

v Loučné: Po a Čt 14:00-17:00

DĚKUJEME VÁM ZA JAKÝKOLIV PŘÍSPĚVEK.

Malování na zdi
pokračuje
Se sbírkou vyhlašujeme i výtvarnou soutěž pro děti od 6 – 15 let

na téma „ MŮJ CHLUPATÝ KAMARÁD “
Své práce o velikosti minimálně A4 a maximálně A3 odevzdejte i s potravinovým
příspěvkem nejpozději do 7.prosince 2015 do lomské knihovny.
Žáci ZŠ Lom mohou příspěvek i s obrázkem odevzdat své třídní učitelce.
Nezapomeňte si je podepsat celým jménem, připsat adresu, věk a třídu.
Na vítěze čekají věcné ceny. O předávání cen budou vítězové včas informováni.
/Informace na tel. 476 769 874/

http://www.mesto-lom.cz

Děti základní školy v Lomu pokračují s výzdobou našeho města, a to formou malování na zdi. Dočkali jsme se
už pomalované zdi na nám. Republiky,
kde je zobrazeno téma „Naše město“
a výzdoba pokračuje u vjezdu do ul.
Šrámkova, s tématem „Čtvero ročních
období podle Josefa Lady“. Celá akce
probíhá u příležitosti výročí 675 let od
první písemné zmínky o osadě Lom.
Děti i paní učitelky si za svoji práci zaslouží naše uznání a velký dík. Věříme,
že krásně pomalované zdi budou po
dlouhou dobu ozdobou města Lom.

by nám mohla pomoci v našich dalších
plavbách, tak jsme si ji na nějaký čas
vypůjčili.
Na poloostrově jsme si naplnili
bříška, posilnili se dobrotami a následovalo zdolávání spousty překážek, lanová pyramida, odpočinek na houpacích sítích. Byli jsme se podívat, jak se
bydlí trpaslíčkům v jejich chaloupkách.
Přálo nám i počasí a tak jsme si užili
krásné dopoledne.
Těšíme se, až vyrazíme na 2. plavbu
a budeme poznávat další poloostrov.
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Blahopřejeme
jubilantům
V měsíci září slavili a v měsíci říjnu
slaví svá významná životní jubilea
tito občané našeho města:
září
Fialová Věra
Honková Jarmila
Malá Maria
Černá Ludmila
Batzová Růžena
Koláriková Naa
Ludwigová Květa
Semíková Jana
Tyšer Václav
Vykoukal Václav
Wenzel Jiří
říjen
Cibula Elemír
Linda Josef
Zárubová Věra
Kramářová Marie
Šímová Jana
Urbánková Jiřina
Krejza Václav
Urban Josef
Řeháček Miroslav
Daněk Petr
Kutina Václav
Eminger Vladimír
Preisinger Oto
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Inzerce
Unipetrol RPA investuje do rozšíření
výroby a hledá posily na pozici:

STÁŽ V ZAHRANIČÍ

OPERÁTOR V ZÁCVIKU
PRO CHEMICKÝ PROVOZ

v rámci projektu

MOBILITA pro vaše lepší šance
CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_032/0000598

Požadujeme:
•
Min. SOU - chemické, elektrotechnické, zaměřené
na životní prostředí, strojní a další technické obory
•
Základní znalosti MS Word, MS Excel
•
Odpovědný přístup
•
Rozhodnost, samostatnost
•
Schopnost práce ve výškách
•
Není nutná praxe z výroby
Náplň práce:
•
Obsluha určeného provozního zařízení
•
Kontrola výrobního a strojního zařízení
•
Spolupráce s navazujícími provozy a údržbou

Pro koho je projekt určen:

Nabízíme:
•
Zázemí stabilní společnosti
•
Hlavní pracovní poměr
•
Zaškolení v Tréninkovém centru
•
Odpovídající mzdu včetně odměn a možnost
profesního růstu
•
Poukázky Flexi Pass v hodnotě 4 000 Kč/rok
•
Příspěvek na penzijní připojištění / životní pojištění
•
Dovolenou nad rámec zákoníku práce
•
Dotované stravování
•
Práci ve směnném provozu – po zaškolení

Pro absolventy středních škol s maturitou nebo vyšších odborných škol, kteří momentálně
nepokračují v dalším vzdělávání, jsou v evidenci ÚP a rádi by se zdokonalili v cizích jazycích.

Co projekt nabízí:



Intenzivní jazykový kurz (výuka v anglickém či německém jazyce) 80 hodin během 2 měsíců
Zahraniční stáž na Maltě a v Německu v délce 10 týdnů
(v rámci ní dalších 40 hodin výuky; praxe u místních zaměstnavatelů, diety v €, během stáže podpora pracovníka hovořícího česky)

Důležité termíny projektu:

Vstup do projektu pro část Malta (Aj):
říjen 2016
Vstup do projektu pro část Německo (Nj): březen 2017

Místo výkonu práce: Litvínov - Záluží

Více informací:

Termín nástupu: leden 2017

Vedení města přeje našim jubilantům mnoho pohody, zdraví, štěstí
a životního optimismu.

Zájemci mohou zasílat svůj strukturovaný životopis na e-mail:
ondrej.cernohorsky@unipetrol.cz, a to nejpozději do 25. 11. 2016.
Uchazeče, kteří splňují uvedené požadavky, budeme kontaktovat
s termínem konání výběrového řízení.

LIBUŠE, Holešická 247/05
Mgr. Viktor Koláček
Tel: 797 972 369
kolacek@libuse-spolek.cz
www.libuse-spolek.cz

VŠECHNY AKTIVITY JSOU PRO
ÚČASTNÍKY PROJEKTU

ZDARMA

Rádi vás přivítáme ve svých řadách!

Vzpomínáme

Čistírna odpadních vod Lom

Rekonstrukce provozního objektu a hrubého předčištění

V Růžodolu 2,
435 14 Litvínov 7
Dne 7. 10. 2016 uplynulo již 5 let,
kdy nás navždy opustil pan Jaroslav
Novák. Stále vzpomínají manželka
Milena a synové s rodinami.

Dne 26. října tomu budou 3 roky,
co nás navždy opustila milovaná
manželka, maminka, babička, prababička, paní Jiřina Vondrová,
roz. Schovánková. S láskou vzpomíná manžel Valda s celou rodinou.
Kdo jste ji znali vzpomeňte s námi.
Děkujeme.

Dne 10. 10. vzpomeneme 1. výročí
úmrtí naší maminky a babičky paní
Vlasty Mužíkové. S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku děkuje
dcera Vlasta a syn Václav s rodinami.

1) Přijmeme zaměstnance na pozici řidiče nákladního automobilu skupiny C, CE.
Nabízíme práci na plný úvazek v malém kolektivu se zaměstnaneckými výhodami v podobě stravenek 100 Kč/den a příspěvek na penzijní nebo životní pojištění 500 Kč měsíčně. Nástupní mzda 17 000 – 19 500 Kč hrubého
při týdenní pracovní době 37,5 hod. po zkušební době další zvýšení dle pracovních zkušeností.
Požadujeme spolehlivost, dochvilnost, flexibilitu a bezúhonnost.
2) Dále přijmeme zaměstnance s řidičským oprávněním skupiny B, kteří chtějí
vykonávat práci řidiče a prozatím nevlastní řidičské oprávnění skupiny C, CE,
a to do pracovního poměru na údržbářské práce v areálu společnosti s tím,
že si zaměstnanec dokončí tuto potřebnou kvalifikaci na náklady zaměstnavatele, poté bude vykonávat práci řidiče a podepíše dohodu o prohloubení
kvalifikace a zůstane zaměstnancem společnosti.
Nabízíme práci na plný úvazek v malém kolektivu se zaměstnaneckými
výhodami v podobě stravenek 100 Kč/den a příspěvek na penzijní nebo
životní pojištění 500 Kč měsíčně. Nástupní mzda 15 000 Kč hrubého
při týdenní pracovní době 37,5 hod. po rekvalifikaci nástupní mzda od
15 000 – 17 000 Kč hrubého po zapracování na pozici řidiče další zvýšení
dle pracovních zkušeností.
Požadujeme spolehlivost, dochvilnost, flexibilitu a bezúhonnost.
3) Přijmeme zaměstnance na pozici operátor linky, jedná se o práci obsluhy
linky na třídění a drcení odpadů. Výhodou je vlastní strojní průkaz a řidičské opravně není to však podmínkou.
Nabízíme práci na plný úvazek v malém kolektivu se zaměstnaneckými výhodami v podobě stravenek 100 Kč/den a příspěvek na penzijní nebo životní pojištění 500 Kč měsíčně. Nástupní mzda 15 000 – 20 000 Kč hrubého ve směnném provoze s 12 hodinovými směnami (ranní – noční) po
zkušební době možné další zvýšení.
Požadujeme spolehlivost, dochvilnost, flexibilitu a bezúhonnost.
Kontakt na pozici řidiče e-mailem slapak@celio.cz, po domluvě osobní jednání.
Kontakt na pozici operátor linky e-mailem liskovec@celio.cz, po domluvě
osobní jednání.

http://www.mesto-lom.cz

Vážení občané města Lomu, pokud jste zaznamenali zvýšený hluk
a zápach v oblasti u ulic Komenského,
Československé armády a Na lukách v Lomu, jsou tyto nesnáze způsobeny probíhající rekonstrukcí čistírny odpadních vod v Lomu. Tato
rekonstrukce byla zahájena v roce 2016
a probíhá ve stávajícím oploceném areálu. Jedná se o rekonstrukci nadzemních i podzemních objektů čistírny odpadních vod.
Rekonstrukcí ČOV se rozumí
změna dokončené stavby s výměnou

technologie a s výstavbou nových objektů v areálu.
ČOV Lom byla uvedena do provozu
po výstavbě v roce 1998 s původní kapacitou 2750EO. Při rekonstrukci budou maximální měrou využity stávající nádrže a objekty. Stavba by měla
být dokončena do 30. 11. 2016. Do této
doby bude možné zaznamenat zvýšenou hlučnost od dmychadel umístěných ve venkovním prostředí a zápach na stavbě hlavně v době vyvážení
a ukládání fekálií z lapačů.
Děkujeme vám za pochopení.

Tipy na volný čas od 15. 10. do 15. 11. 2016
15. 10. Cena zimního favorita – Hipodrom Most
15. 10. Burčáková slavnost – České vinařství Chrámce
16. 10. Uhelným Mosteckem – OFFROAD SAFARI – start Rico Litvínov,
od 10.00 hod.
16. 10. taneční zábava Sólisté Mostečanky – Citadela Litvínov, od 16.00 hod.
20. 10. divadlo Mafie a city – Docela velké divadlo Litvínov, od 19.00 hod.
21. 10. Marek Ztracený – Harmonika Tour – Kulturní dům Fontána v Bílině,
od 20.00 hod.
21. 10. koncert Ivan Hlas + Jirka Kejak – ATTIC ROCK KLUB Litvínov,
od 20.00 hod.
22. 10. Šlapání zelí – Horský areál Lesná, od 13.00 hod.
22. 10. DRAKIÁDA – cvičiště Kynologického klubu Lom, od 14.00 hod.
22. 10. THE MOST AUTOSHOW – Autodrom Most
22. 10. dětské divadlo Jak Jeníček a Mařenka navštěvují pohádky
– Docela velké divadlo Litvínov, od 16.00 hod.
23. 10. THE MOST TRACK DAY – Autodrom Most
23. 10. dětské divadlo Copak čápi asi trápí – Citadela Litvínov, od 16.00 hod.
24. 10. divadlo ART – Citadela Litvínov, od 19.00 hod.
28. 10. Běh okolo Jezera Most – Děkanský kostel Most, od 10.45 hod.
28. 10. Strašidelná ZOO – Zoopark Chomutov, od 15.00 hod.
29. 10. THE MOST RALLY – Autodrom Most
29. 10. HALLOWEN PÁRTY – Ponorka Litvínov, od 20.00 hod.
29. – 30. 10. Oživlá strašidla ze zámku Jezeří – zámek Jezeří, od 11.00 hod.
1. 11. – 30. 12. Štěkání na Ježíška – sbírka krmiva a potřeb pro pejsky
v útulku v Litvínově – Městská knihovna Lom
14. 11. Slavnostní odpoledne u příležitosti 70. výročí důlní katastrofy na dole
Kohinoor I a 675 od první písemné zmínky o osadě Lom – Lom
(viz plakát k akci)
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Lomští podnikatelé a naše mladá generace
Vážení čtenáři, tak, jak jsme vás v minulých ročnících seznamovali s historií, se zajímavostmi a tradicemi
našeho města a jeho okolí, letošní rok věnujeme lidem – našim Lomákům. Chceme vám postupně v každém vydání našeho měsíčníku představit místní podnikatele, kteří provozují své podnikání a pracovní aktivity v našem městě a nemalým dílem se tak podílejí na jeho rozvoji. A dále vám chceme představit naší
mladou generaci – děti a mladé lidi, kteří dělají něco zajímavého, sportují, koncertují, věnují se ochraně
Potraviny Mája na Osecké ulici se
za celá léta jejich fungování staly nedílnou součástí našeho města. Staly se
solidním zavedeným obchodem, který
si po celou dobu zachovává standard
jistoty, spolehlivosti a solidního jednání vůči zákazníkům. Obchod provozuje paní Jaroslava Hejsková spolu se
svým manželem Martinem Hejskem.
A tak jsme paní Hejskovou vyzpovídali
jaké to je být partnery nejen v životě,
ale také v podnikání a jak to funguje,
když dva dělají totéž...
Paní Hejsková, v Lomu vás má
každý spojenou s obchodem, ale vaše
ani vašeho manžela to původní profese není. Jak jste se ke svému podnikání dostali?
Já jsem původně vyučená jako laborantka v chemickém průmyslu,
manžel se vyučil elektromechanikem.
O podnikání v obchodě jsme začali
uvažovat po sametové revoluci, kdy
se dávala soukromníkům zelená a vše
se zdálo být tak snadné a jednoduché. Ovlivnili nás také manželovi rodiče, kteří si v Lomu otevřeli ve svém
domě jeden z prvních soukromých obchodů s potravinami. Ale do opravdového podnikání jsem doslova vplula
až po vážném onemocnění manželovy
maminky paní Ivany Mühlové, která
mě ještě zčásti stačila zasvětit do základů podnikání v potravinách. A tak
naše samostatné podnikání začalo
v roce 2002, kdy jsme v Osecké ulici
v čp.121 pod názvem „Potraviny Mája“
otevřeli náš první obchod, který provozujeme dodnes. Hned v tom samém

přírody a jiným prospěšným věcem. Chceme tím dát vodítko i ostatním, že zajímavým koníčkem a aktivitou se mohou někam dostat a něčeho dosáhnout. Proto si dovolujeme i oslovit jejich rodiče – pokud
máte sportovně, umělecky i jinak nadané děti nebo se vaše děti věnují zajímavým koníčkům, přihlaste
nám je, rádi o nich uveřejníme malý medailonek. Všem jim a také všem našim podnikatelům a podnikatelkám patří náš obdiv a uznání. Děkujeme za jejich nezištnou podporu a reprezentaci našeho města.

Když dva dělají totéž...
roce jsme vstoupili do sdružení ESO
MARKET. Tím že jsme jejich členy tak
máme možnost našim zákazníkům nabízet tištěné letáky, kde je 2x do měsíce
nabídka více než stovky akčních položek. Po všech těchto pozitivech nás
napadlo v roce 2010 otevřít další provozovnu s drogistickým zbožím na náměstí Republiky. Provozovali jsme ji
do roku 2012, kdy jsme dostali nabídku
pronájmu dalšího obchodu s potravinami v ulici ČSA. Neváhali jsme a otevřeli jsme další „Potraviny u Hejsků“,
protože obchod s potravinami nám je
a asi už zůstane nejbližší. Je pravdou,
že v dnešní době se jakékoli podnikání
musí přizpůsobovat novým nařízením
a zákonným předpisům, ale snažíme
se vše zvládat, i když to mnohdy není
lehké. Ale velice významným způsobem nám to ulehčují naše prodavačky,
paní Šárka Kalachová, Ivana Šabouková a Jana Kiclová. To ony jsou nejdůležitějším článkem našeho obchodu,
našich výdělků a snad i spokojených zákazníků a za to jim patří náš velký dík.
Celá léta již podnikáte se svým
manželem Martinem Hejskem. Jaké
to je, když dva dělají totéž, dá se říci
24 hodin denně? Necítíte ponorku?
Určitě ne, s klidným svědomím
mohu říci, že nám to spolu jde super
a doufám, že to Martin také tak cítí.
Oba dva jsme na podnikání v obchodě naladěni – já, protože mě to baví

a Martin, protože podnikání v obchodě
mají v rodině. Takže se ohledně naší
práce nedohadujeme, ale naopak, doplňujeme se, Martin má bližší vztah
k barvám a drogerii a já zase k potravinám. Spolu probíráme nápady na
rozšíření sortimentu a zlepšení služeb
a vždy se shodneme. Není to o doha-

dování a prosazování vlastních názorů,
ale je to o opravdovém partnerství jak
v životě, tak i v obchodě. To nám naši
práci také velmi usnaďňuje.
A ještě nám prozraďte, jak se
vám podniká v našem městě a jaké
máte plány do budoucna?
Obchod v našem městě je pro nás
koníčkem, v žádném případě nečekáme, že bychom nějak zbohatli. Je
to hlavně o práci, která nás ale baví

a žene do dalších dní, kdy se budeme
moci setkat s našimi lomskými zákazníky a mít radost, že se zase druhý den
k nám do obchodů vrátí. A plány do
budoucna? To je jednoduché – vydržet
v tomto našem podnikání co nejdéle,
nezklamat lidi, co nás mají rádi a pomoci městu, ve kterém žijeme.
Děkujeme za rozhovor a přejeme
dál hodně úspěchů a spokojených zákazníků.

Manželé Hejskovi

Sára Zelenková – nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu...
Patnáctiletá lomská studentka
střední Scholy Humanitas v Litvínově
Sára Zelenková moc dobře ví, jaký je
nejkrásnější pohled na svět. No přece
z koňského sedla jejího vlastního dostihového koně, se kterým ji můžeme někdy potkat při trénincích na loukách na
okraji města. Se Sárou jsme si příjemně
popovídali o jejím krásném „živém“
koníčku, o tom, jak začala s jezdectvím,
co obnáší starost o takové krásné zvíře
i o jejích plánech do budoucna.
Sáro, jezdectví je velmi krásný koníček, ale určitě obnáší i spoustu povinností a starostí. Jak jsi s jezdectvím začala?
O koně jsem měla zájem od malička, ale na základní škole jsem zkusila
i další aktivity, jako hru na kytaru nebo
street dance. Ačkoliv táta závodí s auty
a v tomto prostředí jsem vyrůstala, přece
jen mě to vždy táhlo ke koním. S jízdou na koni jsem začala, když mi bylo
6 let, jezdila jsem do stáje v Domaslavicích na statek u Sedlárů, kde jsem byla
členkou party koňařek a několikrát jsem
doprovázela ostatní jezdkyně na závody.
Později jsem pomáhala u koní v Oseku
u pana Krekače a dojížděla jsem na ranč
v Braňanech. Když jsme se s rodiči přestěhovali do Lomu, tak jsem se pomáhala
starat o koně pana Hrušky a začala jsem
chodit do jezdeckého klubu Hipodrom
Most, kde jsem začala závodit na vypůj-

Sára Zelenková a kůň Kaviár
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čených koních. Většinou jsem se na závodech umístila do 10. místa. Ale už od
mala jsem měla velký sen mít vlastního
koně a ten se mi splnil na konci 8.třídy,
kdy jsem měla velmi dobré vysvědčení
a rodiče mi 25. srpna 2015 z pražské dostihové stáje pana Vašina, který připravuje koně i pro závody v Chuchli nebo
Velkou Pardubickou, přivezli tříletého
dostihového koně. Jmenuje se Kaviár
a je to anglický plnokrevník, barvy vybělující bělouš. Zázemí mi pro něj připravil můj táta na zahradě za naším domem v podobě stáje a výběhů. Kaviár
byl v té době ještě nesedlaný, vše co umí
jsem ho naučila sama každodenním výcvikem. Mít vlastního koně je velká radost, ale obnáší spoustu starostí a každodenní povinnosti. Každý den ráno,
před odjezdem do školy koně krmím
a odvedu na pastvu, po škole pak jde
o každodenní trénink, shánění krmení,
což obnáší seno, ječmen, granule, pamlsky, dále podestýlky, každodenní čištění
boxu a ošetřování koně, aby byl spokojený a fit. S chodem mého malého domácího ranče mi pomáhají oba rodiče,
hlavně táta. Nemalé výdaje jsou také za
kováře a veterináře. S pokrytím nákladů
nám pomáhá i Kaviár, o koňský hnůj
je veliký zájem jako o kvalitní přírodní
hnojivo pro zahrádkáře. Ale všechnu tu
starost a práci mám velmi ráda, Kaviár
mi to vše oplácí svou nákloností a ochotou a radostí při našich trénincích.

Dnes jezdíš parkurové závody.
Jaké jsou tvoje největší úspěchy? A
jaké máš plány do budoucna?
Svého nejlepšího umístění jsem dosáhla na Hobby závodech na Hipodromu Most, kde jsem se umístila na
4. místě. Kaviár je mladý kůň, mám
s ním velké plány a proto bychom si
příští rok chtěli udělat licenci na oficiální parkurové závody. A v budoucnu
bych si přála ještě jednoho koně, se
kterým bych jezdila vyšší drezuru.
Také bych chtěla cvičit i jiné koně
a trénovat mladé jezdce. Plánů mám
hodně, určitě to nebude lehké, ale jak
naši tvrdí, tak jsem houževnatá a jdu
si za svým cílem. Samozřejmě musím
úspěšně dokončit střední školu, abych
si mohla splnit další svůj sen a tím je
vystudovat vysokou veterinární školu
a otevřít v našem domě veterinární ordinaci. Protože mám velkou oporu ve
své rodině, tak doufám, že se mi nic
v životě nezvrtne a budu si svoje sny
moci splnit. Moc bych si to přála kvůli
sobě i kvůli našim, abych jim alespoň
nějak oplatila vše, co pro mě udělali,
jak mi pomáhají a podporují mě.
A my ti milá Sáro přejeme, abys
dosáhla všech svých plánů, aby se
ti splnili všechny sny a aby sis ještě
hodně dlouho užívala toho nejkrásnějšího pohledu na svět, který je
z koňského hřbetu.
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