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Výzva rodičům
Vážení rodiče, dovolujeme si vás tímto požádat, abyste se po narození vašeho
dítěte dostavili na ohlašovnu MěÚ Lom, kancelář č. 14, 1. poschodí, k zavedení
vašeho dítěte do systému evidence obyvatel. Doložte prosím rodný list dítěte.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Adventní setkání a rozloučení s rokem 2016
Poslední adventní neděli se, jako
již tradičně, sešli lomští občané spolu
s vedením města, aby si společně při
vánočním punči, svařáčku, klobáskách
a vánočním pečivu poslechli zpívání
dětí ze ZŠ Lom a hudební vystoupení
žáků ZUŠ F. L. Gassmanna z Mostu
v kostele Nejsvětější Srdce Páně. Koncert byl ozvučen a promítán na zeď vně
kostela, takže zkrátka nepřišli ani ti, co
se do kostela již nevešli. Bohatý program probíhal i před kostelem. Zahájila ho svým příjezdem zimní královna
na koni v doprovodu dvou andělů nesoucích betlémské světlo, následovaly živě zpívané křesťanské chvály

v podání mládeže z Církve bez hranic z Teplic a nechybělo ani Betlémské
světlo, které přivezli mostečtí skauti
a ukázky vánočních tradic jako zdobení perníčků, odlévání olova, pouštění skořápkových lodiček a zkoušení
štěstíčka z rozkrájených jablíček.
Nezapomnělo se ani na opuštěná
zvířátka z útulku, kdy byla uspořádána sbírka kočičího krmení a potřeb
pro útulek pro kočičky Jasmína a za
občerstvení byla vybírána symbolická
částka, jejíž výtěžek byl použit na nákup krmiv pro psí útulek v Litvínově.
Poděkování za hezký zážitek patří
sponzorovi akce panu Jaroslavu Ra-

došovi, majiteli Krušnohorských uzenin Lom, dále dětem za pěvecké a hudební vystoupení a jejich pedagogům
a v neposlední řadě také zaměstnancům městského úřadu, městských technických služeb a lomským dobrovolným hasičům.
S posledním dnem v roce 2016 jsme
se rozloučili na náměstí Republiky, kde
město Lom pro děti i jejich rodiče uspořádalo odpolední zábavný program plný
humorných scének, soutěží a tance s divadélkem Uličník. Dětský silvestr zakončil velkolepý ohňostroj. Přejeme
všem šťastný a pohodový rok 2017.

První šipkový turnaj města Lom
Uskuteční se dne 28. ledna 2017 od 10.00 hodin v Lomské kavárně. Registrace závodníků bude probíhat do středy 25. ledna 2017 na telefonním čísle 770 772 370 – pouze SMS. Startovné činí 100 Kč. (nejedná se
o šipky elektronické). Srdečně zve město Lom.
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Rozloučení s podzimem Čertoviny aneb čertovská školka
a probuzení paní Zimy
Po loňské vydařené akci Probuzení paní Zimy jsme se i letos 24. listopadu rozloučili s podzimem a šli probudit paní Zimu. To však má svá pravidla.
Děti za pomoci svých rodičů musely
projít fáborky vytýčenou trasu a hledaly schované kešky, které obsahovaly
úkoly. Po jejich splnění všichni došli až
k obydlí paní Zimy.
Celý průvod byl osvícen lampióny,
jejichž světlo rozzářilo každou ulici,

kterou průvod prošel. Na pokraji lesa
čekala ukrytá paní Zima, kterou děti
musely probudit zpěvem, společně se
rozloučily s podzimem a přičarovaly
první sníh. Se zimou přichází i kouzelné
období, kdy země vydává své poklady
a jeden z nich dala i dětem.
I. Krovová a K. Chalupná

Vánoční besídka u Všeználků
Na tento den jsme se připravovali,
ale hlavně moc těšili, až budeme moci
ukázat našim nejbližším, co jsme se
během podzimu naučili a také nasáli
a oslavili adventní čas. Dne 7. 12. se již
od rána naše třída připravovala, zdobila a vyráběli jsme vánoční přání, protože v půl čtvrté odpoledne vše začalo:
Pásmo básniček a písniček o podzimu
jsme sfoukli během několika minut.
Pohádka o zimě, zvířátkách a o stromečku se nám moc povedla a koledy,
jsme také zvládli i s doprovodem na hudební nástroje. Po vystoupení, za něž se
nám dostalo potlesku od rodičů, jsme si
vyzkoušeli některé vánoční tradice. Vyrobili jsme si lodičku ze skořápky a po-

slali ji po vodě a našli hvězdičky v rozkrojených jablíčkách. Dále jsme museli
po cestičce dojít k rybníčku, kde jsme
lovili kapra a rodiče mezi tím soutěžili o nejdelší slupku z jablíčka. Na závěr následovalo překvapení nejen pro
děti, ale i pro jejich doprovod. Rozsvícení vánočního stromečku i s nadílkou
od Ježíška.
Udivené, překvapené pohledy a radost, kterou děti měly při rozbalování,
všichni moc dobře známe. A to je pro
mě největší odměnou.
Děkuji, za sponzorský dar 10 000
korun, který mateřské školce věnoval
pan František Bouda
Kateřina Chalupná

Přestože nám zmizel kotel, peklo
v mateřské školce propuklo v plné síle.
Ohniště i pekelnou bránu si malí čerti
rychle postavili a zkusmo si na něm
opekli čertovské buřty.
Následovaly ďábelské disciplíny,
za jejichž splnění každý čertík dostal
výuční list a byl pasován na velkého
čerta. Museli splnit nelehké úkoly,

které jim přichystal sám velký Lucifer a to: přikládání do ohně, vrh polenem co nejdále, nošení hříšníků
v pytli, nejhorší čertí škleb a blekotání, polykání pekelných polínek
a sledování cizích hříchů.
Následovala pekelná diskotéka, kterou přerušila inspekce v čele s hlavním
Lucefirem, Mikulášem a andělem.

Děti jim předvedly hudebně dramatické pásmo, za něž obdržely od Mikuláše nadílku.
Celé čertovské dopoledne jsme si
všichni báječně užili a těšíme se na
další akce.
Iveta Krovová a Kateřina Chalupná

Všude plno sněhuláků
Dne 14. 12. 2016 vypukla v naší
mateřské škole dlouho očekávaná
akce. Po ,,Andělení“, které minulý rok
sklidilo v předvánočním čase velký
úspěch, čekalo i letos na všechny překvapení v podobě party rozkošných
sněhuláků.
Náročné přípravy jako výroba kulis a kostýmů, výzdoby nejen třídy, ale
i celé mateřské školy, přinesly své
ovoce. Na letošní předvánoční setkání
rodičů a dětí třídy Koumáci a pracovní
skupiny našich nejmenších Šikulů, se

sešlo tolik rodičů, prarodičů, praprarodičů, sourozenců, tetiček a strýců,
že třída Koumáků praskala ve švech.
U vchodu vítal příchozí vánoční skřítek,
který svou lucernou svítil všem na cestu
k jesličkám s jezulátkem a zvířátky, až
je zavedl do nádherně vyzdobené třídy.
Vánoční vesnička, stromeček, sněhulák
na saních a nad hlavami všech vznášející se sněhové vločky, to vše dokonale
podtrhlo vánoční atmosféru.
Setkání zahájili sněhuláci svým rolničkovým tancem, pásmem koled a vá-

Vystoupení
pro seniory
Naše MŠ pravidelně vystupuje na
akcích pro seniory pořádaných městem
Lom k různým příležitostem. Dne13. 12.
2016 tomu nebylo jinak, a tak náš malý
sbor pěvců složený ze tříd Koumáků
a Všeználků navštívil seniory z Loučné.

nočních písní. Naši nejmenší je z publika podporovali výkřiky radosti
a nadšení. Stoly se prohýbaly pod
všemi možnými vánočními dobrotami,
které pro všechny připravily naše báječné maminky. Největší radost udělal
dětem, stejně jako každý rok, sám Ježíšek. Nadělil jim pod stromeček spoustu
nádherných dárků, ze kterých měly takovou radost, že nechtěly odejít domů.
A kdo chtěl, si mohl Ježíška i pochovat.
Iveta Krovová

Pod vedením paní učitelky Ivety Krovové zpestřily děti předvánoční setkání
hudebně dramatickým pásmem a sklidily
velký potlesk . Pro všechny přítomné vyrobily děti malý dárek v podobě vánočního stromečku. Děti při jejich snažení
přišla podpořit i paní starostka Kateřina
Schwarzová, paní radní Martina Šípová
a místostarosta města pan Pavel Barák.
Z jejich rukou pak děti dostaly adventní
kalendáře a balíček sladkostí jako poděkování za jejich výkon.
Iveta Krovová
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14. listopad 2016 – den plný vzpomínek a piety, ale také oslav a ocenění
Loňský 14. listopad se nesl nejen
v duchu vzpomínek a piety, ale také
oslav a ocenění.
Slavnostní odpoledne, kterého se
zúčastnili zástupci okolních měst,
uhelných společností a spolku severočeských havířů zahájila starostka
města Kateřina Schwarzová odhalením památníku zaniklých důlních
děl v Lomu a Loučné, který byl odhalen ve formě historického důlního
huntu s pamětní deskou v Horním
Lomu. Pieta pokračovala vzpomínkovým aktem na lomském hřbitově,

kde u pomníku obětí důlní katastrofy
na dole Kohinoor I v roce 1946 přítomní vzpomenuli 70. výročí tohoto
neštěstí, které se ve své době tragicky
dotklo většiny obyvatel našeho města.
O slavnostní havířskou hudbu se postarala hornická kapela Mostečanka.
Aby se tento den nenesl jen v duchu nostalgických vzpomínek, pokračovalo slavnostní odpoledne
v sále kulturního domu, kde proběhla
v rámci letošních oslav 675 let od
první písemné zmínky o osadě Lom
vernisáž výstavy historických foto-

grafií a dokumentů, týkající se historie našeho města. Na výstavě vystoupil hudební soubor Komoráček ZUŠ
Litvínov a děti naší základní školy se
svým pěveckým a tanečním vystoupením. A byla to také vhodná příležitost k ocenění občanů, kteří naše
město reprezentují. A tak bylo poprvé v naší historii uděleno čestné
občanství města Lom, které uděluje
zastupitelstvo města jako zvláštní
projev úcty významným osobnostem
z oblasti politické, sportovní, či umělecké.

Této cti se dostalo paní Jiřině Fikejzové, lomské rodačce a celostátně
velmi uznávané textařce, která naše
město u podobných příležitostí navštívila již několikrát a která se nikdy nezapomene zmínit ve svých knihách
o svém šťastném dětství v Lomu.
Z rukou paní starostky a pana místostarosty převzala listinu a plaketu k udělení čestného občanství a z jejího projevu bylo více než patrné, jak si této
pocty považuje.
Jako další byly oceněny naše děti
a mládež, kdy z rukou paní starostky

Schwarzové, místostarosty pana Baráka a radní paní Šípové převzalo celkem 21 našich lomských dětí a mladých
lidí pamětní listinu a malou pozornost,
za reprezentaci našeho města v oblasti
kulturní nebo sportovní.
Celé slavnostní odpoledne se velmi
zdařilo o čemž svědčí hojná účast naší
i přespolní veřejnosti. Poděkování patří
všem, kteří se slavnostního odpoledne
zúčastnili, všem sponzorům a občanům
za zapůjčení historických fotografií
a dokumentů, díky nimž mohla být tato
ojedinělá akce uskutečněna.

Odhalení památníku zaniklých důlních děl v Lomu a Loučné

Jiřina Fikejzová – udělení čestného občanství města

Blahopřejeme
jubilantům
V měsíci lednu oslaví významné jubileum tito občané našeho města:
Soňa Coufalová
Dobroslav Zavázal
Květa Plívová
Marie Cuplová
Marie Pauchlá
Vladimír Švarc
Zdeňka Novotná
Anna Jínová
Jana Šimůnková
Josef Thaller
Dáša Hůlová
Hana Švarcová
Vlastimil Zika
Angela Pešková.

Výstava historických fotografií

Vedení města přeje našim jubilantům hodně pohody a pevné zdraví.
Vystoupení komorního souboru ZUŠ Litvínov

Vzpomínáme
Pomník důl Kohinoor I

Tipy na volný čas od 15. 1. do 15. 2. 2017
16. 1.
20. 1.

Dne 31. 1. 2017 vzpomeneme
20 let, kdy nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, dědeček, pan Ivan
Kuriljak, ve věku 50 let. S láskou stále vzpomíná manželka Eva a synové
Aleš a Radim a ostatní příbuzní.
Dne 24. 12. 2016 jsme vzpomněli
23. výročí úmrtí pana Josefa MRVY
a zároveň dne 25. 12. 2016 jeho nedožitých 55. narozenin. Stále s láskou
vzpomíná otec a sestra s rodinou.

divadlo Cry Baby Cry – Citadela Litvínov, od 19.00 hod.
D’N’B‘ PARTY-BASS WARS: DARK EDITION – Ponorka Litvínov,
od 21.00 hod.
22. 1.
dětské divadlo O třech kůzlátkách – Citadela Litvínov, od 16.00 hod.
22. 1.
Taneční zábava s manželi Hvozdovými – Citadela Litvínov, od 16.00 hod.
26. 1.
koncert Kristína – ATTIC music club Litvínov, od 19.00 hod.
27. 1.– 26. 2. výstava fotografií Příroda a památky Asie – galerie
Cisterciáckého kláštera Osek
27. 1.
TECHNO PARTY-FM PARTY – Ponorka Litvínov, od 21.00 hod.
28. 1.
The Most Winter Challenge – Autodrom Most
28. 1.
OLD CUP 2017 – veřejný závod ve slalomu, Sportareál Klíny
8. 2.
filmový záznam opery G. Verdiho Maškarní bál – Citadela Litvínov,
od 18.00 hod.
do 31. 1. výstava Zákoutí starého Mostu – Oblastní muzeum Most
do 11. 2. výstava Slavné stavby Františka Maxmiliána Kaňky
– Zámek Valdštejnů Litvínov
11. 2.
7. lomský ples – Lom, sál kulturního domu. od 20.00 hod.

Ocenění lomské mládeže

http://www.mesto-lom.cz
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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
Pan Petr Zelenka (roč. 1972), se
před 6 lety přistěhoval do Lomu, kde
koupil rodinný dům. Hlavním důvodem, proč přesídlil z rodného Oseka
bylo jeho podnikání v již zaběhlém
lomském autoservisu. Ale vůně benzínu se nestala jen jeho obživou, ale
také jeho velkým koníčkem. Patří mezi
úspěšné automobilové závodníky a se
svým závodním vozem Suzuki SWIFT
1,3 KitCar posbíral již řadu významných ocenění.
S panem Zelenkou jsme si příjemně
popovídali o jeho podnikání, koníčku,
ale také o vztahu k našemu městu a plánech do budoucna.
Pane Zelenko, provozujete
v Lomu zaběhlý autoservis a k tomu
jste si získal dobré jméno v prostředí
automobilových závodů. Vaše práce
je i vaším koníčkem. Byl jste takto
zaměřen už od dětství?
Moje začátky byly takové, že jsem
se narodil do rodiny, kde byla vůně
benzínu každodenním parfémem, a to
nejen v garáži, ale i doma. Od chvíle,
kdy jsem začal chodit, tak moje kroky
směřovaly do tátovy garáže, kde jsem
se v průběhu let soukromě vyučil mechanikem a s tímto náskokem absolvoval učební obor automechanik.
Otcova záliba v automobilových závodech i jeho samotné učinkování
v nich mě ovlivnila natolik, že nebylo
vyhnutí a tak jsem pokračoval v jeho
stopách. Inspirací pro mě byla především atmosféra a nebezpečí závodního prostředí. Jezdili jsme s otcem ve
volném čase jako diváci na závody po
Marek Müller, roč. 2004, bydlí s rodiči v Loučné a je žákem 6. třídy Soukromé sportovní školy v Litvínově. Aktivně se věnuje sjezdovému lyžování,
ve kterém přes svůj nízký věk dosáhl
již významných úspěchů. Rodiče od
jeho narození pozorovali, že Marek nebude „jen tak sedět na zadku“, protože
byl vždy velmi živé dítě, bylo zřejmé, že
bude muset být zaměstnáván a sport je ta
nejlepší volba. Od útlého věku ho vedli
k různým sportovním aktivitám jako
kolo, brusle, plavání, míčové hry nebo
zimní sporty, u kterých nakonec zakotvil.
S Markem jsme si popovídali
o jeho náročném koníčku, o škole, ale
také o jeho úspěších a plánech do budoucnosti.
Marku, co znamená pro tebe
sport a jaké sporty tě oslovily než jsi
zakotvil u lyžování?
Mám štěstí, že mi nikdy nedělalo problém postavit se k jakémukoli
sportu a ať jsem dělal cokoli, vždy
jsem se snažil dělat vše pořádně a naplno. V předškolním věku jsem zkoušel všechno co mě zajímalo. Od pěti let
jsem se začal pravidelně věnovat fotbalu v FK Litvínov, kde jsem cítil, že
nejlepší nebudu, ale na druhou stranu
jsem se snažil stále zlepšovat a myslím, že jsem se stal platnou součástí
týmu. Na fotbale jsme měli výborného
trenéra a díky němu jsme měli dobré
výsledky. Ale lyžování mě vždy lákalo
víc, přesněji řečeno alpské disciplíny.
Možná to bylo kvůli tomu, že to není
kolektivní sport a je tu více vidět snaha

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.

Závodník s benzínem v krvi

celé republice a já jsem pak ve vlastních kláních využíval těchto zkušeností a rad. A úspěchy se dostavily
nejen na závodních tratích, ale také
v životě. Mám šikovnou dceru, krásnou rodinu a podnikám v oboru, který
je mi blízký. Nabízím služby pro motoristy, kdy provádím celkové opravy
vozidel včetně pneuservisu a z části
diagnostiky, kdy spolupracuji s kolegou mechanikem Lubošem Krepčíkem. Poskytuji také lakýrnické práce
a vše se snažím sladit kompletně pro
rychlé obsloužení zákazníků.

A vaše vlastní začátky v závodění?
Závodně jezdím za svůj tým ZEKA-RACING. Závodění se věnuji přes
38 let, mimo jiné jsem jezdil závody do
vrchu a nyní se věnuji výhradně okruhovým závodům Carbonia cup a hobby motokárám. S vlastním závoděním jsem začal v letech 1977–1985,
kdy jsem sbíral zkušenosti jako divák
na různých automobilových závodech.
A potom jsem začal sbírat vavříny na
minikárách, a to za velké pomoci mého
otce, který pro mě vyrobil postupně

3 typy minikár. Poté následovaly motokáry 50 a 125 cm3, testování vozu
Formule Škoda, vyzkoušel jsem si
i místo spolujezdce při rallye, ale nakonec zvítězila touha po volantu. A tak
jsem se 3 roky věnoval rallyecrossu
a 15 let jsem jezdil závody do vrchu,
převážně v TRIOLA CUPU MČR. Ale
měl jsem v sobě hluboko zakořeněné
zážitky z okruhového závodění, které
jsem zažil jako divák na starém okruhu
v Mostě a v Brně, kde tehdy sváděli
souboje světové hvězdy i piloti F1.
A tak se poslední 3 roky věnuji výhradně okruhovým závodům. Začal
jsem s vytrvalostními závody s vozy
BMW a v současnosti jezdím se Suzuki Swift KitCar v seriálu mezinárodního mistrovství Carbonia Cup.

A jaké jsou vaše největší úspěchy?
V roce 2005 jsem získal titul mistra
ČR v závodech do vrchu v kategorii do
2000 cm3 a mám několik prvních míst
ze závodů motokár. Daří se mi i Carbonia Cup, v posledních dvou ročnících
jsem celkově vždy obsadil druhé místo
v kategorii do 1600 cm3. Samozřejmě
mám v plánu tuto kategorii vyhrát
a poté budu uvažovat o přestupu do
vyšší třídy. Ale tento sport, jako ostatně
většina dnešních sportů je značně finančně náročný. Z větší části si závody
financuji sám, ale mám také několik
sponzorů, kteří mě podporují a kterým

Petr Zelenka

bych chtěl touto cestou poděkovat, zejména firmám 3J a Have Osek a Ingrea
Mariánské Radčice.
A ještě nám prozraďte, jak se
vám žije v našem městě a jaké máte
plány do budoucna?
Abych byl úspěšný v podnikání
i na závodní dráze, potřebuji dobré rodinné zázemí a klidné bydlení. Proto
jsem rád, že bydlím v Lomu, kde je
větší klid, kde jsem si pořídil vlastní
domek, který se snažím vylepšovat
a tak přispívat k důstojnému vzhledu
našeho rozvíjejícího se města. A město
je vždy takové, jaké má občany a vedení a já jsem přesvědčen, že se nemáme za co stydět a poslední roky je
to na našem městě znát, jak si vede, jak
roste a rozvíjí se. Moje práce v servisu
a účast na závodech je velmi časově
náročná, navíc podporuji mou dceru,
která se věnuje jezdectví (pozn. medailonek o nadějné jezdkyni Sáře Zelenkové byl uveřejněn v listopadové LR),
ale snažím se vše zvládat jak jen to jde,
i když někdy mi dny připadají krátké.
Ale vášeň pro motosport a vše kolem
je dostatečně inspirující. A moje plány
do budoucna? Především chci udržet
standard služeb v autoservisu a v závodění zkusím vyšší kategorii. A taky
chci pomoci své dceři, která má sen
vystudovat veterinu a otevřít v našem
domě veterinární ordinaci. Snad se mi
vše podaří.
Děkujeme za rozhovor a přejeme
mnoho úspěchů jak v podnikání, tak
na závodní dráze.

Marek Müller – na ledovci jako doma...

kamarády a bavil se. Ale nelituji, lyžování je srdeční záležitost.

videlně podklady pro individuální trénink v daném období, který musím plnit
doma. A vše doplňuji tréninky s Atletikou Litvínov, se skupinou Petra Flanderky. A jak to vše zvládám spolu se
školou? Chodím do 6. třídy Soukromé
sportovní základní školy v Litvínově,
kde mám individuální studijní plán
a škola se mi snaží maximálně vycházet
vstříc za což jsem vděčný. Učení je ale
hodně a času stále méně. Musím se učit
na soustředění a postupně dohánět zameškané učivo. Je to někdy velmi těžké,
protože bych i rád trávil čas se svými

A tvoje největší úspěchy?
Minulá sezóna z mého pohledu byla
úspěšná, byl jsem velmi spokojený. Za
největší úspěchy v sezoně 2015–2016
počítám především umístění na nejvyšších pozicích v krajských pohárech.
Dosáhl jsem 1. místa v celkovém umístění LEKI CUP 2016 v poháru Libereckého kraje a 1. místa v DYNASTAR
CUP Ústeckého a Karlovarského kraje,
vždy se jedná o sérii několika závodů,
kde se sbírají body podle umístění.
Dlouho budu vzpomínat i na účast na
mezinárodních závodech v Rakousku
na KIDSTROPHY 2016 a ve Švýcarsku na 14. Int.Silvretta Schüler Cup,
kde jsem v obou závodech v obřím slalomu získal opět 1. místo. Slyšet hrát
Českou hymnu přímo pro mě byl nezapomenutelný zážitek nejen pro mě, ale
také pro mé rodiče.

a schopnosti jednotlivce. Lyžování se
věnuji od 4 let. Po šesti letech, kdy
jsem se naplno věnoval jak fotbalu, tak
lyžování, jsem se musel rozhodnout
a tak jsem fotbal opustil a začal se naplno věnovat lyžování.
Marku, velmi aktivně se věnuješ
sjezdovému lyžování, což musí být
v posledních letech, kdy je u nás
sněhu poskrovnu, docela náročné.
Jaké byly tvoje začátky?
Základy lyžování a první úspěchy
v předžákovské kategorii jsem získával po boku svého táty, který byl mým
trenérem. V současné době trénuji ve
skupině Petra Záhrobského ml. a jezdím za team Záhrobský racing. Ale táta
je mi stále nablízku a jezdí se mnou na
všechna soustředění a závody. Vytváříme spolu malý tým ve velkém týmu
Záhrobský racing. Já trénuji a závodím, táta zajištuje doprovodné tréninky, vybavení, dělá servis lyží a domlouvá vše, co je potřeba.
Jak probíhají tréninky a jak se ti
tento náročný koníček daří skloubit
se školními povinnostmi?
Jak bylo řečeno, poslední roky není
moc sněhu a tak za sněhem jezdíme,
tréninky probíhají na rakouském ledovci Stubai. Začínáme na začátku října
a jsme pět dní na ledovci a osm dní
doma. Do Vánoc se většinou uskuteční
pět takových soustředění. Po skončení
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soustředění hned navazují závody, které
trvají do dubna mezi závody ještě trénujeme na českých horách. Závody jsou
většinou každý víkend po celé republice, ale i v průběhu týdne. V květnu
ještě 2x vyjíždíme na ledovec Stubai
a v červnu máme zasloužený odpočinek. Ale jen ten jeden měsíc, protože od
července už probíhá příprava na suchu,
ta je založená na posilování, vytrvalosti
a obratnosti. Protože nebydlíme v Praze,
kde je sídlo skupiny Petra Záhrobského
a nemůžu se zúčastňovat tréninků, které
tam probíhají, tak mi jsou zasílány pra-

A jaké jsou tvoje cíle a plány do
budoucna?
V této sezoně mám cíl dosáhnout co
nejlepších výsledků, nominovat se na
Olympiádu dětí a mládeže a dostat se
do reprezentace družstva žáků ČR. Do
budoucna bych se chtěl zúčastnit Světového poháru. Ale pokud mi to nevyjde, tak bych chtěl určitě zůstat u lyžování jako trenér.

Marek Müller

Děkujeme za rozhovor a přejeme
mnoho úspěchů nejen na svazích, ale
také v životě.
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