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Slovo starostky
Vážení a milí Lomáci,
právě držíte ve svých rukou červnové vydání našeho lomského periodika,
jedná se o poslední číslo před prázdninami, kdy se na dva měsíce rozloučíme,
tedy jen obrazně…
Dovolte mi vám všem popřát nádherné léto, překrásné prázdniny a dovolené, ničím nerušené dny odpočinku a klidu. Čerpejte síly na další dny. Opatrujte
se a nenechte se nikým a ničím naštvat a rušit. Mějte jen pohodové dny plné
sluníčka. V září opět na stránkách Lomské radnice nashledanou.
Kateřina Schwarzová – starostka

Oznámení o možnosti poskytování
bezúročných zápůjček z Fondu rezerv
a rozvoje města Lom
Vážení občané města Lomu,
zastupitelstvo města usnesením č. 474/15/2017 ze dne 24. 4. 2017 schválilo
„Zásady poskytování bezúročných zápůjček z Fondu rezerv a rozvoje města Lom“. Za tímto účelem byla uvolněna částka ve výši 1 000 000 Kč.
Tato částka slouží pro poskytnutí bezúročných zápůjček každé fyzické nebo
právnické osobě, která je vlastníkem nemovitosti v katastrálním území města Lom, za účelem zlepšení kvality bydlení a zhodnocení budov na katastrálním území města. Zhodnocením se rozumí oprava a rekonstrukce nemovitosti.
O výši uvolněných finančních prostředků rozhoduje Zastupitelstvo města Lom.
Informace k poskytování bezúročných zápůjček z Fondu rezerv a rozvoje
města Lom najdete na webových stránkách města – www.mesto-lom.cz
n Zásady poskytování bezúročných zápůjček z Fondu rezerv a rozvoje
města Lom
n Žádost pro fyzické osoby
n Žádost pro právnické osoby
n Lhůta pro podání žádosti o zápůjčku je prodloužena do listopadu 2017
n Vyplněné žádosti musí být odevzdány do podatelny Městského úřadu Lom,
nám. Republiky čp. 13, 435 11 Lom, 1. patro, kancelář č. 14
n V případě dotazů je možno se obrátit na kontaktní osobu – Jana Kovaříková, vedoucí ekonomického odboru tel.: 476 769 867, e-mail: kovarikova@
mesto-lom.cz

Senioři soutěžili na jubilejních
hrách v Litvínově
Dne 25. května proběhly na stadionu
v Litvínově jubilejní již 30. hry seniorů.
Jako tradičně se jich zúčastnili i lomští
senioři a odnesli si 1. místo za hod míčkem pana Gabriela. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů i v dalších ročnících.
„Můj veliký obdiv a poklona patří
všem seniorům. Měla jsem opět mož-

nost vidět to obrovské množství energie a neutuchajícího nadšení. Mohu
skutečně jen závidět – neboť senioři,
a to nejen ti naši lomští, mají energie
na rozdávání. Vždy říkám, že se máme
ještě co od našich seniorů učit...“ komentuje starostka města Kateřina
Schwarzová

Jaro v mateřské škole Loučná
Velmi pestré období si užily děti
v naší školce, připravili jsme pro ně zajímavé činnosti a akce (maškarní rej, čarodějné běsnění). Děti shlédly divadelní představení – Labutí princezna
v DVD Litvínov, zúčastnily se výchovných
i vzdělávacích besed Doktor Prevence
a Neposedná Míša a přednášek o zvířátkách. Předškoláci navštívili 1. třídu základní školy v Lomu, byli se podívat
v městské knihovně, prohlédli si expozici
v zámku Valdštejnů a zdokonalili své plavecké dovednosti v bazénu v Litvínově.
Živá příroda – ukázkové besedy se
zvířátky v naší mateřské škole. Během

dvou měsíců jsme mohli vidět několik
zvířátek od malých ptáčků – čížečka,
sovu, poštolku, papoušky Ara až po obrovského orla. Některé jsme si mohli
i pohladit a potěžkat. Pan chovatel nám
o nich pověděl spoustu zajímavých informací.
Velkým překvapením byla návštěva
300 kg vážícího a 3 roky starého medvěda Huga, který přijel se svým chovatelem ze Žatce. Zajímavé povídání
a odpovědi na naše zvídavé otázky jsme
všichni poslouchali i u mláděte lišky,
které chvilku neposedělo a prozkoumalo
celou naší třídu.

Celodenní výlet
na zámek Duchcov
Dne 5. 4. jsme se všichni ze školky
vypravili zájezdovým autobusem do nedalekého Duchcova, kde jsme se nejprve prošli zámeckou zahradou a poté
začal program s pohádkou Princ Bajaja.
K udivení všech opravdu přijel na velkém
krásném koni. Mohli jsme si prohlédnout
ještě další domácí zvířata – ovečky, beránka, kozu a malé kůzle a vyzkoušet několik tradičních lidových řemesel – mletí
mouky, praní prádla na valše i česání lnu.
Předpověď počasí se nevyplnila a my
jsme si celý den skvěle užili.

MĚSTO LOM pořádá
v rámci příměstského tábora pro děti

Malý plaváček MŠ Loučná

Cena dopravy
děti do 15 let zdarma
dospělí 200,-/osoba
Odjezd : 07:00 hod. od MěÚ Lom
Informace a závazné přihlášky osobně v Mě knihovně v Lomu
nebo na tel. 476 769 874, tamtéž i zaplacení zájezdu.
Vstupné Zoo + Dinopark
dospělí : 240,děti : 170,-

Ještě sice není počasí na koupálko,
ale předškoláci už své plavecké dovednosti zkusili na 9 lekcích plavání
v plaveckém bazénu v Litvínově. Přeborníci ani mistři v plavání z nás zatím
nejsou, ale za šikonvnost a odvahu při
plnění i nepříliš jednoduchých úkolů
si každý zasloužil pochvalu, diplom
i malou sladkou odměnu.
Poslední hodina byla ukázkovou pro
rodiče, kteří se mohli přijít podívat, jak
jsme šikovní a co nás plavčíci naučili.
Za vše celému kolektivu MOC DĚKUJEME.
Kateřina Chalupná

DINOPARK

Oslava Dne matek v KS Loučná
Dne 15. 5. 2017 jsme měli v restauraci Nový výčep Lom
schůzi spojenou s oslavou Dne matek. Na schůzi jsme přivítali naší starostku Kateřinu Schwarzovou a Blanku Čevonovou. Za Svaz seniorů nás navštívila paní Fričová a za KS
Lom předsedkyně Marie Pauchlá a Miluška Švarcová. Naše
ženy dostaly od paní starostky malý dárek, za který všechny
děkujeme. Od našeho klubu dostaly ženy též malý dárek
a všichni i naši muži dostali pohoštění. Zároveň jsme společně popřáli jubilantce paní Barešové, která od nás dostala
dárek, a společně jsme si s ní zatančili sólo. K tanci a poslechu nám zahrál pan Martin Březina.
Z další činnosti můžeme jmenovat např. rozloučení
se zimou a přivítání jara, které se konalo na konci března
v naší klubovně, na které přinesly občerstvení členky KS.
Závěrem bych již jenom uvedla, že se všichni moc těšíme
na naše zájezdy.
Jana Lašová, předsedkyně KS Loučná

Strana 2

Lomská radnice  ročník VII.  číslo 6  červen 2017

Stavíte?
Rekonstruujete?
Řekněte si o dotaci!
Plánujete stavět či zateplovat dům, vyměnit okna, dveře, pořídit si solární panely nebo
rekuperační systém? Potom právě pro vás je tu dotační program Nová zelená úsporám.

Díky dotaci výrazně ušetříte a budete bydlet lépe s nižšími náklady.
Oblast podpory A
Snižování energetické náročnosti
stávajících rodinných domů

Oblast podpory B
Výstavba rodinných domů s velmi
nízkou energetickou náročností

Výstavba zelených střech
(oblasti A a B)

Instalace nuceného větrání
se zpětným získáváním tepla

Solární
systémy

Bonus za použití materiálu
s vydaným environmentálním
prohlášením typu III (EPD)
(oblasti A, B i C)

Zateplení
střechy
Zateplení stropu
a ostatních
konstrukcí

Využití tepla
z odpadní vody
(oblasti A, B i C)

Výměna oken
a dveří

Zateplení podlahy
na terénu

Zateplení
obvodových stěn
Výměna
zdroje tepla

Odborný posudek
(oblasti A, B i C)

Žádat o dotaci
můžete až do roku

2021

Oblast podpory C
Efektivní využití
zdrojů energie

Ze způsobilých výdajů
dotace pokryje až

50 %

Průměrná výše
dotace dosahuje

215

tis.
Kč

Ministerstvo životního prostředí, www.mzp.cz
Státní fond životního prostředí ČR,,www.sfzp.cz

800 260 500

info@sfzp.cz

www.novazelenausporam.cz
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Vážení občané,
jak jsme vás již v minulých číslech našeho měsíčníku informovali,
došlo na jaře letošního roku k sesuvu půdy mezi Mikulovem a Novým Městem na moldavské železniční dráze. V důsledku této havárie
bylo sděleno, že moldavská dráha
bude letošní rok mimo provoz.
Vzhledem k tomu, že tuto dráhu využívá i řada našich občanů pro své
letní i zimní sportovní aktivity, připojili jsme se spolu s dalšími obcemi k intervenci hejtmanovi Ústeckého kraje, aby byla tato významná
a ojedinělá technická památka co
nejdříve uvedena do provozu. Naší
žádosti bylo vyhověno a obdrželi
jsme přípis s tím, že k uvedení tratě
do provozuschopného stavu dojde
k 10. prosinci 2017. Jsme velmi
rádi, že moldavská dráha, která nám
slouží již 140 let, bude sloužit našim
potřebám dále.
Kateřina Schwarzová, starostka
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Jak získat dotaci
v šesti krocích
seznamte se s podmínkami programu,
nechte si od dodavatele nebo autorizovaného
projektanta zpracovat jednoduchý projekt,
podejte elektronickou žádost – z pohodlí
domova a bez front,
doručte na kterékoli krajské pracoviště SFŽP ČR
žádost a povinné přílohy v listinné podobě,
doložte dokončení realizace systému,
podepište návrh smlouvy a vyčkejte na dotaci.

Zeptejte se,
pomůžeme vám!
Kromě podrobných informací, které jsou
k dispozici na webových stránkách, můžete
využít také bezplatnou telefonní linku.
Ve všech krajských městech máte navíc
možnost využít osobních konzultací
na krajských pracovištích Státního fondu
životního prostředí ČR.

www.dotacedestovka.cz

Výhody programu

800 260 500

...ani kapku nazmar!
Dotace pro vlastníky či stavebníky rodinných
a bytových domů na využití srážkové a odpadní
vody v domácnosti i na zahradě.

info@sfzp.cz

rychlá administrace,
možnost opravy žádosti v případě zjištění
nedostatků,
doba na realizaci projektu 1 rok od akceptace
žádosti.

Výše dotace
až 50 % způsobilých výdajů

Požádejte o dotaci
elektronicky na webových
stránkách programu
od 29. května 2017

Blahopřejeme
V měsíci červnu, červenci a srpnu
oslaví svá životní jubilea tito občané města Lom:
Miroslav Vacek
Marianna Procházková
Antonín Černý
Roswitha Koczká
Božena Solnařová
Petr Táborský
Jarmila Kronichová
Siegrida Majerová
Jiří Drábek
Alina Ejemová
Věra Zeidlová
Ivana Šturmová
Martta Vlčková
Jan Vajc
Jaroslava Vašíčková
Jiří Jirout
Emil Tyšer
Ondřej Koňa
Jan Vrátný
Sonja Bezděková
Karla Krausová
Václav Fiala
Soňa Cuplová
Marie Ramešová
Eva Cibulková
Lubomír Kramář

* maximálně však 50 % z celkových způsobilých
výdajů; celkové způsobilé výdaje = výdaje přímo
spojené s realizací podporovaných opatření

Akumulace srážkové
vody pro zálivku zahrady
dotace až 20 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže*
pro stávající domy v lokalitách zasažených
akutním nedostatkem vody

Akumulace srážkové
vody pro splachování WC
a zálivku zahrady

Využití přečištěné
odpadní vody s možným
využitím srážkové vody

dotace až 30 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže*

dotace až 60 000 Kč (v kombinaci s využitím
srážkové vody) nebo 45 000 Kč (bez kombinace
s využitím srážkové vody) + 3 500 Kč/m3 nádrže
+ 10 000 Kč na projektovou přípravu*

pro stávající domy i novostavby na území celé ČR

pro stávající domy i novostavby na území celé ČR
srážkové vody
vání WC
hrady

vé vody
dy

čištěné odpadní
ným využitím
ody

11

11
44

Hodně pohody, zdraví a životního
optimismu přeje vedení města.

77
66

55

2

2

22

8

8

11

44
3

3

1
2
3
4

zachytávání srážkové vody
ﬁltrace srážkové vody
akumulace srážkové vody
voda na zálivku

1
2
3
4

zachytávání srážkové vody
ﬁltrace srážkové vody
akumulace srážkové vody
řídící jednotka – přepínání
zdrojů

Tipy na volný čas – léto 2017
Dne 8. 7. uplyne 5 let, kdy nás navždy opustila, v nedožitých 98 letech, naše milovaná maminka a babička paní Aloisie Fligrová. S láskou
vzpomínají syn Otakar, dcera Irena
s rodinou, vnoučata a pravnoučata.
Děkujeme za tichou vzpomínku.

Dne 24. 6. 2017 uplynou 2 roky od
úmrtí naší drahé maminky, babičky
a přítelkyně paní Vlasty Dvořákové. S láskou stále vzpomínají dcery Jana, Alena, syn Pepa s rodinami
a přítel Bohouš.

16. 6.
17. 6.
17. 6.
20. 6.
21. 6.

22

3

3

Vzpomínáme

66

55

koncert Divokej Bill – Loučky Litvínov, od 20.00 hod.
Den Magistra Edwarda Kelleyho – Hrad Hněvín Most, od 13.00 hod.
Řemesla a rytíři v Krupce – Hrad Kyšperk, Krupka
divadlo Noc na Karlštejně – Hrad Hněvín Most, od 21.00 hod.
koncert Václav Hudeček – kostel Nanebevzetí Panny Marie, Most,
od 18.00 hod.
23. 6.
koncert Wabi Daněk – Zámek Jezeří, od 19.00 hod.
24. 6.
500 let od založení chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Mostě,
Most, od 12.45 hod.
24. 6.
Osecký festiválek historické hudby a koňská show – Osek, od 14.00 hod.
8. 7.
Poslední indiánské války – GERONIMO – Březno u Chomutova,
od 10.00 hod.
29. 7.
The Most Show – Autodrom Most, od 9.00 hod.
31. 7.
04.08. – Příměstský tábor – Lom, Městská knihovna
3. 8.
zájezd ZOO + DINO PARK Plzeň – Lom, Městská knihovna
11. 8.
Hudební festival – Hipodrom Most
18.–19. 8. Pohádkové safari – ZOOPARK Chomutov, od 18.00 hod.
19.–20. 8. Osecká pou – Osek
26. 8.
Velká mostecká steeplechase – Hipodrom Most
26. 8.
Hradozámecká noc – Zámek Červený hrádek Jirkov, od 21.00 hod.
14. 9.
výstava Magie dřeva na zámku Duchcov – Zámek Duchcov,
od 10.00 hod.

5 voda na splachování WC
6 voda na zálivku

33

44

1 jímání šedé vody
2 čištění šedé vody
3 akumulace přečištěné šedé
vody
4 řídící jednotka – přepínání zdrojů

9

9

5
6
7
8
9

voda na splachování WC
voda na zálivku
zachytávání srážkové vody
ﬁltrace srážkové vody
akumulace srážkové vody

Hledáme správce hřbitova
Město Lom přijme na částečný
pracovní úvazek zaměstnance na pozici správce hřbitova. K dispozici je
bydlení ve služebním domku přímo
v areálu hřbitova (na snímku). Platové
podmínky se řídí příslušnými mzdovými předpisy, ostatní výhody plynoucí z pracovního poměru kolektivní
smlouvou. Nástup možný ihned. Své
nabídky prosím zasílejte písemně na
email podatelna@mesto-lom.cz, doručte osobně na podatelnu MěÚ, nebo
zavolejte na telefon č. 476 769 860.
Veškeré další podrobnosti budou sděleny při ústním pohovoru.

Inzerce
n Pronajmu byt 1+1 po rekonstrukci,
částečně zařízený. Pro bližší info. volejte tel. č. 770 772 370.

n Prodám DR byt 2+kk v Loučné,
Libkovická 184. Tel. 777 310 503.
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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
Chov včel – k čemu? Když položíte tuto otázku některému starému včelaři, může se stát, že nechápavě odpoví:
„Včely? Mám je proto, že se mi včelaření líbí.“ Tento názor je jistě dostatečným důvodem pro chov včel, avšak
vnitřní uspokojení, které mnozí včelaři
pociťují při práci se svými bzučícími
přáteli pramení také z toho, že chápou
velký význam včel pro celou přírodu.
Ne nadarmo byla včela v dřívějších
dobách symbolem pro zasvěcené, pro
kněze, učitele, krále. Platily vždy za posvátné zvíře a všechny jejich produkty
byly vysoce ceněny. I dnes tento sympatický hmyz fascinuje mnoho lidí, a
to nejen proto, že žije mírumilovně po
tisících ve spořádané sociální struktuře, ale protože žije, aniž by loupil
nebo dokonce zabíjel. Včelařství je jeden z oborů lidské činnosti, který svým
způsobem nenarušuje a nezhoršuje životní prostředí. Člověk z přírody dostává produkty, aniž by přírodě cokoliv
bral. Včela a její význam pro krajinné
prostředí je nediskutovatelná. Vymizení
včelstev by se dokonce považovalo za
jednu z největších ekologických katastrof právě z důvodu schopnosti včel
opylovat rostliny a tak uchovat rozmanitost zeleně pro další generace.
Spolek Krušnohorských Včelařů,
který vznikl v Lomu v roce 2016 je pokračováním dlouholeté záslužné práce
lomských včelařů. Jeho tajemník, letitý a známý lomský včelař pan Petr
Táborský nám přiblížil práci spolku
a jeho cíle pro ochranu včelstev, přírody a krajiny.

„Spolek Krušnohorských Včelařů
byl zaregistrován dne 19. července 2016
u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
Již před jeho založením jsme se jako příznivci včel a přírody pravidelně scházeli
ve Včelařském centru v Lomu, v ulici
Československé armády. Pod názvem
Klub včelařů probíhalo jednou v měsíci

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.

setkání s přáteli. Při setkání bylo vždy
zvoleno jedno téma, na které se soustředily přednášky a diskuse. Protože jako
nezávazný klub jsme neměli právo žádat
od státu a institucí vysvětlení k některé
včelařské problematice a k ochraně přírody, rozhodli jsme se založit řádný spolek. Hlavní cíle spolku představené ve

stanovách si dávají za úkol ochranu
včely a krajiny, v níž včela žije. Například z krajiny mizí medonosné stromy,
při jejich kácení na palivo se obcházejí
zákony a děje se tak ve všech obcích
a městech. Zároveň také chceme vzdělávat v tomto směru své členy a laickou
veřejnost. Hlavním motivem pro založení spolku byl nesouhlas se současnou
raženou linií Českého svazu včelařů,
která představuje převčelení krajiny
(pozn. zvýšení hustoty včelstev v krajině) a jako následek všechny problémy,
se kterými se včelařství musí potýkat,
jako je hladovění včelstev, zhoršené
vztahy mezi včelaři, snadnější přenos

Členové Krušnohorského spolku včelařů

nemocí apod. Chceme také bojovat za
dobré jméno českého medu. Připravujeme garanční program, který bude zaručovat kvalitu medu našich členů. Jako
spolek se zabýváme připomínkami k zákonům a vyhláškám, které zasahují do
ochrany přírody a tím i do oboru včelařství. V současné době má spolek
24 registrovaných členů a dalších 25 registrovaných příznivců, kteří se účastní
akcí spolku. Z Lomáků jsou to mimo mě
např. pánové Emingerovi, pan Rudolf
Hruška, pan Pavel Růta, pan Václav Mazanec. Spolek vydává měsíční elektronický zpravodaj Včelařské noviny, které
se zabývají včelařskou problematikou,
prostřednictvím jich si členové a příznivci vyměňují své názory a zkušenosti,
upozorňujeme na aktuální problémy
např. ohledně zdraví včel, upozorňujeme na kurzy a školení. K jejich odběru je přihlášeno dalších 54 příznivců.
Od letošního roku jsme zřídili stránky
spolku na adrese www.skvapis.cz.
Spolupracujeme také s Okresní agrární
komorou Most. Podrobnější informace
o našem spolku a naší činnosti najdou
občané na vývěsce naproti lomskému
kostelu. Věřím, že jako spolek budeme
fungovat dostatečně dlouho abychom
přispěli k rozvoji silných a zdravých
včelstev a ke zdravé krajině, které máme
všichni tak rádi.“
A nám nezbývá než držet nejen lomským včelařům a jejich spolku palce,
aby dosáhli svých cílů v této krásné, záslužné a tradiční činnosti. Rádi budeme
naše občany o dalších akcích a úspěších
spolku informovat.

Radek Pavelka – když je rybařina mimo koníčku i životním stylem…
Radek Pavelka (roč. 1999) bydlí
v Lomu od roku 2003, je studentem
3. ročníku gymnázia TGM v Litvínově
a jeho velkou vášní je sportovní rybaření, konkrétně kaprařský styl. Sportovní
rybaření je zajímavá rybářská filozofie,
kdy se rybář snaží splynout s přírodou
u vody a životní styl, který je výsadou
hlavně mladší generace. Je to fenomén
rybaření „chyť a pusť“, který vznikl
v 70. letech minulého století v Anglii.
S Radkem jsme si příjemně popovídali
o jeho krásném koníčku, vztahu k přírodě a také o jeho plánech do budoucna.
Radku, jak se stalo, že jste se již od
útlého věku začal věnovat svému koníčku – rybaření?
K rybaření jsem se dostal tradičně
jako mnoho lidí přes svého otce. Už od
chvíle, kdy jsem poprvé vzal do ruky rybářský prut jsem věděl, že mě tento koníček bude maximálně naplňovat. Samozřejmě, že jsem skoro jako každý
začal nejprve s chytáním malých rybek
a až postupem času jsem se pomalu dostával k těm větším. Když jsem byl malý
kluk, tak jsem zkoušel také chytat mořské rybky v Chorvatsku. Už tehdy jsem
chyceným rybkám daroval život …
Sportovní rybaření je dnes velmi
oblíbené hlavně u mladé generace.
Přibližte nám, co to vlastně sportovní
rybaření je a co obnáší věnovat se tomuto koníčku?

O sportovním rybaření se snad
už ani nedá říci, že se jedná o koníček. Jde spíše o životní styl. Hlavní
podstatou je však jedno jednoduché
heslo „CHYŤ A PUSŤ“. Jde o to nebrat rybu jako pouhý kus masa, ale
jako rovnocenného soupeře, kterému
poté co jej přemůžeme a ulovíme následně darujeme život. Jde vlastně
o férovost a úctu ke krásnému živému
tvoru. Já osobně se věnuji především
kaprařině, tedy cílenému lovu velkých
– trofejních kaprů. Tato metoda lovu
mě naprosto uchvátila a jsem přesvědčen, že se jednou pro vždy stala součástí mého života. A co obnáší věnovat se takovému koníčku? Odpověď
je jednoduchá. Především hodně času,
protože čas strávený „kaprařením“
se nedá počítat na hodiny, ale na dny
a v některých případech dokonce na
celé týdny. Na druhou stranu ale musím prozradit, že tento koníček je náročný nejen na čas, ale především je
velmi náročný na finance. Není jen
samozřejmostí, ale je nutností vlastnit odpovídající výbavu, která mi pomáhá k ulovení těch největších ryb.
Finančně mi přispívají rodiče, ale i já
se snažím a chodím na brigády k panu
Jordánu Karagavrilidisovi na lomskou
Bombu a tady si vše odpracuji vlastníma rukama. A jak mi říkají rodiče,
alespoň poznám, jaké to je se takto
živit. Ale vlastně tuto brigádu dělám
rád, neboť jsem u vody a ryb… Při sa-
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motném lovu pak kladu velký důraz
na správnou a bezpečnou péči o uloveného kapra. Rybu nepokládám na
holou zem, ale do velké podložky,
ve které se nemůže zranit. V případě,
že ryba má na těle poranění z předešlých ulovení jinými rybáři, tak ránu
vydesinfikuji pro snadnější zahojení.
Vím, že pro většinu lidí to může znít
nesmyslně, ale ano, opravdu to takto
patří k tomuto způsobu lovu a každý
slušný kaprař dělá to samé, aby se
s onou rybou mohl v budoucnu opět
setkat. Co ale skutečně nenávidím je

pytlačení. Kolikrát žasnu nad tím, jak
se někteří tzv. chytráci pytláci chlubí
na sociálních sítích svými ukradenými
„úlovky“.
Kam jezdíte rybařit a jaké jsou
trofeje, kterých si nejvíce považujete?
Ve většině případů rybařím zde na
Mostecku, kde se nachází mnoho krásných rybářských revírů. Každý rok pak
společně se svým otcem vyrážíme na
týdenní rybářskou dovolenou na jeden krásný rybník v Jižních Čechách,
kde se nám podařilo mnoho krásných

Radek Pavelka se svým úlovkem, kterému daruje život

úlovků. Mezi mé největší úlovky u nás
na severu patří tři kapři přesahující magickou hranici 20 kg. Dalšími úlovky,
kterých si velmi cením jsou dva kapři
s hmotností mezi 18–19 kg právě
z onoho zmiňovaného revíru v Jižních
Čechách. Kromě kaprů se mi podařilo
ulovit i několik krásných amurů, největší z nich vážil 15 kg.
A jaké jsou vaše plány do budoucna nejen ve vaší zálibě, ale také
v životě?
Jak už jsem zmínil, s rybařením nikdy nehodlám skončit, nedokážu si
už dnes bez něj svůj život představit.
V současnosti ještě nevím, jakým směrem se budu orientovat po dokončení
gymnázia. Rozhodně by se mi ale líbilo
studovat nějaký obor, který by byl alespoň trochu spojen s rybami, např. obor
rybníkářství a podobně. Mým velkým
snem je pak vlastnit rybářskou prodejnu, zaměřenou především na kaprařinu zde u nás na Mostecku.
Jeden ze zakladatelů moderní
kaprařiny Chris Yates ve své knize
„Jak na ryby“ použil úryvek básně
Rybářova píseň: „S hedvábným
vlascem a jemným háčkem bloumám po myriádách vln a nacházím
– svobodu“. A tak ti Radku přejeme
abys tu svobodu našel, předal ji dál
a splnily se ti v životě všechny sny.
Děkujeme za rozhovor.
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