RODINNÉ FOTO NA HORÁCH
MOJE MILÁ ŽENA DANIELA

NEJOBLÍBENĚJŠÍ ZVÍŘE KARAVANY
OTUŽILCŮ JE POCHOPITELNĚ VELBLOUD

moje hesla
Čest práci! Světu mír! Nebát se a nekrást! Myslím to upřímně…
Co je to vlastně heslo? Je to jakýsi pokus zachytit všeobecnou pravdu do
krátkého spojení několika málo slov a
tuto zkratku myšlenek v podobě hesla
používat jako dogma, jako příkaz pro
chování druhých lidí.
Když slyšíme nějaké heslo, a priori
k němu přistupujeme s posměchem,
nedůvěrou. A to aniž bychom se zamýšleli nad jeho obsahem. Spíše nás
zajímá, kdo to heslo hlásá. A zda jeho
slova nejsou v rozporu s jeho činy. Plané moralizování druhých většinou nikam
nevede. Zásady pro život a pravidla chování si každý musí najít sám. Jen ten,
koho si vážíme, nás svým chováním a
radami může pozitivně ovlivnit, být nám
příkladem. Hesla na billboardech tohle
nedokážou, většinou nám proto jsou pro
smích, přinejlepším nám jsou lhostejná.
Přes to všechno se pokusím napsat několik svých oblíbených hesel, která mě
svým obsahem oslovují. Na billboardy je
ale psát určitě nehodlám.
vylezem a můžem!

S nadějí hledět do budoucnosti. Heslo
Karavany otužilců Nová Paka lze volně
přeložit také známějším: Co tě nezabije,
to tě posílí. Je důležité uchovat si životní
optimismus a i v těžších chvílích s nadějí
hledět do budoucnosti.

S DCEROU ELIŠKOU
NA LODI

Budoucnost

VáclavPačesný

budoucností Nové
Paky jsou naše děti

VáclavPačesný

co se řekne, to platí

Nejen král v pohádkách, ale každý
z nás by měl dodržet slovo, které dal.
Samozřejmě to vyžaduje vždy se nejprve dobře rozmyslet, než něco slíbím.
každý ať si zamete před svým vlastním prahem

Toto heslo má dva rozměry. Jednak
platí staré: Kdo jsi bez viny, hoď kamenem. A za druhé tím, že člověk začne sám u sebe, může reálně ovlivnit
mnohem více, než když jen kritizuje
chyby druhých. V neposlední řadě si
tím člověk většinou udrží lepší náladu,
než když se pitvá v chybách druhých.

SYN JONÁŠ – TAKHLE NĚJAK BUDE
VYPADAT, AŽ ZESTÁRNE

Tohle heslo jsem si tak trochu vymyslel
sám. Určitě tím nemyslím, že bychom
měli vždy být proti všem. Volně bych
toto heslo přeložil jako: Používej vlastní hlavu a neměj strach z věcí, které se
zrovna nenosí.

DCERA ELIŠKA VE VLČÍ
ROKLI V ADRŠPACHU

nebát se plavat proti proudu

Několik dalších moudrých hesel a rad
do života najdete na zdech novopackého muzea, až půjdete kolem, možná že vás budou inspirovat.

DCERA ELIŠKA SBÍRÁ MUŠLE

Bez práce nejsou koláče. Nejprve
práce, až potom zábava. Štěstí přeje
připraveným. Pokud člověk dělá něco
smysluplného a z výsledku té činnosti má radost, je v životě spokojenější
a také samostatnější a pro ostatní užitečnější. Do určité míry je lhostejné,
zda se jedná o placené zaměstnání,
o koníček, či o práci na vlastní zahrádce.

Kde bys žil, kdyby Nová Paka byla zrušena?

V Hradci Králové. Už nyní žiji napůl mezi
Hradcem Králové a Novou Pakou. V Hradci Králové mám ženu a děti. V Nové Pace
mám rodiče, kamarády; mám ji moc rád.
Až budeme starší a děti vyrostou, chtěli
bychom se se ženou odstěhovat do hor,
nejspíše do Krkonoš.
Jak tě vnímá tvoje okolí, dle tvého názoru?

Asi trochu jako remcala a podivína,
ale snad ne moc velkého.

Které povolání nejvíce oceňuješ? A proč?

Oceňuji každého, kdo své povolání dělá
nejen jako profík, ale také oddaně
a s pokorou. Vážím si hlavně těch,
kteří za nás všechny dělají nevděčnou
černou práci, ať už to jsou uklízečky,
popeláři, pohřební služba, ošetřovatelky
v LDN a mnoho dalších.
Láska, důvěra, trpělivost a dostatek času
s rodiči. Kromě toho v druhé řadě i důslednost, nastavení pravidel a povinností.
To hlavní, čím na děti působíme, je ale
náš vlastní příklad, všechno, co děláme,
jak plníme své vlastní sliby, jak řešíme
spory atd.
Jaká vlastnost ti nejvíc vadí na ostatních?

Závist, pomluvy, lež, vydírání. Také mě
štve, když se na druhé nemůžu spolehnout.
Koho vyloženě nesnášíš?

Nesnáším sám sebe, když se chovám
hloupě. Nesnáším lidi, kteří používají
násilí.
Čeho si nejvíce vážíš na svých přátelích?

Toho, že je mám a že se máme rádi.
Kdy by měl člověk umřít?

Člověk nerozhoduje o svém narození
a myslím, že by neměl rozhodovat ani
o své smrti.
Kde bude Česká republika v roce 2100?

To nikdo z lidí neví a je to tak dobře.
SYN JONÁŠ JAKO DŘEVORUBEC

čest práci

Hory. V zimě i v létě. Se ženou a dětmi
v posledních letech objevujeme rakouské
Alpy. V létě vyrážíme s batohem na zádech. V zimě sjezdujeme i běžkujeme.

Co je nejdůležitější pro dítě?

pravda a láska musí zvítězit
nad lží a nenávistí

Budeme na sebe hodní a budeme se
mít rádi. Miluj bližního svého. Nečiň
druhým to, co nechceš, aby ti oni činili.

kdo jsem
Nejoblíbenější dovolená?

Za co nejvíce utrácíš?

Za hypotéku, za běžný provoz domácnosti, za dovolené… Snažíme se vždy také
něco naspořit.
Jaké máš zlozvyky?

Často jsem zbytečně vzteklý, protivný
a podrážděný. Občas také chodím pozdě,
skáču lidem do řeči a chci stihnout moc
věcí najednou.
V čem můžeš být jiným lidem vzorem?

To se zeptejte mých dětí, až vyrostou.

jak mě vidí jiní
Očima manželky:
Jaký je očima rodiny především on
a jeho kamarádi, kteří se snaží již
popáté uspět v komunálních volbách?
Jedná se o partu kluků, kterým není
cizí práce, sport, ale ani pivo,
ale všichni jsou dobří tátové,
o kterých mnohé děti jen sní. Za vše
lze asi vyzvednout jejich prázdninový
tábor Karavany jen pro tatínky a děti,
který si užívali letos již popáté. Většina
těchto kluků, dnes již pánů ve středních
letech, má ovšem jednu nevýhodu,
každý sedí jednou zadnicí na několika
židlích, z čehož vyplývá nedostatek
času, který se čas od času projeví
domácími nesváry.
Jaký je Václav mýma očima. Občas mě
dokáže pěkně naštvat. Jinak je
na něj spolehnutí a vše do detailu plánuje a promýšlí, ale to s sebou přináší
i nesváry v podobě detailního plánování
rozvrhu dne téměř na minuty. Nespoléhá na pomoc druhých, ale to neznamená, že nepomáhá, jen nerad obtěžuje
a sděluje špatné zprávy a prosby. Na
děti je moc hodný, věnuje jim spoustu
času na hraní, sport, ale i učení.
Volný společný čas se snažíme využít
především společnými turistickými výlety, hraním karet (mariáše), kde mají děti
dobrý vzor nejen v tatínkovi.
Proč kandiduje? Vždy říká, že pokud se
ti něco nelíbí, tak to zkus nejprve sám
změnit a až pak můžeš nadávat.
Očima dcery Elišky (7):
Je hodný, někdy ale až moc přísný,
snaží se nám pomáhat, ale musíme
hodně sportovat, táta nemá rád,
když se dívám na televizi a hraju si
s tabletem.
Očima syna Jonáše (6):
Tatínek je hodný, umí dobře běhat.

