HORY MÁM RÁD
KLASIKA NA VODĚ
NA TO SE KOUKNU
žádný učený z nebe nespadl

Bezpečnost

Václav
Řeháček

Poprvé jsem zahlédl svět v porodnici
v Hořicích 20. dubna 1968. Většinu svého
života jsem strávil ve Vrchovině a Podskalí,
takže se dá říci i v Novopackém údolí. Z čehož vyplývá, proč se zajímám o věci veřejné
v našem městečku. Výjimkou byl pobyt na
vojně v Olomouci. Základku jsem navštěvoval, ještě když nebyla škola na sídlišti ani
projektovaná, a tak jsem chodil do budovy
gymnázia. V Nové Pace jsem vystudoval
i střední školu pro ZPA, kde jsem po vojně
i krátce pracoval. Velkou změnou pro mne
byla sametová revoluce a uvědomění si,
že pokud se o sebe nezačnu starat sám,
tak budu pořád všechny problémy házet na
lidi kolem sebe a nic se samo nevyřeší. Nějakou dobu jsem střídal zaměstnání a hledal
své možnosti. V roce 1994 jsem založil autoškolu a ta je hlavním předmětem zájmu dodnes. Abych byl v oboru co nejlépe orientován, dodělal jsem si dopravní školu v Liberci.
V roce 2000 jsem se oženil se svojí manželkou Dášou, a protože se nám v letech
2001 a 2002 narodili Kuba a Anežka, začal
jsem se zabývat i věcmi veřejnými, protože mi opravdu není jedno, v jakém prostředí vyrůstají. Vlastně si nyní při psaní těchto
řádků uvědomuji, co už dávno řekl myslím
Remarque:“Jen život pro druhého má smysl.“ Takže kromě práce trénuji malé kluky ve
fotbale, kde od letoška pracuji i ve výboru.
Sám si ještě fotbal rád zahraji. Pro školy
s paní učitelkou Matoulkovou pořádáme dopravní výchovu, kde učíme hlavně děti ve 4.
třídě, jak se na kole správně chovat na silnici.

NA ZAHŘÁTÍ

kdo jsem
Nejoblíbenější televize?

Bořiči mýtů.

Kde bys žil, kdyby Nová Paka byla zrušena?

V podobné krajině, jako je na Novopacku,
jen bych ji doplnil nějakou vodní plochou,
třeba jako na Orlíku.
Jak tě vnímá tvoje okolí, dle tvého
názoru?

Netuším.

Nejkrásnější z packých hřbitovů
je který?

Tato místa ještě nevyhledávám.
Které nemoci se bojíš?

Rakoviny.

Které povolání nejvíce oceňuješ?
A proč?

Oceňuji každé povolání, neboť všechna
jsou potřebná.
Kolik bys chtěl mít dětí a vnuků?

Dvě děti mi stačí, počet vnuků
nechám na nich.
Co je nejdůležitější pro dítě?

Zdraví a dobré rodinné prostředí.

Jaká vlastnost ti nejvíc vadí na ostatních?

Arogance.

Čeho si nejvíce vážíš na svých přátelích?

Toho, že jsou.

Máš nebo chceš mít nějaké zvíře?

Nejsem farmářský ani chovatelský typ,
ale dětem je nazakazuji.
Tvůj nejoblíbenější český film?

TRÉNOVAT DOBROU
PARTU JE ODMĚNA

Líbí se mi české hrané pohádky,
nejvíce Pyšná princezna.
Jaké máš nejradši jídlo?

Všechna, ve kterých je maso.

Umíš poskytnout první pomoc?

Ano.

Kde bude Česká republika v roce 2100?

ODPOČINEK

V ráji nebo v poušti.
Jaké máš zlozvyky?

Nedochvilnost.

V čem můžeš být jiným lidem vzorem?

Nemůžu si vzpomenout.
Fotbal.

Tvá jiná oblíbená zájmová činnost?

Lyžování a vodáctví.
Tvé oblíbené zvíře? Proč?

Psi.

Tvá oblíbená rostlina?

Máta (v mojitu).
Tvůj oblíbený komiksový hrdina?

Malý Bůh (z ABC).

Oblíbený televizní seriál?

V současnosti Lovci lidí.
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Tvůj oblíbený sport?

Jak hodnotíš stav silnic a chodníků
ve srovnání s jinými městy?
Protože na nich trávím příliš času
a u každé díry mě píchne u srdce,
tak si jistě představíte, že v tomto ohledu Paka trochu zaspala. Proto budu
podporovat hlavně tu část volebního
programu, která řeší tento problém.
Jízda po Jičíně či Bělohradě je procházka růžovou zahradou. Zato Lomnice je
na tom výrazně hůře.
Jak nová generace zvládá nástrahy
intenzivnějšího dopravního provozu?
Co jejich technická zdatnost?
Po motorické stránce je na současné
generaci znát věk počítačů a menší
pohybová koordinace, ale teorii zvládají
velmi dobře.
Máš ještě čas na sport, jakému sportu se věnují tvé děti?
Mám, ale málo. Baví mě nohejbal, lyže
a fotbal za starou gardu. Jakub je sportovně zanícenější. Závodně hraje fotbal,
baví ho break dance. Soutěží v mladých
hasičích. Často si zahraje nohejbal, rád
lyžuje a rybaří. Anežka je spíše umělecky zaměřená, ale přesto aktivně sportuje. Velmi ráda lyžuje a tančí.

