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co mám nejradši
v Nové Pace

V Nové Pace bydlím ráda. I kdybych mu-
sela, stěhovala bych se odsud jen velmi 
nerada. Mám tu rodinu a přátele, to je pro 
mě základ. 
Líbí se mi, že Nová Paka má výhodnou 
polohu, je to blízko do přírody, do hor. A 
když je potřeba, do většího města se dá 
v pohodě dojet. Myslím, že je tu na dobré 
úrovni školství i infrastruktura. Věci, které 
tady chybí, se postupně v rámci možností 
města řeší. Samozřejmě ke spokojenosti i 
nespokojenosti některých občanů. Je jas-
né, že každý by to či ono dělal jinak, vždy 
se najdou nespokojené ohlasy. Buďme 
optimisté a hledejme na věcech pozitiva…
Například neustále diskutovaná výstavba 
bazénu. Můj názor je takový, že stavba ba-
zénu není zas tak nutná, do Jičína to není 
daleko, lidé v Praze taky musí ujet třeba 
15 km, než k nějakému bazénu dojedou, 
a bazén v Jičíně je pěkný. Nicméně pokud 
byla výstavba bazénu odhlasována v an-
ketě a pokud si ho zde většina lidí přeje, 
proč ne. Bude dostupnější širší veřejnos-
ti, školkám a školám a třeba těm, kteří se 
prostě do Jičína jen tak nedostanou. 
Líbí se mi, že se v Pace něco děje, obno-
vují se veřejná prostranství, dětská hřiště, 
komunikace a další. B
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kdo jsem
Nejoblíbenější televize?
Nestíhám…, a když už ano, usnu.
Kde bys žila, kdyby Nová Paka byla 
zrušena?
Město bláznů nelze zrušit, tak o tom je 
zbytečné uvažovat.
Jak tě vnímá tvoje okolí, dle tvého 
názoru?
Občas prý potřebuji roubík.
Které nemoci se bojíš?
Všech vážných. Nemám ráda obecně 
nemoci nebo když je nemocen 
kdokoliv z mého okolí.
Které povolání nejvíce oceňuješ? A proč?
Lékaře…Jsou to machři a dříči,
bohužel nedocenění. Mnohým lékařům 
vděčím za mnoho.
Kolik bys chtěla mít dětí a vnuků?
Před dávnými časy jsem chtěla 
čtyři děti…Mám dvě a ty mnohdy 
za čtyři vydají . Jsem spokojená.
Co je nejdůležitější pro dítě?
Zdraví, rodina, vzdělání, sport…
Je toho hodně.
Jaká vlastnost ti nejvíc vadí na ostatních?
Lež, přetvářka, hamižnost…
Čeho si nejvíce vážíš na svých přátelích?
Že se se mnou přátelí.
Máš nebo chceš mít nějaké zvíře?
Při našem stylu života by bylo zvíře 
(např. pes) chudák…, neměli bychom 
na něj čas. I když můj syn si ho moc 
přeje. Každý rok pod stromeček…
a jako každý rok pod stromečkem 
není…, máme křečka .
Máš nejoblíbenější český film?
Je jich více, jako první mě napadly 
Bobule…, nevím proč.
Kdy by měl člověk umřít?
Každý to máme nějak napsané.
Umíš poskytnout první pomoc?
Bojím se chvíle, kdy bych musela první 
pomoc poskytnout, ale strach o pacien-
ta by to jistě přemohl.

Bydlíš na Ořechovce. Jak jsi spo-
kojena s lesoparkem Střelnice?
Prvotně jsem ráda, že se zde třeba 
nekácí stromy a nestaví se např. ro-
dinné domy. Bydlet takto blízko lesa, 
přírodě a blízko tolika sportovišť je 
super. Vzhledem k absenci chodníku 
v Gebauerově ulici oceňuji i uprave-
né cesty v lese. Bohužel pár detailů, 
které by šly vychytat lépe, by se taky 
našlo. Například dva střední výstupy 
z lesa jsou přírodní kamenné scho-
dy…Jednak pískovec se již od po-
čátku rozpadá a pro kočárek či kolo 
jsou schody obecně dost nepraktic-
ká věc. Dám podnět na MÚ k doře-
šení…,je to doufám jen detail. 
V souvislosti s regenerací lesoparku 
byla vybudována tři sportovní stano-
viště s mnoha různými cvičebními 
prvky. Jedno je u bývalého altánku 
(nový packý „stonehenge“), jedno 
dole u cukrářských dílen a třetí naho-
ře „u křížku“ (pod sjezdovkou). Obejít 
si je všechny tři a na každém se pro-
táhnout…,to doporučuji všem. Od 
jara sem často chodíme celá rodina 
i několikrát týdně, moc nás to baví. 
Pozorujeme celkem slušnou frek-
venci sportovců, což je dobře. Také 
mám drobné poznatky po několika-
měsíčním provozu…Je třeba doplnit 
odpadkové koše, hodila by se i la-
vička pro odložení věcí či odpočinek. 
Bohužel musím konstatovat i jeden 
velký nedostatek…,který by snad 
šel také lehce napravit, a to je vrs-
tva kamení pod některými cvičišti. 
Na spodním cvičišti u cukrářek jsou 
velké ostré kameny a nácvik překáž-
kového běhu zde nelze označit za 
bezpečný. 
Ve spojení s novými Jírovými sady 

bude tato lokalita pěkným místem 
k procházkám, mohla by se uskuteč-
nit i nějaká kulturní vystoupení.

Střední škola gastronomie a služeb 
spolu s muzeem první sezónu pro-
vozuje literární kavárnu v rouben-
ce. Jaké jsou zkušenosti?
Přes menší porodní bolesti kavárna 
funguje. Provoz byl spuštěn koncem 
roku 2013. Na praxi sem chodí pře-
vážně žáci SŠGS oboru hotelnictví, 
co se týče obsluhy a infocentra. Dále 
sem škola dodává některé své pro-
dukty, zejména cukrářské a pekařské 
výrobky. Ve 2. pololetí školního roku 
2013/2014 zde škola uspořádala 
několik gastronomických přednášek 
(jarní očista organismu, netradiční 
příprava kávy, práce s modelovací– 
cukrářskou hmotou, ukázka studené 
kuchyně – moderní trendy, příprava 
sushi…). 
Dle mého názoru je třeba roubenku a 
infocentrum více zviditelnit. Přestože 
je stále co zlepšovat, myslím, že zá-
měr se daří. Doporučuji toto místo 
navštívit a ochutnat dobrou kávičku a 
něco na zub k tomu.

V Sokole cvičíš malé děti. Jde jim 
to? 
Všechny dnešní děti potřebují sport 
a pohyb bez ohledu na to, zda jim 
to jde, nebo ne. Těší mne, když děti 
ze Sokola odcházejí zpocené a vy-
běhané…Určitě je to lepší varianta, 
než když vstávají od počítače bledé            
a v mimoni. Z dětí nemusí být hned 
nějací závodníci a vrcholoví sportov-
ci…Jde o to, aby se od mala naučily 
zdravému pohybu a aby jim to vydr-
želo do dospělosti. A jestli to dětem 
jde? No samozřejmě že ano, jsou to 
šikulové!
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