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kdo jsem
Kde bys žila, kdyby byla Nová Paka „zrušena“?

Někde jinde v naší republice, hlavně však se svojí
rodinou.
Jak tě vnímá tvoje okolí, dle tvého názoru?

Těžko odpovědět, většinou jsou snad „ohlasy“ kladné.
Ať to raději posoudí jiní…
Kolik bys chtěla mít dětí a vnuků?

S dětmi už mám nejspíše splněno, i když jak se říká:
„Nikdy neříkej nikdy“.
A vnoučat?

Čtyři až šest by se mi líbilo.
Co je nejdůležitější pro dítě?

Pominu-li genetický vklad, který každý z nás zdědil po
předcích a s kterým prostě nic nezmůžeme, pak zcela
jistě milující, ale zároveň i „zdravě přísný“ rodič.
Které nemoci se bojíš?

Té, kterou nelze vyléčit.

Kdy a jak by měl člověk umřít?

Dříve jsem říkala, že ve spánku, v požehnaném
věku. Když se s časovým odstupem trochu zamyslím,
tak by ale odpověď mohla také znít, že ve věku 85 let,
za řídítky motocyklu, když nevybere zatáčku.
Umíš poskytnout první pomoc?

Ano, to bych měla umět.
Koho nesnášíš?

Určitě extremisty.
Jakou máš nejoblíbenější televizi?

V poslední době – vzhledem k hlučnosti našich drahých
ratolestí – mám nejraději televizi, která je vypnutá…
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narodila jsem se v Chlumci nad Cidlinou
první den ve školce
poprvé s raketou v ruce na tenise
listopad 1989
získání řidičského průkazu
první setkání s budoucím manželem Petrem
ukončení a promoce na VŠ
nastoupila jsem jako lékařka na dětské
oddělení nemocnice v Jičíně
svatba s Petrem K.
narození syna Matěje
narození syna Štěpána
atestace v oboru dětské lékařství

Tvůj nejoblíbenější český film?

Napadají mne teď „Pelíšky“, „Světáci“, „Hlídač č. 47“
a další…
A nejoblíbenější zahraniční film?

„Forrest Gump“ mne napadl jako první, je jich ale více.
Ze zahraniční produkce mám z posledních let celkem
pod kůží seriály pro děti, například „Ovečka Shaun“ mi
přijde místy „dost dobrá“ .
Jakou jsi měla v dětství oblíbenou knížku?

Bavila mě spíše „četba pro kluky“: foglarovky
a verneovky.
Za co nejvíce utrácíš?

No konečně pořádná otázka!!! Manžel je přesvědčen,
že za boty a jiné „zbytečnosti hadříkovitého původu“,
ale to není vůbec pravda!!! Boty a oblečení si kupuju
VÝHRADNĚ, když otevřu skříň… a zase „nemám co na
sebe“ .

