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co mám nejradši
v Nové Pace?

No, na takovou otázku není lehké 
odpovědět. Od útlého dětství bydlím 
v Nové Pace. Když jsem studoval 
vysokou školu v Brně, poznal jsem 
i jiný způsob žití, jenže to byl sladký 
studentský život. Po škole mě osud 
zavál za prací do Prahy. První dva 
roky mi to tam nevadilo, byl jsem 
mlád a navíc jsem snad každý víkend 
jezdil domů do Nové Paky. Třetí rok 
už jsem se v Praze cítil nesvůj a ve 
čtvrtém již vážně pomýšlel na návrat, 
což se mi záhy podařilo. Od té doby 
stále bydlím v Nové Pace a jsem zde 
spokojený. Ale abych se vrátil k zpát-
ky k původní otázce, na Nové Pace 
mám rád téměř vše, je zde dob-
ré místo pro bydlení, rodinu, sport, 
pěkné kopcovité okolí, a abych ne-
zapomněl, žije zde velká většina 
mých dobrých kamarádů a lidé jsou 
vícekrát důležitější než všechny ma-
teriální statky.
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kdo jsem
Nejoblíbenější televize?
ČT24.
Kde bys žil, kdyby Nová Paka byla zrušena?
Nevím, až bude, tak budu řešit.
Jak tě vnímá tvoje okolí, dle tvého názoru?
Jako aktivního blázna.
Které povolání nejvíce oceňuješ? A proč? 
Všechna povolání, když se dělají poctivě.

Kolik bys chtěl mít dětí a vnuků?
Dvě až tři a na počtu vnuků nezáleží.
Co je nejdůležitější pro dítě?
Láska a péče rodičů.
Jaká vlastnost ti nejvíc vadí na ostatních?
Závist a pokrytectví.
Čeho si nejvíce vážíš na svých přátelích?
Ochoty pomoci v jakékoli situaci.
Tvůj nejoblíbenější český film?
Železný dědek – film o parních mašinkách.

Umíš poskytnout první pomoc? Ano.
Jaké máš zlozvyky?
Občas si zajdu na pivo a vyčistím si hlavu.
V čem můžeš být jiným lidem vzorem? 
Morálem, když člověk něco opravdu chce, tak toho dosáhne.
Tvůj oblíbený sport?
Závodní chůze.
Tvá jiná oblíbená zájmová činnost?
Provoz a opravy parních strojů a parních lokomotiv. 
Hra na různé hudební nástroje.

NABRAT. PŘENÉST.

PŘILOŽIT.
TOPIT BY MI UŽ ŠLO. 

NA FÍRU MUSÍM JEŠTĚ UDĚLAT 
ZKOUŠKY. JE ROZTOPENO, MŮŽEME VYRAZIT.

Vaše povolání je bezpečnostní manažer. Co si pod tím mám 
představit?
Jsem zaměstnán ve společnosti Devro (dříve Cutisin) v Jilemnici 
Hrabačově a jsem vedoucím bezpečnostního oddělení. Moje pra-
covní náplň je zajišťovat bezpečnostní kulturu. Mám v kompetenci 
jak fyzickou bezpečnost (vstupní recepce, ostraha závodu a vrátni-
ce), tak bezpečnost informací (např. zamezení úniku citlivých dat). 
Dále mám na starosti kamerový systém a EPS (elektrická požární 
signalizace). 

To pracujete i v oblasti IT? 
Ano, bezpečnost informací se převážně týká počítačových infor-
mačních systémů.

Co děláte ve volném čase?
V poslední době mám ohromného koně a tím jsou parní lokomotivy 
a plním si tak jeden ze svých dětských snů. Mám to štěstí, že jsem 
v Klubu přátel železnic Českého ráje v Turnově, kde je provozována 
parní lokomotiva 310.0134.
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Naše babička, jak jí familiárně říkáme, je z roku 1913. Loni v říjnu jsme v Turnově měli 
velké oslavy 100 let od její výroby a letos v červnu jsme s ní byli až na Moravě v Litovli,        
kde byly oslavy 100 let tamních lokálních železničních tratí, na kterých babička po vyro-
bení začala svoji železniční historii. Je neuvěřitelné, jak věc vyrobená před více než 100 
lety dokáže 100% plnit svoje původní určení. To už bohužel o většině věcí ze současné 
doby říci nemůžeme a v tomto také vidím tu krásu. Dále je také potřeba ukázat dalším 
mladším generacím lidí funkční staré stroje a věci, neboť většina principů zůstává platná 
dodnes, pouze v jiné formě, a je dobré vědět, čím se naši předci zasloužili o náš relativně 
jednoduchý a spokojený život. Ale to jsem již trošku odbočil od tématu.

To musí být nikdy nekončící práce? 
To máte pravdu, buď se jezdí nebo opravuje a obojí je fyzicky náročné, neboť už neexistují 
zařízení související s parním provozem, a většina činností se tudíž musí provádět ručně.

Kdy budete přikládat pod kotel v Nové Pace?
Naposledy jsem zde topil v červnu na slavnostech slunovratu, kdy se jezdilo z Nové Paky 
do Lázní Bělohradu, a 7. prosince  budu topit při mikulášských jízdách z Nové Paky          
do Lomnice nad Popelkou.


