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co mám nejradši
v Nové Pace

V Nové Pace, resp. jejím okolí, 
žiji prakticky celý život. Kvali-
tu života v našem městě pro 
mě určují hlavně lidé. Dob-
rých a zajímavých lidí je tady 
hodně. Mimo to je Nová Paka 
sídlem spousty firem a nabízí 
tak (v porovnání s jinými regi-
ony) poměrně dobré pracovní 
příležitosti. V neposlední řadě 
velmi oceňuji vznik volnoča-
sových aktivit pro děti. Ať to 
je již tolik diskutovaný bazén, 
víceúčelová hřiště, sportovní 
oddíly, nebo jen nové „fit sta-
noviště“. Pamatuji si, že v dět-
ství jsme za vším museli vyjíž-
dět do měst a obcí v našem 
okolí. To se v poslední době 
zásadně mění a to je dobře…S
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kdo jsem
Nejoblíbenější televize?

ČT.
Nejoblíbenější rozhlas?

Rock rádio.
Kde bys žil, kdyby Nová Paka byla 

zrušena?
Na vesnici.

Jak tě vnímá tvoje okolí, dle tvého 
názoru?

Pozitivně.
Nejkrásnější z packých hřbitovů je 

který? 
Hřbitov je hřbitov…

Kdy jsi začal s děvčaty?
Na základní škole.

Které nemoci se bojíš?
Neřeším.

Které povolání nejvíce oceňuješ?
A proč?

 Lékař. Velmi obtížné a komplikované a 
nejen pro to, že je to práce s lidmi.

Kolik bys chtěl mít dětí a vnuků?
Děti mám dvě. Počet vnuků bude záležet 

na nich…
Co je nejdůležitější pro dítě?

Rodinné zázemí.
Jaká vlastnost ti nejvíc vadí na ostat-

ních?
Pokrytectví.

Čeho si nejvíce vážíš 
na svých přátelích? 

Upřímnosti.
Máš nebo chceš mít nějaké zvíře?

Ne.
Tvůj nejoblíbenější český film?

Marečku, podejte mi pero.
Koho vyloženě nesnášíš?

Zlého hlupáka.
Umíš poskytnout první pomoc?

Teoreticky.
Kde bude Česká republika v roce 

2100?
Stále na svém místě.

Za co nejvíce utrácíš?
Za děti a věci kolem domu.

Jaké máš zlozvyky?
Prý neposlouchám manželku.

V čem můžeš být jiným lidem vzorem?
Netroufnu si hodnotit.

Tvůj oblíbený sport?
Fotbal, plavání, florbal, tenis, volejbal, 

potápění, …
Tvá jiná oblíbená zájmová činnost?

Podílení se na budování zázemí našeho 
potápěčského klubu na Rumchalpě.
Tvůj oblíbený komiksový hrdina?

Batman.
Oblíbený televizní seriál?

Řím.

Jak jako zaměstnanec hodnotíš přesun firmy ENIKA     
do průmyslové zóny?
Velmi pozitivně. Máme k dispozici moderní, funkční              
a reprezentativní prostory s výbornou dostupností.

Je v oblasti elektroniky již znát oživení?
Část našeho oboru je velmi úzce navázána na stavebnictví. 
A tomu se v poslední době nevedlo úplně nejlépe. Naštěstí 
se nám podařilo rozšířit naše aktivity i v zahraničí a i díky 
tomu jsme takzvanou krizi nijak dramaticky nepocítili. 
Nicméně nyní je znát, že se ekonomika zvedá, a práce 
přibývá. 

Jsi znám jako potápěč z Rumchalpy. Do kolika metrů      
se potopíš bez bomby?
Na nádech jsem byl u nás v lomu v hloubce 10 m.

Máš ještě čas na jiný sport, jakému sportu se věnují 
ostatní rodinní příslušníci?
Manželka hraje aktivně stolní tenis. Starší syn se již třetím 
rokem věnuje judu. No a já si s kamarády rád zaplavu nebo 
zahraji fotbal, florbal, tenis, volejbal…C
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