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věřím
Věřím, že lidé budou slušněj-
ší. Věřím, že z lidí vymizí závist. 
Věřím, že Paka bude čistější. To 
jsem ale naivka, že? Minimálně 
to třetí přání je ale reálné. Na 
jeho splnění se může podílet 
každý, kdo žije v našem městě. 
Stačí, když děti začnou vyhazo-
vat obaly do košů, jak je tomu 
učí jejich rodiče. Veřejné parky a 
sportoviště po návštěvách -nác-
tiletých tak již nebudou vypadat 
jako smetiště. Věřím, že mladí si 
začnou vážit pěkného prostředí, 
pokud v něm budou vyrůstat. 
Věřím, že pejskaři budou sbírat 
výkaly po svých mazlíčcích, ne-
boť si uvědomí, že vzít si na pro-
cházku igelitový sáček se vyplatí 
více než platit za pejska popla-
tek. Věřím, že se děti na sídlišti i 
jinde ve městě budou moci bez-
starostně prohánět po zatrav-
něných plochách a lidé budou 
moci bez úhony usednout na 
piknikové deky. A věřím, že po-
kud lidé najdou cestu do sběr-
ného dvora, ubude nepořádku 
kolem kontejnerů a popelnic.

Tak tomu já věřím…
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kdo jsem
Nejoblíbenější televize?

Plazmovka.
Kde bys žila, kdyby Nová Paka

byla zrušena?
Ve Staré.

Kdy jsi začala s muži?
Nikdy, já stále žiju s Maskou.

Které povolání nejvíce oceňuješ?
A proč? 

Lékaře. A proč, to si nechám pro sebe. 
Kolik bys chtěla mít dětí?

Dvě, ale zatím mám jen Masku.
Co je nejdůležitější pro dítě?

Rodinné prostředí a správná výchova.
Jaká vlastnost ti nejvíc vadí

na ostatních?
Přetvářka.

Čeho si nejvíce vážíš na svých 
přátelích? 

Upřímnosti.
Jaké je tvé oblíbené zvíře?

Kačenka.
A proč?

To je přece jasný.
Kde bude Česká republika

v roce 2100?
V p……

Tvůj oblíbený sport?
Tenis.

Tvoje jiná oblíbená
zájmová činnost?
Partička a Maska.

Tvoje oblíbená animovaná
postavička?

Krtek.

Provozovnu máš na sídlišti. Jak jsi spo-
kojena s jeho podobou?
Sídliště jsou obecně hrozná v každém 
městě, nechtěla bych tam bydlet. Ale pokud 
by nebylo zbytí, vybrala bych si určitě to 
packé. Ve srovnání s jinými městy mi přijde 
hodně zelené, a hlavně to tam žije. Myslím 
tím, že dětská hřiště a sportoviště jsou do-
cela využívána. Parkování aut má svůj řád, 
zpomalovací pásy plní svůj účel (klidně bych 
ještě nějaký v Achátové ulici brala) a síť no-
vých chodníčků dala sídlišti upravenější ráz. 
Zkrátka změny, které se na sídlišti v posled-
ních letech uskutečnily, podle mě zlepšily 
kvalitu bydlení pro všechny jeho obyvatele. 

Někteří lidé si ale stěžují na hluk z dět-
ských hřišť a sportovišť, prý i retardéry 
zvyšují hluk?
To nedokážu posoudit. Já jsem tu jen 
v rámci pracovní doby. Ale také by se mi 
nelíbilo, kdyby mi pod okny řvali puberťáci 
dlouho do noci. Ale snad existuje něco jako 
noční klid. A ve dne to snad nevadí, většina 
lidí je v práci či jinak aktivní. S retardéry je to 
složité, ale svůj hlavní úkol, kterým je zpo-
malení dopravního provozu v obytné zóně, 
plní dobře. 

Údržba tolika hřišť je velmi náročná 

a nákladná, nepřijde ti to jako plýtvání 
veřejnými prostředky? 
Ne, vůbec ne. Kdyby bylo hřišť méně, děti 
by si je vytvářely v prostředí sídliště samy 
na úkor veřejných prostranství. A vandalové, 
ti jsou a budou. Ale já věřím, že tím, jak 
společnost postupně dospívá a spěje 
k lepšímu, se jejich počet postupně zmenší.  

Ty jsi ale nezdolná optimistka. Patrně 
věříš v mladou generaci? 
No jasně. Mladí lidé jsou dnes mnohem 
otevřenější a upřímnější. Jsou daleko dříve 
samostatnější a mají větší příležitosti,
kterých mnozí využívají, což je super. 
No, nějací nepřizpůsobiví jedinci se mezi 
nimi taky najdou, ale to jsou spíše výjimky.  
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Kačenku známe již více než třináct 
let. Je to správná „koko“ podob-
ně jako všechny od nás z partič-
ky. Dochází vcelku pravidelně na 
téměř všechny naše „kokoslety“, 
protože ví, že když se nedosta-
ví, tak ji zdrbneme – ostatně jako 
každou jinou členku. Nejvíce si na 
ní ceníme toho, že za každé okol-
nosti zůstává svá, a nenechá se 
ovlivnit davem. Říká věci na rovi-
nu a bez obalu. A právě pro tyto 
vlastnosti volte Kačku! 

(Tedy pokud ustojíte upřímnost.)
Holky z partičky


