
co mám
nejradši

v Nové Pace
V Nové Pace jsem vyrůs-
tal, mám zde kořeny, ro-
dinu, přátele. Po vyučení 
jsem býval často pryč, jezdil                      
jsem na montáže, bydlel jsem                           
v Jablonci nad Nisou, v Praze,                    
v Semilech. Po pár letech jsem 
se do Nové Paky rád vrátil. Je 
odsud kousek do hor, ale i do 
ráje. Na okolní kopečky Zviči-
nu, Kumburk, Bradlec, Tábor 
se vždy rád vydám pěšky, na 
kole nebo v zimě na lyžích. 
Vítám, že se zde upravují bě-
žecké tratě a zmodernizoval 
se lyžařský areál, také se tě-
ším na bazén. Není tady nouze 
ani o kulturní a společenské 
akce, kterých se účastním, 
když mám čas. Jsem patriot, 
chutná mi novopacké pivo a 
líbí se mi v tomto kraji umělců 
a blouznivců.

jak mě vidí jiní
Od roku 1994 podniká v obo-
ru topenářství a vodoinstalace 
spolu s dalšími dvěma kolegy 
ve sdružení fyzických osob. Ve 
volném čase vždy byl a stále je 
aktivní. V roce 1983 stál u zro-S
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du Packé pivní perutě (PPP), 
obdoby dnešních občanských 
sdružení. Členové PPP pořá-
dali diskotéky, hráli trampskou 
fotbalovou ligu, organizovali 
PPP cup – závod dvojic v pití 
piva v packých restauracích, 
jezdili na čundry, vydávali 
vlastní časopis. Po roce 1989 
vytvořili novopackou základnu 
Strany přátel piva (SPP). V le-
tech 1997 až 2011 byl členem 
Lezeckého kroužku Prachov. 
Dnes už po skalách aktivně 
neleze, ale stále se s partou 
našich kamarádů horolezců 
rád sejde při výšlapu do hor, 
na dřevěné brigádě na oddílo-
vé chatě Yetti v Peci pod Sněž-
kou nebo si s nimi zazpívá při 
posezení s kytarou. Je spo-
luzakladatelem občanského 
sdružení Velocipéd klub Nová 
Paka (2005), kde je od začátku 
předsedou. Organizuje spor-
tovní akce jak pro členy klubu, 
tak pro širokou veřejnost. Má 
vztah k přírodě, je sportovně 
založený. V roce 1984 se vydal 
se svým kamarádem Milošem 
Šepsem ze Železné Rudy na 
Sněžku. O čtyři roky později 
společně přešli během šesti 
týdnů republiku z Chebu do 
Michalovců. Ukecal mě, abych 
s ním příští rok cestu na Sněž-
ku po 30 letech zopakovala. 
Na svět a na život se dívá po-
zitivně a s nadhledem, nemá 
rád nedodělanou práci. Je                           
s ním legrace, žádnou nezkazí 
a umí si ji udělat i sám ze sebe. 
Nikdy se nenudí, je akční, stá-
le má nabitý program. Líbí se 
mi jeho nápady, je tvůrčí, má 

umělecké cítění. Rád poslouchá hud-
bu, hlavně rock, punk. Když má náladu, 
pustí si třeba i Dvořáka nebo Vivaldiho. 
Na chalupě se projevuje jako kutil, cho-
vatel i zahrádkář. Když mu život plácne 
nějakou tu ránu, jde dál svou cestou. 
Nevyhledává ani nepodněcuje spory, je 
bezkonfliktní. Jsem vděčná, že jsme se 
potkali ve správnou chvíli a jsme si vzá-
jemně velkou oporou.

PavelHakl



Jsi předseda Velocipéd klubu Nová 
Paka. Jak vlastně Velocipéd klub vzni-
kl? Můžeš nám trochu představit jeho 
činnost?
Tak to je dlouhá historie. V letech 1994 
až 2003 proběhlo v Nové Pace a blízkém 
okolí 10 ročníků orientačního závodu Car-
los´s Bike Cross, který pořádal náš ka-
marád a současný aktivní člen Velocipéd 
klubu Nová Paka Ing. Karel Kotyk. Trasa 
závodu byla každý rok jiná a do poslední 
chvíle přísně utajovaná. Karel byl na po-
řádání závodu a vymýšlení trasy prakticky 
sám a po 10 letech se cítil vyčerpán a his-
torii této akce ukončil 0. ročníkem v červnu 
2004. Rozhodli jsme se navázat na jeho 
10 letou práci, a tak jsme se ženou vymy-
sleli závod pro horská kola v délce 34 a 
51 km, který odstartoval v říjnu 2004 pod 
názvem Bláznivé Cross Country. Původně 
měl být rovněž orientační, ale na poslední 
chvíli jsme trať označili a vydali se klasickou 
cestou cyklomaratonů. Nultého ročníku se 
zúčastnilo skoro 50 lidí, převážně našich 

známých. Byli jsme nadšení z pozitivních 
reakcí účastníků, a tak bylo potřeba vše 
zlegalizovat k uspořádání dalších závodů. 
V roce 2005 jsme se nechali oficiálně za-
registrovat a jako příznivci nejenom hor-
ských, ale i historických kol jsme zvolili ná-
zev Velocipéd klub Nová Paka. Máme plus 
minus 20 členů. Naší první akcí v roce je 
zimní trojboj Bláznivé – Ice – Snow – Ex-
treme - Country, který se koná pravidelně 
poslední lednovou sobotu. Soutěží se v 
bruslení, jízdě na kole a běhu, v případě 
příznivých sněhových podmínek v běhu na 
lyžích. Na jaře vždy oprášíme stará kola a 
vyrážíme na tzv. Schwarzmarsch a při této 
příležitosti zahajujeme bajkovou sezónu 
jarním „otevíráním“ hospod. Akce se mo-
hou účastnit cyklisté jak na svých veterá-
nech, tak na současných horských kolech. 
Podzim patří hlavní a největší akci – MTB 
závodu na 34 a 51 km, který nyní nese ná-
zev Be.Maniax Novopacký maraton. Tady 
máme účast okolo 150 dospělých a zhru-
ba 20 dětí.          V závěru roku usedáme 

na horská kola ještě 26. prosince, sejdeme 
se po svátečním obědě u Husova sboru a 
každoročně se vydáváme na lehkou 15km 
vyjížďku, které říkáme Vánoční marš aneb 
od Husa k Šáberovi. Jízda končí přátel-
ským posezením u gročku a cukroví u nás 
na chalupě „U Šábery“ na Kumburském 
Újezdě. Během roku se průběžně schází-
me, nejvíce se vídáme v době letního času 
každé pondělí na cyklistické 24hodinovce 
horských kol Na Ploužnici v 6.

Máte nějaké další plány do příštích let?
Určitě ano. Velkou výzvou je pro nás účast 
na mistrovství světa v jízdě na historických 
kolech. K této myšlence nás přivedl náš 
kamarád Antonín Jedlička z Jičína. To je 
ovšem opravdový nadšenec, který vlastní 
několik kol a mistrovství světa v jízdě na 
historických kolech se úspěšně zúčastnil 
již několikrát. 

kdo jsem
Nejoblíbenější televize?
Na televizi se moc nedívám, většinou sle-
duji ČT24, ČT1 a v zimě hlavně Eurosport.
Nejoblíbenější rozhlas?
Impuls a Rádio Beat.
Kde bys žil, kdyby Nová Paka byla zrušena?
Na chalupě na Kumburském Újezdě.
Jak tě vnímá tvoje okolí, dle tvého názoru?
Jako aktivního sportovce.
Které nemoci se bojíš?
Nemoci šílených krav.
Které povolání nejvíce oceňuješ? A proč?
Lékař, záchranář, hasič, protože zachra-
ňují životy druhých.
Co je nejdůležitější pro dítě?
Dobré rodinné zázemí, porozumění.
Jaká vlastnost ti nejvíc vadí na ostatních?
Lenost.
Čeho si nejvíce vážíš na svých přátelích?
Pozitivního myšlení, smyslu pro humor, 
odvahy, sportovního ducha.
Máš nebo chceš mít nějaké zvíře?
Doma máme psa, kočku, suchozemskou 
želvu a na chalupě 3 berany. Na zahradě 
na chalupě mám v plánu ještě
vybudovat hmyzí hotel.
Koho vyloženě nesnášíš?
Někdo by se určitě našel, ale nebudu 
jmenovat.
Umíš poskytnout první pomoc?
Teoreticky snad, prakticky jsem to nikdy 
nedělal.
Kde bude Česká republika v roce 2100?
Věřím, že stále ve středu Evropy.
Za co nejvíce utrácíš?
Mám to stejné jako většina – bydlení, 
auto, děti, pojištění, daně, volnočasové 
aktivity. 
Jaké máš zlozvyky?
Čas od času sprostě nadávám, převážně 
při jízdě autem po českých silnicích.
V čem můžeš být jiným lidem vzorem?
Mám plány a vize do budoucna. To je 
určitě v životě důležité. Když člověk ví, co 
chce a kam směřuje, jde všechno snáz.
Tvůj oblíbený sport?
Cyklistika, turistika, běžecké lyžování.
Tvoje jiná oblíbená zájmová činnost?
Saunování, chalupaření a s tím spojené 
práce na zahradě.
Tvoje oblíbené zvíře. Proč?
Náš pes Ben. Nikdy na něj nemusím 
čekat, vždy je připraven jít okamžitě ven. 
A nemluví.

PavelHakl


