
Tamara
Janoušková jak se vidím za 20 let

Za 20 let bych si přála pracovat na polo-
viční úvazek a užívat si spokojeného skoro 
důchodového věku. V klidu sledovat zá-
pad slunce za Kumburk, užívat si výletů.
Starat se o kytičky a zahrádku, číst knížky 
a neusínat nad nimi. Nejvíce se těším na 
roli babičky a hlídání vnoučat, čas stráve-
ný s rodinou.S
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kdo jsem
Kde bys žila, kdyby Nová Paka byla 
zrušena?
To netuším, možná na Pecce.
Nejkrásnější z packých hřbitovů
je který?
U kapličky.
Které nemoci se bojíš?
Rakoviny.
Které povolání nejvíce oceňuješ?
A proč?
Záchranáři, lékaři, riskují i svůj život.
Kolik bys chtěla mít dětí a vnuků?
Děti mám dvě, vnoučata nechám 
na nich, ale za minimálně čtyři bych 
byla ráda.
Co je nejdůležitější pro dítě?
Rodina.
Jaká vlastnost ti nejvíc vadí na ostatních?
Přetvářka.
Čeho si nejvíce vážíš na svých přátelích?
Že je mám.
Máš nebo chceš mít nějaké zvíře?
Máme kočku, ale raději bych někdy 
v budoucnu psa.
Tvůj nejoblíbenější český film?
Pelíšky.
Jaké máš nejradši jídlo?
Vepřová panenka.
Kdy by měl člověk umřít?
Ve stáří.
Umíš poskytnout první pomoc?
Myslím, že ano.
Kde bude Česká republika v roce 2100?
To už se nedozvím.
Za co nejvíce utrácíš?
Asi jako většina žen za oblečení
a doplňky.
Jaké máš zlozvyky?
Občas chodím pozdě.
Tvůj oblíbený sport?
Jízda na kole.
Jiná tvoje oblíbená zájmová činnost?
Pěstování květin.
Tvoje oblíbené zvíře. Proč?
Pes – přítel člověka.
Tvoje oblíbená rostlina?
Slunečnice.
Tvůj oblíbený komiksový hrdina?
Všichni ze Čtyřlístku.
Oblíbený televizní seriál?
Vyprávěj.

Pocházíš z podhradí hradu Pecka. 
Nechybí ti?
Městys Pecka je moc krásné měs-
tečko, kde jsem vyrostla. Vracím se 
sem hodně často, za rodiči, praro-
diči, sestrou a kamarády. Turistické 
centrum, kde dominantou je hrad 
Pecka, barokní kostel. Koupališ-
tě  s kempem, kde můžete využít                  
i horolezeckou stěnu, zahrát si tenis, 
volejbal... Zimy bohužel nepřejí ly-
žařskému vleku, který je ideální pro 
děti. Na Pecce je i mnoho kulturních 
i sportovních akcí.

Jak jsi už dlouho v Pace, líbí se ti 
tady?
Do Nové Paky jsem se nastěhovala    
v roce 2000. Bydlíme na Kumbur-
ském Újezdu, odkud je moc krásný 
výhled na Kumburk.

Sportuješ? Jakému sportu se vě-
nují tvé děti?
Celá rodina se snažíme sportovat 
hlavně pro radost. Jezdíme na kole, 
lyžích, plaveme a letos poprvé jsme 
vyzkoušeli i windsurfing. Syn se vě-
nuje atletice a dcera hraje basketbal.
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