
PetrJežek

Nová Paka 
pohledem
„Pražáka“

Po 23 letech života v hlav-
ním městě můžu říct, že 
Praha není špatná, ale 
Paka je lepší. Celkový po-
čet škol, školek, sporto-
višť, obchodů, doktorů …   
nevypovídá o dostupnosti 
služby v dané lokalitě. A 
v tom dokáže „maloměs-
to“ bez problému konku-
rovat hlavnímu městu a 
přidat ještě něco navíc. 
Klidnější životní tempo, re-
lativní bezpečnost, hezkou 
přírodu v okolí. Pravidelné 
víkendové útěky z Prahy 
s dětmi byly něco jako od-
jezd na malou dovolenou. 
Díky tomu, že z Paky ne-
musíme na víkend nikam 
utíkat, jsem zjistil, že i ne-
děle je den, který lze využít 
jinak než na přípravu k od-
jezdu a cestu samotnou. 
Dalším bonusem je dobrý 
pocit, že se Paka postup-
ně mění k lepšímu, i když 
je stále hodně věcí, které 
čekají na svou „investici“.
A proto jsme se před 2 lety 
natrvalo vrátili s dětmi do 
Paky. 
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kdo jsem
Nejoblíbenější televize? 
Moc nekoukám.
Nejoblíbenější rozhlas? 
Radio Beat.
Kde bys žil, kdyby Nová Paka byla zrušena? 
Co nejdál od těch, co ji zrušili, 
asi v nějakém vyhnanství, např. Jižní 
Tyrolsko a okolí Brixenu není špatný.
Které povolání nejvíce oceňuješ? A proč? 
Každé, které je děláno poctivě.
Kolik bys chtěl mít dětí a vnuků? 
2 děti, 5 vnuků.
Co je nejdůležitější pro dítě? 
Pozitivní prostředí, kladné vzory
a nastavená pravidla.
Jaká vlastnost ti nejvíc vadí na ostatních? 
Přetvářka.
Čeho si nejvíce vážíš na svých přátelích? 
Konzistentních názorů.
Máš nebo chceš mít nějaké zvíře? 
Máme psa.
Umíš poskytnout první pomoc? 
Ano.
Kde bude Česká republika v roce 2100? 
Doufám, že ne v novém RVHP,
nebo dokonce součást Sovětského svazu.
Za co nejvíce utrácíš? 
Dříve cestování, nyní děti.
Jaké máš zlozvyky?
Někdy moc mluvím.
V čem můžeš být jiným lidem vzorem?
Hned se nevzdávám.
Tvůj oblíbený sport? 
Cykloturistika.
Tvoje jiná oblíbená zájmová činnost? 
Literatura faktu, historie.
Tvoje oblíbené zvíře. Proč?
Pes. 
Tvoje oblíbená rostlina?
Strom. 

Pracuješ jako databázový ana-
lytik. Co si pod tím mám před-
stavit?
Zjednodušeně řečeno provádíme 
robotický sběr veřejně přístup-
ných informací z internetových 
obchodů a výsledná data dodá-
váme svým zákazníkům formou 
denních reportů a analytických 
služeb.

Pořád to úplně nechápu, takže 
pracuješ hlavně přes internet?
Ano, většina mé denní činnosti je 
práce přes internet.

Před několika lety ses natrvalo 

vrátil do Paky z Prahy. Proč?
Chtěl jsem, aby naše děti vyrůs-
taly v pohodovém a bezpečném 
prostředí.

Hodně lidí má ale přece pocit, 
že ve světě je líp?
To je hodně zkreslená představa. 
Na Pace je dostupnost všeho po-
třebného v podstatě v docházko-
vé vzdálenosti, což není v Praze 
určitě standardem. Samostat-
nou kapitolou je nedostatek míst 
v předškolních zařízeních.

Jak si na Paku zvykly děti?
To proběhlo naštěstí naprosto 
bezproblémově. Rychle si našly 
nové kamarády a Paka už je pro 
ně „doma“.
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