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Který technický, kulturní, společenský jev (vynález, 
událost, myšlenku) považujete za nejdůležitější?

Technický? Určitě auto, automobilový průmysl živí 
obrovské množství lidí po celém světě, včetně mě.

Událost? Na prvním místě je u mne sametová revo-
luce v Československu, protože mně osobně dala mož-
nost rozvoje, svobodu, volnost pohybu a vyjadřování. 
Pro člověka, který 20 let žil ve velmi hluboké totalitě 
v zemi, odkud pocházím, byla tato událost jako blesk 
z čistého nebe.

Kdo, nebo co Vás ve Vašem životě nejvíc ovlivnil?
Samozřejmě rodiče, ale velkou měrou i vojenská 

služba v zahraničí, konkrétně 18 měsíců během kon-
fliktu mezi Etiopií a Somálskem. Jsem zastáncem 
názoru, že každý člověk by měl mít minimálně výcvik, 
nemluvím o měsíci zbytečně stráveném v kasárnách, 
ale pokud je výcvik dobře připravený, aby si člověk 
dokázal s rozvahou rozhodnout jak postupovat logicky, 
potom je 60 dnů dostačujících a buď je to v člověku, 
nebo není, buď je vůdčí osobnost, nebo musí být veden.

Pokud byste mohl v české, evropské nebo světové 
politice něco změnit, posunout nebo dotáhnout do 
konce, co by to bylo?

Společná Evropa je dobrá myšlenka, volný pohyb 
osob, zboží a služeb je to nejlepší, co může existovat, 
bohužel ta myšlenka není dotažena do konce. Je tu pří-
liš mnoho byrokracie a nařízení, která nejsou důležitá 
pro její fungování, národy neměly nikdy ztratit vlastní 
identitu, národ, který ztratí, nebo zapomene na své 
kořeny, prostě a jednoduše zanikne. A to není správně, 
Evropský parlament a úředníci v Bruselu by si měli toto 
uvědomit a změnit, dokud je čas.

Co je Vaším motorem?
Motorem? Pro mě rozhodně nový cíl, nový úkol, 

nová výzva. A samozřejmě rodina, dobrý kolektiv 
lidí, kteří mají zájem na tom, aby věci fungovaly, aby 
byly dosaženy výsledky a firma prosperovala a měli 
jsme možnost vytvářet nová pracovní místa a udržet 
se v dnešní velké konkurenci.

Co byste dělal, kdybyste nedělal svou současnou 
práci?

Opravdu nevím, ale vždy bylo mým snem stát za 
pultem nějakého renomovaného světového baru, snad 
se mi to ještě povede, až budu v důchodu.

Kterou osobnost (žijící, nebo historickou) byste 
rád potkal a proč?

Rozhodně bych chtěl potkat J. F. Kennedyho a zeptat 
se ho, jak to bylo s Karibskou krizí. Pocházím z Kuby 
a viděl jsem a četl hodně dokumentů a faktů, ale stále 
nejsem přesvědčen, jestli všechno tak bylo nebo nebylo, 
proč byly na Kubě umístěny rakety a pak staženy.

Vaše životní motto?
Všechno je možné a člověk nemá říkat uvidíme, 

ale uděláme. Pak je život mnohem jednodušší a méně 
ztrácíme čas s pokusy, které nikam nevedou.
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