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7× s…

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

Nejdůležitější vynález je podle mého 
názoru stůl. Za ten si sednou znepřátelené 
strany a dohodnou mír. Ke stolu si sedne 
vynálezce a vymyslí vynález (parní stroj?, 
obráběcí centrum?, mikročip?). U stolu sedí 
večer pohromadě rodina. U stolu spolu sedí 
přátelé u piva.

Kdo nebo co Vás ve vašem životě nejvíce 
ovlivnil?

Kdo by na tomto místě nejmenoval rodiče 
a rodinu, tak by zapomněl na důležitou věc. 
Mě kromě rodiny hodně zformovalo veslování. 
Je to tvrdý sport, kde si člověk občas sáhne 
na dno a naučí se vytrvat v určité činnosti 
až do konce, i když to často bolí a podmínky 
jsou nepříznivé. Což se pak hodí všeobecně 
v různých životních situacích.

Pokud by jste mohli v české, evropské 
nebo světové politice něco změnit, posu-
nout nebo dotáhnout do konce, co by to 
bylo?

Jsem přesvědčen, že současní politikové 
a potažmo stát a jeho úředníci si přisvo-
jují čím dál více moci, kterou pak používají 
k ovládání a někdy až šikanování občanů. 
A samozřejmě, čím více moci, tím větší je 
prostor například pro korupci. Zásadně bych 
tedy omezil pravomoci státu a nechal 
tak více svobody lidem pro jejich 
vlastní rozhodování o nich 
samotných.

Co je Vaším motorem?
Pro fyzickou exis-

tenci to jsou přede-
vším tuky, cukry 
a bílkoviny. Po men-
tální stránce je to 
asi touha po radosti 
z úspěchu v tom, co 
právě dělám, pří-
padně mě motivuje 
něco nového a zají-
mavého, co se mohu 
po cestě k danému 
výsledku naučit.

Co by jste dělal, kdyby jste nedělal svoji 
současnou práci?

Pravděpodobně bych pracoval v rodinné 
firmě mé manželky, která vyvíjí, vyrábí a mon-
tuje tažná zařízení, tzv. koule, pro automobily. 
Až pozdě jsem ale zjistil, že by mě také bavilo 
pracovat jako pilot dopravního letadla :)

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

Jistě by bylo zajímavé promluvit si s panem 
prof. Wichterlem, nebo třeba se zpěvákem 
Paulem Hewsonem alias Bono Voxem. Já 
bych si ale rád jako bývalý sportovec pro-
mluvil se stejně starým (nebo ještě mladým?) 
Jaromírem Jágrem. Dosáhl obdivuhodného 
sportovního úspěchu a mě by zajímalo, co 
všechno musel na své cestě překonat a jak 
to udělal.

Vaše životní motto?
Jsou dvě: „Vždy, když si myslíš, že jsi na 

dně, ozve se bouchání zespoda“ a „Pomož si 
prvně sám a bude ti pomoženo“.

   


