
Konec trablům! 

� K tomu, co dělám dnes, mě přivedla nutnost přežít. Nutnost přežití vám tříbí smysly. Po škole 

jsem neměl moc na výběr. Kdybych nastoupil 

� do zaměstnání s mým dosaženým vzděláním vyučeného číšníka, neměl bych ani na nájem. Vzal 

jsem si proto půjčku 150 000 K č 

� a začal podnikat. Dál už to byla škola života. Nechci zde zabíhat do podrobností, jen jsem chtěl 

uvést, proč je mým zájmem dělat ze 

� světa lepší místo a dát do ruky návod i těm, kterým se momentálně třeba tolik nedaří. Protože 

tahle kniha není o mně, je podnikatelská 

dráha shrnuta do přehledného grafu. 

 

 

 

  

 

 

Průměrnost ve Středozemi 

� Nikdy bych nevěřil, že autor Pána prstenů a Hobbita, J. R. R. Tolkien, navštíví Českou republiku. 

Faktem je, že není zřejmě jiné místo 

� na zemi, kde by se mohl inspirovat pro vytvoření Kraje a bytostí, které nazval hobbity a 

pojmenoval Pytlíci. 

� Nejde ani tak o jejich vzhled jako spíš o jejich povahy. I přes to, že mají Pytlíci velké srdce a 

hluboko uvnitř ukrytou touhu po dobrodružství, 

� žijí si pokojně ve svých norách a z Kraje raději nevystrčí nos. Proč by to také dělali… 



� Nejlepší je mít klídeček, stejně se oblékat, pít stejné pivo, nakupovat ve stejných obchodech a už 

vůbec se neodlišovat od ostatních. 

� Odlišnost znamená problémy. 

� Trochu mi to připomíná střed Evropy a mentalitu naší společnosti, ke které jsme ještě stále 

vedeni. Podnikání je zde bráno jako cosi 

� nebezpečného a úspěch máme ještě stále potřebu lidem řádně osolit. 

� Být originální nebo dokonce výstřední zavání problémy. No fůůj… 

� Lépe je mít jisté zaměstnání, 14 dní dovolené a hypotéku na panelový byt. Jednou ročně si pak 

zaletíme do Egypta a tomu se, dámy 

� a pánové, říká pohoda. Vždyť takhle nám to, mámo, přece stačí. 

� Anebo ne? 

Zisk bez risku 

 

� Někdo v minulosti nás naučil, že největší výhra je nic neriskovat. Začíná to již výběrem školy, kdy 

nás rodiče vedou k tomu, abychom si 

� vybrali školu, díky které získáme snadněji zaměstnání. A světe div se, již jako studenti se 

připravujeme na to, že budeme zaměstnanci. 

� Díky tomu získáme jistotu platu a budeme se moci osamostatnit. Odstěhovat se od rodičů a mít 

perspektivní zaměstnání v nadnárodní 

� korporaci je totiž ta největší výhra. Možná dostaneme i firemní automobil a telefon. :-) 

� Jen málokdo si uvědomuje, že zaměstnanci ve své podstatě riskují nejvíce. Jedna poučka říká, že 

ten, kdo hledá zaměstnání, je jediný, 

� kdo zaměstnání ztratí. Obzvlášť pokud jdete do firmy, kde neinvestují do vzdělávání, a vy tak 

nezvyšujete svou hodnotu, je jasné, že se 

� časem opotřebíte a budete nahrazeni. Všichni si ještě pamatujeme velkou finanční krizi v roce 

2008, která byla jen zazáplatována a kvůli 

� které přišly desetitisíce lidí o práci i střechu nad hlavou. Právě proto, že státy a firmy tehdy 

odmítly udělat restrukturalizaci kompletně, 

� se bude situace znovu opakovat. Ostatně můžeme sledovat obtížný boj o restrukturalizaci 

dnešního Řecka v živém přenosu. Řecko je 

� zřejmě předem odsouzeno k neúspěchu, protože není politickým zájmem udělat druhý bod 

restrukturalizace, o kterém budu psát později. 

� Opravdu si ještě myslíte, že lze dosáhnout zisku a úspěchu bez rizika? 



� Pokud se na to podíváte ze širší perspektivy, je tím absolutně nejmenším rizikem začít podnikat. 

Za předpokladu, že máte dostatečnou 

� morální sílu a dostatek vůle neustále se vzdělávat, je váš úspěch nevyhnutelný. 

� Chcete-li vyhrávat, musíte hrát. Potřebujete umět vyhrávat i prohrávat. 

� Pak teprve se naučíte hrát první ligu. 

Pád Roberta T. Kiyosakiho 

 

� Všichni asi znáte světový knižní bestseller „Bohatý táta, chudý táta“, jehož autorem je právě 

Robert T. Kiyosaki2. Pokud znáte jeho díla 

� a činnost podrobněji, možná znáte i jeho první pád s velkým „P“. Robertova cesta nebyla 

rozhodně cestou jednoduchou a bez škobrtnutí. 

� Svůj první velký pád v hodnotě jednoho milionu dolarů velmi dobře popisuje v knize „Dotek 

Midase“, kterou napsal ve spolupráci s Donaldem 

� Trumpem. Robert si tehdy postupně vypůjčil jeden milion dolarů a investoval do projektu s 

nylonovými peněženkami a nylonovými 

� kapsičkami na tkaničky u bot; do projektu, který mu ani plně nepatřil. Přišel tehdy prakticky o vše 

a právě jeho síla morálního charakteru 

� ho donutila se na firmu nevykašlat. Prošel se svou firmou těžkým obdobím restrukturalizace a 

vyšel z ní mnohem silnější, než by se mu 

� kdy snilo. 

� „Ještě jsem nepotkal úspěšného člověka, 

� který by nemusel za svůj úspěch bohatě zaplatit.“ 

� Robert T. Kiyosaki 

� Vzápětí dodává, že pokud vás jeho neúspěch od podnikání odradí, prokázal vám velikou službu. 

Jsou totiž snazší způsoby, jak se uživit. 2 Robert T. Kiyosaki, autor bestselleru Bohatý táta, chudý 

táta, investor a podnikatel v nemovitostech, jeden z nejvyhledávanějších pedagogů 

� finanční gramotnosti na světě. 

Když se daří 

� Máte se dobře? Už si nedokážete ani představit, že byste se mohli mít srdce přeji. V tom případě 

udělejte lépe? To vám upřímně a od  

� vše pro to, abyste se nahoře udrželi co nejdéle, moudře investujte a tvořte si další pilíř příjmů. 

� Většina lidí, kteří zbohatnou, o svůj majetek přijde do několika let. Většinou jsou to lidé, kteří 

peníze zdědí, vyhrají, nebo uspějí se štěstím 



� třeba na burze. Veškeré své peníze investují do spotřeby nebo do investic, které dělají s 

nedostatkem informací či v nevhodnou dobu. 

� Když se zrovna daří, je zapotřebí zůstat nohama na zemi, neutrácet peníze za hlouposti a 

investovat s rozvahou; jen tak se vám podaří 

� vyhnout se dalšímu pádu. 

� „Kdo je připraven, není ohrožen.“ 

Pravidlo 10 000 

� Jistě jste někdy uvažovali nad tím, proč se někomu daří víc než ostatním. Proč je Jaromír Jágr 

tak úspěšný, proč dnes někdo sedí 

� na pozici generálního ředitele, když nemá potřebné vzdělání, nebo jak se proboha mladičký 

Mark Zuckerberg mohl stát dvanáctým nejbohatším 

� mužem na planetě? Detailně se tomuto tématu věnoval Malcolm Gladwell3, který výsledky 

obsáhlých průzkumů sepsal ve svém 

 


