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V NOVÁNÍ

Krist , Tylerovi, Adayle a Jakeu Michalowiczovi – díky, že jste mi byli jednozna nou oporou 
a nechali jste m  vyspat po spoust  probd lých nocí nad tímto projektem.

Úsp ch není nikdy výsledkem úsilí jedné osoby. Nikdy. Pot ebuje tým. D kuji vám, týme. D -
kuji vám z hloubi svého srdce.

Patty Zanelliové, Anjanette Harperové, Mini Sankarovi, Mattu Maherovi, Scottu Bradleymu, 
Stephanii Cavatarové, Howardu Hirschovi, Lauren Lombardové, Seanu Moriartymu, Lise Ma-
sonové, Mikeu Maddockovi, Zachu Smithovi a každému, kdo mi pomohl napsat tuto úžasnou 
knihu – mockrát vám d kuji, že jste popadli kameny a ud lali z nich sochu. Nikdy nep estanu 
žasnout nad tím, kolik toho dokáže ud lat malá, soust ed ná, neúnavná a nadšená skupina 
lidí.

Všem. Pro tuto chvíli máme hotovo, než si masy eknou o další knihu!

(Jste-li jedním nebo jednou z t chto mas, nesty te se íct si o další knihu.)
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P edmluva

Všichni mi íkali, že bych si m l nechat napsat p edmluvu od n ja-
kého velkého zví ete. Vypadá to, že má kniha bude tak trochu rozpo-
ruplná, tak trochu neomalená a bude v ní menší dávka záchodového 
humoru – jinými slovy: žádná p edmluva.

Jsem ovšem podnikatel na konci role (NKR). Dokázal jsem to. Proto 
jsem si taky zatracen  napsal sám p edmluvu. Je to takový rychlop e-
hled vlastností podnikatele na konci role – vše, co musíte zt les ovat, 
chcete-li být jedním z lidí, kte í mají usp t v podnikání.

Zde je mých osm hlavních vlastností NKR:

1. NKR si p stuje silné p esv d ení – NKR ví, že úsp ch je 
tém  ze 100 % podmín n jeho p esv d ením, nikoliv vzd lá-
ním, prost edky i okolnostmi. Jestliže NKR v í, že n eho 
dosáhne, a podloží to neúnavnou, vytrvalou inností, stane 
se to.

2. NKR je nadšenec – NKR vždy jednozna n  pracuje v oblasti, 
která ho napl uje nadšením. Toto nadšení nemusí být zjevné 
nebo nápadné náhodnému pozorovateli, ale NKR je vnímá. 

3. NKR se uchyluje k neuvážené akci – NKR dává vždy p ed-
nost jednání p ed poklidným sezením. Pokud jedná p íliš 
brzy, m že se spálit, ale NKR se nevyhnuteln  do kávají od-
m ny za jednání p ed asné, nikoliv opožd né.

4. NKR vyt ží z minima maximum – NKR odhalí t ch svých 
n kolik málo pozitivních vlastností a vydoluje z nich, co se 
dá. Všechno, co mu nejde, p ehodí na druhé. 

5. NKR dává p ednost d vtipu p ed pen zi – Peníze mohou 
být jako droga, která do asn  vy eší všechny vaše problé-
my. Peníze vám umož ují páchat pitomosti bez bolestivých 
následk , ovšem stále z stáváte pitomci. NKR ví, že mistrné 
podnikání vychází z d vtipu a z toho, že se striktn  soust e-
díte na sv j cíl. 

6. NKR ovládne mezeru na trhu – NKR si vybere trh, kde je 
slabá konkurence nebo který neposkytuje tu ást produkt , 
služeb a hodnot, které m že poskytovat NKR. Pak NKR tuto 
mezeru na trhu ovládne.
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7. NKR v sob  snoubí dlouhodobé soust ed ní se na cíl 
s krátkodobou akcí – NKR s naprostou jistotou ví, kde je 
jeho kone ný cíl, ale nemá podrobný plán, jak se tam krok 
za krokem dostat. Místo toho NKR jedná v krátkodobém m -
ítku (v 90denních etapách) s cílem dosáhnout podstatné-

ho pokroku. Po jedné etap  p ehodnotí cíle, vytvo í si plány 
na dalších 90 dní a uskute ní je.

8. NKR není normální – NKR jsou hazardé i. Jsou mírn  divní 
a možná i lehce blázni. Každopádn  jsou jiní. NKR se nedrží 
pravidel a není vázán spole enskými normami. Dokáže vyt -
žit z dané situace, co se dá.

Poznáváte se v uvedeném seznamu? Pokud ano nebo pokud byste si 
p áli takoví být, tato kniha zm ní váš sv t... 
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ÚVOD

„Sv t je tvárn jší, než si myslíte, a jen eká, až vezmete kladivo 
a vetknete mu formu.“

 – Bono 

Jsem unavený… unavený ze stovek, ne-li tisícovek knih o podniká-
ní, které jsou plné hesel, ale nemají obsah. V tšina t chto knih by se 
dala vydestilovat do jedné i dvou stránek hodnotného obsahu. S jiný-
mi byste si tak akorát mohli vyt ít zadek.

Nejsem schopen vám íct, kolika knihami jsem se za al prokousávat 
a za pár minut zjistil, že se „nudím“. Nakonec jsem to vzdal. Jen pár 
vybraných knih o podnikání je opravdu skv lých a má smysl je p e íst 
od za átku do konce.

Cílem mé knihy Podnikatel na konci role je být jiný, mnohem lepší 
než tradi ní knihy o podnikání a vy p lá st edoškolská rétorika, a to 
od prvního až do posledního slova. V této knize nenajdete zastaralé 
koncepce ani „optimalizovanou metodiku podnikatelské praxe“. Kniha 
popisuje situaci p ímo v zákopech. Dal jsem do ní veškeré své úsilí, 
zkušenosti i zdroje, aby se Podnikatel na konci role stal jednou z nejlep-
ších knih. Jestli se to povedlo, rozhodn te sami. 

Tato kniha je o tom, jak se stát skute ným podnikatelem, a sou-
asn  je to kladivo na škarohlídy. Nakopne vás do zadku a p inutí vás 

sebrat se a n co d lat.

ím mén  máte n eho d ležitého, tím nezbytn jším se to stává 
a tím moud eji to musíte používat. To platí o všem – o lásce, jídle, pe-
n zích a dokonce i (a to zejména) o toaletním papíru. 

Už jste vykonávali pot ebu s kalhotami omotanými kolem kotník , 
a když jste byli p ipraveni se zvednout, zjistili jste, že máte nesmírn  
málo toaletního papíru? Ne íkejte, že ne! Víte naprosto p esn , o em 
mluvím. T i dílky potrhaného toale áku visí z role, jako by se vám vy-
smívaly. 

To je ale pozice dost na prd (slovní h í ka je zám rná). Existují zhru-
ba tak dv  až t i ešení. M žete volat o pomoc, což je sice HODN  
trapné, ale je to ešení. Samoz ejm  se m žete pustit do ponižujícího, 
nahrbeného plazení se p ískokem vp ed a p itom se modlit, že n kde 
poblíž najdete další roli. Sice horor, ale taky ešení. Poslední možností, 
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obvykle tou nejlepší, je vyjít s tím, co máte. A když zapojíte sv j podni-
kavý mozek, rychle p ijdete na to, že máte mnohem víc než jen t i dílky.

Podívejme se na to podrobn . Uchýlíte se k poslední variant  a roz-
hodnete se vyjít s tím, co máte. Bu me up ímní – každý ví, že se t emi 
dílky nevysta íte. Pop emýšlejte tedy, co byste tak ješt  mohli… malý 
okamžik. No ano!!! Jo! Odpadkový koš. Rázem je z vás špi kový gym-
nasta, který provádí vzpor obouru  s roznožením na koni s madly. Vze-
p ete se a natáhnete nohu. Jen ji… natáhnout… dost daleko. Noha se 
vám chv je námahou, nejist  nabíráte prsty u nohou odpadkový koš 
a za ínáte ho p itahovat k sob . „No tak, poj  hezky ke mn ,“ opaku-
jete si po ád dokola.

A pak p ijde as prozkoumat nov  nalezený poklad. Použitý kapes-
ník. Dob e, velmi dob e. isticí vatová ty inka. Ach, jak nelidské! Ale 
použitelné, když je t eba. Pár vatových tampon . Ano, s tím se dá n co 
d lat. A… zubní nit? Ani náhodou! Na zubní nit nep istoupíte. Díky 
t em kousk m toale áku, pár vatovým tampon m, použitému ka-
pesníku a n kolika š ouch m isticí vatovou ty inkou m žete erství 
a spokojení znovu elit sv tu. Samoz ejm  že tam nedáte novou roli pro 
toho, kdo p ijde po vás. A  si poradí, jak umí!

Zde ale p íb h nekon í. Až p jdete na záchod p íšt , ihned si zkon-
trolujete zásobu toale áku. Když te  máte po ádnou zásobu, trháte 
papír, až z n j létají cucky. Za pár týdn  po „incidentu“ se ovšem vrá-
títe ke starým návyk m a p estane vás doprovázet ona prchavá myš-
lenka, že byste se mohli octnout v prekérní situaci. Samoz ejm  netrvá 
dlouho a op t se ocitáte s kalhotami u kolen, prázdnou rolí a na rtech 
s vroucím p áním, abyste tentokrát nemuseli použít zubní nit. 

Vnímáte to úžasné ponau ení, které z toho plyne pro podnikatele? 
V tomto nejnáro n jším a zárove  nejlidšt jším okamžiku každý z nás 
prokazuje neohrani enou schopnost tahat „zázraky“ z rukávu – tedy 
z odpadkového koše. Jakmile doopravdy nemáme možnost jen tak 
vstát a odejít, najdeme si zp sob, jak si poradit. Se t emi dílky papíru, 
pár nálezy z koše a možná i roztrhanou kartonovou ruli kou se nemož-
né stává velmi možným.

Až to nahání hr zu, jak p emýšliví a inovativní dokážeme být, když 
nám dojdou zásoby. Ale sou asn  je ohromující, jak rychle dokážeme 
spot ebovat a vyplýtvat zdroje, když jich máme na první pohled dost. 
Problém je v naší hlav . Když víme, že je n eho nadbytek v konkrét-
ním okamžiku (nap . celá role toale áku), p etransformujeme to ve své 
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hlav  do podoby trvalého nadbytku (nap . nekone né zásoby toale áku 
na dosah ruky.) Tím pádem vyplýtváme, co máme. A co je ješt  hor-
-ší – ani se nepodíváme, jestli nám to nedochází. Prost  dojdeme k zá-
v ru, že tam je. Sedíme si, vykonáváme pot ebu a POTOM sáhneme 
do prázdna. Zatracen ! Už je to tu zas. 

Ale co kdyby pokaždé, když se posadíte, byly na ruli ce jenom t i díl-
ky toaletního papíru? Kdybyste vždy o ekávali omezené zdroje, rychle 
byste se nau ili být p i o ist  velmi opatrní, vždycky. Stejn  tak byste 
si zatracen  dali pozor na to, abyste ješt  p ed odmotáváním papíru 
m li koš v klín . Možná byste dokonce upravili své chování, abyste 
v sob  vše udrželi, možná byste ješt  cestou dom  ud lali další zastáv-
ky, nebo byste t eba pojedli víc rýže. Vaše myšlení, vaše soust ed ní 
a vaše jednání by se zm nily tak, abyste m li mén  práce – nebo utí-
rání. 

Váš úsp ch je zcela podmín n vaší schopností oprostit se od jednoho 
jediného p ístupu, který praktikují všichni ostatní. Váš úsp ch je zcela 
podmín n tím, jak používáte své myšlení, jak se vypo ádáte s d leži-
tými zdroji a jak rozhodn  budete jednat p i dosahování „nemožného“ 
s velmi malým objemem tradi ních zdroj . Váš úsp ch je naprosto zá-
vislý ne na tom, že se vzdáte a budete ekat, než se objeví další role, ale 
na tom, že si poradíte s tím, co máte. Lidé, kte í se rozhodli zvládnout 
tuto dovednost a zapojit ji do svého podnikání, pat í k tomu hrdému 
málu zvanému podnikatelé na konci role!

Podnikatel na konci role není dílo pro b žn  p emýšlející lidi 
Podnikatel na konci role není pro útlocitné ani pro lidi se slabým ža-

ludkem, když už jsme u toho. Kniha je pro lidi, kte í touží dosáhnout 
úsp chu v podnikání, v dí, že to bude tvrdé, a mají dost odvahy, aby 
vytrvali. Není pro snílky ani tlu huby. Tato kniha NENÍ pro lidi, kte í 
cht jí „vyzkoušet“ n co nového jednoduše jen proto, aby odhalili všech-
ny „problémy“ a dokázali tak, že pravdu m li oni. Koho se to týká, jist  
se už poznal. A tato kniha rozhodn  není pro lidi, kte í si myslí, že jedi-
ná kniha i soubor materiál  je dostane ze dna až na vrchol. 

Tato kniha je pro lidi, kte í cht jí zpochybnit stávající ád. Tato kni-
ha je pro ty, kte í se cht jí n co nau it, cht jí toho využít k rozvinutí 
svých sil a pak se s pomocí nau eného vydat naplno k cíli. Ješt  d le-
žit jší je, že tato kniha je pro lidi, kte í p ebírají výhradní zodpov dnost 
za vlastní úsp ch i selhání. Úsp ch v podnikání nestojí na tom, že 
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máte pravdu, ale na vašem nasazení. Chcete tedy mít pravdu, nebo být 
úsp šní? Já volím úsp ch.

Váš úsp ch závisí na vás
Jistota celoživotní kariéry u velké spole nosti padla už dávno spolu 

s posledním výdechem gigantu jménem Enron. Bezpe í, radost a veš-
kerá další pozitiva vám p ináší život podnikatele. P emýšlejte o tom: ni-
komu nem žete v it víc než sob  a stejn  tak nem žete být na nikom 
víc závislí. A já se vsadím, že už te  máte všechny ty dovednosti, které 
pot ebujete k rozjezdu – pravd podobn  byste jen pot ebovali ujistit, 
co všechno už máte, a taky byste pot ebovali po ádn  nakopnout. To 
je má práce. 

Je na ase, abyste slyšeli pravdu, a ne n jaké sladké nesmysly nebo 
pravidla rychlého úsp chu. Rozjet a vybudovat spole nost je zatracen  
t žké. Nahání to strach, zabírá to as, je to frustrující a ob as vy erpá-
vající. A zcela up ímn  vám eknu, že to m žete pod lat a  nan n  se 
zruinovat. Ale  nan ní katastrofa není pravd podobná, pokud se tvrd  
a s nasazením vydáte na cestu k vlastnímu úsp chu. Pokud využijete 
své silné stránky, m žete vybudovat  rmu, která vám naplní pen žen-
ku i duši. Firmu, která vás pot ší a osvobodí. Máte-li cíl, je tato kniha 
mapou.

Nemohu se ovšem na tu cestu vydat bez vás. Musíte být ochotní 
zkusit si n co nového, dostat se za vámi vnímané mantinely a r st. 
Odpov dnost za vlastní podnikatelské zkušenosti leží p ímo na vašich 
bedrech. Pokorní jednoho dne zd dí zemi, ale bu te si zatracen  jistí, 
že to nebudou podnikatelé.

Sám jsem si vyzkoušel, jaké to je vystav t si z ni eho t i vlastní  r-
my, fungoval jsem jako partner p i rozjezdu spousty dalších a prostu-
doval jsem stovky rozjezd . P itom jsem odhalil spole né rysy rozjezdu 
úsp šných  rem, na které v této knize upozor uji. Jednu z t ch v cí 
vám eknu te  hned: rozhodn  to není tradi ní myšlení. Zapome te 
tedy, co vás u ili na obchodní škole, pus te z hlavy to, co si myslíte, 
že víte o rozjezdu  rmy, a ho te za hlavu metodu správy pen z svého 
ta ky. Je tady nová generace podnikatel  a nastal as na nové pracovní 
postupy.

Jste p ipraveni se do toho op ít?
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MŮJ PŘÍBĚH SE TŘEMI DÍLKY PAPÍRU

Facebook, Google a YouTube vylet ly jako st ely k neuv itelnému 
úsp chu rychleji, než jste sta ili íct „heršvec“. Jejich cena se po ítá 
ve stamilionech, v miliardách a možná ve stamiliardách. P ekvapivé 
na tom je, že jejich zakladatel m bylo v dob  rozjezdu n co p es dva-
cet A P ITOM vyd lali balíky pen z. Heršvec! Jejich úsp ch je úžasný 
a za to se jim také dostává velmi slušného pokrytí ze strany médií. 
Jsou oslavováni jako ti nejlepší z nejlepších a jako základní pilí e nové 
ekonomiky.

Mé zkušenosti byly jiné. O dost jiné. A hlavní rozdíl mezi mým p íb -
hem a t mito „médii zbož ovanými podnikateli“ (MZP) spo ívá v tom, 
jak jsme rozjížd li a budovali své  rmy. K tomu se ale dostaneme poz-
d ji. Úsp chy podnikatel  na konci role se stávají z ídkakdy p edm -
tem diskusí. Tím mén  jsou pak oslavovány v médiích. P esto jsou to 
práv  tito „každodenní“ podnikatelé, kdo pomalu, ale jist  krá í dál, 
vytvá í úžasné  rmy a dosahují pozoruhodných výsledk .

Google není „každodenní realita“, protože nep edstavuje typický p í-
klad. Jeho úsp chu ovšem m že dosáhnout i vaše  rma, budete-li tomu 
skute n  v it (k tomu víc pozd ji). Google také nemusí být vnímán jako 
jediná cesta k úsp chu, ale prost  jen jako jedna z cest.

Existuje spousta dalších cest, po kterých se vydávají lidé jako vy, a  
už známí, nebo neznámí. To jsou cesty NKR. N kte í z nich jsou hodn  
známí, jako nap íklad Bill Hewlett a David Packard, kte í založili svou 
 rmu s 538 dolary a dílnou v garáži, zatímco dnes spravují výnosný 
konglomerát v hodnot  100 miliard dolar . N kte í z nich jsou ovšem 
mén  známí, nap íklad Brian Scudamore z 1-800-GOT-JUNK?, který 
se jednou v lét  zasnil a ze snu vybudoval podnikání v odpadech, jehož 
výnosy se blíží dvousetmilionové hranici. Dave Packard, Bill Hewlett 
i Brian Scudamore jsou všichni podnikatelé na konci role. Stejn  tak 
i já. A p edpokládám, že vy též.

Jsem tu, abych vám vypráv l jejich p íb hy. A taky p íb hy dalších 
i pou ení, která jsem si z nich odnesl. Jsem tu, abych vám sd lil sku-
te nou podstatu jejich úsp šného podnikání. Je napuchlá spoustou 
selhání, nasáklá skute ným pokrokem, poznamenaná chybami a oko-
en ná významnými úsp chy.
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Kdo vlastn  jsem, že vám chci vypráv t o t chto v cech? Jsem Pod-
nikatel na konci role. Má cesta, to byla zákopová válka. Ale nau il jsem 
se, jak se ze všeho dostat a ud lat díru do sv ta. Ob as to byla zábava, 
asto boj, ale mému podnikatelskému dobrodružství rozhodn  chybí 

dost do oslnivého lesku. Dokonce jsem se se svou manželkou a malým 
dít tem p est hoval do vesni ky plné d chodc , abych ušet il. Na tom 
ur it  není nic oslnivého, to mi v te. Pokud tedy nemáte rádi shuf  e-
board a zatuchlinou páchnoucí staré lidi. 

A také jsem jednou i dvakrát uvízl na záchodové míse. Pracoval 
jsem ty icet osm hodin v kuse, protože jsem musel, a spal v klientov  
zaseda ce, abych ušet il za hotel. A te , když to píšu, sedím u opo-
t ebeného psacího stolu, který jsem si odn kud odnesl, abych ušet il, 
i když mám víc než dost na to, abych vymetl specializovanou prodejnu 
kancelá ského nábytku. 

Je jisté, že vaše cesta bude víc podobná té mé než t eba cest  Mar-
ka Zuckerberga z Facebooku. Chci ale, abyste v d li, že úsp chu se 
dá dosáhnout, když se vydáte po jakékoliv cest . Abyste mohli krá et 
vít zn , nepot ebujete k tomu „plnou roli“. M žete to zvládnout s pou-
hými t emi dílky toale áku. A nezáleží na tom, jakou cestu si vyberete. 
Hlavn  po ní musíte krá et se silným p esv d ením, naprostým sou-
st ed ním a obrovským nasazením. 

Podívejme se v rychlosti, jak vypadá m j p íb h se t emi dílky papí-
ru ve srovnání s MZP:

Médii zbož ovaní podnikatelé Mikeova cesta „t í dílk “

6 let – Rozjíždí  rmu na sekání trá-
vy. Najímá si pubescenty v okolí. 
Kupuje d m svých rodi .

6 let – Stále v plenkách.

12 let – Sedí v dozor í rad  velké 
 rmy na výrobu hra ek.

12 let – Odvážejí ho do velké ne-
mocnice, protože spolkl hra ku.

18 let – Mají o n j zájem ty nej-
lepší vysoké školy, ale on odmítá 
a zakládá  rmu  nancovanou ri-
zikovým kapitálem.

18 let – Vybírá si vysokou ško-
lu na základ  pom ru d v at 
a chlapc . Nastupuje, ale d v aty 
je soustavn  odmítán.
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Médii zbož ovaní podnikatelé Mikeova cesta „t í dílk “

19 let – Zvládá vedení spole nosti 
v hodnot  n kolika milion  dola-
r .

19 let – Zvládá naražení pivního 
sudu.

21 let – Uskute uje první ve ej-
nou nabídku akcií.

21 let – Uskute uje návrat dom .

24 let – Odchází na odpo inek. 24 let – Pije p íliš mnoho piva 
a rozjíždí vlastní  rmu, protože 
„takovou v c zvládne každý pito-
mec”.

24 let a 1 den – Kon í s odpo in-
kem. Následují oslavy.

24 let a 1 den – Rozjíždí novou  r-
mu. Zjiš uje, že takovou v c ne-
zvládne každý pitomec. Následuje 
panika.

27 let – Dosahuje dalšího úžas-
ného úsp chu, protože to od n j 
každý eká.

27 let – Spole nost je úsp šná, 
protože neexistuje jiná alternati-
va.

30 let – Už se neobjevuje ve zprá-
vách, protože titulky jsou plné ji-
ného 18letého génia. 

30 let – Našel svou parketu, rozjel 
další  rmu, roste rychle a jist .

33 let – Vyhledal psychiatric-
kou pomoc, pot ebuje „najít sám 
sebe“. 

33 let – Našel se! Žije pro to, co ho 
baví. V podnikání i v život  se mu 
skv le da í.

36 let – Píše knihu o svém život-
ním p íb hu. Neprodává se. Od-
chází pracovat pro NKR.

36 let – Inspiruje novou vlnu špi -
kových podnikatel  – NKR. NKR 
pokra ují v náboru zkrachova-
lých MZP.

Jakých úsp ch  jsem tedy dosáhl? Mám seznam objektivních úsp -
ch , ale d ležit jší je, že jsem objevil, co m  baví, a žiju pro to! Miluji 
rozjezdy  rem, rád z nich buduji skv lé spole nosti a d lám to rych-
le! Mám rád outsidery, ty neop vované hrdiny, lidi, kte í se zam ili 
na své cíle, ale z ejm  nedostali tu správnou p íležitost. Rád pomáhám 
lidem, kte í nemají rovné šance. Ukazuji jim, jak využít své p irozené 
silné stránky, aby se do toho mohli dát a všem to nat ít. Celé mé život-
ní poslání se to í kolem t sné spolupráce se za ínajícími podnikateli, 
kterým pomáhám rozvíjet jejich koncepce tak, aby se stali špi kami 
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ve svém oboru. D lám to moc rád. Výsledkem je, že jsem nesmírn  
š astný, skv le si tím vyd lám a cítím neustále spoustu energie. Zajis-
til jsem si tak naráz zdraví, bohatství a št stí. Pro mne je to m j nejv t-
ší úsp ch. Jaký bude ten váš? 

M j seznam objektivních úsp ch
Pokud netoužíte vy muchat si m  s pomocí Googlu, p ehled mých 

úsp ch  je zde:

Rozjel jsem svou první  rmu, spole nost na sestavování po íta , 
ve ty iadvaceti. Prodal jsem ji 31. prosince 2002, prost ednictvím sou-
kromé transakce. Funguje dodnes a da í se jí.

1. ledna 2003 jsem rozjel novou  rmu. Ano, hned následující den. 
Tato spole nost se za t i krátké roky dostala na špi ku v celonárodním 
m ítku a následn  ji koupila velká obchodní spole nost

Svou t etí spole nost, Obsidian Launch, jsem rozjel v lét  2005. V té 
dob  se ješt  jmenovala jinak a byl to jen takový p edb žný koncept. 
Ten se zm nil, protože jsem si našel as zamyslet se nad sebou, zjistit, 
co mám skute n  rád, a pomalu vybudovat koncepci na svých zájmech 
a životních cílech. Mé p edchozí spole nosti, i když byly velmi úsp šné, 
vyr staly na myšlence, že mají být žádoucí pro trh. Nevyužíval jsem 
ovšem naplno svého talentu ani zájm . Má poslední spole nost na to 
vše bere ohled, proto jsem spokojený.

Postupoval jsem cestou podnikatele na konci role, na za átku ne-
úmysln  a nev domky, ale asem zám rn  a s maximálním soust e-
d ním. Na této cest  jsem kladl d raz na svá p esv d ení, objevoval 
a využíval své silné stránky a – což bylo nejd ležit jší – nikdy jsem se 
nep estal posouvat dál, a to dokonce ani v t ch nejt žších dobách. Vý-
sledky?

Krom  toho, že jsem prodal dv  spole nosti za spoustu pen z,

• ú astním se jako partner rozjezdu jedné nové spole nosti p i-
bližn  každé ty i týdny;

• jsem pravidelným hostem po adu The Big Idea with Donny 
Deutsch i dalších televizních program ;

• obdržel jsem spoustu podnikatelských ocen ní, v etn  oce-
n ní Mladý podnikatel roku od SBA (správní agentura pro 
malé a st ední podniky);
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• d lají se mnou rozhovory do spousty médií na celonárodní 
úrovni;

• p ednáším na n kterých nejprestižn jších univerzitách 
v zemi, a to jsem byl na virginské polytechnice jen pr m rný 
student – chápete to? 

• jsem autorem této knihy a mám v úmyslu napsat jich mno-
hem víc;

• a co je nejd ležit jší: pokra uji dál v generování výnos  a zis-
k  ve všech svých  rmách!

Mým cílem není se tady vytahovat, ale cht l jsem jednoduše zd raz-
nit, že když tohle dokážu já, dokážete to i vy. Sou asn  si dejte pozor, 
abyste nezam ovali zájem médií s touhou stát mediálními milá ky. 
Být MZP je n co jiného než pouhý zájem médií. V této skupin  jsou 
lidé, kte í skute n  dosáhli svého úsp chu ze dne na den. MZP by m li 
být oslavováni, o tom není pochyb. Ale nem li by být vnímáni jako n -
jaká výjime ná skupina. 

Pokud chcete, m žete dosáhnout úsp chu a také ho dosáhnete. Stát 
se úsp šným ze dne na den vyžaduje ur itý as na p ípravu. Nakonec 
m žete dosáhnout každého cíle, jaký si zamanete, a m žete ho dosáh-
nout tak, že se vydáte cestou podnikatele na konci role.

Já jsem rozhodn  nešel cestou MZP a nejde jí ani v tšina podnika-
tel . I vy pravd podobn  rozjíždíte svou  rmu s pomocí t í dílk  toa-
le áku, k ídel a modlitby. Mým úkolem je pomoci vám zbavit se k ídel 
a modlitby. Vaším úkolem je usp t s pomocí t í dílk  toale áku. 

No tak už za neme, ne?
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