
1. 
“Prásk!” ozvala se rána jak zabouchl dveře a nástěnky na zdech se 
zachvěli.
“Sakra tohle není možné,” zahřměl, když těžce dopadl na otočnou 
židli u svého stolu.  
“To je už vážně legrace! Jak může šéf rozhodovat o takových věcech, 
když ani netuší jak to v reálu funguje,” dál se vztekal.  
“Ale no tak to chce klid,” zaznělo od stolu v protějším rohu. 
“Jdem si zapálit,” pokračoval hlas zpoza velkého monitoru. Poté 
vrzla židle a objevil malý plešatý mužík s tabatěrkou v ruce. Rukávy 
uniformy vyhrnuté nad lokty a na nohou průzkumnické boty z 
minulého režimu. 
“Tak jdeš? Čerstvý vzduch ti udělá dobře,” nenechal se odmítnout. 
“Víš, že nekouřím,” odsekl muž z rohu. 
“Jo vím, ale samotného tě tu nemůžu nechat v tomhle stavu. Aspoň 
hodíme řeč.” 
“No to můžeme,” pomalu se zvedl, z kapsy vylovil oranžový baret, 
narazil si jej na hlavu, až se mu rotmistrovská hvězda zarila do 
spánku a společně vykročili na chodbu, která vedla skrze celé patro 
až k požárnímu schodišti na boku budovy. Kanceláře, šatny, 
umývárky i záchody. Vše namačkáno vedle sebe. Měli tu všechno co 
potřebovali k plnění stanovených úkolů vrámci integrace jak do 
armády, tak do složek integrovaného záchranného systému.  
“Já to už nedávám,” pokračoval ke kolegovi.  
“Takhle to už prostě nejde dál.” připadám si tu jako poslední onuce, 
ale když je třeba tak jsem první na koho si vzpomenou!” mávnul 
rukou do vzduchu. 
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“Ale když já chci na angličtinu, nebo na instruktorský kurz, tak to 
nemám v tabulkách a je vymalováno.” 
“Ano, tak to tu chodí,” odpověděl menší mužík. 
“Chci pryč, chci dělat něco, co mě bude bavit a co lidé i ocení. Ne 
dělat jen tak něco abych měl co dělat. Vždyť po mé práci neštěkne 
ani pes. Vše je jakoby samozřejmost,” pokračoval. 
“Jinde jsou na mou práci tři, čtyři lidi a tady vše řeším a zvládám 
sám. Fakt toho mám dost!” opřel se o zábradlí a zahleděl se přes 
parkoviště a trvnatou plochu na lezecký trenažér za plotem. 
“A co bys dělal v civilu prosím tě?” 
“Něco bych si našel. Už nad tím přemýšlím,” pokýval hlavou. Pak se 
otočil a pomalým krokem se vydal zpět chodbou do kanceláře. 
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2.  
Petr Maier se narodil v Olomoci a velkou část svého dětství strávil u 
babičky a dědy na předměstí. Rodiče vydělávali peníze, dojížděli do 
práce mimo město, hádali se až se rozvedli a malý Petr tím vším 
proplouval tak nějak jak nejlépe uměl. Poté co si jeho máma našla 
nového přítele začala s ním trávit více času, nemusela už dojíždět do 
práce do jiného města, ale Petra to doma moc nedrželo. Byl pořád 
venku a v pozdějším věku čím dál častěji utíkal do lesů na výpravy a 
akce se skautským oddílem. Tam měl přátele, tam se poprvé naučil 
rozdělat oheň jednou zápalkou, nebo rozpohybovat laso kolem těla v 
ladné krynolýně. Byl v tom dobrý. Chtěl v tom být dobrý, a tak do 
toho dával vše. Doma od nevlastního otce slyšel věty tipy “Kde 
pořád lítáš.” “To ti k ničemu nebude .” “Kdyby jsi tak dělal něco 
pořádného, co by Tě mohlo někdy i živit.” 

První zlom nastal ve chvíli, kdy si na základní škole měl podat 
přihlášku k dalšímu studiu. Od letního tábora měl víc než jasno kam 
chce jít. Na vojenskou školu. Právě na téma armády byla poslední 
léto na skautském táboře etapová hra. Během tří týdnu se tak v lese 
plazil, běhal, střílel ze vzduchovky a hrál si na vojáky. Líbilo se mu 
to a do všech táborových aktivit šel naplno. Díky tomu vyhrál jak 
táborové bodování, tak celoroční bodování a získal i odznak nejlepší 
fyzické zdatnosti. Začal trénovat na přijímací zkoušky. Odmítl (i na 
naléhání třídní učitelky) zaobírat se testy z elektrotechniky z 
předchozích let, protože elektro průmyslovka byla až jeho druhá 
škola na seznamu. Jednoduše věřil, že se dostane na vojenskou 
školu. Dokonce po několika návštěvách u své obvodní lékařky 
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popřel i fakt, že má alergii. Bál se, že by se nemusel dostat přes 
zdravotní testy, kdyby se zápis o jeho alergii objevil v jeho lékařské 
dokumentaci. S kamarádem Jirkou si měřil čas na jeden kilometr, 
který byl součástí přijímacího řízení. Běhával co mu síly stačily a 
Jirka jej doprovázel na kole s tím, že mu každou chvíli sděloval 
aktuální rychlost, vzdálenost a kolik ještě zbývá času. S Jirkou se 
znal od 5. třídy, kde se potkali na základce při slučování tříd prvních 
stupňů dvou škol do jedé třídy. Tvořili nerozlučnou dvojku a později 
zjistili, že i jejich rodiče a prarodiče k sobě měli ve školních letech 
blízko. Trénoval tvrdě a z 600 uchazečů o studium skončil 43. Byl 
přijat. 

Čtyři roky na střední utekly jako voda. Jejich četa zdárně ukončila 
celé studium. Lehké to nebylo, ke klasickému učivu maturitního 
oboru s technickým zaměřením přibyla vojenská pořadovka, střelba 
z ručních zbraní, branná výchova a vojenský management. Navíc od 
nedělního večera do pátečního poledne život na vojenském 
internátu. Hodně se to podobalo životu na skautském táboře, který 
Petr miloval a tak se mu zalíbilo i zde. Poslední roky prolezl doslova 
s odřenýma ušima, ale vidina stabilního zaměstnání a slib 
přiřazeného místa v armádě pro každého úspěšného absolventa jej 
provedl celými čtyřmi roky.  
 
Dva měsíce základního výcviku byly takové opakování celých čtyř 
let na škole a pak přišlo rozčarování v podobě nástupu k útvaru. 
Čakal větší disciplínu, nebo spíš profesionalitu. Armáda byla taková 
jaká byla. Víc než na plnění svěřených úkolů se dbalo na to kdo koho 
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znal a s kým kdo po práci chodil na pivo. Nevadilo mu to, rozhodl se 
i zde jít do všeho naplno. Vlastně to jinak ani neuměl. Do půl roku 
byl již na štábu svého útvaru s nejvyšší hodností, kterou se svým 
vzděláním mohl mít. Po pár letech ale přestal být spokojený. Přestalo 
mu stačit docházet do práce. Přestalo mu stačit být jeden z mnoha a 
dělat nepotřebné věci a papíry jen pro to, aby se něco dělalo. Hlavně 
ty papíry, to bylo něco.  
 
V žilách mu kolovala odjakživa rebelská krev a tak si o jedněch 
vánočních svátcích založil webové stránky, kde začal psát své názory 
na různé věci a životní situce. Díky pár kolegům získal několik 
pravidelných čtenářů. Psal jak chtěl, o tom o čem chtěl. Přidal zápisy 
ze svých běžeckých tréninků. Tou dobou běhal hodně. A to jako 
opravdu hodně. Přes týden trénoval a o víkendech se účastníl 
závodů s distancí přes 100 kilometrů. Mnohdy tak na trati byl celý 
víkend. Od pátečního večera až do nedělního rána. Pro mnohé 
blázen, pro jiné pan běžec. Sám to měl v hlavě srovnané vcelku 
jednoduše. Jak se objevil nějaký cíl, tak vyrazil, aby se k němu co 
nejdříve dostal. Kolegové se ho ptali: “Hele, Peťo, proč takhle moc 
běháš?”  
“Protože to dokážu.” zněla odpověď, kterou dostali. 
 
Poslední roky v armádě se ale trápil. Přišlo mu to zbytečné a některé 
věci jakoby doslova ztrácely smysl. A to se mu moc nelíbilo. Chtěl 
dělat něco, co smysl dává. Mít další cíl a za tím jít. V armádě ho 
přestal vidět. Začal se tedy zajímat o to, jak by někde jinde mohl 
vydělávat peníze, které by jej uživili. S hypotékou to nebylo jen tak 
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odejít. Chtěl zjistit, zda by přes své webové stránky mohl rozjet 
nějaké podnikání. Věděl, že když se do něčeho pustí, tak dokáže 
vytrvat a dát do toho vše. 
 
V tu dobu narazil na internetu na obsah, který se točil okolo nově se 
rozvíjející oblasti podnikání s názvem infomarketing. Zaujalo ho to a 
to natolik, že byť neměl peněz nazbyt, tak si koupil svůj první 
vzdělávací program za necelých deset tisíc (za skoro polovinu svého 
armádního platu). 
Neměl na to, aby zaplatil celou částku kurzu, proto si jej vzal na 
splátky. Víc mu jednoduše armádní plat neumožňoval. A naspořeno 
taky neměl. Přítelkyni, ani kolegům v práci nic neřekl - měli by ho 
ještě za většího blázna. Dát deset tisíc za nějaký kurz, to by bylo řečí. 
 
Doslova začal hltat každé video kurzu a v hlavě se mu začal rodit 
plán na tvorbu vlastního produktu. Realizace mu trvala několik 
měsíců, ale vydržel. Světlo světa tak spatřili dve eBooky 
(elektronické knihy) o tom, jak se správně připravit na fyzické 
výkony, které byly insirovány jeho vlastními zkušenostmi z běhání 
dlouhých tratí.  
 
To vše byl začátek. Začátek něčeho velkého, co si Petr ani v 
nejdivočejších snech nedokázal představit. 
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