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Tuto knihu věnuji Pánu Ježíši Kristu za to, že se mi dal
poznat, a mohl jsem tak porozumět jeho lásce ke každému
člověku i ke mně osobně, a také každému, kdo v srdci touží
po skutečných, trvalých hodnotách.

Předmluva

P

Ř

E

D

M

L

U

V

A

S Radimem Passerem jsem se poprvé setkal v roce 2002, v jehož závěru jsem mu v prestižní soutěži Best of Realty předal významné ocenění
Osobnost roku.
Naše spolupráce v následujících letech mi potvrdila, že tohoto ocenění se mu dostalo zcela zaslouženě. Strategické myšlení, rozhodnost,
houževnatost, pracovitost a laskavost k němu patří stejně neodmyslitelně jako jeho láska k brazilskému fotbalu.
Radim Passer se vždy snaží využít svých schopností nejen k vlastnímu prospěchu, ale zároveň ku prospěchu druhých, a při svém úspěchu
nikdy nezapomíná na Ježíše Krista. Přestože dosahuje ve svém oboru
ojedinělých výsledků, nikdy jsem se u něj nesetkal s arogancí či povýšeným chováním ani náznakem. Stále zůstává sám sebou, výjimečnou
osobností, kterou nepotkáte každý den.
Období popisované v této knize bylo pro Radima Passera z profesního hlediska velmi plodné. Byla to zejména doba úspěšného dokončení dalších etap BB Centra, jež je považováno za jedno z nejúspěšnějších
developerských projektů. Na druhou stranu to však bylo také období, ve
kterém byl nucen čelit nelehkým situacím v osobním životě. K těmto
těžkostem se vždy postavil přímo a odhodlaně.
Přeji Radimu Passerovi, aby jeho profesionální a osobní život byl
nadále alespoň natolik úspěšný jako doposud, a věřím, že tuto jeho druhou zpověď popisující jeho osobní, profesní a duchovní zkušenosti budete číst a prožívat se stejným zaujetím jako já.
Dušan Prchlík
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Když jsem se rozhodl věnovat čas napsání prvního dílu svého životního příběhu – ve kterém jsem vyprávěl, jaké to je, když přenecháme otěže svého života Tomu, který má s námi mnohem lepší úmysly, nežli my
sami –, modlil jsem se k Bohu, aby kniha napomohla alespoň jednomu
člověku na cestě k Pánu Ježíši Kristu. Na konci roku 2005 a v průběhu
celého dalšího roku jsem od čtenářů získal stovky reakcí, písemných
i ústních, které mi ukázaly, že tato práce nebyla zbytečná. Naopak. Pán
Bůh opět překonal mé představy, a kniha, která byla napsána k Boží
slávě, pomohla mnoha lidem na jejich cestě víry.
Toto vše bylo pro mne velkou motivací k napsání tohoto druhého
dílu, který mi popravdě řečeno zabral mnohem více času, nežli jsem původně očekával. Nedlouho před jeho dokončením jsem prodělal těžkou
autonehodu. Byl jsem jediným účastníkem této nehody, kterou – viděno
lidskýma očima – nebylo možné přežít. Můj milující Bůh mi však nejenom pomohl vyváznout životem, ale rozhodl se mne i zcela uzdravit.
Tři a půl roku mého života – tak, jak toto období zachycuji v této
knize – začíná v dubnu roku 2002 a končí v říjnu 2005. Pán Ježíš Kristus
mne v této době, kdy přicházely i další těžké životní zkoušky, učil spoléhat se na Něho a Jeho pomoc; učil mě, že také já musím profesionálně a čestně odvést svoji část práce v tomto společném díle. Díky této
Boží milosti jsem mohl i nadále prožívat jakýsi „americký sen v Česku“.
Jeden z Božích darů propůjčených každému věřícímu člověku spočívá
ve schopnosti rozeznávat hodnoty časné a věčné. A právě za toto vědomí, které vede člověka k pokoře a k nepřeceňování dočasných materiálních statků, jsem svému Spasiteli nesmírně vděčný.
Zvláštní poděkování patří mé drahé manželce Janě, která s Boží
pomocí velice statečně nesla dopady životních zkoušek, kterými jsme si
museli společně projít, aby v nich naše víra mohla být posílena.

( 11

Hodnota informací

KAPITOLA PRVNÍ

Hodnota informací
Pán Ježíš Kristus se stal součástí života mého i mé ženy Jany. Dával nám
opět prožívat krásné životní období. Cítili jsme vděčnost vůči Bohu za
to, že nás měnil ke svému obrazu a že jsme se neustále mohli učit poznávat Jeho vůli.
Sobotní den odpočinku byl pro mne i tentokrát, 6. dubna 2002,
příležitostí k přemýšlení. Při tom v mých myšlenkách hrál nejdůležitější
roli Bůh. Vždy jsem považoval za nesmírně užitečné připomínat si, co
všechno pro mne i pro jiné lidi Pán Ježíš vykonal. Jak mne se ženou zastavil v marnosti našeho způsobu života, aby nám nabídl něco neporovnatelně vznešenějšího, užitečnějšího a především obrovsky nadějného pro naši přítomnost i budoucnost. V Bibli, Prvním listu do Korintu,
druhé kapitole, je psáno: Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl
nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.
Před čtyřmi lety jsme touto dobou očekávali narození Maxíčka.
Naše životy se od té doby změnily od základu. Pán Ježíš přivedl mne
i Janu k sobě. Ten, který je „cestou, pravdou i životem“, nás přivedl
k Bibli a následně i mezi svůj lid – svou církev. Byl jsem už více než dva
a půl roku pokřtěný v celosvětové Církvi adventistů sedmého dne. Být
adventistou sedmého dne je na jednu stranu překrásná přednost, ale na
druhou stranu veliká odpovědnost.
V čem spočívá přednost? Žijeme ve světě informačních technologií
a každý podnikatel i manažer ví, že informace mají pro něho v jeho práci
klíčový význam. Nejinak je tomu i ve vztahu k Bohu. Náš Pán nám růz-
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nými formami, které si zvolí, předává ta nejcennější sdělení. Především
současná generace Jeho následovníků má k dispozici informace, jejichž
nevyčíslitelná hodnota je mimo jiné prověřena časem, moderní archeologií i mnoha poznatky seriózního vědeckého bádání. Drtivá většina
biblických proroctví se již odehrála, a to způsobem, jaký byl Bohem
v Jeho slově přesně předpověděn. To však není zdaleka všechno. Lidem
žijícím – řečeno biblickou terminologií – v době konce neboli předadventního soudu dal moudrý a milující Bůh k dispozici další nesmírně cenné informace. Vyvolil si slabý a křehký nástroj, aby na něm světu
ukázal svou sílu i to, že pevně drží otěže dějin směřujících k vyvrcholení. Tímto nástrojem se stala Američanka Ellen Whiteová. Bůh uznal
za vhodné skrze tuto ženu sdělovat po sedm desetiletí světu poselství
pro naše generace.
Lidé, kteří měli možnost seznámit se podrobněji se spisy této prorokyně, mohou potvrdit, že soulad mezi jejím poselstvím a poselstvím
Bible je ohromující. Bůh ve svém milosrdenství dobře věděl, že spolu
s informačními technologiemi a vědeckými objevy přijde i záplava falešných informací a bludů, jimiž se bude snažit nepřítel člověka a spasení – satan – odvrátit lid žijící v této době od Zdroje pravdy. Spisy Ellen
Whiteové přivádějí člověka zpět k Bibli a jejímu čistému učení nepozměněnému řadou pohanských nauk a tradic, které se v průběhu dvou
tisíciletí staly součástí učení řady křesťanských církví. Novověký jazyk
jejích spisů je rovněž blízký současnému člověku a přispívá ke správnému pochopení na první pohled zdánlivě složitých biblických textů. Být
adventistou sedmého dne znamená mít k dispozici všechny aktuální informace, které se láskyplný Bůh rozhodl lidstvu předat, aby neztrácelo
orientaci v této překotné době. Proč by však „přístup k informacím“ měl
být vázán na příslušnost k určitému náboženskému vyznání? Copak
nemůže mít tyto informace i neadventista? Jistěže, jsou přístupny komukoliv! Avšak Boží slovo – Bible – i spisy Ellen Whiteové jsou inspirovány stejným autorem – Pánem Bohem. Boží slovo je mocné a mění lidské
životy od základu v případě každého člověka, který Bohu tuto změnu
svého já umožní. To znamená, že tyto informace proměňují k lepšímu
lidské životy. Pokud si dáme práci s jejich prostudováním a současně se
pokoříme před Bohem, je podle mého soudu nemožné nestat se následně adventistou sedmého dne, neboť čistota věroučného učení této církve
pevně stojí na biblických základech, ke kterým směřuje i veškeré dílo Ellen
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Whiteové. Poznání Boží pravdy vede člověka k pokání, vyznání hříchů
a k novému životu v Ježíši Kristu. Proto jsem se i já stal adventistou
sedmého dne. Proto tuto skutečnost považuji ve světě plném zmatku
a všudypřítomného zla za nádhernou přednost.
A v čem tkví odpovědnost adventisty sedmého dne? Nejzákladnější
povinností každého následovníka Pána Ježíše Krista je zvěstování evangelia, oné dobré zprávy o Boží milosti a záchraně člověka pro věčný život.
K tomu je především zapotřebí vlastní příklad. Na mém životě musí být
vidět, jestli se Ježíš Kristus stal mým Spasitelem. Pokud by tomu tak
nebylo, těžko by zvěstování evangelia měnilo k lepšímu také životy lidí
v mém okolí. Bůh se rozhodl, že v díle záchrany člověka pro věčný život
chce s lidmi spolupracovat. Každý, kdo se stává Jeho následovníkem,
nese svůj díl odpovědnosti za další zvěstování Božího slova. V tom spočívá primární odpovědnost adventistů vůči Bohu i vůči lidem. Plnění
této úlohy, která Ježíšovým následovníkům přináší radost i požehnání,
považuji i za svou osobní odpovědnost vůči Stvořiteli a nebeskému Otci.
Stal jsem se Božím dítětem, synem Krále a Pána celého vesmíru, podobně jako miliony a miliony dalších lidí. Je to obrovská přednost, radost
i odpovědnost.
S myšlenkami na Pána Boha přicházejí otázky: Plníme my adventisté tento svůj úkol zvěstování Božího slova? Uvědomujeme si, že ve
světě žije spousta lidí, kteří ještě nikdy o Ježíši Kristu neslyšeli? Anebo –
jak oslovit lidi v takzvané postmoderní společnosti, kteří sice někdy něco
o Ježíši slyšeli, ale na jejich život to prozatím nemělo žádný vliv? Bylo
mi jasné, že s plněním úkolu musím začít u sebe. Co dělám pro to, aby
lidé, které potkávám a mám možnost oslovit, se o Ježíši dozvěděli více?
Rozhodl jsem se, že si o tom promluvím se svým nejbližším spolupracovníkem, Vláďou Kloudou. Dozrávala ve mně myšlenka založit organizaci, jakousi nadaci či občanské sdružení, jež by mělo za cíl pomáhat
lidem v možnosti poznat Pána Ježíše Krista. Prosil jsem Boha, aby mi
dal sílu používat své „hřivny“ a obdarování k Jeho slávě.
Tyto své vize a plány jsem prodiskutoval se svou ženou Janou. Shodli
jsme se, že pravá víra v Boha se musí odrážet v soukromém i pracovním
životě věřícího člověka. Takový člověk se však stává terčem nepředstavi-
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telné nenávisti ďábla. Je důležité tuto skutečnost vzít prostě na vědomí.
My lidé nemáme sami o sobě žádnou šanci s ním bojovat. Byl by to nerovný a předem ztracený boj. Můžeme však v naprosté důvěře vložit své
životy do rukou Ježíše. On je Vítěz a má veškerou moc a sílu, kterou
nám na požádání propůjčuje k tomu, abychom mohli kdykoliv ďáblovým nástrahám účinně čelit. Toto nádherné vědomí bylo pro mne i pro
Janu přepevnou hradbou v našem životě víry.

Od dobrého k lepšímu

KAPITOLA DRUHÁ

Od dobrého k lepšímu
V

pondělí 8. dubna 2002 jsem po skončení pravidelné firemní porady
odjel na pracovní oběd s Dušanem Prchlíkem, který nedávno nastoupil
do HVB banky na pozici šéfa financování nemovitostí. HVB měla na
poli financování komerčních nemovitostí v Česku dlouhodobě dominantní postavení. To zákonitě znamenalo, že vedoucí jejich oddělení financování komerčních nemovitostí byl zároveň na českém trhu v tomto
oboru bankéřem číslo jedna.
V roce 1996 jsme začínali pracovat s Vereinsbankou, která na českém trhu uplatňovala své skvělé know-how z Německa. Poté, co ke konci devadesátých let převzala další německou banku Hypobank, došlo
ke změně názvu na HypoVereinsbank. I nadále poskytovala velmi dobré
služby. V mezičase se spojily také dvě největší rakouské banky – Bank
Austria a Creditanstalt. Tento z rakouského pohledu bankovní gigant byl
v roce 2001 převzat právě německou HypoVereinsbank. Nově vytvořený subjekt na českém trhu dostal jméno HVB Bank. Střední Evropa, do
které spadá i Česká republika, byla svěřena pod správu Vídně. Z jistého
úhlu pohledu tak během několika let zůstala ze čtyř bank schopných vysoce odborně financovat nemovitostní projekty pouze jedna. Nicméně
na český trh vstupovaly i další specializované hypoteční banky, především
z Německa, takže nehrozilo, že by byl celý trh ovládán jedinou bankou.
Velké české, dříve v polosocialistickém duchu pracující banky, procházely závěrečným procesem privatizace a vše nasvědčovalo tomu, že i Česká
spořitelna je připravena financovat developerské projekty vcelku profesionálním způsobem.
HVB Bank si však na trhu udržovala majoritní postavení. Vždy
v ní pracovali skuteční profesionálové. V polovině devadesátých let vedl
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oddělení financování nemovitostí Christoph Manthé, jeho nástupcem se
stal Walter Hampel a toho vystřídala po několika letech Martina Štroufová. Se všemi z nich jsme byli velice spokojeni, dostávali jsme kvalitní
servis. Nyní tedy docházelo k další změně. Slučování čtyř bank v jednu
během několika let si vyžádalo v personální oblasti svou daň. Někteří lidé
odcházeli a mezi nimi byla také Martina Štroufová. Jako její nástupce
byl bankou vybrán právě Dušan Prchlík. Stál před ním nelehký úkol: vybudovat od základu nový tým lidí, který by pro HVB banku udržel jejich
výsostné postavení na trhu a navíc by ještě zvýšil objem obchodů. Martina Štroufová mi svého nástupce představila nedávno na velké schůzce
u nás ve firmě. Proběhla 27. března 2002 a k mému milému překvapení
jsme zjistili, že do banky se do oddělení posuzování rizik souvisejícími
s developerskými projekty vrací zpět také Jitka Mucková, s níž jsme měli
z minulosti velice dobré zkušenosti. Dušan Prchlík na mne po odborné
i lidské stránce udělal hned na první schůzce výborný dojem.
Při společném obědě jsem mu detailněji představil naši vizi i její
dopady na jednotlivé projekty. Nové marketingové materiály jako firemní brožura a krásný velký model celého BB Centra, který měl možnost
vidět předtím u nás v kanceláři, dokázaly vcelku plasticky přiblížit naše
plány s dalším rozvojem projektu. Budovy A a D stavěné pro Eurotel už
byly dokončeny, v tomto týdnu jsme je společnosti Eurotel předávali
a následně mělo dojít k podpisům obou nájemních smluv. Na ně mělo
navazovat právě refinancování obou projektů, na jehož základě se nám
i společnosti PSJ měl vrátit vlastní kapitál. Banky HVB a Rheinhyp financovali společnou syndikovanou půjčkou přibližně devadesát procent veškerých nákladů projektu. Tak vysoké procento bylo dáno tím, že
sto procent všech ploch bylo už předem pronajato společnosti Eurotel,
a tudíž bylo případné riziko banky minimální. Vzhledem k plánovanému prodeji budov A a D pokračovala také prověřovací fáze zvaná due
diligence, kterou prováděla kupující strana GE Real Estate se svými poradenskými společnostmi. Původně domluvená cena za obě budovy ve
výši 91,5 milionů německých marek musela být nyní překalkulována na
eura, jež od 1. ledna 2002 nahradila ve většině západoevropských zemí
původní měny. Gordon Black opět vedl jednání za stranu GE a vše nasvědčovalo tomu, že bychom do poloviny roku mohli být s obchodem
hotovi. Rovněž se chýlila ke konci výstavba Office parku a první rezidenční etapy BB Centra. Office park nabízel přibližně 7 700 m2 prona-

Od dobrého k lepšímu

jímatelných kancelářských ploch a rezidenční část s 35 byty. Byly to poslední etapy BB Centra, které jsme realizovali společně s naším partnerem PSJ.
Pana Prchlíka jsem informoval, že jednáme o pronájmech s Českou
spořitelnou, jež hledala více než 6 000 m2 kanceláří pro lidi pracující na
speciálních projektech banky, a se společností Otis. Tato korporace, patřící do skupiny amerického obra United Technologies, byla vedoucí světovou firmou v oboru výroby a dodávky výtahů. Další společností, která
chtěla sídlit v Office parku, byl náš partner při realizaci prvních etap
BB Centra – společnost PSJ. Ačkoliv ještě na počátku ledna roku 2002
jsme neměli pro Office park žádného nájemce, nyní vše nasvědčovalo
tomu, že k plánovanému datu kolaudace na konci května bude už i tato
část BB Centra plně pronajata. Rozsáhlý rozvoj nás čekal v jižní části
BB Centra. Výstavba budovy Alpha měla být zahájena k 1. červenci a výstavbu navazující budovy Beta jsme chtěli zahájit přibližně o rok později. Pracovali jsme také na přípravě výstavby budovy Gamma a centra
služeb – Nové Brumlovce. S Dušanem Prchlíkem jsem potřeboval především dojednat podmínky financování výstavby budovy Alpha. Byl jsem
potěšen, že se banka tvářila pozitivně na financování tohoto objektu nabízejícího 12 750 m2 pronajímatelné plochy a 220 garážových stání, aniž
by po nás požadovala určité procento podepsaných smluv o smlouvách
budoucích nájemních. BB Centrum byl už zavedený projekt na dobré
adrese s vynikajícími nájemci, proto banka nespatřovala nepřiměřené riziko ve financování budovy velikosti Alphy bez předpronájmů. Napomáhalo tomu i naše jméno, a tak nám banka důvěřovala, že budeme i nadále
držet slovo a plnit své sliby.
V duchu jsem opět děkoval Pánu Bohu za reputaci, kterou nám
Jeho požehnání přineslo. Pana Prchlíka jsem informoval také o stadiu připravenosti pro výstavbu budov E a Filadelfie v severní části BB Centra.
Zmínil jsem se rovněž, že v jižní části BB Centra se nám nepodařila
akvizice etapy Delta, kde byla nakonec úspěšná soukromá česká společnost AMA. Fotbalový klub Slavoj Praha se především z důvodů vztahových, daných několikaletým sponzorováním právě touto společností,
rozhodl v náš neprospěch. Rovněž projekt Vinohradská měl být refinancován od HVB za pro nás lepších podmínek, než bylo dosavadní financování rakouskou Die Erste. Nakonec jsem pana Prchlíka seznámil se
svými životními postoji a z toho vyplývající vírou v Ježíše Krista. Měl jsem
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ze schůzky radost a velmi dobrý pocit, neboť mne naplnila jistotou, že
jsme v HVB Bank opět ve výborných rukách.
Kolektiv lidí ve firmě byl velice stabilní. Docházelo pouze k malým
změnám a postupnému doplňování lidí tak, jak to naše práce vyžadovala.
Na začátku dubna nastoupil Ondřej Plocek na pozici finančního
analytika. Ondřej nám napsal dopis, že by měl zájem pracovat v naší firmě.
Právě jsem uvažoval o zřízení pozice, na níž by dotyčná osoba zpracovávala finanční analýzy a měla na starosti jednání s financujícími bankami. Potřeboval jsem odlehčit Vláďovi Kloudovi, kterému stále přibývalo
práce v naší klíčové činnosti – shánění nájemců pro naše budovy. Ondřej
měl potřebné vzdělání i velký zájem vykonávat práci, kterou jsme nabízeli. Byl také bystrý a Vláďa mi jeho přijetí po osobním pohovoru doporučil. Pro mne bylo nejdůležitější, že Pán Bůh mi jako odpověď na
mé modlitby dával jistotu, že je to ten správný člověk na danou pozici.
Petr Herman, jenž si u nás ve firmě našel nevěstu a svou životní partnerku Radku, se právě radoval z narození malé Kamilky. To ovšem znamenalo, že Radka odešla na mateřskou dovolenou. Na její pozici nastoupila
další šikovná účetní Petra Psotová.
Na začátku ledna roku 2002 jsem ukončil pracovní spolupráci s Romanem Tycem, který byl také pětiprocentním akcionářem firmy. Nabídl
jsem mu možnost zůstat akcionářem i nadále, ale Roman projevil přání
svůj podíl odprodat. Dohodli jsme se na způsobu vypořádání. Předložil
jsem Romanovi podmíněnou možnost velkorysého vyrovnání, kdy by
po prodeji budov A a D odkoupila jeho podíl přímo naše mateřská společnost PASSERINVEST Group. Roman měl z nabídky velkou radost
a bylo pouze na něm, jestli dodrží svou část dohody. V polovině dubna
roku 2002 mně Honza Malík překvapivě sdělil: „Mám zprávy, že Roman
na nás něco vymýšlí.“ Nesedělo mi to. Nebylo v tom nic racionálního,
navíc jsem si pamatoval vděčnost v Romanových očích, když jsem mu
sděloval podmínky našeho vypořádání. Popravdě řečeno jsem nebral
Honzovo varování příliš vážně a nijak jsem se tím dále nezaobíral.
S Janou jsme prožívali velice šťastné období. Radimek rostl a hezky
přibýval na váze. Zkoušel si stoupat a skoro pořád se smál. Pán Bůh nám dal
po letech bolesti a čekání radostného chlapečka. Když mu bylo pět měsíců, Jana našla první zoubek a já jsem jí mohl udělat radost pěkným dárkem.

Od dobrého k lepšímu

Mohl jsem užívat i milosrdné Boží prozřetelnosti. Před dvěma roky
jsme se shodou jistých okolností s firmou přestěhovali zpět do našich původních kanceláří, které se nacházely v přízemí domu, v jehož nejvyšších
podlažích jsme měli byt. Do práce jsem tedy jezdil výtahem. To mělo
pro mne za dané situace řadu výhod. Často jsem využíval krátkých pauz
mezi jednáními a přijel jsem se třeba jen na několik minut podívat na
Janu s Radíčkem a potěšit se s nimi. Pokud Jana jela s kočárkem ven, procházela z důvodu bezbariérovosti našimi kancelářemi. Jestliže jsem byl
u sebe v kanceláři, opět jsem je alespoň na okamžik viděl.
Od ledna roku 2002 probíhala ve firmě dvakrát týdně ve večerních hodinách videoprojekce snímků australské výroby s názvem Hledání. Tento dokumentární seriál poutavě představoval racionální základy křesťanské víry podle biblických principů. Měl jsem radost, že Bůh
i tentokrát vyslyšel naše modlitby a na onen dvacetidílný pořad chodilo
v průměru 25 až 30 lidí. Naše hlavní zasedací místnost byla vždy zcela
zaplněna. Na konci každého přibližně třicetiminutového dílu následovala diskuse, kterou velice dobře vedl kazatel vinohradského sboru Josef
Cepl. Byl jsem vděčný za krásnou atmosféru a přítomnost Božího ducha. Cyklus Hledání skončil v březnu a od dubna roku 2002 jsme na něj
s bratrem Ceplem navázali studiem biblické starozákonní prorocké knihy
Daniel. Těšilo mě, když jsem mohl být svědkem, jak Pán Bůh mění životní postoje některých lidí, kteří chodili pravidelně.
Tak, jak jim umožňoval čas, chodili i moji rodiče. Po mém obrácení jsme spolu často hovořili o vznešených biblických tématech. Diskuse byly občas poněkud horlivé, jak odpovídalo našim temperamentům
a mému zanícení pro Boží dílo. Pozoroval jsem, že rodiče začínají intenzivněji prožívat svůj křesťanský život. Dotazovali se katolických duchovních na některé otázky, které jsme společně probírali. Upozorňoval
jsem je na některá úskalí věrouky římskokatolické církve, která se do
křesťanství dostala z pohanství a mohla věřící zavádět na scestí. Mezi
ta zásadní a nebezpečná nebiblická učení patří nauka o nesmrtelnosti
duše, svěcení původně pohanského dne slunce – neděle – namísto Boží
biblické soboty, uctívání různých svatých namísto biblického učení, že
pouze samotnému Bohu patří úcta stvořených bytostí a rovněž že spasení a tedy věčný život si mohu zasloužit svými skutky či si jej pomocí
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odpustků dokonce koupit. Bible je v těchto i některých dalších bodech
v rozporu s takovou částí učení římskokatolické církve. Největší pro věřící z toho plynoucí nebezpečí je, že otázku spasení svěří někomu jinému
než tomu jedinému, kdo je mocen je dát – Pánu Ježíši Kristu. Měl jsem
radost, že rodiče o věcech přemýšlejí. Každý den jsem na modlitbách
předkládal Bohu, aby je vedl podle Své vůle. Bůh však každému člověku, na rozdíl od ďábla, dává úplnou svobodu rozhodování. Záleží tedy
pouze na nás, jak Pánu Bohu dovolíme, aby nás měnil ke svému obrazu.
Rodiče také prožívali překrásné období podzimu života. Nemohli
se sice radovat z prvního vnoučka Maxíčka, ale kromě Radimka měli
ještě další dva vnoučky. Zbyňkovi a jeho ženě Majce se narodil v prosinci roku 2001, dva roky po narození jejich prvního dítěte Kubíčka, další
syn Lukáš. Tato trojice bratranců byla pro mého tatínka i maminku
velkou radostí. V jejich krásně opraveném kolodějském areálu tak bývalo velice živo.
Můj otec se také těšil z požehnání, která nám Pán Bůh dával do naší
práce. Byl si dobře vědom, že to byl on, kdo dal před deseti lety impulz,
aby BB Centrum mohlo vzniknout.
Také Vlastík, tatínek Jany, dělal další krůčky na své cestě víry. Postupující Parkinsonova choroba jej sice fyzicky omezovala, ale bylo možné
u něho zřetelně vnímat rostoucí důvěru v Boha a v největší dar Boží milosti – život věčný. Prožívali jsme tak s Janou naději, že zbývající část
našich nejbližších snad dospěje k rozhodnutí odevzdat se Pánu Bohu.
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Dušan Prchlík z HVB banky, člověk profesně i lidsky na výši, náš nový bankéř
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Půlnoční návštěva
V neděli 28. dubna 2002 jsem se vracel z našeho venkovského sídla na
Sedlčansku zpátky do Prahy sám. Jana s Radimkem zůstávali venku až
do pondělí.
Bylo kolem půlnoci, když mne probudil domovní zvonek. Na videotelefonu jsem viděl, že na neohlášenou návštěvu přijel Roman Tyc.
I z obrazovky bylo snadné poznat, že má v krvi nějaké to promile alkoholu. V okamžiku jsem usoudil, že o rozhovor s ním ani o nadýchání se
jeho alkoholických výparů nemám sebemenší zájem. Šel jsem si proto
znovu lehnout, aniž bych reagoval. Roman dospěl k názoru, že nikdo
není doma. To však nenaplňovalo jeho představy o výsledku půlnoční
návštěvy. Po několika minutách jsem i přes zavřená okna a několik pater
uslyšel praskání jakéhosi materiálu a po chvilce i spuštěný alarm z našich
kanceláří v přízemí domu. Šel jsem se ihned podívat k oknu a spatřil
jsem Romanovo auto, jak jede nahoru ulicí. Pohlédl jsem proto z oken
na druhé straně bytu, protože tamtudy muselo projíždět. Roman zastavil
a vystoupil u oken mé kanceláře na opačné straně našeho domu. Držel
cosi v ruce. Za pár vteřin se ozval zvuk rozbíjeného skla. S údivem i s určitými obavami jsem sledoval jeho počínání. Nechápal jsem, proč to
dělá. Mohl tím ublížit pouze sám sobě. Tak Honza Malík měl pravdu,
řekl jsem si v duchu.
Potom se Tyc vrátil do auta a jel podél této druhé strany domu pryč.
Seděl však na místě spolujezdce a auto řídila nějaká žena. Po chvilce mi
zazvonil telefon. Na displeji jsem viděl, že mi volá on. Hovor jsem nevzal. Zavolal ještě dvakrát. Vzápětí jsem zjistil, že se mi naplňuje hlasová schránka. Byla téměř jedna hodina v noci, ale vzhledem k vážnosti

Půlnoční návštěva

situace jsem se rozhodl svolat některé blízké spolupracovníky k mimořádné poradě. Vláďa Klouda a Honza Malík ochotně slíbili, že co nejdříve přijedou na „místo činu“. Tušil jsem, že mi Roman nechal ve schránce
nějaké peprné vzkazy. Skutečně. A byly dokonce tři! Hned při poslechu
prvního vyšlo najevo, o co jde. Opileckou obtížně srozumitelnou artikulací mi dával výhružně najevo nespokojenost s tím, že již není uveden
na webových stránkách firmy jako člen představenstva.
Roman ve firmě od ledna roku 2002 už nepracoval, pouze zůstával
akcionářem. Jelikož v naší společnosti bylo představenstvo výkonným
orgánem, rozhodli jsme se ho z funkce člena představenstva odvolat. To
bylo zcela v souladu s našimi vzájemnými dohodami. Jenomže Tyc se rád
vychloubal. Po hospodách, které hojně navštěvoval, měl řadu „konzultantů“. Velmi pravděpodobně, když některému z nich prezentoval vlastní důležitost v naší firmě, upozornil ho některý jeho „poradce“, že na
naší internetové prezentaci nefiguruje. Roman musel v dané hospodě
zřejmě hodně ztratit na svém lesku, a proto se posílen alkoholem rozhodl sejít se se mnou v poněkud netradiční dobu, kdy vcelku rozumně
předpokládal, že budu doma. Protože mu nevyšel osobní kontakt, sdělil
mi vše „podstatné“ do hlasové schránky. V prvním vzkazu mne zaúkoloval, abych do 24 hodin „dal vše do pořádku“. Vzkaz zakončil tím, že mne
oslovil, nejspíše pro zdůraznění třikrát za sebou, hovorovým pojmenováním ženského pohlavního orgánu. Hlasitost a protažení závěrečné
samohlásky dávaly tušit, že do slov dal hodně energie. Ve svém druhém
vzkazu mně vyhrožoval likvidací. V posledním třetím mne naopak nelogicky upozorňoval, že bychom si lépe měli střežit prostory firmy… Má
důvěra v Romana byla definitivně ztracena. Nežli kolegové přijeli, snažil
jsem se přemýšlet a srovnat si v hlavě některé události.
Roman Tyc mi nabídl své služby na konci léta roku 1999, kdy Speychal, Mariánek a Fanta mne i firmu okradli a vydírali. Přistoupil jsem
tehdy na jeho nabídku. Měl mi pomoci bránit se proti podvodům oné
trojice a zapojit se do práce ve firmě. Nezbytnou podmínkou spolupráce byla spolehlivost a jeho loajalita k firmě a k mé osobě. Za to jsem mu
dal zdarma pět procent akcií mé společnosti.
Kromě jednoho jeho opileckého excesu až do podzimu roku 2001
plnil svou úlohu. Tehdy jsem se snažil intenzivněji ho zapojit do firemních procesů, aby byl alespoň z podstatné části ospravedlněn jeho mě-
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síční příjem ve výši 75 000 korun. Roman měl však představu, že když
začne pracovat, měl by se vlastně jeho příjem zdvojnásobit. Z tohoto
omylu jsem ho vyvedl. Reagoval po svém: do práce přestal téměř docházet. Když přišel, táhnul z něj alkohol. Jeho největším problémem bylo
sobectví a touha po snadno vydělaných penězích. Nebyl schopen se na
věci dívat pohledem firmy, pouze svým vlastním. Nedocházelo mu patrně, že mu nemohu takto dlouhodobě tolerovat něco, co je v naprostém
rozporu s pravidly našeho podnikání a s podnikovou etikou. Speychal,
jemuž v průběhu onoho roku 2001 hrozilo trestní stíhání za podvod se
směnkou, kterého se vůči mně dopustil, tenkrát kontaktoval Romana.
Jeho prostřednictvím mne požádal, abychom se vzájemně dohodli, že se
nebudeme o sebe více starat. Speychal nabídl, že od soudu stáhne podvodně uplatněnou směnku a vrátí mi ji. Ode mne chtěl, aby lidé z mé
firmy ve vyšetřování jeho podvodu spolupracovali s policií tak, že jeho
případné trestní stíhání bude zastaveno. Po poradě s kolegy z vedení
firmy jsem se rozhodl na tento návrh přistoupit. Věděl jsem, že Speychalovi není možné věřit, ale vrácením podvodné směnky končila z mého
tehdejšího pohledu jeho reálná šance mně a mé společnosti škodit. V úterý 11. prosince 2001 se tak podepsaly všechny příslušné dokumenty, aniž
bych se musel se Speychalem vidět. Kurýra vykonal právě Roman.
Čekal jsem, jak se Roman dále zachová. Neuznal, že to přehnal se svými finančními požadavky, místo toho začal pomlouvat některé lidi z firmy.
To už bylo těsně před koncem roku 2001. Mezi Vánocemi a Novým rokem
jsem si ověřil některá fakta. Zjistil jsem, že účelově lže. Některé zaměstnance firmy obviňoval z porušování podnikových pravidel a přitom tatáž pravidla porušoval sám. Patřilo to zřejmě k jeho způsobu obrany. Pokud sám
provedl něco špatného, nesmyslnými či dokonce nepravdivými obviněními chtěl od sebe odvést pozornost jiným směrem. Musel jsem si přiznat,
že je osobou, která může rozkládat dobrou atmosféru a pracovní morálku
ve firmě. Modlil jsem se k Pánu Bohu, aby mi dal moudrost, jak situaci vyřešit. Radil jsem se před koncem roku 2001 i s Vláďou Kloudou a Honzou
Malíkem. Honza ještě nedávno s Romanem kamarádil, a proto ho v dobrém úmyslu varoval. Ten si však nedal říci. Dospěl jsem k přesvědčení, že
je nevyhnutelné, aby Roman přestal ve firmě ihned po Novém roce pracovat. Současně jsem mu však chtěl ponechat možnost zůstat akcionářem
firmy. Čekal mne s ním v pondělí 7. ledna nelehký rozhovor a modlil jsem
se k Bohu, aby mi dal sílu i moudrost tuto záležitost dobře zvládnout.

Půlnoční návštěva

Vybavil se mi najednou zážitek z jedné mrazivé jasné lednové noci.
Tenkrát, na přelomu let 2001 a 2002, jsme pobývali s Janou, Radíčkem
a částí rodiny mé ženy na Sedlčansku. Probudil jsem se kolem druhé hodiny. V naší ložnici bylo nad postelí střešní okno, kterým bylo možné pozorovat oblohu. Nikdy v životě jsem však neviděl to, co oné noci. Přímo
nad hlavou jsem měl souhvězdí Velkého vozu. A mezi jeho „koly“ zářily
stovky a stovky hvězd. Celá obloha byla jimi doslova poseta, nebylo mezi
nimi snad vůbec žádné místo. Hvězd bylo jako zrnek písku na mořském
břehu! Vzbudil jsem Janu, aby si mohla tento úkaz také vychutnat. Cítil
jsem obrovskou pokoru a respekt před Bohem. Jako by mně chtěl říci:
Neměj obavy, já jsem Stvořitel i Pán toho všeho, co vidíš. Budeš-li na mne
spoléhat, budu stále s tebou a pomohu ti vyřešit i každý tvůj problém.
Jak úžasný je Bůh, napadlo mne. Jsem obyčejný pomíjivý člověk žijící na této „neviditelné“ tečce ve vesmíru a přesto Král celého vesmíru
má o mne zájem. A nejenom to, On dokonce za mne a mé hříchy přišel
obětovat svůj život. I kvůli mně a nám všem lidem byl ochoten riskovat,
že všechno ztratí, abychom my mohli všechno získat. Pro naši záchranu
udělal vše, co mohl, dokonce zmařil sám sebe, abychom my, kteří jsme
pro své zatracení „udělali všechno, co jsme mohli“, dostali nezaslouženě
dar věčného života. Boží lásku nelze změřit ani vystihnout. Je totiž všeobjímající. Pociťoval jsem obrovskou radost, že jsem tohoto Boha mohl
ve svém životě poznat, a mohu se tak považovat za syna Krále celého
vesmíru. Co mi může nabídnout tento svět, aby to mohlo být porovnatelné, napadla mne otázka. Bůh vedl můj život, a proto odpověď byla
pro mne velice jednoduchá.
V pondělí 7. ledna 2002 jsem se při ranní poradě rozdělil se svými
spolupracovníky o tento krásný zážitek. Po poradě jsem požádal Romana Tyce, abychom zůstali spolu o samotě. Seznámil jsem ho se svým rozhodnutím i s důvody, které mne k tomu vedly. Nabídl jsem mu možnost
zůstat i nadále akcionářem firmy. Roman přijal vše velmi klidně, požádal mne však, abych spočítal hodnotu firmy, protože by dal za těchto
okolností přednost finančnímu vypořádání a odprodeji svých akcií.
„Můžeme to udělat hned?“ zeptal se mne podle svého zvyku řešit
všechno okamžitě.
„Romane, nejde o pět tisíc korun. Budu to muset spočítat, myslím
si však, že celková hodnota bude někde mezi 300 a 400 miliony korun.
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Zítra to můžu mít připravené,“ odpověděl jsem. Mělo jít o jakousi likvidační hodnotu firmy, pokud bychom veškerý majetek očištěný od závazků prodávali.
Další den jsme se s Romanem opět sešli. Výpočet pro něho dopadl
dobře. Snažil jsem se vše udělat co nejférověji. Likvidační hodnota firmy
mně vyšla na přibližných 420 milionů korun. Sám jsem jeho podíl kupovat nechtěl, stavěli jsme si se ženou nový dům a s takovým výdajem
jsem ve svém privátním cash-flow nepočítal. I kvůli dalším akcionářům,
mému otci a Honzovi Malíkovi, bylo nejsprávnějším řešením, aby akcie
byly odkoupeny od Romana naší mateřskou společností PASSERINVEST Group. Tím, že by Roman prodával své akcie, by byl i celý obchod
pro něho výhodný z daňového hlediska.
Domluvili jsme se i na termínech. Věděl jsem, že si Roman staví dům
a dokončení stavby je finančně nad jeho současné možnosti. Prodej jeho
akcií by mu pomohl vyřešit otázku dofinancování této investice. Celý
obchod byl podmíněn mimo jiné prodejem budov A a D institucionálnímu investorovi. Předpokládaný termín byl do 31. července roku 2002. Aby
však Roman nemusel přerušovat stavbu, nabídl jsem mu už k 31. lednu
téhož roku zálohu ve výši 2,4 miliony korun. Naopak z celkové sumy
mělo být pět milionů zaplaceno až po určité době od dokončení transakce, neboť kolegové z vedení firmy mne racionálně varovali, že Roman
není až tak důvěryhodnou osobou. Tato nabídka měla být pro něj motivací, aby se choval slušně i poté, co dostane za své akcie zaplaceno. Byl
mým návrhem nadšen.
Roman sám počítal se základem hodnoty firmy pro výpočet svého
podílu ve výši přibližně 350 milionů korun. Měl téměř slzy dojetí v očích.
Znovu jsem ho upozornil, že akcie firmy získal zadarmo a jejich vlastnictví bylo vždy spojeno s podmínkou naprosté loajality vůči firmě a mé
osobě. Měl jsem – poučen předchozími událostmi – tou dobou vyřešenu
právní stránku věci související s vlastnickými podíly ve všech našich společnostech. Náš zisk byl realizován v jednotlivých projektových firmách,
které jsem vlastnil jako osoba. Nesl jsem také všechna rizika vůči financujícím bankám i případným investorům, bylo to proto i z tohoto úhlu
pohledu logické. Upozornil jsem Romana, že podmínka jeho naprosté
loajality je spojena nejen s tímto obchodem, ale i s budoucím obdobím.
Potvrdil mi, že všemu porozuměl, a já jsem měl radost, že jsme se přátelsky rozloučili. Děkoval jsem Pánu Bohu za výsledek tohoto jednání.

Půlnoční návštěva

Roman, jak jsem jej znal, byl člověk, který se dokázal vždy na peníze upřímně těšit. Proto se zřejmě nemohl dočkat konce ledna na dohodnutý termín zálohové platby. Nechával mi už pár dní předem vzkaz
na záznamníku, abych na tuto zálohu „náhodou“ nezapomněl. Jeho hlas
zněl podivně, ale došlo mi, že pravděpodobně telefonuje z nějakého
„večerního jednání od Pinkasů“.
Nepřikládal jsem této zkušenosti žádný mimořádný význam a podle příslibu jsem mu ještě před 31. lednem odeslal zálohovou platbu.
Na začátku dubna roku 2002 se Roman se mnou telefonicky spojil.
Tentokrát vše nasvědčovalo tomu, že je střízlivý. Zajímal se, jak to vypadá s prodejem budov A a D. Sdělil jsem mu, že by k tomu podle našeho
očekávání mělo dojít do poloviny roku, protože jednání s GE postupují poměrně solidním tempem. Brzy z Romana vypadl skutečný důvod
jeho telefonátu: „Nenašla by se tam pro mě nějaká další zálohová platbička?“ Peníze mu došly, a tak zkoušel, jestli může nějakou další platbu
dostat předčasně.
Nechtěl jsem ho zbytečně odmítat, počítal jsem s tím, že po prodeji budov A a D od něho akcie odkoupíme. Na druhou stranu jsem však
chtěl mít jistotu, že obchod s GE, který se v tu dobu promítal do hodnoty firmy zásadním způsobem, bude s nejvyšší pravděpodobností úspěšně
dokončen. Proto jsem Romanovi odpověděl: „Zavolej v prvním květnovém týdnu, uvidíme, v jakém stadiu bude tou dobou prodej áčka s déčkem,
a podle toho se budeme domlouvat dál.“
Nyní tedy Roman ve svém natěšení na mou odpověď do začátku
května nevydržel. Místo zavolání mobilem se dostavil o půlnoci k mému
domovnímu telefonu posílen podle svého obyčeje. Protože jsem pro něho nebyl doma, došlo mu zřejmě, že měl volat telefonem mobilním. Ve
své rozjařenosti si tak „pravděpodobně popletl“ mé jméno s vulgárním
výrazem pro ženské přirození. Pravděpodobnější verze je však ta, že si
„taktickým vyhrožováním“ chtěl vynutit prostor pro inkaso další mimořádné zálohy. Nedošlo mu, že se to po několika mých přátelských varováních zcela mine účinkem.
Honza Malík a Vláďa Klouda mezitím dorazili na „místo činu“ a šli
jsme zjišťovat rozsah škod. Také jsme zavolali policii, aby byla celá záležitost řádně zdokumentována. Hmotné škody byly minimální. Na firem-
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ním parkovišti Roman ohnul závoru o devadesát stupňů, šla však poměrně hladce narovnat. U okna do mé kanceláře rozbil pouze nějakou
skleněnou nádobu zvenku, takže vlastní okno rozbité nebylo. Jiné okénko u vstupu do prostor firmy násilím vytlačil, což zapříčinilo spuštění
alarmu. Tyto škody tedy byly zanedbatelné, jejich důsledky však byly
dalekosáhlé. Roman svým jednáním, nadávkami a vyhrožováním porušil svou část dohody. Jednoznačně jsme se rozhodli, že o jeho akcie nemáme nadále zájem. Může si je ponechat. Vzhledem k právnímu uspořádání věcí ve firmě neměly významnou cenu, pokud je od něj nechceme
odkoupit sami.
Roman nám tedy svým jednáním tuto noc podstatně zkrátil odpočinek a spánek, nadělal i drobné materiální škody, avšak evidentně největší újmu způsobil sám sobě. Na jednu stranu mi ho bylo líto, uvědomoval jsem si, kam až člověka může dostat touha po penězích v kombinaci
s intenzivní konzumací alkoholu. Na druhou stranu jsem si ujasnil, že je
nespolehlivý a nedůvěryhodný. Loajální dokázal být pouze k finančním
prostředkům, které mu momentálně někdo vyplácel. Možnost jeho opětovného spojení se Speychalem už se nezdála být tak nereálná. Dobře
jsem si byl vědom, že vinu nebude hledat u sebe. Nicméně mi bylo jasné,
že v této věci už musím zaujmout zásadový postoj. Promíjet mu i nadále porušování firemních pravidel a etických norem by bylo pouze výrazem slabosti.

Dokončený Eurotel

KAPITOLA ČTVRTÁ

D okončený Eurotel
Uvědomoval jsem si, že jsem Romanu Tycovi jeho nepatřičné výstupy
a činy doposud vždy odpouštěl. Při téhle své půlnoční návštěvě však
zašel už příliš daleko.
S kolegy z vedení firmy jsme se dohodli, že žádné akcie od něj odkupovat nebudeme. Současně jsem se rozhodl, že se s ním už nebudu
osobně setkávat. Nebylo to pro mne jednoduché. Měl jsem ho rád a také
mi ho bylo líto. V dané situaci však bylo nezbytné přijmout zásadní stanovisko: netolerovat už více jeho svévoli. Ještě donedávna jsem doufal, že
také on umožní Bohu, aby změnil jeho konfliktní povahu. To se však za
dané situace jevilo jako nepříliš reálné. Bylo mi jasné, že Roman vyvodí
z událostí závěry, na jejichž základě se postaví proti firmě i mně osobně.
Ve čtvrtek 9. května 2002 se konalo slavnostní otevření dokončených budov A a D. Protože společnost Eurotel byla jejich jediným nájemcem, pořádali jsme tuto akci nejenom s naším partnerem PSJ, ale
i s Eurotelem dohromady.
Dopoledne proběhla tisková konference a večer společenská party,
na niž přišlo přibližně tři sta padesát hostů. Šéf mobilního operátora
Terrence Valeski, František Vaculík z PSJ a já jsme přednesli krátké uvítací projevy. Mluvil jsem především o historii BB Centra, poděkoval
jsem společnosti Eurotel za důvěru v nás vloženou a popřál jim Boží požehnání v práci v nových prostorech. Pánu Bohu jsem děkoval za zdárné dokončení projektu. Podařilo se nám splnit finanční prognózy související především s cenou stavby, které jsme prezentovali tomuto našemu
zvláště významnému zákazníkovi. Výše nájemného se totiž v tomto přípa-
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dě odvíjela od procenta z celkových nákladů na projekt. Proto Eurotel
mohl být spokojen, že jeho finanční předpoklad se podařilo dodržet.
Následně byla symbolicky přestřižena „otvírací páska“. Měl jsem
radost, že tentokrát mohli takovýto slavnostní večer navštívit i má žena
a rodiče. Pozornost budil náš velký model celé lokality BB Centra, který poodhaloval leccos z toho, co by se zde mělo v příštích letech odehrát. Čas měl ukázat, jak se nám tuto vizi podaří naplnit.
Celý obchod s firmou Eurotel byl pro nás výjimečnou zkušeností.
Dobře jsem si pamatoval, jak se tehdy ve výběrovém řízení naše původně malá šance na úspěch proměnila v uskutečněný kontrakt. Nyní byl
však obchod dokončen a Eurotel se stěhoval do nových prostor. Naše
vztahy s tímto velkým zákazníkem se v průběhu spolupráce ještě prohloubily a obě strany se po celou dobu k sobě chovaly férově. Měli jsme
radost, že se Eurotel mohl dokončením celého projektu přesvědčit o profesionalitě a korektnosti našich finančních odhadů, které se podařilo
dodržet. Osobně mi udělalo velkou radost, že náš před dvěma lety nově
tvořený tým spolupracovníků odvedl velmi dobrou práci. Petr Herman
dokázal v obchodně velice slušné až přátelské atmosféře dotahovat veškeré právní náležitosti. Jaroslav Spozdil byl klíčovou osobou, pokud šlo
o průběh stavby a technická řešení. V jeho týmu se výborně osvědčili
Tomáš Karč a Patrik Pospíšil. Mirek Holub úspěšně dokončoval výstavbu etap Office parku a první rezidenční části BB Centra.
František Vaculík se mi upřímně přiznal, že v jeho PSJ měli strach,
jak bude probíhat stavba těchto budov BB Centra bez Fanty. Nyní na
konci projektu jsem měl radost, když mi řekl, že Jarda Spozdil kvalitou
své práce jasně Fantu předčil. Dokonce mi naznačil, že jsou z Fanty
u nich ve firmě poněkud rozčarováni. „Jestliže někdo udělá to, co udělal Petr Fanta u mě ve firmě, pak takový člověk prostě nemůže být důvěryhodný. Já jsem tě na to upozorňoval. Morální stránka má zákonitou vazbu i na profesionalitu odváděné práce,“ odpověděl jsem na to
Františkovi.
Rovněž Vláďa Klouda z vedení naší firmy mně byl velkou oporou.
Jeho osobnost přesně splňovala mé představy, které jsem měl na podzim
roku 1999, když jsem si uvědomil, že potřebuji někoho naprosto důvěryhodného a navíc profesionálně zdatného do tandemu k řízení celé
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společnosti. Bylo mi však jasné, že musím Vláďovi určité oblasti řízení
ubrat, aby mohl zvládat narůstající objem práce, který byl před námi.
Ondřej Plocek, který nedávno nastoupil, od něj převzal finanční
analýzy a řešení financování našich projektů s bankami. Věděl jsem, že
budeme také potřebovat člověka na plný úvazek, jenž se bude zabývat
administrativou neustále náročnějších schvalovacích procesů. Proto
jsme se rozhodli na tuto pozici vypsat výběrové řízení. Bylo evidentní,
že v tomto případě musíme získat hotového člověka, který se nebude
muset takovou práci učit. Tento krok měl Vláďovi ulevit. Rovněž právní
agendy v rámci firmy přibývalo, a proto jsme se po dohodě s Petrem Hermanem rozhodli rozšířit i právní oddělení o dalšího právníka, jehož jsme
začali hledat.
Společně s PSJ jsme dokončovali závěrečnou fázi přípravy prodeje
budov A a D pronajatých firmě Eurotel.
Museli jsme znovu jako v případě prodeje prvních budov B a C řešit
řadu složitých právních otázek, které vyplývaly především ze špatného
legislativního prostředí v Česku. Obě společnosti vlastnící budovy
A a D nám patřily už delší dobu. Právě delší korporátní historie vyžaduje
ze strany kupujícího nutnost mnoho právních, ekonomických, daňových
a vlastnických aspektů podrobně přezkoumat. Při tom se zákonitě objeví
stovky jednotlivostí, které je zapotřebí dokládat, prokazovat či vysvětlovat. Lidé z kupující strany, GE Real Estate, jedné z vedoucích světových
společností investujících do nemovitostí, pochopitelně neponechávali nic
náhodě. Netajili se tím, že v České republice počítají se střednědobou investicí. Proto od nás chtěli produkt, který bude po všech stránkách po
určité době na trhu opět dobře prodejný. Nespornou výhodou bylo, že
jsme se s Gordonem Blackem i s dalšími z kupující strany už znali z prodeje budov B a C v srpnu roku 2000. Atmosféra vzájemné důvěry a vědomí,
že obě strany jednají férově, mnohdy usnadnily přenesení se přes komplikovanější bod. V úterý 14. května 2002 jsme absolvovali půldenní jednání
a shodli jsme se, že je reálné dokončit obchod kolem poloviny června.
Nemovitostní část General Electric by tak od nás od roku 2000 koupila
budovy A, B, C a D v celkovém finančním objemu převyšujícím 105 milionů eur. Prodej budov A a D měl navíc v rámci českého investičního trhu
být prvním významným obchodem, kde se bude investorem očekávaný investiční výnos – takzvaný yield – pohybovat výrazně pod deseti procenty.
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Když jsem na konci léta roku 1999 přesvědčil Františka Vaculíka
a Martina Jaroše, abychom i za cenu nižšího nominálního nájemného
Eurotel získali, předpokládal jsem, že bychom měli být schopni tento
produkt na investičním trhu prodat nejhůře za devět a půl procenta.
Nyní jsme se blížili k uzavření transakce na úrovni přibližně devět celých a jedna desetina procenta, což by nám mělo přinést o několik procent vyšší prodejní cenu, než jsme původně očekávali. V objemech takových obchodů totiž i několik procent představuje zajímavé finanční
ohodnocení.

Deset let firmy

KAPITOLA PÁTÁ

D eset let firmy
V polovině května roku 2002 jsme si šli s mým bratrem Zbyňkem prohlédnout reprezentativní část Národního muzea. Důvod? Zbyněk byl
zodpovědný za přípravu slavnostního večera, během něhož jsme chtěli
spolu s našimi hosty oslavit desetiletou existenci firmy. A právě prostory tohoto českého architektonického skvostu jsme si nakonec vybrali
k uskutečnění doposud největší firemní akce. Datum jsme stanovili na
čtvrtek 20. června. Bylo by fajn, pokud by se nám podařilo do té doby
prodat Áčko s Déčkem, blesklo mi hlavou.
Ve středu 29. května jsme se ženou už počtvrté vzpomínali narození našeho prvního syna Maxíčka. Bolesti jsme však tentokrát už pociťovali méně. Byli jsme Bohu vděční, že nám dal Radimka, kterému bylo
tou dobou již devět měsíců.
Při modlitbě na místě posledního Maxova odpočinku jsme Pánu
Ježíši v modlitbě vyznali svou vděčnost za dary vykoupení z hříchu a spasení. Díky těmto darům Boží nekonečné milosti můžeme prožívat nádhernou naději na věčný život v Božím království. Opět jsme si se ženou
připomínali, že Boží děti budou zažívat při Ježíšově druhém příchodu
nepopsatelnou radost. Těšili jsme se, že díky zásluhám Pána Ježíše budeme jednoho dne zase všichni spolu. Budeme si Maxíčka moci vychovávat beze strachu o jeho zdraví a život. Tyto události bude prožívat mnoho
milujících rodičů v okamžiku vyvrcholení dějin tohoto světa, kdy Stvořitel celého vesmíru a všech světů, Dárce veškerého života, Lékař schopný
vyléčit každou nemoc a zahojit každou ránu, Vítěz nad hříchem a zlem,
Pán Ježíš Kristus přijde znovu. Tentokrát však nikoliv jako bezbranné
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dítě, nýbrž s veškerou slávou. Na nebeských oblacích a s nesčetným zástupem nebeských andělů se objeví tak, že jej spatří každé oko na zemi.
A tehdy ti, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, budou vzkříšeni k životu věčnému, a ti, kteří se ve víře dočkají Jeho příchodu živí, budou v jediném okamžiku proměněni k nepomíjejícímu životu. Žít touto nadějí dává člověku
jiný úhel pohledu na svět. Kéž by tuto nádhernou a život proměňující
pravdu pochopilo co nejvíce lidí, pomyslel jsem si.
Říkali jsme si, jaký by asi dnes byl náš první syn? Měli jsme však
velké pochybnosti, zda bychom bez bolestivé životní ztráty, těžko pochopitelné bez osobního prožitku, dovolili Pánu Bohu, aby nás začal
přetvářet ke svému obrazu. Potom by to také znamenalo, že bychom ani
Maxíčka nevedli k Ježíši Kristu a neplnili tak z Boží perspektivy svou
nejdůležitější rodičovskou povinnost. Bůh je neskonale moudrý a nekonečně milosrdný ke každému hříšníku činícímu pokání. On věděl, že
v dané situaci, kam jsem se se svými životními postoji dostal, nebylo jiného východiska, jak mne a mou ženu přivést na cestu záchrany pro
věčný život. Tato cesta někdy bolí, někdy přicházejí nečekané zkoušky,
ale milující Bůh je nám vždy k dispozici, vždycky má na nás čas a nikdy,
skutečně nikdy nás neopustí – vždyť jsme Jeho děti. Proto při vzpomínkách na našeho prvního chlapečka tentokrát převládala spíše radost
nad bolestí.
Akvizice společnosti Multiprojekt, zajišťující možnost výstavby objektů Alpha, Beta a Gamma s kapacitou 60 000 m2, byla dokončena.
Ve čtvrtek 13. června jsme se svými obchodními partnery z Multiprojektu absolvovali příjemnou večeři uspořádanou na oslavu úspěšného dokončení obchodu. Sešli jsme se v proslulé pražské restauraci Kampa
park, přímo u Vltavy hned vedle Karlova mostu. S rodinou Petra Hejmy
a s Honzou Knoblochem jsme tak symbolicky dokončili téměř čtyřletou
práci na akviziční části tohoto několikamiliardového projektu. Rozhodně to nebyla procházka růžovou zahradou, ale vydržely nám vztahy vzájemné důvěry, které nám pomohly společně s Božím požehnáním překlenout se přes obtížnější situace. Večeře v Kampa parku se vydařila a my
jsme se mohli těšit na 1. červenec 2002, kdy společnost Hochtief zahájí
první etapu výstavby v jižní části BB Centra – výstavbu budovy Alpha.
Rozhodli jsme se, že se do nejvyššího patra této osmipodlažní budovy přestěhuje naše společnost PASSERINVEST Group. Její část zabýva-
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jící se projektovým řízením seděla v tu dobu v budově B, zbytek v našich
vinohradských kancelářích. Těšili jsme se, až bude celá firma pohromadě.
Především se tak zefektivní vnitropodniková komunikace a ušetří se
i spousta času, protože odpadne časté přejíždění mezi oběma místy.
Celkový plánovaný rozpočet pro budovu Alpha přesahoval půl
miliardy korun. Na obchodních podmínkách financování jsme byli na
počátku června roku 2002 s HVB bankou také už domluveni. U našeho
dalšího připravovaného projektu v severní části BB Centra – budovy E –
byla v běhu změna územního plánu. Při rozhovorech se společnostmi
Hochtief a ČEZ, které vlastnily sousední pozemky a budovu, jsme realisticky předpokládali, že výstavba našeho domu E bude zahájena v polovině roku 2005. Hochtief totiž na svém pozemku plánoval menší objekt o rozloze přibližně 5 000 m2. Byli již ve fázi územního rozhodnutí
a zajímalo je, jaká bude časová návaznost našeho projektu. Další náš
projekt výškové administrativní budovy situované rovněž v severní části BB Centra, s názvem Filadelfie a s kapacitou více než 30 000 m2, se
musel podobně jako budova E připravit na změnu územního plánu.
Všechny etapy výstavby realizované společně s PSJ už byly dokončeny. Nesmírný úspěch tohoto partnerského projektu byl podtržen i kompletním pronájmem poslední z nich s názvem Office park. Z celkových
7 700 m2 si přibližně 80 % pronajala Česká spořitelna a o zbytek se podělily společnosti Otis, PSJ a Santé. K prodeji se v tu dobu připravovaly pouze budovy A a D. U projektu Office park bylo nezbytné dokončit
ještě složitější právní a ekonomickou transformaci příslušné projektové společnosti, aby byl i tento projekt připraven k prodeji podle očekávaných standardů našich i zahraničních investorů. Proto jsme se s PSJ
domluvili, že tento obchod uskutečníme až v létě roku 2003. Věřili jsme,
že do té doby dojde také k prodeji všech zbývajících bytů Rezidence
BB Centrum v přímém sousedství této etapy. Oba projekty měly totiž
společný vjezd do podzemního parkoviště, proto i vlastnické dořešení
celé koncepce bylo nutné důkladně domyslet.
V souvislosti s těmito etapami jsme zažili zajímavou zkušenost. Pozemky, na nichž jsme stavěli, koupil v roce 1992 můj otec v rámci privatizace od státu. Měly tedy být majetkoprávně čisté. Za téměř deset let,
které od té doby uplynuly, jsem pozemky nejdříve od tatínka koupil já,
nyní byly ve vlastnictví firmy, kde padesát procent vlastnila společnost
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PSJ. Když do dokončení výstavby Office parku a Rezidence zbývaly necelé dva měsíce, obdrželi jsme jen těžko uvěřitelnou zprávu. Část našeho
pozemku, kde tyto objekty stály, změnila bez našeho vědomí majitele!
Pozemky byly vydány v rámci stále se zpožďující restituce takzvaným
oprávněným osobám, v tomto případě jedné rodině. Jak se něco takového může přihodit v právním státě? Na to jsem se také ptal! Stát tyto pozemky prodal a dostal za ně zaplaceno. Nyní ty samé pozemky soukromému subjektu volně řečeno ukradl! Tím ale toto celé absurdní představení
neskončilo. Vrcholným číslem byla role příslušné soudkyně. Ta naprosto ignorovala, kdo je vlastníkem pozemků, jestli na nich bylo vydáno
stavební povolení, či nikoliv, dokonce i to, jestli se na pozemcích staví.
Ke všemu jsme nebyli vůbec žádným způsobem vyrozuměni, že zde nějaký restituční spor probíhá! Ochrana investic a soukromého majetku
v České republice v praxi, řekl jsem si ironicky. Bez vědomí vlastníka
změnil státní úředník svým rozhodnutím vlastnictví soukromého majetku. Došlo mi, že zřejmě nejsme první ani poslední, kdo něco takového
v naší zemi musí řešit. Koneckonců nedávná zkušenost s naprostým znehodnocením naší investice v Praze-Lysolajích nekompetentním rozhodnutím veřejného orgánu dokládala úroveň jistoty právního prostředí,
s nímž se musí podnikatelé v Česku potýkat.
Byli jsme v situaci, kdy jsme společně s financujícími bankami měli
v onom projektu tou dobou už proinvestováno přibližně čtyři sta milionů korun. Před podpisem byly nájemní smlouvy se všemi budoucími
nájemci. Řada nových majitelů se těšila na právě dokončované byty.
Rozborem situace jsme zjistili, že máme dvě možnosti. První byla
podat žalobu a počkat si při funkčnosti českého soudnictví přibližně pět
let, možná i více, než se věc vyřídí. A výsledek? Značně nejistý, i když
je právo jednoznačně na naší straně. Tato varianta ještě ke všemu znamenala nemožnost zkolaudovat dokončený projekt a naplnit smluvní
vztahy s mnoha našimi obchodními partnery. Škody? Jak materiální, tak
i ty z hlediska naší reputace by byly téměř nedozírné. Druhá možnost?
Koupit tyto pozemky podruhé a rovněž podruhé za ně zaplatit. Jaké to
může mít háčky? Především to zcela záleželo na staronových majitelích
těchto pozemků – rodině Procházkových. Kontaktovali jsme ji.
Záležitost byla vážná, proto jsem se schůzek s nimi zúčastnil osobně. Modlil jsem se za tuto záležitost každý den k Bohu, aby nám pomohl
komplikovanou situaci vyřešit. Naštěstí šlo o velice slušné lidi, i přesto
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však nebyla jednání s nimi snadná. Velikost a úspěšnost BB Centra sváděla prodávající stranu k nereálnému finančnímu očekávání. Absolvovali
jsme spolu několik obchodních setkání, než jsme se domluvili na oboustranně přijatelné ceně. Pán Bůh se k nám opět přiznal a my jsme mohli
s rodinou Procházkových uzavřít potřebné smlouvy včas, aby se vyloučily další škody. Při dokončení této transakce mne napadlo: I přes tyto
excesy jsem rád, že žiji a podnikám v Česku. Díky Bohu za svobodu a demokracii i s jejími chybami ve srovnání s nesvobodou totalitního režimu.
V pondělí 17. června před obědem byl zahájen maraton jednání,
který měl vést k dokončení prodeje budov A a D. Kromě nás a PSJ jako
prodávajících a zástupců GE Real Estate jako kupujících se jednání
účastnili americké právní kanceláře zastupující obě strany a další ekonomičtí, daňoví a techničtí poradci. Průběžně se okolo jednacího stolu
scházelo deset až dvacet lidí. Situace byla zkomplikována nešťastnou korporátní legislativou platnou tehdy u nás v Česku. Ta měla za následek,
že ve společnosti vlastnící budovu D bylo nutné napravit dílčí právní náležitosti v souladu s očekáváním kupující strany. To však vyžadovalo přinejmenším několik dalších měsíců času. Proto se dohodlo, že GE Real
Estate prozatím odkoupí zhruba pětkrát větší budovu A. O budovu D
měli pochopitelně také zájem, ale k obchodu mohlo dojít až v okamžiku dořešení zbývajících bodů. Proto bylo nezbytné domluvit se s PSJ,
jak situaci vyřešit. PSJ nemělo v tomto čase připraveny další projekty, do
kterých by mohlo investovat finanční prostředky získané prodejem budovy A, protože na dalších etapách BB Centra jsme po vzájemné dohodě
pokračovali už samostatně. S Františkem Vaculíkem a Martinem Jarošem jsme se proto domluvili, že našich padesát procent na budově D od
nás odkoupí strana PSJ v podstatě za stejnou cenu, jakou nabízí GE.
Součástí dohody bylo, že straně PSJ přispějeme určitou finanční částkou na dořešení právních záležitostí a PSJ následně celých sto procent
odprodá GE. Společnosti PSJ dávalo toto řešení ten smysl, že mohli
očekávat jistou míru návratnosti investic vložených do tohoto projektu,
jež byla za daných okolností mnohonásobně vyšší, než kdyby tyto prostředky nechali uloženy v bance.
Kromě tohoto bodu však bylo mnoho dalších, které bylo nezbytné
vyřešit před dokončením obchodu s GE. Celý kontrakt byl opět v angličtině a podle anglického práva. Petr Herman se mi v té souvislosti svěřil,
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že by u našich příštích investičních prodejů chtěl pro větší zjednodušení
prosadit do smluv české právo. Jednání byla opět náročná, avšak korektní.
V pondělí i v úterý jsme pracovali dlouho do noci. Spali jsme pouze
několik hodin, abychom se pak znovu sešli u jednacího stolu. V průběhu středy se ukázalo, že by už další den mohlo dojít k uzavření transakce, tak zvanému closingu. Díky maximálnímu nasazení týmů profesionálů, právníků a dalších konzultantů na obou stranách jsme se skutečně
mohli ve čtvrtek 20. června dopoledne sejít v bance a dokončit obchod.
Smlouvy byly podepsány, akcie převedeny a finanční převody provedeny. Celkový zisk byl sice podstatně nižší než při prodeji budov B a C, ale
s tím jsme předem počítali. Z více než tří set milionů korun připadlo pro
Speychala s Mariánkem, pro každého z nich, přes osm milionů. Tím bylo
definitivně ukončeno jejich zainteresování na našich aktivitách, což byl
důsledek událostí z léta roku 1999. Zbytek jsme si s PSJ rozdělili na půl.
Vnímal jsem jako důležité, že byla dokončena další společná etapa BB
Centra ve spolupráci s PSJ. Byl to opět příjemný pocit, když se celý obchod podařilo dokončit. Děkoval jsem Pánu Bohu za to, jak nás provázel celým tímto projektem, od získání společnosti Eurotel jako nájemce
až po úspěšný prodej. Byl jsem také Bohu vděčný za tým svých spolupracovníků. Náš pracovní kolektiv se po událostech z léta roku 1999 stabilizoval a profesionálně stále rostl.
Byl jsem pracovním vytížením posledních dnů hodně unaven, ale
současně jsem se už těšil na naši večerní akci v Národním muzeu. Znovu
mne přemohlo dojetí, když jsem si uvědomil, jak Pán Ježíš vše vedl. Přál
jsem si, bude-li to Boží vůle, abychom prodej budov A a D zvládli právě
do této naší firemní oslavy. A to se povedlo přesně na den!
Po dokončení closingu jsem přijel domů rozdělit se s Janou o radost z pracovního požehnání. Potěšil jsem se s Radimkem a po chvilkovém odpočinku jsem si mohl promyslet svůj večerní proslov.
Onoho červnového dne bylo v Praze extrémní horko. Na náš slavnostní večer v Národním muzeu se dostavilo téměř tři sta padesát hostů.
Doprovázela mne má žena, přišli také rodiče, zaměstnanci současní i někteří minulí a mnoho obchodních partnerů i zástupců veřejné správy. Večerem provázel herec Pavel Soukup, převládala klasická hudba.
Uvítací projev jsem přednesl v překrásných prostorách vstupní haly
a reprezentativního schodiště. Krátce jsem se zmínil o firemní historii.
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Poděkoval jsem spolupracovníkům za jejich dobře odvedenou práci, které
jsem si velmi vážil, a rovněž společnosti PSJ, dlouholetému partnerovi
našeho zdaleka největšího projektu BB Centra. Vyjádřil jsem vděčnost
své ženě za zázemí, jež mi pro mou práci vytváří. To největší poděkování však pochopitelně patřilo Bohu. Svěřil jsem se, že bez Jeho vedení
a požehnání by se nám nemohlo podařit, co je hotovo. S hosty jsem se
podělil i o skutečnost, že mým nejdůležitějším posláním, ke kterému mi
slouží i má práce, je pomáhat dalším lidem na cestě ke Spasiteli Pánu
Ježíši Kristu.
Celý večer proběhl ve velmi pěkné atmosféře. S našimi partnery
z PSJ, Františkem Vaculíkem, Martinem Jarošem a dalšími, jsme se ještě
dělili o zážitky z právě dokončeného obchodu. Na velkých promítacích
plátnech bylo možné sledovat vývoj některých našich projektů a také záběry z různých neformálních firemních akcí, jako byly například podnikové dovolené.
Pozdě večer jsme se s Janou vraceli domů. Za krásně příjemné a teplé letní noci umocněné atmosférou Václavského náměstí jsme si užívali
pohled na dobře viditelný transparent na budově Národního muzea,
oznamující, že naše firma oslavuje deset let založení. „To je ta příjemná
stránka mé práce,“ řekl jsem Janě. Dobře jsem si byl vědom, že takovýchto slavnostních dnů není mnoho. Možná jenom jeden, dva, maximálně tři
za rok. Zbytek mé práce představuje bezpočet jednotlivých úkolů, které
v souvislosti s našimi projekty a provozem firmy musím každodenně řešit.
Náš obor podnikání učí lidi trpělivosti. A to je vlastnost, kterou člověk
potřebuje i k vybudování opravdového vztahu se svým Stvořitelem.
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Vladimír Klouda (nahoře)
a Jan Malík (dole) mi byli
oporou i v souvislosti
s „půlnoční návštěvou“
a jejími důsledky.
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10 LET FIRMY, OSLAVA V BUDOVĚ NÁRODNÍHO MUZEA

Zleva: s Františkem Vaculíkem, Mirkem Horňákem a Martinem Jarošem (všichni z PSJ)

Michal Heřman (bývalý dlouholetý finanční ředitel společnosti Eurotel)
a jeho žena Jitka

Z a l o ž e n í Ma ra n a t h y

KAPITOLA ŠESTÁ

Založení Maranathy
N

ásledující den, pátek 21. června 2002, byl mimořádně pohodový. A to
nejenom proto, že to je na severní polokouli nejdelší den v roce a že se
počasí skutečně vydařilo. Dopoledne jsem si vzal volno. Po dnech intenzivní práce na dokončení obchodu s GE a po včerejším slavnostním
firemním večeru jsem trávil čas doma s rodinou.
Když Radimek dopoledne spal, sledoval jsem v televizi zápas čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale, které se konalo poprvé v dějinách tohoto sportu na asijském kontinentu. Rovněž historicky poprvé hostily
nejlepší národní fotbalové týmy světa dvě země – Jižní Korea a Japonsko.
V tomto čtvrtfinále nastoupila Anglie proti Brazílii. Jihoameričanům se
brankami Rivalda a Ronaldinha podařilo zvrátit nepříznivý vývoj zápasu ve svůj prospěch a postoupit tak do semifinále.
Potom jsem si šel zahrát pravidelný páteční fotbálek, který firma
zaměstnancům umožňovala. Po velkých událostech minulého dne následovalo odpolední firemní školení, které proběhlo ve výtečné atmosféře.
Pak už jsem znovu spěchal domů, abychom se ženou a Radimkem využili krásného letního počasí a strávili čas na terase našeho vinohradského
bytu. Už v průběhu dokončování obchodu s GE mne Jana povzbudila
esemeskou, když mi napsala, že se Radíček koupe v našem malém bazénku a nemá z vody žádný strach. Tentokrát jsem si pohled na spokojeného syna užíval osobně. Strávili jsme na venkovní terase příjemný
podvečer až do začátku soboty, která v tento letní čas začíná až po deváté hodině večerní.
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Další neděli, 30. června, jsem se těšil, jak budu opět po čtyřech letech sledovat finálový zápas mistrovství světa ve fotbale mezi Brazílií
a Německem. Tentokrát Brazílie procházela šampionátem bez jediného
zaváhání, zvítězila ve všech dosavadních zápasech. V jejím týmu hráli
také dva nejlepší fotbalisté světa té doby – Ronaldo a Rivaldo. Oba dávali góly téměř v každém utkání.
Ronaldo se znovu ocitl na hřišti po téměř třech letech vleklých zranění. Ta dlouho nasvědčovala, že bude muset ukončit kariéru, nakonec
se však pár měsíců před mistrovstvím světa uzdravil. Otázkou však zůstávalo, jaká bude jeho fyzická kondice, aby byl schopen zvládnout plnou
zátěž této vrcholné světové sportovní události. Všiml jsem si tenkrát
v novinách, že Ronaldo za své uzdravení děkuje Pánu Bohu.
Snad od svých sedmi let, kdy jsem se začínal zajímat o kopanou,
byli fotbalisté národního týmu Brazílie mým suverénně nejoblíbenějším
sportovním týmem. Při každém mistrovství jsem jim fandil. Později, když
jsem uvěřil v Pána Ježíše Krista a stal jsem se adventistou sedmého dne,
jsem zjistil, že právě v Brazílii je největší počet adventistů ze všech zemí
světa, navíc jejich počet každoročně značně narůstá – tvoří téměř dvě
procenta populace tohoto nejlidnatějšího jihoamerického státu. To jenom
umocňovalo mou přízeň vůči jejich týmu.
Ronaldo se vrátil na světovou fotbalovou scénu přímo triumfálně.
Byl nejlepším střelcem celého šampionátu i nejlepším hráčem. Jeho dvě
branky, vždy po přihrávkách Rivalda, rozhodly i finálový zápas. Brazílie
zaslouženě porazila Německo 2:0 a stala se popáté světovým šampionem.
Po skončení zápasu však následovalo něco, co jsem do té doby nikdy
na vrcholné scéně světového sportu neviděl. Nejdříve dva výteční brazilští střední obránci – Lucio a Edmilson – svlékli kanárkově žlutá trika
svého národního týmu a ukázali kameramanům na nápisy na svých nátělnících. Snad čtvrtina, možná až třetina světové populace, jež tehdy
zřejmě seděla u televizních obrazovek, mohla v jediný okamžik číst na
tričku Lucia, že Ježíš tě miluje, a na nátělníku jeho kolegy z obranné řady staronových mistrů světa, že Edmilson „patří“ Ježíši.
Potom všichni brazilští fotbalisté včetně trenéra a dalších členů realizačního týmu v kruhu poklekli na kolena, chytili se za ruce a s viditelnou pokorou děkovali Pánu Bohu za tento světský úspěch, který jim
Bůh ve svém milosrdenství dával prožívat. V tuto chvíli nebylo důležité,
kdo se hlásí k jaké křesťanské církvi. Tito světově známí a slavní spor-
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tovci nezapomněli při svém triumfu na Spasitele Pána Ježíše Krista. Až
dvěma miliardám diváků u televizních přijímačů po celém světě dali
krásný příklad, komu patří poděkování za každý dar a každé požehnání, kterého se člověku dostane. Velmi mne to povzbudilo a děkoval jsem
za to Pánu Bohu. Nedovedl jsem si představit, že by podobnou pokoru
vůči Bohu dokázali projevit členové některého z evropských týmů.
V průběhu letních měsíců jsem plánoval strávit určitý čas také na
Sedlčansku, kde firma mého bratra v Kristu Tomáše Staše dokončovala
stavbu našeho nového domu. Přicházel čas, kdy bylo nutné zvažovat
konkrétní řešení interiérů. Architekt Kolář odváděl velice kreativní práci. Měl jsem radost, že v této fázi stavby můžeme se ženou trávit více
společného času právě těmito příjemnými povinnostmi. Těšili jsme se na
dostavění svého areálu, které bylo plánováno na prosinec tohoto roku.
Vyčlenil jsem si téměř jeden celý den v týdnu, kdy bylo nezbytné se tomuto privátnímu projektu věnovat. V tu dobu pro mne soukromě pracovali kromě Marušky Králové také Luboš Reitz a Vašek Brandejs, kteří
mi pomáhali s mnoha jednotlivostmi souvisejícími právě se sedlčanskou stavbou.
S Janou a Radimkem jsme od 14. července strávili týden s rodinami
našeho vinohradského sboru i některými dalšími hosty na chatě Karolína v Podkrkonoší, která byla už více než rok v provozu. V knize návštěv
jsem si mohl pročítat vzkazy řady lidí, kteří už měli možnost Karolínu
navštívit. Tyto někdy až dojemné postřehy návštěvníků objektu mne
utvrdily ve víře, že Pán Bůh požehnal našemu projektu a lidé přijíždějící do tohoto koutu krásné přírody si domů mohli odvézt i duchovní
obohacení.
Týden s námi zde prožilo i několik návštěvníků pravidelných biblických seminářů, které se konaly u nás ve firmě. Někteří z nich se rozhodli dát se pokřtít. Právě probírané studium biblické starozákonní Knihy
Daniel bylo po dobu letních měsíců přerušeno a mělo opět pokračovat
po polovině září. S přednášejícím, kazatelem Josefem Ceplem, jsme byli
domluveni, že na dokončené studium Knihy Daniel navážeme studiem
novozákonní prorocké knihy Zjevení Jana.
V létě roku 2002 jsem spolu se svou ženou Janou a Vláďou Kloudou
založil občanské sdružení s názvem Maranatha, jehož hlavní činností

( 49

50

)

Kapitola šestá

je podporovat projekty a aktivity, které budou napomáhat při hledání
cesty lidí k Ježíši Kristu na základě biblických principů a rovněž při
přípravě na Spasitelův blízký příchod. Vyčlenil jsem určitou procentuální část svých prostředků na podporu takových projektů, s vědomím,
že být „správně“ připraven na Ježíšův příchod znamená získat všechno
a zvítězit. Naopak – být „nepřipraven“ na Jeho příchod znamená všechno
ztratit a být definitivně poražen.
Ve Zjevení Jana, poslední knize Bible, v její poslední dvacáté druhé kapitole Ježíš říká: Hle, přijdu brzo, a má odplata se mnou; odplatím každému podle toho, jak jednal. Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec.
V předposledním verši celé Bible Ježíš praví: Ano, přijdu brzo.
Biblická odpověď apoštola Jana zní: Amen, přijď, Pane Ježíši!
Proč jsme zvolili pro sdružení takový název? Maranatha vyjadřuje
modlitbu a v aramejštině, rodném jazyce Pána Ježíše, kterým se mluvilo
v jeho době v Galileji, znamená Pane, přijď!
Již první generace křesťanů očekávaly blízký druhý příchod Pána
Ježíše, tu největší událost v dějinách naší planety. Uplynuly již téměř dva
tisíce let od vzkříšení a nanebevstoupení Pána Ježíše Krista a mohlo by
se zdát, že ten blízký příchod zase tak blízký není. My, časem a prostorem omezení lidé, bychom si však měli uvědomit, že Pán Bůh stojí mimo
prostor a čas. Ale tato jedna věc kéž vám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den
je u Pána jako tisíc let a tisíc let jako jeden den. (2. Petrova 3,8)
Podíváme-li se na blízký Ježíšův příchod z perspektivy průměrně
dožitého lidského života, můžeme si uvědomit, že byl blízký pro první
generace křesťanů, stejně tak jako pro ty pozdější. Proč tomu tak je?
Věřící i nevěřící lidé se nejspíše dokáží shodnout na skutečnosti, že jedinou opravdovou jistotou v našem pozemském životě je smrt. Otázkou
pouze zůstává, kdy, kde a jak nastane. Na dohady, co se děje po smrti,
odpovídá Bible – Písmo svaté a Boží Slovo jednoznačně: Živí totiž vědí, že
zemřou, mrtví nevědí zhola nic a nečeká je žádná odměna, jejich památka je zapomenuta. Jak jejich láska, tak jejich nenávist i jejich horlení dávno zanikly a nikdy se
již nebudou podílet na ničem, co se pod sluncem děje. (Kazatel 9,5.6)
Bůh nám skrze své Slovo odhalil, jak život vznikl: I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem. (v kralickém překladu duší živou), (Genesis 2,7); ale také
to, co se děje, když život zaniká: A prach se vrátí do země, kde byl, a duch se
vrátí k Bohu, který jej dal. (Kazatel 12,7) Samotný Pán Ježíš, když popisu-
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je událost svého druhého příchodu, říká: … přichází hodina, kdy všichni
v hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou: ti, kdo činili dobré, vstanou k životu, a ti, kdo
činili zlé, vstanou k odsouzení. ( Jan 5,28) Ještě lépe to můžeme pochopit na
příběhu vzkříšeného Lazara, kdy Ježíš říká: Náš přítel Lazar usnul. Ale jdu
ho probudit. Učedníci mu řekli: Pane, spí-li, uzdraví se. Ježíš mluvil o jeho smrti,
ale oni mysleli, že mluví o pouhém spánku. Tehdy jim Ježíš řekl přímo: Lazar umřel.
( Jan 11,11-14)
Jinými slovy lze říci, že z Božího pohledu je smrt pouze nevědomý
spánek. Když usneme, nemáme ponětí o čase. Proto lze pochopit, že
i křesťané žijící ve starověku či středověku vnímali blízkost Kristova
příchodu z perspektivy vlastního života. Oni nebudou vědět, jak dlouho spali, když uslyší hlas svého Pána, který je probudí. Kdy se to stane?
Ježíš jim řekl: Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci.
(Skutky apoštolů 1,7)
Bůh ve své prozíravosti nám nesdělil čas druhého příchodu Pána
Ježíše. Sdělil nám ovšem okolnosti a události, které budou jeho příchodu předcházet. Svým následovníkům Ježíš poté, co jim odpověděl na
otázku, jaká budou znamení jeho příchodu, řekl: Od fíkovníku si vezměte poučení: když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že léto je blízko. Tak i vy, až toto
všechno uvidíte, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi. Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno stane. Nebe a země pominou, ale má slova
nepominou. O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom
Otec sám. (Matouš 24,32-36)
Od konce 20. let 19. století je kázáno stále intenzivněji a dnes již
téměř po celém světě evangelium o brzkém příchodu Pána Ježíše. A toto
evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům,
a teprve potom přijde konec. (Matouš 24,14)
Tento konec bude současně novým začátkem. Začátkem pro všechny, kteří vírou přijali dar Boží milosti, kterým je spasení a život věčný.
Milostí jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. (Efezským 2,8.9)
Ježíš řekl: Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.
A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu? ( Jan 11,25.26).
Já tomu věřím. I proto vznikla Maranatha. Posláním nás členů tohoto občanského sdružení je pomáhat dalším lidem hledat a nalézat cestu
k Pánu Ježíši Kristu, který je dárcem našich životů, a připravit se tak
na setkání s naším Pánem – Stvořitelem všeho na nebi i na zemi. Jemu
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na nás natolik záleží, že přišel na tento svět, aby zaplatil nejvyšší cenu
za naše hříchy, a tak se stal také naším Vykupitelem – Já vím, že můj Vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad prachem. ( Job 19,25) – a Spasitelem –
V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom
mohli být spaseni. (Skutky apoštolů 4,12)
Žijeme ve výjimečné době. Jen malá část biblických proroctví zůstala dosud nenaplněna. Následování Ježíše představuje tu nejlepší volbu. To je zkušenost milionů lidí v současném světě, a to je zkušenost
i má osobní.
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průběhu srpna roku 2002 jsem strávil téměř dva týdny dovolené s rodinou na Sedlčansku, a mohl jsem tak sledovat dokončovací práce na
našem domě.
Celkovou pohodu narušila povodeň nevídaných rozměrů, která
postihla značnou část republiky, především však povodí dvou největších
českých řek – Vltavy a Labe. Také na Sedlčansku se kvůli vytrvalým dešťům jinak malé potůčky změnily v dravé řeky, které byly najednou široké
mnoho desítek metrů a strhávaly stromy, podemílaly silnice a zaplavovaly pole, louky i domy. Naše malé městečko však nijak zvlášť postiženo
nebylo, díky Bohu. Kritická byla situace v Praze. Voda postupně vystoupala do zcela nečekaných výšek, vylila se z břehů a zaplavila až dvacet
procent rozlohy města! Tato přírodní pohroma si vyžádala i svou daň
na lidských životech. Bylo jasné, že důsledky této pětisetleté velké vody
budou přetrvávat nejen po mnoho měsíců, ale přinejmenším po několik
dalších let. Bylo zřetelné, že pro některé postižené městské části bude mít
povodeň i ekonomické důsledky; developeři se svými projekty v těchto
oblastech budou v příštích letech například jen s obtížemi překonávat
překážky v psychice lidí, a to i přes různá opatření, která pražský magistrát z důvodu lepší ochrany zasažených území do budoucna připravoval. „Nejlepším“ lékem, říkal jsem si pro sebe, bude lidská zapomnětlivost. Přijdou jiné, nové události, a postupem času si na povodeň ze
srpna roku 2002 budeme pamatovat méně a méně.
Tou dobou se také blížil termín, kdy jsem měl učinit konečné rozhodnutí v záležitosti odkoupení akcií od Romana Tyce.
Od oné půlnoční návštěvy tenkrát v dubnu se odehrála řada věcí.
Romanovi začínalo docházet, že její výsledek nesplní jeho představy,
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a proto se snažil důvody svého počínání bagatelizovat. Textovými zprávami jsem mu dal najevo, že s ním už jednat nebudu a že na další předčasnou zálohu může zapomenout. Rozhodovali jsme se ve vedení firmy,
jestli vůbec má pro nás smysl jeho akcie odkupovat. Přibližně v polovině května roku 2002 jsme si důsledným prověřením informací zjistili, že
Tyc zpronevěřil částku blížící se milionu korun, které z firmy v průběhu předchozího roku inkasoval na údajnou spolupráci s detektivy, kdy
jsme se právní cestou bránili před Speychalovým podvodem se směnkou.
Roman ale na tyto účely použil pouze nepatrný zlomek sumy a zbytek
si nechal pro sebe.
Od lidí z Tycova okolí jsme měli zase jiný druh informací. Netajil se,
že si chce počkat na podstatnou část peněz a potom prý ty „panbíčkáře“
zničí. Nebylo pro mne jednoduché smířit se s tím, že Roman je skutečně takový. Najali jsme externího člověka a pověřili ho, aby vedl další jednání s Tycem. Roman se však stále odmítal vzdát představy, že to všechno „projedná“ se mnou osobně. Ve středu 15. května před polednem vpadl
neohlášeně do našich vinohradských kanceláří. Vzal si na pomoc ještě
dalšího podsaditého a vyholeného „dobráka od kosti“, který stejně jako
on doslova „vytékal“ z trička. Tyc zamořil naše kanceláře svým typickým
a nesmírně „příjemným“ alkoholovým dechem. Vzápětí však ke své nelibosti zjistil, že mne nezastihl. Každého, koho uviděl, proto pověřil vyřízením vzkazu, že se mnou chce mluvit. Honza Malík mu při jeho exkurzi
po našich kancelářích řekl, že s ním rozhodně nebudu mít zájem hovořit.
Na to Roman zareagoval po svém: vulgárními, nechutnými nadávkami.
Následně opustil i se svým „kancléřem“ prostory firmy.
Ve věci dubnového incidentu vyslechla policie mne, Honzu Malíka
a následně i Romana Tyce. Jelikož nevznikla žádná materiální škoda a Tycovy nadávky a výhrůžky se nejevily příliš závažné, bylo i pro mne vcelku
logické, že celý případ byl na počátku června roku 2002 policií odložen.
Po několika týdnech změnil Roman taktiku. Po přihrublém vyhrožování, které mu nepřineslo žádný úspěch, to zkusil jakousi právní cestou. Našel si nějakého právníka, anebo spíš někoho, kdo se za právníka
vydával. Jenom jsme nevěděli, v jaké z jeho oblíbených hospod... Ten se
snažil Tycovým jménem a prostřednictvím příslušného soudu uplatnit
takzvané předběžné opatření, kterým by nám rád zablokoval určitou
část firemního majetku, aby nás tímto způsobem přinutil k „poslušnosti“. Pro tento krok však Tyc neměl žádnou zákonnou ani morální oporu,

Nová sestava škůdců

proto logicky neuspěl a příslušný soud jeho návrh zamítl. Když tohle
Tyc zjistil, došlo mu, že se celá záležitost nevyvíjí pro něho žádoucím
způsobem a znovu změnil taktiku. Začal mi nechávat vzkazy a posílat
zprávy, na jejichž základě se dožadoval zaplacení peněz za své akcie,
protože to byl podle jeho vyjádření vlastně on, kdo zachránil celou naši
firmu před Speychalem, Mariánkem a Fantou. Mezitím jsme však ve vedení firmy dospěli k přesvědčení, že Roman už zašel příliš daleko, abychom o odkoupení jeho akcií byli ochotni i prostřednictvím třetí osoby
vůbec vyjednávat. Proto jsem mu nakonec po zralé úvaze napsal ve čtvrtek 8. srpna e-mail, v němž jsem mu ozřejmil stanovisko své osobní i stanovisko firmy. Na závěr jsem mu napsal: Necítím k Tobě žádnou zlobu
ani nenávist, jenom bych si přál, aby Ti Bůh vzal co nejvíce z Tvé pýchy
a dal Ti naopak dostatek pokory, která ještě nikomu nikdy neuškodila.
Romanovi postupně docházelo, že jeho akcie mohou být neprodejné, a svým způsobem tedy bezcenné. Pochopil, že nemá smysl zkoušet
mě dál kontaktovat. Ke konci srpna volal tedy Honzu Malíka. Zatímco
ještě nedávno mu sprostě nadával, nyní mu doslova brečel do telefonu
a oslovoval ho: Honzíku, můj kamaráde!
Honza ho však dobře znal, a tak věděl, že to je z jeho strany pouze
divadlo, aby nás obměkčil a dosáhl tak svého cíle – inkasa peněz za prodej akcií.
Tyc se znovu pokusil mě kontaktovat. Byl pátek 30. srpna 2002
a můj mobilní telefon se začínal opětovně plnit Romanovými textovými
zprávami. Ve srovnání s těmi z oné dubnové noci však měly zcela jiný
charakter. Omlouval se najednou za nedávný právní incident s předběžným opatřením. Veškerou vinu svedl na svého „právníka“. Pokračoval:
Zjistil jsem, že zdraví, štěstí a láska jsou důležitější než cokoli na světě.
Proto se chci s tebou rozejít v dobrém a přál bych si, abys mi odpustil
moje chyby. Dneska chápu tvoje slova o pokoře, doufám, že jednou si
promluvíme. Čím jsem teď prošel, nikdo mi v životě nepomohl, jako
ty. Lepší na to přijít pozdě než nikdy, příteli. Možná mi došlo moc věcí.
Vím, že teď to vypadá divně, ale kdyby sis se mnou promluvil, viděl bys
to jinak, ale nemám moc přátel a nechci o tebe přijít. Ahoj, Roman.
Bylo mi Romana opětovně líto. Věřil jsem, že se v něm snad trochu
hnulo svědomí. Na to mi kolegové z vedení firmy sdělili, že to je od něho opět pouze finta, aby z nás dostal alespoň nějaké peníze. Řekl jsem:
„Dobře, spočítáme to znovu. Promítneme do ceny finance, které získal
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neoprávněně, i náš čas, který jsme kvůli němu poslední dobou promrhali. Pak mu nabídneme výslednou cenu a bude na něm, jestli se rozhodne
prodat.“ Ne všichni tím byli nadšeni. Upozorňovali mne, že Tyc si vezme
peníze a začne škodit. Tohoto rizika jsem si byl vědom. Domluvili jsme
se, že se toto riziko pokusíme eliminovat tím, že mu část peněz vyplatíme až po uplynutí jednoho roku a další část až po dvou letech.
Věděl jsem však, že kromě potenciálních kriminálních činů ze strany Tyce po jeho předpokládaném spojení se Speychalem se už ničeho jiného bát nemusíme. Výsledek „početní úlohy“ znamenal, že při zohlednění všech tehdy známých skutečností můžeme Romanovi vyplatit ještě
osm milionů korun, z nichž bude mít jeden milion splatnost po jednom
roce a dva miliony po dvou letech. Tyto celkem tři miliony korun s „opožděnou“ splatností budou mít podmínku, že Tyc neprovede během těchto
dvou let žádný nepřátelský akt vůči firmě ani jejím představitelům. Nakonec jsme se ve firmě domluvili, že mu tento návrh takto předložíme.
Odpověděl, že souhlasí a požádal o co nejrychlejší dokončení transakce.
V pátek 6. září 2002 jsme tedy od Romana Tyce odkoupili jeho akcie, podepsali všechny nezbytné dokumenty a předali mu dohodnutou částku
v hotovosti. Neměl jsem vůbec rád hotovostní platby, ale v tomto konkrétním případě jsem dal právníkům za pravdu, že to je nezbytné.
Další kapitola firemní historie byla tímto uzavřena. Nebyla ani zdaleka tak náročná jako události z léta roku 1999. Naše průběžné aktivity na
jednotlivých projektech mohly běžet kupředu žádoucím tempem. Byli
jsme však zvědavi, jaká bude nejbližší zpětná vazba od Romana, kterému jsme „naplnili“ domácí kasu. Tycovy přátelské textové zprávy, které
mi posílal, ustaly s inkasem pěti milionů. Už po dvou týdnech kontaktoval Petra Hermana, že pro něho má nějaké materiály. Sešli se krátce na
neutrální půdě. Tyc Petrovi ukázal určité účetní výkazy, které při svém
odchodu z firmy ukradl Speychal s Mariánkem. Řekl, že nám je rád nechá
za zaplacení dalších mnoha milionů korun. Petr jeho návrh odmítl. Nicméně se mne zeptal, jestli nám z toho nemůže hrozit nějaká nepříjemnost. Protože jsem si byl jistý, že jsme se nikdy nechovali tak, abychom
měli zapotřebí nechat se vydírat, potvrdil jsem Petrovi, že dal Tycovi
správnou odpověď.
Leccos se vyjasnilo. Ukázalo se, že došlo ke spojení Tyce se Speychalem. Do této chvíle jsme měli pouze důvodné podezření, takhle se
však potvrdilo. Tak porušili uzavřené dohody oba dva – Speychal i Tyc.
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Speychal se při vzájemné úmluvě z 11. prosince 2001 společně s Mariánkem zavázal, že nebude podnikat vůči nám další nepřátelské akty. Tím,
že dal Tycovi v době, kdy ten se už otevřeně stavěl proti nám, účetní
dokumenty s úmyslem nám škodit či nás vydírat, porušil – ostatně jako
i kdykoli předtím – naši vzájemnou dohodu. Podobně Tyc spojením se
Speychalem a snahou využít písemné dokumenty k vydírání rovněž porušil naše ujednání. Tak se téměř okamžitě po inkasu pěti milionů zbavil
nároku na doplatky po uplynutí dalších dvou termínů.
Vymykalo se to mému chápání. Bylo to nesmyslné, nelogické a iracionální, tak jako je i každé zlo. Speychalovi se za podivných okolností, přesto však úspěšně, podařilo zmocnit se některých firem z bývalého holdingu ČKD. Dostal se tedy do pozice, že rozhodně netrpěl nouzí
a jeho neutuchající pokusy nám stále škodit nedávaly zdravě uvažujícímu člověku žádný smysl. Tyc se mohl porušením dohod připravit o slušnou částku, konkrétně o tři miliony korun, které by po uplynutí daných
období získal.
Uvědomil jsem si, že bude nezbytné spolupracovat s detektivy, abychom se mohli účinněji bránit potenciálním hrozbám od této nové sestavy „škůdců“.
Spoléhal jsem především na Pána Boha a na to, že On je mocen nás
provést jakoukoliv zkouškou.
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Best of Realty
Podzim roku 2002 byl ve znamení intenzivní práce na výhradně našich
etapách BB Centra. Dohromady s PSJ jsme na základě společných dohod vlastnili už jen dokončený a ze sta procent pronajatý Office park,
který jsme na léto následujícího roku připravovali k prodeji, a současně
jsme pokračovali v poměrně pomalém tempu prodeje bytů naší společné Rezidence BB Centrum.
Samostatná práce na BB Centru nám přinášela radost a uspokojení.
Čas od času bylo nezbytné přijmout do firmy dalšího člověka. Už v průběhu léta roku 2002 probíhalo výběrové řízení na post koordinátora
schvalovacích procesů. Obsazením tohoto místa jsem chtěl odlehčit Vláďovi Kloudovi a zároveň posílit firmu při neustále náročnějším projednávání našich projektů na příslušných úřadech. Stále složitější legislativa
a téměř k dokonalosti dovedená snaha „profesionálních“ škůdců z řad některých samozvaných občanských iniciativ nutila nejen developery, ale
i příslušné stavební úřady k mnohem větší preciznosti a formalizmu v záležitostech spojených s projednáváním projektů. S občanskými iniciativami jsme si již užili své v lysolajském projektu v Praze 6. Kolem BB Centra
jsme díky Bohu potíže tohoto typu doposud neměli, nicméně jsme nechtěli potenciální riziko podcenit. Pracovat v rámci schvalovacích procesů
s realistickými časovými odhady totiž vyžaduje vysokou úroveň profesionality. Tyto časové odhady jsou vlastně klíčové pro zásadní obchodní
předpoklad – kdy budeme schopni náš produkt dodat na trh.
S Vláďou jsme si byli dobře vědomi, že potřebujeme hotového profesionála. V našem výběrovém řízení postoupilo do závěrečného kola pět
uchazečů. Tak jako v obdobných případech jsme i tuto věc předložili
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Pánu Bohu, aby nás vedl ke správnému rozhodnutí a obdařil nás potřebnou moudrostí. Boží duch na nás skutečně působil a při závěrečném
rozhodnutí jsme ani na okamžik nezapochybovali: vybraným uchazečem
se stal Martin Unger, který se hned od 1. října 2002 stal součástí naší firmy.
Také právní oddělení bylo přibližně v tu samou dobu posíleno o dalšího
právníka. Nastoupil zkušený advokát Josef Hlavička.
V neděli 8. září se konala v našem vinohradském sboru svatba. Petr
Liebl, můj švagr, bratr v Kristu a kolega z firmy, si bral za ženu Renatu.
Byla to naše další zkušenost na poli víry – jak v Petrově případě, tak i v Renatině bylo k Pánu Bohu vysláno nespočet modliteb, aby našli pravého
a věřícího partnera. Bůh je vyslyšel a svedl tyto mladé a vnitřně i z vnějšku
krásné lidi dohromady. Všichni, kdo na obřad přišli, to věděli. Přesto nádherné svědectví ženicha i nevěsty o odevzdání této veledůležité životní
otázky do rukou Božích způsobilo, že mnoho očí se zalilo slzami dojetí.
Od neděle 15. září jsme s celou firmou pobývali tři dny na Karolíně
v Podkrkonoší. Čas jsme trávili školením, sportem, seznamoval jsem své
kolegy s nejbližšími cíli firmy. Od roku 2003 jsme zavedli nové fiskální
období pro hodnocení výsledků naší práce. Bude vždy začínat říjnem
a končit zářím následujícího kalendářního roku. Můj bratr Zbyněk společně s Vláďou Kloudou připravili besedu, kde jsem lidem z firmy odpovídal na otázky spojené s naší prací a se svou vírou v Ježíše Krista. Někteří se ptali, jak dlouho ještě plánuji být aktivně zapojen do podnikání
a řízení firmy. Uklidnil jsem je, že na podnikatelský důchod skutečně
ještě nepomýšlím. Moji spolupracovníci se mohli dozvědět i milou zprávu: na leden roku 2003 chystáme další firemní dovolenou! Vybráno je
kouzelné místo v Indickém oceánu – Maledivy.
Nevěděl jsem, jestli budu moci vzít na firemní dovolenou Janu s Radimkem. V době odletu mělo být Radíčkovi sedmnáct měsíců a jako řada
dalších dětí měl i on své drobné „civilizační“ obtíže. Kvůli jeho atopickému ekzému jsme pravidelně docházeli do motolské nemocnice k vynikající odbornici doktorce Čapkové. Radimkova diagnóza nebyla naštěstí
nijak vážná. Věnovali jsme však maximální úsilí péči o jeho pleť a prosili jsme Pána Boha na modlitbách o jeho uzdravení. Průběžné kontroly
dopadaly velice povzbudivě. Nyní jsme s Janou otázku firemní dovolené
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opět předložili Pánu Ježíši. Ve středu 25. září jsme šli k doktorce Čapkové na plánovanou kontrolu a prosili jsme Boha, aby její reakce na náš
dotaz byla také odpovědí od Něho. Lékařka nám dvoutýdenní pobyt na
Maledivách doporučila a my jsme s Janou mohli Pánu děkovat a těšit se,
jak prožijeme tuto firemní dovolenou společně.
Celý rok 2002 byl pro naši firmu požehnáním. Po úspěšných prodejích budov A a D zdárně pokračovala výstavba budovy Alpha. Naše
banka HVB nám projekt financovala za velice solidních podmínek i bez
předpronájmů. Naším prvním nájemcem v BB Centru se na konci roku 1996 stala společnost Hewlett-Packard, která sídlila stále v budově C.
I když jsme budovu už v roce 2000 prodali, s HP jsme stále udržovali
velice dobré vztahy.
Firma Hewlett-Packard mezitím odkoupila další velikou nadnárodní korporaci Compaq. Po celém světě tedy probíhala fúze těchto dvou
technologických gigantů. V Česku to znamenalo, že HP bude potřebovat téměř dvojnásobek kancelářské plochy. Projevili zájem jednat s námi
o přestěhování do Alphy. Bylo by to pro nás velice lákavé. Do dokončení budovy zbýval přibližně jeden rok a dosud jsme neměli podepsány
žádné smlouvy s budoucími nájemci. Nicméně před dvěma lety jsme
právě budovu, ve které sídlila HP, prodali americkému nemovitostnímu
fondu GE Real Estate a současně jsme tehdy slíbili, že nebudeme v průběhu pěti let nájemce sídlící v prodávaných budovách přetahovat do jiných svých projektů. Společnost Hewlett-Packard však potřebovala expandovat a pro toto rozšíření nebylo v její budově místo. A i kdyby se
tam našlo, potřebovala by navíc mnoho desítek dalších parkovacích stání, která nebylo kde vzít.
Byla to složitá, riziková situace. Hrozilo, že HP odejde do konkurenčního projektu The Park na pražském Chodově. BB Centrum by tak
přišlo o velkého nájemce, ke kterému mne navíc pojila vazba jako k prvnímu, kdo s námi před lety uzavřel smlouvu. V této situaci by bylo řešením ubytovat Hewlett-Packard v nově stavěné Alphě. Ani na okamžik
jsem si však nepřipustil možnost, že bychom ji udrželi v BB Centru za
cenu porušení dohody s GE. Usilovně jsem s kolegy z vedení naší firmy
vymýšlel přijatelné řešení. Věděl jsem, že další nájemce z budovy C, společnost T-mobile, se bude za necelý rok stěhovat do svého nově budovaného centra na pražských Roztylech. Podařilo se nám také vymyslet, jak
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pro HP zajistit kontinuálně jimi požadovaný počet parkovacích stání až
do doby, kdy bude celé BB Centrum dokončeno a bude tak možné nabídnout HP definitivní řešení. Bylo nutné zapojit do celé dohody General Electric, T-mobile, Hewlett-Packard a nás.
Po předjednání s ostatními partnery jsme náš návrh řešení předložili kompetentním lidem z HP. Modlil jsem se celé týdny k Bohu za tuto
věc. Prosil jsem ho, abychom se nedali zlákat sobeckou vidinou získat
Hewlett-Packard pro sebe do Alphy. Bůh naše modlitby opět vyslyšel
a vše dobře dopadlo, firma HP mohla zůstat v původní budově. Byla
domluvena její expanze do dalších dvou pater, která momentálně obývala společnost T-mobile. Rovněž nabídka dalších parkovacích stání pro
HP byla pro ně dostačující. Gordon Black zastupující General Electric
byl výsledkem viditelně potěšen. V jednu chvíli již považoval odchod HP
ze své budovy za zcela jistou věc. Jediný, kdo logicky nadšen nebyl, byl
Walter Dackiw z AIG, společnosti, která realizovala právě konkurenční
projekt The Park. Pravdou však bylo, že i tento projekt se úspěšně rozvíjel a nezískání HP jej nemohlo ohrozit. Zdálo se evidentní, že i Park bude
získávat do svých budov prvotřídní nájemce.
Nicméně naše Alpha byla stále bez nájemců. Na trhu se však změnila situace. Většina velkých firem se již nerozhodovala o přestěhování
tak dlouho předem, jak bylo obvyklé ve druhé polovině devadesátých
let. Byl jsem proto ohledně budoucího pronájmu Alphy klidný. Ostatně
dva nájemce jsme měli „prakticky jisté“. V nejvyšším patře jsme plánovali kanceláře pro svou firmu PASSERINVEST a v přízemí měla být jedna
ze dvou maloobchodních jednotek určena pro potřeby našeho sdružení
Maranatha. Uvažovali jsme o prodejně zdravé výživy, křesťanských knih
a dárkového zboží. Nedílnou součástí této myšlenky bylo, aby se zde
mohli scházet lidé ke studiu Božího slova a k přednáškám o zdravém
životním stylu. Tito dva „prakticky jistí“ nájemci představovali přibližně
pět procent celé budovy. Nezlobili bychom se, pokud by se toto procento zvýšilo.
Na podzim roku 2002 se začalo rýsovat, co jsem už nějakou dobu
předpokládal: česká pobočka firmy Microsoft začala vážně plánovat své
přestěhování. Vždy jsem choval přirozenou úctu a určitý obdiv k lidem,
kteří dokázali z ničeho vybudovat renomovaný a prosperující podnik.
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Bill Gates však nad všemi ostatními doslova čněl. Z hlediska tržní kapitalizace, tedy celkové hodnoty firmy na kapitálovém trhu, byl Microsoft
spolu se společností General Electric již řadu let nejhodnotnější světovou společností. Bill Gates jako zakladatel a stále nejvýznamnější akcionář firmy byl už celé roky považován za nejbohatšího člověka naší
planety. Věděl jsem také o mnoha jeho dobročinných aktivitách, jak pomáhá chudým lidem a dětem v zemích, kde je život stále především otázkou přežití.
Líbila se mi myšlenka, že bychom měli v BB Centru General Electric i Microsoft. Věděl jsem však, že její realizace nebude snadná. Avšak
BB Centrum mělo své přednosti a já jsem nepochyboval, že budou mít
právě pro Microsoft svoji atraktivitu: vynikající dopravní dostupnost
a podmínky pro parkování, nepřehlédnutelná korporátní identita (rozpoznatelnost) u nejfrekventovanější komunikace v Česku, společnost
dalších elitních nájemců jako HP, GE, 3M, Eurotel, Goodyear, Otis
a podobně, budovaná síť obchodů a služeb, plánované centrum Nová
Brumlovka a také úžasná atraktivnost budovy Alpha s unikátní možností umístit veliké firemní logo přímo na fasádu objektu.
Nebylo složité si spočítat, že naším největším konkurentem bude
opět projekt The Park. Za Microsoft řídila proces přestěhování real estate
manažerka pro střední Evropu Sabine Heiss, která sídlila v německém
Mnichově. V říjnu roku 2002 jsme s Vláďou Kloudou navštívili veletrh
nemovitostí Exporeal, jenž nabýval na významu a konal se právě v Mnichově. S paní Heiss jsme tak měli možnost se osobně potkat a představit
jí projekt BB Centrum. Považovali jsme to za nesmírně užitečné. Se společností Microsoft jsme se měli setkat právě za několik dní v Praze. Tendr
pro výběr jejich nového sídla organizovala britsko-americká společnost
Jones Lang La Salle, s níž jsme již delší dobu spolupracovali především
při pronájmech budov BB Centra. Ve čtvrtek 31. října 2002 proběhla oficiální prezentace projektu BB Centrum a především jeho budovy Alpha
před zástupci firmy Microsoft. V následujícím týdnu, ve středu 6. listopadu, jsem měl možnost absolvovat pracovní oběd s Jiřím Devátem. Vedl
několik let českou i slovenskou pobočku tohoto softwarového gigantu. Považoval jsem za důležité také jemu osobně představit, co můžeme v rámci projektu BB Centrum jejich společnosti nabídnout. Oběd
proběhl ve velice příjemné atmosféře, ale bylo jasné, že získat Microsoft
pro náš projekt nebude snadné.
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Už na konci roku se potvrdilo, že v závěrečném kole se bude opět
vybírat mezi BB Centrem a Parkem.
Ve čtvrtek 24. října proběhla u příležitosti položení základního kamene budovy Alpha tisková konference a krátká polední party. Slavnostní položení základního kamene jsme v BB Centru uskutečnili doposud
pouze u první budovy C. Nyní jsme akt zopakovali, protože projekt
BB Centrum svou budovou Alpha poprvé překročil Vyskočilovu třídu
a zahájil výstavbu takzvané jižní části projektu. Alpha s dvanácti a půl
tisíci metry čtverečními byla také první etapou, kterou jsme developersky realizovali samostatně bez našeho dosavadního partnera PSJ.
Tou dobou jsme rovněž dokončovali výběr generálního dodavatele
na realizaci další etapy v jižní části BB Centra – rozměrem pronajímatelné plochy téměř devatenáctitisícovou budovu Beta. V závěrečném kole
se nacházely společnosti Hochtief, Skanska a Konsit. Připravovali jsme
k výstavbě v další etapě i doposud největší budovu v BB Centru – Gammu
s rozlohou 30 000 m2.
Pokračovaly práce na přípravě Nové Brumlovky a severní části
projektu, kde probíhaly s průběžnými úspěchy změny územního plánu
nutné pro realizaci etap E a Filadelfie. Útvar rozvoje města Prahy měl
novou vedoucí – Světlanu Kubíkovou. Byli jsme příjemně potěšeni, jak
skvělé pověsti se těší právě u zástupců města naše firma včetně projektu
BB Centra. Paní Kubíková na společných jednáních prokazovala, že je
profesionál na svém místě a to nás naplňovalo nadějí, že by, dá-li Bůh,
mohlo být BB Centrum smysluplně urbanisticky dokončeno. Martin
Unger, který dostal u nás ve firmě na starost právě schvalovací procesy,
začal ihned po svém nástupu odvádět výbornou práci. Celý kolektiv naší
firmy v průběhu roku 2002 opět profesně vyrostl. Čekalo nás i další veřejné uznání.
Od roku 1999 se každoročně vyhlašovala v Česku prestižní soutěž
s názvem Best of Realty. Při té příležitosti byly udělovány ceny za nejlepší projekty v jednotlivých kategoriích. Soutěžili jsme s etapami BB
Centra. Hned v prvním soutěžním roce získala první místo v kategorii
administrativních budov naše budova C. Uznání bylo o to cennější, že
u příležitosti prvního ročníku byly posuzovány všechny administrativní budovy postavené do té doby. V dalším roce získala budova B druhé
místo ve stejné kategorii. V průběhu roku 2002 jsme dokončili, úspěšně
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pronajali a prodali budovy A a D našeho BB Centra a také další administrativní etapu s názvem Office park. Za realizaci těchto projektů nás
v kategorii administrativních budov čekalo opět nejvyšší ocenění.
V roce 2002 se poprvé vyhodnocovala také kategorie „osobnost roku“. A zase – tím, že tato kategorie doposud neexistovala, týkalo se toto
ocenění celého porevolučního období až do onoho roku. Vážil jsem si
skutečnosti, že porota udělila toto ocenění mně. Děkoval jsem Pánu Bohu
i za toto světské ohodnocení. Měl jsem na oplátku možnost na slavnostním večeru před několika stovkami pozvaných hostů Pánu Ježíši poděkovat za Jeho ochranu a požehnání.
Závěr roku 2002 byl úspěšný i v dalších ohledech. V prostorách firmy na pražských Vinohradech jsme pravidelně jednou týdně s kazatelem
našeho vinohradského sboru Josefem Ceplem studovali Bibli. V průběhu
podzimu jsme dokončili studium starozákonní prorocké Knihy Daniel.
V údivu jsem žasl nad velikostí a majestátností Boha na nebesích. Na tisíce let předem dal pokornému čtenáři poznat, jak se budou odvíjet zásadní události v Božím díle záchrany lidí pro věčný život. A nejenom to!
Pilný student Bible si může vcelku snadno ověřit Boží předpovědi ohledně světových říší a jejich následování po sobě. Je zde nezaměnitelně předpověděna i neslavná historie římského papežství. Je-li čtenář ochoten pokořit se před Bohem, pozná s absolutní jistotou, že Ježíš Kristus vždy
měl, má a bude mít pod kontrolou vše, co se v celém vesmíru děje. Toto
vědomí mne naplňovalo nadějí, optimismem, láskou k Bohu a také velikou úctou před Stvořitelem a Udržovatelem všech světů. Těšil jsem se, až
navážeme od začátku roku 2003 na Knihu Daniel studiem novozákonní
prorocké knihy Zjevení, jejíž název se dá také přeložit jako odhalení.
Ve čtvrtek 19. prosince se podařilo zdárně zkolaudovat náš dokončený dům na Sedlčansku. Měl jsem radost, že architektu Kolářovi se podařilo dílo, jež nenarušilo ráz typického českého venkova. Také stavební firma mého bratra v Kristu Tomáše Staše odvedla solidní práci. Je
úžasné spolupracovat s lidmi, kterým lze důvěřovat, říkal jsem si při kolaudaci. S Janou jsme měli možnost vybírat interiérové zařízení pro náš
první či druhý domov.
Proč první či druhý domov? Rozhodli jsme se pobývat část roku
v Praze a část roku právě zde na Sedlčansku. Mezi Vánocemi a Novým
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rokem jsme zde strávili příjemný čas i s částí Janiny rodiny. Na návštěvu přijeli také moji rodiče a bratr Zbyněk se ženou a oběma chlapci.
Především tatínek byl zvědavý – konečná podoba našeho domu ho zajímala z profesního hlediska. Potěšilo mne, když jsem viděl, že se mu
u nás líbí.
Končil událostmi i řadou úspěchů naplněný rok 2002 a já jsem se
už těšil, co přinese rok následující...
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Pátek, 21. června 2002, den plný pohody

Radíček ve své oblíbené „kleci“

S Janou a Radimkem na Karolíně v Podkrkonoší
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S rodinou pohromadě při oslavě prvních narozenin našeho synka

Vždy bylo dostatek
důvodů k úsměvu.
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Areál na Sedlčansku byl dokončen.

Můj švagr, Petr Liebl,
se oženil s Renatou.

M i c ro s o f t d o B B C e n t ra !

KAPITOLA DEVÁTÁ

Microsoft do BB Centra!
Po pracovní stránce mi nový rok 2003 začal v pondělí 6. ledna.
Ve firmě jsme byli nuceni zahájit okamžitě aktivní právní ochranu
před Speychalem a Tycem, jejichž spojení se projevilo už na podzim roku 2002. Tyc byl od Speychala s Mariánkem vybaven zcizenými účetními
podklady z naší firmy. Usoudil, že nám může začít vyhrožovat. Prostřednictvím SMS a následně anonymního e-mailu nám poslal ještě před koncem předchozího roku několik výhružných zpráv. Ve stejnou dobu jsme
od našich detektivů získali podklad, na jehož základě na mne Speychal
podal v listopadu roku 2001 trestní oznámení. To souviselo s desetimilionovou směnkou, jejíž proplacení na mně podvodem vymáhal. V prosinci roku 2001 jsme podepsali vzájemné dohody, že proti sobě nebudeme podnikat nepřátelské kroky. Tou dobou však už policie prošetřovala
Speychalovo trestní oznámení na mne. Jeho podáním si pravděpodobně
dělal alibi, aby si snížil riziko vlastního trestního postihu za podvod se
směnkou. V oznámení stály neuvěřitelné zkazky a výmysly. Zřejmě i proto policie ani neuznala za vhodné předvolat mne k podání vysvětlení
a celý případ odložila.
Ve firmě jsme si situaci analyzovali a vše jsme pak probrali s právníky a detektivy. Závěr byl jednoznačný. Speychal, Mariánek a nově i Tyc
budou škodit stále. To z jejich činů zřetelně vyplývalo. Rozhodli jsme se
proto na Speychala v tuto chvíli podat trestní oznámení pro trestný čin
křivého obvinění, kterého se vůči mně dopustil svým falešně podaným
trestním oznámením proti mé osobě. Za tento čin mu nehrozil žádný
zásadní trest, v úvahu připadal maximálně trest podmíněný. Bylo však
nutné dát těm třem jasně na srozuměnou, že jejich neustálé útoky a po-
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rušování i písemně uzavřených dohod není možné do nekonečna tolerovat. Uvědomoval jsem si, že mne to bude stát nějaký čas, který bych
nepochybně dokázal strávit radostněji. Zlu však nejde stále ustupovat,
bylo nutné se mu postavit čelem.
Ve středu 22. ledna jsme s firmou odlétali na Maledivy. Někteří zaměstnanci s sebou vzali i rodinné příslušníky, a tak nás bylo téměř čtyřicet
včetně dětí. Na ostrově Bandos jsme strávili společně krásný týden. I když
klimatický jev El Nin~o poškodil v důsledku oteplení oceánu také korály
na Maledivách, přesto bylo právě potápění nejoblíbenější činností malých
i velkých. Veliká hejna pestrobarevných ryb svědčila o jedinečnosti designu nebeského Tvůrce. Lidé byli dovolenou nadšeni. Měli jsme také prostor pro sportování a výlety. Pouze fotbalový zápas naší firmy proti místním skončil pro nás porážkou. Stokilové funící mašiny z Evropy nestačily
v úmorném vedru na domácí hráče, kteří vážili v průměru o několik desítek
kilo méně… Týden uběhl jako voda a už se všichni vraceli zpět. My jsme však
s Janou a Radimkem zůstali na doporučení doktorky Čapkové o týden déle.
Bezprostředně po našem návratu z Malediv, v úterý 12. února, se
Microsoft rozhodoval, kam se přestěhuje. AIG i PASSERINVEST byly
pozvány do dosavadních kanceláří této softwarové společnosti, aby nám
její zástupci v čele s Jiřím Devátem kladli zpřesňující dotazy před definitivním rozhodnutím. První bylo na řadě AIG, poté jsme šli my. Potkal
jsem se ve dveřích s Walterem Dackiwem. Byli jsme sice konkurenti, ale
také přátelé, kteří se vzájemně respektovali. Podali jsme si ruce a popřáli si úspěch. Měl jsem poměrně dobrý pocit, jak se nám dařilo odpovídat na dotazy Microsoftu. Nemuselo to však ještě nic znamenat.
Už několik měsíců jsem i tuto věc předkládal na modlitbě Bohu.
Každý den ráno jsme se ve firmě modlili k Bohu, aby to byl On, kdo povede naše kroky, a prosili jsme o moudrost a požehnání. Tento únorový
den jsme Pána Boha požádali, abychom svou práci odvedli, jak nejlépe
umíme. Rozhodnutí nechť je však dle Jeho vůle. Z jednání jsme odjížděli s nadějí a od Microsoftu s příslibem, že se výsledek konečného rozhodnutí dozvíme v nejbližší době.
Ještě ten samý den zazvonil můj mobilní telefon a na displeji jsem
viděl číslo Jiřího Deváta. „Dobrý den, pane Passere, mám pro vás dobrou
zprávu. Výsledek našeho hlasování dopadl pro vaši Alphu.“
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Znovu jsme děkovali Bohu za další velké požehnání v naší práci.
Microsoft je jednou z nejhodnotnějších světových značek. Považovali
jsme za privilegium, že můžeme začít pracovat na tom, abychom i tuto
výjimečnou firmu mohli ubytovat v našem BB Centru! Alpha tak byla
předpronajata přibližně ze čtyřiceti procent.
Nejpozději v září roku 2003 jsme chtěli zahájit výstavbu budovy Beta.
Ukončili jsme výběrové řízení na generálního dodavatele stavby. Vítězem
se stala společnost Skanska.
Součástí našeho výběrového řízení na dodavatele stavby je i kompletní text smlouvy o dílo. Po ukončení výsledků tohoto tendru však nastalo
velké překvapení: Skanska tuto smlouvu o dílo nechtěla podepsat a požadovala vylepšení několika obchodních parametrů ve svůj prospěch, ačkoliv již odsouhlasené podmínky měly pro ně být závazné. Překvapilo mne
to, nečekal jsem něco takového u společnosti nesoucí renomované jméno.
Skanska se tak z dalších jednání o podpisu smlouvy diskvalifikovala sama.
Oslovili jsme tudíž další finalisty výběrového řízení a vybrali jsme posléze společnost Hochtief. Tím pádem dodavatelem budovy Beta se stala
stejná společnost jako u Alphy. Společnost PSJ jsme podobně jako v případě budovy Alpha do tendru nepozvali. Trh stavebních dodavatelů tak dostal opakovaný signál, že každý seriózní dodavatel větších staveb má na BB
Centru šanci. S mým kamarádem Františkem Vaculíkem jsme se domluvili,
že do následného výběrového řízení na budovu Gamma bude firma PSJ
opět přizvána. Dobře jsem si uvědomoval, že stavebnictví není jednoduchý
byznys. František byl v situaci, kdy sháněl pro svou firmu PSJ strategického či finančního partnera, a nebylo pro něj jednoduché vypořádat se se situacemi, kdy jeho společnosti několik méně seriózních investorů nezaplatilo poměrně významné částky. Dopady těchto jevů na firemní peněžní toky
dodavatelských firem jsou vždy nepříjemné. Proto otázka vstupu finančně
silného partnera byla pro PSJ v tu dobu zásadní. Jednání vypadala nadějně,
bylo však zapotřebí určitého času, aby se vše dotáhlo do zdárného konce.
František se mi při té příležitosti svěřil i s něčím, co mne mohlo jen
těžko překvapit. „Musím ti dát za pravdu. Petr Fanta mne zklamal. Měli
jsme určité dohody, které nedodržel.“
Odpověděl jsem mu: „Františku, jenom opakuji, jestliže je někdo
ochoten propůjčit se k tomu, co udělal Fanta u nás, pak to může udělat
komukoliv a kdykoliv.“ A ještě jsem se zeptal: „Kam odešel?“
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„Do Skansky, k Poletínovi.“
„Chtěl někdo po vás na něho reference?“ ptal jsem se dál.
„Ne, nechtěl.“
Uvědomil jsem si, že po nás také ne. Na trhu se vcelku dobře vědělo, co provedl Fanta u mne ve firmě. Nemyslím si, že by kterýkoliv z renomovaných developerů po něm za těchto okolností sáhl. V tomto případě šlo o Skansku – bývalé IPS, která dělala development jako vedlejší
produkt své stavební výroby. Fanta jako developer měl bohaté zkušenosti a jeho morální vlastnosti zjevně nebyly na překážku. Přál jsem Petru
Fantovi, aby na něho Boží duch působil a nechal se Jím změnit k lepšímu. Nikdy se do té doby ani náznakem neomluvil za to, co mi provedl
a nic nenasvědčovalo, že by se k tomu chystal.
V létě roku 2003 jsme chtěli dokončit prodej plně pronajaté administrativní etapy BB Centra s názvem Office park o ploše 7 700 m2, kterou
jsme vlastnili společně s PSJ. Obtížným faktorem byla skutečnost, že
hlavní nájemce – Česká spořitelna – podepsala smlouvu pouze do konce
roku 2005. Dalo se sice předpokládat, že smlouvu o nějakou dobu prodlouží, nicméně takovéto předpoklady se nedají promítat do výsledné
ceny. Tentokrát se zdálo, že GE Real Estate nebude se svou nabídkou
příliš vysoko. Jednali jsme proto i s dalším investorem.
Martin Jaroš a Franta Vaculík z PSJ měli dobrou zkušenost s rakouským investičním fondem MAIL. Tento investor byl navíc zastupován
Johnem Felthamem, kterého jsem znal už dlouhé roky. John mne seznámil s Franzem Poeltlem, jenž u společnosti MAIL vyjednával obchodní
podmínky. S Františkem Vaculíkem, Martinem Jarošem a Petrem Hermanem jsme se sešli s panem Poeltlem a dalšími zástupci společnosti MAIL.
Měli jsme z jednání velice dobrý pocit, pan Poeltl byl velmi slušný a seriózní obchodník. Brzy po MIPIMu, mezinárodním veletrhu realit, který
se v tomto roce konal už počátkem března, bylo tedy jasné, že společnost MAIL bude oním kupcem další etapy BB Centra. Aby se však kupní
cena mohla přiblížit námi požadovaným sedmnácti milionům eur, bylo
nezbytné, abychom vzali na svou stranu závazek, že hlavní nájemce, Česká
spořitelna, prodlouží smlouvu alespoň do konce roku 2007. Tím byla základní obchodní dohoda dořešena a mohlo se v průběhu jara přistoupit
znovu k prověřovací etapě zvané due diligence. Společně s PSJ jsme do
prodeje Office parku museli dokončit i prodej zbývajících bytových
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jednotek a parkovacích stání pro tyto byty. Dohodli jsme si mechanismus, jak toho docílit. Pokud by před prodejem celé budovy zůstávalo
cokoliv dílčího neprodáno, jedna i druhá strana by napsala do zalepené
obálky cenu, za niž je ochotna odkoupit neprodané bytové jednotky
a parkovací stání. Vyšší nabídka by uspěla. Zdálo se, že půjde maximálně o dva, tři byty a několik parkovacích stání. V prvním dubnovém týdnu
jsme podepsali dohody o odsouhlasených obchodních podmínkách se
společností MAIL a také s firmou Microsoft ohledně pronájmu Alphy. Na
Alphě vypadala nadějně rovněž jednání s Pumou a s dalším americkým
technologickým obrem EDS.
Na jižní straně BB Centra se nám zkomplikovala situace s akvizicí
pozemků. Pozemky pro budovu Delta vlastnila společnost AMA, se kterou
jsme zatím nebyli schopni nalézt obchodní dohodu. Věřil jsem však, že
se to v budoucnu podaří. Jinak to vypadalo v případě Omegy, jež měla
vyrůst na státních pozemcích. Užívala je státní organizace Ředitelství
silnic a dálnic, s níž se nebylo možné na ničem domluvit. Prodej státního majetku v Česku byl regulován zákonem, který je spravedlivý, protože se vždy prodává nejvyšší nabídce. Nicméně v naší situaci, kdy státní
pozemky byly součástí urbanistického plánu celého BB Centra, se to
ukazovalo jako komplikace. S organizací ŘSD jsme byli v kontaktu už
deset let. Nejdříve podle svých slov hodlali pozemky zastavovat vlastní
budovou. Následně s námi jednali o pronájmu kanceláří pro svou potřebu v BB Centru – budově B. Součástí dohody měl být i odprodej jejich pozemků nám. Po volbách v roce 1998 jim to bylo zatrhnuto novou
vládní garniturou.
Na jaře roku 2003 jsme měli tedy již několik let zažádáno o koupi
těchto pozemků. ŘSD užívalo pár provizorních objektů umístěných přímo na svých pozemcích. Další pracovníky měli umístěny na různých
místech po Praze. Zdálo se, že teprve v okamžiku, kdy dostanou souhlas
od státu přestěhovat všechny lidi na jedno místo, nastane následně prostor pro vypsání soutěže na prodej pozemků. Pro nás to mělo ten negativní dopad, že svou činností v rámci pokračující úspěšné výstavby
BB Centra jsme vlastně sami sobě zdražovali cenu oněch pozemků!
Jinou variantu však zákon neumožňoval. Hrozilo tak nebezpečí, že se
do soutěže bude moci přihlásit kdokoliv. To by za běžných okolností samozřejmě nebyl žádný problém a šlo by o volnou soutěž. V tomto přípa-
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dě jsme však investovali a plánovali investovat v rámci celého BB Centra
mnoho set milionů korun do vyvolaných investic a služeb, jako byly například sjezd z dálnice, nové komunikace a křižovatky, veřejná infrastruktura, zeleň, parky, pěší zóny a centrum sportu a služeb Nová Brumlovka.
Na trhu komerčního developmentu panovaly mezi jednotlivými developery velmi korektní vztahy. Neobávali jsme se, že by se někdo z nich
chtěl přiživovat na námi rozvíjeném území. Do hry však mohl vstoupit
kdokoliv další, neznámý, a za daných okolností by se s tím ovšem nedalo nic dělat.
Od počátku roku jsme pokračovali v prostorách naší firmy s pravidelným studiem Bible. Kniha Zjevení Jana nám nádherným způsobem odhalovala pravdy Božího slova i přesnost prorockých předpovědí. Lidé mají
často k této biblické knize předsudky. Její studium je však opravdovým
pokladem. Člověk, jenž dává ve svém životě Pána Ježíše na první místo,
bude naplněn při studiu této knihy nadějí a optimismem. Do prostor
naší firmy přicházelo pravidelně okolo dvaceti lidí. Bylo velmi povzbuzující sledovat, jak Bůh mění životy těch, kteří Jej poznávají. Jedním
z nich byl mladý muž Michal Fajmon, který k nám na studium Bible docházel více než rok.
Michal měl věřící přítelkyni Lídu, jež se od Pána vzdálila, ale nyní
se vrátila zpět. Michal se v pátek 14. března rozhodl křtem odevzdat svůj
život svému Spasiteli, Ježíši Kristu. Následně měli s Lídou svatbu. Přáli
si miminko, ale věděli, že vzhledem k určitým zdravotním komplikacím
to bude velmi obtížné. Důvěřovali Pánu Bohu a rozhodli se jej ve všem
poslouchat. Kazatel Josef Cepl jim při přípravě na křest vysvětlil také
biblickou pravdu, že muž a žena by spolu měli žít až po svatbě. Michal
a Lída uposlechli s důvěrou v Krista i této Boží rady. Tři měsíce před
svatbou spolu přestali žít a bydleli odděleně. Řada lidí se za ně modlila
a Bůh se k nim úžasně přiznal. Ihned při svatební noci Lída otěhotněla
a přes veškerou původní skepsi lékařů nyní s Michalem čekala dítě! Jaká
nádherná zkušenost víry!
Je to stále stejné od počátku dějin této planety. Bůh lidem s láskou
radí a doporučuje: důvěřujte mi, spoléhejte na mne, dbejte na mé rady
a pokyny, VZEJDE VÁM Z TOHO JEN UŽITEK! Pokud to člověk udělá, nikdy toho nebude litovat. Jsme však my lidé poučitelní? Chceme se
na Boha spoléhat? Máme se pak tedy čemu divit? Boží zaslíbení jsou
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podmíněna naší poslušností a Boží varování pro případy neposlušnosti
jsou čestná, přímá a otevřená. Jsme to my, kdo máme možnost svobodné volby. Buď můžeme Boha brát vážně, poslouchat Jej jako milujícího
Otce, který chce pro nás jen to nejlepší a pak z toho budeme mít užitek
zasahující až do věčnosti. Anebo si můžeme jako neposlušné dítě dělat
věci po svém a Boha prostě ignorovat. Pak je ovšem jisté, že sklidíme
plody našeho „prozřetelného zasévání“. Zkušenost Lídy a Michala byla
pro mne další z řady mých přímých zážitků, jak Bůh odpovídá lidem,
kteří se rozhodli Mu důvěřovat.
V létě roku 2002 se moje váha přehoupla přes sto deset kilo. Bylo
proto nutné opět přistoupit k redukci nadbytečných kil. Sportem a úpravou stravy jsem se nyní, v roce 2003, dostal na stovku. Věděl jsem, že být
vegetarián ještě samo o sobě neznamená jíst zdravě. Mým zlozvykem byla
konzumace sladkostí, sýrů; často jsem také jedl pozdě večer. Docházelo mi,
že mám ještě co zlepšovat. Nejlepší recept na udržení váhy je totiž pořád
tentýž: Mít dostatečný výdej energie a současně nepřehánět příjem kalorií. Stále se v mém životě střídala období, kdy se mi to dařilo více, a kdy
naopak se mi to nedařilo vůbec a na sportování mi zbývalo málo času.
V roce 2003 jsem byl poměrně činný i na poli amatérského fotbalu.
V lednu jsme jako sbor Vinohrady vyhráli v rámci českých adventistických sborů turnaj v sálové kopané v Trutnově. V neděli 27. dubna jsem
s výběrem z pražských sborů cestoval do rakouského Lince na mezinárodní adventistický turnaj v sálové kopané. Váhu jsem si stále držel okolo stovky, což pro mne znamenalo obstojnou pohyblivost. V semifinále
jsme hráli proti Rumunům. Prohrávali jsme 0:1, ale pak se mi dvěma povedenými akcemi podařilo otočit výsledek v náš prospěch. Vždy jsem byl
zvyklý hrát posledního obránce, a proto jsem moc gólů nedával. Bylo to
pro mne i mé spoluhráče milé překvapení. Zvítězili jsme nakonec 3:1 a ve
finále nás čekali Poláci. V první půli Poláci neproměnili pokutový kop
a několik minut před koncem to bylo stále 0:0. Pak jsme však po faulu
Poláků dostali i my příležitost střílet penaltu. Kluci mi řekli, ať to zkusím já. Pomodlil jsem se k Bohu a rozběhl se. Přesně mířená střela skončila v pravém horním rohu polské branky a tímto gólem jsme vyhráli finálové utkání. Nebylo to zrovna mistrovství světa, ale přesto nám onen
maličký úspěch udělal radost.
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V neděli 18. května probíhal už třetí ročník takzvaného BBC Cupu,
turnaje v sálové kopané, kterého se účastnila mužstva nájemců BB Centra.
Předchozí dva ročníky vyhrála firma Eurotel. PASSERINVEST skončil
pokaždé na třetím místě. Tentokrát jsme pomýšleli na vyšší metu. Turnajem jsme procházeli poměrně hladce. Vyhráli jsme všechna utkání, aniž
bychom inkasovali branku. Čekal nás rozhodující souboj s T-mobilem,
který kromě jedné remízy také vyhrál vše. K celkovému prvenství nám
tedy postačoval nerozhodný výsledek. Po krásné individuální akci jednoho soupeřova hráče jsme však prohráli 0:1 a skončili celkově druzí.
Další sportovní akce byla naplánována na neděli 1. června. V rámci
takzvaného křesťanského domova vinohradského sboru jsme uspořádali sportovní den v našem nově dokončeném areálu na Sedlčansku. Včetně
dětí přijelo zhruba devadesát lidí a strávili jsme tak s našimi sestrami
a bratry v Kristu požehnaný den plný aktivního pohybu, lákavého občerstvení a zpěvu křesťanských písní.
Tou dobou jsem prožíval i určitý neklid. Souvisel s mým tatínkem.
Táta byl po duševní i fyzické stránce naprosto v pořádku. Bylo mu
sedmdesát dva let a byl plný energie a plánů tak, jak jsem jej vždy znal.
Od počátku roku se však zdálo, že jeho jinak pevné zdraví nalomila nějaká nemoc. Ještě na konci zimy se pak naneštěstí potvrdilo, že má rakovinu prostaty. Nádor však nebyl takzvaně zapouzdřen, a proto nebyl
operabilní. Část lékařů viděla záležitost vcelku optimisticky, avšak přítel rodičů, doktor Křiváček z Nemocnice Na Homolce, nám naději na
tátovo uzdravení nedával.
Tatínek byl však jinak zcela zdráv! Rád pracoval manuálně na čerstvém vzduchu, čímž se udržoval ve slušné kondici. Byl také výborným
plavcem. Maminka s oblibou k mému a Zbyňkovu pobavení občas vyprávěla zážitky z tátových plaveckých průzkumných cest. Na některé
jsem si pamatoval už z dětství. Táta vždy mamince řekl, že si jde zaplavat. Když po několika hodinách nebyl na obzoru či na hladině vidět, napadlo ji, že se mu mohlo něco stát. S přibývajícím časem toto podezření nabývalo na vážnosti. Kulatá hlava s černými vlasy se znovu objevila
v dohledu na hladině zpravidla vždy, když maminka zrovna zmobilizovala pobřežní hlídku či policii. Já jsem prý mamince jednou dokonce
řekl: „Tak si najdeme nového tatínka.“ Naštěstí se táta pokaždé vrátil
živ a zdráv.
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