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Jaké jste znamení a kolik je vám let?
Jsem narozen ve znamení Vah a je mi 40 let

Kdo je Vaším vzorem v osobním životě?
Nemám žádný osobní vzor. Na lidech si cením slušnosti, pokory, schopnosti porozumět jiným
a ochoty pomoci. Podle těchto kritérií se také snažím chovat já sám.

Jaké přání byste si rád splnil?
Jsem nenáročný a žádná vzletná přání nemám. Snad jediné, rád bych někdy procestoval Nový Zéland,
je tam krásná příroda.

Co vás nejvíce upoutá na ženě?
Spíše než fyzický vzhled sázím na povahu, inteligenci a bystrost.

Jakou posloucháte muziku?
Nejraději mám kytarový rock, vyrostl jsem na kapelách typu Visací zámek či Jasná páka. Umím ale
poslouchat i vážnou hudbu, dávám přednost české klasice. Díky svým dvěma dcerám se také zběžně
orientuji v moderní taneční muzice.

Jaké máte koníčky?
Nezbývá na ně mnoho času, ale rád chodím zvláště po horách, občas jezdím na kole, ale ke svému
koníčku z dětství – sběru brouků – jsem se za dobu působení v politice nedostal.

Na jaký pořad se rád podíváte v TV?
TV příliš nesleduji, rád se ale pobavím u starších klasických českých komedií s Vlastou Burianem ale
i novějších.

Kterou barvu máte rád?
Odjakživa modrou.

Kde byste chtěl strávit dovolenou?
Nemusím k moři. Rád bych opět pár dní strávil na Moravě, na jihu mezi vinohrady a v severní části
na horách. Dobře se mi odpočívá na mé rodné Šumavě.

Máte rodinu?
Ano. Jsem šťastně ženat 16 let a mám dvě šikovné a milé dcery, patnáctiletou Michaelu a desetiletou
Martinu.

Jak dlouho působíte na politické scéně?
V té malé komunální politice se pohybuji od listopadu 1989, ve sněmovně jsem od roku 1996.

Co vám v poslední době udělalo největší radost?
K radosti mi stačí málo, jsem spokojený z hezkých školních známek dětí nebo z jejich úspěchů
v tanečních soutěžích. Také mi udělá radost, když najdu v lese pěkného hříbka.

