M: Máte svoje obľ úbené miesto, kde sa radi vraciate?
PR: Asi ani nie, mož no je ich viac. Ale zbož ň ujem hrady! Milujem tieto miesta a tam sa vrámci
relaxu väč š inou vraciam veľ mi rád.
M: Máte svoj vzor?
PR: Áno, urč ite. Keď ž e mojou druhou láskou je politika, tak je ním Winston Churchill.
M: Dosiahli ste vo svojom ž ivote vš etko, č o ste chceli?
PR: Dúfam, ž e eš te nie. Eš te sú nejaké výzvy predo mnou, aj keď niektoré som už dosiahol.
Jednou z nich je aj to, ž e som tu. A v osobnom ž ivote asi to, ž e v týchto dň och maturuje moja
dcéra a je to veľ mi dobrý pocit pre „ fotra“ .
M: Máte nejaký zlozvyk?
PR: Veľ a kecám...
M: Č o máte na svojom povolaní najradš ej a č o neznáš ate?
PR: Najradš ej mám to, ž e ako uč iteľ prichádzam do styku s mladými ľ uď mi a to ma maximálne
inš piruje. Vôbec nie je pravdou, ž e naš a mládež je zlá, skazená, absolútne to popieram. Je iná,
ako sme boli my, len jej treba porozumieť . A č o nemám rád je nedôslednosť , z ktorej potom
vyplývajú rôzne stresové situácie. Viete, ja som taký Forrest Gump... Ak nieč o zač nem, tak to aj
dokonč ím.
M: Na č o najradš ej míň ate peniaze?
PR: Óóó.. Tak okrem iného som zať až ený na hodinky, to je moja slabosť . Mám ich naozaj
veľ a. Veľ mi rád míň am peniaze na muziku. Nie som ten typ, ktorý sť ahuje, ale ja si kupujem
originály. Ja som vyrastal v č asoch, keď kúpiť platň u nejakej skupiny zo západu bol veľ ký
problém, preto si tie CD- č ká veľ mi váž im. A taktiež veľ mi rád nakupujem pre ostatných.
M: Už keď sme pri tej hudbe. Aký typ hudby obľ ubujete?
PR: Tak jednoznač ne hudbu 70- tých rokov. Napríklad: heavy metal, hard rock, punk. Ja som
metalista od prírody.
M: Akým spôsobom sa upokojujete, keď vás nieč o vytoč í?
PR: Hudbou... Ja totiž to veľ a poč úvam a keď ž e sa mám rád,
mám celkom kvalitnú MP4, v ktorej mám vyš e 3000
pesnič iek a podľ a toho ako som mentálne nastavený, tak si
ich púš ť am. A to ma upokojuje.
M: Aké sú vaš e ciele do budúcnosti?
PR: Obstáť so cť ou tu...
Ď akujeme za rozhovor!
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