
 
 
 

Česká asociace pro finanční řízení, Vladimírova 233/12, 140 00 Praha 4, IČO: 22875581 
www.cafin.cz; info@cafin.cz 

 

Tisková zpráva, 7. ledna 2016 

„Člověk musí stále hledět kupředu a vytyčovat si další cíle“, řekl 

host Vánočního setkání členů CAFIN, prof. Jan Pirk 
 

Dne 10. 12. 2015 se uskutečnilo tradiční Vánoční setkání členů CAFIN. Tentokrát 

v prvorepublikových prostorách Autoklubu ČR, které jakoby byly stvořeny pro hosta setkání. Zdálo 

by se zbytečné představovat prof. Jana Pirka, který je přednostou pražského IKEM (Institut klinické 

a experimentální medicíny) s typickým a neodmyslitelným motýlkem, ale věřím, že téměř každý, 

kdo se zúčastnil Vánočního setkání CAFIN, měl možnost pana profesora poznat i jako skvělého 

vypravěče, který dokáže svými zkušenostmi a znalostmi natolik strhnout, že i vyčleněný čas na 

tradiční vánoční setkání byl málo.  

Během půldruhé hodiny na sebe prozradil nejen to, že chtěl být 

námořníkem, ale zavzpomínal i na roky strávené v USA, odkud vzešel jeho zvyk 

nosit motýlek. Velká část diskuze se točila okolo jeho povolání, které mu, jak sám 

říká, učarovalo. Rozhodně však nezapomněl zdůraznit mimopracovní záliby a 

činnosti, díky kterým se udržuje v dobré fyzické a psychické kondici.   

 

  Více než 60 účastníků setkání mělo možnost otázky pokládat po celou 

dobu setkání, a protože se diskuze točila i kolem profesorova oblíbeného nápoje, 

vína, dozvěděli jsme se například, že dvě deci tohoto nápoje denně neuškodí, o 

to lépe pokud konzumujete víno s drahou polovičkou - ona 2 deci, on 4 deci. 

Profesor Pirk přitom zdůraznil, že není dobré vynechávat, neboť snahy to pak dohnat už nejsou 

„zdravé“. Účastníky rovněž pobavil úsměvnou historkou o úsilí prozkoumat účinky bílého a červeného 

vína na vzorku abstinentů, které, jak zavzpomínal, bylo velmi těžké sehnat. 

Jako velký příznivec sportu se rovněž rozpovídal o 

své zálibě běhat a přítomným účastníkům dal několik rad. 

Jak na sebe sám prozradil, v práci vůbec nejezdí výtahem a 

chodí stále po schodech. O cvičení říká, že nejdůležitější je 

pravidelnost a na začátku velké odhodlání. „Člověk si 

nemůže říkat, není čas, nejde to“, podle pana profesora si 

30 minut denně může najít každý. Přitom dodává, že nikdy 

není pozdě začít. Zároveň si povzdechl, že nikdo ještě 

nevymyslel lepší iontový nápoj než pivo. 

S vášní se rozpovídal i o svém dalším koníčku, kterým jsou motorky a veterány, které 

pravidelně projíždí. To už se ale vymezený čas na diskuzi chýlil ke konci, a proto na závěr popřál všem 

přítomným hostům mnoho štěstí. Dalo by se očekávat, že významný lékař bude přát hlavně zdraví, 

ale na to jsme dostali rychlou odpověď, že ten, kdo má dostatek štěstí, je i zdravý. 
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Po ukončení diskuze se všichni odebrali k rautu a neformálnímu networkingu v salonku 

Autoklubu, s krásným výhledem na Pražský hrad. 

 

 

Fotogalerii k Vánočnímu setkání najdete na profilu CAFIN zde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiskovou zprávu připravila: 

Lenka Písařovicová 

lenka.pisarovicova@cafin.cz 

733 757 600 
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