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Cestuješ hodně?
Myslím, že opravdu hodně. Po Evropě
většinou autem, přes moře pak samozřejmě letecky.

Máš ty nějakou osobní zkušenost s OMV pumpami?
Naposledy mě bavila ta hra
s balóny, ta byla, tuším, na OMV.
Měl jsem snad už pět karet, ale
vždycky jsem je v půlce ztratil.
Začal jsem sice několikrát, ale
nedotáhl jsem to ani jednou do
konce. Přišlo mi to ale jako
pěkný nápad.

Kolik tak ročně autem najezdíš?
Jenom na svém autě určitě čtyřicet
tisíc. Většinu ale najezdím s cizími
auty, to když cestujeme s klukama na
závody. To ale přesně nedokážu
odhadnout, jezdíme někam víceméně
skoro každý víkend.
Když jsi takový cestovatel, tak jsi
určitě ten typický člověk, který zastavuje u čerpacích stanic a stravuje se
tam?
To je pravda. Málokdy mě to vyjde
tak, že bych si udělal předem nějaké
jídlo na cestu. Už se také jednou stalo,
že jsme jeli na závody, nestihli nic
nakoupit a na celý víkend jsme se pak
zásobili právě na čerpačce.
Co by tam podle tebe nemělo chybět,
samozřejmě kromě benzínu?
Záleží na tom, jaká je noční nebo denní
hodina. Bezvadné jsou pumpy, kde
dostaneš víc než jenom nezdravé
bagety, kde se můžeš i normálně
najíst.

Máš nějakou oblíbenou, kde se třeba
pravidelně zastavíš?
Většinou je to tak, že zastavíš tam, kde
zrovna musíš. Že bych si nějaké vyloženě
pamatoval, to asi ne. Ale pokud se mi
vybaví, že někde byla třeba příjemná
obsluha, tak se tam určitě příště rád stavím.
Jak si představuješ takovou ideální
obsluhu, kvůli které by ses na nějakou
pumpu pravidelně vracel?
Asi by měla být hlavně milá a vtipná.

Na jaký balón sis dělal zálusk?
Můj brácha hraje basket, takže
basketbalové doma máme. Já
zase občas beachvolejbal, takže
ten také. Jedině, že bych si vzal
ten fotbalový, to by byl asi jediný, který by nám mohl doma
scházet.
Pokud bys zafantazíroval, jak by
podle tebe mohla vypadat čerpačka za nějakých deset, patnáct
let, co by tam nemělo chybět?
Supr by bylo, kdyby ses tam
mohl hlavně dobře najíst. Možná
i vyspat, fakt nevím.
Co třeba prodej snowboardu?
To by asi úplně nefrčelo. Snad
jedině někde vysoko v horách.

VIZITKA MICHALA NOVOTNÉHO

Na slovíčko s Michalem Novotným
Michala Novotného, jednoho z našich mladých nadějných
snowboardistů, jsme zastihli v občerstvení VIVA a trochu ho
vyzpovídali.

věk:
26 let
rodinný stav:
svobodný
volný čas a záliby:
sport – kajak, windsurfing,
parašitismus, kolo, lezení,…
knihy, filmy, cestování, focení
největší dosavadní úspěch:
nic mě hodně nebolí a mám většinu času dobrou náladu
oblíbená hudba:
od Jarka Nohavici až po Six feet
under

oblíbené jídlo:
whatewer (cokoli), hlavně ať je
toho hodně
oblíbené nápoje:
Red bull, čistá voda z potoka
auto:
Myslivec (zelený VW passat
rv. 95)
ideální dovolená:
Norsko – kajaky, kola, lezení
nebo Grand Canaria –
windsurfing
oblíbené www stránky:
http://www.hanumangym.cz

