
 
 

Steven Paul Jobs ( / d ʒ ɒ b z / ; 24. února 1955 - 5. října 

2011) byl americký obchodní magnát , průmyslový 

designér , investor a majitel médií . Byl předsedou, výkonným 

ředitelem (CEO) a spoluzakladatelem společnosti Apple Inc. , 

předsedou a majoritním akcionářem společnosti Pixar , která 

je členem představenstva  společnosti Walt Disney po akvizici 

společnosti Pixar, a zakladatelem , předseda představenstva a 

generální ředitel společnosti NeXT. Jobs je široce uznáván 

jako průkopník revoluce v oblasti osobních počítačů v 70. a 

80. letech spolu se spoluzakladatelem společnosti 

Apple Stevem Wozniakem. 
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Steve Jobs -  2011 jako miliardář, s jměním cca. 7 miliard 

dolarů zemřel na rakovinu slinivky a tady jsou jeho poslední 

slova: 

 

'' V jiných očích je můj život podstatou úspěchu, ale kromě 

práce mám málo radosti. A nakonec bohatství je jen životním 

faktem, na který jsem zvyklý." 

 

"Ve chvíli, kdy ležím na posteli nemocný a vzpomínám na 

celý svůj život, uvědomuji si, že veškeré mé uznání a 

bohatství, které mám, jsou nesmyslné tváří v tvář hrozící 

smrti. 

 

Můžete najmout někoho, kdo pro vás bude řídit, vydělávat 

peníze pro vás - ale nemůžete někoho najmout, aby vám tuto 

nemoc nesl za vás. Můžete najít materiální věci, ale je tu jedna 

věc, kterou nemůžete najít, když je ztracená - ŽIVOT.  

 

Chovejte se dobře a važte si ostatních. Jak stárneme, jsme 

chytřejší a pomalu si  uvědomujeme, že hodinky, které stojí 

300,- nebo 3000,- $, oboje ukazují stejně. Ať máme kabelku v 

hodnotě 450,- nebo 4500,-$, částka peněz v peněženkách je 

stejná. Ať řídíme auto v hodnotě 30 000,- nebo v hodnotě  

150 000,- $, silnice i vzdálenost jsou stejné, dosáhneme 

stejného cíle. Vypijeme-li láhev vína v hodnotě 70,- nebo 

300,- $, budeme po něm stejně opilí. A pokud dům, ve kterém 

žijeme, má 300 nebo 3000 stop čtverečních - samota je stejná.' 

'Vaše skutečné vnitřní štěstí nepochází z materiálních věcí 

tohoto světa. Ať už létáte první třídou nebo ekonomickou 

třídou - až letadlo spadne, tak s ním narazíte." 

 

Pět tipů ode mne:  

1) Nevychovávejte své děti, aby byly bohaté. Vzdělávejte je, 

aby byly šťastné. Až někdy vyrostou, uvědomí si hodnotu 

věcí, ne cenu. 



2) Jezte jídlo jako lék, jinak budete muset jíst svůj lék 

jako jídlo. 

3) Ti, kteří tě milují, tě nikdy neopustí, i když mají 100 

důvodů, proč se vzdát, vždy si najdou důvod, proč vytrvat. 

4) Je velký rozdíl mezi člověkem a člověkem. 

5) Pokud chceš jít rychle - jdi sám. Ale pokud chceš dojít 

daleko - jděte spolu! 

 

A konečně šest nejlepších doktorů na světě 
1. Sluneční světlo 

2. Ticho 

3. Pohyb 

4. Zdravé stravování 

5. Důvěra 

6. Přátelé 

 

Udržujte je ve všech fázích života a užívejte si zdravý život. V 

jaké fázi života se právě nacházíme - stejně postupem času 

budeme čelit dni, kdy spadne opona. 

 

Važ si své rodiny, své manželky, svých přátel... a chovej se k 

nim dobře! 

 

Jak pravdivé! 
 


