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Nejsem adrenalinový hráč

Foto čtk

Výzkum dalších
možností využití
laserových
paprsků nové
generace
se provádí
ve výzkumném
centru HiLASE,
které spadá pod
Fyzikální ústav
Akademie věd.
Založeno bylo
před pěti lety
a zaměstnává
zhruba devadesát
lidí, z toho
polovinu cizinců.
Jejich šéf Tomáš
Mocek odpovídal
na dotazy série
deníku E15
„15 otázek pro…“.
/mag/

Na schůzky chodíte spíš
dřív, přesně, nebo pozdě?
Celý život jsem chodil dříve,
v poslední době chodím
načas. Pozdě začnu chodit už
ve velice blízké budoucnosti,
nestíhám.
V kolika letech jste si
uvědomil, že se chcete
vydat na vědeckou dráhu?
Asi tak v sedmnácti na gymnáziu, na přelomu druhého
a třetího ročníku.
V jakém jiném oboru
znáte nejvíc lidí?
Určitě ve veřejné správě.
A v poslední době i ve vrcholné politice.
Kdybyste vyhrál sto
milionů korun, do čeho
byste je investoval?
Určitě do Erika a Kevina,
mých dvojčat, a jejich vzdělání. Pak bych si možná založil
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nějakou malou nadaci, abych
podporoval individuality,
mladé lidi, kteří chtějí změnit
svět.
Co nejraději
posloucháte v autě?
Hudbu šedesátých a sedmdesátých let, jazz a swing.

žím úplně vypnout – nádech,
výdech a uvědomit si svou
vlastní existenci.
Co jste v životě
vyzkoušel a už víckrát
v životě nechcete?
Něco opravdu nepříjemného,
asi česání chmele.

Jaký je váš
nejoblíbenější svátek?
Vánoce.

Máte raději seriály,
nebo filmy?
Určitě filmy.
Na čem pracujete
ve volném čase?
Snažím se nepracovat. Když
se chci odreagovat, tak
nejraději ale zalévám kytky
na balkoně, na zahradě a sekám trávu.
Co děláte, když v noci
nemůžete usnout?
Buď se snažím myslet
na něco opravdu hezkého,
nepracovního, anebo se sna-

Máte nějakou fobii?
Mám. Nerad létám letadlem,
ale bohužel vzhledem ke své
práci hodně cestuju a daleko. Pak nemám rád stísněné
prostory. Třeba doly nebo
místa, kde je tma a je tam
málo místa.

Nerad létám
letadlem, ale
bohužel vzhledem ke své práci
hodně cestuju
a daleko. Pak
nemám rád stísněné prostory.

HiLASE plnilo svoji funkci. To znamená, že bude
skutečně pomáhat českému
průmyslu.
Co vás dokáže nejvíc
vykolejit?
Když je na mě někdo hrrr.
Anebo když dostanu nějaký
nečekaný úkol, který bohužel musím splnit velmi
rychle.

Co na fyzice milujete
vůbec nejvíc?
Asi to, že jakožto exaktní
věda nám umožňuje popsat
a vysvětlit zákonitosti našeho
světa. Že s pomocí fyziky
a vlastně matematiky dokážeme i tak trochu předvídat,
co se stane. Že to je predikovatelné.

Kdy se vám vyplaví
nejvíce adrenalinu?
Nejsem adrenalinový hráč,
nějak to nevyhledávám.
Ale myslím, že nejvíc
adrenalinu se mi uvolnilo,
když jsem na silvestra ve večerních hodinách byl sám
s malými dětmi, kterým
byly asi tři roky. Ztratili
jsme se na Šumavě, neměli
Jaký je váš profesní sen? jsme baterku, mobilní
telefon a museli jsme najít
Přál bych si, než půjdu
civilizaci.
do důchodu, aby centrum
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