
INTERVIEW WITH JOE ROSS 
 

How long have you been trading for? 
Jak dlouho už obchodujete? 

over 47 years. 
Přes 47 let 

 
How did you first get involved in trading? 

Jak jste se dostal k obchodování? 
I was taught by my great uncle Julius. 

Prastýc Julius mě učil. 
 

Do you remember your first trades? 
Pamatujete si váš první obchod? 

Yes, it was a cotton trade. My uncle had a seat on the cotton exchange. 
Ano, byl to obchod s bavlnou. Můj strýc byl členem burzy s bavlnou. 

 
What were your first few months like? Were you profitable initially? 

Jaké byly vaše první měsíce? Byl jste od začátku profitabilní? 
My first few months I was petrified. But I traded profitably under my uncle’s supervision. 
První měsíce jsem byl strnulý. Ale obchodoval sem profitabilně pod dohledem mého strýce. 

 
Has your trading style changed radically from when you first started? 

Změnil se radikálně váš obchodní styl od doby, kdy jste poprvé začal? 
No! I was taught discipline and self-control. I was taught to find the markets and time frames that best suited 

my trading style. I have always done it that way. 
Ne! Naučil jsem se disciplíně a sebeovládání. Naučil jsem se hledat trhy a time frames, které nejvíce vyhovovaly 

mému obchodnímu stylu. Vždy jsem to takto dělal. 
 

How did you learn to trade? 
Jak jste se naučil obchodovat? 

My uncle showed me what the market was all about. He taught me how the market moves and why. Once I 
had that knowledge, I was able to develop a trading style that fit my personality. 

Můj strýc mi ukázal o čem jsou trhy. Naučil mě, jak se trh hýbe a proč. Jakmile jsem tyto znalosti měl, byl jsem 
schopen vytvořit obchodní styl, který vyhovoval mé povaze. 

 
Are you a self-taught trader, or did another trader teach you worthwhile lessons? 

Jste samoucký obchodník, nebo vás jiný obchodník naučil cenné lekce? 
My uncle taught me self-discipline and how to approach trading. Once that was done (1 ½ years), I 
became a self-taught trader insofar as technique. I developed my own strategies and tactics to carry 

out those strategies to completion. 
Můj strýc mě naučil sebeovládání a jak přistupovat k obchodování. Jakmile to bylo hotovo (1 a půl roku), stal 

se ze mě samoucký obchodník. Vytvořil jsem  mé vlastní strategie a taktiky k dovršení těchto strategií.  
 

Trading - In Practice 
 

What markets do you trade? 
Jaké trhy obchodujete? 

I will trade any market in which I can make money. I trade stocks, futures, options and forex. 
Budu obchodovat jakýkoli trh, kde budu moct vydělat peníze. Obchoduji akcie, komodity, opce a forex. 



What is your basic approach in analyzing and trading the markets? 
Jaký je váš základní přístup k analyzování a obchodování trhů? 

I follow a regular procedure: 
1. Determine which market(s) best fit my immediate trading goals. 

2. Choose a trading style to fit that market(s). 
3. Determine how best to trade that market(s). Determine what are reasonable trading objectives. 

4. Determine trading size. 
5. Determine stop placement. 
Řídím se  obvyklým postupem: 

1. Rozhodnu, který(é) trh(y) nejlépe vyhovují mým okamžitým obchodním cílům. 
2. Vyberu obchodní styl adekvátní tomu trhu. 

3. Určím, jak nejlépe obchodovat daný trh. Určím jaké jsou přijatelné obchodní cíle. 
4. Určím velikost pozice. 

5. Určím umístění stop lossu. 
 

How would you define your trading style? 
Jak by jste definoval váš obchodní styl? 

Eclectic. I go where the money is to be made. 
Eklektický. Jdu tam, kde se dají vydělat peníze. 

 
How often do you make a trade? 

Jak často obchodujete? 
That depends on the market(s) I’m trading. I make a great effort to not overtrade. By that I mean I 
don’t trade any more often than I need to, nor do I trade any size larger than I need to, to meet my 

trading goals. 
To záleží na trzích, které obchoduji. Moc se přemáhám, abych nepřeobchodovával. Tím myslím, že 

neobchoduji častěji, než potřebuji, ani neobchoduji větší pozice, než potřebuj, abych splnil mé obchodní cíle. 
 

Do you prefer to trade long or short and why? 
Upřednostňujete obchodovat long nebo short, a proč? 

Makes no difference to my. I’m dyslexic. Up or down look about the same. 
To pro mě není žádný rozdíl. Jsem dyslektický. Nahoru, nebo dolů, obojí vypadá stejně. 

 
How do you pick your trades? 

Jak si vybíráte své obchody? 
Very carefully, according to my preset rules. 

Velmi pečlivě, v souladu s mými nynějšími pravidly. 
 

Is there anything you can single out as the most important element in deciding to put on a trade? 
Je zde něco, co by jste mohl vyčlenit jakožto nejdůležitější složku při rozhodování, jestli vzít obchod? 

It must look right, feel right, and have my name on it. 
Musí vypadat správně, zdát se správný, a musí mít na sobě napasné mé jméno. 

 
Do you use trading systems? 

Používáte obchodní systémy? 
Sometimes, but only ones I develop myself, and with the realization that no trading system will work 

for very long. I always have another one ready to go when the current one stops working. But mostly I trade 
from what I see. 

Občas, ale pouze ty, které jsem sám vytvořil a s vědomím, že žádný obchodní systém nebude pracovat po 
dlouhou dobu. Vždy mám připravený nějaký další systém, když ten osučasný přestane pracovat. Ale většinou 

obchoduji to, co vidím. 



 
How much do you risk on any single trade? 

Kolik riskujete na jednotlivý obchod? 
I will never risk more on a trade than the amount I have set for my first objective. 

Nikdy nebudu na obchod riskovat více, než je částka, kterou jsem si stanovil jako první profit target. 
 

Do you use stop or limit orders? 
Používáte stop, nebo limit příkazy? 

Sometimes. I believe the type of order used must fit the strategy you are attempting to complete. 
Orders are strategic. If you can’t get the job done, what good is the strategy? As much as I’d like to, I can’t 

buy “market on low.”  
Občas. Věřím, že použitý typ příkazu musí vyhovovat strategii, kterou se pokoušíte zkompletovat. Příkazy jsou 
strategické. Pokud nemůžete vykonat danou úlohu, na co je pak strategie? Jak moc bych si přál, ale nemůžu 

koupit “trh za low“.  
 

Do you use chart patterns such as reversals and breakouts? 
Používáte obrazce na grafech, jako například obraty a průlomy? 

Sure. All patterns deserve some attention. But I prefer well defined trading patterns that are currently 
working in the market. 

Ano. Všechny obrazce si zaslouží určitou pozornost. Upřednostňuji ale dobře definovatelné obrazce, které právě 
v trhu fungují. 

 
Do you use Level 2 data to trade? 
Používáte Level 2 data k obchodování? 

No! Level 2 is a distraction, as far as I’m concerned. I see very little value in Level 2 data. I want my focus 
entirely on the price action. Level 2 is very convenient for those who would like to fake me out, and make me 

think the market is going one way when, in fact, it is going the other way. 
Ne! Co se mě týče, Level 2 je jen roztylování. Nevidím velký význam v Level 2 datech. Chci mít svou pozornost 
čistě na cenové akci. Level 2 je velmi vhodný pro ty, kteří by mě chtěli úmyslně oklamat a přinutit mě myslet si, 

že trh jde jedním směrem, zatímco ve skutečnosti jde směrem opačným. 
 

Do you decide where you are getting out before you get in on a trade? 
Rozhodnete se, kde vystoupíte z obchodu, ještě před tím, než do něj vůbec vstoupíte? 

Part of my position is determined ahead of getting into a trade. The rest is taken out with trailing 
stops. 

Část mé pozice je určena ještě předtím, než vstoupím do obchodu. Zbytek je zlikvidován pomocí posouvaného 
stop lossu. 

 
How do you decide when to take profits? 

Jak se rozhodujete, kdy vzít profity? 
Pretty simple: When they are there! If I have profits in a trade you will not easily get me to give them up. 

Velmi jednoduše: Když tam jsou! Pokud mám v obchodě profit, lehce mě nedonutíte se ho vzdát. 
 

Is slippage/bad fills a problem in your trading? 
Je slippage/špatné plnění problém ve vašem obchodování? 

Not usually. 
Obvykle ne. 

 
 
 
 



Do you use the opinions of other traders in making trading decisions, or do you operate 
completely solo? 

Používáte názory ostatních obchodníků v obchodním rozhodování, nebo pracujete absolutně sám? 
Opinions are worthless in the markets. I don’t even trade my own opinion. I can’t help but have one 
based on what I see. But I write it down in order to express it, and then crumple it up and throw it in 

the trash. I trade solo, based strictly on what I see. 
V trzích jsou názory  bezcenné. Dokonce ani neobchoduji můj vlastní názor. Nemohu si pomoct, ale mám jeden 

názor založený na tom, co vidím. Napíši si ho, abych ho mohl vyjádřit, pak ho zmačkám a vyhodím do koše. 
Obchoduji solo, čistě podle toho co vidím. 

 
Trading - The Theory 

 
What are the trading rules you live by? 
Jaká jsou obchodní pravidla, kterými se řídíte? 

Keep losses small and controlled and the winners will take care of themselves. 
Udržte ztráty malé a kontrolované a zisky se o sebe postarají samy. 

 
Do you believe chart reading can be used for successful trading? 

Věříte, že čtení grafu může být použito pro úspěšné obchodování? 
Absolutely! As far as I’m concerned chart reading is the only way to go. The chart shows  you the 

most current information possible on which you can make a decision. 
Naprosto! Co se mě týče, čtení grafu je ta jediná cesta. Graf vám ukazuje ty nejsoučasnější informace, jak je to 

jen možné, podle kterých můžete dělat rozhodování. 
 

Are there any technical indicators that you have found to be particularly valuable? 
Jsou nějaké technické indikátory, o kterých si myslíte, že jsou obzvláště hodnotné? 

Bollinger Bands when I want to trade option boxes in a sideways market. Commodity Channel Index when I 
want to stay in a trend longer than you might normally stay in. 

Bollinger Bands, když jsi obchodovat opce v trhu jdoucím do strany. CCI, když chci zůstat v trendu déle, než 
byste normálně zůstali. 

 
What are your thoughts about using fundamental analysis as an input in trading? 

Jaké jsou vaše názory ohledně užívání fundamentální analýzy, jako vstup do obchodu? 
Apart from stock trading, I never use it. I haven’t the time, money, or research capabilities to properly trade 

from fundamentals. 
Kromě akciového obchodování ji nikdy nepoužívám. Nemám ten čas, peníze, nebo schopnosti zkoumání abych 

mohl náležitě obchodovat z fundamentů. 
 

Do you ever use contrary opinion as an aid to trading? 
Používáte opačný názor jakožto pomůcku k obchodování? 

Only for my personal stock trading and investments. 
Pouze pro mé osobní obchodování s akciemu a investice. 

 
How important is having a sound risk/money-management philosophy? 

Jak důležité je mít spolehlivou risk/money-management filosofii? 
If you want that on a scale of 1 – 10, I would say a 10. 
Pokud to chcete na měřítku od 1 do 10, řekl bych 10. 

 
 
 
 



Trading - The Tools (Brokers & Systems) 
 

Which brokers do you use and why? 
Které brokery používáte a proč? 

I use a broker at Worldwide Chicago. I am happy to pass his name on to anyone who is interested. 
This is a broker who I have personally trained, and who knows how I and my students trade. I stay on top of 
him like flies on sugar. I want to make sure he executes in the ways I demand of him. I want a broker who is 
extremely responsive. It has taken 4 years to get him where I want him to be. I use this broker for all of my 

futures and options trading. 
Používám brokera z Worldwide Chicago. Rád dám jeho jméno komukoliv, kdo má zájem. Toto je broker, 
kterého jsem osobně vyučil, a který ví, jak já a mí studenti obchodujeme. Jsem na něm jako mouchy na 
cukru. Chci si být jistý, že mě bude exkuovat tak, jak to po něm požaduji. Chci brokera, který je velmi 

vstřícný. Dalo mi to 4 roky, abych ho dostal tam, kde jsem ho chtěl mít. Používám tohoto brokera pro všechno 
mé komoditní a opční obchodování. 

 
What software do you use and why? 

Jaký software používáte a proč? 
This is not a fair question for me to answer. I use a number of different trading programs, but I 

receive them all gratis. Some are good for one thing and some are good for other things. I have never found 
the perfect software. I gave up looking a long time ago. But for those who want to know I will list them in 

alphabetical order. Each has its own merits and shortcomings. 
1. Aspen Graphics 

2. Genesis Financial Data Systems 
3. Market Detective 

To pro mě není regulerní otázka, na kterou mám odpovědět. Používám několik různých obchodních programů, 
ale dostal jsem je všechny zdarma. Některé jsou dobré pro jednu věc, jiné jsou zase dobré pro jinou věc. Nikdy 

jsem nenašel perfektní software. Vzdal jsem hledání už dávno. Ale pro ty, kteří chtějí vědět, vyjmenuji je 
v abecedním pořádku. Každý má své klady a zápory. 

1. Aspen Graphics 
2. Genesis Financial Data System 

3. Market Detective 
 

Do you have an opinion about trading systems sold to the public? 
Máte nějaký názor na obchodní systémy prodávané veřejnosti? 

Most of them are not worth the paper they are written on. 
Většina z nich nestojí ani za ten papír, na kterém jsou napsány. 

 
Do you feel a good system can compete with a good trader? 
Myslíte si, že dobrý systém může konkurovat dobrému obchodníkovi? 

At times, yes. In the long run, no way! 
Občas ano. Ale dlouhodobě, v žádném případě! 

 
Trading Experiences 

Obchodní zkušenosti 
 

In your trading experience, is there one particular trade that stands out as the most 
dramatic? 

Je ve vaší obchodní praxi nějaký konkrétní obchod, který vyniká nad ostatní jako nejvíce dramatický? 
Yes! I was short the British Pound in February of 1991. I made a fortune from it. 

Ano! Byl jsem short v British Pound v únoru 1991. Vydělal jsem na tom balík. 
 



What is the most prominent fallacy in the public’s perception about trading? 
Jaká je hlavní klamná představa ve veřejném mínění ohledně obchodování? 

That it is easy, and that you can get rich quick. 
Ta, že je to jednoduché a že můžete rychle zbohatnout. 

 
How much of a role does luck play in trading success? 

Jak velkou roli hraje štěstí v obchodním úspěchu? 
For one or two trades, luck can play a part. Beyond that, luck has nothing to do with successful 

trading. 
Pro jeden, nebo dva obchody může štěstí hrát nějakou roli. Jinak štěstí nemá co dělat s úspěšným 

obchodováním. 
 

How important is gut feel? 
Jak důležitý je instinkt? 

For me it is very important. But I know very successful traders who do not have the benefit of it. 
Pro mě je velmi důležitý. Znám ale velmi úspěšné obchodníky, kteří z toho nemají žádný užitek. 

 
Success & Failure 

 
How do you judge success in your trades? 

Jak hodnotíte úspěch ve vašich obchodech? 
I feel a trade is successful if it has met my trading goals—which are not necessarily money goals. 

Sometimes you need to know that you did what you were supposed to do, even though you had a loss 
on the trade. 

Obchod považuji za úspěšný, pokud splnil mé obchodní cíle–což nemusí zrovna být peněžní cíle.Občas 
potřebujete vědět, že jste udělal to, co jste udělat měl, i když máte ztrátu z toho obchodu. 

 
What are the most important elements to becoming a successful trader? 

Jaké jsou ty nejvíce důležité prvky, aby se člověk stal úspěšným obchodníkem? 
Self-control and self-discipline, along with good trade, risk, and money management—in that order. 

Sebekontrola a sebeovládání, spolu s dobrým trade, risk a money managementem – v tomto pořadí. 
 

Can you describe one of your most successful trades? 
Můžete popsat vaše nejůspěšnější obchody? 

One of the most successful trades I ever made happened strictly because I did not lose my composure. I was 
short soybeans when the Chernobyl explosion occurred. I was looking at limit up. There was no way out for 
about 3 days. I did not panic. I reasoned that because soybeans were not grown in the former Soviet Union, 
that the soybean market would have to come down. It did, and I shorted it from its panic highs. I ended up 

doing quite well overall on the trade. 
Jeden z nejúspěšnějších obchodů, které jsem kdy udělal, se stal výhradně díky tomu, že jsem neztratil 

vyrovnanost. Byl jsem short v soybeans, když došlo k výbuchu Černobylu. Díval jsem se na limitní pohyby 
směrem nahoru. Nebyla žádná možnost jak se z toho po 3 dny dostat. Nepanikařil jsem. Protože sója nebyla 

pěstována v dřívějším Sovětském Svazu, usoudil jsem, že trh se soybeans by měl jít dolů. Stalo se, a já ji  
prodával z jejich panických výšin. Celkově jsem skončil docela dobře v tom obchodě. 

 
Is the joy of winning as intense as the pain of losing? 

Je radost z výher stejně tak intenzivní jako bolest ze ztrát? 
Not for me. Losing is a much more emotional experience. 

Pro mě ne. Ztráta je mnohem více emocionální pocit. 
 
 



Why do most traders lose? 
Proč většina obchodníků ztrácí? 

They have the wrong anticipations about trading and markets. This, coupled with genuine ignorance of the 
things that really should know, but which are generally not taught, virtually guarantees that they will lose. 
Mají špatná očekávání ohledně obchodování a trhů. Toto, spolu s ryzí ignorací věcí, které by měli vědět, ale 

které se obecně neučí, prakticky zaručuje, že budou ztrácet. 
 

When you do hit a losing streak, how do you handle it? 
Pokud máte ztrátovou řadu obchodů, co s tím děláte? 

I stop trading immediately. I do not begin again until I’ve figured out what was wrong. 
Okamžitě přestanu obchodovat. Nezačnu znovu, dokud nezjistím, co bylo špatně. 

 
Is the ability to accept losses a characteristic of a winning trader? 

Je schopnost přijímat ztráty charakteristická pro vítězícího obchodníka? 
Yes. All businesses have losses. I can’t name one that doesn’t. Why should it be any different for 

trading?! 
Ano. Každé podnikání má ztráty. Nemůžu jmenovat jediné, které nemá. Proč by to mělo být v něčem jiné 

ohledně obchodování? 
 

What was your worst time trading? What went wrong? 
Jaká byla vaše nejhorší chvíle v obchodování? Co bylo špatně? 

My worst time trading came when I was not paying close enough attention to the price action while 
still being in a trade. It cost me $40,000. I was tutoring a student and paying more attention to him 

than I was to the market. Before I knew it, I was down forty grand. Trading requires your full 
attention. Most of my worst trades have come when I was distracted. I have learned to never have a 

trade on while travelling, giving a seminar, tutoring someone, or when someone needs to consult with me 
about anything. 

Má nejhorší chvíle v obchodování byla, když jsem nevěnovat dostatečnou pozornost cenové akci zatímco jsem 
byl stále v obchodě. Stálo mě to $40,000. Učil jsem studenta a věnoval jsem více pozornosti jemu, než trhu. Než 

jsem si to uvědomil, přišel jsem o čtyčicet tisíc. Obchodování vyžaduje vaši plnou pozornost. Většina mých 
nejhorších obchodů přišla, když jsem měl rozptýlenou pozornost. Naučil jsem se nikdy nemít otevřený obchod 

když cestuji, dělám seminář, vyučuji někoho, nebo když někdo se mnou potřebuje o něčem mluvit. 
 

Advice 
 

Are there any books you have read, that you would recommend to people? 
Jsou nějaké knihy, které jste četl a mohl je doporučit ostatním? 

To be honest, I read very few books. I am dyslexic. Reading books is very difficult for me, especially 
trading books. My number one best book is the Holy Bible. I have read it and re-read it many times, 

especially the book of Proverbs. 
Abych byl upřímný, četl jsem hodně málo knih. Jsem dyslektický. Čtení knih je pro mě velmi obtížné, obzvláště 
obchodních knih. Moje nejoblíbenější kniha je Bibla. Četl jsem ji a čtu ji dokola už několikrát, obzvláště spis 

Přísloví. 
 

What is the most important advice you can give the average trader? 
Jaká je nejdůležitější rada, kterou můžete dát obyčejnému obchodníkovi? 

Find out who you really are. Discover what makes you tick. Face what you are and deal with it. 
Zjisti, kdo opravdu jsi. Zjisti, co tě motivuje. Čel tomu, čím jsi a vyrovnej se s tím. 

 
 
 



What advice do you have for the beginner trader? 
Jakou máte radu pro začínajícího obchodníka? 

Find out everything you can about markets and how they work before you start trading. Do not look 
for anything magic, it doesn’t exist. Do not be in a hurry to rush into trading. You will have to work 

hard to find out what it is really all about. 
Zjisti si vše co můžeš o trzích, o tom jak pracují, než začneš obchodovat. Nehledej něco magického, neexistuje 

to. Nežeň se do obchodování. Budeš muset tvrdě pracovat, abys zjistil o čem to opravdu všechno je. 
 

What are the traits of a successful trader? 
Jaké jsou rysy úspěšného obchodníka? 

That is the million dollar question. I don’t think anyone knows. There have been many who have 
tried to find out, but I don’t think they ever succeeded. Successful traders can be as different from one 

another as night is from day. I have taught and trained thousands of traders. I can never tell a good one 
from a bad one. 

Toto je otázka za milion dolarů. Nemyslím, že to někdo ví. Bylo jich moc, co se to snažili zjistit, ale nemyslím si, 
že uspěli. Úspěšný obchodník může být od dalšího tak rozdílný, jako noc ode dne. Učil jsem a trénoval ticíce 

obchodníků. Nikdy nemůžu rozeznat dobrého od toho špatného. 
 

The View From The Floor 
 

Do you enjoy working from home? 
Baví vás pracovat z domu? 

Yes. That’s the way I’ve always traded. 
Ano. To je způsob, kterým jsem vždy obchodoval. 

 
What environment do you trade in, for example do you have a separate office, multiple 

monitors and CNBC on the telly? 
V jakém prostředí obchodujete, máte například oddělenou kancelář, několik monitorů a CNBC v televizi? 

I have a trading office with multiple monitors. But CNBC? Come on, give me a break. CNBC may be the best 
comedy show on TV, but I don’t think it’s funny at all. 

Mám obchodní kancelář s několika monitory. Ale CNBC? No tak, dejte pokoj. CNBC může být ta nejlepší 
komedie v televizi, ale nemyslím si, že je vůbec zábavná. 

 
What effect has trading had on your personal life? 

Jaký dopad má obchodování na váš osobní život? 
You might say that trading is my life. I really know how to do little else. I write about trading , teach 

trading, and trade. But trading has given me most of the things I ever wanted. 
Můžete říct, že obchodování je můj život. Opravdu umím jen málo jiného. Píši o obchodování, učím 

obchodování, a obchoduji. Obchodování mi dalo většinu věcí co jsem kdy chtěl. 
 

Do you sometimes need to get away from the market for a few days? 
Potřebujete občas dostat se pryč od trhů na pár dní? 

Yes! I get away from it often. I take two one-month vacations a year. I look for any excuse to get away.  
Ano! Opouštím je často. Dělám dvě jednoměsíční dovolené ročně. Hledám jakoukoli záminku pro to, dostat se 

pryč.  
 
 
 
 
 
 



Is trading for a living firstly viable and secondly desirable? 
Je obchodování pro obživu nejdříve uskutečnitelné a potom potřebné? 

Yes, and yes! I’ve made my living at  it all of my adult life. If you don’t try to make a job out of it, it is quite 
pleasurable. The problem with most aspiring traders is that they turn trading into a job. They are at it day 
and night. That’s not how trading is supposed to be. You become a trader so you can have a life of leisure. 
Trading is freedom, not slavery. A trader can live and work anywhere in the world where he can obtain a 

telephone connection. I know, I’ve traded on my laptop from a mountain top in South Africa. All I had was a 
phone line operated from a solar panel and a battery. 

Ano, a ano! Žiji z toho celý můj dospělý život. Pokud se nepokusíte si z toho udělat zaměstnání, pak je to docela 
příjemné. Problém s usilujícími obchodníky je v tom, že oni převrátí obchodování v zaměstnání. Jsou v tom ve 
dne v noci. To není to, čím by obchodování mělo být. Staneš se obchodníkem, tak bys měl mít pohodový život. 

Obchodvání je svoboda, ne otročina. Obchodník může žít a pracovat kdekoliv ve světě, kde může sehnat 
telefonní spojení. Obchodoval jsem s mým notebookem z vrcholku hory v Jižní Africe. Vše, co jsem měl byla 

telefonní linka fungující ze solárního panelu a baterie. 
 

If you weren’t trading what would you want to spend your time doing? 
Kdyby jste neobchodoval, jakou činností by jste chtěl strávit svůj čas? 

Teaching others how to trade 
Učením ostatních, jak obchodovat 

 
And Finally 

 
Do you have any goals at this point? 

Máte nějaké cíle v tuto chvíli? 
To trade, teach, and write until I am no longer able. 

Obchodovat, učit a psát dokud budu schopný. 
 

Do you still see yourself trading ten or fifteen years down the road? 
Vidíte se obchodovat i za deset, patnáct let? 

Absolutely. Trading is my life. 
Určitě. Obchodování je můj život. 

 
When you make your first million, what will you spend the money on? 

Když vyděláte svůj prní milion, za co ty peníze utratíte? 
I made my first million long ago. The hospitals got most of it by keeping me alive.  My next million will go to 

helping people in need. 
Svůj první milion jsem vydělal už dávno. Nemocnice z něj dostaly většinu, za to, že mě udržely naživu. Můj další 

milion půjde na pomoc lidem v nouzi.  
 

Any comments about Trading Education? 
Nějaké komentáře ohledně Obchodního Vzdělání? 

Trading education is a service to others. There is an endless need for education in the business of 
trading. People come into it faster than they can be properly educated. And by the way, you don’t 

make money selling books about trading or anything else. Even Amazon has found that out 
Obchodní vzdělání je služba ostatním. Je zde nekončící potřeba vzdělávání v oblasti obchodování. Lidé do něj 

přicházejí rychleji, než mohou být řádně vyučeni. A mimochodem, nevyděláte peníze prodáváním knih o 
obchodování, nebo něčeho jiného. Dokonce i Amazon to zjistil. 

 
 
 
 



Any last words? 
Nějaká slova na závěr? 

There’s much more to life than making money and getting rich. Life is far more rewarding when you can 
reach out to others and give them a helping hand. You never know when the smallest gesture of kindness will 
bring about a complete turn in the life of another person. When you become a successful trader, you have a 
choice. You can focus entirely on yourself and your material desires, or you can use the money to improve 

the lives of others. The choice is always yours. 
V životě jde o mnohem víc, než vydělávání peněz a bohatnutí. Život je mnohem prospěšnější, když můžete 

promluvit s ostatními a podat jim pomocnou ruku. Nikdy nevíte, kdy nejmenší náznak laskavosti může způsobit 
kompletní obrat v životě jiné osoby. Když se stanete úspěšným obchodníkem, máte možnost. Můžete se soustředit 
čistě na sebe a vaše materiální touhy, nebo můžete ty peníze použít a zlepšit životy ostatních. Volba je vždy vaše. 

 

>> END OF INTERVIEW << 
 


