
p r v á  K a p i t O L a

S T RO MY  A  J A B L K Á
Líderstvo sa začína doma

Občas môžu tie najlepšie lekcie z líderstva prísť z tých najneočaká-
vanejších miest. Niektoré vodcovské črty sa takmer určite dedia a či 
chceme alebo nie, všetci sme výsledkom výchovy a prostredia, v kto-
rom sme vyrastali. Ako sa hovorí, jablko nepadá ďaleko od stromu. 
Každý, kto pozná moju matku Eve alebo poznal môjho nebohého otca 
Teda, môže istotne dosvedčiť, že ani ja nie som výnimkou z tohto 
pravidla. Vidím na sebe veľa čŕt, ktoré som nepochybne podedil po 
rodičoch – väčšinou tých dobrých. No vidím na sebe aj zopár vecí, 
ktoré mi v detstve liezli na mame a ocovi na nervy a teraz asi rovna-
ko pôsobia aj na moje vlastné deti.

Už v mojich najranejších spomienkach mama figuruje ako ne-
posedná osoba, ktorá neustále niečo robí. Mala zdanlivo nevyčerpa-
teľnú predstavivosť, ktorá jej neustále ponúkala nové podnikateľské 
nápady. Nepamätám si, že by samu seba považovala za „entrepre-
neur“ (podnikateľku), ale to akiste len preto, lebo toto slovo sa v tých 
časoch ešte v angličtine nepoužívalo – a ak aj áno, nikto nevedel, 
čo znamená. Už vtedy však bola doslova stelesnením podnikavosti. 
Moja mama Eve je ľudské tornádo. Nezáleží na tom, čo bolo práve jej 
najaktuálnejším hitom, vždy si sama riadila celý proces od nápadu, 
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cez výrobu produktu, až po uzatváranie zmlúv s ľuďmi, ktorí jej vý-
robky distribuovali a predávali. Nikto iný jej nemohol stáť v ceste, 
bola to jej šou a nikoho iného! Spomínam si, aký veľký dojem na mňa 
urobila jedna z jej úspešnejších podnikateľských epizód, keď vyrába-
la a predávala drevené škatule na papierové vreckovky a odpadkové 
koše na papier. Podarilo sa jej s nimi dostať do pomerne nóbl obcho-
dov, no vo všeobecnosti išlo skôr o lokálne záležitosti. Bola absolútne 
húževnatá a naučila ma nikdy neplakať nad rozliatym mliekom. Ak 
sa jej produkt nepredával, jednoducho ho odpísala, zobrala si z celej 
skúsenosti ponaučenie a bez akýchkoľvek výčitiek prešla k ďalšiemu 
podnikateľskému pokusu. Moju sestru a mňa vždy nejako zapriahla 
ako neplatenú detskú pracovnú silu či „pracantov z lásky“, ako tomu 
hovorila, alebo na nás pre zmenu preniesla všetky povinnosti v do-
mácnosti, kým ona bola pohrúžená do svojich manufaktúrnych po-
kusov. Vtedy som si to ešte neuvedomoval, no náš dom bol plný in-
špirácie, čo mi neskôr v živote prišlo viac než vhod.

Eve sa veľmi nezmenila, hoci dnes už má… ehm ehm. Keďže to 
bola práve ona, kto ma učil, že zmieňovať sa o veku dámy sa nepat-
rí, dajme tomu, že je pomerne skúsená osemdesiatnička. Keď bola 
mladšia, isté obdobie pôsobila vo West Ende ako tanečnica a neskôr 
sa vydala na dráhu letušky v British South American Airways – bolo 
to v zlatom veku leteckej dopravy, keď ešte museli pasažierom počas 
preletu nad Andami rozdávať kyslíkové masky. A ani dnes neobsedí! 
Ja sám nevediem práve sedavý spôsob života, ale prisahám, že mám 
občas problém udržať s ňou krok.

Nedávno, z ničoho nič, len tak mimochodom vyhlásila, že ho-
dlá zorganizovať charitatívny zápas v póle – niečo také by človek od 
osemdesiatničky nečakal! No tento zápas sa nemal odohrať niekde 
na vidieckom ihrisku neďaleko jej domova – plánovala ho usporiadať 
v Maroku! Prekvapený, no ani zďaleka nie zaskočený, som jej veľmi 
jasne povedal, že je to podľa mňa bláznivý nápad. Nielenže s tým bude 
spojené obrovské množstvo práce, ale nakoniec ešte príde o kopu pe-
ňazí, čo by sa nestalo, ak by ich zháňala napríklad na charitu. Pozorne 
si ma vypočula, a nakoniec aj tak urobila, čo si vzala do hlavy. Všetko 



sa jej podarilo zorganizovať ako chcela, navyše s veľkým úspechom 
– vyzbierala okolo štvrť milióna dolárov! Okrem toho, že som pri-
šiel o príležitosť povedať: „Vidíš, mami, ja som ti to hovoril,“ musel 
som obdivovať jej húževnatosť a povedať (skôr pre seba ako nahlas): 
„Dobrá práca, mami.“

Ďalšia z typických rodinných vlastností, ktorú som zrejme po nej 
zdedil, je tendencia mať vždy pri akejkoľvek téme posledné slovo. Aby 
som ukázal, aký viem byť v takýchto veciach flexibilný, umožnil som 
svojej mame (ktorá je tiež knižnou autorkou) napísať niekoľko úvod-
ných slov v tejto knihe. Poprosil som ju teda, aby mi napísala zopár 
myšlienok. V súvislosti so všetkým, čo som vám už o nej stihol pove-
dať, sa budete môcť sami presvedčiť, či sa vám nebudú zdať niektoré 
z nasledujúcich slov povedomé. „Jablko nepadá ďaleko od stromu!“

Drahý Riško, 

ak mi chceš dať naozaj možnosť niečo povedať vo svojej knihe, 

tak tu to máš.

Videli sme to v tebe prakticky od okamihu, keď si začal rozprá-

vať. Dokonca už predtým, ako si sa naučil chodiť, sme si uvedo-

mili, že nám dáš zabrať. Bol si len batoľa, no už vtedy bolo jasné, 

že si človek, ktorý rád robí veci po svojom a za svojich vlastných 

podmienok.

Akoby to nebolo už tak dosť zaujímavé, ako si rástol, mal si več-

ne naporúdzi nejaký bláznivý plán, ktorý mal podľa teba buď zme-

niť svet, zarobiť veľa peňazí, alebo najlepšie oboje! Pri takých príle-

žitostiach sme zvykli vravieť: „Ale Riško, nebuď smiešny! To nebude 

nikdy fungovať.“ Oveľa častejšie sme však s tvojím otcom upred-

nostňovali možnosť nechať ti dosť priestoru, aby si sa mohol učiť 

na svojich chybách. A tak sme ťa nechali pestovať vianočné strom-

čeky, chovať vtáky a realizovať všetky ostatné čudesné plány, s kto-

rými si vyrukoval. Takmer zakaždým skončili nejakou pohromou, 

pričom nám vždy zostala úloha upratať to po tebe – doslova i ob-

razne. No niesli sme to statočne a dúfali, že sa ti tieto skúsenosti 

v živote zídu.
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Čas ukázal, že to bola pravda. Po kostrbatých začiatkoch, keď sa 

ti začalo s Virgin dariť, sme s Tedom často premýšľali nad tým, ako 

ľahko z teba mohol vyrásť celkom odlišný človek, keby sme ti ne-

dávali toľko voľného priestoru, alebo akoby mohol niekto povedať, 

keby sme boli „lepšími“ rodičmi. Čo by bolo, keby sme ti nedovolili 

tak často riskovať, bránili ti v šestnástich odísť zo školy, nútili ťa za-

ťať zuby a stoj čo stoj strednú školu dokončiť? Podobne ako riadi-

teľ Stowe School, ktorý sa (neskôr) preslávil svojou predpoveďou, 

že kým dovŕšiš dvadsaťjeden rokov, budeš buď sedieť vo väzení, 

alebo budeš milionár, aj my sme mali vážne obavy, čo ťa v budúc-

nosti čaká.

Ako vidíme dnes, nemuseli sme si robiť toľké starosti. Ukázalo 

sa, že to, čo sme vnímali ako rozmary tvrdohlavého chlapca, skalo-

pevne odhodlaného robiť si svoje, nebolo nič iné ako počiatočné 

trampoty budúceho podnikateľa. Kiežby sme to vedeli už vtedy, 

mohli sme si ušetriť nejednu bezsennú noc!

S láskou

Mama

Kdesi som čítal, že akýsi figliar raz o mne povedal: „Ten Bransonov 
chlapčisko má skrátka šťastie, je to ten najšťastnejší človek, akého po-
znám. Dajte pozor – ten keby niekedy spadol z nejakej vysokej budo-
vy, isto by padal nahor!“ Nemusíte zatajovať dych, túto fámu sa nao-
zaj nechystám v dohľadnej dobe overovať! Ďalší hovorili, že som sa 
skrátka narodil „pod šťastnou hviezdou“. Možno majú pravdu.

Podľa mňa je „šťastie“ (v zmysle priaznivej náhody) mimoriad-
ne nesprávne chápaná komodita. Určite to nie je nič, čo by spadlo 
človeku z nebies, pretože musíte pracovať na tom, aby ste mu vyšli 
v ústrety – o tom ale neskôr. Zatiaľ bude stačiť, keď si povieme, že 
som prišiel na tento svet s oveľa väčšou dávkou šťastia ako väčšina 
ľudí. Šťastena mi dopriala narodiť sa do láskyplnej rodiny, v ktorej 
som si užíval bezpečné a „rozumné“ detstvo v povojnovom Anglicku. 
Vyrástol som v domácnosti, ktorá si nemohla dovoliť príliš rozhadzo-
vať, no napriek tomu sme ja a moje dve sestry nikdy netrpeli žiadnym 



nedostatkom. A už vôbec nie nedostatkom náklonnosti a dobrého ve-
denia zo strany našich rodičov.

Keď sa teraz obzriem za týmto obdobím svojho života, nedá mi 
nešetriť chválou na neochvejné úsilie mojej matky a otca, keďže vy-
chovávať ma rozhodne nebola hračka. Okrem toho, že som trpel dys-
lexiou, bol som obdarený neskrotným duchom, ktorého som nepo-
chybne zdedil z matkinej strany rodiny, či je to ochotná pripustiť, 
alebo nie. Asi vo mne túto spriaznenú črtu rozoznávala, keďže hrala 
hlavnú úlohu v snahe udržať mladého „Riška“ na uzde. Udržiavanie 
na udzde však často bola tímová práca mojej mamy aj otca, hoci si to 
vtedy ani jeden z nich asi neuvedomoval. 

Existuje na to veľa príkladov. Raz v nedeľu som v kostole katego-
ricky odmietal sedieť vedľa syna jedného známeho mojej matky, lebo 
sa mi skrátka nepáčil. Napriek pošepky vzneseným protestom mojej 
mamy som si sadol k svojmu kamarátovi na opačnej strane uličky. 
Podľa mňa o nič nešlo, takže som bol nanajvýš šokovaný, keď som sa 
vrátil domov a matka asi prvý raz v mojom živote naliehala na otca, 
aby mi dal po zadku. „Chlapec sa musí naučiť, že takéto chovanie sa 
v tomto dome nebude tolerovať,“ vyhlásila rozhodne. „Ale veď som 
to neurobil v tomto dome,“ premýšľal som, keď ma oco vytiahol za 
zátylok von z izby a potom nahlas, aby ho mama počula, nado mnou 
vyriekol ortieľ: „Tak dobre, mladý pán. Je na čase, aby som ti dal prí-
učku, na ktorú do smrti nezabudneš!“

Tú príučku som teda aj dostal. Rýchlo mi pošepol, čo mám ro-
biť, načo začal nahlas tlieskať, čo som sprevádzal presvedčivým ná-
rekom. Po pár tlesknutiach mi sprisahanecky pošuškal, aby som išiel 
s „patrične vytrestaným“ výrazom na tvári mamu poprosiť o prepá-
čenie. Mal som čo robiť, aby som svoju úlohu dohral do konca, keď na 
mňa uprostred ospravedlňovania spoza maminho chrbta žmurkal. 

Otec bol skrátka veľký dobrák, no som presvedčený, že to, ako 
v ten deň zvládol situáciu po mojej vzbure v kostole, mi dalo oveľa 
trvácnejšiu lekciu, ako by dokázal zmaľovaný zadok (a ublížené ego). 
Neviem, či sa mama o tom fingovanom výprasku nakoniec dozvede-
la – ak sa tak doposiaľ nestalo, tak teraz už určite – ale vyskytla sa 
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ešte jedna udalosť, vďaka ktorej mi Tedove otcovské schopnosti na-
vždy utkveli v pamäti. Nestávalo sa to často, ale keď sa mi naskytla 
príležitosť, zvykol som si prilepšiť zopár drobnými mincami, ktoré si 
otec vykladal vždy do hornej zásuvky šatníka v spálni. Na svoje de-
tinské potešenie som tiež zistil, že je to tá istá zásuvka, v ktorej skrý-
val tajnú zásobu „neslušných kníh“, ako sme im hovorievali, ale to už 
príliš odbočujem od témy. Uchmatnúť si sem-tam nejaké drobné som 
nikdy nevnímal ako „kradnutie“. V mojich detských myšlienkach to 
bol len akýsi druh „pôžičky“, na ktorú sme si len zabudli dohodnúť 
splátkový kalendár.

Ako sa však ukázalo, už onedlho sa mi malo všetko vrátiť aj 
s úrokmi. Bývali sme totiž len kúsok od obchodu so sladkosťami, 
a tak som svoje nekalé zisky využíval na nákup čokolády, najčastejšie 
mojej najobľúbenejšej Cadbury s ovocím a orieškami. Jedného dňa 
som si však z otcovho šatníka vybral oveľa vyššiu „pôžičku“ ako ob-
vykle a ponáhľal som sa prispieť k zvyšovaniu hodnoty akcií spoloč-
nosti Cadbury. „Stará teta“, ktorá obchod vlastnila a v tom čase moh-
la mať nanajvýš štyridsať rokov, okamžite zavetrila lotrovinu. Nič mi 
nepovedala, no keď som najbližšie vkročil do obchodu v sprievode 
svojho otca, uštedrila mi nečakaný úder. „Viete, pán Branson, nerada 
by som malému Richardovi robila nejaké problémy, ale neviem od-
kiaľ berie toľké peniaze,“ vyhŕkla znenazdajky. „Pomaly z neho bude 
môj najlepší zákazník, takže dúfam, že ich nekradne.“ Pamätám si tie 
slová, akoby ich vyslovila včera, aj to, ako som si pomyslel: „Tú vtip-
nú poznámku na záver si mohla odpustiť.“

No vzápätí, len čo som si uvedomil, že som v poriadnej kaši, ma 
zaskočil aj môj otec. Podišiel k nej, až sa takmer dotýkali nosmi, po-
zrel jej uprene do očí a nahlas povedal: „Madam, ako sa opovažujete 
obviňovať môjho syna z krádeže?“ Moje prekvapenie bolo ešte väč-
šie, keď sme vypochodovali z obchodu, pretože otec sa o celej veci ani 
slovkom nezmienil. Sila nevysloveného vie byť niekedy ohromujúca 
a otcovo zaryté mlčanie mi v ten deň povedalo viac, ako by dokáza-
li akékoľvek slová. Tým, že okamžite zasiahol a vehementne obhajo-
val povesť svojho dlhoprstého syna, mi navyše umožnil uvedomiť si 



svoje previnenie oveľa viac, akoby ma začal rovno pred predavačkou 
hrešiť. Cítil som sa naozaj mizerne. 

Otcov postup v chúlostivej situácii mi uštedril mimoriadne účin-
nú lekciu. Nielenže som už odvtedy svojim rodičom nepotiahol ani 
pencu, ale dozvedel som sa tiež, aká veľká sila sa skrýva v schopnos-
ti odpúšťať a dať ľuďom druhú šancu. Tento poznatok si so sebou ne-
siem po celý život. Rád by som ešte dodal, že celý incident ma naučil 
aj to, aké je dôležité vedieť „udeliť výsadu pochybnosti“, s tým rozdie-
lom, že v danom prípade môj otec ani náhodou nepochyboval o tom, 
čo sa presne stalo.

Niektorí podnikateľskí lídri si vybudovali svoju osobnú znač-
ku (a značku svojej firmy) na základe svojho čudáctva a neskrýva-
nej výstrednosti, či už boli cynickí, autoritárski, alebo vyslovene 
uhundraní. Michael O'Leary, generálny riaditeľ írskej leteckej spo-
ločnosti Ryanair, ktorý kedysi opísal ideálneho zákazníka ako „nie-
koho, kto dýcha a má kreditku“, sa v tom istom rozhovore uverejne-
nom v rubrike „Obed s Financial Times“ vyjadril o Britskej správe 
letísk ako o „ríši zla“ a Úrad pre civilné letectvo Spojeného kráľov-
stva označil za bandu „blbcov a kreténov“. Hoci nikto nemôže spo-
chybňovať neuveriteľný finančný úspech Ryanairu (naposledy, keď 
som si to pozeral, mala už táto nízkonákladová spoločnosť trho-
vú hodnotu vyše trinásť miliárd dolárov), používatelia internetové-
ho portálu TripAdvisor ju zvolili za „najmenej sympatickú“ leteckú 
spoločnosť. Byť na Michaelovom mieste, toto by mi robilo vrásky 
na čele, bez ohľadu na to, ako dobre vyzerajú čísla. Ďalšou kontro-
verznou postavou je americký realitný magnát Donald Trump, kto-
rého spotrebitelia buď zbožňujú, alebo nenávidia. Najviac sa zrejme 
preslávil svojou vetou „Máte padáka“, ktorú vo svojej reality šou The 
Apprentice (Učeň) používal až príliš rád. Na rozdiel od týchto dvoch 
pánov som vždy veril v obrovské výhody, ktoré prináša zmierlivej-
ší prístup k životu a podnikaniu. Dokonca už aj Michael O'Leary 
verejne hlása, že chce, aby tento prístup začala v praxi uplatňovať 
aj jeho často kritizovaná letecká spoločnosť, no až čas ukáže, či sa 
keltský tiger dokáže naučiť novým kúskom. Nezvyknem uzatvárať 
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stávky, no keby som predsa len musel, na túto možnosť by som asi 
nestavil.

Nie som taký hlúpy, aby som predstieral, že žiadna z troch letec-
kých spoločností pôsobiacich pod vlajkou Virgin nikdy nezazname-
nala pasažierov s oprávnenými sťažnosťami, alebo že som nikdy ni-
komu nedal padáka, no napriek všetkému môžem s pokojným sve-
domím vyhlásiť, že na rozdiel od pána Trumpa som to nikdy nerobil 
s radosťou. Práve naopak, zvyčajne radšej prevrátim svet hore noha-
mi, len aby som nemusel niekoho prepustiť, pretože keď k tejto po-
slednej možnosti predsa len dôjde, mám vždy pocit, že chyba sa stala 
na oboch stranách. Ak je to čo len trochu možné, radšej sa pokúsim 
problematickým zamestnancom ich prešľapy odpustiť a dať im druhú 
šancu, presne tak, ako to robili moji rodičia, keď som bol malý. 

Podobný incident, ako bol ten z obchodu s maškrtami, som za-
žil oveľa neskôr, ibaže tentoraz na mňa vyšla rola, ktorú vtedy hral 
môj otec. Jedného dňa som sedel vo Virgin Records, keď mi zrazu 
zavolal majiteľ neďalekého obchodu s platňami. Chcel ma upozor-
niť, že jeden z našich zamestnancov, ktorého aj menoval, mu ponúkal 
celé hŕby čisto nových platní Virgin Records za podozrivo nízke ceny 
a výlučne za hotovosť. Keď sa volajúci odporúčal so slovami: „Dúfam, 
že ich nekradne,“ vnímal som to ako déjà vu. Okamžite som si spo-
menul na presne také isté obvinenie, ktoré som si vyslúžil ako chla-
pec od predavačky sladkostí.

Žiaľ, hriešnikom, ktorého majiteľ predajne platní menoval, bol 
zhodou okolností jeden mladý chalan, ktorého sme považovali za bu-
dúcu oporu oddelenia pre umelcov a repertoár, a hoci takýto druh 
konfrontácií neznášam, nezostávalo mi nič iné, ako dať si ho zavolať 
do kancelárie a zopakovať mu, čo som sa práve dopočul. Chudáčisko, 
celý očervenel a cítil sa navidomoči strašne trápne. Ani sa nepokú-
šal popierať obvinenie alebo obhajovať sa, v jednom kuse iba prosil 
o prepáčenie, pričom dodal, že jeho správanie je aj tak neosprave-
dlniteľné. Namiesto toho, aby som ho okamžite vyhodil, čo celkom 
oprávnene očakával, som mu radšej priamo v tej vypätej chvíli pove-
dal, že aj keď sám seba a celú firmu veľmi sklamal, dáme mu druhú 



šancu. Jeho zaskočený pohľad hovoril za všetko. Od toho dňa si išiel 
pre nás ruky zodrať a napokon urobil hviezdnu kariéru, keďže pre 
Virgin Records osobne objavil viacerých najúspešnejších umelcov 
našej značky – medzi ktorými figuroval napríklad Boy George.

Keď už hovoríme o druhej šanci, nikto ju nepotrebuje viac, ako 
bývalí väzni, ktorí sa snažia po prepustení z väzenia začať nový ži-
vot. Je smutné, že ak sú úprimní a pri vypĺňaní žiadosti o zamest-
nanie nezatajujú záznam v registri trestov, sotva ich niekto pozve 
na pohovor, o získaní práce ani nehovoriac. Výsledkom je začaro-
vaný kruh. Keďže si nedokážu nájsť zamestnanie, viac ako päťdesiat 
percent trestancov sa podľa štatistík napokon rozhodne pre zdanlivo 
jednoduchšie riešenie a uchyľuje sa k zločinu ako k jedinému zdroju 
obživy, čo znamená, že čoskoro sa znovu ocitajú vo väzbe.

Na smutný údel bývalých trestancov ma upozornila Jane 
Tewsonová, moja dobrá priateľka a zakladateľka charitatívnej inicia-
tívy Comic Relief. Pritom sa jej podarilo čosi, čomu som sa dlhodobo 
a cieľavedome snažil predísť – dostala ma za mreže. Ak mám pravdu 
povedať, nebolo to po prvýkrát, ale to tu teraz nebudem rozoberať. 
Stačí, ak poviem, že Jane ma nabádala, aby som sa na vlastnej koži 
presvedčil, s akými ťažkosťami sa boria bývali väzni, keď sa snažia 
opätovne zapojiť do pracovného života. A tak som s nimi strávil celý 
deň za mrežami. Koncom roka 2009 som si odsedel jeden deň v ostro 
stráženej väznici v austrálskom Melbourne, vďaka čomu som si uve-
domil čosi, čo mi dovtedy ani len na um nezišlo – aké problematické 
je pre bývalých väzňov znovu sa začleniť do spoločnosti.

Keď som bol u protinožcov, stretol som sa tam aj s inšpiratívnou 
skupinou lídrov z The Toll Group, najväčšej dopravnej spoločnosti 
v Austrálii. Dozvedel som sa od nich, že sa snažia prispieť svojím 
dielom k tomu, aby bol osud nedávno prepustených väzňov o niečo 
lepší. Za posledných desať rokov zamestnali takmer päťsto z nich, čo 
predstavuje približne desať percent všetkých pracovníkov spoločnos-
ti. Inšpirujúci je aj fakt, že podľa ich informácií sa ani jeden z ich bý-
valých zamestnancov s kriminálnou minulosťou už neskôr nedopus-
til ďalšieho trestného činu!
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