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1952 – 1974. Po maturitě (1970) přijat na FSV UK,
posléze vyloučen po odhalení, že padělal souhlas
SSM se svým výjezdem do USA. Vazebně stíhán.
Po propuštění střídá příležitostná zaměstnání.
Doma publikovat nesmí. Díky sňatku sestry
s cizincem může vycestovat; 1977 se stává
korespondentem zahraničních časopisů, v polovině
80. let začíná publikovat v časopise Mladý svět.
1989 - 2004. V létě 1989 zakládá s M. Kocábem
občanskou iniciativu MOST. K polistopadovým
dnům 1989 se vrací ve své vzpomínkové knize
Jak pukaly ledy. Spoluzakládá akciovou společnost
Fortuna (fenomén kurzových sázek) a r. 1990
se stává předsedou představenstva. R. 1995
zahajuje studium na IZV UK a stěhuje se z Prahy.
V r. 1997 je zvolen předsedou Rady Akademie
populární hudby. V r. 2004 prodává akcie Fortuny
a vzdává se veškerých podnikatelských aktivit.

2005 – 2010. Zahajuje magisterské studium
obecné antropologie na UK. Sám přednáší;
vede seminář tvůrčího psaní, je předsedou
poroty v soutěži Česko hledá Superstar.
Přispívá do Hospodářských a Lidových novin.
Vydává album Strážce plamene, v roce 2008
pak album ženských příběhů Ohrožený druh.
Začíná pracovat na lyrikálu Kudykam, o dva
roky později na projektu Český kalendář, sbírce
básní v žánru villonských balad. Jednotlivé básně
nabízí ke zhudebnění "všem, které inspirují".
2011 – 2013. Koncertní podoba Kudykama.
Završení doktorandských studií. Album Tante
cose da veder. V 2012 vychází Český kalendář
(výbor) knižně; v červnu vrcholí práce na
dvojalbu balad, jež vyjde na podzim 2013.
Přes 25 let autorsky spolupracuje s P. Hapkou.
Je autorem mnoha písňových textů, článků a
knižních publikací.

