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[00:00:05]
Dobrý den, chtěl bych vás všechny pozdravit. Vzdělání jsem chtěl dát mým dětem proto, aby se uplatnily ve
společnosti, aby se zařadili mezi čechy, aby mohli najít práci, aby byly respektovány, třeba Petra jsem dal na
soukromou právní akademii. Radka jsem dal na ekonomickou skolu a chtěl jsem, aby z Petra a Radka a něco bylo.
Petr chodil na školu právní, ale předtím jsme ho připravovali, četl si. Dávali jsme mu knížky, četl si pořád. Je velice
důležitý, aby měli děcka knížky, aby se jim rozšířil mozek, aby měli jinou představu. To samý jsem měl i já, také
jsem se snažil vychovat své děti, aby měli čtení, vzdělání aby měli, aby si dokázali všechno uklidit po sobě, kam to
co patří, aby prostě morálně celkově, aby byli jak se patří. Moje děti, to jakej jsem jim dával vzor, má to své ovoce.
Jeden vystudoval soukromou pravní akademií, byl ohodnocený i od královny. Vnoučet ten půjde na další vysokou
školu. Jak ja je vychovávám, to má svůj vliv a je dobrý, aby je vedli i doma, jak jsem říkal, jak ty k morálce k tomu
všemu, ale i k domácím pracím. To znamená třeba vnoučka, ten pořad na zahradě něco dělá. Dokážete přibít
hřebík, dokáže rezat pilkou a toto všecko. Je velice důležitý, aby se vyznal ve všem takhle, je chytrej, má představu
a toto všecko. Já bych si velice přál, aby se rodiče se inspirovali rodičema, aby se také snažili. Já bych doporučil
všem rodičům, aby děckam kupovali knížky, proto je velice důležitý, aby je vedli v pořádku, ke cti rodičům, to je
velice důležitý, ta úcta už zmizela, aby od začátku, aby je vychovali k tomu, žádný telefon hodně dlouho, aby nebyli
dlouho na telefonu. Dodržovali to, kdy má přijít domů, aby se o nich vedelo a tak dále. četli si, jak jsem říkal, to je
velice důležitý. úcta k rodičům, velice důležitý. Ještě bych chtěl podotknout, aby rodiče mluvili na děti v jejich
rodném jazyce, to znamená romsky, aby uměli, protože jsem trpěl, že jsem neuměl romsky, nikde jsem se nezařadil
mezi Romy, mezi čechy jsem se nezařadil, pak to chybí opravdu, že pak nemůžou komunikovat a nemají žádnou
úctu mezi Romama. Je velice důležitý, aby znali svoji historii, aby znali všecko, to je velice důležitý. Je dobře, aby
děti chodily na tu vysokou školu, protože jak jsem říkal, dokážou se zařadit do společnosti, najdou práci. Můžou si
vybírat, kde chtěj a reprezentuje to jak rodiče i dítě. Víte jak jste hrdi na to, když víte, že třeba támhle váš kluk
chodi na tu školu, že jste hrdý, ale chce to nejdřív od začátku, vlastně od toho semínka, jak říkám, od toho semínka,
aby z toho zalévali, aby z toho vlastně, jak říkám obrazně zalévali, tak ne že abyste mu dávali alkohol, ale dávali
mu ty vědomosti, aby to mělo své ovoce, to je velice důležitý. čist si, dodržovat morální zákony, jak doma, tak i na
veřejnosti, to je velice důležitý. Jak víte, rodiče, proto jsme šli sem do Anglie, aby jsme tady měli lepší život, aby
děcka chodily do školy, aby si udělali to vzdělání, aby z nich neco bylo. Proto jsme sem šli, co jsme museli vytrpět,
aby jsme odešli z české republiky, kde je rasizmus, kde nemaji vzdělání, dávají do zvláštní školy. Zamyslete se nad
tím, že proto jsme sem šli, aby měli vzdělání ty děcka. Jak jsem já šťastný jako rodič, že jeden kluk udělal vysokou
školu, je reprezentovany, všude v zahraničí. my jsme velice šťastní s manželkou, že opravdu, že z těch dětí něco je.
já bych to přál i vám, abyste meli takovou radost z vašich dětí.
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