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[00:00:05]
Ahoj, narodil jsem se v Praze, na Smíchově. Chodil jsem do základní školy graficky. Tam jsem měl spoustu
kamarádů. Bydleli jsme se spoustou romů, takže s rasismem jsem se nepotkal. Hodně jsme sportovali,různý hry
jsme hrali ve škole, protože jsme se všichni znali jako jedna velká rodina a sama paní ředitelka Grossová nám tam
dělala taneční soubory, takže nás tam propagovala, takže ty naši kultuře, protože věděla, že jsme převážně ve
škole Romové, oslovovala tam různé muzikanty, kteří doprovázeli nás v tom tanečním souboru. Byl to legenda pak
čenky, říkali mu pan Korytár. V boxu jsem se dostal tak, že jsem byl v ty partě nejhubenější, takže jsem byl takovej
terč. Navštívil jsem první trénink a ten byl na Americké ulici na Vinohradech kde bylo trenér Jan Balog a Antonín
Hauek, a když jsem otevřel dveře, tak se mi nechtělo tam jít protože, jsem tam slyšel ty bomby. Takže ten trenér
Jan Balog mi řekl, že jakmile se mu ty dveře otevřel, tak už musím dovnitř. Takže můj trénink byl pro mě moc těžký,
protože jsem neměl úbor, pocházel jsem z chudé rodiny, takže jsem měl mozole na nohách, potil jsem se, ale byla
to pro mě jakoby hrdinský a těšil jsem se na další trénink. Trenéři ve mně viděli velký potenciál, ve mě talent, takže
jsem závodil. Par zápasů mám za sebou, vyhraných. Byl jsem několikanásobný mistr republiky, zúčastňoval jsem se
i mezinárodních turnajů. Po ty dlouholetý pauze jsem se vrátil zpátky k boxu a říkal jsem si, že ty rukavice musím
mít na rukou. Mám kolem sebe dobrý kolektiv. Trénuju s tema nejlepšíma, jako je Vladimír řezníček, Václav Pejsar,
Vasil Ducar, Pavol šolud a další a další. Máme stavební firmu s rodinou, takže se nám daří a v Hradci jsou šikovní a
podnikáme, takže jak víme sami, že mezi mládeží je spoustu talentů a že bych to chtěl rozvíjet dál s mima
kolegama, ktery jsou taky sportovně nadaný, je třeba Alexander Srna a motivovat je kupředu, aby si to zkusili v
ringu mezi ctyrma provazama, mezi klecí, protože jak víme, každý dítě je talentovany, má v sobě nějaký talent.
Chtěl bys ukázat dnešní mládeži, aby se netahali po ulici, protože je spoustu oddílů nebo nějakých snů, který si
můžou naplnit. Jestli je to vzdělání ve sportu a tak, protože jestli budou aktivně sportovat, tak se podívej do světa,
protože doba je zlá. Vemte si příklad Vaška Sivarta, ten projel celej svět nebo Alexandr Smerny. To jsou ti naši
nejlepší zápasníci. Dneska už ti sponzoři za nima jdou a nabízejí jim produkty a těší je to, o to musi vice makat a
makají na stodvacet procent, aby byli lepší, než ti ostatní, protože jsou motivovaní, tak pojďme do toho.
[00:03:56]
Přední zadní povolen hák.
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