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Představte malýho obtloustlýho kluka... ještě mu 
přidejte pár kilo... na hlavě vlasy "na ježka"... 
trochu uťáplej...  vychovávnej jako hodnej kluk... 
tak to bysme měli... a od toho to celý začíná... a 
kdo ví, kde to skončí...

Na začátek jeden příběh, kterej to vlastně celý 
shrnuje a vystihuje... takže jestli nemáte čas to 
přečíst celý, tak aspoň tohle...:D

Na karate sem začal chodit na základce, můj vzor 
byl Jean Claude Van Damme, ať je jakej chce pro 
bojový sporty toho těma filmama ve svý době 
udělal fakt hodně... a Krvavej Sport byl asi první 
co sem viděl... na karate sme začali chodit tři 
kamarádi a jak bylo zvykem byl sem ten nejhorší 
z nich... ale jako jedinej sem vydržel...

Pomalu se prokousával zkouškama na technický 
stupně a začal jezdit na soutěže. 
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Zlomovej bod byly zkoušky na 
fialovej pásek. Než budu povídat o 
tom jak to bylo, tak pár řádku o 
trenérovi. 

Pavel byl můj první trenér karate. 
Byl přísnej, někdy až dost. Na 
druhou stranu si pamatuju, že nás 
v tělocvičně bylo třeba 40 dětí, tak 
to asi jinak nešlo... Spoustakrát 
sem si říkal, že to už je prostě moc 
a že nebudu chodit... ale zase sem 
přišel... jednou sem dostal 500 
dřepů za trest, že sem si nepřinesl 
švidalo, jo 500...to je pětka a dvě 
nuly... zkoušel to někdo z Vás? V 
11 letech?... žádnej 
šlágr...každopádně odtud mám 
úplný základy a zvyk makat a 
nekecat...

No a teď ty zkoušky na fialovej... v 
tý době bylo normální lidi ze 
zkoušek vyhazovat, což už se 
dneska tolik nevidí... jasně je to 
business, lidi platěj za tréninky dost 

peněz, je to koníček a když dítě, 
ale i dospělej neuspěje, nese to 
těžce a často toho i nechá, na 
druhou stranu je to zase dává do 
nějakýho reálnýho konceptu, že to 
vždycky nepůjde tak snadno...

Takže zkoušky sou tu, deme na to 
spolu s dalšíma lidma, začneme 
cvičit. Po nějaké době přijde Pavel, 
ukloní se a říká, "děkuji ale dneska 
ne"... jaj, no nemilý, ale stane se...  
za pár měsíců znovu... a stejnej 
scénář... dalších pár měsíců... a 
znovu... no nic... jedeme dál... za 
pár měsíců znovu a zase nic! 

To v časovym horizontu znamená 
asi rok a půl... rok a půl, kdy lidi 
okolo Vás ty zkoušky skládaj, vy 
chodíte na každej trénink, ste v 
tělocvičně první a odcházite 
poslední...

Ten malej kluk to prostě chtěl... 
neviděl před sebou ten fialovej 
pásek... ale ten černej... 
mistrovskej... koukal o kus dál... za 
horizont... a pak se to na popáté 
povedlo a získal fialovej...

Tenhle příběh je koncentrace toho, 
jak sem se dostal tam, kde teď 
sem. Odhodlání a vytrvalost sou 
podle mě naprosto klíčové 
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vlastnosti pro jakoukoli formu 
úspěchu.... a všechny ty milníky, 
jako pásky a zápasy sou děsně 
fajn, ale vždycky sem koukal a 
koukám o kus dál, takže když se 
něco povede, už je hlava plná 
spousty dalších nápadů...

Ať už v životě potkáte kohokoli a 
zažijete cokoli, je to zkušenost, 
která Vás nějak posouvá... pokud 
to neni Mr. Mayhem... co to 
znamená? Cože, vy ste neviděli 
Sons Of Anarchy? Tak si to hned 
vygooglujte, ať se posuneme dál...

Celá knížka budou příběhy o 
setkání a zážitcích, který sem 
nasbíral za můj život kolem 
bojovejch sportů i mimo něj (těch 
bude asi míň, protože se od 9 let 
motám kolem tělocvičen a podobně 
pošahanejch pacietntů...), nějaký 
fotky ze všech koutů světa a 
zamyšlení nad pár tématama... 
nějak docházím k tomu, že 
dogmata neexistujou... sou to 
prostě jenom všeobecně 
akceptovaný fakta, což ale 
neznamená, že musej platit pro 
vás... dejte jim šanci, ale...

Za chvíli mi bude 30, takovej ten 
věk, kdy se to prej zlomí a každý 
ráno se budu cejtit hůř a hůř... 

naštěstí sem potkal dost lidí, který 
to úplně popíraj, tím jak žijou a co 
dělaj, tak žádnej velkej stress z 
toho... stačí tolik neposlouchat 
všechny kolem, ale jenom ty, který 
vám maj co dát... přemejšlet o 
tom... a žít!
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Trochu uťáplej klučik, co si nechal všechno líbit... 
tak nějak si to vybavuju... ať už šlo o hračky ve 
školce, nebo nějaký skupinový hry s dětma... 
nebyl sem šikovnej na hry, ani moc atletickej... 
spíš naopak... takže když se vybírali lidi do týmu 
na různý hry, byl mezi posledníma...

Podělím se o nějaký historky, který to docela 
vystihujou... měli sme ve škole focení, takovýto 
společný, plus pro ty, který chtěli i samostatně, 
aby byly fotky pro babičky. No a máma na mě 
navlíkla tyrkysouvou pletenou vestičku přes tričko 
s límečkem... což sem obojí nesnášel... ale 
myslíte, že sem si sundal ve škole aspoň tu 
vestičku? Ne... to se přece nemá...

Druhá, možná ještě lepší. Čarodějnice u dědy na 
zahradě... parta kluků de "na dříví"... rozdávaj se 
sekerky... a Homolák řekne, že ne, že mu to 
máma zakázala, aby si něco neudělal... tak dělal 
nosiče dřeva, který kluci nasekali...
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Zní to jakobych si stěžoval na 
mámu... to v žádnym případě! Je to 
skvělá ženská která se o nás 
vždycky postarala... když sme byli 
jednou na dovolený a udělali 
výpravu na jeden poloopuštěněj 
ostrov... kterej byl víc opuštěnej, 
než sme čekali, došla nám voda... 
naštěstí sme narazili na pláž, kde 
žil pár a měli tam nějakej zdroj 
pitný vody... ale bylo jí strašně 
málo, takže to bylo tak dva loky na 
každýho na tu noc, co sme tam 
museli strávit... a máma se prostě 
nenapila, abysme se ségrou měli 
víc... udělala by a vždycky dělala to 
nejlepší pro nás... jen to sebou 
neslo i tyhle moje zážitky, protože 
sem byl prostě až moc vzornej:D

Poslední historka... v první třídě byl 
ve škole nábor na fotbal... jak sem 
byl zblblej klukama kolem, tak sem 
chtěl taky hrát fotbal... protože to 
dělaj všichni... dělali sme tam 
nějaký běhání a něco s tim 
kulatym... snad míč tomu říkali... 
no jasně že mi to nešlo... byl sem 
tlustej klučik, kterej zakopával o 
míč... přišel ke mě ternér a řek mi 
že se na to fakt nehodim, ať si 
najdu jinej sport... v tu chvíli sem 
byl dost smutnej... ale zaplať 
pánbůh za to! 

Nechci si stěžovat na dětsvtí, bylo 
občas fajn, občas těžký, zpětně 
docela bezstarostný... ale sem rád, 
že teď sou věci tak, jak sou... 
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Ke Karate samo sebou patřili i závody. Protože 
sem byl ještě malej jezdil se mnou většinou 
táta... no a většinou se to moc nepovedlo... 
soutěžil sem v kata (sestavy) i kumite (jakoby 
boj - schválně píšu jakoby, protože v kontextu 
toho co sem odzápasil potom je to spíš 
úsměvný... pravidla, ve kterých byl zakázaný 
kontakt na hlavu a rozhodčí, co vždycky podrželi 
svěřence kamarádů... a náš trenér s nima 
kamarád nebyl... což je asi dobře páč to byla 
děsná banda...)

Jednou sem se dostal na MČR, což byla děsná 
výzva. Starší žáci +75kg:D (to mi bylo asi 12... a 
zápasil sem +75kg... titul mistra ČR K1 v roce 
2013...kdy mi bylo 29... sem vyhrál ve váze 
-75kg:DDD

Pamatuju si, že sem vůbec nevěděl, kdy půjdu na 
řadu a tak sem se rozcvičoval v podstatě několik 
hodin v kuse... v zápasech napomínanej za 
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přílišnej kontakt... a protože nás 
tam nebylo moc, bylo z toho třetí 
místo... ale bylo jasný, že tohle 
nebude ta pravá cesta pro mě...

Někdy v téhle době sem začal 
chodit na fullcontact (jedna z 
disciplín kickboxu, která v té době 
byla jedniná, která se u nás 
zápasila...) Byl sem tam s 
kamarádem nejmladší a potkal se s 
pár klukama, který znám dodnes...

Bylo mi nějakejch 12 a těm klukum 
18 a víc, takže sem v šatně začal 
slýchat spousty všemožnejch 
historek, páč to byli kluci, co dělali 
na dveřích a podobně... začal sem 
vidět i jinou stránku života, než 
sem znal ze školy a od rodičů... ale 
chodil sem tam rád. 

Došlo na to, že budu potřebovat 
vlastní boxerky... a to byl jeden z 
questů který mi táta přichystal....

Když sem chtěl začít s karate, 
podmínkou bylo, že si první čtvrtletí 
zaplatím sám (z těžce 
naškudlenejch peněz:) a pak že to 
bude platit táta, pokud vydržím... 
jasně paráda, to je to co chci!

Teď s boxerkama, na který sem 
neměl, šlo o to, si o ně říct... ale né 
tak jak to děti dělaj... "hale 

tati...víš co bych chtěl? bla bla 
bla...", ale "jako chlap":)...jak sem 
psal, byl sem a asi pořád sem 
trochu plachej... takže děsnej 
vnitřní boj... navíc sem cejtil, že 
tomu táta tak úplně nefandí, ale 
věděl sem, že když to budu chtít 
podpoří mě... vidím to před sebou 
jak sedíme v kuchyni a on čeká až 
mu to řeknu... možná Vám to 
nepříde jako nic těžkýho, ale pro 
mě v tý době to těžký fakt bylo... 
asi po hodině sem to ze sebe 
dostal... "Tati podpořil bys mě tím, 
že mi koupíš boxerky?
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Tyhle dva kluky mám kolem sebe od dětství až 
doteď, kdy spolu vedeme tělocvičnu....a první 
setkání s oběma bylo docela vtipný... 

Chodil sem na Karate a občas někdo zmínil Kůču 
(Petra).... takový to jak vás předchází váš 
příběh...

Kůča je děsná držka, je svůj, ale je rovnej a mám 
ho rád... když sem ho viděl poprvý, měl na hlavě 
bílou čepici Nike (to v tý době bylo fakt něco 
extra!)... bradu zvedlou až do nebe... ale byl v 
pohodě...

V karate měl v té době měl fialovej pásek... 
hedvábnej a na něm vyšitý zlatý znaky... o pár let 
pozdějš sem ho od něj dostal... :) 

Kůča byl vždycky "akčňák" zápasil i kickbox a byl 
vicemistr Evropy - prostě hrdina... je to taky 
první člověk, se kterým sem se opil při oslavě 18 
narozenin, když sem s ním byl na horách... o rok 
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pozdějš už sem "přepil" všechny:D 
...těch společnejch zážitků máme 
fakt spousty... děláme spolu u filmu 
kaskadéry, jezdili sme spolu na 
motorkách, stál sem mu v rohu při 
důležitejch zápasech atd...

V jednu dobu, kdy sem byl trochu 
na štíru s penězi mi dohodil hlídaní 
na dveřích.

Je to člověk, kterej potřebuje mít 
všechno srovnaný, utříděný... mě 
většinou stačí idea ono to pak 
nějak půjde... v tom sme úplně 
jiný, ale pro fungování klubu je to 
super! 

Navíc je to jeden z lidí, se kterým 
půjdete do jakýkoli akce, protože 
Vás v tom nenechá...

Petr je několikanásobný mistr světa 
v několika disciplínách, takovej ten 
univerzál, co mu de všechno, na co 
sáhne. 

Tomáše sem poprvé viděl, když se 
vrátil z vojny... ostříhanej "na 
kostku"... něco přes 100 kilo... 
ohromnej chlap... pamatuju si jak 
sme běhali při rozcvičce kolem 
tělocvičny a kamarád mi říká... ten 
kdyby se rozeběh, srazil by i Pateru 
(jeden z nej Českých hokejistů, co 
pochází z Kladna, kde bydlím)... tak 
mu říkám, že určitě, ale kdo je to 
ten Patera??... Hokej a fotbal 
nebyly nikdy můj velkej zájem a 
neznám spoustu lidí, který sou 
jakoby "veřejně známý"... mám s 
tím jednu super historku, ale tu si 
nechám na pozdějš... 

Tomáš si mě nevím proč vybral a 
vždycky když sme dělali kliky 
(jasně že na kloubech jako správně 
tvrdý karatisti...) křičel na celou 
tělocvičnu "Homolko směj se!!" ...a 
od tý doby se směju, když 
nemůžu...

S Tomem sem jednu dobu hodně 
trénoval a fakt má velikánskej podíl 
na mý technice kopů... vzal mě k 
Vaškovi Liškovi, kterej je děsná 
kapacita v Karate... pro něj bylo 
karate něco jako studie pohybu... 
nelpěl tolik na etice, úklonech a 
tradicích, ale zajímalo ho vlastní 
praktikování... to se mi děsně líbilo!
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V době, kdy sme spolu hodně 
trénovali přišel Tom s tím, že 
půjdeme pěšky do Prahy (hlavní 
město ČR asi 25km od Kladna)... co 
sem na to moh říct... jo jasně... 
takže přespim u něj a ráno 
vyrazíme... měli sme spát v 
penzionu u jeho rodičů... ale v 
pokoji byla manželská postel... 
jaj... nějaký vtípky, pak slovo dalo 
slovo a vyrazili sme rovnou... šli 
sme v noci po dálnici... a pak až na 
Staromák a pak o kousek dál do Uzi 
Tattoo, kde bydlel jeden Tomův 
kamarád... 

Kamarád byl zvláštní kluk... měl 
nějakou potyčku na ulici... kdy ho 
borec několikrát postřelil, ale on ho 
i tak slušně potlouk teleskopem a 
pak si zavolal sanitku... udělal nám 
něco k jídlu, vím že to bylo děsně 
slaný... a šli sme zpátky domu... 
tentokrát ne po dálnici ,ale jakože 
asi tímhle směrem to je... tak přes 

pole a vesnice... bylo to nějakejch 
cca 70km dohromady... 

Na závěr jeden příběh, kdy sme byl 
na chtě u kamaráda s Petrem i 
Tomem a že budem trénovat... 
(zase ve jménu tvrdého karate:) 
sme si okopávali nohy 
lowkickama... už to fakt bolelo... 
jako hodně... a Tom mi říká "Chce 
se ti brečet? Tak breč." a kopal 
dál... no a pak v rámci toho, že 
sem mladší než kluci, chtěli mě 
zasvětit do všeho možnýho...začalo 
to tím, že mi zavolaj prostituku, 
aby mě "zaškolila"... z toho naštěstí 
sešlo... ale řídit Tomovo auto sem 
si zkusil... silnice nějak nebyla dost 
široká, ale byla to sranda... :D

Tomáš je krom 4.danu v karate a 
1.danu v kickboxu jedním ze dvou 
lidí v ČR, kteří mají stupeň E1 
(expert level 1) v izraelském 
systému Krav Maga a podílií se na 
výcviku několika státních složek.
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Ve škole sem strávil dost času... 9 let základka, 4 
roky gympl a 5 let vejška... to je 18 let života v 
nějakém systému, kde se musíte zodpovídat 
"nadřízenému" učiteli, kterej ruku na srdce ve 
většině případů není úplně ten, od koho byste se 
mohli učit něco o životě... a o tom by to mělo 
být, proto sme tady, abysme žili, ne abysme 
fungovali pod něčím vedením, které nás pak 
ohodnotí podle zažitého systému a na základě 
toho budeme za ty "dobrý" nebo ty "špatný"... 
moje věčná otázka... proč je špatně mít 4 z 
fyziky, ale je naprosto pochopitelné mít 4 z 
těláku, když "na to nemáte buňky"? Hlava a tělo 
nejdou oddělit... většina prožitků práve v 
kombinaci mentálního a tělesného uspokojení 
nebo strádání... ve filosofii sme se učili o 
rovnováze a bla bla bla, ale učila nás to ženská s 
30kg nadváhy... jasně že učitělé nejsou dobře 
ohodnocený... ale to je prostě špatně... maj na 
nás vliv... a ten by měl bejt dobrej... takže nám 
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nezbývá, než se poohlídnout 
kolem... sami studovat, co nás 
zajímá a hledat vzory... a za mě se 
dostat do stádia, kdy nebudete mít 
vzor, ale budete jím vy sami... 
třeba jednou:)

Na základnce sem byl tlustínek... 
resp. na prvním stupni určitě a 
zažít něco tak ponižujícího jako 
vážení a měření žáků před celou 
třídou se vám jen tak nepovede... a 
učitelka to pak nějak trapně 
omlouvá a tím to jenom zhorší... 
někdy v sedmé třídě sem trochu 
vyrost a začal posilovat (ano i já 
měl období, kdy sem chtěl bejt 
hlavně velkej:) 

Během prvního stupně sem dostal 
párkrát na držku... nikdy se 
nepopral... prostě sem se nechal 
praštit... doteď nemám rád akce na 
ulici... ale když neni zbytí... :)

Na gympl někdy v 16 sem šel s 
86kg... vlastně asi nejtěžší co sem 
v životě byl... hlavně železo a 
protein!!!:D 

Tady mě za začátku měli za 
děsnýho zabijáka, protože sem byl 
velkej... a já si tak trochu 
připadal.... až do svýho prvního 
zápasu v kickboxu...:)

Gympl byl fajn a i když mě dusila 
fyzikářka a matika byla vždycky 
boj, tak se to dalo... učení a 
tréninky... na moc jinejch věcí 
nebyl čas... když na to koukám 
zpětně asi bych to teď udělal trochu 
jinak... ale v tý době sem to měl 
prostě takhle... složil sem zkoušku 
na 1.dan (černý pás) v Karate... 
což byl jeden velkej sen, ale někde 
vzadu v hlavě už byl sen odzápasit 
něco v kicboxu a třeba jednou... 
možná... kdyby... titul mistra ČR.

Maturita byla jedna z prvních akcí, 
kdy sem udělal pološílený 
rozhodnutí, ale nakonec to nějak 
klaplo... půl roku před maturitou 
sem se rozhod maturovat z 
matiky... odmaturoval sem 1,1,2 a 
4(matika)! Tímto velké díky 
zkoušejícím, kteří mě fakt podrželi 
(jakože mi hodili lano... sedák... i 
svačinu... prostě fakt hodně!!) 
Nicméně to klaplo a ten pocit byl 
super... přišly přijímačky na 
vejšku... chtěl sem na management 
sportu na FTVS... to se nepovedlo a 
nakonec až na odvolání na ČZU 
provozně ekonomická fakulta... 

Jo hádáte správně... najednou to 
vzdělání už nemělo takovou 
prioritu... čím dál víc sem trénoval 
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a někdy v té době sme založili s 
kamarádama a tátou klub SKS 
Arena, kterej funguje už 11 let... 

S odřenejma ušima mi po 5 letech 
dali bakaláře a sem rád že sem tam 
odtud pryč... ty lidi co přednášeli 
sice měli nějaký znalosti, ale zase 
pramálo společnýho s reálnym 
světem... a v tom se prostě 
pohybujem... takže buď můžete 
přijmout jejich hru, nebo se na to 
podívat jinak a vzít to do svejch 
rukou... netvrdím, že sem se tak 
rozhod ze dne na den, ale nějak to 
vykristalizovalo...
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Někdy ještě na základce se firmě rodičů dost 
dařilo a jeli sem na dovolenou do Keňi. Jako 
malej sem snil o vlastním safari... a prostě Afrika!

Dovolená to byla parádní... viděl sem krásnou 
přírodu, ale taky hodně chudý lidi, který si z toho 
moc nedělali a byli veselý... a taky tátu, kterej tu 
přestával kouřit a byl z toho dost vynervovanej!

Během asi týdenního safari, kdy sme projížděli 
národní parky, sem něco chytil... diagnózu 
nemám, ale nebylo to nic moc hezkýho, pár dní 
mi bylo fakt ouvej... zvracení, průjem, šílená 
únava... když sem se probudil nevěděl sem jestli 
je den nebo noc... veškerý pojištění co sme měli 
bylo k ničemu, doktor chtěl prostě cash všechno 
a hned... měl sem spoustu divnejch snů... včetně 
jednoho o dědovi. Když sem se vrátili, jedna z 
prvních věcí, ketrou mi děda řek, že měl hrozně 
zvláštní sen o mě... a datumově to sedělo... 
zajímavý... dědu mám rád... u něj na zahradě, 
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kde choval všemožný zvířata a 
pěstoval co se dalo sem toho jako 
malej hodně zažil...

Během těch pár dní se mi občas 
zdálo, že vidím sám sebe zvenku... 
jako kdybych nebyl ve svym těle... 
jak z nějakýho filmu... :/

Nicméně sem se z toho nějak 
vylízal... a co vzpomínám, tak od tý 
doby nebyl pořádně nemocnej:D
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Po gymplu přišel kamarád Martin (Maverick... jo z 
Top Gunu... vždycky chtěl bejt pilot stíhačky!) s 
tím,  že pojedem na prázdniny do Anglie a 
vyděláme nějaký libry... 

Narazil na jednoho kluka, kterej dělal nábor lidí 
na takovou akci... menovali se Southwestern 
Company... a šlo to to prodávat nějakou sadu 
encyklopedií formou podomního prodeje. 
Prezentace parádní... takovýto... myslíš si že 
dokážes, prodat tři knížky za den? Jansně... když 
se ti to povede vyděláš tolik... jasně...a tady sou 
příběhy lidí co vydělali tolik a tolik... tohle je 
Nacho Chavez ze Španělska, kterej byl minulý rok 
nejúspěšnější a jel za odměnu na dovolenou do 
Karibiku... jo nechali sem se trochu... možná 
trochu víc... unést a šli do toho... :D

Martin letěl o něco dřív než já, protože mě čekal 
na konci června turnaj v Sandě (čínský box) v 
Polsku. Zaplť pánbůh za to... volal mi a říká, 
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kámo tohle nejde... vstáváme v 5 
ráno, společný setkání v parku, kde 
děláme motivační hry a čteme 
motivační literaturu od zakladatele 
společnosti, pak celej den ode dveří 
ke dveřím... večer meeting... a 
nikdo to nekupuje!! Přesouvám se 
do Hastingsu, tam něco najdeme...

Takže já sem přiletěl do Bristolu a 
druhej den ráno nasedl na vlak do 
Hastingsu. Nenašel sem levný 
ubytování, tak sem spal na 
nádraží... jo sem trochu ulítlej na 
tyhle "stylový zážitky" jako je spaní 
na nádraží apod...

Přijedu do Hastingsu, kde sehnal 
Martin nějaký bydlení v shared 
housu, kde sme byli ze začátku v 
celém domě sami, protože ho 
majitelé právě koupili... to byla 
velká paráda... ale taky mi říká, 
kámo sem bez peněz, můžeš mě 
založit... jasně, ale dává nám to 10 
dní na to najít práci jinak musíme 
domu...

Strávili sme pár dní chozením po 
městě a ptali se po práci... nic... trn 
z paty nám vytáhla majitelka 
domu, když nás zaplatila za 
sestavení nábytku do celého domu. 
Ale normální práce pořád nic... 
zajeli sme do vedlejšího města 

hledat dál a pak zkusili stopnout 
auto po cestě zpět... zastavila nám 
starší ženská v BMW a říká: "nikdy 
sem nikomu nazastavila, doufám, 
že mě neznásilníte a nezabijete" 
Tak nás veze, říkáme jí náš příběh 
a ona, že má děsnej bordel ve 
sklepě, jestli jí ho pomůžem vyklidit 
za pár liber...  takže další klika....

Pak sme potakli jedno KFC vyplnili 
application form...a oni se ozvali... 
asi 14 dní sme pracovali v jednom 
vedlejším městě... "job rotation" v 
praxi, takže čištění kuřat... 
smažení... burger station... úklid... 

Pracovali sme dobře a hodně... 
majitel akorát otevíral nové KFC 
přímo v Hastingsu a chtěl nás 
tam... pro nás ideálka... ale Angláni 
sou blázni, takže první týden 
otevření se stáli fronty skoro celej 
den až ven z KFC... ten týden sme 
odpracivali 105 hodin... děsná 
halucinace! Ale taky super pocit, 
když sme na konci týdne dostali 
výplatu...

Pak to trochu zvolnilo a já chtěl 
najít místo, kde trénovat... a narazil 
na jeden kalsickej anglickej gym 
boxu... všude po zdech plakáty z 
akcí... starý zalepený pytle... 
smrad... tlustej trenér se spoustou 
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tetování v anglickym stylu... 
buldok... karty... dýky... co chceš...

Potkal sem tam pár lidí, včetně 
vyhazovače z místního klubu... 
klasika:D Jednou večer, když sme 
se za ním šli podívat sem viděl 
naživo holčičí fight v Anglii... holky 
podpatky a vyfiklý... facky tam a 
zpátky... pak jedna druhou chytla 
za vlasy stáhla na zem a začala do 
ní kopat... prostě ženský fighty sou 
děsně brutální!! (z toho plyne 
ponaučení, nidky nefightovat s 
ženskou!)

Něco málo sem našetřil, prázdniny 
byly pryč a hurá domu... donutilo 
mě to trochu se o sebe postarat... 
zkusit si jaký to je, když máte 
sotva na jídlo a tak... ale taky to, 
že dobrý lidi potkáte kdekoli... dva 
měsíce mi pro život dali víc než pár 
let ve škole...

Přivezl sem DVD Long Way Round o 
dvou borcích co jeli na motorkách 
kolem světa... v kapitole "Tátova 
cesta" poznáte, proč to zmiňuju.
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Kickbox je sport do kterýho sem se opřel opravdu 
naplno... po spoustě let Karate a taky 
Allkampf-jitsu ... jo děsnej název... nějakej 
Německej systém.... jehož zakladatel má 
mistrovské stupně asi ve všech myslitenejch 
sportech... tím se taky dostáváme k tomu, že 
pásky v bojovejch sportech sou prostě podle mě 
trochu přežitek... neberte mě špatně... žákovské 
stupně jsou super, nutěj lidi makat a zlepšovat 
se, ale jak se z Vás stane "sběratel" tak je něco 
špatně... ale o tom pozdějš.

Nejsem takovej ten klasickej rváč ani 
supertvrďák, kterýmu je všechno jedno jako 
třeba můj oblíbený zápasník Forrest Griffin 
(škoda no, ale tak to je...:), takže sem začal s 
polokontaktním kickboxem - disiplína nazvaná 
light-contact... v té době v naší tělocvičně 
trénovali boxeři, kluci, se kterýma dřív trénoval 
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Kůča a dostával sem od nich děsný 
bití... pořád dokola...:D

Odzápasil sem toho v lightu hodně 
a v roce 2006 přivezl medaili z ME 
ISKA. Naštěstí sem nebyl z těch (a 
že jich znám dost), který udělaj 
nějakou medaili v light-contactu a 
maj pocit že sou vládcem galaxie...

Zase super výsledek, ale někde 
vzadu v halvě byl ten sen o titulu 
mistra ČR v plnokontaktním 
kickboxu, protože to je ten sport!

Titul misrta ČR ve fullcontactu se 
poved ten samej rok na podzim... 
konečně sem si začal trochu věřit... 
a nakoplo mě to makat ještě víc... 
v roce 2008 sem získal titul mistra 
světa v light i full contactu opět 
organizace ISKA (o finále tohoto 
turnaje budu ještě psát, protože to 
je jeden z nezapomenutelnejch 
zápasů)... yess... jenže úroveň 
turnajů ISKA není ten úplnej top... 
je to víc než sem si nedlouho před 

tím uměl představit... ale prostě to 
není to nej, co se dá vyhrát... to je 
v amatérskémi kicku oraginzace 
WAKO, která mě čekala... 

V té době sem zápasil souběžne 
light i full contact.... můj rekord je 
7 zápasů za den na nějakém 
národním poháru... ve finále fullu 
sem si vyhodil rameno, ale skočilo 
zpátky a já vyhrál... a light potom 
odzápasil v opačném gardu...:)

V následujících letech jsem přidal 
nějaké tituly mistr ČR a začali z 
mého pohledu ty "velké zápasy"...
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Reprezentaci musím zmínit. Jednak sem v ní 
strávil pár let života, potkal super lidi a zažil 
spoustu věcí, ale taky je to pro mě čest 
reprezentovat naši zemi. 

Nechápejte mě špatně, nejsem žádnej pošahanej 
vlastenec, možná ani nijak velkej patriot, ale 
Čech sem! 

Chci tím říct to, že pokud můžu alespoň trochu 
přispět k tomu, aby se o České republice vědělo, 
sem za to fakt rád!

Situace, kterou všichni známe... hraje se 
mistrovství světa v hokeji (hokejisty sme mívali 
fakt dobrý... v poslední době už to není taková 
raketa... tak uvidíme jak to bude, až tihle kluci 
skončí...)... a na ulici vidíte lidi s vlajkama, 
namalované vlajky na obličeji... celej národ to 
sleduje a plácá se po ramenou, jak "my češi" z 
malý země uprostřed Evropy sme dobrý... 
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smutný je, že většina těch lidí jen 
sedí u piva a pro jméno České 
republiky nikdy nic neudělala a 
neudělá (krom toho že bude plnit 
normu na jednu z největších 
konzumací piva na hlavu:)

Je to snadné a asi i zábava pro ně, 
ale turnaj skončí... v lepším případě 
tak, že ti kluci fakt něco vyhrajou a 
sou za hrdiny... týden je to ve 
zprávách a je po všem... na rok 
zase klid... v horším případě se jim 
to nepovede a ty samý lidi u piva je 
začnou děsně erudovaně 
kritizovat... nikdo z nich si neumí 
představit, kolik dřiny a bolesti je 
to stálo, ale sou s nima hotový raz 
dva... 

Teď ale k vlastní reprezentaci. 
Během těch několika let sem 
navštívil spoustu zemí a zápasil s 
lidma ze všech koutů světa. 
Nejzajímavější výlety byly do 

Azerbajdžánu a Brazílie... a 
nejexotičtější soupeř byl asi z 
Mauriciu. Atmosféra na turnajích 
WAKO je jedinečná... vidíte teamy 
jednotlivecjh zemí ve stejnokrojích 
s názvama států, který si občas 
musíte vygooglovat... a je vám 
jasný, že to sou prostě ty nejlepší 
lidi na světě v danym sportu. Když 
probíhá vážení a začátek turnaje je 
na spadnutí, tak to místo prostě 
"rezonuje"...
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Zase se vrátím k tomu karate... v rámci tradic, 
sme se měli uklonit při vstupu do tělocvičny, 
abysme jako "pozdravili" všechny v tělocvičně a 
vzdali "hold" veškeré té dřině, která už tam 
proběhla a jejíž "energie" je tam cítít... na 
začátku a na konci tréninku sme se úklonou 
zdravili s trenérem.

Tohle je jeden příklad, v naší kultuře trochu 
přitaženej za vlasy, ale těch příkladů najdete 
všude víc... může to být klepnutí rukavic před 
zápasem v ringu, podání ruky, když někoho 
potkáte, spojení rukou při motlitbě, nebo sednutí 
do pozice lotosového květu při meditaci... co mají 
tyhle aktivity společné je nějaký pohyb, nebo 
činnost, která navozuje náš mentální stav.

Jasně, že stačí pozdravit, že se dá meditovat ve 
stoje při cestě v autobuse, ale tyhle malé činnosti 
nám navodí specifický stav mysli, který si ze 
začátku třeba nejsme schopni navodit sami, nebo 
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prohloubí daný "zážitek" nebo 
následnou akci.

Tohle lze aplikovat ve spoustě 
situací. Mnoho zápasníků má 
předzápasové rituály, které se 
neodehrávají jen v jejich hlavě. 
(některé sou fakt divné o tom 
žádná... někdo si mne bradavky, 
druhej rukavicí masíruje nos, další 
dělá, že se křižuje i když o 
nábožeství neví zhola nic...) Dělají 
to proto, aby si navodili určitý stav 
mysli... sme zase u toho, že tělo a 
hlava sou neoddělitelné a 
preferovat jedno nebo druhé úplně 
nejde...

To že vykonáte nějakou činnost, 
např. úklonu před tréninkem, 
pomůžete hlavě, aby se přesunula 
tam, kde právě jste, aby odsunula 
všechno ostatní přemýšlení o 

problémech a plánech na vědomé 
úrovni do pozadí... schválně píšu na 
vědomé úrovni, protože hlava si 
bude stejnak dělat co chce, ale 
když na chvíli odpojíte vědomou 
úroveň, dáte jí prostor ke 
kreativitě, která nebude tolik 
spoutaná realitou, ve které jste a 
vy budete se plně věnovat tomu, co 
vás čeká... trénink, meditace, nebo 
komunikace s člověkem, kterého 
ste potkali, poté co jste mu podali 
ruku - prospěje to z obou stran. 
Hlava dostane prostor a vy se 
budete věnovat tomu co děláte teď 
a tady.
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Táta je dobrej chlap...(dřív nosil knír takže chlap 
s velkmy CH:)... vždycky mě podpořil, když sem 
něco fakt chtěl... ale taky je trochu podivín. To 
samo vidim až teď, když sem byl malej tak to byl 
prostě táta... 

Za mlada zápasil řecko římský zápas, takže mě 
do bojovejch sportů asi trochu postrčil... a jestli 
jo, tak jedině dobře:) 

Pracoval jako strojvůdce na dráze a fotil, mám 
někde jeho fotku s plnovousem a dlouhejma 
vlasama, prej období, kdy se s nikým 
nebavil...umělec?:)... a když došlo k převratu v 
ČR v 90. roce dostal nápad, že odejde z dráhy 
(pak mi řekl, že stejně musel kvůli problémům se 
zrakem - okolnosti nás občas donutěj sami, 
udělat vhodnou změnu) a bude se věnovat 
vzdělávání... velkej svět podnikání... 
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Napřed jako frenčíza nějaké 
anglické společnsoti Christine 
Harwey Business Training a po 
nějaké době na vlastní triko... je to 
velkej skok ze strojvůdce, ale táta 
vždycky hodně četl... vybral si co 
ho zajímá a v tom se sám 
vzdělával...

Pamatuju si že rodiče pracovali fakt 
hodně, měli firmu spolu... byli 
hodně pryč, vraceli se pozdě... ale 
určitě nemám pocit, že by mě se 
ségrou nějak zanedbávali.

Částečně asi i kvůli tomu, že 
pracovali spolu, se rozvedli... to 
nebylo lehký období... prostě chca 
nechca rodiče vidíte vždycky v 
lepším světle, než jací doopravdy... 
stějně tak jako oni vidí nás... 

Ještě než se to stalo si tátá koupil 
motorku. Jako mladej jezdil... pak 
to nešlo dost dlouho a když 
najednou jo, tak si koupil BMW F 
650GS... jel sem s ním pro ni...měl 

fakt radost... i když tak jako po 
svym...tichou... ale velkou!

Nějakou dobu potom sme šli na 
večeři na oslavu jeho narozenin... 
přišel pro mě číšník, že táta upad 
na záchodě... měl nějaké víno, tak 
sme si mysleli, že kvůli tomu... už 
nevím jestli to zmínil ten večer, 
nebo až potom ale den předtím mu 
nebylo úplně dobře, prej se musel 
posadit na ulici a "rozdejchat to"... 
druhej den mi volá jestli ho hodím 
do nemocnice, že večer měl 
nějakou další "slabší chvilku"... a 
když zavolá kvůli něčemu 
takovému, fakt to není sranda... 
není úplně měkejš!

Napřed nikdo nevěděl co... 
vyšetření hlavy... posílali nás od 
čerta k ďáblu... potom srdce... pak 
šel klasicky na cigáro a přišli pro 
nás s tím, ať se posadí na vozík a je 
v klidu... jo na kolečkový křeslo... 
tátova reakce... proč, kam mam jít 
sem v pohodě... ne, posaďte se... 
pak za doktorem a že musí akutně 
na operaci, že prodělal tři infarkty... 
má tuhej kořínek parchat...

Operace byla úspěšná, dělali mu 
katetrizaci jedné tepny... a táta 
dostal super nápad, že pojede na 
Korsiku na motorce... to bylo týden 
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po operaci... řiká mi, hale nevím 
jak to bude, o takový cestě sem 
snil... prostě pojedu...

Večer před odjezdem sme šli na 
"chlapský kafe" a řiká mi... kdyby 
něco, nějaký peníze sou tam a tam, 
udělelj s nima to a to... a drž se!

Nějak sem to ustál, ale dobrota pro 
moji škebli:D

Tak teď už tušíte co je táta zač... a 
po kom mám ty debilní nápady...

V roce 2010, kdy mu mělo bejt 50 
si pořídil novou motorku... prostě 
takovej ten sen zajít do motosalonu 
a říct tuhle chci! Pořídil BMW R 
1200GS ve žluté barvě stejně jako 
měl předtím... 

Větší motorka, větší vejlet? Jasně... 
a když už, tak pořádně... "100 days 
of riding - mad not bad". "Pojedu 
do Číny a zpátky a bude to tak na 
těch 100dní" říká...  no... to je o 
dost větší vejlet... 

Jak je u něj zvykem přípravy 
proběhly narychlo a když odjížděl, 
chyběla mu polovina potřebných 
víz, který sem tady pak dorešoval a 
posílal druhej pas do Iránu.

Když odjížděl, byl sem někde 
pryč... měl sebou GPS spot, taková 
krabička, díky který sme mohli na 
netu vidět, kde se pohybuje... 
trochu to změní kontext vnímání 
velikosti světa, když si uvědomíte, 
že se dá fakt dojet děsně daleko a 
vlastně docela rychle.

Všechno šlo v rámci možností 
hladce... až se dostal do 
Tajikistanu. Podle zpráv byl 
nadšenej z těch hor tam a tak 
vůbec... a pak mi najednou volá...

Byl sem doma a dost dobře si to 
pamatuju... říká "Čágo, průser... 
rozbil sem se a asi nebudu moct 
pokračovat..." s takovym zvláštně 
úsměvnym tónem, i když mu v tý 
době muselo bejt dost ouvej... tak 

27



říkám "Heh...jasně... co s tím?"... 
no a začali sme pomalu řešit jeho 
dopravu a dopravu motorky zpět do 
ČR.

Na písku za zatáčkou mu klouzlo 
přední kolo a šel přes řidítka... 
zlomil si klíční kost... teda v rámci 
tamní diagnózy jen to.... ale po 
následných vyšetřeních a operacích 
u nás měl zlomená i žebra, lopatku 
a naštíplý loket... 

Nakonec ho tam operovali v Ruské 
vojenské nemocnici:)

Takhle zpětně je to super 
historka... 

Letěla tam za ním jeho přítelkyně a 
když sme je pak vyzvědávali se 
ségrou na letišti... to byl luxusní 
pohled... plnovous jako kráva, 
unavenej, hubenej, vytahanou 
košili a kalhoty...tašku (žebradlo) 
přes rameno... byl fakt unavenej, 

ale taky plnej zážitků... jeli sme na 
jídlo... a dali si smaženej sýr :D

Ještě tak rok potom, co se vrátil 
občas vytáhl nějakou příhodu, 
kterou sem od něj ještě neslyšel... 
ač to nedopadlo úplně jak chtěl... 
tahle jeho cesta je pro mě velkou 
motivací a inspirací!

Něco chceš? Tak to pojmenuj... dej 
dohormady co je potřeba udělat... 
a jeden krok po druhém to dělej až 
se to stane... takhle jednoduchý to 
je! Buď zjistíš, že to vlastně tak 
moc nechceš, nebo to prostě dáš...
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Co je to svoboda? Něco co pořád chceme, ale 
taky se toho denodenně vzdáváme pro nějaké, 
pro nás v tu chvíli vyšší cíle.

Narodíme se a prožijeme relativně bezstarostné 
dětsví... ale naše svoboda je omezována rodiči... 
to je normální a povětšinou to s námi myslí dobře 
a bez nich bysme nepřežili... ale už tady to 
začíná... pak přijde školka, kde už jsou nějaká 
pravidla... můžeme si vybrat jestli se jimi budeme 
řídit, ale když ne, bude to mít následky... 

Pak přijde škola, která je "základ života" a ve 
většině z nás se zrodí názor (je nám dokola 
opakován, až ho přijmeme za svůj vlastní), že to 
je něco, co je pro nás důležité a udělá náš život 
lepší... ale je to opravdu tak? Bude náš život o 
tolik lepší, když půlku života obětujeme získávání 
vědomostí, protože většina škol, kromě medicíny 
a učilišť je jenom o vědomostech, které pak 
stejně využijeme v praxi v opravdu omezené 
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míře... a pak hurá do kolotoče 
vydělávání peněz na hypotéku... 
protože to je správně, tak to má 
být... postarat se dobře o svoji 
rodinu... ale sou materiální statky 
tím hlavním, čím se postaráme o 
sebe a rodinu? Nezapomínáme 
trochu na rozvoj těla a ducha? O 
tom sem ve škole taky nic 
neslyšel...

Naučíme se tam pár užitečnejch 
věcí, jako je číst a psát, popř. cizí 
jazyky, ale ten zbytek pro normální 
život vlastně nepotřebujeme... 
určitě tam budou věci, které nás 
budou zajímat, ale taky spousta 
věcí, které považujeme za nutné 
zlo a svobodně se rozhodneme, že 
to podstoupíme, abysme se jednou 
měli dobře... musíte se mít dobře a 
to je dané tím, že budete úspěšní... 
nemělo by to být podáno spíš tak, 
že se budete mít dobře pokud 
budete dělat co vás baví a 
naplňuje? 

Řekněme, že ste natolik mentálně 
silní a už ve škole si řeknete, že na 
systém prdíte a budete dělat co 
chcete... budete dělat, co vás 
naplňuje... ale i v tomhle procesu, 
pokud to se svejma cílema myslíte 
vážně, se té svobody budete 

vzdávat, ale alespoň v zájmu 
něčeho co chcete... určitě jsou na 
světě lidi, kteří jsou spokojení 
"jenom" s tím že jsou... a já jim 
trochu závidím. Třeba se k tomu 
taky jednou prokoušu, ale zatím 
mě něco přád žene dopředu i za 
cenu obětování velkého kusu mojí 
svobody...

Ještě zpátky k té škole... nikdy za 
celejch 18 let, který sem strávil 
navštěvovíním těchto institucí mi 
nikdo neřekl nic o tom jak 
přemýšlet... a zase neměl by to být 
hlavní úkol? Ne! Protože kdo 
přemýšlí, tak může přijít na to, že 
systém ve kterém žijeme nás napůl 
zotročí pro vyšší zájem 
společnosti... kdyby to tak opravdu 
bylo, tak možná jo, ale co je 
společnost? Parta politiků na 
vrcholu potravního řetězce, která 
rozhoduje o tom kam se náš národ 
pohne nebo nepohne pomocí 
zákonů a nařízení... které, jak je v 
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lidské přirozenosti stejně budeme 
obcházet... a pro tohle se mi 
nechce obětovat moji svobovu, 
energii a omezenej čas, keterej 
tady máme... jestli je nějakej čas i 
potom, tak jedině dobře, ale zatím 
to vypadá, že ne...

Neplánujte budoucnost, mějte vizi, 
stanovte cíle jako její milníky a 
běžte po té cestě...
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Bolest je součást života. Všichni to víme a to ať 
už se jedná o bolest fyzickou nebo psychickou, 
každej si to někdy zažil a ještě zažije... 

Každopádně je to "jenom" názor". Záleží jak se k 
ní postavíte... někoho to zlomí, někoho to posílí... 
ale nakoec se s tím všichni nějak vypořádáme.

V bojovejch sportech je bolest na denním 
pořádku...teď myslím sporty, které se nedělají v 
pyžamu za východu slunce:)... ale reálné bojové 
sporty, kdy dochází ke kontaktu soupeřů... bolest 
je informace, kterou vám tělo poskytuje a díky ní 
se o sobě hodně dozvíte.

Většina aktivních zápasníků je permanentně 
zraněných, více či méně, ale stejně jdou po té 
cestě dál... díky tomu v jak bohaté společnosti 
žijeme se dá z tohoto "vlaku" vystoupit poměrně 
snadno... necháte to být, najdete si klidnou práci 
za stolem... ale najednou vás začnou bolet 
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záda... a máte v hajzlu zápěstí z 
psaní na klávesnici... takže se v 
důsledku nic nemění... jenom 
vypadáte jako obět, místo toho že 
ste si to vybrali... jedno velký 
moudro... když ste na mostě, pod 
váma propast a za váma rozzuřená 
parta koriliánců, která si šňupla 
moc vesmírnýho koxu, tak je lepší 
skočit, než spadnout!

Dříve, když byl váš život prostě 
závislej na tom kolik mamutů 
ulovíte, nebo kolik práce na poli 
uděláte to nikdo neřešil... až naše 
změkčilá a luxusní společnost to 
vnímá negativně... když slyším 
názory lidí na weight cutting 
(upráva váhy o několik kilogramů 
před zápasem za pomoci vyloučení 
velkého množství vody z těla) jak 
to musí děsně "huntovat" tělo, tak 
se vždycky směju.... protože potom 
co mi to dořeknou mi odyvprávěj 
jak se o víkendu někde vylili... 
jasně party je občas potřeba o tom 

žádná! Jen se zkuste zamyslet čím 
vším to tělo huntujeme... je toho 
až až... a nikdo nevíme jestli nás 
zítra nepřejede auto, takže 
přehnaná péče prostě není na 
místě...

Bolesti se prostě nevyhnete... a je 
jen na nás jestli si vybereme jakou 
podstoupit, nebo ji necháme přijít 
nenápadně za pocitu že sme v 
bezepčí... 
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Můj první velkej vzor byl Van Damme. Prostě 
nejlepší člověk na zemi... byl nabitej, kopal 
otočky... co víc v životě chtít:) když sem pak 
zjistil, že profetoval všechno co měl a hraje 
béčkové role, trochu to opadlo... stejně tak jako 
se spoustou dalších lidí... 

V životě potkáte, pokud koukáte kolem sebe, dost 
lidí, který vás budou motivovat, budou vaší 
inspirací... ale po nějaké době zjistíte, že nic neí 
tak růžové... všichni sme "jenom" lidi... děláme 
chyby a špatný rozhodnutí... tím vůbec nechci 
říct, abyste zavrhovali vaše hrdiny... ba naopak, 
svět potřebuje hrdiny, dává to nějakou naději, ale 
koukejte na ně otevřenýma očima a moc se k nim 
neupínejte... předejdete zklamání, který tam dost 
možná čeká... když je budete brát jako lidi a než 
je odsoudíte, podíváte se sami do zrcadla, což je 
občas sakra těžký, bude to v pohodě...
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Místo toho zkuste být svým 
vlastním vzorem. Vy ste ty jedniný 
jejichž rozhodnutí můžete 100% 
ovlivnit... a tím pomůžete i lidem 
kolem sebe, svým dětem atd... to 
je služba, kterou lidstvu prokázet 
může každej a udělalo by to velkej 
kus práce... tak třeba jednou... :D
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Jednou mi volá borec, že by s kamarádem chtěl 
na soukromý trénink... dohodli sem se, že se 
stavěj v gymu domuvit co a jak... přišli dva 
chlapi... s prvním sem telefonoval, tak sem se 
bavil s ním... ten druhej stál opodál... pak mi 
říká... vlastně by trénoval tady kamarád Jarda... 
tak mu podávám ruku a říkám že super, a že asi 
sportuje když se na něj podívám... tak říká že 
jo... a po chvíli mi začal bejt povědomej... byl to 
Jarda Jágr... Kladeňák a jeden z nejlepších 
hokejistů na světě... naštěstí to, že sem ho hned 
nepoznal, spíš ocenil, než by ho to naštvalo a 
jedno léto během jeho letní přípravy sme spolu 
trénovali... 

Musím říct, že je to borec... umí makat... a i když 
by si moh tělocvičnu koupit z fleku, na nic si 
nehrál... normální frajer... nepřišel jako žádná 
celebrita... ale jako sportovec za dalším 
sportovcem... 
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MS ISKA bylo druhé MS, kterého jsem se 
zúčastnil, mělo být třetí ale před prvním, na které 
sem měl jet, mi v tréninku naštíp kamarád 
(kterému se říklao "řezník") žebra a bylo po 
všem...:)

Amatérské mistrovství světa organizace ISKA se 
konalo v roce 2008 a já zápasil ve dvou 
disciplínách - ligh a fullcontact.

Turnaj trval celý týden a ve fullu se zápasil jeden 
zápas denně, ale light se šel naráz v jeden den.

Měl jsem v obou kategoriích 3 zápasy... začalo to 
angličanem ve fullu, kde se povedlo ukončit v 
prvním kole.

Další den se šel celej light, takže tři zápasy a 
někde mezitím semifinále fullcontacu, kde sem 
měl Maďara, zápas těžkej, ale povedlo se mi ho 
poslat do počítání a vyhrál sem. Po zápase sem 
viděl na pravé oko tak na polovinu jeho 
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normáního zorného pole... vyhrál 
sem i všechy ty lighty... vždycky mi 
zpětně přijde, že tyhle dny jsou 
taková halucinace jak se toho 
hodně stane a hlava je trochu v 
jinym režimu než normálně... 
vyhrál sem titul mistra světa v 
lightcontactu... oslavil to dezertem 
po večeři, ale největší výzva mě 
čekala... finále fullu s Lukášem 
Wolfem, kamarádem z Brna.

Lukáš byl v té době už dost 
ostřílenej borec, takže bylo jasný, 
že to nebude lehký... pamatuju si 
jak sem ten den ráno šel do haly, 
pořád pořádně neviděl na pravý 
oko a podíval se na nebe... jako 
kdybych viděl jak mě někdo 
sleduje... trochu jako tenkrát v 
Africe, když sem se viděl zvenku... 
ale tentokrát to bylo zvláštně 
příjemný... že bych zahlíd 
"boha"?:) Ne, na tohle nejsem, ale 
zvláštní pocit...

Finále byla děsná válka... zaspal 
sem nějakej úder... a šel na prdel... 
slyšel sem počítání někdy od čísla 
4... ale zved sem se a naskočil... 
válka až do konce... čekáme na 
verdikt... je jasný, že to bude 
těsný... a vyhrávám 2:1 na body!

Ohoooo.... what a feeling! Co dál? 
Na podzim pojedu na MS 
organizace WAKO, což je naprostej 
top amatérského kickboxu, kde 
nikdo neřeší, jestli ste profesionál 
nebo ne... jako hodně vysokej 
level! 

Všechno je to takovej kruh, teda v 
lepší případě spirála... na něčem 
makáte... dejme tomu, že se to 
povede... a ste na začátku, protože 
je před váma další výzva. Díky 
tomu, co máte za sebou o něco 
větší výzva, než předtím... co bylo 
to bylo... teď jste zase na začátku. 
O něco zkušenější a silnější, ale 
zase na začátku. Tohle je potřeba si 
přiznat. Nidky to nebude lehký a 
vždycky to bude stát energii a úsilí.

Pokud jdete po spirále nahoru, 
čekají vás větší a těžší výzvy...  A 
když po ní půjdete dolu a dáte si 
menší cíle? Je jenom otázkou času, 
než v rámci té "větší pohody" 
menších cílů zlenivíte a zhoršíte 
se...  a bude to zase těžký... tohle 
platí ve všech oblastech našeho 
bytí... je jedno jestli jde o přípravu 
na další zápas, nebo novou zakázku 
pro vaši společnost.

Citát od Mika Mahlera z knížky 
"Live life aggresivly" - Buď se 
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zlepšujete, nebo zhoršujete. 
Neexistuje nic jako stagnace...
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Když prochážíš peklem, prostě jdi dál... (Winston 
Churchill)

Prohry k zápasení patřej a já sem ten poslední, 
kdo by s tím měl problém... jasně, vždycky to 
naštve a zamrzí... ale je to součástí hry. Jenže 
tedle rok...možná rok a půl... se toho nakupilo 
fakt dost...

Nejen, že sem prohrával víc, než sem byl zvyklej, 
ale taky třikrát prohál K.O.

Poprvé na MČR ve fullcontactu, kdy sem se zkácel 
po zadním háku soupeře, kterej mě trefil přes 
dvojitej kryt... měl fakt děsný dělo... bylo to 
někde hned v prvním kole... 

Podruhý to přišlo na světovém poháru WAKO v 
Rakousku, kterej se konal někdy v dubnu a 
zápasu předcházeli nějaký zmatky jestli mám 
nastoupit, nebo ne... zápas začal dobře... ale 
nechal sem se trochu natlačit do toho, abych do 
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něj šlápnul od svého rohu a sežral 
zadní plavák... tohle bylo fakt 
nepříjemný KO... 

Si takhle sedím u tašky s věcma... 
na rukou bandáže... a říkám si, že 
je asi něco špatně... koukám 
kolem... vidím repre teplákovky... 
takže nějakej reprezentační 
výjezd... jo... ME i MS bývá na 
podzim... pak nějakej záblesk co 
bylo ve škole... a uvědomil sem si, 
že fakt nevim, co je za měsíc, natož 
za den ani kde vlastně sem... v tom 
někdo přišel a ptá se jestli sem 
ok... tak mi trochu pomoh se chytit 
časový osy a pomalu sem si začal 
vzpomínat... pak mi pustili video ze 
zápasu... fakt sedla... sice sem se 
tam nějak zvedl a odešel po 
svejch... ale mám tam nějakou 
mezeru v paměti no...

Poslední z mojí série KO bylo na MS 
WAKO ve fullcontactu, které se 
konalo v Itálii... v prvním zápase 

sem porazil Kanaďana a další mě 
čekal Američan... zkusil sem jedno 
kombo a dost sedlo... podcenil sem 
soupeře a hodil to samý hned 
znovu... on to zakontroval a já se 
válel... koukám na trenéra do rohu 
a říkám "Jojo, já vim, to byla zas ta 
samá věc..." a během toho se 
pokouším vstát, ale nestih sem to a 
rozhodčí mě odpočítal...

Všechny moje KO byly v prvním 
kole... většinou v první polovině 
prvního kola... prostě sem moc 
chtěl... 

Po týhle sérii relativních neúspěchů 
sem začal slýchat, že je to možná 
už dost... že už sem přece něco 
vyhrál, tak proč v tom pokračovat, 
když to vlastně úplně nejde... že 
bych měl myslet na svoje zdraví... 
atd... 

Můžete bejt mentálně silný a 
rozhodlý, ale tohle vás od blízkejch 
lidí prostě nahlodá... ten moment, 
kdy bude dobrý skončit přijde... to 
je jasný... ale ještě ne!

Neúspěchy po cestě znamenaj, že 
dete správncm směrem ve smyslu 
větších výzev...
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Lanďák (Honza Landa) je první u koho sem začal 
trénovat K1/thaibox... v té době sme u nás v 
klubu neměli nikoho, kdo by to měl nějak zmáklý 
a tak sem začal jezdit na jeho soutřední a 
podobně... je děsnej pes na fyzickou přípravu... 
což je dobře, ale kouše to! Taky je to jeden z lidí, 
kterej nemá bůhví jaké vzdělání, ale obrovskej 
přehled o spoustě věcí a rád o nich 
diskutuje...nejlíp u bílého vína... tím narážím na 
tu kapitolu o škole... :)

Honza mě toho fakt hodně naučil a stál mi v rohu 
při důležitejch zápasech - takže jedno veřejné 
díky, které mu patří!

Začátky práce s kolenama a klinčem byly 
vydatný... stejně jako pokaždý, když sem se 
pustil do něčeho novýho... když sem získal černý 
pás v karate, přišel kickbox a byl sem bitej... 
když sem začal vyhrávat v lightcontactu, pustil 
sem se do fullcontactu (a mám na památku 
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trochu poladěnej nos:)... a když to 
šlo dobře a byli nějaký tituly skočil 
sem právě do K1. V každé té fázi, 
kdy mi to jakoby šlo, sem se moh 
zastavit a dělat to co mi už de a 
sbírat úspěchy a bejt vysmátej... 
ale nene... chceme o kus dál... 

No takže sem se v rámci klinčování 
pořád válel... ale bavilo mě to... 
začal sem potkávat fakt kvalitní lidi 
na těch soustředěních... a pak 
přišel nápad, že s Honzou a pár 
lidma pojedem trénovat do 
Thajska.

Yess, kolébka thaiboxu! Jenže pár 
dní před odletem bylo MČR právě v 
K1... takže další z pološílenejch 
nápadů, že to odzápasím, nezraním 
se a pár dní poté poletíme... a zase 
to vyšlo... 

Měl jsem tři zápasy, finále na 
galavečeru, kde sem natuspoval na 
Fabulu... a vyhrál celý turnaj! Další 

milník cesty a klika že sem se 
nazranil...

Vejlet sme naplánovali na měsíc a 
když sme řešili kam jet, volba 
padla na Legacy Gym v Ubonu... 
hluboko ve vnitrozemí, žádné moře, 
ale taky žádní turisté... a na závěr 
na Pattayu do Fairtexu!

Bylo to super. Legacy Gym patří Ole 
Laursenovi, zápasník K1 max se 
spoustou titulů v thaiboxu... kterej 
je sprpávnej blázen!  Když se mu 
podíváte do očí, vidíte tu lehkou 
šílenost, která se v něm skrejvá... 
tréninky byly ultra náročný, asi 
nejtěžší, co sem v Thajsku i během 
dalších návštěv zažil... ale dost mě 
to nakoplo! Potkal sem tady lidi, 
který žijou sportem...myslím tak, 
že se prostě rozhodli, že to je to co 
chtěj dělat...tak odjeli do Thajska a 
žijou tam... to je trochu jiný 
odhodlání, než se sotva dvakrát v 
týdnu dokopat do gymu...:D

Další věc je ta, že sou ty lidi děsně 
fajn... na nic si nehrajou... to je 
vůbec super na bojovejch sportech, 
že se prostě nedá předstírat, že ste 
víc, než doopravdy ste... sparring... 
a zápas ještě víc, to jasně ukáže... 
ale protože si tím všichni prošli, že 
dostávali na tlamu, není to špatně! 
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...hezké nové rukavice z vás 
lepšího zápasníka neudělaj... 
kdežto boty louis vuitton vám v 
baru můžou dost přidat a naopak 
sešlapané conversky dost ubrat na 
šarmu... popřípaě obráceně... podle 
vkusu:D

Když sem psal o té bolesti, někdy 
během prvního týdne sem si nakop 
holeň a za celou dobu se to 
nesrovnalo... jen sem si prostě 
vybral to vzít jako fakt a makat 
dál...

Cestu sme zakončili na Pattaye, což 
je děsný místo plný barů a štětek, 
ale taky je tam Fairtex, kde trénuje 
Yodsenklai, jeden z nejlepších 
thaiboxerů na světě... a povedlo se, 
že jeden den tam měl placeného 

boxerského sparringa v rámci jeho 
přípravy na zápas... když s ním 
skončil, zeptali se jestli si s ním 
taky nepinknu... to byla fakt velká 
pocta a zážitek!
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Mám rád komixy. Nejsem žádnej odborník a moc 
do té klutury nevidím, ale prostě spojení textu, 
obrázků a vůbec toho stylu se mi prostě líbí... 
většinou sou tam jasné charaktery... ať už 
vzhledem, tak i vlastnostma.

Vždyky, když s někým sparruju poprvé, říkám, že 
navzájem poznáváme svoje komixové 
charaktery... jak už sem psal, ve sparringu a 
ještě víc v zápase, nemůžete předstírat, že ste 
víc, nebo něco jiného než doopravdy ste. Je to 
lidská podstata oholená na kost... možná se vám 
nelíbí co to o vás říká... ale díky tomu víte na 
čem pracovat a kterým směrem se posunout...

První na co narazíte je to, jak váš parťák/soupeř 
začne... někteří do tho hned skočej, aby si jako 
udělali jméno, jiní sou opatrní aby něco 
neriskovali, jiní prostě pomalu stupňujou kam až 
to půjde... 
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Potom v průběhu dojde na to, že se 
jeden z vás fakt dobře trefí... a 
reakce je buď že ten druhej kejvne 
jakože dobrý... nebo nechce dát nic 
znát... nebo se stáhne do 
defenzívy, nebo do vás hned skočí 
zpátky... no a během pár minut 
máte poměrně komplexní 
představu o komixovém charakteru 
člověka... komixovém, takovém 
jaký doopravdy je, ne o tom jakej 
hraje navenek... 

Je taky vtipný občas vidět ten 
nepoměr mezi fyzickým vzhledem, 
kterej umí bejt pekelně děsivej... 
kožená vestička... plešatá hlava... 
tetování orla co nese lebku... která 
hoří...  a v ní je had... co mává 
konfederační vlajkou:) a vedle toho 

se borec podělá po jedný dobrý 
ráně...

Tohle ale funguje i na druhou 
stranu... zkuste bejt upřímný sami 
k sobě a popsat si tenhle váš 
komixový charakter... takový ste... 
teď... to se může změnit... 
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A máme tu další ze seznamu pološílenejch 
nápadů...

Telefon a na druhém konci Petr Ottich... 
promotér... hale měl bych pro tebe nabídku, 
zranil se mi Lukáš Wolf (s ním sem zápasil finále 
MS ISKA 2008 ve fullu) a napad si mě ty jako 
záskok... jedná se o zápas v pyramidě na Souboji 
Titánů v Plzni... a půjdeš první zápas s Filipem 
Sýkorou.

Filip Sýkora byl v té době jeden z nejlepších 
zápasníků v ČR... takovej ten badboy... každou 
chvíli se donesli nějaký zvěsti o tom co kde 
vyved, kde se popral apod... ale jako zápasník byl 
fakt dobrej, o tom žádná! Takže krom toho že 
sem byl outsider, protože sem měl jeden, nebo 
dva profi zápasy v té době, tak se zápasilo -86kg 
a já měl tak 83kg ...:D
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Jasně Petře, zavolám ti... o pár 
hodin později... jo, deme do toho!

Do zápasů zbývalo asi měsíc, tak 
sem s Honzou Landou najel na 
brutální přípravu... fakt sem dost 
chcípal... poprvé sem zažil, že se o 
mém zápasu psali články... a běžela 
nějaká diskuze na FB... Filipův 
trenér mi napsal, že úspěchem pro 
mě bude pokud to vůbec celé 
odzápasím... no a aby těch 
debilních nápadů nebylo málo, 
týden před tím zápasem sem šel 
narychlo zápas v grapplingu s 
klukem od Honzy Landy, protože 
mu vypadl soupeř na MMA... bylo 
to -86kg a ve druhém kole sem 
úplně nevím jak vyhrál na 
armbar...:)

Souboj Titánů je fakt velká akce... 
přijeli sme na místo... nervozita 
samo sebou slušná... ale taky přišel 
za mnou do šatny Petr Macháček, 

asi nejznámější trenér thaiboxu v 
ČR a říká "kde je ten Fair Play 
Fighter, se s ním chci seznámit..." 
tak to bylo takový úsměvný...

Zatejpovat, zahřát a deme ne to... 
přijelo mě podpořit fakt hodně lidí z 
Kladna a seděli hend za fanklubem 
Filipa... jednomu kamarádovi se 
podařilo (taky nechápu jak:) 
pokecat hořčití z hot dogu dekolt 
slečny pod ním, která byla 
přítelkyně jednoho z Filipa skalních 
fanoušků.... ale trocha diplomacie 
to urovnala.

První kolo začalo dobře, hodně 
pohybu a fungovalo to... ale někdy 
v druhé polovině roundkick na 
žebra a šel sem na všechny čtyři... 
rozhodčí Jirka Apletauer mě 
počítal... klasicky proběhlo 
halvou... když to teď zabalíš, tak 
budou všichni vědět proč a bude to 
v pohodě... nebudeš muset nic 
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vysvětlovat a budeš mít hotovo... 
poplácaj ti po ramenou že si do 
toho vůbec šel... a následně že ne 
a zvedáme se!

Vrátil sem se slušně... druhý kolo 
nebylo špatný... ale ve třetím mě 
doběhl můj hodně pohyblivej styl, 
kterj je náročnj a došla fyzička... v 
závěru kola sem nafasoval 
solidně... ale Filip už byl taky 
odpálenej, tak sem to vydržel do 
konce...

Vyhlášení, Filip vyhrál zaslouženě...  
předstírat že sem v pohodě po 
cestě do šatny... totální vyčerpání, 
můj první zápas na 3x3min, před 
hromadou lidí a s fakt těžkym 
soupeřem... ale dal sem to... Filip 
měl plné ruce práce... a já dokázal 
sobě i ostatním, že se uplně 
neposeru...

Po zápase sem zjistil, že palec na 
noze nebyl od prvního kola 
naraženej, ale docela nepříjemně 

tříštivě zlomenej... ale bolest je 
jenom názor ne? Hlavně adrenalin 
dělá divy... když bylo po všem 
dostal sem od kamaráda Honzy 
Sojky rukavice Golden Glory... díky!

Druhej den ráno sem měl pocit že 
se na mě vyřádlio "pár zfetovanejch 
negrů s kleštěma a let lampou"...  
(z filmu Pulp Fiction, kterej vám 
fakt nevěřim, že ste neviděli!) ... 
ale to k tomu patří... aspoň to chvíli 
připomíná, co ste zažili... po čase 
se to zařadí mezi ostatní zážitky 
někde v mlze minulosti...
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Bojovejm sportum vděčím fakt za hodně... stály a 
stojej mě spoustu času, energie a odhodlání... ale 
královsky se to vrací... i kdyby jenom na tom, že 
sem v kondici fyzicky a psychicky (na hlavu je 
sport prostě dobrej!)... ale ono se to vrací 
mnohem víc...

V roce 2007, když sem byl ještě na vejšce nás 
(mě a Petra "Kůču" Kučeru, se kterým máme klub 
v našem městě) oslovili dva kamarádi, co dělali 
kaskadéry, že maj dělat nějaké vystoupení v 
televizi a že by potřebovali někoho, kdo dělá 
přerážecí techniky... a tím to všechno začalo... 
udělali sme co umíme... Petr mi na hlavě rozbil 
cihly a já o něj zlomil násadu na koště... a 
agentura Filmka si nás hodila do registru...

O pár měsíců později telefon, že do ČR jsou dva 
velké filmy naráz a že potřebují nové lidi na práci 
kaskadérů... to zní jako splněnej sen... kterej 
kluk nechtěl někdy dělat kaskadéra? Jenže já byl 

50

Film a 
kaskadéřin
a

21



na škole... dost sem váhal, ale 
nakonec a naštěstí sem se rozhod, 
že do toho pudu i za cenu toho že 
budu opakoval ročník.... 

Jednalo se o film Babylon A.D. s 
Vinem Dieselem v hlavní roli... byl 
sem z toho děsně vyjukanej... 
prostě velkej svět filmu... jednalo 
se hlavně o bojové scény se 
zbraněmi i bez nich... takže pro nás 
docela dobrý, protože sem byli 
zvyklý dělat ukázky všude 
možně....

Napřed sme měsíc trénovali v 
tělocvičně a pak se měsíc 
natáčelo... všechny natáčecí dny 
byly v noci... totál překopanej 
režim... práce zajímavá, pořád něco 
nového! 

Jednou z věcí, která musela nastat 
bylo "zapadnutí" mezi mazáky, kteří 
už tuhle práci dělali a byli mnohem 
zkušenější... a dávali nám to dost 
sežrat... jendou mi řekli o kafe... 
prostě jen tak... tak říkám jasně... 
du pro něj... ale taky si 

říkám...počkej proč jako? Nemám 
problém odtahat žíněnky, nebo 
odcházet jako poslední, protože 
sem novej... ale tohle?... prostě ten 
uťáplej kluk někde ve mě pořád 
byl... když sem jim ho přines tak 
říkám "Tady je, a příště je to na 
Vás!" ... chvíli ticho... a pak se 
usmáli...

Za těch pár let, co tu práci dělám 
sem potkal spoustu slavnjch a 
známejch lidí... Tom Cruise, Tom 
Hardy, Vin Diesel...je to vtipný je 
pak vidět v civilu, kdy sou to 
normální lidi jako já nebo vy.... 

Práce je to zajímavá, zábavná, 
slušně zaplacená... ale taky má svý 
úskalí... riskujete svoje zdraví a i 
když všichni dělaj maximum pro to, 
aby se nic nestalo, tak se to občas 
povede... občas máme nástup v 
nesmyslný časy jako ve 2 ráno na 
druhym konci republiky... občas sou 
fakt debilní kostýmy, který tu práci 
dost ztížej... ale taky je tam 
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parádní banda bláznů... protě to 
nejsou úplně normální lidi co dělaj 
tuhle práci... většinou bývalý 
vrcholový sportovci... mám v hlavě 
jednu vzpomínku na natáčení filnu 
Jindřich IV. ... na plac se jezdilo 
ráno náklaďákem V3S po děsný 
cestě... ale tak sem tam tak 
seděl... sice věděl že mi utíká 
milion věcí ve škole, ale že se 
cejtim živej... jenom sem si tam 
tak seděl a koukal ven z korby jak 
ubíhá krajina...

Závěrem sem za tu práci fakt rád. 
Jendak mě baví a druhak mi peníze 
co vydělám umožňují cestovat... a 
to je top!
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SKS Arena, můj domácí klub, kterej sme založili v 
roce 2003 s Petrem (Kůčou), Tomášem a mým 
tátou. Posledních 11let je to to okolo čeho se točí 
celej muj život...

Jendak je to práce, kterou si vydělávám na žití, 
vedu veřejné i soukromé tréniky, ale taky je to 
prostě srdcová záležitost... 

Aktivně zápasním posledních cca 10 let, takže 
vím kolik úsilí to stojí a jak je to super, když se 
něco povede, takže připravovat kluky a občas i 
holky na zápasy je prostě paráda... je to o tom, 
že dělam s lidma, který chtěj a vědí proč to 
dělaj...

Jeden z nich se mě jendou zeptal "Trenére, co 
ode mě očekáváš?"

Tak říkám "krom toho, že budeš chodit včas na 
tréninky jen to, že budeš očekávat něco sám od 
sebe"...
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Možná je to málo, možná by to 
chtělo desatero přikázání s 
nádechem nějakého 
spiritualismu...lebku na mikinu... a 
nějakej tajnej pozdrav... ale možná 
ne...

Za mě radši vychovám několik 
dobrých lidí a zápasníků, než 
armádu lidí v kapucích co se 
schovávaj za "nečím větším"... 
bojové sporty by měli sloužit k 
osobnímu rozvoji každého 
jednotlivce... a každěj sme trochu 
jinej... máme jinej cíl a životní 
příběh... navíc s lidma co maj na 
věci vlastní názor je těžší, ale taky 
zajímavější pracovat, protože 
jenom neposlouchaj, přemýšlej, 
srovnávaj a rozhodujou... a to je 
dobře... výsledkem by měly být - a 
jsou - kluci, chlapy, holky a ženský, 
který jsou sebevědomý a 
schopný... jsou na tréniku a v 
životě sami za sebe - a to jsou lidi, 
které chci v týmu... tým 

individualit... je to pak hezky pestrý 
a barevný... jako život:)

Náš klub funguje 11 let a za tu 
dobu sme vychovali a připravili 
mraky zápasníků, kteří vyhráli 
tituly mistrů ČR, Evropy i světa... 
když se podívám zpátky, je to kus 
slušný práce...

Není to vždycky jednoduchý... stojí 
to mraky času a určitě mi to 
nevydělá na vilu s bazénem, ale je 
to o sposutě zážitků, který se pořád 
dějou...
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Na tuhle kapitolu sem se obzvlášť těšil, protože 
jich je čím dál víc, nebo jich možná jenom víc 
potkávám... 

Senseiové a šamani je pro mě souhrnnej název 
pro všechny, který maj pocit, že sežrali všechnu 
moudrost světa... a protože to není pravda (což si 
některý z nich uvědomujou a některý ani to ne:) 
schovávaj to za různé záhady, vyšší cíle, symboly 
a co já vím co ještě...

Je jedno, jestli se bavíme o chlapikovi co má 
milion danů (černých pásů) v různých sportech... 
což už samo o sobě je divné... pro získání 
mistrovství v jakékoli činnosti je prý potřeba 
10.000 hodin... a když to vynásobíte počtem 
jejich černých pásů, muselo by jim být přibližně 
160let plus mínus.... nebo o borci, co vede klub 
nějakého bojového sportu (box, kickbox, mma...) 
ve vašem městě a vy ne a ne najít záznamy o 
jeho hvězdné zápasové kariéře... proč? protože 
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se pravděpodobně odehrála někde 
na Ukrajině... ve sklepeních tamní 
věznice... a zabil minimálně pět 
lidí.... je mi jasný, že každej ste 
někoho takovýho potkal:)

Určitě netvrdím, že dobrý ternér 
musel být dobrý zápasník, ale 
pravděpodobně se kolem daného 
sportu pohyboval hezkou řádku let, 
takže by o něm nějaká zmínka být 
měla... 

No a tyhle lidi mívaj děsnej patent 
na rozum. Je to dáno tím, že maj 
strach z toho že nemaj odpovědi... 
to já taky ne, ale o tom to je, pořád 
se učit a posouvat... no a tak to 
schovávaj za všemožný symboly a 
odkazy na historii a divný písma a 
co já vim... 

Je to takový varovnání před 
těmahle lidma, který vám můžou 
dost pokřivit pohled na bojový 
sporty a to je dost škoda, protože 
kromě toho že sou to povětšinou 
skvěle komplexní sporty, co se týče 
těla, tak musíte posilovat i svou 
mysl... v zápase, když něco 
podělát, tak vám soupeř nesebere 
míč, nebo nepřijdete o podání, ale 
ukopne vám hlavu... a na tohle 
musíte mít tu hlavu porovnanou... 
někdo se musí uklidnit, někdo se 

musí naučit se nakopnout... ale 
každej s tím musí pracovat... a sme 
zase u toho, že tělo a hlavu nejde 
oddělit a v bojovejch sportech 
dostáváte úžasně okamžitou a 
vydatnou zpětnou vazbu.

56



Tohle ME jako takový nemělo extra raketovou 
úroveň. Málo lidí v kategoriích a obě finále, jak 
fullcontact, tak K1 sem šel proti Čechům. Finále 
K1 bylo s Pavlem Hennrichem a stálo za to... o 
tom hned v zápětí...

To co udělalo turnaj zajímavý a dost náročný bylo 
něco úplně jiného...

Po vážení sem šli načerpat nějaké palivo s 
Honzou Landou... italská restaurace ve Vídni... 
proč ne... dal sem si těstoviny s Lososem a byly 
super... teda teď sem si to myslel...

V podstatě celou noc sem strávil na záchodě a 
vyzvracel sem i to co tam nebylo, skoro nespal a 
druhý den, kdy se šli první zápasy sem byl cca o 
2kg lehčí než den předem vyhublej při vážení... 

Měl sem jen jeden zápaps ve fullcontactu se 
superošklivym ukrajincem a ten se poved, druhej 
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se Španělem v K1 a taky dobrý... 
ale utavenej sem byl nehorázně.

Další noc, aby toho nebylo málo, to 
něco co ve mě nevím jak zůstalo 
došlo na duhejkonec trávicího 
traktu a já noc strávil opět na 
záchodě, tentokrát s luxusním 
průjmem... takže druhej den zase o 
kilo lehčí... a přede mnou dva 
finálové zápasy.

Fullcontact sem vyhrál docela s 
přehledem a pak následovalo finále 
K1 s Pavlem, který, ač to byl dobrej 
zápas, neklaplo... o tom za chvíli.

    

Byla to dobrá zkouška a přiznám 
se, že sem hodně přemejšlel, jestli 
to nezabalim... ale pak sem si řek 
že zkusim jeden zápas a uvidíme... 
pak druhej...a už to jelo...většinou 
si klademe limity dřív, než opravdu 
nastanou... táta říká "nestahuj 
kalhoty před brodem":)
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Pavel Hennrich je jeden z dobrejch kamarádů a 
velkejch rivalů v jedný osobě. Je reprezentant ČR 
a skvělej zápasník a se svejam 193cm nebo kolik 
má je fakt nepříjemnej soupeř...

Zápasili sme spolu dvakrát. Poprvé na ME WKF v 
roce 2011. Potkali sme se ve finále K1 - 81kg. 
Oběma bylo jasný, že to bude boj... a bylo to 
přesně podle očekávání... vyrovnanej zápas... já 
ve třetím kole povolil na hák, ale i když sem 
věděl, že má fakt dlouhý ruce, nestačilo to a byl 
sem počítanej... dal sem se do kupy, ale na výhru 
to nebylo, takže první z našich duelů vyhrává 
Pavel... v tom zápase, jak sem se snažil 
překonávat tu děsnou vzdálenost co sem si od něj 
musel držet, kvůli jeho výšce jsem při jednom 
jabu (přímej úder přední rukou) moc vytočil 
přední nohu a koupil na ní lowkick (kop na 
stehno) a trochu prasklo v koleni... to se mi už 
stalo, ale tohle bolelo víc a dýl, než pár dní...
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Asi týden po návratu z ME se 
konalo MČR v K1, kde sem oba 
startovali a ani jednomu se to 
nepovedlo... já vyhrál první zápas a 
pak odstoupil, protože to koleno to 
fakt nedávalo... měl sem místo něj 
takovou sympatickou kouli velikosti 
voleyballovýho míče... kdyby bylo o 
trochu větší, říkal bych mu 
Wilsone:) Pavel prohrál myslím ve 
druhém zápase... bylo to prostě 
moc krátce po sobě...

V koleni sem měl prdlej meniskus a 
táhlo se to přes půl roku... na hlavu 
nic moc... napřed sem chvíli chodil 
"na činku" ale to mě dlouho 
nebavilo... všichni ty divný lidi v 
tílkách s nápisama "get BIG fast" 
mi uplně neseděj... běhat nešlo... 
tak sem dost aspoň boxoval.

První turnaj, kterej mě čekal, když 
se to dalo do kupy byl Czech Open, 
mezinárodní turnaj, kde sme oba 
opět startovali ve stejně disciplíně a 

kategorii... oba si probojovali cestu 
do finále... já sem byl po té "pauze" 
v prvních zápasech možná až moc 
opatrnej... ale do finále s Pavlem se 
mi povedlo naladit hlavu dobře...

Zápas byla zase válka od začátku 
až do konce, ale cítil sem lehkou 
převahu a dobrej přehled... 
speciálně na tento zápas sem se 
fakt hodně připravoval technicky i 
takticky s Lojzou Škeříkem o 
kterém budu psát za chvíli...

Tak jako tak to bylo až do konce 
napínavý... a při vyhlášení mi zvedli 
ruku... povedlo se...a upřímně 
doufám že s Pavlem už zápasit 
nebudu:DDD
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Lojza je reprezentační trenér českého týmu a jak 
sme se vídali na výjezdech a reprezentačních 
soustředěních, chtěl sem s ním trénovat víc. 
Začal vést nějaké tréninky v Praze, tak sem se 
dohodli a začal sem k němu pravidelně jezdit... 

Dává velký důraz na boxerskou přípravu a pohyb, 
takže pro můj styl dobrej model, plus to že mě 
znal už delší dobu z výjezdů, znamenalo velkej 
posun v mym zápasení... právě s ním sem se 
připravoval na druhý zápas s Pavlem Hennrichem, 
o kterém jsem psal předtím a také na Adama 
Kocourka o kterém budu psát vzápětí.

Na Lojzovi oceňuju kromě toho, že se pořád 
poohlíží po něčem novém jak sám sebe jako 
trenéra a tím pádem i nás jako zápasníky zlepšit, 
hlavně to, že nemá jeden "model" taktiky a 
techniky, kterej by aplikoval na všechny, ale je 
schopnej vzít to co už máte a poladit to tak, aby 
to fungovalo... taky mi pomoh, i když o tom 
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možná neví, se v hlavě "přepnout" 
ze sportovce na zápasníka.

Lojzu sem měl ve svém rohu 
vlastně na všech reprezentačních 
výjezdech i při několika profi 
zápasech a tady velé díky, které mu 
patří za práci, kterou se mnou 
odvedl a myslím, že ještě odvede!

Očima Lojzy Škeříka - 
reprezentační trenér ČSFu

„Je toho hodně co se dá říci o 
Honzovi a vše v kladném směru. Z 
lidské stránky by se těžko hledal 
člověk, který je větší pohodář a 
sympaťák, vlastně si ani 
nevzpomenu jestli jsem Honzu ty 
roky viděl někdy nas…ného 
(naštvaného). Prostě Frajer co má 
za všech okolností nadhled a svůj 
osobitý image. Značka Fair Play 
fighter je toho důkazem a přesně 
vystihuje jeho osobnost. 

V ringu vyniká technickou 
vyspělostí a intelektem. Spolu jsme 
jsme začli blíže spolupracovat v 
době kdy se Honzovi příliš nedařilo 
a byl mnohými odepisován, že už 
má svá nejlepší závodní léta za 
sebou. Spoustě lidem přišel moc 
hodný na to, aby dokázal čelit těm 

největším žralokům v ringu. Pevně 
věřím, že jsem pomohl dát jeho 
technice taktický směr a do ruky 
mu vložil odjištěný granáty. Za 
dobu bližší spolupráce si 
nepamatuji, že by se ocitl na 
podlaze ringu a nikoho 
neslýchávám říkat, ten už má 
nejlepší za sebou, ba naopak, 
možná to trvalo ale Honza vyzrál ve 
válečníka, v čistokrevného 
válečníka co je v ringu doma, a 
přesto všechno je to pořád ten 
samý fair play fighter. Nesčetně 
zápasů jsme spolu prožili, a né 
všechny jsme vyhráli, ale rozhodně 
jsme si je užili. Nesmírně si ho 
vážím jako člověka, zápasníka co 
se nikdy nevymlouvá, na nikoho 
neshazuje vinu za neúspěch, bere 
věci jako jsou, kolik z nás to umí? 
Doufám, že ještě spolu posadíme 
pár zápasníků na labutě (kolotoč), 
aby si mohli zatahat za knypl. :-)))“
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Tohle je taková druhá "dvojsérie zápasů", která 
stojí za zmínku. Po výhře nad Pavlem Hennrichem 
na Czech Openu mě čekal druhý velký 
mezinárodní turnaj MČR K-1 rules v Praze.

Zápasů už sem za sebou měl v té době hodně, 
takže před turnajem klasická rutina... vážení, 
registrace, druhý den ráno do haly, koučovat lidi z 
našeho klubu a připravit se na své zápasy... 
nalosováno bylo tak, že s Adamem se potkáme až 
ve finále, pokud se tam oba prokoušeme. Nebylo 
to úplně lehký ani pro jednoho, protože tenhle 
turnaj je opravdu kavlitní, ale povedlo se...

Finále probíhalo formou galy až následující den a 
přijelo se podívat dost známejch... speaker to 
podal jako souboj zkušeností, což sem byl já a 
dravého mládí, což byl Adam... 
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Začalo to tím, že mi pustili špatnou 
nástupovku... né kecám... nejsem 
pověrčivej a tohle mě nerozhodí...

Začal zápas, oba sme něco trefili, 
ale Adam mě předbíhal a v klinči 
dobře časoval strhy a já se musel 
pořád zvedat... to je jednak děsně 
únavný a druhak to na psychice 
nepřidá...

Nějak sem to dotáh do konce a 
jasně prohrál na body... fakt sem 
se cejtil blbě... pár známejch mi 
mezi řádky připomnělo, že jako už 
to možná stačilo a měl bych to 
pověsit na hřebík... jo to určitě... 

Druhej den sem si oholil hlavu a 
začal trochu přemejšlet, proč to 
bylo takhle apod... asi čtrnáct dní 
potom sme letěli na ME WAKO ve 
fullcontactu, kde sem, stejně jako 
minulé dva roky vyfasoval do 
prvního zápasu finalistu... a 
prohrál... další hřebík do rakve... co 
to jeee? V hlavě mraky výmluv a 

omluv a já nevím čeho proč a jak... 
určitě to znáte... vždycky si je 
najdeme, když o to de... byl to boj, 
ale nějak se mi ten hřebík povedlo 
vytlouct... 

Přišla nabídka na odvetu s Adamem 
na akci Night Of Warriors v jeho 
městě... profi zápas 3x3min... 
kterou sem odkejval...

Na tenhle zápas sem se připravoval 
asi ještě víc než na Pavla. Spousta 
dřiny a rovnání hlavy po těch 
prohrách co byly... už to tu párkrát 
bylo, že se nedařilo... ale čim vejš 
zápasím, tím víc je to vidět a tím 
víc lidí to komentuje... snažím se to 
moc neposlouchat, ale...

Night Of Warriors je parádní velká 
akce s velkolepejma nástupama a 
dobrejma jménama na startovce... 
cejtil sem se super... příprava byla 
kvalitní, v rohu Lojza... a já poprvé 
na zápas elastáky... proč? Prostě 
aby to bylo trochu jiný... nehci bejt 
stejnej jako všichni ostatní... po 
tom zápase se mě pár lidí ptalo, 
jako jestli to má nějakej význam, 
třeba jestli to zlepšuje krevní oběh 
nebo tak... tak sem jich pár nakrmil 
někajema nesmyslama... ať je 
trochu sranda:)
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No ale teď k zápasu... Adam je 
skvělej boxer, tak sem mu chtěl 
rozkopat nohy a dost se to dařilo... 
zápas na koukání myslím úplně 
luxusním oba sme do toho dali 
hodně. Ve druhém kole sem ho 
trefil kolenem na střed a smrdělo to 
počítáním, ale poradil si s tím... 
odjeli sme celá tři kola.

Vyhlášení... a zvedli ruku Adamovi. 
Zklamání? Je to divný, ale vlastně 
ne... já sem tam předved super 
zápas, podle mě i mého rohu sem 
vyhrál... a že to rozhodli takhle, 
možná proto, že byl domácí, možná 
proto, že... nevim... to je jedno... 

prostě pro mě vnitřně byla tohle 
výhra.  Hlavně výhra nad sebou.
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Turnaje WAKO (world association of kickboxing 
organizations) jsou absolutní top amatérského 
kickboxu. To slovo amatérského znamená to, že 
se zápasí v chráničích na 3x2min a že za zápasy 
nejsou peníze (v nekterých státech jsou medaile 
finančně ohodnocené, ale ve většině států, stejně 
jako u nás ne) a to je tak všechno...

Startovat mohou a startují i zkušený profesionální 
zápasníci prostě proto, že tyto turnaje mají 
ohromnou prestiž, navíc narozdíl od profi zápasů, 
nevíte, kdo bude vaším soupeřem a taky víte, že 
pokud chcete medaili, bude těch soupeřů víc, 
každý s unikátním stylem, ve váze mívám 20-25 
lidí a vážení je každý den turnaje, což je taky 
velký rozdíl proti profi akcím, kde se zvážíte den 
před zápasem a čeká vás jeden zápas se 
soupeřem na kterého ste se připravili...
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Těchto turnajů se účastním od roku 
2009... kdy sme tam všichni vylítali 
v prvních zápasech, pár kluků i 
knockoutem... 

Na svůj první WAKO zápas ve 
fullcontactu sem vyfasoval Rusa, 
takže hezky pěkně "do plnejch"... 
Rusové sou pravidelně 
nejúspěšnější reprezentace na 
turnaji... a taky to tak vypadalo... 
lítal sem jak hadr na koštěti, ale byl 
sem v celém turnaji jediný, kdo s 
ním vydržel celý zápas... následné 
zápasy vyhrál KO a ve finále 
prohrál s Ukrajincem, který mu 
zlomil nos...

Rok 2010 byl docela fajn, dokázal 
sem postoupit o jeden zápas... ve 
fullcontactu přes Kanaďana, abych 
pak prohrál KO s Američanem a v 
lowkicku sem porazil Srba a 
následně prohrál v těsném fightu s 
Francouzem... jasně prohra s 
francouzem je děsná potupa... ale 
byl to Francouzskej černoch, tak to 
neni tak hrozný:)

Roky 2011, 12 a 13 sem měl trochu 
pech, protože sem na každém 
turnaji vyfasoval na první zápas 
buď finalistu, nebo vítěze daného 
turnaje... to je přes dva roky 
vejletů přes půl světa, abych odjel 
jeden zápas, do kterýho dám 
všechno... ale na tyhle kluky to 
nestačilo... 

V roce 2013, kdy se mi v druhé 
polovině roku dost zadařilo se 
povedlo i MS WAKO ve fullcontactu, 
kdy sem porazil Ira, potom Brita a 
pak o jeden bod prohrál s 
Kazachem... skončil sem tedy jeden 
zápas pod medailovou pozicí... ale 
dost mě to zvedlo psychicky, jakože 
ještě nepatřím do starého železa...
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Když sem byl v Thajsku podruhé ještě s Alanem a 
Honzou od nás z gymu, tak celej náš vejlet končil 
mým zápasem v zemi zaslíbené...

V Thajsku se zápasí pořád... je to součást jejich 
kultury a při příležitosti jakékoli oslavy, nebo 
festivalu se prostě zápasí... 

Nebyl to žádnej velkej zápas na nabitém 
stadionu... ale správnej old-school village fight! 

Trenéři mě lámali do zápasu hned co sme přijeli... 
vlastně hend asi třetí den se v gymu stavěl 
nějakej "promotér" že mu vypadli lidi na akci na 
zítra... tak prej jestli to dam... byl sem hooodně 
nalomenej, ale díky faktu, že najížděl trénink a 
měl sem křeče úplně všude, sem to naštěstí 
neodkejval... ale na závěr to byla tutovka!

Prej je to kousek... pojedem pickupem na 
korbě... bylo to asi 40min... takže rozlámaný už z 
cesty... ale kluci dávali pivsony po cestě, tak jak 
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sme dorazili byla super nálada... 
akce někde na poli za plechovou 
ohradou... 

Prej s tímhle klukem budeš zápait... 
ok.... ba ne počkej pojď sem... 
přišel borec, zmáčknul mi biceps... 
potom tomu klukovi... pak mě 
potěžkal (jo přesně tak, vzal kolem 
paseu a nadzved... kontrola 
váhy:)... a pak mi soupeře 
vyměnili...

Ring už měl svoje nejlepší léta za 
sebou... na podlaze nějakej hadr 
nacucanej vodou (aspoň to 
neklouzalo:), nad ringem čtyři 
žárovky jenom v objímce jako 
osvětlení... a rukavice co mi dali na 
ruku bejvali 8OZ... ale teď, s tím co 
měli za sebou už tak 6OZ 
maximálně.

V thajsku se zápasí všechno na 
5x3min a je takovým zvykem, že 
první kolo se soupeři "oťukaj" a od 
druhýho se šlape... tak sem to 

očekával... ale všechno jinak... kluk 
se rozeběh a nakouřil mi lowkick, 
kterýmu sem nestačil povolit... 
jau... to bolí! A znova... ruce měl 
rozevlátý ale ty lowkicky seděli jak 
prdel na hrnec... někdy v polovině 
kola sem si říkal, že tohle 5 kol 
prostě nevydržim... a šup, trefil 
sem teep (přímej kop) na hlavu a 
soupeř se zamotal... tak sem ho 
chtěl střelit rukama, ale pověsil se 
na mě, tak zadní koleno... a bylo 
po všem... 

Zvedli mi ruku... šel sem poděkovat 
soupeři... a předstíral, že sem v 
pohodě po cestě z ringu... ale ta 
nakopaná noha bolela jak čert!! 

Když sem slez, tak mě starý thajci 
s pivem a párkama plácali po 
ramenou jakože paráda... pro ně je 
to prostě zábava, bez zášti...

Tak a deme slavit! Koupil sem piva 
trenérům, chvíli sme pozevlovali... 
dostal sem svoji gáži 1500 bathu 
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(asi 800kč), naskákali na korbu 
pickupu a vyrazili zpátky... to byl 
jeden z těch momentů, kdy máte 
pocit že žijete na 100%... po 
dobrym fightu s kámošema na 
korbě pickupu uprostřed cizí země s 
flaškou Changa (podle mě nejlepší 
thajské pivo:)

Zastavili sme v nejakém 
pseudobaru/bordelu po cestě, kde 
měl Kong, náš lapař známé... utratil 
sem vydělané peníze za levnou 
thajskou whisky se sodou a bylo...

Vždycky po zápase vstávám brzo... 
asi dojíždí adrenalin a vždycky něco 
bolí... dobelhal sem se do kavárny, 
která byla před gymem a koukal na 
jezero... jako fakt povedený se 
všim všudy!
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Pavel Hakim Majer je jeden z mála Čechů, který 
zasáhl do bojů K1 v době její největší slávy a 
pochází ze stejného města jako já. Pořádá 
dvakrát do roka galavečer nazvaný Noc 
Válečníků... i když je vlastně konkurencí našeho 
klubu, musí se mu nechat, že galavečer má 
připravený parádně... no a jeden z nich byl 
postaven jako Čechy vs. Francie.

Dostal sem od něj nabídku tam zápasit... poprvé 
před domácím publikem.... navíc hlavní zápas 
večera... jasně, že sem to vzal...

Soupeř byl francouzskej černoch René Dione... a 
krom toho, že byl vysokej měl stráááášně dlohý 
ruce... takový ty, že když stojí, tak se podrbe na 
koleni:D

Byl to taky druhej profi fight, kde sem zápasil v 
elasťákách, tentokrát navíc v hodně výrazný 
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zelený barvě s třema barevnejma 
pruhama na boku. 

Někdy před tímto zápasem sem 
navázal spolupráci s mým 
sponzorem www.pitbull-shop.cz, 
kteří mi mimo standartní kolekci 
značky nabídli vyrobit zápasové 
oblečení podle mojí představy.... 
když sem to po telefonu poprvé 
řešil s Petrem, dovozcem značky do 
ČR, tak mi v žertu říká... "ty kluci 
sou bejvalí zápasnící, takže je jim 
jasný, že ty hadry prostě musej 
bejt to pravý... když budeš chtít 
zelený, tak budou zelený"

No a já se toho chytil... a navíc 
místo trenek elasťáky... ať se o tom 
trochu mluví...! Jako zápasníci 
potřebujeme, aby o nás lidi věděli, 
aby si nás pamatovali, aby nás 
chtěli vidět znovu... a tohle mi 
přišlo jako dobrej nápad, jak tomu 
pomoct!

Teď ale k zápasu... tím, že to byl 
hlavní zápas, měl sem předtím 
spoustu času... zápasil ještě jeden 
mladej talentovanej kluk od nás, 
který vyhrál v krásném zápase... 
pak sem se připravil já a šli sme na 
to...

Nastupoval sem na Shipping up to 
Boston od Dropkick Murphys... 
okolo světelná show, plameny a 
hala narvaná lidma, který mě 
znaj... spousta z nich i osobně... 
atmosféra neskutečná!

Zápas to byl tvrdej a René vydržel 
neskutečný věci. Po třech kolech 
sem jasně vyhrál na body... a 
dostal do ruky mikrofon... vtipný po 
zápase ze sebe krom sýpaní dostat 
i nějaký slova... tak jako tak super 
zážitek tenhle zápas!
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Už jsem to nakous v minulé kapitole... rok 2013, 
přesněji jeho druhá polovina se mi zápasově dost 
povedla. Jakoby to všechno nějak uzrálo, jak 
technická příprava, tak i nastavení hlavy do 
zápasu.

První velkej turnaj bylo MS WAKO K1 rules v 
Brazílii. Jednak to je prostě epickej vejlet a 
druhak byl turnaj super zorganizovanej. 

Soupeř do prvního zápasu byl Srb. Od začátku 
brutální tempo, ale soupeř měl bodově lehce 
navrch, až bylo jasný, že body nedoženu a 
musíme ho zkusit "cvaknout" (pokusit se o KO)... 
tak sem to připravoval a zkoušel, až sem si přišel 
pro hák a byl sem počítanej, ale oklepal sem se 
rychle a drželi sme tempo až do konce... prohrál 
sem na body... a hádejte co... Srb to celý 
vyhrál... nicméně zápas luxus!
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Během toho turnaje, když sme 
nezápasili sme hodně řešili úpravu 
váhy apod... spousta novejch 
informací, který sem zanedlouho 
zužitkoval.

Po turnaji sme se přesunuli do Rio 
De Janeira... zkoukli ježíše... já 
potrénoval BJJ v místě odkud 
pochází... trochu zapařili...

V Brazílii sme po skončení turnaje 
strávili ještě týden a je jasný že 
jídelníček ani trénink nebyl úplně 
ideální, ale týden po návratu nás 
všechny čekalo MČR K1 v Praze.

Po návratu sem měl nějakejch 
83kg... takže tak akorát si to na 
pohodu shodit na mojí obvyklou 
zápasovou váhu 81kg... ale jak 
sem naskočil do dobrýho jídelníčku 
a trénoval, tak sem v pátek ráno 
měl 79,5kg a dostal další další 
pološílenej nápad, že to hecnu a 
navážím 75kg... poprvý v životě.

Ráno sem měl ještě soukromky, tak 
sem se na ně navlík a sundal asi 
kilo... potom přišli horký vany... to 
je fakt nechutná záležitost a hlavně 
už si teplou koupel asi nikdy v 
životě neužiju:D... spadli nějaký 
další kila... zajel sem na angličtinu, 
kde mi bylo řečeno že vypadam jak 

zombie... jenže ještě chybělo asi 
kilo a půl... tak potom sauna, kde 
už byl sem mnou Jelen, kdybych 
sebou švihnul... a vezl mě pak na 
vážení... chybělo ještě 0,3kg... tak 
sem se navlík, vzal kulicha, přes 
sebe spacák, v autě topení na 30 
stupňů a jeli sme... na váze 75kg... 
a nikdo kolem tomu nechtěl věřit... 

Druhej den v plný síle a deme na 
to. První zápas dobrý, ale rozkop 
sem si maíček na pravý noze a 
začal cejtit koleno...

Druhej byl hodně vydatnej proti 
polákovi. Na začátku zápasu hlásí 
jeho trenér, se kterým sem zápasil 
rok předtím, že to je nějaká chyba, 
že zápasím 81kg... tak sem si to 
vysvětlili, odjeli to a vyhrál sem... 
sedla mi jedna technika, kterou 
sem s Lojzou hodně dřel... a měl 
sem z toho takovou radost až sem 
sežral hned něco zpátky:D

Ve finále, které bylo formou 
galavečera sem měl slováka Patrika 
Totha, kterej je megazkušenej 
fighter a velkej tvrďák... dost mě 
bolela ta noha... ale to už tu 
párkrát bylo...

Hned na začátku zápasu sem trefil 
pár věcí a "cejtil", že dneska by to 
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šlo... v polovině kola se mi poved 
fakt velikej tlak... soupeř 
nahulnej... a po jedný zadní šel do 
počítání... srovnal se... ale znova 
velkej tlak... a bylo to už už na 
další počítání, ale přišel gong. Zbylá 

dvě kola sem pohlídal a vyhrál! 
Titul mistra ČR K1 a amatérský 
pás...

Když šel zápas v televizi a probíhal 
ten největší tlak, komentátor říká 
"na takovou chuť po krvni nejsme u 
Homolky zvyklý"... plus spousta 
dalších lidí to komentovala, jako co 
to bylo, že ten technickej zápasník 
Homolka rozjel takovou válku... 
prostě to sedlo... není to jenom o 
tom se pro to rozhodnout, musí 

vám to umožnit soupeř... máte 
různé scěnáře a postupy na různé 
chování soupeře... a tady to prostě 
sedlo... ! Vím, že to mám v sobě... 
chvíli sem to musel dolovat, to zas 
jo... ale je to tam... jen proč to 

dělat, když to nefunguje... a tady 
to fungovalo...

Mám na boku japonské tetování 
Jestřába, které má symbolizovat 
staré japonské přísloví "Moudrý 
jestřáb skrývá svůj talent".

Tento rok jsem šel ještě na MS 
WAKO v disciplíně fullcontact do 
Turecka a šel titulový zápas o profi 
mistra Evropy K1. O tom je 
následující kapitola... 
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S tím, jak sem začal víc ladit váhu před fightama 
mi začalo bejt všechno velký a potřeboval sem 
nějakej pořádnej pásek do kalhot!

Nabídka na titulový zápas (o pás) přišla od 
našeho svazu někdy na konci prázdnin s tím, že 
zápas bude v prosinci v rámci Noci Mistrů. (akce 
kde se oceňují nejúspěšnější sportovci bojových 
sportů za uplynulý rok). Ten zápas byla trochu 
odměna za moji reprezentační "kariéru" protože 
sem asi služebně nejstarší reproš... :D

Titulovej zápas znamená 5x3min, což sem nikdy 
nezápasil... šel sem dva zápasy vypsané na 5 kol, 
ale jeden skončil v prvním a druhý ve třetím kole, 
takže něco nového...

Na přípravu bylo hodně času a docela se 
povedla... během toho půlroku sem měl dost 
zápasů, včetně třech na MS WAKO ve fullcontactu 
týden před titulovým zápasem... to byl zase 
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jeden z pološílenejch nápadů... 
před tahkle důležitým zápasem jet 
zápasit na top turnaj WAKO... ale 
povedlo se to a byl to můj nejlepší 
turnaj WAKO, který sem 
odzápasil... medaile z toho nebyla, 
ale dvě výhry a jedna těsná prohra.

Na Noci Mistrů sem zápasil já a 
kamarádka Alena Holá... známe se 
dlouhatánsko... a je to děsněj 
válečník! Navíc kdo zná mě, zná i jí 
a obráceně, takže fanouškovská 
základna byla ultramegaluxusní!

Vážení proběhlo v pohodě... druhej 
den na místě s velkym předstihem 
kvůli generálce celé akce (naštěstí 
nechtěli, abysme si to střihli i při 
generálce:)... zase takovej ten den, 
co je jako halucinace... i když sem 
před fightama dost v klidu, hlava je 
v jinym módu...

Připravit, zatejpovat, rozlapovat... 
přinesli rukavice od sponzora... 
takhle velký 10 OZ ruakvice sem 

dlouho neviděl... na profi fight nic 
moc no... ale musíme hrát s 
karatama, který máme...

Nastupoval sem na "Shipping up to 
Boston" od Dropkick Murphys... 
atmosféra super... fanoušků a 
kamarádů plnej sál... soupeř byl 
Martin Panis z Idanyi Gymu, 
kterého znám z WAKO turnajů... 
aaaaa deme na to... 

Klepneme rukavicema... a už se to 
děje... hned ze startu sem trefil 
soupeřovo koleno a víceméně si 
vyřadil zadní nohu ze hry na celý 
zápas... taktiku sem držel slušně... 
a ve třetím kole sem soupeře poslal 
do počítání... ve čtvrtém kole sem 
si najednou uvědomil že třeba 30s 
sem byl někde jinde... jakobych 
běžel na autopilota a teď se zase 
připojil já osobně... ale autopilot 
byl asi dobrej... uff... deme do 
pátého kola... Martin zkouší zvýšit 
tlak, ale pohlídal sem to... do rohu 
sem šel s dobrym pocitem... 
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Vyhlášení... a je to doma.... sem 
profi mistr Evropy! 

Whooozaaa... velká paráda... a díky 
všem trenérům i sparringům, který 
se mnou makali na přípravě... je to 
individuální sport ale bez dobrejch 
lidí kolem to nejde!

Tak mám pásek do kalhot... kterej 
je fakt velkej... a těžkej... až občas 
přepadávám... na zem... a to je to 
co mě už delší dobu láká... ponořit 
se trochu hlouběji do MMA a odjet 
nějaký zápas...
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Trochu kontroverze na začátek... spokojenost je 
začátek konce. Proč? Protože, když nastane 
spokojenost, v tom slymslu, jak ji většinou 
chápeme - dosažení něčeho, někoho... opadne 
naše úsilí a nasazení... a půjde to z kopce...  

Spokojenost je super a pořád o ni musíme 
usilovat... je to moment v čase, ne trvalý stav... 
je to stejné jako s tou rovnováhou, to také není 
to stálý stav... je to něco na čem musíme pořád 
pracovat... nejvýstižnější mi přijdou misky vah... 
na jedné straně něco přidáte, nebo uberete a 
máme tu změnu...

Nechci tím vůbec říct, že je spokojenost špatná... 
naopak... jen je potřeba si uvědomit, že to není 
na pořád... jakože není žádná cílová čára... od 
kdy to bude všechno super... už sem o tom někde 
psal... naše cíle by měli být milníky cesty, ne její 
konec...
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Zažil jsem spoustu zápasníků, kteří 
si řekli, že už to stačilo... to je v 
pohodě, to nás čeká všechny... ale 
hodně z nich si nedalo žádný jiný 
cíl, nebo výzvu potom... měli pocit, 
že budou už celý život žít ze své 
minulosti... dá se to... ale od této 
chvíle budete pořád upadat jak  
fyzicky tak mentálně... pak je tu ta 
druhá skupina, která se ponořila do 
něčeho jiného... trenérská práce, 
jiný sport, který není tolik limitován 
věkem, umění... je to na každém... 
ale díky tomu mají před sebou zase 
výzvy a nespoléhají na to, že 
spokojenost bude trvat až do 
soudného dne:) 
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FPF - Fair Play Fighter je moje značka... a snažím 
se to stavět tak, aby to byla značka všech, co to 
tak viděj... značka pro styl zápasení, pro moji 
trenérskou práci a nově i pro oblečení...

Všechno to začalo někdy v roce 2009, kdy sem 
udělal první osobní web. Teda první web, kterej 
makal sem měl někdy v 15ti a jemnoval se 
50ccm Streetfighters... a byl to vlastně klub 
kluků s motorkama do 50ccm, což byla v té době 
legislativní norma toho, co ste mohli v 15ti řídit... 
když sem s tím končil, měl jsem přes 200 členů... 
psal sem články... kluci mi posílali články... bylo 
to docela fajn....

No a když sem vymejšlel ten novej web na svoji 
propagaci jednak jako zápasníka a druhak jako 
trenéra dal sem s tátou kafe... chvíli sme 
povídali, přemejšleli... 
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Jak sem psal táta přečet víc knížek, 
než si dovedu představit že koniáš 
spálil...a mezi nima i něco o brand 
marketingu. Tak dal nějaký tipy... a 
vypad nám z toho Fair Play Fighter.

Udělal sem web a první sérii triček 
s motivem Fair Play Fightera ve 
stylu PC hry Streetfighter a pustil je 
do prodeje... trika se dali koupit za 
normální cenu, aby se začali nosit a 
lidi se ptali o co de... nebo za 
"supporter" cenu, kerá byla vyšší a 
tou ste mě podpořili v mém 
trénování a byli ste uvedeni jako 
"mikrosponzor" na mém webu... 

Docela se to rozeběhlo... čas šel 
dál... já odjel nějaké větší zápasy, 
lidi to začali nosit... a bylo to vidět 
čím dál víc... v roce 2012 jsem 
obdržel cenu Fair Play od ČSFu 
(Český svaz fullcontactu a ostatních 
bojových umění) a Č.U.B.U (česká 
unie bojových umění) za akci 
"Darujte krev s mistrem světa jinde 
než v ringu" - šlo o společné 
darování kve s partou lidí od nás z 
gymu...

V té době už sem pravidelně 
pořádal Fair Play Campy - 
víkendové soustředění pro lidi, co 
to myslej s tím sportem vážně... 

...pak přišel nápad začít pomalu s 
tím oblečením... aby to mělo trochu 
styl... to je totiž to halvní... jak říká 
kamarád "nejde o to co umíš, ale 
jak u toho vypadáš":) a udělal jsem 
rashguardy FPF.... s podtitulkem 
"hadry s názorem"... na zádech je 
nápis, kterej je halvní myšlenkou 
toho být fair paly fighterem "Win 
with humility, lose with honor" 
(vyhrávat s pokorou, prohrávat se 
ctí). 

Rashguard má jeden šedivej a má 
jeden červenej levej rukáv... kterej 
je víceúčelovej... můžete do něj 
utřít krev z nosu a soupeř nic 
nepozná... a pokud se dostanete do 
potyčky s býkem (to sem může stát 
každýmu...:) nalákate ho na levej 
rukáv a pravačkou ho střelíte... 
pokd ste levák... tak ste 
namydlený....:D

Komunita kolem značky se pomalu 
rozrůstá... rashguardy sou vidět na 
fotkách z celý ČR... další příšli MMA 
trenky, který mi pomohla 
navrhnout Kristína Pochmanová, se 
kterou děláme projekt 4kolo.cz. 

Nápadů co dál mám dost... tak se 
těšte...!!
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Projekt 4kolo.cz si rozhodně zaslouží zmínku. Je 
to skoro dva roky co sem se potkal s Kristínou 
Pochmanovou z SPS (speciální pečovatelská 
služba), která se v mém rodném městě stará o 
těžce pohybově postižené lidi...

Začalo to nenápadně emailem s tím, jestli bysme 
se mohli potkat, že hledají někoho na spolupráci 
na různých projektech, protože jsou jen částěčně 
financováni státem.

Jasně, že jsem byl pro... jsou to lidé, kteří fakt 
potřebujou pomoc a tím, že se věnuju bojovejm 
sportum a kaskadéřině jsem tomuhle stavu dost 
na blízku... prostě nidky nevíte, kdy na tom 
budete tak, jako oni... ale určitě je nelitujte, jsou 
to silný lidi s neuvěřitelnym smyslem pro humor... 
kterej bejvá někdy fakt černočernej!

Slovo dalo slovo a měli sme na stole první 
projekt... kalendář na rok 2013, kterej ukáže 
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fightery a vozíčkáře společně v 
ringu... všichni svádíme každý den 
svůj vlastní boj...

Natočili sme i virální video, bitku 
vozíčkářů  zápasníků v restauraci, 
které má cca 7000 shlédnutí...

Celé se to dost povedlo, podpořili 
nás média, sehnali se nějací 
sponzoři... a kalendář byl na světě! 
Vydělalo se asi 80.000kč na 
podporu SPS a celá medializace a 
ukázka toho, že se snaží peníze 
vydělat, ne jenom o ně škemrat, 
přitáhla další sponzory... měl sem z 
toho fakt dobrej pocit!

Rok 2013 za náma... a sme zase na 
začátku... další projekt? Jasně... už 

víme, že spolu dokážeme docela 
slušně spolupracovat... tak to 
posuneme zase o kus dál...

Na letošek sme se pustili do 
komixu, kterej bude kombinací 
fotografií s kresbama a má fakt 
slušnej sci-fi příběh (a když se nad 
ním zamyslíte měli byste najít 
paralelu s našimi životy...:)

Jednak je fajn pracovat s těma 
lidma... a druhak... když si pořád 
budete jenom stěžovat, jak je 
kolem nás všechno špatně... tak 
tím ničemu nepomůžete a nic 
nezměníte... každej může pomoct 
světu a lidem kolem sebe...!
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Po několika tréninkových návštěvách Thajska sme 
s klukama dali hlavy dohromady a naplánovali 
vejlet na Filipíny, kde má druhý kemp Ole 
Laursen, u kterého sme byli v Thajsku. Kemp je 
na ostrově Boracay, místo s jedněma z nejhezčích 
pláží na světě.

Kemp je zaměřenej hlavně na klasickej box, 
kterej je na Filipínách na vysoký úrovni... 
předpokládám, že jestli čtete tohle tak Many 
Pacquiao je vám víc, než známej... a také na BJJ 
a MMA.

Byli sme tam na měsíc v 10 lidech... místo je jak 
z katalogu cestovních kanceláří, širokánské pláže, 
spousta sluníčka, modré moře... fakt idylka, ale 
to sem zjistili až pozdějš... když sme se po 40 
hodinové cestě doplahočili na místo... vorvaný 
neskutečně... tři lety, autobus, loď, taxik a na 
závěr rozbitá cesta do kopce k gymu... která 
klukům, co si na cestu vzali kufry jasně ukázala, 
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že to nebyl nejlepší nápad 
(comon... je to fakt teplý cestovat s 
kufrem:)... sme byli na místě... ale 
nějak úleva nepřišla... jednak to 
celý působilo jako děsný doupě, 
kde v 10 dopoledne všichni spěj a 
druhak neměli úplně pořešený, kde 
nás vlastně ubytujou...

Bydlení v bambusový chýši s 
matrací na zemi... sprchy tři ale 
teplá voda jen v jedný... žádnej 
krám poblíž... no měli sme toho 
fakt plný brejle a všichni na pokraji 
nějakýho výbuchu, ale nikdo neřek 
ani slovo... došli sme na pláž a 
konečně se nám na tvářích objevili 
úsměvy... hned odpoledne sme 
začali trénovat...

Kamaráda známej bydlí na 
vedlejším ostrově a vzal nás na 
vejlet na jeden malej rybářskej 
ostrůvek... neuvěřitelný místo a 
super fotky tam odtud... 

V polovině pobytu pořádali přímo v 
gymu akci Boracay Beatdown, 
taková punková gala... navezli tam 
aparát, světla, pivo... děsná 
stylovka...

Původně jsem tam měl zápasit já a 
Alan... ale během prvního týdne 
oba zápasy padli... pár dní před 
akcí přišel Ole, jestli bych nedal K1 
zápas s místním vyhzovačem, že by 
tam potřeboval ještě nějaký 
zápasy... tak sem řek, že jo... 
stejnak sem tam chtěl původně 
zápasit... ale ještě větší borec byl 
Alan, kterej odkejval zápas v den 
akce ráno v polovině dopoledního 
tréninku... protože někdo přivez 
zápasníka navíc a neměl soupeře... 
asijskej styl prostě... ono se to 
nakonec ňák dycky udělá....

Alan šel hned první zápas a fakt 
schopnýho strikera si pohlídal, 
dostal na zem a uškrtil! V tom 
klukovi něco je, i když na první 
pohled byste to netipli... navíc i 
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díky téhle akci odlétá na půl roku 
do thajského Legacy Gymu, kde 
bude jako sponsored fighter!

Někdy v polovině sem šel zápas 
já... kluk rozjel děsivý kopy, otočky, 
spinning backfisty... byl fakt 
dynamickej jako kráva... 
nebezpečnej... ale nějak sem to 
pohlídal a vyhrál RSC v prvním 
kole... je to vždycky zajímavý 
zápasit někde takhle úplně mimo... 
rozhodčí v kšiltoce s GoPro 
kamerou na hlavě.... rukavice, 
který měly ty nejlepší.... a myslím 
že už i ty nejhorší léta za sebou... 
prostě "rumble in the jungle"... ale 

bylo to super a potom párty v 
Gymu... styl!

Druhých 14 dní sme odmakali 
solidně... zranění se nám víceméně 
vyhly... a čekala nás brutální cesta 
zpátky do ČR... ufff... další super 
zážitky za páskem...
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Limity a omezení... když tu sou, tak nás štvou... 
ale když nejsou proválíme celý den u televize a 
cejtíme se na nic...je to nekonečnej boj... a 
pravda je ta, že většina z nás funguje nejlíp pod 
nějakým tlakem... ale de o to, ho využít... ne se z 
něj hroutit... stress je naprosto přirozená věc a je 
v důsledku pozitivní... dostane z nás maximum...

Četl sem nějkou studii, že stress jako takovej 
neni škodlivej, jak si spousta lidí myslí... škodlivý 
je to, co v jeho důsledku děláme... nespíme, 
přejídáme se, kouříme... každej něco... když se 
to naučíme přijmout jako fakt a ne jako extrémní 
situaci a odpustíme si tyhle "dorovnávky" může 
nám to dost pomoct... takže de o to, se v tu chvíli 
zastavit... reálně si říct co je pořeba udělat a pak 
to krok za krokem udělat... nic víc, nic míň... 
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Prostě přijde... to je jasný... podívejte se na naší 
společnost... na lidi, které občas potkáte na 
ulici... tohle nemůže a ani si nezaslouží trvat na 
vždycky...

Sme chycený v pasti našeho systému... 
nekonečného zlepšování, zvětšování, 
zmenšování... jíme strašně moc jídla, často 
nekvalitního ale máme z toho pocit luxusu... sme 
z toho nemocný... aby mohli farmaceutický firmy 
vydělávat na lécích... plýtváme čím se dá... a 
díky bohatému systému v západním světě žijou a 
existujou i fakt divný lidi, který by v normálním 
přírodním systému řízeném přirozeným výběrem 
nemohli přežít...

Z mého pohledu... prostě kždej by se měl bejt 
schopnej postarat o sebe a své blízké... a když 
vidim kluka s fotbalovym oučesem, naušnicí a 
prstenem... a špičatejma botama... co de z 
pedikůry... rovnou na trvalou... dobře nechal sem 
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se trochu unést ale chápete o čem 
mluvim ne??...tak to je prostě 
špatně... jako sorry... ale protože 
naším hlavním a asi jediným 
úkolem z pohledu přírody je se 
rozmnožovat, tak i tyhle divný lidi 
si najdou protějšky, který ocení ten 
oučes atd... proboha proč??

Jako je to každýho volba... co je to 
za ženskou, která chce vedle sebe 
další skoro holku? Postará se o ní 
tenhle týpek? ...a to platí i 
naopak... k čemu bude "barbína" až 
to přijde?...postará se o jídlo?...

Ne... ale jim to nevadí... protože si 
myslíme, že žijeme v bezpečném 
systému, kde se nám nemůže nic 
stát... a velkej bratr stát se o nás 
postará... ale to je velkej omyl... 
jenom se podívejte v kolika zemích 
došlo k převratu, nebo válečný 
intervenci apod. za dobu vašeho 
života? A byly to občas i fakt blízký 
země... vzpomeňte na Kosovo... to 
je, co by kamenem dohodil od 

nás... a děli se tam děsný věci... 
navíc v rámci dnešního globálního 
světa je to mnohem snazší... 
protože armády už nemusí chodit 
pěšky.... 

Média a společnost do nás pořád 
talčí, jak jsou důležitý jistoty... stát 
by měl nejraději všechny 
zaměstantné ve velkých podnicích, 
protože se to snadno kontroluje a 
reguluje a vy máte jistý příjem... 
garantovaný státem... který má 
fiktivní dluh u něčeho čemu se říká 
světová banka...

Nejlíp všechny s hypotékou a s 
nějakou nasazenou léčbou... 
abysme byli zavázaný pravidelně 
platit a nemohli si dovolit žádnou 
změnu... a velká část populace v 
tom systému více, či méně 
dobrovolně prostě funguje... ale 
zapomínáme na jistotu, že se o 
sebe postaráme, když tohle 
všechno padne... nastane nějaká 
brutální "ekonomická krize"... kdy 
nám řeknou, že ty papírky, 
kterejma platíme, už nemaj 
takovou hodnotu... a co pak? K 
čemu nám bude, že sme si platili 
důchodové pojištění a stavební 
spoření... vydělávali... a díky tomu 
se z nás stali trosky se zánětem 
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zápěstí od psaní na počítači a s 
curovkou kvůli špatnému jídlu? Jak 
teď ulovíme něco k jídlu, nebo 
postavíme přístřešek? Jak utečeme, 
nebo se postavíme nebezpečí, které 
nastane?

Neměli bysme usilovat právě o 
tuhle jistotu?
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Tohle je hláška z banneru, kterej měl na svých 
zápasech japonskej top fighter Genki Sudo... byly 
na něm vlajky všech států a tento nápis.... "WE 
ARE ALL ONE"... považuju za nutný to zmínit!

Je to další super věc na bojovecjch sportech... je 
jedno odkud ste... jestli ste černý, bílý, modrý... 
Evropan, Amík, Thajec... nebo i Francouz... v 
ringu nebo kleci ste si rovný... v tomhle maj 
všichni co v tom sportu něco dokázali jasno... 
narazíte na bezmozky, který to maj hozený 
jinak... ale to sou většinou nuly co nic moc 
nedokázali...

V klubu nám trénoval jeden Bulhar, když přišel 
poprvé, zeptal se jestli by moh trénovat a jestli 
nevadí, že je Bulhar... a byl to nejslušnější člověk, 
jakého sme tam kdy měli. Makal, chodil na čas, 
platil vždycky včas i kdykž byl trochu na štíru s 
penězi... o původu to prostě neni!
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Během mýho zápasení a trénovaní 
sem navštívil už slušnou řádku 
zemí... a nidky se mi nestalo, že by 
mě někde nebrali, protože sem z 
"východní Evropy"... prostě ne... 
taky nikoho nesoudím podle 
původu... jasně určitý národy mívaj 
určitý typický vlastnosti... ale to 
nemá nic společnýho s tím jaký 
doopravdy sou!

Buďte otevřený vůči lidem z jinejch 
zemí... můžete se toho hodně 
dozvědět a zažít!
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Strach tě v horách udrží při životě... hláška z 
nějakýho filmu... která dost sedí! Ale teď je 
potřeba si říct, co je to ten strach. Je to obava z 
něčeho, co by se mohlo stát, ale nemusí...

Když se s ním naučíme alespoň trochu pracovat, 
je to v podstatě dobrej pomocník, kterej nás včas 
informuje... ale nesmí nás ovládnout... je potřeba 
se mu vystavovat, abysme se naučili s ním 
pracovat... 

Čím vís stresových situací zažijete, tím lépe byste 
se s nimi měli vypořádat... je to trénink jako 
každý jiný... není to dvakrát příjemný, ale 
funguje to a pomůže to nejen ve fightu... když 
víme, kolika "nebezpečnejma" situace sme prošli, 
dává nám to sílu zvládnout i další... takže 
neodsuzujte strach, neodsuzujte, že se někdo 
bojí... jen s tím pracujte...
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Když píšu tyhle řádky, jsem aktuálně právě v 
Thajsku... popáté v životě... a tentokrát na půl 
roku... takže je vám jasný, že to tu mám rád. 

Teď ale proč? Poprvé sem tu byl s rodiči... prostě 
exotická destinace... krásná země, fajn lidi... a 
taky sme se šli podívat na zápasy muay thai na 
tátovy narozky... v té době sem dělal karate... a 
přišlo mi to fakt tvrdý... neuměl sem si 
představit, že tam jendou budu takhle stát já... 

Další návštěva už byla právě s hlavním cílem 
trénovat muay thai v zemi jeho zrodu. Už sem 
nebyl malej kluk a vnímal to všechno trochu 
jinak... a líbilo se mi tu asi ještě víc... když 
pominu to, že je tu teplo... a sou skvělý 
podmínky pro trénink... tak lidi tu zápasníky dost 
berou. Není to jako u nás, kde když řeknete, že 
děláte něco takového... v lepším případě lidi 
alepsoň tuší o co jde... a myslí si že jste 
nasteriodovaný hovado co se mlátí pro potěšení... 
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v tom horším případě nemaj ani 
šajn a tak vás s největší 
pravděpodobností hodí do škatulky 
lidí, který maj v hlavě piliny... 

Ještě k těm lidem, který tvořej 
jakousi atmosféru celý země... 
hlavní náboženství je tady 
budhismus a od toho se to celý 
odvíjí... budhisti nemaj žádnou 
svatou válku, ani křížový výpravy... 
když nejste v Bangkoku je spousta 
lidí chudejch ve smyslu majetkju a 
v porovnání s našimi standarty... 
ale nikdo si z toho nic moc nedělá... 
když jdou po ulici, často se prostě 
jenom tak usmějou a pokejvnou 

hlavou... maj rádi zvířata... maj 
rádi svého krále... Thajsko je 
konstituční monarchie... obrázky 
krále najdete všude... když dete do 
kina, před každým filmem jde 
krátký spot na uctění jeho jména a 
všichni během něj stojí... mě se 
tohle prostě líbí...

Maji i svoje další specifika... dost 
věcí moc neřešej... když je s něčím 
problém, začnou tím že uklidí 
"domeček pro duchy", který je před 
každým domem... pak počkaj pár 
dní... několikrát zopakujou... a 
pokud je to pořád pálí jako 
problém, začnou to řešit...
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Při jednom pobyt v Thajsku sem s 
kamarádama pomáhali při stavbě 
kláštera... teda takhle to zní dost 
honosně... pomáhali sme rovnat 
terén... rozhazovali hromady 
hlíny... lopatama... kousek bokem 
byl zaparkovanej traktor s radlicí, 
kterej by to udělal za chvíli... ale 
nikdo ho neuměl řídit... tak se 
házelo lopatama...
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Focení je něco, čím vyvažuju zápasení. Staří 
samurajové prý vždycky kromě umění boje 
ovládali nějakou formu umění (ne že by moje 
focení bylo umění, ale makám na tom:). Dělali to 
proto, aby vyvážili tu tvrdost tréninku a soubojů, 
aby zůstali lidmi a byli v jakési rovnováze...

Co je rovnováha? Za mě to určitě není nějaký 
stály stav... je to něco, co je potřeba pořád 
ladit... balancovat... proto rovnováha...ying a 
yang... je to jedno... každá mince má dvě 
strany... a ta ručička vah se pořád hýbe tam a 
zpět...

Ale zpátky k tomu focení. Táta hodně fotil a pořád 
fotí, takže mě k tomu přivedl on... začal sem 
zkoušet... 

Je to stejně jako s jakýmkoli tréninkem... čím víc 
to děláte a zkoušíte, tím je to lepší... jen zase 
připomenu, že to neni o slepém vykonávání 
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činnosti, ale o snaze dělat to líp... 
zkoušet nové věci, nové úhly nové 
přístupy... jako ve sportovním 
tréninku...

Fotky mám rád, jsou to pro mě 
příběhy... zachycují daný okamžik 
tak, jak ho vnímám... není to věrné 
zobrazení reality... je to zachycení 
momentu, kterej zrovna vnímám... 
každý by to vyfotl trochu jinak... je 
to subjektivní pohled... 

Nejsem žádnej profík, fotím 
většinou na iPhone a nejradši na 
ulici... někdy si udělám čas a jdu 
prostě fotit, někdy zahlídnu 
zajímavej záběr a prostě to zkusím 

cvaknout... a někdy to prostě 
necham bejt a jenom se koukam...

Nutí mě to bejt tady a teď... což je 
dobře, protože občas moc 
přemejšlim o tom co bude... tohle 
mě hodí do reality:)

Chtěl bych začít kreslit... ale pořád 
se vymlouvam na nedostatek času 
a bla bla bla... tak třeba jednou... 
stejně jako to surfování, o kterém 
pořád mluvím...
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Jeden z velkejch koníčků... vlastně mi přijde 
divný tomu říkat koníček... radši bych tomu řikal 
styl života. Troufám si říct, že každej už navštívil 
"alespoň" jinou Evropskou zemi a spousta z nás i 
vzdálenější destinace... v ideálním případě jinak, 
než v rámci organizovaného zájezdu, protože na 
nich se nám snaží nabídnout standarty, které 
známe z "domova" jen s troškou místního 
"koření" v podobě animačních programů v 
místním stylu... ježis jak já to nesnášim... :D

Co je na tom podle mě tak super? Prostě to, že 
vidíte jinej svět... teda on je to ten samej... a o 
tom to právě je... všechno nemusí a není všude 
tak, jak sem zvyklý, jak si myslíme, nebo jak 
nám říkaj... a zážitek z první ruky je v tomhle 
prostě jedinečnej.

Má to jeden háček... čím víc toho uvidíte, tím 
budete víc přemýšlet... v různých souvislostech... 
uvidíte svět, jako jedno místo... ne tak, že 
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největší událost je opilá celebrita ve 
večerních zprávách, ne tak, že naše 
důchodová reforma je tou největší 
otázkou, kterou musíte nutně 
vyřešit, ne tak, že si musíte být jistí 
svojí politickou orientací než přijdou 
příští volby... ne tak, že za 
hranicema sou zlý trolové...a někde 
za mořem Amerika, která nás 
všechny spasí...

No a až to všechno uvidíte... si 
myslim... protože sem všechno 
zdaleka ještě neviděl... tak si 
uvědomíte, že svět je jenom 
jeden... někde se žije líp, někde 
hůř... a rozpětí toho jak se lidi 
můžou chovat je děsně široký... a 
máme to v sobě všichni... jak to 
dobrý, tak to špatný... ale to 
špatný je často prostě výsledek 
okolností, ve kterých se ti lidé 
pohybují... kdybysme tam byli my, 
byly bysme dost možná stejný...
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Mám rád příběhy... a kérky sou příběhy. Každej, 
kdo nějakou má si pamatuje jaký to bylo, když 
mu ji dělali, co se mu v tý době honilo v hlavě... s 
čím má daný motiv spojený... ale na druhé straně 
je to určitě i vzkaz ven - do světa, protože jsou 
vidět, některé míň, některé víc, ale jsou vidět a 
něco nima sdělujeme... ať už to, že nemáme 
problém s tím mít něco takového na kůži a že to 
nepůjde nikdy sundat, nebo prostě pomocí 
vlastního významu a stylu tetování... je to 
podobné jako s oblečením... tím taky něco o sobě 
říkáme... a to ať, že je nám jedno co máme na 
sobě, nebo naopak, že si na tom zakládáme... s 
tím rozdílem, že kérku prostě nepřevlíknete... a v 
tom je to kouzlo.

Další věc je ta, že tetování a válečníci prostě patří 
dohromady... najdete to v celé historii... od 
různých kmenů, přes samuraje až k dnešní 
armádě... paradoxně tohle bylo to jedniný, kvůli 

102

Kérky
44



čemu jsem váhal jestli se nechat 
tetovat... je to trochu stereoptyp... 
ale líbí se mi to, takže na to 
prdim...

No a pak de taky o to, že to bolí... 
a sou místa, kde to fakt kurva 
bolí... a to k tomu taky patří... 
prohlubuje to celej ten zážitek... :)

Než sem do toho šel, fakt dlouho 
sem o tom přemejšlel... to se mi 
občas stává, že přemejšlim 
dlouho... ale zase sem do toho pak 
skočil rovnejma nohama a nechal 
udělat jako první celej rukáv. Co se 
týče stylu, bylo "japonsko" u mě 
jasná volba. Samurajové a celá ta 
kultura mě pořád něčím fascinuje... 
asi bych v té době žít nechtěl, ale 
má to svoje kouzlo... naprostého 
odhodlání, oddanosti a dostání 
svým závazkům.

První tetování byl "koi kapr" a 
květy japonské třešně sakury. 
Legenda říká, že tito kapři plují 
proti produ řeky a snaží se vyskočit 
na vodopád. Pokud se jim to 
podaří, změní se v bájného draka, 
nejvyššího z tvorů... pokud se jim 
to nepodaří... zemřou během toho, 
co se o to pokouší... nikdy se 
neotočí se a neplavou zpátky... je 
to o odhodlání a vytrvalosti.

Květy sakury, které jsou nesmírně 
krásné, ale kvetou jen velmi krátce, 
prý samrajům připomínali 
pomíjivost života. Připomínali jim, 
že život je krásný, ale taky může 
být opravdu krátký, což v jejich 
době platilo dvojnásob...

Tetování mi dělal Tarlito, Bulhar co 
žije v Praze a má tam salon... 
jednak skvělá práce a druhak ten 
salón má prostě styl.... hraje 
bulharskej rap... choděj za  nim 
divný kámoši... a tak...

Druhej motiv co mám je jestřáb. 
Mám ho na boku a to byl fakt 
očistec... dělaný na dvakrát... 
jednou pět a podruhé sedm hodin... 
na to fakt nezapomenu:) Tatér Tik 
v thajském Ubonu je děsnej 
sympaťák... vždycky když na jehly 
nabral barvu tak mi řek "good 
luck"... když sme skončili a zkoušeli 
konverzovat lámanou angličtinou 
tak se ho ptám, jetli má nějaké 
tetování... a říká "ne ne, nemám 
rád bolest"... tak to mě trochu 
rozložil... první tatér, kterýho znám, 
co nemá ani čárku na sobě...

Jestřáb má symbolizovat japonské 
přísloví "moudrý jestřáb skrývá 
svůj talent". 

103



Ke konci mojí cesty na pár měsíců 
do Thajska sem přidal ještě další 
dvě... zase "japonsko"... zase sem 
dost hledal abych vybral dobrýho 
tatéra a narazil na "Moda". Thajec, 
co žil 15let v Portlandu v USA, kde 
se živil tetováním a nyní žil spolu se 
ženou zpět v Thajsku, aby 
vychovali dceru v jejich kultuře... 
hezkej příběh.

Chtěl jsem Fenixe, symbol který 
existuje v mnoha mytologiích... 
splánenej na popel, ale znovu 
povstane... jo ty symboly maj 
všechny něco společnýho... celý to 
trochu zapadlo nakonec do toho 
mýho "vejletu"... do Thajska sem 
odjížděl s tím, že je to možná 
poslední takováhle fightovací věc, 
do který se pustím... ale celý mě to 
nakoplo tolik, že určitě ne!

No a poslední, zatím nedokončený 
je Hanya maska na pravém prsu... 
maska připomínající temnou 
stránku osobnosti... se kterou sem 
se začal seznamovat...:)
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Chceme všechno hend, taková je dnešní doba. 
Chceme s někým mluvit? Stačí vzít mobil, kterej 
máme pořád u sebe a zavolat. Máme hlad? 
Zajdem do krámu a je to. Chceme se uvolnit? 
Zajdem na pár piv a je po problémech. A když 
chceme pocit, že sem na vrcholu světa, sou tu 
drogy...

Stejnej pocit cítíte po vyhraném zápase... ale to 
není hned... a dokonce to nemusí bejt nikdy... ale 
o to větší to má cenu... tohle uspokojení nastává 
až po ujití dlouhý cesty... během tý doby by to 
uspokojení měla přinášet vlastní příprava... 
dobrej trénink... dobrej sparring... apod... ale 
není to hned... bolí to... nechce se do toho... stojí 
to čas a peníze... ale když to klape... a víte, že je 
to vaší zásluhou a ne záslouhou drog nebo 
chlastu... to je to pravé uspokojení... na chvíli... 
než si vymyslíte něco dalšího:)
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Den zápasu je vždycky něco extra... teda pro 
většinu lidí... znám i takový, který to maj uplně 
na háku... prostě přídou, odzápasej a dou 
domu... ale pro většinu lidí je to silněj prožitek....

Ráno se vzbudíte... většinou dřív, než zazvoní 
budík a první na co myslíte je to, co vás čeká... 

Zkontrolujete jestli máte zbaleno... doporučuju 
den předem... a taky dvoje chrániče na zuby, 
protože to jediný si nepůjčíte... teda technicky 
vzato můžete... ale... neni špatný mít nějkou 
hudbu sebou pro trochu klidu od ruchu v hale...

Je jasný, že vám bude spousta lidí říkat co a 
jak... budou říkat, jak držej palce... ale na to teď 
není prostor... jedinej koho máte poslouchat je 
trenér... a jinak se nenechat rozptylovat 
myšlenkama na to, kdo se dívá a co si bude 
myslet... 
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Ten čas před zápasem tráví každej 
jinak... někdo spí, někdo čte, někdo 
de pryč z haly... co vás udrží v klidu 
je dobrá volba... tím že se budete 
stresovat před zápasem, ničemu 
nepomůžete.

No a je to tady... váš zápas za 
rohem... připravit, zahřát... 
připomenout taktiku... a hlavu 
zaměřit jenom na ten zápas... na 
nic jinýho... a užít si těch pár 
minut, kdy na ničem jinym 
nezáleží... já si v tu chvíli rád 
představuju scénu z filmu 300, kdy 
Leonidas řve na svoje vojáky 
"Připravte snídani a jezte vydatně... 
dnes budem večeřet v pekle!"
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Tedle kluk si prostě zaslouží kapitolu sám pro 
sebe... protože je kapitola sám o sobě :D

Potkali sem se u nás v SKS Areně, když přišel na 
trénink ještě s jedním kamarádem... mladej kluk 
co měl divnej zvyk, vždycky po kombinaci 
odskočit a dát přední nohu na špičku... ale každej 
má svůj styl:D Během poměrně krátký doby sme 
zjistili, že sme stejný pacieti...

Společnejch zážitků máme asi milion a tři 
čtvrtě... vytáhnu jich jenom pár... třeba koupání v 
zamrzlym rybníku, ještě s pár lidma... už to 
vysekat díru do silnýho ledu byl očistec, ale vlízt 
tam potom... to byl velkej mazec!

Máme takovou tradici... po vzoru Forresta 
Griffina, kterej říká, že když se poperete na ulic, 
ste většinou nalitý, takže je dobrý tak i 
trénovat... na silvestra se potkáme v tělocvičně... 
pustíme film... dáme pár panáků a když to začne 
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makat, deme sparrovat... jenom 
malý rukavice a chrániče na zuby... 
v mezikolech dáváme vždycky 
dalšího panáka... no a posledně 
trvalo závěrečné kolo 20 minut. Na 
alkoholu je super že trochu otupíte 
co se týče bolesti... a máte pocit, 
že ste superman... tak mě jednou 
shodil na zem...vlez do "vítězky" 
(vítězná pozice - když na vás borec 
sedí obkročmo) a začal sypat 
nějaký údery... a mě nenapadlo nic 
lepšího, než mu během toho říct "to 
je všechno, co tam máš?"... a tim 
sme ten level šoupli o kousek 
vejš... a na oslavu novýho roku se 
dostavili solidně zmalovaný!

Jednou sme se jeli projet na 
kolech... sjezdovejch... tak sme 
sleji celý město... dali... uplně 
nevim kolik vodky... a protože sme 
byli pod kopcem a šlapat na těhle 
kolech do kopce fakt moc nejde... 
tak sme je vytlačili zpátky přes celý 
centrum... a jeli ke mě domu z 
kopce... no a nebudu vám říkat, že 
v tomhle stavu dostat dvě kola do 
bytu velikosti králíkárny bylo 
snadný....

Jelen je se mnou v podstatě na 
každym fightu i když tam mám 
třeba trenéra na danou disciplínu, 

je tam. Prostě někdo, kdo vás po 
fightu naloží a doveze do 
nemocnice, nebo domu podle toho 
jak to šlo:) 

S těma fightama to máme 
vzájemě... já byl s ním taky všude. 
Dává to takovej klid... a hlavně je 
během toho všeho děsná prdel!
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To se tak seběhlo spousta náhod... a odjel sem 
do Team Quest Thailand na půl roku jako 
"sponsored fighter" jejich teamu trénovat a 
zápasit MMA... hehe děsnej oulet!

Od první návštěvy Thajska sem si říkal, jaký by 
to asi bylo, moct tu bejt dýl než měsíc... jenom 
trénovat a zápasit... ale ani ve snu mě 
nenapadlo, že tam budu jako člem "pro teamu" 
jednoho z nejlepších gymů a už vůbec ne, že 
budu zápasit MMA... ale jak se říká, pozor na 
vaše přání... mohly by se splnit... 

Byl jsem se v Team Quest Thailand podívat v létě 
2013, to sme s přítelkyní cestovali po Thajsku a 
když sme na pár dní zakotvili v Chiangmaii tak 
sem zkusil najít nějakej gym ve městě a narazil 
právě na TQT (Team Quest Thailand)... tak sme 
se tam zajeli podívat.... jenom okouknout, že 
třeba někdy bych tam zajel potrénovat zase na 
měsíc, jako sem jezdil doteď... Joel, majitel gymu 
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nás tam proved, chvíli sme pokecali 
a vyrazili poznávat okolí...

Pár měsíců poté zveřejnili na 
facebookové stránce TQT, že hledají 
lidi do teamu... že hledají lidi co 
mají nějaké MMA zápasy a chtějí 
nakopnout svojí kariéru apod... 
nabídka být "sponsored fighter" 
znamenala, že budete členem "pro 
teamu", a budete zápasit za TQT a 
oni za to hradí tréninky a 
ubytování... přečet sem si to... ale 
protože MMA mě sice lákalo, ale 
neměl sem žádnej zápas a i 
poměrně málo tréninku na zemi, 
tak sem to nechal plavat... ale Joel 
mi ten příspěvek nasdílel přímo na 
moji facebookovou zeď... 

I přesto sem chvíli váhal, ale 
nakonec sem poslal aplikaci... s 
tím, že sem stand-up fighter, co 
něco o mma ví, ale bez zápasu 
atd... poslal sem videa z fightů, jak 
chtěli... nicméně Joel se ozval s 
tím, že by to byl dobrej nápad, že 

bych jim tam se svým stylem 
pasoval... a jestli si zavoláme na 
Skypu a řeknem co a jak... tak sme 
zavolali... dohodli se, že na rok to 
nedám, ale půlroku je reálný... a 
sen začal nabírat obrysy...

Na hrubo sem to počítal už když 
sem posílal tu aplikaci, to je 
jasný... ale teď sem to spočítal 
podrobně... no a bylo jasný, že i 
když budu "sponsored fighter" bude 
to stát ranec... letenky, na místě 
jídlo, skůtr a věci kolem... doma 
socka, zdravotak, telefon, pojištění 
a ty věci co platím i tak... ale s tím 
rozdílem, že během těch 6 měsíců 
nevydělám ani korunu... no a 
dopočítal sem se k tomu, že to 
nějak vyjde... takže zbejvalo se 
rozhodnout, jestli to fakt hecnu... 
zmizet z domova na půl roku... 

Když sem se potom o tom bavil s 
Joelem někde na večeři, tak říká... 
no hale to že ses tady tenkrát stavil 
tomu dost pomohlo, protože sem si 
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pamatoval že seš sympaťák a dá se 
s tebou mluvit... těch aplikací, ze 
kterejch sem vybíral, sem měl asi 
100... vtipný...

Dokud nebylo jasný, že by to fakt 
mohlo vyjít, tak sem nepochyboval, 
že bych odjel... ale jak se to stalo 
fakt možný, tak těch otázek začalo 
přibejvat... 

Někdy v prosinci sme si to vlastně 
odkejvali s tím, že mu mám poslat 
kopii letenky až ji pořídím, jako 
potvrzení naší dohody... no a od 
prosince sem začal bejt trochu 
divnej... měl bych bejt nadšenej, že 
si plním sen... ale nebylo to úplně 
ono... přeci jen je to půl roku... 
navíc celej únor sem strávil 
tréninkem na Filipínách, protože to 
sme měli zaplacený dlouho před 
tím, něž se seběhli všechny tyhle 
události... a na začátku dubna sem 
měl odletět... najednou na všechno 
málo času... měl sem před sebou 
leden, kdy sem strávil týden na 

natáčení... únor pryč na 
Filipínách... a březen, kdy bylo taky 
nějaké natáčení a jinak sem se 
nezastavil abych to všechno nějak 
poladil a moh odjet... letenku sem 
si booknul na 7.4., protože 5.4. 
zápasil Jelen v Lichtenštejnsku o 
profi pás organizace Cage X FC 
-77kg a u toho sem musel bejt... 
zápas se poved, Jelen je profi mistr 
Evropy... a já řídil v noci ze soboty 
na neděli domu, abych se v neděli 
sbalil a v 5 v ponělí ráno odletěl... 
děsná halucinace tohle...

Zkoušel sem sehnat nějaký 
sponzory na tuhle cestu... ale 
marně... takže všechno z mojí 
kapsy... jasně jsou to jenom 
peníze... ty budou... my 
nebudem... ale chci říct, že to neni 
snadný v ČR najít podporu jako 
zápasník...

Příjezd do TQT

Jak sem psal na začátku, tak 
taková ta čistá radost z toho, že si 
plním sen se nekonala... nechal 
sem doma přítelkyni s tím že z 
posledních třech měsíců sem byl 
skoro dva pryč a když sem byl 
doma, tak ještě trochu divnej z 
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toho všeho... nechal sem tam 
tělocvičnu, o kterou se samo sebou 
kluci nějak postaraj... ale taky 
všechny klienty na soukromky... 
rodiče, ségru, kamarády... bylo to 
docela emotivní abych pravdu řek! 
Přiletěl sem do Bangkoku, 
rozsekanej po cestě, trochu se 
prospal a zajel na místo, kde sem 
byl i minulý rok přepadla mě ale 
fakt luxusní deprese! Takže hned na 
vlak, ať už sem na místě a začnu 
trénovat...

Zabydlení se

Když sem dorazil do gymu, ještě 
rozsekanej ze všeho toho 
cestování, dejchlo to na mě super 
atmosférou... hned ke mě přišel 
halvní trenér MMA Dylan... a říká 
"sice nevim jak se vyslovuje tvoje 
jméno, ale sem rád, že seš tady...", 
pak další kluci... cejtil sem, že sem 
"mezi svejma". 

Joel, majitel klubu, kterej zrovna 
taky trénoval mi říká, že dojede 
trénink a ubytuje mě... tak sem 
tam seděl... hlavu plnou všeho 
možnýho, ale pocit o dost lepší...

Bydlení jsem měl kousek od gymu, 
žádnej luxus, ale vlastní sprcha, 
takže vlastně dobrý... okno jedno, 
ale s výhledem na neudržovanej 
kus zeleně plnej bordelu...:)

V pokoji sem neměl ani deku a 
polštář, tak sem zašel koupit tyhle 
věci... sednul si na postel... a řikal 
si "ok, tady teď budeš půl roku..."

Nemoh sem se dočkat tréninku... 
něco, kdy se trochu zničim, 
vyčistim halvu a snad se potom 
vyspim... trénink dobrej, já 
odpálenej, ale spaní i díky 
časovýmu posunu stálo za prd... 
ještě tak další dva týdny...

Zapadnutí do teamu

"Zapadnutí" do teamu nebo skupiny 
je něco, s čim sme se všichni 
potkali a potkáváme...ve škole, v 
práci... skupina profesinálních 
zápasníků je samo sebou trochu 
specifická... ale v principu je to 
pořád stejný... to, co se mi 
osvědčilo je moc nekecat, 
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nemachrovat... a ukázat co ve vás 
je... oni se pak sami zeptaj na to, 
co ste chtěli na začátku o sobě 
říct...:)

Takže ač mě všichni přivítali, tak 
muselo přijít na to ukázat svůj 
"komixovej charakter". Povedlo se 
to hned první sobotu, kdy sme měli 
MMA sparringy, který začínali z 
klinče (sojíte proti sobě, jedna ruka 
za krkem soupeře, druhá pod jeho 
rukou), takže muj striking (údey a 
kopy) byly k ničemu... 

Na tomhle prvním sparringovém 
tréninku sme byli jenom ve třech, 
protože někdo byl zrněnej, další 
před zápasem atd... já, John z 
Nového Zélandu cca 85kg a 5 
zápasů a Glenn, hlavní "hrdina" 
gymu se skoro 100kg a 20 
zápasama... nafasoval sem 
strašně... pořád dokola... shodili 
mě... namlátili mi... já se zkusil 
zvednout... a znova... celou 
hodinu... ale bylo jasný, že prostě 

nemůžu skončit... bylo mi blbě, 
bolelo to... ale prostě ne! 

Po tréninku mi John, kterej mi na 
začátku hodně pomoh a ukázal co a 
jak říká: "Jo kámo, ty sem patříš. 
Pár lidí to po takovymle tréniku s 
Glennem zabalilo...už prostě 
nepřišli." A tohle je něco, co 
neokecáte... všichni tady si tím 
někdy prošli, takže vědi jaký to je a 
co to stojií odhodlání...

Je jasný, že to neni jenom o 
tréninku, ale i o lidský stránce a to 
trvá delší dobu... ale tohle řekne o 
charakteru hodně!

Songkran festival

Thajci slavěj novej rok na začátku 
dubna, což byl přesně ten čas, kdy 
sem přijel... říká se tomu Songkran 
festival... a hlavní náplní těch 
několika dní, kdy to slavěj je 
vzájemný polejvání se vodou... 
historicky jen trochu... 
symbolicky... aby jako smyli 
uplnulej rok a byli čistý, na ten 
následující.
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V dnešní době si ale řekli, že ta 
trocha by nemusela stačit a tak na 
sebe lejou hektoliktry vody... a to 
jako doslova... házej na sebe kýble 
plný vody... na ulici má každej 
stříkací pistoli na osobní vodní 
souboje... a každýmu je jedno jestli 
zrovna jedete na skůtru a tu vodu 
vám chrstne přímo do obličeje... 
nicméně to byla docela prča... první 
den... druhej ještě trochu a třetí už 
sem nikam nešel a zůstal doma:)

V centru byly postavený "stage" 
hrála hudba, všichni vysmátý... fakt 
děsně příjemný vidět tolik lidí, jak 
se bavěj... a užívaj si, když někoho 
polejou, nebo někdo poleje je...

Když sem se vracel do svýho 
luxusního apartná, tak mě zastavili 
lidi, co slavili na ulici... okoukli 
tetování, který tady všechny dost 
baví... a pozvali na pivo... chvíli 
sem pokecal a pokračoval... ale 
přímo před místem, kde sem bydlel 
další skupina lidí v kavárně a že s 

nima musim dát drink... byla to 
banánová whiska nebo co... strašný 
pití... jeden kluk že děsne 
posiluje... pořád opakoval "me like 
big body" a chtěl poměřovat 
bicepsy... zkejsnul sem tam 
nakonec pár hodin...

Bylo to takový pěkný uvítaní na 
novym místě... 

Nastavení kratší hranice

Obavy z budoucnosti známe asi 
všichni... tak nějak tušíte co bude, 
ale v důsledku může bejt všechno 
úplně jinak... já sem byl za startu 
docela rozsekanej z tý doby, co mě 
ještě čeká... nejsem úplně 
společenskej, takže než sem se 
trochu víc seznámil s lidma okolo, 
tak to trvalo a byl sem dost sám... 
se spoustou času na přemejšlení... 
a že občas ho bylo až dost... byly 
chvíle, kdy sem si řikal, že to 
nedám... tak sem sám se sebou 
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uzavřel dohodu, že tři měsíce 
prostě musím dát, ať se budu cejtit 
jakkoli blbě... a zabralo to... ta 
kratší hranice pomohla překonat né 
úplně veselej začátek a nakonec 
sem to dal celý a na závěr se mi 
ani moc nechtělo domů...

Glenn Sparv

Glenn Sparv je Fin, kterej je tu 
skoro dva roky a neskutečně dře a 
taky chodí spát dost brzo a nikam 
nechodí...:D

Je ten, kterej drží nasazení ve 
všech tréninkách a ostatí ho prostě 
následujou... když na pár 
tréninkách nebyl, bylo to hodně 
znát. Nicméně jak je Fin a k tomu 
tvrďák, tak si jentak nepustí 
někoho k tělu... bere všechny, ale 
jasně víte, jestli ste v tom blízkym 
kruhu, nebo ne... vlastně se mi 
tedle přístup líbil.

Mě začal hodně brát na základně 
dvou "událostí"... první bylo běhání 
schodů, který je navíc, nad 
program, kterej sme měli jako 
team povinnej... a já to začal 
dávat, až sem mu jednou utek... je 
to fakt docela očistec... ty shody 
běháme 10-12x... nejsou úplně 
krátký a sou dost strmý... hlavně 
se to nedá "ochcat".

Druhý co tomu pomohlo, bylo, když 
sem ho při jednom stand-up 
sparringu trefil kolenem na střed, 
tak že šel na čtyři a skončil 
trénink... jasně tohle se děje, když 
se jede trochu vostřejš... ale po 
tréninku mi ostatní kluci řekli, že 
Glenna za tu dobu co tu sou nikdo 
na prdel neposadil a že sem 
"legenda gymu" ... haha... to neni 
vychloubání... jenom je to jeden z 
aspektů, kterej paradoxně pomůže 
tomu navázat nějakej vztah... 
bizardní... ale tak to v tomhle světě 
chodí...:)

116



Každopádně je ten kluk svuj a 
nenechá si moc do ničeho kecat... 
takže když sme odjeli pár tréninků 
spolu (protože sme byli v 
"karanténě" = trénovali před 
gymem kvůli nějakýmu lehkýmu 
zánětu oka co sme měli oba) a 
chtěl abych ty tréninky ved já... 
ukázal sem mu nějakou boxerskou 
práci nohou apod... a pak to 
úspěšně použil ve sparringách, tak 
sem měl fakt radost!! ... teda spíš 
smíšený pocity... radost že se mu 
to povedlo a naštvanej že mě 
trefil:)

Poradil mi spoustu věcí ohledně 
weight cuttingu (úprava váhy před 
zápasem), tak se těšim až to 
zkusim... 

Danny a Ryan

Tyhle dva byly moje druhá rodina 
těch pár měsíců mimo... oba 
"amíci" a bývalí vojáci... byli sme 

jediný tři, který byly vždycky všude 
na čas... ba ne jěště Glenn:)

Nějak se to tak povedlo a všichni 
sme přijeli během jendoto týdne, 
aniž bysme o sobě věděli... prvního 
sem potkal Ryana, když se mě ptal 
na snus (tabák v pytlíčkách:) a na 
základě toho sme se zakecali a 
zjistli že sme nejstarší v gymu... 
krom hlavnho trenéra MMA, 
Dylana... 

Danny prvních pár dní netrénoval a 
byl se v gymu jenom podívat... 
spolu se svoji brazilskou přítelkyní 
Maiou, která byla taky fajn... a 
navzájem sme po sobě koukali jako 
"a ty seš jako kdo?" ... na druhou 
stranu Maia si prej říkala... "Jak je 
možný že je Dannymu tak 
podobnej":DDD

Ryan byl takovej ten "kluk ulice", 
kterýho armáda tak trochu 
zachránila od velkejch průserů... 
ale rovnej kluk, na kterýho je 
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spoleh... dělal muaythai ve státech 
a teď se rozhod, že bue žít tady... 

Danny byl v Recon jednotce US 
Marines a zažil toho fakt hodně... 
některý historky byly fakt silný... a 
doteď se s tim trochu rovná, ale je 
bojovník prostě... ! Krom toho je 
fakt dobrej zápasník a hodně mi 
pomoh v tréninku. Je to jeden z 
lidí, kterýho musim ještě někdy 
vidět... dost sem si sedli i mimo 
tělocvčnu.

Zápas

První zápas MMA jsem měl až po 
skoro čtyřech měsících tréninku 
tady a v důsledku sem za to asi 
rád. Když sem přijel, měl jsem 
nějaký základy boje na zemi, ale 
nebyla to žádná raketa... wrestling 
(zápas - to mezitím, kdy se chytíte 
a než se dostanete na zem:) byla 
nejslabší stránka mojí hry a 
myslím, že právě v tomhle u mě 
proběhlo i největšsí zlepšení... další 
co sem do té doby nikdy netrénoval 
byla práce "u zdi" resp. "u 
pletiva"... takže sem se toho musel 
mraky naučit... 

První třeba dva měsíce se mi 
nepovedlo nikoho dostat na zem... 

a to ani lehčí kluky... prostě 
nezbylo než sklopit halvu a zkoušet 
to znova a znova...

Zápas sem měl na místní akci 
CMFC (Chiangmai fighting 
championship) ve váze -75kg proti 
Thajskému soupeři, který měl mít 
krom zápasů v muaythai (což má v 
Thajsku každej taxikář:) i nějaké 
zkušenosti s jiu-jitsu...

Na zápas sem se fakt těšil... 
přípravu sem měl jako nikdy v 
životě a stejně tak svoji formu... po 
tom s jakejma lidma sem trénoval 
to měla bejt ta lehčí část celé té 
věci... a taky byla.

Váhu sem odladil dobře, den před 
fightem si zalez do "svý jeskyně" s 
nikým moc nemluvil a tak... a večer 
se šlo na to. Zápas byl na Loi Kroh 
boxing stadium... honosnej název 
pro klec postavenou na prostranství 
mezi bary plnejch turistů s pivama 
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a lehkejma holkama... ale 
atmosféru to mělo, o tom žádá!

Jak sem vlez do klece, cejtil sem se 
jako doma... fakt zajímavej pocit... 
jinej než v ringu...

Zápas začal... pohlídal sem si 
vzdálenost... trochu přečet 
soupeře... trefil highkick (kop na 
hlavu) a hned za ním zadní úder... 
klinč... koleno... soupeř padá na 
zem... následuje ground and pound 
(údery do soupeře na zemi) a už 
mě z něj rozhodčí sundavá... zápas 
trval asi 1:40min... yesss!

Ten večer nás zápasilo 5 z gymu a 
všichni vyhráli v prvním kole... po 
fightech sme se vyfotili s tolika 
lidma jako zatim po žádnym z 
mejch zápasů a následovala 
afterparty asi do 6 do rána... 
odměna za tu tvrdou práci, dietu 
atd...

Byl to můj 99 plnokontaktní 
zápas... to neni úplně málo, ale asi 
mě to baví čím dál tím víc! 

Bolest je jenom názor II.

Těch pár měsíců, kdy sem 
absolvoval cca 15 tréniků týdně se 
samo sebou neobešlo bez nějakejch 

zranění apod... už sem o tom psal 
někdy na začátku... patří to k tomu 
a záleží, jak se k tomu postavíte.

Začlo to rozkoplou holení z 
nějakého nevinného krytu... trvalo 
to přes měsíc, než zmizel otok a byl 
sem schopnej kopnout... přišlo 
zlomené ucho (karfiol) ... takže 
každej den s injekcí vytahovyt z 
ucha krev... když se jedno místo 
zahojilo, prasklo jinde... to mě 
provázelo vlastně celou dobu 
pobytu... takže sem zase o něco 
větší fešák, než sem byl... palec na 
noze co sem měl zlomenej sem 
občas někde "zapomněl" a škubnul 
si s ním... nic zásadního, ale pár 
dní to prostě bolí při každym 
kroku... loket na pravý ruce taky 
není co byl a občas zazlobil... ale to 
všechno pořád šlo a byl sem 
schopnej trénovat...

Po zápase se trochu ozvalo koleno, 
ale nic hroznýho... pak ale cca tři 
týdny před odjezdem sem dělal 
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sparringa Glennovi, ketrej měl před 
zápasem a byl sem fakt dost 
orvanej a při jednom takedownu 
sem si s tim kolenem škubnul víc... 
tak šup pro ortézu, abych moh 
dělat aspoň "boxerskýho" sparringa 
ještě pár dní... byl sem asi "nejlepší 
striker" (zápasník v postoji) v gymu 
a tak sem Glennovi simuloval jeho 
nadcházejícího soupeře... leváka s 
rozevlátym stylem. To sem dotáh... 
a říkal si, že těch posledních pár dní 
odtrénuju aspoň box, protože 
udělat dřep, nebo kompletně 
ohnout nohu s tim kolenem nešlo... 
ale večer sem si stojanem skůtru 
utrh nehet na palci a následně se 
mi zanítila nějaká ranka na 
předloktí... takže totální troska... 
:() 

Okej pár dní prostě orazim... 
nechtěl sem, protože sem chtěl 
nechat po sobě "dobrý méno", 
abych se sem moh vrátit někdy... 
ale už toho bylo moc... když sem to 
říkal Joelovi, tak mi říká... hale, 
když vim s čím si byl schopnej 
trénovat doteď, tak asi ani nechci 
vidět jak moc máš ten nehet 
urvanej...:)))

Tohle je důvod, proč se snažim 
trénovat pořád, když to jde... 
protože chca nechca se to vždycky 
povede, že se něco stane a pauza 
je nezbytná... a kdybych si ji 
předtim udělal sám, měl bych ty 
pauzy zbytečně dvě...:D

Očima Joela Bowena (majitele 
Team Quest Thailand)

"Jan Homolka is a very special 
athlete. In all my time coaching, 
managing, and just being around 
athletes in general I have never 
seen an athlete improve so much in 
such a short period of time. Some 
people are book smart others street 
smart but Jan is fight smart. To be 
“fight smart” it is a way that a 
student learns a technique and is 
able to apply it in training and 
competitions. Jan has amazed me 
at his level of progression; it’s 
something I have never seen any 
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other athlete do in my 10 years 
working with professional MMA 
fighters.

In 6 months of training Mixed 
Martial arts with Team Quest 
Thailand Jan has went from a 
beginner to a High Level 
Professional. Simply put he is just 
the type of guy that gets stuff 
done. Most people are talkers, 
anybody that knows Jan knows he 
doesn’t say much, his actions speak 
louder than words."
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Jedna z dalších věcí, která se mi v Thajsku v 
hlavě nějka porovnala je můj postoj k přírodě... 
chodím do ní rád, má svoji energii a zvířata sou 
super... jako malej sem trávil hodně času u dědy 
na zahradě, kde měl všechny možný zvířata a 
samozřejmě i psy, který mám fakt rád.... na ulici 
je zdravim...vážně!:D

No a tak si řikam, proč teda jím ostatní zvířata, 
když je mam vlastně rád? Maj stejný právo na 
život jako psi... jako my všichni.

Je to potřeba... maso je základ... to neni tak 
uplně pravda... dneska už víme, že se dá nahradit 
rostlinou bílkovinou, která je nám dostupná... 
jasně ,stojí to nějaký úsilí zjistit jak jíst jinak... 
ale dá se to. 

Asi tím hlavním faktorem pro změnu mého 
postoje je, jak jsou zvířta dnes chovaná. Dříve, 
když běhala po lese, měla svůj život a pro naši 
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obživu sme je ulovili... tak to byl 
podle mě normální přírodní zákon a 
koloběh, plus se kořist zužitkovala 
celá. Naproti tomu dneska s 
neuvěřitelnou nadprodukcí a 
rozmazleností populace jsou 
masové chovy fakt zbytečná a 
nehezká věc... takže prostě ne! 
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Anda je moje "malá ségra". Která minulý rok 
vyhrála mistrovství ČR K1... z toho sem měl fakt 
megaradost... možná větší, než ze všech svejch 
zápasů... co sem byl pryč tak děsně dřela a nějak 
se trochu změnila... nebo sem si toho jaká 
vlastně je, všim až s tim časovym odstupem co 
sme se neviděli... každopádně to má v hlavě fakt 
porovnaný až sem se nestačil divit... dřív 
potřebovala občas podržet, když jí bylo ouvej, ale 
teď je to občas naopak:)
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Čas běží a jediný co musíme je umřít a žít každý 
den, než se to stane... a je na nás, jak budeme 
žít... 

Po půl roce mě čekal návrat do ČR... zajel jsem 
ještě navštívít přátele do Ubon Ratchatani, kde 
jsem byl předtím třikrát trénovat... dal si pak 
drink  s názvem "Quentin Tarantino" v 
Bangkoku... a vyrazil zpátky... bylo to fakt 
divný... nějak se mi to "doma" rozplynulo....

To byla děsná halucinance... cestu domu sem 
nějak ustál, trochu mě rozhodilo, že na 
Moskevském letišti prostě nešlo si dát panáka 
vodky na závěr tripu, ale Guiness to nahradil... 
přílet sem zapil s kamarádama a když sem druhej 
den vystřízlivěl, tak to celé dopadlo... jak rána 
kladivem... od Thora... naštvanýho... několikrát 
po sobě:)
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Hned druhý den sme měli u nás v 
Gymu vernisáž mých fotek z 
Brazílie, kam byli pozváni lidi z 
města, známý atd... všechyn bych 
je určitě chtěl vidět, ale ne druhý 
den a ne všechny na ráz... a 
takovejhle pocit jsem měl ještě tak 
dva měsíce.

Všechno jinak... spousta práce... 
jiný lidi... jiný klima... změny v 
osobním životě... fakt masakr!

Pár týdnů po návratu mě čekala 
operace pochroumanýho kolena, 
naštěstí jen meniskus, takže přes 
noc a hurá domu... berle sem měl 
jenom na cestu z nemocnice a pak 

už sem si je nevzal... hojilo se to 
dobře a zápas na sebe nenechal 
dlouho čekat! 

Byl sem fakt rád, že se to koleno 
rovnalo rychle, protože trénovaní 
bylo to, co mě drželo na nohou...
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Na závěr pár slov...celej tedle text je psanej 
během mého půlročního pobytu v Thajsku v roce 
2014. Od té doby se stala spousta věcí...jak v 
osobním, tak sportovním životě...ale ať už se to 
zdálo dobrě nebo špatné v tu danou chvíli, 
dovedlo mě to až sem - teď a tady - tam má cenu 
žít...netrápit se tím co bylo, nebo nebylo...a 
koukat kousek dopředu...ne zas moc...protože to 
stejně nevymyslíme.

Chci poděkovat všem, které sem na své pouti 
životem potkal...a přeju Vám, ať se Vám daří.

Další poděkování, tentokrát konkrétní, patří všem 
trenérům, kteří mě dostali tam, kde teď sem, 
domácímu klubu SKS Arena, kaskadérské 
agentuře Filmka a samozřejmě 
www.pitbull-shop.cz za podporu!

Mějte se a někdy někde na viděnou!
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