
Trénujete každý den až 
do pozdních hodin?

"Ano."

A kolik stihneš denně 
tréninkových jednotek?

"Většinou tři, když nemám 
soukromky."

Jak dlouho se vlastně 
pohybuješ v prostředí 
ultimátních zápasů?

"Asi od roku 1997. Tehdy 
jsme vlastně s Mílou Jedličkou 
přišli na to, že bychom něco 
takového chtěli zkusit. Od té 
doby prakticky neustále."

Baví tě to ještě po 
těch letech?

"Jo, já si myslím, že mě to 
docela naplňuje. Asi by mě 
nebavilo, kdyby kluci neměli 
žádné ambice. Kdybych 
nemohl jezdit po turnajích 
a vidět, jak se zlepšujou, nebo 
kdyby to prostě byli jenom 
'soukromkáři'. Ale když vidím 
tým, který šlape a chce, jsem 

z toho nadšenej. Někdy říká 
přítelkyně, že se starám líp 
o kluky než o ni." (smích)

Neměl jsi někdy chuť 
s tím seknout?

"Asi ne. Dělám to, co mě 
baví, co mě naplňuje. A abych 
vstával někdy v šest ráno do 
práce..."

Zeptám se ještě jinak. 
Co vedlo k tomu, že dnes 
děláš to, co děláš? 

"Asi v první řadě to, že 
začaly ultimátní zápasy. 
Kdyby nezačaly, pořád 
bych se asi věnoval Wing 
Tsunu, který jsem dřív dělal, 
a pracoval bych bůhvíkde. 
Druhá věc je, že Míla Jedlička 
byl spolupořadatelem 
těch turnajů. Založil JHM 
Promotion (Jedlička, Hladík, 
Macháček), takže jsem byl 
úplně u zdroje. Když jsem 
začal trénovat, uvědomil jsem 
si, o čem ultimátní zápasy 
vůbec jsou. Po ukončení 

kariéry byla taková nějaká 
pauza, trénoval jsem jen pár 
kluků, spíš soukromky. Pak se 
udělalo družstvo kolem bratrů 
Trojánkových a Reinderse 
a začal se v podstatě tvořit 
nový oddíl, nový Penta gym 
Praha. Do té doby jsem to byl 
víceméně jen já s Jedličkou."

Co pro tebe znamená Penta 
gym? Považuješ ho už 
dnes řekněme za značku?

"Tak teď už to asi nějaká 
značka je, ale pro mě je Penta 
gym v první řadě výborná 
parta." 

Jaké máte v poslední 
době úspěchy?

"V MMA na amatérské 
úrovni jsme přivezli tři 
tituly mezinárodních mistrů 
Slovenska. Máme mistryni 
Slezska Magdu Šormovou. 
V grapplingu a v BJJ 
vozíme tituly z domácích 
i zahraničních mistrovství. Co 
se týče profíků v MMA, tak 

asi nejvýraznější tváří Penta 
gymu je Viktor Pešta, kterému 
se daří i na mezinárodní 
scéně - ve Švédsku, v Dánsku 
- a má asi nejvíc nakročeno do 
světového MMA. Samozřejmě 
nesmím zapomenout na 
Ondru Skalníka, Standu 
Futeru, Honzu Mikitu, Tomáše 
Žáka, Jirku Palusku, Michala 
Hořejšího, Filipa Macka a další, 
kteří dlouhodobě podávají 
kvalitní výkony." 

Považuješ Viktora Peštu za 
komplexního bojovníka?

"Určitě ano, ale ještě je tam 
prostor se zlepšovat. Teď 
jsme se o tom s Viktorem 
bavili, protože jsme dostali 
nabídku na zápas s Damianem 
Grabowským, což už je 
špičkový soupeř. Nabídku 
jsme museli odmítnout jednak 
z důvodů naplánovaného 
titulového zápasu na GCF, 
který bude na začátku 
prosince a ten s Damianem na 
jeho konci v Polsku. A za druhé 
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Když se v Praze řekne MMA, jeden z prvních pojmů, který se vám vybaví, bude 
určitě Penta gym. Dnes již tradiční klub už pár let sídlí v Bořivojově ulici na 
pražském Žižkově. Vede jej česká legenda ultimátních zápasů, jeden z mužů, 
kteří ve druhé polovině devadesátých let stáli u zrodu tohoto sportu u nás. 
Tehdy se bojovalo bez rukavic, bez časových limitů a téměř bez pravidel. 
„Zápasy na Brumlovce byly legendární, byla tam skvělá atmosféra,“ vzpomíná 
Daniel Barták. Dnes už je tomu samozřejmě jinak, pro něj se však MMA 
stalo povoláním a koníčkem v jednom. Jeden z prvních ultimátníků u nás, 
dvojnásobný mistr republiky ve Vale tudo, mistr Evropy a držitel hnědého pásu 
v BJJ, dnes trenér, ale i spisovatel a nyní také otec, poskytl Fighter‘s magazinu 
rozhovor. Přímo v Penta gymu jsme se s Danem sešli trochu netradičně až 
v devět hodin večer. Poté, co skončila poslední tréninková jednotka.

Dělám to,
co mě baví

Daniel Barták:



si myslíme, že na zápasy s užší 
evropskou špičkou má Viktor 
ještě čas. I když Christiano 
Colombo, soupeř, jehož Pešta 
porazil v Dánsku, je teď 78. na 
světě. Takže podle mě je Viktor 
ve druhé lize a blíží se k první. 
Jeho problém je, že je tady 
málo sparingů v jeho váze a to 
zlepšování je, řekl bych, trochu 
pomalejší. Když bude sparovat 
s těmi nejlepšími, půjde 
to nahoru a o to se právě 
snažíme. Jezdíme do Polska, 
byli jsme v Německu, byl na 
kempu ve Švédsku. Myslím, 
že jdeme správnou cestou, 
nebereme každý zápas za 
každou cenu, 
ale prostě 
'step by step'."

Jak funguje 
mezi kluby 
u nás 
spolupráce? 

"Zlepšuje se 
to. Jednotlivé 
kluby, co 
jsou blízko 
sebe, pražské 
nebo Hradec 
- Pardubice 
jezdí společně 
na kempy, 
podporujou 
se. My se 
taky snažíme 
spolupracovat 
s ostatními 
kluby. Myslím 
si, že je to 
dobré."

Cítíš naopak 
i nějakou 
rivalitu 
mezi Penta 
gymem 
a jinými 
kluby?

"Asi jo. To 
k tomu sportu 
patří. Prostě 
je to sport 
jako každý 
jiný a rivalita 
u toho bude 
vždycky."

Pavel 
Bechtold 
od vás před 
časem přešel 
do PriMMAt 
gymu, ale vy 
jste se určitě 
nerozešli 
ve zlém...

"Svým způsobem nerozešli, 
ale dost mě to vzalo. Byl to 
šok. Byl to člen rodiny, který 
ze dne na den zmizel. Takový 
je život. Přeju mu ale hodně 
štěstí."

Jako malý jsi hodně 
obdivoval Bruceho Lee 
stejně jako spousta 
bojovníků starší 
generace. Proč si myslíš, 
že ovlivnil tolik lidí? 

"V tu dobu nebylo tolik 
filmů s bojovou tematikou, 
na které se dalo koukat. A pak 
jsem uviděl Bruceho Lee. 
Byl jiný. Byl nejlepší, ikona, 

charismatický člověk, stejně 
jako později Jean-Claude Van 
Damme. Byla doba, kdy jsem 
chtěl být jako on."

Dalo by se o něm říct, že 
to byl první zápasník, 
který přemýšlel o mixed 
martial arts?

"Řekl bych, že jo. Ty filmy 
dnes už nejsou to, co pro mě 
bývaly tehdy. Ale pořád se 
na ně rád podívám, což třeba 
nemůžu říct o Americkém 
ninjovi, kterého jsem taky 
dost žral. Myslím, že Bruce 
Lee předběhl dobu. Je tam 
boj na zemi, který se tenkrát 

moc neřešil. Je tam vidět první 
armbar, nejsem si jistý, jestli 
i první triangl... On to vzal víc 
zeširoka než jiní a dá se říct, že 
byl průkopníkem MMA."

Kdo by vyhrál MMA 
zápas, Bruce Lee, nebo 
Chuck Norris?

"Já hlavně nevím, jakou 
váhovku by šli. Ale sázím na 
Bruceho Lee."

Kde v zahraničí se ti líbilo 
nejvíc? Ať už s Penta gymem 
nebo kde jsi závodil sám.

"Když jsem závodil sám, 
nejvíc se mi líbilo asi 

v Emirátech. 
Byl jsem tam 
na Světovém 
poháru v BJJ. 
To jsem si 
je sice moc 
neužil, ale 
zrovna v tu 
dobu bouchla 
sopka na 
Islandu, takže 
jsme zůstali 
v Dubaji o dva 
dny déle. Byli 
jsme v lepším 
hotelu než 
předtím 
a Dubaj 
jsem si užil 
daleko víc než 
Abú Dhabí. 
A s klukama 
při zápasech? 
Asi Kodaň."

A kde byla 
na turnaji, 
případně 
galavečeru 
nejlepší 
atmosféra?

"Problém 
je, že já tu 
atmosféru 
moc 
nevnímám. 
Ale legendární 
byly zápasy 
na Brumlovce, 
tam byla 
skvělá 
atmosféra. 
Hodně 
se mi líbil 
zmiňovaný 
turnaj 
v Kodani 
a pak v Boby 
centru, kde to 
dělá Martin 
Karaivanov. 
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Samozřejmě jako divák 
nesmím zapomenout na 
Heroes gate, zápas Šuda vs. 
Kutil. To bylo asi nejvíc."

Jaký je tvůj názor 
na MMA žen?

"Na jednu stranu si ubližujou 
hezký holky a na druhou proč 
ne... Ty holky to chtějí taky 
zkusit. Některé fighty jsou fakt 
pěkný. Nemuseli by se za ně 
stydět ani chlapi, možná jsou 
i lepší, agresivnější."

Nesleduješ příliš akce, kde 
není žádná česká účast, je 
to tak? Jaký galavečer jsi 
v poslední době viděl?

"Poslední, co jsem viděl, 
byl samozřejmě Jones 
s Gustafssonem. Nevím, jak 
je to u něj teď, ale Gustafsson 
byl pod ShootersMMA, 
a když jsme tam byli na 
kempu, dokonce jsem s ním 
i sparoval. I když pro něj 
ani pro mě to nemělo 
význam. On má dva 
metry nebo kolik, takže 
já jsem si víceméně 
tak nějak zaplácal. UFC 
sleduju, ale mám na 
to málo času. Teď mám třeba 
v kapse flashku s tím turnajem, 
ale viděl jsem z něj jen ten 
zápas o titul, protože na to fakt 
nemám čas."

Ale ten zápas byl super...
"To byl. Fakt nevím, kdo 

měl vyhrát. Já bych to asi přál 
Gustafssonovi. V odvetě by ho 
mohl porazit, ten jeho box je 
senzační. Shodou okolností, 
když jsme byli nedávno 
s Viktorem Peštou ve Švédsku, 
nás po kontroverzním zápase 
s domácí hvězdou oslovila 
spoustalidí. Mezi jinými 
i manažer Gustafssona. Řekl 
nám, že ten zápas byl super 
a že jsme měli vyhrát. Pešta se 
mu líbil natolik, že ho nedávno 
oslovil k případné spolupráci 
v přípravném kempu na 
další Gustafssonův zápas. Tak 
uvidíme."

Ještě k Jonesovi. Nedávno 
měl údajně prohlásit, že 
by byl schopný boxovat 
s bratry Kličkovými. Když 
se pak podíváme na 
Gustafssona, který vyhrál 
amatérské mistrovství 
Švédska, ten Jonese 
celkem jasně přeboxoval. 
Co si myslíš o tomto jeho 

údajném tvrzení?
"Těžko říct. Já ho 

ale spíš vidím 
v MMA. 
Jeho 
lokty, 
kopací 

technika, nápady, které do 
toho vnáší... Gustafsson 

je boxer, možná ten 
by mohl, ale kdo 

ví. MMA 

a klasický box je úplně něco 
jiného."

Před časem jsme spolu 
mluvili a přišla řeč na 
Andersona Silvu. Bylo to po 
prvním zápase se Sonnenem, 
říkal jsi, že z toho Anderson 
dělá balet, šaškuje tam 
a že by si zasloužil dostat 
nakládačku. Nedávno se to 
přesně stalo. Viděl jsi to?  

"Viděl a jsem za to rád. 
Doufám, že ta odveta nebude 
stejná blamáž, jako bylo tohle. 
Snad do toho půjde opravdu 
jako zápasník a ne jako šašek."

Může to být tím, že už 
třeba ztratil motivaci? 

"Nevím, to by měl vědět 
on sám. Asi si je jistej 
sám sebou natolik, že si 
z toho může dělat srandu. 
Měla by tam prostě být 
nějaká úcta k soupeři 
a na to dojel. A je mi líto 
Sonnena, že to neukončil 
už on."

Nedávno začala 
amatérská liga. Jak 

vidíš její úroveň a jak jsi 
spokojený s její organizací?
"Abych řekl pravdu, strašně 

mě to překvapilo. Někdy si 
člověk něco představuje pod 
amatérskou ligou, ale pak… Ta 
úroveň byla opravdu vysoká 
a myslím, že se rozhodně 
nemáme za co stydět. Některé 
zápasy byly lepší než na 
kdejaké velké gala. Když vidím 
třeba (Matúše) Juráčka, ten 
už se ostatním tak vzdálil, že 
nováček, který proti němu 
nastoupí, už před podáním 
ruky prohrává pět nula na 
body. Pro některé lidi, co si to 
tam jdou opravdu jen zkusit, 
tyhle zápasy nemají takřka 
cenu. Ale určitě je to krok 
správným směrem. Ti kluci si 
to musejí osahat a je blbost, 
aby jezdili na profesionální 
turnaje, kde pojedou 3 x 3 
minuty. Je to sice v podstatě 
amatérský zápas, ale výsledky 
se v některých případech 
uvádí na Sherdogu. Takhle 
můžou prohrát první tři 
zápasy a bilanci 0-3 se pak 
těžko dohání. Jinak ta úroveň 
a organizace byla super. 
Možná bych snížil ten počet 
profizápasů, se kterými tam 
zápasníci mohou nastupovat, 
ale na druhou stranu to 
navazuje na Světovou asociaci."
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A ohledně pravidel 
je vše v pořádku?

"Možná bych přidal helmy. 
Například Poláci jedou 
v helmách, mají tam turnaje 
každý druhý týden nebo 
každý měsíc. Ten kluk tam má 
třeba 20 zápasů a hlava tolik 
netrpí. Samozřejmě spousta 
lidí si řekne: Jsem MMA 
zápasník, proč bych měl mít 
helmu. Překáží to v gilotinách 
a v takových věcech, ale seš na 
začátku kariéry, můžeš dostat 
těžké KO... Proč ne s helmou?"

Jak si vede v amatérech 
Penta gym?

"Obecně docela dobře. Jak 
už jsem řekl, na Slovensku 
jsme získali několik titulů, 
Magda vyhrála mistryni 
Slezska. Tady to bylo trošku 
zklamání, myslel jsem si, že 
získáme víc medailí. Třetí byl 
jen Tomáš Žák, který musel 
skončit kvůli poraněnému 
loktu. Ale samozřejmě to 
ukázalo i spoustu pozitivních 
věcí. Hodně mě nadchnul 
Honza Mikita. Sice prohrál na 
body s Radkem Křížem, což je 
zkušený borec, ale ukázal, že je 
v něm budoucnost. Teď jsme 
byli například v Polsku a i tam 
si ho chválili."

Byl bys pro MMA na 
olympijských hrách?

"V téhle amatérské podobě 
proč ne. Když tam může být 
taekwon-do a teď jestli tam 
bude i wu-shu, myslím si, že 

i MMA tam může patřit. Je 
to úpolovej sport, mix boxu, 
zápasu, juda, které tam jsou. Já 
bych ho tam klidně prdnul."

Máš svůj názor na to, že 
tak tradiční sport, jako je 
zápas, měl problém si udržet 
olympijskou příslušnost?

"Z hlediska tradice tam 
patří. Je to tradiční sport, 
takže proč ho dávat pryč, 
když jsou tam sporty, které 
pomalu nikomu nic neříkají. 
I když popravdě mě na zápas 
moc koukat nebaví, tedy když 
nejsem nemocný a nekoukám 
na všechno anebo nebojuje 
někdo z našich. Na druhou 
stranu je zápas pro náš sport 
velice důležitý. MMA z něj 
vychází."

Jak vidíš úroveň bodových 
rozhodčích? Stává se vám 
často, že otočí zápas?

"Zažili jsme to s Peštou ve 
Švédsku, což je úplně šokující 
právě tím, že se to stalo zrovna 
tam, kde by ta úroveň měla 
být vyšší. Celý turnaj byl tak 
nějak divný. Vlastně ani nikdo, 
včetně nás, nedostal za zápas 
zaplaceno, takže to vypadá, že 
se budeme s organizátorem 
soudit. V mé době to bylo 
jednodušší. Dokud člověk 
neodplácal, jelo se dál. Ale 
chápu, že když to chceme 
prodávat lidem a hlavně kvůli 
zdraví sportovců, bodoví 
rozhodčí být musí. Naštěstí 
to pořád není tak hrozný jako 

třeba v krasobruslení, kde to 
mají rozhodčí úplně ve svých 
rukou."

Co je těžší se naučit, postoj 
nebo zápas a zem? Anebo je 
to spíš otázka individualit?

"Určitě to bude otázka 
individualit, ale já si myslím, 
že nejtěžší je zem. Je tam toho 
víc. Ale zase se dá pro účely 
MMA docela dobře okrájet."

V kolika letech by měl člověk 
začít trénovat MMA? 

"Tak dá se začít s nějakým 
boxem, s judem nebo 
zápasem třeba už ve čtyřech 
v pěti letech. Otázka je, jak 
dlouho to to dítě bude bavit. 
Raději bych se přikláněl 
k všestrannosti dítěte. Může 
si čichnout k fotbalu, k hokeji 
a časem si vybere. Ani já 
nemám nějaké ambice, že můj 

syn musí být MMA nebo BJJ 
zápasník. Ať si dělá, co chce. Je 
to přece jeho život."

Jezdíte ještě stále na 
semináře ShootersMMA? 
Kdo je vede?

"Vede je August Vallen. Je 
mu nějakých dvaačtyřicet 
třiačtyřicet let. Dokonce měl 
teď nedávno zápas, který 
vyhrál submisí. Takže má teď 
bilanci nějakých 7-1. Je to 
autoritativní člověk, jehož 
celým životem jsou bojové 
sporty. Jezdí za ním kluci 
z Anglie, z celé Skandinávie, 
z Polska, my tam jezdíme. To 
samo o sobě svědčí o kvalitě, 
plus zde začínali nebo i možná 
pořád ještě jsou Gustafsson, 
Kampmann a další kluci z UFC, 
Cage Warriors, M-1. Je to 
pro nás velmi kvalitní zdroj 
informací a škola."
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Čím chtěl být jako malý: 
profesionálním fotbalistou

Oblíbené jídlo a pití: dřív samý 
prasárny, teď spíš těstoviny, 
většinou maso, chutná mi kofola, 
ale tu se snažím omezit, takže voda

Oblíbená kapela: Fear Factory 
a s malým si pouštíme Beatles

Oblíbený Song: poslední dobou 
Yellow Sisters - Vylili mě, taková 
pěkná písnička 

Oblíbený herec/herečka: herec 
Brad Pitt a herečka každá hezká

Oblíbený sportovec/klub: Jarda 
Jágr, všude kde hraje, a Sparta



Jedním z tvých cílů je 
přivést bojovníka do 
UFC. To pořád platí?

"Asi jo."

A myslíš si, že by tím 
bojovníkem mohl 
být Viktor Pešta?

"Já doufám, že jo. Ale když 
ho někdo předežene, nic se 
neděje. Časem se můžeme 
bavit i o Invictě (organizace 
pořádající výhradně MMA 
zápasy žen) s Magdou, ale 
říkám, že každý má nějakou 
vytýčenou cestu, kde je 
spousta nástrah. Když Pánbůh 
dá, proč ne."

Viktor si zřídil na internetu 
profil (letmebeyour-
sparringpartner.com), 
kde říká, že by se rád stal 
součástí elitního MMA 
týmu ve Spojených státech. 
Už se někdo ozval?

"Zatím ne, ale ono je to tam 
krátce. Ale určitě je to zajímavý 
projekt."

Jak dlouho se věnuješ BJJ?
"Začínal jsem v roce 2006."

Pořád závodíš?
"Nezávodím a zatím se 

ani nechystám tu kariéru 
restartovat. Skončil jsem v roce 
2011. Zatím nemám žádnou 

motivaci ze sebe vydat to 
nejlepší. Na začátku letošního 
roku jsem si řekl, že se budu 
radši věnovat klukům než 

sám sobě. Na tréninku se peru 
víceméně jen na BJJ hlavně 
proto, abych nevyšel ze cviku, 
nepřibral a byl pro kluky 

kvalitním sparingpartnerem. 
Chci jim pomoct a ukázat jim 
věci nejen tím, že jim něco 
řeknu, ukážu, ale i tak, že jim to 
předvedu na žíněnce."

V BJJ jsi držitelem 
hnědého pásu, dotáhneš 
to na black belt?

"Snad jo, i když v tom 
není nějaký můj cíl, je mi to 
celkem jedno. Já si myslím, 
že nepotřebuju na něco nosit 
černej pásek. Samozřejmě je 
to určitá vizitka, ocenění toho, 
že jsi na nějaké úrovni, ale že 
bych ho k životu potřeboval, 
to ne."

Jsou k tomu potřeba účasti 
na soutěžích, případně 
další podmínky?

"Můžou být. Ale v mém věku 
je to také o tom, co jsem pro 
ten sport udělal. Ohodnocení 
mé práce."

Spousta lidí o tobě neví, 
že jsi získal ocenění 
jako spisovatel. Kdy ses 
dostal naposledy k tomu, 
že bys něco napsal?

"Já jsem takovej 
spisovatelskej flákač, občas se 
do toho nutím. Mám několik 
rozepsaných povídek, ale jestli 
je někdy dokončím… Píšu tak, 
jak to přijde, vůbec si nelámu 
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hlavu s tím, že nevím, jak celý 
příběh dopadne a podle toho 
to taky vypadá. Pak z toho 
vycházejí věci, ke kterým už 
se nikdy nevrátím nebo je 
milionkrát přepíšu. Ale takhle 
mě to baví, tak proč něco 
měnit? Na druhou stranu, když 
už něco dopíšu, tak se snažím, 
aby to nezůstalo v šuplíku 
a tak mi sem tam něco vyjde. 
Jako třeba teď ve 4. Antologii 
českého hororu povídka ‚Já, 
ty‘." 

Proč zrovna horor?
"Jestli to je mým znamením, 

jsem Štír... Mám rád tajemno, 
pochmurnou atmosféru, staré 
zámky, nadpřirozeno, něco 
v tom smyslu. Na horory jako 
takové se ani moc nekoukám. 
Spíš si rád nějaký přečtu, to má 
pro mě větší smysl. Stephen 
King, Clive Barker, Peter Straube 
to jsou moji favorité. I když teď 
jsem úplně ujel na Sharpovi 
a jeho dobrodružstvích 
z napoleonských válek od 
Bernarda Cornwella. Vřele 
doporučuji."

Jedna z tvých povídek 
má název Dovolená 
snů. Jak si představuješ 
svoji dovolenou snů?

"S Peštou v hotelu. (smích) 
Posledně jsem mu říkal, že by 
nebylo od věci zase někam 
vyjet. On mi na to řekl, že to 
záleží na manažerovi, jak mu 
dohodne zápas. Tak musím 

něco vymyslet. On je totiž 
opravdu ideální společník. 
Můžu se v klidu koukat na 
televizi, nikdo mě neruší, 
Viktor spí. Pak se jdu projít 
do města, Viktor spí. Dělám 
si tam prostě, co chci, což 
doma teď nemůžu, když mám 
malýho syna. Mám hrozně rád 
památky. Proto třeba mezi 

tréninky se rád procházím 
starou Prahou, strašně rád 
relaxuju v tomhle prostředí. 
Takže například Itálie, Řím, 
takhle nějak si představuju 
super dovolenou. Moc 
nemusím moře, někde se 
válet, to mi přijde zbytečný."

Co děláš ve volném čase?
"Spím nebo si hraju s klukem. 

A s přítelkyní vzpomínáme na 
chvíle, kdy jsme byli sami, po 
obědě jsme se koukali na film 
a pak si v klidu dali dvacet. Tím 
ale nechci říct, že bych měnil, 
to rozhodně ne. Co jsem si 
navařil…“ (smích)

Chtěl bys na závěr někoho 
pozdravit, případně 
někomu poděkovat?

"Hayashi za to, že obléká 
Viktora Peštu. Fightsportu, 
který obléká zbytek Penta 
gymu a Up baru. Své přítelkyni 
Aleně, synovi Danielovi 
a hlavně všem Penťákům, bez 
kterých by Penta nikdy nebyla 
tam, kde je teď."

Michal Vácha
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Nejlevnější letenky
do celého světa

Zajistíme vám
kompletní servis:
  cestovní pojištění 
  pojištění stornovacích poplatků

  ubytování a víza  

  pronájem aut  

  parkování u letiště

  dárek k letence

pojištění stornovacích poplatků

www.studentagency.cz

  dárek k letence
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