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Čím sme starší, tým menej 
sa staráme o telo a neskôr 
aj o dušu, a to je problém.

Bývalý majster Európy, 
niekoľkonásobný majster 

Slovenska, víťaz svetových 
pohárov v karate, druhý 

vicemajster Európy 
a dvojnásobný majster 

Slovenska vo fitnes.  
Jany je Ironman  

a profesionálny tréner. 

Trénoval osobnosti zo 
showbiznisu a z politiky 

a videli ste ho aj ako trénera 
z projektu TV Markíza 

„Najväčší víťaz“.  
Založil preteky UCR.  

V roku 2020 oslávi  
20 rokov vo fitnes.

AKO SA DOSTAL K ŠPORTU
Jany, karate, ku ktorému ťa motivovala „Linda“ (seriál o policajtke, karatistke, 
pozn. red.), bol prvý šport, ktorému si sa začal venovať. Lindu som milovala a tiež 
som preto začala chodiť na karate. Môžeme si zaspomínať? Ktorú školu karate si 
robil, kde a ktorý tréner ťa pripravil na čierny pás? Mimochodom, ktorý DAN? 

Áno, bola to Linda, mal som 5 rokov. Ja som bol ten, čo potiahol mamu za 
kabát so slovami: „Mama, chcem chodiť na karate.“ Tak ma zobrala 
do prvého klubu, ktorý sme našli. Tam som bol pol roka a potom 
ma vyhodili kvôli tomu, že som bol veľmi malý. Bol som veľmi 
sklamaný. Vieš, rozplakal som sa, ale práve to ma namotivovalo, 
že som si sám našiel druhý klub. Ten sa volal Karate klub „Linda“, 
to bolo znamenie, „tam ja musím chodiť!“. Moje prvé kimono aj 
opasok mi ušila mama z plachty. Bolo to hrozné, ale mal som 
kimono a to bolo to najdôležitejšie. Neskôr som dostal riadne od 
trénera. Raz, počas tréningu prišiel za mnou tréner Miroslav 
Poláček, že je možnosť ísť študovať základnú školu, v rámci ktorej 
prebiehala výučba karate. Neváhal som ani sekundu. Tam som 
spoznal Rastislava Mráza, ktorý mal klub IPPON a pod ním som 
začal pretekať. Bol to štýl Goju-ryu. Denne som trénoval minimálne 
5 hodín, v škole, aj v klube. Dnes už má môj tréner titul Samuraja  
a je prezidentom Japonskej federácie Karate. A tento človek,  
ktorého volám druhým otcom, ma doviedol k titulom, výsledkom, 
pripravil ma na čierny pás, ktorý mám priamo od Japoncov z JFK. 
Pred nimi som robil aj skúšky, mám prvý DAN. 

Aký je podľa teba najväčší benefit bojových umení? 
Často si ľudia myslia, že je to výchova k agresivite...

Ja by som dal každé dieťa na bojové umenie. Ale 
bavíme sa o bojovom UMENÍ, áno? Nie, že ideme 
sa tĺcť. Dnes je veľký trend MMA a žiaľ, niektorí 
zápasníci robia zlé meno bojovým športom, 
pretože idú do ulice a chcú sa biť. Bojové 
umenie, a pre mňa je to práve karate, je umenie 
a nie šport. Dalo mi disciplínu, ctižiadostivosť, 
vytrvalosť. Naučilo ma, že keď niečo naozaj 
chcem, musím na tom pracovať. Úspech nepríde 
len tak z hodiny na hodinu, človek musí makať. 
Na prvých pretekoch som dostal výprask a poučil 
som sa. Nikto mi nič nedal zadarmo. Naučilo ma 
to dochvíľnosti. Keď som prišiel o minútu či dve 
neskôr na tréning, tak som „klikoval“. A to ma dnes 
robí tým, kým som. Ja na tréningy nemeškám a veci mám 
pripravené. Bojové umenie učí človeka aj pokore. Tréner nám 
vysvetľoval, že bitky na ulici sú „no go“. Učil nás, aby sme 
riešili veci s rozumom, chladnou hlavou a nie násilím. 
Ale zároveň je to forma sebaobrany. Naučilo ma to 
samostatnosti a zodpovednosti. Sám som si pral, žehlil 
a balil kimono. Toto všetko karate učí! Mimochodom, 
karate sa skladá z dvoch slov: KARA a TE a znamená to 
prázdna ruka. Cesta prázdnej ruky. Karate nevyužíva 
žiadne zbrane, je to čisto boj vlastným telom. 

!Kedˇ 
JANY LANDL 

PRIPRAVILA Angelika Kutišová

FOTO Martin Havran
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Kedy a ako sa ku karate pridružili ďalšie športy?  
A hlavne prečo? Čo vás ťahalo?

Pamätám si, že som prišiel za Fredym Ayisim, keď pred-
cvičoval Taebo, ako karatista, ktorý si chce zlepšiť kon-
díciu. Nemal som ani 16 rokov. Tam začala lavína... Chodil 
som na diskotéky, kde si ma všimli a začal som tancovať 
s partiou na pódiu. Spojenie tanca, karate a Taebo bolo 
niečo úplne nové, vyhrával som preteky a začal som sám 
predcvičovať „karate Aerobic“. Vyrobil som si plagáty, 
porozlepoval po meste, hudbu som púšťal z kaziet, bolo to 
šialené obdobie, keď sa dialo veľa vecí okolo mňa a všet-
ko bolo šialene rýchle. Čoskoro ma zavolali predcvičo-
vať aj do fitka, kde som sa zoznámil s činkami. Tam ma 
oslovili, či by som nechcel ísť na fitnes preteky. Bol som 
v neustálom kolobehu fitnes, karate a tanca. Tancovali 
sme po celej Európe, mesiace sme boli na Kanárskych 
ostrovoch, na zaoceánskych lodiach, v rôznych predsta-
veniach. Dnes ani nechápem, ako som to všetko stíhal.  
Začal som na sebe pracovať aj vo fitku, aj gymnasticky 
a pripravil som na na MS a ME vo fitnes, kde som bol 

prvým a druhým vicemajstrom. Po týchto úspechoch 
prišli prvé ponuky trénovať a ja som v osemnástich bol 
už osobným trénerom s bohatou skúsenosťou. Začal 
som si doplňovať aj teoretické vedomosti, chodil som 
na školenia, certifikácie. V tejto línii som makal 16 rokov. 
Pred piatimi rokmi som ale pocítil, že potrebujem neja-
kú ďalšiu výzvu. Po prečítaní knihy od Richa Rolla som 
sa dostal k Ironmanu a zrodila sa vo mne nová vášeň. 
Vedel som, že to dokážem aj ja, hoci to bolo niečo úplne 
iné, ako to, čo som dovtedy roky robil. To znamená, že od 
zdvíhania činiek som prešiel k zhadzovaniu svalov, na 
ktorých som tak ťažko makal. 

Ktorý zo športov je dnes tvoj najobľúbenejší?

Je to, samozrejme, ten triatlon, ktorý ma najviac drží. 
A moje hodiny Bodyfight, čo je to isté, čo bolo pôvodne 
Karate Aerobic, len som to premenoval. Premenoval 
som to 3-krát, medzitým ešte na Taebo a Infighting, 
ale princíp je dvadsať rokov ten istý, spojenie pohybu 
a hudby, ktorú milujem. 

Čo je najčastejšia motivácia ľudí k zmene životného štýlu? 
...a k chudnutiu?

Aj keď vypovedaná motivácia je rôzna, najčastejšie je v súvislosti so 
zdravotným stavom, lebo v konečnom dôsledku sa každý chce mať 
dobre a cítiť sa lepšie. Veľa ľudí je pribratých, až obéznych, cítia sa 
zle, sú veľkí a to sa im nepáči. Čiže v prvom rade je to o tom, ako sa 
ľudia cítia vo svojom tele. K tomu sa pridružujú zdravotné problé-
my, a to, že sú informovaní, že musia s tým niečo robiť. A vekom je to 
všetko horšie a ťažšie, nielen fyzicky, ale aj psychicky. Vidím, že čím 
sme starší, tým menej sa staráme o telo a neskôr aj o dušu, a to je 
problém. Musíme nájsť balans. Keď máme nesprávnu životosprá-
vu, nemáme žiaden pohyb, má to veľký dopad na našu psychiku. No 
a tá psychika nás vo najviac ovplyvňuje, čo sa týka všetkých oblastí 
nášho života. Čiže prirodzene, človek, ktorý športuje a aj sa zdravo 
stravuje, tak sa psychicky cíti dobre, lebo je sám so sebou spokojný.  
Okrem toho býva ako motivácia napríklad „potrebujem sa dostať 
do svadobných šiat“, „kvôli mužovi“, ale týchto prípadov je urči-
te menej. Najsilnejšie bývajú zdravotné problémy, vtedy sa ľudia 
spamätajú, keď začnú byť chorí. To vieme všetci, keď máme len 
obyčajnú chrípku, tak si zrazu vážime aj to, že sme mohli ísť von 
a namiesto toho musíme ležať v posteli a liečiť sa. 

Dokáže ľudí s obezitou motivovať, že sú v ohrození života? 
Uvedomujú si to vôbec, keďže obezita viac menej nebolí?

Obezita nebolí, ale to neznamená, že si to neuvedomujú. Ľudia si 
podľa mňa neuvedomujú, že sú v ohrození života. Až kým im to 
nevysvetlíme. Kým im nepovieme, že ak má niekto 150, či 180 kíl, 
jeho srdiečko je slabé na to, aby vypumpovalo toľko krvi do toho 
obrovského tela a že to srdiečko je obalené v obrovskom množ-
stve tuku. Telo nie je prispôsobené na takú obrovskú hmotnosť. 
Spôsobuje to množstvo iných chorôb. A to si ľudia neuvedomujú. 
Vedia, že to majú ťažšie, ale tá láska k jedlu a pohodlnosť je ďale-
ko silnejšia ako motivácia ísť cvičiť, lebo je to neuveriteľne ťažké. 
Pre chudého človeka je oveľa jednoduchšie ísť cvičiť, alebo začať 
niečo robiť, ako pre obézneho, pretože on má obrovský problém sa 
vôbec hýbať. Veľmi dôležité je zvoliť správny prístup k tomu člo-
veku. Myslím si, že títo ľudia si neuvedomujú vážnosť situácie, až 
kým sa o tom nezačnú s niekým rozprávať. Nevyhľadávajú ľudí, 
s ktorými sa o tom môžu rozprávať, pretože oni nechcú počuť tú 
trpkú realitu, nechcú počuť tie ťažké slová. Pretože vtedy, keď to 
budú vedieť a niekto im to, čo tušia, potvrdí, budú s tým musieť 
niečo začať robiť. A to je začarovaný kruh. To, že obezita nebolí si 
nemyslím. Bolí. Keď má niekto na sebe položenú stokilovú činku, 
tak to určite cíti. Možno to nebolí ako keď sa udriem, ale je to úplne 
iná bolesť, psychická bolesť, ktorá ho zaťažuje. On sa nevie pred-
kloniť, nevie si zaviazať šnúrku, to ho bolí. 

Akú máš skúsenosť s výskytom metabolického syndrómu 
u klientov s obezitou? Čo sa objavuje najčastejšie? 

Metabolický syndróm je vlastne porucha metabolizmu cukrov 
a tukov. Je to dnes už civilizačná choroba. Je to porucha spôsobe-
ná nezdravým životným štýlom. Vzniká prijímaním nadbytočných 
cukrov, jedla s vysokým obsahom kalórií a zlých kalórií, tučných 
jedál. Problém je, že sa vyskytuje už aj u detí. Najčastejšie sa objavu-
je cukrovka a vysoký krvný tlak, je to väčšinou kombo. Mám s tým 
skúsenosti aj zo show „Najväčší víťaz“, kde sme mali ľudí, ktorí už 
mali aj vážny diabetes na inzulín. Najväčším mojím úspechom v tej-
to show bolo, že som týchto ľudí dostal z inzulínu pomocou stravy 
a pohybu. Takto sa to dá upraviť a skvalitniť životy. 

Mojím cieľom je naučiť ľudí cvičiť, 
pretože nemôžu byť závislí len od videí 
a od trénera. Musia sa naučiť cvičiť 
a pokračovať sami. Chytiť life style. 
Tak to bude fungovať. 

DO FORMYDO FORMY
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O BEHU, LEBO JE TO NAJDOSTUPNEJŠIA 
FORMA POHYBU A O TO IDE. O POHYB.
Viem, že beháš a si doma aj v téme 
ultratrailov. Aký je tvoj top výkon 
v behu?

V téme ultratrailov až tak doma nie 
som. Je to len myšlienka, ktorou sa za-
oberám a ktorú by som chcel naplniť. 
Bežal som polmaratón, aj maratón. Môj 
prvý maratón bol v rámci Ironmana, 
čiže som ho odbehol po 4 kilometroch 
plávania a 180 km na bicykli. Skoro som 
„skapal“, ale zvládol som to. Najväčšia 
vzdialenosť je teda týchto 42 kilomet-
rov. Viac som nikdy neodbehol, i keď 
budúci rok som si dal za cieľ odbehnúť 
jeden ultra beh. Viac ešte neprezradím, 
ale milujem beh. Môj najlepší výkon 
na 10 km je 42 minút, polmaratón 1:40 
h. Žiadne rekordy, zatiaľ je u mňa beh 
skôr ako súčasť triatlonu. A tam je beh 
skreslený kvôli predchádzajúcim dvom 
disciplínam. Chcel by som ale zabehnúť 
„Veľkú šestku“: Londýn, Boston, New 
York, Tokio, Chicago a Berlín. 

Ako vyzerá tvoj bežný deň?

Môj bežný deň vyzerá byť každý deň rovna-
ký, ale predsa je iný. Vstávam medzi šiestou 
a siedmou hodinou. Prácu s klientmi začínam 
o deviatej. Mám teda čas pre seba, odtrénu-
jem svoj prvý tréning, väčšinou je to plávanie 
alebo beh. Pred klientmi, s ktorými pracujem 
cca do jednej, ešte stíham raňajky. Potom obe-
dujem a nastupuje znova môj vlastný tréning 
podľa toho, čo som trénoval ráno, buď bicykel 
alebo beh. No a následne, okolo tretej-štvr-
tej, opäť nastupujú klienti a vedené hodiny 
až do večera, pričom končím medzi šiestou 
a ôsmou. Večer už je to väčšinou relax s pria-
teľmi, nejaká večera, alebo doma nejaký film. 
Keď nemám preteky, je to aj pohár vína. Ale 
keďže mám väčšinou pretekovú sezónu, po-
hár vína musí počkať. Po večeroch tiež pra-
cujem na svojich projektoch, workout tours 
alebo Urban City Race projekt, množstvo ďal-
ších iných aktivít. Samozrejme, nie je to každý 
deň, ale venujem značné množstvo času po 
večeroch práve práci. 

Ako sleduješ svoj príjem? Máš to už úplne presne v oku,  
alebo môžeš jesť čokoľvek?

Mám to presne v oku, pretože kedysi som bol úplne „prepnu-
tý“. Strážil som si každý gram, mal som všetko presne odvá-
žené. Dodnes si pamätám, že keď som potreboval doplniť 40 
gramov sacharidov, tak keď 5 ryžových chlebíkov malo 35 
gramov, 6 chlebíkov by už bolo nad 40. Odlomil som si polovi-
cu z toho šiesteho. Všetci sa na mňa pozerali, či mi šibe, veď 
čo, daj si o tú polovicu viac. Ale ja nie, bolo to toľko, tak som 
viac nezjedol. 
Dnes už zjem, čo chcem, viac menej... Viem, že sa stále hý-
bem. Dnes už jedlo vnímam úplne inak, nemusím robiť kom-
promis medzi zdravým a chutným jedlom. Snažím sa počú-
vať svoje telo a jesť kedy chcem, nie kedy musím. To zname-
ná, že nejem raňajky medzi ôsmou a desiatou hodinou preto, 
lebo niekto povedal, že vtedy sú raňajky. Nejem obed vtedy, 
keď povedal niekto, že sa musí. Nerozumiem, prečo ľudia 
chodia o pol dvanástej húfne na obed, pretože je čas obeda. 
Ja jem vtedy, kedy som hladný. Telo si vypýta to, čo potrebu-
je. Preto treba počúvať svoje telo, telo nám povie, kedy sme 
hladní, čo potrebujeme a aj kedy to potrebujeme. 

WORKOUT TOUR 2019

26.10. - 10:00/13:00 
V rámci Relaxx Open Day v Bratislave
9.11. - 10:00
Active Gym Poprad
- špeciálny hosť Diana Hô Chí
10.11. - 10:00
Mestská športová hala Trenčín 
- špeciálny hosť Diana Hô Chí
23.11. - 10:00/14:30
Golem Košice 
24.11. - 10:00/14:30
Golem Poprad 
29.11. - 17:00
STC Aréna Púchov 
30.11. - 10:00/14:30
Golem Žilina 
6.12. - 17:00/18:30
Fit Box Skalica 
7.12. - 14:00
Relaxx Bratislava

STARÁME SA O TÝCH, KTORÍ SA O SEBA STARAJÚ
Sme spoločnosťou, ktorej záleží na kvalite života každého človeka. Vieme, aké dôležité sú v tomto kontexte 
zdravie, kondícia a entuziazmus, preto prinášame doplnky výživy, ktoré pomáhajú podporiť a udržať si fyzickú 
aj psychickú pohodu a odolnosť. Samozrejme, doplnky nenahradia plnohodnotnú životosprávu, ale pomáhajú 
udržiavať rovnováhu – dnes takmer neznámu veličinu. Veď stačí, aby sme raz kvôli starostlivosti o svojich 
blízkych alebo kvôli pracovným povinnostiam zanedbali pravidelnú stravu, dostatočný pitný režim, spánok 
alebo šport a už je rovnováha narušená.
AVITA ponúka riešenie vo forme jedinečných doplnkov výživy. Ich výnimočnosť tkvie v kombinácii vzácnych 
darov prírody a vedeckého pokroku. Všetky naše produkty na podporu a udržanie dobrého života sú vyrobené 
výhradne z prírodných surovín, pričom dbáme na to, aby neboli zaťažené nepriaznivými vplyvmi životného 
prostredia. Samozrejme, aj pri ich spracovaní kladieme dôraz na kvalitu, aby si aktívne látky z prírody udržali 
svoju silu a ich efekt znásobujeme na základe najnovších výsledkov vedeckého výskumu v oblasti medicíny, 
nutričných doplnkov a prírodného liečiteľstva. Pre zachovanie sily prírody, znásobenej poznaním ľudstva, nie 
sú naše doplnky výživy zaťažené prídavnými látkami ako sú dochucovadlá alebo farbivá a sú zabalené v 
recyklovateľných obaloch.
Zvlášť sme hrdí na naše lipozonálne doplnky výživy, ktoré fungujú na báze nanotechnológie a na rozdiel od 
väčšiny iných doplnkov sa takmer stopercentne vstrebávajú v čreve a odtiaľ putujú na to miesto v organizme, 
kde sú reálne užitočné.

STARAJTE SA O SVOJE TELO, ONO VÁM TO URČITE VRÁTI!
Zažite fantastickú atmosféru jedinečného fitness tréningu s Janym Landlom na AVITA Workout Tour 2019! 
Jany prichádza do vášho mesta, aby odcvičil 90 minutový Body Fight tréning vlastným telom. Po tréningu 
budete mať možnosť stráviť čas s Janym na Meet&Greet!

Tréning prináša prvky rôznych športov (imitácia) ako napríklad boxu, karate, Muay thai, tenisu, basketbalu, 
hokeja, volejbalu, baseballu, korčuľovania, plávania, ale rovnako aj tanca, či posilňovacie cvičenia s vlastným 
telom a strečing. Pri dobrej hudbe, ktorá je základom workoutu, získaš veľkú motiváciu a na konci cvičenia sa 
budeš cítiť fantasticky, budeš mať vyčistenú hlavu a pocit šťastia.

Každý účastník získa okrem zážitku aj darček od partnerov v hodnote viac ako 15€!

Tak neváhajte a príďte si zacvičiť s Janym!

Vstupenky v sieti predpredaj.sk

GLUTEN FREE

BIO
NATURALVEGANADDITIVES FREE GMO FREE

www.avita.sk

@avitadoplnkyvyzivy
Avita - doplnky výživy

Ako sa stravuješ? Si fanúšikom niektorej stravovacej metódy? 

Ja som prešiel množstvom stravovacích metód, viacerými obdobia-
mi. Od „všetko“, vrátane fast foodov a hamburgerov. Myslím si, že je 
úplne normálne priznať to a netváriť sa, že sme neomylní. Nikto nie 
je 100-percentný. Ako mladý karatista som zjedol celú vianočku ale-
bo kilo cestovín a nič mi nebolo. Neriešil som, aký to má dopad na 
moje zdravie. Keď som chcel schudnúť, tak som iba ubral jedlo a bolo. 
V období fitnes som držal striktné diéty, vážil som každý gram, škatuľ-
koval. Bol som v tomto neuveriteľne 100-percentný a striktný. Dnes 
som viac menej vegán. Hovorím to „viac menej“ preto, lebo nemám 
rád extrémy. Dám si občas syr, ochutnám rybu, dám si aj med, dal som 
si vajíčka. Som 90-percentný vegán a robím to preto, lebo sa cítim 
lepšie. Zároveň som proti chovu zvierat, vadí mi, ako sa k zvieratám 
správajú. Je to proti môjmu presvedčeniu. Ale nejdem s transparen-
tom pred Luis Vuitton a nebudem tam skandovať „Zastavte, lebo ko-
žené topánky“. Takto to neprepaľujem. Moje heslo je Ži a nechaj žiť. 
Keď niekto je mäso, je to jeho problém. Ja sa mu do toho nestarám. 
Keď ľudia chcú mať antibiotikové mäsá, nech si ich jedia. Prvý môj 
kontakt s vegánskou stravou bol ten, že chcem mať lepší športový vý-
kon, potom neskôr sa k tomu pridali aj tie etické veci. Myslím si, že to 
je aj s ohľadom na to, že tým, že som krvná skupina A, som viac menej 
vegetariánsky, alebo vegánsky typ. Lepšie sa mi to znáša, ako krvnej 
skupine nula alebo B. O nich sa hovorí, že sú takí mäsovejší. 
Je to veľmi ťažká téma. Nerád sa do toho s každým púšťam, pretože 
dá sa pustiť do takýchto ťažkých tém iba s ľuďmi, ktorí chcú pripus-
tiť aj iný názor. Nerád sa púšťam do tejto diskusie s niekým, kto je 
od rána do večera mäso, hnije mu to v tele a rozpráva, že potrebuje 
proteíny. A to už dnes vieme, že je úplná hlúposť. 

DO FORMYDO FORMY

O JEDLE, LEBO TO  
KAŽDÉHO ZAUJÍMA AKO PRVÉ
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Dnes už jedlo vnímam úplne inak, 
nemusím robiť kompromis 
medzi zdravým a chutným jedlom. 
Snažím sa počúvať svoje telo a jesť 
kedy chcem, nie kedy musím.

DO FORMY

Máš kapacitu brať nových klientov? Môžu sa na teba 
ľudia bežne obrátiť? 

Na mňa sa môžu ľudia obrátiť vždy a všade. Vždy sa 
snažím ľuďom pomáhať. Pretože to, čo robím beriem 
ako poslanie a asi si ma niekto vybral, pretože sa sna-
žím byť empatický k ľuďom a pomáhať im ako po fyzic-
kej, tak po psychickej stránke. Snažím sa pomáhať aj 
cez sociálne siete, pokiaľ mi to kapacita dovolí. Mám už 
ale veľa stálych klientov, vedené hodiny a projekty, tak 
nie je veľa voľnej kapacity. 

Aké projekty pripravuješ, na čo sa môžeme tešiť?

Práve kvôli obmedzenej individuálnej kapacite pre no-
vých klientov pripravujeme projekt, ktorým oslovíme 
a obsiahneme väčšie množstvo ľudí naraz. Je to celo-
slovenský Avita Workout Tour. Okrem toho pripravujem 
projekt, ktorý má pracovný názov Body 8 alebo B56. Je 
to 56-dňový workout, ktorý bude online na mojom webe. 
Ľudia si budú môcť zakúpiť moje videá a budú môcť so 
mnou cvičiť na diaľku. Opäť sa dostanem do viacerých 
domovov naraz. Toto je v dnešnej dobe lepšie ako indi-
viduálne tréningy, kde ťa limituje denný čas. Mojím cie-
ľom je naučiť ľudí cvičiť, pretože nemôžu byť závislí len 
od videí a od trénera. Musia sa naučiť cvičiť a pokračo-
vať sami. Chytiť life style. Tak to bude fungovať.

O PROJEKTOCH 
Si zakladateľom projektu UCR. Ako vznikol?

Dlho som sa motal okolo projektu Spartan Race, na ktorý mám 
aj licenciu Spartan kouč. Osobne sa poznám s Joe de Senom. 
Pôvodne som chcel prevziať licenciu, ale nakoniec som sa roz-
hodol ísť vlastnou cestou. Založil som projekt Urban City Race, 
kedy som si hovoril, Spartan už tu je, behanie po lese tu je, tak 
poďme robiť niečo iné, poďme behať mestom. Som mestský 
chalan, som mestský typ, vyrastal som v Petržalke. Tak poď-
me robiť beh cez mesto. Budeme behať cez autá, cez lavičky, 
cez billboardy a iné prekážky, jednoducho vymyslime nejakú 
šialenosť. Prišiel som s tým za chalanmi Pukalovičovcami z Be 
Cool. Oni sú výborní v tom, čo robia, vedia zorganizovať behy, 
robia naozaj krásne projekty, dali sme to dokopy a vznikol UCR, 
ktorý ja zastrešujem kreatívne, a oni zastrešujú organizačne. 
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