IMRICH BUGÁR
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Imrich Bugár se narodil 14. dubna 1955 v obci Ohrady poblíž města Dunajská
Streda. (Slovenská republika)
V dětství se věnoval mimo jiné ministrování v kostele a byl dokonce kostelníkem.
Bugár začínal na fotbalu a házené, házel tvrdě a protihráčům způsobil i zranění,
že radši skončil a začal se věnovat hodu diskem.
Je to bývalý československý diskař.
Roky 1980 a 1988 byl vlajkonoš československé výpravy při slavnostním
zahájení Letních olympijských her.
Ocenění a medaile:
BRONZ: ME 1978, MČSSR 1977
STŘÍBRO: LOH 1980, MČSSR 1987-1989
ZLATO: MS 1983, ME 1982, MČSSR 1978 – 1986, MČSSR 1988 – 1992, MČR 1993
– 1994.
Osobní rekord: 71, 26 m. roku 1985 byl 6x zvolen v (mužské kategorii) nejlepším
československým atletem roku 1980 – 1985 a jednou sportovcem roku 1982 a
v 15 letech vyhrál okresní přebor v Dunajské Stredě (1,5kg disk) bez otočky,
kterou ještě neovládal, vyhrál s výkonem 31, 14 m.
Bugár přišel po přeborech do Bratislavy, kde se vyučil elektromontérem, ale i
v Bratislavě.
se věnoval disku, kde ho trénoval bývalý skokan o tyči Vladimír Hurtoň.
1. 10 1974 Bugár zamířil do Dukly, kde zůstal až do teď, ale nyní už je tam jako
vedoucí skupiny zahraničních sportovních styků.
V Dukle se jako jeho trenér stává Miroslav Vlček.
Jako atlet absolvoval Bugár v Dukle celkově 457 závodů.
Bugár také studoval FTVS Univerzity Karlovy v roce 1990 (titul Mgr.)
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Jako jeden z mála československých atletů se pokusil bojkotovat olympiádu v Los
Angeles, prohlašoval, že na hry pojede klidně i za své vlastní peníze.
Svoji kariéru ukončil slavnostně se sponzory 17. září 1995, po skončení svého
posledního závodu v Praze na Julisce, kde obsadil 2. místo s výkonem 55, 44 m.
Roku 2013 se účastnil soutěže StarDance s taneční partnerkou Jitkou Šorfovou a
společně se umístili na 3. místě.
Je ženatý, má dceru Olinu, v současné době je dědečkem na plný úvazek.
Mezi jeho koníčky patří houbaření, rád pracuje na zahradě a poslouchá při tom
rádio.
Nemá rád mořské plody a játra.
Nemá vyhraněný hudební styl, dříve mezi jeho oblíbené kapely patřila maďarská
Omega, nyní neposlouchá tvrdou hudbu, ale spíše pohodové rádio.
Mezi jeho herecké oblíbence patří Vlastimil Brodský, Jiří Sovák, Radoslav
Brzobohatý, František Filipovský a další.
Jeho vzorem je Ludvík Daněk – bývalý atlet, diskař, olympijský vítěz a mistr
Evropy
Pokřtil kapele Chinaski CD Dlouhej kouř.
Heslo jeho otce, kterým se sám Imrich Bugár snaží řídit: „DĚLEJ NĚCO, A KDYŽ
NĚCO VYBEREŠ, TAK TO DĚLEJ POCTIVĚ.“

