
Hod medicimbalom, trojskok, či 
kop na bránu – to boli niektoré 
z netradičných disciplín táboro-
vej olympiády. Vybral ich náš 
športový vedúci Mišo. Každý, 
kto sa do súťaží zapojil, sa po-
riadne zapotil. 

Športovalo sa na rýchlosť, ale 
veľa disciplín bolo najmä o vy-
trvalosti a šikovnosti. Za najťažšiu 
súťažiaci označili drepy, brušáky 

a kľuky. Veď urobiť bez pres-
távky 100 drepov, na čas drepy 
a kľuky nerobíme každý deň. Zau-
jímavé je, že v týchto súťažiach 
boli šikovnejší mladší ako starší. 
Rekord v brušákoch drží Palko 
Takáč. Za minútu sa mu podarilo 
urobiť 67 brušákov. Za zmienku 
stojí aj výkon Ester Gaberovej, 
ktorá medzi dievčatami vedie 
s viac ako 40-timi kľukmi. 

TŽ: Baví vás strihať videá?
Robko: Baví. Výhodou tejto práce je to, že 
táto práca je vždy o niečom inom. Vždy stri-
hám filmy s inou tematikou, veľakrát sa pri 
tom aj niečo nové naučím.

TŽ: Vyhrali ste už aj nejakú súťaž v ka-
merovaní alebo v strihu?
Robko: Nie. Žiadnej súťaže som sa zatiaľ 
nezúčastnil.

TŽ: Koľko rokov sa svojej profesii venujete?
Robko: V roku 1999 som začal pracovať  
v Slovenskej televízii a odvtedy sa to so mnou vlečie :)

TŽ: Aké zviera máte rád?
Robko: Mám rád všetky zvieratá, okrem komárov a ovadov. Nikdy ne- 
zabijem ani muchu, ani chrobáka, ani mravca a ani nič živé. Doma 
mám čierneho kocúra Lucifera, chovám aj hada a rybyčky.

TŽ: Ktoré jedlo máte rád?
Robko: Všetky, okrem grenadíru a halušiek s tvarohom. Najradšej 
mám prívarky akéhokoľvek druhu.

TŽ: Koľko máte rokov?
Robko: 33

TŽ: Čo sa vám v tábore najviac páči?
Robko: Práca s deťmi a to, že týždeň nemusím sedieť v kancelárii :) 

TŽ: Kedy ste naposledy hrali ping-pong?
Robko: Asi pred trinástimi rokmi s kamarátmi v sídliskovej klubovni.

Zuzka
Bolo to super, najviac sa mi páčil 
ďalekohľad.

Majko
...ako sme spievali a ako vyhasol 
oheň :)

Soli
Spievanie a pozeranie na hviezdy 
ďalekohľadom.

Hanka
...že sme si rozprávali vtipy.

Miška
Páčilo sa mi, že sme boli všetci 
spolu a spievali pri ohni.

Peťo
Tma.

Terezka
Najviac sa mi páčil oheň a to, že 
sme boli hore do polnoci...

Paľo
Všetko.

Mišo
...ako hral na gitaru vedúci Peťo.

Silvia – lekárka
Veľmi sa mi páčilo, ako sme si 
spievali pesničky pri táboráku 
s gitarou. Zaspomínala som si na 
pesničky, ktoré som pri ohni spie-
vala ako dieťa.

ANKETA
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Pripravila vedúca Malka

Pripravili Jerguš Gallo.

Rozhovor na dnes 
Pripravila Sissa Mia Odranová. Robka Kamenického, 

strihača televíznych relácií
Pripravila Simonka Zimermannová.

Olympiáda môže 
byť aj netradičná

Otázka: 
Čo sa vám (ne)páčilo na táboráku?

Brian Novotný : „ Aaaau, môj prst...!!!!
TŽ: Odkiaľ pochádzaš? 
Brian: Z New Yorku. Žijem tam 
od narodenia.
 
TŽ: Počuli sme, že sa ti stal 
úraz, je to pravda?  
Brian: Áno.
 
TŽ: Bolí ťa to? 
Brian: Áno, veľmi.

TŽ: Čo sa ti presne stalo? 
Brian: Chcel som naučiť chlapcov ako sa dá chytiť lopta v basketbale 
jednou rukou. Spadol som a vykrútil sa mi prst dozadu. Aaaaau, môj 
prst...!
 
Vyjadrenie lekárky Silvie: 
Brian má „narazený“ prst, čo potvrdil aj rontgen. V nemocnici dostal 
na prostredník pravej ruky ortézu, ktorú bude mať na prste dva týždne. 
Budú sa mu síce ťažko viazať šnúrky na topánkach, ale dostane sa 
z toho :) 
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...vedúca Janka si pri basketbalovom zápase zlomila nohu?

...Rasťo a Jakub sa veľmi rýchlo naučili strihať video?

...vedúci Peťo bol raz na železničnej stanici v Prešove a chcel ísť 
domov. Prišiel ku pokladni a v Prešove si pýtal lístok do Prešova. Čo 
si myslíte, kam cestoval?

...Hana mala deň plný trapasov? Najprv ju kamarátka ostriekala kolou 
a celý deň chodila ako počúraná :) Potom sa chcela napiť a nevšimla 
si osu, ktorá chcela kolu ochutnať tiež. Hana ju do polovice tela tak 
trochu poobhrýzala. ...je živá a zdravá. (nie tá osa, ale Hana)

Táborové
“Viete, že...”
Čo ste nám o sebe prezradili.


