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Feministické správy z Fínska
alebo
Vďaka čomu (hmm... komu ☺) sme vyhrali
Áno, vážení priatelia, pre tých z vás,
ktorým sa to ešte nedostalo do ušú –
jedinečný slovenský národný tím TMF
s nadpolovičnou dominantnou IB-íckou
väčšinou to dokázal!!! Bratislavský
IBíci zase raz dokázali svoju
dokonalosť a v konkurencii 18 tímov
zvíťazili na 14. Medzinárodnom čomsi
v studených zámorských fínskych
končinách.
Nuž, výhra neprekvapila len vás.
Samozrejme, nepochybujem o dokonalosti IB-íkov (a už tobôž nie
o svojej ☺), ale buďme realistický –
bola to FYZIKÁLNA súťaž. No
povedzte, kto z vás čakal, že
vyhráme... Čomu (hmm... pardon ...
komu) vďačíme za víťazstvo sa vám
pokúsim
priblížiť
v nasledu-júcich
egocentrických riadkoch.
Zloženie tímu:
Pri hľadaní príčin skúsim začať
predstavením samotných akté-rov,
ktorým som dala krycie me-ná (aby ste
ich lepšie spoznali...)
Zmätený fyzik a Chemicko-fyzikálny
fanatik
postavy väčšine z vás, smrteľ-níkov,
neznáme, ale v podstate rovnako
bezvýznamné červy ako vy (hm...až na
to že prudko zvýšili priemerné
fyzikálne vedomosti nášho tímu...a
vzhľadom na to, že išlo fyzikálnu
súťaž...)
Mr. Teoretisch fyzik – bývalý GJHhák Pleschko
No a samozrejme IB STARS menovite:
Fyzik hokejista – miláčik zodpo-vedný
za všetky grafy (dúfam, že si si to
zapísal ako Creativity) a inú tzv.

špinavú robotu (géniovia predsa
museli spať...)
THE fyzik – Eminem – láska
ženskej časti bieloruského tímu
a jedinečný oponent, ktorý presvedčivo nachádzal chyby aj tam kde
neboli...
No a ešte moja maličkosť, nazvime
ju Dokonalá Aňula – jediná ženská
v tíme zmätených fyzikov
Príprava:
Nooo, bola. (Alebo iba chcela byť?)
Keďže zadania sme vedeli už od
novembra, bola samozrejme polročná (chcela som povedať polnočná),
systematická
(syste...čo?)
a kvalitná (kuaááá shitná). No
dobre, takže priznajme farbu, až na
pár pokusov sme všetky len akože
robili, až na pár grafov boli všetky
vymyslené a až na pár fólii sme
všetky vytlačili deň/pol dňa pred
súťažou. Ale pôsobili sme presvedčivo. Taká maturita deň pred
súťažou, to nie je len také
spestrenie programu, ono sa na to
treba aj učiť (nie že by to pomohlo).
Prvé príznaky:
Ide len o to, že Aňula nabehla a pri
úvodnom losovaní vytiahla číslo
tímu Jeden. Hlavne, že si všetci
robili srandu, že aspoň niekde prví...
Dokonalá Aňula predsa vedela, že
vyhráme (hm..tesne vedľa).
Neúspešný úvod:
No povedzte, nie je to svinstvo, keď
vám niekto hneď v prvom kole zadá
príklad, ktorý máte najhoršie
vypracovaný?! No a potom to Mr.
Captain yeah, baby I’m cool
Eminem
THE
fyzik
musel
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vykecávať.
A dokonalá
Aňula
zachraňovať na recenzii. Ešte že mám
čaro osobnosti. V druhom kole to tiež
nebulo bůhvíco. A čuduj sa svete,
v priebežnom hodnotení sme boli
deviaty. No kto by to bol čakal...
O čo išlo:
Ale prečo by sme kvôli takej maličkosti
vzrušovali, však? Veď o čo išlo?...
Samozrejme, ako tak reprezentovať
ten kúsok rodnej zeme v strednej
Európe, ale keď už sme boli vo Fínsku,
tak predsa išlo aj o... no...
o ZÁBAVU!!! Baviť sa a byť bavený.
Vo Fínsku vám majú takú srandu, že
v centre Helsiniek je vytvorená zóna
premakanej
siete
cyklistických
chodníčkov a je tam asi tak 20-25
stanovíšť na bicykle. Funguje to asi
takto: prídeš ku krikľavo-zelenému,
žltému, v hor-šom prípade krikľavo
ružovému, v lepšom ku modrému
bicyklu, do takej srandy hodíš desať
mariek a vypadne bicykel. Obeháš,
vlastne obbicykluješ Helsinki, nájdeš
stanovište, hodíš bicykel a vypadne
10FIM. No a hádajte čo robili Slovácisedláci vo veľkomeste!? No predsa
využívali
cyklistické
služby
na
krikľavých
čudách.
Hádam
si
nemyslíte, že sme sa mali po večeroch
nudiť, či nedajbože pripravovať. Čo by
sme potom robili v noci?...
No a o čo išlo mojej feministickej duši?
Provokovať, provokovať, provokovať!!
Veď päť zmätených chlapov pokope
(aj s vedúcim Pleschkom) – taká
príležitosť
sa
Vám
nenaskytne
bárskedy. A tak prvé čo som sa
naučila po Fínsky bolo Dobré ráno
(Hyväa huomenta!) – to vám je
bohovská sranda budiť lenivých
chlapov feministickými, ot-ravnými
metódami. Keby ste vedeli kam všade
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ma poslali...! (Do kelu bolo to bližšie
miesto).
Naše
interaction/communication
s ostatnými tímami/rozhodcami:
Bielorusky – boli hotové z Eminema
Gruzínka – bola hotová zo
Zmäteného fyzika
Česi – boli hotoví...
Ruskí rozhodcovia – boli hotoví
z dokonalej ruštiny Dokonalej Aňuly
(a potom, že prečo sme vyhrali...)
V rebríčku Top interaction fun však
jednoznačne viedli USA, ktorý ani
zďaleka
nepripomínali
tím
najlepších mladých fyzikov USA,
skôr jediných päť ľudí, čo má na
jednej Juho-karolínskej škole fyziku.
Kapitánkou bola stokilová (možno aj
dvesto...) ryšavá slečna, ktorá sa po
To-mášových „milých“ poznámkach
na riešenie ich príkladu rozplakala;
no ale najlepší bol jeden milý
černoško: tu je naša prvá
konverzácia (pod-čiarknuté časti sú
v reči dôraznejšie):
On: Yoo, man, you’re from
Czechoslovakia
Ja: ☺☺☺ Yeah, from Slovakia.
On: So, how was the flight
[prečítané štýlom flaaaaaaajt], how
was the flaaaaaajt…
Ja: ☺☺☺ It was OK.
On: Look at her. She’s ashamed
[ešéééééjmd] she’s ešéééééjmd.
Ja: ☺☺☺ ☺☺☺ ☺☺☺ [mŕtva od
smiechu]
Ktosi: Hey, stop it, you’re rude.
On: Rude???? [ukazováky na hruď]
I’m not rude. What are you talking
about? [ruky za chrbtom v bližšie
nedefinovateľnej konštelácii] I’m not
rude!!!!
Triumfálne víťazstvo:
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