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Téma měsíce: Bloger UselessToo a „jeho“ ZOH 
 

Ako mnohí z vás vedia, resp. sa dopočuli, tento rok je 
povinnosťou každého blogera na K2 napísať jeden článok 
do miestneho časopisu. Bloger, teda aj ja, má zasa právo 
naložiť s touto povinnosťou podľa svojho najlepšieho 
vedomia a svedomia, t.j. má možnosť si vybrať tému, 
náplň, rozsah a charakter spracovania, príp. si nechá 
poradiť a akceptuje očakávania propitaka. 
 
A tak sa aj stalo – propitak prišiel s tým, že ohľadom článku je 
všetko čisto na mne, kľúčové je len „nejaký“ napísať. Nemá to, 
samozrejme, vyznieť tak, že účelom je článok napísať a všetko 

ostatné je na úplnom okraji nášho spoločného záujmu. Moje zdelenie len hovorí, že mám síce voľné ruky (čo aj 
reálne mám, pre propitaka som už v minulosti niečo napísal a nestalo sa, že by ma do niečoho nasilu nútil), ale 
bolo by fajn (jemný dodatok k úvodným formalitám), keby som do toho zakomponoval blížiace sa ZOH. Hovorím si 
fajn, spojím príjemné s užitočným, povinnosť bude odpracovaná hneď z kraja roka a zároveň sa sám seba pýtam: 
kto iný by mal napísať niečo o zimných olympijských hrách 2018, než práve človek, ktorý sa zimným športom 
venuje na K2 najintenzívnejšie a nesporne aj najdlhšie zo všetkých tvorcov obsahu. 
 
V zdelení na záver stálo, že si môžem spraviť článkom aj takú drobnú reklamu na svoju prácu v blogu, čo rád 
využijem a ZOH sú na tento účel dokonalým prostriedkom. V čase, keď tento článok píšem, zostávajú do začiatku 
OH necelé 4 týždne. Zimná sezóna tak vstúpila do svojej druhej fáze, druhého trimestra, záverečná príprava a 
ladenie formy je tak v plnom prúde a akýkoľvek zdravotný problém by túto snahu značným spôsobom 
skomplikoval. 
 
Takto napísané to vyzerá ako vystrihnuté z nekritických oslavných 
panfletov, ktoré majú obsah postavený na zmesi klišé, poloprávd a 
vyložených klamstiev. Pôvodná veta vyzerala veľmi idylicky, 
pričom naozaj neplatí, že nominácie na OH sú už uzavreté, že boj 
o miestenky sa dávno skončil a neplatí ani to, že tí, čo už to tvoje 
teoreticky isté majú, sa aj v samotných závodoch na OH ukážu. 
 
Ako vždy tvrdím, najlepšie dokreslia situáciu praktické príklady. V 
nemeckej biatlonovej reprezentácií nedochádza k veľkým 
presunom (ako to je v prípade ruských reprezentantov, kde vám 
ani elitný výsledok naozaj nič negarantuje a o svoje miesto na 
slnku musíte aj naďalej tvrdo bojovať, dokonca musíte, žiaľ, často 
prekusnúť aj nominačnú politiku postavenú vyložene „na hlavu“, 
kde viac než výsledky sú zákulisné hry jednotlivých ruských oblastí 
a lyžiarskych stredísk, odkiaľ biatlonisti pochádzajú, resp. viac než 
súčasná výkonnosť je zásluhovosť a meno z minulosti), A 
reprezentácia má svoje pomerne pevné zloženie, do ktorej sa 
nedostáva z IBU Cupu úplne jednoducho a ak sa odtiaľ niekto 
naplno etabluje, dochádza k tomu väčšinou po ukončení kariéry 
niekoho z tradičných dlhoročných členov Áčka. Takže ono to 
vyzerá, že byť v top6, ktorá pôjde na OH nie je až taký problém, 
avšak v hre je účasť v štafete, v podstate súboj ako si z OH 
„poľahky“ odviesť jednu z medailí, ideálne hneď tú zlatú. A v 
ženskej nemeckej reprezentácií zúri v súčasnosti veľký boj o to byť 
v elitnej štvorici.  
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