
Prezident Rudolf Schuster vo svojom úrade nikdy nezaháºal. Jeho
aktivity sú v‰estranné, nápady ako spestriÈ nudou zívajúcu scénu ne-
koneãné. Obdivuhodné sú aj prezidentove snahy  prilákaÈ k nám
zahraniãn˘ kapitál. Napríklad vianoãná Ïiarovková v˘zdoba prezi-
dentského paláca ala Schuster údajne tak nadchla majiteºa Mac
Donald, Ïe ho chcel palác okamÏite  kúpiÈ a  roz‰íriÈ tak sieÈ svojich
predajní v Bratislave. V˘raznej‰ie zviditeºniÈ Slovensko sa prezidento-
vi podarilo pred dvomi rokmi, keì váÏne ochorel a skonãil v inns-
bruckej nemocnici. Po operácii e‰te v Ïupane tak poníÏene ìakoval
rakúskym lekárom za záchranu Ïivota, aÏ v‰etci získali dojem, Ïe
úroveÀ lekárskej starostlivosti na Slovensku tromfne aj zbombardova-
n˘ Afganistan.

Îupanov˘ prezident na rakúsku verejnosÈ nepochybne zapôsobil
impozantn˘m dojmom. Viacerí museli dostaÈ chuÈ ho adoptovaÈ.
MoÏno sa prezidentovi po t˘chto skúsenostiach so slovensk˘mi
lekármi  (jeho dcéra je v˘nimkou) ãudovaÈ, ak nepoãúva ich rady,
varovania, odporúãania a robí si ão chce? Behá po tenisovom kurte,
‰plhá na Gerlach, pije drienkovicu, fotí anakondy, namiesto diéty po-
jedá ão vidí? Bárs aj podozrivo vyzerajúce huby, ãi salámy? Najnov‰ia
Schusterova choroba opäÈ dotvorila obraz o Slovensku. Svet sa
dozvedel, Ïe pod Tatrami Ïijú traviãi, ktor˘m nie je ani prezidentov
Ïivot mil˘. A kto by prosím vás chcel sedieÈ za jedn˘m stolom
v Európskej únii, ãi nedajboh v NATO s borgiovcami v jáno‰íkov-
skom prevedení? E‰te by niekomu mohli hodiÈ do pohára s vodou
neznámy jed, nazbieran˘ na neprebádan˘ch slovensk˘ch kríÏnych
cestách pri splne mesiaca. Komm, Rudi, komm!- volal na ná‰ho pre-
zidenta spoza hraníc rakúsky prezident  Thomas Klestil. Rudi vyhovel
a dal sa vy‰etriÈ vo Viedni. „UtuÏil som rakúsko-slovenské vzÈahy,“  
radostne oznamoval Rudi. (Îeby so sestriãkami?)  Na vy‰etrenie do
rakúskych nemocníc pozval v‰etk˘ch Slovákov. Záºaha záujemcov, kto-
rí na druh˘ deÀ skoro zdemolovali zdravotné poisÈovne sa nakoniec
dozvedela, Ïe nemajú nárok. Pozvanie platí iba pre bohat˘ch.
(Odporúãanie pred septembrov˘mi voºbami: rad‰ej voº, ako byÈ vôl !)

Dobré medzinárodné kontakty získal ná‰ drah˘ prezident aj mi-
nul˘ rok na exkurzii v amazónskom pralese, kde vyfajãil fajku mieru
s Indiánmi. Na Schustera urãite nezabudne ani brazílska vláda. Tá bo-
la tri t˘Ïdne v bojovej pohotovosti. Prezident, ktor˘ z horiacej lode
skokom do vody vyviazol nepo‰koden˘ (aspoÀ to vtedy tak vyzeralo)
ostal vern˘ svojim zvyklostiam aj v juÏnej Amerike. Potom ako
sa aj so svojou ochrankou skoro priotrávil jedlom, nav‰tívil
miestnu nemocnicu. Helikoptérou. âi uÏ brazílska vláda
po odchode ná‰ho prezidenta do vlasti dala z vìaãnos-
ti slúÏiÈ om‰u alebo nie, je jedno. DôleÏité je, Ïe na slo-
venskú hlavu ‰tátu nikdy nezabudne. Tak ako ‰védsky
kráº Gustav, ktorého Schuster nútil sadiÈ duby, ako ne-
jakého paholka. Svoje dojmy má i monack˘ princ
Albert, ktorého pri prijímaní do baníckeho cechu tak
zmlátili, Ïe si nemohol tri dni sadnúÈ.

Schuster nepochybne opäÈ preslávil Slovensko viac
ako premiér Dzurinda, ktorého si v americkej CNN
pom˘lili s premiérom Rumun-
ska. A to prezidentovi
do vypr‰ania mandátu
ostávajú e‰te dva roky!
Máme sa teda na ão
te‰iÈ. MoÏno Schus-
ter nadviaÏe
kontakty
s mimo-
zemsk˘-
mi civi-
lizácia-
mi, ãi
o b j a v í
Yetiho.
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Pre koho sú kampane
v˘hodné

Celosvetovo slávna a rozprávkovo bohatá firma Philip Morris, vyrá-
bajúca a najmä predávajúca mnoho druhov cigariet a in˘ch tabako-
v˘ch v˘robkov, nemá ãisté svedomie. V‰etky takéto firmy bohatnú
z predávania dlhodob˘ch jedov, ktoré spôsobujú ºuìom rakovinu
a bolestnú, predãasnú smrÈ. Preto si chce svedomie opláchnuÈ. A vy-
na‰la na to nádhern˘ spôsob: financuje kampaÀ proti fajãeniu detí.
Takáto kampaÀ má svoje v˘hody. 
Predov‰etk˘m: cigarety znaãky Philip Morris nefajãia Ïiadne deti. Sú
to také drah‰ie cigarety, ktoré si dovolia kúpiÈ iba niektorí dospelí
(ale firma vyrába aj cigarety mnoh˘ch in˘ch znaãiek, a niektoré dru-
hy sú také lacné, Ïe ich fajãia aj obyãajní ºudia v tak˘ch chudobn˘ch
krajinách, ako je Slovensko). TakÏe teraj‰í zárobok firmy nie je touto
kampaÀou ohrozen˘. A aÏ budú z detí dospelí s vlastn˘mi peniazmi,
isto si spomenú na dobrú, láskavú firmu Philip Morris, ktorá sa tak
starala o ich zdravie, a minú svoje peniaze na cigarety s jej znaãkou. 
ëal‰ou v˘hodou kampane je, Ïe umoÏÀuje aj úbohému nezamestna-
nému fajãiarovi-notorikovi, aby si zarobil peniaze. Budem chodiÈ
do ‰kôl a ‰kôlok, a budem deÈom ukazovaÈ svoje ‰karedé do hneda
vypálené, tabakom páchnuce prsty; budem predvádzaÈ svoj ‰krabav˘,
dusiv˘ such˘ fajãiarsky ka‰eº; budú môcÈ vloÏiÈ prsty do prepálen˘ch
dierok môjho triãka; ukáÏem im fotografie zo spálenísk domov a vy-
horen˘ch lesov po poÏiaroch, ktoré vznikli z odhodenej cigarety;
predám svoje telo, aby z neho mohol byÈ exponát pre ukazovanie
rakovinou rozoÏrat˘ch pºúc. A firma Philip Morris mi bude za úãasÈ
v jej kampani platiÈ toºko, aby mi vystaãilo na moje obºúbené, oby-
ãajné cigarety.
Priberiem si – ako vedºaj‰iu náplÀ – aj kampaÀ nejakej inej firmy
(môÏem deÈom odporúãaÈ, aby namiesto cigariet míÀali peniaze na
colu alebo in˘ zaruãene ‰kodliv˘ nápoj). A tak si zarobím na to, aby
som mohol fajãiÈ aj drahé cigarety môjho vytúÏeného druhu: Philip
Morris. Rakovina z nich vraj bolí menej.

-YKKY-

● VIERA URBANOVÁ

Chvála bohu,
koneãne doma

FRANCISCO PERIAGO GIMINEZ, ·PANIELSKO
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