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Близкая и
незнакомая соседка

Польша находится так близко от нашей
родной земли. Не так давно гордость нашей
страны - город Львов поляки считали своим.
Но как только пересекаешь границу УкраинаПольша, попадаешь в совершенно
другой мир.
Я принимала участие в программе Study Tours to Poland- весна
2010. Судьба так распорядилась,
что я поехала в сказочный городКраков.
Для этой программы отбирают
очень активных студентов из Украины, России и Беларуси. Что люди очень разные и все без исключения особенные и интересные, я
заметила еще в поезде. Знаете, бывает так, что не о чем говорить с
людьми. Что соберется компания
незнакомых людей, и все мнутся,
не знают, с чего начать бы.
Нет, такого у нас не было. С первой минуты завязались разговоры
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обо всем на свете, каждый рассказывал чтото интересное, другой подхватывал. Было
очень весело. Ехали мы в польском вагоне,
проводник, естественно, был поляк ну и
большинство пассажиров - жители Польши.
Вот тут им с нами не повезло. В очередной
раз я убедилась в том, что менталитет украинцев и русских не сравнишь ни с чем. Были
и песни, и игры, и бессонная ночь.
На вокзале нас уже ждала принимающая
сторона. Как выяснилось, лишь несколько
встречающих людей, знали русский. Но это
нам совершенно не помешало. Как говорят,
язык до Киева доведет. В данном случае их
было несколько: русский, украинский, польский, английский, немецкий. Слово на одном, другое на другом языке- так и доехали
мы до хостела)
Все поселились, сдружились. И началась
наша образовательная программа: лекции,
встречи с депутатами, преподавателями,
профессорами, общественными деятелями, в
мэрии города и в университетах. Принимающей стороной был «Клуб Ягелонский», в котором собрались действительно активные
люди.
Что меня поразило, почти все из них обучаются на 2-3 образованиях и успевают еще
заниматься общественной деятельностью,
работать.
Каждый день город открывал перед нами
все новые и новые тайны, граней его становилось все больше и больше.
Идешь по обычной улице и кажется, будто
ты в сказке, на сколько вокрег красиво, чисто, неповторимо….
Символом города Кракова является дракон
(на польском- «смок»). Он величаво стоит на
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берегу реки Вислы и прорезает воздух яркими
языками пламени.
Наибольшей достопримечательностью, местом, где обязательно нужно непременно побывать, является Вавель. Великолепное творение архитектуры, священное
место, где похоронены все короли и важные деятели страны.
Непревзойденный вид: ночной
Вавель, освещенные фонарями,
река Висла, тихо напевающая
вечные песни и железный дракон, разрывающий темноту огнем…
Краков по своей архитектуре
мне очень напомнил Львов, так
же брущатка, так же старые дома, нетронутые временем…
На главной площади - Рынок
очень тяжело было встретить
местного жителя, туристы из
различных стран были везде. То
здесь слышался испанский, то
тут итальянский, английский и
немецкий вообще были наиболее встречаемыми.
Всю красоту города дополняла активная
программа и замечательные люди.
Кроме образовательной программы мы
съездили
также
в
соляную
шахту
«Величка»( около 356 м под землей), сходили
на скалолазную стенку, и побывали в месте,
где очень страшно, но побывать там стоит немецкий концлагерь Аушвиц.
Так сложилось, что наша группа была в
Кракове в такой трагический и исторический
момент для всей Польши. В одно утро мы проснулись и узнали, что самолет разбился, люди
погибли, политическая элита, те, кому дове-
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ряли…
Паника на улицах, люди плачут, в
каждом окне фото президента,
польские флаги увенчаны черными
лентами, по городу стоят свечи…
Меня до глубины души поразила
сплоченность и патриотизм польского народа.
Две недели подходили к концу…
А так не хотелось, чтобы заканчивались те дни, когда отбой в 3 ночи и засыпаешь, не договорив слово, а подъем в 8 утра. Но ты бодр,
бежишь на кухню, на общий завтрак, ешь гренки с джемом и обсуждаешь какие-то очень интересные темы. Не хотелось, чтобы заканчивалась эта большая, но приятная усталость.
Но вот мы уже на Краковском вокзале машем из окна поезда «Краков - Киев » нашим
уже друзьям-полякам…
Дни прошли, нет, даже пролетели, но те-

перь у меня есть хорошие друзья из Украины,
России, Беларуси и, конечно же, Польши!
Если у вас возникнет желание пережить тоже такое небольшое, но очень значущее приключение в своей жизни, заходите на сайт
http://studytours.pl
или в группу в контакте http://vkontakte.ru/
club1198302
Также могу лично помочь, рассказать, как
оформить
заявку,
пишите
victorypo4ta@ukr.net
Скоро набор на осень, не упустите свой
шанс!
Бойко Виктория, ФС-52
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Жінка за кермом –
реалії сьогодення

Жінка за кермом. Для багатьох цей факт
викликає усмішку. У деяких панічний страх.
Зазвичай ці «деякі» - чоловіки,яки вважають,
що нема нічого страшніше ніж сполука слів «
жінка + автомобіль».
Але чи такий страшний чорт, як його малюють? Нарешті, чи має право жінка ставати
себе в ряд з чоловіками, називаючись гордо - водій?!
Склавши найоптимальніший перелік
питань, подістававши своїх друзів, знайомих та колег, отримала приблизно
таку картину:
Питання:
1.Бренд чи зручність? Що обираєте Ви при купівлі авто?
2.”Жінка за кермом – небезпека на дорозі”. Реальність
чи стереотип?
3.Ваша думка про суто жіночі та суто чоловічі марки
авто. Чи доцільним є такий
поділ?
4.Потреба леді в автомобілі – реальна необхідність сучасності чи спосіб самовираження?
Чоловічий погляд на проблему
Олег Коротчук (Полікарпович)
Вік: 29 років;
Місце навчання та/або роботи : друкарня
«Євротрейд», менеджер по роботі з клієнтами;
Наявність авто: маю;
Водійський стаж: 4 роки.
1. Зручність. Автомобіль повинен бути пристосованим для наших доріг. Сервісне обслуговування автомобіля не повинно бути космічно дорогим, все має бути передбачено на випадок ДТП.
2. Реальність. Чоловіки часто керують агресивно, а жінки – дуже прискіпливо, і цим заважають. Тому наша "чарівна половина" повинна вішати на скло знак «За кермом – жінка», щоб водій, який їде позаду, знав, що очікувати можна будь-чого.
3. Є автомобілі, які більше користуються
попитом у тої чи іншої статі, що є нормальним
явищем. У жінок – це часто червоний
(стереотипний) колір.
4. У 99 відсотках – самовираження, тому що
часто зустрічаються коштовні (гламурні) автівки, і за кермом – жінки. Якщо і хочеш побачити "даму " у вітчизняному авто, то це дійсно

СТОРІНКА 4
рідкість.
Крикун Віталій
Вік: 20 років;
Місце навчання та/або роботи: КПІ;
Наявність авто: не маю;
Водійський стаж: 1 рік.
1. Зручність, надійність, легкість в управлінні.
2. На жаль, реальність, але приємна. Жінка
за кермом завжди дає дорогу. Але існує негативна тенденція – повільна швидкість
реакції жінок-новачків, які при виникненні
небезпечної ситуації закривають обличчя. Подібну ситуацію спостерігав досить
часто.
3. Не думаю, що цей поділ є доцільним, кожен вибирає авто, залежно
від ціни, зручності та особистих
вподобань.
4. 100% самовираження.
Сергійчук Олександр
Вік: 21 рік;
Місце навчання та/або
роботи: КНЕУ ім. Вадима
Гетьмана, студент 5 курсу,
обліковоекономічний факультет;
Наявність авто: не маю;
Водійський стаж: 5 рік.
1. На першому місці у мене комфорт та надійність, що не залежить від «брендовості»
моделі.
2. На жаль, реальність. Фарбування губ, розмови по мобільному під час водіння часто
призводить до ДТП.
3. На мою думку, такий поділ є недоцільним, адже в наш час кожен їздить на атомобілі, який йому підходить - це стосується як чоловіків, так і жінок.
4. Реальна необхідність сучасності.
Корж Олександр
Вік: 17 років;
Місце навчання та/або роботи: КНЕУ ім.
Вадима Гетьмана, студент 1 курсу, обліковоекономічний факультет;
Наявність авто: не маю;
Водійський стаж: не маю.
1. Бренд та зручність. По-перше, зараз модно їздити на дорогих авто, по-друге, для водія
потрібна перш за все зручність. Тому я обираю бренд для оточення та зручність для себе.
2. Жінка за кермом – реальна небезпека.
3.Такий поділ є доцільним, адже чоловікам
потрібні одні якості автомобіля, а жінкам – зовсім інші.
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4.Спосіб самовираження. Повторюсь, жінка
за кермом – це реальна небезпека.
Бережний Ігор
Вік: 20 років;
Місце навчання та/або роботи: КНЕУ ім.
Вадима Гетьмана,студент 4 курсу, обліковоекономічний факультет;
Наявність авто: не маю;
Водійський стаж: 1,5 року.
1. Бренд та зручність, тому що я люблю дорогі автомобілі, а вони одночасно є зручними.
2. 50% на 50%. Не всі жінки створюють небезпеку на дорозі, іноді вони бувають уважнішими за чоловіків.
3. Такий поділ є доцільним, тому що жіночі
автомобілі пристосовані для жінок.
4. По-своєму, це спосіб самовираження. Автомобіль – розкіш для жінок, а для чоловіків –
це засіб пересування.
Жіночий погляд на проблему
Бойчук Євгенія
Вік: 20 років;
Місце навчання та/або роботи: КНЕУ ім.
Вадима Гетьмана, студентка 4 курсу, факультет
міжнародної економіки та менеджменту ;
Наявність авто: не маю;
Водійський стаж: не маю.
1. Обираючи машину, перш за все звертала
б увагу на зручність салону, особливо місце
водія. Але зовнішній вигляд авто також має важливе значення. Хоча, чим більше коштів у моєму розпорядженні, тим більша
схильність до бренду.
2. Загалом, вважаю, що це стереотип, адже жінки –
більш уважні до правил дорожнього руху. Але коли виникає
ДТП, жінка може «з
переляку» наробити
багато дурниць, повести себе неадекватно.
3. На мою думку,
такий поділ є доцільним. Суто чоловічими
марками
є
Jeep,
BMW. А жінки більшу
перевагу надають маленьким автомобілям, наприклад, Skoda, Mazda.
4. Реальна необхідність. Жінки займають таке ж положення, як і чоловіки, їм також
необхідний засіб пересування.
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Сіліч Ольга
Вік: 22 роки;
Місце навчання та/або роботи: видавництво «Махаон – Україна», бухгалтер;
Наявність авто: не маю;
Водійський стаж: не маю.
1. Особисто я вибираю зручність. Бренд? Та
ніколи! Наприклад, я обрала б зручний Bentley.
2. Стереотип!!! Але коли ваш бампер наздогнала машина, за кермом якої сидить чарівна
блондинка, ви розумієте, що це реальність.
3. Такий поділ є недоцільним, на мою думку,
різниця існує лише між брендовим авто та Москвичем.
4. Реальна необхідність для самовираження.
Дутова Олена
Вік: 20 років;
Місце навчання та/або роботи: КНЕУ ім.
Вадима Гетьмана, студентка 4 курсу, обліковоекономічний факультет;
Наявність авто: не маю;
Водійський стаж: не маю.
1. Ідеальне поєднання: бренд + зручність =
BMW.
2. Стереотип, дуже успішно створений самою
жінкою. Я розумію, що деякі ДТП – результат
того, що жінка «задивилася у дзеркальце», але
ж пригадаймо, скільки ДТП є результатом керування авто п’яним чоловіком!
3. На мою думку,
такий поділ є абсолютно недоцільним.
Є, звісно, «гламурні
червоні тачки» для
«гламурних дівчат»,
але іноді можна побачити жінку за кермом Джипа. Отже,
хто що полюбляє, те
й обирає.
4. І те, і інше. Комусь бракує вражень, адреналіну та
почуття, що ти у
«центрі уваги», а
для когось – це найзручніший та найшвидший засіб пересування.
Сичова Олександра.
Вік: 18 років;
Місце навчання та/або роботи: КНЕУ ім.
Вадима Гетьмана, студентка 2 курсу, факультет
економіки та управління;
Наявність авто: не маю;
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Водійський стаж: не маю.
1. Я обираю бренд, а вже потім звертаю увагу на зручність. Думаю, якщо в самій машині
зручно, а на вигляд вона трохи не підходить
твоєму стилю, ніякого задоволення від її купівлі
ти не отримаєш.
2. Сьогодні жінок-водіїв на вулицях Києва
приблизно
стільки
ж,
скільки
чоловіків
(принаймні, я спостерігала таку картину). За
кермом авто їм необхідно поговорити з подругою по телефону, підфарбувати губи, подивитися у дзеркало. Як
не прикро, але це реальність, яка іноді має
тяжкі наслідки.
3. На мою думку,
такий поділ є доцільним. Але коли за кермом Джипа сидить жінка, одягнена в норкову шубу, це виглядає дуже ефектно.
4. Реальна необхідність. У сучасному світі
жінці без машини не
обійтися, у цьому вона
нічим не відрізняється
від чоловіка.
Злочевська Оксана.
Вік: 34 роки;
Місце
навчання
та/або роботи: ПП
«ТД»Євротрейд», дизайнер
Наявність
авто:
маю;
Водійський стаж:
2,6 роки.
1. Брендам довіряю
більше, реклама авто
дається взнаки.
2. Стереотип. Неуважні та безпечні є як
серед жінок, так і серед чоловіків, які і створюють аварійні ситуації на дорогах, особливо це
стосується молоді з амбіціями.
3. На сучасному ринку автомобілів є універсали, але частковий поділ існує. На мій погляд, жіноче авто – невелике за розміром, легке в управлінні і т. д.
4. Самовираження, але і сучасність вимагає
швидкості реагування на конкретні питання.
Чоловічий погляд на проблему «Жінка за
кермом» повністю підтвердив ставлення силь-
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ної половини людства до нас – жінок, які, на
їхню думку, купують авто лише задля самовираження, «понту», ствердження власного «Я».
Звичайно, скільки чоловіків, стільки й думок,
але чому ми не відмовляємо їм у праві бути іноді слабкими, плакатися на нашому плечі, не
називаючи при цьому «небезпекою на дорозі»?!
Головне питання, як виявилося, не в тому,
що обирає кожен при купівлі авто; чи доцільним є поділ авто на суто жіночі та суто чоловічі
марки, і чи потреба
в автомобілі у нас –
реальна
необхідність сучасності або
засіб самовираження. Проблема в тім,
що на нас до цього
часу
намагаються
приклеїти знак «За
кермом –жінка» значить,
слабка
безголова
істота,
яка в боротьбі за
визнання, популярність та престиж
створює
«пікантну
ситуацію на дорозі»,
яка готова на все
заради
«червоної
гламурної автівки» і
не гребує для її
отримання ніякими
методами. Насправді, чоловіки просто
не хочуть визнавати, що часто ми успішніші за них – і
цей успіх є наслідком
наполегливої
роботи над собою,
прагеннням самореалізуватися і довести все тій же сильній половині, що в
своїх генетичних кодах ми несемо не лише колір волосся, «жахливий» характер, любов до
червоного, а й наполегливість, розум, здатність досягати своєї мети, високий рівень IQ.
На щастя, «привиди Гойї» сьогодні відступають перед нашим бажанням бути сильними в
навчанні, бізнесі та особистому житті, а потреба в автомобілі лише підтверджує прагнення ні в чому не поступатися чоловікам, довести їм,
що за кермом «брендового» Bentley може бути
розумна та успішна жінка.
Люда Самар, студентка КНЕУ
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Сергій Лоб: "Перемога
у "Народній зірці" мені
сильно допоможе у
моєму прагненні стати
артистом"

Проект телеканалу "Україна" "Народна зірка 2" підходить до свого завершення. І як би
того не хотілось фіналістам, залишився один
ефір, - останній шанс довести глядачам, що
саме ти повинен отримати всеукраїнське визнання та виграти проект, адже переможець
беззаперечно стане справжньою народною
зіркою!
Напередодні гала-концерту ТелеПростір поспілкувався з хорошою людиною та найпривабливішим учасником проекту Сергієм Лобом
Хто запропонував тобі прийти на кастинг шоу "Народна зірка"? Розкажи про
свої перші враження від випробування
Після чергового мого повернення з університету додому, батько сказав мені, що бачив
по телевізору рекламний ролик, у якому повідомлялось про початок кастингу на другий
сезон програми "Народна зірка". Мовляв, хочеш – з’їзди! Я, звичайно, це сприйняв як
жарт і подумав, що швидше я піду в футбол
пограю чи побоксую, ніж поїду на кастинг.
Але невдовзі батьки поїхали, залишивши мене
одного вдома, і я цілком серйозно задумався
над вищезазначеною пропозицією. Зайшовши
на офіційний сайт телеканалу "Україна" я побачив, що найближчий кастинг буде проходити в Дніпропетровську – а це три години маршруткою від Кременчука. Я придбав квиток
на цей "екзотичний" вид транспорту і в зазначений термін з’явився в Катеринославі (таку
назву носив Дніпропетровськ до 1926 року –
ТелеПростір). Стоячи в черзі на кастинг я подумав, швидше б це все закінчилось і я спо-
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кійно б повернувся додому. Оскільки в маршрутці виспатись не вдалось, - схожий я був,
відверто скажу, на вампіра. Перший тур я
пройшов без проблем. Попереду мене чекав
другий тур, який був запланований на 17:00.
Спочатку я був трішки спантеличений, оскільки планував одразу ж таки повернутись в рідний Кременчук. Втамувавши свій порив та підготувавши пісню я пішов на другий тур. Під
час виступу у другому турі кастингу мені заклало ліве вухо, ймовірно від хвилювання та
мандражу. Але це мені не завадило отримати
перепустку у вигляді зірочки, яка відкривала
прямий шлях на кастинг в Києві. Хочу відзначити, що аналогічні перепустки отримали лише дев’ять претендентів. З кастингу я вийшов
об 21:30. А мені ще потрібно було добиратись
в Кременчук! Одним словом, виспатись мені
знову не вийшло.
Київський кастинг, який проходив в Молодому театрі, зібрав близько ста чоловік. Під
час виступу про себе нагадало "славнозвісне"
ліве вухо, яке знову заклало від шаленого
переживання. Але на цьому казуси не закінчилися. Згодом почалась трястись права нога,
яку прийшлось вгамовувати руками. Після
усіх переживань мені вручили паперову зірочку, на іншій стороні якої було омріяне слово –
БАНК! Далі на мене чекало інтернетголосування на офіційному сайті телеканалу
"Україна". Хочу відмітити, що на сторінці з голосуванням моє фото стояло поруч з Оленою
Вінницькою. Себто, Олена повинна була вибрати між мною та іншим претендентом. Уявляєш моє здивування, коли я побачив, що до
мене додому прийшла Оля Полякова?
Значить буде Оля!
Авжеж! Розумієш, це проект, в якому ми повинні себе показувати, а "зірки", у свою чергу, нам у цьому допомагати. Ми повинні себе
проявити з найкращої сторони!
У твоєму ролику, в якому Оля Полякова
приїжджає до тебе додому і забирає на
проект, ви потрапляєте на весілля до твого друга. Як сприйняли Вас там?
Вони були в шоці, м’яко кажучи. Я ж нікому
не розповідав, що їздив на кастинг проекту
"Народна зірка". Уже через два дні вони мені
подзвонили і поздоровили з участю в цьому
прекрасному шоу. Як то кажуть – дійшло!
Як сприйняли цю новину батьки, рідні
та близькі, друзі? Чи змінилось їх ставлення до тебе?
Деякі зміни дійсно є! Зараз мені почали телефонувати люди, яких я 10 років не бачив. У
мене навіть немає їх номерів телефону. Ми з
ними бачились інколи, але тісно не спілкува-
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лись. І тут вони мені дзвонять, підбадьорюють, бажають перемоги. Ти знаєш – приємно.
Мені одразу ж хочеться виграти проект, адже
я бачу, що за мене вболівають і що все сказане йде від серця і дуже щиро. А це – найголовніше!
Підтримку рідних та близьких взагалі не
можна передати словами. Вони всі за мене:
підтримують, вболівають, завжди стараються
бути поряд і чимось допомогти. Батьки взагалі
приїжджають на кожен ефір, щоб бути поруч.
Як у тебе справи з навчанням?
Я зараз навчаюсь в КДУ ім. Михайла Остроградського на 5 курсі в магістратурі. Одразу ж
після того, як довідався про свою участь у
шоу я сходив в інститут і залагодив усі питання по навчанню. Мені довелось добряче попрацювати, щоб достроково скласти екзамени.
Користуючись нагодою, хочу ще раз подякувати своїм викладачам за те, що пішли назустріч та дозволили здати сесію швидше запланованого терміну. Велике спасибі декану факультету, який також допоміг мені і доброзичливо віднісся до моєї ситуації.
Повернемось до шоу. Скільки тривають
репетиції на проекті і чи важко вони тобі
даються?
У нас для цього спеціально складається
графік. Спочатку ми вибираємо пісню. Потім
проходять репетиції згідно графіку, а далі –
самопідготовка. Все строго, щоб на наступний
день ти вже знав слова пісні і міг займатись
постановкою номеру. Якщо ти вже знаєш слова, можеш більше часу приділити деталям,
щоб правильно рухатись на сцені та передати
емоції пісні.
Розкажи про своє життя на базі
Ти знаєш, канал зробив прекрасні умови
для конкурсантів. Всім необхідним ми забезпечені. На базі дуже чисте повітря та прекрасна природа! Що ще потрібно? Готуйся до виступу та перемагай. Ми маємо достатньо часу
для того, щоб зібратись з думками і шліфувати свої номери. Нас тут ніхто не відволікає.
Ми належимо самі собі
Що можеш сказати про свою партнерку по проекту Олю Полякову?
Спочатку вона мені розказала ази шоубізнесу. Як треба поводити себе у тій чи іншій
ситуації. Вона дуже хороша людина, прекрасна домогосподиня і дуже гарно готує!
Оля Полякова та Сергій Лоб. Фото TeleProstir.com
Чи траплялась з тобою ситуація, коли
ти розумів, що забув слова пісні?
Чесно кажучи, перебуваючи на сцені, - такого жодного разу не було. У мене траплялась
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така ситуація до сцени. Тобто, наприклад,
стою за лаштунками і думаю – а як же починається пісня? Але коли я виходжу на сцену –
я не думаю про слова. Все проходить автоматично! Якщо я буду думати, як починається
третій рядок у пісні – обов’язково його забуду! Тому хочу сказати, – не потрібно повторювати слова перед своїм виступом, адже це
дійсно збиває.
На сцені я стараюсь викластись на 120 %.
Я хочу, щоб моя енергетика просто ринула в
зал і глядач це відчув.
Чи траплялась ситуація, коли ти хотів
виконати іншу пісню на проекті, а не запропоновану?
Пісню нам вибирає музичний продюсер
(Сергій Грачов – ТелеПростір). Також пісня
узгоджується з
режисером-постановником
(Максим Паперник – ТелеПростір) та викладачами з вокалу. Представники каналу також
спостерігають за репетиціями і оцінюють, як
той чи інший номер підійде під рамки шоу.
Якщо мені не подобається пісня, я аргументую це тим, що я артист і повинен з будь-якої
пісні зробити цукерочку! Створити такий продукт, який сподобається глядачеві. Ось, наприклад, пісня гурту "Звери" "Все что тебя
касается". Дана композиція не є складна з вокальної точки зору. Але ми з Олею змогли з
цією піснею зробити динамічний, живий виступ. І його оцінили найкраще з усіх номерів
2-го ефіру. І ти знаєш, що я помітив уже зараз, на фінішній прямій проекту? Жодна з пар
– не танцювала. В такому, швидкому темпі як
ми це зробили при виконанні вищезазначеної
пісні.
Можеш пригадати свій найкращий і
найгірший виступ?
Мені здається, що не дуже вдався мені мій
перший виступ, коли ми з Олею виконували
пісню "Обними меня на прощание" гурту "Чай
вдоем". В тому відношенні, що це був мій перший виступ перед камерами, глядачами. Як то
кажуть – "первый блин всегда комом".
Найкращий виступ, судячи зі слів коллег, мені вдався у 6-му турі, коли ми виконували пісню Гарика Сукачова "Месяц май". При
виконанні цієї композиції я був самим собою.
Я ніколи не чув цієї пісні до виступу, але коли
проникся нею – мені вона сподобалась. Під
час її виконання уже на виступі, у прямому
ефірі, я чисто відривався під неї, був самим
собою, робив все, що хотів.
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Також відмітили пісню "Я прошу" з кінофільму "17 мгоновений весны". Ця пісня також
мені дуже подобається, я старався голосом
відтворити всі свої емоції, щоб глядач також
проникся цією композицією. В деякому плані
в мене це вийшло. І Володимир Бистряков,
оцінюючи виступ, сказав, що це найкращий
мій виступ за весь час перебування на проекті.
Чи є у тебе така пісня, яку ти хотів виконати у рамках проекту?
Так, це пісня Юрія Антонова "Анастасия".
Чому її не беруть? Тому, що співаю з Олею, а
прошу заміж – Анастасію -).
Як ти ставишся до членів журі?
Мені дуже симпатизує Барбара Брильська.
Своєю прямотою і правдивістю. Те, що вона
бачить – вона скаже. Мені дуже це подобається.
Анастасія Заворотнюк старається дуже делікатно, гарно розмовляти. Її коментарі лаконічні, обґрунтовані та попадають завжди в ціль.
Володимир Бистряков – кумедний мужик.
Інколи він дуже строгий. Можливо, у нього
роль такого "мужика з перчинкою". Судить на
6 - 7 балів, а потім перекладає всю відповідальність на глядачів.
Чи був такий момент, коли ти відчув,
що зможеш виграти шоу?
Я тобі навіть більше скажу. З самого початку проекту і десь до 6-го ефіру ми думали про
те, що потрібно завершувати участь у шоу.
Навіщо продовжувати – Яловик безсумнівно
виграє проект! Але на 7-му ефірі ми з Олею
зайняли 1-ше місце і все перевернулось з ніг
на голову. Я зрозумів одну річ, що потрібно
старатись, співати всім серцем, душею, викладатись на повну і перемога обов’язково прийде.
Можеш назвати найголовнішого конкурента протягом усього проекту?
Конкурентами я вважав усіх учасників
окрім Олени Яловик та Михайла Хворова. Тобто всі молоді люди, з якими я ділив глядацьку
аудиторію. На даному етапі – це Олена Яловик. Як ми будемо ділити з нею глядацьку аудиторію – я не знаю.
Я впевнений в одному, якщо б у фінал вийшла Валерія Дмитренко – було б важче, оскільки ми були б залежні від глядачів однієї вікової категорії.
На що витратиш півмільйона гривень,
якщо виграєш проект?
Ці гроші можна вкласти в матеріал для виконання, зняти кліп та запустити його в ротацію. І потрішки рухатись вперед. Я думаю, що
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ця сума мені сильно допоможе у моєму прагненні стати артистом, улюбленцем публіки.
Як ти ставишся до інших вокальних
проектів на українському телебаченні?
Не можу щось конкретне сказати, адже я не
бачив "телевізійної кухні" конкуруючих проектів. Відмічу лише, що "Фабрика зірок" - це
вже відомий бренд. Але мені страшно не подобається, що там співають під "+", оскільки у
нас на проекті (Народна зірка - ТелеПростір)
всі співають виключно вживу!
Що сталось між тобою та Лєрою Дмитренко?
Ми з Сашою Кузьміним після ефіру, в якому
вигнали Сергія Камецького та Гайтану, пішли
в гримерку переодягатись. Після цього до нас
підбіг журналіст з оператором і попросив на
камеру сказати фразу "не справедливо". Ми й
сказали, зробивши кілька дублів. І тут виходить Лєра і починає заявляти, що ми спеціально на неї наговорюємо, хоча ми це взагалі
сказали в жарт. Після цього мені прийшлося
вибачатись, хоча я до цього часу не збагнув,
що зробив не так.
Які відносини між учасниками проекту?
Дуже теплі. Всі ставляться один до одного з
повагою і любов’ю. Не так, як було у першому
сезоні проекту, коли там учасники готові були
горло перегризти один одному. У нас такого
немає. Можу з впевненістю сказати, що у нас
немає боротьби один з одним. Ми, скоріш за
все, стараємось боротися за глядача.
Сергій Лоб, Петро Чорний, Максим Паперник, Олена Яловик та Оля Полякова. Фото TeleProstir.com
Яким ти бачиш себе через 10 років?
В мріях я хочу добитись визнання глядацькою аудиторією. Записати декілька альбомів, і
щоб хоча б один з них став платиновим.
Тобто ти хочеш зв’язати своє життя з
шоу-бізнесом? Економіка відходить на
другий план?
Я думаю, що економіка в бізнесі мені знадобиться. Мої знання в цій області точно не будуть зайвими.
(P.S. Інтерв'ю вишло напередодні галаконцерту, що відбувся 15 травня поточного
року на телеканалі "Україна". За результатами
глядацького голосування Серігій, незважаючи
на запеклу боротьбу, став переможцем проекту і окрім шаленої підтримки глядачів отримав
чек на суму 500 000 гривень.)
Володимир Мула, спеціально для
TeleProstir.com
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ПРЕС-РЕЛІЗ
Гурт « Антитіла» у КПІ

28 травня 2010 року о 14.00 у Залі Вченої
Ради, в рамках проекту «ОSOБovA Zустрі4»,
відбудеться знайомство студентів НТУУ «КПІ»
з гуртом «Антитіла».
Зустріч
пройде
в
форматі
питаннявідповідь, тематика бесіди буде стосуватись

План проведення свята
«Дні КПІ 2010»

Реєстрація команд на Туріаду триває (деталі
0930066119, 0976433770 )
25 травня, вівторок:
14:15 – Єднання поколінь або
Візьми в обійми перший корпус:);
15:00 – відкриття ФОТОВИСТАВКА В РАМКАХ ДНІ КПІ;
21:00 – кінопокази (між 14 та
7 корпусами);
26 травня, середа:
14:00 – Ярмарок талантів на
Політехнічній, гіпершахи,
презентація європейських культур;
15:00 – Квест КПИ 2010;
16:00 – BRAIN FUN,
20:30 – кінопокази короткометражних кінострічок на Політехнічній (напроти 18 корпусу);

27 травня, четвер:
14:00 – Виставка хендмейду Червоний кіт,
змагання з показухи;
15:00 – кубок Студентської ради з волейболу/
баскетболу;

СТОРІНКА 10
виключно творчості гурту «Антитіла». Учасники розкажуть про свої проекти, творчі плани,
поділяться
набутим
досвідом.
Також
планується автограф-сесія , тривалість якої
буде залежати від бажання учасників гурту.
Даний захід створюється для мотивації
молоді до саморозвитку і вираження своїх
талантів. Зустріч надасть кожному студенту
можливість безпосередньо поспілкуватися з
улюбленим
виконавцем
та
дізнатися
найсвіжіші подробиці його творчих досягнень.
Захід, що матиме некомерційний формат,
організовує Студентська рада НТУУ «КПІ». На
зустрічі очікується близько 100 чоловік, вхід
буде вільним для всіх бажаючих студентів
НТУУ «КПІ».
Представників
ЗМІ
запрошуємо
взяти
участь у висвітленні проекту.
Швецова
Ярослава,
Ільків
Марта
(відповідальні за зв’язки з громадськістю):
тел. моб. +38 0931867417;
+38 0631536112
e-mail: slastenova@ukr.net
Студентська рада НТУУ «КПІ»:
16:00 – BookCrossing Quest,«Шара» в КПІ, великий твістер, hugs day;
18:00 – Финал Лиги КВН КПИ в ЦКМ, фестиваль авторської пісні "Гайда на співи" в Малому залі ЦКМ;
20:00 – караоке на Політехнічній;
28 травня, п’ятниця:
16:00 – від’їзд на Туріаду,
Форум японської культури в
Малому залі ЦКМ;
18:00-22:00 – вечір DJ на Політехнічній (напроти 18 корпусу);
29-30 травня, субота тa неділя: ТУРІАДА 10 Lets start the
game в СОТ "Політехнік";
31 травня, понеділок "Останній дзвоник":
15:00 – шикування факультетів біля 2-го корпусу;
15:30 – святкова хода по Політехнічній;
16:00-17:00 – урочистості на
Площі знань;
18:00 – театральна вистава - комедія
"Циліндр" в ЦКМ, вхід вільний;
18:30 – Дискотека на Площі знань!!!;
21:45 – Феєрверк

СТОРІНКА 11

Бокинг — сделай прыг

Преобладающие
виды экстремального
спорта основывались
на уже давно известных
идеях,
реализованных
с
применением
современных инж е н е р н о технологических
решений. Яркими
примерами могут
служить роликовые
коньки,
с к е й т б о р д
и
сноуборд.
И совсем недавно
было представлено нечто новое
как в идейном,
т
а
к
и в техническом
плане, то, что
можно без преувеличения назвать революцией
в
экстремальном
спорте,
фитнесе
и активном отдыхе вообще — это Jollyjumper.
История этого приспособления началась
в 2004 году, когда австрийский изобретатель Александр Бок запатентовал своё
изобретение, получившее
т о г д а
н а з в а н и е
«специальный тренажер для
бега и прыжков». Оно представляет собой рессору, сделанную из стекловолокна,
п р и к р е п л ё н н у ю
к специальной раме, которая
закрепляется на ноге пользователя,
охватывая
её от ступни до колена.
В землю же приспособление
упирается резиновой подошвой, по форме и размеру напоминающей «копыто». Такая конструкция позволяет
человеку после непродолжительной тренировки, связанной,
в
основном,
с привыканием к новым
«ногам», бегать со скоростью до 32 км/ч
(на текущий момент есть достижение 40 км/
ч) и прыгать более 2 метров в высоту.
Сама
идея
механических
«сапог-
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скороходов» была уже не раз реализована
до этого. Первыми были Билл Гаффни и Том
Уивер,
профессиональные
акробаты
из Калифорнии, США, сконструировавшие
в 1954 году свои «ходули-кузнечики», при
прыгать
помощи
которых
они
могли
до 3 метров в высоту и бегать огромными шагами,
аналогично
JollyJumper.
Но
их
изобретение
было
громоздко
и годилось только для профессионалов,
а планы по созданию более простого устройства для менее опытных людей так
и остались нереализованными.
Вторыми же были советские учёные
из Уфы, где ещё в 1973 году родилась идея
«сапог-скороходов» на основе двигателей
внутреннего сгорания. Разработка прошла
путь от совсем громоздких механизмов
до уже весьма компактных образцов, которыми
даже
заинтересовались
военные,
но её своевременному развитию помешал
развал СССР. Уфимские специалисты занимаются этим проектом, получившим название
«Сайгак», и сейчас, но пока налажено производство только небольших опытных партий.
Но как бы то ни было, в силу ли своего удобства или отсутствия коптящего двигателя,
широкое распространение на данный момент
получило только изобретение Александра
Бока.
Первые счастливые обладатели «прыгунов» назвали их «боками» по имени
изобретателя,
себя
—
«бокерами», а занятие таким спортом вообще —
« б о к и н г о м » ,
«пауэрбокингом».
В обязательный комплект
для дорожащего своим
здоровьем любителя активного
отдыха
входят
шлем, налокотники, защита
на
запястья
и
наколенники,
также
можно приобрести дополнительную защиту для туловища и копчика.
На сегодняшний день бокинг представляет собой
уже вполне сформировавшуюся
субкультуру.
Но история этого оригинального вида спорта только начинается,
и можно со всей уверенностью сказать, что
пик его популярности ещё впереди.
Руслан Карпов, ФМ-51
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