
dobré ráno
NA KUS REČI

MISHA:  Aký bol tvoj detský 
sen? 
ROMAN: Detský sen, detský 
sen,... ja viem, že je to čud-
né,  ale od siedmej triedy 
na základnej škole(bol som 
ešte dieťa, že?) som chcel 
byť právnikom. Samozrejme, 
že predtým som chcel byť aj 
smetiar a špičkový lyžiar...ale 
ten môj detský právnický sen 
sa mi splnil, pretože  právo 
som aj vyštudoval  a ako práv-
nik aj pôsobil.

MISHA: Ako si sa teda dostal  
do Markízy a zanechal tak svo-
ju právnickú kariéru?
ROMAN: Cez casting. Pred 14 
rokmi sa konal  veľký casting 
na moderátora do Markízy, na 
ktorý sa prihlásilo asi 8000 
ľudí a vybrali si mňa!  Tak 
sa mi podarilo získať prácu, 
ktorú milujem a som vďačný 
za to, že ju mám, pretože je 
úplne skvelé živiť sa prácou, 
ktorá ťa baví,  užívať si ju a 
tešiť sa na každý nový deň.

MISHA: Okrem Telerána mo-
deruješ aj množstvo iných 
akcií, čo je iste veľmi fyzicky i 
psychicky náročné. Máš vôbec 
nejaký deň voľný?

ROMAN:  Náročné to je, preto 
na prvý pohľad vyzerám tak 
podvyživene. Často som dosť 
vyčerpaný a potom kalórie 
idú dole. Ale  snažím sa vždy 
dopriať si kvalitný spánok. 
Milujem spánok. Tiež  sa sna-
žím byť čo najviac s rodinou, 
venovať svoj voľný čas hlavne 
im, lebo ich mám rád.  Rád si 
zahrám X-BOX a rôzne počíta-
čové hry.  Naposledy som hral 
NHL,  teraz rád hrám Witcher  
alebo rôzne staré hry, ktoré 
som ešte hrával na intráku s 
chalanmi po nociach, takže 
sa vraciam do takých mojich 
pubertiackych čias.

MISHA: Keďže sme zdravoťáci, 
tak sa spýtame...
ROMAN: Áno,  som paranoid-
ný hypochodner.

MISHA: Chceme sa spýtať,  či 
vieš poskytnúť prvú pomoc. 
ROMAN: Včera som robil 
jednu akciu pre Bratislavskú 
vodárenskú spoločnosť a boli 
tam hasiči aj so zdravoťákmi. 
Mali figurínu, na ktorej som 
si aj ja mohol vyskúšať podať 
prvú pomoc.  Samozrejme 
dva vdychy do pľúc,  ale hlav-
ná je masáž srdca, pretože 
záchrana ľudského života je 
dôležitá.

MISHA: Chodievaš darovať 
krv?
ROMAN: Áno, bol som 4-5 
krát,  pretože nie vždy sa dá, 

Určite ho všetci poznáme 
ako usmievavého, vese-

lého a sympatického mo-
derátora Telerána. Nám sa 
Romana Juraška podarilo 
spoznať vďaka markizác-

kej akcii Hýb sa Slovensko, 
kde sa 16. júna hýbal aj náš 
Poprad. Najviac sa mi páčil 

kamarátsky a ľudský prí-
stup  Romana i ostatných 
známych tvárí z Markízy. 

Ich úsmev pri disciplínach, 
ochota, fotografovanie ... 
Zo začiatku to mala byť 

nevinná akcia, teda vlast-
ne my sme boli ako dozor 
z Červeného Kríža, na ako 
aktívna členka redakčnej 
rady som ani na chvíľu 

nezaváhala a zopár zveda-
vých otázok som položila 
ROMANOVI JURAŠKOVI.
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