
Správa účastníkom 
 
 

Pozvánka na 
 INTERNATIONAL  

Bubble Blower's  
FLASHMOB 

(Medzinárodný flashmob vyfukovania bublín) 
 

5 národností, 5 krajín, 5 historických miest, jedno podujatie:  
International Bubble Blower's Flashmob 2006 

 

11. apríl 2006 
 

[GMT+1] 18:00 
 

Belehrad (roh ulice Knez Mihajlova a 

Námestia republiky) 
Bratislava (Námestie SNP, Bratislava) 

Budapešť (Moszkva tér, Moskovské 

námestie) 

Gdaňsk (ulica Podwale Grodzkie, oproti 

hlavnej železničnej stanice Gdaňsk 

Główny, pri jedinom strome, pred kinom 

Krewetka) 

[GMT+2] 19:00 
 

Sofia (námestie Alexandra 

Battenberga v Sofii, na mieste 

bývalého Mauzólea, oproti Národnej 

galérii) 
 

Pre tých, ktorí nechcú 
premeškať toto podujatie:   
 

 
Čas: 
http://www.timeticker.com 

Adresa: 
http://bubbleblog.wordpress.com/location

  
 
 

Flashmobberi oblečení v bielom  

sa stretnú na 5 rôznych miestach v  strednej Európe,  

vyfúknu bubliny a  
po 15 minútach sa rozídu! 

 

http://www.timeticker.com/
http://bubbleblog.wordpress.com/location


Milí nádejní flashmobberi z 
Belehradu, Bratislavy, Budapešti, Gdaňska a Sofie! 

 
 

 Flashmob organizujeme ako oslavu infantility, nevinnosti a radosti. 
Chceme zjednotiť mladých ľudí z piatich rôznych miest strednej Európy na 
jednom podujatí. Naše podujatie sa netýka politiky, nemá žiadnu 
ideológiu, vychádza a smeruje k ničomu, bez akéhokoľvek zmyslu. Trochu 
absurdné, že? 

 
Pripojte sa! Zúčastnite sa našej akcie a priveďte aj svojich priateľov, 

aby sme celému svetu a hlavne Európe ukázali, aké zábavné bytosti v nej 
žijú. Už teraz sa tešíme na toto jedinečné podujatie multikultúrnej-
multinárodnej-multilinguálnej tímovej práce. 
 
Ak sa chcete dozvedieť viac o flashmobe, 
kliknite na blog Bubble-Pillow Flashmob: 
http://bpflashmob.wordpress.com 
 
Tu sú pravidlá: 
 
1. ORGANIZOVANIE 
Prosím prepošlite tento list čo najväčšiemu počtu vašich priateľov! 
Povedzte im prosím o tomto podujatí, aj keď sa ho sami nezúčastníte. Ak 
máte záujem o účasť, napíšte nám mail (bubbleflashmob@gmail.com), 
uveďte počet účastníkov vo vašej skupine a názov mesta, ktoré chcete 
šokovať! Ak chcete použiť mobilný telefón, tu je vzorový text SMS správy: 
 
Pripojte sa k medzinárodnému bublinkovému flashmobu! Príďte Bratislavy na 
Námestie SNP o 18:00 (v Sofii 19:00) oblečení v bielom, vyfukujte 15 minút 
bubliny a rozíďte sa. Akcia sa uskutoční v 5 mestách súčasne. Pošlite túto správu 
ďalej! 

 
2. (pár dní pred akciou) PRÍPRAVA 
 
Máte iba pár dní na prípravu vašich nástrojov a tajnej receptúry na 
bubliny. Vašu receptúru si začnite pripravovať najneskôr jeden deň pred 
podujatím. Zhromaždite si nástroje na vyfukovanie bublín: slamky, 
plechovky, rúrky, bublifuky a iné! Rady, pomoc, tipy a triky nájdete tu: 
www.bloglines.com/blog/buboreka 
bubbleblog.wordpress.com 
 
3. (utorok, 18:00) ZHROMAŽDENIE 
Flashmobberi sa dostavia na miesto určenia načas. Väčšina z nich je 
oblečená v bielom. Ak sa ich niekto opýta prečo, ich odpoveď bude: Biela 
je farbou neutrality, slobody a mieru, a takisto farba Belehradu a projektu 
Mobile Studio. Flashmoberi nesmú odpovedať na otázky chodcov. Ak chcú, 

http://bpflashmob.wordpress.com/
mailto:bubbleflashmob@gmail.com
http://www.bloglines.com/blog/buboreka
http://www.bubbleblog.wordpress.com/


môžu sa ich pokúsiť zmiasť. Flashmoberi sa v tejto fáze správajú ako 
normálni chodci, ako keby nepripravovali nič mimoriadne, iba čakajú na 
priateľov. Bublifuky a tekutiny majte schované! 
 
4. (18:05 ) AKCIA 
Keď nadíde čas a zaznie signál, vytiahnite svoje bublifuky a začnite 
vyfukovať bubliny! Pozorujte odrazy farieb a  započúvajte sa do 
nepatrného zvuku spľasnutia! Blesky fotoaparátov neustále cvakajú! 
 
 
5. (18:20) ROZÍDENIE SA 
Toto je veľmi citlivý bod: z miesta sa musíte na chvíľu vzdialiť, aby bol 
flashmob ukončený správne. Predstavte si ľudí vo vašom meste: o 
podujatí nič nevedia, môžu byť šokovaní alebo niekedy dokonca rozčúlení, 
keď akciu uvidia. Čím rýchlejšie sa rozídete, tým viac ľudí bude 
prekvapených. Takže keď nadíde čas, rozíďte sa čo najrýchlejšie. 
Prirodzene, že sa po chvíli môžete na miesto vrátiť, ale pamätajte, že 
najlepšia cesta vedie na Flashmob's AfterParty! 
 
Fotografi a filmári! 

1. Pošlite nám linky na videá a fotografie flashmobu! 
2. Pošlite videá a fotografie na našu mailovú adresu! 

bubbleflashmob@gmail.com 
 

Dôležité pravidlá! 
 
Flashmoby sú organizované tajne, ich úspech závisí na momente 
prekvapenia. Prosím, nepoužívajte tlačené alebo elektronické média na 
propagáciu tohto podujatia, ani ak pracujete ako redaktor, hovorca alebo 
iné. Zapamätajte si: nerozprávajte sa o flashmobe s nikým cez médiá! 
Ďakujeme! 
 
Privítame, ak blogeri, nadšenci fór, miestni kulthrdinovia, mailové skupiny, 
sms-blázni a iní, povedali ostatným o podujatí International Bubble 
Blower's Flashmob. Nezabudnite: Flashmob nijako nesúvisí s agresiou 
alebo politickým extrémizmom. Zachovajte prosím pokoj za každých 
okolností, buďte slušní k policajtom a chodcom! Zapamätajte si: Nerobíme 
nič protiprávne, chceme si iba oblečení urobiť srandu na verejnosti... 
 
Mobile Studio Project (http://www.mobile-studios.org) je fantastická 
príležitosť pre medzinárodné splynutie energie. Chyťte sa tejto šance a 
buďte svedkom spôsobu spoločenskej zábavy budúcnosti! Vyfúknite 
milióny bublín vo vašom meste zároveň so stovkami ďalších 
flashmobberov v strednej Európe! 
 

 

 

 

mailto:bubbleflashmob@gmail.com
http://www.mobile-studios.org/


Miestni Mob zástupcovia (prosím skontrolujte a opravte údaje ): 

 

Belehrad 
 

Maja Ciric ciric@eunet.yu 

Miroslav Karic puredecadent@yahoo.com 

 

Bratislava 

 

Mária Corejová maria(at)13m3.sk 

Mária Risková m(at)13m3.sk 
 

Budapešť 
Edit Blaumann blaumann@tyrell.hu 

Denis Biro denis.biro@gmail.com 

 

Gdaňsk 

 

Malgosia Zwolicka m.zwolicka@laznia.pl 

 

Sofia 

 

Mila Odazhieva 

mila@brainstoreproject.com 

Kyd Campbellkyd@i-space.org  

Neli Mitewa neli@brainstoreproject.com

11. apríl 2006 
 
[GMT+1] 18:00 
 
Belehrad (roh ulice Knez Mihajlova a 

Námestia republiky) 
Bratislava (Námestie SNP) 
Budapest (Moszkva tér, Moskovské 

námestie) 

Gdaňsk (ulica Podwale Grodzkie, oproti 

hlavnej železničnej stanice Gdaňsk 

Główny, pri jedinom strome, pred kinom 

Krewetka.) 

[GMT+2] 19:00 
 
Sofia (námestie Alexandra 

Battenberga v Sofii, na mieste bývalého 

Mauzólea, oproti Národnej galérii) 
 
Pre tých, ktorí nechcú premeškať 
toto podujatie:   
 
Čas: 
http://www.timeticker.com 

Adresa: 
http://bubbleblog.wordpress.com/location
  

 

Ezt a levelet azért kaptad, mert a BuboReka Kollektíva alkalmasnak talált köztéri riadalmak 

keltésére. Ha leiratkoznál, jelezd nekünk, ha averzióid vannak, van B-verziónk.  
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