SPRÁVA O ČINNOSTI 2017
A VÍZIA NA ROK 2019
Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras

Rok 2017 bol v päťročnej histórii nášho fanklubu najúspešnejší. A počtom členov 303 si
vyslúžil aj 9. priečku medzi fanklubmi FCB. Základ “dobrého roka” bol však položený už v
roku 2016 - a to predovšetkým zásluhou mnohých členov, ktorí sa zapojili do práce
fanklubu aktívne - či už berieme na zrezeľ ich účasť na letnom zraze, valnom
zhromaždení, alebo zapojení sa do organizačných prác.
V roku 2017 začala pracovať aj Výkonná rada PBEAT v zložení: Peter Bellás, Mário Potúček,
Juraj Jurica, Gaba Belanová, Romana Harmatová, Vladimír Valalik, Igor Vico, Lukáš Janok.
Jej členovia sa stretávali v dvojmesačný intervaloch v bratislavskom Grémiu a podstatné
otázky a probémy komunikovali prostredníctvom sociálnych sietí a emailov. Podieľali sa
organizačne aj na všetkých podujatiach PBEAT v roku 2017: letecký zájazd na domáci
zápas FCB so Sevillou, Španielsky superpohár - El Clásico - autobusom FCB, letný zraz
PBEAT v Banskej Štiavnici, zájazd na južnú Moravu, Medzinárodný futbalový turnaj
fanklubov Česka, Poľska a Slovenska v Radave, účasť fanklubu v TOPLIGE. Prezident
PBEAT sa zúčastnil na Svetovom kongrese fanklubov FCB a bol zvolený i do Správnej rady
Svetovej federácie fanklubov FCB.
V roku 2017 sme vydali aj 3 čísla Newsletteru, inovovali webový portál a rozbehli niekoľko
sprievodných akcií, napr. Aj tu som Barca. V rámci charitatívnej činnosti sme finančnou
zbierkou pomohli malému fanúšikovi Barcy, ťažko zdravotne postihnutému Lukovi.
Koncom roka 2017 začal náš fanklub spolupracovať s Digi Sport a s CK Futbaltour. V
prvom prípade spolupráca zahŕňa vytvorenie partnerských podnikov, organizovanie
športových podujatí, CK Futbaltour zase ponúka členom PBEAT 10% zľavu na zájazdy a
podľa záujmu pripraví aj špeciálne zájazdy pre členov PBEAT.
Iniciovali sme aj rozhovory o spolupráci s fanklubmi FCB z Česka a Poľska a pripravili na
podpis Memorandum o spolupráci, ktorú prezidenti fanklubov podpísali 23. septembra v
Radave.
Napriek kladnému hodnoteniu činnosti v tomto roku si musíme priznať aj chyby a omyly.
A všetky, paradoxne, vychádzali v prvom rade z premotivovanosti členov VV a širokej
ponuky akcií. Pri príprave projektov členovia VV nepočítali s pasivitou členskej základne, a
tak sa niektoré projekty v praxi neosvedčili. Napríklad: 3 čísla Newsletteru nenašli spätnú
väzbu u členov PBEAT. Ani ponúkaný projekt AJ TU SOM BARCA! Jeho hlavnou
myšlienkou bolo stotožnenie sa so sloganom - Sme viac než klub. Od primárnej - prihlásiť
sa k hodnotám FCB prostredníctvom členstva vo fanklube - až po formu osobnej
zaangažovanosti. Jednu z možností sme ponúkli - každý, kto sa cíti byť fanúšikom Barcy
mal možnosť poslať svoju fotografiu, aj selfie z akéhokoľvek miesta, mesta, krajiny,
prostredia. Podmienkou bolo, aby mal fotografovaný viditeľne na sebe, resp. v ruke,
niečo, čo symbolizuje Barcu (šál, šiltovku, zástavu - iné s logom FCB). Najlepšie a
najvýstižnejšie fotografie sme chceli uverejniť v Newslettery PBEAT a na webovej stránke
PBEAT. Okrem ocenenia autorov fotografií sme plánovali vybrať technicky aj obsahovo
najlepšie fotografie a použiť ich pri tvorbe kalendára na rok 2018. Kalendár Aj tu som
Barca! zostal však len v pláne - pretože členovia fanklubu na ponuku nezareagovali.

Odpoveď na otázku - prečo je odozva členov na ponúkané projekty mizivá - hľadali
členovia pri svojich stretnutiach VV viackrát. A hoci dospeli k záveru, že je to
nedostatočnou komunikáciou s členmi, nevymysleli spôsob, ako to napraviť či zmeniť.
Objektívne - aj oni majú časové limity na prácu vo fanklube. Jednou z príčin je určite aj
pracovná či študijná vyťaženosť členov, pre ktorých je potom absolvobanie viacerých
podujatí problém. Menej je naozaj niekedy viac.
Odmietame ale myšlienku, že nás postihne rovnaký osud ako slovinský fanklub, ktorého
veľká aktivita a nadšenie unavili tak, že sa dostal do útlmu. Veríme, že dopredu posunie
fanklub diskusia v členskej základni. - aj na dnešnom Valnom zhromaždení. Očakávame, že
jej efektívnu formu nám pomôžu nájsť členovia, ktorým nie je ľahostajné, ako funguje
združenie, v ktorom je každý dobrovoľne a chápe, že má nielen práva, ale aj povinnosti
člena.
Kým nájdeme tú správnu formu fungovania fanklubu, ponúkame skromné vízie na
budúci rok 2019:
V roku 2019 sa uskutoční iba jeden Zraz - rodinný, bez formalít, s tombolou, opekačkou a
dobrou náladou. Valné zhromaždenie s pracovným programom sa uskutoční v jeden deň kdekoľvek na Slovensku, podľa podmienok a dohody s členmi. Pokračovať bude naša
účasť v TopLige. Zájazdy na zápasy Barcy bude fanklub organizovať v spolupráci s CK
Futbaltour (10% zľava) - a to letecké aj autobusové. Členské na rok 2019 je 20 eur, člen do
15 rokov 15 eur, deti, ktoré majú oboch rodičov v PBEAT členské neplatia. Členské balíčky
budú obsahovať kartu člena na rok 2019 - noví členovia dostanú v balíčku aj šál PBEAT.

Stručné zhrnutie aktivít PBEAT v roku 2017

FEBRUÁR
Vyšlo 1. číslo Newsletteru PBEAT
MAREC
- Na zájazde na Južnú Moravu - Po stopách moravských vín - sa zúčastnilo 12 ľudí.
- V dňoch 10. - 12. 4. sme zorganizivali autobusový zájazd do Turína (Juve-Barca)
- Na 3. ročníku Champions Cup 2017 sa náš fanklub dostal až do finále s odvekým rivalom.
El Clásico sa skončilo nerozhodne 1:1. Po penaltách 3:2 pre Barcu sme turnaj vyhrali.
APRÍL
- V dňoch 4. - 6. 4. sa uskutočnil letecký zájazd na zápas Barca - Sevilla. Z Viedne do
Barcelony letelo 16 členov PBEAT - v spolupráci s Futbaltourom (ďalší členovia leteli
individuálne z Budapešti).
- Prezident PBEAT Peter Bellás sa stal členom Správnej rady Svetovej federácie fanklubov
FCB, ktorá má 10 členov.

MÁJ
- Vyšiel Newsletter č. 2
- Čelnovia PBEAT sa zúčastnili na zápase futbalových Legiend (slovenských a
španielskych) v Trnave - 26. 5. - a na krste knihy Ferdinanda Daučíka.
JÚN
- V dňoch 2. - 4. 6. sa konal Letný zraz v Banskej Štiavnici. Predstaviteľov PBEAT prijala aj
primátorka Banskej Štiavnice NadeždA Babiaková. Súčasťou programu bol aj turnaj O
pohr PBEAT, ktorí získali chlapci z Topolčian (hralo sa 2x10 min.). Tombola bola prvýkrát
rýchla - každý z účastníkov vyhral nejakú cenu. Niektorí z členov fanklubu navštívili aj
podzemné baníe- štôlňu Bartolomej a zúčastnili sa aj na prehliadke Štiavnice.
AUGUST
- 6. 8. sa konal Svetový kongres fanklubov FCB (1 200 účasníkov). Jeho súčasťou bolo aj
predstavenie nových hráčov FCB - Deulofeua, Marlona, Semeda a futbalový zápas
Gamperov pohár: Barca vs Chapecoense (5:0).
- Pár dní po zápase Gamper trophy zorganizoval náš faklub (9. - 15. 8.) autobusový zájazd
do Barcelony -na zápas Španielskeho superpohára . Barca podľahla Realu Madrid 1:3. O
dva dni po našom (17.8.) návrate zaznamenal celý svet masaker na La Rambla
SEPTEMBER
- Vyšiel Newsletter č. 3
- 18. 9. sa začala nová sezónaTopLigy aj s našou účasťou. Pre nás to bola 6. sezóna a káder
tvorilo 15 hráčov.
- V dňoch 22. - 24. 9. zorganizoval v Radave náš fanklub medzinárodný futbalový turnaj
Copa de Penyes del Barca. Účasť: PBEAT, Fan club Barca Polska, Lleó de dues cues Česko.
Víťazstvo si vybojovalo Poľsko, najlepším brankárom bol náš Juki, najlepším strelecom
Martin Miškařík z českej penyi. Prezidenti troch fanklubov podpísali aj Memoranda o
spolupráci fanklubov.
Gabriela Belanová

