
Do kroniky Penya Barcelonista Eslovaca dels 

Alts Tatras sa apríl 2017 zapíše zapíše veľkými 

písmenami. Náš prezident Peter Bellás sa ofi -

ciálne stal na 4 roky členom boardu Svetovej 

federácie fanklubov FC Barcelona, ktorá riadi 

všetky fankluby FC Barcelona na svete (mimo 

Španielska) a v ktorej bude mať okrem iného 

na starosti právne veci.

Správna rada pozostáva z 10 členov a sú v nej 

prezidenti fanklubov z Belgicka, Dominikán-

skej republiky, Nemecka, Francúzska, Maroka, 

Číny, Španielska, Argentíny a Anglicka. A k 

týmto krajinám od 25. 4. 2017 pribudlo aj naše 

malé Slovensko a Penya Barcelonista Eslovaca 

dels Alts Tatras. Keď sa pozrieme na fankluby, 

ktorých reprezentanti majú v správnej radej 

zastúpenie, tak musíme skonštatovať, že nie-

ktoré majú viac ako 30 rokov a náš fanklub je 

zo všetkých najmladší.

Po 4 rokoch fungovania nášho fanklubu je 

to obrovská satisfakcia za odvedenú prácu 

a súčasne pocta byť súčasťou tejto inštitúcie. 

Všetkým, ktorí sa zaslúžili o tento úspech veľ-

mi pekne ďakujeme a tešíme sa na nové výzvy. 

Visca Penya!

Dva grandiózne momenty!

- BARCA  dokázala nemožné. Senzačne postúpila 

do štvrťfi nále Ligy majstrov, keď po prehre 0:4 

v prvom zápase vyhrala nad PSG v domácej odvete 

6:1. Aj napriek tomu, že jej v závere zápasu chýbali 

3 góly na postup, nevzdala sa!  Taký dvojzápas, to sa 

vidí možno raz za 100 rokov. 

- Strhujúcí duel prinieslo očakávané El Clásico. Bar-

celona na pôde Realu Madrid vyhrala 3:2. Domáci 

síce po góle Casemira viedli, ale Barca zápas otočila. 

Real však dokázal zabrať a vďaka Jamesovi vyrovnal 

na 2:2. Lenže posledné slovo mala Barcelona. Skvelý 

Lionel Messi rozhodol duel v 92. minúte.

Zápas legiend v Trnave!

Na Slovensku sa chystá akcia, aká tu 
ešte nebola! Pri príležitosti krstu knihy 
o obrovskej športovej legende Ferdi-
nandovi Daučíkovi sa odohrá zápas 
legiend medzi hráčmi nad 35 rokov 
Slovenska a Španielska. Krst knihy, 
spolu s jedinečným zápasom Mas-
ters team Slovakia vs Spanish legends 
a ďalším sprievodným programom sa 
uskutoční 26. mája (piatok) od 18. h 
v City aréne Trnava, na štadióne 

Antona Malatinského. 

Ak chcete na túto akciu ísť spoločne 
s našim fanklubom, napíšte na email 
trnava@fcbarca.sk meno a priezvisko, 
počet vstupeniek, o ktorý máte záujem 
a informáciu, či máte záujem o kúpu 
knihy. Následne je potrebné zaplatiť za 
lístok/lístky na náš transparentný účet 
– SK7509000000005040700071. Cena 
jednej vstupenky je 10 €. Termín na za-
platenie je 18. 5. Lístky budú odovzdané 
pred zápasom. Bližšie informácie ohľa-
dom distribúcie poskytneme dodatočne.
Od organizátora máme potvrdené, 
že budeme mať na štadióne priprave-
ný sektor výhradne pre náš fanklub 
a v prípade, že si zakúpite knihu máte 
možnosť sa stretnúť so španielskými 
legendami a dať si ju podpísať. 

A koho budete môcť na zápase vidieť?

Masters of Slovakia – predpokladaná 
zostava:
Kamil Čontofalský, Martin Lipčák, Igor 
Bališ, Martin Fabuš, Miroslav Karhan, 
Vladimír Kinder, Rastislav Michalík, 
Szilárd Németh, Vladimír Janočko, Vla-
dimír Labant, Martin Poljovka, Samuel 
Slovák, Miroslav Sovič, Martin Ševela,   
Zdeno Štrba, Marek Ujlaky, Dušan Tóth, 
Jozef Valachovič, Radoslav Zábavník, 
Vladimír Zvara.
Spanish Legends – predpokladaná 
zostava:
Francisco Buyo, Koke Contreras, José 
Emilio Amavisca, Rubén De la Red, 
Lobo Carrasco, Sergi Barjuan, Fernando 
Giner, Luis Milla, Quique Estebaranz, 
Manolo Sánchez Delgado, Daniel Gar-
cía Lara, Víctor Sánchez Del Amo, Juan 
Senor, Joan Capdevila, Gaizka Mendie-
ta, Fernando Morientes, Iván Campo 
(Po ukončení profesionálnej kariéry by 
sa k zostave španielskych legiend mohli 
pripojiť aj Marcos Senna a Carlos Mar-
chena.)
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  Svetová federácia fanklubov 

  aj s naším zástupcom!
Ako sa zdá, tento rok bude pre náš fanklub prajný. Členská základňa sa ustálila okolo 

čísla 300, viacerí členovia sa aktívne začali podieľať na práci fanklubu, v slovenských 

mestách a dedinách pribúdajú nové miesta, kde fanúšikovia sledujú zápasy Barcy, živá 

je komunikácia na sociálnych sieťach i v uzatvorenej FB skupine PBEAT. Častejšie sú 

i neformálne stretnutia členov. Po štyroch rokoch existencie fanklubu je za nami 

kusisko dobrej práce, čo vyústilo aj do uznania nie tak hocakého.  
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Aj tu som Barca!
Je niekoľko možností, ako sa v reálnom 

živote stotožniť so sloganom Sme viac 

než klub. Od primárnej - prihlásiť sa k 

hodnotám FCB prostredníctvom člen-

stva vo fanklube - až po formu osobnej 

zaangažovanosti. Jednu z možností 

ponúkame a má podobu prihlásenia sa 

k farbám blaugranas kdekoľvek sme a 

čokoľvek robíme. Deklaruje, že sa cítime 

byť členmi veľkej futbalovej rodiny FCB 

a vieme to dať najavo okoliu. Sekun-

dárne tak prispejeme k tomu, aby sme 

rozvíjali hodnoty a fi lozofi u klubu  tým 

najprirodzenejším spôsobom aj medzi 

ostatnými ľuďmi.

Ako na to?
Každý, kto sa cíti byť fanúšikom Barcy 

a jej jedinečného futbalu (v prvom rade 

členovia PBEAT) má  možnosť poslať 

svoju fotografi u, aj selfi e (vítaný je detail, 

ktorý charakterizuje, kde bola fotografi a 

urobená) z akéhokoľvek miesta, mesta, 

krajiny, prostredia. Podmienkou je, aby 

mal fotografovaný viditeľne na sebe, 

resp. v ruke, niečo, čo symbolizuje Barcu 

- šál, šiltovku, zástavu, iné s logom FCB.

Fotografi u treba poslať s označením 

Aj tu som Barca! a s popiskom - kto je 

na fotografi i, miesto a dátum jej vzniku, 

autor môže doplniť aj krátku poznámku. 

Fotografi u s popiskom treba poslať na 

mailovú adresu jasombarca@gmail.com, 

čím jej autor dáva aj súhlas na to, aby 

fotografi u mohol fanklub využívať pri 

svojej propagácii. 

Najlepšie a najvýstižnejšie fotografi e 

uverejníme v Newsletteri PBEAT a na 

webovej stránke PBEAT.  

Na Valnom zhromaždení koncom roka 

vyžrebujeme 3 autorov fotografi í, ktorí 

dostanú odmenu. Žrebovanie  sme zvo-

lili preto, aby sme nerobili kvalitatívny 

rozdiel medzi zúčastnenými (nie každý 

je fotograf a nie každý má možnosť do-

stať sa do atraktívneho prostredia).

Z došlých fotografi í vyberieme technic-

ky aj obsahovo najlepšie, ktoré použi-

jeme pri tvorbe kalendára na rok 2018. 

Kalendár Aj tu som Barca! bude vydaný 

pri príležitosti 5. výročia PBEAT.

Šancu majú aj autori 

písaného slova!

Nechcete sa zviditeľniť na fotografi i? 

Ponúkame vám druhú možnosť zapo-

jiť sa do akcie Aj tu som Barca! Napíš-

te nám o svojich zážitkoch a postre-

hoch súvisiacich s fanklubom, Barcou, 

futbalom. Texty posielajte na adresu 

jasombarca@gmail.com. Postupne ich 

uverejníme v Newsletteri  a na webovej 

stránke PBEAT. Z autorov troch vyžre-

bujeme a oceníme na Valnom zhro-

maždení 2017.
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AJ TU SOM BARCA! 

Margarétka, 1 rok, vo svojej postieľke, 

fotografovala mamina Monika, 

členka PBEAT, 2016, Bratislava  

AJ TU SOM BARCA! 

Z trávnického El Clásika - Igor, 

člen PBEAT, 2016

AJ TU SOM BARCA! 

Branislav Kasko Kasarda: otec,syn a synovec fandia 

FC Barcelone, krátko pred cestou na zraz Penye 

v Zlatej Idke 10. 11. 2016 v Košiciach.
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Stretneme sa v Banskej Štiavnici!
Kto pozná vie, kto nepozná môže sa presvedčiť o tom, že Banská Štiavnica 

patrí k zlatým pokladom Slovenska. Predo dvermi je totiž Letný zraz 

členov a priaznivcov Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras. 

Uskutoční sa práve v B. Štiavnici 2. – 4. júna a všetko nasvedčuje tomu, 

že prostredie i program podujatia zaujmú mnohých z vás. Konečný 

termín prihlášok - 25. máj - sa blíži, preto vám dávame do pozornosti 

základné fakty!

Ubytovanie je pre všetkých členov zabezpečené 

v 4. zariadeniach. 

Školský internát:

- piatok – nedeľa - 26€/osoba (2x ubytovanie + 2x večera)

- sobota – nedeľa – 15/osoba (1x ubytovanie + 1x večera)

Hostel Skautský dom Sv. Juraja:

- piatok – nedeľa - A kat. - izba s WC a sprchou - 36€/osoba

- sobota – nedeľa - A kat. - izba s WC a sprchou - 18€/osoba

- piatok – nedeľa - B kat. - izby so spoločnými sprchami 

 a WC na chodbe - 32€/osoba

- sobota – nedeľa – izby so spoločnými sprchami 

 a WC na chodbe - 16€/osoba

Hotel Kerling  

- piatok – nedeľa - 2 lôžková izba - 46€/osoba

- sobota – nedeľa - 2 lôžková izba - 23€/osoba

- piatok – nedeľa - 3 lôžkový apartmán - 40€/osoba

- sobota – nedeľa - 3 lôžkový apartmán - 20€/osoba

Penzión Kachelman  

- piatok – nedeľa - 2 lôžková izba -  55€/osoba

- sobota – nedeľa - 2 lôžková izba -  27,50€/osoba

Deti do 6 rokov majú v každom zariadení ubytovanie 

zadarmo.

Stravovanie:

V cene ubytovania je večera v reštaurácii Gallery v centre Banskej 

Štiavnici, v ktorej sa uskutoční večerný program v piatok 

aj v sobotu.

Raňajky si každý účastník dohodne v príslušnom ubytovacom 

zariadení a nie sú v cene ubytovania.

Sobotný obed je zabezpečený na ihrisku počas futbalového 

turnaja vo forme chutného guľášu. Nedeľný obed 

je zabezpečený pre záujemcov v reštaurácii ERB.

Účastnícky poplatok na Letnom zraze je stanovený 

na 10 €, v ktorom je zahrnuté:

–  tombolový lístok – na konci zhromaždenia 

 sa uskutoční tombola o zaujímavé ceny:

–  darčekové predmety FC BARCELONA,

– darčekové predmety od fanklubu.

Účastnícky poplatok sa bude uhrádzať priamo v mieste konania 

letného stretnutia. Futbalový turnaj o Pohár PBEAT sa odohrá 

3. 6. na futbalovom ihrisku v Banskej Štiavnici. Program turnaja 

(počet mužstiev, skupiny a pod.) bude prispôsobený 

podľa záujmu členov. Predbežný program Letného zrazu si 

môžete pozrieť na www.fcbarca.sk

Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras

V prípade záujmu napíšte na email zraz2017@fcbarca.sk 

nasledovné údaje:

Meno a priezvisko:

Ubytovacie zariadenie + počet nocí + počet osôb:

Futbalový turnaj: Áno - Nie

Prehliadka mesta: Áno – Nie

Nedeľný obed v Erbe: Áno - Nie

Poznámka: 

Dôležitá zmena! 

Za ubytovanie je potrebné zaplatiť dopredu na účet fanklubu 

č. SK7509000000005040700071. Termín na prihlásenie 

a zaplatenie poplatku je 26. 5.  

Príďte povzbudiť 

našich chlapcov!

Viete, že v našom fanklube je partia, 

ktorá nás reprezentuje v 3. TOP LIGE?  

Predstavte si vlastnú FIFU, kde ústred-

nou postavou nie je počítačová fi gú-

rka, ale naši členovia a náš tím! Hrajú 

o body do tabuľky, bojujú o najlepšieho 

strelca a snažia sa postúpiť do vyššej 

ligy…

TOP liga je amatérska súťaž v malom 

futbale a je určená pre všetkých, kto-

rí si chcú zahrať futbal bez ohľadu na 

úroveň ich zručnosti. Každý pondelok 

podvečer nastupuje Penya Barcelo-

nista proti inému tímu zo skupiny A 

a porovnáva si tak svoje sily s ostatnými 

mužstvami. V čase uzávierky tohto 

čísla sme boli v tabuľke na 4. mieste 

s 9 bodmi. Ak ich chcete povzbudiť, 

neváhajte a príďte! Hrá sa v Brati-

slava na umelej tráve s osvetlením 

v športovom areáli FTVŠ. Čas výkopu 

jednotlivých stretnutí sa dozviete  na 

http://bratislava.topliga.sk/bratislava/

3topligaliga/jar2017/zc/ska/Vysledky

Mottom TOP ligy je výrok My league 

is fair play – a to je len krôčik k nášmu 

sloganu Més que un club. Všetkým 

hráčom patrí za ich výkony obrovské 

uznanie!

Črtá sa spolupráca
V 1. čísle Newslettera  PBEAT sme uverej-

nili okrem textu El Cant del Barça aj niekoľ-

ko najobľúbenejších chorálov a pokrikov, 

ktoré môžeme počuť alebo si ich zakričať 

pri zápasoch Barcy. Prevzali sme ich zo 

stránky Penya Barcelonista Lleó de Dues 

Cues. Tomáš „Migueli“ Škurek ich dal do-

hromady oveľa viac a za všetkých fanúšikov 

Barcy – českých i slovenských – mu za to 

patrí poďakovanie. Veríme, že spolupráca 

českého a slovenského fanklubu FC Barce-

lona nezostane len na sociálnych sieťach, 

ale že čoskoro ju posunieme aj do reálnych 

a spoločných akcií.
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Sevillu sme doma dali „na pána!

Po stopách moravských 

zámkov a vín
„My máme radi víno… Pánové, omlou-
vám se, ale já mizím na Moravu,” spieva sa 
v pesničke Víno od českej skupiny Chinaski. 
Po ich stopách sa vydal aj slovenský fanklub 
Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras. 
Členovia vďaka organizácii zájazdu na Južnú 
Moravu mali možnosť nahliadnuť do českej 
histórie, ale ochutnať aj to najlepšie čo vino-
hrady u našich západných susedov ponúkajú.

Mikrobusom napokon na Moravu cestovalo 12 

ľudí. Naším prechodným domovom na jednu 

noc sa stal Valtický zámok, v ktorom sme mali 

prehliadku kaplnky i divadla so sympatickou 

sprievodkyňou. 

Nasledovala degustácia vín v Národnom salóne 

Českej republiky v útrobách Valtického zám-

ku. Degustovali sme všetky možné odrody vín. 

Niektorí odbornejšie, niektorí menej, ale 

podľa gusta žiadny dišputát. 

Ráno sme sa presunuli mikrobusom do neďa-

lekých Ledníc, kde sme si pozreli štátny zámok 

a poprechádzali sa po krásnom parku i v skle-

níku s krásnymi rastlinami. „Aha, hore visí 

naša vlajka,” usmial sa Mário Potúček a ukázal 

na strechu zámku, kde viala zástava vo farbách 

blaugranas. 

Cestou späť sme sa opäť zastavili vo Valticiach, 

dopriali si chutný obed (kačicu s knedlíkmi) 

a pobrali sa na Slovensko. Opäť bohatší o zážitky, 

úsmevné príhody, ale aj nové kamarátstva.

 

 

Visca el Barça i Visca la Nostra Penya!

Zdroj FB:
Ľudomila Sciranková: – Dani Alves 
o Messim a Iniestovi: „Dal by som im 
každému postaviť sochu, lebo legendy si 
to zaslúžia.“ Ako culé verím, že predĺžia 
zmluvy a budeme sa naďalej tešiť z hry 
týchto jedinečných osobností Barcy.

- Športová španielska tlač si všíma polemiky, 
ktorú vyvoláva zápas Málagy s Realom 
Madrid. Kontrakt Isca, ktorý prestúpil do 
Realu z Malagy, hovorí o doplatku 1 mil. eur 
v prípade, ak biely balet získa ligový titul. 
Ak teda Málaga Real porazí, príde o balík 
peňazí. Zápas bude sledovaný aj z tohto 
titulu s veľkou pozornosťou.

Zdroj FB: 
Róbert Moskvič: – Trinidad, Kuba
Nedávno som sa vrátil z Kuby a mal som 
pocit, že celá krajina je jeden veľký fanklub 
FC Barcelona. Z ľudí, ktorí na sebe mali 
nejaký futbalový dres, tak minimálne 
v 90 percentách to bol dres vo farbách 
blaugrana. A tých ľudí bolo po celej krajine 
skutočne požehnane. Barce fandia mladí, 
starí, ženy, muži. Najviac sa mi páčilo, keď 
sme sedeli v jednej reštaurácii počas zápasu 
FCB s Valenciou, kde celý personál samo-
zrejme fandil Barce, a jedna okoloidúca žena 
sa pristavila a do detailov sa pýtala na stav, 
góly a celkový priebeh zápasu.  
Visca el Barca!

Zásnuby v deň, na který nezabudne ani 
jeden culé. Členovia nášho fanklubu – 
fanklubu-Romana Harmatová a Gabriel 
Tirco – išli na odvetu s PSG s malou dušič-
kou, ale dúfajúc v remontadu. A zažili jeden 
z najúžasnejších večerov – nielen kvôli 
elektrizujúcej atmosfére na Camp Nou 
počas celého zápasu a výbuchom emócií 
po góle Sergiho Roberta. Romana 
po návrate prezradila, že s Gabim sa 
v meste najlepšieho futbalu zasnúbili. 
V mene Penya Barcelonista Eslovaca dels 
Alts Tatras blahoželáme!

Už v úvode tohto roka si viacerí členovia fanklubu zapísali do kalendára 

predpoladaný termín domáceho ligového zápasu Barcy s FC Sevilla: 

Barcelona - 4. až 6. apríl. Z ponúkaných možností – ako, za koľko 

a s kým – sme napokon vyselektovali osvedčenú cestovku Futbaltour 

pre 16- člennú skupinu letiacu z Viedne. Východniari sa rozhodli 

vziať réžiu do svojich rúk a letieť z Budapešti. Na otočku.

A tak sa tých šestnásť „skalných“ stretlo 4. apríla na viedenskom 

letisku. Rozpoznateľní farbami blaugranas a dobrou náladou, ktorá 

im vydržala po celý čas, čo strávili spolu. Bezproblémový let 

vystriedalo potešenie z ulíc Barcelony, hotela, ktorý stojí blízučko 

Placa Espana a v ktorom sme strávili dve noci. Niektorí sa radi vraca-

jú na miesta, ktoré sú im blízke, k nezabudnuteľným ľuďom 

a udalostiam. Časť z nás k nim patrila a už z autobusu sme sa škerili 

na delegáta cestovky Filipa (effk  a) a aj člena nášho fanklubu. Zvyšní 

spracovávali prvé dojmy z mesta, ktoré si zamilovali ešte predtým, 

ako sa prešli jeho ulicami. 

Určite mi dáte za pravdu, že zdieľať zážitky s ľuďmi, s ktorými vás 

spojila Barca, je niekoľkonásobne intenzívnejšie – ako ich prežiť sám 

v dave (aj keď stmelenom rovnakými farbami). Stalo sa. 

Nováčikom – Evičke a Maťke – sme ukázali kus mesta a jeho histórie. 

Na Ramble sme si „na pána“ dali pohár vína a trochu podebatovali 

s Mišom Hudákom, pred zápasom sa konečne stretli s východniar-

skou skupinkou vedenou prezidentom Petrom Bellásom, urobili 

spoločné fotky (okrem tých, čo sa niekde zatúlali) a na guráž svoju 

i na vieru vo víťazstvo Barcy sme si pripili Iniestovým vínom v jeho 

pube pri Camp Nou.

Nad Barcelonou sa pred zápasom zbiehali mraky, a tak nás Vlado 

Bajan pozval na pršiplášte. A na chvíľu vyšlo slnko! Ešte fotky pred 

erbom našej Penyi, a potom nedočkavo do útrob štadióna. Pamätám 

si na citový šok, čo ma zasiahol natrvalo keď som bola na Camp Nou 

prvýkrát. A zažívam ho znovu s tými, ktorým sa splnil sen a „naživo“ 

vidia svätyňu najlepšieho futbalu. „Bože, ja to neprežijem,“ opakova-

la Evička a s očami dokorán hľadela na tribúnu s nápisom Més que 

un club!

Napokon zapršalo. Výborný futbal! Elektrizujúca atmosféra živená 

ultras pod nami. A zasúžené víťazstvo. FC Barcelona – FC Sevilla 3:0.

Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras

Zaujímavosti


