
Počas prvého augustového víkendu bolo pre 
priaznivcov a fanúšikov FCB v okolí Camp 
Nou pripravených mnoho atrakcií, zavŕšením 
ktorých bol zápas o Gamperov pohár medzi 
FCB a Chapecoense.

Na 38. Svetovom kongrese fanklubov FCB 
(7. 8.) sa zúčastnilo 1200 členov fanklubov 
z celého sveta. Prítomných členov zoznámili 
so sumárom uplynulého roka vo fungovaní 
fanklubov, s fi nančnou situáciou a návrhom  
ďalších projektov a cieľov do nasledujúceho 
obdobia. Na kongrese boli predstavené aj nové 
posily Deulofeu, Marlon, Semedo a nový tré-
ner Valverde.  Po skončení kongresu sa účast-
níci premiestnili na Camp Nou, kde sa odohral 
zápas medzi FCB a Chapecoense a tiež tradič-
né predstavenie kádra na novú sezónu.

Počas víkendu sa prezidentovi nášho fanklubu 
Petrovi Bellásovi podarilo stretnúť s mnohými 
zástupcami fanklubov z celého sveta. Okrem 
iného to bol nový prezident českého fanklubu 
– Penya Barcelonista Lleó de Dues Cues Tomáš 
Škurek a rovnako prezident poľského fanklubu 
– Fan Club Barca Polska Pawel Kołodziejski, 
s ktorými sa dohodol na užšej spolupráci, kto-
rú ofi ciálne potvrdia na futbalovom turnaji 
národov na Slovensku 23. septembra.

Peter Bellás: „Chcem poďakovať všetkým, kto-
rí sa každodenne venujú fanklubu a pracujú 
na tom, aby sa posúval stále ďalej. Počas náš-
ho pobytu v Barcelone sme mali možnosť byť 
osobne s mnohými členmi fanklubov z Barce-
lony, ktorí sú SOCIOS aj 40 rokov. Keď sme im 
ukázali naše videá z akcií, zrazov a zájazdov 
boli ohromení a vzdali našej práci obrovskú 
poklonu, čo nás nesmierne potešilo a ešte viac 
nakoplo do ďalšej práce.“
 Visca Penya!

Pripravujeme
- Už onedlho nás čaká prvá väčšia 
organizačná skúška. Po diskusiách 
vo výkonnom výbore fanklubu sme sa 
rozhodli zorganizovať medzinárodný 
futbalový turnaj fanklubov FCB.  Fan-
klubom z Poľska a Česka sme ponúkli 
okrem možnosti zúčastniť sa na turnaji 
aj návrh na užšiu spoluprácu. Ich reak-
cie boli pozitívne, a tak sa prvý ročník 
Copa de clubs de fans Barca uskutoční 
22. – 24. september v Radave. Bližšie in-
formácie nájdete na 2. strane.

- Septembrom sa začína obnovovanie 
členstva v PBEAT, resp. sa o členstvo 
v našom fanklube môžu prihlásiť noví 
záujemcovia. O podmienkach sa dočíta-
te na domovskej webovej stránke: www.
fcbarca.sk – pokyny onedlho nájdete aj 
vo svojej mailovej pošte či na FB / Penya 
Barcelonista Eslovaca dels Alts tatras / 
uzavretá skupina.

- Koncom roka sa bude konať Valné 
zhromaždeniem PBEAT (pravdepodob-
ne v októbri). Termín a program VZ sa 
dozviete včas, aby ste si dopredu mohli 
pripraviť vaše návrhy, pripomienky 
k fungovaniu fanklubu, hodnotenia.

- V plnom prúde sú aj prípravy na 
5. výročie PBEAT. Ťažiskovým poduja-
tím bude 1. reprezentačný ples PBEAT, 
na ktorom by sa mali zúčastniť aj hostia 
z Barcelony a zo Svetov ej federácie fan-
klubov FCB.

- Fandenie pred televíznymi obrazov-
kami pri zápasoch Barcy už má svoju 
tradíciu nielen v bratislavskom Grémiu, 
ale aj v ďalších mestách – Košice, Topoľ-
čany... Členovia výkonného výboru pra-
cujú na tom, aby tradičné nestagnovalo 
a rozšírilo sa aj o nové miesta a mestá.

- V najbližších dňoch uzrie svetlo sveta 
aj nová verzia fanklubovej webovej 
stránky. Veríme, že s ňou budete 
spokojní.

NEWSLETTER
Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras
Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras, Líščie nivy 12, 821 08 Bratislava, penya@fcbarca.sk

03
2017

1

  V porovnaní s ostatnými 
   sme svetoví!

Počas turbulentných chvíľ, ktoré nastali v FC Barcelona po odchode Neymara, sa 
6. augusta konalo v priestoroch hotela NH Constanza zasadnutie Svetovej federácie 
fanklubov FCB.  Okrem iného bola na ňom predstavená nová správna rada federácie, 
ktorej členom sa stal aj prezident našej Penyi Peter Bellás. Na zasadnutí bolo prítom-
ných 49 zástupcov fanklubov zo Svetovej federácie FCB. Vo večerných hodinách bola 
pripravená pri Camp Nou tradičná a veľmi populárna večera, na ktorej sa zúčastnili aj 
členovia vedenia FCB.   

Členovia PBEAT a priaznivci futbalu, ktorý prezentuje Barca na ceste k prvému El Clásicu v novej sezóne.



Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras

Pre novinára nie je ťažké napísať prí-
beh, ktorý zažil, opísať atmosféru mes-
ta, udalosť, na ktorej bol prítomný, ľudí, 
s ktorými zdieľal všetky pocity a zážit-
ky.  Mohli by sme sa síce sporiť, koľko je 
v jeho texte subjektivity, a aká je jeho 
kvalita – ale predstavu čitateľovi ponúk-
ne. Mala by to byť rutinná práca. A pred-
sa som v koncoch. Keby som príbeh o 28. 
členoch PBEAT (doplnených nečlenmi 
milujúcich Barcu) začala písať hneď po 
príchode z Barcelony, bolo by to jedno-
duchšie. Ale... v utorok sme sa vrátili, 
v stredu regenerovali a vo štvrtok nás 
z éteru zasiahol masaker na Las Ramblas. 
Na mieste, ktoré milujeme a na ktorom 
sme víkend pred tým na každom kroku 
stretávali našich – fanúšikov Barcy ča-
kajúcich na výkop prvého zápasu špa-
nielskeho Superpohára na Camp Nou 
(13. augusta).

Ťazko sa píše o radosti zo zážitku v prí-
tomnosti tragédie. TotsSomBarcelona.
Niekoľko dní predtým - 9. augusta – do 
posledného miestečka plný autobus FCB 
odštartoval z Banskej Štiavnice na svoju 
púť: Slovinsko – Taliansko – Monako – 
Barcelona. Pre viacerých to bola prvá skú-
senosť – s Barcelonou, s Camp Nou, s El 
Clásicom. Viacerí sa videli po prvý raz – a 
týka sa to aj členov nášho fanklubu.  Bolo 
by prehnané tvrdiť, že sa vytvorila jedna 
veľká skvelá partia. Napriek tomu vládla 
cestou, ale aj v Monaku na pláži či v mes-
te, dobrá nálada. Prvé fotenie so zástavou 
PBEAT, prvé spolu vypité fľaše, prvé tipy 
na výsledok zápasu či navzájom si odpo-
rujúce prestupové informácie z FB.
Barcelona nás privítala slnkom a Las 
Ramblas uvítacím drinkom (ako inak 
– sangriou). Možno na škodu „stmelo-
vania partie“ sme v Barcelone nemali 

spoločný program. Tri dni si každý užil 
podľa svojich predstáv.  Mohlo to byť 
ináč –  ale to predpokladá vzájomnú ko-
munikáciu členov fanklubu a ich aktív-
nu účasť pri príprave programov (nielen 
zájazdov) PBEAT. Prvá spoločná fotka sa 
nám síce podarila pri autobuse, ktorý nás 
držal pohromade - ale na vopred avizo-
vané stretnutie v Iniestovej ElV8IT, pri 
soche Ladislava Kubalu pred zápasom a 
potom pri erbe PBEAT prišlo iba zopár 
členov fanklubu – takmer v prevahe boli 
nečlenovia (inak výborná partia chala-
nov z Vargastavu).

Necelé tri barcelonské dni sme využili 
naplno. Nezabudnuteľný bude niekoľko 
chodový obed v Messiho Salamance, kde 
Cant del Barca zaznelo v improvizova-
nom podaní muzikantov (nebyť čašníč-
ky, nebolo by slov). Bez záujmu nezostali 
ani pamiatky, polihovanie na pláži, pre-
hliadka múzea FCB...

El Clásico – a ako povedal po zápase 
Messi – deň blbec. Atmosféra pred za-
čiatkom bola vynikajúca. Aj v našom 
tábore. A bola aj viera, že to naši dajú... 
Nedali. Prehrali sme 1:3. A po zápase, po 
polnoci, sme Barcelonu opustili. Nie však 
nádej, že zlé a smutné chvíle vystrieda ra-
dosť z krásnej hry Barcy. Deväťhodinová 
zastávka v Nice a kúpanie v mori z nás 
ako-tak zmyli únavu. Nálada sa vracala 
s príchodom na Slovensko. A aj keď si 
každý z tohto zájazdu odnesie svoje oso-
bité spomienky, mne vychádza len jed-
no: lepší budeme len vtedy, ak budeme 
spolupracovať, ak sa budeme môcť spo-
ľahnúť jeden na druhého a ak slová dopl-
níme činmi. Vo futbale, v živote – v auto-
buse či na stretnutiach členov fanklubu.

 gaba

TotsSomBarcelona Sme viac než klub!
Členom Penya Barcelonista Eslovaca 
dels Alts Tatras  netreba zvlášť pripomí-
nať, že v druhej polovici roka si podľa 
vlastného uváženia obnovujú členstvo vo 
fanklube na nasledujúci rok. Budú tak 
môcť urobiť od septembra – podrobnú 
informáciu dostanú začiatkom mesiaca.

Na kalendárny rok 2018 fanklub 
schválil (resp. potvrdil) štyri druhy 
členstva – každý z nich obsahuje rôzne 
stupne výhod:

JUNIOR členstvo – 10 €
pre členov do 15. rokov
BASIC členstvo – 15 €
PREMIUM členstvo – 30 €
GOLD členstvo – 50 €

Obzretie 
za letným zrazom
Pred letnými prázdninami a dovolenka-
mi sa členovia fanklubu, niektorí s ro-
dinami a deťmi, stretli na letnom zraze 
v Banskej Štiavnici. Organizáciu mal 
pod palcom Juki a za 75 účastníkov mu 
môžeme poďakovať, že všetko zvládol.
Pre vážnosť fanklubu je dôležitý aj 
fakt, že pri ostatných stretnutiach pri-
jali predstaviteľov PBEAT aj vrcholoví 
predstavitelia mesta či obce. V Banskej 
Štiavnici prijala delegáciu PBEAT na 
mestskom úrade primátorka mesta Na-
dežda Babiaková. Hlava mesta ocenila, 
že sme si za letný zraz vybrali lokalitu 
UNESCO, zoznámila nás s aktuálnami 
novinkami jej obyvateľov a prezradila 
aj informáciu, že o Banskú Štiavnicu 
prejavil záujem SSC Neapol a chystá sa 
so svojím „béčkom“ nasťahovať do ma-
gického mesta v Štiavnických vrchoch.

Tradičná spoločná fotografi a doku-
mentuje spokojnosť – s programom, 
futbalovým turnajom, večernou deba-
tou o budúcnosti fanklubu, návštevou  
Podzemnej bane Štiavnica, konkrét-
ne Štôlne Bartolomej a spoločný obed 
pred odchodom.

 (red)
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Letecký zájazd na zápas 
BARÇY S DEPORTIVOM
Nová sezóna La Ligy odštartovala a my sa 
môžeme tešiť na niekoľko spoločných zá-
jazdov – predovšetkým na domáce zápasy Bar-
cy. Vzhľadom na to, že sa pomaly rozbieha aj 
spolupráca s fanklubmi z Poľska a Česka – 
prínosom budú aj spoločné výjazdy a akcie. Už 
medzinárodný turnaj fanklubov (22. – 24. 9. 
v Radave), ktorý organizuje naša Penya, ukáže, 
čo všetko sme schopní spolu naplánovať. Prvá 
ponuka českej Penyi je však tu: letecký zájazd na 
domáci zápas Barcy s Deportivom. Penya Barce-
lonista Lleó de Dues Cues ho aj pre našich členov 
organizuje v spolupráci s CK CoolCamp. 

O organizovaní zájazdov na zápasy Barcy naším 
fanklubom budeme členov PBEAT informovať 
podrobne na pripravovanom Valnom zhromaždení.

Informáciu o leteckom zájazde FCB – Deportivo ste 
už dostali, tak len stručne: Termín 15. – 18. decembra, 
letí sa z Bratislavy a cena pre členov PBEAT je 450 eur. 
Podrobné informácie nájdete na www.fcbarcelona.cz. 

 SLOVENSKO: 
Penya Barcelonista Eslovaca 

dels Alts Tatras (organizátor)

ČESKO: 
Penya Barcelonista 
Lleó de Dues Cues

POĽSKO: 
FAN CLUB BARÇA POLSKA 

22. – 24. septembra 2017 
Penzión Iveta v RADAVE 

okres Nové Zámky (www.penzioniveta.com) 

Medzinárodný futbalový turnaj fanklubov FC Barcelona
Copa de penyes del Barça

s účasťou:

September
9. 9. (20.45 h) FC Barcelona – RCD Espanyol

16. 9. (16.15 h) Getafe - FC Barcelona

20. 9.  C Barcelona – Eibar

24. 9. Girona - FC Barcelona

Október
01. 10. FC Barcelona – UD Las Palmas

15. 10. At. Madrid - FC Barcelona

22. 10. FC Barcelona – Málaga

29. 10. Atlethic club - FC Barcelona

November
05. 11. FC Barcelona – Sevilla FC

19. 11. CD Leganée - FC Barcelona

26. 11. Valencia - FC Barcelona

December
03. 12. FC Barcelona – Celta Vigo

10. 12. Villareal CF - FC Barcelona

17. 12. FC Barcelona – Deportivo

20. 12. Real Madrid - FC Barcelona 

Kalednár zápasov FC Barcelona 
do konca roka
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 Buďme naozaj 
 viac než klub
Hovorí sa, že opakovanie je mat-
ka múdrosti. A že človek by sa nemal 
vzdávať po prvom nezdare. A ešte jedno 
„múdro“ – keď môžem, tak musím! Už 
v minulom čísle Newsletteru sme vyslali 
apel na členov fanklubu, aby sa zapojili 
do jeho činnosti a práce skupín. Aby po-
núkli svoje skúsenosti, šikovnosť,  kúsok 
voľného času... Prihlásiť ste sa mohli - 
a môžete - na základe záujmu o kon-
krétny projekt, oblasť, ale predovšetkým  
chuti dokázať sebe aj iným, že sme viac 
než klub, viac než fandenie, viac než 
klubový turnaj dva razy do roka. Vý-
zva spred leta vyšumela ako para nad 
hrncom. A tak podeň zakladáme oheň 
znovu. Veríme, že tento raz sa ponuka 
stretne so záujmom členov PBEAT.

Pracovné skupiny
1. Organizácia základných fanklubových po-
dujatí (VZ, letné zrazy, Prvý reprezentačný ples 
fanklubu 2018, zájazdy na futbalové zápasy FCB)

2. Vzťah s verejnosťou 
(médiá, web, propagačné materiály, newsletter)

3. História klubu a kronika fanklubu

4. Prezentácia fanklubu v športovej oblasti 
(topliga, futgolf, sledovanie zápasov Barcy, 
medzinárodný futbalový turnaj fanklubov)

5. Práca s mládežou 
(escola, letné kempy pre deti)

6. Charitatívny program fanklubu  

Svoj záujem o prácu v skupine/skupinách na-
hláste na mailovú add: jasombarca@gmail.com 
O systéme fungovania skupín, komunikácie 
členov v skupine a pripravovaných projektoch 
sa dozviete aj prostredníctvom ofi ciálneho 
mailu, ktorý príde na adresu každého člena 
fanklubu.

 
 

Visca el Barça i Visca la Nostra Penya!

O futbalových aktivitách Penya Bercelo-
nista Eslovaca dels Alts Tatras (PBEAT) 
počas prvého polroka nám porozprával 
ich koordinátor Vladmír Valalik.

Prvý polrok charakterizovalo PBEAT aj pô-
sobenie nášho futbalového tímu v TOPLIGE 
a na Champions Cup by elite supporters 
v Trnave. Ako by si zhodnotil výsledky 
a snahu chalanov zapájať sa do futbalového 
reprezentovania nášho fanklubu?
- V prvom rade by som chcel chalanom 
poďakovať za ich záujem reprezentovať. 
Väčšina z nás sme pracujúci  ľudia, niekto-
rí  už majú svoje rodiny, takže oceňujem, že 
si nájdu čas a prídu odohrať jeden zápas v 
týždni v rámci TOPLIGY – alebo prídu na 
celodenný turnaj. Výsledkovo hodnotím 
prvý polrok roku 2017 pozitívne. V marci 
sme sa zúčastnili na turnaji v Trnave,  kto-
rý sa nám podarilo vyhrať aj napriek nie 
veľmi presvedčivým výkonom v základnej 
skupine. V TOPLIGE sme obsadili 4. mieste 
v rámci našej skupiny. Po dvoch rokoch sme 
mali opäť možnosť bojovať o II. TOPLIGU 
namiesto záchranárskych prác. Plánovali 
sme ešte účasť na APEX CUPe v Bratisla-
ve, ale turnaj sa konal počas nášho letného 
zrazu.

Iste nie je pre teba jednoduché skĺbiť záujem 
chalanov hrať futbal, s možnosťami,   vzdia-
lenosťou (fanklub ma členov po celom Slo-
vensku), organizáciou, komunikáciou... Ako 
to vyzerá v praxi?
- Ešteže máme Facebook :D – žijeme v 
dobe sociálnych sietí, takže organizácia a 
komunikácia je jednoduchšia. V podstate 
chalanov oslovujem a informujem pro-
stredníctvom Facebooku. Takto prebieha 
organizácia. Chalani majú záujem repre-
zentovať  fanklub v Bratislave, ale aj na tur-
najoch mimo Bratislavy. Tu občas nastáva 

menší problém. Organizátori turnaja vyža-
dujú napríklad 10 hráčov na súpisku a keď 
je záujem z našich radov väčší, tak ja musím 
vybrať tých 10 hráčov, ktorí pôjdu repre-
zentovať. Nie každý sa na súpisku dostane, 
a potom to niektorí  nevedia stráviť.  Je jasné, 
že nie každému sa dá vyhovieť a  táto „prá-
ca“ pre fanklub prináša aj takéto momenty, 
ktoré nie sú veľmi príjemné. 

Reprezentujete farby blaugranas a jedinečný 
futbal Barcy. Ste iní ako vaši súperi – alebo v 
top lige hra každý ako vie?
- Snažíme sa napodobňovať štýl Barcelony. 
Hrať podobne ako naši slávnejší „kolego-
via“. Držanie lopty a veľa prihrávok. Všetko 
ale v rámci našich možností a schopností.  
Taktiku na zápas určuje aj súper. Niekedy 
naša hra skôr pripomína Atletico Madrid, 
keď vychádzame zo zabezpečenej obrany do 
protiútokov. Určite nie sme najtechnickejšie 
mužstvo, ale vynahrádzame to bojovnosťou 
a tímovým duchom. Tento tím sa dokáže 
zomknúť a dať všetko zo seba na ihrisku.  
A v tomto sme možno iní ako naši súperi. 

Ambíciou PBEAT je zorganizovať v septem-
bri futbalový turnaj národov - s účasťou fan-
klubov FCB z Poľska aj Česka. Aké sú tvoje 
očakávania?
- Očakávam dobrú zábavu, pekný futbal 
v duchu fair-play a nech vyhrá lepší. Pev-
né verím, že sa akcia vydarí, že zúčastnené 
tímy z Poľska, Česka ako aj naši členovia 
budú spokojní s organizáciou podujatia. 
Verím, že tento nultý ročník nebude prvý 
a zároveň posledný, ale že sa z turnaja stane 
tradícia a možno na ďalší ročník prídu  fan-
kluby aj z iných európskych krajín. 

V čase prázdnin a dovoleniek sme zazna-
menali aj udalosť, ktorá potešila všetkých, 
čo poznajú Vladka Valalika a Veroniku Ko-
zovú. Ich cesty sa spojili na pôde našej Pe-
nyi – a po augustovej svadbe už budú kráčať 
životom ruka v ruke. V mene členov Penya 
Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras im že-
láme dlhú a úspešnú púť!

Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras

Nie sme najtechnickejší, 
ale máme bojovného ducha


