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VyÏrebovanie III. ligy
JeseÀ sezóny 2008/2009
1. kolo: 6. augusta 17. h Sobrance – Veºk˘ ·ari‰
2. kolo: 10. augusta 16. h Veºk˘ ·ari‰ – Bardejov
3. kolo: 17. augusta 16. h Krásna – Veºk˘ ·ari‰
4. kolo: 20. augusta 16. h Veºk˘ ·ari‰ – Stropkov
5. kolo: 24. augusta 16. h Spi‰ské Podhradie – Veºk˘ ·ari‰
6. kolo: 31. augusta 16. h Veºk˘ ·ari‰ – Svidník
7. kolo: 7. septembra 15.30 h Lokomotíva Ko‰ice – Veºk˘ ·ari‰
8. kolo: 14. septembra 15.30 h Veºk˘ ·ari‰ – Barca
9. kolo: 21. septembra 15. h NiÏn˘ Hru‰ov – Veºk˘ ·ari‰
10. kolo: 28. septembra 15. h Veºk˘ ·ari‰ – Topoºany
11. kolo: 5. októbra 14.30 h ·aca-Brekov – Veºk˘ ·ari‰
12. kolo: 12. októbra 14.30 h Giraltovce – Veºk˘ ·ari‰
13. kolo: 19. októbra 14. h Veºk˘ ·ari‰ – Sabinov
14. kolo: 26. októbra 14. h Vysoké Tatry – Veºk˘ ·ari‰
15. kolo: 2. novembra 13.30 h Veºk˘ ·ari‰ – Moldava nad Bodvou
16. kolo: 9. novembra 13.30 h Veºk˘ ·ari‰ – Sobrance
17. kolo: 22. marca 15. h Bardejov – Veºk˘ ·ari‰
30. kolo: 21. júna 16. h Moldava nad Bodvou – Veºk˘ ·ari‰

Zi‰li sa akurát jedenásti a vyhrali
Príprava futbalov˘ch dorastencov FC Pivovar ·ari‰ Veºk˘ ·ari‰ na novú
sezónu úãinkovania v obnovenej a preskupenej, a teda kvalitnej‰ej IV. lige
nemala páru. Îiaº, v tom negatívnom slova zmysle. Na v˘zvu trénera Vla da Balu‰inského (na obr.), tlmoãenú aj prostredníctvom minulého ãísla Veºko‰ari‰anu, zahraÈ si
v druÏstve sa nikto neozval, k tomu sa pridala nepochopiteºná situácia, Ïe mnohí z úspe‰ného kádra z predo‰lej sezóny sa do prípravy nezapojili.
Dali prednosÈ brigádam a dovolenkám. Na tréningoch sa tak stretávali zväã‰a ani nie desiati
chlapci. „Zúfala situácia,“ stroho komentoval
tréner.
Na veºké prekvapenie v‰ak veºko‰ari‰skí chlapci vyhrali úvodn˘ zápas.
Pri‰lo ich akurát jedenásÈ (Lazar – Máthé, Macko, Holík, Îilka, Dolinsk˘ (nováãik), Krochmaº, Babjak, Dopirák, Ondru‰ík, KomiÀák) a v poriadnom lejáku nedali Bystrému ‰ancu. Naopak svoju premenil Babjak
(na obr.). Nová tvár v kádri z Pre‰ova, ktor˘ namiesto
toho, aby chytal, keìÏe je brankárom, zapojil sa do
hry a rozhodujúcim jedin˘m gólom prispel k víÈazstvu. „Mal som ‰ancu, tak som ju vyuÏil,“ usmiaty komentoval svoj ‰tart vo veºko‰ari‰skom drese.
Znamená to, Ïe skvelá séria neporaziteºnosti dorastencov Veºkého ·ari‰a trvá. Neprehrali uÏ 21 zápasov za sebou.
Text a foto: (jj)
VyÏrebovanie IV. ligy Sever
JeseÀ sezóny 2008/2009
1. kolo: 10. augusta (domáce stretnutia vÏdy v sobotu o 12. h) Veºk˘ ·ari‰ – Bystré
2. kolo: 17. augusta Medzilaborce – Veºk˘ ·ari‰
3. kolo: 24. augusta Veºk˘ ·ari‰ – Stakãín
4. kolo: 31. augusta Levoãa – Veºk˘ ·ari‰
5. kolo: 7. septembra Veºk˘ ·ari‰ – NiÏná ·ebastová
6. kolo: 14. septembra Svit – Veºk˘ ·ari‰
7. kolo: 21. septembra Veºk˘ ·ari‰ – Hanu‰ovce nad Topºou
8. kolo: 28. septembra Kapu‰any – Veºk˘ ·ari‰
9. kolo: 5. októbra Veºk˘ ·ari‰ – KeÏmarok
10. kolo: 12. októbra ªubica – Veºk˘ ·ari‰
11. kolo: 19. októbra Veºk˘ ·ari‰ – Fintice
12. kolo: 26. októbra Veºk˘ ·ari‰ – Kraãúnovce
13. kolo: 2. novembra Raslavice – Veºk˘ ·ari‰
14. kolo: 9. novembra Bystré – Veºk˘ ·ari‰
15. kolo: 5. apríla 2009 Veºk˘ ·ari‰ – Medzilaborce
26. kolo: 21. júna Veºk˘ ·ari‰ – Raslavice

Aktívny dopisovateº Veºko‰ari‰ana
Ing. Pavel Závack˘ si neodpustil úãasÈ na 10. Pivovarsko-hradnej sedemtisícovke. Nelámal rekordy, ale ako
jeden z mála Veºko‰ari‰anov dal príklad, Ïe beh je zdrav˘. Na obrázku si
uÏ vykraãuje po dobehnutí do cieºa.
Foto: Ing. Franti‰ek Múdry

OD REDAKCIE
Tak máme uÏ tu euro a aby aj my sme dali zadosÈuãinenie zákonu, uvádzame na 1. strane cenu mesaãníka v prepoãte na na‰u novú menu. Je to
krásnych 33 centov. âi táto cena bude platiÈ aj od 1. januára 2009? Preãítajte si napr. aj názory v ankete.
Nepodarilo sa nám nájsÈ väã‰ie vecné chyby v minulom ãísle, tak sa nemáme za ão ospravedlÀovaÈ. Niektorí v‰ak reagovali, Ïe to a to sa im v ãísle 7 nepáãi, hlavne pri téme spaºovÀa. Chvalabohu, nebola by dobrá falo‰ná jednota a pokrytecké nad‰enie.
V tiráÏi uÏ neuvádzame meno Mgr. Kataríny Pirohovej, ktorá sa z osobn˘ch dôvodov vzdala ãlenstva v redakãnej rade.
NadôvaÏok e‰te jedna informácia, o získanie ktorej sme sa dlh‰ie usilovali. Je pre ãitateºov „mimo kataster“ Veºkého ·ari‰a. Mesaãník Veºko‰ari‰an distribuuje spoloãnosÈ KAPA-DAB v stánkoch a trafikách v Pre‰ove,
Sabinove a Veºkom ·ari‰i. V Pre‰ove je to na uliciach Prostûjovská, Mirka
Ne‰pora, Mukaãevská, Volgogradská, Levoãská, Hlavná, Masarykova, Duklianska, Slovenská, Sabinovská, P. Gojdiãa, Svätoplukova, ·afárikova,
OkruÏná, Pavloviãovo námestie, Vihorlatská, Exnárova, V˘chodná, Bratislavská, v Kauflande, v Centrále na po‰te.
Septembrové ãíslo má vyjsÈ 9., uzávierka je 31. augusta.

utbalisti FC Pivovar ·ari‰
F
Veºk˘ ·ari‰ vstúpili do no- Veºko‰ari‰sk˘ch futbalistov neãaká ºahká sezóna
vého roãníka III. ligy po „zaujímavej“ letnej príprave. Ako
v‰ak tvrdí prezident FC Pivovar
·ari‰ Pavol Heldák, mali by cieº
– drÏaÈ sa v pokojn˘ch vodách
súÈaÏe – bez problémov dosiahnuÈ. Tak ako to bolo v minulom
dejstve III. ligy.
„Îiaº, fluktuácia v hráãskom
kádri, skromné podmienky klubu
a niektoré ìal‰ie okolnosti nám
neumoÏÀujú maÈ vysoké ‰portové ciele,“ kon‰tatoval P. Heldák.
KaÏdopádne v tejto sezóne, keì
v roku 2009 uplynie 90 rokov od
vzniku organizovaného futbalového diania v meste pod ·ari‰sk˘m hradom, nechcú futbaloví
ãinovníci aj s muÏstvom urobiÈ
hanbu.
FC Pivovar ·ari‰ Veºk˘ ·ari‰, sezóna 2008/2009: stoja zºava ãlen v˘boru FC P. Guman, prezident FC P. Heldák, asisDo poslednej chvíle nebolo
tent trénera Szücs, Lukáã, Filipák, Lacko, Bugo‰, Hritz, Jaco, Kubánka, Babjak, vedúci muÏstva V. ·imko, v podrepe
jasné, kto v‰etko muÏstvo pred
zºava tréner Vasiº, Pavloviã, Jendru‰, Beli‰, Eliá‰. Na samostatnom foto tajomnník FC F. Sabol (vºavo) a hráã Macák.
novou sezónou 2008/2009 doplNa snímke nie sú hráãi BandÏuch a Marchevsk˘.
ní. Jasné bolo, kto ho opustil –
brankár Bálint a obranca Hri‰ko (obaja odi‰li do Lokomotívy Ko‰ice), tom, ão sa 27. júla vrátil z dovolenky a o deÀ neskôr uÏ viedol tréning
âornanin (vrátil sa do Sniny), Sprenger (odi‰iel domov do NSR), ·tuller muÏstva. P. Heldák nechcel bliÏ‰ie komentovaÈ dôvody odchodu ª. ·tea Su‰ko (nezapojilili sa do prípravy). Pri‰li brankár Lukáã (z Bardejova), fana od muÏstva. „KeìÏe som nastúpil uÏ do rozbehnutého hlavného obobranca Lacko (z Tatrana Pre‰ov), ofenzívny záloÏník Jendru‰ (z Lipian) dobia prípravy, tak sme sa zamerali uÏ len na hern˘ plán a taktickú pría po roãnej prestávke sa do kádra pravu muÏstva,“ kon‰tatoval M. Vasiº. Pote‰ilo ho, Ïe v kádri zostalo
vrátil Daniel Szücs (stal sa aj hrajú- osem hráãov z predchádzajúcej sezóny, ktorí tvorili jeho základ. „Myslím
cim asistentom trénera). Po jarnej si, Ïe na tom sa dá budovaÈ a môÏeme hraÈ aj v prvej ‰tvorke,“ naznaãil.
absencii sa do muÏstva takisto vrá- Veºa napovie august, keì je v programe aÏ ‰esÈ kôl. Obavy vyvolali viatil Filipák. Podºa Heldáka je veºkou ceré zranenia – okrem Hanudeºa je to hlavne Kubánka, Macák, Jaco a nasmolou, Ïe veºk˘ talent veºko‰ari‰- plno netrénovali ani Szücs a Filipák.
V príprave odohrali e‰te pod vedením ª. ·tefana 27. júla zápas 1. koského futbalu, ktor˘ sa uÏ uplatnil
medzi dospel˘mi v minulej sezóne la regionálnej ãasti Slovenského pohára, v KeÏmarku prehrali 1:2 (1:2),
Hanudeº sa zranil, dlhobo maródu- gól dal Hritz. T˘ÏdeÀ predt˘m, 20. júla, absolvovali XIII. roãník Memoje, neabsolvoval ani prípravu a ãa- riálu D. Finkeia v Radaticiach a vo finálovom stretnutí vyhrali nad noká zrejme na druhú operáciu kole- váãikom V. ligy DruÏstevníkom Radatice 3:0. V prvom zápase turnaja
na. KaÏdopádne súãasní traja - s treÈoligistom z NiÏného Hru‰ova hrali 0:0 a postúpili na jedenástky.
‰tyria domáci dorastenci by sa ma- V príprave hrali vo Finticiach 2:2, s mlad‰ím dorastom Tatrana Pre‰ov
li v novej sezóne objaviÈ v „áãku“. 1:1 a v generálke na súÈaÏ 30. júla prehrali v Stropkove 1:3.
V priebehu prípravy do‰lo
Zo zápisov:
k zmene na trénerskej laviãke. Pri1. kolo 6. augusta: Sobrance – Veºk˘ ·ari‰ 1:1 (1:1) . Gól: vlastn˘ (43.)
bliÏne po troch t˘ÏdÀoch pôsobenia pri muÏstve skonãil svoje úãin- ÎK: Filipák, Beli‰. Zostava: Lukáã – BandÏuch (37. Bugo‰), Marchevsk˘,
kovanie ªubo‰ ·tefan a nahradil ho Vasiº, Beli‰ - Jendru‰, Szücs, Eliá‰, Pavloviã - Filipák (90. Kubánka),
staronov˘ Martin Vasiº, ktor˘ hral Hritz.
viacero sezón vo veºko‰ari‰skom
2. kolo 10. augusta: Veºk˘ ·ari‰ – Bardejov 0:2 (0:1). ÎK: Szücs, Eliá‰.
muÏstve a celú minulú sezónu ho
Zostava:
Lukáã – Bugo‰, Lacko, Vasiº, Jaco (56. Beli‰) – Jendru‰, Szücs,
trénoval.
Ako Vasiº (na obr.) pre Veºko‰a- Eliá‰, Pavloviã – Filipák, Hritz.
ri‰an povedal, ponuku dostal po
Text a foto: (jj) s pouÏitím www.3.liga, projekt Ing. Jána Fenãáka

Nováãikovia sa chcú zhraÈ a byÈ lep‰í
V novej sezóne sú úplne nov˘mi
tvárami v treÈoligov˘ch veºko‰ari‰sk˘ch dresoch traja mladí muÏi. Po
prvom domácom zápase s Bardejovom nemal ani jeden z nich veºa dôvodov na úsmev, keìÏe doma prehra
bolí, i keì v tomto prípade Bardejovãania boli oãividne lep‰í ako zrejm˘
favorit na celkov˘ postup z III. ligy.
To, Ïe domáci neprehrali aj viac,
má na svedomí Bardejovãan Matej
Lukáã (na obr.). Nie, nie je to omyl,
pretoÏe stál vo veºko‰ari‰skej bráne
a v prvom polãase zabránil ‰ikovn˘m vybehnutím a reflexívnymi zá-

krokmi minimálne
dvom gólom, keì
sa naÀho valili
osamotení súperovi hráãi. Pod ·ari‰sk˘ hrad pri‰iel
tento ‰tudent Fakulty ‰portu Pre‰ovskej univerzity v
Pre‰ove na polroãné hosÈovanie.
„Zvyká sa mi tu veºmi dobre,“ kon‰tatoval. VyuÏil ponuku z Veºkého
·ari‰a, pretoÏe lep‰ie mu ‰tudovaÈ
a trénovaÈ blízko seba. Navy‰e –
ako sám odhadol, asi by ‰ancu v
bardejovskej bránke teraz nedostal.

Podobne ako Lukáã odohral celé
oba prvé zápasy za Veºk˘ ·ari‰ aj
ofenzívny prav˘ záloÏník Peter Jendru‰ (na obr.). Pochádza z âirãa, no
prestúpil do Veºkého ·ari‰a z Lipian.
„Spoznávam kolektív a
snaÏím sa s ním
zhraÈ, dúfam, Ïe bude lep‰ie ako
momentálne,“ povedal. Nabehal sa
dosÈ, ale uznal, Ïe Bardejov bol veºmi kvalitn˘ súper.
Stopér Daniel Lacko (na obr.) z

Pre‰ova mal naopak proti Bardejovu
skutoãnú premiéru v domácom drese. „Myslel som si, Ïe zahráme lep‰ie, ale Bardejov bol nad na‰e sily,“
poznamenal hráã, ktor˘ pri‰iel na
hosÈovanie z Tatrana Pre‰ov, no
hral uÏ aj za RuÏinov, Senec i ·amorín. A aj o svojom
prvom
v˘kone povedal,
Ïe mohol byÈ lep‰í. To v‰ak platí na
cel˘ kolektív. Keì sa jeho zloÏenie
stabilizuje, vyprofiluje sa základná
zostava, bude urãite vesel‰ie.
Text a foto: (jj)

Vincent Lafko, strieborn˘ olympijsk˘ medailista, Ïije vo Veºkom ·ari‰i
K obyvateºom ná‰ho mesteãka pribudla
v˘znamná ‰portová osobnosÈ. PaedDr. Vincent
Lafko, PhD., odchovanec levoãskej hádzanej, b˘va vo Veºkom ·ari‰i od roku 2006.
Do povedomia odborníkov i fanú‰ikov ‰portu
sa V. Lafko zapísal úspechmi v drese Tatrana Pre‰ova, ktor˘ na prelome 60. a 70. rokov minulého
storoãia patril k najlep‰ím celkom na území âeskoslovenska. V kolektíve Tatrana získal tituly majstra republiky a presadil sa s ním aj v európskych
pohárov˘ch súÈaÏiach. Vìaka absolútnemu nasadeniu a bojovnosti bol zaraden˘ do reprezentaãného v˘beru âSSR, za ktor˘ v tvrdej konkurencii
vtedaj‰ích hádzanárskych es odohral vy‰e 50
medzi‰tátnych zápasov. Najväã‰ím ‰portov˘m
úspechom V. Lafka bol zisk striebornej medaily
na letn˘ch olympijsk˘ch hrách v Mníchove v roku
1972.
Hádzanárskemu prostrediu ostal vern˘ aj po
skonãení aktívnej hráãskej kariéry. Naìalej pomáhal pre‰ovskej hádzanej na poste trénera.
Spolu s Martinom Gregorom vybojoval v roku
1993 pre Pre‰ov posledn˘ federálny titul v hádzanej muÏov. Na laviãke muÏskej reprezentácie
Slovenska neskôr pôsobil ako hlavn˘ tréner
i asistent. Medzit˘m pri‰la na scénu pláÏová hádzaná. Obºúbil si ju a stal sa jej nad‰en˘m propagátorom, trénerom i funkcionárom.
Je samozrejmé, Ïe v ãase prebiehajúcej letnej

olympiády v Pekingu sa rozhovor s V. Lafkom, mimochodom, prodekanom pre rozvoj a informatiku Fakulty ‰portu Pre‰ovskej univerzity, zvrtol
najprv na túto tému. Najprv sme
sa ho sp˘tali na to, ão znamená
pre ‰portovca úãasÈ na olympijsk˘ch hrách. „UÏ od maliãka ma
rôzne pohybové ãinnosti a ‰port
lákali a napæÀali môj voºn˘ ãas.
Neuvedomoval som si, Ïe sa niekedy stanem vrcholov˘m ‰portovcom, nieto e‰te úãastníkom
olympijsk˘ch hier,“ povedal
v úvode. „âo znamená úãasÈ na
olympiáde si kaÏd˘ ‰portovec
uvedomí asi aÏ tam, v centre
toho úÏasného podujatia. ByÈ medzi toºk˘mi svetov˘mi ‰portov˘mi osobnosÈami v rôznych ‰portoch vzbudzuje re‰pekt, motivuje k zodpovednosti, dodáva energiu a veºkú chuÈ do súÈaÏe.
Tieto pocity sa veºmi ÈaÏko opisujú, ale nedajú sa
zabudnúÈ. Ako uãiteº telesnej v˘chovy som bol
zvnútornen˘ s my‰lienkou olympizmu a uvedomoval som si, Ïe to je cesta, ktorou sa má mládeÏ
uberaÈ. ·portovaÈ denne pre zdravie, rozvíjaÈ
zdravú súÈaÏivosÈ a aj hrdosÈ na miesta, kde sme
vyrastali, Ïe sme Slováci, hoci to moÏno vyznieva
ako fráza, no pocit vlastenectva je v tak˘ch okamihoch veºmi siln˘.“

A ako si slávny olympionik zvykol na b˘vanie
vo Veºkom ·ari‰i? „Îivot priná‰a rôzne moÏnosti
a zmeny a teraz sme sa presÈahovali z Pre‰ova do
Veºkého ·ari‰a. Je to pre mÀa a moju rodinu veºká udalosÈ, pretoÏe sa
nám toto malebné mesteãko veºmi
páãi. UÏ dávno som poznal kultúrne
a ‰portové aktivity v meste a ºudí,
ktorí ich organizovali, mám tu mnoho kolegov, známych, teraz aj veºmi
dobr˘ch susedov, ktorí nás pekne
prijali a pomáhajú nám. Pribudli
nám nové pracovné aktivity a spájame tak príjemné s uÏitoãn˘m. Práca
okolo domu a záhradky je nová skúsenosÈ, veríme, Ïe vytvoríme zázemie pre na‰e deti a vnúãatá, ktoré, aj keì neb˘vajú s nami, ale radi prídu na víkend
a prázdniny.“ Ako ìalej priznal, uÏ sa zapojil do
aktivít , ktoré mesto organizuje – Silvestrovsk˘
v˘stup na ·ari‰sk˘ hrad, ‰ari‰ské hradné slávnosti, ·ari‰ská sedemtisícovka, nav‰tevuje futbalové zápasy, kolkárske súÈaÏe, zahrá si s priateºmi tenis, nav‰tevuje mestskú kniÏnicu
a galériu. „Na peknom novom námestí sme boli
na odpustov˘ch slávnostiach, kupujeme ãerstv˘
chlieb v pekárni a posedíme si aj na dobrom ‰ari‰skom pive,“ zhrnul olympijsk˘ medailista.
Text a foto: Ing. Pavel Závack˘
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