
Pozvanie na spoločný program pri príležitosti 900. výročia obce Veľké Orvište 

 

Dovoľte, aby som sa Vám na úvod predstavil a uviedol dôvod pozvania na spoločné 

podujatie. Moje meno je Roman Táborský a som dlhoročným funkcionárom futbalového 

klubu TJ Slovan Veľké Orvište a poslancom miestneho zastupiteľstva, ktoré pripravuje 

podujatie pri príležitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky o obci Veľké Orvište.  

Keďže s futbalom a za futbalom som veľmi rád cestoval a spoznal celý rad 

futbalových osobností a to nielen na Slovensku nebolo ďaleko k podpore rozvoja a propagácie 

futbalu ako takého. Futbalová podpora v Nemecku so Slovenskom sa v mnohom nedá 

porovnávať i keď Československo dosiahlo celý rad úspechov a asi najväčším, o ktorý sa 

pričinil veľký počet Slovákov, bolo víťazstvo na ME vo futbale v Belehrade v roku 1976 

práve nad Nemeckom. Som predsedom dvoch významných fanklubov, ktoré sú priamo 

spojené s osobnosťami , ktoré chceme pozvať na besedu „Ako sa dosahuje dôvera a hodnota 

vo futbale“, ktorú bude moderovať najznámejší športový komentátor Československa - Karol 

Polák.  

Tým prvým je práve Fan Club Bayern&Rivvis – Oficiálny fanklub FC Bayern 

Mníchov na Slovensku založený 12.07.2005 vo Veľkom Orvišti. Sídlo toho druhého je 

rovnako vo Veľkom Orvišti a je Oficiálnym fanklubom slovenskej futbalovej reprezentácie. 

Vznikol 12.07.2010 a jeho členmi sú mnohé významné osobnosti Slovenského futbalu, ale 

svojho času aj osobnosti svetového futbalu. Na prvom mieste je už bohužiaľ zosnulý Čestný 

predseda Ján Popluhár – najvýznamnejšia osobnosť nášho futbalu – ktorého už symbolicky na 

poste nikto nenahradí. Členom predstavenstva je bývalý známy medzinárodný rozhodca Igor 

Šramka. Členmi sú mnohé osobnosti športového, ale i spoločenského života – Jozef Adamec, 

Dr. Jozef Vengloš, Ján Švehlík a ďalší... 

Fanklub poriada mnohé kultúrne a spoločenské podujatia po rôznych miestach 

republiky. Asi najdôležitejšou bolo 50. výročie  úspechu na MS 1962 v Čile – 2. miesto. 

Symbolicky uskutočnené v rodisku Jána Popluhára, v Bernolákove, ktorého sa zúčastnil 

Prezident SR – Ivan Gašparovič a pozvanie prijali futbalové osobnosti z Francúzska – Adolf 

Scherer, z Českej republiky Jiří Tichý a Jozef Adamec, Jozef Štibrányi a Titus Buberník – ako 

účastníci MS v Čile. Na znak úcty prišli mnohé mladšie generácie futbalových reprezentantov 

Slovenska. (Dušan Tittel, Michal Hipp a ďalší...) 

 Ako prejav ocenenia a úcty voči FC Bayern Mníchov ako klubu s veľmi pozitívnou 

propagáciou futbalu si dovoľujeme pozvať osobnosť, respektíve osobnosti Vášho klubu 

a zároveň reprezentanta Nemecka na Slovensko. Nekladieme si podmienku konkrétneho 

zástupcu klubu, avšak radi by sme privítali účastníka spomínaných ME  1976 v Belehrade 

nakoľko aj pozvané osobnosti zo Slovenských hráčov budú z tohto úspešného obdobia 

a moderátor Karol Polák osobne spolu komentoval uvedený zápas. Za oba fankluby  

a predstaviteľov obce môžeme sľúbiť samozrejme úhradu leteniek z Mníchova do Viedne, 

transfery do Veľkého Orvišťa, ubytovanie vo Vami vybratom hoteli v blízkom svetoznámom 

kúpeľnom meste Piešťany, alebo v Bratislave, spoluprácu s Nemeckou ambasádou podľa 

potreby v Bratislave a zároveň Vami určené podmienky. Časový horizont sme ochotný 

prispôsobiť predovšetkým Vašim možnostiam a podľa dohody. K spomínanej besede budú 

prizvané zrejme aj TV ak budete súhlasiť a pripravujeme sprievodný program, či už zápas 

fanklubov a Slovenských osobností futbalu, ale i spoločenského života. Je samozrejme možná 

spolupráca s niektorým z fanklubov a fanúšikov FC Bayern Mníchov napríklad futbalovým 

turnajom. 

 Pevne veríme , že našu možno neštandardnú ponuku a srdečné pozvanie akceptujete 

a s hrdosťou potešíte fanúšikov futbalu, ale predovšetkým FC Bayern Mníchov na Slovensku.  

Nakoľko fanklub národnej reprezentácie je pridruženým členom SFZ, budeme pozývať aj 

predstaviteľov SFZ.   



 Konkrétny harmonogram podujatia a besedy dohodneme po Vašom potvrdení termínu. 

Predpokladaný zoznam pozvaných. 

Jozef Adamec – Autor troch gólov Brazílii v jednom zápase 

Ján Švehlík, Karol Dobiáš, Ladislav Jurkemik, Antonín Panenka – ME 1976 Belehrad 

 

   

Ďakujem a teší sa na Vašu odpoveď 

 

Roman Táborský 

Predseda Fan Clubu FC Bayern Mníchov na Slovensku  

Predseda Oficiálneho fanklubu slovenskej futbalovej reprezentácie 

 

  

 


