
Sme viac než klub
Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras je ofi ciálny Supporter club – fanklub 

FC Barcelona na Slovensku. Podmienky jeho fungovania upravujú stanovy 

FC Barcelona. Ofi ciálny názov vo voľnom preklade je Klub slovenských priaznivcov 

spod Vysokých Tatier. Vzniku predchádzali mesiace príprav a administratívy, kto-

ré bolo potrebné vyriešiť s inštitúciami FC Barcelona a Ministerstvom vnútra SR. 

Proces bol ukončený 11. 2. 2013 - vedenie FC Barcelona zaradila Penya Barcelonista 

Eslovaca dels Alts Tatras do ofi ciálneho zoznamu Supporter clubs FC Barcelona.  

Dôvody vzniku a naše vízie

Dôvody vzniku Penya Barcelonista Eslovaca 

dels Alts Tatras boli jednoduché. Na Slovensku 

neexistovala ofi ciálna inštitúcia FC Barce-

lona, ktorá by rozvíjala hodnoty a fi lozofi u 

klubu, celkový pozitívny vzťah k futbalu, 

ktorým sa FC Barcelona prezentuje, organi-

zovala zájazdy, stretnutia, semináre a iné po-

dobné činnosti. Hlavným poslaním fanklubu 

je vytvoriť silnú komunitu fanúšikov FC Bar-

celona, ktorí budú svojou prácou a činnos-

ťou spoločne podporovať a rozvíjať fi lozofi u 

a hodnoty futbalového klubu FC Barcelona.

Més que un club – Viac než klub

Toto heslo spája našich členov s rôznorodou 

profesionálnou orientáciou, ale rovnakými 

hodnotami, ktorými sú ochota pomôcť tým, 

ktorí si vlastnými silami nedokážu alebo 

nemôžu pomôcť ak chcú prejaviť svoj vzťah 

k futbalu a FC Barcelona. Ďalej je to zmysel 

pre spravodlivosť a fair-play súťaž, skutočné 

priateľstvá, pracovitosť a čestnosť.

S cieľom naplniť naše heslo organizuje-

me rozličné akcie na získanie prostriedkov. 

Tie potom vo vhodnej forme poskytujeme 

na starostlivo naplánované projekty veľkej 

športovej a sociálnej hodnoty, ktoré podpore-

ným prinášajú radosť zo života a z čarovného 

futbalu FC Barcelona.

Tým, ktorí ešte nie sú členmi fanklubu a chce-

li by sa pripojiť do veľkej rodiny blaugranas 

odporúčame otvoriť si stránku www.fcbarca.sk, 

kde sa o podmienkach členstva dozvedia viac. 

Čo nás čaká v tomto roku

Členovia Penya Barcelonista Eslovaca 

dels Alts Tatras, ale aj ich rodinní prí-

slušníci a neregistrovan í fanúšikovia 

Barcy sa ja v tomto roku môžu tešiť na 

dve kľúčové stretnutia. 

Prvým  je letný zraz, ktorého súčasťou 

bude aj tradičný futbalový turnaj o Po-

hár Penya. V programe nebudú chýbať 

ani prekvapenia pre deti – a to už pred-

značuje, že termín letného zrazu bude 

okolo Dňa detí (začiatok júna). Infor-

mácie o presnom dátume a programe 

dostanú členovia v dostatočnom pred-

stihu.

Druhou klasikou je Valné zhromažde-

nie fanklubu v závere roka, na ktorom 

sa bilancuje a plánuje činnosť, zbierajú 

sa postrehy, nápady, pripomienky...

O tom, že náš fanklub nie je len o fan-

dení a sledovaní zápasov Barcy sved-

čia aj minuloročné charitatívne akcie. 

Vyzbierali sme dostatočne veľa peňazí 

na to, aby si svoj sen mohli splniť malí 

chlapci, ktorým osud neprial veľa zdra-

via - Oliver a Luka.  Oliverovi sa vďaka 

fi nančnej zbierke členov našej Penyi 

splnil sen a naživo si pozrel Camp Nou, 

zápas o Gamper trophy a stretol sa aj 

s predstaviteľmi FCB. Lukovi sme 

zbierkou (2 tisíc eur) prispeli na reha-

bilitácie, ktoré mu pomáhajú bojovať 

s viacerými chorobami. Veľká vďaka 

všetkým, ktorí prispeli! Aj v tomto roku 

budú charitatívne akcie pokračovať. 

Včas sa dozviete podrobnosti prostred-

níctvom Newsletteru i našej webovej 

stránky www.fcbarca.sk 

Na budúci rok bude mať Penya Barce-

lonista Eslovaca dels Alts Tatras men-

šie výročie – 5 rokov existencie. A už 

v tomto roku sa budeme na to chystať 

a pripravovať Prvý reprezentačný ples 

PBEAT. 

Už 4. apríla odletí viac ako dvadsať čle-

nov fanklubu do Barcelony na zápas 

La ligy FCB – FC Sevilla. Veríme, že 

o zážitkoch z futbalového stretnutia aj 

z čarovnej Barcelony nás budú infor-

movať aj prostredníctvom Newsletteru.
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Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras

Ahojte priatelia!
Vo februári oslavuje naša Penya 

4. narodeniny. A každým rokom rástla 

nielen členská základňa fanklubu, ale 

i jeho aktivity. Častejšie sú aj neformálne 

stretnutia členov, pretože nezdieľať ra-

dosti, smútky, nápady a lásku k Barce je 

dlhodobo nemožné. Aj pred pár dňami 

sme sa stretli v užšom kruhu v bratislav-

skom Grémiu a bilancovali minulý rok. 

Pospomínali sme na pekné chvíle, ale 

defi novali aj nedostatky. Napokon, bez 

kritického pohľadu niet pokroku. A 

tak sme si „posvietili“ na nás, vás, ale aj 

každý na seba a výsledkom bolo niekoľ-

ko nových nápadov. S jedným z nich vás 

chcem zoznámiť.

Do januára 2017 sa do našej slovenskej 

barcelonskej rodiny aktívne prihlásilo 

290 členov. Je to najvyšší počet k tomuto 

termínu za celé obdobie existencie našej 

slovenskej Penyi. Súčasne sme si uvedo-

mili, že v takej veľkej komunite sa istot-

ne skrýva aj veľký ľudský potenciál. 290 

hláv, 580 rúk a 290 sŕdc bijúcich v rovna-

kom rytme. 

Pravdou je, že mnohí z nás už majú tak 

vybudované vzťahy, že si vedia poradiť 

a pomáhať. Pravdou je však aj to, že via-

cerí sú skrytí a skromne utajení a ich 

potenciál je nevyužitý. Mnohí by mohli 

byť našej Penyi a sebe navzájom príno-

som. Disponujú múdrou hlavou, skúse-

nosťami, invenciou a talentom, či inými 

schopnosťami.

Možno sa nájdu medzi nami grafi ci, 

šikovní organizátori, literáti, fotografi ... 

Rozhodli sme sa preto urobiť pre nás 

všetkých nezáväzný návrh. Kto chce 

odkryť niečo zo svojho súkromia v pro-

spech našej Penyi, ale aj nás všetkých, 

zapojte sa do vytvorenia databázy schop-

ností a možností našich členov.

Dajme dohromady informácie o nás, 

našich schopnostiach, možno pracov-

ných aktivitách, záujmoch a kontaktoch.

Napríklad ja: PBEAT 997: Igor Vico – 

Bratislava – lekár-ortopéd – riadim mar-

ketingovú agentúru zameranú na organi-

záciu vzdelávacích podujatí – vyžívam sa 

v detailnej organizácii – mám rád športo-

vú históriu - zbieram futbalové odznaky 

– 0903 762 668 – vico.igor@gmail.com

Toto je súhrn o mne. Pripojte sa aj vy!

Igor Vico, Bratislava

Najrýchlejšia možnosť pridať sa: 

jasombarca@gmail.com.  

Zapojte sa aktívne 

do práce fanklubu!

Členovia Penya Barcelonista Eslova-

ca dels Alts Tatras si osvojili slogan 

Sme viac než klub. Aby to však ne-

zostalo len frázou, rozhodli sme sa 

naplniť obsah konkrétnou prácou. 

Chceme rozvíjať hodnoty a fi lozofi u 

klubu FC Barcelona medzi širokou 

verejnosťou, možno aj malými pro-

jektmi, ale  úspech je závislý predovšet-

kým od chuti a vôle členov fanklubu. 

Po diskusiách na valnom zhromaždení 

ponúkame teda každému aktívnemu 

členovi platformu pracovných skupín. 

Prihlásiť sa do práce skupín môžete na 

základe záujmu o konkrétny projekt, 

oblasť, na základe skúseností, ale pre-

dovšetkým  chuti dokázať sebe aj iným, 

že sme viac než klub, viac než fandenie, 

viac než klubový turnaj dva razy do 

roka.

Pracovné skupiny

1. Organizácia základných fanklubo-

vých podujatí (VZ, letné 

zrazy, Prvý reprezentačný ples fanklu-

bu 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, futbalový turnaj 

fanklubov)

5. Práca s mládežou (escola, letné 

kempy pre deti)

6. Charitatívny program fanklubu  

Svoj záujem o prácu v skupine/skupinách 

nahláste na mailovú adresu: 

jasombarca@gmail.com 

O systéme fungovania skupín, 

komunikácie členov v skupine a pri-

pravovaných projektoch sa dozviete 

aj prostredníctvom ofi ciálneho mailu, 

ktorý príde na adresu každého člena 

fanklubu.
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El Cant del Barça

Mať svoju hymnu je hodnota. A radosť je spievať ju so svoji-

mi. Vždy. Keď sa darí, aj keď je do plaču. Slogan Més que un 

club - Viac než klub, je nadčasová hodnota. Trvalá voľba! 

Spája ľudí naozaj a navždy!

Tot el camp, és un clam

som la gent blaugrana

Tant se val d’on venim

si del sud o del nord

ara estem d’acord, ara estem d’acord,

una bandera ens agermana.

Blaugrana al vent

un crit valent

tenim un nom el sap tothom:

Barça, Barça, Baaarça!

Jugadors, seguidors,

tots units fem força.

Son molt anys plens d’afanys,

son molts gols que hem cridat

i s’ha demostrat, i s’ha demostrat,

que mai ningu no ens podrà torcer.

Blaugrana al vent

un crit valent

tenim un nom el sap tothom:

Barça, Barça, Baaarça!

Celý štadión nahlas spieva

sme fanúšikovia modro-granátových

Nezáleží na tom odkiaľ kričíme

či je to z juhu alebo severu

Všetci sme v zhode, všetci sme v zhode,

jedna zástava spája naše bratstvo.

Modro-granátová veje vo vetre,

jeden silný pokrik,

nosíme meno, ktoré každý pozná:

Barca, Barca, Baaarca!

Hráči, fanúšikovia,

v jednote je sila.

Tvrdo sme pracovali celé roky,

strelili sme mnoho gólov.

A dokázali sme, dokázali sme,

že nás nikto nikdy nezastaví.

Modro-granátová veje vo vetre,

jeden silný pokrik,

nosíme meno, ktoré každý pozná:

Barca, Barca, Baaarca!

Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras

Jo sóc del Barça

Byť fanúšikom Barcy a nepoznať hym-

nu či chorály? To nejde dohromady! 

Pred najbližšou návštevou Camp 

Nou či účasťou na stretnutí členov 

fanklubu si preto zopakujme niektoré 

zo známych pokrikov z Camp Nou, 

menej tradičných od členov radikálnej 

skupiny Boixos Nois a tiež od skupiny 

Dracs, ktoré môžete počuť predovšet-

kým  v Palau Blaugrana.

1899 (mil vuit-cents noranta-nou)

Neix el club que porto al cor

Blaugrana són els colors

Futbol Club Barcelona.

Le, le, le, le-le-le,

le, le, le, le-le-le,

le, le, le, le-le-le

Futbol Club Barcelona

1899

sa narodil klub, ktorý nosím v srdci

Modrá a červená sú jeho farby 

Futbol Club Barcelona.

Le, le, le, le-le-le,

le, le, le, le-le-le,

le, le, le, le-le-le

Futbol Club Barcelona

Často sa spieva iba druhá časť, pravde-

podobne kvôli neznalosti fanúšikov.  

O le le, o la la, ser del Barça és, el millor que hi ha!

O le le, O la la, byť fanúšikom Barçy je to nejlepšie čo môže byť!
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Boti, boti, boti, 

madridista qui no boti!

Kdo neskáče, je madridista!

Veľmi populárny chorál, ktorý sa pou-

žíva pri súbojoch s Realom Madrid. 

Je to obľúbený chorál Gerrarda 

Piquého, ktorý ho spieval pri oslavách 

Treblu v roku 2009.

Visca el Barça i visca Catalunya!

Visca el Barça i visca Catalunya!

Nech žije Barça, nech žije Katalánsko!

Nech žije Barça, nech žije Katalánsko!

Obľúbený chorál Victora Valdésa.

Hi ha una grada que viu per tu 

que no deixa mai d’animar

Eeeeeooooo Futbol Club Barcelona

Tu je dav, ktorý pre vás žije 

a nikdy vás neprestane podporovať

Eeeeeeeoooooo Futbol Club 

Barcelona
Chytľavý chorál, ktorý je najviac po-

pulárny v Palau Blaugrana, a to hlavne 

medzi členmi kotla. Môžeme ho počuť 

aj na Camp Nou. 

 

 

Visca el Barça i Visca la Nostra Penya!

Jo sóc del Barça
es un sentiment que no puc aturar
oe oe oe
oe oe oe
cada dia t’estimo més  

Som fanúšik Barçy
Je to pocit, ktorý sa nikdy nezmení
oe oe oe
oe oe oe
Každý deň ťa milujem viac!

Jo sóc del Barça
es un sentiment que no puc aturar
oe oe oe
oe oe oe
cada dia t’estimo més  

Som fanúšik Barçy
Je to pocit, ktorý sa nikdy nezmení
oe oe oe
oe oe oe
Každý deň ťa milujem viac!
 
I cantem tots ben fort,
i cantem tots ben fort,
i demostrem que aquí estem els culés
que vegin l’afi ció,
que vegin l’afi ció
que vegin la millor afi ció del món
lo lo lo lo lo lo

Spievajme nahlas!
Spievajme nahlas!
aby sme dokázali, že sme praví culés
Nech vidia fanúšikov,
Nech vidia fanúšikov,
Nech vidia tých najlepších fanúšikov  
na svete!
lo lo lo lo lo lo

Chorál, ktorý môžeme počuť skôr 
v Palau Blaugrana.
 
In-Inda-Independéncia
Ne-Neza-Nezávislosť

Pokrik, ktorý volá po nezávislosti Katalánska. 
Fanúšikovia ho začínajú spievať vždy 
v 18. minute – presne  v čase 17:18, pretože 
rok 1718 je posledný, kedy bolo Katalánsko 
samostatné.
  
Hasta la muerte
El Barcelona hasta la muerte
Hasta la muerte
El Barcelona hasta la muerte
Až do smrti
Barcelona až do smrti
Až do smrti
Barcelona až do smrti

Obľúbený chorál predovšetkým medzi 
členmi Boixos Nois.

Qué se quema? Madrid!

Qué se quema? Madrid!

Qué se quema? Madrid!

Madrid se quema, se quema Madrid (3x);

Madrid se quema, Madrid se quema, se 

quema Madrid.

Madrid se quema, se quema Madrid (3x);

Madrid se quema, Madrid se quema, 

se quema Madrid.

Čo to horí? Madrid!

Čo to horí? Madrid!

Čo to horí? Madrid!

Madrid horí, horí Madrid (3x); 

Madrid horí, Madrid horí, horí Madrid.

Madrid horí, horí Madrid (3x);

Madrid horí, Madrid horí, horí Madrid.

Obľúbený chorál antimadridistov 

a  veľmi chytľavý.

Penya Barcelonista Eslovaca dels Alts Tatras

I Barça! I Barça! I Barça, Barça, Barça!

A Barça! A Barça! A Barça, Barça, Barça!
Jednoduchý chorál, často sa používa pri dominancii Barçy. 


