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PREDSLOV

Futbal, fenomén našej doby. Rýchlosť,
tvorivosť, fyzická pripravenosť, relatívne ľahká dostupnosť a jednoduchosť, to všetko sú
faktory, ktoré z futbalu robia najmasovejší a
najpopulárnejší šport súčasnosti. V mužskej
populácii sa pri sledovaní napínavého zápolenia prebúdzajú inštinkty lovca, ktorý sleduje
korisť či prvky gladiátorských hier, kde silnejší,
odvážnejší a lepšie pripravený víťazí.V dnešnej
dobe moderných technológií je futbal v pasívnej forme prístupný takmer všetkým, detailné
televízne zábery na súperiacich vyšportovaných chlapov sú dychberúce. Keď sa k tomu

pridá element slušnosti, pokory pred súperom,
gestá fair play a celé je nám to servírované v
šate krásnych a moderných štadiónov, nie je
vôbec prekvapujúce, že futbal má obrovskú
fanúšikovskú základňu aj medzi nežným pohlavím. V uponáhľanej dobe, ktorú žijeme, kde
každý máme kôpku svojich povinností a starostí, padne vždy vhod, keď si môžeme zájsť
na nejaký štadión či posadiť sa pred televízny
prijímač, na 2 hodinky odložiť povinnosti a fandiť svojmu obľúbenému klubu, mestu.
Slušne, s úctou k súperovi, ale zapálene a oddane..., veď kúsok lovca či gladiátora je v každom z nás.

V našom meste je veľa ľudí, ktorí sa vo svojom voľnom čase venujú
rôznym druhom aktívneho pohybu, ale určite najdlhšiu tradíciu a najväčšiu
športovú základňu aktívnych, ale i pasívnych milovníkov zošívanej, guľatej veci nazývanej futbalová lopta, má šport - FUTBAL. Takmer každý chlapec od útleho veku skúša svoje prvé futbalové kroky snažiac sa udržať
rovnováhu, držať loptu pri nohe a následne aj vystreliť. Pohyb dopredu,
snaha niečo dosiahnuť, sú určite základnými motívmi, prečo sa za loptou
naháňame. Futbal opantáva takmer celé mužské osadenstvo, ale aj mnohé ženy sú vyznávačkami tohto športu.
Aj ja mám FUTBAL veľmi rád,  je to zaujímavá kolektívna hra, ktorá robí
ľuďom radosť zo života, pomáha prekonávať mnohé prekážky. Som presvedčený o tom, že šport by mal byť jednoznačne súčasťou rozvoja každého dieťaťa. Myslím si,  že neexistuje lepší spôsob na vytvorenie zdravého
životného štýlu, ako je športovanie. Každý môže dosiahnuť nielen dobrú
fyzickú kondíciu, ale aj byť psychicky odolnejší, cieľavedomý, zodpovedný
a schopný pracovať tímovo. To sú vzácne vlastnosti, ktorým môže práve Ing. Jozef HAZLINGER
šport naučiť.
Aj v meste Gbely sme pri rozvoji športu vsadili na mládež, ktorá má k tomu vytvorené veľmi priaznivé
podmienky. Mnohé športoviská sú priamo v areáli základnej školy, na štadióne či na sídlisku, alebo pred
budovou mestského úradu. Pohyb je život, to vidím aj každý deň z okna svojej pracovne, na detskom
ihrisku a športovisku. Som rád, že sa aj medzi rodičmi našej mládeže ujala myšlienka začatia športovania už v predškolskom veku. Prvé úspechy zaznamenávame v tomto období, kedy futbalová prípravka
a mladší žiaci dosiahli v tomto súťažnom ročníku na najvyššie méty vo svojej kategórii.
Želám všetkým športovcom veľa zdravia, pohody a úspechov do ďalších futbalových rokov. Veď sté
výročie osláv futbalu je takpovediac za našimi dverami.
Našou víziou bol od začiatku futbal, kde sa uplatnia najmä gbelskí
hráči. Prioritou sa pre nás stala práca s mládežou, kde sa nám podarilo s
mladými talentami  dosiahnuť tie najlepšie výsledky.
Vychovávame hráčov schopných etablovať sa do mužského futbalu. Za
tým stojí dlhodobý tréningový proces, kde musí fungovať prepojenie tréner - rodič - hráč a v neposlednom rade aj podpora mesta, ktorej sa nám
vo veľkej miere dostáva. Chceli sme a stále chceme mať v A - mužstve
predovšetkým gbelských  futbalistov, čo sa nie vždy darí. Sú takí, ktorí odišli do iných klubov, okrem iného, aj kvôli finančným benefitom, ale  väčšina  
zostáva a za to im patrí poďakovanie. Sú to hráči, ktorí si ctia a sú hrdí na
vlastný klub TJ Nafta Gbely. Veľmi si vážime aj tých, ktorí sa k nám pridali
z iných klubov a pomohli nám tak k úspešne odohraným stretnutiam.
Ja osobne som hrdý na prácu trénerov aj ostatných funkcionárov v našom klube. Vďaka ním vzrástla úroveň gbelského futbalu a fanúšikovia tak
môžu vidieť v každej kategórii naozaj dobrý futbal.

Vladimír VAJAY

ˇ
Futbalová školicka
Horný rad zľava: Simon Jankovič, Jakub Horinka,
Ľudovít Dermek, Dávid Vanek, Matúš Orešanský
Dolný rad zľava: Jakub Gál, Nikolaj Tóth,
Alex Daniel
Chýbajú: Peter Fráner, Nikolas Šmida,
Vladimír Krušina (tréner)

Predprípravka
Horný rad zľava: Ľudovít Dermek (tréner),
Adam Ambra (tréner)
Dolný rad zľava: Matúš Smolka, Peter Trubiroha,
Max Rozboril, Peter Sekereš, Jakub Jureňa
Chýba: Klára Smolková, Vladimír Krušina (tréner)

Prípravka
Horný rad zľava: Adam Ambra (tréner), Daniel Nemec, Viliam Nemec, Adam Ravas, Mathias Lukáč,
Ondrej Valla, Mohamed Abou Elyazid, Vladimír Volek, Ivan Ambra (tréner), Matúš Papánek, Matúš Rafaelis
Dolný rad zľava: Roman Horný, Patrik Pálka, Sebastian Krušina, Matej Valachovič, Michal Pálka,
Libor Bolebruch, Oliver Knotek, Leon Machlica, Samuel Smolinský
Brankár: Adam Abou Elyazid
Chýbajú: Filip Vanek, Marek Vépy
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Mladší ˇ
ziaci
Horný rad zľava: Adam Ambra (tréner), Mohamed Abou Elyazid, Mathias Lukáč, Tomáš Ravas,
Viliam Nemec, Daniel Nemec, Aleš Petránek, Adrián Valo, Marek Vépy, Ivan Ambra (tréner)
Dolný rad zľava: Filip Vanek, Oliver Knotek, Patrik Pálka, Ondrej Valla, Adam Ravas, Libor Bolebruch,
Roman Horný, Vladimír Volek
Brankári: Adam Butaš, Adam Abou Elyazid
Chýbajú: Denis Vanek, Samuel Balga

ˇ
Starší ziaci
Horný rad zľava: Jozef Smolka, Tibor Nemec, Adam Ambra
(tréner), Christián Chňupka
Dolný rad zľava: Juraj Krchňavý, Michal Stávek,
Adam Butaš, Denis Daniel, Ladislav Daniel
Chýbajú: Ondrej Brunovský, Matúš Schemmer,
Samuel Malík, Nikolas Vašek
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Dorast
Horný rad zľava: Michal Fedoráš (tréner), Andrej Albrechta, Juraj Čelústka, Jerguš Škápik, Róbert Polák,
Stanislav Lánik, Richard Buček, Fabián Šarközy, Ladislav Kalay, Jozef Krbica (tréner)
Dolný rad zľava: Matúš Bača, Denis Rampáček, Martin Macánek, Michal Pribyla, Samuel Valachovič,
Ľuboš Šedivý, Marek Kosturko.
Chýbajúci: Denis Hazlinger, Branislav Daniel, Dávid Kocák, Dávid Šmida, Simon Masár,
Martin Harský ( asistent trénera )

Muži A
Horný rad zľava: Adam Ambra (tréner), Miroslav Šteflík, Martin Karas, Tomáš Cvečka, Dominik Zemánek,
Peter Šebesta, Michal Vanek, Róbert Rampáček, Adrián Šefčík, Vladimír Križan (vedúci mužstva).
Dolný rad zľava: Jaroslav Dvořák, Lukáš Nemečkay, Tomáš Kratochvíl, Michal Žáček, Lukáš Daniel,
Filip Kučera, Marián Pukančík, Michal Mihálik
Chýbajúci: Robert Bolebruch, Peter Zajíček, Dávid Nečas, Dávid Karas, Jozef Jurka, Marek Kling

6

PRIJATIE FUTBALISTOV U PRIMÁTORA MESTA GBELY
Dňa 21. júna 2018 najmladších nadšencov futbalovej lopty v Gbeloch, víťazov svojich futbalových skupín, prijal primátor mesta Gbely, ktorý
vo svojom príhovore okrem iného povedal:
„Vy ste prvé hviezdičky realizácie úspešnej
myšlienky začať organizovanie futbalovej
predprípravky už v materskej škole. A keďže
ste mali aj veľké šťastie na dobrých trénerov,
tak úspechy postupne prichádzali. Najprv to
boli prvé také nesmelé víťazstvá a v tomto
futbalovom ročníku ste k ním pridali i veľký
úspech. Prípravka skončila súťaž so skóre
175 : 21 a mladší žiaci vyhrali ligu so skóre
169 : 20. A to sme nepočítali góly z finálových
zápasov.“

„Komu dnes chcem obzvlášť vysloviť hlbokú úctu a poďakovanie – tak to ste vy, vážení páni tréneri – Adam Ambra, Ivan Ambra.
Veď nie je jednoduché túto kopu rozšantených, ukecaných, ale aj hašterivých chalanov zvládnuť. A ešte ich aj niečomu dobrému naučiť. Ale keď vidím na ihrisku vašich
zverencov, tak vždy si hovorím – páni, klobúk
dole pred vašou prácou, vašou obetavosťou,
a hlavne nadšením vydolovať z týchto „nespratníkov“ futbalové mužstvo, s futbalovou
dušou a zmyslom pre fér pley hru.“
„Moje poďakovanie patrí aj všetkým Vám
– dospelým, rodičom a starým rodičom za
skvele odvedenú prácu, za starostlivosť o
vaše deti, ktoré tak vzorne reprezentujú naše
mesto a sú naň patrične hrdé.“
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POĎAKOVANIE PATRÍ VŠETKÝM SPONZOROM GBELSKÉHO FUTBALU

AUTODOPRAVA
LIBOR BOLEBRUCH
Poľovnícka
reštaurácia
Gbely
...ako aj všetkým pracovníkom Správy mestského majetku v Gbeloch, najmä tým, bez každodennej práce ktorých by sme nemali také kvalitné ihrisko, čisté priestory, vypraté dresy či
organizačne zvládnuté všetky akcie, ktoré sa na futbalovom štadióne konajú. Veľké ďakujeme máte  od všetkých, ktorí majú radi šport a futbal zvlášť.

