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Futbal spojí hviezdy, obete útoku aj osadníkov
VII. ročník Turnaja Bratislavskej ligy v malom futbale proti rasizmu

V nedeľu 12. októbra sa v areáli Centra akademického
športu STU “Mladá Garda” bude konať už 7. ročník
futbalového Turnaja Bratislavskej ligy v malom futbale
(BLMF) proti rasizmu a intolerancii.

Organizátori prvý raz otvorili registráciu okrem pozvaných
účastníkov z radov viacerých menšín či cudzincov aj verejnosti.
Spolu sa tak podujatia, ktorého cieľom je spájať ľudí rôznej
farby pleti, národnosti či náboženstva zúčastní až 18 tímov.
Okrem výberov BLMF v malom futbale, ktorých viacerí hráči sú
aj v reprezentácii Slovenska v malom futbale nebudú chýbať
zástupcovia utečencov z tábora v Rohovciach, afrických
študentov, židovskej menšiny na Slovensku, športového portálu
Takurcitee.sk, Bratislavského samosprávneho kraja či tímu
Different Colours United, ktorý už viac rokov spája hráčov
rozmanitého pôvodu.
Na turnaji sa objavia aj známe futbalové osobnosti vrátane prezidenta Únie ligových klubov (ULK) Ivana
Kozáka. Ten o 11:00h obstará slávnostný výkop spolu s trénerom AS Trenčín Martinom Ševelom
a veľvyslancom kampane Šport spája, rôzne farby, jedna hra Aliasom Lembakoalim. Okrem nich
myšlienku turnaja osobne podporia aj Jozef Majoroš, Ladislav Pecko, Martin Obšitník, Mamadou
Bagayoko, Peter Petráš, Tomáš Medveď, Jozef Mužlay, Adiaba a ďalší. Niektoré z hviezd nastúpia
v tíme Lembakoaliho, ďalšie za spoločný výber ÚLK a SFZ a stretnú sa spolu v skupine.

Deti ulice aj osadníci
Premiéru na Turnaji BLMF bude mať aj výber “Chalani z chatrče”, za ktorý nastúpia mladí futbalisti
z osady v Moldave nad Bodvou, ktorí otvoria akciu gitarovým vystúpením. Svoj futbalový talent
predvedú tiež chlapci z tímu Mládež ulice, ktorý zostavilo občianske združenie rovnakého názvu
starajúce sa o deti s veľmi komplikovaným rodinným zázemím.
Správu o tom, že násilie a nenávisť v demokratickej tolerantnej spoločnosti nemôžu nikomu nič
diktovať, vyšle účasť futbalistov AC Mariatchi. Ide o družstvo z prostredia rockového baru Mariatchi
v Nitre, ktorý napadli neonacisti a jeho majiteľovi zlomili nohu. Turnaj bude tento rok ladený aj “do
zelena”, a to vďaka prítomnosti zmiešaného mužsko-ženskému tímu organizácie Greenpeace.
Futbalovú kvalitu prinesie výber líg malého futbalu LIMFU Zvolen.
Turnaj BLMF je slovenským vrcholom celoeurópskej iniciatívy FARE Akčné týždne, ktoré sa tento rok
konajú od 9.-23. októbra 2014. Vlani sa počas nich uskutočnilo vyše 1500 aktivít proti rasizmu a
diskriminácii v 46-krajinách.

Aj Najvyššia súťaž proti rasizmu
Do demonštrácie proti rasizmu počas slovenských aktivít vstúpi aj Fortuna liga, ktorej 14. kolo bude
venované proti rasizmu. Červenú kartu tomuto negatívnemu javu dajú aj hráči slovenskej
reprezentačnej 21-tky pred dnešným play off duelom kvalifikácie s Talianskom.
Michal Zálešák z Inštitútu pre medzikultúrny dialóg, ktorý zastrešuje Akčné týždne FARE na Slovensku
víta, že slovenská najvyššia súťaž aj reprezentácia do 21 rokov sa tento rok opäť pridajú
k celoeurópskemu futbalovému hnutiu, ktorým Akčné týždne FARE nepochybne sú. “Ich účasť je podľa
nás veľmi dôležitá, keďže podporou tolerancie a rešpektu dávajú pozitívny príklad deťom a mládeži ako
aj fanúšikom. Je však potrebné dodať, že Akčných týždňov na Slovensku sa zúčastní ďalších 11
subjektov ako sú školy či samosprávy, tradičným vrcholom je Turnaj BLMF proti rasizmu,” vyhlásil
Zálešák.
“Naše zapojenie sa do Akčných týždňov FARE sa stalo už pravidelnou aktivitou. V tomto roku sme sa
rozhodli naše aktivity rozšíriť a urobiť spoluprácu efektívnejšou pre všetky strany. Červenú kartu
rasizmu ukážu všetci ligoví hráči počas 14. kola Fortuna ligy aj reprezentanti U21 na barážovom
zápase s Talianmi. Radi účasťou podporíme aj turnaj proti rasizmu a intolerancii v rámci kampane Šport
spája, rôzne farby, jedna hra proti rasizmu, kde sa predstaví spoločný tím ÚLK a SFZ,” povedal
výkonný riaditeľ ÚLK Michal Mertinyák.

Fakty o VII. ročníku Turnaja BLMF proti rasizmu a intolerancii
Prvý raz sa mohla registrovať aj verejnosť. Zúčastní sa ho 18 tímov. Podujatie sa začína slávnostným výkopom
prezidenta ULK Ivana Kozáka, trénera AS Trenčín Martina Ševelu a veľvyslanca kampane Šport spája, rôzne farby jedna
hra o 11:00 h. Turnaj sa koná v organizácii projektu Šport spája, rôzne farby jedna hra podporeného z Nórskych
fondov v rámci celoeurópskej iniciatívy organizácie FARE – Football people action weeks. Organizujú ho Inštitút pre
medzikultúrny dialóg a Slovenský zväz v malom futbale s partnermi. Prvý ročník sa konal v roku 2008. Futbalistom bude
na Mladej Garde 12. októbra hrať do rytmu DJ Lenin Krevic a na gitarách zaimprovizujú aj členovia futbalového tímu
“Chalani z chatrče”, rómski chlapci z osady v Moldave nad Bodvou. Turnaj podporujú aj Bratislavský samosprávny kraj,
Centrum Akademického Športu STU, Mevasport.sk , Rádio Expres, Slovenský zväz v malom futbale a UNHCR.
Ďakujeme. Viac informácií nájdete na www.sportspaja.ipmd.sk

