
Výzva pre futbalové kluby najnižšej súťaže 
 
     Vážené futbalové kluby! 
 
     srdečne pozdravujem nadšencov dedinského futbalu a dovoľujem si Vás osloviť v mene 
produkčnej filmovej spoločnosti LEON Productions z Bratislavy.  
      
Na jar tohto roku v Prahe sme sa s naším pripravovaným filmom zúčastnili prezentácie 
najperspektívnejších dokumentárnych filmov zo strednej a východnej Európy, kde ma zaujala 
prezentácia rumunského dokumentárneho filmu Orly z Tagy (prezývka futb. klubu), z ktorého 
by sme radi urobil aj film slovenský a to tým, že by vo filme účinkoval aj futbalový tím zo 
Slovenska. 
 
 O čom je film? 
Film je o futbalovom klube z rumunskej horskej dedinky, kde pri ihrisku sa pasú kravy, klub 
hrá najnižšiu rumunskú súťaž a sleduje osudy majiteľa a vybraných hráčov futbalového 
mužstva nielen na trávniku ale aj v súkromí. Napríklad majiteľ klubu (bývalý futbalista 1.ligy), 
ktorý robí v klube všetky práce, má problémy s manželkou, ktorá už mu jeho vášeň nechce 
tolerovať. Klub je zaujímavý tým, že je viacgeneračný a nájdeme tam hráčov, ktorí majú 18, 
ale aj 40, či 50 rokov a každý z nich má iné starosti a túžby. Na začiatku nakrúcania mužstvo 
všetky zápasy vysoko prehrávalo, ale postupne sa už zlepšuje.  
Ide o celovečerný dokumentárny film s minutážou približne 70-80 minút, ktorý je určený pre 
kinodistribúciu a neskôr pre TV vysielanie a ešte predtým je tu šanca, že by sa zúčastnil aj 
zahraničných filmových festivalov. 
 
V čom by spočívala slovenská koprodukcia? 
Slovenská koprodukcia by znamenala účasť slovenského koproducenta, ktorý by do filmu 
vložil vlastné prostriedky a pokúsil sa získať dotáciu zo slovenského Audiovizuálneho fondu, 
ktorej podmienkou je aj, že časť filmu by sa odohrávala na Slovensku a to napríklad tak, že by 
rumunské mužstvo odohralo priateľský zápas s mužstvom na Slovensku a slovenský klub by sa 
stal súčasťou filmu. Vybraný slovenský klub by sa mal čo najviac podobať tomu rumunskému 
a mal by mať niektoré z týchto vlastností: 

- klub je z malebnej obce mimo hlavných cestných ťahov 
- v obci prevláda poľnohospodárstvo, ideálne aj chov kráv, alebo oviec pri štadióne 
- klub hrá najnižšiu slovenskú súťaž, najlepšie ak sa pohybuje v dolnej polovici tabuľky 
- futbalové ihrisko nie je veľmi ideálne, ale je môže tu byť aj náznak nejakej modernosti 
- v tíme hrajú rôzne generácie hráčov 18, 30, 40, možno aj 50 roční 
- majiteľom alebo šéfom klubu je človek, ktorý sa v klube stará o všetko a futbal je jeho 

celoživotnou vášňou 
 
Čo by klub účasťou vo filme získal? 
Vybraný klub a obec by sa zviditeľnili nielen cez film ale aj cez iné médiá a to samotným 
nakrúcaním v obci a medzinárodným zápasom s Rumunmi, hráči a predstavitelia klubu by sa 
zúčastnili slovenskej a možno aj rumunskej premiéry filmu. Počas nakrúcania do obce príde 
zahraničná návšteva, ktorá by do obce inak nezavítala a na zápase by mohla byť najväčšia 
návštevnosť v histórii. Je tu možnosť, že z premiéry filmu by sa urobila udalosť s podporou 
Slovenského futbalového zväzu a s účasťou slovenských futbalových reprezentantov. 
Ľudia z klubu, ktorý budú účinkovať vo filme, budú aj honorovaní. Klub a obec získajú 
jedinečnú možnosť dostať sa do kín, televízie a na filmové festivaly. 
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Aký je cieľ slovenského koproducenta? 
Cieľom slovenského koproducenta je podieľať sa na kvalitnom dokumentárnom filme 
(rumunský film má vo svete výborné renomé), zviditeľniť Slovensko cez dokumentárny film 
a futbal, dostať dedinský futbal do kín a televízie a v spolupráci so Slovenským futbalovým 
zväzom podnietiť celoslovenskú diskusiu o slovenskom dedinskom futbale, upriamiť naň 
pozornosť aby sa zlepšili jeho podmienky, pretože niekde už má problém s existenciou. 
Chceme aby si ľudia najmä v mestách uvedomili, že slovenský futbal, nie je len reprezentácia 
a Fortuna liga ale je tu aj futbal v dedinách, ktorý má veľký význam pre podporu športovania 
viacerých generácii a je aj charakteristickým znakom každej slovenskej obce. 
 
V prípade záujmu, ako sa prihlásiť? 
Poprosím Vás poslať mail s charakteristikou Vášho klubu a čím všetkým by mohol byť Váš klub 
a obec prínosom pre film. 
Mailová adresa: 
corba@leonproductions.sk 
 
V prípade prihlásenia, aký by bol ďalší postup? 
Telefonicky by sme sa s vami spojili a porozprávali sa o vašom klube. V prípade ak by Vás 
nebolo veľa, by sme klub navštívili, natočili si pracovné zábery, absolvovali rozhovory 
a definitívny výber by sme urobili s rumunským producentom. V prípade výberu by sa 
nakrúcanie návštevy rumunského mužstva v obci uskutočnilo pravdepodobne na jar 
budúceho roka, čo je ale podmienené získaním dotácie z Audiovizuálneho fondu. 

Ďakujem Vám za pozornosť, ktorú ste tejto Výzve venovali a teším sa na prípadnú spoluprácu. 

Pekné futbalové leto želám  

Dávid Čorba 
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