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UMB V RETRO ŠTÝLE PODÁVA POMOCNÚ RUKU 

 

Exhibičný zápas, ktorý sa odohral 18.12.2015 v Banskej Bystrici medzi domácim tímom UMB 

a hosťujúcim ruským tímom z Moskvy mal v skutočnosti v sebe toho ukrytého omnoho viac, 

ako  by si ktorýkoľvek z prítomných divákov dokázali predstaviť.  

 

Diváci si tradične užili úvodnú show v podaní LaDanzaMusic&Light service a súťaže, ktorých sa mali 

možnosť zúčastniť aj tí najmenší fanúšikovia. Pred zápasom sa ukázali na ľade aj malé talenty v mini-zápase 

a tváre nadšencov počas stretnutia rozosmieval Ďuro Mokrý svojimi moderátorskými vsuvkami. 

 

Na domácej striedačke sa objavili známe tváre hlavného trénera tímu Lukáša Opátha, asistenta trénera 

Mareka Janíka, ako aj manažéra Milana Kysela, spolu so všetkými hráčmi UMB-čkárskeho tímu. Jedna 

vec sa však úplne zmenila. Bystrický šampióni a študenti Univerzity Mateja Bela v jednom sa preniesli 

v čase o pár rokov späť a obliekli si na seba tzv. retro dresy. 

 

Okrem skvelého štýlu niesli v sebe dresy aj obrovský kus dobra a ľudskosti, ktorý sa skrýval v celej 

myšlienke o ich výrobe. Dresy teraz čakajú na ľudí, ktorí za ne ponúknu najvyššiu sumu, nakoľko sa tieto 

dresy budú v blízkej budúcnosti predávať. Kúpou niektorého z dresov môže každý z nás podporiť dobrú vec, 

nakoľko výťažok z predaja pôjde na detský hospic Plamienok, a pomôže deťom, ktoré sú v zlej životnej 

situácii.  

 

„Prečo by sme sa mali hokejom iba baviť, ak môžeme ním aj pomáhať?“ Samotní hráči preto oslovili mnoho 

ľudí a niekoľko z nich prejavilo záujem dopomôcť k realizácii tohto projektu. Podporili tým nie len šťastnejší 

život detí, ale aj samotný UMB tím, a preto by celé jeho vedenie chcelo s úctou poďakovať týmto osobám za 

ich pomoc a ochotu: Matej Šáli, Michal Lepieš, Lukáš Laššák, Veronika Poláčková, Pavol Chrenko, 

Jozef Bendík, Miroslav Albert, Michal Šubák, Martin Petho, Matúš Straňák, Richard Eliáš, 

Michaela Rusínová, Tomáš Hláčik, František Küffer, Peter Vondrážka, Ján Fabián, Peter Lukačin, 

Peter Makovický, Jozef Chabada, Juraj Chabada, Matúš Hanes, Ján Cpin, Marek Šurina, Radovan 

Juraštík a tiež reštaurácia Barumka. 

 

Ako uviedli organizátori akcie: „Základná myšlienka celej akcie bola taká, že keď tu už máme exhibíciu, 

využime to na pomoc deťom, samozrejme klub nemá dostatok zdrojov na kúpenie dresov, tak sme sa 

dohodli, že peniaze zoženieme z príspevkov a ľudia veľmi ochotne prispievali, z čoho sme boli milo 

prekvapení. Ak sa podarí tie dresy predať a vyzbierať peknú sumu, tak to bude ešte zaujímavejšie. Chceli 

sme to celé spraviť s heslom, že keď môže pomôcť na charitu malý klub ako sme my a v podstate 

študentský klub, tak by to mohol byť impulz aj pre väčšie kluby a spolu sa pomôže tým, čo športovať 

nemôžu, aj keby veľmi chceli. Samotná myšlienka, že sami študenti niečo takéto zorganizovali je úžasná. 

Teraz to už bude na kupujúcich na koľko si cenia naše dresy a samozrejme koľko sú ochotní pridať ako 



nejakú pridanú hodnotu k tomu dresu, aby sa deťom naozaj dostalo čo najviac peňazí. Veď to budú peniaze, 

ktoré pôjdu na pomoc deťom, ktoré vedú oveľa ťažší zápas, ako sme kedy my odohrali na ľade.“  

 

Všetky ďalšie informácie o predaji retro dresov, ktorý sa spúšťa 12.2.2015 nájdete na fanpage UMB hockey 

team na Facebooku. 
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