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Túto otázku si možno kladú fanúšikovia Skýcovského futbalu!

Ako víťaz II. C triedy Skýcov postúpil, ale toto právo nakoniec nevyužil! Preco? Hlavným dôvod
bol asi finančný, keďže súperi v tej vyššej súťaži sa nachádzajú geograficky dosť ďaleko a
náklady na cestu by boli dosť vysoké. Stačí spomenúť Alekšince, Zbehy, Lehota, skoro všetko
sú to dediny okolo Nitry. Druhým dôvodom bolo, že na vyššiu súťaž treba mať dorast a keďže
ten nemáme, aj s tým by bol problém! Myslím, že funkcionári sa rozhodli správne, lebo podľa
mňa nám táto súťaž úplne vyhovouje a aj na zápasy von chodí dosť ľudí povzbudzovať! A futbal
sa hra predsa pre ľudí! Nato netreba zabúdať.
To bol pohľad na minulú sezónu, teraz by som sa chcel pozrieť na vyhliadky na novú sezónu.
Čo som sa rozprával s tajomníkom klubu Jarom Červíkom, bolo mi povedané že s istotou v
drese Skýcova v novej sezóne neuvidíme Štefana "Pištu" Bonu, ktorý vraj skončil s futbalom!
Stretol som ho však v Zlatých Moravciach a pýtal som sa ho nato. Povedal mi, že si chce dať
rok pauzu a potom uvidí, potrebuje si doliečiť zranenia. Verím, že ho o rok uvídíme opäť v
našom drese. Ďalej mi Jaro povedal, že skončila trojica hráčov, konktrétne Maroš Zbonka,
Milan Dávid a Roman Drienovský. Uvidime, ako sa to vyvinie, ale podla mna minimálne jeden z
tejto trojice si ešte túto sezónu zahrá. Tipujem to na Romana Drienovského :))) Takže to boli
odchody!

Čo sa týka príchodov, najväčia prestupová "bomba" možno vybuchne príchodom Romana
Žikavského! Vraj je to na dobrej ceste, viac informácii o tom nemám! Roman hral za Skýcov
minulý týždeň na futbalovom turnaji na Klíži. Inak skončili sme tam druhý za Klátovou! Určtite by
hráč jeho kvalít oživil hru Skýcova - bezpochyby! Veď hrával v rôznych vekových kategóriach v
FC Nitra!

No a nakoniec ešte jedna aktualita, v sobotu dňa 26.júla 2008 sa na domácom ihrisku uskutoční
futbalový turnaj! Bude to posledná previerka pred novou sezónou, keďže už o týždeň začína
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súťaž. Zaujimavosťou je, že prvé štyri zápasy hráme na domácom ihrisku. V poradí Machulince,
Beladice, Čierne Kľačany (bude to hodový zápas) a ViOn C/Hostie.

Želám všetkým fanúšikom Skýcovského futbalu veľa radosti zo športu, ale nie len z neho!
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