
Na Sedra sa opäť nezabudlo 

 

Miloš Sedramač bol človek, na ktorého sa nezabúda. Jeho nezabudnuteľné výroky dodnes rezonujú 

v ušiach nie jedného račana.  Vďaka Palkovi Máťušovi a Milanovi Adámkovi sa tradične druhý 

septembrový víkend na ihrisku FK Rača uskutočňuje spomienkový turnaj na tohto človeka s veľkým 

srdcom, ktorého život bol spätý nielen s futbalovým klubom FK Rača, Memoriál Miloša Sedramača. 

„Jubilejný 10 ročník bol v znamení mimoriadnych opatrení, ktoré platia v súčasnej dobe. Preto sa ho žiaľ 

nemohli zúčastniť mužstvá ETO Gyor a FC Gyírmot, nakoľko Maďarsko uzavrelo hranice. Na 

slávnostnom otvorení turnaja sa zúčastnili, starosta Michal Drótovan, Poslanci Juraj Madzin, Janko 

Polakovič, Robo Pajdlhauser a Marek Porvazník. Tradične  nechýbal ani Janko Sedramač s manželkou 

Darinkou. Jankovi sa pri otváracom príhovore opäť tlačili slzy do očí. 

Deti predviedli krásne výkony a zohrali vyrovnané zápasy. Víťazom sa stali CFM JA Trebatice, druhý 

skončil FA Senec a tretie miesto obsadilo  SFC Kalinkovo. Domáca FK Rača skončila na 4.mieste, na 

5.mieste AS Trenčín a  6. miesto obsadil FK Hodonín. Z každého mužstva bol vyhlásený najlepší hráč, 

ktorý dostal diplom a ocenenie. Z FK Rača to bol Teo Hurajt strelec 7 gólov. 

Všetky deti  okrem pekných medailí dostali aj  kartičky hráčov EURA 2020, ktoré venoval Bratislavský 

futbalový zväz. Vďaka Milošovi Máťušovi a jeho kvalitnému vínku si na svoje prišli aj realizačné tímy.  

Krásne počasie, výborná účasť, perfektne pripravené ihriská a o dobrá nálada o ktorú  sa staral  Peter Hurajt 

z Rádia Vlna, len umocňovali organizáciu tohto krásneho turnaja..  

Tibimu Smatušík zabezpečil krásne diplomy  a  nálepky na medaileso Sedrovou podobizňou. Obrovská 

vďaka za pomoc patrí aj  Jurajovi Madzinovi, ktorý venoval víťazné poháre a Mestskej  časti 

Bratislava-Rača  za  medaile pre všetkých zúčastnených.“ Zhodnotil turnaj hlavný organizátor, 

podpredseda oz Kengura Pavol Máťúš. 

Vďaka Paľko a Milan nielen za tento turnaj, ale aj za to čo pre račiansky futbal  všetko robíte.  


