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Nogomet se je rodil v Sloveniji! Dovolite, da vam
razkrijemo skrivnost o začetkih nogometne igre! V okolici reke
Idrijce, nad Cerknim, je bil nogo met pomembnejši od lučanja
kopja in metanja skal z ramen. Začetki nogometne igre na
zemlji segajo v pradavnino, ko se je klesalo leto 60.000 pred
Kristusom. V dolini Idrijce na območju današnje Slovenije
so leta 1995 izkopali »prvo sodniško piščal« v jami Divje
babe. Narejena je bila iz kosa cevaste kosti mladega jamskega
medveda, stara približno 60.000 let. Koščena piščal iz Divjih
bab je nesporno najstarejša najdena sodniška piščal na svetu in
priča o nastanku nogometne igre in posledično sodniške vloge.
Jama »Divje babe« je dobila ime po kanibalskih domačinkah,
ki so gostujoče navijače običajno zvlekle v okoliške jame
in jih požrle. Nogometne tekme so se takrat igrale po hribih
navzdol in navzgor, gostujoče moštvo je vselej osvajalo pobočje.
Kadar so se približali golu, sezidanemu v obliki domačega
ognjišča, z vratnicama, spletenima iz vratnih žil poražencev,
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Prevračanje kozolcev po golu
Kozolec je slovenska posebnost, saj je pri nas
najbolj razširjen in ga najdemo skorajda povsod na podeželju.
Namenjen je sušenju in spravilu sena. Preprostejše oblike
kozolcev najdemo tudi drugod po Evropi, naša posebnost
so dvojni vezani kozolci ali »toplarji«. Nastanek slovenske
znamenitosti postavljajo etnologi v čas začetka slovenske
nogometne pravljice. Pred točno sto leti je imela vsaka vas v
deželi slovenski svoj stadion in najmanj deset dodatnih zelenic
za treninge, mladinske postroje, vadbo veteranov in rekreativcev
ter prve nogometne korake otrok. Zaradi neizmernih količin
pokošene trave je bil izum dvojnih vezanih kozolcev tako rekoč
samoumeven.
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Besedni nogomet (misli v prepovedanem položaju)

O.F.S.D
Bajka o prepovedanem položaju (O.F.S.D.) je
nikoli do konca pojasnjen nogometni pojav, ki buri domišljijo.
Zadnje čase se z njim ukvarjajo varilci, ki ustvarjajo v varilnih
komorah najvišje temperature, čeprav Varan vara var, je kamera
velikokrat povečevalno steklo Sherlocka Holmesa. Ko pristaneš
v prehitku, ti mahajo z zastavo in takrat uskoki razjarjenih lic
žebrajo nespodobne molitve. Moški, ki ne razume skrivnosti
prehitevanja žoge, ni pravi moški in marsikateri oboževalec igre
bi rajši prestal mučenje, kakor priznal, da mu O.F.S.D. zanka
ni jasna. Marsikatera žena zaradi naravne bistrosti nemudoma
opazi, da je mož, ki se želi izmuzniti v gostilno, za pol koraka
prehiter na poti do vrat in se bo prisiljen vrniti, na polovico
k svoji boljši polovici. K domačemu ognjišču. O.F.S.D. je čisto
navaden ejaculatio precox.
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Ne odlašajte – takoj začnite z zavlačevanjem!

Gol

Nogometaši se zadevajo z zadetki.
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Na zelenici je tako hiter, da mu garmin govori v preteklem času.

Sodnik

Izključitev. Brcnil je sodnika v piščal!

Preigravanje nogometnih domislic
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Prikrajšali so jih za podaljške.

Sodnik je opustil sodnikove podaljške na večernih tekmah. S
stadiona je prejel poračun za elektriko.
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Izjava predsednika kluba oboževalcev: »Ves čas imamo v mislih
tiste, ki jim niti na misel ne pride, da bi nas imeli v mislih.«

Izjava sodnika: »Imam svoje mnenje o tem, kakšno mnenje imate o
mojem sojenju!«

Preigravanje nogometnih domislic
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Sodniški
dodatki
Preigravanje nogometnih domislic
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Igor Evgen Bergant, novinar RTV Slovenija in nogometni navdušenec

»V poplavi 'fake news' in še bolj lažnih političnih in paraznanstvenih
prerokov je vrnitev dr. Zdravka Zupančiča v nogometni svet vsekakor
dobra novica. Hvala Levu (kar je seveda eno najbolj nogometnih imen:
od legendarnega ruskega vratarja Jašina do še vedno aktualnega Messija,
pa tudi izumitelji nogometa Angleži imajo v grbu svoje zveze tri, a z malo
začetnico)! Se pravi, da je bil nogomet za avtorja vedno navdih, četudi se
tega bržkone ni niti zavedal. Kakorkoli, ker je nogomet predvsem igra,
Zupančič svoje igrive besedne driblinge izvaja na domačem igrišču. Lahko
si le želimo, da bodo dobri odzivi na Besedni nogomet avtorja spodbudili
k novim tovrstnim izzivom, s katerimi bi še oplemenitil nogometni svet. Ta
je, vsem lopovščinam, preklinjanju in grobemu besednjaku ultranavijačev
navkljub, tako rekoč oaza omike in kulturnega besednega občevanja, sploh
če jo primerjamo s sovražnimi in primitivnimi izbruhi bolj ali manj znanih
in pomembnih likov na (a)socialnih omrežjih. Slednja je Liga prostakov,
kamor Zupančič kot član Lige prvakov nikoli ne bo izpadel ...«
Jaka Bijol, član slovenske nogometne reprezentance

»Želim si, da bi bil jaz tako dober z žogo, kot je Zdravko Zupančič z
besedami, in upam, da bo zbirka doživela topel sprejem pri bralcih, tako kot
ga je pri meni.«
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Aleksandra Česen, mednarodna nogometna sodnica

»Zelo zanimiv pogled na moj najljubši šport – nogomet. Vedno
poudarjam, da nogomet združuje; pri branju te knjige pa lahko potrdim, da
se lahko prek zgodb, asociacij in besednih iger iz nogometnega sveta tudi
pošteno nasmejimo.«
Tomaž Kavčič, nogometni trener

»Včasih je pogled na nogomet zanimivejši, če ga pove 'kdo od zunaj',
ki z določene distance hitro opazi, kaj je zanimivo, smešno ali nelogično.
Pohvale za besedilo o nogometu iz novega zornega kota.«
Goran Obrez, urednik in nogometni komentator

»Spoštovane, spoštovani!
Celo večnost smo nestrpno čakali! (100 let …)
Kdor čaka, dočaka. Zdaj je tu! (Kdor je čakal tovrstno zbirko, jo je
dejansko dočakal ...)
Čaroben dan za vse ljubitelje nogometa. Užitkov ne bo manjkalo! (To sta
pohvala in potrditev, da mi je zbirka všeč ...)
Upam, da je pivo ohlajeno! (Gre za zabavno branje, ob katerem se lahko
sprostite in si mirno odprete hladno pivo, barvne markerje zlahka pustite v
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predalu, ne bo vam treba pretirano napenjati možgančkov, prav vse boste
zlahka razumeli – tako kot nogomet ...)
Čaka nas turbulenten let. Zato pripnite varnostne pasove, vsak hip
bomo poleteli! (Začnite z branjem, prepustite se smehu in zabavi, a vendarle
pazite, da vam ob tem pivo ne zdrsne iz rok ...)
Dame in gospodje, pred vami je 'el clasica'! (priporočam 'vsem' spolom;
da zbirka ne bo šla med čisto prave knjižne klasike, je pa tudi vsem bralcem
vnaprej jasno in tega zagotovo nihče ne pričakuje, zato šale, ki asociira na
tekmo, ki je na neki način zaščitni znak mojega komentatorskega lika in
dela, zanesljivo nihče ne bo zameril ...)«
Gregor Peternel, odgovorni urednik Športnega programa RTV Slovenija

»O nogometu vsi vse vemo, a le redki svoje znanje tudi unovčijo. Tako
kot nekoč s podajami Branko, z goli Zlatko, tako danes z obrambami Jan,
z besedami in stavki pa je čudovito uspelo tudi Zdravku. Nekateri se z
žogo igrajo, najboljši tudi z nasprotniki, mnogi pa predvsem z našimi živci.
In kadar boste z njimi povsem na psu, jih odpeljite na sprehod v Besedni
nogomet. Preberite, se kaj novega naučite, razvedrite in tudi sami navihani
bodite!«
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Juan Vasle

»Nogomet je spektakel vseh spektaklov, kraljevi Mi smo prvaki,* upanje
idealistov, zmaga, obsedenost politikov, poraz, doseganje golov iz mrtvega
kota, orodje diktatorjev, užitek virtuozov, skušnjava skorumpiranih,
zapravljanje stoodstotnih priložnosti in nepotrebnega denarja, nimaš pojma,
oaza za (vzhodne) milijarderje, boj za oblast, prodaja dresov, prestiž, šov
vseh šovov, derbi vseh derbijev, včeraj naš, danes prodana duša, obljubljena
dežela za turizem. Nogomet je etika, estetika, drama, tragedija, komedija,
balet, fair play, FIFAgate, zavist, neizprosna tekmovalnost, gol v tretji minuti
sodnikovega podaljška, poslastica filmskih režiserjev, neskončno vprašanje
sociologov in psihologov. A nogomet je tudi lepa beseda. Dobrodošlo je
delo, ki jo plemeniti, bogati in postavlja na zasluženo vodilno mesto. Zato
smo Besednega nogometa vsi, ki pišemo o njem, zelo veseli.

* Queen: We are the champions
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