Fotbalové legendy podruhé pomůžou postiženým
Zahrát si exhibičně fotbal v přátelské atmostéře a ještě pomoci dobré věci ve prospěch
hendikepovaných občanů. Právě s touto myšlenkou před rokem přišla parta několika
harrachovských fotbalových příznivců v čele s Tomášem Plocem a Tomášem Vašíčkem. Výsledkem
toho je uspořádání již druhého ročníku charitativní akce pod názvem „Pomáháme fotbalem“, jež se
uskuteční v pátek 31. května 2013 na fotbalovém hřišti v Harrachově. Letos je navíc akce
obohacena o dětský den s poutavými atrakcemi.
Harrachovský umělý trávník třetí generace bude mít v ten čas ojedinělou možnost pocítit tíhu
kopaček někdejších hvězd české kopané jako například Ivana Haška, Ivo Ulicha, Josefa Obajdina a
dalších internacionálů. Ti všichni budou hrát za tým Strahov 1830. Proti nim se naopak postaví
legendy harrachovského fotbalu zastoupené týmem Stará garda. Dále se tu představí mužstvo
z Libštátu a také výběr českých reprezentantů klasického lyžování (Tonda Hájek, Lukáš Hlava a další).
Začátek prvního zápasu je v 17.00 hodin. Součástí fotbalového podvečera bude také od 20. 00 hod
vystoupení dvou hudebních skupin, a to Dukla vozovna a VHS. Tým pořadatelů za tímto účelem získal
od rady města výjimku z rušení nočního klidu. Proto se předem za o něco málo rušnější páteční večer
pořadatelé omlouvají sousedům z přilehlého okolí a tímto je zvou k přátelskému posezení. „Celá tato
akce má veskrze charitativní podtext. Díky velké pomoci našich přátel, kamarádů i sponzorů se při
loňském prvním ročníku získala úctyhodná částka ve výši 107 tisíc korun, která se rovným dílem
rozdělila mezi rodiny harrachovských hendikepovaných občanů. Letos máme prozatím přislíbenu
částku téměř v té samé výši a s největší pravděpodobností bude její konečný součet ještě vyšší. Široká
veřejnost se může těšit na skutečně poutavé exhibiční vystoupení fotbalových internacionálů a
amatérských hráčů kopané. To vše pro podporu dobré věci“, říká jeden z organizátorů Tomáš Ploc a
doplnil, že vstup tuto dobročinnou akci je zdarma. Součástí akce je tentokráte i dětský den
s několika atrakcemi kam zavítá i Pán nejvyšších českých hor Krakonoš se svoji družinou. A to na
témže místě se začátkem ve 12.00 hod.

Skupinové foto týmu Strahova 1830 a Staré gardy Harrachov z loňského prvního ročníku

