Třetí ročník Pomáháme fotbalem vynesl rekordní částku
Ke spokojenosti pořadatelů, sponzorů, partnerů, hráčů, dětských účastníků a v neposlední řadě
samotných diváků, proběhl třetí ročník benefiční akce pod názvem „Pomáháme fotbalem“. Ta byla
i letos obohacena o dětský den, který předcházel fotbalovému klání a pozdějšímu večernímu
trojkoncertu. To vše na fotbalovém hřišti v Harrachově v poslední květnový den roku 2014.
Pan Krakonoš (se svojí družinou) požehnal třetímu ročníku harrachovské fotbalové dobročinné akce
nejen svou přítomností, ale hlavně příznivým počasím. Celý den se tu na účastníky usmívalo téměř
letní sluníčko. Nejen díky tomu celá akce dopadla na jedničku, výborně byl totiž připraven dětský den
se spoustou atrakcí (trestné kopy na čarodějnici, střílení ze vzduchovky, jízda na kole, jízda a chůze na
laně, malovaní na obličej, jízda na živých koních, aj.). Děti, kterých tu odhadem bylo přes 300, se
skvěle bavily a při splnění všech disciplín si odnesly i hodnotné dárky. Při následném fotbalovém klání
se početnému publiku představily někdejší hvězdy české kopané v čele s Ivo Ulichem a Josefem
Obajdinem. Společně s výběrem týmu lyžařů (Tonda Hájek, Jakub Jiroutek…), Staré gardy Libštátu a
domácího Harrachova. Třešničkou na dortu bylo předání šeku ve výši 127.400,-Kč k rozdělení
sedmi rodinám harrachovských hendikepovaných občanů, který symbolicky za všechny
obdarované převzala Markétka Nevěčná. Nicméně konečná výše rozdělované částky, bude ještě
vyšší! Započte se do ní následně také tržba z prodeje občerstvení a také příspěvky od návštěvníků,
kteří se hojně kupovali odznáčky i trička s emblémy akce. „Po tři roky co na tuto akci jezdím s týmem
Strahov 1830 se vybraná částka ve prospěch harrachovských hendikepovaných občanů neustále
zvyšuje. Pevně věřím, že ve stejném trendu se ponese i příští ročník,“ to řekl při předání někdejší
fotbalový reprezentant Ivo Ulich.
Úctyhodná výše daru, jež předčila oba předchozí ročníky, je však především zásluhou sponzorů akce.
Díky nim a dalším partnerům (a též dobrovolným pomocníkům) se letošní třetí ročník kvalitativně
zase o něco vyhoupl do vyšších pater. Součástí dobročinné akce bylo také vystoupení hudebních
skupin Heebie jeebis, Volant a VHS
„Celá tato akce měla veskrze benefiční podtext. Díky velké pomoci našich přátel, kamarádů a
sponzorů se nashromážděná částka rovným dílem rozdělí mezi rodiny harrachovských
hendikepovaných občanů,“ sdělil po skončení akce organizátor Tomáš Ploc, kterého doplnil jeho
spolu pořádající kolega Tomáš Vašíček. „Je až neuvěřitelné jakou míru nadšení pro dobrou věc
projevili všichni ze zapojených při konání akce, za to jim patří obrovský dík. Přestože jde o ryze
dobrovolnickou záležitost, podařilo se nám za proběhlé tři ročníky ve prospěch obdarovaných získat
na financích i fyzických darech částku ve výši kolem 400 tisíc korun. Přitom podobné počiny
celostátního významu za výraznějšího mediálního humbuku finálně vytěží mnohdy méně peněžních
prostředků. Jsme připraveni i do dalších let v tomto našem snažení pokračovat.“
Vítězi tohoto miniturnaje se opět stali hráči Strahova 1830 (dvě výhry, jedna remíza), druzí skončili
Lyžaři plus minus (dvě výhry), třetími borci Staré gardy Libštát (výhra a remíza) a krásné čtvrté místo
(bez bodu, ale s krásným pocitem vydařené akce) náleží harrachovské Staré gardě.
Veselá nálada ve velkokapacitním stanu plzeňského pivovaru při cateringu OREA Vital Hotel Sklář po
skončení zápasů panovala až do časných ranních hodin.
Na samotnou akci bylo navázáno i mistrovské utkání 1.A třídy Libereckého kraje, ve kterém se střetl
tým domácího Harrachova s Hejnicemi (2:3), hrálo se v sobotu 31.5. od 17 hod. Harrachovský
fotbalový víkend byl zakončen nedělním přátelským utkáním Staré gardy Harrachov s týmem
sportovních redaktorů České televize (za účasti Roberta Záruby, Jiřího Rejmana, Ondřeje Zamazala a
dalších). V tomto podvečerním zápase podaly oba výběry hodně bojovný výkon a výsledkem toho

byla remíza 4:4. V následném penaltovém rozstřelu za mohutné podpory svých fandících redakčních
kolegyň zvítězili v poměru 4:2 veřejnoprávní sporťáci.
Pořadatelé (Tomáš Ploc a Tomáš Vašíček) tímto ještě jednou děkují všem sponzorům, partnerům a
pomocníkům této dobročinné akce.
Obsáhlá fotogalerie z akce je dispozici k volnému stažení na facebookových stránkách Pomáháme
fotbalem Harrachov
https://www.facebook.com/pages/Pom%C3%A1h%C3%A1me-fotbalemHarrachov/281735785331839

