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SPORTOVNÍ PŘEHLED
Víc než jen fotbal

V neděli 25. května se na hřišti s umělým povrchem při ZŠ Vybíralova konal již čtvrtý ročník romského fotbalového turnaje. Jeho
pořadatelem byl romský fotbalový klub FC Adam Praha z Černého Mostu, vedený Milanem Ščukou. Při čtvrtém ročníku se už dá
hovořit o tradici. Kromě Pražáků se turnaje zúčastnili hráči z Kolína, Jihlavy a dokonce až z Českého Krumlova.

       

Celkem osm mužstev (v poli sedm hráčů + brankář a náhradníci ke střídání) během jediného dne sehrálo dvacet šest utkání (na 2x 15
minut). Nejprve hrál každý s každým ve dvou skupinách, z nichž postoupila první dvě mužstva. První semifinále mezi Prahou 14 (tým
postavený městskou částí z "legionářů") a Českým Krumlovem skončilo bez branek, do finále postoupili po "nervy drásajícím"
penaltovém rozstřelu Jihočeši. Ve druhém semifinále favorizovaní domácí FC Adam jasně přehráli, i díky svému špílmachrovi
Dušanovi, Vršovice 4:0. Zápas o třetí místo skončil bezbrankovou remízou a při penaltovém rozstřelu měli Vršovičtí více štěstí než
hráči Prahy 14. Finále, které se hrálo v pozdním odpoledni, kdy se na hráčích už viditelně projevovala únava, skončilo rovněž bez
branek. Při penaltách se nakonec radovali z vítězství v turnaji hráči Českého Krumlova. Penalty již neviděli starosta Miroslav Froněk s
tajemníkem Luďkem Lisým, kterého starosta doprovázel na chirurgickou pohotovost. Pan tajemník si natrhl sval hned v prvním zápase.
Proto chybí na snímku mezi "legionáři" týmu Prahy 14. K vidění byl rychlý a místy pohledný fotbal okořeněný 49 brankami. Hrálo se fér,
bez záludných faulů, jen tu a tam musel rozhodčí zkrotit poměrně velký temperament některých hráčů. O diváckou kulisu se postarali
Romové se svými rodinami. Atmosféra připomínala velký rodinný happening - s gulášem, pivkem, hudbou, zpěvem, odpočinkem a
nevšední chutí nechat se vyfotografovat. Turnaj se mohl uskutečnit díky podpoře vedení školy a především Městské části Praha 14.
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Tým Prahy 14 v turnaji rozhodně nezklamal a vedl si lépe než silnější mužstvo městské policie. Moc nechybělo a mohl 
získat některý z pohárů, u nichž se hráči společně s nehrajícím kapitánem a koučem Bohumilem Sobotkou nechali, 

tak trochu z hecu, na památku vyfotografovat.

 

 

     



V roli favorita neselhalo mužstvo FC Adam Praha, jehož spanilou jízdu zastavil až finálový penaltový rozstřel, při němž se k jeho hráčům štěstěna otočila zády. Turnaj odehráli v nových dresech.
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