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Fotbalový svátek na Slavoji Hloubětín
V sobotu 17. srpna se uskutečnilo slavnostní otevření fotbalového hřiště v Hloubětíně. Díky odhodlaným brigádníkům, řadě sponzorů a
za vydatné podpory ze strany MČ Praha 14 (již v roce 1999 uvolnila na přestavbu 300 000 Kč, pomohla k získání grantu od Magistrátu
ve výši 1 700 000 Kč a letos přispěla částnou 70 000 Kč) mohlo být bývalé škvárové hřiště přebudováno na travnatý fotbalový stánek.
Na programu slavnostního otevření byly tři přátelské zápasy, které s profesionálním přehledem od mikrofonu v roli sportovního
reportéra komentoval člen zastupitelstva Bohumil Sobotka.

Jeden z jeho trefných komentářů zněl takto: Hosté vedou sice nevýrazně, ale nula tři. Z komentátorského stanoviště na tribuně
pozdravili přítomné diváky rovněž starosta Prahy 14 ing. Miroslav Froněk (na malém snímku vpravo) a Judr. Karel Petržílka,
místopředseda fotbalového oddílu, kteří pak hráli za domácí v týmu staré gardy.

V předzápase se střetli žáci Slavoje s Xaverovem, následovalo utkání starých gard TJ Kyje a Hloubětína, v němž se prokázala mírná
převaha hostů. Ti vedli záhy 3:0, konečné skóre zápasu se vyšplhalo na 8:3. V posledním mači, který přinesl nejvyrovnanější souboj,
se střetli domácí borci s Pivrncovou jedenáctkou. Ta byla oslabena o špílmachra Upíra Krejčího, a ani její zakladatel, karikaturista Petr
Urban nebyl připuštěn rozhodčími do hry, neboť při svých 113 kilogramech vážil o jedno kilo více, než kolik představovalo únosné
zatížení pro nový trávník.

V osmé minutě prvního poločasu se nad Hloubětín snesla průtrž mračen, po níž mohl zápas zdárně pokračovat. Ačkoliv domácí vedli
již 4:0, Pivrncovi chlapci se po přestávce zakousli do soupeře s elánem Klapzubovy jedenáctky a minutu před koncem vedli 5:4! Nebýt
vyrovnání z penalty v poslední vteřině zápasu, byli by domácí prohráli všechna tři utkání. Doufejme, že na travnatém hřišti půjdou v nové
sezoně výkony fotbalistů TJ Slavoj Hloubětín už jen strmě nahoru.
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