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Plyšové derby. Z protestu sparťanů je slávistický
happening, pomůže dětem

Fanoušci Slavie během pohárového finále v Olomouci proti Ostravě. | foto: Stanislav Heloňa, MAFRA

Možná jste ty fotografie zahlédli také. Celebrity i běžní fanoušci nebo bývalí slávisté sdílí na sociálních sítích před
nedělním soubojem pražských S plyšové hračky. Akci, již vymysleli sparťané, aby před derby symbolicky zasypali
fotbalisty, kteří vyměnili Letnou za Eden, plyšovými krysami či prasaty, uchopila Slavia do vlastních rukou. A udělala
si zní dobročinný happening.
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„Za každého plyšáka na ploše dáme 100 korun na účet nadace Donor,“ vyhlásil slávistický šéf Jaroslav Tvrdík před víkendem na Twitteru. A
rýpl si: „Jsme si vědomi toho, že dlužíme Spartě za vynikající hráče, které nám přenechala.“

Pokud oba fanouškovské tábory své plány dodrží, bude mít start 294. měření Sparty a Slavie (výkop v neděli v 18 hodin) vskutku nezvyklé
kulisy. Od příznivců obou mužstev mají na plochu létat plyšáci, ale pokaždé s docela jiným úmyslem.
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Jsme si vedomi toho, ze dluzime Sparte za vynikajici hrace, ktere nam prenechala.
Proto za kazdeho plysaka na plose dame 100 Kc na ucet nadace Donor
(transplantacni jednotka lecby leukemie deti FN Motol). K podpore projektu “Plysaci do
Motola” se prida svymi prispevky cely klub.

Sparťané v rámci protestu „Krysa pro krysu“, kterou část z letenských příznivců zorganizovala přes Facebook, chtějí věnovat plyšové krysy,
prasata a hady svým bývalým hráčům, kteří nyní působí na opačném břehu řeky Vltavy. 

Čerstvý je především příběh Nicolaeho Stancia, ale ve Spartě dřív působili také Josef Hušbauer, David
Hovorkanebo Ondřej Kúdela. Trenér Jindřich Trpišovský zase na Strahově vedl sparťanskou mládež.

Slávisté se k vhazování plyšových hraček připojí na popud vedení, které pohotově přispěchalo s vlastní reakcí:
„Plyšáci do Motola!“ 

Tvrdík a spol. vyzvali fanoušky, aby přinesli plyšové hračky pro nemocné děti a aby dle vlastních možností přispěli
také na transparentní účet Sdružení Donor, s kterým vršovický klub spolupracuje a jeho logo například nosí na dresech pro evropské poháry.
Na podporu nadace pro děti nemocné leukémií Slavia zorganizovala také dobročinnou aukci.

K slávistické akci před nedělním derby se na internetu připojili její bývalí hráči Vladimír
Šmicer, Marek Suchý, Jaromír Zmrhal, Alex Král, Antonín Barák a další. Svou fotku s plyšákem už
mají také tenistka Petra Kvitová či atletka Zuzana Hejnová, velké fanynky červenobílých.
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