
   Praha – Letná, 5. května 2015 
 

Vážený pane Křetínský, Danieli, 

obracíme se na Vás nejen jako na majitele AC Sparta Praha a předsedu představenstva našeho 

klubu, ale i jako na jednoho z nás sparťanů. Rádi bychom s Vámi sdíleli sen sparťanských fanoušků. 

Přejeme si přivítat Tomáše Rosického opět v rudém dresu Sparty. 

Tomáš je pro mnoho sparťanských fanoušků jedním z nejlepších fotbalistů ve slavné historii Sparty, 

tudíž i v historii českého fotbalu. Stejně tak je pro řadu z nás nejlepším českým fotbalistou 

současnosti, který by tak mohl našemu klubu pomoci k dalším úspěchům na tuzemském i 

mezinárodním fotbalovém poli. Tomášovi jsme v jeho složité fotbalové situaci již dříve vyjádřili 

podporu a respekt prostřednictvím dopisu, který jsme zaslali jemu a v kopii i jeho manažerovi Pavlu 

Paskovi. Kromě vyjádření podpory jsme připojili i přání, aby při případném rozhodování o přestupu ze 

současného klubu a pokračování jeho kariéry zvážili i variantu jeho přestupu do Sparty. Více se o naší 

aktivitě dozvíte na webu www.spartaforever.cz.  

Nyní bychom se s veškerým respektem a důvěrou obrátili rádi na Vás. Klub se prostřednictvím svých 

zástupců i Vás samotného několikrát v médiích pozitivně vyjádřil k otázce možného přestupu Tomáše 

Rosického do Sparty a potvrdil tím o něj zájem. Uvědomujeme si, že přestup kapitána české fotbalové 

reprezentace a hráče anglického týmu Arsenal FC do Sparty by byl pravděpodobně finančně 

náročnější než jiné fotbalové přestupy. Proto bychom Vám a klubu rádi vyjádřili maximální podporu 

v tomto případném kroku. 

Pokud se rozhodnete přivést Tomáše Rosického do Sparty, jsme připraveni Vám finančně 

přispět na realizaci tohoto přestupu. V tuto chvíli bohužel nemůžeme přislíbit konkrétní 

finanční částku, nicméně jsme připraveni v prostředí sparťanských fanoušků udělat maximum 

včetně inspirace ostatních sparťanů, aby byla co nejvyšší. Zároveň plně a aktivně podpoříme i 

případné související aktivity klubu (např. prodej Tomášova dresu, prodej speciálních 

suvenýrů). Tímto chceme nejen v rámci našich možností nabídnout pomoc a aktivně přispět ke 

splnění našeho snu, ale především jasně deklarovat náš obrovský zájem o Tomáše Rosického. 

Uvědomujeme si, že od snu k realitě bývá často dlouhá cesta. Dokážeme si i představit výchozí situaci 

našeho klubu pro případná jednání i jeho možnosti. Především však věříme, že i největší sny a 

bláhová přání se alespoň občas stávají skutečností. 

       

Sparta Forever! 

      Fanoušci Sparty z webu www.spartaforever.cz  

http://www.spartaforever.cz/
http://www.spartaforever.cz/

