
  Praha – Letná, 17. prosince 2014 
 

 

Ahoj Tomáši, Vážený pane Pasko, 

rádi bychom se na vás obrátili jako skupina příznivců fotbalové Sparty z fanouškovského 

webu www.spartaforever.cz a sdíleli s vámi náš sen. Přáli bychom si vídat Tomáše opět 

v rudém dresu našeho milovaného klubu. Uvědomujeme si, že od snu k realitě bývá 

často dlouhá cesta, ale i bláhové sny a přání se stávají alespoň občas skutečností. 

Zároveň velmi dobře víme, jaká je výchozí situace. 

V tuto chvíli bychom tak především rádi, a to nejen s ohledem na Tomášovu aktuální 

situaci a pozici v jeho současném klubu, vyjádřili Tomášovi maximální podporu a respekt. 

A vzkázali „Nikdy jsme na tebe nezapomněli. Naším snem je vidět tě opět někdy 

v budoucnu v rudém dresu fotbalové Sparty v soutěžních utkáních“. 

Tomáš je pro řadu sparťanských fanoušků jedním z nejlepších fotbalistů ve slavné historii 

Sparty, tudíž i v historii celého českého fotbalu. Stejně tak je pro mnohé z nás nejlepším 

českým fotbalistou současnosti – ať si každý říká a myslí, co chce.  Mnoho ze sparťanů 

má stále v paměti, jak jako mladý a veletalentovaný fotbalista nastupoval do prvních 

soutěžních zápasů A týmu Sparty, jeho úspěchy, skvělé fotbalové okamžiky, kličky, góly, 

akce a geniální nahrávky, kterými nám rozdával radost nejen na Letné.  

Více vět není v tomto dopisu třeba, jelikož daleko více řeknou vzkazy dalších 

sparťanských fanoušků na webu www.spartaforever.cz, konkrétně v diskuzi pod článkem 

“Tomáš Rosický zpět ve Spartě” ze dne 6. prosince 2014, či na profilu Sparta Forever na 

Facebooku, u postu ze stejného dne.  

 

Tomáši, pane Pasko, 

pokud existuje byť sebemenší šance  na budoucí Tomášův návrat na Letnou, rádi bychom 

vás požádali, abyste vše zvážili. Předem děkujeme. Naším snem je vidět Tomáše opět 

v rudém dresu. Jako důkaz našeho zájmu připojujeme k dopisu pro Tomáše i sparťanský 

dres s jeho jménem - Tomáši, vždy u nás budeš vítán s otevřenou náručí! Zároveň ti 

držíme palce, máš naši podporu i respekt a přejeme hodně štěstí, ať už tvé fotbalové 

kroky povedou ze současného klubu kamkoliv, či v něm nakonec setrváš. 

Sparta Forever! 

Fanoušci Sparty z www.spartaforever.cz  
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