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Fotbalu jsem naštěstí pro trenéry a odborníky zanechal na přerodu žáka v dorostence. Do té
doby jsem byl jen velmi průměrným hráčem, ať už jsem se na hřišti tehdejší Rudé hvězdy Mladá
Boleslav postavil kamkoliv. Jak už to ale bývá, o to víc mě bavil. A ačkoliv chápu, že doba je za
to téměř čtvrtstoletí jiná, nedá mi to, abych se v souvislosti s žádostí SK Kosmonosy o další
podporu města nepozastavil nad několika údaji, které lze z žádosti vyčíst. Žádost SK
Kosmonosy se bude projednávat na jednání ZM ve středu 26.června 2013.

Předložený rozbor nákladů je sice působivý, ale na finanční poměry a velikost klubu až
neskromný. Představitelé klubu nejprve porovnávají situaci našeho klubu s kluby z Mnichova
Hradiště a Bakova, aby poté zastupitelům předložili rozbor nákladů na mládež (žáci a dorost) na
rok 2013. Jistě, každý by chtěl mít zázemí jako FK Mladá Boleslav, ale má na to tento klub?
Posuďte sami: 170 tisíc ročně na dopravu. 180 tisíc na devět trenérů, jednoho šéftrenéra, a
dva vedoucí družstev (!). 40 tisíc na přestupy (!). 12 tisíc startovné. 18 tisíc sportovní vybavení,
85 tisíc zimní příprava (!), 85 tisíc rozhodčí, 12 tisíc poplatek FAČR. Dohromady 602 tisíc Kč
ročně jen za mládež! Přitom rozpočet celého SK Kosmonosy (fotbal) je 788 tisíc Kč. Není v
onom rozpočtu pro mládež počítáno s tím, že část těchto peněz půjde i do „áčka“ dospělých?

K tomu si vezměte, že areál udržuje město a platí 75% nákladů za energie. 200 tisíc vykazuje
klub jako příjem od sponzorů (při pohledu na olepený stadion, není to málo?) K tomu město
koupilo klubu (byť tedy nejen klubu) nový traktor na sekání trávy. Navíc již přispělo částkou 100
tisíc Kč na dopravu mládeže. Představitelé klubu a někteří rodiče vidí tento příspěvek jako
nedostatečný. Mimochodem, kolik kluků je z Kosmonos?

Navrhuji toto: klub ať si spočítá, kolik potřebuje na své fungování trenérů a vedoucích mužstev,
přestane platit za přestupy, ušetří na zimní přípravě (ani zimy už nejsou, co bývaly), zapojí
rodiče do odvozů na zápasy (jako to bylo za nás), a hned se vyloupne částka, která je nezbytná
k udržení chodu klubu. Pak ať přijde na město nová žádost. Takhle si SK Kosmonosy hrají na
velkoklub, aniž by na to měly dostatek peněz.

PS: A co bude s případnou žalobou na předchozí vedení klubu, které zaťalo snad až
čtyřsettisícovou sekyru?
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