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V novém seriálu v rubrice Tenkrát vám nabídnu exkurzi na konec devadesátých let minulého
století, kdy vznikly závažné finanční problémy klubu SK Kosmonosy. Klub a jeho majetek tehdy
muselo zachraňovat město. Zde zveřejněné informace pochází z kroniky města, kterou v
devadesátých letech psala paní Blanka Nazarová. Dlouho jsem přemýšlel, jak informace použít
- zda z nich vytvořit nový text nebo přepsat jedna ku jedné. Nakonec jsem zvolil druhou
variantu; i proto, že uvidíte, jak i ze strany tehdejšího vedení města neproudily vždy správné
informace, ale jak se pravda upravovala dle potřeby. Ozve-li se k seriálu někdo, kdo má k
tehdejšímu dění co řící, budu moc rád.

V 1.díle kroniky města Kosmonoy se v zápisu z roku 1978 dočteme, že sportovci dostali od
státu 150 tisíc a za to vybudovali travnaté hřiště. V té době vznikla myšlenka vybudovat nové
šatny a zázemí pro sportovce. Myšlenka byla rozvinuta a nakonec se z iniciativy Bořivoje Křížka
začalo pracovat na uskutečnění stavby moderní kuželny, restauace a sauny.

Až v roce 1984 byla tato myšlenka prosazena a začaly první starosti s financováním stavby,
sháněním materiálu a brigádníků, kteří zdarma na stavbě pracovali. Kuželna byla dostavěna v
r.1988. Bylo odpracování 22 403 hodin a hodnota díla byla oceněna na 4 mil. Kč. Vedoucím
celé stavby byl Bořivoj Křížek, který - podporován nadšenci - byl hnací silou celého projektu.

Běžely roky a došlo ke změně vládního systému v zemi a ukázalo se, že je třeba ještě dalších
aktivit k zajištění a chodu Sportovního klubu. Proto zastupitelstvo prodalo SK Vejdělkův dům
uprostřed města naproti Loretě. Sportovci chtěli dům přestavět na hotel a stravovnu s levnými
obědy apod. Z výtěžku tohoto provozu chtěli financovat činnost klubu. Na přestavbu tohoto
domu si sportovci vypůjčili 6,5 milionu Kč a ručili budovou kuželny. Jenže přestavba se nikdy
neuskutečnila, 6,5 milionu Kč je pryč a navíc za ty roky narostly úroky, které nikdo neplatil,
takže nyní (r.1998, pozn.DO) je SK zadlužen 13,5 mil. Kč.

Protože hrozilo propadnutí kuželny věřiteli, byl vytvořen úplně nový tým lidí, kteří se snažili
hospodaření SK Kosmonosy nějakým způsobem zmapovat a zjistit, kam se vlastně peníze
poděly a jak se hospodařilo. Úkol to byl nelehký. Velké štěstí bylo, že celý pozemek sportovního
areálu je v majetku města, takže o fotbalové hřiště nemohou Kosmonosy přijít, ale co se týče
kuželny, byla sitace velmi nebezpečná.

Ke konci roku se ukázalo, že celou transakci, vedoucí k zadlužení sportovního klubu podepsal u
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AB banky pouze Bořivoj Křížek bez souhlasu představenstva SK Kosmonosy. Tím se
zpochybnil nárok banky na zplacení pohledávky, neboť takto nedostatečně podepsaná smlouva
není platná. Tato její pohledávky byla zařazena mezi další nevymahatelné úvěry, které banka
má a díky kterým zkrachovala. Pro SK Kosmonosy toto finanční dobrodružství skončilo šťastně,
jak to dopadne s Bořivojem Křížkem ukáže budoucnost, neboť ho SK žaluje za zneužití
pravovomoci (o rok později se ukázalo, že pohledávka AB banky je nadále platná, pozn.DO).

(pokračování příště - zápis z roku 1998, druhá část, budování tréninkového hřiště)
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