
Nevděk za podporu 

O prázdninách po dohodě se správcem využíváme jednou týdně umělé fotbalové hřiště v ulici Jana Palacha 

v Kutné Hoře jako bonus pro své žáky školy karate VAKADO. Při zahájení provozu hřiště bylo deklarováno 

jeho využití také pro veřejnost. Letos nás čekalo ještě větší překvapení než v minulosti. U laviček pod 

přístřeškem se válely hromady odpadků, stovky (!) nedopalků cigaret, koš přetékal. Okraj hrací plochy 

lemovaly Pet lahve, nedopalky od cigaret se hojně povalovaly i na samotném hřišti.  

Jako návštěvník jsem ihned informoval mobilem o situaci pana správce. Když jsem v poslední větě řekl, že 

dokonce i na ploše hřiště je plno nedopalků a že se mi to nelíbí, dočkal jsem se odpovědi: „Když se Vám to 

nelíbí, tak sem nechoďte“ a zavěšení. Marně jsem čekal telefon s omluvou a byl jsem připraven 

spolupracovat, třeba zorganizovat brigádu a hřiště vyčistit. O naší škole je známo, že se svými žáky každý 

rok dobrovolně likvidujeme černé skládky a odpadky na území města. 

 Jako občanu mi není jedno, jak se spravuje zařízení, které stojí město stovky tisíc. Jako trenér také nemohu 

tuto situaci přejít. Myslím, že je třeba vyslat jasný signál: „toto není normální a je potřeba nezavírat oči, 

oznámit to a řešit“.  

V letošní žádosti o grant v oblasti sportu jsem dvakrát neúspěšně žádal o skromný příspěvek na ochranné 

pomůcky. A tak je mi líto, když sleduji, kolik prostředků jde každý rok na podporu fotbalu a jak se za to 

sportovci, trenéři a funkcionáři odvděčí. Co bychom za to dali mi karatisté, nebo jiné oddíly menšinových 

sportů, kdybychom za symbolický roční poplatek mohli několikrát týdně využívat krásné drahé sportoviště. 

Věřte, že bychom si hřiště dokázali uhlídat a uklízet, tak jak to děláme vždy v pronajatých prostorech. 

Tělocvičnu si vytíráme i když za ni platíme pronájem, bez řečí a přijde nám to normální. Rád bych vyzval 

všechny zodpovědné osoby, aby sledovali, jak se s prostředky nakládá, jak si kdo plní své povinnosti.  Je to 

tak jednoduché !                                                                                                                                            Ing. Jan Vališ 

Foto: ani po mém oznámené se situace nezměnila 

 


