Chládkovo Nové Strašecí dostalo za Pelty
rekordní statisícovou dotaci !!
Fotbalový svaz přidělil v roce 2015 za dob Miroslava Pelty rekordní peníze klubu TJ Sokol Nové Strašecí,
ve kterém se v té době angažoval tehdejší ministr školství Marcel Chládek. Podle Radiožurnálu vyplývá, že
peníze od fotbalové asociace dostaly především ty týmy, které mají blízko k vlivným lidem.
Před čtyřmi lety se fotbalistům z Nového Strašecí příliš nedařilo. Hrozilo jim, že se propadnou do nižší
soutěže. V té samé době fotbalová asociace také poslala do klubu devět set tisíc. O takové částce se ostatním
oddílům na podobné úrovni mohlo jet zdát. Čtvrtou fotbalovou soutěž hraje celkem osmdesát klubů. V roce
2015 získaly peníze jen další čtyři týmy. Řádově šlo ale o pouhé desítky tisíc.
Peníze z hazardu měly putovat na sportování dětí. Klub Nové Strašecí v minulosti však žádný speciální
projekt, který se týká mládeže, nedělal. Peníze údajně utratili za dresy a míče pro děti. „Šlo to na vybavení
pro mládež, konečné vyúčtování předložíme letos,“ ujišťuje současný předseda Nového Strašecí Martin
Hrbek. Jak se klub dostal k takové sumě, prý neví.
Jedno vysvětlení by se našlo. Bývalý předseda klubu Kozel byl v té době totiž asistentem tehdejšího ministra
školství Marcela Chládka. Kozel však naprosto popírá, že by Chládek něco ovlivňoval.
Nový předseda Hrbek, který byl tehdy místopředsedou, naopak trvdí, že měl Chládek s klubem velké plány.
Tehdejší ministr s ním mluvil o tom, že by tamní klub měl hrát vyšší soutěž. Že se Chládek v klubu
angažoval, potvrzuje třeba i bývalý hráč Nového Strašecí Jan Flachbart.
Peníze klubu přidělila fotbalová asociace za dob Miroslava Pelty. Tento svaz dostává stamilionové dotace
od ministerstva školství a také Chládka po jeho odvolání z pozice šéfa resortu angažoval na post manažera
fotbalových reprezentací. Chládek ale odmítl, že by v pozadí dotace stály dobré vztahy s Miroslavem Peltou.
„Nic jsem nepředjednával, v klubu se neangažuji, ani jsem nebyl nikdy jeho členem. O rozdělování tzv.
loterijních peněz nemám žádné informace, na jejich rozdělování jsem se žádným způsobem nikdy nepodílel,
ani jsem o nic nežádal,“ napsal samotný Chládek.
Chládka z ministerstva školství odvolal v roce 2015 tehdejší premiér Bohuslav Sobotka údajně kvůli
hrubému chování ke svým podřízeným. Chládek přestal rovněž chodit i na fotbalové zápasy a skončili i tři
zkušení hráči, kteří měli klub pozvednout. Klub se nakonec sám rozhodl, že spadne do nižší soutěže.
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