
Peníze, Peníze, Peníze - hra se zbláznila 

V týdnu, kdy se uzavřelo okno přestupů, by vám bylo odpuštěno, kdybyste se podivovali nad 

tím, že vůbec nějaká finanční krize ve světě je. Samozřejmě, že ti z nás v Britanii, co každý 

večer slyšíme v TV naše politiky,jak debatují a ospravedlňují poslední osekání našich 

základních služeb, by si mohli myslet, že se vlastně posmívají. Tak, jak se okénko uzavíralo v 

pondělí večer, přestupová ságy Torrese z Chelsea a Carrola z Liverpoolu byly uzavřeny. Oba 

transfery překonaly britské přestupové rekordy mezi dvěma kluby. Poplatky každého klubu 

byly masivní, avšak platy samotných hráčů by vám zatajily dech. Nikdy jsem hráčům 

nezáviděl jejich výdělky. Nakonec mají přeci talent, a jejich kariéra, v porovnání s jinými 

profesemi, je krátká. Ale už nějaký čas mám pocit, že je třeba zavést do hry určitou finanční 

regulaci. V Ipswichi jsme uprostřed sezóny a sledujeme rozpočty na druhou polovinu sezóny. 

Také my jsme nakoupili některé nové hráče, avšak za mnohem méně, než je uvedeno výše. 

Jak Jimmy Bullard, tak i Andy Drury jsou vítanými posilami našeho týmu, s tím že Bullard se 

již uvedl velice pěkný gólem uprostřed týdne, když jsme hráli v Derby. Důsledek velkých 

přestupů a vysokých platů hráčů bude ovlivňovat finanční situaci klubů v nejbližší 

budoucnosti. Uhrazování každodenních požadavků ze dne na den u klubu, jako je náš, bude i 

nadále žonglérským kouskem. Vím, jak je to těžké na Portman Road, takže bůh suď, jaké to 

musí být v klubech u nižších soutěží. Již jsem se zmínil ve svém blogu o tom, jak v Evropě, 

některé ligové soutěže vylučují ze svých řad kluby do nižší soutěže za to, když nemají v 

pořádku své účetnictví. V některých zemích dokonce odebírají klubům jejich profesionální 

status. Tresty se mohou zdát vysoké, avšak v žádné jiné praxi by firmy nemohli takto utrácet 

a provozovat svůj byznys. Proč by fotbalové kluby mohli postupovat odlišně? Za posledních 

několik let jsem poznal řadu dobrých lidí, kteří přišli o práci v klubech vzhledem ke snižování 

stavu, nebo další způsoby snižování nákladů v závodě o postup do zaslíbené země Premier 

Ligy. Mou nadějí zůstává, že jednou, a to brzy, se do hry vrátí realita.  


