
JAK CHUTNÁ BERBRŮV POLIBEK. 

Je dusno a bude přituhovat. Už v pátek si český fotbal zkusí zvolit nového bosse. Slůvko 
zkusí je na místě, protože valná hromada může skončit patem. Bez vítěze, čímž by se 
historická krize mohla ještě prohloubit. Jestli se moravská část stmelí a bude bojovat za 
zkušeného fotbalového diplomata Petra Fouska, může zablokovat plán, za kterým stojí 
dlouholetý démon mezi funkcionáři, Roman Berbr.  

Tím plánem je, aby se novým šéfem stal Martin Malík, generální ředitel společnosti STES, 
která českému fotbalu spravuje marketingová práva. Nic proti Malíkovi, může to být 
užitečná volba. Je to zkušený obchodník, pracant, rázný v názorech. Jenže jak by chtěl 
vymést chlév a vylepšit fotbalovou důvěryhodnost, když mu volební vítězství připravuje 
bývalý estébák, jenž především v amatérském fotbale pracuje s metodou strachu? Díky 
bývalým, nebo dokonce současným rozhodčím ovládá většinu krajů i okresů v Čechách. V 
nich má absolutní podporu, což dokládá scéna ze čtvrtečního mítinku české komory. Místo 
aby si delegáti mohli poslechnout vize všech tří kandidátů, viděli jediného. Asi tušíte 
kterého.  

Dosavadní předseda Miroslav Pelta to všechno sleduje z vazby, kde sedí kvůli podezření ze 
zneužívání státních dotací. Zatímco Libor Duba, ředitel Ondrášovky, se neutrhl z valné 
hromady potravinářské komory, Petr Fousek vůbec nedostal pozvánku. Berbr zavelel, že 
Fouskovi neumožní, aby vystoupil. „Pan Fousek není naším kandidátem a neexistuje žádná 
norma, která by nás nutila pana Fouska zvát kamkoliv,“vzkázal místopředseda svazu. Jenže 
znáte-li Berbrovy praktiky, snadno se dovtípíte, že čtvrteční schůzka rozhodla, koho budou 
Čechy volit. Tedy koho musí zvolit, protože kdo z delegátů nezvedne ruku pro Malíka, bude 
mít s Berbrem problém. A takový problém si nepřejete. „Tohle má úroveň demokracie ve 
stalinském Rusku. Nebudeme součástí podobného divadla,“reagoval Jaroslav Tvrdík ze 
Slavie, která se veřejně a nejradikálněji postavila na stranu konkurenta Fouska.  

Samozřejmě můžete namítnout, že slova o stalinismu pronáší člověk, jehož klub vyrostl na 
penězích z Číny, ale jinak je pravda, že Berbrův vliv zůstává zhoubný. Marně si umírněný 
diplomat Petr Fousek stěžuje: „Fotbal nikomu nepatří a nikdo jej nevlastní, funkcionáři ho 
mají jenom řádně spravovat.“To ano, jenže český fotbal k tomu ještě nedospěl, protože má 
své Berbry na všech úrovních. Temná jsou zákoutí, kterými musí fotbal prokličkovat, aby 
snad někdy zasvítilo světlo na konci tunelu.                                                                                                                                                                                                                     
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