
Nový šéf sudích: Od místopředsedy Berbra si do toho mluvit nenechám. 
 
Nebyl překvapený, že Dagmar Damková rezignovala na funkci předsedkyně komise 
rozhodčích. "Jen jsem spíš nečekal, že se to stane dnes," prohlásil Miroslav Tulinger, který 
se na pozici Damkové posunul automaticky jako její dosavadní místopředseda.  

Tulinger komisi dočasně povede do konce soutěžního ročníku, pak se v souvislosti s osamostatněním 
nejvyšší soutěže očekává volba nového předsedy, což je v kompetenci výkonného výboru asociace. 

„V komisi jsem pracoval intenzivně pět let, takže je logické, že na to navážeme. Žádné zásadní změny 
nechystám,“ prohlásil Tulinger v rozhovoru s novináři. 

A změní se něco pro vás? 
Pro mě osobně je to posun o stupínek výš. Mám teď zodpovědnost za komisi, za rozhodčí, za delegáty.  

Řešil jste s Dagmar Damkovou její rezignaci? 
Ne, o tom jsme spolu nemluvili. Ale že bych byl jejím krokem zaskočený, to určitě ne. 

Jste připraven na větší tlak, který s sebou pozice předsedy přináší? 
Obavy nemám, to bych nemohl dělat rozhodčího od svých osmnácti. Je to jen profesní krok do další mojí 
práce s rozhodčími. 

Myslíte si, že jako předseda budete pokračovat i po sezoně? 
O tom bych nespekuloval, to rozhodne výkonný výbor. Na tuhle otázku neumím odpovědět. 

Cítíte, že byste mohl mít ve výkonném výboru podporu? 
Fakt nevím, nechme to na něm. 

Ve fotbalovém zákulisí se mluví o tom, že změny v komisi rozhodčích jsou jen kosmetické, že i vy jste 
člověk kontroverzního místopředsedy asociace Romana Berbra. Necháte si od něj do práce také 
mluvit, jak to podle svědectví některých rozhodčích a funkcionářů dělala Damková, jeho životní 
partnerka? 
Určitě nenechám. Tahle spojení, která hledáte, jsou vaše slova, novinářské spekulace. Nemám pocit, že by 
tam pan Berbr v této oblasti fungoval. 

Má rezignace Damkové spojitost se samostatnou ligou, která by měla začít působit od léta? 
Ligu si řeší kluby, je to jejich platforma a já bych jim do toho nechtěl vstupovat. Evropská fotbalová unie 
chce, aby komise rozhodčích byla samostatná a patřila pod asociaci. A já tohle vítám. 

Od léta budou mít kluby v komisi rozhodčích svého zástupce... 
V tom já nevidím problém, to je v pořádku. 

Nominaci na nejbližší ligové kolo jste dělal vy? 
Ne, tohle kolo jsem neobsazoval, to dělala paní Damková. Moje starost je to až od příštího týdne. 

Za tři týdny se hraje zápas o první místo mezi Spartou a Plzní. Už jste přemýšlel o tom, který 
rozhodčí by ho měl řídit? 
Ne. Hraje prvním s druhým, takže by to měl pískat rozhodčí, o kterém si budeme myslet, že to zvládne. A 
zvládne i tlaky, které jsou s tím spojené.  

Může jím být sudí ze zahraničí? 
Možné je úplně všechno. Dozvíte se to včas.                                                                                                                                    
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