
Šéfa třetiligových Živanic za kritiku vyhodili z FAČR.

Fotbalová veřejnost čekala, jak dopadne kauze šéfa třetiligových Živanic Petra 

Špačka, který poukázal na tendenční řízení fotbalových zápasů v ČFL. 

Funkcionář byl za svoji kritiku vyloučen z FAČR.

Kdo nejde s námi, jde proti nám. Petr Špaček si dovolil poukázat na viditelné ovlivňování zápasů ČFL ze 
strany rozhodčích a jak se dalo čekat, nezůstalo to bez odezvy. Za zveřejnění svého otevřeného dopisu byl 
povolán k etické komisi FAČR, která doporučila fun

Předseda Martin Malík a místopředseda Roman Berbr toto doporučení vzali za bernou minci a Petra Špačka 
z řad organizace vyloučili. Martin Malík požaduje důkazy, které prý v jeho kritickém dopise chybí. 

To zřejmě znamená, že v českém a moravském fotbale probíhá podle předsedy rozhodování všech zápasů 
podle regulí a žádné nešvary neexistují. To přece není žádná pravda a když si někdo dovolí na pochybení 
rozhodčích, ať už je jakéhokoliv druhu, upozornit, tak je černá ovce, které je

Asociace přitom ukončila celý případ nejhorším řešením ze všech možných. Petr Špaček se těší velké 
podpory fotbalové veřejnosti a teď všichni členové vidí, jak se ve FAČR zachází s lidmi odhodlanými ke 
změně.  

Všichni funkcionáři i fotbalisté by k tomuto kroku měli zaujmout jasné stanovisko a předsedu Sokola 
Živanice mohutně podpořit v boji se strahovskými mocipány.

Asociace přece na otevřený dopis měla reagovat otevřenou komunikací se všemi týmy ČFL a snažit se 
operativně řešení tohoto dlouholetého problému. Ten určitě nelze vyřešit ze dne na den, ale pořád je lepší 
jednat, než kritiky systému vylučovat.

Jak se zdá, vedení FAČR je jiného názoru a podle toho také jedná. Vrcholní představitelé českého fotbalu si 
nevidí ani na špičku nosu, protože jsou přesvědčení, že pevně sedí ve svém sedle.

Pokud se ostatní vedoucí týmů neozvou a budou stát v koutě, bude to jen další voda na mlýn vedení FAČR.
Stádo ovcí, které nijak neprotestuje, by vedení vyhovovalo nejvíce. Když se totiž ozve j
problém ho vyloučit. Ale zrušit členství všech činovníků zároveň nejde. 

Kéž by se tak našli další kritici poměrů v ČFL, kteří by se nebáli spojit proti účelové netečnosti celého 
vedení. Na chování čelních představitelů organizace, kteří n
pozice síly, je potřeba alespoň neustále upozorňovat.
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