
Poborský a spol. zbrojí proti Berbrovi.  

Jenže skoro polovina z nich už na FAČRu není. 

Říjnový odchod Michala Prokeše z pozice ředitele sportovně-technického oddělení 
fotbalové asociace rozvířil už tak divoké vody ve FAČRu. Proti jeho konci ve funkci 
se postavilo 25 odborníků. 

Fotbalová asociace České republiky je rozdělena na dva tábory. První tvoří Roman 
Berbr, místopředseda FAČR za Čechy a jeho podporovatelé, a druhý zase zastánci 
Michala Prokeše mezi které patří například bývalí reprezentanti Karel Poborský, 
Radek Bejbl či Jan Suchopárek. 

„Michala považujeme za tvůrce změn ve fotbalové asociaci, potažmo zakladatele 
akademií a klubových akademií, starající se o rozvoj mládežnické kopané a zlepšení 
komunikace s kluby. Potřebovali jsme mu vyjádřit určitou podporu. Zároveň i 
nesouhlas s tím, že Michal odešel,“ řekl v polovině října pro lidovky.cz Suchopárek. 

A proto se zmiňovaných 25 odborníků rozhodlo zaslat vrcholným představitelům 
FAČRu otevřený dopis, ve kterém žádali FAČR, aby pro ně zajistil odpovídající 
podmínky. 

Jenže výsledek je takový, že z 25 lidí, kteří se postavili na Prokešovu stranu, už ze 
svých funkcí na FAČR odešlo 10 lidí a další dva jsou ve výpovědi. Mezi prvními, kteří 
ukončili svou práci ve FAČR, byli kupříkladu projektový manažer Ondřej Lípa či 
trenér reprezentace U15 a metodik Antonín Barák. 

Pak se přidali další. Například Tomáš Matuška, manažer klubových akademií. „Myslel 
jsem si, že mohu fotbalu pomoci svou prací ve vysokých funkcích, ale pochopil jsem, že 
nemohu. Je to stejně o úzké skupině lidí, kteří jednají ne na základě racionálních faktů, 
ale pouze svých mocenských zájmů,“ prohlásil pro Týden.cz.  

Jestli stejný osud potká i zbývající odpůrce Romana Berbra, ukáže čas.  

Seznam nežádoucích 

Karel Poborský, patron projektu RFA FAČR – pokračuje 

Antonín Barák, trenér reprezentace U15, metodik RFA – skončil 

Jiří Vorlický, trenér reprezentace U15, metodik RFA – skončil 

Jan Suchopárek, trenér reprezentace U19 – pokračuje 

Luboš Kozel, trenér reprezentace U18 – pokračuje 



Václav Kotal, trenér reprezentace U17 – končí k 30. 6. 

Radek Bejbl, trenér reprezentace U16 – pokračuje 

Petr Kouba, hlavní trenér brankářů RFA – pokračuje 

Tomáš Maruška, manažer klubových akademií FAČR – skončil 

Tomáš Heidenreich, šéftrenér RFA Ústeckého kraje – pokračuje 

Martin Kotůlek, šéftrenér RFA Olomouckého kraje – pokračuje 

Tomáš Bernady, ředitel RFA Moravskoslezského kraje – pokračuje 

Kamil Papuga, šéftrenér RFA Moravskoslezského kraje – pokračuje 

Martin Janás, šéftrenér RFA Jihomoravského kraje – skončil 

Ladislav Matras, šéftrenér RFA Pardubického kraje – pokračuje 

Štěpán Havránek, šéftrenér RFA Plzeňského kraje – pokračuje 

Verner Lička, prezident UČFT – pokračuje 

Václav Mrázek, manažer RFA FAČR – končí k 30. 6. 

Ondřej Lípa, projektový manažer FAČR – skončil 

Günter Bittengel, vedoucí úseku reprezentací – skončil 

Aleš Majer, lektor FAČR – skončil 

Martin Daněk, lektor FAČR – skončil 

Vladan Horák, hlavní trenér RFA Jihomoravského kraje – skončil 

Marta Boučková, psycholožka RFA – pokračuje 

Milan Šimoníček, lektor FAČR – skončil 

vysvětlivky: RFA – Regionální fotbalové akademie, UČFT – Unie českých 
fotbalových trenérů, FAČR – Fotbalová asociace České republiky. 
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