
Rozmohl se nám tu takový nešvar. Hráči a trenéři neví, co s fotbalem. Rok 2018.  

Loni se tu často objevovala slovní fráze „tak určitě“. Letos se zdá, že naší fotbalové lize vévodí slova „nevíme, 
co s tím“. Stačí se jen vrátit k tréninku, k práci, za kterou jsou placeni a třeba jen omezit mimofotbalové 
aktivity. Slavia, Sparta a Plzeň v různých problémech. Inspirace pro budoucnost a vzor pro mládež? Proč jsou 
pak tribuny prázdné? 

V médiích se často hovoří o trenéru, který nemá mužstvu co dát. Za vše může trenér. Vyvracet to může aktuálně 
fotbalová Sparta. Zde to určitě není o trenéru, ale o složení mužstva a přístupu jednotlivce na hřišti a mimo něj. 
Pokud se k tomu přidá i vedení klubu, které očividně tápe a snaží se pouze marketingově, tak je problém jasný. 
Trenér se vyhodí jednoduše a vina je určena, ale jaké následky nese vedení klubu, které dopustilo tolik příchodů, a 
které nevidí, že někteří hráči již na to prostě nemají a neodvádí svou práci kvalitně. Zaslouží si takový plat nebo po 
fanoušcích chtít 250 CZK za vstupenku? Kapitánem je mladý kluk, co večery tráví v kasinu. Na levého obránce je v 
průběhu zápasu stavěn hráč, který dlouhou dobu nehrál ani v zahraničí, nicméně se do Sparty dostane (nejspíše za 
zásluhy), aniž by předvedl výkon. Hráč a zaměstnanec si prostě dovolí ve firmě nebo klubu to, co mu povolí 
nadřízený. Problém je ve vedení klubu, ne v trenérovi. 

Vedení Slavie také neví, co dělá jejich pravá ruka a nechá vést klub člověkem, který fotbalu nerozumí a jen žije na 
zmenšující se vlně čínských investic. Přestože do médií předá informaci o tom, že je vše v pořádku, tak si v 
následujících dnech raději jede informaci ověřit – s veleváženou delegací pana Nejedlého a Mynáře. Vstup čínské 
vlády do skupiny CEFC může nastínit fatální následky smělého plánu Slavie. Skupina CEFC musela zastavit veškerý 
svůj majetek v ČR u skupiny J&T (minoritní vlastník fotbalové Sparty). Pravděpodobným scénářem je prodej 
některých podílů a získání hotovosti na splátky úvěrů, které skupina má po celém světě, především v USA. 
Podrobnosti vyšetřování zatím nejsou známy, nicméně se nedávno udál podobný kolotoč u skupiny Dalian Wanda 
Group, která vlastnila minoritní podíl v klubu Atletico Madrid. Do skupiny Wanda vstoupila po určitých problém 
čínská vláda a donutila společnost, aby omezila tyto fotbalové aktivity a podíl prodala. Přeci jen jsou důležitější 
aktivity a finanční kondice a sportovní stránka jde stranou. Obdobné problémy s čínskou investicí se točí i okolo AC 
Milán. Rodina Berlusconi prostřednictvím své společnosti Fininvest Group prodala klub do rukou čínského kapitálu 
Rossoneri Sport Investment Lux. Čas ukáže, jak to „Luftjarda“ myslel vážně a klub nedopadne stejně jako ČSA za dob 
jeho ředitelování. 

V Plzni je to jiná kapitola. Klub je finančně zdravý, i když se mu na hřišti někdy moc nedaří. Zde je problém výchova a 
morální hazard, který vedení klubu toleruje a nedává tak příklad generacím a mladým, kteří tak ve svých hráčích vidí 
vzor. Ondřej Vaněk a Milan Kopic půjčují na prodej drog, kupují hráče, který bourá v opilosti (Aleš Čermák), tolerují 
marihuanu v mládežnickém družstvu nebo mají v reklamě na klub hráče (David Limberský), který utíká policii a jeho 
IQ bylo poměřeno nedávno v televizi, kdy se snažil pilotovat dron a jeho mluva a smích? Hovoří za své, včetně reakcí 
po nehodě a útěku. Každý je strůjcem svého života a jejich partnerky, manželky, rodiny žijí kvalitním životem a ne 
studem.Jak vysvětlit nadějným fotbalistům, rodičům dětí, že mají takovému fotbalu a hráči fandit? Jak mít za vzor 
fotbalistu a ještě se dívat na to, jak FAČR pošle hříšníka za trest trénovat mládež. To není za trest pro hráče, ale 
pro ty mladé, kteří musí za trest trénovat s takovým moralistou. 
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