Neschválili změnu stanov. A Berbr chce zrušit
dvoukomorový systém úplně.
Naštvalo ho, jak se moravští delegáti valné hromady fotbalové asociace postavili k návrhu na
změnu stanov. A především proto bude znovuzvolený místopředseda Roman Berbr za
pomoci síly z mezinárodních organizací FIFA a UEFA podporovat úplné zrušení
dvoukomorového systému.
Moravská komora na úterní mimořádné valné hromadě v Nymburku, během níž byl za
předsedu asociace zvolen Martin Malík, návrh na změnu stanov zablokovala.
Šlo v něm o to, aby byl vždycky zvolen předseda. Jinak rozhodování v dalších zásadních
otázkách by Moravě zůstalo.
„Byla jedinečná šance udělat krok k tomu, aby byl předseda vždycky zvolen,“ řekl Berbr. „A
co jsem dnes viděl, budu podporovat zrušení obou komor.“
Rozdělení voleb na české a moravské delegáty se nelíbí vedení světového i evropského
fotbalu.
Jejich zástupci Vassallo a Surkis v ostrém projevu hrozili českému fotbalu izolací a řekli, že
do Prahy pošlou normalizační komisi, která „neposlušné“ Moravany postaví do latě.
„Rozhodnutí moravské komory mě zklamalo. A jestli někoho uráží slovník pana Surkise, to
se musíte zeptat někoho jiného. Mě neuráží,“ prohlásil Berbr.
Sám si moc dobře uvědomuje, že zrušení dvoukomorového systému nejen při volbě předsedy
nelze bez zásahu FIFA a UEFA dosáhnout.
„Stoprocentně ne,“ reagoval. „Ale hlavní je, že Čechy a Morava musí spolu začít
komunikovat. Já to dělám, že povolám předsedy krajů a oni to pošlou dál na okresy.
Moravský místopředseda Zdeněk Zlámal to dělá tak, že pozve osmdesát lidí a myslí si, že se
dohodnou.“
Berbr byl opět zvolen místopředsedou za českou komoru, v níž už léta ovládá většinu.
Delegáti ho poslouchají na slovo, hlasují, jak on řekne.
Zároveň to podle jeho slov byla poslední valná hromada, na níž kandidoval na některou z
vrcholných pozic. Čeho chce v následujících a jeho posledních čtyřech letech ve výkonném
výboru dosáhnout?
„Nevím, nedávám si cíle na čtyři roky, pracuju ze dne na den.“
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Berbr se může dál všem vysmívat.
Český fotbale, děkujeme!

Zatímco volba šéfa českého fotbalu skončila na řádné valné hromadě v červnu patem,
úterní mimořádný sjezd v Nymburce zažil absolutní vítězství Romana Berbra.
Někdejší rozhodčí s velice kontroverzní pověstí, který pracoval pro Státní bezpečnost, se
nejprve radoval, když byla jeho pravá ruka Martin Malík zvolena novým předsedou
Fotbalové asociace (FAČR) už v prvním kole.
Ještě suverénnějším způsobem byl ovšem sám Berbr následně zvolen místopředsedou za
českou komoru.
Jedna věc však zůstává záhadou. Ve dvoukomorovém volebním systému bránila Berbrově
absolutní moci moravská část.
Právě ta na červnové valné hromadě zablokovala volby ve všech třech kolech, když dala
většinu hlasů vždy Malíkovu tehdejšímu protikandidátovi Petru Fouskovi.
Moravská komora navíc i v úterý odbojně odmítla návrhy na změnu volebního systému,
která by ji v případném čtvrtém kole vyšachovala ze hry.
Proto zůstává otázkou, proč dali překvapivě právě její delegáti dobrovolně v prvním kole
Berbrovu koni Malíkovi 55 ze svých 74 hlasů, což mu bezpečně stačilo ke zvolení.
Je možné, že zástupci Moravy dostali strach. Nejprve jim vyhrožoval místopředseda
Evropské fotbalové unie UEFA Grigorij Surkis, že když si český fotbal nezvolí svého šéfa
ani napodruhé, převezmou nad nimi dohled sami společně se zástupci Mezinárodní fotbalové
federace FIFA.
Moravský odboj pak výrazně nahlodal i bývalý šéf Miroslav Pelta, který byl v květnu v
souvislosti s dotační aférou zadržen a následně rezignoval.
Pelta, který se kdysi dostal do čela FAČR právě díky moravské komoře, vystoupil na
Berbrovo přání těsně před volbami a velmi důrazně směrem k moravským delegátům
promlouval, jak je důležité zvolit jeho následovníkem právě Malíka.
Berbr se tak mohl opájet svým absolutním vítězstvím a převzetím moci nad českým
fotbalem.
Dokonce v dobrém rozmaru slíbil, že za čtyři roky už on sám znovu kandidovat nebude. Do
té doby se bude všem kritikům vysmívat. Český fotbale, gratulujeme!
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