Berbrova čistka.
Český fotbal ztratil tři muže. Dva odejít museli a jeden už toho měl dost. Proč ?
I když se národní právě chystá na svůj sobotní restart pod novým koučem,nastupující se staví na zadní. Proti
vrchnosti. Důrazně a demonstrativně. Tenhle problém může způsobit fotbalová tsunami.
Trenéři juniorských výběrů podepisují petici,aby Michal Prokeš,jenž se přes nově vzniklé regionální akademie
pokoušel v posledních třech letech reformovat mládežnický fotbal,zůstal ve funkci.Jenže Prokeš končí. "Nedokázali
jsme se domluvit na dalším fungování,"glosoval.Nebyla mu prodloužena smlouva,což se spřátelenému táboru
příčí.Hlavně na Prokešovi záleželo, jak bude vývoj talentovaných fotbalistů v regionech fungovat dál.
Zřejmě se rozloučí legendární Karel Poborský,Prokešův přítel,který akademie zaštiťuje nejen svým jménem.To samé
zvažují další osobnosti,Kouba,Bejbl,Suchopárek nebo Barák.Smlouvu k poslednímu prosinci rozváže generální
sekretář Rudolf Řepka, zastánce akademií a jediný skutečně vážený Čech v nejvyšších strukturách světového fotbalu.
"Nešlo to dál," vzkázal Řepka a vy si snadno domyslíte,že patří do Prokešovy reformátorské party a zároveň se mu
hrubě nelíbí chování všehoschopného místopředsedy Romana Berbra,jenž za čistkou stojí.
Aby toho nebylo málo,vyhazov z komise rozhodčích dostal Roman Hrubeš,který byl pro veřejnost symbolem
videa.Rozhodčí Hrubeš šéfoval revolučnímu projektu a školil kolegy,aby se technická pomůcka z přenosového vozu
využívala co nejrychleji a hlavně správně.Hrubeš se přestal zamlouvat komisi rozhodčích,jejíž předseda Jozef
Chovanec řekl:"Cítil jsem,že ke mně nemá takový respekt,jaký by měl mít.Zklamal mě."
Fotbalová vláda v podobě výkonného výboru,která včera zasedala na Strahově,se ocitla v prekérní situaci. Za
kontroverzních okolností odepsala tři muže, kteří měli vize.Anebo začali být nepohodlní faktickému vládci Berbrovi?
Bé je správně. I kdyby Jozef Chovanec stokrát zopakoval,že Berbr neměl s odvoláním videorozhodčího Hrubeše nic
společného,realita je jiná.Na Strahově vládne právě Berbr.Rukou diktátora,byť svazový předseda Martin Malík pravil:
"Asociaci řídí v zásadních věcech výkonný výbor.Není show jednoho muže,jak se nezúčastněný člověk může
domnívat." Jenže jakmile se Berbrovi znelíbíte,ať už odlišnými názory nebo zvyšujícím se vlivem,máte jistotu,že si
na vás posvítí. Můžete být rozhodčí,funkcionář,fotbalista.novinář,legenda,kdokoli.
Existují dva přístupy k fotbalu: ten Berbrův,který pod sebe zahrnuje veškerou moc, a ten druhý.
"Můj pohled na svět je diametrálně odlišný od toho,jak to vidí pan Berbr,"řekl dnes již bývalý šéf sportovního úseku
Michal Prokeš. Jemu ublížilo,že se našly nesrovnalosti na služební kreditní kartě. Lépe řečeno: příliš plateb,málo
dokladovaných účtenek.Otázka je,jestli to nemohl být zástupný problém,který se Berbrovi hodil,aby spustil
čistku.Přesně o takové verzi by mohli mluvit Hrubeš,Řepka a mnozí další.
Berbr,bývalý spolupracovník StB s přezdívkou Náčelník je příliš silný a zatím stále neprůstřelný protivník. V
neochvějné pozici už ho dlouho drží okresy a kraje,které pro něj zvedají ruku na volebních valných hromadách.Zhusta
je zastupují současní i bývalí rozhodčí,kteří Berbrovi (ne)zištně pomáhají.
Když se včera odpoledne sešlo v Brně dvacet trenérů z mládežnických akademií,aby se domluvilo,jak dál,padaly různé
návrhy.Od důrazného a okamžitého sbohem až po smířlivější pokračování.Zvítězil názor: "Nenecháme naši práci
padnout,aby to neublížilo dětem,o které se staráme.Ale dokdy budou mít lidé "s jiným názorem" žaludek?
Toť otázka,které by se český fotbal měl obávat.
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