Trest za výroky o šéfovi Slavie: Limberský
zaplatí pokutu 20 tisíc.
Plzeňský fotbalista David Limberský za nevhodné vyjadřování na sociálních sítích zaplatí pokutu dvacet
tisíc korun. Na svém instagramovém účtu loni v prosinci zesměšňoval slávistického šéfa Jaroslava Tvrdíka.
Trest vynesla disciplinární komise.
Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) řešila vůbec poprvé případ hráče, který nebyl na
hřišti a jeho mužstvo nebylo aktérem utkání.
A nakonec usoudila, že se někdejší reprezentant dopustil nesportovní chování a naplnil skutkovou
podstatu paragrafu 44 disciplinárního řádu, což je pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování.
„Účastník nejvyšší soutěže by se měl chovat profesionálně a k tomu patří i úroveň vystupování na sociálních
sítích. V případě hráče Limberského došlo k urážlivému výroku na adresu představitele jiného klubu v
souvislosti s prvoligovým utkáním,“ vysvětlil předseda disciplinárky Richard Baček, proč komise případ
vůbec řešila.
Bylo pondělí 17. prosince večer, v Jablonci se dohrávala podzimní část ligy, kde v 19. kole hostovala Slavia,
jediný plzeňský soupeř v boji o titul.Když v 50. minutě sudí Berka po zhlédnutí videa neuznal branku
jabloneckého Chramosty na 1:1 kvůli předchozímu faulu na brankáře Koláře, Limberského to naštvalo.
Zvlášť když zanedlouho hosté vstřelili druhý gól, zvítězili 2:0 a udrželi si před Plzní čtyřbodový náskok.
„Tvrdík je největší mág… Zrušil regulérní gól. Gratuluju, mistr Twitter. Jen rozhazuj dál čínský money.
Zdravíme váš věrný tým ČSA,“ napsal plzeňský obránce.Později se za své výroky omluvil, jenže to už s ním
disciplinárka na vlastní popud zahájila řízení. Nemůže dělat, že nic neslyší, nevidí.
„Dlouho jsme to zvažovali a nakonec se shodli, že o disciplinární přečin šlo. Vzhledem k tomu, že hráč
svého chování vzápětí litoval, příspěvek sám odstranil a dotčený představitel jiného klubu podle svých slov
necítí závažnou újmu, došli jsme k závěru, že hráči uložíme peněžitý trest na dolní hranici možné sazby,“
podotkl Baček.
Paragraf 44 disciplinárního řádu umožňuje mnohem tvrdší trest, Limberský si mohl vyslechnout zákaz
činnosti na jeden až čtyři týdny či pokutu až do výše 50 tisíc korun.
Komise Limberského i Tvrdíka vyzvala, aby se k případu vyjádřili. Předseda představenstva slávistického
klubu reagoval tím, že Limberského omluvou je všechno vyřešené. „Největší satisfakcí by byla výhra Slavie
v Plzni. Nic dalšího nežádám.“
Limberský byl za podobné chování potrestán na jaře 2016, když v zápase na Spartě ukázal tribunám
vulgární gesto. Platil pokutu 50 tisíc korun a jako fotbalově prospěšnou činnost vedl tři tréninky mládeže
mimo svůj klub.
V prosinci fotbal řešil podobný případ. Teplický záložník Tomáš Kučera se v rapovém klipu vulgárně
vyjadřoval o pražské Spartě, místopředsedovi asociace Romanu Berbrovi a jabloneckém majiteli Miroslavu
Peltovi.
Kauzu řešila etická komise asociace, podle ní Kučera „zvlášť hrubě znevážil jméno účastníka soutěže a
člena orgánu FAČR a poškodil tím vážným způsobem jméno fotbalu“. Dostal pokutu 60 tisíc korun.
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