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Přílohy 

Příloha č. 1: Rozhovor s redaktorem serveru Aktuálně.cz Luďkem Mádlem (rozhovor) 

 

Velkou část textů publikovaných na Aktuálně.cz ke kauze Berbr  jste psal Vy. Zajímalo 

by mě, jestli jste celou kauzu pokrýval sám a pokud ne, tak kolik lidí se na jejím 

pokrývání podílelo? 

Ano, asi se dá říct, že jsem v Aktuálně.cz celou kauzu pokrýval já. Dlužno dodat, že velký 

rozhovor s Liborem Kovaříkem přinesla sesterská redakce DVTV. 

 

Patrně vám mnohé vaše otazníky vysvětlí informace, že v době, o které se bavíme, čítala 

sportovní redakce deníku Aktuálně.cz dvě osoby, mě a editora, ve full-time zaměstnaneckém 

poměru a režimu + několik externistů, zhusta studentů s různou formou úvazku. 

 

Tím se, doufám, dostatečně vysvětluje, proč jsem na té kauze, pracoval sám. Tedy v počtu 

jedné osoby. 

 

Deník Sport vydal spoustu rozhovorů s rozhodčími a dalšími lidmi, kteří postupně 

přicházeli s tvrzeními podporujícími  to, co řekl bývalý sudí Kovařík. Vy jste to nedělali, 

z jakého důvodu? 

Strategie, kterou jsme v tom směru zaujali, souvisí s odpovědí na předchozí otázku. Jednak tu 

kauzu rozjela redakce Sportu, takže z toho důvodu měla krapet náskok, jednak využila toho, 

že fotbalový tým deníku Sport čítá odhadem 10 redaktorů + několik „krajánků“ o fotbale 

pravidelně píšících. A proto měli kapacity oslovit celou řadu osob, které o praktikách pana 

Berbra rozprávěly.  

 

Já, v počtu jedné osoby, jsem tolik svědků neobvolával, ale pokoušel jsem se spíše zasadit 

celou aféru analyticky do souvislostí. Jednak se staršími příběhy o panu Berbrovi. A zejména 

se situací, která s vypuknutím aféry přinejmenším časově souvisela. A to byla probíhající 

jednání o obsahu chystané smlouvy mezi Fotbalovou asociací ČR a Ligovou fotbalovou 

asociací. Tato smlouva měla upravovat přerozdělení kompetencí, peněz a moci v českém 

fotbale. A logicky s sebou přinášela vnitřní animozity a pnutí, se kterými - po mém soudu - 



aféra souvisela. Od toho se pak odvíjely další analýzy o možných změnách ve výkonném 

výboru FAČR nebo o odvolání paní Damkové z pozice předsedkyně komise rozhodčích. 

 

Těmto dopadům a možným souvislostem aféry jsem dával přednost před hromaděním dalších 

a dalších svědectví o panu Berbrovi, jež přinášel Sport - a jejich obsah se obvykle víceméně 

opakoval. 

 

První rozhovor s předsedou FAČR Miroslavem Peltou jste vydali až 10. září. Zdůvodnil 

Pelta, proč s vámi dříve nekomunikoval, když například na rozhovor do Českého 

rozhlasu šel? 

Co se týče komunikace s pány Peltou a Berbrem... Už si to opravdu nevybavuji přesně, ale 

obecně lze říct, že pan Pelta komunikoval v té době „nárazově“, tedy tak, že několik dní 

vůbec a pak chvíli ano, podle toho, jak se to zrovna „politicky“ hodilo jemu, nebo jak mu to 

umožňoval jeho program. 

 

V období, které jsem pro potřeby své práce sledovala, tedy od 24. srpna do 24. října, se 

Roman Berbr na Aktuálně.cz vyjádřil jednou v rámci oficiálního prohlášení a jednou ve 

zprávě z ČTK, která monitorovala deník Právo. Snažil jste se ho sám kontaktovat kvůli 

vyjádření a pokud ano, proč Vám ho neposkytl? 

Pan Berbr prakticky veškerou komunikaci se mnou, včetně žádostí o rozhovory, dlouhodobě 

odmítá. Jediný velký rozhovor mi poskytl před čtyřmi lety, je publikován v knize Kmotr 

Fotbal. 

 

Zdroj: Rozhovor autorky s respondentem pomocí e-mailu. Datum rozhovoru: 16. května 

2017. Datum citace: 17. května 2017 

 



 

Příloha č. 2: Ukázka užití hashtagu #Berbrven v deníku Sport (obrázek) 

 

Zdroj: Deník Sport ze dne 2. září, ročník LXIII, číslo 205 

Sport. 1953-, LXIII(205). 

 



Příloha č. 3: Ukázka užití hashtagu #Damkováven v deníku Sport (obrázek) 

 

Zdroj: Deník Sport ze dne 7. září 2015, ročník LXIII, číslo 209 

Sport. 1953-, LXIII(205). 

 


