
Vážení představitelé klubů, delegáti valné hromady, příznivci fotbalu,

dovolte mi, abych se vám jen krátce představil a popsal důvody své kandidatury na předsedu OFS 
Frýdek- Místek, stejně jako svůj program. Velice rád bych se s Vámi pochopitelně sešel osobně, ale 
bohužel nám to už delší dobu epidemiologická situace nedovoluje.

Krátce k     mé osobě: 

Je mi 41 let a žiji ve Frýdlantu nad Ostravicí, kde jsem fotbal jednak aktivně hrával, jednak zde 
působil jako funkcionář. Od roku 2013 jsem se věnoval zejména mládeži (zajišťování kempů, 
soustředění, turnajů atd.), v roce 2015 jsem pak byl zvolen předsedou v tomto divizním klubu, což pro 
mě znamenalo i otevření dveří do „velkého fotbalu“. Během tohoto období, kdy jsem funkci předsedy 
vykonával a účastnil se tak nejen zasedáních VH FAČR, tak i mnoha dalších jednání na úrovni OFS či 
KFS, jsem nasbíral spoustu zajímavých zkušeností, a také poznal řadu lidí, ať už z jednoho či druhého 
názorového břehu. Měl jsem zkrátka možnost zblízka poznat, jak FAČR, KFS a OFS vůbec  fungují, a 
po rychlém zorientování se v problematice jsem se stal součástí  „Zoufalců ze severní Moravy“ a 
„Asiatů“, jak nás pohrdavě tituloval pan Roman Berbr. V roce 2018 jsem pak z funkce předsedy klubu 
odstoupil. Ptáte se možná proč? Těch důvodů bylo pochopitelně víc, ale tím hlavním bylo schválení 
úpravy Stanov FAČR, a to v  bodu „Volba předsedy FAČR“, kdy Morava v podstatě za podpory 
předsedů svých vlastních krajských a okresních svazů prohrála to poslední, co jí ještě zbylo -  
Komorový systém. České komoře kromě volby předsedy navíc přibyl jeden další člen VV FAČR. Pro 
1. BFK Frýdlant n. O. však pracuji dodnes, a to v oblasti legislativních věcí a sportovního práva, a 
také jako vedoucí   A-týmu mužů.

Pár slov k mé kandidatuře: 

Co mě k ní vůbec vedlo?

Kromě osobních zkušeností popsaných výše, jsem poté, co se na podzim rozjel kolotoč zatýkání a  
dalších nám všem známých věcí (např. kauza Dezinfekce), kdy se konečně znovu naskytla šance 
fotbal změnit, vrátit mu důvěru a lidé jak ve fotbale, tak široká veřejnost začali vnímat ať už iniciativu  
ČISTÝ FOTBAL nebo FEVOLUCE, byl osloven několika kluby, zda bych do voleb na OFS nešel. 
Přiznám se, že jsem se nemusel rozmýšlet dlouho a s kandidaturou obratem souhlasil, neboť od 
samého začátku mého působení ve vedení klubu jsem měl možnost veřejně vystupovat proti Romanu 
Berbrovi a jeho systému, a dělám to ostatně dodnes. Výzva kandidovat mě tak potěšila a zároveň i  
velmi nabudila pokračovat v nastaveném uvažování, kam by měl nejen okresní, ale i celý moravský a 
český fotbal směřovat.

S čím do voleb jdu?

Důležité je si podle mě uvědomit, že pokud chceme fotbal opravdu změnit, je na to právě teď ta 
nejvhodnější doba, která již hodně dlouho (možná nikdy) nemusí přijít. Slyšel jsem sice názory, že se 
musí začít shora, ale to není pravda. Změny musí začít právě od okresů. Protože už po okresních  
volbách napříč republikou se ukáže, jak to s fotbalem u nás vlastně je. Do teď řídili fotbal rozhodčí, a 
nejen na hřišti, ale v celém hnutí. Nejinak tomu je tomu právě i v okrese Frýdek – Místek. Jdu proto 
do voleb zejména s tím, abych i s Vaší pomocí tento stav změnil a v prvé řadě se chci zasadit o to, aby 
se Vám klubům konečně přestalo lhát. Uvedu pár příkladů.

Nevím, kdo z vás, a jak často čte zrovna zápisy z jednání VV OFS, ale umím si představit, že se vám 
kolikrát nedaří se ve spoustě věcí vůbec orientovat. Např. v zápise z jednání VV OFS 



. 25/2020, konaného loni v září jste se mohli dočíst, že: „Stěžejním bodem jednání byla úprava stanov  
– doplnění VV FAČR o ženu ve smyslu dispozic UEFA. Neschváleno v Moravské komoře, kdy se 38  
klubů MS fotbalové ligy a divize hlasování zdrželo.“

Je pravdou, že se drtivá většina delegátů za kluby MSFL a moravských divizí skutečně hlasování  
zdržela, ale těžko jich mohlo být 38, když celkově na VH FAČR jelo pouze 13 delegátů z MSFL a 14 
z divizí (tj. celkem 27). Nepodpořit tento z mého pohledu naprosto nesmyslný návrh na další úpravu 
Stanov FAČR, který měl opět ještě výrazněji posílit postavení a vliv Berbra a jeho skupiny, se tak 
v Moravské komoře rozhodla i spousta okresních a krajských svazů a také některé profesionální kluby 
(celkem návrh nepodpořilo dokonce 41 delegátů, nikoliv 38). 

Jelikož předseda našeho okresního VV (stejně jako předsedové dalších OFS celého našeho kraje) 
pochopitelně hlasoval dle přání pana Berbra pro tuto úpravu Stanov FAČR, není patrně náhodou, že je 
pak v zápise z jednání našeho okresního VV neschválení úpravy Stanov FAČR prezentováno div ne 
jako konec světa. Ale bylo tomu právě naopak! Kluby MSFL, moravských divizí, některé okresy,  
kraje i profesionální kluby zkrátka a dobře pochopily, že Romanu Berbrovi šlo o získání absolutní 
moci, kdy by se počet členů VV FAČR opět jen znovu navýšil o dalšího člena, jehož volbu by měl pod 
přímou kontrolou. Nemusím asi připomínat, že předseda našeho OFS hlasoval pro klíčovou změnu 
Stanov FAČR také v roce 2018…

Tentýž zápis z VV OFS pak obsahuje také toto sdělení: „Bylo jednáno o rozpočtu na použití členských  
příspěvků 2021, svaz stejně jako letos bude hradit náklady klubů na rozhodčí a delegáty svazu.  
Upozorňuje však, že zde letos došlo k enormnímu nárůstu.

Nevím, jestli toto je více k smíchu, nebo spíš k pláči, ale neumím si představit, kde a co ti rozhodčí 
pískali, když se enormně měly zvednout náklady na ně, ovšem celé jaro 2020 a polovinu podzimu se 
nehrálo. A nehraje se ani dodneška. Vyčleněné prostředky na náklady za rozhodčí pro rok 2020 tak  
měly stále ležet v rezervě na FAČR (odhadem jde o cca 80 mil. Kč.), neleží tam ale nic, neboť se 
utratily za Dezinfekce a patrně i další podobné záležitosti. Bohužel k těmto praktikám výrazně pomohl 
i náš okresní předseda, na což se již dál nemohu dívat!

Rozvoj OFS

V rámci svého volebního programu bych sem mohl dál uvádět bohulibé vize jako je soustředění se  
výhradně na rozvoj mládeže, transparentnost apod., domnívám se ale, že toto je naprostá samozřejmost 
a není třeba zrovna na tomto stavět svoji kampaň, neboť toto uvede prakticky každý kandidát. Moje  
vize je tak jasná – zajistit normální fungování OFS, čelit trvalému úbytku hráčů ve všech kategoriích a 
hlavně se už nikdy nepodřizovat diktátu obdobných Berbrů, jejich osobní zájmy nikdy nebyly 
v souladu se zájmy fotbalu.
Více si ke všemu výše uvedenému doufám řekneme i na samotné volební valné hromadě našeho OFS 
ve čtvrtek 25. 3. 2021.

Martin Pecha 
kandidát na předsedu OFS Frýdek-Místek
                                                                                                                                 


