
Zápis z mimořádné schůze Sportovně technické komise PTS k utkání TJ Radlice C a Tempo Praha A 

ze dne  13. 6. 2019 

Přítomni: Klein, Zlesák, Dušek, Vlasák, Burkert, Saic, Vyvadil 

Hosté:  Za TJ Radlice – Braun, Sládek (zástupce kapitána Radlic, kapitán Radlic Novák se omluvil) 

 Za Tempo Praha: Kynčl, Bárta (kapitán družstva) 

Důvod mimořádného zasedání STK PTS: 

Jednání STK PTS bylo svoláno za účelem dobrání se skutkové podstaty, proč nebyl sehrán zápas čtyřhry 

žen ve jmenovaném utkání soutěže 05 – 2 B třída dospělých mezi TJ Radlice C proti Tempo Praha A dne 

8. 6. 2019 . 

Vyjádření domácích (TJ Radlice): 

Utkání bylo zahájeno po vzájemné dohodě, z důvodu nedostatku dvorců, v 10,00 na jednom dvorci. 

Během doby se uvolnil dvorec, na který, po dohodě kapitánů, měla nastoupit první dvouhra dívek 

mezi Paroulkovou a Pokornou. K zápasu nedošlo z důvodů bolesti hlavy domácí hráčky a po údajné 

dohodě kapitánů byl zapsán výsledek, 1/0 pro Pokornou a skreč. Poté nastoupily druhé dívky a 

domácí tvrdí, že neříkali nic o případné skreči své dámské čtyřhry. Když se nedostavil pár Tempa na 

ženskou čtyřhry, kterou ani nenahlásil, zápas byl skrečován ve prospěch Radlic. Na otázku, která 

vyplynula z výpovědi zástupce kapitána Radlic (tvrdil, že zápis dělal on a také utkání vedl, přestože  

byl přítomen, a zápis podepsal, oficiální, zde na jednání nepřítomný, kapitán Novák), kdo tedy dělal 

zápis a vedl družstvo, bylo řečeno, že část zápisu, již jen podle písma, dělal on a část pan Novák. Na 

upozornění, že jediný, kdo může jednat za tým, je kapitán družstva, neuměl reagovat. 

Vyjádření hostů (Tempo Praha): 

Hosté ústy přítomného kapitána družstva tvrdí, že jim bylo dvakrát kapitánem Novákem sděleno, že 

ženská čtyřhra se hrát nebude a proto odjela hráčka Pokorná domů. V okamžiku, kdy se údajně od 

kapitána Radlic dozvěděli, že ženská čtyřhra se hrát má, byla ochotna se do 20 minut dostavit na 

dvorce a odehrát ji. Zároveň upozornili na skutečnost, že ač bylo k dispozici pět dvorců, tak na všech 

se hrálo utkání starších žáků (1. třída) a dvorce byly uvolňovány postupně podle toho, jak končily 

zápasy dětí, utkání nezačalo v 10,00, leč v 10,20 a na jednom dvorci (což domácí nerozporují) 

Vyjádření členů STK: 

Vyvadil  

 zeptal se, proč byl falšován zápis tím, že byl uveden výsledek utkání, které se nehrálo 

o odpověď Radlic – domnívali jsme se, že je to běžná praxe a že to nic nemění na 

výsledku utkání 

 zeptal se, proč originál zápisu, které zaslalo Tempo a originál Radlic se liší o několik vět, které 

jsou navíc v zápisu Radlic 

o odpověď Tempa – zaslali jsme na STK originál zápisu, který jsme si ofotografovali po 

jeho podpisu do mobilu, o dovětcích nic nevíme 

o odpověď Radlic – nemůžeme za to, že Tempo si ofotografovalo zápis, kde jsme ještě 

chtěli odpovědět na jejich poznámky k utkání 

o reakce STK – zápis je oficiální dokument a každý by měl mít jeho papírovou formu, 

která má být uschována 12 měsíců u obou klubů, za pořízení zápisu odpovídá domácí 

klub 



 upozornil na skutečnost, že pokud mají Radlice k dispozici pět dvorců, utkání mohla být 

zahájena u obou věkových kategorii v 9,00 – st. žáci na 3 dvorcích a dospělí na dvou 

Mgr. Zlesák  

Položil otázku, proč se tedy nezahájila obě utkání současně a proč nebylo dodrženo pořadí zápasů 

dvouher (1+2 M, 1+2 Ž, 3+4 M) dané SŘT – v zásadě nebyly odpovězeny 

 

L. Klein 

Položil otázku, která nebyla zástupcem kapitána Radlic odpovězena: Jakou logiku konání vidí v tom, 

aby hráčka Pokorná, která byla připravena hrát dvouhru, která se následně nekonala, odjela z areálu 

Radlic před skončením utkání. Navíc po „výslovném“ upozornění zástupce, že se čtyřhra hrát bude 

Ing. Saic 

Konstatoval, že jednání Radlic na první pohled vypadá účelově, i vzhledem k tomu, jak byl vytvořen 

Zápis o utkání 

Rozhodnutí STK: 

Sportovně technická komise PTS rozhodla v této věci následovně: 

1. Přikazuje sehrát nesehraný zápas ženské čtyřhry 14. 6. 2019 od 17 hodin na dvorcích Radlic 

2. Na toto utkání nominuje Ing. Vlasáka jako rozhodčího (hradí PTS) 

3. Nesrovnalosti ohledně zápisu předává STK k projednání Disciplinární komisi PTS. 

 

 

Zapsal: Vyvadil 

 

 


