
Utkání: XXXL Kostky HB vs DC Buldoci Knyk 26.1.2018, 18:00h. 

Věc: Rozepře mezi kapitány P.P. a M.P. 

 

Vyjádření kapitánů: 

Petr Prokeš (XXXL Kostky Havlíčkův Brod) 

„Mé stanovisko a vyjádření k průběhu zápasu, který se odehrál na Kostkách 26.1.2018 od 18 hod s 

Buldoci Knyk. Celý zápas vše probíhalo v pořádku a dle regulí pravidel. Za stavu 9:9 se šla hrát týmová 

hra. Špatně jsem týmovou hru napsal do zápisu, a proto jsem kapitánovi soupeřova týmu ohlásil, že si 

dáme chvilku pauzu, abych to mohl přepsat. Kapitán mi to odsouhlasil. Když jsem zápis přepsal, tak se 

šla týmová hra odehrát. Po výhře domácího týmu XXXL Kostky se kapitán druhého týmu začal odvolávat 

na to, že prohráli kvůli tomu, že jsem přepisoval zápis atd. Poté mě počastoval notnou dávkou nadávek 

a jmen, která tady nebudu vyslovovat. Odmítl mi podepsat zápis a venku pak došlo mezi mnou a 

Michalem (Polákem) k rozepři. Za jeho výstup se přišli omluvit ostatní hráči s tím, že se za jeho chování 

stydí, a že to není poprvé.“ 

Michal Polák (DC Buldoci Knyk) 

„Před rozhodující hrou v prodloužení jsme čekali 10 minut, než nám nahlásí dvojice do zápisu, po 
dalších 10 minutách svůj rozpis zmačkali a přepisovali. Když byly nahlášeny dvojice od soupeře, tak mi 
bylo řečeno během rozhodující hry, že jsem do svého zápisu špatně uvedl hráče.  Po odehrání jsem se 
rozhodl, že nepodepíšu zápis, odešli jsme do auta. Potom za námi přišel kapitán Petr Prokeš, že chce 
podepsat zápis, já řekl, že nepodepíšeme. Bouchnul nám do dveří, vystoupil jsem z auta, došlo k slovní 
výměně názorů. Následně mě napadnul. Než jsme odjeli, přišel za námi předseda týmu Zdeněk Haško, 
se kterým jsme o tom hovořili, a on se nám omlouval. Myslím si, že takto by se kapitán týmu chovat 
neměl. Rád bych upozornil, že takové chování ze strany soupeře rozhodně není v duch Fair Play a slyšel 
tvé vyjádření.“ 

 

Vyjádření ostatních hráčů: 

Zdeněk Haško (předseda klubu XXXL Kostky Havlíčkův Brod) 

„O incidentu jsem nevěděl, ale prý se chytli kvůli zápisu a porvali se po zápase. Bavil jsem se o tom 

s Jirkou Vágnerem v autě. Víc si nepamatuji.“ 

Vágner Jiří (vedoucí družstva DC Buldoci Knyk) 

„Co mělo být prodloužení, tak soupeř 10 minut vymýšlel sestavu pro závěrečnou čtyřhru. Když už to 

měli napsané, tak to kapitán zmačkal a zase asi 15 minut jsme čekali, než přepíšou zápis. Tahle situace 

nás už docela vytočila. Prodloužení se odehrálo a prohráli jsme ho. Nechápali jsme, proč tak dlouho 

zdržovali a vymýšleli dvojice, a proč přepisovali zápis. Po skončení utkání za námi vyběhl Petr Prokeš, 

hned byl do půl těla a napadl Michala, tak jsem ho cca 10 minut držel za ruce, ať se uklidní. Poté za 

námi přišel Zdenda Haško do auta a omlouval se za jeho chování.“ 

 

 

 



Závěr: 

Evidentně bylo porušeno pravidlo hry Fair-play a to z obou stran. Domácí kapitán udělal chybu, když 

nahlásil dvojice (což v 99% určitě netrvá 10 minut) a poté je chtěl změnit, ale domluvil se s hostujícím 

kapitánem a opravili zápis (oprava zápisu trvala z nepochopitelných důvodů 10-15 min., což se mohlo 

vyřešit dopsáním zápisu po utkání a nemusel se zdržovat zápas). Prodloužení poté řádně odehráli a 

zvítězil domácí tým. Proto je výsledek utkání platný a konečný. Po utkání však Michal Polák nejspíše 

sváděl prohru na zdržování a přepisování zápisu nevhodnými pokřiky na Petra Prokeše, možná 

oprávněně, avšak proti pravidlu Fair-play. Petr situaci neustál a následně napadl Michala.  

Vzhledem k tomu, že liga nemá disciplinární řád a řídí se pouze pravidly, tak není určeno, jak někoho 

potrestat. I přesto si dovoluji dát trest níže jmenovaným. 

XXXL Kostky Havlíčkův Brod: 

Petr Prokeš (kapitán družstva): Zákaz činnosti kapitána do konce sezony 2017/2018 v ligové i pohárové 

soutěži nepodmínečně – účinnost od 8.2.2018.  

Odůvodnění: Změna dvojic po nahlášení hráčů soupeři. Nepřiměřené zdržování hry. Napadení 

protihráče – sice po skončení ligového utkání mimo hrací místo, avšak bezprostředně po něm se nechal 

vyprovokovat protihráčem. 

Haško Zdeněk (předseda klubu): Zákaz činnosti funkce předsedy a kapitána do konce sezony 2017/2018 

v ligové i pohárové soutěži podmínečně na 3 měsíce – účinnost od 8.2.2018.   

Odůvodnění: Předseda klubu nese zodpovědnost za činnost kapitána, dle pravidel. Zároveň byl 

přítomen a měl předejít porušování pravidel a případnému napadení protihráče. Nižší trest za 

následnou omluvu hostujícímu týmu. 

DC Buldoci Knyk: 

Michal Polák (předseda klubu a kapitán): Zákaz činnosti kapitána do konce sezony 2017/2018 v ligové 

i pohárové soutěži nepodmínečně – účinnost od 8.2.2018.   

Odůvodnění: Předseda klubu a zároveň kapitán souhlasil se změnou dvojic v prodloužení. Nechal řádně 

odehrát prodloužení a poté nesouhlasil s výsledkem. Na zápise hostů je uvedeno, že prodloužení vyhrál 

hostující tým 2:0, ale ve skutečnosti zvítězil domácí tým. Slovně urážel domácího kapitána.  

 

Proti trestům se lze odvolat, ale věřím, že všichni tento trest přijmou a vezmou si z toho trochu poučení. 

Disciplinární řád nebyl potřeba 10 let, protože hrajeme pro zábavu. Bohužel tento incident nás nutí 

přidávat další pravidla a omezení do naší hry. Hrajme prosím fair play a neurážejme se, ať tady 

nemusíme řešit možná i bezvýznamné situace a osobní spory. Ať to lítá... 

 

Sekretář Ondřej Bareš  


