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     V Nymburce dne 24.10.2022 
 
 
Věc: Zahájení disciplinárního řízení dle §89/2a DŘ FAČR 

 
Nepovím Luboš, ID94071895, Budiměřice-Šlotava, utkání 2022218A3B1205 
Kasal Marek, ID04070522, Čechie Chrást, utkání 2022218A3A1203 
Kukla Petr, ID78031784, Sokol Kovanice, utkání 2022218A2A1207 
Šíma Karel, ID99090763, SK Bříství, utkání 2022218A2A1205 
Plch Marek, ID04010964, Rožďalovice/Dymokury, utkání 2022218C1A1205 
Lokes Tomáš, ID83031176, Opočnice/Běrunice, utkání 2022218A2B1201 
Havránek Matěj, ID00071061, Trnavan Rožďalovice, utkání 2022218A1A1205 
Bubla Vojtěch, ID00030222, Trnavan Rožďalovice, utkání 2022218A1A1205 
Havránek Dominik, ID02030611, Bohemia Poděbrady, utkání 2022218A1A1203 
 
 
Věc: Zahájení disciplinárního řízení dle §89/2b DŘ FAČR 

 
Sokol Kostomlaty, ID2080171, utkání 2022218A1A1205 
„60' zásah hlavního pořadatele na pokyn AR1 v přerušené hře - vykázání cca 15 fanoušků z 
hlediště nacházejícího se cca 2 metry vedle pomezní čáry v blízkosti technické zóny domácího 
družstva z důvodu urážek AR1 : "Mladej běhej pořádně kurva, vždyť si to nemohl vidět tyvole" a 
urážek na H10 : "Včera jsem ti píchal starou ty vole". Chování pořadatelské služby - po 
skončení utkání při odchodu z HP jsme zaregistrovali potyčku mezi členem pořadatelské služby 
s hostujícím hráčem - vzájemné strkání. Incident jsme zaregistrovali až při konfliktní situaci, 
proto nemůžeme popsat záminku konfliktu.“ 
 
Křivský Ladislav, AR1 v utkání 2022218A3A1203, Čechie Chrást – TJ Kamenné zboží 
„AR1 Křivský Ladislav, vběhl po odpískání do prostoru hřiště, ke svému synovy Křivský Jakub 
ID 06040673,který byl údajně zraněn, když upadl na zem nezaviněně v souboji o míč a špatně 
došlápl. Neodpískal jsem nedovolený zákrok, neboť jsem nabyl dojmu ,že šlo o běžný souboj o 
míč, když jsem viděl, že hráč není evidentně zraněn a nechal jsem pokračovat ve hře a odpískal 
jsem až následující nedovolený zákrok.AR1 se ke mě rozběhl a častoval mě slovy ty hovado, 
načež jsem mu říkal aby pustil hrací plochu, což poté na zákrok ostatním pořadatelů učinil a 
během odchodu říkal, že si na mě počká a že si za mnou zajede ve čtvrtek na svaz.“ 
 
 
 
                                                                                           Roman Myška v.r. 

                                                                               sekretář OFS 
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