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Časová osa komunikace KORP-STUDECKÝ-STK 

den datum+čas Odesílatel Příjemce Kanál Obsah komunikace 

čtvrtek 08.02.2018 P. KORP L. STUDECKÝ Zmeškaný hovor 
či prozvonění 

 
čtvrtek 08.02.2018 20:09 P. KORP L. STUDECKÝ Email bez 

doručenky 
Ahoj Lubore,v sobotu máme společný zápas KP 1,chci tě poprosit o odložení utkání 
z důvodu nemocí v našem týmu,dej mi prosím vědět jestli nám vyjdete vstříc,děkuji 
Petr Korp. 

pátek 09.02.2018 L. STUDECKÝ P.KORP SMS Ahoj, to ses ozval dost pozdě Mohu to  probrat dnes na tréninku, ale moc šancí 
tomu nedávám. Ozvu se Ti kolem 8 večer.  

pátek 09.02.2018 P. KORP L. STUDECKÝ SMS Ahoj, ozval jsem se včera, přesně podle pravidel, díky Petr 

pátek 09.02.2018 L. STUDECKÝ P.KORP SMS O.K. ale nemoc někoho z družstva není důvod k odložení utkání. Nějaké náhradníky 
snad máte, ne. Ale dám ti vědět, jak jsme se v našem družstvu domluvili 

pátek 09.02.2018 P. KORP L. STUDECKÝ SMS Ano, máme 11 náhradníků a většina z nich je nemocná, řádí tu EPIDEMIE 

pátek 09.02.2018 L. STUDECKÝ P.KORP SMS Ahoj, chlapi v mančaftu jsou proti odložení, tak zítra přijeďte. 

pátek 09.02.2018 P. KORP L. STUDECKÝ SMS Ano, děkuji za ochotu, podívej se do mailu, zápas je odložen do té doby co pomine 
epidemie, zatím se měj moc pěkně a pozdravuj. Petr 

pátek 09.02.2018 20:54 P. KORP L. STUDECKÝ Email bez 
doručenky 

pro jistotu přeposílám.. "Od: Jan Varcl <j.varcl@seznam.cz> Komu: Tomáš Martenek 
<Tomas.Martenek@seznam.cz>, Pavel Šourek <psourek@volny.cz>, 
pkorp@seznam.cz 
Datum: 9. 2. 2018 15:49:55 
Předmět: odložení utkání 
 
V dúsledku chřipkové epidemie odkládá STK utkání Jiskra Nový Bor B a Jiskra 
Kamenický Šenov. V příloze potvrzení hygienické stanice Liberec. Náhradní termín 
bude stanoven po skončení chřipkové epidemie. Doporučuji družstvům dohodnout 
se na náhradním termínu. Pokud se tak nestane, náhradní termín určí STK.  

pátek 09.02.2018 22:00 J.VARCL L. STUDECKÝ HOVOR MOBIL 
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pátek 09.02.2018 22:38 L. STUDECKÝ J.VARCL, 
MARTENEK, 
ŠOUREK 

Email – odpověď 
na telefonát 

Ahoj,     když už se tedy STK ohání soutěžním řádem (myslím si, že v každém jiném 
družstvu by za nemocného hráče nastoupil náhradník a nic by se neřešilo), tak 
přikládám poznámku právě,ze soutěžního řádu, aby byly splněny všechny 
náležitosti. Žádám tím o zalsání příslušné kopie. Poznámka: 1. Žádá-li družstvo o 
odklad z důvodu epidemie, kterou pro oblast vyhlásila podle Směrnice MZ ČR HES, 
je povinno se žádostí o odklad utkání zaslat i potvrzení HES. V případě, že potvrzení 
není přiloženo, je nutno existenci epidemie doložit nejpozději do 48 hodin po 
zaslání žádosti o odklad utkání.Jinak přeji pohodový víkend.Lubor Studeckývedoucí 
družstva Jiskra nOvý Bor "B"P.S. Můj osobní pocit z togoto odloženého utkání je ten, 
že si STK dělá, co se jí zrovna hodí. Takže když podle řádů, tak ale podle všech. 

sobota 10.02.2018 22:54 J.VARCL L.STUDECKÝ Email bez 
doručenky 

Ahoj Lubore,  nevím, zda jsi dostal můj e-mail. Spolu jsme však mluvili, že utkání je 
odloženo v důsledku epidemie chřipky v Libereckém kraji. Všechno dle SŘ bylo 
řádně z pohledu STK vybaveno. Ještě jednou ti tedy posílám výpis z Hygienické 
stanice Liberec. Na Stisu je uvedeno, že je utkání odloženo. Vše si můžeš ověřit na 
stránkách hygienické stanice Liberec. 
Měj se Varcl 

 


