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Česká asociace stolního tenisu 

Zátopkova 100/2 

160 17 Praha 6-Strahov 

V Prahe, 5.10.2017 

 

 

Vec: Nešportové správanie - podnet 

Už dlhé roky hrávam stolný tenis. Pre mňa je to relax a možnosť aktívneho pohybu. Niekedy sa 

stretávam s tým, že niektorí muži ťažko znášajú, keď ich v hre porazí žena. 

Ale to, čo som zažila 4.10.2017 na zápase TJ Zelená Liška A- TJ Kyje A, to ma podnietilo napísať 

tieto riadky.  Hrala som s Petrom Lhotákom, ktorý mi povedal, že hrám ako kretén. Snažila som sa to 

ignorovať a sústrediť sa na ďalšie zápasy. Pokračoval Jiří Vencálek, ktorý hral so mnou po ňom.  

Nadával mi do kúnd a pre istotu sa ma pýtal, či aj na Slovensku sa toto slovo považuje za vulgarizmus. 

Reagovala som tým, že som napísala pripomienku do zápisu. No to ešte nebol koniec. Ďalší protihráč 

Zdeněk Smrčina mi počas hry stále tvrdil, že toto je mužská súťaž, Slovákov tu nepotrebujú, mám 

hovoriť po česky alebo odísť tam, odkiaľ som prišla.  Pri podávaní rúk po zápase si ešte uľavil 

poznámkou "NASRAT". Celé naše mužstvo bolo znechutená a nemohlo sa riadne sústrediť na zápasy. 

Dokonca bolo potrebné ukľudniť celú situáciu, aby nedošlo k fyzickému incidentu. Pán Smrčina sa na 

konci ešte pokúsil o "dôstojnú rozlúčku", keď medzi dverami zopakoval, že to je len mužská súťaž a 

že sme KOKOTI a radšej máme vypadnúť.  

Poprosím Vás o prešetrenie tohto neférového konania. Počuli sme, že s týmto mužstvom sú stále 

problémy a nikto s tým nič nerobí. K slovnému ospravedlneniu z ich strany nedošlo a dopísali to iba 

na zápis. 

 

V prílohe zasielam zápis. 

 

S pozdravom Milena Žambokréthyová 

Příloha č. 1: Podnět paní Mileny Žambokréthyové



Příloha č. 2: Podnět pana Miloslava Hadravy



Příloha č. 3: Zápis o utkání 3TMA TJ Zelená Liška A - TJ Kyje A


