Ceny fair play za rok 2017

HLAVNÍ CENY za celoživotní postoj
Karel BRÜCKNER, bývalý trenér fotbalové reprezentace
Úspěšnou trenérskou kariéru zahájil v roce 1972 v rodné Olomouci, za kterou předtím také hrál. Největší
klubové úspěchy slavil se Sigmou Olomouc. V 90. letech ji dovedl k druhému místu v lize a do čtvrtfinále
tehdejšího Poháru UEFA, kde mužstvo zastavil až slavný Real Madrid. V roce 2000 získal s výběrem hráčů do
21 let stříbro na mistrovství Evropy, se seniorskou reprezentací pak na evropském šampionátu v roce 2004
postoupil do semifinále, kde Češi vypadli po smolné prohře v prodloužení s pozdějšími šampiony z Řecka.
Jako poslední trenér také dokázal dovést český tým na mistrovství světa.
Karel Brückner sedmkrát zvítězil v anketě Trenér roku, v roce 2003 ho Mezinárodní federace fotbalových
historiků a statistiků zvolila druhým nejlepším koučem světa. V roce 2014 vstoupil do Síně slávy českého
fotbalu.
Slova uznání u fanoušků a novinářů si Karel Brückner vysloužil za atraktivní herní projev svých mužstev,
nebojácné zařazování mladých hráčů nebo překvapivé taktické manévry. Sami fotbalisté ho však zároveň
oceňovali jako velmi náročného, ale především za všech okolností rovného a férového trenéra, u kterého si
vždycky mohli být jisti, na čem jsou. Za všechny jeho svěřence to řekl brankář Petr Čech: „K těm nejlepším
trenérům na světě, kteří mě vedli, patří i Karel Brückner. To byl kouč se vším všudy,“ prohlásil po skončení
reprezentační kariéry.

Jiří MEDONOS, tenisový kapitán a trenér
Dlouholetý kapitán československých tenistek v Poháru federace dosud pracuje převážně jako trenér
mládeže. Je světově uznávaným trenérem, držitelem ceny prezidenta Mezinárodní tenisové federace ITF,
působí ve funkci viceprezidenta a kapitána International Lawn Tennis Clubu České republiky.
Jeho největším úspěchem v hráčské kariéře bylo vítězství v Galeově poháru v roce 1966, kdy ve finálovém
utkání ve Francii spolu s Janem Kodešem a Marianem Laudinem porazili Sovětský svaz 4:1. Byl také
mezinárodním mistrem Československa ve čtyřhře a smíšené čtyřhře.
Na vyšší mety ale dosáhl v pozici nehrajícího kapitána v Poháru federace, který byl předchůdcem dnešního
Fed Cupu. V letech 1984, 1985 a 1988 dovedl v bojích o prestižní trofej tým československých tenistek
ke třem triumfům. Jeho svěřenkyněmi byly například Hana Mandlíková, Helena Suková, Andrea Holíková,
Regina Maršíková nebo Jana Novotná. Mladým tenistům, tenistkám i těm největším hvězdám se přitom po
celý život snažil vedle trenérských pokynů vštěpovat i zásady fair play.

HLAVNÍ CENA za čin
Michal BUBÍLEK, cyklista Kellys Bike Ranch teamu
Michal Bubílek se svým gestem fair play postaral o nevídané vyvrcholení jednoho z nejtěžších etapových
závodů horských kol v Česku MTB Trilogy. Od začátku červencového závodu na česko-polském pomezí
sváděl v kategorii Extreme Race vyrovnaný boj o prvenství s Michalem Kaněrou, který po třech dnech o
několik minut vedl, ale v polovině poslední etapy ho postihl těžký pád. Michal Bubílek ihned zastavil a
soupeři pomohl. Následně pokračovali spolu, ale po chvíli Michal Bubílek zjistil, že jeho soupeř je po pádu
otřesený a zmatený, takže bez pomoci do cíle nedojede. Proto zpomalil, Michala Kaněru doprovodil skoro
až do cíle a tam zajistil jeho odvoz sanitkou do nemocnice. Vítězný závodník si z průběhu závěrečné etapy
vůbec nic nepamatoval, lékaři zjistili, že při pádu utrpěl silný otřes mozku. Svým činem se sice Michal
Bubílek dobrovolně vzdal možnosti prestižní závod vyhrát, ale jeho férové gesto vyvolalo mezi soupeři i
cyklistickými příznivci obrovský ohlas.

ZVLÁŠTNÍ CENY
Česká futsalová reprezentace – charitativní projekt Futsal za život
Futsaloví reprezentanti založili nadační fond ve prospěch svého fyzioterapeuta Vladimíra Mikuláše, který
onemocněl nevyléčitelnou nemocí ALS. Svému kolegovi a kamarádovi začali okamžitě a spontánně pomáhat
nejen finančně, ale především lidsky. V projektu s názvem Futsal za život hledají sponzory, potřebné finance
se snaží získat i pořádáním vlastních akcí.
Francis KONÉ, fotbalista Zbrojovky Brno
Fotbalový reprezentant Toga Francis Koné ještě v dresu Slovácka během prvoligového zápasu pohotově
vytáhl zapadlý jazyk brankáři Bohemians Praha 1905 Martinu Berkovcovi, který se tvrdě srazil se
spoluhráčem a zůstal bezvládně ležet na trávníku. Francis Koné se v minulosti s podobnou situací setkal už
několikrát, proto dobře věděl, co je potřeba udělat. Mezinárodní fotbalová federace FIFA mu za tento čin
loni v říjnu udělila cenu fair play za záchranu života.

DIPLOMY za čin
Michal BŘEZINA, reprezentant v krasobruslení
Při loňském mistrovství Evropy v Ostravě nechal Michal Březina přivézt z Brna své náhradní brusle, aby je
půjčil izraelskému soupeři, kterému se cestou do dějiště šampionátu ztratila zavazadla. Jeho čin ocenili i
zástupci Mezinárodní bruslařské unie.
Richard HÁLA, Kamil MRŮZEK a Filip HRIC, reprezentanti ve sjezdu na divoké vodě
Na evropském šampionátu v Makedonii si při závodu ve sprintu kajakářských hlídek všimli, že se jim
časomíra v cíli zastavila už při dojezdu první lodě namísto té poslední. Na chybu upozornili pořadatele, kteří
jejich čas změnili. Opravený čas je posunul z prvního na třetí místo.

Veronika DOBIÁŠOVÁ, atletka SK ZŠ Jeseniova
Na halových přeborech Prahy mládežnických kategorií měla v soutěži koulařek po třetích pokusech zapsaný
výkon 10,54 m, kterým by s přehledem postoupila do finále a dokonce by obsadila druhé místo. Veronika
však upozornila zapisovatelku na chybu a vyžádala si opravu zápisu na 7,54 m, což byl výkon, kterého
skutečně dosáhla. Chyba nastala zřejmě kvůli hluku, neboť současně se konala jedna z běžeckých disciplín a
pokřik fanoušků gradoval.
Štěpán ŠIMEK, judista klubu Judo Teplice
Na Českém poháru vzdal zápas těsně předtím, než zazněl gong, oznamující konec duelu. Rozhodčí si toho
ale v hlučném prostředí nevšiml a chtěl Štěpána, který do té doby v utkání vedl, vyhlásit vítězem. Teplický
judista ale rozhodčímu ihned přiznal, že utkání ještě před vypršením časového limitu vzdal.
Vít HRUBÝ, závodník v radiovém orientačním běhu
Na soustředění oddílu z Bílovic nad Svitavou se v lese zranila malá závodnice. Při přeskakování potoka si
podvrtla kotník a nemohla jít dál. Společně s ní tam běžel desetiletý Vít Hrubý, který nezaváhal, zapůjčil
zraněné Terezce svoji bundu a běžel hledat pomoc. Na cestě potkal a zastavil cizí cyklisty, odvedl je ke
zraněné kamarádce a pak běžel do cíle pro pomoc organizátorů.
Lenka JANOVSKÁ a Jaromír FRIEDE, cyklokrosaři
Čtvrtý závod cyklokrosového Toi Toi Cupu v Holých Vrších přinesl velké drama. Ve stoupání v prvním okruhu
dostala závodnice Jana Tesařová epileptický záchvat. Toho si všimli její soupeřka Lenka Janovská a Jaromír
Friede, bývalý cyklokrosař, dnes mechanik národního týmu. Oba okamžitě zareagovali. Studentka zdravotní
školy Lenka Janovská bez zaváhání začala s poskytováním první pomoci a spolu s Jaromírem Friedem se o
závodnici starali až do doby, než k ní dorazil lékař.
Milan KOLOUCH, trenér Hvězdy Cheb, bývalý prvoligový fotbalista
Milan Kolouch zachránil dvouletého chlapce, pod kterým se na řece Ohři pod chebským hradem probořil
led. Malý Patrik byl u řeky na procházce s maminkou, která vezla v kočárku jeho sestřičku. Najednou se
rozeběhl k zamrzlé řece, ale několik metrů od břehu se pod ním led prolomil. Milan Kolouch neváhal a
okamžitě pro malého Patrika skočil do ledové vody. „Byla to hrozná rychlost a šok. Pánovi jsem stačila
akorát poděkovat,“ řekla později maminka zachráněného chlapce.
Lukáš KVAPIL, motocyklista, účastník Rallye Dakar
Na loňské Rallye Dakar si Lukáš Kvapil všiml kolegy motorkáře, který havaroval a v bezvědomí ležel
v nepřehledném úseku tratě. Okamžitě zastavil, zraněnému Domenicovi Cipollonemu poskytl první pomoc,
ze své bundy udělal přístřešek proti slunci a poté, co se mu podařilo italského závodníka oživit, mu dal vypít
svoji vodu. Pohotovostní signalizací okamžitě zavolal pomoc a se zraněným Italem čekal na příjezd
záchranářů. Když se pak vydal znovu na trať, sám havaroval. Utrpěl zranění obličeje, ramena, otřes mozku a
skončil rovněž v nemocnici. Se zraněným Italem Cipollonem se tam dokonce sešli na stejném pokoji.

DIPLOM za celoživotní postoj
Zdeněk FATOR, dlouholetý atletický trenér a funkcionář Sparty Praha
Někdejší sprinter Zdeněk Fator pokračoval po ukončení aktivní kariéry jako funkcionář Sparty. Od roku 1960
působil tři desítky let jako vedoucí družstva mužů, jež dlouhodobě patřilo k nejlepším v první lize. Do oddílu
přivedl například diskaře Ludvíka Daňka a další reprezentanty, pomáhal vytvářet podmínky pro práci
vynikajících trenérů. Současně sám neúnavně hledal atletické talenty, z nichž jako trenér vychoval řadu
juniorských mistrů republiky. Protože denně žil atletikou, proslul i jako obětavý a uznávaný organizátor
mládežnických atletických soutěží v hlavním městě.

Zdeněk Fator dodržoval pravidla fair play jak na atletických hřištích, tak i v osobním životě. Proto si ocenění
za své celoživotní postoje a za výchovu mladých atletů plně zaslouží.

DOPISY ZA ČIN
Jan KUDLIČKA, reprezentant ve skoku o tyči
Na atletickém mistrovství republiky v Třinci věnoval svou medaili sedmnáctiletému soupeři Janu Švecovi,
který v nepříznivých povětrnostních podmínkách dopadl při svém pokusu mimo doskočiště a zranil se. Jan
Kudlička ho druhý den navštívil v nemocnici a předal mu svou zlatou medaili.
Jiří PAVLENKA, fotbalový brankář Werderu Brémy a české reprezentace
Když Jiří Pavlenka loni na jaře ještě chytal za Slavii Praha, v důležitém utkání první ligy proti Plzni ve druhém
poločase za stavu 0:0 přiznal, že tečoval míč, který skončil za jeho brankou. Hosté z Plzně pak na základě
opraveného výroku rozhodčího dostali možnost ohrozit branku Slavie z rohového kopu.
Zbyněk ČERNÝ, kapitán fotbalistů Sokola Lhota
V utkání přeboru Plzeňského kraje vstřelil útočník Sokola Lhota vyrovnávací gól do opuštěné branky ve
chvíli, kdy se soupeři z Rozvadova seběhli ke zraněnému spoluhráči. Kapitán Lhoty Zbyněk Černý pak za
nerozhodného stavu 1:1 poslal míč brankáři svého týmu, který si na jeho pokyn vstřelil vlastní gól.
Marcel JIRUŠE, kapitán fotbalistů Nového Města B
V zápase fotbalové III. třídy na Liberecku v prvním poločase úmyslně poslal mimo branku pokutový kop,
který rozhodčí proti soupeři neprávem odpískal. V tu chvíli byl stav 1:1 a nerozhodným výsledkem zápas
také skončil.
Vojtěch KOMÍNEK, fotbalista TJ Nová Ves
V rozhodujícím utkání o postup do dorosteneckého krajského přeboru v Třebíči pomohl Vojtěch Komínek
soupeři, který dostal křeč do nohy. Krátce nato navíc ještě změnil verdikt rozhodčího, který nařídil
vhazování ve prospěch Nové Vsi.
Zdeněk OKÁL a Libor KAŠÍK, hokejisté Zlína
V extraligovém utkání v Brně Zdeněk Okál přiznal rozhodčím, že nebyl faulován, ale upadl bez soupeřova
přičinění. Brankář Libor Kašík pak při brněnské power play přiznal teč a tím znevýhodnil svoje mužstvo,
protože se vhazování přesunulo před jeho branku.
Erik HRŇA, hokejista Třince
V utkání extraligy v Karlových Varech přijel říci rozhodčím, že ho do krku zasáhl kotouč a ne protihráč,
kterému za zákrok hokejkou hrozilo vyloučení.
Lukáš DERNER, hokejista Liberce
V zápasu extraligy s Hradcem Králové při těsném vedení svého mužstva v poslední třetině přiznal
rozhodčím, kteří chtěli vyloučit soupeře, že nebyl faulován. Jeho gesto následně ocenili i trenéři obou
mužstev.

Adam DLOUHÝ, hokejista Liberce
V extraligovém zápase proti Chomutovu ve vlastním oslabení upadl a rozhodčí odpískali soupeři faul. Po
upozornění Adama Dlouhého, že spadl bez cizího zavinění, trest zrušili a chomutovská přesilovka
pokračovala.
Václav SKUHRAVÝ, kapitán hokejistů Karlových Varů
V utkání úvodního kola baráže o extraligu Václav Skuhravý opravil výrok rozhodčích, kteří se chystali
vyloučit jihlavského protihráče Radka Hubáčka za podražení. Jihlava nakonec důležitý zápas vyhrála 4:3 a
udělala první krok k postupu do nejvyšší soutěže, zatímco Karlovy Vary z ní sestoupily.
Daniel ŠŤASTNÝ, hokejový brankář Dukly Jihlava
V zápase mezi týmy starších dorostenců Jihlavy a Karlových Varů Daniel Šťastný přiznal, že má platit gól
hostů, který předtím rozhodčí neuznal kvůli domnělému faulu na brankáře. Karlovy Vary díky jeho gestu fair
play zápas vyhrály.
Radim KŘIŠŤAN, hokejista KLM Světlá nad Sázavou
V utkání krajské hokejové ligy s Českou Třebovou opravil v 58. minutě za stavu 5:5 rozhodčího, který se
chystal vyloučit protihráče. Radim Křišťan rozhodčímu přiznal, že faulován nebyl, a jeho tým nakonec po
samostatných nájezdech prohrál.
Aleš VOVES, hokejbalista HBC Plzeň-Litice
V utkání první hokejbalové ligy proti Přelouči upozornil rozhodčí, že při těsném kontaktu se soupeřem upadl
vlastní vinou. Sudí pak na základě jeho přiznání vyloučení protihráče odvolali.
Jaroslav DUTÝ a Jaroslav RYS, cyklisté
V závodu na horských kolech Author Pražská padesátka dojeli v kategorii tandemů na prvním místě před
Jiřím Bendou a jeho nevidomou dcerou Anastázií. Při vyhlašování vítězů počkali, až Bendovi nastoupí, a své
první místo jim bez velkých gest přenechali. Podle nich bylo jasné, kdo je skutečný vítěz.

