Přehled cen fair play udělených za rok 2015
HLAVNÍ CENA za celoživotní postoj
Jan BOBROVSKÝ
Jan Bobrovský byl oporou basketbalového týmu Zbrojovky Brno a reprezentace, se kterou se
zúčastnil olympijských her v roce 1972 a šesti mistrovství Evropy, na nichž získal jednu
stříbrnou a jednu bronzovou medaili. Po ukončení hráčské kariéry se úspěšně věnoval
trenérské činnosti: vedl muže Zbrojovky Brno, mnohonásobné mistryně ligy ze Žabovřesk a
reprezentační týmy mužů Československa a později žen České republiky. Stál za největšími
úspěchy českých basketbalistek. Své svěřence vždy vedl k respektování pravidel fair play,
kterými se sám v životě i ve sportovní kariéře řídil.

ZVLÁŠTNÍ CENA
Adam MALYSZ
Bývalý vynikající polský skokan na lyžích pomohl na dakarské rallye českému jezdci Martinu
Prokopovi, který havaroval a jeho vůz skončil na střeše. Adam Malysz nelitoval ztraceného
času, u české posádky zastavil a pomohl s otočením auta zpátky na kola. Díky jeho nezištné
pomoci mohl Martin Prokop v soutěži pokračovat. Už předtím Adam Malysz podobně pomohl
španělskému soupeři.

DIPLOMY
Diplom za čin:
Volejbalový klub Karlovarsko
Předseda karlovarského klubu Jakub Novotný souhlasil s odložením atraktivního televizního
zápasu volejbalové extraligy kvůli onemocnění většího počtu hráčů soupeře z Českých
Budějovic. Jeho mužstvo by proti oslabenému protivníkovi mělo usnadněnou situaci,
Novotný ale svůj krok vysvětlil tím, že týmy si v nesnázích mají vycházet vstříc.
Lukáš KROPÍK, Barbora MIČKOVÁ, Helena MALÁ, Ondřej SMETANA a lékař David
VONDRA
V srpnu přerušili náročný běžecký závod série Trail Running Cup na 48 kilometrů v
Krkonoších a oživovali soupeře, který v extrémním horku zkolaboval, až do příletu vrtulníku
se záchranáři. Lukáš Kropík byl u zcela vysíleného běžce první, ostatní rovněž neváhali
zastavit a pomoci mu s jeho záchranou.
Milan KNOBLOCH
Při turnaji v malé kopané došlo na jednom z většího počtu hřišť k napadení rozhodčího.
Fotbalista Mordor Teamu Milan Knobloch opustil během zápasu svůj post brankáře na jiném
hřišti a zakročil, zatímco dalších zhruba 250 diváků a hráčů incidentu pouze přihlíželo.
Lada ŽELEZNÁ, Hana ALFERY, Jiří SLAVÍK, Ondřej FRIDRICH a Oto ŘEZÁČ
Přerušili srpnový závod v rámci série Triexpert Asics Cup v Brně a společně pomáhali
oživovat soupeřku, která zpočátku běžela v popředí startovního pole, ale pak v
tropickém horku zkolabovala. Řada závodníků před nimi kolem ní proběhla bez povšimnutí.

David PABIŠKA
Na Rallye Dakar útočil na své nejlepší umístění v soutěži, ale po problémech na trati nabral
dvouhodinové zpoždění. Přesto bez váhání pomohl elitnímu slovenskému motocyklistovi,
který měl poruchu. Ostatní jezdci ho půl hodiny míjeli, až David Pabiška zastavil. Jméno
Davida Pabišky přitom na tomto vyhlášení nezaznělo zdaleka poprvé: je už držitelem
světové ceny fair play a dvou hlavních cen Českého klubu fair play.
Jan TRÁVNÍČEK, Mirka JIRKOVÁ, Lukáš KREJČÍ, Marek LEJSEK, Tomáš MICHUT
Na přelomu září a října uskutečnili pokus o výstup na himálajskou osmitisícovku Manaslu.
Před útokem na vrchol se ve 4. výškovém táboře zapojili do organizování záchrany dvou
horolezců, kteří se vrátili z vrcholu s pokročilým stadiem horské nemoci – otokem
mozku. Rakouský horolezec přes okamžitou pomoc v noci zemřel. Jan Trávníček a Mirka
Jirková dále organizovali záchranu francouzského horolezce. Po absolvování této záchranné
akce však již nemohli pokračovat v pokusu o zdolání vrcholu.

Diplom za celoživotní postoj
Eduard KRÜTZNER
V letech 1959 až 1972 byl reprezentantem v ragby, z toho osm let byl kapitánem národního
mužstva. Po ukončení aktivní činnosti se obětavě věnoval trenérské práci, vychoval řadu
dalších reprezentantů, působil rovněž jako funkcionář v Mezinárodní ragbyové federaci. Muž,
který se stal jednou z legend českého ragby, loni oslavil 80. narozeniny.

Diplom za šíření myšlenek fair play
Pavel KOVÁŘ
Novinář a publicista Pavel Kovář je jedním ze zakládajících členů Československého klubu
fair play, později byl zvolen do funkce místopředsedy Českého klubu fair play. V době, kdy
pracoval jako sportovní novinář, vyhledával a medializoval činy fair play, které se udály na
sportovištích. Zpracoval obsáhlou historii Československého a Českého klubu fair play, která
vyšla letos v edici Českého olympijského výboru.

DOPISY
Za celoživotní postoj:
Ing. Jiří HAVEL
Jiří Havel je aktivní turista a lyžař, v náročné turistice pokračoval i po ochrnutí pravé nohy.
Zapojil se také do společenského života v Brně, byl zastupitelem města, později
místostarostou a starostou Sokola Brno I. Svým přístupem k životu se stal vzorem i pro
zdravé občany.
Za čin:
Jan ŠIMEK
Hokejista Hluboké nad Vltavou Jan Šimek v zápase krajského přeboru opravil výrok
rozhodčího, který mylně odpískal faul na něj a vyloučil soupeře. Jan Šimek přiznal, že upadl
bez cizího zavinění.
Štěpán SUK
Na mezinárodním mládežnickém turnaji byl hokejový brankář Berounských Medvědů Štěpán
Suk jmenován do All Stars týmu a jako cenu dostal dres. Ten však věnoval brankáři

kladenského týmu, který dvěma góly těsně před koncem smolně prohrál finálový zápas.
Štěpán se o svém činu nikomu nezmínil, pořadatel turnaje se to dověděl až později od jeho
matky.
Nikola GAJOVSKÝ
Chomutovský hokejista Nikola Gajovský při prvoligovém zápase v Prostějově opravil výrok
rozhodčího a přiznal, že upadl bez cizího zavinění. Rozhodčí poté vyloučení domácího hráče
odvolal.
Jan KROB
Teplický fotbalista Jan Krob v přípravném zápase kopl penaltu záměrně vedle branky,
protože se mu výrok rozhodčího zdál nepřiměřený. Jeho gesto fair play ocenil trenér
teplického mužstva, protihráči z Pardubic a velkým potleskem také diváci. Zápas skončil
remízou 2:2.
Jaroslav ROUBÍK.
V zápase první ligy proti pražské Slavii opravil hokejista Jaroslav Roubík z Ústí nad Labem
výrok rozhodčího a přiznal, že ho soupeř nefauloval. Jeho tým, který mohl hrát přesilovku,
přitom prohrával o gól a poměrem 1:2 posléze zápas také skončil.
Martin ŠVEC
V mistrovském utkání proti Sedlčanům běžel fotbalista Krásné Hory Martin Švec sám na
branku a ve velkém vápně upadl. Rozhodčí nařídil penaltu, která byla i podle diváků
evidentní. Martin Švec však rozhodčího upozornil, že nebyl faulován, ale spadl sám bez
cizího zavinění.
Ragbisté týmu Praga B
Trenéři Pragy B odmítli kontumační vítězství nad ragbisty Zlína, poté co soupeř nepřicestoval
na říjnové prvoligové utkání. Zápas se odehrál v náhradním termínu.
Tomáš PLÁNSKÝ
V utkání druhé dorostenecké ligy mezi florbalisty SK Meťák České Budějovice a 1. FbK
Tábor domácí prohrávali 3:6 a čtyři minuty před koncem rozhodčí nařídili v jejich prospěch
samostatný nájezd. Tomáš Plánský ale rozhodčím sdělil, že se faulu dopustil on a nikoli
soupeř. Sklidil za to potlesk soupeřů i diváků.

DĚKOVNÝ DOPIS
Zdeněk ŠTYBAR
Skupina čtrnácti- až šestnáctiletých cyklistů pod vedením trenéra Pavla Vršeckého
absolvovala soustředění na Mallorce. Během tréninku se náhodně setkali se Zdeňkem
Štybarem, který jim kromě společného tréninku a besedy věnoval cyklistický materiál
v hodnotě desítek tisíc korun.

