CENY FAIR PLAY ZA ROK 2016
HLAVNÍ CENA za celoživotní postoj
Josef AUGUSTA – hokejista a trenér reprezentace
Josef Augusta patřil ke slavné generaci hokejistů konce šedesátých a sedmdesátých let. Jako bránící levé křídlo se
podílel na úspěšné strategii, kterou se dařilo porážet Sovětský svaz i další soupeře. S československým národním
mužstvem vybojoval tři stříbrné a jednu bronzovou medaili na mistrovství světa a stříbro na olympijských hrách
v Innsbrucku v roce 1976. V témže roce si zahrál i ve finále nezapomenutelného prvního ročníku Kanadského poháru.
Své hráčské zkušenosti posléze zúročil v mimořádně úspěšné trenérské kariéře. S českou reprezentací se mu v letech
1999, 2000 a 2001 podařilo získat tři zlaté medaile na mistrovství světa, z toho dvakrát v roli hlavního kouče. Jihlavské
Dukle pomohl jako hráč k osmi ligovým titulům, další dva pak získal jako trenér Jihlavy a Olomouce.
Pro jeho hru bylo typické týmové pojetí, obrovské nasazení a smysl pro fair play. Byl to dříč s velkým talentem
a bojovným srdcem. Spoluhráči i soupeři na něj vzpomínají jako na hokejového gentlemana a jeho svěřenci jako na
svérázného, ale férového, přímého a respektovaného trenéra, u kterého hráči vždycky věděli, na čem jsou.
Udělení hlavní ceny fair play za celoživotní postoj ke sportu i k životu se Josef Augusta bohužel nedožil. Krátce poté, co
předsednictvo klubu fair play o jejím udělení rozhodlo, zasáhla v únoru hokejové příznivce smutná zpráva o jeho
odchodu. Josef Augusta zemřel po těžké nemoci ve věku 70 let.
HLAVNÍ CENA za čin
Jiří BERAN – šermíř
Pro šermíře Jiřího Berana skončila olympiáda v Riu hned po prvním zápase. Prohrál s domácím Brazilcem Athosem
Schwantesem, ale fanouškům neuniklo gesto fair play, kterým se český kordista prezentoval. Beran po první
tříminutové části vedl 3:0, ale Schwantes dokázal vyrovnat a v prodloužení si vybudoval čtyřbodový náskok, který už
český reprezentant stačil v závěru jen snížit. Beran přitom v nastavení jednou sám opravil rozhodčí, že soupeře
nezasáhl. Za stavu 3:5 se kordisté 18 sekund před koncem prodloužení dostali blízko k sobě a zelené světlo ukázalo
Beranův zásah. Český reprezentant ale rozhodčí opravil, že trefil sám sebe. „Byl to hodně důležitý zásah, ale takhle
bychom se měli chovat všichni. Prostě bych v rámci fair play nikdy nepřipustil, aby rozhodčí uznal zásah, který jsem
nedal,“ řekl Jiří Beran po prohraném utkání. Jeho gesto fair play vyvolalo v pořadatelské zemi olympijských her velkou
pozornost a obdiv.
Miroslava PLCHOVÁ – extrémní závody
Při otevřeném mezinárodním mistrovství republiky v extrémním závodě tříčlenných štafet zachránila život cyklistovi,
který při sjezdu do brodu nestihl vytáhnout nohu z pedálu, při pádu se udeřil do hlavy a zůstal v bezvědomí
ležet pod hladinou. Miroslava Plchová, která pracuje na ekonomickém oddělení rektorátu Univerzity Palackého,
okamžitě seskočila z kola, vrhla se do vody a muže vytáhla. Poskytla mu první pomoc a teprve po příjezdu
záchranářů v závodě pokračovala. Udělala to bez ohledu na to, že její štafeta měla závod velmi slibně rozjetý a
krátce před cílem bojovala o druhé místo. „V ten okamžik jsem o závodě vůbec nepřemýšlela. Prostě jsem
položila kolo a běžela tomu člověku pomoct,“ uvedla Miroslava Plchová. Její tým nakonec obsadil třetí příčku.
DIPLOM za čin
Dominik REČEK – tenista
Na mezinárodním tenisovém turnaji v Jablonci nad Nisou nastoupil Dominik Reček ve finále kvalifikace proti Patriku
Riklovi a v zápase, který se hrál bez čárových rozhodčích, několikrát opravil výrok rozhodčího v soupeřův prospěch.
V rozhodujícím tie-breaku vedl Rikl 3:2 a podával. Reček jeho servis nevrátil, ale rozhodčí ohlásil aut, takže mělo
následovat druhé podání. Reček v této situaci znovu opravil výrok rozhodčího a přiznal bod soupeři, který tak po
přímém bodu z podání vedl už 4:2. Reček následně tie-break prohrál 5:7 a v turnaji skončil.

Antonín ROSA – fotbalista FC Vysočina Jihlava
V důležitém prvoligovém zápase se Zlínem se za stavu 1:1 přiznal k teči, která změnila směr střely zlínského hráče
a míč skončil v jihlavské síti. Rozhodčí se nejprve domnívali, že střelu tečoval zlínský útočník, který byl v ofsajdovém
postavení, a branku neuznali. Antonín Rosa se ale k teči přiznal a rozhodčí poté uznal gól, kterým se hosté dostali do
vedení 2:1. Nakonec si Zlín si odvezl z Vysočiny vítězství 3:1, obrovský ohlas mezi fotbalovými fanoušky ale vzbudilo
především Rosovo gesto fair play.
Josef SOVKA – žokej
Josef Sovka při Velké pardubické po překonání Taxisova příkopu zahlédl, jak jeden z největších favoritů slavného
dostihu Nikas vedle něj po doskoku zavrávoral a žokej Marek Stromský z něj začal padat. I v nesnadné pozici a ve velké
rychlosti se Josef Sovka snažil svému soupeři pomoci zpět do sedla, ale už na něj nedosáhl. Jeho gesto ocenil i sám
Stromský, který po dostihu řekl: „Slyšel jsem, jak na mě volá, jenže byl daleko. Možná by při troše štěstí stačilo, aby mě
jen kousek postrčil, ale nevyšlo to.“ Josef Sovka nakonec obsadil s Puntarenasem čtvrté místo.
Gabriela KOUKALOVÁ – biatlonistka
Při stíhacím závodu Světového poháru v Pokljuce před sebe Gabriela Koukalová v cílové rovince pustila německou
biatlonistku Miriam Gössnerovou. Po závodě to vysvětlila tím, že soupeřce na trati nechtěně přišlápla lyži. „Spadla
kvůli mně, takže mi přišlo fér na ni počkat před cílovou čárou a omluvit se jí tím gestem,“ prohlásila Koukalová.
V nepovedeném závodu šlo sice jen o umístění ve třetí desítce, ale ve vyrovnaném souboji o obhajobu křišťálového
glóbu s Laurou Dahlmeierovou se přitom české biatlonistce hodil každý bod. Proto její gesto vyvolalo mezi fanoušky
vlnu pozitivních reakcí.
Pavel KOMÍN, Ondřej MAREK, Lukáš DUBSKÝ – horolezci
Členové oddílu vysokohorské turistiky Počátky museli kvůli nepříznivému počasí zrušit pokus o zdolání kyrgyzské
sedmitisícovky Pik Lenina. Při sestupu z třetího výškového tábora se zapojili do akce na záchranu slovenského
horolezce, který spadl do dvacet metrů hluboké ledovcové trhliny. Po náročném vyprošťování, které trvalo více než
dvě hodiny, a vyčerpávajícím sestupu z nadmořské výšky 6000 metrů se Pavlu Komínovi, Ondřeji Markovi a Lukáši
Dubskému podařilo dopravit zraněného horolezce do tábora, odkud byl letecky transportován do nemocnice.
Jiří POKORNÝ – fotbalový trenér AFK Smetanova Lhota
Pohotovým zásahem v utkání okresní soutěže na Písecku zachránil život hráči soupeře, který na hřišti v druhém
poločase zkolaboval a začal se dusit a modrat. Jiří Pokorný dokázal na kritickou situaci zareagovat jako první. Z lavičky
domácího týmu doběhl ke zraněnému fotbalistovi a okamžitou masáží srdce se mu podařilo obnovit a udržet jeho
životní funkce až do příjezdu záchranářů. Děkovnou esemesku mu pak poslal i nejlepší střelec české reprezentace
a hráč A-týmu Smetanovy Lhoty Jan Koller, který zápas sledoval.
DIPLOM za celoživotní postoj
Miloslav NETUŠIL – gymnasta
Sportovní kariéru zahájil Miloslav Netušil v roce 1965. Startoval na třech olympiádách. Po ukončení závodní činnosti
přešel na post trenéra československé reprezentace, který zastával 10 let. Po roce 1989 začal pracovat s mládeží na
všech úrovních, od přípravek až po reprezentanty, a v roce 2004se znovu vrátil na pozici reprezentačního trenéra. Po
celou dobu působil i jako mezinárodní rozhodčí sportovní gymnastiky. V roce 2008 odešel do sportovního důchodu. Po
celou aktivní kariéru respektoval pravidla fair play a ve stejném duchu také později obětavě vedl i své svěřence.
Bedřich DVOŘÁK – rychlostní kanoista
Ve svých 85 letech je Bedřich Dvořák ikonou české rychlostní kanoistiky. Po ukončení aktivní kariéry se více než 50 let
věnoval trenérské práci a zásady fair play pro něj vždy patřily k nejdůležitějším. Vychoval stovky reprezentantů
a olympioniků, mezi nimi Josefa Dostála, Jana Štěrbu nebo Filipa Dvořáka. Dodnes je správcem loděnice a dál radí
mladým sportovcům.

DOPISY za čin
Martin VYRŮBALÍK – hokejista HC Olomouc
V extraligovém zápase s týmem Bílí Tygři Liberec opravil Martin Vyrůbalík verdikt rozhodčích. Přiznal, že spoluhráče
Dávida Buce podrazila jeho hůl a liberecký hráč tudíž nefauloval. Olomoucké mužstvo tím přišlo o možnost hrát
přesilovku pět na tři a v utkání nakonec podlehlo 0:2.
Martin NOVOTNÝ – hokejista HC Zubr Přerov
V utkání první hokejové ligy proti Třebíči odvolal Martin Novotný při vlastním oslabení faul, za který se už rozhodčí
chystal vyloučit hostujícího hráče. Místo toho, aby hra pokračovala se čtyřmi hráči na obou stranách, se tak po opravě
výroku rozhodčího musel Přerov dál bránit třebíčské přesilovce. Hrála se přitom poslední třetina a stav vypjatého
zápasu byl nerozhodný 2:2.
Ronald KNOT – hokejista Slavie Praha
V barážovém utkání o postup do hokejové extraligy proti Karlovým Varům opravil Ronald Knot výrok rozhodčího, který
se chystal vyloučit Marcela Haščáka. Domácí obránce přiznal, že mu při kličce podjela brusle. Slavii tak za
nerozhodného stavu připravil o možnost hrát první přesilovku v zápase, Pražané ale nakonec zvítězili 4:2 a sám Ronald
Knot k tomu přispěl gólem.
Tomáš VONDRÁČEK – hokejista Komety Brno
V listopadu, kdy hrál ještě za Škodu Plzeň, změnil Tomáš Vondráček v utkání extraligy proti Karlovým Varům výrok
rozhodčího, který vyloučil soupeřova hráče za zásah hokejkou do obličeje. Tomáš Vondráček ale žádný úder
nezaregistroval, informoval o tom rozhodčí a ti vyloučení zrušili.
Lukáš ENDÁL – hokejista BK Havlíčkův Brod
V utkání druhé ligy proti Pelhřimovu jel Lukáš Endál za nerozhodného stavu sám na brankáře, za ním jedoucí soupeř
mu ale vypíchl puk a až následně jej podrazil. Lukáš Endál zamířil k rozhodčímu, který odpískal trestné střílení, a po
krátké rozmluvě ho přesvědčil, aby změnil verdikt na vhazování před soupeřovou brankou.
Jakub SVOBODA – hokejista HC Energie Karlovy Vary
Ve 3. kole extraligové baráže proti Litvínovu oznámil Jakub Svoboda rozhodčímu, který na něj odpískal faul a chystal se
vyloučit litvínovského hráče, že upadl vlastní vinou. Rozhodčí následně trest zrušil. V tu chvíli byl stav 0:0, Karlovy Vary
nakonec prohrály 3:5.
Karel KUBA – cyklista CK Příbram Fany Gastro
Při společném návratu autem z tréninku si sedmnáctiletý příbramský cyklista Karel Kuba všiml paní, která na chodníku
upadla a zůstala ležet. Požádal řidiče, aby zastavil, spolu s ostatními členy družstva poskytli ženě první pomoc
a přivolali záchranku.
Fotbalový tým juniorek Sparty Praha
V utkání I. ligy dorostenek byla brankářka Plzně ve vlastním pokutovém území faulována hráčkou Sparty. Rozhodčí ale
vyhodnotila situaci opačně a nařídila penaltu. Hráčka Sparty, vědoma si svého faulu, zahrála pokutový kop do zámezí.
Vše se odehrálo na konci prvního poločasu za stavu 1:0 pro Spartu.

