Školní cena fair play za rok 2016
Záchrana života
Studenti Karlínského gymnázia, Praha 8
Na gymnáziu byla v minulosti dvakrát zorganizována přednáška o dárcovství kostní dřeně. Na jejím základě se 20
studentů a dva vyučující nechali zapsat do registru dárců kostní dřeně. Jejich jména visí na čestné nástěnce a jsou
příkladem pro další mladé, zdravé lidi.
Aneta Balounová – studentka 2. ročníku Karlínského gymnázia, Praha 8
Aneta, společně se svým kamarádem, zachránila život cestujícímu, který zkolaboval ve stanici metra Náměstí
Republiky. Až do příjezdu záchranářů mu masírovali srdce, a tím mu zachránili život. Na tak rušném dopravním uzlu to
byla právě ona, která dokázala pohotově a správně zareagovat.
Milena Válková – Sychotín (místní část Kunštátu na Blanensku)
Milena pomohla vyléčit svého bratra Matěje, u kterého byla zjištěna aplastická anémie. Podstoupila odběr kostní
dřeně a pak ještě opakovaný bolestivý odběr lymfocytů. Během operace u ní navíc došlo k poranění nervů ve stehně,
takže se musela následně podrobit i rehabilitaci. I přes tyto zdravotní komplikace se dokázala připravit na zkoušky na
vojenskou střední školu, kam byla později přijata.
Denisa Hájková – žákyně 9. třídy ZŠ Poděbradova, Jičín
Zachránila život své babičce, která měla v noci dýchací potíže a upadla do bezvědomí. Denisa zavolala záchranku a
podle telefonických instrukcí záchranářů udržela babičku při životě. Denise v tomto jednání velmi pomohlo, že v rámci
dopravní výchovy nedávno prošla kursem první pomoci.
Lukáš Brychta – žák 9. třídy v Radostíně nad Oslavou
Lukáš pomohl oživit svého otce, který při společné hře spadl na záda a ztratil vědomí. Díky tomu, že škola zve na
přednášky členy Červeného kříže a Záchranné služby, si Lukáš uvědomil, jak má postupovat. Otce otočil na bok a vytáhl
mu zapadlý jazyk. Tím mu zachránil život.
Nicole Hálová a Gina Maria Guffanti – ZŠ Hluboká nad Vltavou
Dívky pomohly zachránit zraněného cyklistu. Cestou na trénink baseballu se staly svědkyněmi těžkého pádu muže,
který se nemohl zvednout a vzápětí se ukázalo, že si zlomil stehenní kost. Začal upadat do šoku, z úst mu tekla krev.
Dívky přivolaly sanitku a snažily se zraněného udržet při vědomí.
Ušlechtilý mravní čin
Martin Kliment – OA Olomouc
Martinovi před dvěma lety zemřela maminka. Spolu s otcem se nyní musí starat nejen o domácnost, ale i o malou
neteř v předškolním věku, která jim byla svěřena do pěstounské péče. Martin studuje s vyznamenáním a najde si čas i
na pomoc spolužákům. I pro některé dospělé je obtížné dokázat to, co musí zvládnout sedmnáctiletý Martin.
Maxmilián Kupka – 3. ročník OA Ostrava Poruba
Maxmilián uviděl ležet na frekventované silnici muže, který jevil známky silné opilosti. Společně s kamarádem ho
odtáhli mimo silnici a zavolali policii, která se muže ujala. Svým rozhodným jednáním ho zřejmě zachránili před vážným
zraněním či dokonce smrtí. Současně tak zabránili možné nehodě, protože přijíždějící auta by nemusela včas a
bezpečně zareagovat.

Tomáš Běhal, Jan Kalivoda, Václav Vorlíček – 1. ročník SPŠ, Praha 10, V Úžlabině
Trojice chlapců cestou ze školy uviděla muže, který klečel u auta a měl ruku zaklíněnou ve dveřích. Pomohli mu ruku
uvolnit, a přestože on sám nechtěl, aby zavolali záchrannou službu, postarali se o něj a přivolali odbornou pomoc.
Později se jim dostalo poděkování i od zraněného pána.
Matěj Martínek – 9. ročník ZŠ Praha 8 – Bohnice
Matěj navštěvuje kroužek mladých hasičů a svoje znalosti si vyzkoušel v praxi, když v jednom z bytů jejich panelového
domu začalo hořet. Společně s otcem doběhli pro hasicí přístroje a dospělým, kteří pomáhali s likvidací ohně, zajistil
Matěj mokré roušky na obličej. Do příjezdu profesionálů se navíc staral i o majitelku hořícího bytu.
Daniel Donoval – žák 9. třídy základní školy Jarošova, Havířov
Čtrnáctiletý Daniel pomohl po srážce dvou aut jejich zraněným řidičům a pasažérům. Zavolal záchranku a pečoval o
otřesené aktéry nehody až do chvíle, než přijela. Jednou z těch, kterým pomohl, byla i jeho spolužačka. Ta se později
postarala o zveřejnění celé situace. Daniel byl odměněn titulem Gentleman silnic, který uděluje Česká pojišťovna.
Čestné sportovní jednání
Mgr. František Frýdecký, Ph.D. – ZŠ Velká nad Veličkou
Pan učitel Frýdecký si na Republikovém finále Odznaku Všestrannosti Olympijských Vítězů v Brně nechal v soutěži
učitelů ubrat metr ze svého výkonu v trojskoku. Byl přesvědčen, že rozhodčí nezaznamenali jeho výkon správně. Při
vyhlašování výsledků ho za to pořadatelé ocenili alespoň symbolickou cenou.
Celoživotní přínos
Mgr. Daniel Gwóźdź – Gymnázium Havířov
Pan Gwóźdź působí již 25 let jako středoškolský profesor tělesné výchovy a základů společenských věd. Od roku 2001
pracuje jako dobrovolný trenér atletiky, děti vede k čestnému sportovnímu jednání a propaguje zdravý životní styl. Od
prvních atletických krůčků byl také devět let trenérem Pavla Masláka.
Vlastimil Slepánek – ZŠ Horní Štěpánov
Pohybové aktivitě žáků se věnuje už od dob studií. Již 25 let organizuje celoškolní fotbalový a později florbalový turnaj
„Hraje celá škola“. Pořádá Olympiádu dětí prvních ročníků, které se účastní 25 škol. Na tuto akci přijíždí žáci
z Blanenska, Svitavska, Prostějovska, z Prahy 4 a nově také z polského Opole. Na akci probíhá i ceremoniál, na němž se
zdůrazňuje férové chování.
Mgr. Miroslav Coufal – Gymnázim Hejčín, Olomouc
Pan Coufal je dnes již bývalým, mimořádně aktivním učitelem tělesné výchovy. Dlouhodobě se podílel i na výchově
studentů University Palackého v Olomouci. Stál u zrodu AŠSK, organizoval krajské i celostátní soutěže, v roce 1999 se
podílel i na přípravě mistrovství světa středních škol v lyžování. Ve sportu i v životě vždy zastával čestný a férový
přístup.
Mgr. Libuše Tůmová – Fakultní ZŠ PF UK, Praha 13, Mezi Školami 2322
Od roku 1982 pracuje jako učitelka tělesné výchovy. Kromě klasické výuky vede i zdravotní tělesnou výchovu a do
sportovních soutěží se snaží zapojit co nejvíce žáků. Spolupracuje s FTVS, podílí se na výchově nových učitelů, jimž
vštěpuje nejen odborné zásady, ale i ty lidské a férové. Všude tam, kde působila, za ní zůstává výrazná, pozitivní stopa.
Mgr. Eva Klementová – ZŠ s rozšířenou výukou cizích jazyků, Teplice
Vyučuje tělesnou výchovu a jazyky již více než 35 let. Aktivně se s dětmi účastní sportovních soutěží, kurzů i výletů.
Dlouhodobě vede kroužek sportovní gymnastiky, s dětmi vystupuje na školní akademii, vštěpuje jim základní pohybové
dovednosti i zásady férového jednání. Svým přístupem ke sportu a pohybu je vzorem i pro mladší kolegy.

