
 

 

Ceny Českého klubu fair play za rok 2019 

 

Dopisy zaslané domů 

 

Petr ŠIDLÍK, hokejista Vítkovic 

V extraligovém utkání chtěli rozhodčí vyloučit libereckého Michala Bulíře za hru vysokou holí. Odpískaný faul 

ale odvolal vítkovický obránce Petr Šidlík. Přiznal, že spoluhráče zasáhl hokejkou do obličeje on. 

Josef HRABAL, hokejista Vítkovic 

Při zápase předkola play off extraligy se Spartou trefil svého spoluhráče do obličeje. Rozhodčí si mysleli, že se 

provinil hráč Sparty, ale Hrabal jim situaci vysvětlil. 

Ondřej NĚMEC, hokejista Komety Brno 

V utkání extraligy proti Liberci přiznal, že faul na něj odpískali rozhodčí nesprávně. 

Leoš ČERMÁK, bývalý hokejista Komety Brno 

Ve čtvrtfinálovém utkání play off extraligy s Hradcem Králové sdělil rozhodčím, že spoluhráče podrazil on, a 

odvolal tak soupeřovo vyloučení. 

Martin HANZL, hokejista Vervy Litvínov 

Za stavu 1:1 v extraligovém duelu s Libercem odvolal u rozhodčího odpískaný faul. Zabránil tím oslabení 

soupeře. 

Mislav ROSANDIĆ, hokejista Mountfieldu Hradec Králové 

Slovenský obránce přiznal, že jeho pád na led nezavinil soupeř, a rozhodčí vyloučení třineckého hráče zrušili. 

 

 

Dopisy předané na místě 

 

Mladí hasiči SDH Stříbro 

V okresním kole hry Plamen si závodnice z týmu mladších žáků Stříbra při běhu po mokré trávě poranila 

kotník. Dva členové týmu u ní zůstali a další dva se vrátili ke stanovišti, kde se právě nacházel tým starších 

žáků Stříbra. Ti doběhli ke zraněné dívce a pomohli ji dopravit do cíle. Dobrovolně tak obětovali důležité 

minuty ze závodu. 

Bethel AMAUWAH, fotbalista FK Hředle 

Při zápase okresního přeboru přiznal Bethel Amauwah hraní rukou, přestože vstřelený gól by jeho tým FK 

Hředle posunul do vyšší soutěže, středočeské 1.B třídy. Jeho férový čin byl oceněn i v rámci galavečera 

Grassroots fotbalu. 

Reprezentační družstvo šachistek do 12 let 

Na mistrovství Evropy v Pardubicích se soupeřka z bulharského týmu dostavila k zápasu s více než 

půlhodinovým zpožděním, což by automaticky znamenalo kontumaci. Kapitánka českého družstva Zuzana 



 

Hagarová i hráčka Dorota Veverková však souhlasily s tím, aby se utkání uskutečnilo. Česká šachistka nakonec 

partii prohrála. 

Jakub HAJTMAR, baseballista týmu Draci Brno 

Po převzetí bronzových medailí za třetí místo v baseballové extralize věnoval Jakub Hajtmar svou medaili 

fanouškovi Draků Milanovi, postiženému mozkovou obrnou. Přestože se může pohybovat jen na elektrickém 

vozíku, Milan jezdí dlouhá léta přes celé Brno na všechny domácí zápasy Draků. Jakub Hajtmar toto gesto 

doprovodil slibem, že udělá vše, aby Milanovi za rok přinesl zlatou medaili. 

 

 

Diplom za šíření myšlenek fair play 

 

Viktor FIEDLER, učitel 17. ZŠ Plzeň 

Pan učitel Viktor Fiedler složil unikátní píseň s tematikou fair play. Během „projektového dne“ ji nacvičil a 

nahrál se svými žáky, demosnímek pak poskytl Českému olympijskému výboru. Jako první pak jeho píseň 

slyšeli závodníci na okresním finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů v Tachově. 

 

 

Diplomy za čin 

 

Filip MAREŠ, automobilový soutěžní jezdec 

Na trati březnové Valašské rally Filip Mareš zastavil a pomohl Janu Černému, se kterým bojoval o umístění na 

stupních vítězů. Společnými silami se jim podařilo opravit poruchu převodovky, která by Černému znemožnila 

pokračovat v soutěži. 

David JIŘÍČEK, běžec a student SPŠ strojnické Vsetín 

V okresním kole soutěže družstev v přespolním běhu se jeden ze závodníků zranil. Jeho kolegové ho zanechali 

na trati, aby neztratili šanci na dobré umístění. Zraněného běžce se ujal David Jiříček, který přerušil závod a 

bez ohledu na umístění svého týmu dopravil soupeře na ošetřovnu. Jeho body chyběly vsetínskému družstvu, 

které nakonec obsadilo druhé místo. 

Robert JŮZEK, lékař a fotbalista Podolí 

Robert Jůzek krátce před koncem utkání pražského přeboru opustil hřiště, aby pomohl zraněnému soupeři. 

Jeho tým přitom prohrával 0:2 a mohl využít početní převahy ke snížení. Hráč Újezdu Praha 4 ale silně krvácel 

z rány pod okem, proto domácí útočník Jůzek přiběhl a oznámil, že soupeře sám ošetří a ránu mu na místě 

zašije. Spoluhráči na něj přitom volali, aby hrál dál. Když šití skončilo, rozhodčí odpískal konec zápasu. 

Karel GREGOVSKÝ, trenér atletů Lokomotivy Beroun 

Při dubnovém Běhu na Městskou horu v Berouně zkolabovala dvanáctiletá závodnice. Klíčový byl při její 

záchraně pohotový zásah poblíž stojícího atletického trenéra Karla Gregovského, který dívce vytáhl jazyk a 

snažil se ji oživit. Obnovit dýchání se poté podařilo s pomocí defibrilátoru a zásahu rychlé záchranné služby, 

která zakrátko dorazila.  

Miroslav VLACH st., Jiří VLACH, Miroslav VLACH ml., trenéři rádiového orientačního běhu 

Při soustředění mladých závodníků rádiového orientačního běhu v Maršových Chodech na Tachovsku si 

Miroslav Vlach starší, Jiří Vlach a Miroslav Vlach mladší povšimli, že na vedlejším fotbalovém hřišti zkolaboval 



 

hráč. Otec a oba synové Vlachovi pohotově zahájili umělé dýchání a masáž srdce. V oživování se střídali až do 

doby, než přiletěl záchranářský vrtulník. 

 

 

Cena Evropského hnutí fair play 

Martina SOUČKOVÁ, trenérka veslařů Slavie Praha 

Bronzová medailistka z mistrovství světa do 23 let Martina Součková zachránila v červnu 2018 život dvěma 

lidem. Přívalová vlna tehdy v pražském podzemí spláchla do Vltavy čtyři hledače „kešek“. Dva z nich utonuli, 

další dva se Martině Součkové spolu se členy posádky projíždějícího parníku podařilo z vody vytáhnout. Za 

svůj čin loni obdržela hlavní cenu Českého klubu fair play, nyní převezme i diplom Evropského hnutí fair play. 

 

 

Hlavní cena za čin 

Martin PROKOP, automobilový soutěžní jezdec 

Projevit se v duchu fair play není u českých závodníků na Rallye Dakar úplnou novinkou. Loni to prokázal i náš 

nejlepší jezdec na dálkových soutěžích Martin Prokop. V předposlední etapě bojoval o páté místo 

s Francouzem Cyrilem Despresem, čímž by býval dosáhl dosavadního českého maxima. Kousek před cílem 

však zahlédl svého hlavního soka s autem ležícím na střeše v dolíku. Ani na chvilku nezaváhal a rozhodl se mu 

pomoci, ačkoliv mu bylo jasné, že se připravuje o vytoužený postup v celkovém pořadí. Francouzův poškozený 

vůz pomohl odtáhnout. Mezi jezdci top dvacítky je taková pomoc výjimkou. „Věřím, že se nám dobrý skutek 

v budoucnosti vyplatí,“ řekl jihlavský rodák. Podobný smysl pro fair play posléze Martin Prokop projevil také 

na rallye v Abú Zabí i při letošním Dakaru, kdy Borisi Vaculíkovi zapůjčil svůj náhradní motor i mechaniky, kteří 

pracovali celou noc. Martin Prokop tak získává hlavní cenu Českého klubu fair play za čin pro rok 2019. 

 

 

Hlavní cena za celoživotní postoj 

Vladimír MARTINEC, bývalý hokejový reprezentant 

Vladimír Martinec je ještě z generace, kdy se začínalo s hokejem na rybníku a kdy o vítězství rozhodovaly 

kombinační akce plné chytrosti a vtipu. Právě v nich dominoval. Uměl všechno: uvolnit se rafinovanou 

kličkou, vystřelit, projet s pukem „až do kasy“ i dokonale přihrát rozjetému spoluhráči. Když se v Pardubicích 

sešel v jednom útoku s Jiřím Novákem a Bohuslavem Šťastným, doslova koncertovali. Jejich hra poslepu jim 

přinášela spoustu fanoušků, ale i úctu soupeřů. Vladimír Martinec patří do zlaté generace sedmdesátých let, 

dotáhl to ke třem titulům mistra světa a pěti stům gólů v lize a reprezentaci. V anketě Český hokejista 20. 

století skončil čtvrtý. Mimo led býval tichý, zdvořilý a nenápadný, na ledě se proměňoval v krále, jemuž 

zůstávaly rysy gentlemana. Nefauloval, neoplácel, jen výjimečně se objevil na trestné lavici. Symbolický pro 

něj býval úsměv ve tváři, který ho neopouštěl ani ve svízelných chvílích, kdy do něj bezradní obránci řezali 

hokejkou a snažili se ho vyprovokovat. Nenechal se. Přátelská a vstřícná povaha mu zůstala po celou hráčskou 

i trenérskou kariéru. Před dvanácti lety byl uveden do Síně slávy českého hokeje, dnes se stává laureátem 

hlavní ceny Českého klubu fair play za celoživotní postoj. 

 


