
Fatra  EkoSolar  Zlín
vs

SKV Ústí nad Labem
Sportovní hala Euronics

Středa 22.prosince 2010  l 16:00

kolo 18

Hlavní rozhodčí:  Grabovský Z.   l   Grabovský L. 

Čároví rozhodčí: Valoušek P.   l   Deďo J. 

Delegát ČVS: Sysala L.



Nový generální sponzor 

Fatra EkoSolar Zlín



Dlouhodobý generální sponzor 

Fatra EkoSolar Zlín



s Romanem Mackem 
trenérem družstva

Ten, který myslí neustále na 
volejbal
Když potkáte v kteroukoliv dobu hlavního 
trenéra a generálního manažera zlín-
ských volejbalistů Romana Macka, téměř 
jistě se nespletete v hádání toho, na co 
právě myslí – téměř jistě bude totiž mys-
let na volejbal. „Správný trenér volejbalu 
přemýšlí o volejbalu každou minutu,“ 
říká tento muž, jehož rodina by mohla mít 
s klidem ve svém erbu volejbalový míč.

Jen posuďte: Jeho manželka volejbal 
trénuje a hraje, jeho osmnáctiletá dcera 
Klára volejbal hraje, volejbal hraje i jeho 
švagr a tchán. Ten ještě navíc volejbal 
trénuje. Existuje jediná výjimka – třinácti-
letý syn Roman. Hraje fotbal. „Mám svým 
způsobem radost, že se syn vymkl volej-
balu, už by toho volejbalu bylo asi moc. 
Je to příjemné osvěžení,“ říká s úsmě-
vem Roman Macek starší, o jehož vzta-
hu k synovi svědčí následující věta: „Když 
už mám nějaký volný čas, tak ho věnuji 
sportovnímu růstu právě svého syna. 
Mám z něho obrovskou radost.“

Ovšem, pozor. Berte volný čas Roman 
Macka s rezervou. Jako manažer a tre-
nér má práci prakticky nepřetržitě, pokud 
zrovna netrénuje nebo se nevěnuje mno-
ha organizačním starostem, využívá volný 
čas po svém – opět se věnuje volejbalu. 
„Snažím se chodit na volejbal co nej-
víc, chci být totiž v kontaktu se všemi 
mládežnickými celky, proto se chodím 
dívat, když hrají nebo se připravují.“

Tajná láska? Španělsko
Když jsme se minulý týden setkali, sou-
středil se zcela na „dospělý“ volejbal, jeho 
hráči se zrovna připravovali na těžké 
utkání s ČZU Praha. Kvalitní soupeř, kte-
rý navíc využívá výhody své pražské haly. 

„Tento soupeř je nabitý zkušenými slo-
venskými hráči, doplněnými mladými 
odchovanci. Zahráli několik výborných 
zápasů, pro mě je to možná černý kůň 
soutěže, mužstvo má potenciál jít stále 
nahoru. Navíc hrají v malé hale s nižším 
stropem, takže je velmi důležité, aby se 
vám dařily servisy,“ říkal s opatrností 
v hlase zlínský trenér, který utkání podří-
dil i přípravu na zápas. Kromě velké haly 
Novesty jezdili hráči trénovat do druhé, 
menší haly s nižším stropem.

Ptát se před tak nelehkým utkáním na 
následujícího soupeře, tedy na domácí 
zápas s týmem z Ústí nad Labem, bylo 
takřka nemožné. „Tak daleko ještě ne-
dohlížím. Ale Ústí? Nic jednoduchého,“ 
zněla stručná odpověď na soupeře, který 
se pohybuje v polovině tabulky.

Rozhovor



Když si s Romanem Mackem povídáte 
o jednotlivých mužstvech a vynikajícím 
umístění Zlína, nedočkáte se od něj žád-
ných emotivních slov nebo nadšení ze 
současného umístění. Ve volejbale toho 
zažil už velmi mnoho, Zlín si velmi dobře 
pamatuje v dobách slávy i neúspěchů. Ko-
lik je to vlastně let, co sem přišel?

„Je to už více než dvacet let, když jsem 
přišel, vytvořili jsme partu, která vybo-
jovala ligu. Tehdejší Gottwaldov o ní snil 
mnoho let. Od té doby jsem tady zůstal, 
s výjimkou tří let,“ vzpomíná. Tyto tři 
roky jsou ale v jeho životě velmi důležité. 
Odešel hrát totiž do Španělska, do země, 
kterou má opravdu velmi rád. Zeptejte 
se ho. Odpoví vám: „Jezdím tam i třikrát 
ročně, třeba jen na víkend. Těším se 
tam, domluvím se španělsky, a myslím, 
že Španělé jsou svou povahou podobní 
jako my.“

Jak jsem ho tak poslouchal, měl jsem po-
cit, že by se tam chtěl ještě někdy v živo-
tě vrátit, byť ve Zlíně je spokojený. „Když 
jsem přišel do Zlína, myslel jsem si, že 
nemůžu žít nikde jinde než v Brně, ale 
mýlil jsem se, jsem ve Zlíně spokojený.“

Zmínka o Brně si zaslouží více slov. Tam 
se Roman Macek narodil, tam chodil do 
střediska vrcholového sportu a tam také 
odehrál deset sezón za dorost i „A“ muž-
stvo. Otec byl armádní pilot stíhačky, a tak 
rodina bydlela také v Pardubicích a Žatci. 
Po roce 1969 ale odešel z armády a ro-
dina se přestěhovala do Luhačovic, do 
místa narození paní Mackové.

Povědomí o volejbale je 
obrovské
Teď už je ale dlouho jeho domovem Zlín. 
Nebo ještě přesněji napsáno – sportovní 
hala Novesty. A ještě přesněji – malá kan-
celář v přízemí, kousek od vrátnice. Jak to 
vlastně vypadá, když je někdo trenérem 
i manažerem, čemu se věnuje víc? „Já 
to nijak nerozlišuju a ani na jednom ne-
lpím. Že mám obě funkce vyplynulo ně-
jak ze situace. Když je potřeba splnit ně-
jaký úkol, tak ho splním. Jsem součástí 
skupinky, která to společně táhne už 
dlouho, v této skupince je prezident klu-
bu Ivan Dostál a další spolupracovníci.“ 

Setkání s Romanem Mackem patřilo 
mezi ta setkání, na které se novinář těší 
a rád také na ně vzpomíná. Vzpomíná na 
ně jako na setkání s lidmi, kteří patří ve 
svém oboru ke špičce, svou práci mají 
nesmírně rádi a ještě k tomu vystupují 
vstřícně a skromně. Vše je navíc ještě 
„vylepšeno“ tím, že lodivod zlínského volej-
balu prožívá šťastné období, mužstvu se 
daří, klub má zajištěné stabilní sponzory 
(pro zajímavost, klub je závislý zcela na 
penězích sponzorů) a poslední dobou si 
na utkání našlo cestu stále víc diváků.

„Já jsem za podporu diváků velmi vděč-
ný, myslím si, že povědomí lidí ze Zlína 
o tomto sportu je velké. I když by jich 
mohlo chodit na utkání ještě víc, tak je-
jich znalost toho, jaké máme výsledky, 
že hrajeme nejvyšší soutěž, a že ji hra-
jeme dobře, je obrovská,“ říká na konec 
našeho povídání generální manažer 
a hlavní trenér v jedné osobě.

RB



Fatra EkoSolar Zlín -  soupiska družstva       
       

číslo
dresu

jméno věk výška dosah
smeč.d.
dosah

smeč
výskok

blok
dosah

blok
výskok

specializace

2 Krba Jan 24 196 257 342 85 321 64 univerzál

3 Čechmánek Michal 26 197 263 350 87 340 77 blokař

4 Přikryl Michal 21 198 258 346 88 338 80
smečař nebo 
univerzál

5 Bartoš Adam 18 197 257 341 84 333 76 smečař

6 Janouch Jakub 20 194 252 335 83 325 73 nahrávač

7 Skyba Ondřej 23 197 260 341 81 330 70 blokař

8 Mračko Dominik 28 190 251 334 83 321 70 smečař

9 Vašíček Jiří 18 191 247 333 86 325 78 smečař

10 Sedláček Petr 39 201 262 340 78 333 71 blokař

11 Navláčil Vojtěch 19 198 262 342 80 334 72 blokař

12 Kostoláni Luboš 20 203 267 352 85 335 68
smečař 
nebo univerzál

13 Obdržálek Přemysl 33 194 250 323 73 318 68 libero

14 Zapletal Petr 32 194 252 338 86 326 74 nahrávač

 17 C Tomáš Marek 37 196 254 337 83 328 74 smečař

Realizační tým  Prezident klubu: Ivan Dostál l Generální manažer a hlavní trenér: Roman Macek
 Asistenti trenéra: Přemysl Obdržálek, Marek Tomáš
 Vedoucí družstva: Libor Jakeš l Statistik: Jiří Mrázek



SK Volejbal Ústí nad Labem -  soupiska družstva  

číslo EXTRALIGA Muži narozen váha výška specializace
dosah 

jednoruč
dosah jednoruč 

z výskoku

1 Mach Martin 1990  92 202  B 265  348

3 Beer Martin 1988 100 200  B 262 346

4 Mooz Miroslav 1988  82 193  S 252 334

6 Moník Milan 1988 85 190  S 247 328

7 Bican Milan 1973 100 198  S- kapitán 255 322

8 Habr Filip 1988 86 200  N 265 345

9 Pěkný  Petr 1986 93 193  S,U 248 325

10 Kopáček Václav 1982 85 182  L 240 315

11 Vodvárka Martin 1988 91 196 U 261 350

12 Alfonso  Martin 1988 93 201 B 260 344

14 Vampola  Petr 1986 89 188 S 243 342

Realizační tým  Trenér: Miroslav Malán l Asistent Trenéra.:  Milan Bican l Manažer:  Mgr. Přikryl Miroslav
 Masér : Tomáš Pavlovský l Lékař:  Jakub Avenarius



Zveme všechny příznivce na poslední zápas letošního roku!

Fatra EkoSolar Zlín vs. Ostrava
ve středu 29.12.2010 od 17.00 hodin

Rozpis zápasů 18. kola
21.12. 17:00 Ostrava - Příbram

22.12. 18:00 Odolena Voda - Liberec

22.12. 18:00 Kladno - Havířov

21.12. 18:00 České Budějovice - Brno

22.12. 19:00 Benátky n. J. - Praha

22.12. 16:00 Zlín - Ústí n. L.

Tabulka po 17. kole 
p. družstvo utkání V P K sety míče body

1. VK Jihostroj České Budějovice 17 14 3 0 45:16 1431:1291 43

2. Fatra EkoSolar Zlín 17 14 3 0 45:21 1562:1433 41

3. VK Karbo Benátky nad Jizerou 17 14 3 0 44:20 1505:1380 40

4. VK Dukla Liberec 17 10 7 0 38:29 1515:1471 29

5. OSTRAVA 16 9 7 0 33:28 1373:1283 27

6. Slavia Havířov 17 8 9 0 32:33 1449:1426 25

7. VO Kocouři Vavex Příbram 17 8 9 0 32:31 1418:1389 24

8. SKV Ústí nad Labem 17 8 9 0 32:35 1466:1486 24

9. volleyball.cz ČZU Praha 17 8 9 0 31:35 1484:1499 23

10. Volleyball Kladno 16 3 13 0 17:41 1227:1380 10

11. AERO Odolena Voda 17 2 15 0 18:48 1376:1566 8

12. RWE Brno 17 3 13 1 14:44 1220:1422 8

Pozor, tato skupina se boduje italským bodováním!

Výsledky zápasů 17. kola
18.12. 17:00 Ústí n. L. - Ostrava 3:0 (26,23,20)

18.12. 18:00 Praha - Zlín 3:1 (23,-23,16,19)

18.12. 18:00 Brno - Benátky n. J. 1:3 (-21,-17,17,-19)

18.12. 18:00 Havířov - České Budějovice 0:3 (-22,-17,-25)

18.12. 18:00 Liberec - Kladno 3:1 (-22,23,15,17)

18.12. 17:00 Příbram - Odolena Voda 3:0 (22,14,21)

Rozpis zápasů 19. kola
29.12. 17:00 Zlín - Ostrava

29.12. 18:00 Ústí n. L. - Benátky n. J.

06.01. 19:00 Praha - České Budějovice

29.12. 18:00 Brno - Kladno

29.12. 18:00 Havířov - Odolena Voda

29.12. 18:00 Liberec - Příbram



Anketa
Předvánoční nahlédnutí do soukromí hráčů a realizačního týmu volejbalového extraligového klubu 
Fatra EkoSolar Zlín

1. Můžete nám prozradit váš průběh Štědrého dne?
2. Kam vyrážíte na Silvestra a popouštíte si u této slavnostní příležitosti  uzdu alkoholovému „posilnění“?
3. Jaké máte přání do Nového roku?

Ivan DOSTÁL, předseda klubu
1. Trávím ho doma s rodi-
nou, manželkou a dětmi. 
Z postele vylézám dost poz-
dě. Poté strojíme strome-
ček a chystáme večeři. Po 
obědě se jdu ven projít ane-
bo někde na pivečko. Okolo 
páté se u nás podává štěd-
rovečerní menu a je to klasi-

ka, rybí polévka a bramborový sálat se smaženým 
kaprem.

2. Na Silvestra jsme většinou  doma. Málokdy se 
vydáme někam do společnosti. Večer po půlno-
ci chodíme na náměstí. Jinak piji v ten den pivo 
a slivovici.

3. Hlavně pro mě a celou rodinu zdraví. A ve vo-
lejbalovém přání, aby nám vydrželo zdraví hráčů 
a tuto sezonu by jsme dotáhli, tak jak si všichni 
přejeme, na samý vrchol!

Roman MACEK, trenér 
1. Hned po ránu, když vsta-
nu, tak začnu hledat dárky, 
kde jsem je poschovával. 
Většinou se vydám do kan-
celáře na hale, ve které je 
mám. Po cestě posplňuji  
úkoly v rámci nakupován. 
K domovu si dám někde 
něco dobrého, co se týče 

tekutin. Poté už pobývám s rodinnou.  V čase po 
páté hodině večeříme standardní jídla, jako je rybí 
polévka a kapr se salátem. Polévka není kvůli 
mně, ale kvůli manželce, která ji miluje.

2. Silvestr je tento rok úplně jasný. Se spoluhráči 
mého syna budeme trávit tady ve sportovní hal. 
Večer budu doma, o půlnoci si přiťuknu s manžel-
kou  a odcházím spát. Jinak já na zahnání žízně pri-
oritně piji pivo, ale v těchto výjimečných situacích si 
dám i víno k jídlu. Neplánovaně si dám i slivovičku. 
Vždyť jsme v kraj ve kterém to bez té štamprle 
snad ani nejde. Ale, že já sám bych řekl, že teď 
bude Silvestr a teď budu pít, to v žádném případě.

3. Přáním v osobním životě je, aby mi to nadále 
doma všechno  fungovalo, aby děti dobře učily, 
studovaly, aby to všechno vycházelo. 

Klubové přání je úplně jasné. Abychom v dubnu, 
po prvním čtvrtfinálovém kole plaf-off, byli ti, kteří 
budou dále stále hrát. To znamená mezi posled-
ními čtyřmi týmy v soutěži. Přání k  divákům mám, 
aby na nás chodili v hojném počtu a ukázali, jak 
bývala hala zaplněna před více jak deseti let! 

Jiří MRÁZEK, statistik
1. Ráno se zbudím, dám si 
s manželkou kávu, ale mož-
ná si poručím před tím 
štamprlku slivovice. Potom 
budeme společně chystat 
věci, co se týkají Štědrého 
dne. Po poledni jdeme na 
návštěvu ke švagrovi, kde 
se pozdravíme a předáme 

drobné dárečky. Na večeři po páté hodině připra-
vujeme hřibově-bramborovou polévku. Dále už 
klasika, bramborový salát a smažený kapr.

2. Na Silvestra už několik let vyrážíme na Lešnou, 
kde je taková partia. Vždycky někdo z ní dělá gu-
láš. Večer se ukončil u toho hostitele. Samozřej-



mě, že když se jde na tu procházku, tak bereme 
s sebou butylku slivovice. Tomuto kraji to patří. 
Šampus není potřeba. Na Nový rok si s první 
sekundou  dávám štamprlku  slivovičky

3. Abychom byli všichni zdraví. Nech se ve volej-
bale daří a v nastaveném trendu pokračuje!         

Marek TOMÁŠ, smečař
1. Společně s manželkou 
navštívíme rodiče, jak 
moje, tak její. Štědrovečer-
ní večeři trávíme u jedněch 
z rodičů. Jelikož jsme bez 
dětní, tak si to tak rozdělu-
jeme. Večeříme v šest ho-
din. Podává se polévka čoč-
ková nebo rybí včetně 

bramborového salátu a smaženého kapra.

2. Silvestra trávíme jak kdy. Dost často ho trávím 
s nějakou partou na horách v chatě. Tento rok, 
protože je málo času, prakticky 2.ledna odjíždíme 
s klubem na soustředěn, tak budu Silvestra trá-
vit doma sám s manželkou. Přes večer  popíjím 
růžové vínu a o půlnoci si přiťuknu šampaňským.

3. Vzhledem k mému věku a že jsem sportovec, 
tak si přeji určitě to zdraví.Pro náš tým si přeji, 
abychom hráli atraktivní volejbal. Tím přitáhne-
me diváky, oni nás podpoří a nám se bude dobře 
hrát. Naším cílem je tedy zaplnit halu do posled-
ního místečka.

Petr SEDLÁČEK, blokař
1. Blbnu s dětmi doma 
anebo někde venku. Oběd 
není. Na večeři klasika, 
bramborový salát a kapr. 

2. Silvestra trávím s lidmi 
s kterými chci být. Nějaký 
ten alkohol si dám a při-
znám, že nejsem abstinent. 
Mám rád červené víno, ale 

popíjím rozumně. Už mi to nestojí za to, abych se 
potom trápil dva dny!  

 3. Nejdůležitější je přát všem hodně zdraví. Vo-
lejbalové partě ještě hodně sportovních úspěch 
a aby nám to vyšlo být po letech nejlepší.

Přemysl Obdržálek, libero
1. Od volejbalu si dávám 
volno i když jsem zažil, že 
jsme na Štědrý den tréno-
vali. Protože mám rodinu 
a dvě děti, tak pomáhám 
ženě připravovat večeři. S  
děckami si hraji víc jak jin-
dy, v televizi sledujeme po-
hádky. Když je pěkně, jdu 

s nimi i ven. Večeříme kolem páté, protože se už 
děti nemohou dočkat na dárky. Já samozřejmě 
nejím, abych viděl běhat po stěně prasátka. Podá-
vá se klasika, rybí polévka, smažený kapr se 
s bramborovým salátem.

2. Silvestra strávím s partií, ve které mají přátele 
taky děti. Většinou jsme proto u někoho v domác-
nosti. Je to hodně poklidné. Samozřejmě, že něja-
ký přípitek si na Nový rok dám vždycky šampáňo. 
Předtím popíjím bílé vínko.

3. Aby byla celá rodina zdravá, aby se nám ve vo-
lejbale  dařilo, hráli pěknou hru a chodilo na ni 
zaplněná celá hala!

Petr ZAPLETAL, nahrávač
1. Jelikož mám dvě malé 
děti, tak stanu kolem šesté 
hodiny. Pustím v televizi po-
hádky a budu se o ně sta-
rat. Manželka má jiné sta-
rosti. Kolem čtvrté bude 
večeře s tradičním jídlem, 
tedy kaprem. Rybí polévku 
nejím, tak bude hovězí vý-

var. Zda po jídle ještě vyrazíme na návštěvu k ro-
dičům, nebo na druhý den, se ještě rozhodneme. 

2. Vzhledem k tomu, že máme malé děti, tak pří-
chod Nového roku si připomeneme doma a při-
ťukneme k tomu šampusem. Nějaké velké oslavy 



nemohou být, protože hned v tom týdnu hrajeme 
a nesmí se to přehánět!

3. Hlavně to zdraví, aby se ve Zlíně dařilo, aby-
chom dosáhli na ten mistrovský titul!

Michal Čechmánek, blokař
1. Ráno vstanu a hned vy-
razím k  rodičům. U nich 
budu až do večeře, která 
se podává mezi šestou  
a sedmou hodinou. Na 
menu bude hřibová polév-
ka s nudlemi. Je to na způ-
sob nějakého šumajzlu.  
Mamka je na to specialist-

ka. Dále nechybí na stole smažený kapr s bram-
borovým salátem.  Po jídle jedu do Zlína za přítel-
kyní a zbytek večera se odehraje v její přítomnosti. 

2. Abych řekl pravdu, Silvestra ještě nemám vy-
řešeného, protože přítelkyně má už zaplacenou 
dovolenou na horách, budu muset vymyslet ně-
jakou jinou alternativu. V poslední době si připíjím 
s likéry, nebo mně chutná velmi sladké malinové 
bakardy.(je to správně?!)

3.  Mé osobní přání je, aby se mi dařilo, tak jak 
doposud. Mám nějaké pozitivní období, že mi 
všechno nějak vychází. Co se týče sportu, tak aby 
tady zůstala parta jaká je, hlavně ve stejném slo-
žení a podařilo se nám společně dosáhnout na tu  
metu nejvyšší

Ondřej SKYBA, blokař
1. Vstanu z postele a  něco 
lehčího posnídám. Poté se 
jdu většinou podívat někde 
do přírody. Když je zamrzlý 
rybník, tak nazuji brusle 
a s kamarády  si zahraji ho-
kej. I když mám přítelkyni 
večeře budu absolvovat 
u rodičů. Před hlavním 

menu kyselicí a rybou, kaprem, bramborovým sa-
látem,  si dám oplatek s medem.

2. Většinou se domluvíme s partou a jedeme na 
dva dny  na chatu. Jinak každý si dáme nějakou 
tu štamprli, připije si. Pochopitelně, že já to ne-
přeháním, popíjím v určité normě. Jsem přece 
sportovec!

3. Samozřejmě, že sobě a všem přeji hlavně to 
zdravíčko. Určitě bych se taky  chtěl oženit a mít 
později dvě děti. S volejbalem to vypadá nadějně, 
takže přeji určitě titul, aby to na této pozitivní vlně 
pokračovalo co nejdéle, aby se při naši hře v zapl-
něné hale diváci bavili.      

Michal PŘIKRYL, 
smečař nebo univerzál

1. Jelikož jsem ještě neza-
daný, svobodný, tak pomá-
hám v tento ten rodičům. 
Naším zaužívaným zvykem, 
jednou za rok, je před veče-
ří zajít do kostela, kam cho-
dím se sestrou. Večeře 
bývá mezi pátou a šestou 
hodinou a vždycky se podá-

vá rybí polévka a  smažený kapr s bramborovým 
salátem.   

2. Na chatě s lyžařskou partou, s kterou  jsem 
kdysi závodně lyžoval. Po několika letech děláme 
společné setkání. Nejsem abstinent, piji všecko 
co teče, ale s vědomím opatrnosti.

3. Moje osobní přání je, abych se nezranil.  Pro 
celý mančaft, nech navazujeme  stále na dobré 
výsledky, jak děláme nyní. Nezpychnout a nedělat 
nějaké blbosti a pokračovat v našem tempu!

Adam BARTOŠ, smečař
1. Hned jak se probudím, 
tak slavím svátek, jelikož se 
jmenuji Adam. S jídlem je 
to přes den střídmé, ne-
obědváme. K rodinnému 
rituálu patří i to, že zajde-
me s taťkou a bráchou ně-
kde ven, na procházku do 



přírody, aby měla mamka klid na vaření. Z výšlapu 
si doma  odskočím ještě na počítač, nebo přečtu 
nějakou knížku. Tradiční večeře, kde vládne kapr 
bývá kolem páté hodiny.

2. Na Silvestra ještě nemám konkrétní plán, dou-
fám, že nějaká pozvánka ke mně ještě od kama-
rádů přijde. Kámošku zatím nemám. Piji jenom 
decentně. Mám rád pivo, nepohrdnu ani vínem. 
V žádném případě to ale nemixuji. 

3. Jelikož jsem ještě mladík, abych se ve světě 
neztratil. Přáním pro volejbal je aby muži vyhráli 
soutěž. A jelikož působím ještě v juniorech, tak 
by mohl být taky nějaký ten úspěch. Nech se ten 
zlínský volejbal pořádně zviditelnění. Diváci se 
v návštěvnosti zlepšují zápas od zápasu, tak nech 
se zaplní všechny místa. To bude potom pro nás 
ta pravá sportovní atmosféra!

Jan KRBA, univerzál
1. Docela dobře si v tento 
den pospím a stávám ko-
lem desáté hodiny.Při sle-
dování pohádek u televize 
pojídám nenápadně nape-
čené cukroví. Odpoledne 
se skočím provětrat do 
přírody a jak přijdu domů, 
tak ještě následuje doda-

tečné balení dárků. Mezi pátou a šestou hodinou 
večeříme tradiční hrachovou polévku a potom 
salát s kaprem. 

2. Na Silvestra, kde budu ještě nevím. Na zapití 
přichodu Nového roku si to šáňo dám. Tvrdý alko-
hol ne, ale lehce v průběhu dne nevylučuji.

3. Všem přeji to zdraví a spokojenost v životě! 
Samozřejmě, aby na nás přicházelo sledovat zá-
pasy hodně diváků! 

Dominik MRAČKO, smečař
1. Do oběda bude určitě 
vánoční trénink u nás 
doma v Šali na Slovensku 
s mojí bývalou partou. Po 
obědě pomáhám v rodin-
ném kruhu v přípravách. 
Večeříme v pět a na stole 
vládne ryba. Já ji ale nemu-
sím, tak se mně dělá kuře-

cí řízek. Před tím se podává polévka čočková ane-
bo zelová. 

2. Na Silvestra někde zajedeme s přítelkyní. Vět-
šinou to vychází, že ve většině případů šoféruji. 
Pokud ale neřídím auto, tak to s alkoholem taky 
nepřeháním. Jsem vědom, že jsem profesionální 
sportovec. Šampusu si o půlnoci symbolicky dám.

3. Přeji si, aby to šlo stále tím dobrým směrem 
jak to jde do teďka. Aby zavítalo na volejbal ve Zlí-
ně co nejvíce fanoušků!

Jakub JANOUCH, nahrávač
1.Hned jak vstanu tak  ra-
zím doma v Přerově na 
koncert konaný od rána  
na náměstí, který je vzpo-
mínkou na  Pavla Novák. 
Budu tam zhruba do tří 
hodin. Poté povalím domů 
a při koukání na televizi 
budu čekat na večeři. Na 

menu bude v šest hodin rybí polévka,  smažený 
kapr se salátem, ale já ho nejím. Takže  dostanu 
řízek z drůbežího masa. 

  2. Kde budu na  Silvestra se ještě rozmýšlím. 
S alkoholem to nevyhrávám. Když odbije půlnoc, 
tak si připiji s mírou na Nový rok. Tvrdý alkohol 
nekonzumuji vůbec. 

3. Aby jsme se pořád zlepšovali a chytli tu pravou 
formu v plaf-off. U diváků si přeji, aby se to taky 
stupňovalo v jejich návštěvnosti. Mužstvo bojující 
o nejvyšší metu tu jejich podporu hodně potře-
buje! 

(av)



Vážení diváci, ve spolupráci s marketingovou společností Sunvi jsme pro vás na dnešní 
večer připravili zajímavý doprovodný program, který začne po skončení utkání.

Vylosujeme vstupenky v tombole o ceny v celkové 
hodnotě 120.000,- Kč

Nadějní mladí volejbalisté předvedou své schopnosti 
v dovednostních disciplínách

Zahrají vám hudebníci ze skupiny Bobr a spol.

Krásné dívky předvedou atraktivní orientální tance

Zkušený DJ vám bude pouštět písničky různých 
hudebních žánrů

A to ještě není vše!

Od 20.00 hodin jste zváni na akci „2010 lampionů štěstí z vánočního Zlína“, 
která se uskuteční na parkovišti u Velkého kina.

Začátek odstartuje velkolepý ohňostroj, po kterém se děti i dospělí můžou 
zúčastnit charitativní akce  „Finanční příspěvek pro děti s poruchou krvetvor-
by“. Za symbolickou cenu 50,- Kč nebo neomezenou vyšší částku si účastníci 
mohou zakoupit „Lampion štěstí“, k tomu zapalovač a fix a napsat si  na něj 
své tajné přání. Poté se budou lampiony štěstí postupně společně vypouštět 

k předvánoční obloze.

Výtěžek z této akce bude bezprostředně poté předán PhDr. Věře Reichlové, 
prezidentce společnosti Haima z pražské motolské nemocnice na souběžné 
kulturní akci ve sportovní hale Euronics pod zimákem. I tento kulturní  pro-

gram je přístupný veřejnosti.



! MEGATOMBOLA !
o ceny  v celkové hodnotě 120.000,- Kč!

Každý divák, je automaticky zařazen do losování o atraktivní ceny. Losování 
proběhne po skončení zápasu a losovat se budou vstupenky a lístky, které 

při vstupu dostanou majitelé pernamentek.

  1. cena   – Plazmová TV

  2. cena   – Notebook

  3. cena   – Digitální videokamera

  4. – 6. cena  – Týdenní pobyt na hotelu U Krále 
Šumavy pro 2 osoby

  7. – 8. cena   – Kosmetické dárkové koše

  9. – 10. cena   – Dárkové koše

Navíc každý divák dostane drobný dárek, 
který věnuje firma Sheron



 C.a.P.P. Zlín s.r.o. 

GENERÁLNÍ  PARTNE I

PARTNE I VSC FATRA ZLÍNPARTNEŘI VSC FATRA EKOSOLAR ZLÍN



Pro všechny příznivce zlínského volejbalu:

NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ na rok 2011 již v prodeji!
Dnes u prodeje vstupenek, další dny na vrátnici sportovní haly.  

Cena 50,- Kč

Věřte, máte se na co těšit!

Vážení diváci, sportovní příznivci a obchodní partneři,

děkujeme vám za podporu a pomoc v jednotlivých 
zápasech podzimní části extraligy a dovolte, abychom 
vám popřáli příjemné prožití vánočních svátků, šťastný 
nový rok a mnoho osobních a pracovních úspěchů.

Realizační tým Fatra EkoSolar Zlín


