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kolo 27

Hlavní rozhodčí: Dziacký J.  l  Kovář V.

Čároví rozhodčí: Prokopec V.  l  Zaoral K. 

Delegát ČVS: Sysala L.

Zlín, do toho !Zlín, do toho !
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Co je to ten profesorský výkon?
Tak co, přišli jste ještě dnes na volejbal po minulé „nakládačce“ od Ústí nad Labem? Pevně věřím, že ano, 
a upřímně přiznávám, že nevím, jestli toto „bolístko“ tady vůbec připomínat. Ale zkusím to, snad se na mě 
trenér, hráči a další lidé kolem klubu nebudou zlobit. Vždyť z chyb a proher se člověk učí.

Jen pro připomenutí. Hrálo se minulý čtvrtek, přijelo Ústí, které je v tabulce od nás pořádně vzdáleno a vy-
padalo to, že si soupeře dáme na pánvičce jako takový lehký předkrm před pořádnou večeří v nějakém nóbl 
hotelu. První set tomu také nasvědčoval, hráči Ústí uhráli pouze jedenáct míčů a domácí už mohli volat do 
nějakého toho hotelu s objednávkou, cože si za chvíli k večeři dají. I já sám jsem se přistihl při přemýšlení 
nad tím, že za hodinku už budu z utkání doma.

Jenže, ouha, chyba, průšvih. Začátek druhého setu vypadal ještě dobře, postupně ale naši hráči odpadali 
a naopak soupeř se rozjel. Poslední set ani nebudu raději připomínat, protože ten byl jen pro otrlé povahy 
nebo ty nej, nej, nejvěrnější fanoušky. Prostě – to utkání jsme projeli. Hráči byli zklamaní a málomluvní (tedy 
spíš nemluvní), fanoušci naštvaní. 

Když jsem potom mluvil s trenérem hostů a prezidentem našeho klubu, oba dva, stojíce daleko od sebe, 
použili naprosto stejný výraz. „Hráči Zlína hráli profesorsky,“ pravili. Od té chvíle přemýšlím nad tím, cože to 
ten profesorský výkon je a kde se  vzal. Procházel jsem si tedy sportovní zpravodajství a zjistil, že profesor-
ský výkon, myšleno špatný výkon, podává kdekdo a docela často. Ne ale vždy je takový výkon považovaný za 
špatný, například na zimní olympiádě v Kanadě v roce 2010 porazili Finové Němce 5:0 a podle médií podali 
Finové „profesorský výkon“.  

Nicméně, bez ohledu na Finy, zvykli jsme si používat zmínku o profesorském výkonu především v případech, 
kdy to někomu nejde. I když – označení „nejde“ není asi to nejpřesnější. Spíše se někdo nesnaží, nebojuje, 
neumí se vyhecovat, hraje odevzdaně, alibisticky, nezaujatě. Prostě profesorsky. To je asi přesné označení. 
„Profesor“ ve sportu není profesionál, byť si jsou obě tato slova tak podobná. Profesor má pocit, že už 
všechno umí a že mu minulé úspěchy zaručují i úspěchy budoucí. Což je obrovitý omyl, za který se někdy 
velmi draze platí ! Ve sportu i v životě.

Omlouvám se, že tady s tímto slovem tolik obtěžuji, ale rád bych, aby prohra s Ústí nad Labem, a především 
způsob, jak k ní došlo, byla varováním pro všechna další utkání našeho týmu. Zejména ve vyřazovacích 
bojích by nás podobné zaváhání mohlo připravit o úspěch, na který se všichni lidé kolem zlínského volejbalu 
nesmírně těší a doufají, že přijde.

Naštěstí hned v dalším utkání v Brně naši hráči jednoznačně vyhráli a mají stejně bodů jako druhé Benátky 
nad Jizerou. Věřím, že dnešní utkání s ČZU Praha nepodcení a vzpomenou si, že loni 10. prosince prohráli 
nad tímto soupeřem 1:3, čímž museli přepustit první příčku extraligové tabulky. 

Nebylo by špatné, kdyby dnešní výhrou naši hráči ukázali, že chtějí o prestižní první místo ještě ze všech sil 
bojovat. Být první, nejlepší ze všech,  je přece úžasné. A to určitě platí i v případě extraligy mužů, byť jde „jen“ 
o základní kolo. Hodně štěstí !!!

Radek Bartoníček
redaktor volejbalového zpravodaje

Živý přenos z domácích utkání pro Vás zajišťuje firma

sledujte adresu www.ivolejbal.eu
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Jsme favorité a měli bychom vyhrát
Při povídání s hlavním trenérem našich volejbalistů 
Romanem Mackem jsme se ještě krátce vrátili k ne-
šťastnému minulému domácímu utkání s Ústí nad La-
bem, které jsme prohráli 1:3. Abychom toto utkání ale 
neviděli jen z té špatné stránky, zajímalo mě, zda trenér 
Macek mohl i v takovém utkání vidět nějaké plus. 

„Toto utkání nám alespoň posloužilo k tomu, aby se hrá-
či přesvědčili, že proti žádnému týmu se nedá hrát na 
půl plynu a přitom vyhrát,“ řekl trenér. A odpověď měl 
také na otázku, zda o utkání s hráči nějak více debato-
vali. „O utkání jsme se pochopitelně bavili, ale otevřeně 
řeknu, že to moc o názorech hráčů nebylo. Co by mohli 
říkat jiného, než že hráli špatně?“

Podle něj bylo po utkání s Ústím nejdůležitější připravit 
se na následující utkání, které se hrálo hned za dva dny 
v Brně. „Po utkání s Ústím šlo hlavně o to, abychom se 
zkoncentrovali na další zápas v Brně, nechtěli jsme, aby 
naše ztráta na čelo byla ještě větší. Jsem velmi rád, že 
v utkání s Brnem bylo už naše nasazení mnohem větší, 
stejně jako odpovědnost hráčů,“ pochvaluje si Roman 
Macek.

Samotné utkání v Brně nebylo tak jednoduché, jak by 
o tom mohl výsledek 3:0 svědčit. Domácím se ze začát-
ku dařilo, a našemu trenérovi nezbývalo nic jiného, než 
přistoupit ke změnám. „Hráči Brna začali utkání velmi 
riskantními servisy, které jim ale enormně vycházely. 
Musel jsem proto udělat v naší sestavě změny. A tato 
pozměněná sestava potom utkání i úspěšně dohrála.“

„Jsem rád, že máme dvanáct kvalitních hráčů, plus 
další mladé hráče v záloze. Základní sestava tak není 
skálopevně daná, což je určitě dobře. Sezona je dlouhá, 
odehráli jsme už víc než třicet soutěžních utkání a nelze 
čekat, že by je odehrálo šest či sedm hráčů.“

Právě na střídání hráčů jsem se trenéra zeptal, pro-
tože určitě patří k těm trenérům, kteří dělají změny 
během utkání poměrně často. „To je sice pravda, ale 
často jsou to taktická střídání na jeden nebo dva míče. 
Myslím, že osa týmu je většinou pevná,  a tým dolaďuji 

spíš taktickýma variantami, ať ve vztahu k soupeři nebo 
k vývoji utkání, jako třeba teď v Brně.“

Nyní si chvilku od povídání s trenérem odskočme a po-
dívejme se, co o utkání s Brnem psali novináři. Ti si 
především všimli našeho mladého hráče Jakuba Ja-
noucha, kterého označili za jednoho ze strůjců vítězství. 
Jakub totiž nastoupil do utkání  za nepříznivého stavu 
12:17. V té chvíli šel na servis, který nepustil až do sta-
vu 18:17 v náš prospěch. Krásná šňůra! 

„Udělal krásnou sérii s drobnou vadou na kráse, kdy 
poslední servis zkazil,“ okomentoval jeho výkon trenér. 
Zároveň přidal i statistiku servisů. Jakub podával cel-
kem třiadvacetkrát, za ním byl s odstupem další náš 
hráč Michal Čechmánek (14 krát) a až za ním brněnský 
Jan Kuliha (12).

Pro vás, kteří možná nevíte, Jakub Janouch pochází 
z Přerova, volejbal začínal hrát v Olomouci, dva roky 
reprezentoval Opavu, byl také v širším výběru juniorské 
reprezentace. Zlín měl o něm dokonalý přehled a ne-
bylo divu, že ho získal. Zeptal jsem se trenéra Macka, 
zda by tento hráč nemohl nastupovat ještě častěji, než 
v poslední době nastupuje. 

„Jakub je mladý hráč, dělá jednoho ze dvou nahrávačů 
před Petrem Zapletalem, který  je podle mě na vrcho-
lu své výkonnosti. Myslím, že Jakub dostává v utkáních 
docela dost prostoru, a určitě další prostor ještě do-
stane,“ zněla první část odpovědi. „Zatím hrajeme „jen“ 
dvakrát týdně, ale ve vyřazovacích bojích to bude i pět 
zápasů. V prvních kolech hrál ale hodně, z prvních čtyř 
utkáních hrál tři skoro bez střídání, protože v té době 
jsme ještě neměli Petra Zapletala, a navíc jsme vyhrá-
vali. Hodně šancí dostal i v Českém poháru,“ pokračoval 
Roman Macek.

Naše povídání jsme pochopitelně skončili u dnešního 
soupeře, tedy ČZU Praha. „Je to tým, který má bez dis-
kuse svou kvalitu. Nicméně, my hrajeme doma, jsme 
favorité a měli bychom zcela jistě zvítězit,“ pravil optimi-
sticky náš trenér. Snad se mu jeho přání splní.

Text a foto: Radek Bartoníček

Povídání s trenérem Romanem Mackem

Jakubu Janouchovi výborně vyšlo minulé utkáníTrenér Roman Macek při utkání s Ústím
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Předzvěst horších časů. Soupeř na hřiště 

nasazuje hráče s číslem 7, což je kapitán Mi-

lan Bican. „Zlín nás asi v druhém setu trošku 

podcenil, my jsme malinko pozměnili sesta-

vu, přišel tam Milan Bican, kapitán mužstva, 

a morálka našeho týmu se zvedla,“ řekl po 

utkání trenér hostů Miroslav Malán. 

Fotoreportáž z minulého domácího utkání 

Toto je naše „lavička“, vypadalo to, že si ani ne-zahraje, protože hráči na hřišti hráli bezchybně. Jinak, pokud jde o označení „lavička“, ve volejbale rozhodně  nevystihuje pravou skutečnost. Hráči, kteří zrovna nehrají, v žádném případě nesedí na lavičce a nečekají, až na ně trenér ukáže, ale větši-nou stojí někde na okraji a mnohdy se různě kroutí a protahují – snaží se prostě zahřát, aby na hřišti „vletěli“ v plné energii.

Utkání s Ústí nad Labem začalo fantasticky. Takto se naši hráči radovali téměř nepřetržitě, v oka-mžiku této fotky vedli v prvním setu 15:5.

Na úvod jedna novinka, která už tak ani novinkou není. 

Dnes jste měli možnost si už potřetí koupit lístek na 

utkání u dvou pokladen ještě předtím, než vejdete po 

schodech do sportovní haly. Je to proto, aby byl prodej 

lístků rychlejší a vám neutekl případně začátek utkání. 

Mimochodem, je to jedna z mnoha změn, které děláme 

proto, abyste se na volejbale cítili co nejlépe.

Ach, ty míče, ty míče. Míčů je na hřišti hodně a není snadné je mít všechny pod kontrolou. Tre-nér Roman Macek tak ještě před začátkem utkání má jednu starost navíc. Až byly všechny míče pěk-ně v koši, mohl se jít věnovat týmu.
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A jedna rodinná fotka na závěr. Honza Krba při povídání 

se svými blízkými po utkání, kdy už byla sportovní hala 

téměř prázdná. Nechtěli jsme rušit a vstupovat do sou-

kromého hovoru, a tak přesně nevíme, kdo všechno byl 

na fotce. Podle  sympatických úsměvů ale tipujeme, že 

šlo o maminku a sestry. 

Tato fotka snad ani nepotřebuje jediné slovo 

komentáře. Kapitán našeho mužstva Marek 

Tomáš ještě několik minut po utkání. Žádat 

ho v takové chvíli o rozhovor by bylo asi ris-

kantní, nevím, kolik slov by řekl. Přesto tuto 

příležitost využívám tady ve zpravodaji k pros-

bě na hráče, aby našli sílu také v časech ne-

radostných sdělit několik slov divákům a no-

vinářům. 

Konec utkání. Jak rádi bychom sem dali fotku našich radujících se hráčů, ale nebylo to možné. Neměli jsme ji. A ani jsme ji mít nemohli. Hosté z Ústí nad Labem poslední set naprosto jasně ovládli a bylo jen otázkou času, kdy se budou tak-to radovat po vítězném utkání.

Další změna. Na hřiště šel Dominik Mrač-

ko, který se po zranění kotníku dostává na 

hřiště jen pomalu. Držíme mu palce, určitě 

patří k těm, jejichž výkony rozhodnou o tom, 

jak moc úspěšná či neúspěšná bude pro 

Zlín letošní sezóna.

A další obrázek, který nevěstil nic dobrého. Hrál se právě druhý set a naši hráči poprvé v utkání prohrávali. Sice jen těsně 19:20, ale i tak bylo na trenéru Mackovi znát, že není s vývojem utkání vůbec spokojený. 

ál 
ní 
a 
íí 

Pochopitelně nastaly změny. Tady trenér dlouho 

vysvětloval Honzovi Krbovi, co a jak má provádět, 

až ho pustí na hřiště. Za chvíli ho také pustil, ale 

bohužel, moc to nepomohlo. V tomto utkání si hráči 

základní sestavy ani náhradníci nemohli navzájem 

co vyčítat. Bylo to špatné ode všech.
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Než vás seznámíme blíže s našim dnešním soupe-
řem, jehož celý oficiální název zní volleyball.cz ČZU 
Praha, dovolte několik vět z jeho tábora:

„3. výhra v řadě, to už je šňůrka. Lužinský válec 
přejel plnou parou Ostravaky 3:0 a za pouhých 
74 minut je poslal domů s lízátky a smutkem.“

„Lužinský válec i s kotlem svých věrných fanouš-
ků uloupil všechny body příbramským kocourům 
a veze si domů cenné a zasloužené vítězství 3:1.“

„Lužinský válec bojovným výkonem pokořil 3:2 
borce z jihu. Nebylo to však zadarmo, masťa si 
natrhl bundu a Pumpař hlavu.“

Předcházející trojice citací jez internetových stránek 
našeho dnešního soupeře. Nebylo by na nich nic 
moc zvláštního, kdyby tyto citace nezazněly po po-
sledních třech utkáních ČZU Praha. Všechna tato 
utkání totiž náš soupeř vyhrál a k nám do Zlína tedy 
přijíždí bez jakéhokoliv strachu, že nastoupí proti 
mužstvu na třetím místě extraligové tabulky. Pra-
žané jsou sice až osmí, ale vzhledem k posledním 
výsledkům není toto umístění opravdu nijak důležité.

Vysvětlení by si zřejmě žádalo i slovní spojení „Lužin-
ský válec“, který Pražané velmi rádi používají. Proč 
takový válec? Odpověď není složitá, souvisí s mís-
tem, kde má mužstvo hlavní sídlo. Tímto sídlem je 
starší sportovní hala v městské části Praha – Luži-
ny. Právě tam hraje veškeré zápasy a (a také zde 
absolvuje většinu přípravy) družstvo 
mužů A, družstva juniorů a kadetů. 

Při pohledu na historii klubu zjis-
tíme, že klub na velký úspěch 
v extralize zatím čeká, několikrát 
sice vyhrál 1. ligu a v roce 2006 
postoupil do extraligy, tady ale za-
tím na medailové příčky nedosáhl. 
Nicméně, klub slaví řadu úspěchů 
v mládežnických kategoriích, což je 
možná ještě důležitější než úspěchy 
dospělých. Určitě je ale klub hladový 
i po velkém úspěchu „A“ družstva, 
do letošní sezóny nastoupili hráči, 
kteří prakticky vytvořili oproti minulé 
sezóně zcela nové družstvo.

Na internetových stránkách klubu je možné také 
najít pod názvem Filosofie a strategie klubu ná-
sledující sympatická slova: Základní pilíř činnosti 
klubu současnosti - projekt „Calocaghatia – Spor-
tem proti drogám“ je snaha navázat na myšlenku 
antiky a renesance obnovenou Tyršovým „ve zdra-
vém těle, zdravý duch“, který jednoznačně prezen-
tuje krásu těla a ducha v rovnováze jako základ 
zdravé populace. Prevenci sociálně-patologických 
jevů v rámci tohoto projektu vidíme především 
v soustavném zaměstnávání dětí a mládeže pro-
střednictvím zájmové činnosti v našem případě 
volejbalu.“ 

Pokud jde ještě o samotný název, na vysvětlenou 
podotýkáme, že označení ČZU v názvu je zkratkou 
České zemědělské univerzity, která vznikla už v roce 
1906. Její název se ale měnil, například od roku 
1952 se jmenovala Vysoká škola zemědělská, což 
platilo až do roku 1995.  

Na závěr bychom rádi ve Zlíně všechny hráče, tre-
néry, realizační tým i fanoušky z Prahy srdečně 
přivítali a popřáli jim příjemné bezproblémový po-
byt. Jediný problém, který bychom jim „přáli“, se 
týká výsledku dnešního utkání. Vůbec by nám to-
tiž nevadilo, kdyby se rozjetý Lužinský válec u nás 
na chvíli zadrhl.

Radek Bartoníček

Představujeme našeho dnešního soupeře

Pozor – náš soupeř je rozjetý !

Náš dnešní soupeř se velmi pečlivě věnuje výchově sportujících dětí. 
Na snímku je jejich žákovské mužstvo. 
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Tabulka uniqa extraligy mužů

záp. 3b. 2b. 1b. 0b. sety b.
1. Č. Budějovice 26 18 1 4 3 67:32 60
2. Benátky n. Jizerou 26 16 4 1 5 66:35 57
3. Zlín 26 16 3 3 4 65:37 57
4. Liberec 26 13 3 2 8 60:41 47
5. Ostrava 26 12 3 4 7 56:44 46
6. Ústí nad Labem 26 9 3 3 11 46:54 36
7. Příbram 26 10 2 1 13 48:51 35
8. ČZU Praha 25 9 3 1 12 46:51 34
9. Havířov 26 8 3 4 11 48:56 34

10. Odolena Voda 26 4 4 5 13 41:65 25
11. Kladno 25 5 1 2 17 29:62 19
12. Brno 26 4 1 1 20 23:67 14

26. kolo - 12. únor 

Odolena Voda - Havířov 2:3 (-23, -21, 19, 20, -10)

Ústí n. Labem - Benátky n. Jizerou 0:3 (-14, -21, -19)

Brno - Zlín 0:3 (-25, -15, -19)

ČZU Praha - Ostrava 3:0 (18, 24, 21)

Kladno - České Budějovice 0:3 (-14, -15, -20)

Liberec - Příbram 3:1 (-23, 22, 19, 14)

27. kolo – 19. únor 
17:00 Příbram - Kladno 

17:00 Ostrava - Liberec 

17:00 Zlín - ČZU Praha 

17:00
Benátky nad 

Jizerou
- Brno 

18:00 Havířov - Ústí nad Labem

18:00
České 

Budějovice
- Odolena Voda

Zveme všechny příznivce na další domácí utkání, které naši 
volejbalisté hrají 3. března od 17:00 hodin. 

Pozor - jde o čtvrtek ! Našim soupeřem bude tým z Kladna !
Všichni jste srdečně zváni ! 

28. kolo – 26. únor
18:00 Odolena Voda - Ústí nad Labem

18:00 Brno - Havířov

18:00 ČZU Praha -
Benátky nad 
Jizerou  

18:00 Liberec - Zlín 

18:00 Kladno - Ostrava  

18:00
České 

Budějovice
- Příbram
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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 /univerzál

5 Bartoš Adam 18 197 257 341 84 333 76 smečař

6 Janouch Jakub 20 194 252 335 83 325 73 nahrávač

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/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

7 Martin Klapal 26 201 264 341 325 blokař

15 Marek Novotný 33 201 262 351 334 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
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volleyball.cz ČZU Praha

Vše o mužstvu našeho soupeře najdete na výborných stránkách: www.volleyteam.cz

Celý tým i fanoušky ČZU Praha srdečně vítáme!

Číslo 
dresu

Jméno
Rok

narození
Výška Specializace

13 Tomáš Pajma 1989 205 cm blokař

8 MiloslavMarel 1984 205 cm smečař/univerzál

5 Michal Záveský 1988 193 cm smečař

3 Daniel Pfeffer 1990 186 cm libero

9 Luboš Bartůněk 1990 194 cm nahrávač

7 Petr Široký 1990 192 cm smečař

4 Michal Lohr 1991 204 cm blokař

6 Michal Finger 1993 202 cm smečař/univerzál

2 Jan Hadrava 1991 197 cm smečař/univerzál

1 Branko Pistovič 1976 192 cm smečař

11 Martin Benčič 1979 210 cm blokař

10 Peter Turianský 1976 192 cm nahrávač

12 Jan Zapletal 1987 196 cm blokař

Realizační tým Trenér: Daniel ORAVEC l Manager: Miloš KOČKA
 Masér: Martin SEDLÁK l Lékař: Josef KAŠÍK
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„Uspořádat 1. Valentýnský volejbalový ples 
byla pro nás  velká výzva a myslím, že ce-
lému pořadatelskému týmu ze Sunvi patří 
velké díky. Povedlo se nám vytvořit úžasně 
přátelskou atmosféru. Protože se o zába-
vu starala jak Horňácká cimbálová muzika 
Martina Hrbáče, tak kapela Vivian Band, 
Marek Toman a moderovací celý tým 
Sunvi, věřím, že všichni zúčastnění odchá-
zeli domů s pocitem příjemně stráveného 
večera. Já osobně jsem si s partnerkou 
výborně zatancoval a byl jsem mile překva-
pen, že hlavní ceny v tombole vyhráli ti, kteří 
si je upřímně od srdce přáli. Všem plesají-
cím návštěvníkům  děkuji za účast i podíl na 
přípravě.  Při dalším ročníku Valentýnského 
volejbalového plesu se budu těšit s vámi 
opět ve zlínském Hotelu Moskva navidě-
nou.“

Ladislav Kocian, hlavní pořadatel plesu
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Napsalo se o našich hráčích

Atlet Stanislav Nebojsa ze Zlína patřil v minulosti 
k vynikajícím sportovcům. Jeho disciplínou bylo vytr-
valostní běhání, které ho proslavilo při závodech po 
celé republice i v zahraničí. Dnes už má jednasedm-
desát roků, sem tam se proběhne - jak se říká - pro 
zdraví, a je také vidět při utkání našich volejbalistů.

„Na svoje první atletické vítězství rád vzpomínám. 
Ve dvanácti letech jsem se přihlásil u nás na dědině 
v Nížkovicích k běžeckému závodu na tři kilometry 
a porazil jsem všechny muže. V osmnácti jsem už 
startoval na stejné trati na mistrovství republiky 
a utvořil jsem Československý juniorský rekord,“ 
říká skvěle vypadající senior.

Když běhal Stanislav Nebojsa za tehdejší atletický 
oddíl TJ Gottwaldov, tak z pětadevadesáti procent 
všechny závody ve druhé lize vyhrál. Poté si ho všim-
li trenéři z nároďáku a díky jejich nominaci vyjížděl 
reprezentovat do ciziny na desetikilometrové tratě 
a delší. Nejlepší čas v maratónu má úctyhodných 2 
hodiny 22 minut 11 sekund. Pouze jedenáct sekund 
mu chybělo do limitu, aby mohl startovat v mara-
tónu na mistrovství světa. Přesto stanul jako první 
„na bedně“ mezinárodních maratónů v Ostravě, na 
Slovensku i Maďarsku.

Vedle atletického oválu a silničních běhů si hod-
ně oblíbil i běhání v terénu, tzv. krosy. Kde se na 
startovní čáře ukázal, většinou ve svých věkových 
kategoriích vyhrával. „Mezi největší úspěchy řadím 
získání třetího místa na mistrovství světa v přes-
polním běhu na 10 km z německého Hannoveru. 
V rozbězích jsem byl osmnáctý a ve finále bronzový. 
Na mistrovstvích Evropy ve Finsku a Francii jsem na 
stejné trati vybojoval bronzové medaile,“ vyjmenová-
vá z bezpočtu získaných ocenění v podobě diplomů, 
pohárů, medailí a různých dalších věcných cen.

Jeho vrchol přišel i v pokročilejším věku sportovce. 
Ve čtyřiceti letech byl vyhlášen jako nejlepší atlet 
Gottwaldova, protože nebyl celý rok nikým poraže-
ný! „Dával jsem na frak dvacetiletým mladíkům, ale 
stálo mě to hodně tréninkového úsilí. S narůstajícím 
věkem jsem si k udržení výkonnosti zvyšoval kilome-
tráž a za den trénoval i třífázově,“ vypraví s úsmě-
vem. 

V pětačtyřiceti se sice s vrcholovou atletikou rozlou-
čil, ale ani ve vyšším věku ho jeho studenti ze spor-
tovního gymnázia ve Zlíně nemohli porazit. Poctivým 
tréninkem a nesmírnou vůlí si i v pokročilejším věku 
dokázal udržovat stále vynikající fyzickou kondici.

A co jeho vztah k volejbalu? „K volejbalu mám kladný 
vztah, i když jsem ho v životě nehrál. Moje žena Bo-
ženka je už sedmadvacet let správcovou u zlínského 
klubu. V letošní sezóně se snažím vynechat co nej-
méně zápasů na domácí půdě. Klukům věřím, že se 
v závěrečných bojích porvou o co nejlepší umístění. 
Podmínky mají vynikající. Na bednu mohou určitě 
dosáhnout, i když dneska nepochopitelně prohráli. 
Takový je ale sport a stává se, že outsider porazí 
favorita. Přesto musí Zlíňáci vyhrávat, aby si neod-
lákali zase diváky, kteří začali po delší době plnit hle-
diště, “ uzavřel povídání po prohraném utkání s Ústí 
nad Labem.

Text a foto: Antonín Vrba 

Stanislav Nebojsa (vpravo) s kamarádem, 
pořadatelem utkání.

Na internetových stránkách www.SlovackoDNES.cz najdete videoukázky a fo-
tografie z posledních domácích utkání Zlína, včetně dnešního utkání s Ústí 
nad Labem! Do konce února budou rovněž hotové zcela nové stránky našeho 
klubu !

Legendární atlet chodí fandit našim volejbalistům
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Pravidla: 

Divák, který se nalezne na fotografii uvedené v informačním bulletinu na stránce 
označené Fotosoutěž, získává dárek, který si vyzvedne u moderátora utkání.

Poznáte se?

Fotosoutěž



 C.a.P.P. Zlín s.r.o. 

PARTNEŘI VSC FATRA EKOSOLAR ZLÍN

GENERÁLNÍ PARTNEŘI


