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Vážení sportovní přátelé,
je  to  už opět měsíc,  kdy  jsem  se Vám  skrze 

svůj  pravidelný  blok  snažil  nastínit  vše,  co  se 
událo v našich sportovních areálech. Také první 
poprázdninový měsíc byl nabitý akcemi a udá-
lostmi. Asi  tou největší, která se minulý měsíc 
odehrála, byl sportovní festival Sporťáček, který  
se  po  roce  putování  po  tuzemských  městech, 
vrátil opět do našeho sportovního areálu v Bra-
níku. A  že  to  byl  návrat  opět  ve  velkém  stylu. 
Tisíce návštěvníků si vyzkoušely desítky sportov-
ních aktivit a mnozí z nich si jistě vybrali sport, 
kterému se budou v následujících  letech věno-
vat. To vše se událo pod drobnohledem českých 
sportovních  celebrit  v  čele  s  Gabrielou  Kouka-
lovou,  Petrem  Koukalem,  Lukášem  Krpálkem, 
Danielem Přibylem a dalšími.

To ale zaručeně není vše, na co jste se mohli 
u nás v září těšit. Právě září je totiž měsíc, kdy se 
po letním volnu opět rozbíhají tréninky sportov-
ních škol HAMR. A že je to vždy začátek ve vel-
kém stylu. Po zkušebních hodinách přichází vždy 
řada na rozřazovací  tréninky a poté na úvodní 
hodiny škol. Tento čas je také náročný na trené-
ry, kdy je zapotřebí zorganizovat a rozřadit děti 
do  stejných  výkonnostních  a  věkových  skupin. 
Ale jak se zdá, svůj úkol splnili opět na jednič-
ku a nyní už se všechny děti poctivě připravují 
na nadcházející zápasy a turnaje.

Mezi domény hamerských areálů patří už ně-
kolik let sportovní veslování. Od samého počát-
ku sbírali naše veslařské posádky jeden úspěch 
za druhým. K nim jim už řadu měsíců pomáhá 
nová  loděnice  v  areálu  HAMR-Braník.  Na  vý-
stavbě se podíleli sponzoři, samotní veslaři i za-
městnanci HAMRu. Její současný vzhled je tak 
ukázkou  spolupráce  všech,  kteří  se  o  loděnici 
zasloužili.

Sportovní  areály HAMR  reprezentují  desítky, 
ne-li stovky dětí  i dospělých. Ti se také zaslou-
ží o úspěchy na sportovním poli, kterými  jsme 
mezi  veřejností  známi.  Cenné  kovy,  poháry 
a  diplomy  sbírají  družstva  i  jednotlivci.  Za  po-
slední  dobu  to  byl  např.  beachvolejbalový  tým 
SK HAMR, který obhájil loňské stříbro na MČR 
družstev nebo Vendula Žovincová, aktuální mis-
tryně  ČR  ve  dvouhře  žen.  Jejich  úspěchy  jsou 
dílem dřiny a systematické práce našeho trenér-
ského kolektivu. Věřím, že i nadále budou hráči 
i týmy sbírat úspěchy na sportovním poli. Ostat-
ně, mají na to celou letošní sezónu.

Přeji Vám všem, aby se tento měsíc opět nesl 
ve  znamení  sportovních  aktivit  v  našich  areá-
lech nebo při posezení v restauracích. Znovu se 
„uvidíme“ v listopadu, tak do té doby sportujte 
a relaxujte, co to jde.

Michal Štucaur
šéfredaktor
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Naše akce a plány
Novinky a program v areálech HAMR pro tento měsíc. 
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Hamerské sporty
Úspěchy hráčů, činnost hamerských škol a sportovní program na říjen. To vše najdete 
v rubrice věnované našim sportům.
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Veslování
VK HAMR, klub reprezentující naše sportovní areály na tuzemských i mezinárodních 
veslařských závodech. Neustále pracují na zlepšení svých dovedností a podmínky pro 
přípravu. Tu jim pomáhá naplňovat moderní a nová loděnice.
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Hráči SK HAMR
Stovky hráčů reprezentují sportovní areály HAMR na tuzemském i mezinárodním 
poli. Jejich úspěchy se pravidelně objevují na našich sociálních sítích. Ty největší 
uveřejňujeme zde.
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Sporťáček, Stavba hal, MČR v plážovém 
volejbalu družstev
• Každoroční velkolepá sportovní akce. Desítky sportovních klubů a tuzemské 

sportovní hvězdy. To je Sporťáček, který si nenechalo ujít přes 13 tisíc návštěvníků. 
Také letos zavítal do našeho areálu v Braníku a opět bavil i učil.

• Letní sezóna je u konce. Abyste i nadále mohli využít všechny naše sportoviště, 
budou po celý měsíc probíhat stavební práce hal ve všech areálech HAMR.

• Ti nejlepší tuzemští beachvolejbaloví hráči se už několik let scházejí v srpnu 
na MČR klubů. Náš tým u toho zaručeně nemohl chybět. Po dobrém výkonu 
obhájil loňské stříbrné místo.
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Naši partneři – SAM73
Sportovní značka SAM73 je nově partnerem sportovních areálů HAMR. Jaký 
sortiment zboží a jaké druhy oblečení nabízí? Bližší informace nabídl zástupce 
společnosti, marketingový manager, pan David Calta.
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Turnaje 
ve stolním 
tenisu 
kategorie 
55+

Druhé kolo 
oblíbeného tur-
naje pro stolní 
tenisty v katego-
rii 55+ proběh-
ne v Záběhlicích 
v Joola Aréně, 
a to v pondělí 22. 
října. Soutěžit 
se bude o body 
do žebříčku a lá-
kavé ceny.

Hamerský babytenisový okruh
Na začátku následujícího měsíce proběhne první 

kolo ze série Hamerského babytenisového okruhu dětí. 
Celkem se bude bojovat v sedmi kolech a pojedeme až 
do dubna.

Cvičení 
pro 
seniory

Každý čtvr-
tek mezi 14:00 
a 15:00 hodinou 
bude v aero-
bikovém sálů 
v Záběhlicích 
probíhat cvičení 
pro seniory se 
židlí a na židli. 
A proč? No přeci 
– Aby záda nebo-
lela.

Dopolední cvičení v Záběhlicích
V pondělí, v úterý i v pátek dopoledne se bude v obou 

aerobikových sálech v Záběhlicích sportovat. Těšit se 
můžete na TRX, P-Class, Pilates a Bosu. U nás můžete 
potrápit tělo a vyčistit hlavu.

Fotbalový nábor dětí
F o t b a l o -

vá sezóna 
začíná! Pro 
k a ž d é h o , 
kdo má rád 
světově nej-
populárnější 
sport máme 
dobrou zprá-
vu. Naši 
trenéři hle-
dají do fot-
b a l o v é h o 
oddílu nové 
hráče roč-
níky 2007 
a 2014. Tré-
ninky hráčů 
probíhají 2x 
týdně (mož-
né chodit 
i 1x týdně) vždy v pondělí, úterý a středu v areálu HA-
MR-Braník. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte 
šéftrenéra Karla Erbena.

Beachvolejbalový okruh 
Hamerský Vodník

P r v n í 
kolo oblíbe-
né soutěže 
v plážovém 
v o l e j b a l u 
H a m e r s k ý 
Vodník se 
blíží! Letošní 
ročník od-
s tar tu jeme 
v neděli 4. 
l i s t o p a d u . 
Soupeřit se 
bude o věc-
né ceny, me-
daile, diplo-
my a body 
do celkové-
ho žebříčku.

Naše akce a plány
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Naše akce a plány

Squashový turnaj žen kategorie A
Prestižní squashový turnaj žen kategorie A se odehra-

je 6. října na kurtech v areálu HAMR-Záběhlice. Turnaje 
se zúčastní hráčky z první desítky žebříčku ČASQ. Pro 
nejlepší čtyři ženy jsou připravené price money. Vítěz-
ka navíc získá na víkend zcela nový Ford Focus s plnou 
nádrží, který do turnaje věnuje generální partner Ford 
CARent.

Beachvolejbalový okruh mixů
Úvodní kolo beachvolejbalového turnaje mixů v sezó-

ně 2018/2019 zahájíme 6. října na půdě sportovního 
areálu HAMR-Záběhlice. Soutěž je určena pro 12 párů 
a přihlásit se můžete online nebo na recepci.

Úterní cvičení bosu
K a ž d é 

úterý mezi 
1 9 : 0 0 
a 20:00 ho-
dinou bu-
dete moct 
pod taktov-
kou Vlaďky 
t r é n o v a t 
na bosu. 
Každý sudý 
týden půjde 
o hodiny 
bosu s cho-
r e o g r a f i í 
a posilová-
ní, každé 
liché potom 
cvičení bo-
suform.

Večerní beachvolejbalové kempy 
v areálu HAMR-Záběhlice

V š i c h n i 
p ř í z n i v c i 
beachvolej-
balu pozor! 
Každé pon-
dělí, úterý 
a pátek si 
naši trenéři 
p ř i p r a v i l i 
tréninkové 
kempy pro 
začátečníky 
i pokroči-
lé. O ná-
plň hodin 
se postará 
Bára, Milan 
a Anička. 
Přihlásit se 
můžete on-
line, osobně 
nebo telefo-
nicky.

Dopolední cvičení s hlídáním dětí
K a ž d é 

pondělí, stře-
du a pátek 
c h y s t á m e 
pro mamin-
ky cvičení 
s možností 
hlídání dětí. 
Těšit se mů-
žete na ho-
diny jógy 
s Alenkou, 
TRX s Jane-
ttou nebo pi-
lates s Janou. 
O děti se po-
stará profesi-
onální chůva.
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Turnaje ve stolním tenisu pro děti 
a dospělé

Úvodní kolo turnajů Hamerského okruhu pro děti 
a dospělé je za námi. To druhé proběhne v Záběhlicích 
v neděli 21. října. Opět tak budou moct hráči přidat 
body do žebříčku a vyhrát věcné ceny.

Hamerský minitenisový okruh
Hamerský minitenisový okruh ročník 2018/2019 

začne v neděli 25. listopadu. Celkem se hráči střetnou 
v šesti kolech. Soupeřit budou o diplomy, medaile a ceny 
pro nejlepší hráče. Turnaj bude opět pod záštitou ČTS, 
takže konkurence bude veliká.
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hře i čtyřhře a následně na dalším „Béčku“ v Bo-
hutíně byla ve finále čtyřhry. Filip Kubec ovládl 
poslední turnaj mladších žáků v domovském 
areálu v Záběhlicích ve dvouhře i čtyřhře, kde 
mu dělal parťáka náš další hráč David Reitinger. 
David se dále dostal v Plané n/Lužnicí do finá-
le dvouhry a ovládl zde i čtyřhru. Daniel Vaněk 
se probojoval do finále na Solidaritě ve dvouhře 
a zvítězil ve čtyřhře a následně zvítězil ve dvou-
hře na dvorcích Jiskra Bechyně.

Turnajové zástupce jsme měli také v kategorii 
babytenisu. Darius Germala se probojoval do fi-
nále Masters Babolat Baby Tour 2018 v Říča-
nech. Šimon Kabrhel obsadil 3. místo na turnaji 
na SK Meteor.

Medailové zástupce jsme měli také v nejmlad-
ší věkové kategorii minitenisu. Ondra Kačín 
vyhrál minitenisový turnaj na Spartě a následně 
i v Brně. Dále vyhrál turnaj doma na HAMRu, 
kde ve finále přehrál dalšího našeho hráče Gabri-
ela Michnu. Honza Panáček vyhrál turnaj v Krá-
lově Dvoře. Sára Drábová se umístila na třetím 
místě na Prince Masters ve Dvoře Králové. Dále 
byla ve finále na turnaji v Plzni, kde Honza Paná-
ček obsadil třetí místo. Petr Hájek vyhrál turnaj 
v Nehvizdech.

Obrovský úspěch zaznamenalo naše tenisové 
družstvo, když ve složení Petr Nouza, Lukáš Vej-
vara, Tonda Štěpánek, Tadeáš Paroulek, Adam 
Blecha, David Škoch, Vendy Žovincová a Rad-
ka Bužková dokázalo udržet 1. tenisovou ligu 
u pro nadcházející rok! Gratulujeme a děkujeme 
za úspěšnou reprezentaci našeho oddílu.

VISTASPORT NA HAMRu:
Sportovní areály HAMR nabízí v Braníku také 

možnost nahrávky hodin na vybraných kurtech. 
Více o této možnosti řekl šéftrenér Akademie Petr 
Kačín: „Systém funguje tak, že hráči se domluví 
že  chtějí  nahrát  svůj  trénink,  kamery  se  tedy 
zapnou  a  po  skončení  se  uloží  jejich  záznam 
na internet a do emailu se pošle odkaz odkud si 
to hráči stáhnou. V tomto období si pod naším 
kamerovým systémem přišel zatrénovat aktuální 
mistr  České  republiky  Michal  Franěk.  Sparing-
partnera mu dělal Petr Nouza a oba hráči si celý 
svůj zápas hned nechali zaslat přes email.“

Tenis

V září jsme na HAMRu zakončili letní tenisovou sezónu. Konec 
to byl opravdu parádní! Celá řada našich hráčů se prosadila 
na turnajích. S létem se rozloučili také minitenisté a babytenisté, 
na které čeká měsíční pauza. Poté už se opět všichni vrhnou 
na přípravu na zimní turnajovou sezónu.
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Hamerští tenisté 
v akci.

Minitenisové 
družstvo SK 
HAMR obsadilo 
2. místo na Pře-
borech Prahy.

Minitenisové a babytenisové 
kempy a turnaje už brzy

Pomalu, ale jistě, se začnou naši hráči při-
pravovat na start zimní sezóny. Aby byla jejich 
příprava co nejlepší, pomůžou jim k tomu mi-
nitenisové a babytenisové kempy. „Kempy  jsou 
určené především pro přípravu na turnaje, které, 
i když začínají až v prosinci, jsou tu co nevidět. 
Náplň  víkendových  kempů  bude  opět  tradiční. 
Trenéři  se  s  dětmi  budou  věnovat  základním 
herním  činnostem,  od  držení  rakety,  forehan-
dových a backhendových úderů, až po postavení 
a fyzičku. Zkrátka všemu, co mohou děti v tomto 
věku  zvládnout. Co  se  týká  turnajů,  tak  s  těmi 
plánujeme  začít  v  listopadu.  Opět  si  nad  nimi 
převezme záštitu ČTS, takže konkurence hráčů 
bude velká. Konkrétní  termíny budou uveřejně-
né později. Doporučuji sledovat webové stránky, 
facebookový profil a časopis, kde vše s předsti-
hem uveřejníme,“ řekl ke kempům a turnajům 
tenisový šéftrenér Pavel Křivánek.

Na ministenisovém Masters 
na Spartě se našim hráčům dařilo

V tomto období proběhlo na Spartě prestižní 
závěrečné Masters minitenistů, kam se hráči 
mohli probojovat pouze na základě výsledků ze 
čtyř turnajů pořádaných právě tímto klubem. 
V zimě jsme na tomto turnaji měli hned dva zá-
stupce, a to Ondru Kačína a Gabriela Michnu. 
V letní části účast obhájil Ondra Kačín, který 
po dvou vyhraných turnajích, jednom semifinále 
a jednom čtvrtfinále postoupil do závěrečného 
turnaje z prvního místa. 

Turnaje se mohlo zúčastnit devět hráčů podle 
výsledků a desátý hráč je vždy volná karta po-
řádajícího klubu. Již tradičně Sparta toto místo 
obsazuje svým hráčem, který je zároveň velkým 
favoritem celého závěrečného turnaje. 

Deset hráčů se rozdělilo do dvou skupin 
po pěti, postupovali dva nejlepší do semifinálo-

vých bojů. Ondra svou skupinu vyhrál bez jediné 
prohry a v semifinále ho tedy čekal druhý nej-
lepší hráč z protější skupiny. To byl Adam Ště-
pánek z Liberce. I v tomto zápase Ondra obstál 
a postoupil tedy do finále proti Tobiáši Zapskému, 
který dostal volnou kartu od Sparty a také svou 
skupinu vyhrál bez porážky. 

V napínavém třísetovém utkání nakonec Ond-
ra Kačín dokázal tento turnaj vyhrát. 

Úspěchy hráčů na tuzemských 
turnajích

V dospělé kategorie se v uplynulém období 
dařilo především Vendule Žovincové a Sonje 
Křtěnové. Vendula vyhrála MČR žen ve dvou-
hře. Ve čtyřhře následně došla až finále. Poté 
zvítězila i na mezinárodním turnaji žen s dotací 
$15,000 v Říčanech ve dvouhře. Sonja Křtěnová 
vyhrála turnaj žen na Solidaritě ve dvouhře, když 
ve finále přehrála další naši hráčku Alici Rusovou.

V dorostenecké kategorii se prosadili Jakub 
Prachař a Anastasia Oktiabreva. Kuba se pro-
bojoval do finále čtyřhry na ETA1 do 16ti let 
v Německém Stuttgartu. Anastasia, naše mladší 
žákyně, se probojovala do semifinále dvouhry 
v Bohnicích.

V září se mezi úspěšné hráče zařadilo hned 
několik starších žáků. Nikola Bořová se probojo-
vala do finále dvouhry na Konstruktivě. Společně 
s Josefínou Šmejdířovou tento turnaj vyhrála vy 
čtyřhře, když ve finále přehrály další naši hráč-
ku Lucii Nouzovou. Lucie následně probojovala 
do semifinále starších žákyň na Cibulkách. Hon-
za Fáček vyhrál turnaj v Benátkách nad Jizerou 
jak ve dvouhře, tak s Jiřím Čížkem i ve čtyřhře. 
Anastasia Oktiabreva se probojovala do finále 
na Spartě jak ve dvouhře, tak společně s Kateři-
nou Hajnou ve čtyřhře.

Za svými spoluhráči nezaostávali ani mladší 
žáci. Nikol Janíčkovičová se na našem B turnaji 
v Záběhlicích probojoval do semifinále ve dvou-
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i v mixu. Svého spoluhráče napodobila Kač-
ka Koliášová, která získala také zlatou medaili 
za čtyřhru. Úspěšný víkend podtrhla Bára Burso-
vá, která získala bronzovou medaili ve dvouhře 
a stejné umístění přidala také ve čtyřhře. Hned 
na úvod to byl velice podařený turnaj. Je vidět, 
že letní příprava byla kvalitní a formu vyladili 
naši hráče na výbornou. Ve stejném termínu se 
konal také celostátní turnaj GPB U19. Náš oddíl 
zde reprezentovaly Radka Šilhavá a Péťa Janošo-
vá. Holky společnými silami celý turnaj vyhrá-
ly a získaly tak zlatou medaili ve čtyřhře. Péťa 
k tomuto úspěchu přidala ještě bronz ve dvouhře 
a Radka také bronz za dvouhru a stříbro v mixu.

Následující víkend 15. a 16. září byl doslova 
ve znamení turnajů všech kategorií. Pro kate-
gorii U15 to byl celostátní turnaj. Na něm se 
představilo hned několik hamerských badminto-
nistů. Dařilo se jak dívkám, tak chlapcům. Kája 
Hejduková získala bronz ve dvouhře a společně 
s Klárou Šilhavou i bronz ve čtyřhře. Mezi klu-
ky zazářili Pája Hrubec a Jonáš Hutík. Společně 
vybojovali bronz ve čtyřhře. Ve Štěrboholech 
se konal turnaj GPC Open pro kategorie U13 
a U17. Naši hráči si z něj opět odvezli spoustu 
medailí. Barča Bursová vyhrála ve svých 11ti le-
tech čtyřhru v kategorii U17, což je pro ni a pro 
celý hamerský badminton opravdu velký úspěch. 
Radek Janošov spolu s Terkou Kunešovou vybo-
jovali stříbrné medaile v mixu. V kategorii U13 
vybojoval Vojta Strejček 2. místo ve dvouhře 
a Berta Haškovcová 3. místo ve čtyřhře. Na tur-
naj na pražské Astře se konal turnaj dospělých 
GPC. Na něm uspěl náš trenér Vašek Bláha, když 
zde získal 2. místo ve dvouhře

Badmintonový program 
v říjnu ve znamení turnajů

Na začátku tohoto měsíce proběhne 1. kolo 
ligy dospělých, kde 
budeme mít zastoupe-
ní hned tří družstev.

V sobotu 6. října 
budeme v Braníku 
pořádat obrovský 
turnaj ve čtyřhrách 
a mixech v turnaji 
kategorie GPC Open 
ve všech kategoriích. 
K dispozici bude hrá-
čům všech 20 kurtů. 
V každé hale odehraje 
své zápasy jedna ka-
tegorie. Opět se mů-
žeme těšit na před-
stavení našich hráčů, 
kteří budou chtít vy-
užít známé prostředí 
a odvézt si co nejvíce 
medailí. 

V neděli 7. října 
proběhne v pražské 
Vinoři Playoff druž-
stev kategorie U15, 
kde se budeme chtít 
poprat o postup 
na MČR.

Následně vyrazí 
badmintonisté za hra-
nice na mezinárodní 
turnaj v Trenčíně.

Na konci října se 
mohou hráči Akade-
mie a přípravky těšit 
na soustředění, kde se 
trenéři zaměří na vy-
ladění formy před 
nadcházející MČR.

Ú
vod letošní sezóny mají hamerští badmin-
tonisté úspěšně za sebou. Odstartovali ji 
druhé zářijové pondělí v obou badmin-

tonových areálech – Braníku i Štěrboholech. 
V Braníku budou letos probíhat tréninkové hodi-
ny školy každý všední den, od pondělí do pátku, 
v časech mezi 14:30 a 17:30. Ve Štěrboholech 
potom budou děti trénovat ve stejných časech 
každé pondělí a středu.  „Tréninkové  skupinky 
jsme s trenéry rozdělily a od první hodiny jsme 
do  toho „šláply“ naplno. Díky  tomu, že máme 
široký  trenérský  tým  a  dostatečný  počet  bad-
mintonových  kurtů,  dokázali  jsme  uspokojit 
všechny zájemce o tréninky,“ řekla k úvodu le-
tošní sezóny badmintonová šéftrenérka Romana 
Loskotová.

V areálu HAMR-Braník se o sportovní pokroky 
svých svěřenců stará 3-6 členný trenérský tým. 
Ve Štěrboholech nabízíme služby dvou trenérů. 
Celkový počet hráčů se zastavil na metě 275, při-
čemž 230 badmintonistů navštěvuje areál v Bra-
níku, a 45 potom sportoviště ve Štěrboholech. 
Pro případné zájemce máme dobrou zprávu! 
Volná místa máme ještě v několika tréninkových 
skupinách, takže pokud by někdo chtěl vyzkou-
šet badminton a zapojit se do naší skvělé party, 
má stále možnost se přihlásit.

První poprázdninový měsíc 
se nesl ve znamení úspěchů

Hned druhý zářijový víkend posbírali naši hrá-
či několik cenných kovů a udělali tak první krok 
k tomu, aby letošní sezóna byla opět velmi úspěš-
ná. Na celostátním turnaji GPB U13 vybojoval 
Adam Srnec zlatou medaili ve čtyřhře a poté 

Badmintonové 
tréninky probí-
hají v areálech 
HAMR-Braník 
a HAMR-Štěr- 
boholy.

Badminton

Badmintonová sezóna na HAMRu odstartovala. Hráči se zkraje září 
pustili do tréninků a pilovali údery a formu na nadcházející turnaje. 
Z těch, které byly na programu v září, si vybraní hráči odvezli hned 
několik cenných kovů. Hned na úvod sezóny tak nasadili laťku 
hodně vysoko.

Badmintonová liga  
HAMR TOP 20 – ženy

  jméno body
 1 Kakosová Martina 5122
 2 Štěpánková Lucie 3040
 3 Kubíková Jitka 2982
 4 Batulková Anna 2878
 5 Nováková Helena 2155
 6 Vančuříková Zuzana 2041
 7 Lazúrová Veronika 1444
 8 Týblová Michaela 1413
 9 Štěpánková Romana 1390
 10 Bednárová Alice 1364
 11 Johanovská Tereza 1264
 12 Gajdova Broňa 1244
 13 Pirklová Markéta 1181
 14 Lešková Eva 1078
 15 Tesařová Helena 1060
 16 Mašková Kristina 851
 17 Borovcová Michaela 629
 18 Ziková Renata 528
 19 Křiváčková Pavla 386
 20 Kociánová Alexandra 203

Badmintonová liga  
HAMR TOP 20 – muži

  jméno body
 1 Jícha Jakub 5584
 2 Vasilnak Ladislav 5482
 3 Fojtík Luboš 5442
 4 Brokeš Jan 5394
 5 Kocánek Jiří 5352
 6 Štěpánek Petr 5296
 7 Tkachenko Alexander 5296
 8 Nusko Václav 5270
 9 Kubásek Tomáš 5244
 10 Hrubý Tomáš 5236
 11 Šmejkal Martin 5187
 12 Křivánek Vladimír 5176
 13 Svoboda Jan 5158
 14 Oleško Alexej 5085
 15 Beran Josef 5042
 16 Klika Michal 5032
 17 Švejzar Martin 4992
 18 Hána Petr 4900
 19 Rakušan David 4898
 20 Velčovský Kryštof 4887

Aktuální výsledky ke dni 21. 9.



Hamerští bea-
chvolejbalisté 
a jejich příprava 
na hru.

Pohoda a zá-
bava panuje 
na každém 
beachvolejba-
lovém tréninku 
na HAMRu.

Úvodní týdny nové sezóny 
byly náročné

Prázdniny mají děti za sebou a určitě se větši-
na z nich těšila na písek. Hned v prvním týdnu 
v září byly pro hráče beachvolejbalu připravené 
dvě akce. Od 3. září jsme měli nábory nových 
hráčů do beachvolejbalové školy. Tak jako každý 
rok i letos je o beachvolejbal velký zájem a v Zá-
běhlicích se přihlásilo cca 90 nových hráčů. 
Největší zájem o tréninky byl ve čtvrtek. V tento 
den už bohužel nemáme volné jediné místo, ale 
pro případné zájemce můžeme nabídnou ještě 
úterý.

Druhou akcí, která probíhala současně s ná-
bory, byla akce s názvem „Tréninkové hodiny 
zdarma“. Každý den si děti mohly vyzkoušet 
trénink nebo hru pod vedením trenéra. Do ní se 
zapojilo 6 trenérů z našeho trenérského týmů. 
Každý den od 15:00 do 18:00 si přišlo zatré-
novat a zahrát cca 30-40 dětí. Více informací 
uvedla trenérka Anička Richterová: „Těší  nás, 
když vidíme, že děti beachvolejbal baví a užíva-
jí si ho společně se svými kamarády. Obrovský 
zájem o plážový  volejbal  je důkazem  toho,  že 
děti chtějí sportovat a mají zájem o to se hýbat. 
Mrzí nás, že nemůžeme vzít všechny zájemce 
o tréninky, ale kurty bohužel nejsou nafukovací, 
a tak i když bychom rádi, není to možné. Všem, 
kteří budou v letošní sezóně chodit na tréninky, 
můžeme  slíbit,  že  pro  ně  máme  opět  nároč-
ný,  ale  zábavný  tréninkový  program.  Těším  se 
na  nadcházející  měsíc,  kdy  odstartujeme  také 
turnajovou sezónu.“

Tréninková sezóna začíná
Od 24. září se už naplno rozběhnou tré-

ninky. Začátečníci se budou věnovat všemu, 
od základů, a postupně se naučí všechny herní 

Hamerské sporty

činnosti jednotlivce. Od odbití obouruč spodem 
i vrchem, úderovou techniku (smeč, lob, kobra), 
až po podání. Mírně pokročilí budou zdokonalo-
vat součinnost obrany a útoku v týmu. Na své si 
v letošní sezóně přijdou také pokročilí. Ti budou 
pracovat na zdokonalování herních kombinací 
a na vytříbené technice herních činností jako 
bagr, prsty, útok a podání.

V říjnu hráče čeká první kolo Juniorligy a prv-
ní kolo pražského poháru kadetek ve volejbalu. 
Věříme, že i letošním roce se naši hráči ve velké 
konkurenci mezi ostatními kluby neztratí a bu-

dou úspěšně reprezen-
tovat beachvolejbalový 
oddíl SK HAMR.

Náborové 
hodiny 
v Braníku 
bavily

Nejen v Záběhlicích, 
ale také v Braníku proběh-
ly z kraje minulého měsí-
ce hodiny, kdy si mohli 
přijít hráči zatrénovat 
s našimi trenéry zdarma. 
Výuku zde vedl Michal 
Bíza, trenér, který má 
beachvolejbalovou školu 
v Braníku na starosti.

Náborových hodin se 
zúčastnilo přes 40 dětí 
a někteří z nich si přišly 
beachvolejbal vyzkoušet 
více než jednou. Celkový 
nárůst tak byl v měřítku 

téměř 100%. „Hodnocení  této  náborové  akce 
tedy nelze hodnotit jinak než naprosto pozitiv-
ně. Doufejme, že bude škola v Braníku působit 
v  budoucnu  tak,  jako  tomu  je  v  Záběhlicích. 
Možnosti  a  kapacity na  to máme,“ zhodnotila 
první tréninkový týden na HAMRu trenérka 
Anička Richterová.

Vzhůru do práce
Úvodní tréninky beachvolejbalu v letošní se-

zóně mají hráči zdárně za sebou. První hodiny 
se nesly ve znamení začleňování nových hráčů 
a hráček do kolektivu a trenéři měli za úkol od-
pozorovat pohybové stereotypy, a to jak dobré, 
tak ty špatné.

V průběhu podzimu budou pracovat na na-
pravování těchto stereotypů a pokusí se zlepšit 
koordinaci a následně se zaměří na zlepšování 
herních činností. Samozřejmě nebude chybět 
ani tolik „oblíbená“ kondička.

Beachvolejbal

Hamerští beachvolejbalisté vstoupili z kraje minulého měsíce 
do nové sezóny. Na kurty se v prvním zářijovém týdnu 
dostavilo několik desítek hráčů. Následně je napodobily 
také hráčky Akademie, které se připravovaly na říjnový start 
turnajů Juniorligy a také na 1. kolo pražského poháru kadetek 
ve volejbalu.
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Tréninkové 
nasazení dětí při 
hodinách stolní-
ho tenisu

Hamerským fot-
balistům se v září 
opravdu dařilo.

Hamerské sporty
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nosti. Už nyní mohu říct, že skvěle zapadli 
do  našeho  kolektivu,“ řekl k rozšíření tre-
nérského kolektivu šéftrenér Zdeněk Zaspal.

Hodiny zdarma přilákaly 
desítku hráčů

První zářijový týden se od úterý 
do čtvrtka mezi 15:00 a 18:00 hodinou 
konaly hodiny zdarma pro zájemce o stolní tenis. 

Nabídku hry si ne-
nechala ujít desít-
ka hráčů. „Zájem 
o stolní tenis byl 
poměrně velký. 
Z ukázkových 
hodin vzešlo také 
několik nových 
hráčů. Současně 
máme ve škole 
okolo 80 dětí. Ty 
už jsou rozděle-
né do tréninko-
vých skupin a už 

naplno pilují své dovednosti na tréninkových 
hodinách. Před námi je tak další sezóna, která 
nabídne nespočetné množství akcí a turnajů. 
Doufejme, že bude alespoň tak úspěšná, jako ta-
minulá,“ řekl šéftrenér.

Začala turnajová sezóna
Jako první se v rámci turnaje v letošní sezóně 

postavili za stůl hráči v kategorii 55+. Do bojů 
o první body zasáhlo 16 hráčů. Hned po nich si 
na své přišli také stolní tenisté na rodinném turna-
ji, následováni Hamerským okruhem dětí a dospě-
lých. „Turnaje nám hezky běží, hráči se hlásí a vše 
jde od začátku  tak,  jak má. Takže za mě panuje 
opravdu velká spokojenost,“ dodal Zdeněk.

P
rvní lekce stolního tenisu mají naši hráči 
úspěšně za sebou. O jejich pokroky se kro-
mě stávajících trenérů budou starat také 

dva nováčci v trenérském týmu. „Abychom doká-
zali  uspokojit  i  ty  nejnáročnější  klienty,  rozhodli 
jsme se, že rozšíříme náš trenérský tým o několik 
nových tváří. Rozhodl jsem se oslovit dva kvalitní 
trenéry, a to Leona Noveského a Matěje Urbánka. 
Oba  jsou  to  zkušení  hráči  s  turnajovými  zkuše-

Stolní tenis na HAMRu jede na plné obrátky. Děti ve škole 
se už naplno zapojily do tréninků. O jejich pokroky se 
stará hned několik nových trenérů. Úvodní hry letošní 
sezóny mají za sebou také hráči, kteří se zúčastnili 
Hamerských okruhů.

Stolní tenis

F
otbal na HAMRu vykročil do letošní se-
zóny s téměř 50 hráčů. Úvodní tréninky 
a zápasy mají za sebou také fotbaloví hráči 

SK HAMR. Jejich první týdny v letošní sezóně 
se nesli především ve znamení seznámení se 
a zjišťování fotbalových dovedností hráčů. „Tré-
ninky školy probíhají tři hodiny týdně od pondělí 
do středy. Prozatím dochází na  tréninky asi 50 
dětí.  Máme  samozřejmě  několik  nováčků,  pře-
devším  začátečníků.  Proto  jsme  měli  úvodní 
tréninky zaměřené primárně na základní  fotba-
lové dovednosti, jako je vedení a kontrola míče, 
zpracování a přihrávky z klidu i z rozběhu. Také 
teď v říjnu budeme s trenéry pracovat na zlepše-
ní všech těchto činností. U pokročilejších hráčů, 
tedy těch, kteří absolvovali tréninky v předešlých 

letech,  jsme  navázali 
tam, kde  jsme v červ-
nu  skončili,“ zhodno-
til fotbalový program 
hráčů školy šéftrenér 
Karel Erben.

První 
mistrovské 
zápasy 
v sezóně 
2018/2019 
odehrány

Čas přípravy na 
úvodní zápasy v letoš-
ní sezóně naši hráči 
moc neměly. Hned 

z kraje minulého měsíce na ně čekala série tří 
zápasů.  „Všechny  tři mužstva  SK HAMR vstou-
pily  do  sezóny  třemi  utkáními.  Úvodní  zápasy 
se nám podařilo  zvládnout  na  výbornou,  takže 
hodnotím začátek  velmi pozitivně. My  jsme se 
s kluky připravovali na tyto zápasy už v posled-
ním srpnovém týdnu, kdy jsme měli předsezónní 
soustředění v Záběhlicích. A jak se zdá, příprava 
to byla opravdu vydařená,“ řekl k úvodu sezóny 
šéftrenér.

Úvodní hodiny fotbalové školy 
byly především ve znamení 
poznávání se a mapování 
dovedností jednotlivých hráčů. 
To na děti z oddílu SK HAMR 
čekaly hned na začátku sezóny 
mistrovská utkání. A vstoupili 
do nich opravdu na jedničku.

Fotbal
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Adam Burget 
dokázal zvítězit 
hned ve svém 
prvním letošním 
turnaji.

Hra barev holky 
na soustředění 
opravdu bavila.

Všestranní 
sportovci začali 
sezónu pohybo-
vými hrami.
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slím, že si  s dětmi užijeme spoustu 
zábavy a něco se u nás naučíme.“

Od poloviny října 
do konce listopadu 
čeká na děti squash 
a badminton

Po míčových a pohybových hrách dojde k prv-
ní rotaci sportů. V Záběhlicích čeká na 7 skupin 
squash. Naopak v Braníku se budou obě skupiny 
věnovat badmintonu. „Následné  sporty  mi  uká-

žou, jak jsou na tom děti po stránce práce s rake-
tou. Po  vyhodnocení uvidím,  jaký program bude 
následovat v listopadu. Čeká nás bohatý program, 
tak konec řečí a jdeme na to,“ dodal k nadcházejí-
cím týdnům Karel Erben.

M
íčové a pohybové hry, to byly a do polovi-
ny října ještě jsou úvodní sportovní aktivi-
ty všestranných sportovců. Více k náplni 

a nadcházejícímu programu řekl šéftrenér Karel 
Erben: „Každý  rok  začínáme  právě  těmito  akti-
vitami.  Je  to nejlepší  způsob,  jak  se mohou děti 
seznámit a já se naopak dozvím, jak na tom děti 
jsou po sportovní i fyzické stránce. Na úvod mohu 
s trochou nadsázky říct, že jsem opět dostal „ma-
teriál“,  se  kterým  mohu  nadále  dobře  pracovat. 
Ale teď vážně, pokud uvidím stejný zápal do spor-
tu tak,  jako tomu bylo na prvních hodinách, my-

Záběhlice i Braník budou také v letošní sezóně dějištěm 
sportovního víceboje dětí na všestranném sportovci. 
Celkem 9 skupin a téměř 80 dětí, to je porce, která bude 
v letošní sezóně využívat všechna sportoviště, která 
areály HAMR nabízejí.

Všestranný sportovec

šéftrenér Vláďa Davídek: „V našem tre-
nérském týmu se budeme snažit udělat 
squash  pro  děti  co  nejvíce  atraktivní. 
Podnítit v nich touhu o zdokonalení se 
a  snahu být nejlepší. V září  se  squashi 
věnovalo 15 dětí. Máme mezi námi také 
3 nováčky. Jsou to především začáteční-
ci, takže máme možnost s nimi pracovat 
od úplného začátku. To je pro budoucí 
vývoj velice důležité. Začali jsme s nimi 
základními  squashovými  dovednostmi, 
jako je postavení, držení rakety a samo-
zřejmě zapracovali také na fyzičce.“

Svůj první turnaj v letošní sezóně 
čekal také na Adama Burgeta. „Adam 
nastoupil v polovině září v Praze na ju-
niorském  turnaji  v  kategorii  U11  na  pražském 
Chodově. Nevedl si vůbec špatně. Je vidět, že přes 
léto  se  squashi  věnoval. Dokázal  projít  až  do fi-
nále,  které  zvládl  a  ze  svého  prvního  turnaje  si 
odvezl zlatou medaili.  Mimo to se zúčastnil také 
všesportovního kempu a bylo znát, že  je na tom 

Na Slapech se makalo
V počtu 32 členů vyrazila obě aerobiková 

družstva vyladit formu na podzimní část sezó-
ny na Slapy. O tréninkovou náplň soustředění se 
staral trojčlenný trenérský tým.  „Byl to pro holky 

dobře  i  po  fyzické  stránce,“ řekl 
ke svému svěřenci šéftrenér.

Prestižní squashový 
turnaj žen kategorie 
A v Záběhlicích

Česká squashová asociace bude 
ve spolupráci s našimi sportovním are-
ály pořád v Záběhlicích prestižní tur-
naj žen kategorie A! Turnaj proběhne 
v sobotu 6. října a bude se na co dívat. 
Do bojů o price money zasáhnou také 
hráčky z první desítky tuzemského 
žebříčku. Hlavní cenou turnaje bude 
zcela nový Ford Focus na víkend s pl-

nou nádrží. Tu do soutěže poskytne společnost CA-
Rent Praha – Černokostelecká 116, Praha 10. Pro 
všechny squashové fanoušky má CARent Praha 
připravenu jedinečnou akci. Zájemci o tento zcela 
nový, ohromný a úsporný vůz si ho mohou zapůj-
čit na testování až na 24 hodin.

po  prázdninách  opět  docela  zápřah.  Vymyslely 
jsme pro ně s trenérkami celotáborovou hru, ale 
jely  jsme  především  pořádně  makat,  a  to  jsme 
také úspěšně splnily. Holky bavila především sou-
těž  „Den  plný  barev“,  kdy  jsme  po  sobě  házely 
pytlíky  s barvou. Myslím,  že  jsme si  soustředění 
užily a naplnily tak očekávání, se kterým jsme tam 

vyrazily,“ řekla šéftrenérka 
Vlaďka Slívová.

V září se 
soutěžilo 
a trénovalo

Nabitý program měly hol-
ky hned z kraje sezóny. Nej-
prve se ti menší s tématem 
Malá mořská víla představili 
na Volnočasovém veletrhu 
Prahy 10 v Malešickém par-
ku, kde divákům předvedli 
skvěle provedenou sestavu 
a zajistili si tak velký aplaus 
publika. Následovaly 23. 
září závody, kde se už před-

stavily oba týmy. Bohužel, vystoupení proběhlo až 
po uzávěrce říjnového čísla, takže jak si holky ved-
ly, se dozvíte v listopadovém vydání.

Vrchol podzimu čeká na družstva SK HAMR 
o víkendu 6. a 7. října, kdy se představí na MČR 
v Praze. Držte palce, ať se opět povede vše na jed-
ničku a porota rozdá ty nejvyšší známky.

Sezóna 2018/2019 začala
Šest trenérů, patnáct dětí a stovky tréninko-

vých hodin. Až do června budou squashové kurty 
v areálu HAMR-Záběhlice patřit dětem ve škole 
squashe. Tréninkový plán a náplň hodin nastínil 

Podobně, jako všechny 
hamerské sporty, také squash 
vstoupil na začátku září do nové 
sezóny. Do ní se zapojilo také 
několik nováčků. Ti se mohou 
těšit na hodiny plné squashe 
a dalších zážitků, které si pro ně 
chystají naši trenéři.

Předsezónní soustředění 
čekalo na konci prázdnin naše 
aerobiková družstva SK HAMR. 
Vyladit formu před podzimním 
startem soutěžní sezóny vyrazily 
holky na Slapskou přehradu. 
Tréninkový zápřah zužitkovaly 
v září na Volnočasovém veletrhu 
v Malešickém parku, a především 
na MČR v aerobiku.

Squash

Cvičení



Sportovní areál 
HAMR-Braník 
zdobí díky 
sponzorským 
příspěvkům 
i práci všech 
veslařů moderní 
loděnice.
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Veslování

O společnosti RC EUROPE – WE 
MAKE THE DIFFERENCE: 

Specialisté na development a správu komerčních 
staveb. Orientují se na development, správu a po-
radenství v oblasti komerčních, administrativních 
a bytových nemovitostí. Dlouhodobě se společnost 
zaměřuje především na development obchodních 
parků, maloobchodních center a potravinářských 
řetězců. Krom toho klientům pomáhají se stavbou 
a rekonstrukcí kancelářských budov.

Na trhu je již od roku 2005. Za tu dobu toho 

zvládli postavit opravdu hodně. A to nejen v rámci 
České republiky, ale také v Rumunsku a Srbsku. 
Nedávno svou působnost rozšířili i na chorvat-
ský trh. Jejich zkušenosti využívají takoví klienti, 
jako je např. Masarykova univerzita, Tesco, Penny 
Market, Billa, Lidl, Profi, OBI, OKAY, Deichmann, 
CCC, Pepco, Gate, Jysk, Pompo, Sportisimo a dal-
ší. O spokojenost jejich zákazníků se stará zkušený 
a stabilní tým odborníků, které spojuje společná 
motivace – maximálně pomoci klientům a najít op-
timální řešení každého projektu tak, aby splňoval 
představy zákazníka. Vedle developmentu projek-

D
obrý den vážení návštěvníci Sportovního 
areálu HAMR – Braník a členové veslař-
ského klubu SK HAMR – veslování z.s. 

obzvlášť! Jak jistě neušlo Vaší pozornosti, pokud 
jste našimi fanoušky n.1, neobjevilo se na našem 
webu, až na pár opravdu nezbytných aktualit, 
prakticky nic nového…. ☹ Co je důvodem? Dů-
vod je absolutně perfektní!!! Podařilo se nám totiž 
díky spolupráci se společností RC EUROPE – WE 
MAKE THE DIFFERENCE postavit novou loděnici 
přímo v areálu HAMR – Braník!

S pravidelností vozí veslařské posádky VK HAMR úspěchy 
z tuzemských i mezinárodních závodů. K tomu jim dopomáhá 
také úzká spolupráce rodičů, trenérů i sponzorů. Mezi jejich 
poslední „přírůstky“ patří nová loděnice, trenažérovna 
a posilovna.

VESLAŘSKÝ KLUB HAMR  
SLAVÍ ÚSPĚCHY  
NA VODĚ I NA SOUŠI



Trenažérovna 
i posilovna, to 
jsou nové pří-
růstky do veslař-
ského portfolia 
VK HAMR.
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nejedná ani o budovu, kterou by někdo někomu, 
za podivných okolností, prodal za 1,- Kč, jak tomu 
bylo zvykem za dob totalitního režimu.

Rozdíl v naší loděnici je ten, že slouží opravdu, 
jako sklad pro lodě. Nic víc ☹

Žádné zbytečné provozní náklady, žádný beton, 
schované podhledy atd. Pouze dřevo, železo a vše 
přiznané! Krásná a „surová“ stavba! Přesně, jako 
naši veslaři, když se rvou o první místa v závo-
dech!!

Fotografie od počátku stavby do současnosti si 
můžete samozřejmě prohlédnout, ALE! ALE!!!!!

To není vše vážení přátelé! Dále se nám totiž 
podařilo, díky dalšímu sponzorovi a jeho finanční 
podpoře, vybudovat momentálně nejlepší posilov-
nu a novou trenažérovnu pro naše veslaře – spon-
zor si nepřeje být jmenován, ale věřte, že ho v na-
šich řadách vídáte každý den! 

Vybavení od firem GrünSport a TechnoGym 
umožňuje našim veslařům v posilovně trénovat 
ve velkých skupinách, a to až v počtu 45 závodní-
ků najednou!! Do této doby něco absolutně nemy-
slitelného.  Najdete v ní úplně všechno - volné čin-
ky, posilovací stroje, TRX, posilování vlastní vahou 
– no prostě paráda! Sen, který se stal skutečností!

Opět se jedná o společnou práci, kdy naši tre-
néři, závodníci, a i samotní sponzoři přišli a ve své 

volné chvíli pracovali, abychom měli prostory, kte-
ré si právem zasloužíme! No posuďte sami, není ta 
naše posilovna nádherná?!!

Vzhledem k náročnosti stavebních úprav se 
trenažérovna teprve dokončuje. Hotové jsou zdi 
a podlaha v první místnosti. Druhá místnost a soci-
ální zázemí se budou přestavovat co nejdříve, aby 
do zimní přípravy vše bylo, jak má! Čisté, příjemné 
prostředí, kde si naši veslaři dají každý den rande 
s bolestí 

Dokončenou trenažérovnu uvidíte v dalším díle 
našeho časopisu Hamerák – nenechte si jej proto 
ujít!! SLOVA nedokáží vyjádřit, jak moc si vážíme 
a ceníme podpory, které se nám ze strany sponzo-
rů, rodičů a dalších podporovatelů, kteří nechtějí 
být jmenováni dostává! Je neuvěřitelné, že za tři 
roky se dokázalo vybudovat něco, co jinde trvalo 
desítky  let a jinde toho nejsou vůbec schopni! 

Vydržme to ještě chvíli! Dotáhněme spolu ten-
to překrásný „projekt“, ať už se můžeme věnovat 
jenom tomu o co nám všem jde, a to je sport - kon-
krétně veslování.

Děkuji tímto jménem všech našich závodníků, 
trenérů a funkcionářů klubu za podporu všem, kte-
ří nás nějakým způsobem podporují!!

Adam Kapa 
Člen veslařského závodního družstva mužů.

tů se staví také do role investora. Dokončené re-
tailové parky, kancelářské budovy a bytové domy, 
které vlastní, sami také spravují a pronajímají.

Finanční podpora, která není od RC EUROPE 
první a doufáme, že ani poslední, ☹

dovolila vzniknout nezbytnému zázemí pro lod-
ní park, uložení vesel, obalů na lodě a dalším ne-
zbytným skladovým prostorám pro veslaře z HAM-
Ru. Ke stanu, motoru, lodím a veslům přibyla tedy 
i nová loděnice od RC EUROPE! Díky této „jedno-
duché“ loděnici mohou proudit finance až k našim 
veslařům, protože náklady na chod, opravy a náku-
py pro veslařský sport, nejsou zrovna levné.

Opravdu je to tak, jak stojí v názvu společnosti 
– WE MAKE THE DIFFERENCE!

Společnou prací veslařů, 
trenérů i sponzorů se podařilo 
postavit loděnici a posilovnu

Díky této pomoci si naši veslaři byli schopni 
sami postavit svojí loděnici, a to je ten rozdíl!

Nejedná se o předimenzovanou budovu, která 
bude „požírat“ finance veslařského klubu. Nejedná 
se ani o „zděděnou“ budovu, která byla postavena 
k příležitosti veslařských závodů - Mistrovství Ev-
ropy, které se konalo v Praze. V neposlední řadě se 



zapsáni kluci Hadravovi, kteří nakonec nemohli hrát a jako 
další Michal Bíza, já a Franta Pihera, který měl hrát ve dvo-
jici s Matyášem Jachnickým, který se bohužel pár dní před 
samotným turnajem zranil. Takže dát dohromady mužskou 
část týmu, nebylo vůbec jednoduché. Nakonec se nám to 
ale podařilo a myslím, že jsme nastoupili v opravdu kvalit-
ním složení.

Někteří z členů našeho družstva byli také součás-
tí trenérského týmů beachvolejbalové školy HAMR 
v loňské sezóně. Budou se tito hráči účastnit tréninků 
školy také v letošní sezóně?

Co já vím, tak žádné změny by neměly nastat. Určitě se 
dětem bude věnovat Michal Bíza, který povede beachvo-
lejbalovou školu v Braníku a stejně tak Martina Jakubšová 
a Míša Šmejcká.

Jak náročná byla cesta do finále?
Jednoduché to opravdu nebylo. Po sobotních zápasech 

ve skupině, kterou jsme jednoznačně ovládli, jsme v neděli 
nastoupili do semifinále, a nakonec se probojovali až do fi-
nále. Přes všechny okolnosti, které nedělní Final four pro-
vázely si myslím, že můžeme být se stříbrnými medailemi 
spokojeni.

Jak jste vyhodnotili celkové 2. místo?
S odstupem času je 2. místo opravdu velký úspěch. 

Do MČR klubů zasáhly opravdu dobré týmy složené z kva-
litních hráčů, a tak to rozhodně beru jako úspěch. Bohužel, 
pokud bych se ohlédl za okolnostmi, které celý turnaj prová-
zely, jako třeba to, že Beachservis, konečný vítěz, neměl vů-
bec nastoupit do semifinále, tak musím říct, že mě mrzí, že 
se nám nepodařilo zvítězit. Dopadlo to stejně, jako v minu-
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Úspěchy hráčů SK HAMR

lém roce, kdy jsme 
prohráli v pátém 
zápase pátý set 
v tie-breaku o dva 
body. 

Měli jste před 
finálovým turna-
jem čas na něja-
ké soustředění 
nebo sehrání se?

S ohledem 
na to, že sezóna je 
dlouhá a plná tur-
najů, není na ně-
jaké sehrávání se 
před MČR žádný 
čas. To mě taky 
mrzí, že jsme do poslední chvíle nevěděli, kdo bude. Vše 
jsme dořešili až v pátek večer, tedy den před turnajem.

Je ještě něco, co bys chtěl k turnaji dodat?
Velice rád. Chtěl bych zmínit především neférovost, 

kterou se po celý soutěžní víkend prezentoval tým Beach-
servisu. Když si díky nejasnostem v pravidlech vymohl opa-
kování zápasu ze skupiny s Kladnem, po kterém se díky 
vítězství probojoval do semifinále. Vše vygradovalo ve fi-
nále, kdy se Honza Dumek i Bob Kufa chovali naprosto 
nepatřičně a došlo to až tak daleko, že Bob hodil po roz-
hodčím kšiltovku a ten místo, aby ho vyloučil, tak nechal 
opakovat míč. Jejich vítězství tak bylo nedůstojné a ostatní 
týmy jim ho nepřejí.

Dome, také v letošním roce ti byla svěřena funk-
ce kapitána beachvolejbalového družstva SK HAMR 
na MČR 2018. Mohl bys čtenářům blíže popsat, o ja-
kou akci se jedná?

Určitě, moc rád. Letošní beachvolejbalové MČR byl ofi-
ciálně druhý ročník, ale připočteme-li k tomu ještě nultý 
ročník, tak jsme v srpnu odehráli třetí takový turnaj. MČR 
je určitě prestižní záležitost pro každý tým. Nejvíc to bylo 
vidět na Beachservisu, kteří do toho šli s tím, že to buď 
vyhrají nebo že to nebudou hrát vůbec. Proto si zajistili 
účast několika cizinců, kteří s tímto klubem neměli vůbec 
nic společného. Beachservis tedy sestavil dva týmy A a B, 
které jsme měli ve skupině a oba se nám podařilo porazit. 
Dalším týmem ve skupině jsme měli Kladno a jelikož se 
nám podařilo všechny zápasy zvládnout, postoupili jsme 
do nedělního Final Four z 1. místa ve skupině.

Jak náročné bylo složit stříbrný tým?
Co se týká skladby týmu, tak na tom se kromě mě po-

dílel i Michal Bíza. Michal měl na starosti kluky, já jsem 
si vzal zase holky. Pokud bych měl hodnotit zápal hráčů, 
tak každý, koho jsme oslovili, chtěl určitě hrát. Za holky 
to byla Martina Jakubšová, která měla nastoupit po boku 
své dlouholeté spoluhráčky Diany Žolnerčíkové, ale Didi 
nakonec nemohla nastoupit, protože se na soutěži světové-
ho poháru dostala do dalších kol a místo ní tak musela hrát 
Míša Šmejcká. Druhým ženským párem za SK HAMR byly 
Martina Bonnerová a Šárka Nakládalová.

Trochu větší komplikace jsme měli u mužského týmu. 
Tady měl nastoupit David Kufa, který nakonec i přes účast 
na světovém poháru za nás nastoupil. Dále byli na soupisce 

Matyáši, společně 
s Františkem Piherou jste 
v letošním roce prožili 
opravdu povedenou sezó-
nu. Jak dlouho už spolu 
hrajete?

V podstatě jsme nyní 
s Frantou zakončili druhou 
sezónu. Takže žádné roky to 
nejsou. I tak si ale myslím, že 
si na hřišti dobře rozumíme.

Jak bys tedy zhodnotil 
letošní vydařený rok?

Celkově hodnotím letošní sezónu 
jako velice úspěšnou. Vyhráli jsme 
společně čtyři juniorské poháry a také 
jeden letní pohárů mužů, což je asi náš 
největší sportovní úspěch vůbec. Sou-
časně jsme nyní vicemistři republiky 
v kategorii do 20 let. Nyní ale plánuji 
přechod z beachvolejbalu na šestkový 
volejbal.

Nakousl jsi změnu sportu, 
na kterou se chystáš. Z beachvo-
lejbalu přecházíš na šestkový volej-
bal. Proč ses tak rozhodl?

Abych byl upřímný, tak více mě na-
plňuje právě beachvolejbal, ze kterého 
odcházím. Do šestkového volejbalu jdu 
především pro to, že přes zimu je pro 
mě lepší být v hale a trénovat na pev-
ném povrchu. Ale to neznamená, že 
bych se beachvolejbalu už nechtěl i na-
dále věnovat.

Ty jsi s beachvolejbalem začí-
nám tady na HAMRu. Dá se říct, 
že jsi začínal v podstatě na našich 

kurtech vyrostl. Věno-
val ses i jiným spor-
tovním aktivitám nebo 
byl tvým středobodem 
pouze beach?

To je právě velký pro-
blém. Na jiné sporty mi 
v minulosti nezbýval 
téměř žádný čas. Teď, 
když navíc přecházím 
na vysokou školu, tak to 
bude s časem ještě horší 
a bojím se, že nebudu mít 

už žádný čas, který bych mohl věnovat 
jiným sportům. Ale fakt, že budou sou-
částí volejbalového extraligového týmu 
na Kladně, je pro mě už tak dost pres-
tižní a budu se snažit tomu dát 100%.

Co tvoje plány do budoucna, jak 
vidíš svou beachvolejbalovou kari-
éru?

Hodně bude záležet na tom, jak 
sladím školní povinnosti s těmi volej-
balovými. Pokud se nám s Františkem 
podaří se nějak domluvit, určitě bych 
rád absolvoval několik zimních pohárů 
na Pankráci. 

Na tvém současném úspěchu se 
podíleli také hamerští trenéři, chtěl 
bys některým poděkovat?

Určitě bych chtěl zmínit šéftrenéra 
beachvolejbalu tady na HAMRu, Mi-
lana Hadravu. U něj jsem s beachem 
začínal a za ty tři roky naší spolupráce 
mě posunul hodně vysoko a doufám, 
že budeme trénovat i nadále a posune 
mou hru zase o něco výš.

Jako mladá velmi talento-
vaná hráčka jsi prošla mnoha 
kluby. V kolika letech jsi začala 
vůbec s tenisem a v jakých klu-
bech si působila?

S tenisem jsem začala až v sed-
mi letech, a to úplnou náhodou. 
Bratr hrál již několik let aktivně 
hokej a rodiče byli nervózní, že 
nic nedělám, tak mě v Satalicích 
přihlásili do tenisové školky. Pů-
sobila jsem tedy v Satalicích, dále 
několik let na Spartě, zhruba dva roky na ČLTK, 
kde jsem také trénovala, ale soutěže hrála pouze 
na hostování z klubu Realsport Nymburk, kam 
jsem později odešla ze Sparty. Nyní jsem čerstvě 
na HAMRu.

Nakonec si tedy zakotvila na HAMRu. 
Kdy se tak stalo a co bylo hlavním důvo-
dem?

Hledali jsme s rodiči osobního trenéra a byl 
nám doporučen Dan Fiala, který trénuje na HA-
MRu. Začala jsem tak za ním dojíždět koncem 
roku 2014. Jeho tréninky a vůbec vedení mi 
moc vyhovovali a vyhovují. Na HAMR jsem ale 
přestoupila až tento rok. 

Jak jsi na HAMRu spokojená?
Na HAMRu jsem spokojená, je tam klid 

na trénování. Trénuji s Danem Fialou a kondici 
dělám od minulého roku s kondičním trenérem 
z HAMRu, Honzou Gerhardtem.

Pojďme k tvému úspěchu na letošním 
MČR žen dospělých. Jak vysoko ve své ka-
riéře by si zařadila tento úspěch?

Vzhledem k tomu, že jsem si tam jela spíše za-
hrát pár zápasů a nic jsem od toho nečekala, tak 
jsem vítězství opravdu nečekala. Každopádně se 

moje hra každým zápasem zlepšo-
vala a náročné finále jsem zvládla. 
Cením si ho vysoko, titul mistryně 
vám už nikdo nikdy nevezme. Jsem 
hlavně ráda, že napotřetí ve finále 
jsem to konečně zvládla.

Následoval další úspěch, a to 
vyhraná ITFka žen v Říčanech. 
Co tento úspěch? Jak těžké pro 
tebe bylo uspět na tomto turnaji?

Hrála jsem zápas od zápasu a uží-
vala si hru. Trochu jsem na sobě cíti-

la tlak, ale moji hru to nijak neovlivnilo. Ve finále 
ale nervy hrály svoji roli, proměnila jsem až 15. 
matchpoint. Nezlomila jsem se po šesti nepro-
měněných matchpointech ve druhém setu a o to 
je to vítězství ještě cennější. Tohoto úspěchu si 
rovněž cením velmi vysoko, vyhrát ženský mezi-
národní turnaj se mi nikdy nepodařilo, přestože 
jsem měla k titulu blízko (např. dva matchpointy 
v Brně v roce 2015). 

Netajíš se tím, že se chystáš věnovat se 
více studiu. Nezmění tyto dva úspěchy tvé 
rozhodnutí? Případně co chceš studovat?

Moje rozhodnutí to nezmění. Mám své důvo-
dy, proč jsem skončila. Možná právě to, že jsem 
se uvolnila a konečně se naučila si zápasy uží-
vat mi pomohlo ty dva turnaje vyhrát. Studovat 
budu psychologii, půl roku jsem se připravovala 
na přijímací zkoušky a jsem ráda, že to vyšlo, 
hrozně mě psychologie chytla. S kombinací s te-
nisem je to, myslím, výborná věc. Navíc jsem 
si udělala třetí trenérskou licenci, teď si dodě-
lávám druhou a do budoucna se plánuji kromě 
sportovní psychologie věnovat i trénování. Je pro 
mě velmi zajímavé vidět některé věci z pozice 
trenérky.

DOMINIK SAMEC, KAPITÁN TÝMU SK HAMR NA BEACHVOLEJBALOVÉM MČR

MATYÁŠ JACHNICKI, BEACHVOLEJBALOVÝ ODCHOVANEC SK HAMR VENDULA ŽOVINCOVÁ, TENISOVÁ MISTRYNĚ ČR VE DVOUHŘE ŽEN
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Sporťáček | Stavění hal | Beachvolejbal

Letošní Sporťá-
ček opět bavil!

Stovky návštěvníků začaly proudit do našeho 
sportovního areálu v Braníku úderem desáté hodi-
ny. Ti poslední ho opouštěly po 18:00 hodině, kdy 
akce skončila. Celý den stovky malých návštěvní-
ků zakusily nespočetné množství sportovních ak-
tivit a řada z nich si na Sporťáčkovi jistě vybrala 
své další sportovní kroky. A kdo ví, třeba z nich 
jednou vzejde olympijský medailista nebo mistr či 
mistryně světa.

Novinkou pro letošní rok byl Facebook LIVE 
stream z celé akce. Přímo z festivalu mohli diváci 
sledovat rozhovory s vrcholovými sportovci, před-
ními odborníky v oblasti pohybu a zdraví a řadu 
dalších hostů. Zároveň živé vysílání poskytlo pře-
hled o všem, co se na festivalu dělo, včetně repor-
táží ze stanovišť sportovních klubů a exhibičních 
vystoupení na hlavním pódiu. Celým dnem diváky 
provázel olympijský vítěz Aleš Valenta.

D
ruhá zářijové sobota v Braníku je již něko-
lik let ve znamení sportovního festivalu pro 
děti s názvem Sporťáček. Také v letošním 

roce mohli 8. září návštěvníci obdivovat doved-
nosti členů více jak 80 sportovních klubů z Prahy 
a okolí. Účast na Sporťáčku si nenechaly ujít ani 
české sportovní celebrity v čele s Gabrielou Kou-
kalovou, Petrem Koukalem, Lukášem Krpálkem, 
Danielem Přibylem a dalšími.

Jeden den, jedna akce, jedna událost! Festival 
sportu s názvem Sporťáček zavítal po roce 
do sportovního areálu HAMR-Braník. Desítky 
sportovních klubů a stovky aktivních sportovců, 
to vše bylo k vidění druhou zářijovou sobotu 
u nás v Braníku.

Sporťáček navštívilo v letošním 
roce přes 13 000 lidí

K
onec srpna je již několik let tradičním termínem pro turnaj nejlep-
ších tuzemských týmů. Také v letošním roce došlo na Mistrovství 
ČR v plážovém volejbalu ke strhující podívané a ukázce toho nej-

lepšího, co může tento tuzemský sport nabídnout. Tomu odpovídaly také 
dramatické zápasy plné neuvěřitelných výměn.

Po sobotní skupinové části, kdy náš tým s přehledem zvládl všechny 

rozběhne zimní halová sezóna a všichni si budou 
moct užívat sportovní aktivity chráněni před ven-
kovním mrazem, a to až do dubna, kdy všechny 
haly zase postupně zbouráme. 

zápasy, se posunul do nedělního semifinále z 1. mís-
ta. Náročnou semifinálovou bitvou prošli naši zkušení 
hráči s přehledem a do bojů o nejcennější kov nastou-
pili proti družstvu Beach Servisu.

Vyrovnaná finálová bitva se rozhodovala až v tie-
-breaku mixů za stavu 2:2 na zápasy. „Bohužel, stejně, 
jako v loňském roce, nám prvenství uteklo o dva body. 
I tak ale hodnotím 2. místo na MČR jako velký úspěch 
pro náš tým,“ řekl kapitán a hráč Dominik Samec.

Ř
íjnový program na HAMRu vyplní tradiční 
stavění hal na našich venkovních sportovi-
štích. Veškeré stavební práce budou probí-

hat do neděle 21. října. Po tomto datu se naplno 

Co nevidět budou všechny naše 
venkovní sportoviště zakryté 
přetlakovými nafukovacími 
halami. Komfort, který nabídnou 
přes zimní sezónu budete moct 
posoudit sami při jejich využití. 
Na nic nečekejte a udělejte si 
rezervaci do hal co nejdříve.

Poslední srpnový víkend se na kurtech areálu 
Beachklubu Ládví odehrál třetí ročník  
Mistrovství ČR družstev. Do bojů o celkový triumf 
zasáhlo také družstvo SK HAMR. Povedeným 
týmovým výkonem si naši hráči dokráčeli pro  
2. místo a obhájili tak loňské umístění.

Halová sezóna je tu

Na Mistrovství ČR družstev 
vybojoval tým  
SK HAMR 2. místo



1. a v roce 2016 na 3. místě v anketě Heureka Shop roku 
v kategorii Móda. Doba jde však velice rychle kupředu  
a ve světě digitálního prodeje to platí dvojnásob. Proto 
se v příštích několika měsících chystáme spustit novou, 
modernější verzi.

Čím je oblečení SAM73 jedinečné?
Oblečení SAM73 je značkové oblečení pro celou rodi-
nu za dostupnou cenu. Nezáleží na tom, zda je venku 
slunce či mráz, zda máte velikost XS nebo XXXL. Naše 
produkty jsou vyrobeny z příjemných materiálů, pohodl-
ných střihů, to vše v moderním designu. Proto věřím, že 
si u nás každý najde to své a značku SAM73 si zamiluje. 

Jak došlo k nápadu a následné realizaci spolupráce 
značky SAM73 a sportovními areály HAMR?
V průběhu srpna nás kontaktoval pan Přibyl s nabídkou 
možné spolupráce se sportovními areály SK HAMR. Po 
krátkém uvažování jsme se spoluprací rádi souhlasili.  
Po několika setkáních jsme probrali všechny detaily spo-
lupráce a mohlo se přejít k realizaci. V našich očích je tato 
spolupráce smysluplná pro obě strany a my se těšíme na 
další společné projekty.

Mohou si zákazníci sportovních areálů HAMR  
zakoupit Vaše zboží v našich obchodech?
Ano, s tou variantou naše spolupráce také počítá. Naše 
kolekce obsahují spoustu produktů ve sportovním stylu  
a střihu, proto si myslíme, že jsou obchody SK HAMR 
ideálním místem, kde by o naše zboží mohl být zájem.

Chystáte pro naše klienty nějaké zajímavé akce  
či speciální nabídky?
Samozřejmě, pro členy SK HAMR necháme vystavit VIP 
zákaznickou kartičku na dodatečnou slevu 10% na celý 
náš sortiment, včetně zlevněného zboží. Pomocí této 
kartičky budou moci členové SK HAMR nakupovat, jak  
v našich kamenných prodejnách, tak i na našem e-shopu.

Pane Calto, jak dlouho už figuruje značka SAM73 
na tuzemském trhu?
SAM73 Apparel je tradiční českou značkou s dlouholetou 
tradicí. Naa českém trhu působí od roku 2004, příští rok 
to tedy bude krásných 15 let.

Jaký sortiment zboží nabízíte?
Naše značka nabízí sportovní a volnočasové oblečení 
doslova pro celou rodinu. Na své si u nás přijdou ženy, 
muži i děti. Kolekce SAM73 jsou pak navrženy tak, aby 
náš sortiment plně obsáhl všechny roční období, od vest 
a zimních bund, až po šaty a kraťasy. V současné době je 
v prodeji naše nová kolekce Podzim/Zima 2018, o které si 
myslíme, že je velice povedená.

Kde Vás mohou zákazníci nalézt? Máte kamennou 
prodejnu nebo pouze on-line shop?
Naší velkou zbraní je bezpochyby naše síť kamenných 
prodejen, která čítá 100 míst v rámci celé České repub-
liky a Slovenska. Součástí naší prodejní platformy je náš 
e-shop www.sam73.cz, který se umístil v roce 2015 na  

NOVÝ PARTNER SK HAMR – SAM73 APPAREL

David Calta  |  Marketing Executive

HRDÝ PARTNER
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Naši partneři:

Pantone 212 C

Sportovní areály

www.hamrsport.cz

Záběhlice  |  Braník  |  Štěrboholy

Tenis

Badminton

Squash

Beachvolejbal

Fotbal

Stolní tenis

Body & Mind

Bosu

Indoor cycling

Cvičení dětí

TAE – BO

Restaurace

Fitness

In-line bruslení

Masáže

Sportovní kurzy

Fyzioterapie

Cvičení
Možnost pořádání firemních i soukromých sportovních akcí


