
PÁTÁ ČTVRTKA

JAKÝ JSME KLUB?
Jaké hodnoty jsou pro vás klíčové? Čeho 

si na oddílu nejvíce ceníte? Odpověděli 
jste nám takto: Jsme klub, pro který je zá-
sadní týmová soudržnost, přátelské pro-
středí a výchova dětí k fair play. Sportovní 
úspěchy jsou pro nás důležité. Čím jsme 
starší, tím více oceňujeme možnost mít 
klub a sport na celý život. Vážíme si práce 
a nasazení trenérů.  O výhodách univer-
zitního klubu zatím moc nevíme. 

Rezervy Steppu vidíte hlavně v nedosta-
tečné komunikaci či nevyvážené komu-
nikaci. Komentovali jste též tréninky v 
pozdních hodinách. Doporučujete zajistit 
transparentní a oboustrannou komuni-
kaci, vylepšit web, sjednotit vizuální styl. 
Někteří rodiče členů by se rádi více zapo-
jili do života klubu, také jste nám poslali 
tipy a nápady k tréninkům. 

WEB, NEWSLETTER, LOGO,  
SOCIÁLNÍ SÍTĚ… 

Jsme si vědomi, že v komunikaci máme 
rezervy, a chceme na tom zapracovat. 
Tento občasník se stane novým komu-
nikačním nástrojem, který vás bude in-
formovat o dění v oddíle. Budeme vás 

vyzývat k vyjádření se či zapojení k při-
pravovaným akcím a budeme rádi za vaše 
názory, příspěvky a pomoc. 

Připravujeme  nový, přehlednější web 
s členskou sekcí. Nastavili jsme pravidla 

VYJÁDŘENÍ VEDENÍ  
K AKTUÁLNÍ SITUACI

Velmi nás mrzí, že 
už podruhé v tom-
to roce nemůžeme 
trénovat a hrát tak, 
jak jsme si předsta-
vovali. Respektu-
jeme opatření, ale 
současně cítíme, jak nám další výpadek 
nesvědčí. Naším cílem pro tuto dobu je 
zachovat týmového ducha a udržet ze-
jména děti u sportu.
Vás, rodiče našich malých hráčů a hrá-
ček, proto prosíme, abyste děti mo-
tivovali k pohybové aktivitě. Některé 
mládežnické kategorie sdílely na jaře a 
sdílí i nyní na svých mailových a what-
sappových skupinách tréninková videa, 
různé výzvy dětí apod. Pokud je to ve 
vašich možnostech, podpořte děti v je-
jich plnění a pomozte jim zapojit se i za 
stávajících omezení. Pro dorostenecké a 
dospělé kategorie připravují trenéři ná-
hradní tréninkový plán v rámci suché 
přípravy. A vy, naši nejzkušenější hráči, 
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Představujeme vám Pátou čtvrtku, zpravodaj Univerzitního klubu vodního póla 
Stepp Praha, určený pro členy a přátele oddílu. Bude vás provádět děním v hrací době  
i mimo ni. Počtěte si v čase po závěrečnému hvizdu o vodním pólu, které spolu žijeme.

Dočtete se v tomto čísle:

Co jsme zjistili z ankety
Co nám řekla anketa?
Beach pólo poprvé v ČR
Ozvěny z letních soustředění
Změna na postu trenéra u mužů A

Beach pólo v Podolí
Čtěte na straně 3

DĚKUJEME ZA ODPOVĚDI
Děkujeme vám všem, kteří jste se zúčast-

nili anket pro členy či pro rodiče členů, za 
vaše odpovědi. Zvláště pak oceňujeme 
veškerou nabízenou pomoc a podporu z 
vaší strany. Vaše odezva je pro nás velkým 
přínosem, je nám jak potvrzením někte-
rých z našich předpokladů, tak získáním 
nových pohledů a informací. Využijeme 
ji při nastavení komunikace oddílu, při 
náborových aktivitách i jako zdroje pro 
marketingové materiály. 

Ankety se účastnilo cca 70 % členů (do-
spělých a dorostu) a cca 60 % rodičů členů 
kategorií od přípravky po starší žáky. Ro-
diče dorostu se zapojili již v menší míře 
(35 %), odezvu dorostenecké skupiny 
jsme získali přímo z ankety pro členy. 
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11%
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Doporučení rodičů 
ke zlepšení komunikace

Bez připomínek

Zlepšit webové stránky

Pochvalné

Více používat sociální média

Včasnost komunikace

Větší zapojení rodičů

Zlepšit informovanost
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komunikace na sociálních sítích. Chceme 
zajistit vyváženost a hledáme členy, kteří 
se nebojí komunikovat za svoji kategorii. 

V souvislosti se změnou názvu našeho 
oddílu začneme pracovat na úpravě loga a 
vytvoření manuálu vizuálního stylu, tedy 
pravidel pro práci s logem, barvami atd. 
To nám  nejen zjednoduší přípravu mar-
ketingových materiálů,  ale hlavně zajistí 
jejich vzájemný soulad a naši rozpozna-

a hráčky, udržujte se, ať není návrat do 
vody příliš bolestivý.

Vedení klubu současnou dobu využí-
vá k zajištění co největšího kontaktu s 
institucemi, které poskytují sportovní 
dotace, a s našimi stávajícími i potenci-
onálními sponzory. Jsme rádi, že se přes 
nelehkou situaci daří udržet objem zís-
kaných prostředků na minimálně stejné 
úrovni jako dříve.

Též hledáme způsob, jak kompenzo-
vat příspěvky za dobu, po kterou hráči 
nemohou trénovat. Členské příspěvky, 
které hráči v jednotlivých kategoriích 
platí, pokrývají velkou část nákladů na 
sportovní činnost klubu. Zbylé náklady 
jsou hrazeny ze sponzorských darů a do-
tací. Ve hře je několik variant kompen-
zace, plánujeme zohlednit nerealizované 
tréninky a o ně alikvótně snížit výši pří-
spěvků pro další pololetí. 

Jakmile se opatření rozvolní, udělá-
me maximum pro to, abychom se tré-
ninkům co nejvíce a co nejkvalitněji 
věnovali a nahradili tak stávající výpa-
dek. Jsme v úzkém kontaktu s vedením 
Plaveckého stadionu Podolí, a jakmile 
se začnou opatření rozvolňovat, máme 
ambice i dohodu být v první vlně, kte-
ré bude umožněn trénink a organizace 
turnajů.

Děkujeme všem, kteří klubu jakkoli 
pomáhají i v současné situaci. Věříme, 
že se situace začne brzy uklidňovat a že 
se co nejdříve setkáme v bazénu.

Všechny zdraví Roman Zachoval

telnost. Budeme pracovat s profesionály, 
nechceme nic uspěchat, prosíme o trpě-
livost. 

Má-li někdo z vás chuť a knowhow nás 
v těchto aktivitách podpořit (web, news-
letter, komunikace na sítích), napište nám 
na email marketing@stepp.cz. 

Ty z vás, kteří se v anketě přihlásili ke 
spolupráci a poskytli nám kontakt, již po-
stupně oslovujeme. 

Díky za to!

Vyjádření vedení, pokračování ze str. 1
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výhody a prestiž  univerzitního klubu

v Praze není mnoho jiných možností

otevřenost klubu, mezinárodní složení
týmů
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stabilita a tradice klubu
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týmová soudržnost, přátelské prostředí

Důležitost našich hodnot podle členů
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Valo se vrací k roli trenéra mužů A
Staronovým trenérem prvoligového 

týmu mužů je od letošního září Peter 
„Valo“ Valovič. Vystřídal tak po čtyřech 
sezónách Gorana Krivokapiće. 

Valo (foto níže) byl hlavním trenérem 
týmu mužů Steppu již v letech 2014 až 

2016. Dovedl své svě-
řence k historicky prv-
nímu titulu v němec-
ké lize 2. WLO v roce 
2014. Se svým týmem 
také nastartoval šnů-
ru vítězství v Poháru 

ČSVP, a to v letech 2014 a 2015. S němec-
kou ligou se rozloučil s bilancí čtyřiceti 
dvou výher, jednou remízou a pěti pro-
hrami.  

Goran (foto vpravo) úspěšně vedl muž-
stvo od roku 2017. Pod jeho vedením 

Informace k novému týmovému 
oblečení na straně 4.

Úspěchy mužů „A“ pod vedením Gorana
1. místo v německé lize 2. WLO - 2017 a 2018
1. místo ve Východoněm. poháru - 2017 a 2018
1. místo v Poháru ČSVP - 2016, 2017 a 2018
1. místo v 1. lize mužů - 2019
2. místo ve Východoněmeckém poháru - 2019
2. místo v 1. lize mužů - 2020

Úspěchy mužů „A“ pod vedením Vala
1. místo v německé lize 2. WLO 2014
2. místo v německé lize 2. WLO 2015 a 2016
1. místo ve východoněmeckém poháru 2015
3. místo ve východoněmeckém poháru 2016
1. místo v Poháru ČSVP 2014 a 2015

PTÁME SE PETERA VALOVIČE
Valo, jak vidíš tým, který  přebíráš, na čem budeš stavět a jaké jsou tvé cíle? 

„Ve Steppu máme vytvořené velice dobré podmínky, v týmu máme skvělou partu lidí 
se správnými hodnotami a to je základ pro náš budoucí úspěch.Prioritou pro tento rok  
a následující sezóny je stmelení týmu a vytvoření prostředí, ve kterém budou ze sebe 
hráči vydávat to nejlepší.  Naším cílem je být úspěšný klub, ale tomu předchází tvrdá 
práce a trpělivost.“
Na co se tedy konkrétně letos zaměříš? 

„Kluci mají před sebou hodně práce jak v kondiční, tak v taktické přípravě. Chceme 
do týmu více zapojovat hráče mladších kategorií. Jsou budoucností nejen naší, klubo-
vou, ale i vodního póla v České republice.  Starší hráči v mužském áčku budou pokra-
čovat v předávání svých zkušeností mladším hráčům a budou společně pracovat na 
jejich rozvoji. Náš přístup vystihuje citát od Abrahama Lincolna: „Kdybych měl osm 
hodin na pokácení stromu, šest bych strávil broušením sekery.“

Gorane, děkujeme za tvoji  práci a 
přejeme hodně sportovních úspě-
chů v dalších  sezónách!

brali muži „A“ celkem 
osm trofejí na české i 
německé půdě včet-
ně historicky prvního 
českého mistrovského 
titulu v roce 2019. Go-
ran bude nadále půso-
bit jako trenér mládeže 
Steppu a zároveň trenér mládeže národní-
ho týmu. 
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V pražském Podolí pořádal v druhé 
půli září Český svaz vodního póla histo-
ricky první Mistrovství České republiky 
v Beach water pólu. Turnaje se zúčastni-
lo sedm mužských a čtyři ženské týmy. 
UKVP Stepp Praha postavil za každou 
kategorii dvě družstva. Jak mužské, tak 
ženské áčko Steppu skončilo na druhém 
místě. 

Muži A, které reprezentovala základní 
sestava našeho prvoligového týmu, pod-
lehli na penalty výborně hrající brněnské 
Kometě. Skvělý výkon podal především 

Jak jsme hráli beach pólo

PRAVIDLA BEACH WATER POLA 
• družstvo může mít max. sedm hráčů
• hrají 3 hráči + brankář, 3 hráči střídají
• utkání se hraje na poločasy v délce 

deseti minut čistého času 
• hráč může v průběhu utkání obdržet 

neomezený počet osobních chyb
• vyloučený hráč se musí dotknout tzv. 

rohu doteku, který je označen červe-
ně, a ihned se zapojuje zpět do hry

• celé utkání může doprovázet hudeb-
ní podkres

šířka 10 m

délka 15 m

Za áčko žen nastoupily nejzkušeněj-
ší hráčky Steppu spolu s dorostenkou 
Annou Hellerovou, která je již dlouho 
součástí základu ženského týmu. První 
zápas se Strakonicemi se tým sžíval s no-
vým prostředím, v dalších zápasech pak 
už ženy nezaváhaly a došly si přes Slavii 
HK a Stepp Praha B pro zasloužené druhé 
místo. 

Za ženské béčko si beach water pólo 
zkusily dorostenky, doplněné o několik 
starších hráček. Vyzdvihnout musíme 
hlavně výkon Laury Kubínkové, která 
byla stabilní oporou týmu po celý turnaj a 
mnohokrát skórovala ve všech zápasech.  
Celý tým chválíme za nasazení v zápase 
proti favorizovanému Fezku. 

Beach water pólo je divácky velmi atrak-
tivní pro svou  rychlost a neustálou akci. 
A pokud navíc seženeme věhlasného DJ, 
jistě brzy naplníme tribuny tak,  jako to 
umí vodní pólo v Maďarsku.

ženy                muži
 A.J. Fezko Strakonice 1. Kometa Brno

 UKVP STEPP Praha A  2. UKVP STEPP Praha A 
 TJ Slavia Hradec Králové  3. KVP Přerov

VÝSLEDKY MČR BEACH WP 2020

rozměry brány
min. 250x80 cm 

Carlo Cussotto, který nastřílel ve třech 
zápasech třináct gólů.

Muže Stepp B zastupovala na mistrov-
ství druhá polovina mužstva první ligy. 
Nejproduktivnější hráč druhého týmu  
byl pak Ondřej Čurda s osmi góly. 
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Vybrali jsme z Vašich odpovědí...
Co nás na vodním pólu nejvíc baví?
„Baví mě výhry. Baví mě to štěstí z gólů a ten smutek z pro-
her.“   „Kamarádství a možnost být v něčem nejlepší v ČR.“  
„Není to jen o síle, ale i o taktice a strategii.“  „Týmová spoluprá-
ce a společný cíl.“   „Zápasy, hra, kolektiv.“   „Parta kamarádů 
napříč věkovými skupinami.“   „Udržitelnost sportu do vyššího 
věku.“  „Setkání s kamarády v páře po tréninku.“  „Hormon“ 
„Všechno“

A které tři Vaše odpovědi nás nejvíce pobavily?  
Jak ses dostal k vodnímu pólu? „Otec mi řekl, že mám postavu 
pólisty.”  
Co vám v oddíle nevyhovuje? „Dva až tři šílenci mi lezou do 
dráhy a jsou rychlejší!”  
Máte nějaké doporučení? „Možná by bylo dobré dětem 
víc klást na srdce, aby si došly před tréninkem na wc.” 

Ozvěny ze soustředění
Stejně jako v každodenním životě, tak i 

ve sportu je soustředění klíčem k dosaže-
ní skvělých výkonů. Proto s dětmi vyrá-
žíme na soustředění třikrát do roka, na 
podzim, na jaře a o letních prázdninách. 
Tento rok byl velmi specifický a jarní akci 
jsme kvůli Covidu uspořádat nemohli.  
V létě už jsme měli více štěstí a i přes 
menší nesnáze jsme na letní soustředění 

nakonec odjeli. Uskutečnilo se v Nym-
burku, opravdu intenzivní tréninkovou 
formou, třikrát denně bazén, tělocvična 
či venkovní aktivity. K našemu velkému 
nadšení se podařilo zajistit branky, a tak 
jsme všechen čas v bazéně využili oprav-
du na 100 %. Všechny děti i trenéři si sou-
středění v Nymburku velmi pochvalují, 
vždy pro děti znamená velký posun.

Občasný zpravodaj Pátá čtvrtka vydává Univerzitní klub vodního póla Stepp Praha, z. s. Adresa Nad obcí II 1855/52, Krč, 140 00 Praha 4; www.stepp.cz; www.facebook.com/
SteppPraha. Číslo 1/2020 vyšlo 20.11.2020. Kontakt: marketing@stepp.cz. Tento newsletter je určen členům a přátelům sportovního oddílu UKVP Stepp Praha a je neprodejný.

INFORMACE K OBLEČENÍ
Období restrikcí sportovních aktivit jsme 
se rozhodli využít k doplnění sortimentu 
steppáckého oblečení pro všechny členy. 
Základní týmové oblečení, tedy plavky a 
trička, je pro hráče účastnící se soutěží v 
návaznosti na pravidla ČSVP povinné. 
Všem hráčům nabízíme i ostatní sorti-
ment, tak abychom v budoucnosti na tur-
najích a soustředěních náš klub důstojně 
reprezentovali. Zcela chápeme, že se nyní 
mohou někteří členové a rodiny nacházet 
v obtížnější ekonomické situaci,  prosím, 
v případě potřeby se neváhejte obrátit na 
předsedu klubu, jistě najdeme cestu, jak 
situaci vyřešit.

Strana 4


