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Skončila ve správnou chvíli
Co se změnilo, když jste přestala být hráčkou Brna?

Začala jsem trénovat na sportovním gymnáziu na Botanické, u basketu jsem zůstala. S holkama jsem
v kontaktu pořád. Akorát už mám
trochu jiné starosti. V našem manželství nic.
Dá se z vaší kariéry vybrat pár
nejkrásnějších okamžiků? Zahrála jste si přece i americkou
WNBA.

No tak to zrovna nebyl ten nejpříjemnější zážitek. Sice jsem tam
odešla, ale jen seděla na lavičce
a vůbec nehrála. Nechápala jsem,
proč si mě tam nechali. Z těch příjemných zážitků bylo nejlepší asi
mistrovství Evropy v Řecku 2003
a potom olympiáda v Aténách.
Tam jsem původně nechtěla jet.
Ale pan Bobrovský mě přemluvil.

Určitě, ale já mám k olympiádě
specifický vztah. Přijde mi jako megalomanská akce, což není mému
srdci blízké. Nakonec to byl můj
největší sportovní zážitek. Ale plánovat jsem si nic nemohla, protože
s malým dítětem to nejde. I hlídání
na čtyři měsíce bylo těžké zajistit.
Je něco, co jste nestihla?

Vlastně jsem byla i v zahraničí,
hrála jsem rok v Německu. Ale nejsem maximalista a stačí mi to, co
jsem zažila. Teď mám život naplněný něčím jiným, i když v basketu
pořád funguju.
Podle rozhovorů z konce vaší
kariéry to vypadá, že jste loučení s basketem ani moc neprožívala. Bylo to tak?

Asi jo. Přišlo mi to tak, že to má

Když mám čtyři děti, tak možná, až mi bude šedesát. Za chvíli začnou děti chodit do kroužků, manžel má náročné zaměstnání a mně
asi nezbude nic jiného, než je do
kroužků rozvážet. A jelikož nebydlíme v Brně, bude to o to náročnější. Ale trénovat děti mě baví, tak
u toho asi zůstanu.
Je něco, co byste chtěla dělat,
až vám skončí rodičovská dovolená?

Chci mezi lidi

Vždycky jsem se chtěla věnovat
postiženým, mám na to i vystudovanou specializaci. Uvidím, jestli
na to vyjde čas, protože chod vícečetné rodiny je dost náročný. Jednou se tomu začnu věnovat určitě,
ale otázka je kdy, protože chci zůstat i u basketu.

Vždyť olympiáda v Řecku musela být velké lákadlo.

Zatím čtyři Před pěti lety se Romana Hamzová loučila s basketbalem, dnes už má čtyři
děti: Elišku, Jiřího, Marušku a osmiměsíčního Pepíka
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přijít a že jsem skončila ve správnou chvíli. Ne že bych zavřela dveře, to ne. Trénuju, motám se kolem
dětí. Určitě nezahálím.
Spousta velkých sportovců
má slzy v očích, když se loučí.
Vaše spoluhráčky si po posledním zápase navlékly trika, která dala nápis ROMČA 10...

No tohle jsem obrečela, to víte,
že jo. Ale už jsem se těšila na to, že
zas budu dělat něco jiného. Při
sportu se moc nezatěžuje hlava.
Před těmi pěti lety jste říkala,
že byste chtěla učit. Co jste
tedy stihla dělat za tu dobu?

Dovolená
čtenářů
Se zvířaty
na cestách
a výletech
Rajče.net – největší české
internetové fotoalbum
U fotek je uvedeno uživatelské
jméno autora z rajče.net.
Chcete-li nám zaslat svoji
fotku z dovolené, přihlaste se
do projektu na adrese
www.rajce.net/leto

Vlající Olík V Chorvatsku na
výletě lodí po řece Cetině
(white-sally)

Přítulné zvířátko S „ještěrkou“ v bazénu v Thajsku
(pecenac)
Na koni na pivo
Slézat z koňského
hřbetu je fuška,
tak jsme si letos
v Heřmanově
Městci zajeli
přímo k výčepu
(otascz)

Mám k olympiádě
specifický vztah.
Přijde mi jako
megalomanská akce,
což není mému srdci
blízké

Hlavně jsem hned otěhotněla.
(smích) Pak jsem trénovala na sportovním gymnáziu, v Křenovicích
mám spoustu kroužků, kde se věnuju dětem, jsem v zastupitelstvu. Aktivit mám ke čtyřem dětem docela
dost.

Už jste zmínila, že působíte
v zastupitelstvu, sedíte ve
sportovní komisi. Jaká je to
zkušenost?

Strašně velká, je to něco úplně jiného, než jsem do té doby dělala.
Dohnalo mě k tomu to, že v Křenovicích nebyla žádná dětská hřiště,
i v okolních obcích se maminky začaly angažovat. A mně asi pomohlo i to, že jsem byla trochu známá.
Proto mě možná zvolili.
A co se povedlo vybudovat?

Vedete také koužek cvičení
maminek s dětmi. Jak to
všechno stihnete? Dá se to vůbec zvládnout?

Určitě. Hlavně mi přijde, že tu
máme dobrou partu lidí. Už to nedělám s našimi čtyřmi dětmi sama,
mám kamarádky, které za mě zaskakují, a díky nim můžeme pokračovat dál.

Tip Dnes
Pro rodiny
Navštivte Železniční muzeum
Českých drah v Lužné. K dispozici je průvodce a také restaurace v jídelním voze. O víkendech
navíc vyjíždí z areálu parní vlaky mířící do Kolešovic. Po celé
léto je pořádána řada akcí. Nejbližší se koná 1. srpna, jde o výlet parním vlakem z muzea k Berounce. Za vstup zaplatí dospělí
75 korun, děti do 15 let, důchodci a ZTP pak 45 korun. Více informací hledejte na
www.cd.cz/muzeum.

Zatím trénujete děti. Chtěla
byste u nich s basketbalem zůstat, nebo pomýšlíte i na starší kategorie?

Pokračování ze strany D1

Time:13:44

Máme tady oranžové hřiště, vybudovali jsme dvě dětská hřiště, funguje nám tu sportovní hala, která je
pořád plná. Takže sportovní vyžití
je. Ale jsou i místa, která by potřebovala zlepšit. A já mám trochu černé svědomí, že nemám tolik času,
kolik bych tomu chtěla věnovat. Na
druhé straně mám určitě příjemný
pocit, že se něco povedlo.

Ve dnech 10. – 11. 7. odstartuje
na hradě Točník již pátý ročník
kulturního festivalu České hrady.cz. Vystoupí skupina Wohnout, Chinaski, Skyline, Tleskač, Monkey Business a řada
dalších. V blízkosti areálu festivalu je možné bezplatně stanovat. Vstupenky lze zakoupit na
místě nebo zlevněné objednávat on-line, páteční za 170 korun, sobotní za 350 korun. Podrobnější informace najdete na
www.ceskehrady.cz.

Chci mít klid
Pokud se vám zachce silného
emotivního zážitku, sáhněte třeba po filmu režiséra Sama Mendese Nouzový východ. V tomto
příběhu o nenaplněných snech
a touze vymanit se ze stereotypu života na předměstí se po letech opět sešli herci Leonardo
DiCaprio a Kate Winsletová, kteří představují mladý manželský
pár ocitající se v krizi. DVD Nouzový východ nabízí například
DVD-city.cz za 347 korun.

