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Konec letošního února se tvářil, že budeme moci začít hrát na našich venkovních dvorcích
dříve, než obvykle. Dobrá duše bílovického tenisu a specialista na jarní přípravu Jaroslav
Vysloužil vyslovil otázku: budeme čekat na duben...??

Díky jeho impulzu, mimořádnému oteplení a spolehlivému zajištění antuky Milošem Balgou se
nám podařilo připravit naše dvorce k válcování již před vyhlášením nouzového stavu ČR.
Hrubou přípravu jsme dotáhli symbolicky v „pátek třináctého“, 13. března. Neoblíbené datum
dobře symbolizovalo letošní nebývale svízelný start sezóny. Nouzový stav vzápětí utlumil
tenisové aktivity a odsoudil jednotlivé kluby k trpnému a trpkému čekání, co bude.

Náš klub, neustále ponoukán dobrou duší bílovického tenisu Jardou Vysloužilem, se však
pasivitě nepoddal. Dvorce volaly po válci. Jara velmi správně očekával, že venkovní tenis jistě
dlouho zakázaný nebude. Během tří březnových týdnů jsme dvorce uválcovali jeden po
druhém, vyčkali přejití rekordních dubnových mrazů, kdy teploty klesaly v našem regionu k
mínus 7°C (!), solidně připravené dvorce však odolávaly, takže v pondělí před Velikonoci stačilo
lehce převálcovat, pustit vodu a hotovo… jen napnout sítě. Hned na druhý den 7. dubna média
přinesla zprávu, že za další dva dny vláda venkovní tenis povolí! Náš Jarin má snad věšteckou
kouli…
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I v letošním roce tedy platí pravidlo, že bílovický tenis má včas připravené dvorce a jejich kvalita
je tradičně nad očekávání. Žádný jarní tvaroh, žádné propadání se do hlubšího podkladu,
odskoky vysoké a pravidelné. Vzhledem k tomu, že o dost slavnější kluby jako Lanžhot nebo
Bors Břeclav na dvorce ještě nesáhly, těší nás to dvojnásob. Nejpovedenější je tradičně dvorec
číslo dva, mnohonásobně válcovaný výhradně malým válcem, aby antuka příliš rychle netvrdla
a byla až do léta příjemně pružná, pomalá a zbytečně neklouzala. Profesionální práce, Jaro,
díky!

-Dan-

2/2

