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Letošní jarní počasí nám ukázalo nejméně vlídnou tvář za posledních osm let. Kurty stačí při
opakujících se mrazech sotva rozmrzat, vysychají pomalu a ani duben nepřináší změnu v
charakteru počasí. Jarní příprava dvorců letos představuje opravdový oříšek. Naštěstí nebyl
závěr zimy srážkově příliš bohatý a tak se nám přes všechny obtíže a rizika podařilo připravit
dva dvorce „na termín“ jako vždy.

Kvalita našeho centru se navíc zdá být kupodivu i nadějná. Připravili jsme ji jako první. Je tvrdá
a lajny na ní pevně drží, ani mrazy s nimi nehnuly, bude to náš „hard“ pro milovníky rychlé,
jižanské antuky. Zadní trojka byla hotova o málo později, potřebuje ale zrát. No a Jara zvolil pro
„svoji“ zbývající dvojku zcela opačnou taktiku: počkat letos co možná nejdéle. Malý válec už má
Jarin sice připravený, ale ač je 8. dubna(!), stále se jen povaluje za plotem. Je možné, že
nakonec se Jarinovi jeho dvorec povede nejlépe. Mnohokrát tomu tak bylo. Loni se Jarovo
otálení naopak nevyplatilo: Jarinkův dvorec vypadal po dodělání přímo skvěle… nakonec však
rovností „neoplýval“ a až do léta zůstal mazlavě měkký. Jak dopadne letošní loterie??

Rádi bychom, aby si zvláště naši tenisoví soupeři ze Zlína, Holešova, Uherského Hradiště,
Kyjova aj. neměli na co stěžovat. Naopak, aby uznale pokyvovali, že malé město Velké Bílovice
má dvorce včas a ve výborné, vyrovnané kvalitě. Jaro, hodně štěstí ! Napínáš nás, tedy!

A hned, jak to bude možné, zahájíme i oficiální část venkovní přípravy. Závodní družstvo
dospělých i nadále drží III. třídu a jako každý rok ho čeká nelehká hra o záchranu v soutěži. No
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a budeme držet palce našemu pověstnému „dělníkovi kurtu“ Jarinkovi i v tomto ohledu. Tedy
nejen aby zvládl dokončit zbývající dvorec v tradiční bílovické kvalitě, ale také aby ve svých
47(!) letech potvrdil pověst nechřadnoucího základního stavebního kamene družstva dospělých.
Nic jednoduchého, Jaro! Počasí neporučíme a roky nezastavíme.

-Dan-
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