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Dnes jsme na Slovan Hodonín nejeli prohrát. Bylo by alibismem tvrdit, že domácí jsou favorité.
Zároveň nebylo radno je podceňovat. Před týdnem vyběhli s Napajedly nečekaným způsobem,
zvláště kvalitně zahranými čtyřhrami. Navíc to nejsou dávno zelenáči, jsou v téměř ideálním
věku 22-28 let. Přesto to na nás nestačilo.

Naše děvčata dnes zachovávala mimořádně čistou hlavu. Fiftýn po fiftýnu, občas to drhlo, ale
výsledkově obě dvě velice efektivní. Jovča 6/1, 6/2 a Terezka 6/2, 6/1. Zádrhel se vyskytl jen
jeden: Adam Chovanec trochu nečekaně vyzrál na našeho Jaru 7/5, 6/2 a byli jsme tedy velmi
rádi, že v nejtenisovějším utkání dne smázl Tomáš nebezpečného a nepříjemně hrajícího
Otáhala 6/1, 6/2. Učebnicová lekce produktivity, Tome! Bylo 3:1.

Pánové hrající na trojce se tahali, takže později rozehraný zápas rutinéra Dana Blažka skončil
nakonec paradoxně dříve. Dan je takový speciální případ. Nohy už mu neběhají, podání mu
neletí, ale dokáže hru zkušeně variovat a umí namíchat úderový koktejl, který o generaci
mladším soupeřům nesedí. 6/2, 6/2. A protože posléze přibyl na naše konto i kýžený Ondrův
bod ze souboje trojek, bylo 5:1, už po singlech tedy hotovo a Velké Bílovice mohly slavit: za dva
týdny budeme doma hrát o postup! No tak to je šok…

A ukázalo se, jak moc dobře bylo, že jsme dnes programově, plánovitě, promyšleně rozhodli už
ve dvouhrách. Už před týdnem vyhrál Hodonín v nasazených Napajedlech všechny čtyřhry a
vybojoval si tak dnešní semifinále s námi. Bylo radno mít se na pozoru. Průběh čtyřher potvrdil,
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že jsme do Hodonína přijeli se správnou strategií – rozhodnout dvouhrami. Jenom Dan s Jarou
totiž zvládli svoji čtyřhru, a to 6/2, 6/2. Rutina, taktika a mentální síla tam byla na naší straně. V
ostatních čtyřhrách jsme z různých důvodů neuspěli a nakonec bylo „jen“ 6:3 pro Bílovice. Sluší
se podotknout, že jen Dan vyhrál dnes dvouhru i čtyřhru. Ten nejstarší, za týden padesátiletý.
Hraje dvouhru a zvláště čtyřhru vychytrale a umí si v ní i typově „singlového“ parťáka
zorganizovat tak, aby soupeřům hra „nechutnala“. Nepřeberně zkušeností opět rozhodlo.
Klobouček, Dane!

Předpokládáme, že na nás za dva týdny vletí Holešov v plné síle a budeme vděční za každý
bodík. Holešov na tenisové mapě jižní Moravy hrál desítky let páté housle. V posledních letech
se však velice zvedá a v dnešním druhém semifinále smetl LTC Hodonín B 9:0. Oproti minulosti
už nespoléhají na svůj nemastný odchov, ale šikovně získávají hotové hráče ze Zlína, Přerova i
Brna. V sobotu 19.6. v 9:00 jdeme na to. Bude to těžké!

-Jovča-
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