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1. ÚVOD
Moje téma je tenis ve Sloupu, tedy sport, který hraji od svých 7 let. Téma jsem
si vybrala, protože mne zajímalo, jakou má tento sport u nás na vesnici tradici.
Dozvěděla jsem se mnoho zajímavých věcí a doufám, že tak jak zaujaly mne,
zaujmou i vás.

obr.1

5

2. O čem je vlastně tenis?
Tenis, jinak také nazývaný jako bílý sport, je elegantní míčová hra, kterou mohou
hrát dva nebo čtyři hráči. Ke hře je zapotřebí tenisová raketa, míček, tenisový dvorec
a tenisová síť. Hráči tenisu mohou být jakéhokoliv věku, výšky, váhy či pohlaví.
Hlavním úkolem je co nejlépe vrátit míč na soupeřovu polovinu dvorce tak, aby ho
soupeř vůbec nezahrál či nedoběhl. Případně aby mu vrácení míče dělalo potíže. Ve
srovnání s jinými sporty se tenis hraje se střední intenzitou. Zápas může trvat desítky
minut, ale taky klidně několik hodin.
Při tenisové hře se rozvíjí vůle, cílevědomost, rychlý odhad situace, spoleh na
fyzickou připravenost, taktické myšlení, schopnost dlouhodobého soustředění a
především vnitřní klid.
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3. Historie tenisu ve Sloupu

Historie tenisu ve Sloupu sahá dle pamětníků až do 50. let minulého století. Děti
v té době sportovaly celý rok. V zimě lyžovaly, bruslily, hrály hokej a pod Sokolem
cvičily gymnastiku v bývalé hospodě na náměstí. Po zbytek roku pak především hrály
fotbal, na faře ping pong a také tenis. Všechny tyto sporty byly přirozenou součástí
jejich života a my se zaměříme pouze na poslední z nich.
Největším problémem tenisu bylo sehnat potřebné vybavení. Rakety, jaké známe
dnes, nebyly tenkrát dostupné, byly to jen dřevěné desky a vyřezával a spravoval jim
je jistý pan Mikulášek, který měl doma řezbářskou dílnu. Opravdové rakety
s přírodními výplety přišly mnohem později. Takový výplet musel vydržet i několik let
a pokud praskl, vyměnily se u něj pouze jednotlivé prasklé struny.
Míčky byly také nedostatkové zboží, vinou nekvalitních povrchů se rychle
opotřebovávaly, a tak se s nimi hrálo až do doby, kdy z nich zbyl jen gumový základ
bez vnějšího plsťového obalu. Když už opravdu nebylo s čím hrát, nepohrdlo se ani
míčky z tažných zařízení parkujících aut – ty byly sice poškozené, chlapci si je však
dokázali opravit a hrát s nimi dál.

obr. 2
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4. Místa vhodná pro tenis
Prvním místem, kde bylo možné hrát tenis, bylo hřiště u skal (dnešní hokejové
hřiště). V té době zde byla udusaná travnatá plocha, kterou využívali volejbalisté,
košíkáři a v zimě hokejisti. K tenisu potřebné rovné plochy se docílilo pravidelným
skopáváním hlíny motyčkou do roviny. K vyznačení hřiště se nepoužívalo vápno,
lajny se tvořily z hromádek písku.
V roce 1980 zbudoval pan František Jedlička vedle svého domu travnatý tenisový
kurt pro soukromé využití – jediný svého druhu v širokém okolí.
V roce 1982 se spolu s nově otevřenou Základní školou otevřely i čtyři
víceúčelové asfaltové kurty. Zájem o ně byl obrovský, proto byly neustále plné.
Kupříkladu Blanenské firmy je rády a často využívaly ke svým turnajům. Dnes tyto
kurty slouží jako parkoviště Základní školy.
V roce 2000 byl postaven antukový kurt u pana Ladislava Čípka na Skřépě. Na
tomto kurtu jsme s mými vrstevníky strávili krásné 4 roky (2014-2017).
V březnu roku 2017 započala stavba tenisových kurtů u koupaliště a skončila po 6
měsících. Oficiální otevření proběhlo 2. září 2017.
Tenisové zázemí se každoročně vylepšuje, aby poskytovalo více pohodlí.
Momentálně se dokončuje klubovna, kterou budou tenisté využívat společně
s volejbalisty.
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5. Tenisový oddíl
S myšlenkou založení tenisového oddílu přišel jako první pan Ladislav Čípek.
Zašel proto za mým otcem Karlem Balcarem, bývalým profesionálním tenisovým
trenérem, který v roce 2014 s návrhem po důkladném zvážení souhlasil. Domluvili se
na trénincích na antukovém kurtu, který nabídl sám pan Čípek. Karel Balcar proto
oslovil své kamarády a známé a nabídl jim trénování. Přihlásilo se několik dětí a
vznikla tak první tenisová skupinka, vedená Karlem Balcarem a Františkem
Jedličkou. Do skupinky patřili: Beáta Balcarová, Tatiana Balcarová, Valerie Boudová,
Viktorie Čípková, Natálie Jedličková, Michaela Jakubcová a Šimon Šebela.
Trénovalo se každý pátek po vyučování. Po čase se přidali Kryštof Sychra a David
Mikulášek. Oddíl si začal říkat Tenis Bambini Sloup. Tento kolektiv překvapivě
vyhrál anketu TJ Sloup o Kolektiv roku.
Počet dětí utěšeně rostl a na konci roku 2015 jich bylo již 13 ve třech skupinkách,
se kterými začali pomáhat noví trenéři. Trénovalo se nejen na kurtu ve Sloupu, ale
také se začalo jezdit do Blanska. V zimě tréninky pokračovaly v tělocvičně místní ZŠ,
kde se kromě tenisu dbalo i na všeobecnou pohybovou přípravu.
Rok 2016 byl pro sloupský tenis velmi důležitý – pod hlavičkou TK Blansko bylo
přihlášeno první dětské družstvo v kategorii Babytenis, které si vedlo skvěle a
zanechalo svým druhým místem v tabulce velmi dobrý dojem.
Na podzim téhož roku začaly práce na areálu nových tenisových kurtů u
koupaliště. Projekt obce a Petra Boudy začal vykácením stromů a keřů pro další
stavební práce.
V červenci roku 2019 zde proběhl první Sportovní kemp se stanováním u
fotbalového hřiště. Celé dny se hrál tenis, volejbal, badminton, petanque a
provozovalo mnoho dalších sportů.
Roky 2020 a 2021 byly silně poznamenány pandemií Covid-19. Celá zimní
sezóna 2020–2021 byla „škrtnuta“, a proto se na jaře spěchalo s přípravou kurtů, aby
se mohlo opět hrát venku.
Každý rok se koná závěrečná Vánoční besídka na bowlingu, která rekapituluje
uplynulý rok. Karel Balcar, jako jeden z hlavních představitelů sloupského tenisu,
vždy připraví film složený z fotek a videí aktuálního roku. Filmů je momentálně již 8.

9

Tenis Bambini 2014

Vítězný přípravný turnaj v Blansku 2016

1. Sportovní kemp Sloup 2019
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6. Tenisový areál na Žďárné
Po celoroční usilovné práci byl nový areál slavnostně otevřen 2. září 2017.
Nabízel dva antukové dvorce a do budoucna tenisovou stěnu s umělohmotným
kurtem.
Od následujícího roku umožnil nový areál větší počet tréninků a tím i přijetí
dalších dětí.
V roce 2021 začala výstavba tenisové klubovny mezi beach-volejbalovým hřištěm
a umělohmotným kurtem. Na práci se podílejí lidé dobrovolně, ale hlavními staviteli
jsou hlavní předsedové (trenéři) našeho tenisového klubu Sloup. V tento moment
jsou hotová místa, kde se budou nacházet šatny a záchody. Pravděpodobně by
klubovna měla být hotová již tento rok. Kdyby ne, tak určitě příští rok.
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7. Filosofie oddílu
Filosofií tenisového klubu TJ Sloup není jen naučit základní prvky tenisu, ale
také naučit děti i dospělé fair play (férovému chování) na hřišti i mimo něj,
respektu k sobě, spoluhráčům i soupeřům, schopnosti přijímat vítězství i porážky
a radovat se ze hry.
Tenisový klub nabízí možnost přivést k tenisu děti díky svým rodičům a také
rodiče díky svým dětem.
Aby se tato filosofie i v budoucnu předávala novým hráčům a hráčkám,
vybírají se již nyní z více zkušených tenistů noví trenéři, kteří mají za úkol
pomáhat se zasvěcením dalších zájemců o bílý sport.
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8. Závěr
Chtěla bych moc poděkovat všem, kdo mi s mojí ročníkovou prací pomáhali či
radili. Jsem moc ráda, že jsem měla možnost naučit se hrát tenis, který mi dopomohl
k zjištění toho, že jsem především týmová hráčka, což se mi hodí k volejbalu,
kterému se věnuji už 5 let. I když už tenis nehraji, nikdy jsem nelitovala toho, že jsem
se ho naučila hrát. Přineslo mi to mnohé důležité prvky etikety a zkušenosti do života.
Děkuji mému tátovi, který mi poskytl tuhle šanci. Jsem velice vděčná za všechnu
trpělivost, kterou se mnou měl a nadále bude mít. Teoreticky se dá říct, že kdyby se
sem můj táta v roce 2003 nepřestěhoval, tenis v takovéto formě by tu nejspíš nebyl.
Možná by to někoho napadlo, jako třeba pana Petra Boudu, který je dalším z
“hlavních představitelů“ sloupského tenisu. Díky této práci jsem se dozvěděla mnoho

zajímavých věcí, na které bych třeba ani nepomyslela. A děkuji také všem paním
učitelkám za ochotnou pomoc, kdykoli jsem o ni požádala.

9. Resumé
I have chosen this topic, because I´ve played tennis since I was a 7 years old and
I really like his sport. My dad is a really good tennis player and he wanted his children
to play tennis too. This topic is very close to me, because all this happened in here
because of my dad. I doubt that someone would ever come with an idea of creating a
team or building a court and actually made it happen. So this is all because of my
father Karel Balcar. I hope he will never stop playing tennis. This work made me
realize that my dad did very much for this village - for the kids and the adults. We all
have learnt a sport that we maybe wouldn´t ever try in our life. He made something
that connected us and makes us happy. We are very grateful for that. Thank you!
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