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Vážení a milí čtenáři,  

zádumčivý listopad utekl jako průzračná voda v čerstvě 

probuzené říčce. Pojďte si tedy společně s námi 

připomenout jeho nejkouzelnější okamžiky, které 

přepsaly dějiny českého sportu. Okamžiky, jež naše 

tenisty vynesly do čela světové elity.  
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Černá ruka 

Příběh, který Vám budu vyprávět, se odehrál v Butovicích 

před více než 300 lety. Táhlo zrovna na sv. Annu, pouť se 

nezadržitelně blížila.  Žně byly skoro u konce a Jura Vápeník 

seděl s několika sousedy v hostinci, zatímco v zahradě 

vyhrávali muzikanti. Jeho dcera Anička tančila se svým milým 

Ferdou. Jura ale nebyl rád, že se jeho dcera zakoukala právě 

do pláteníkova syna. Byl by raději, kdyby se provdala za 

někoho bohatšího a ne za obyčejného chudáka. 

Nejprve zamilovaný páreček nenávistně sledoval, po chvíli to už ale nevydržel a zamířil k nim.  

„Ty Ferdo, co vlastně po mé Aničce chceš?“  

„Rád bych si vzal Vaši Aničku za ženu.“ zahájil Ferda nesměle námluvy a uchopil svou milou 

za ruku.  

„To nedopustím. Raději její ruku dostane můj pes Sultán, než ty, ty mizero!“ rozzlobil se Jura.   

„Jen ať Vás to jednou nemrzí sedláku.“ řekl Ferda a zmizel, zatímco si Anička oběma rukama 

utírala ubrečené oči. 

Za několik dní dostalo děvče od svého otce zlatý prstýnek s rubínem, jaký nosila jen hraběnka 

Rödrová. Ferda už ale za Aničkou pod okno nikdy nepřišel. 

Jura po žních obdělal pole, opět zapřáhl koně a vyjel po blátivé cestě přes oderské louky ke 

Štramberku, odkud vozíval vápenec do Polska.  

Dny ubíhaly jako voda, do vsi se přihnala zima a s ní i mor. Mnoho lidí zemřelo, nebyl nikdo, 

kdo by jejich zčernalé mrtvoly pohřbil. 

Toho roku se Jura Vápeník vracel domů až k večeru na Štědrý den. Když se přiblížil ke svému 

statku, přiběhl mu naproti nějaký pes. Byl to Sultán, celý prašivý a se zahnisanýma očima. V 

zubech nesl cosi černého. Upustil to, když se štěkotem začal skákat po svém pánovi.  

„Ale Sultáne, co mi to neseš?“  

Jura ustrnul leknutím a hrůzou, když poznal, že je to lidská ruka. Na jednom prstě se v záři 

lucerny leskl zlatý prstýnek s rubínem. 

 Soňa Richterová 
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Fantastický výkon! Češi přepsali historii, po Hopman 

Cupu a Fed Cupu letos ovládli i Davis cup. 

Češi slaví, po dvaatřiceti letech vyhráli Davis Cup! 

Češi to dokázali a ve stém jubilejním finále porazili Španělsko 3:2. Rozhodující bod o vítězství 

zajistil až fenomenální Radek Štěpánek. Češi tak na domácí půdě opět po dvaatřiceti letech 

slaví zisk cenné trofeje. 

V pátek 16. listopadu v Praze v O2 aréně zahájil 100. daviscupové finále v historii Radek 

Štěpánek s favorizovaným Španělem Davidem Ferrerem. Štěpánkovi se po tříhodinovém 

utkání nepodařilo získat pro Česko první bod a Ferrerovi podlehl na sety 0:3. Po Štěpánkovi 

nastoupil na kurt Berdych do zápasu s Almagrem. V první sadě využil český hráč za stavu 4:3 

výpadku Almagrova prvního servisu a parádním prohozem proměnil brejkbol. Následně 

esem ukončil první sadu. Soupeře však nezlomil. Druhým setem Almagro srovnal stav na 1:1 

na sety. Na úvod třetí sady se rozehrál do skvělé formy Berdych. Česká jednička se výrazně 

zlepšila na prvním podání a rázem měla v utkání navrch. Almagro situaci nezvládal, pouštěl 

se do diskuzí s rozhodčíma a často protestoval. Prohru ve třetí sadě ale neodvrátil. Čtvrté 

dějství dospělo až do tie-breaku, kdy Almagro uzavřel ztracenou hru esem a výsledkem 7:5. 

Obrovská bitva gradovala v posledním 

pátém setu. Oba tenisté měli problém 

udržet podání, byli v napětí a úroveň hry 

vystoupala na maximum. O jeden brejk 

nakonec zvítězil Berdych. Páteční finále 

Davis Cupu se Španělskem Česko 

srovnalo na 1:1. 

V sobotu nastoupili v klíčové čtyřhře 

tenisté Radek Štěpánek s Tomášem 

Berdychem proti Španělům Marcelu 

Granollersovi a Marcu Lopézovi, kteří nedávno vyhráli Turnaj mistrů v Londýně ve čtyhře. Do 

utkání sice vstoupili lépe Španělé a první sadu zaslouženě ovládli výsledkem 3:6, druhý i třetí 

set však v napínavých závěrech dokázali vyhrát Češi shodně 7:5. Ve čtvrté sadě už šli Češi od 

začátku za vítězstvím, získali ji v poměru 6:3 a celkově vyhráli 3:1. Čeští tenisté nezklamali a 

získali pro Česko druhý bod.  

Do nedělního souboje týmových jedniček vstoupil lépe Španěl David Ferrer. Tvrdými údery 

nepustil Berdycha k agresivní hře, navíc Ferrer dokázal oběhat většinu soupeřových ran. Za 

stavu 5:2 měl Španěl setbol, ovšem to už beckendem po čáře kurt netrefil. Druhou možnost 

však Ferrer využil, když přešel ve výměně k síti a zatlačil Berdycha do neřešitelné situace. 

Bohužel i začátek druhé sady byl jasně v režii Ferrera. Za stavu 0:3 Berdych zmizel na pár 

minut v šatně a vrátil se nabuzený. Začal mu fungovat servis. V dalším gemu pak vedl 30:0 při 
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podání soupeře. Španěl však hru otočil. Ve třetím setu si konečně Berdych dokázal udržet 

servis v úvodním gemu. Za stavu 2:4 už vypadala situace kriticky, ale Berdych se nevzdal a 

vzepřel se k obratu. Bohužel se mu ale ani ve třetím setu nepodařilo vyhrát a tak nad 

Ferrerem prohrál 3:0. Zničený Berdych sebral poslední zbytky sil a zatleskal fanoušků za 

podporu. Po prohře Berdycha s Ferrerem už málokdo věřil ve vítěztví v Davis Cupu.  

Po Berdychově prohře nastoupil v rozhodujícím duelu Štěpánek proti Almagrovi.  Radek začal 

utkání výborně a svým stylem hry značně znepříjemňoval Almagrovi život. Almagro působil 

trošku nervózně. Český tenista se výborně bránil a v rozhodujících chvílích dokázal skvěle 

zaútočit. To vyústilo v první brejk za stavu 4:3 

v první sadě. Almagro potom začal přidávat 

stále více nevynucených chyb a Štěpánek 

bezchybnou hrou ukořistil první set ve svůj 

prospěch. Ve druhém setu už to nebylo tak 

jednoduché. Tentokrát jako první sebral 

soupeři podání Almagro, ale na poslední 

možnou chvíli si dokázal Radek vzít podání 

zpět a dotáhl set až do tiebreaku. V něm se 

španělský tenista sesypal a díky pěti 

nevynuceným chybám v něm inkasoval kanára 0:7. Také třetí set začal Štěpánek skvěle a při 

podání soupeře vedl dokonce 40:0. Tohle vedení však nedokázal zužitkovat a místo toho sám 

ztratil podání za stavu 3:2. Tentokrát už však nedokázal na brejk zareagovat a Almagro díky 

zlepšené hře získal třetí sadu 6:3. Do čtvrtého setu Štěpánek vlétl jako uragán a velmi rychle 

se dostal do vedení 3:0. Almagro sice poté ještě dokázal pozlobit, ale v rozhodujících chvílích 

zbytečně kazil a Štěpánek tak dokázal svůj servis udržet až do konce. Čtvrtý set získal v 

poměru 6:3 a propukla vlna euforie a nadšení. Češi vyhráli 3:2! Štěpánek po vítězství začal 

běhat bláznivě po kurtu, přeskakoval síť a nakonec si v návalu štěstí a úspěchu roztrhl tričko. 

Nela Richterová 

 

Pátek 

Štěpánek - Ferrer 3:6, 4:6, 4:6 

Berdych - Almagro 6:3, 3:6, 6:3, 6:7 (5:7), 6:3 

 

Sobota 

Berdych, Štěpánek - M. Lopez, Granollers 3:6, 7:5, 7:5, 6:3 

 

Neděle 

Berdych - Ferrer 2:6, 3:6, 5:7 

Štěpánek - Almagro 6:4, 7:6(0), 3:6, 6:3 
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České tenistky opět ovládly Fed Cup. 

České tenistky obhájily titul ve Fed Cupu. Vítězství zpečetila Lucie Šafářová výhrou nad 

Jelenou Jankovičovou a tým kapitána Petra Pály zdolal ve finále v pražské O2 aréně Srbsko 

3:1. 

V sobotu 3. listopadu v Praze v O2 Aréně 

zahájila Fed Cupové finále druhá nasazená 

hráčka Lucie Šafářová, která dokázala výbornou 

hrou udolat Srbsku Anu Ivanovičovou hladce ve 

dvou setech. Dalo by se říct, že ji ale výhru 

srbská tenistka trochu usnadnila. Byla nejistá, 

hádala se s rozhodčím a několikrát vztekle 

odhodila raketu. Po Šafářové v sobotním zápasu 

nastoupila česká jednička Petra Kvitová proti Jeleně Jankovičové, kterou vyloženě smetla, 

také ve dvou setech. Kvitová, možná i z důvodu své nedávno skončené nemoci zápas 

nezačala vůbec dobře. Po většinu prvního setu se jí příliš nedařilo a dokázalo ji nakopnout až 

vlastní ztracené podání v páté hře prvního setu. Od té doby už Jankovičovou proháněla po 

dvorci Petra Kvitová. Jankovičová vůbec nevěděla, co má s Petřinými tvrdými údery dělat a 

ve druhé sadě byla blízko k tomu, aby obdržela neoblíbeného kanára, ale nakonec za stavu 

5:0 dokázala získat jeden gem. Češky získaly po sobotním duelu pro Česko dva body. 

Do nedělního souboje nastoupily proti sobě týmové jedničky Petra Kvitová a Anna 

Ivanovičová. Ivanovičové se sobotní duel se Šafářovou nepovedl podle jejích představ a do 

souboje s Kvitovou vstoupila podstatně lépe. Už od úvodu utkání Petru ničila skvělými 

returny, kterými vymazala jindy tak nebezpečný servis české hráčky. Na Kvitové bylo 

znatelně vidět, že jí sobotní zápas unavil, nebyla tak nebezpečná a hůře se pohybovala. 

Přesto, že bojovala jako lvice a v prvním setu dokázala odvrátit šest setbolů, podlehla Srbce 

0:2 na sety. Záhy nastoupily proti sobě tenistky Lucie Šafářová a Jelena Jankovičová. 

Šafářové, které se v loňském finále proti Rusku nepovedlo vyhrát ani jeden ze dvou zápasů, 

se letos pasovala do role české hrdinky. Jankovičová jejímu tempu vůbec nestačila a Šafářová 

jí naprosto jednoznačně porazila. A tak pro český Fed Cupový tým získala cennou trofej. 

Celkově české tenisky vyhrály nad Srbkami 3:1 a tak obhájily titul z minulého roku, který 

hrály proti Ruskám.  

          Nela Richterová 

Neděle 

Kvitová - Ivanovičová 3:6, 5:7 

Šafářová - Jankovičová 6:1, 6:1 

Sobota 

Šafářová - Ivanovičová 6:4, 6:3 

Kvitová - Jankovičová 6:4, 6:1 
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ACTIVE CITIZENS 

 

Od minulého měsíce uběhla už dlouhá doba a my jsme pokročili o krok kupředu. Ocitli jsme 

se v pasáži „Plánování projektu“. Přestože se zrodil nápad, není ještě vše hotovo.  

Rozhodli jsme se, že budeme náš projekt směřovat na vandaly, přesněji na děti 7. tříd 

z Novojičínských škol, se kterými si budeme o vandalech, škodách a možných následcích 

povídat. Zmapovali jsme už i místa v Novém Jičíně, která jsou nejvíce poškozena, ať už 

rozbitá nebo posprejovaná.  

Pro občany NJ jsme připravili dotazník s 5 otázkami. Ptali jsme se jich třeba, jakým způsobem 

by chtěli zabránit vandalismu.  Často jsme se setkali s reakcí typu: lepší výchova to vyřeší či 

vojnu na ně.  

Při posledním setkání jsme řešili nejen, jak náš projekt nazveme, ale i jaké budou konkrétní 

kroky, které se sedmáky podnikneme. Neméně důležité jsou i subjekty, které by pro nás byly 

dobrými partnery.  

Shodli jsme se, že pro prezentování projektu je ideální zábavná forma, jako jsou scénky, 

soutěže či malování. Důležitým partnerem by pro nás mohlo být město nebo třeba policie, 

která má s touhle problematikou zkušenosti. K realizaci projektu je ale taky nesmírně 

důležitá přízeň základních škol.  

Během následujících dní a týdnů bychom chtěli projekt dovést to vrcholné fáze, a 

vyšperkovat ho. Samotná realizace by měla proběhnout až v únoru, kdy by mělo být nejvíce 

času, jak pro nás tak i pro základní školy.  

Našim úkolem je nyní sepsat podrobný plán, který musíme poslat organizaci Člověk v tísni. 

Cílem je, aby nám plán schválili a tím mohla celá akce odstartovat. Když všechno poběží jak 

na drátkách, měli by nám přiznat financování našeho projektu. Na školení nám bylo řečeno, 

že to má dělat 13 000 Kč, z toho 3000 Kč na služby a asi 10 000 Kč na materiál. To se ale 

může ještě změnit.  

Na další informace týkající se projektu se můžete těšit hned po Novém roce, kdy bude 

konečně něco reálně uděláno a ne jenom na papíře či v našich hlavičkách.  

Dominika Debnárová 
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Hubertova jízda 2012 

Každoročně se koná jízda k poctě 

svatého Huberta, patrona jezdců. 

Tato jízda se jede po (většinou) 

určené trase. Jezdí se za tzv. 

masterem, což je člověk na koni, 

který se nesmí předjet - ten určuje 

trasu. Zároveň s ním ještě jezdí 

„liška“, člověk, který má na sobě 

připnutý liščí ocas, po jehož 

stopách se jezdci vydávají.  

Po ukončení někdy i několika 

hodinové trasy se pořádá ještě tzv. 

halali. To se liščí ocas pověsí na 

nějaký provaz, který se vyzvedne do výšky 2-3metrů. Jezdci se seřadí, odstartuje se soutěž a 

vyhraje ten, kdo liščí ocas utrhne z provazu jako první. Občas to bývá nebezpečné, ale 

zároveň je legrace se dívat, jak se všichni snaží ocas utrhnout.  

Hubertovu jízdu pořádají jezdecké kluby, ale i soukromí chovatelé koní, kteří se tak sejdou 

s přáteli, již taky rádi jezdí na koni. Po celodenním sezení v sedle pak většina lidí zamíří večer 

do nějaké hospůdky.  

V některých stájích ještě probíhá tzv. soud, kdy každý musí udělat nějaký úkol (zatančit, 

koupit panáka apod.). V naší stáji jsme už ale soud zrušili, protože večer už nikoho nebaví 

poslouchat hodinový proslov poroty. 

Naše stáj spolu s dalšími „koňáky“ 

pořádala Hubertovu jízdu 13. října. 

Letos jsme se rozhodli zapřáhnout 

čtyřspřeží. Tři holky jely v sedle, 

zbytek členů na kočáře. Do 

čtyřspřeží se zapřáhl Vilík, Šimlík 

(přední dvojspřeží) a Xagena, 

Caroma (zadní dvojspřeží). V 11 

hodin byl sraz na jízdárně v Loučce 

u Nového Jičína, kde už byly 

připraveny stánky s občerstvením. 

Než jsme vyjeli, dali jsme si párek 

k jídlu a koupili stužky na památku.  
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U slavnostního proslovu a zahájení Hubertovy jízdy se sešlo asi 58 koní, účast tedy byla 

celkem dobrá. Před pár lety nás ale bývalo i více. Master přečetl důležité pokyny, pravidla 

pro jízdu a popřál nám krásného Huberta. Všech 58 koní se vydalo na 4hodinovou cestu po 

okolních loukách. 

Sedloví příznivci 

Hubertovy jízdy jeli 

přes Kojetín až do 

Palačova, kočároví 

jezdci to měli trochu 

jednodušší, protože 

s kočárem se nedá 

dostat tam, kam 

v sedle. Jeli jsme tedy 

„jen“ přes Kojetín do 

Starojické Lhoty, dále 

na Starý Jičín, kde 

jsme se opět potkali 

se sedlovými jezdci a 

společně jsme pak 

pokračovali zpátky na jízdárnu do Loučky.  

Tam proběhlo halali a po něm se jezdci postupně začali rozjíždět domů. My jsme se na 

jízdárně ještě najedli, teprve pak jsme se s Davidem a kamarádkou Lenkou vydali čtyřspřežím 

domů. Sestra Eliška dojela o něco později. Doma jsme koně nakrmili a dali je zpátky do stáda. 

David měl ještě nějakou práci, takže jsme se akorát podívali na Velkou pardubickou (fandili 

jsme Váňovi, ale bohužel…), a David opět jel s kočárem vozit nějaké lidi. 

Já s Eliškou jsme se vrátily zpátky na jízdárnu, abychom pomohly s uklízením. Postupně se 

nám podařilo vyhnat i posledních pár lidí, kteří tam ani neměli koně, ale přišli se prostě jen 

napít.  

Večer jsme jeli 3 auty do hospody „Ke Králíkářům“ v Loučce. Bylo nás docela dost. Tam jsme 

pak už jen seděli, vlastně spíš tančili. Protože tam bylo více holek, tančilo se v kroužku. Byla 

to skvělá zábava.   

Hubertovu jízdu jsme si užili. Počasí nám také vyšlo. Celý den svítilo sluníčko a tak jsme si 

nemohli stěžovat opravdu na nic. Snad bych jen mohla poděkovat své sestře, švagrovi a 

kamarádům, díky kterým jsem si Hubertovu jízdu opravdu užila a těším se na další rok!!!  

          Brožová Katka 
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Stvůra z rodu Collinsů 

Ne, prosím, ne! Ozývalo se z uličky v temném, mlhou zapadlém Londýně. Křik mladé 
ženy, ale nikdo neslyšel. A kdyby slyšel, stejně by nepomohl. 

Všichni už dávno byli doma a i ti, kteří 
domov neměli, byli někde zalezlí. Kdo by se taky 
tak pozdě procházel uličkami města, které už 
dávno spí? Jedině lidé, kteří už nemají co ztratit či 
nemají na výběr. A tou byla i mladá dívka, jež se 
pomalými kroky ploužila skoro mrtvým městem.  

Nádherné tělo, potrhané šaty a dlouhé 
hnědé vlasy sahající po pás, přikryté krajkovým, 
leč špinavým čepcem. Oči schopné uhranout 
kohokoli. Slzy stékající po jejich lících byly 
způsobené bolestí. Ruby jest jméno této mladé dívky.  

Jak je tak Ruby zahleděna do chodníku, najednou vrazí do neznámého muže.  
„Strašně se omlouvám, pane. Já nechtěla.“  
Klidným a příjemným hlasem se zpod klobouku ozve:  
„Nic se nestalo, ale jak tak koukám, Vám se asi něco stalo, je tak?“  
Ruby cítila potřebu tomu neznámému muži s příjemným hlasem vše povyprávět. 
„Pojďte, slečno.“  
Ten tajemný přehodil přes mladou dívku svůj plášť, chytl ji za ramena a vedl ji kolem 

břehu řeky Temže.  
„Povězte, co se Vám stalo?“  
„Pane, já Vás nechci zatěžovat svými problémy, vždyť Vás ani neznám.“  
„Ale to přece není problém. Jmenuji se James. James II. z rodu Collinsů. Nic víc vědět 

nepotřebujete. Tak povídejte, co se Vám přihodilo.“  
„ Já nemůžu. Stydím se. Slibte, že když Vám to povím, neodvrátíte ode mne oči.“ 
„Slibuji.“ 
V té době totiž, když se něco takového stalo, žena pak byla jako vyvrhel společnosti. 
„ Procházela jsem jednou malou uličkou, když jsem zaslechla za sebou kroky. 

Neotáčela jsem, jenom jsem zrychlila chůzi. Zdálo se, že ty kroky odezněly, ale po chvíli jsem 
je slyšela znova. Stále zrychlovaly a zrychlovaly. Dotyčný už musel být přímo za mnou. Cítila 
jsem jeho chladný dech. Pomoc, je tady někdo? Pomozte mi. Křičela jsem, ale nikdo tam 
nebyl, aby mi pomohl. Chytil mě za ramena, přitiskl na stěnu domu, vyhrnul sukni i 
spodničku. Ne, pane, prosím, nenuťte mě to říkat.“  

„Klid slečno. Už jste v bezpečí. Nikdo už Vám neublíží.“ 
James objal Ruby. Když ji držel v náručí, jeho oči najednou změnily barvu. Jeho 

duhovky zaplavila rudá. Ale jakmile sebou Ruby začala cukat, okamžitě se zbarvily zpátky na 
jejich obvykle tmavě modrou.  

„Děje se něco?“ otázal se.  
„Samozřejmě, že ne.“  
Pohlédl na ni svýma modrýma očima a dívku uklidnil. Přitom ale věděl, co ji čeká. 

Dnešní den pro ni neskončí dobře.  
 „Víte Jamesi, ještě nikdy jsem se s nikým necítila tak v bezpečí jako s Vámi. Nevím 
proč, ale myslím si, že Vám mohu důvěřovat.“  
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„Slečno, je mi líto, že Vám tak připadám. Opak je totiž pravdou.“ pověděl pochmurně 
James.“ 

„Proč?“ otázala se Ruby.  
„Já se Vám taky svěřila, tak teď jste na řadě Vy.“ domáhala se odpovědi důvěřivá 

dívka.  
„V žádném případě byste neměla důvěřovat cizímu člověku. A už vůbec ne mně. Jsem 

stvůra.“ poklesl hlasem James a sklonil hlavu.  
Ruby se dotkla jeho brady. Když spatřila jeho oči, které se mezi tím proměnily v rudé, 

trochu ucukla, ale po chvíli se na něj usmála.  
„To Vám jako přijde úsměvné, že musím zabíjet lidi, abych mohl žít já sám?! Víte, jaké 

to vůbec je žít na okraji společnosti? Nemoct vyjít za bílého dne ven z domu?! Nespatřit 
slunce?!“  

James se rozčílil a Ruby se začala bát.  
„Promiňte, nechtěla jsem Vás rozčílit. Chtěla jsem jenom dát najevo, že se Vás 

nebojím.“  
„Ale měla byste.“  
Jamesův hlas se už nezdál klidný a přívětivý jako před chvílí. Byl naopak hrozivý a 

strašně dominantní.  
„Prosím, já nechtěla. Bojím se Vás.“ 
„A to byste taky měla, mladá slečno! Já totiž nejsem ani hodný a ani milý. Mým 

osudem je zabíjet. Ať jsou to muži, ženy nebo děti. Nejsou rozdíly. Zabíjím všechny. Nikdo mi 
neunikne! A ani ty! Bohužel uvěřila jsi špatnému člověku.“  

Ruby začala panikařit. Chtěla nějak Jamese uklidnit, ale nešlo to. Jeho oči čím dál víc 
svítily.  

„Prosím nechte mě jít. Nic jsem Vám neudělala. Prosím.“  
James byl neoblomný.  
„Ale to nejde. Už víš, kým jsem a já nemohu dopustit, aby se to dozvěděl ještě někdo 

další.“  
Slibuji, že se nikdo nic nedozví. Nikomu nic neřeknu. Prosím, nechte mě odejít.“  
Ale bylo již pozdě. James pootevřel pusu a Ruby spatřila, jak pomalu začíná vysouvat 

horní špičáky. Byl to děsivý pohled.  
„Je pozdě slečno. Neměla jste se toulat temnými ulicemi Londýna takhle pozdě, teď 

za to zaplatíte svým životem.“  
James ji pevně chytil za ramena. Ruby se mu naposledy podívala do očí. Pomalu se 

přiblížil k jejímu krku. Ona nemohla nic udělat, protože ji držel příliš silně.  
„S bohem Jamesi. Poslední slova, která kdy uslyšíš, ať ti zní ve tvé hlavě na vždy.“  
Najednou pocítila, jak se jeho zuby dotýkají jejího krku. Pomalu zavřela oči. Zuby 

prošly kůží a narazily na tepnu. Tou projely jak nůž máslem. James pocítil její až nebývale 
nasládlou krev. Byla tak dobrá, že se nechtěl pustit. Vysál ji celou do poslední kapky. Z Ruby 
nezbylo nic víc než kosti potažené hladkou kůží.           
 „Proboha, co jsem to udělal?! Co jsem to za zrůdu?! Byla jediná osoba, která uvěřila a 
nebála se mě. A já ji zabil.“  

Poprvé za celé ty roky, kdy nemilosrdně zabíjel své oběti, něco pocítil. Byl to pocit 
viny. Věděl, že s ním bude muset žít navěky, dokud nebude z prokletí vysvobozen. 
 
       Kamila Keislerová, Tadeáš Helštýn 
 



 
 

12 
 

Sinister – horor, který by mohl letos žánru napravit 
pověst? Aneb poctivá dávka strachu.  

  
Režie: Scott Derrickson 
Hrají: Ethan Hawke, Juliet Rylance, Vincent D’Onofrio, James Ransone, Michael Hall 
D’Addario, Fred Dalton Thompson 
USA, 2012, 110 min 
 

Ellison (Ethan Hawke) je skoro-slavný spisovatel knih, který píše o brutálních kriminálních 
případech. Protože potřebuje napsat nový knižní superhit, přestěhuje se i s manželkou a 
dvěma dětmi do osamělého domu, na jehož zahradě se nedávno oběsila čtyřčlenná rodina, 
přičemž jejich malá dcerka zmizela a dosud se nenašla. O tomto děsivém tajemství ví ale jen 
Ellison, který jej před rodinou tají. Hodlá vše pořádně prozkoumat pro svůj nastávající knižní 
bestseller.  

Na prázdné půdě najde Ellison bednu s filmovými kotouči a na nich záznam nejen z onoho 
věšení, ale také z několika dalších velmi znepokojivých brutálních vražd, které se zde 
odehrály v minulých letech. Ve všech scénách se vyskytují zvláštní symboly a někde v pozadí 
se na zlomek sekundy objeví i podivný mrtvolný obličej pohanského boha temnoty, dávného 
démona, který žije v obrazech, z nichž vystupuje a unáší děti, známého jako Bughuul.   
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Film natočil 
Scott 

Derrickson, 
režisér soudního 
hororu V moci 
ďábla a remaku 
Dne, kdy se 
zastavila Země. 
Spíš než na něj si 
však u sledování 

jeho 
nejnovějšího 

počinu 
vzpomenete na 
film Insidious 

(od stejného producenta jako Sinister), který nešel v kině, přesto to bylo velmi „příjemné“ 
překvapení.  

I když je scénář filmu Sinister (2012) původní, nezaložený na žádném comicsu, románu, nebo 
jiném filmu, je zjevná jeho inspirace v amerických hororech (Kruh - 2002, Zmeškaný hovor - 
2008).  

Oproti žánrovým kolegům nenahrazuje tísnivé okamžiky šokující brutalitou, hektolitry krve 
nebo jinými nechutnostmi, ale spoléhá na zlaté pravidlo, že největší strach máme z 
očekávání neznámého nebezpečí. Strašidelná atmosféra by se dala krájet. Obrovský význam 
má neuvěřitelná psycho hudba, která podkresluje nejen ony záznamy s vraždami (jež uvidíte 
postupně všechny), ale i zbytek filmu. Vždy, když v hororu nastala noc, měla jsem tendence 
zacpávat si uši a zavírat oči.   

Ovšem je tu i pár 
nesrovnalostí. Např. nemůžu 
pochopit, proč jeho žena 
nevzala děti a neodjela, když 
se konečně provalilo, v 
jakém domě to bydlí. Jak je 
možné, že se to nedozvěděli 
už dřív od sousedů nebo od 
policie? Dalším problémem 
je téměř dvouhodinová 
délka, přičemž spousta času 
je věnována rozvleklému 
úvodu. Atmosféra je 

navozována opravdu pozvolna. I přesto všechno je to podle mého názoru nejlepší horor 
letošního roku. 

 HODNOCENÍ: 4,5/5 

  Petra Váňová 
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Šenovský datel 

Ve dnech 18. a 19. října 2012 proběhla na naší škole soutěž v psaní na klávesnici tzv. 

Šenovský datel. Zúčastnilo se jí přes 60 soutěžících z celé České republiky. Tato soutěž 

proběhla poprvé v roce 1998 a pravidelně se střídá s Valašským datlem. Studenti v ní ve 

třech kategoriích (10, 50 nebo 100 úhozů za chybu) opisují desetiminutové texty.   

 
Rozhovor s vítězem DATLA 2012 

Rozhovor s Karolínou Foukalovou, která studuje gymnázium v Rožnově pod Radhoštěm. Ve 
svých šestnácti letech dokázala zvítězit v soutěži DATEL (psaní všemi deseti). Mezi její koníčky 
patří klávesy, tanec a v neposlední řadě i psaní všemi deseti.  
 
Karolíno, jak ses vůbec dostala k psaní na počítači? 
V šesté třídě se u nás na škole 
otevíral kroužek. Protože mi 
přišlo psaní všemi deseti velmi 
zajímavé, přihlásila jsem se. 
Hrozně mě to začalo bavit.  
 
Kolik lidí z tvojí školy se 
společně s tebou přijelo poprat 
o DATLA? 
Přijeli jsme čtyři plus náš pan 
učitel, který s námi jezdí na 
všechny podobné soutěže. 
 
Trénuješ psaní pouze ve škole 
nebo i ve svém volném čase? 
Bohužel psaní všemi deseti nemáme ve škole jako předmět. Věnuji se mu tedy ve svém 
volném čase, většinou jen před soutěží.  
 
Líbilo se ti na naší škole?  
Ano, velmi. Máte moc dobré chlebíčky. (smích) 
 
Máš při psaní nějaké speciální metody, které ti umožní psát rychleji a nebýt nervózní?  
Ani ne. Patnáct či dvacet minut před soutěží se rozepíšu a prokřupu prsty. Poslouchat hudbu 
jsem zkusila až dnes na soutěži. 
 
Co všechno jsi už vyhrála a kam se ještě v brzké době chystáš? 
Vyhrála jsem i loňského DATLA. Pravidelně bývají i soutěže v Hodoníně a Bruntálu, na které 
se se svým  učitelem taky určitě vydáme. V minulosti jsem v těchto městech už mnohokrát 
zvítězila. Mým největším úspěchem ale bylo mistrovství světa v Paříži, které se konalo minulý 
rok. Momentálně se chystám na letošní mistrovství světa, které se bude konat v Belgii.  
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Tak to ti budeme všichni držet palce. Mimochodem co vzkážeš studentům, kteří psaní 
všemi deseti zrovna nemají v lásce? Proč by měli psát všemi deseti?   
Podle mého názoru je to dovednost, která je velmi užitečná. Některé firmy ji vyžadují, u 
jiných je to plus. Lidé můžou psát třeba jen pro svůj vnitřní pocit. Je hezké vidět doma na 
poličce spoustu trofejí a medailí. (smích) 
 
Jaké máš pocity z výhry? 
Vím, že dělám něco, co mě baví. Když za to dostanu medaile nebo jiné trofeje, tak mě to 
potěší dvojnásob. Jsem šťastná, že můžu psát.  

          Petra Váňová 

S Daliborem Tomkem nejen o DATLOVI 

Dalibor Tomek se narodil 3. května. Je ve znamení Býk. Bydlí v Novém Jičíně, má rád všechna 

jídla a jeho nejoblíbenějším pitím je Cola. Oblíbený alkohol potom pivo. Miluje turistiku, 

sport a psy. Na škole vyučuje ruský jazyk a PEK. Poslouchá vše z 80 let.  

Vzkaz žákům: Učit se, učit se, učit se.  

 

Kdo vymyslel soutěž DATEL?   

Tato soutěž vznikla ve Valašském Meziříčí v 90. letech a vzhledem ke spolupráci vyučujících 

PEKu našich škol, došlo k dohodě, že se tato soutěž bude konat jeden rok ve V. Meziříčí a 

jeden rok u nás. Letos se na naší škole uskutečnil už 8. ročník.  

Jak vznikl název DATEL?  
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Název soutěže vymysleli vyučující v OA V. Meziříčí, je třeba se ptát tam, nicméně ťukání do 

kláves bylo vždy spojeno s představou ťukání datla do stromu, tak to aspoň vidím já.  

Kde všude se pořádá DATEL?  

Ve Valašském Meziříčí, u nás a letos poprvé také v Domažlicích.  

Kolik studentů se přibližně účastní?  

Přihlášeno bylo 71, ale účastnilo se nakonec 67 studentů z 24 škol včetně našich.  

O co přesně jde v soutěži DATEL?  

Kromě podpory soutěžního ducha je to samozřejmě ověření svých schopností v jiné 

atmosféře, než je klasická vyučovací hodina, navázaní nových přátelství, výměna zkušeností 

nejen mezi soutěžícími, ale také vyučujícími. Zpracování textů na PC nemá pouze podobu 

podobných pohárových soutěží, které se pořádají za školní rok 4, ale probíhají každým rokem 

také krajská kola zakončená v 

dubnu Mistrovstvím ČR. 

Vyvrcholením jsou mistrovství 

světa, která se konají každé dva 

roky. V ČR proběhlo v Praze 

v roce 2007, letos to bude 

v belgickém Gentu. Kromě 

10minutových opisů se soutěží 

také v korekturách, záznamu 

mluveného slova a 

wordprocessingu.  Nutno 

podotknout, že absolutní špičkou 

ve světě ve zpracování textů je právě Česká republika. 

Jak přesně probíhá soutěž DATEL?  

Soutěž je dvoudenní. První den soutěžící „nasají“ soutěžní atmosféru tréninkem, ten se může 

od soutěže lišit – letos soutěžící trénovali v 2minutových opisech (20 pokusů). Druhý den 

probíhá samotná soutěž, a to ve třech 10minutových opisech (penalizace 10, 50 a 100 úhozů 

za minutu). Padesátipenalizovaný opis je z papírové předlohy, zbývající dva se opisují 

z předlohy monitoru počítače.  

Zuzana Hrušková 

Interview s Jaroslavem Zaviačičem 

Pan Jaroslav Zaviačič je zakladatel tréninkové metody ZAV psaní na počítači a vicemistr světa 
ve zpracovávání textu na stroji. My jsme měli tu možnost se s ním setkat osobně. Bylo to 
velmi příjemné a zábavné setkání.   
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Jak jste se dostal ke psaní na stroji? 
Jako student OA v Hodoníně, jsem se naučil 
německy a také psát na stroji a 
stenografovat. V Hodoníně u přijímacích 
zkoušek jsem skončil na druhém místě ze 
všech a ve škole o čtyři roky později - v roce 
1958 - jsem maturoval už jako mistr 
československých škol a držitel rekordu – 
tehdy to bylo 435,8 úhozů za minutu. Zásluhu 
na tom měl skvělý vyučující, Jaroslav Robek, 
jehož hlavním pedagogickým kouzlem bylo 
umění žáky motivovat a usměrňovat. Rád s 
trochou rozpaků vzpomínám na jeho 
vyhodnocení pololetních písemek. Bral to 
podle abecedy, takže úvodem zahřímal: 
„Adamec, 82, kluku, ty ses polepšil, to je 
nadějné, víc trénuj a bude to dobré!“ … Čekal 
jsem na slova chvály, věřil jsem ve výsledek kolem dvou set úhozů. Dočkal jsem se: „Zaviačič, 
232, že se nestydíš, už jsi mohl být na třech stovkách. Podívej se na výsledky Vokurkové 
(tehdejší mistryně republiky), ta už má skoro pětistovku!“ 
Trénoval jste? Jaký byl Váš trénink? 
Trénoval jsem podobným způsobem jako atleti. Atlet si také rozvrhne svůj trénink na 
jednotlivé sektory. Nedělá pořád dokola to samé, ale rozdělí si jednotlivé části cvičení do 
úseků, které postupně zdokonaluje. A proto jsem začal už v roce 1954 vyvíjet tuto metodu a 
dodnes se používá a je jednou z nejefektivnějších metod učení. Například si vezměte skokany 
do výšky. Zvlášť si rozdělí trénink na běh, na samotný skok a poté to skloubí dohromady. 
Kdyby nebylo této metody, nezískala by česká reprezentace na posledním šampionátu 
z celkového počtu rozdaných 89 medailí celkově 54. 
 
Jaké byly Vaše první úspěchy? 
Ve třetím ročníku jsem byl poprvé vyslán reprezentovat školu do Zlína (tehdy se jmenoval 
Gottwaldov) na krajskou soutěž. I když jsem stál na stupních vítězů, důležitější pro další vztah 
k psacímu stroji pro mne byla soutěžní atmosféra, která mě okouzlila tak, že se tajný 
tréninkový deníček začal denně plnit novými záznamy – třikrát častěji než předtím. 
 
Co jste dělal mezi léty 60-90? 
V roce 1963 jsem se stal vedoucím písárny, dálnopisu a stenografie největších 
československých novin – Rudého práva. Jako redakční stenograf jsem v ovzduší Pražského 
jara potkal osobně desítky významných politiků, sportovců a umělců, projel třikrát Závod 
míru a zajišťoval dálnopisný přenos textů sportovních redaktorů, ze stále častějších 
shromáždění přímo telefonoval z těsnopisných záznamů samostatné reportáže. Nezůstal jsem 
stranou ani při invazi vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968, která ze mne vlastně teprve 
udělala profesionálního „písaře“. Nejdříve jsem pracoval u dálnopisu v Rakouské tiskové 
agentuře ve Vídni. Tam mi promptně začali říkat „Nähmaschine“ – šicí stroj. Po návratu byla 
možnost vyjádřit souhlas s obsazením republiky a dál se věnovat milované práci v redakční 
technice. Nebo se živit jinak a překonávat lecjaké mstivé ústrky. Zvolil jsem to druhé, zůstal 
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věrný psacímu stroji a mechanicky přepisoval statisíce stran technických zpráv různým 
architektům. 
 
Jak vás napadlo, založit takový program? 
Vlastně už od mládí mě k tomu vedla škola (k psaní na stroji). A když jsem v 70. letech 
pracoval v IBM, začala modernizace počítačů s procesory. Už jsem se zmiňoval o metodě 
učení systematickým opakováním, která úzce souvisí s programem ZAV výuka psaní všemi 
deseti. V tomto programu je tato metoda dokonale vidět a ukazuje nám svou efektivitu. 
Spousta škol, nejen v České republice, používá tuto metodu. 
 
Jak hodnotíte 
dnešní psaní na 
počítači? 
Velmi kladně. Už 
jenom díky metodě 
ZAV je spousta 
studentů velmi 
zdatných v psaní na 
klávesnici. Ne 
všechny to musí 
bavit, ale jde o to, 
aby mozek 
kooperoval s prsty a 
dával jim příkazy na 
podněty toho, co 
člověk vidí očima nebo slyší. Takže to znamená, že zrakem nebo sluchem zpracujete text a 
mozek vzápětí dá signál prstům, které text napíší. Tento program byl vytvořen, aby učil a 
zároveň se stal hrou, která studenty bude bavit. 
 
Máte i nějakou školu? 
Ano. Již 20 let vedeme s manželkou, která je devítinásobná mistryně světa a držitelka 
světového rekordu, internetovou školu ZAV. 
 
Nás i naše čtenáře by zajímalo, kolik Vám přibližně vynesl program ZAV – výuka psaní na 
počítači? 
Drtivou většinu finančních prostředků, které získáme za využívání programu ZAV, používáme 
nejen na krytí nákladů na provoz Internetové školy ZAV, ale i na podporu talentovaných žáků, 
tedy i tréninků, soutěží a podobných akcí, jako je například Váš Šenovský Datel. Dříve se o 
výzkum, vývoj a soutěžení v záznamu a zpracování textů staral Státní ústav těsnopisný s 
mnoha odborníky. 

Kamila Keislerová, Tadeáš Helštýn  
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Sportem k trvalé invaliditě?! Část 3. 

 

Pro tentokrát jsem si zvolila Aerobic, o kterém už slyšel určitě každý. Je to zkrátka klasika.  

O co jde 

Aerobic je kondiční cvičení, které se provádí při hudbě. Jeho cílem je zlepšení fyzické kondice 

a rozvoj oběhové soustavy. Na rozdíl od ZUMBY je o něco jednodušší, protože jsou zde 

přesně dané kroky, které mají svůj název. Jestliže na něj chodíte pravidelně, lehce je 

pochytíte. Z vlastní zkušenosti vím, že vůbec neublíží lidem, kteří nemají žádnou kondici, 

nebo jsou více při těle. Na začátku je malá „rozehřívačka“ a závěr zakončuje protahování 

svalů. Tudíž je tam vše, co má být.   

Jak jsem to praktikovala já 

Je to už pár let, co jsem byla na 

hodině aerobicu. Tehdy ještě nebyla 

ZUMBA takovým fenoménem a ani 

se u nás ve Veřovicích 

nepředcvičovala. Proto jsem si 

vždycky jednou týdně zašla se svými 

kamarádkami na Aerobic. Tehdy mi 

nešlo o nějaké záměrné hubnutí ani 

o to, abych měla kondičku, zkrátka 

mě to bavilo. Teď, o několik let později, jsme se sestrou oprášily DVD Olgy Šípkové, které trvá 
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asi hodinu a půl. Obsahuje rozcvičení, aerobic, posilování, které stojí opravdu za to a 

nakonec závěrečné protažení. Celkem jsou 3 stupně obtížnosti, které umožní poznat 

nejčastější 

kroky a 

vytvořit si 

určitý 

kondiční 

základ. 

Postupně se 

zvyšují 

nároky, 

posilování je 

těžší a kroky 

jsou rychlejší. 

Ale stojí to za 

to. 

Nezaplatíte 

ani korunu za 

hodiny v tělocvičně, kde vám někdo předcvičuje a můžete cvičit kdykoli se vám zachce.  

Zajímavosti 

Potřebujete nějaké pomůcky? Ano i ne. Já osobně jsem s žádnými necvičila. Ale pokud vám 

nevadí trochu zainvestovat, klidně si můžete nějakou pořídit.   

Třeba můžete zkusit: 

 step - přenosný schůdek vysoký 10-30 centimetrů, který zvyšuje zátěž pro svaly na 

nohou  

 různé činky, míče 

 tyč zvaná fit bar  

 gumové pásy 

Jiné formy aerobicu:  

 posilovací aerobic (např. P-class) 

 taneční aerobic 

 kickbox aerobic 

 spinning 

 aqua aerobic (ten doporučuji, je dost výživný a zábavný)  

Andrea Bartoňová 
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TRUE STORY 

Les při svitu měsíce 

Tahle příhoda se stala jedné mojí dobré kamarádce, 

budeme jí říkat Martina, když byla se svým přítelem 

Petrem na chatě, někde hluboko v šumavských lesích. 

Plánování cesty 

Začalo to, jako každý vandr, balením. Martina měla hlavu 

kolem z toho, co všechno si má nabalit.  

„Repelent?“ ptá se sama sebe v duchu. „Ten by bodl.“ 

„A co dál?“ neví si rady.  

„Martí, tak už pojď, nemáme tolik času. Ta tvoje příprava trvá věčnost!“ volá na ni z předsíně 

nervózní Petr. 

„Už běžím, jen si ještě přibalím žehličku na vlasy.“ … „Dělám si srandu, už asi všechno mám,“ 

dodá rozpačitě. 

Cesta na Šumavu  

Konečně vyjeli na cestu vstříc divočině. Řídil Petr, od rodičů si půjčil na víkend auto. Cesta 

trvala několik hodin. Přece jen to bylo nějakých 300 km.  

Na místě  

Když dorazili na místo někdy k večeru a vysedli z auta, Martina se zhrozila: „Co to jako má 

být?“ 

„Co by, chata,“ pobaveně říká Petr. 

„Asi jsi čekala něco více nóbl, viď,“ dodá. 

„Nějak tak.“ zamumlá Martina a jde odemknout dveře. Šmátrá v tašce, ale klíč nemůže najít.  

„Lásko, nemáš u sebe klíč od chatky?“ ptá se. 

Petr na to: „Přece si ho měla vzít ty.“ 

„To ano, ale nevím, kam jsem ho dala,“ znervózní. 

„Kdybych měl všechno nechat na tobě…,“ nedořekne a vytáhne klíč z kapsy a šibalsky se na 

Martinu ušklíbne. 
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„Ty hade!“ vykřikne a 

vlepí mu pusu na 

tvář. 

Ubytování 

„Není to tady zase 

tak špatné.“ říká 

Martina, když spolu 

sedí u stolu a baští 

k večeři karbanátky 

s chlebem. 

„Tak vidíš, já věděl, 

že se ti tu bude líbit.“ 

Večer 

„Co takhle se jít projít, když je venku tak krásně? Měsíc v úplňku nám bude svítit na cestu, je 

to úplná romantika.“ navrhne Petr. 

Martina na to: „V noci a do lesa? Zbláznil ses? Já se tmy bojím.“  

„Budeš přece se mnou, tak se ti nic stát nemůže.“ přemlouvá ji. 

„Tak dobře, že jsi to ty, ale jen na chvilku.“ souhlasí. 

Na procházce 

Petr vzal sebou baterku a svítil na cestu. Vedl Martinu spletitými cestičkami a povídali si, 

když se najednou zastavili a zpozorněli. 

„Slyšíš to taky? Zdá se mi, jako bych slyšel vrčení.“ zděšeně říká Petr. 

„Nic neslyším. Tak chvilku postojíme, třeba se to ozve znova.“ šeptá Martina. 

A taky, že ten zvuk znovu uslyšeli a nejen to, ušli ještě pár metrů a naskytl se jim 

hrůzostrašný pohled. 

„Co je to tam na zemi?“ vyděšeně vypískne Martina a vyplaší tím nějaké noční zvíře, nejspíš 

lišku, která uteče. 

Na zemi u křoví leželo mrtvé tělo muže, v dost nepříjemném stavu na pohled.  

Oba dva na sebe vrhli ustrašený pohled a i beze slov věděli, co chce ten druhý. Utéct pryč! 

Tryskový běh domů 

Rychle prchali zpátky do chatky a ani se neohlíželi. Byli tím pohledem úplně paralyzovaní. 
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Když dorazili do chatky, zabouchli za sebou dveře a zamkli je na maximální počet západů. 

„Musíme okamžitě zavolat policii.“ udýchaně a vystrašeně zvolá Petr. 

„Jo, tady mám mobil. Jaké je to vůbec číslo? 155?“ ptá se chvějícím se hlasem Martina. 

„Přece 158.“ říká Petr a bere si mobil a už vytáčí číslo. 

Vyšetřování 

Martina a Petr na druhý den rychle sbalili všechny své věci, a když je po pár otázkách 

propustila kriminální policie, odjeli zpátky domů. 

Bylo zjištěno, že muže postihl v lese infarkt, když byl na houbách. Nedokázal si přivolat 

pomoc, jelikož nikdo nikde nebyl. Navíc u sebe neměl mobil ani doklady. Protože už po něm 

bylo vyhlášeno celostátní pátrání, rychle se ale zjistila jeho totožnost. 

Ironie 

A to mělo jít o romantickou dovolenou, kde by si oba, jak Martina, tak i Petr odpočinuli. 

Místo toho mají hrůzostrašný a děsivý zážitek na celý život.  

Život je někdy vážně nevyzpytatelný. 

Jana Harabišová 
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Tenisové legendy 20. století (2. část) 

 

Ivan Lendl – přezdíván „Terminátor“ 

(* 7. 3. 1960) 

Narodil se v Ostravě tenisce Olze 
Lendlové.  

Reprezentoval Československo a po 
získání amerického občanství také 
USA. Je považován za nejlepšího 
českého mužského tenistu historie. 
V roce 1980 pomohl k vítězství ČSSR 
v Davis Cupu. Vyhrál 8 
grandslamových titulů ve dvouhře, 
19x se probojoval do grandslamového 
finále. Vyhrál 2x Australian Open, 3x 
French Open, 3x US Open a 2x byl 
finalista ve Wimbledonu.  

Lendlova hra se spoléhala na sílu, fyzickou kondici a tlak ze základní čáry, což předznamenalo 
moderní éru silového tenisu. Svou tenisovou kariéru ukončil v roce 1994.  

V roce 1989 se oženil s Američankou Samanthou Frankelovou. Mají spolu pět dcer. Od roku 
2004 žije na Floridě.  

Dnes se věnuje golfu. V roce 2007 založil soukromou golfovou akademii, později také 
tenisovou akademii. K tenisu se vrátil po 14 letech v dubnu 2010 na exhibici v Atlantic City. 
V roce 2011 se stal osobním trenérem skotského tenisty Andy Murrayho. 

 

John Patric McEnroe (* 16. 2. 1959)  

Americký tenista, který se narodil ve Wiesbadenu 
v Německu. Profesionálnímu tenisu se začal věnovat v roce 
1978. Vyhrál 77 turnajů, z toho 7 grandslamových, 3x ve 
Wimbledonu  

a 4x na US Open ve dvouhře. Ve čtyřhře vyhrál 5x 
Wimbledon a 4x US Open. 

McEnroe byl znám svou bouřlivou povahou, často se hádal 
s rozhodčími o sporné míče. Občas i slovně napadal své 
soupeře. Svou tenisovou kariéru ukončil v roce 1992.  

Hraje na elektrickou kytaru, pracuje pro americkou 
televizní stanici CBS a NBC, kde komentuje přímé přenosy 
z tenisových turnajů.  
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Objevil se i v několika filmech, kde většinou hrál sám sebe. Například Kurs sebeovládání, 
Wimbledon nebo Zahan: Krycí jméno Kadeřník. 

 

James Scott Connors (* 2. 9. 1952) 

 
Bývalý americký tenista, který za svou kariéru vyhrál 109 turnajů ATP ve dvouhře, což je 
historický rekord. Z toho vyhrál 8 grandslamových turnajů, 5x na US Open, 2x Wimbledon a 
1x na Australian Open. Nikdy nevyhrál French Open.  

V letech 1974 až 1983 se celkem 9x stal světovou 
jedničkou na žebříčku ATP. Od roku 2006 do roku 2008 
trénoval amerického tenistu Andy Roddicka. V roce 1979 
se oženil s modelkou časopisu Playboy Patti McGuire, se 
kterou má dvě děti. Společně žijí v Kalifornii. 

 

Rod Laver – přezdívaný „Recket“ (* 19. 8. 1938) 

Bývalý australský tenista, který je považován za jednoho 
z nejlepších tenistů všech dob. Většinu svých ocenění a 
turnajových vítězství získal jako amatérský hráč před 
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začátkem otevřené éry. Vyhrál 39 singlových turnajů ATP a 5 grandslamů v otevřené éře, 
dalších 6 grandslamů ve dvouhře vyhrál před otevřenou érou.  

V roce 1969 dokázal v jedné sezóně vyhrát všechny čtyři grandslamové turnaje: ve 
Wimbledonu, na French Open, Australian Open i US Open. Po Rodu Laverovi je pojmenován 
hlavní stadion Rod Laver Arena tenisového areálu Melbourne Park, kde se koná 
grandslamový turnaj Australian Open. 

 

Roy Stanly Emerson – přezdíván „Emo“ (* 3. 11. 1936) 

Bývalý australský tenista, který 
byl známý svými tvrdými tréninky. 
Vždycky byl připraven na 
namáhavé zápasy. Zpočátku o 
tenise nechtěl ani slyšet. Miloval 
atletiku, věnoval se skoku do 
dálky a sprintu.  

Nakonec se ale nechal přemluvit, 
hodil atletiku za hlavu a začal se 
věnovat tenisu. Ve své kariéře 

získal 28 titulů na turnajích Grand Slam. Vyhrál 6x 
Australian Open, 2x French open, 2x Wimbledon a US 
Open.  

Za Australský tým zvítězil 8x v Davis Cupu. Když 
Emerson ukončil svou kariéru, tenisové magazíny o 
něm napsaly: „Neodešla hvězda, odešel velký dělník 
tenisových dvorců.“ 

Dnes žije v Kalifornii v USA. Ve volném čase stále hraje tenis.  

Richterová Nela 

 


