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[Na táboře jsme o Kvitové neslyšeli ]
TENIS

Finále Petry
Kvitové dětem

na táboře uteklo.
Wimbledon znají,

ale tenis nepovažují
za příliš náročný

sport. A znají
i důvod, proč

některé tenistky
při hře křičí.

KDO JE PETRA KVITOVÁ?
(dlouhé mlčení)
Filip (9 let): Sportovkyně.
Aleš (10 let): Tenistka.
Kristýna (11 let): O tý jsem neslyšela.
Lucie (8 let): Neznám.

KDO VÍ, PROČ SE O NÍ MLUVÍ?
Aleš (10 let): Vyhrála první místo
na Wimbledonu.
Kristýna (11 let): K nám na tábor se
to nedostalo.
Filip (9 let): Tady totiž není televize!
Klára (9 let): Proto o tom skoro
nikdo neslyšel.
Damon (11 let): Já jsem o tom slyšel,
ale nenapadlo mě to.

A VÍTE, CO JE WIMBLEDON?
Všichni: Jo!
Kristýna (11 let): Zápasy tenistů –
takovej turnaj.
Damon (11 let): Je výjimečnej tím, že
se tam schází hráči z celýho světa.

ZNÁTE NĚJAKÉ TENISTY?
Aleš (10 let): Tomáš Berdych, Štěpá-
nek, Benešová, Nadal, Djokovič.
Filip (9 let): Federer.

JE TENIS NÁROČNÝ SPORT?
Damon (11 let): Když člověk hodně
trénuje a vcítí se do toho, tak to jde
snadno. Já tenis hraju, takže to vím.
Kristýna (11 let): Já taky hraju, ale
moc náročný to není. Ze začátku to
je těžký, ale když si na to zvykneš,
tak už moc ne.

JAK ČASTO MUSELA KVITOVÁ 
TRÉNOVAT, ABY BYLA DOBRÁ?
Klára (9 let): Vždycky, když měla
volnej čas. Třeba pět hodin denně.
Aleš (10 let): Když mají trénink, tak
trénují nejdřív ráno a pak večer.
Kristýna (11 let): Abych byla nej-
lepší na světě, musela bych trénovat
každej den, denně tak čtyři hodiny,
ale nevím, jestli by mě to ještě
bavilo.
Damon (11 let): Hlavně na ni
musí tlačit trenér, vložit do ní
svůj čas a péči.

MYSLÍTE, ŽE MĚLA STEJNÉ 
DĚTSTVÍ JAKO VY?
Kristýna (11 let): Já si myslím, že
na to, aby třeba chodila s kamará-
dama ven, neměla moc času. Tenisti

třeba místo tábora jezdí na nějaký
tenisový soustředění.
Damon (11 let): Buď ji do toho tlačili
rodiče, nebo prostě chtěla být dobrá
a něčeho dosáhnout.
Klára (9 let): Já si myslím, že chtěla
být hrozně dobrá, aby byla třeba
i slavnější než její rodiče.

NĚKTERÉ TENISTKY PŘI HŘE 
HODNĚ KŘIČÍ...
Lucie (8 let): Já jsem si toho všimla.
Nedávno jsem viděla, jak hrála Češ-
ka proti cizince, která strašně ječela.

PROČ TENISTKY KŘIČÍ 
A TENISTÉ SKORO VŮBEC?
Damon (11 let): Protože ony do toho
dávají srdce. Když třeba nestih-

nou míček a jsou napjatý, tak při
vydechnutí jde s tím i ten hlas.

Chlapi se víc soustředí.
Aleš (10 let): Chlapi jsou víc
naběhaný a třeba víc trénujou,

takže to stíhaj víc.
Kristýna (11 let): Ženský to

hodně prožívají, jsou citlivější.
Chlapi to líp skousnou. 

JIŘÍ SOTONA

CO NA TO DĚTI •

Každý týden diskutují školáci o věcech, o kterých se baví dospělí.

ODPOVÍDAJÍ DĚTI Z TÁBORA NA DRAČÍ SKÁLE V HORNÍ ORLICI NA ORLICKOÚSTECKU
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