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TENNIS HALL of FAME 

Zkusíte li přeložit dnešní druhou polovinu titulku, vyjde vám zřejmě Tenisová síň slávy nebo Síň tenisové slávy. 
Musím se přiznat, že jsem „vylepšil“  tento název o slovo „tenis“. Slovní spojení síň slávy a některý druh sportu je 
velice běžné a pomalu už neexistuje sport, který by svoji Hall of Fame neměl. Vznik Hall of Fame se rozmohl v první 
polovině minulého století, kdy začaly být zakládané tyto „síně slávy“ s různou náplní činnosti. V podstatě jde o to, 
že  pro určitý okruh věcí nebo lidí někdo založí cosi, co by Čech nazval muzeum. Existují tak třeba síně slávy pro 
kytky, pro zvířata, pro hasiče, druhy tanců (třeba Polka Hall of Fame), no a také pro jednotlivé druhy sportů. 
Nejstarší sportovní síně slávy byly založené pro baseball, golf a lední hokej. Některé sporty mají svých Hall of Fame 
založeno více než jednu. Suvereně největší zastoupení má baseball, kde jsem napočítal síní slávy více než třicet. 
Basketbalová Hall of Fame pamatuje ještě i svého zakladatele, profesora tělocviku na universitě ve Springfieldu, stát 
Massachusets, pana Naismithe. Nás ovšem dnes zajímá jiný sport. Sice také s míčem, ale podstatně mrňavějším. 
Zato v něm však naše reprezentace dosahuje úspěchů, nad kterými kroutí hlavou celý svět. Jeho sídlo je na Rhode 
Island, což je kousek od New Yorku. 

O jaký že to sport se jedná? Řeknu Vám, že prvním z našich rodáků, který byl do této síně slávy zařazen byl jistý 
Jarda Drobný. Ten se vyznačoval jedinečností hned ve dvou sportech. Jednak jako mistr světa v ledním hokeji, ale 
také jako jeden z našich prvních vítězů ve Wimbledonu. To ovšem již jako zástupce barev Egypta, za který startoval 
po svém  útěku z republiky. Tak tedy Tennis Hall Of Fame. Síň tenisové slávy byla založena v roce 1954-55 v 
americkém městě Newport ve státě Rhode Island. 

Postupem doby byli do Tenisové síně slávy zařazeni také naši tenisté: 

Jaroslav Drobný  1983      
Jan Kodeš   1990 
Hana Mandlíková  1994 
Martina Navrátilová  2000 
Ivan Lendl   2001 
Jana Novotná    2005 
Karel Koželuh   2008 
 
Je jich tedy zatím celkem sedm. 
Sedm osobností tenisové éry, na kterou 
můžeme být rozhodně pyšní. Osmým 
do party je areál v Newportu, který se na 
popud našeho člena, Honzy Kodeše stal 
osmým námětem pro osm nových známek 
známkového sešitku, který vydala Česká pošta s.p. jako své vlastní známky. Náklad byl silně omezen, známky se 
nedostaly ani do novinkové služby a snad jenom díky konexím jsme získali 60 těchto známkových sešitků pro 
novinkovou službu Olympsportu. Dvacet sešitků bylo ponecháno neroztrhaných vcelku a ke čtyřiceti sešitkům byly 
připravené obálky s přítisky, známky na ně vylepené byly oraženy PR k 60.výročí založení Hall of Fame v Newportu. 

Z členů našeho abonamentu se o celé sešitky přihlásilo 23 účastníků, tedy o tři více a komplety obálek objednalo 32 
abonentů. Objednávky bude vyřizovat Jirka Hampl podle pořadí jak mu došly. Bohužel se tedy nedostane o tři zájemce 
o sešitky neroztrhané a objednat je ještě možné komplety obálek. Těch má k dispozici Jirka osm, takže neváhejte. Pro 
ty co si obálky neobjednali, Ti by pak neměli ani to razítko. Proto jsme pro ně připravili tisky tohoto razítka na CDVp. 

DALŠÍ NOVINKA V RAZÍTKÁCH          Nedávno ukončené mistrovství světa v akrobatickém lyžování nám přineslo titul 
mistryně světa pro všestrannou lyžařku Ester Ledeckou, takto dceru známého 
zpěváka Janka Ledeckého, a to ve snowboardingu, v disciplině paralelní slalom. 
SR bude používané na poště Praha 6 ve středu 25.2. To už se zase vracíme ke 
klasice v dodání, není potřeba je zvláště objednávat, dostanou všichni členové 
novinkové služby.  

                                         Váš Jarda Petrásek                                                                                                  

 


