Ing. Pavel Bachman hodnotí svoji práci a doporučuje tenistům:
Ptáte se kdy vyplést tenisovou raketu? Vypletení tenisové rakety je třeba provést v okamžiku, kdy již
výplet nemá Vámi požadované vlastnosti. Hra není komfortní, odehráli jste už určitý počet hodin,
koupili jste starou nebo i novou raketu, neznáte historii zakoupeného výpletu atd.
Platíte za kurt, míče, trenéra, vítězný drink , ale je potřeba mít i správně vypletenou raketu. A s tím
souvisí i interval přeplétání raket. Raketa se nepřeplétá až když praskne výplet. Tak to prostě není.
Vyzkoušejte moje vyplétání a udělejte si vlastní názor na to, co dokáže vhodný výplet při hře.
Lidé se často bojí experimentovat. Řeknou: „Něco mi tam dejte.“ To je špatně. Každý potřebuje něco
jiného, variant je velmi mnoho. Můžeme společně vybírat, testovat materiály, měnit napětí strun. Chci
vám nabízet možnosti bez ohledu na značku. Podstatnější než název výpletu je výsledek. Sám se
definuji se jako nezávislý poradce, a proto Vám nabízím poradenství a služby kvůli kterým se, doufám,
budete mít chuť vracet.
Vyladit raketu je alchymie, ale jde to. Rám a výplet dají v součtu sto procent. Výplet je šedesát – a to
je vskutku velké číslo. Proto je třeba věnovat mu tak velkou pozornost.
Důležité je si uvědomit, že každému vyhovuje něco jiného. Jeden hráč vezme do ruky měkčí výplet a
řekne, že je skvělý a druhý hráč zhodnotí stejný výplet jako nepoužitelný. Snažím se vyhovět
individuálním potřebám každého hráče i při zohlednění finančních možností (např. přírodní struny jsou
relativně drahé.) Je tedy jasné, že komunikace mezi servismanem a hráčem j nadmíru důležitá a je
klíčem k nalezení optimálního řešení.
Nejkouzelnějším momentem při mé práci je, když se vrátíte a řeknete mi: „STEJNĚ.“
Pak je zřejmé, že se nám společně podařilo vyladit vaši raketu na maximum a to je naším cílem.

Typ materiálu záleží na vás, rád vám pomohu při výběru.

Kromě vyplétání v obchodu nakoupíte rakety na tenis, badminton, squash, výplety, míče, obuv,
omotávky, gripy, bagy a doplňky.

Další službou je dovažování raket a úprava rukojeti (zvětšení gripu).

Děkuji vám, že jste dočetli až sem a těším se na osobní setkání.

Kontakt: Ing.Pavel Bachman, www.PavelBachman.cz, tel: 775 196 409

