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Vážení členové tenisového klubu,
po zimní odmlce, kdy jsme se věnovali
především provozu haly a přípravě členské
schůze, se opět hlásíme s klubovým
zpravodajem.
Ve zpravodaji uvádíme krátký souhrn
průběhu členské schůze včetně fotek. Byl
jsem příjemně překvapen vysokou účastí,
která ukazuje na zvýšený zájem členů o
dění v klubu.
Na členské schůzi jsme také představili
koncept podpory závodního hraní
v podobě tzv. pyramidy, také ji najdete ve
zpravodaji.
V zimním období jsme věnovali naši
pozornost rovněž boji na diplomatickém
tenisovém poli, kdy jsme se ucházeli o
pořadatelství
významných
turnajů
jednotlivců
ve
všech
kategoriích.
Výsledkem je přidělení pořadatelství
oblastního přeboru dorostenců, dvou
áčkových turnajů (muži, starší žáci),
jednoho turnaje kategorie B (starší žákyně)
a pěti turnajů kategorie C. Věřím, že to
závodní hráči a jejich rodiče ocení.
V lednu a únoru se již naplno rozběhly
halové turnaje jednotlivců, na kterých naši
hráči dosáhli pěkných výsledků, ty najdete
v rubrice závodní hraní.
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Během
zimy
jsme
se
potýkali
s nedostatečnou obsazeností haly, hlavně
v sobotu a dopoledne v týdnu. Ačkoliv jsme
vyhlásili několik speciálních cenových akcí,
celková obsazenost se pohybuje jen okolo
60%, což rozhodně neodpovídá ani
možnostem ani mým představám. Při
vysokých nákladech na energie to má pro
celý klub a jeho členy zcela zásadní význam.
Zde mi chybí určitý klubový patriotismus a
zodpovědnost při rozhodování, kam si
půjdu v zimě zahrát tenis. Doufám, že se
obsazenost v příští sezoně výrazně zlepší.
Vyhlásili jsme termíny a pravidla jarní
brigády. Oproti minulým rokům začínáme
dříve s cílem co nejdříve připravit areál a
kurty na antukovou sezonu. Vypsali jsme
zatím čtyři termíny, očekáváme hojnou
účast. Věříme, že se nám podaří úspěšně
dotáhnout projekt umělých lajn, který jsme
na jaro připravili.
Na duben připravujeme speciální vydání
klubového
zpravodaje,
kde
Vám
představíme všechna družstva a důležité
termíny.
Přeji Vám příjemný začátek jara.

Michal Vágner, předseda TC Dvůr Králové
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25. 2. 2015 se v klubovně klubu uskutečnila
členská schůze. Předseda klubu, Mgr.
Michal Vágner, na ní přivítal 49 členů a 6
nečlenů (zástupců dětí).

měly být standardem, chce-li klub pořádat
významnější turnaje.
Informoval také o všech žádostech o
dotace, o které pro letošní rok klub
požádal.
V závěru uvedl, že dle nového občanského
zákoníku musí být, do tří let od zahájení
jeho platnosti, provedena úprava stanov.

Hlavním bodem programu byla zpráva o
činnosti. Mgr. Vágner hovořil o hlavních
změnách, které proběhly během roku 2014
a o prioritách a cílech nového výboru.
Uvedl, že výbor považuje za velmi důležitou
komunikaci se všemi členy a příznivci. Proto
byl zřízen email vybor@tcdvurkralove.cz,
jehož prostřednictvím dostávají členové
aktuální informace, nové internetové
stránky www.tcdvurkralove.cz, facebook
Tennis Club Dvůr Králové a je vydáván
klubový zpravodaj.
Důležité je obnovení klubového života,
vytváření a zkvalitnění vztahů mezi členy a
vztah členů ke klubu jako takovému. Začaly
se pořádat klubové večery a společenské
turnaje. Výbor se snažil zajistit jednotné
klubové oblečení. Také se zlepšila
propagace klubu na veřejnosti.
Zlepšování služeb a servisu pro členy klubu,
kterých je nyní 162 (109 hráčů závodních a
53 rekreačních) jsou další oblasti, které
Mgr. Vágner zmínil. Jde o čistotu šaten,
opravy oplocení či povrchu haly a zejména
o vytvoření rezervačního systému pro hraní
v hale. Hovořil i o umělých lajnách, které by
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Jako další vystoupil Ing. Jiří Hlavatý, který
hovořil o problematice zachování a obnově
areálu. Připomněl neustále nejasnou
situaci s čističkou odpadních vod, na které
záleží celková rekonstrukce tenisového
areálu. Uvedl ovšem, že čistička není jediný
problém. Dalším je přivaděč k dálnici, který
je v územním plánu města a vede také
v těsné blízkosti kurtů. Obojí prozatím
rekonstrukci areálu brání.

Ing. Hlavatý slíbil, že se rozvoji tenisu ve
Dvoře Králové bude nadále intenzívně
věnovat.
Nakonec Ing. Hlavatý promluvil za kontrolní
výbor a uvedl, že kontrolní výbor nenašel
žádné neshody v hospodaření.
Jako třetí vystoupila Ing. Eva Žižková, která
přednesla zprávu o hospodaření. Nejprve
seznámila členy s hospodařením za rok
2014, kde se podařilo vymazat ztrátu z roku
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Dalším bodem členské schůze bylo
vyhodnocení nejúspěšnějších hráčů a
družstev za rok 2014. Toho se ujal Jiří
Hlavatý ml. Představil nejúspěšnější hráče a
družstva všech věkových kategorií našeho
klubu. Všem přítomným vyhodnoceným
hráčům poblahopřál a předal věcné dary
předseda klubu.
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Členská schůze

2013, snížit náklady o 21% a vytvořit zisk.
To se podařilo zejména díky novým
smlouvám na dodávky energií a médií,
změně dodavatele na likvidaci odpadu i
dalšími úspornými opatřeními. Výklad
doplnila projekcí přehledného grafu. Poté
předložila návrh hospodaření pro rok 2015,
kde největší úspora by měla nastat změnou
dodavatele plynu. Seznámila přítomné
s plánem rozdělení zisku a plánem nákladů
a výnosů pro rok 2015.
Hlavní trenér Mgr. Radko Hrma hovořil o
sportovní činnosti klubu. Připomněl
úspěchy jak družstev, tak i jednotlivců.
Uvedl, že v roce 2015 bude mít klub
v soutěžích 16 družstev a připomněl
hráčům, jak je důležité odehrát co nejvíce
utkání. Soupisky družstev nejsou ještě
uzavřené, budou se tvořit až do konce
března. Dále ukázal kolik a jaké turnaje jsou
naplánovány v našem klubu a opět
zdůraznil důležitost účasti našich hráčů na
těchto turnajích. Roman Nápravník poté
seznámil přítomné s novou koncepcí
podpory závodního hraní v našem klubu.
Představil tzv. pyramidu, na které je
znázorněno, s jakou podporou od klubu a
za jakých podmínek mohou závodní hráči
počítat.
Schůzi
ukončil,
všem
účastníkům
poděkoval a pozval je na malé občerstvení,
předseda klubu Mgr. Michal Vágner.
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Každá firma, spolek nebo organizace má
několik složek, které jsou více či méně
vidět. Nejinak je tomu i u našeho
tenisového spolku. Jednou navenek
neviditelnou, pro fungování však zcela
zásadní složkou, je složka ekonomická,
takzvaná „papírovací“. Po celá léta se o
bezchybné fungování starala paní Milena
Hronešová, které v posledních letech
pomáhala odborná účetní firma s vedením
podvojného účetnictví. Chtěli bychom
touto cestou paní Hronešové poděkovat za
dlouholetou a obětavou práci a hlavně za

trpělivost s jakou pro náš tenis pracovala.
DĚKUJEME.

Jarní brigády 2015
Výbor TCDK vyhlašuje pravidla a termíny
jarní brigády na tenisových dvorcích.

Další případné termíny budou vypsány
podle aktuální potřeby a počasí.

Každý člen má povinnost odpracovat pět
brigádnických hodin nebo zaplatit za
každou neodpracovanou hodinu 100,- Kč.

Pro lepší plánování je nezbytně nutné, aby
se každý předem přihlásil na jednotlivý
termín včetně kontaktních údajů u správce
klubu buď mailem na tennis.dk@seznam.cz
nebo telefonicky na 603 532 598.

Za děti tj. věkové kategorie minitenis,
babytenis a mladší žáci odpracují nebo
zaplatí tři brigádnické hodiny rodiče.
Organizované brigády proběhnou vždy od
9:00 do 14:00 hodin v termínech:
* sobota 21. 3. 2015
* sobota 28. 3. 2015
* sobota 4. 4. 2015
* sobota 11. 4. 2015
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Pokud bude brigáda v daný termín
posunuta nebo zrušena z důvodu špatného
počasí nebo malé účasti, budou všichni
přihlášení informováni.
Věříme, že se nám společně podaří
tenisový areál co nejdříve připravit na letní
sezonu.
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Jak jsme Vás již informovali na členské
schůzi, připravili jsme pro závodní hráče na
letošní rok koncept podpory závodního
hraní. V níže uvedené pyramidě najdete
detaily podpory a podmínky pro její získání.
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Vyhodnocení proběhne na konci sezony po
vydání žebříčků za 2015.
V případě jakýchkoliv dotazů k pyramidě se
obracejte na Petru Baumovou, která Vám
ráda podá detailnější informace.
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Poslední lednové dopoledne bylo na tenise
věnováno minitenistům a historicky
prvnímu oficiálnímu turnaji v naší hale,
kterého se zúčastnilo 13 dětí. Převážná
většina jich byla z našeho klubu, ale dorazil
i minitenista Tonda Kvapil z Ústí nad Orlicí.
Hojná účast našich dvorských nás velmi
potěšila.

Kačenka. Největší boj o postup mezi čtyři
nejlepší se odehrál mezi Nelou a
Dominikou, kde Dominika vyhrála 10:9 ve
třetím setu a zajistila si tím postup do bojů
o pohár!
Do semifinálových utkání nastoupili B.
Bartošová proti T. Kvapilovi a O. Paťava
proti D. Pohlové. Do finále postoupili Bára
a Oliver. Souboj byl o to zajímavější, že to
jsou parťáci z tréninků a spolužáci. Ve
finálovém utkání byla úspěšnější Barunka
Bartošová a zasloužila si pohár s číslem 1.,
veliká gratulace, druhý Oliver a na třetím
místě Domča a Toník Kvapil.

Děti byly rozděleny do dvou skupin, kde
hrály systémem každý s každým. Ze skupin
pak postupovaly 4 nejlepší hráči do
pavouka o umístění. Všechny děti sehrály
krásná a neuvěřitelně napínavá utkání.
Ze skupiny „A“ postoupili Bára Bartošová,
Šimon Mašín, Šimon Karban a Dominika
Pohlová, ze skupiny „B“ Oliver Paťava,
Toník Kvapil, Nela Bořková a asi nejmladší
účastnice Kačenka Filipová. Tyto děti byly
rozlosovány do pavouka a sehrály utkání o
1. až 8. místo. Na krásném 5. až 8. místě se
umístili Nela, Šimon K., Šimon M. a
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Všechny děti fandily až do konce a za svou
trpělivost byly odměněny čokoládovou
medailí, diplomem, drobnou sladkostí a
samozřejmě velikým potleskem od rodičů,
kterým patří obrovské DÍKY!
Trenérka Vágnerová Veronika
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Výsledky za měsíc leden 2015
Barunka Bartošová

TC Dvůr Králové 31.1.2015

vítězka

Štěpán Baum

ČLTK Praha 10.1.2015 OP

finalista, vítěz čtyřhry

Adam Nápravník

TC DTJ HK 3.1.2015

vítěz čtyřhry
semifinalista

Kuba Filip

CHP Průhonice Praha
10.1.2015
VčT Pardubice 10.1.2015
SK Matchball Č. Lípa
24.1.2015
TO SK Mělník 31.1.2015

semifinalista

Bára Výprachtická

TO SK Žamberk 10.1.2015 OP

semifinalistka čtyřhry

Terezka Hřebačková

TC Cafex Rakovník 3.1.2015

semifinalistka, vítězka čtyřhry

Eliška Jansová

TC DTJ HK Kunětická hora
17.1.2015

vítězka čtyřhry

Lokomotiva Trutnov 2.1.2015

finalista, vítěz čtyřhry

SC Linhart 10. 1. 2015

finalista čtyřhry

Lokomotiva Trutnov 2.1.2015

semifinalista, vítěz čtyřhry

SC Linhart 10.1.2015

semifinalista čtyřhry

SC Linhart 10.1.2015

semifinalista čtyřhry

Bezděčín M. Boleslav
17.1.2015
TO TJ Tesla Pardubice
24.1.2015 OP
LTC Poděbrady 31.1.2015

vítěz, vítěz čtyřhry

Závodní hraní

MINITENIS

MLADŠÍ ŽÁCI

semifinalista, vítěz čtyřhry

vítěz, finalista čtyřhry

MLADŠÍ ŽÁKYNĚ

STARŠÍ ŽÁCI
Štěpán Jansa

Matyáš Říha

Břéťa Lukáš
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semifinalista čtyřhry
vítěz, finalista čtyřhry
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SC Linhart 10.1.2015

semifinalista čtyřhry

Štěpán Baum

TC DTJ Hradec Králové
17.1.2015
LTC Poděbrady 31.1.2015

vítěz čtyřhry

TCEN Hrádek n/N 3.1.2015

vítězka čtyřhry

TK Česká Třebová 24.1.2015
OP
TK SC M. Boleslav 31.1.2015

semifinalistka, semifinalistka
čtyřhry
semifinalistka čtyřhry

TK Konstruktiva Praha
10.1.2015
TK Česká Třebová 24.1.2015
OP

vítězka, vítězka čtyřhry

LTC Poděbrady 17.1.2015

finalistka, vítězka čtyřhry

Průhonice Praha 24.1.2015

semifinalistka, vítězka čtyřhry

Poděbrady 17.1. 2015

semifinalistka, vítězka čtyřhry

Adam Nápravník

Závodní hraní

Mikuláš Holub

finalista čtyřhry

STARŠÍ ŽÁKYNĚ
Markéta Holmanová

Evička Žižková

semifinalistka čtyřhry

DOROSTENKY
Tereza Baumová

Nikola Baumová
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Výsledky za měsíc únor 2015
Barunka Bartošová

Závodní hraní

MINITENIS
TJ Slavoj Tesla Hloubětín
14.2.2015
TO SK Žamberk 22.2.2015 OP

finalistka

TK Sparta Praha 28.2.2015

semifinalistka

TC VITALITY Březnice
14.2.2015
TK Prostějov 28.2.2015 A

vítěz čtyřhry

TCEN Hrádek nad Nisou
14.2.2015
TK Sportcentrum Ml. Boleslav
7.2.2015
Tenis Club Mokropsy
22.2.2015
Tempo Praha 27.2.2015

semifinalistka, semifinalistka
čtyřhry
semifinalistka

vítězka

MLADŠÍ ŽÁCI
Adam Nápravník
Štěpán Baum

semifinalista

MLADŠÍ ŽÁKYNĚ
Bára Výprachtická
Terezka Hřebačková

semifinalistka
vítězka čtyřhry

STARŠÍ ŽÁKYNĚ
Laura Benešová

Plzeň 7.2.2015 Mistrovství ČR vítězka, finalistka čtyřhry

Bára Výprachtická

T-centrum DTJ HK 7.2.2015

semifinalistka čtyřhry

Tenis DTJ HK Dříteč
22.2.2015
Tenis DTJ HK Dříteč
22.2.2015

finalistka čtyřhry

T.K.Milten7.2.2015 A

vítězka čtyřhry

Wilson Tenis Průhonice
28.2.2015

semifinalistka

DOROSTENKY
Tereza Baumová
Nikola Baumová

semifinalistka, finalistka
čtyřhry

ŽENY
Gabriela Knutsonová
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Mistryně České republiky
Závodní hraní

Titul halové mistryně ČR starších žákyň si
počátkem února z Plzně odvezla hráčka TK
Sparta Praha Laura Benešová, která vyrůstá
v našem klubu pod vedením trenéra Radko
Hrmy.
Jako čtvrtá nasazená hráčka se Laura
poměrně hladce dostala do semifinále,
když nejprve porazila S. Břicháčkovou 6:0 a
6:4, potom A. Šotovou 6:1 a 6:0 a stejným
výsledkem 6:1 a 6:0 také A. Kubáňovou.
V semifinále po boji přehrála svoji klubovou
spoluhráčku P. Machovou ve třech setech
3:6, 6:2 a 6:3. Finále proti první nasazené I.
Šebestové ovládla svoji aktivní a přesnou
hrou a jednoznačně zvítězila 6:2 a 6:0.
Den před finálovým zápasem dvouhry hrála
spolu s A. Vašíčkovou (1. ČLTK) finále
čtyřhry, kde podlehly Ostravačkám
Wojcikové a Šebestové 2:6 a 3:6.
Lauře k tomuto obrovskému úspěchu
gratulujeme a přejeme jí hodně
štěstí v celé letošní sezoně.

WWW

www.tcdvurkralove.cz

tcdvurkralove

12

