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Vážení členové tenisového klubu,
k 30. 6. 2014 jsme aktualizovali počet členů
našeho tenisového klubu. Členská základna se
zvyšuje a tento trend bychom chtěli zachovat i
nadále. Uvítáme Vaši spolupráci při doplňování
a zpřesňování evidence.
O tomto víkendu skončily soutěže družstev, do
kterých se zapojilo neuvěřitelných 79 našich
hráčů a hráček. Tímto číslem se může chlubit
jen málokterý klub v Čechách.
Chtěl bych poděkovat všem hráčům za
reprezentaci našeho klubu, vedoucím družstev
za čas strávený při zápasech a trenérům za
koordinaci a organizaci, což pro velký počet
družstev nebylo vždy jednoduché.
Obrovského úspěchu dosáhlo družstvo
mladšího žactva, které v nejvyšší oblastní
soutěži ani jednou neprohrálo a kvalifikovalo se
na MČR, které se bude konat 17. - 20. 7. ve
Zlíně. Je to velká propagace tenisového klubu i
města Dvůr Králové a přeji celému družstvu
hodně štěstí na této celorepublikové akci.
Nelze opomenout ani suverénní postup
B družstva dospělých pod vedením Jiřího
Hlavatého ml. Toto družstvo jsme do soutěže
přihlásili teprve letos, tudíž se musí
prokousávat od nejnižší třídy. Funguje jako
rezerva pro A družstvo a je bránou pro mladé
hráče do tenisového světa dospělých.
Soutěže babytenisu a minitenisu, tradičně naše
nejsilnější věkové kategorie, vyvrcholí v září.
V obou věkových kategoriích se naše družstva
probojovala do závěrečných bojů a pevně
věřím, že opět uspějí a zajistí si účast na MČR.
Společné zakončení soutěží družstev proběhlo
29. 6. odpoledne, zúčastnila se velká část hráčů
hlavně mladších ročníků.
Pracovní skupina sport letošní průběh soutěží
v krátké době vyhodnotí a začneme s přípravou
na rok 2015. Pokud byste měli jakékoliv
připomínky, obraťte se na Petru Baumovou
nebo Radka Hrmu.
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Druhý víkend v červnu se konaly oblastní
přebory staršího žactva a dospělých. Výsledky
jsou v rubrice Závodní hraní.
Přichází období prázdnin, dovolených, ale také
tři měsíce letních turnajů jednotlivců. Náš klub
jich pořádá šest, přehled najdete v rubrice
Termíny. Zvláště bych chtěl upozornit na
áčkový turnaj dospělých Juta Cup, který se koná
ve dnech 1. - 5. 8. Kromě špičkového tenisu
zavítá do Dvora Králové opět velká osobnost
českého i světového tenisu Karel Nováček,
který je patronem turnaje. Podrobnosti včetně
časového programu turnaje Vám pošleme ve
zvláštním emailu těsně před turnajem.
V minulém čísle jsem avizoval, že připravujeme
logo tenisového klubu. Z několika návrhů jsme
vybrali 2 finálové verze. O vítězi rozhodne
hlasování členů klubu, které bude probíhat od
1. do 31. 7. 2014 na internetových stránkách
klubu. Výsledky hlasování budou oznámeny
v průběhu turnaje Juta Cup. Všichni hlasující
budou zařazeni do losování o ceny. Děkuji panu
Jiřímu Holanovi za zpracování grafických
návrhů a také za výrobu informačních cedulek.
Postupně se snažíme zvelebovat klubovou
místnost. Po úklidu došlo i na ubrusy a závěsy.
Velký dík patří paní Vančurové a panu Mádlovi
za poskytnutí látky a paní Bartošové za ušití.
Od začátku letní sezony upozorňujeme na
dodržování provozního řádu, platného již od
roku 2009. Pro připomenutí ho uvádíme
v rubrice Klubový život.
Chtěl bych ještě upozornit na kemp polských
tenistů v první a poslední týden v červenci.
Aktuální informace o obsazení kurtů budou
k dispozici u pana správce.
Přeji Vám krásné léto a hodně úspěchů na
turnajích jednotlivců.

Michal Vágner, předseda TC Dvůr Králové
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Druhá část přeborů Východočeského oblastního tenisového svazu se konala ve dnech 7. – 9.
června 2014, a to v kategoriích babytenis, starší žactvo a dospělí. Bohužel jsme neměli
zástupce v turnajích babytenisu chlapců a starších žákyň.

Babytenis
Přebory se konaly ve Vysokém Mýtě,
v sobotu hráli chlapci a v neděli dívky. Po
oba dny bylo krásně a podmínky byly
ideální.

V
soutěži
nás
reprezentovaly čtyři
dívky, a to Eliška
Jansová, která turnaj
vyhrála a dále Tereza
Hřebačková, Emma
Roháčová a Dominika
Růtová.
V chlapecké kategorii
jsme
zastoupení
neměli, což je velká škoda, protože talentů
je hodně.

Starší žáci
Starší žáci hráli
v Hradci Králové,
kde náš klub
reprezentovali
Břetislav
Lukáš,
Šimon a Matyáš
Říhovi a Štěpán
Jansa.

Nejlepšího výsledku v singlu dosáhl Štěpán
Jansa, který se jako jediný probojoval do 3
kola. V deblu byl Břéťa Lukáš, který hrál
s Vojtou Veigertem, ve finále, ve kterém
však nestačili na druhý nasazený pár Kolář
– Unzeitig.

Ženy

Muži

V Pardubicích na Pernštýně hrály ženy. Náš
klub reprezentovaly Tereza a Nikola
Baumovy. Nejlepšího výsledku dosáhla
Tereza, která hladce porazila v prvním kole
Báru Machovou. Ve druhém kole se
statečně poprala s první nasazenou
hráčkou, Petrou Hynkovou, ale nakonec na
ní nestačila a prohrála 6:4, 6:2.

Do Nového Bydžova se sjeli muži. Dvůr
Králové zastupovali Dan Truhlář a Jan
Blažek. V singlu měli oba volný los a přes
další kolo nepřešli, v deblu společně vyhráli
jeden zápas, potom však prohráli s Dopitou
a Benešem, kteří turnaj vyhráli.
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Východočeské přebory 7. - 9. června 2014
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Výsledky družstev v červnu 2014
1. 6.
15. 6.

TC Dvůr Králové „A“ – LTC Nový Bydžov
TC Dvůr Králové „A“ – LTC Nový Bydžov
Lokomotiva Trutnov – TC Dvůr Králové „B“
Lokomotiva Trutnov – TC Dvůr Králové „B“

Závodní hraní

Minitenis
7:1
7:1
7:1
6:2

Dále bylo odehráno semifinále, kde po vítězstvích 5:3 nad TK Sport a 6:2 nad Lokomotivou
Trutnov postupuje družstvo „A“ do finále oblastního přeboru.

Babytenis
14. 6.

TK Česká Skalice – TC Dvůr Králové „B“
LTC Hradec Králové – TC Dvůr Králové „C“

0:6
2:4

Družstva „A“, „B“ a „C“ postupují do semifinále oblastního přeboru. Ve čtvrtfinále bylo
vyřazeno jen družstvo „D“ po prohře 0:6 s Lokomotivou Trutnov.

Mladší žactvo
1. 6.
15. 6.
22. 6.
29. 6.

TC Dvůr Králové „A“ – TENIS-CENTRUM DTJ HK „A“
Clasic Tenis Club o.s. – TC Dvůr Králové „B“
TK Pernštýn 1897 Pardubice A – TC Dvůr Králové „A“
TC Dvůr Králové „B“ – TJ Lázně Bělohrad
TC Dvůr Králové „A“ – TO TJ Tesla Pardubice „A“
TENIS-CENTRUM DTJ HK „B“ – TC Dvůr Králové „B“
TC Dvůr Králové „A“ – TO SK Žamberk „A“
TENIS-CENTRUM HK C – TC Dvůr Králové „B“

6:3
7:2
2:7
2:7
9:0
5:4
6:3
6:3

Družstvo „A“ postoupilo na MČR družstev 17. 7. ve Zlíně, „B“ je ve své soutěži na 6. místě.

Starší žactvo
14. 6.

21. 6.
28. 6.

TC Dvůr Králové „A“ – TK Pernštýn 1897 Pardubice „A“
TK Náchod – TC Dvůr Králové „B“
TC Dvůr Králové „C“ – Spartak Vrchlabí
TK Choceň „A“ – TC Dvůr Králové „A“
TC Dvůr Králové „B“ – TK Semily
TC Dvůr Králové „A“ – TENIS-CENTRUM DTJ HK „A“
TC Rychnov nad Kněžnou - TC Dvůr Králové „B“

6:3
0:8
7:2
5:4
6:3
3:6
3:6

Družstvo „A“ skončilo na 3. místě, „B“ ve druhé nejvyšší oblastní soutěži na 4. místě.

WWW

www.tcdvurkralove.cz

tcdvurkralove

5

Klubový zpravodaj – červen 2014
TENNIS CLUB Dvůr Králové • 17. listopadu 485 • 544 01 Dvůr Králové nad Labem • email tcdk@tcdvurkralove.cz

Dorost
15. 6.
22. 6.
29. 6.

TK Pernštýn 1897 Pardubice „A“ – TC Dvůr Králové „A“
TC Dvůr Králové „B“ – TK Náchod
TC Dvůr Králové „A“ – LTC Pardubice „A“
TK Semily – TC Dvůr Králové „B“
TENIS-CENTRUM DTJ HK A – TC Dvůr Králové „A“
TC Dvůr Králové „B“ – LTC Nový Bydžov „A“
TENIS-CENTRUM DTJ HK B – TC Dvůr Králové „A“
TC Dvůr Králové „B“ – TENIS-CENTRUM DTJ HK „C“

6:3
6:3
1:8
2:7
4:5
5:4
1:8
2:7

Závodní hraní

1. 6.

Družstva „A“ i „B“ patrně skončila ve svých soutěžích na 2. místě (nejsou kompletní výsledky).

Dospělí
14. 6.
21. 6.
28. 6.

TC Dvůr Králové „A“ – VŠTJ UK Hradec Králové „A“
TC Dvůr Králové „B“ – Sokol Smiřice
TC Dvůr Králové „A“ – TK Ústí n. O.
TC Dvůr Králové „A“ – Tenis Nová Paka „A“

5:4
6:3
4:5
3:6

Družstvo „A“ se udrželo v divizi a družstvo „B“, složené až na výjimky z „mládežníků“, svou
soutěž vyhrálo a postoupilo do Královéhradecké soutěže.
V soutěžích družstev náš klub reprezentovalo celkem 79 hráčů všech věkových kategorii.
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V neděli se závodní hráči a hráčky sešli
v areálu našeho klubu, kde se konalo
slavnostní ukončení sezóny soutěží
družstev.

nepřízeň počasí konal v hale. Nasazení
všech týmů bylo neuvěřitelné. Pro první tři
týmy byly připraveny sladké medaile a pro
všechny ostatní cena útěchy.

Úvodní slovo pronesli Jiří Hlavatý ml. a
Radko Hrma, kteří zhodnotili letošní
výsledky a poděkovali všem za účast a
reprezentaci našeho klubu.
Dalším bodem programu bylo malé
občerstvení, které pro děti připravil klub, a
mohlo se pokračovat dál. Jelikož se počasí
v průběhu fotbálku umoudřilo, došlo i na
velmi oblíbenou obíhačku na centrálním
kurtu.

Poté následoval sportovní program formou
fotbalového turnaje trojic, který se pro

Děkujeme všem organizátorům za jejich
úsilí, ochotu a čas, který této akci věnovali.
Věříme, že si akci užili děti i jejich rodiče a
těšíme se na příští rok.

Povinné společné foto
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Klubový život

Zakončení soutěží družstev 29. 6. 2014
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Klubový život

Na centrálním dvorci se pózovalo i hrála
obíhačka, a to vše pod dohledem
vedoucích družstev a rodičů.
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Stávající provozní řád
je v platnosti již od
roku 2009, výbor
považuje za vhodné
ho
připomenout.
Zejména povinnost
zaplacení příspěvků a
poplatků ještě před
zahájením hraní a
udržování pořádku
v celém areálu, tedy
včetně klubovny a
hygienického zázemí.
Vstup na tenisové kurty
1. Vstupem do prostoru tenisového areálu je každý
návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto
Provozního řádu a dbát pokynů správce areálu nebo členů
výboru TC.
2. Používání tenisových kurtů a tenisové haly je
dovoleno pouze v provozní době po zaplacení členských
poplatků a příspěvků nebo hracího poplatku, který si
návštěvník zakoupí u správce kurtů.
3. Vstup na tenisový kurt je povolen pouze po domluvě
se správcem tenisového areálu.
4. Rezervace tenisového kurtu nebo haly je možno
provést u správce tenisového areálu na základě rozvrhu a
herního plánu. Rozvrh a herní plán bude umístěn na
přístupném místě v klubovně klubu.

tenisových kurtů. Předměty nalezené v prostorách areálu
je nálezce povinen odevzdat u správce, který zajistí
předání majitelům.
8. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu. Jsou
povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou
způsobeny, jak na zařízení areálu, tak na majetku
ostatních osob.
9. K odkládání kol se smí používat pouze stojany na kolo.
Kola a příslušenství si musí zajistit každý vlastník na vlastní
náklady vhodným způsobem.
10. Každý hráč je po ukončení hrací doby povinen uklidit
tenisový kurt podle instrukcí správce tenisových kurtů a
odnést vzniklý odpad.
11. Vstup do společenské místnosti v 1. patře je povolen
pouze se svolením správce areálu nebo členů výboru TC a
to v obuvi, která není znečištěna antukou.
12. Přání a stížnosti, týkající se provozu nebo
zaměstnanců areálu, mohou návštěvníci uplatnit u
správce areálu, nebo u členů výboru TC písemnou
formou.
13. Psy nebo jiná zvířata lze vést pouze na vodítku.

V areálu je zejména zakázáno
1. Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost
jednotlivců a pořádek v areálu.
2. Používat na hrací ploše koše s tenisovými míči vyjma
trenérů schválených výborem tenisového klubu.
3. Nevstupovat na dvorec v době průběhu hry.
4. Jakýmkoliv způsobem, např. tlučení raket o zem a o
oplocení ničit majetek TC.

5. Herní hodina na tenisových kurtech a v hale je
stanovena zpravidla na 60 minut.

5. Rušit klid ostatních návštěvníků hlasitým mluvením,
používáním sprostých slov, povykováním, křikem, v době
zápasu nevhodným povzbuzováním, pohazováním raket a
jiným nevhodným chováním.

Práva a povinnosti návštěvníků

6. Znečišťovat prostory areálu.

1. Převlékání a odkládání částí oděvů je povoleno pouze
v šatnách. Za odložené cennosti (mobilní telefony, peníze,
šperky, doklady apod.) TC neodpovídá.

7. Požívat návykové látky.

2. Každý návštěvník je povinen dodržovat a zachovávat
čistotu všech míst a zařízení tenisového areálu a při svém
jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
3. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí v areálu
TC v době jejich doprovodu.
4. Návštěvník bere na vědomí, že sportovní aktivity
provozuje výhradně na vlastní nebezpečí a v případě
vzniku úrazu bere za něj plnou odpovědnost.
5. Lékárnička první pomoci se nachází u správce areálu.
6. Vstupovat na kurty a do haly je dovoleno pouze ve
sportovní obuvi vhodné pro daný povrch.
7. Provozovatel neodpovídá za škody na odložených
věcech osob v šatnách, či dalších prostorách areálu
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8. Jezdit po areálu na kole a opírat ho o oplocení
sportoviště.

Vyloučení z návštěvy areálu
Z areálu bude bez nároku na vrácení poplatku vykázán
návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat
ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne
pokynů správce areálu, členů výboru TC nebo rozhodčích
probíhajících tenisových utkání. Neopustí-li návštěvník
v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný
pracovník požádat o zakročení Městskou policii a Policií
ČR.

Tento provozní řád schválil výbor TC a vstoupil
v platnost dne 2009-10-11.
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Provozní řád
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7. – 9. 6. náš klub uspořádal tenisový turnaj
mladších žáků a žákyň o Pohár MÚ Dvora
Králové nad Labem.

Svůj první pohár v této kategorii získala
N. Lubinová za 3. místo, spolu s B.
Výprachtickou zvítězily ve čtyřhře.

Za krásného letního počasí se sešlo celkem
34 hráčů a hráček. V kategorii žákyň
zvítězila naše hráčka B. Výprachtická, která
ve finálovém boji porazila V. Pávkovou
z 1. Vestecké sportovní.

V kategorii žáků se
dařilo A. Nápravníkovi,
nyní TK Neridé, který
podlehl až ve finále
sparťanovi
Mathew
Donaldovi 5:7 a 1:6.
Zvlášť první set přitom
vypadal pro Adama
velmi nadějně.
Do
finále
čtyřhry
postoupil náš hráč
Dominik
Knutson
společně s D. Kárníkem,
tam však, až ve třetím setu, prohráli
s dvojicí finalistů dvouhry, A. Nápravníkem
a M. Donaldem.

Turnaj babytenisu - Hořice
V neděli 29. 6. se dvorští babytenisté sešli
na kurtech tenisového klubu v Hořicích, aby
se utkali o „Hořickou trubičku“. Celkem se
turnaje zúčastnilo 16 chlapců a 5 děvčat, ze
Dvora dorazili Eliška Jansová, Erik Motal,
Honza Všetečka, Kuba Filip a posila
dvorského týmu z Lázní Bělohrad, Ludvík
Lejdar.
Díky malému počtu děvčata
bojovala v samostatné
skupině systémem každý
s každým. Vyhrála Eliška
Jansová, která bojovností
dokázala několikrát zvrátit
nepříznivý vývoj zápasu.
Chlapci byli rozlosovaní do pavouka, kde se
dvoráci naštěstí nestřetli hned v prvním
kole. V úvodním zápase druhého kola se už
vzájemnému zápasu nevyhnuli. Výsledek
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boje
mezi
Honzou
Všetečkou a Erikem
Motalem poslal Honzu
do soutěže o pohár
útěchy,
kde
se
probojoval až do finále.
V hlavní soutěži se ve
finále sešli Kuba Filip a
Ludvík Lejdar. Zvítězil
Kuba Filip, se ztrátou
pouhých dvou gemů
v celé soutěži.
Vítězové se zároveň stali držiteli
„neviditelné“ hořické trubičky (děti žádnou
nedostaly ).
Všem dvorským babytenistům moc
gratulujeme za výborný výkon a děkujeme
za hezký divácký zážitek.
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Aktuality

Turnaj mladších žáků

Klubový zpravodaj – červen 2014
TENNIS CLUB Dvůr Králové • 17. listopadu 485 • 544 01 Dvůr Králové nad Labem • email tcdk@tcdvurkralove.cz

Návrhy loga TC
Bližší informace o hlasování o návrzích na http://www.tcdvurkralove.cz/

Aktuality

varianta č. 1

varianta č. 2
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Klubový zpravodaj – červen 2014
TENNIS CLUB Dvůr Králové • 17. listopadu 485 • 544 01 Dvůr Králové nad Labem • email tcdk@tcdvurkralove.cz

Celostátní turnaje pořádané TC Dvůr Králové
kategorie

1. - 5. 8.

A

muži - Juta Cup

1. - 5. 8.

A

ženy - Juta Cup

9. - 11. 8.

C

starší žákyně

9. - 11. 8.

C

starší žáci

16. - 19. 8.

B

dorostenci

23. 8.

věková kategorie

Termíny

termín

minitenis/babytenis

30. 8. - 1. 9.

C

31. 8.

dorostenky
minitenis/babytenis

Poznámky ke kategoriím turnajů:
turnaje kategorie A dospělých – sedm turnajů, z toho dva jsou kvalifikací pro MČR, o
pořadatelích rozhoduje ČTS, mohou se zúčastnit všichni registrovaní hráči bez omezení
turnaje kategorie B – obvykle 14 turnajů v jednotlivé věkové kategorii v termínech
stanovených ČTS, každý oblastní tenisový svaz určuje pořadatele dvou z nich, zúčastnit se
mohou hráči do BH 35
turnaje kategorie C – zúčastnit se mohou hráči do BH 25
turnaje kategorie D – zúčastnit se mohou hráči do BH 6
jednotlivé kategorie se liší limity pro výši vkladu a výši odměn, pravidly pro používání nových
míčů, způsobem zajištění úklidu dvorců, zajištěním dalšího servisu a služeb apod.
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