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Vážení členové, milí tenisoví přátelé,
dostává se k Vám premiérové vydání nového
informačního zpravodaje našeho tenisového
klubu. Tento zpravodaj má oslovit nejenom
svěžím designem, aktuálními informacemi, ale
hlavně představuje novou kapitolu ve vnitřní
komunikaci klubu.
Komunikace se členy klubu je jednou z našich
hlavních priorit. Tímto zpravodajem Vás chceme
do budoucna informovat o vývoji, aktivitách
klubu nebo třeba výsledcích členů tenisového
klubu.
Tenisový klub tvoří jeho členové, zpravodaj
tvoří jeho obsah resp. jeho články. Proto bych
Vás chtěl požádat o pomoc s jeho tvorbou.
Jakékoliv náměty nebo články jsou vítány. Vaše
příspěvky můžete posílat na emailovou adresu
vybor@tcdvurkralove.cz.
Snažili jsme se narychlo doplnit databázi členů
klubu, ale nepodařilo se nám sehnat všechny
kontakty. Pokud jste zpravodaj nedostali,
prosíme pošlete Vaše kontaktní údaje na výše
uvedenou emailovou adresu.

V tomto prvním vydání se věnujeme členské
schůzi, volbě nového výboru a jeho první
ustanovující schůzi.

Pro informaci uvádíme přehled členských a
hracích poplatků včetně ceníku pronájmů
dvorců venku i v hale platný pro letní sezonu
2014.
V sobotu 26.4. se v areálu konal turnaj
v minitenisu a babytenisu včetně turnaje mixů
v dobových kostýmech. Reportáž včetně fotek
najdete v rubrice klubový život.
Dále se dozvíte v příspěvku Ing. Hlavatého
vysvětlující informace ke koupi pozemků
tenisového areálu včetně vyjádření k článkům
vydaných v některých médiích.
Nemůžeme opomenout výsledky dvorských
hráčů na meziokresních přeborech mladších a
starších žáků, dorostu a dospělých nebo
termíny domácích zápasů družstev všech
věkových kategorií v květnu.
Pevně věřím, že si zpravodaj získá své příznivce
a výrazně přispěje ke zlepšení informovanosti
členů našeho klubu.

29. dubna 2014

Michal Vágner
Předseda TC Dvůr Králové nad Labem
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V pátek 18.4.2014 se uskutečnila členská schůze
TC. Za přítomnosti 24 členů TC byl zvolen
jednohlasně nový výbor ve složení Petra
Baumová, František Haas, Jiří Hlavatý ml.,
Radko Hrma, Michal Vágner, Jan Všetečka a Eva
Žižková.
Nový výbor se poprvé sešel ve středu 23.4., aby
stanovil oblasti zodpovědnosti jednotlivých
členů výboru a definoval jeho priority.
Předsedou TC se stal Michal Vágner,
místopředsedou Jiří Hlavatý ml.
Účetnictví bude mít na starosti Eva Žižková,
areál, údržbu a energie Jan Všetečka, sportovní
část budou zastřešovat Radko Hrma a Petra
Baumová, klubový život budou řídit Radko
Hrma, Petra Baumová, Jiří Hlavatý ml. a Jan
Všetečka a komunikaci uvnitř klubu i vůči
veřejnosti budou zajišťovat Jiří Hlavatý ml.,
František Haas a Michal Vágner.
V rámci těchto oblastí budou fungovat pracovní
skupiny, do kterých byli přizváni další členové
TC. Doufáme, že všichni oslovení naši nabídku
přijmou a budou se podílet na dalším rozvoji
našeho tenisového klubu. Velmi se těšíme na
spolupráci v těchto skupinách.
Dále byla utvořena rada starších ve složení Jiří
Hlavatý, Arnošt Šilhan a Jiří Škop, která bude
fungovat jako poradní orgán a bude nápomocna
při řešení problémů.

O průběhu schůze byl sepsán zápis, který je
vyvěšen na nástěnce v klubu a bude později
k vidění na nových internetových stránkách
klubu, na kterých se intenzivně pracuje.
Nový výbor si stanoval následující priority:
• zjištění stávajícího stavu ve všech oblastech
• zintenzivnění komunikace mezi klubem a
členy a mezi klubem a veřejností
• navýšení členské základny
• rozšíření klubového života
• pokračování v dobré práci s mládeží a
podpora závodního hraní
• shánění finančních prostředků ve formě
dotací a sponzoringu
• propagace klubu na veřejnosti
• zlepšování servisu a služeb (zázemí, údržba
a podmínky pro hraní)
• aktualizace stanov klubu
Máme mnoho nápadů, velký elán a uděláme
vše pro to, abychom posunuli klub dopředu ve
všech oblastech, aby každý na tenis chodil rád,
a aby na tenisových kurtech bylo stále živo.
K tomu, aby se nám to podařilo, potřebujeme
však Vás, členy TC, Vaše aktivní zapojení a
spolupráci .
Naši práci ve výboru chápeme jako poslání a
především jako velkou zodpovědnost vůči
členům klubu i veřejnosti.
výbor TC
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Jak je tenisové veřejnosti, ale hlavně členům
tenisového oddílu známo JUTA a.s. koupila
v loňském roce pozemky tenisového areálu.
V této souvislosti se šířily městem protichůdné
informace o důvodech a hlavně o ceně
pozemků. Důvodem odkoupení části tenisového
areálu byla snaha o jeho zachování.
Tělovýchovná jednota Dvůr Králové se,
vzhledem ke své neutěšené finanční situaci a
rychlé hrozbě bankrotu během 3 dnů, pokud
nezaplatí dluhy, rozhodla areál prodat a hledala
kupce. Juta areál koupit nechtěla, ale nakonec
se rozhodla pomoci a tím udržet TJDK v činnosti,
neohrozit oddíly a dát šanci pokračování tenisu
ve Dvoře, který letos slaví 105 let. U případné
dražby totiž hrozilo, že vydražitel by kupoval
pozemky pro jiný záměr, než pokračovat
v tenisu, který nevydělává peníze.
JUTA se nehnala do koupě také proto, že podle
platného jeden rok starého územního plánu
našeho města, je umístěn obchvat města
směrem na Hradec Králové a Trutnov za
tenisovými kurty 4, 5, 6 a 7 ze směru od
Kauflandu. Tento obchvat pak pokračuje
Hrubými lukami, pod Žižkovem a vyúsťuje
v Lužánkách. Samozřejmě, že v případě
realizace dojde k významným změnám
v provozu areálu. Další důvod, proč se JUTA
zdráhala koupit areál, je výstavba nové čističky
odpadních vod v jeho těsném sousedství a o
zastavěné ploše 1,5 ha na zvýšeném terénu o 1
m a hlavně budování příjezdové cesty mezi
Hartským potokem a tenisovými kurty.

V posledních týdnech ohledně cesty proběhly
médii zkreslené informace. Ani JUTA, ani TJ
nevlastní přístupovou cestu k čističce, ta je a
byla vždy prakticky celá ve vlastnictví města.
Všechny články v novinách s obviňováním TJ a
Juty byly tedy zbytečné a bezohledné. Teprve
dopravní situace při výstavbě čističky a její
provoz ukáží, s jakými změnami proti
současnému stavu se bude muset oddíl
vypořádat a dále také zda bude mít smysl areál
v podobě o 1 m „utopené laguny“ proti
ostatnímu terénu dále vylepšovat. Uvidíme,
zda dojde opravdu k realizaci protihlukové
stěny za kurty, tak aby nedošlo ke zvýšení
hlučnosti, prašnosti a znečisťování výfukovými
plyny od nákladních aut.
S ohledem na zastaralost a energetickou
náročnost provozu stávající klubovny, haly a
bytu správce jsme předpokládali demolice
těchto
objektů
a
výstavbu
nových.
Samozřejmě, že by šlo o vysoké investice,
které s ohledem na výše popsané skutečnosti
vypadají dnes velmi riskantně.
Jiří Hlavatý
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poplatky

děti do
6 let

děti do
9 let

mladší
žáci

starší
žáci

dorost

dospělí

senioři 1944 a
níže

členské

300,-

300,-

300,-

300,-

300,-

300,-

300,-

hrací

400,-

650,-

900,-

1150,-

1350,-

1950,-

1150,-

celkem

700,-

950,-

1200,-

1450,-

1650,-

2250,-

1450,-

Aktuálně

Poplatky – letní sezona 2014

Pronájem venkovních dvorců (antukové i s umělým trávníkem)
člen se zaplacenými hracími poplatky
člen bez zaplacených hracích poplatků

nečlen

Zdarma
8:00 – 14:00

100,- Kč

14:00 – 20:00

120,- Kč

8:00 – 14:00

140,- Kč

14:00 – 20:00

160,- Kč

Hala (letní sezona, bez svícení)
člen se zaplacenými hracími poplatky

100,- Kč

člen bez zaplacených hracích poplatků

150,- Kč

ostatní

200,- Kč

Ostatní poplatky
kombinace (člen + nečlen)

Každý poměrnou část

sparing závodního hráče

Zdarma

Ceny se rozumí za 1 hodinu (60 min)/kurt.
Do hrací doby se nepočítá čas na přípravu tenisového dvorce.
Při překročení časového limitu se počítá 50% z další započaté hodiny.
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Ve dnech 19. – 21. 4 se v Trutnově a Hradci
Králové konaly přebory ml. žákyň a dorostenek.
Bára Výprachtická se v kategorii žákyň
probojovala do finále a společně s Natálií
Lubinovou zvítězily ve čtyřhře.

V kategorii dorostenek zvítězily ve čtyřhře
sestry Baumovy. Ve dvouhře skončila Tereza
Baumová v semifinále, kde ve třísetovém
zápase podlehla Kristýně Fiedlerové z TK
Náchod.

Meziokresní přebory staršího žactva a dospělých
Poslední dubnový víkend se konaly přebory
dospělých a staršího žactva. V obou kategoriích
jsme měli početné zastoupení. Náš klub
reprezentovalo dohromady 13 hráčů a hráček.
V kategorii žen dosáhla výborného výsledku
Tereza Baumová, která se umístila na prvním
místě ve dvouhře a společně se svou sestrou
Nikolou zvítězily i ve čtyřhře. V kategorii mužů
se umístil nejlépe Michal Vágner, který hladce
postoupil do finále dvouhry, kde po tříhodinové
bitvě nakonec podlehl Marku Rousovi z Hradce
Králové 7:5 2:6 a 3:6. Patrik Malý skončil
v semifinále, kde ve třetím setu vzdal pro
zranění. Vágner s Malým pak ve čtyřhře nenašli
přemožitele, když ve finále porazili první
nasazený pár Hanuš, Rous 10:3 v supertiebreaku, který se hrál místo třetího setu.

Na turnaji starších žáků v Jičíně se Štěpán
Jansa a Břetislav Lukáš probojovali mezi 8
nejlepších. Ve čtyřhře Matyáš Říha a Štěpán
Jansa skončili na třetím místě, když
v semifinále prohráli s prvním párem 4:6 a 1:6.
Všem úspěšným gratulujeme a přejeme všem
hodně štěstí v dalším průběhu sezony!
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V sobotu 26. 4. se na tenisových kurtech TC
Dvůr Králové nad Labem uskutečnily tři turnaje,
které otevřely letní sezonu 2014.

Dopoledne soutěžily děti v kategoriích mini a
babytenis. Sešlo se 19 dětí z našeho klubu a
jeden host z Trutnova. Všechny děti bojovaly do
posledního míče a opravdu se bylo na co dívat.
Dětem přišli fandit nejen rodiče, ale babičky,
dědové, zkrátka všichni co mají ze sportování
radost. Turnaje probíhaly v klidu a pohodě,
atmosféra byla perfektní. Radost nám kazilo jen
počasí, protože kolem poledne se na nás nebe
začalo mračit. Turnaj minitenisu se nám
podařilo dohrát celý a vítězný ceremoniál jsme
si vychutnali za slunce. Zvítězila Sára Divilová.
Na druhém a třetím místě se umístili Bára
Bartošová a Jonáš Hlavsa. Děti dostaly krásné
medaile a všichni účastníci turnaje dostali
perníčky a cenu útěchy.

Naši babytenisté bohužel turnaj nedohráli. Po
ukončení základních skupin se strhla průtrž
mračen a všem začínalo být jasné, že
pokračování je v nedohlednu. Chvíli jsme
čekali v bláhové naději, jestli se počasí
neumoudří, ale po 15 minutách bylo jasno.
Kurty plavaly a děti měly po zápasech. Byly
trochu zklamané, že nedohrají boj o medaile,
ale zklamání se rozplynulo rozdáním cen
útěchy a sladké odměny v podobě perníků.
Tyto perníky nám na turnaj věnovala firma
DUBEA – Tradiční český perník a moc jim za
tuto milou pozornost děkujeme. Všem dětem
děkujeme za účast. Turnaj nám posloužil jako
malé soustředění před soutěžemi družstev,
které startují první květnový víkend.
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A jako třetí v pořadí se odpoledne sehrál turnaj
smíšených párů v historických kostýmech. Sešlo
se 11 dvojic a bylo se na co dívat. Všichni
k výběru historických kostýmů přistoupili
zodpovědně a vše bylo opravdu stylové.
Chvílemi to v našem tenisovém klubu vypadalo
jako na legendárním Wimbledonu, jen jahody
neplavaly ve smetaně, ale v šampaňském. To
bylo také vstupenkou a startovným na tento
turnaj.

Zvítězil Jan Všetečka s Petrou Baumovou, kteří
v zajímavém finálovém zápase zvítězili nad
Jiřím Hlavatým mladším, který hrál s Pavlou
Říhovou. Nutno podotknout, že převážná
většina hráčů měla ve své výbavě i historickou
dřevěnou raketu a to nejen na focení, ale
odehráli s ní stylově celý turnaj. Atmosféra
byla úžasná. Na další straně je k vidění několik
vybraných fotek. Mnoho dalších je k dispozici u
členů výboru.

Počasí se umoudřilo a tak jsme mohli korzovat
po našem krásném areálu a vychutnávat si
pěkný tenis. Podmínky konání turnaje nám
zkomplikovala polední průtrž mračen, ale
nálada byla výborná a my jsme si ji ničím
nenechali zkazit. Hrálo se v hale a venku na
travnatém kurtu, takže nebyly zbytečné
prostoje. Všichni jsme se velmi dobře bavili.

Děkujeme organizátorům a doufáme, že
podobných akcí bude v našem klubu přibývat a
těšíme se na naše další setkání. Pokud byste i
Vy měli nějaký tip, nebo máte chuť uspořádat
nějakou akci, neváhejte se ozvat, nebo poslat
podnět. Rádi Vám budeme nápomocni.
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Domácí zápasy – květen 2014
Termíny

Minitenis
4. 5. TC Dvůr Králové „B“ – TENIS-CENTRUM DTJ HK „A“
4. 5. TC Dvůr Králové „B“ – TENIS-CENTRUM DTJ HK „A“
11. 5. TC Dvůr Králové „A“ - TJ Červený Kostelec
11. 5. TC Dvůr Králové „A“ - TJ Červený Kostelec
25. 5. TC Dvůr Králové „B“ – TK Sport, o.s. „B“
25. 5. TC Dvůr Králové „B“ – TK Sport, o.s. „B“
Babytenis
3. 5. TC Dvůr Králové „B“ - TK Sport, o. s. „A“
3. 5. TC Dvůr Králové „C“ – TC DTJ HK „A“
10. 5. TC Dvůr Králové „A“ - TJ Červený Kostelec
10. 5. TC Dvůr Králové „D“ – SK Týniště nad Orlicí
24. 5. TC Dvůr Králové „C“ – TK Gruba HK
24. 5. TC Dvůr Králové „B“ – TK Náchod
31. 5. TC Dvůr Králové „A“ – TJ Lázně Bělohrad
31. 5. TC Dvůr Králové „D“ – TK Kvasiny
Mladší žactvo
4. 5. TC Dvůr Králové „B“ – TK Gruba Hradec Králové
11. 5. TC Dvůr Králové „A“ – TO TJ Tesla Pardubice „B“
25. 5. TC Dvůr Králové „B“ – TK Náchod
Starší žactvo
3. 5. TC Dvůr Králové „B“ – TJ Lázně Bělohrad
3. 5. TC Dvůr Králové „C“ – TK Gruba Hradec Králové
10. 5. TC Dvůr Králové „A“ – TK Česká Třebová „A“
24. 5. TC Dvůr Králové „C“ – LTC Nový Bydžov „A“
31. 5. TC Dvůr Králové „A“ – TC DTJ HK „B“
31. 5. TC Dvůr Králové „B“ – TK Kvasiny
Dorost
4. 5. TC Dvůr Králové „A“ – TK VČE Hradec Králové „A“
11. 5. TC Dvůr Králové „B“ – TC Rychnov nad Kněžnou „B“
25. 5. TC Dvůr Králové „A“ – TO TJ Tesla Pardubice „A“
Dospělí
10. 5. TC Dvůr Králové „A“ – TK Pernštýn 1897 Pardubice „B“
10. 5. TC Dvůr Králové „B“ – SK Rychnovek „B“
24. 5. TC Dvůr Králové „A“ - TO SK Žamberk „A“
24. 5. TC Dvůr Králové „B“ – SK Rychnovek „A“
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