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Úvodní slovo

Vážení členové, milí tenisoví přátelé, 

Již tradičně v době zahájení letní sezony 
vychází klubový zpravodaj, letos jsme se 
rozhodli pouze pro elektronickou verzi. 

Máme za sebou opět úspěšnou zimu, co se 
obsazenosti hal týče. Podařilo se nám 
udržet denní obsazenost téměř na 10 
hodinách, k tomu jsme hráli 20 hodin týdně 
v hale na Slovanech. To jednoznačně 
potvrzuje, že se bez tříkurtové haly 
neobejdeme, pokud chceme udržet 
dvorský tenis na špici východočeského 
tenisu a mít takovou členskou základnu.  

Na začátku března proběhla členská schůze 
s důstojnou účastí. Děkujeme všem, kteří 
přišli a umožnili konání členské schůze, 
která má za cíl hlavně informovat členskou 
základnu o dění v klubu, členové spolku 
mají právo a povinnost rozhodovat o 
důležitých záležitostech týkající se spolku a 
jeho činnosti. Shrnutí průběhu členské 
schůze popisuje úvodní článek zpravodaje. 

V těchto dnech bude rozhodnuto, zda se 
klub pustí do velké investice – výměny 
umělého povrchu a nákupu přetlakové 
haly. Doteď jsme měli halu v pronájmu. 
Podle původního plánu jsme měli halu 
používat pouze dva až tři roky, než vyroste 
nový areál, ale okolnosti nám bohužel 

nepřejí, proto nemůžeme dále čekat 
s ohledem na aktuální stav haly i povrchu. 

Mám velkou radost z instalace 
zavlažovacího systému na kurtech číslo 1-5, 
financovaného JUTA a.s. Bude sloužit 
hlavně pro noční zálivku a při turnajích, 
zároveň výrazně ušetří práci pana správce.  

Další novinkou je uzavření úzké spolupráce 
s firmou HEAD. V minulých letech jsme 
využívali jednotlivé nabídky např. na 
klubové oblečení. Nyní jsme se dohodli na 
globální spolupráci, což pro klub a jeho 
členy znamená řadu výhod. 

Ve zpravodaji dále najdete spoustu 
užitečných informací jako kalendář akcí pro 
tento rok, rozlosování a termíny soutěží 
družstev, propagační předměty, ale i 
pozvánku na příměstský kemp nebo letní 
tenisový tábor. 

Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří se 
podíleli na přípravě zpravodaje. Přeji Vám 
úspěšný vstup do letní tenisové sezóny. 

 

 

 

Michal Vágner, předseda TCDK
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Členská schůze 7. 3. 2019

Členská schůze zapsaného spolku TC Dvůr 
Králové, se konala dne 7. 3. 2019 v 18:00 
hodin v klubovně spolku. Jednání členské 
schůze zahájil předseda spolku M. Vágner, 
který konstatoval, že členská schůze byla 
svolána v souladu se stanovami spolku, 
řádně a včas. Proti tomuto prohlášení nebyl 
vznesen ze strany členů spolku žádný 
protest. 

F. Haas seznámil přítomné s návrhem 
programu, jak byl uveden na pozvánce, tj. 
s body: 
1. zahájení členské schůze 
2. program členské schůze 
3. zpráva o činnosti výboru 
4. zpráva o hospodaření 
5. zpráva kontrolní komise 
6. schválení výroční zprávy za rok 2018 
7. zpráva o sportovní činnosti 
8. návrh rozpočtu na rok 2019 
9. diskuze 
10. ukončení členské schůze 

Zprávu o činnosti výboru spolku přednesl 
M. Vágner, všechny podstatné informace 
zároveň prezentoval graficky. Zabýval se 
zejména schůzemi výboru, stavem členské 
základny, dotacemi a podporou mládeže a 
závodního hraní. Zmínil se i o zajištění 
automatického zavlažování pro dvorce 1-5 
a seznámil přítomné s novým povodňovým 
plánem a jeho důsledky pro případnou 
rekonstrukci areálu, resp. výstavbu nové 
haly. 

M. Vágner seznámil schůzi zevrubně 
s hospodařením spolku, s příjmy, výdaji a 
s hospodářským výsledkem. Veškeré 
číselné informace zároveň byly uvedeny 
v promítané prezentaci. Informoval také o 
problematice získávání dotací a grantů 

v roce 2019. Po ukončení jeho vystoupení 
členská schůze zprávu schválila.  

Jménem kontrolní komise vystoupil A. 
Šilhan. Konstatoval, že komise se průběžně 
zajímá o činnost spolku, a že činnost výboru 
hodnotí kladně. 

Předseda spolku seznámil členskou schůzi 
s výroční zprávou za rok 2018, kompletní 
znění bylo zároveň zobrazeno formou 
prezentace, a navrhl, aby členská schůze 
zprávu schválila. 

Místopředseda výboru spolku R. Hrma 
seznámil přítomné se situací v soutěžích 
družstev, do nichž bylo v roce 2018 
zapojeno 13 družstev. Upozornil na 
nejvýznamnější úspěchy družstev i 
jednotlivců a informoval o přípravě 
družstev na nadcházející sezónu. 
Informoval i o turnajích, které spolek v roce 
2018 pořádal. Upozornil na problémy 
související s odchody závodních hráčů již 
v nejnižších věkových kategoriích. 

M. Vágner seznámil přítomné s rámcovým 
návrhem rozpočtu s tím, že přesnější 
specifikace bude možná až po rozhodnutí o 
podaných žádostech o dotace. 

V rámci diskuse se přítomní vyjadřovali 
k nevyhovujícímu stavu sociálních zařízení 
v objektu, k provozování kantýny, 
k vybudování hřiště pro malé děti, 
k zajištění umělého povrchu u tréninkové 
zdi a k úložným prostorům pro trenéry. 

F. Haas konstatoval, že schůze proběhla 
podle programu a že členská schůze: 
- vzala na vědomí zprávu o činnosti výboru, 
zprávu o sportovní činnosti, 
- schválila zprávu o hospodaření a výroční 
zprávu. 

Poté předsedající členskou schůzi ukončil.
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Příprava kurtů a areálu na letní sezónu

S příchodem jara byla započata údržba 
kurtů a areálu. Čekají nás každoroční práce 
spojené se zahájením letní sezóny. 

Po zkušenostech z předchozích dvou let se 
nám již potřetí o antukové dvorce postarala 
externí firma. Práce byly započaty ihned, 
jak jen to počasí dovolilo, a dle plánu jsme 
zahájili provoz v polovině dubna.  

V podzimních měsících jsme nechali 
nainstalovat na pěti kurtech zavlažovací 

systém, který financoval majitel areálu 
JUTA a.s. Těšíme se na jeho uvedení do 
provozu. Doufáme, že to přispěje k dalšímu 
zkvalitnění údržby kurtů a také k úspoře 
vody. 

Dále nás čekají každoroční práce na údržbě 
plotů, laviček, zeleně a veškerého zařízení, 
které potřebujeme k našemu sportování.
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Členské a hrací poplatky letní sezóna 2019 

Základní poplatky 

členský hrací celkem 

minitenis (2012 a mladší) 
300 300 600 

babytenis (2010 - 2011) 
300 950 1250 

mladší žáci (2007 - 2009) 
500 1000 1500 

starší žáci (2005 - 2006) 
500 1250 1750 

dorost (2001 - 2004) 
500 1650 2150 

dospělí 
500 2250 2750 

senioři - narozeni 1953 a níže 
500 1450 1950 

Pronájem venkovních dvorců (antukové) 

člen zapl. hrací poplatky  zdarma 

ostatní 8:00 – 14:00 180 

 14:00 – 20:00 200 

Permanentky (od 1. 6. 2019) 

člen 5 h/700  10 h/1000 

nečlen 5 h/900  10 h/1600 

 

 

Hala (letní sezóna) bez/včetně svícení 

člen zapl. hrací poplatky  100/150 

ostatní     200/250 

Ostatní poplatky 

sparing (z jiného klubu) závodního hráče 
   zdarma 

nečlen i člen bez zapl. hracích poplatků 
             plná sazba za hodinu 

kombinace člen se zapl. hracími poplatky + 
nečlen              75% sazby za hodinu 

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. 

Slevy 

Studenti nad 18 let sleva 20% z hracích 
poplatků (při předložení potvrzení o studiu 
na 2019). 

Rodinný balíček 3 – při zaplacení 3 členů 
rodiny (členské, hrací, brigády) 50% sleva 
na nejnižší hrací poplatek. 

Rodinný balíček 4 – při zaplacení 4 členů 
rodiny (členské, hrací, brigády) nejnižší 
hrací poplatek zdarma. 

Slevy nelze kombinovat nebo sčítat.
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Členské a hrací poplatky - sportovní areál Tramvaj

Tenisový kurt 

Permanentka 1300 

(členský 500, hrací 800) 

Jednotlivá hodina 120 

Plážový volejbalový kurt 

Permanentka 1200 

Jednotlivá hodina 140 

Antukový volejbalový kurt 

Permanentka 1500 

Jednotlivá hodina 150 

Asfaltový nohejbalový kurt 

Permanentka  800 

Jednotlivá hodina 50 

 

V ceně permanentky jsou zahrnuty pevné 
dvě hodiny týdně (tenis) resp. pevná jedna 
hodina týdně (volejbal, nohejbal). 

Ceny se rozumí za 1 hodinu (60 min)/kurt. 

Při překročení časového limitu se počítá 
50% z další započaté hodiny.

 

Spolupráce s firmou HEAD 

 

 

Náš klub uzavřel v březnu tříletou smlouvu 
o úzké spolupráci s firmou HEAD, z čehož 
plynou pro členy výrazné výhody. 
V průběhu jara budeme postupně nabídku 
zveřejňovat.  

Registrovaní hráči mohli využít nabídku 
závodních setů. Již nyní máte možnost 
testovat rakety ze širokého sortimentu.  

Do konce dubna budou k dostání míče, 
omotávky a další doplňky. 

  

A
kt

u
al

it
y 

http://www.tcdvurkralove.cz/


WWW 

TC Dvůr Králové, z.s. • 17. listopadu 485 • 544 01 Dvůr Králové nad Labem • email vybor@tcdvurkralove.cz 

 www.tcdvurkralove.cz    tcdvurkralove 

Klubový zpravodaj – duben 2019 

 

7 

Rozlosování soutěží 

 

 

Kolo Datum Dorost A Dorost B 

 neděle JUNIOR TOUR Krajský přebor 

1. 28.4. TO SK Žamberk A TK Dynamo HK 

2. 05.5. Pernštýn Pardubice A Lokomotiva Trutnov A 

3. 12.5. LTC Pardubice A TC DTJ HK D 

4. 26.5. TC DTJ HK A TJ Lázně Bělohrad 

5. 9.6. TC DTJ HK B TK Semily 

6. 16.6. TO TJ Tesla Pardubice A TC DTJ HK C 

7. 23.6. TO TJ Svitavy Nespin, z.s. 

 

Kolo Datum Starší žáci A Starší žáci B 

 sobota KH krajský přebor KH krajská soutěž 1. A 

1. 27.4. TK Dynamo HK TJ Sparta Úpice 

2. 04.5. TJ Červený Kostelec TK Lomnice n Popelkou 

3. 11.5. TK Kvasiny TC DTJ HK E 

4. 25.5. TC DTJ HK D Tenis Nová Paka 

5. 08.6. Lokomotiva Trutnov B Tenisový klub EDEN A 

6. 15.6. TC DTJ HK C LTC Nový Bydžov 

7. 22.6. VOLNO VOLNO 

utkání hraná doma utkání hraná venku 

Kolo Datum Dospělí A Dospělí B Dospělí C 

 sobota VÝCHODOČESKÁ DIVIZE KH krajský přebor KH krajská soutěž 1. A 

1. 27.4. TC Přelouč A TK Turnov TC Hořice 

2. 04.5. USK Pardubice Tenisový klub SPORT TJ Chlumec n. Cidlinou A 

3. 11.5. TO TJ Svitavy A Tenis Nová Paka A TC DTJ HK E 

4. 25.5. TC Chrudim A Lokomotiva Trutnov A TK Semily A 

5. 08.6. TC DTJ HK D TJ Lázně Bělohrad A TC Jičín 

6. 15.6. TK Česká Třebová A Tenisový klub EDEN TJ Lázně Bělohrad B 

7. 22.6. TC Nové Město n. M. A TK Kvasiny A LTC Nový Bydžov A 
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Kolo Datum Babytenis A Babytenis B 

 sobota KH krajský přebor KH krajská soutěž C 

1. 27.4. TK Kvasiny A TJ Červený Kostelec 

2. 04.5. TJ Perštýn Pardubice A LTC Nový Bydžov A 

3. 11.5. TK Lomnice n. Popelkou TC Nové Město n. Metují 

4. 25.5. Tenisový klub EDEN A TK Česká Skalice 

5. 08.6. TO TJ Tesla Pardubice A TC DTJ HK D 

6. 15.6. Lokomotiva Trutnov VOLNO 

7. 22.6. TC DTJ HK A VOLNO 

 

Kolo Datum Minitenis A Minitenis B 

 sobota Mem. Z. Kocmana - HK B KH krajská soutěž C 

1. 28.4. TC DTJ HK B TC Dvůr Králové B 

2. 05.5. TK Smiřice TK SPORT 

 

  

utkání hraná doma utkání hraná venku 

Kolo Datum Mladší žáci A Mladší žáci B Mladší žáci C 

 neděle JUNIOR TOUR KH krajský přebor KH krajská soutěž A 

1. 28.4. TJ Tesla Pardubice A Nespin, z.s. LTC Nový Bydžov 

2. 05.5. TC Chrudim A TK Kvasiny Lokomotiva Trutnov B 

3. 12.5. TJ Jiskra H. Brod A Tenisový klub EDEN A TJ Sparta Úpice 

4. 26.5. TC DTJ HK A Tenis Nová Paka TK Lomnice n Popelkou 

5. 9.6. TK Č. Třebová – Svitavy TK Dynamo H. Králové TC Hořice 

6. 16.6. Lokomotiva Trutnov A TJ Červený Kostelec A TC DTJ HK D 

7. 23.6. TC DTJ HK B TC DTJ HK C TJ Lázně Bělohrad 
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Klubové tréninky 2019

I v letošním roce se uskuteční na 
antukových dvorcích klubové tréninky dětí 
a mládeže, tentokrát již pátým rokem po 
sobě.  

Tyto tréninky družstev „A“ minitenisu, 
babytenisu, mladšího žactva, staršího 
žactva, dorostu a dospělých doplněných o 
vybrané hráče B družstev se konají 
pravidelně každý týden a jsou výrazně 
finančně podpořeny klubem. 

Stejně jako v minulých sezonách tréninky 
povedou trenéři R. Hrma, V. Vágnerová a R. 
Nápravník.  

V úterý bude trénink dospělých (18:00 – 
19:30), ve středu trénink dorostu a 
babytenisu (16:00 – 17:30) a ve čtvrtek 
budou tréninky mladších žáků (15:00 – 
16:30), starších žáků (16:30 – 18:00) a 

minitenisu (15:30 – 17:00), podmínkou 
uskutečnění jednotlivých tréninků je účast 
minimálně čtyř hráčů. 

Klubové tréninky budou zaměřeny na 
taktiku hry v zápasovém rytmu singlů a 
deblů a budou začínat v týdnu od 
22. 4. 2019 až do konce mistrovských 
utkání družstev na konci června. 

Věříme, že i tyto tréninky pomůžou stejně 
jako v loňském roce ke skvělým výsledkům, 
které náš oddíl dokázal vybojovat.  

Účast na trénincích je jednou z povinností, 
které musí hráč splnit, aby mohl čerpat 
výhody z konceptu podpory závodního 
hraní pro rok 2019. 

Na klubové tréninky a mistráky se těší 
SKUPINA SPORT 
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Povinné zdravotní prohlídky 

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo 
vyhlášku, která má za cíl chránit zdraví 
sportovců a předejít tak akutním 
zhoršením zdravotního stavu během 
sportovní činnosti, které mohou mít fatální 
následky. Veškeré sportovní organizace 
včetně Českého tenisového svazu jsou tak 
zavázány tuto vyhlášku dodržovat. 
Především je ale v zájmu každého 
sportovce mít neustále přehled o svém 
zdravotním stavu. Zdravotní prohlídky jsou 
povinné pro všechny věkové kategorie od 
minitenisu po dospělé. 

Typy lékařské prohlídky 

Každý výkonnostní sportovec musí 
absolvovat: 

vstupní lékařskou prohlídku – absolvuje 
sportovec obvykle pouze jednou, a to před 
registrací v ČTS; při první prohlídce u 
lékaře, 

pravidelnou lékařskou prohlídku – 
absolvuje sportovec každých 12 měsíců. 

1. Lékařský posudek 

Každý hráč musí mít v den nastoupení 
k utkání lékařský posudek vydaný 
poskytovatelem zdravotních služeb 

v oboru všeobecné praktické lékařství nebo 
v oboru praktické lékařství pro děti a 
dorost anebo poskytovatelem zdravotních 
služeb v oboru tělovýchovné lékařství, se 
závěrem, že je hráč zdravotně způsobilý 
hrát tenis. 

Lékařský posudek nesmí být starší 12 
měsíců. 

Za dodržování povinností uvedených výše 
odpovídá statutární zástupce klubu/oddílu. 

Kontrolu dokumentů o zdravotní 
způsobilosti hráčů je oprávněn provádět 
řídící orgán soutěže. 

2. Soupiska 

Každý hráč uvedený na soupisce družstva 
musí mít ke dni zadání na soupisku družstva 
platný lékařský posudek. 

3. Kluby/Oddíly 

Kluby/oddíly mající zařazena svá družstva 
do soutěží, jsou povinny na výzvu řídícího 
orgánu soutěže předložit písemně kopii 
lékařského posudku o zdravotní 
způsobilosti k výkonnostnímu nebo 
vrcholovému sportu hráče uvedeného na 
soupisce družstva do 10 dnů od doručení 
výzvy.
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Kalendář akcí pro rok 2019 

      

DUBEN 6. - 7. 4. Kondiční soustředění 

  25. 4.  Náborový den do školičky 

  25. - 26. 4. Bazárek 

  26. 4. Klubový večer 

  27. 4. Soutěže smíšených družstev - dospělí , starší žactvo 

  28. 4. Soutěže smíšených družstev - dorost, mladší žactvo 

      

KVĚTEN 4. 5., 11. 5., 25. 5.  Soutěže smíšených družstev - dospělí , starší žactvo 

  5. 5., 12. 5., 26. 5.  Soutěže smíšených družstev - dorost, mladší žactvo 

  18. 5. Turnaj babytenisu 

    Klubový večer 

      

ČERVEN 1. - 3. 6. OP mužů 

  1. 6.  Turnaj minitenisu  

  8. 6., 15. 6., 22. 6.  Soutěže smíšených družstev - dospělí , starší žactvo 

  9. 6., 16. 6., 23. 6.  Soutěže smíšených družstev - dorost, mladší žactvo 

  22. 6.  Zakončení soutěží družstev 

    Klubový večer 

      

ČERVENEC 8. - 12. 7.  Příměstský tábor 

  13. - 15. 7. Turnaj mladšího žactva kategorie C 

  13. - 15. 7. Turnaj dorostu kategorie C 

  20. - 23. 7. Turnaj mladších žákyň kategorie B 

  26. - 30. 7. Turnaj dospělých kategorie A JUTA CUP 

    Klubový večer 

      

SRPEN 6. - 8. 8.  Turnaj mladšího žactva kategorie C 

  24. - 26. 8. Turnaj staršího žactva kategorie C 

  18. 8. - 23. 8.  Tenisový tábor - RADKO HRMA 

  25. 8.  Turnaj minitenisu 

  31. 8. Turnaj babytenisu 

    Klubový večer 

      

ZÁŘÍ 15. 9. - 17. 9. Turnaj žen kategorie B 

  28. 9. Tenista DVORA 

    Klubový večer 
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Propagační předměty klubu  
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Flash 4GB 180 Kč 

Vybarvovací vak 70 Kč  

Papírové bločky 15 Kč 

Klíčenka na krk 20 Kč 

Klíčenka 70 Kč 

Nafukovací míč 40 Kč 

Vak na boty 60 Kč 

Švihadlo 45 

http://www.tcdvurkralove.cz/

