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Město Dvůr Králové 

Úvodní slovo

Ještě před koncem letošního roku 
vydáváme další číslo klubového 
zpravodaje, který Vám přináší novinky a 
informace z dění našeho klubu. 

Zimní tenisová sezona se naplno rozběhla a 
s ní i kolotoč turnajů jednotlivců. Náš klub 
je v pořádání těchto akcí velmi aktivní a do 
konce roku se uskutečnily v našich halách 
čtyři turnaje. I členové klubu nepřišli 
zkrátka a měli možnost si zahrát tři turnaje 
čtyřher, bohužel účast nebyla moc velká. 

Kapacitu dvou hal máme již třetí sezonu a 
od začátku je obsazenost obou hal 
nadprůměrná, za což jsme rádi. 
V přetlakové hale jsme se potýkali 
s mokrem, způsobeným částečně 
natrženou vrstvou bublinkové folie po 
vichřici, jejíž oprava proběhla až v polovině 
listopadu, a částečně velmi deštivým 
počasím v posledních týdnech. Až po 
odborném zásahu začátkem prosince a 
důkladném vysoušení se nám podařilo 
zbavit se mokrých fleků za základní čarou. 

Na konci listopadu proběhlo v klubovně 
vyhodnocení závodních hráčů za uplynulou 
sezonu. Toto vyhodnocení je součástí 
podpory závodního hraní a zároveň 
poděkování za dosažené výsledky na 
turnajích jednotlivců. 

Pro děti jsme připravili na 23. 12. vánoční 
dopoledne plné soutěží a pohodové 
atmosféry, pozvánku najdete uvnitř 
zpravodaje. 

Pokud ještě stále sháníte dárky svým 
blízkým, můžete využít dárkové poukazy na 
pronájem haly nebo hrací poplatky. 

Na závěr mi dovolte jménem našeho klubu 
popřát Vám klidné prožití vánočních svátků 
a dobrý vstup do Nového roku. 

 

 

Michal Vágner, předseda TCDK
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TC Dvůr Králové 

vás srdečně zve na 

Vánoční dopoledne 
23. prosince od 9:00 do 12:00 

soutěže a hry 

občerstvení 
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Oprava přetlakové haly a údržba povrchu 

Konec léta nám přinesl nepříjemné starosti. 
Srpnová vichřice, která se přehnala přes 
tenisový areál, pokácela několik menších 
stromů, doslova vytrhla dvě velké túje a 
bohužel poničila i přetlakovou halu – 
způsobila trhlinu na vnější vrstvě folie u 
hřbetu přetlakové haly, popraskala několik 
ocelových lan a poničila vnější opláštění 
přívodního potrubí. 

Naštěstí je hala na tyto případy pojištěna, 
tudíž veškeré náklady na opravu kromě 
spoluúčasti byly hrazeny z pojištění. 
Vyřizování administrativních záležitostí a 
velká vytíženost firmy Techtex zapříčinila, 
že k opravě došlo až začátkem listopadu. 

A vzhledem k nepříznivému a deštivému 
počasí v září a říjnu se natáhlo mokro přes 
zásyp do haly. Několik pokusů zbavit se 
mokra bylo neúspěšných. Nakonec jsme se 
rozhodli pro radikální řez a na krátké straně 
u plachty jsme přerušili trávník 
pětiticentimetrovou mezerou a 
v kombinaci s intenzivním lokálním 
vysoušením se podařilo mokro za základní 
čarou odstranit. 

V listopadu také proběhlo čištění umělého 
trávníku v pevné hale speciálním strojem, 
při kterém byly z povrchu odstraněny 
nečistoty a prach. Bohužel stroj byl příliš 
široký resp. vstupní dveře do přetlakové 
haly příliš úzké, takže se nepodařilo vyčistit 
povrch v této hale. Doplnil se alespoň zásyp 
trávníku. Údržbu nám zařídil Michal Jon a 
provedla ji firma Philipp sportovní trávníky 
Praha, strojem Turf boy od německé firmy 
SMG v rámci testování nového stroje. 

Děkujeme. 
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Vyhodnocení hráčů 

V pátek 24. 11. 2017 se sešlo téměř 35 
členů oddílu k vyhodnocení sezony 
2016/17. 

Nejprve byli přítomní seznámeni s výsledky 
všech našich závodních družstev. 

Následně s výhledem na plánované počty 
družstev k přihlášení do sezony 2018, jejich 
složení budou finalizována v březnu 
příštího roku. 

Poté již bylo přikročeno k vyhlášení 
nejlepších hráčů našeho oddílu dle 
"Pyramidy závodního hraní TCDK". 

Novinkou sezony 2017 bylo ohodnocení 
hráčů dle získaných tzv. malých bodů na 
turnajích jednotlivců, kdy se za každý tento 
bod hráčům vyplácelo 5,- Kč. 

Nejlepší jednotlivci byly také odměněni za 
své úspěchy na MČR, turnajích kategorie A 
a B, a na krajských přeborech a tak si 
kmenoví hráči odnášeli domů poukazy 
k proplacení na startovné do dalších 
turnajů či cestovní příkazy v nemalé 
finanční hodnotě. 

Věříme, že celková částka, která se blížila 
60.000,- Kč, bude využita k dalšímu 
sportovnímu tenisovému rozvoji všech 
vyhodnocených. 
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Večer byl zakončen tentokrát společným 
posezením a bowlingem U Laušmanů.  

Hodně úspěchů všem závodním i 
rekreačním hráčům v sezoně 2017/2018 
přeje 

Skupina Sport 

 

Zimní kalendář – turnaje pořádané TCDK 

  

02.-04.12. 406938 Meziokresní přebor (P - 400) dorostenky 

09.-11.12. 106920 Východočeský přebor (P - 400) muži 

07.-07.01. 906563 TC Dvůr Králové, z.s. (300) babytenis 

20.-22.01. 306060 TC Dvůr Králové, z.s. (C - 400) dorostenci 

03.-03.02. 906603 Východočeský přebor (200) babytenis 

04.-04.02. 906036 TC Dvůr Králové, z.s. (300) minitenisenis 

17.-19.02. 506106 TC Dvůr Králové, z.s. (C - 400) starší žáci 

03.-05.03. 106074 TC Dvůr Králové, z.s. (C - 400) muži 

24.-26.03. 806202 TC Dvůr Králové, z.s. (C - 400) mladší žákyně 
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Meziokresní halový přebor KHK dorostenek 

Ve dnech 2. - 3. 12. 2017 se v prostorách 
TCDK konal turnaj dorostenek, kterého se 
zúčastnilo 17 dívek královéhradeckého 
kraje, z toho šest jich bylo místních. 

Po dlouhé době, po zraněních a operacích 
a rehabilitacích, se nám vrátila Markéta 
Holmanová, která po více než tříleté pauze 
vyhrála první kolo, pak však musela 
skrečovat z osobních důvodů. Škoda, třeba 
by nám předvedla nějaké překvapení. 

Děvčata sehrála pěkná utkání, bez hádek a 
větších emocí, rodiče byli též ukáznění, což 
je největší odměna především pro 
rozhodčího. 

Do semifinále se dostala místní Evička 
Žižková, která si též prošla řadou 
nepříjemností s kolenem, ale svá utkání 
zvládla s noblesou a podlehla až vítězce 
turnaje a první nasazené hráčce Kláře 
Štětkové, zato ve čtyřhře si to vynahradila 
a s hráčkou Nelou Odehnalovou turnaj 
vyhrála, za což jí patří veliká gratulace. 

Ovšem o veliké překvapení se postarala 
šikovná místní hráčka ročníku 2005, to 
znamená teprve prvním rokem starší 
žákyně – Emma Roháčová, která ve finále 
podlehla o pět let starší hráčce Štětkové, 
které to však nenechala vůbec zadarmo. 
Veliká gratulace tedy patří i ji. 

Dvouhra dívky: 
vítězka: Klára Štětková 
finalistka: Emma Roháčová 
semifinalistky: Eva Žižková a Markéta 
Beladová 

 
Čtyřhra dívky: 
vítězky: Žižková – Odehnalová 
finalistky: Štětkova – Beladová 
semifinalistky: Jansová – Hrabalová a sestry 
Roháčovy 

Celý turnaj si linul příjemnou předvánoční 
atmosférou, kde si rodiče v klidu popovídali 
o možném i nemožném, co je na Ježíška 
čeká, a nikomu nevadilo, že ten čas netráví 
v nákupních centrech, ale s šikovnými 
holčinami, které dělají něco smysluplného. 

Děkujeme. 

Skupina Sport 

  

Zá
vo

d
n

í h
ra

n
í 

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 – prosinec 2017 

 

8 

Místní turnaj v MINI a BABY tenise v TCDK

Dne 25. 11. se v prostorách TCDK konal 
předvánoční turnaj pro místní dětičky, 
které si rády přišly prověřit svoje tenisové 
dovednosti, no hlavně rodiče svá dítka 
přivedla, protože jeden turnaj se konal již 
od osmé hodiny ranní. 

MINI turnaje se zúčastnilo deset dětí, tudíž 
byly sehrány dvě skupiny po pěti hráčích, 
z nichž vždy čtyři postupovali do hlavního 
pavouka, kde už to bylo o poháry. 

Zbylé dvě děti Vondráčková T. a Medikus D. 
si sehrály ještě jedno utkání mezi sebou, 
pro obě děti to byl premiérový turnaj, tak 
ani nebyly smutné, stejně dostaly malinký 
dáreček, tak ještě počkaly a dokoukaly na 
ostatní děti, které ještě soutěžily. 

O poháry bojovali – Motal D., Havlásek V., 
Krejčová K., Klimešová N., Šimek Š., 
Dolenský M., Weigl V., Horáček M.  

Zápasy byly napínavé až do poslední chvíle, 
mnohokrát se hrálo i na tři sety, byla veliká 
radost, ale i slzičky, no ale to k tomu prostě 
patří. 

1. místo – Motal D. 
2. místo – Krejčová K. 
3. místo – Havlásek V. 
3. místo – Šimek Š. 

BABY turnaje se zúčastnilo též deset dětí, a 
sehrálo se to úplně stejným způsobem jako 
MINI, až na to, že děti hrály do čtyř 
vítězných gamů. 

Ze skupin postoupilo osm dětí do pavouka, 
děvčata i hoši, všichni dohromady. Zápasy 

opět byly vyrovnané a plné emocí, s velikou 
dávkou snahy zvítězit, ale bez hádek. 

1. místo – Majera D. 
2. místo – Vágner D. 
3. místo – Filipová K. 
3. místo – Motal J. 

Každé dítě obdrželo adventní kalendář od 
firmy Carla, tlumítko a bonbónky, tak si 
myslím, že dětičky byly spokojené. 

Mockrát děkujeme všem zúčastněným, 
rodičům za doprovod a trpělivost. 

Skupina Sport, Vágnerová Veronika 
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Klubové večery – turnaje čtyřher

Letní sezona 2017 je nenávratně pryč, 
takže se naše tenisové aktivity přesunuly 
do hal. Klubové večery pro rekreační hráče 
tak pokračují i v zimní sezóně, jen čas hraní 
se nám přesunul z pátku na sobotu. Počet 
hráčů je omezen na maximálně 16 a systém 
turnaje zůstává stejný. Nejprve 4-5 kol 
podle počtu hráčů a nakonec zápasy o 
umístění. Potom vyhlášení, předání cen, 
večeře a volná zábava. 

Prozatím jsme stihli odehrát dva turnaje 
14. 10. a 11. 11. 2017. Obou turnajů se 
zúčastnilo vždy 12 hráčů. Počítali jsme 
s větší účastí, ale jsme rádi i za tento počet. 
Tím, že bylo pouze 12 hráčů, tak se stihlo 
odehrát pět kol a poté zápasy o umístění, 

takže každý hráč si zahrál opravdu dost 
zápasů. Všechny zápasy byly napínavé a do 
posledního kola nebyla jasné umístění po 
základní části. 

V posledním turnaji bylo napínavé finále, 
kde otec a syn Martin a Martin Lelkovi 
porazili Míru Vojtíška s Jirkou Kotmelem.

 

 

Pronájem skříněk

Možná jste si již všimli, že v dámské i 
pánské šatně jsou instalovány šatní skříně. 
Podnět na tuto inovaci vzešel právě od Vás. 
Velice jsme tuto aktivitu přivítali a posléze 
zrealizovali.  

Každá tato skříň je rozdělena na čtyři 
skříňky. Dovolujeme si Vám nabídnout 
roční pronájem těchto skříněk a to za cenu 
1000 Kč na sezónu/ 1 skříňku Věříme, že 
tuto službu uvítáte a využijete. Skříňky jsou 

zamykatelné, jeden klíč Vám bude předán 
spolu se zaplacením poplatku za pronájem 
skříňky (záložní klíč a generální klíč bude 
uložen v trezoru). Při ztrátě klíče bude 
účtován jednorázový poplatek 200 Kč. 

Zatím jsme na zkoušku objednali do každé 
šatny pouze 4 skříňky. Pokud bude o tuto 
službu zájem, nebráníme se investici do 
dalších. Skříňky si můžete objednávat na 
našem mailu. 
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Dárkové poukazy 

Věnujte svým blízkým dárkový poukaz na pronájem haly, hrací poplatky nebo permanentku. 

V případě zájmu se obraťte na náš email vybor@tcdvurkralove. 
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