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Město Dvůr Králové 

Úvodní slovo

Vážení členové, milí tenisoví přátelé, 

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 opět velmi aktivní 
a do konce zimní sezony se v našich halách 
uskuteční celkem 13 turnajů. Jejich přehled 
najdete v rubrice termíny včetně 
předběžných termínů turnajů pro rekreační 
hráče. 

Jak jistě víte, letos jsme rozšířili kapacitu 
hraní o halu na Slovanech, kde máme 
pronajato v pracovní dny 20 hodin týdně. 
Ukazuje se, že náš klub nutně potřebuje tři 
zastřešené kurty. V listopadu jsme 
investovali nemalé peníze do údržby obou 
povrchů, které nám vyčistila firma Techtex. 

Revolučním krokem je instalace 
automatického zavlažovacího systému na 5 
venkovních kurtů, od kterého si slibujeme 
dostatečnou a ekonomickou zálivku, a 
neposledním případě také ušetření práce 
pana správce. 

Na konci listopadu proběhlo v klubovně 
zhodnocení tenisové sezony 2017/2018, 

vyhlášení nejlepších výsledků a závodních 
hráčů za uplynulou sezonu. Toto 
vyhodnocení je součástí podpory 
závodního hraní a zároveň poděkování za 
dosažené výsledky na turnajích jednotlivců. 
Stále platí, že pro klub je podpora 
závodního hraní jednou z hlavních priorit. 

Došlo také ke změně nájemce v kantýně. 
Šárka Hrmová již z pracovních důvodů 
nemohla zvládat provoz kantýny. Novým 
nájemcem se stal tenista a bývalý 
provozovatel kantýny v Novém Bydžově 
Karel Mareš. Jeho představení najdete 
uvnitř zpravodaje. 

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

Ve zpravodaji nechybí ani pokyny 
k vánočnímu provozu haly. 

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

 

 

 

Michal Vágner, předseda TCDK

Ú
vo

d
n

í s
lo

vo
 

http://www.tcdvurkralove.cz/
http://www.cuscz.cz/files/56Y2E.ai


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 2018 

 

3 

Vánoční provoz hal 

V období 24. 12. - 31. 12. 2018 včetně bude 
probíhat v halách vánoční provoz.  Stanovili 
jsme opět jednotnou zvýhodněnou cenu 
200,- Kč/hod pro členy a 240,- Kč/hod pro 
nečleny. Rezervace budou spuštěny asi 
jeden týden před daným obdobím.  

Při rezervaci dejte pozor, abyste zvolili 
správné sportoviště - Vánoce pevná hala a 
Vánoce přetlaková hala 

Využijte tuto možnost a přijďte si zahrát o 
vánočních prázdninách se svými blízkými 
nebo kamarády. 
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Slavnostní vyhlášení výsledků sezony 2017/2018 

V pátek navečer 24. 11. 2018 se sešlo 
v klubovně cca 50 hráčů oddílu a jejich 
rodičů na slavnostním vyhlášení výsledků 
závodní sezony 2017/18. 

Nejdříve byla vyhodnocena sezóna našich 
družstev, která patřila k nejúspěšnějším 
v dosavadní historii klubu a byl představen 
plán počtu přihlášení družstev 
v jednotlivých kategoriích pro příští sezonu 
2019 s předběžnými kádry hráčů a hráček. 
Mezi největší úspěchy oddílu patřila účast 
družstev mini a baby na MČR družstev 
konaných v druhé polovině září. 

Poté se již přistoupilo k vyhlášení nejlepších 
hráčů oddílu v kategoriích mini až dospělí. 
Tuto sezonu jsme i na úrovni jednotlivců 
patřili mezi nejlepší kluby v kraji, vždyť 
v našich barvách hrající hráči získali titul 
přeborníka jednotlivců kraje v kategoriích 
baby, dorost a dospělí a k tomu jsme přidali 
finále přeboru starších žákyň.  

Všichni vyhlášení hráči obdrželi dárkový 
poukaz na startovné na turnajích v sezoně 
2019. 

Nejlepšími hráči klubu byli vyhlášeni: 

MINI: David Motal a Vojta Havlásek 

BABY: Dominik Vágner a Jan Motal 

MLADŠÍ ŽACTVO: Sára Divilová a Floortje 
Chrisstoffels 

STARŠÍ ŽACTVO: Emma Roháčová a Eliška 
Jansová 

DOROST: Břetislav Lukáš a Mikuláš Holub 

DOSPĚLÍ: Daniel Pátý a Michal Vágner 

Skupina Sport a vedení klubu byli mile 
potěšeni hojnou účastí na večeru a všem 
příchozím tímto ještě jednou děkujeme. 
Takto úspěšná proběhlá sezóna si tuto 
slavnostnější "tečku" jistě zasloužila. 

Věříme, že i ta další v roce 2019 bude 
podobně povedená a budeme se moci opět 
radovat z úspěchu družstev i jednotlivců 
našeho oddílu. 

Více fotek je k dispozici ve fotogalerii na 
webových stránkách klubu. 
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Termíny zima 2018/2019 

DOSPĚLÍ "C" 12 + 12 HRÁČŮ                       24. - 26. 11. 2018 

STARŠÍ ŽÁKYNĚ MEZIOKRESY 24 HRÁČŮ      8. - 10. 12. 2018 

MLADŠÍ ŽÁCI MEZIOKRESY 24 HRÁČŮ       15. - 17. 12. 2018 

BABYTENIS 16 HRÁČŮ                                        22. 12. 2018 

TURNAJ ČTYŘHER REKREAČNÍCH HRÁČŮ        12. 1. 2019 

DOROST 12 +12 HRÁČŮ                                 19. - 21. 1. 2019 

MINITENIS 24 HRÁČŮ                                2. 2. 2019 

BABYTENIS KRAJSKÉ PŘEBORY DÍVKY 24 HRÁČŮ    3. 2. 2019 

TURNAJ ČTYŘHER REKREAČNÍCH HRÁČŮ        16. 2. 2019 

MLADŠÍ ŽÁKYNĚ "C" 16 HRÁČŮ                 23. - 25. 2. 2019 

STARŠÍ ŽACTVO 12 +12 HRÁČŮ                     9. - 11. 3. 2019 

TURNAJ ČTYŘHER REKREAČNÍCH HRÁČŮ           16. 3. 2019 

MLADŠÍ ŽÁCI "C" 24 HRÁČŮ                23. - 25. 3. 2019 
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Žebříček nejlepší dvacítky  

ATLK již druhým rokem na scéně 

Jsou tomu už skoro dva roky, co byl 
zrealizován projekt Amatérská tenisová liga 
Královédvorska, která jde v malém měřítku 
v šlépějích světově známé ATP. V této lize 
proběhne každý rok devět turnajů různých 
úrovní, kde tenisté sbírají body do 
celkového žebříčku, dle kterého se hráči 
nasazují do dalších turnajů. Do této chvíle 
se na okruhu ATLK představilo alespoň 
v jednom zápase 63 hráčů a my doufáme, 
že číslo i nadále poroste. Kdokoliv, kdo by 
se chtěl do soutěže přihlásit, kontaktujte 
nás prostřednictvím facebook stránek či se 
ozvěte na číslo 737 885 829 (Jan Prokůpek). 
Veškeré info se dozvíte. 

Stejně jako na ATP tour nemůže ani zde 
chybět závěrečný turnaj elitní osmičky – 
Turnaj mistrů, který je ve spolupraci s TC DK 
pořádán právě v klubových tenisových 
halách. Letos byl termín tohoto turnaje 
stanoven na čtvrtek 27. 12. od 12 h. 

Bezprostředně po tomto turnaji proběhne 
v místní klubovně již II. Galavečer ATLK, kde 
se budou předávat různé ceny a ocenění 

nejen pro nejlepší tenisty uplynulé sezóny. 
Tímto bychom chtěli pozvat všechny 
tenisové příznivce na špičkový tenis 
nejlepších „amatérských“ tenistů 
Královédvorska a samozřejmě i na 
závěrečné posezení u zlatavé odměny.
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Zavlažovací systém 

Letošní letní sezona byla z hlediska údržby 
kurtů velice náročná, jelikož srážek, které 
by nám pomohly udržovat kurty 
v optimální kondici, bylo velice málo, dalo 
by se říci, nebyly vůbec. 

Proto jsme se rozhodli pro zavlažovací 
systém. Vybrali jsme firmu IRRIGA, která 
má dlouholeté zkušenosti se zavlažováním 
sportovních areálů.  

Aby nebyly ohroženy jarní práce na 
přípravě kurtů, dohodli jsme se na realizaci 
již tento rok. Práce proběhly během 
listopadu a již 27. 11. nám firma předvedla 
a předala zavlažovací systém. 

Prozatím jsme zavlažování nechali provést 
na pěti kurtech č. 1-5. Systém je ovšem již 
připraven pro vybudování zavlažování i na 

ostatních kurtech. Jde o plně automatické 
zavlažování, které bude nastaveno tak, aby 
zavlažovalo hlavně v nočních hodinách a 
tím ušetřilo vodu na denní závlahu. Systém 
umí pracovat s předpovědí počasí i 
s aktuálním počasím přes čidlo umístěné na 
kurtu.  

Nenahrazuje to ovšem lehké zakropení, 
které musí každý hráč udělat před a po 
hraní jako doposud. Jsme přesvědčeni, že 
je to další vylepšení servisu pro naše členy 
a budeme moci v budoucnu provést 
závlahu i na ostatních kurtech.  

Celou investici financoval majitel areálu 
firma JUTA a.s., za což panu Hlavatému 
moc děkujeme.  
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KANTÝNA 

Po sedmi tenisových sezónách se Šárka 
Hrmová rozhodla ukončit své působení 
v naší kantýně. Za její nadšení a ochotu 
vždy vyjít vstříc bychom jí rádi chtěli touto 
cestou moc poděkovat. Budeme všichni 
vzpomínat nejen na její vynikající napečené 
sladkosti ke kávě, ale i na jiné pochutiny, 
které sama připravovala. Zároveň jí 
přejeme, aby se jí v jejím dalším 
zaměstnání dařilo. 

V průběhu podzimu jsme se domluvili na 
spolupráci a uzavřeli podnájemní smlouvu 
s Karlem Marešem, který naposledy 
působil v kantýně na tenisových kurtech 
v Novém Bydžově. Kantýna bude otevřená 
v zimě při akcích pořádaných klubem. 
V létě pak v tradičních časech, na které jste 
zvyklí. Přejeme mu, aby se mu u nás líbilo a 
dobře zapadl do našeho kolektivu. Požádali 
jsme ho o krátké představení: 

„Tak jako většina z nás jsem strávil 
podstatnou část svého života na tenisových 

kurtech. K tomuto sportu mě přivedli 
rodiče a díky tomu můžu vzpomínat na 
mnoho úžasných zážitků zejména z dětství. 
Během těch let jsem poznal mnoho 
zajímavých lidí a hezkých míst. Za tyto 
zkušenosti budu tenisu vždy vděčný. Kromě 
sportu jsem měl možnost již od mládí 
cestovat a poznávat cizí kraje. S tím 
spojené bylo také poznávání místních lidí a 
také kuchyní. 

Sport a dobré jídlo pro mě znamenají 
většinou dobrou náladu. Ta je jedním ze 
základních cílů mého působení v TCDK. 
Přátelskou a uvolněnou atmosféru považuji 
za důležitou i vzhledem k psychickému 
tlaku, který musíme podstupovat nejenom 
na kurtech při dramatických zápasech, ale i 
v každodenním životě. 

Rozhodně nejsem a ani se nepovažuji za 
nutričního specialistu či výživového 
poradce. Samotný vím, co mi chutná a 
zároveň se snažím dodávat svému tělu 
kvalitní stravu. Neuznávám striktní 
doporučení, diety nebo různé radikální 
módní trendy. Řídím se starou pravdou, že 
nejlepší je od všeho trochu a s mírou. Vám 
můžu slíbit, že nikdy nebudu nabízet něco, 
co mně nechutná. A kladu důraz na kvalitní 
původ všech zpracovávaných surovin.  

Pěvně věřím, že si společně dokážeme užít 
krásné dny s tenisem, které Vám budu 
zpestřovat třeba grilováním a popíjením 
osvěžujících nápojů. Otevřený jsem mnoha 
aktivitám. Já už se těším….“ 

Pro začátek si pro Vás Karel připravil 
anketní otázku.  

Kdo pozná tenisový areál na fotce? První 
správná odpověď obdrží od Karla večeři pro 
dvě osoby. Vaše tipy posílejte na klubový 
mail vybor@tcdvurkralove.cz.  
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Vyčištění povrchu 

I přesto, že jsme měli snahu zajistit údržbu 
povrchu již před sezónou, teprve v průběhu 
listopadu proběhlo postupně vyčištění 
obou kurtů. V přetlakové hale byla 
komplikace v tom, že se přístroj nevešel 
dovnitř dveřmi. Musel se vytvořit vstup 
v boku pláště. 

Vysátí provedla strojově firma Techtex. Jak 
se to podařilo, můžete posoudit již sami.  

 

 

 

 

Šatní skříňky 

Opětovně Vám nabízíme roční pronájem 
šatních skříněk a to za cenu 1000 Kč na 
sezónu za jednu skříňku. Skříňky jsou 
zamykatelné, jeden klíč Vám bude předán 
po zaplacení 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. 

Storno rezervací v hale 

Z technických důvodů již nelze vracet 
částky na kredit za zrušené hodiny 
(permanentky i jednotlivé hodiny). Jakmile 
bude správcem rezervačního systému 
provedena oprava programu, bude 
možnost storna s vrácením částky na kredit 
opět obnovena. Toto očekáváme 
v průběhu ledna 2019. 

Děkujeme za pochopení. 

Výbor TC
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Dárkové poukazy 

Využijte dárkové poukazy na pronájem haly nebo hrací poplatky 2019, bližší informace na 
klubovém mailu.  
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