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Loňská sezona družstev byla jednou
z našich nejúspěšnějších v historii klubu.
Postupy družstev dospělých A i B, staršího
žactva do vyšší soutěže a druhé místo
minitenistů na MČR jsou velkým závazkem
pro příští rok. Abychom mohli naše pozice
uhájit, musíme naše družstva vhodně
doplnit. S tím souvisí i nutnost porozumění
našich stávajících hráčů, kteří musí pro toto
krátké období tenisové sezony podřídit své
osobní cíle cílům klubu. Příprava a
sestavování družstev na další sezonu stojí
spoustu času a energie, výše dotací jsou
závislé na výsledcích, resp. umístění. I proto
jsou pro klub soutěže družstev velmi
důležité a my jako výbor se musíme chovat
a konat jako řádný hospodář.
Přinášíme také žebříčkové umístění našich
hráčů v kategoriích mladšího žactva až
dospělí za uplynulou tenisovou sezonu.
V letošním roce jsme uskutečnili pro klub
velmi důležitou a finančně náročnou
investici v podobě nové přetlakové haly a
výměny umělých povrchů v obou halách.
Rád bych na tomto místě poděkoval všem,
kteří se na její přípravě a realizaci podíleli,
včetně několika investorů, kteří byli
ochotni finančně pomoci prostřednictvím
půjčky, kterou bude klub postupně splácet.
Bez nich bychom tento projekt nemohli
zrealizovat.

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 deset turnajů. Jejich
přehled najdete v rubrice termíny.
V rubrice klubový život si můžete přečíst
článek Honzy Všetečky o klubových
turnajích pro neregistrované. Osobně jsem
velmi rád, že si tyto akce stále udržují
velkou popularitu, což dokazují počty
účastníků na každém turnaji.
Pokud ještě stále sháníte dárky svým
blízkým, můžete využít dárkové poukazy na
pronájem haly nebo hrací poplatky,
dobrým tipem na dárek je také tenisové
vybavení HEAD.
Ve zpravodaji nechybí
k vánočním provozu haly.

ani

pokyny

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

Michal Vágner, předseda TCDK

Město Dvůr Králové
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Vánoční provoz hal
V období 23. 12. 2019 - 1. 1. 2020 včetně
bude probíhat v halách vánoční provoz.
Stanovili
jsme
opět
jednotnou
zvýhodněnou cenu 200,- Kč/hod pro členy
a 240,- Kč/hod pro nečleny. O spuštění
systému rezervací budete informováni
prostřednictvím mailu a našich webových
stránek.
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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.

tcdvurkralove
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Zimní termínová listina TCDK 2019/2020
7.-9.12.2019

kvalifikace oblastních přeborů mladší žákyně (32 hráček)
oblastní přebory muži (24 hráčů)

11.-13.1.2020

starší žáci (12 hráčů) + starší žákyně (12 hráček

18.-.20.1.2020

dorostenci (24) hráčů

8.2. 2020

babytenis

29.2.2020

minitenis

7.-9.3.2020
21.-23.3. 2020
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30.11.-2.12.2019

dorostenky (24 hráček)
mladší žáci (24 hráčů)
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Jak jistě víte, měli jsme od roku 2015
v pronájmu jednokurtovou přetlakovou
halu. Původní myšlenka byla překlenout
maximálně dva až tři roky, než bude
realizována zamýšlená investice nového
areálu včetně tříkurtové pevné haly.
Okolnosti nám bohužel nepřály a my stáli
před otázkou, zda po čtyřech letech
pronájmu nadále vydávat nemalé nájemné
za halu, která nám nepatří.
Kapacita hraní v zimě je pro klub a závodní
hraní jedním ze zásadních faktorů.
V posledních letech se jasně na obsazenosti
obou hal ukázalo, že klub potřebuje v zimě
tři dvorce. Již loňskou sezonu jsme využívali
částečně kapacitu haly na Slovanech a letos
tam máme opět o několik hodin týdně více.
Nicméně pro pořádání větších akcí je
podmínkou mít k dispozici tři kurty.
Proto jsme připravili studii na investici do
nové dvoukurtové přetlakové haly a její
financování. Nakonec jsme se s majitelem
pozemku dohodli pouze na jednokurtové
hale na stávajícím místě.

Umělý povrch pod přetlakovou halou byl již
na konci své životnosti. Po delší diskuzi
jsme se rozhodli vyměnit povrch i v pevné
hale, abychom měli totožné povrchy.
Vybrali jsme nejnovější generaci umělého
trávníku od firmy JUTA a.s. Jutagrass
Comfort Play 18. Pokládku trávníku
provedla velmi profesionálně firma
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Stavosport, která pracuje většinu roku
v Německu a instaluje fotbalové trávníky i
pro bundesligové týmy.
Ve výběrovém řízení na dodavatele
přetlakové haly zvítězila firma Prohallsport
s.r.o, která dodala halu včetně vytápěcí
jednotky na klíč. Byly použity stávající
kotevní úchyty, a na krátké straně směrem
k pevné hale byl vybudován odvodňovací
kanálek, aby se voda stékající po vnějším
plášti haly nedostávala pod povrch do haly
jako tomu bylo v minulosti.
Projekt byl financován zčásti z vlastních
zdrojů a zčásti prostřednictvím půjčky od
několika soukromých investorů (členů
klubu), díky nimž jsme mohli tak velkou
investici uskutečnit, aniž bychom museli
omezovat
podporu
závodního
a
rekreačního hraní nebo výrazně zdražovat
poplatky.
Bylo to velmi dlouhé a těžké rozhodování,
zda se pustit do tak velké investice.
Nakonec jsme rozhodli posunout náš klub o
další krok vpřed a jsme moc rádi, že se
projekt povedl a zvýšil tak komfort zimního
hraní.

Slavnostní otevření přetlakové haly
proběhlo 5. 10. 2019 za účasti více než 20
členů.

tcdvurkralove
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Úvodem bych chtěl poděkovat všem
hráčům a rodičům za reprezentaci našeho
klubu. Děti, junioři i dospělí se zúčastnili
velkého počtu akcí všech možných úrovní.
Měli jsme zastoupení na turnajích od
kategorie „C“ přes mistrovství republiky až
po mezinárodní turnaje. Mezi velké
individuální úspěchy např. patřil postup
našich babytenistů D. Motala a A. Kučerové
na MČR, kde Andrejka skončila na 5. - 8.
místě. Dále jsme měli naše hráče na letošní
Olympiádě dětí a mládeže v Liberci.
Královéhradecký kraj zde reprezentují vždy
dva nejlepší hráči ve své věkové kategorii.
Letos to byli F. Chrisstoffels, E. Roháčová, S.
Divilová a J. Filip. Dobře si také vedli
v mladším žactvu D. Vágner a J. Motal.
Dominik se nominoval díky svým
výsledkům do Tréninkového střediska
mládeže VČOTS. Na prvním místě
východočeského
žebříčku
skončil
v kategorii dospělých D. Pátý, který se
v letošním roce dostal i na žebříček ATP.
Umístění dalších hráčů na oblastním
žebříčku:
ml. žactvo:

3. místo S. Divilová
5. místo F. Chrisstoffels

14 družstev a tato sezona se stala asi naší
nejúspěšnější v historii klubu. Podařilo se
nám uskutečnit několik postupů a v žádné
soutěži jsme nesestoupili. Tím jsme se
zařadili mezi nejúspěšnější kluby.
Dospělí:
„A“ zvítězilo ve Východočeské divizi a
postoupilo do druhé ligy
„B“ v Královéhradeckém přeboru obsadilo
také první místo a postoupilo do divize.
„C“ se po loňském postupu do
královéhradecké soutěže 1. A třídy umístilo
ve středu tabulky na pátém místě.
Dorost:
„A“ si oproti loňskému roku o jedno místo
pohoršilo a skončilo na čtvrtém místě.
„B“ se znovu umístilo na třetím místě
Královéhradeckého krajského přeboru.
Starší žactvo:
„A“ po několika letech těsně zvítězilo
v Královéhradeckém krajském přeboru a
postoupilo zpět do nejvyšší soutěže
„B“ obsadilo v Královéhradecké soutěži
čtvrté místo.

starší žactvo: 7. místo E. Roháčová

Mladší žactvo:

dorost:

Zde bylo největší zlepšení oproti loňskému
roku.

4. místo B. Lukáš
9. místo M. Holub

V klubu pracujeme i s hráči, kteří
reprezentují velké kluby jako Sparta Praha,
Neridé atd. ale přesto hrají v soutěžích
družstev za naše družstva. Mezi ně patří
Štěpán Baum, Adam Nápravník, Jakub Filip,
Laura Benešová. I to považujeme za velký
úspěch.
Na klubové úrovni nás velice potěšila jarní
část, kdy se každý rok hrají soutěže
družstev. V roce 2019 nás reprezentovalo
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„A“ se umístilo na krásném a trochu
nečekaném
třetím
místě
ve
Východočeském přeboru a dlouhou dobu
bojovalo o postup na MČR.
Babytenis:
„A“ znovu zvítězilo v Královéhradeckém
přeboru a potom v oblastním finále
s velkou smůlou obsadilo druhé místo a tím
nám utekl postup na MČR v Prostějově.

tcdvurkralove
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Vyhodnocení roku 2019
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„B“ vyhrálo královéhradeckou soutěž a
v baráži o Královéhradecký přebor obsadilo
druhé místo.

Pořádali jsme také velký počet zimních i
letních turnajů. Vrcholem byl znovu „A“
turnaj dospělých Juta Cup.

Minitenis“:

Tento rok se bude opravdu jen velice těžko
překonávat, ale stále se o to budeme
snažit. Už jen zlepšením podmínek v našich
halách jsme mohli žádat o pořadatelství
kvalitnějších turnajů, jako jsou oblastní
přebory.

„A“ vyhrálo skupinu a následovně celou
východočeskou
oblast,
čímž
se
kvalifikovalo na MČR družstev na Spartě.
Zde dosáhlo vynikajícího úspěchu, když
znovu po 12. letech vybojovalo neskutečné
druhé místo v ČR

Radko Hrma

„B“ bylo druhé v základní skupině.

Žebříčky jednotlivců TCDK 2018/2019
V žebříčcích jsou uvedeni pouze hráči, kteří nastoupili k utkáním družstev
CŽ = celostátní žebříček věkové kategorie
CŽ ROČNÍK = umístění v ročníku celostátního žebříčku
KŽ = krajský žebříček věkové kategorie
KŽ ROČNÍK = umístění v ročníku krajského žebříčku
DOSPĚLÍ

ROČNÍK

Pátý Daniel
Lukáš Břetislav
Pátý Michael
Nápravník Adam – st. Čechy
Holub Mikuláš
Jansa Štěpán
Knutson Dominik
Rajs Jan
Vágner Matouš
Filip Jakub – Praha
Vágner Michal

1999
2002
1999
2004
2002
2001
2003
1994
1998
2005
1977

Roháčová Emma
Baumová Tereza
Holmanová Markéta
Okopniak Nikola
Výprachtická Bára
Baumová Nikola

2005
1998
2001
2001
2003
1998
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CŽ
CŽ
KŽ
KŽ
CELKEM ROČNÍK CELKEM ROČNÍK
32
6
1
1
228
21
2
304
25
4
329
54
3
344
28
3
433
39
4
498
50
3
540
58
3
633
70
5
798
181
1
908
98
4
314
480
507
652
808
962

26
53
57
76
96
106

tcdvurkralove
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4
6
9
13
5

BOD
HODN
30
12
9
6
6
6
4
4
4
3
3
6
4
4
4
3
3
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DOROST

ROČNÍK

Lukáš Břetislav
Nápravník Adam – st. Čechy
Holub Mikuláš
Říha Matyáš
Filip Jakub – Praha
Jansa Štěpán
Knutson Dominik
Všetečka Jan
Paťava Tadeáš

2002
2004
2002
2002
2005
2001
2003
2005
2002

Roháčová Emma
Růtová Dominika
Výprachtická Bára
Roháčová Anna
Holmanová Markéta

2005
2006
2003
2001
2001

STARŠÍ ŽÁCI

ROČNÍK

Filip Jakub – Praha
Všetečka Jan
Vágner Dominik
Ruml Sebastian
Motal Jan
Mynář Karel

2005
2005
2009
2005
2009
2009

Roháčová Emma
Růtová Dominika
Jansová Eliška
Divilová Sára
Chrisstoffels Floortje
Hřebačková Tereza
Bartošová Barbora
Říhová Viktorie
Špůrová Kateřina

2005
2006
2005
2007
2007
2005
2008
2006
2006
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CŽ
CŽ
KŽ
KŽ
CELKEM ROČNÍK CELKEM ROČNÍK
67
21
4
3
86
12
9
3
124
9
4
232
22
7
237
59
4
361
33
6
388
35
14
636
55
5
755
65
18
155
289
519
577
590

15
37
57
61
62

4
4
14
8
9

CŽ
CŽ
KŽ
KŽ
CELKEM ROČNÍK CELKEM ROČNÍK
21
17
13
10
479
43
13
581
53
2
619
59
15
864
85
6
958
97
7
58
129
264
300
313
399
443
443
569

31
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22
25
27
34
41
41
54

4
5
9
4
6
13
2
16
21

BOD
HODN
20
20
15
9
9
6
6
4
4
9
6
4
4
4
BOD
HODN
60
6
4
4
3
3
25
12
9
6
6
6
4
4
4
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MLADŠÍ ŽÁCI

ROČNÍK

Vágner Dominik
Motal Jan
Mynář Karel
Borovský Kryštof
Mašín Šimon
Průša Marek
Vojtíšek Daniel
Paťava Oliver
Česánek Patrik
Jirásko Martin

2009
2009
2009
2008
2009
2009
2007
2008
2009
2009

Divilová Sára
Chrisstoffels Floortje
Bartošová Barbora
Valová Žaneta
Bořková Nela
Bäumeltová Tereza
Hrmová Žofie

2007
2007
2008
2009
2008
2009
2009
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CŽ
CŽ
KŽ
KŽ
CELKEM ROČNÍK CELKEM ROČNÍK
150
19
17
3
194
30
22
5
836
101
27
1028
118
1085
123
1147
135
1127
143
1327
159
1504
187
1647
207
73
80
501
684
862
1226
1226

3
5
52
68
93
136
136
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Pokud ještě sháníte dárky pro Vaše blízké,
nabízíme možnost nákupu tenisového
vybavení firmy HEAD za výhodné členské
ceny. Jde o rakety, trička, čepice, tlumítka,

potítka, čelenky, omotávky, míče nebo
oblíbené miniraketky.
Podrobnější informace na 604555064

HEAD drinky
Vážení přátelé, dovolte mi Vám všem
nejprve poděkovat za mnoho příjemných
chvil a zážitků během uplynulé sezóny.
Doufám, že jsem Vás nezklamal a Vy jste se
cítili na tenise dobře. Mým přáním je
v příští sezoně nabízet ještě lepší
občerstvení.
První novinkou jsou díky dobré spolupráci
s firmou HEAD sportovní nápoje, a to
minerální vody, limonády a energetické
nápoje. Sportovní nápoje jsou s vyšším
obsahem vápníku a hořčíku a mají různé
příchutě. Věřím, že nejen v létě budou
velice osvěžující.
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Přeji Vám pohodové a klidné Vánoce a do
Nového roku hlavně pevné zdraví.
Karel Mareš

tcdvurkralove
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HEAD – tipy na vánoční dárky
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Ihned jak začala antuková sezona, tak
začaly i letní klubové večery. Každý měsíc
od dubna do září se nám podařilo
uspořádat jeden turnaj ve čtyřhře
neregistrovaných hráčů. První turnaj se
konal 24. 5. 2019 a poslední 13. 9. 2019. Na
všech šesti turnajích byla vždy uspokojivá
účast, rekordní počet byl v září, kdy se
dostavilo 20 hráčů. Základ hráčů je po
většinu turnajů stejný, ale jsme rádi, že se
zapojují stále noví účastníci.
Systém hraní máme stejný již několik let,
takže každá hra nový spoluhráč a nové
zkušenosti. Jeden turnaj jsme oživili
předváděcí akcí firmy HEAD , při které hráči
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mohli vyzkoušet nové rakety a další
výrobky této firmy.
Každá dobře odvedená práce si zaslouží
odměnu, takže i hráči po tuhých bojích
zasednou k večeři, o kterou se nám vždy
výborně postaral Karel.
Večer vždy zakončujeme debatou nad
technikou hraní, až do nočních, někdo i
ranních hodin. Nyní jsme se již opět
přesunuli do hal, zde je trochu méně
prostoru, takže počet hráčů musí být
omezen na 16, aby si všichni dostatečně
zahráli. Tři turnaje již úspěšně proběhly.
Termíny dalších budou upřesněny a
pozvánky jako vždy rozeslány a vyvěšeny
v klubovně.

tcdvurkralove

11

Klubový život

Klubové večery – turnaje čtyřher

Klubový zpravodaj – prosinec 2019
TC Dvůr Králové, z.s. • 17. listopadu 485 • 544 01 Dvůr Králové nad Labem • email vybor@tcdvurkralove.cz

Využijte dárkové poukazy na pronájem haly nebo hrací poplatky 2020, bližší informace na
klubovém mailu.
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www.tcdvurkralove.cz

tcdvurkralove

12

Klubový život

Dárkové poukazy

Klubový zpravodaj – prosinec 2019
TC Dvůr Králové, z.s. • 17. listopadu 485 • 544 01 Dvůr Králové nad Labem • email vybor@tcdvurkralove.cz

Klubový život

Děkujeme za podporu
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