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Vážení členové tenisového klubu,
po skončení letní tenisové sezony Vám
přinášíme
další
vydání
klubového
zpravodaje.
Měsíc září byl ve znamení finálových bojů
minitenistů a babytenistů na krajské a
celorepublikové úrovni. Opět jsme
potvrdili, že v těchto kategoriích jsme
nejúspěšnější v celé Východočeské oblasti.
Družstvo babytenisu se probojovalo na
MČR v Prostějově, kde po úvodním
smolném losu nakonec obsadilo krásné 9.
místo. Družstvo minitenistů se umístilo na
3. místě ve finálovém turnaji naší oblasti.
K prezentaci našeho klubu výrazně přispěla
účast na Dni spolků, který se konal 27. 9. na
Masarykově náměstí. Mohu s jistotou
prohlásit, že naše prezentace patřila
k nejlepším a velký dík zaslouží všichni
organizátoři v čele s Petrou Baumovou,
Veronikou
Vágnerovou
a
Dášou
Benešovou.
Ani v klubových akcích jsme nezůstávali
pozadu. 17. 9. proběhl úspěšně klubový
večer s oslavou kulatých narozenin Vládi
Čapka a 4. 10. se konal handicapový turnaj
Tenista Dvora 2014.
Osobně mám velkou radost, že se do tvorby
klubového zpravodaje zapojili další členové
klubu. Reportáže z jednotlivých akcí rádi
zveřejňujeme bez větších korektur a těšíme
se na další příspěvky.
Od 8. října se již hraje také v hale. Dne 6.
října jsme spustili rezervační systém na
obsazování haly. Velký kus práce odvedl na
tvorbě autor rezervačního systému Roman
Nápravník, který systém naprogramoval a
uvedl do provozu. Díky velkorysé nabídce
máme vytvoření a provozování systému na
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jeden rok zdarma. Rád bych Romanovi a
samozřejmě také Pavlovi Šimkovi ml.
(majitel rezervačního systému) velmi
poděkoval. Jsem přesvědčen spolu se
všemi členy výboru, že zavedení
rezervačního systému bude prospěšné
nejen všem členům a návštěvníkům, ale
odrazí se i ve zvýšené obsazenosti haly.
Pracovní skupina sport se zabývá
vypracováním
konceptu
podpory
závodního hraní, který bychom chtěli
zveřejnit nejpozději na výroční schůzi
K tomu patří také prohlubování spolupráce
s firmou Prince. Družstva babytenistů a
mladšího žactva, která se letos probojovala
na MČR družstev, dostala za přispění klubu
a firmy Prince více jak 70% slevu na
jednotné oblečení. Po několika jednáních
se nám podařilo připravit výhodnou
nabídku oblečení pro závodní hráče, kteří
se zúčastní soutěží družstev v příštím roce.
Ve zpravodaji najdete objednávkový
formulář a podmínky uplatnění slevy.
Dne 18. 10. proběhla na našich kurtech
brigáda, kdy jsme prováděli úklid celého
areálu včetně zazimování tenisových
dvorců. Potěšila nás hojná účast členů.
V posledních dnech vyšly nové žebříčky
jednotlivců za rok 2014. Těší mě, že několik
našich hráčů a hráček se umístilo v první
stovce celostátního žebříčku. Zvláště
v kategorii mladšího a staršího žactva se
můžeme pyšnit výbornými výsledky. Všem
závodním hráčům k umístění gratuluji.
Přeji Vám všem poklidný podzim

Michal Vágner, předseda TC Dvůr Králové
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V sobotu 13. září 2014 proběhlo ve
Svitavách východočeské oblastní finále
v minitenise, kterého se zúčastnily čtyři
nejlepší družstva z Pardubického (TJ
Svitavy, TK Letohrad) a Královéhradeckého
kraje (TC DTJ Hradec Králové, TC Dvůr
Králové nad Labem) a které se hrálo
systémem každý s každým.

Naše družstvo ve složení Sára Divilová,
Daneček Vajtíšek, Barunka Bartošová,
Jonáš Hlavsa, Oliver Paťava, Magdalénka
Lejdarová, vedené kapitánkou Monikou
Bartošovou se v prvním kole utkalo
s družstvem TC DTJ Hradec Králové, které
po napínavém boji porazilo 5:3. První dva
důležité body získali Barunka Bartošová
s Jonášem Hlavsou, kteří vyrovnali skóre na
2:2. Další tři body vedoucí k vítězství pak
vybojovali po krásných výkonech Sára
Divilová, opět Barunka Bartošová a Jonáš
Hlavsa. Tímto vítězstvím si družstvo zajistilo
třetí místo, protože v dalších dvou utkáních
se jim již nepodařilo soupeře zdolat.

již pravděpodobnému vítězi, družstvu TK
Svitavy, kterému podlehlo 2:6, přičemž oba
body vybojovala Barunka Bartošová. I tady
je nutno všechny děti pochválit za
zodpovědné výkony v plném nasazení.
Ve Svitavách děti strávily za krásného
slunného počasí v příjemném prostředí celý
sobotní den. Za třetí místo obdržely krásné
ceny, z kterých měly velikou radost.

Kromě poděkování dětem za úspěšnou
reprezentaci našeho klubu si poděkování
zaslouží i kapitánka družstva Monika
Bartošová, trenérka Veronika Vágnerová a
velký dík pochopitelně patří všem rodičům.

Ve druhém utkání naši minitenisté podlehli
družstvu TK Letohrad 1:7. Jediný čestný
bod vybojovala naše nejmladší a velmi
talentovaná hráčka Barunka Bartošová.
Pochvalu si však zaslouží všichni hráči a
hráčky, protože podali maximální výkony a
soupeř byl opravdu lepší. V posledním
utkání pak naše družstvo nastoupilo proti
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Ve čtvrtek 18. září se družstvo babytenistů
ve složení Michal Vintera, Kuba Filip, Eliška
Jansová, Terezka Hřebačková, Ludvík
Lejdar a Ema Roháčová, doprovázené
kapitánem Láďou Jansou, trenérem
Radkem Hrmou a celkem početnou
skupinou rodičů, vypravilo na MČR
družstev do Prostějova.

Letos, celkem netradičně, začala celá akce
už v pátek a byla rozplánovaná do třech
hracích dnů. První hrací den byl určen pro
družstva, která podle nových pravidel
nebyla předsazená podle loňských výsledků
a případný postup si musela vybojovat
(Sokol Říčany, Tenis Tábor, TK Škoda Plzeň
o. s., LTK Liberec, TC MJ-Tenis, TK Slávia
Orlová, I. ČLTK Praha a TC Dvůr Králové nad
Labem).
Do prvního hracího dne se všichni naši
bojovníci probudili s dobrou náladou,
kterou jim trochu pokazil "nešťastný los".
Do boje o postup se hned v úvodu měli
pustit s družstvem I. ČLTK Praha.
K nešťastnému losu trochu pomohlo
nesmyslné omezení, které si pořadatel pro
letošní sezónu připravil. A sice, že družstva
ze stejného regionu nemohou v základní
skupině hrát proti sobě. V praxi to vypadalo
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potom tak, že místo možných sedmi
soupeřů na nás při losování zbyli pouze tři,
mezi nimi i I. ČLTK Praha. Další překvapení
přišlo ze strany ČLTK, když hráči do bojů
nastoupili v pozměněném pořadí. I přes
velmi dobré bojové nasazení "dvorských
gladiátorů" jsme se museli smířit
s konečným výsledkem 0:6 ve prospěch
Pražáků. Tím se rozplynul sen o postupu
mezi 8 nejlepších a víkendu stráveném ve
společnosti trénujícího Tomáše Berdycha,
který byl po dobu tréninků doslova
v obležení malých i velkých diváků. Další
dvě série utkání ve skupině o umístění byly
zcela pod taktovkou dvorského družstva a
výsledky 6:0 a 6:0 už nenechaly nikoho na
pochybách, že Dvůr přijel do Prostějova
skutečně dobře připraven a s touhou po
vítězství.

Za velmi krásné sportovní zážitky našim
malým tenistům mnohokrát děkujeme a
přejeme, aby se jim při přestupu do vyšší
věkové kategorie dařilo ještě lépe.
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Výsledky hráčů na turnajích v měsíci srpnu

Bára Bartošová

TC Dvůr Králové 31. 8. 2014

Závodní hraní

Minitenis
vítězka

Majdalena Lejdarová TC Dvůr Králové 31. 8. 2014

semifinalistka

Dominika Pohlová

TC Dvůr Králové 31. 8. 2014

5. místo

Kuba Karban

TC Dvůr Králové 31. 8. 2014

semifinalista

Šimon Karban

TC Dvůr Králové 31. 8. 2014

7. místo

Šimon Mašín

TC Dvůr Králové 31. 8. 2014

6. místo

Oliver Paťava

TC Dvůr Králové 31. 8. 2014

finalista

Eliška Jansová

TC Dvůr Králové 23. 8. 2014

vítězka

Emma Roháčová

TC Dvůr Králové 23. 8. 2014

semifinalistka

Kuba Filip

TC Dvůr Králové 23. 8. 2014

vítěz

Ludvik Lejdar

TC Dvůr Králové 23. 8. 2014

finalista

Kája Bartošová

TC Dvůr Králové 23. 8. 2014

semifinalistka

Tereza Hřebačková

TC Dvůr Králové 23. 8. 2014

finalistka

Honza Všetečka

TC Dvůr Králové 23. 8. 2014

semifinalista

Sebastien Ruml

TC Dvůr Králové 23. 8. 2014

semifinalista

Písek 4. 8. 2014 ETA

semifinalista čtyřhry

TC VŠ Praha 22. 8. 2014 B

semifinalista čtyřhry

TC DTJ HK 2. 8. 2014 C

semifinalista, vítěz čtyřhry

Babytenis

Mladší žactvo
Štěpán Baum

Dominik Knutson
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Starší žactvo
Perštýn Pardubice 16. 8. 2014 C

semifinalista, vítěz čtyřhry

Vč Tenisová 25. 8. 2014 C

vítěz, vítěz čtyřhry

TC DTJ HK 30. 8. 2014, C

semifinalista čtyřhry

LTC Nový Bydžov 20. 8. 2014 C

finalista, vítěz čtyřhry

TC DTJ HK 30. 8. 2014 C

semifinalista čtyřhry

Vč Tenisová 25. 8. 2014 C

finalista, semifinalista čtyřhry

Semily 2. 8. 2014 C

semifinalista, finalista čtyřhry

Vč Tenisová 25. 8. 2014 C

semifinalista

Liberec 9. 8. 2014 B

vítězka, vítězka čtyřhry

Plzeň 16. 8. 2014 A

semifinalistka, vítězka čtyřhry

Matouš Vágner

TC Dvůr Králové 16. 8. 2014 B

finalista čtyřhry

Patrik Malý

TC Dvůr Králové 16. 8. 2014 B

finalista čtyřhry

Tereza Baumová

Jičín 6. 8. 2014 C

vítězka, vítězka čtyřhry

Nikola Baumová

Jičín 6. 8. 2014 C

finalistka, vítězka čtyřhry

TK Semily 19. 8. 2014 C

semifinalista, semifinalista čtyřhry

LTC Nový Bydžov 30. 8. 2014 B

semifinalista čtyřhry

Matouš Vágner

TK Semily 19. 8. 2014 C

semifinalista čtyřhry

Patrik Malý

LTC Nový Bydžov 30. 8. 2014 B

semifinalista, semifinalista čtyřhry

Tereza Baumová

LTC Nový Bydžov 30. 8. 2014 C

semifinalistka, vítězka čtyřhry

Nikola Baumová

LTC Nový Bydžov 30. 8. 2014 C

vítězka, vítězka čtyřhry

Káťa Výprachtická

LTC Nový Bydžov 30. 8. 2014 C

finalistka čtyřhry

Gabriela Knutsonová

LTC Nový Bydžov 30. 8. 2014 C

finalistka čtyřhry

Mikuláš Holub

Adam Nápravník

Laura Benešová

Závodní hraní

Břéťa Lukáš

Dorost

Dospělí
Jan Blažek
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Výsledky hráčů na turnajích v měsíci září
Minitenis
Bára Bartošová

TC Vysoké Mýto 27. 9. 2014

vítězka

TC Hořice 6. 9. 2014

vítěz

LTC Pardubice 20. 9. 2014

vítěz

TC Tennislive 12. 9. 2014 A

semifinalista čtyřhry

Babytenis
Kuba Filip

Mladší žactvo
Štěpán Baum

ČLTK Bižuterie Jablonec 19. 9. 2014 B
Dominik Knutson

finalista, finalista čtyřhry

Lokomotiva Trutnov 13. 9. 2014 C vítěz, vítěz čtyřhry
TC DTJ HK, 20. 9. 2014 C

vítěz čtyřhry

Starší žactvo
Štěpán Jansa

Lokomotiva Trutnov 27. 9. 2014 C semifinalista, vítěz čtyřhry
TC Hořice 6. 9. 2014

vítěz

Tereza Baumová

TC DTJ HK 6. 9. 2014 C

finalistka, finalistka čtyřhry

Nikola Baumová

TC DTJ HK 6. 9. 2014 C

semifinalistka, finalistka čtyřhry

LTC Jaroměř 13. 9. 2014 C

semifinalista, vítěz čtyřhry

Dorost

Dospělí
Honza Blažek

Lokomotiva Trutnov 20. 9. 2014 C finalista, vítěz čtyřhry
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V žebříčcích jsou uvedeni i hráči, kteří hostují v jiných klubech nebo naopak hostují v našem
klubu. Pokud hrají v jiných oblastech, není u nich uvedeno pořadí v oblastním žebříčku VčOTS.
kž

2
5
24
30
35
56
129

cž jméno
mladší žáci
17 Baum Štěpán
33 Lukáš Břetislav
49 Říha Matyáš
75 Nápravník Adam
189 Říha Šimon
227 Holub Mikuláš
280 Knutson Dominik
420 Paťava Tadeáš
992 Smejkal Jakub

29
39
58
60
90
108

22
28
51
52

rcž

26.7.2003 730/21 605/18 1335
9.2.2002 552/8 348/8 900
14.6.2002 464/11 230/7 694
10.4.2004 326/20 239/18 565
14.6.2002 141/3 172/5 313
9.8.2002 133/5 136/4 269
29.9.2003 154/9
74/5
228
2.5.2002 96/5
37/2
133
25.1.2003 14/2
6/1
20

60

5

30

28

12

159

4

594

mladší žákyně
Výprachtická Bára
Žižková Eva
Lubinová Natalia
Jiránková Tereza

17.4.2003 310/15 263/12
29.3.2002 204/6 147/5
22.4.2004 104/6
48/4
3.4.2003
0/0
2/1

573
351
152
2

30

19

9
3

170
642

153
226
269
305
420
466
610
615
868
980

starší žáci
Lukáš Břetislav
Jansa Štěpán
Baum Štěpán
Holub Mikuláš
Říha Matyáš
Nápravník Adam
Říha Šimon
Špůr Josef
Paťava Tadeáš
Knutson Dominik

9.2.2002 167/13 104/11
19.7.2001 131/8
74/8
26.7.2003 113/5
57/5
9.8.2002 100/8
41/5
14.6.2002 48/4
34/3
10.4.2004 44/4
18/2
14.6.2002 14/2
20/2
23.2.2000 24/2
9/2
2.5.2002 13/2
2/1
29.9.2003
4/1
6/1

271
205
170
141
82
62
34
33
15
10

15
12
9
9
6
6
4

85
134
168
195
272
304
408

3
3

592
673

21
45
279
343
588
596

starší žákyně
Benešová Laura
Holmanová Markéta
Žižková Eva
Roháčová Anna
Výprachtická Bára
Vágnerová Viktorie

1.8.2001 505/14 595/15 1100
12.4.2001 413/8 212/7 625
29.3.2002 83/5
18/2
101
21.2.2001 38/5
32/5
70
17.4.2003 11/1
8/1
19
15.4.2000 14/1
4/1
18

45
25
6
6
3

7
23
184
226
408

6
50
8 109
29 276
113 1042

13
23

dat. nar. dvouhra čtyřhra suma BH
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12
16
18
19
33
36
61
63
75

10
14

49

17
20
23
47
84

10
13
27

cž jméno
dorostenci
161 Malý Patrik
191 Mazáč Ondřej
197 Pátý Daniel
199 Vágner Matouš
363 Truhlář Daniel
377 Rygr Václav
641 Háze Lukáš
666 Pátý Michael
805 Janeček Kryštof

28
91
118
307
355
414

dorostenky
Knutsonová Gabriela
Baumová Tereza
Baumová Nikola
Holmanová Markéta
Benešová Laura
Výprachtická Kateřina

193
217
225
431
789

muži
Blažek Jan
Vágner Michal
Malý Patrik
Truhlář Daniel
Vágner Matouš

121
153
170
310

ženy
Knutsonová Gabriela
Baumová Tereza
Baumová Nikola
Výprachtická Kateřina
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dat. nar. dvouhra čtyřhra suma BH

rcž

6.1.1997 185/4
7.5.1998 143/9
4.10.1999 140/7
27.8.1998 129/10
15.4.1997 52/3
25.7.1999 53/5
12.2.1998 20/2
4.10.1999 23/3
18.7.1997
6/1

87/3
94/7
89/7
99/7
40/3
34/5
10/1
5/1
11/1

272
237
229
228
92
87
30
28
17

12
12
12
12
6
6
4
4
3

131
159
165
167
310
320
547
569
696

21.4.1997 629/6
11.9.1998 261/13
11.9.1998 173/10
12.4.2001 40/4
1.8.2001 29/2
9.7.1997 23/3

405/5
125/8
134/9
35/4
21/2
9/1

1034
386
307
75
50
32

25
12
12
4
4
4

27
85
111
277
315
367

4.3.1994
22.11.1977
6.1.1997
15.4.1997
27.8.1998

146/9
93/3
123/5
27/3
12/2

109/10
132/3
97/5
69/4
30/4

255
225
220
96
42

12
12
9
6
4

193
217
225
431
789

21.4.1997
11.9.1998
11.9.1998
9.7.1997

178/3
109/4
66/3
39/3

109/3
91/4
91/4
20/2

287
200
157
59

15
12
12
6

121
153
170
310
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Den 30. 8. 2014 nebyla obyčejná sobota, na
kterou jsme v tenisovém areálu zvyklí.
Kurty nezely prázdnotou a nepostrádaly
hráče, kteří na začátku každého víkendu
vyrážejí měřit své síly s ostatními do
okolních měst. Tento den byl výjimečný
především
tím,
že
24
opravdu
houževnatých hráčů a hráček s obrovskou
vůlí, která překonala i vrozený odpor
k brzkému vstávání v posvátnou sobotu, se
za neustálého zívání, avšak s dobrou
náladou a s ospalým, ale především
veselým a zářivým úsměvem, dostavilo
v časných dopoledních hodinách na
tenisové kurty, kde byl jako lék a náhrada
za
dospávání
připraven
osvěžující
„Welcome Drink“.

vyřízení hned po prvním kole, které se
podle platných pravidel tenisu hraje na dva
vítězné sety do 6 gamů, byli pořadatelé tak
milosrdní, že zkrátili utkání na pouhé dva
vítězné Tiebreaky do 10 bodů.
První menší komplikace na sebe nenechaly
dlouho čekat a dostavily se již na začátku
při losování osudových čísel, podle kterých
se rozdělovalo do skupin. Menší počet žen
se z počátku jevil jako ničivá katastrofa,
kterou ale okamžitě zažehnali mužští
účastníci, kteří překonavši své pudy, se
hrdinsky nechali pasovat po dobu turnaje
na Jiřiny, čímž mohli přestoupit do
ženského oddílu. Problém byl tedy
jednoduše a rychle vyřešen, tudíž už nic
nebránilo zahájení všech utkání.

Byl to první ročník tohoto turnaje, krásné
číslo jedna, které s sebou však zároveň
neslo velký otazník s otázkou: „Co se tady
bude dít?

Dlouhý proces vysvětlování začal tím, že
hráči byli seznámeni s hracím systémem,
který říkal: Z 24 hráčů se utvoří 12 párů
(žena a muž), které budou rozděleny podle
losu. V 1. kole do tří a ve 2. kole do čtyř
skupin, jejichž základem je souboj každé
ženy s každou a nelítostný zápas každého
muže s každým. Vše to bude nakonec
završeno třešničkou na dortu = společným
mixem!” Aby však hráči nebyli znavení a
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Po předvedení svého tenisového umění a
natrénovaných backhandů po lajně byli
všichni hráči po podání svých maximálních
výkonů v průběhu první části turnaje
obdarováni
neodolatelným
obědem
v podobě propečeného uzeného se
šťavnatou zeleninou, který s láskou
připravila šéfkuchařka Šárka Hrmová.
Prázdné talíře jí byly, myslím, dostatečným
důkazem o kvalitě jídla, čímž bychom jí
chtěli ještě jednou za všechny poděkovat a
smeknout klobouky (v našem případě
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kšiltovky či kšilty) ze svých hlav, které si
pochutnávaly na výborném obědě.
Po načerpání nových sil a částečné
regeneraci naklusali zvesela a čile všichni
postupující hráči z prvního kola na zadní
čáry, kde se utkali o konečné umístění, tedy
v prvním případě o 1. až 4. místo. Ti, co ten
den neměli takové štěstí, anebo jim
chyběla sobotní dávka spánku, nezůstávali
jen nečinně sedět na lavičkách, ale
povzbuzovali své favority. Se stejným
nadšením, radostí a nasazením se
odehrávaly také bitvy o 5. až 8. místo. Ti,
s ještě větší smůlou a ještě menší dávkou
sobotního spánku, bojovali o místo 9. až 12.
Průběh těchto utkání však nemilosrdně
narušila bouřka, která nás ovšem
nezastihla nepřipravené. Vytasili jsme svou
tajnou zbraň, známou pod jménem „Hala“,
a bez ohledu na padající šňůry vody se
mohlo bez potíží pokračovat dál.

A teď věta, na kterou všichni netrpělivě
čekáte: „1. místo si vybojovala královská
dvojice složená z mladé, ale velmi
talentované hráčky Laury Benešové a
zkušeného Tomáše Krejcara. 2. místo
ukořistili Hanka Vágnerová společně
s Milošem Růtou a krásným bronzovým 3.
místem se může pyšnit Jiřina Vágnerová
s Martinem Lelkou.“ Ještě jednou prosím
virtuální aplaus nejen pro tyto hrdiny, kteří
mohli mávat a rozdávat úsměvy ze stupně
vítězů, ale i pro všechny zúčastněné, bez
kterých by se tento turnaj nemohl
uskutečnit.
Závěrem bychom chtěli ještě jednou
poděkovat všem, kteří náš turnaj přišli
podpořit! Zároveň si dovolujeme tvrdit, že
tento ročník byl velmi vydařený a do
příštích let doufáme, že se tato akce stane
tradicí, kterou si budeme pokaždé užívat
nejméně tak jako letos.
Tereza Baumová

Klubový večer číslo 4
Aby byli ušetřeni všichni spáči ranního
vstávání a nemuseli násilně opouštět
v sobotu v brzkých hodinách své teplé
pelíšky, začal tento klubový večer pěkně
v pátek 19. září odpoledne v 17 hodin. Na
kurty se dostavili všichni hráči toužící po
sportovním klání. Jak snadné je pro dva
perfektní hráče zvítězit nad dvěma
slabšími. A tak již důmyslné hlavičky
zosnovaly opět tajný plán - hráči byli
rozděleni do dvou skupin a pár utvořili vždy
hráči z různých skupin.
Zúčastnili se Michal Krejcar, Jiří Holan,
Martin Mádle, Martin Lelka ml., Jan
Všetečka, Tomáš Krejcar, Michal Vágner,
Vráťa Hofman, Petr Marek, Míra Smejkal,
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Mirek Malý, Jáchym Petra, Jiří Horáček, Jiří
Vágner, Jiří Škop, Jiří Ctibor, Martin Lelka
st., Vláďa Čapek, Pavel Kluka, Monika
Floriánová, Jitka Škopová, Josef Špůr, Petra
Baumová a Ilona Knutsonová.
Po odehrání časově omezeného zápasu se
výsledek zapsal do tabulky a došlo
k novému losování dvojic. Je nutné
podotknout, že tenisové oddílové špičky
přijímaly své horší spoluhráče s nezměrnou
trpělivostí, za což jim patří dík! Zkrátka, celé
klání bylo provázeno nejen bojovou touhou
po vítězství, ale a co je nejdůležitější,
dobrou náladou!
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Ta neopouštěla všechny účastníky ani večer
v klubovně při přátelském posezení, kde
proběhlo vyhlášení výsledků. První místo
získali Honza Všetečka a Martin Mádle,
druhé Pepa Špůr a Martin Kluka a třetí Jirka
Vágner a Tomáš Krejcar.
Na všechny medailisty čekala malá odměna
- velká zelená pixla, (asi plná žvýkaček
Mentos), ale ne, vždyť jsou to skutečně
míčky! A to je pěkná motivace k trénování
v nadcházející halové sezóně. Tak pořádně
do toho!

Kdo se podívá na fotky, tak zjistí, že Vláďovi
Čapkovi není 60, ale právě 09 let. Jeho
úsměv napovídá, že je šťasten, že odrostl
babytenisu a dostal se do další kategorie. A
tak všichni přejeme, aby absolvoval mladší
i starší žáky, dorost, muže i veterány ve
zdraví a dobré náladě. Tak se Vláďo tuž,
čeká Tě pěkná řádka let. Gratulujeme!
Závěrem přejeme všem tenistům stále
dobrou náladu s raketou a míčky a zdraví na
těle i na duchu a těšme se na další klubový
večer.
Jitka Škopová

Den spolků
Bylo-nebylo, dne 27. září 2014 se odehrál
příběh, který by neměl být nikomu zatajen.
Za sedmero horami a sedmero řekami
leželo rozlehlé království všemi nazývané
jako TC Dvůr Králové nad Labem. Jeho
největší chloubou jsou mladí talentovaní
tenisté, kteří dosahují vynikajících
výsledků. Tyto úspěchy spolu s několika
dalšími důvody přispěly k rozhodnutí, že
počet těchto malých nadějí by mohl být
zvýšen.
Všichni si ale lámali hlavy s tím jak, to
provést? Jak rozhlásit po celé říši, že brána
tenisového areálu je otevřena všem
zájemcům? Všichni bezmocně rozhazovali
rukama, protože na tento problém
nenalézali řešení. Jejich beznaděj byla však
ukončena jako na zavolanou blížícím se
dnem Svatováclavských slavností. Byly to
očekávané a velmi oblíbené oslavy, které
lákaly všechny občany v onu sobotu na
dvorské náměstí, kde budou rozestavěny
stánky se stoly podlamujícími se pod
obrovskou tíhou lahodně vonícího jídla,
sladké medoviny nebo šťavnatých, na grilu
připravovaných klobás. Co bylo pro nás ale
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nejdůležitější? Součástí programu byl i
každoročně konaný „Den spolků“, kde
všechny jednotlivé skupiny prezentují své
kluby nebo kroužky.
V tu chvíli byl problém vyřešen! Ruce
přestaly kmitat v beznadějném gestu a bez
sebemenšího zaváhání se všichni pustili do
rozsáhlých příprav, díky nimž bylo
v předvečer onoho očekávaného dne vše
vzorně připraveno a nachystáno.
Již za východu slunce, doprovázeného
kokrháním kohouta, čile vyskakovali
z postele všichni vyvolení určení k souboji o
získání nových členů, kteří doplní naše, již
dost silné tenisové vojsko. Vědomi si svého
důležitého úkolu pilně nakládali předem
připravené věci na kočár tažený dvěma
bílými koňmi, jehož úkolem bylo všechno
přepravit na náměstí, kde mělo vše
propuknout. S dostatečným předstihem
před zahájením se všichni věrní a poddaní
království na náměstí sešli a díky svému
brzkému vstávání ukořistili nejlepší místo.
Potom začalo zdlouhavé rozkládání věcí.
Jako první byl rozprostřen koberec
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vyrobený z umělé trávy, který spolu se sítí
tvořil jako zmenšenina tenisového hřiště
dominantu „stánku“. Neméně podstatnou
součástí byla i překážková dráha, která
měla prověřit fyzickou zdatnost a také
nepřehlédnutelná nástěnka seznamující
s budoucím vzhledem tenisových dvorců,
úspěchy našich malých tenistů a nechyběly
ani akce, kterými byl zpestřen běžný
tenisový život.

se základy tenisu a dát jim možnost
vyzkoušet si zahrát pár úderů. V této fázi se
ukázal Verunčin postřeh a hbitost, protože
některé rakety švihaly po míčku
s energickým zápalem, který občas přivodil
i zásah její nohy, který však hrdinsky zvládla
a bez obtíží překonala.
Po natrénování několika prvních forhendů
a bekhendů bylo další výzvou překonat
strašidelně vyhlížející překážkovou dráhu,
kterou však všichni za pomoci kondiční
trenérky Dáši Benešové bez problémů a
hravě zdolali.

Vše
bylo
nachystáno,
připraveno,
dokončeno a vyzkoušeno. Tím pádem
objevování nových talentů nic nebránilo
v cestě.
A je to tu! První zájemce se ruku v ruce se
svou maminkou zvesela blíží naším
směrem! Všichni do pozoru a naše práce
začíná. Nejprve se každý příchozí přivítal
s trenérkou Verčou Vágnerovou, jejíž
největší ozdobou byl stále přítomný, vřelý
úsměv na tváři.

Tvrdá dřina nebyla však ponechána bez
odměny. To už přicházela třetí a zároveň
poslední část našeho programu, kdy členka
tenisového výboru Petra Baumová
rozdávala za splněné úkoly různé ceny.
Určitě nejzajímavější pro malé sportovce
byl bezpochyby letáček obsahující základní
informace o náboru do tenisové školy, na
který si každý mohl sám natisknout
libovolné razítko. Mezi další ceny patřil
červený balonek a tužka Juta a
neodolatelné, na jazyku se rozplývající,
mléčné čokolády. Jako bonus na závěr byl
každý hrdina, který zdolal dráhu,
obdarován
všem
dobře
známým
náramkem z gumiček, který vykouzlil
úsměv na mnoha dětských tvářích.

Jejím úkolem bylo malé nadšence seznámit

Vše probíhalo velmi rychle, jeden zájemce
za druhým nastupoval do fronty a
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netrpělivě
přešlapoval
nedočkavostí
vyzkoušet si poprvé v životě držet tu divnou
věc, které se říkalo tenisová raketa. Celé
čtyři hodiny šikovné ručičky odpalovaly
jeden míček za druhým, na překážkové
dráze střídala noha nohu a u náramků se
tvořila řada, protože se pro obrovský zájem
nestíhaly plést.
A tak jako každá pohádka, má i ta naše
šťastný konec. Úderem poledne se vše
začalo uklidňovat. Každý spěchal hladový
domů na oběd a konec našeho programu se
blížil. Kolem půl jedné proběhlo rozloučení

s posledním malým, možná i budoucím
tenistou, a s radostí z hojného počtu
účastníků mohlo být prohlášeno, že úkol
byl řádně splněn.
Král byl nad míru spokojen, obdaroval své
poddané, kteří dostáli svému poslání se
zářivým nakažlivým úsměvem. Všichni se
radovali, a pokud neusnuli, tak se radují až
dodnes.
Zazvonil zvonec a pohádky byl konec
Tereza Baumová

Tenista Dvora
V sobotu 4. října se uskutečnil další ročník
klubového tenisového turnaje o Tenistu
Dvora.
V krásném počasí se sešlo 32 hráčů různých
věkových a výkonnostních kategorii.
Účastníci byli rozděleni do sedmi skupin,
podle kterých se stanovil handicap tak, aby
se co nejvíce snížily herní rozdíly mezi hráči.
Po odpolední přestávce byly ještě
rozlosovány čtyřhry. Aby byly dvojice
alespoň trochu na stejné úrovni, hráči
z poslední skupiny si vybrali svého
spoluhráče jako první. Tímto systémem
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vzniklo 16 párů. Po celodenním soutěžení
nakonec ve dvouhře získal putovní pohár
pro vítěze Štěpán Baum, který ve finále
porazil Petra Marka. Na třetím místě se
umístili Laura Benešová a Vojta Mynář. Ve
čtyřhře uspěli Matyáš Říha s Tadeášem
Paťavou. Na druhém místě skončili Štěpán
Baum a Adam Nápravník.
Děkujeme všem za účast na této sportovní
a společenské akci a společně se těšíme na
další ročník, který bude snad ještě
zajímavější.
Radko Hrma
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Od 9. října se rozběhla v hale na Slovanech
kondiční příprava našich nadějných tenistů
pod vedením zkušených kondičních
trenérek Veroniky a Dagmary. Scházejí se
2x týdně, v úterý a ve čtvrtek od 17 hodin.

Kondiční trénink se osvědčil již v loňském
roce. Děti, které ho navštěvovaly
pravidelně, měly o kvalitní přípravu, co se
týče vytrvalosti, koordinace, stability,
posilování, obratnosti a hlavně rychlosti
našlápnuto tak, že je nemohlo vůbec nic
překvapit.
Do letošních tréninků se přihlásili tito hráči:
Baumová Tereza, Baumová Nikola, Baum
Štěpán, Holmanová Markéta, Benešová
Laura, Vágner Matouš, Lukáš Břetislav,
Jansa Štěpán, Jansová Eliška, Říha Matyáš,
Říha Šimon, Říhová Viktorie, Žižková Eva,
Žižková
Pavlína,
Žižková
Markéta,
Bartošová Karolína, Bartošová Barbora,
Filip Jakub, Vágnerová Viktorie. Prostě děti,
které to myslí s tenisem vážně.

Tenisový klub v letošním roce získal od
Městského úřadu příspěvek pro děti
v hodnotě 6.000,- za jejich výborné
úspěchy na Mistrovství ČR (mladší žactvo a
babytenis). Městskému úřadu tímto velice
děkujeme. Nejen za tyto finanční
prostředky jsme nakoupili nové kvalitní
pomůcky v podobě expandérů, překážek,
medicinbalů, kuželů, karimatek a žebříček.
Tyto pomůcky dětem samozřejmě ulehčí
cestu k vysněným cílům a hlavně je to bude
bavit.
Snahou kondičních trenérů je v zimním
období udržet dětem disciplínu a zlepšit
jejich kondici, která je pro závodního hráče
nesmírně důležitá.
Snaží se jim vštípit
základní návyky od
rozehřátí až po
závěrečné
protažení,
což
spousta dětí bez
vedení nedodržuje.
Bohužel
tento
nešvar může vést u
závodních hráčů až
k nevratným zraněním. Proto je kondiční
příprava velmi důležitá.
Nedílnou součástí pravidelné kondiční
přípravy jsou různé rychlostní testy na čas.
Tyto jsou vždy stejné a pravidelně se
opakují. Děti mohou porovnávat svůj nový
čas s předchozím výsledkem, což je
motivuje na sobě pracovat a zlepšovat se!
Cílem kondiční přípravy je zdravý, vždy
připravený a hlavně šťastný tenista.
Veronika Vágnerová
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V sobotu, dne 18. 10. 2014 se uskutečnila v našem tenisovém klubu podzimní brigáda, a to za
účelem zazimování tenisových dvorců a úklidu a údržbě celého areálu. Byla to také poslední
možnost pro členy klubu si odpracovat brigádnické hodiny. Ačkoliv počasí nebylo zcela ideální,
tak se nám vše zdárně podařilo a všem, kdo se této akce zúčastnili, tímto výbor klubu děkuje.

Při brigádě byla také uklizena posilovna v hale.
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Aktuality

Brigády

Klubový zpravodaj – říjen 2014
TENNIS CLUB Dvůr Králové • 17. listopadu 485 • 544 01 Dvůr Králové nad Labem • email tcdk@tcdvurkralove.cz

Nabídka oblečení pro závodní hráče
Aktuality

Jak jsme již rozeslali mailem,
přicházíme s výjimečnou
nabídkou pro závodní hráče,
kteří se zúčastní soutěží
družstev v příštím roce.
Ve spolupráci s firmou
Prince se nám podařilo
zajistit 50% slevu na vybrané
oblečení Prince. Na trička a
bundy bude natisknuto logo
klubu. Nabídka platí také pro
kapitány družstev.
Vyplněný formulář posílejte
na
tento
email
vybor@tcdvurkralove.cz
nebo předejte osobně níže
uvedeným
kontaktním
osobám
nejpozději
do
12.11.2014.
V
případě
dotazů se obracejte na Petru
Baumovou (tel. 602827985)
nebo Evu Žižkovou (tel.
602208205).
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