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Vážení členové tenisového klubu,
letní prázdniny se nachýlily ke konci a tak
mi dovolte prezentovat Vám další vydání
klubového zpravodaje.
Červenec i srpen byl plný událostí, nebyla
tudíž nouze o témata pro články do
zpravodaje. V červenci probíhalo hlasování
členů o novém logu, které se od nynějška
bude objevovat na všech oficiálních
dokumentech klubu včetně záhlaví našeho
zpravodaje.
Asi hlavní událostí byl áčkový turnaj
dospělých JUTA CUP, který se konal
začátkem srpna. Turnaj byl výrazně
ovlivněn počasím a dohrával se až po šesti
dnech. Zvláště nedělní průtrž mračen
nadělala velké škody. Díky několika
dobrovolníkům a organizátorům se však
kurty podařilo opět zprovoznit a mohlo se
pokračovat v turnaji. Měl jsem tu čest a
štěstí probojovat se se svým spoluhráčem
Honzou Valentou k zápasu o vítězství
v celém turnaji. Byl to krásný pocit zažít
takovou diváckou atmosféru nejenom při
finále, ale i v průběhu turnaje. Zato patří dík
všem fanouškům, na tenise to opravdu
zase žilo.
Náš klub uspořádal několik turnajů
mládeže, kromě jiného i turnaj kategorie B
dorostenců. Zklamáním je pro mě i celý
výbor zrušení turnaje staršího žactva kvůli
nedostatečnému počtu přihlášených,
ačkoliv v klubu máme minimálně dvanáct
tenistů, kteří tuto kategorii mohou hrát.
Musíme se z toho poučit do příštího roku.
V průběhu prázdnin se také uskutečnily tři
klubové večery. Zdá se, že si tato akce u Vás
našla oblibu a pozitivní odezva je pro nás
největší odměnou. Reportáž a fotky lze
shlédnout v části klubový život.
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Znovu bych Vás chtěl upozornit na naše
webové stránky www.tcdvurkralove.cz,
kde najdete veškeré aktuální informace o
dění v klubu včetně fotogalerie.
Na stránkách klubu spustíme od října
online rezervační systém pro halovou
sezonu 2014/2015. Kromě stávajícího
způsobu budete mít možnost rezervovat si
hraní v hale pohodlně z domova bez
nutnosti volání nebo osobní přítomnosti na
tenise. Rezervační systém má i další velké
přednosti jak pro uživatele tak i
provozovatele. Jedná se o další krok ke
zlepšení servisu a služeb pro Vás členy
klubu. Detaily o rezervačním systému
zveřejníme
v
následujících
dnech
prostřednictvím mailu a webových stránek.
Ve zpravodaji uvádíme ceník pronájmu haly
a pravidla obsazování.
Velkou nadějí do budoucna je představení
záměru výstavby nového areálu. Všichni si
uvědomujeme, že jeden kurt v hale a i její
stav neodpovídá již požadavkům dnešní
doby a rozvoji našeho klubu. Proto pevně
věřím a přeji si, aby se nám záměr podařilo
přeměnit v realizaci. V rubrice Aktuality se
můžete se záměrem, včetně několika
vizualizačních obrázků, seznámit.
Rád bych Vás pozval na zářijová
semifinálová a finálová utkání družstev
babytenisu. Budeme našim mladým
nadějím držet palce, aby se jim podařilo
probojovat na celorepublikové finále.
Přeji Vám krásný zbytek letní antukové
sezony.

Michal Vágner, předseda TC Dvůr Králové
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Závodní hraní

Mladší žáci devátí v republice

Velkého úspěchu dosáhlo uprostřed
července družstvo mladších žáků. Břetislav
Lukáš, Matyáš a Šimon Říhovi, Mikuláš
Holub, Tadeáš Paťava, Bára Výprachtická,
Eva Žižková a Natálie Lubinová již od května
hráli zápasy s nejlepšími tenisty z celé
východočeské oblasti. Porazili i nejlepší
hradecké a pardubické družstvo, bez
porážky se stali vítězi oblastní soutěže a
postoupili tak na mistrovství České
republiky, které se konalo ve Zlíně.
Mistrovství se účastnilo dvanáct družstev
z celé republiky, našemu družstvu los
v prvním kole za soupeře přisoudil silný tým
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TK Škoda Plzeň. Většina utkání byla zcela
vyrovnaná, o čemž svědčí i fakt, že se čtyři
z devíti duelů rozhodovaly až ve třetím
setu. Naši hráči s protivníkem odehráli
velmi slušnou partii, západočeši však
nakonec vyhráli nejtěsnějším možným
rozdílem 5:4 a postoupili do dalších bojů.
V konečném pořadí tak Dvůr obsadil deváté
místo. Pro hráče šlo o velký sportovní
zážitek a skvělou tenisovou zkušenost.
Město Dvůr Králové přispělo na účast
mladších žáků na MČR ve Zlíně částkou
4.000,- Kč.
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Od 16. 8. se hrál turnaj dorostenců
kategorie B. Zúčastnilo se ho 33 hráčů z celé
republiky. Průběh turnaje však výrazně
ovlivnilo počasí. V sobotu se sice kvůli
častým přeháňkám nedohrálo ani první
kolo dvouhry, potom se však vše podařilo
zvládnout a turnaj se dokončil v řádném
termínu. Z našich hráčů do druhého kola
postoupil jen Daniel Truhlář, který zde
podlehl pozdějšímu semifinalistovi Danielu
Jankovi z LTC Pardubice. Matouš Vágner a
Daniel Pátý bohužel z prvního kola

nepostoupili. Vítězem turnaje se stal Filip
Guziur z TC MJ-Tenis, který ve finále porazil
6:2, 6:3 Radka Koudelu z SK Zlín-Mladcová.
Ve čtyřhře se Matouš Vágner s Patrikem
Malým probojovali do semifinále, kde
prohráli s Filipem Mališem TK SC Ostrava a
Pavlem Vránou TK Precheza Přerov 4:6 a
3:6. Celkově čtyřhru ovládli bratři Dominik
a Filip Křipští, kteří ve vyrovnaném finále
zvítězili 7:5 a 6:4.

Minitenis
Turnaje nejmenších se 31. 8. zúčastnily jen
děti reprezentující náš klub. Celý turnaj se
odehrál v sedmičlenné skupině, kde se
utkal každý s každým. Zvítězila zcela jasně
B. Bartošová, která je velkým talentem. Na
druhém až čtvrtém místě rozhodovalo
skóre a vzájemné zápasy. Druhý byl O.
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Paťava, třetí J. Karban a čtvrtá M.
Lejdarová. Na dalších místech se umístili D.
Pohlová, Š. Mašín a Š. Karban. Pro klub je
velmi potěšující, že většina dětí v této
kategorii zůstává ještě příští rok, což dává
velké šance v soutěži družstev.
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Dorostenci – turnaj kategorie B
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Již tradičně se po tenisovém táboře
uskutečnil v našem klubu turnaj dětí do
deseti let. Startovalo 14 děvčat a 7 chlapců.
Děvčata odehrála tři základní skupiny, dvě
pětičlenné a jednu čtyřčlennou. Do
čtvrtfinálového
pavouka
postoupily
z pětičlenné skupiny tři nejlepší a ze
čtyřčlenné skupiny dvě nejlepší. Do
semifinále se probojovaly K. Bartošová, E.
Jansová, E. Roháčová a T. Hřebačková. Obě
semifinále byla vyrovnaná a postoupily
z nich E. Jansová a T. Hřebačková. Ve velmi
pěkném finále zvítězila 6:4 Eliška Jansová.

Chlapci odehráli své zápasy v jedné
skupině. Po šesti zápasech byli jasní dva
postupující do semifinále J. Filip a L. Lejdar.
O dalších dvou J. Všetečkovi a S. Rumlovi
rozhodlo skóre. Do finále postoupili J. Filip
a L. Lejdar, s výsledkem 6:2 zvítězil Jakub
Filip.

Turnaj skončil úspěchem našich hráčů.
Všem gratulujeme a doufáme, že se dobře
připraví na turnaj družstev, který se koná 6.
a 13. 9. v našem klubu.

Přehled akcí pořádaných v měsíci září
6. 9. Semifinále oblastního přeboru družstev v babytenisu, této akce se zúčastní 3 družstva
našeho klubu.
13. 9. Finále oblastního přeboru v babytenisu
V obou případech zápasy začínají ve 14 hodin.
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Babytenis
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Od 1. do 5. srpna se uskutečnil 14. ročník turnaje. O jeho průběhu podrobně informoval
Východočeský Deník, jehož článek uvádíme v plném znění:
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JUTA Cup 2014
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11. 7., 25. 7. a 15. 8. se konaly historicky
první
klubové
večery.
Tyto
akce mají za cíl
propojit závodní
a rekreační tenis
a
obnovit
klubový život. Prvního klubového večera se
zúčastnilo 8 hráčů, druhého již 12 a třetího
dokonce 23 tenisových nadšenců.

losovali. Zápasy v kole se hrály na 20 minut.
Po pěti kolech jsme sečetli nasbírané body
a podle pořadí se hrálo poslední utkání o
umístění.
Vítězství patřilo jednoznačně všem
zúčastněným, kteří si tenisové výměny
náramně užívali. 15. 8. jsme zavedli i
novinku pro zúčastněné v podobě možnosti
zahrát si s klubovým trenérem a zjistit
rezervy v úderové technice.
Tím však klubový večer neskončil. Po
turnaji
proběhla
společná
večeře,
vyhodnocení a čilá diskuze o akci i
klubovém životě. O čemž svědčí i připojené
fotky a odchod posledních účastníků pozdě
večer.

Hrály se čtyřhry, přičemž partner a
protihráči se vždy před každým kolem
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Celkově se akce velmi vydařily. Poslední
klubový večer se v této sezoně bude konat
19. 9. od 17 hodin.
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Klubové večery
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V průběhu srpnového turnaje JUTA Cup byl představen záměr a studie nového areálu. Studii
zhotovila architektonická a inženýrská společnost Ing. Helbicha.

Základem je třídvorcová hala s umělým
povrchem.

sehnat
potřebné
dotace.
Dalším
předpokladem je, že se ve městě nebude
stavět nová čistička. V případě stoleté vody
by totiž areál byl rázem pod vodou, což by
byla hrozba pro samotnou výstavbu.“

Součástí
moderního
efektivního,
architektonicky a uživatelsky kvalitně
ztvárněného
sportovního
areálu,
akceptujícího stávající přírodní hodnoty
v území, bude i restaurace s terasou,
klubové a provozní zázemí, kondiční a
wellness zóna, dvojice ubytovacích buněk
pro hosty a bytová jednotka správce.
Předpokládaný termín realizace by mohl
být březen – říjen 2016. Rozhodnutí o
investici závisí ještě na několika faktorech.
Jak řekl majitel firmy JUTA Ing. Jiří Hlavatý:
„Jde o dvě základní podmínky. První je,
abychom sehnali peníze. Buď, aby JUTA
byla v dobré kondici, nebo aby se podařilo
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Všichni však doufáme, že všechny překážky
budou překonány.
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Studie nového areálu
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Náš tenisový klub má od srpna nové
logo. Z mnoha návrhů jsme vybrali
dva, mezi kterými se rozhodlo
v červencovém hlasování členů na
našich internetových stránkách
www.tcdvurkralove.cz.
Zvítězila varianta č. 1 v poměru
40:17. Všichni hlasující byli zařazeni
do slosování o tři poukázky na jednu
hodinu zdarma v tenisové hale
v sezoně 2014/2015. Výherci, které
během turnaje JUTA CUP vylosoval

náš
bývalý
úspěšný
reprezentant Karel Nováček,
se stali Lenka Paťavová, Michal
Krejcar a Jiří Holman. Všem
výhercům gratulujeme, budou
kontaktováni
zástupcem
výboru TC.
Velké poděkování patří Jiřímu
Holanovi,
který
návrhy
připravoval a je autorem
nového loga.

Brigády
Upozorňujeme všechny členy klubu na
povinnost odpracovat 5 brigádnických
hodin nebo zaplatit 80,-Kč za každou
neodpracovanou
hodinu.
Poslední
možnost brigádnické hodiny odpracovat
bude v průběhu září nebo do poloviny října
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při zazimování venkovních kurtů. Termín
bude včas oznámen. Seznam členů, kteří
nemají odpracované nebo zaplacené
brigádnické hodiny je k dispozici u pana
Šilhana.
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PRAVIDLA PRO OBSAZOVÁNÍ HALY 2014/2015
Žádosti o permanentky na celou halovou sezonu včetně požadavků/přání na termín nutno
zaslat do 20. 9. 2014 na adresu vybor@tcdvurkralove.cz
Permanentka je platná na 26 týdnů (od 8. 10. 2014 do 19. 4. 2015) vyjma vánočního provozu
24. 12. 2014 – 4. 1. 2015 (ceny na toto období budou stanoveny později), v pondělí až pátek
od 12 do 17 hod. je hala vyhrazena pro trénink, koordinaci těchto hodin zajišťuje Radko Hrma.
PONDĚLÍ - PÁTEK
6 - 8 HOD
8 - 13 HOD
13 - 17 HOD
17 - 21 HOD
21 - 23 HOD

nečlen
5 980 Kč
6 500 Kč
7 020 Kč
8 060 Kč
5 980 Kč

člen
5 200 Kč
5 720 Kč
6 240 Kč
7 280 Kč
5 200 Kč

SOBOTA
NE 7 - 9 HOD
NE 9 - 12 HOD
NE 12 - 17 HOD
NE 17 - 21 HOD

5 980 Kč
5 980 Kč
7 020 Kč
5 980 Kč
7 020 Kč

5 200 Kč
5 200 Kč
6 240 Kč
5 200 Kč
6 240 Kč

způsob platby – hotově nebo převodem
na účet
platba celé částky předem – sleva 5 %
z uvedených cen, jinak 50 % do 15. 10.
2014, 50 % do 15. 1. 2015
platba formou darovací smlouvy –
příplatek 5% k uvedeným cenám
rozdělení hodin – v druhé polovině září
storno – v případě znovuobsazení
stornované hodiny obdrží předplatitel
80% částky zpět

JEDNOTLIVÉ HODINY
PONDĚLÍ - PÁTEK
6 - 8 HOD
8 - 13 HOD
13 - 17 HOD
17 - 21 HOD
21 - 23 HOD
SOBOTA
NE 7 - 9 HOD
NE 9 - 12 HOD
NE 12 - 17 HOD
NE 17 - 21 HOD

nečlen
230 Kč
250 Kč
270 Kč
310 Kč
230 Kč

člen
200 Kč
220 Kč
240 Kč
280 Kč
200 Kč

230 Kč
230 Kč
270 Kč
230 Kč
270 Kč

200 Kč
200 Kč
240 Kč
200 Kč
240 Kč

rezervace neobsazených jednotlivých
hodin bude probíhat přes rezervační
systém na webových stránkách
www.tcdvurkralove.cz, nebo jako
doposud u správce klubu p. Šilhana
každý člen obdrží přístupové údaje
k rezervačnímu systému

Klub poskytne stejně jako v minulém roce na tréninky závodních hráčů s trenérem halu zdarma
v rozsahu 6 hodin pro mládež a 3 hodiny pro A-družstvo dospělých týdně.
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PERMANENTKY

