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Po celé léto byly klubem organizovány
turnaje mládeže i dospělých. Každý měsíc
pořádáme akci pro amatérské tenisty.
Všechny tyto akce přinášejí do tenisového
klubu nezbytný život, dávají možnost
domácím hráčům hrát turnaje bez nutnosti
vysokých nákladů na dopravu a ubytování,
podporují hospodaření kantýny, kterou
všichni potřebujeme. Někdy slýchávám, že
na tenis nikdo nechodí a kromě tří kurtů
obsazených trenéry nikdo nehraje. Často se
však zapomíná na to, že kdykoliv člen (ale i
host) přijde na kurty, nemá problém najít
volný kurt, že kdyby jich bylo třeba jen osm,
musela by být nastavena úplně jiná
pravidla, která by členy určitě omezovala.
V době, kdy je nabídka na volnočasové
aktivity tak obrovská, určitě nemůžeme
očekávat každý den zaplněné kurty, jako
tomu bylo dříve.
V rubrice Závodní hraní se ohlížíme za
největší akcí léta, již 16. ročníkem JUTA
CUPU, turnajem dospělých kategorie A.
V srpnu se konal oblíbený letní tábor,
kterého se účastnilo přes 40 dětí. Bylo
krásné sledovat ten „cvrkot“ dětí různého
věku po celém areálu.
Minulý víkend skončil pro klub druhý
pořadatelský vrchol letošní sezony – áčkový
turnaj starších žáků a oblastní finále
družstev v minitenisu. Ačkoliv panovaly
určité obavy, aby se obě akce zvládly, areál
bez problémů pojmul za jeden den téměř

200 osob (hráčů a jejich doprovodu) a
v podvečer byly navíc dva kurty uvolněny
pro rekreační hraní. Další důkaz dvorského
pořadatelského umu a výjimečného areálu,
kterého si musíme vážit.
Pomalu nám končí letní sezona, což je pro
nás nejvyšší čas dokončit přípravu na
novou halovou sezonu. Loni jsme poprvé
v historii klubu dali možnost členům i
veřejnosti hrát v přetlakové hale a díky
investici do nového povrchu jsme mohli
uspořádat několik turnajů v zimě. Byl to
krok velmi odvážný a částečně i riskantní.
Obsazenost obou hal nám však dala jasnou
odpověď a ukázala na správnost tohoto
kroku. Samozřejmě je stále spousta věcí, na
kterých musíme společně pracovat. Pro
letošní rok jsme připravili několik novinek,
které jak doufáme, budou hojně využívány
stejně jako kapacita haly, abychom mohli
udržet stávající cenovou úroveň, která je
oproti srovnatelným halám daleko nižší.
Pravidla obsazování a ceník najdete
v rubrice Aktuality.
Ve zpravodaji nechybí výsledkový servis
dvorských hráčů za měsíc srpen.
Přeji Vám příjemný podzim.

Michal Vágner, předseda TCDK

TC Dvůr Králové podporují

Město Dvůr Králové
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Obsazenost obou hal v loňské sezoně nám
potvrdila správnost rozhodnutí investovat
do rozšíření kapacity hraní v hale. Způsob
obsazování a ceny na nadcházející halovou
sezonu 2016/2017 jsou následující.

Jinak je způsob platby stanoven takto: 50%
do 15. 10. 2016 a 50% do 15. 1. 2017,
platba hotově nebo bankovním převodem.
Permanentku je možno opět uhradit
formou darovací smlouvy za příplatek 5%.

Požadavky na permanentky posílejte na
adresu vybor@tcdvurkralove.cz nejpozději
do 18. 9. 2016. Přidělení hodin proběhne
do konce září. Budeme se snažit vyjít všem
vstříc, ale ne vždy jsme schopni vyhovět.

Pondělí až pátek 12 – 18 hod je vyhrazeno
na hraní závodních hráčů s trenérem, tyto
hodiny prosím koordinujte s R. Hrmou.
Klub opět poskytne závodnímu hraní
zdarma několik hodin týdně, systém bude
upřesněn později.

Předplatitelé mohou hrát stejně jako loni
26 týdnů. Začíná se ve čtvrtek 8. 10. 2016 a
končí v neděli 16. 4. 2017.
V ceně permanentky není zahrnuto hraní
v období Vánoc od 24. 12. 2016 – 1. 1.
2017, ceny na toto období budou
stanoveny později. U permanentek na
víkend budou v případě konání turnaje
hodiny nahrazeny nebo připsán kredit.
Členové klubu mají téměř 20% zvýhodnění
oproti nečlenům, navíc při platbě celé
částky dopředu dostanou další slevu 10%
(týdenní) resp. 5% (14denní).
Ceník permanentek
PONDĚLÍ – PÁTEK
6 - 8 HOD
8 - 12 HOD
12 - 18 HOD
18 - 20 HOD
20 - 23 HOD
SOBOTA
NE 7 - 9 HOD
NE 9 - 12 HOD
NE 12 - 16 HOD
NE 16 - 20 HOD
NE 20 - 23 HOD
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Jednotlivé hodiny bude možné objednávat
přes rezervační systém na stránkách
www.tcdvurkralove.cz nebo u správce
klubu p. Šilhana. Budete tak mít možnost
kdykoliv zjistit volné hodiny a rezervovat si
hraní pohodlně z domova. Rezervační
systém bude spuštěn nejpozději jeden
týden před zahájením provozu. POZOR
novinka: pokud si předplatíte 1.000 Kč na
kredit, připíšeme Vám o 10% navíc tj. 1.100
Kč.
V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte
na členy výboru nebo správce klubu.
Ceník jednotlivých hodin

nečlen
6 760 Kč
7 280 Kč
7 800 Kč
8 840 Kč
6 760 Kč
6 760 Kč
6 760 Kč
7 800 Kč
6 240 Kč
7 800 Kč
6 760 Kč

člen
5 720 Kč
6 240 Kč
6 760 Kč
7 800 Kč
5 720 Kč
5 720 Kč
5 720 Kč
6 760 Kč
5 720 Kč
6 760 Kč
5 720 Kč

www.tcdvurkralove.cz

PONDĚLÍ – PÁTEK
6 - 8 HOD
8 - 12 HOD
12 - 18 HOD
18 - 20 HOD
20 - 23 HOD
SOBOTA
NE 7 - 9 HOD
NE 9 - 12 HOD
NE 12 - 16 HOD
NE 16 - 20 HOD
NE 20 - 23 HOD
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nečlen
260 Kč
280 Kč
300 Kč
340 Kč
260 Kč
260 Kč
260 Kč
300 Kč
240 Kč
300 Kč
260 Kč

člen
220 Kč
240 Kč
260 Kč
300 Kč
220 Kč
220 Kč
220 Kč
260 Kč
220 Kč
260 Kč
220 Kč
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Znovu nabízíme možnost pronájmu skříněk
v šatnách. Podnět na tuto inovaci vzešel
právě od Vás. Aktivitu jsme přivítali a
posléze zrealizovali.
Cena pronájmu za jednu skříňku je 1000 Kč
na sezónu (říjen 2016 – záři 2017).

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

Tenisový tábor 2016
Třetí srpnový týden jsme v areálu TC Dvůr
Králové uspořádali další ročník letního
tenisového tábora. Tak jako v minulých
letech se zúčastnilo přes 40 dětí. Jejich věk
se však letos výrazně snížil a většinu tvořili
hráči a hráčky mini a baby tenisu.

dopoledne i odpoledne věnovali tenisové a
kondiční přípravě. Jen ve středu odpoledne
jsme tenis nehráli a vypravili jsme se na
Hájemství opékat buřty. Výlet všichni
přežili a nikdo ani moc neprotestoval, že
musel jít pěšky.

Počasí nám přálo a snad poprvé za celý
týden vůbec nepršelo. I teploty byly ideální
na sportovní aktivity. Celých pět dní jsme se

Celý tábor se vydařil a my děkujeme dětem
za účast a těšíme se, že si příští rok vše
zopakujeme.
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Dne 10. 9. 2016 se ve Dvoře Králové konalo
finále smíšených družstev v kategorii
MINITENISU, kterého se zúčastnila čtyři
nejlepší družstva z východočeského kraje TC Dvůr Králové A, TK Česká Třebová A, TO
TJ Svitavy A a Lokomotiva Trutnov.

bojovnosti a děti pro to udělaly maximum.
To že se to nepovedlo, nevadí!!! Děti si
spravily chuť hned v následujícím utkání
proti Trutnovu, který porazily 5:3. A Českou
Třebovou s přehledem přehrály 8:1, čímž si
zajistily celkově překrásné druhé místo.
Celkové pořadí:
1. TO TJ Svitavy
2. TC Dvůr Králové
3. Lokomotiva Trutnov
4. TK Česká Třebová
Při závěrečném zakončení byly děti
obdarovány medailemi a věcnými cenami,
které zajistil východočeský svaz. Od
pořádající klubu TCDK každý hráč obdržel
vstupenku do Zoologické zahrady.

TC Dvůr Králové reprezentovali - Dominika
Pohlová, Šimon Mašín, Dominik Vágner,
Kateřina Filipová, Adéla Holmanová a Jana
Kovačková.
Sobotní den plný slunce začal v 10 hodin
úvodním ceremoniálem, kde byly děti
seznámeny se všemi pravidly a průběhem
celého dne. Zároveň i rodiče, jak a odkud
mohou fandit, aby děti měly klid na hraní a
mohly podávat ty nejlepší výkony.

Moc gratulujeme!!! Přejeme mnoho
dalších úspěchů do dalších let. Některým
ještě v kategorii MINITENISU a některým co
nejhladší
přechod
do
kategorie
BABYTENISU.
Děkujeme nejenom dětem za bezva partu,
ale zároveň i rodičům za perfektní přístup a
pomoc při organizování.
Tak trochu bych si dovolila poděkovat i
trenérům V. Vágnerové a R. Hrmovi za
přípravu těchto talentovaných dětí.
Vágnerová Veronika

Pro malé „dvoráky“ byl začátek víceméně
jasný – Svitavy! Což byl papírově nejtěžší
soupeř. A to se bohužel i potvrdilo. Po první
polovině zápasů byl sice stav 2:2, ale už
jsme prohrávali na body. V druhé polovině
jsme prohrávali 3:1 a celkově jsme prohráli
5:3. Zápasy byly moc pěkné, plné emocí a
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Oblastní finále memoriálu Z. Kocmana smíšených
družstev minitenisu 2016
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V neděli 21. srpna 2016 se v prostorách TC
Dvůr Králové konal turnaj v minitenisu.
Zúčastnilo se celkem 17 dětí, z toho devět
bylo dvorských.
Pro velkou nepřízeň počasí se celý turnaj
odehrál na čtyřech minitenisových kurtech
v našich halách.

emocí až do konce. Úroveň všech zápasů
byla velmi kvalitní.
Nejmladší účastnicí byla naše pětiletá
Kačenka Krejčová, která sice vše prohrála,
ale pro nás bylo vítězstvím dát “podáníčko“
a možná i nějakou tu výměnu.
Konečné pořadí:

Děti se nalosovaly do tří skupin, tři po
čtyřech a jedna po pěti. Z každé skupiny
první dva postupovali do hlavního pavouka.
O umístění se hrálo až do šestého místa,
kde každý dostal pěkný pohár. Sehrála se i
útěcha a vítěz byl také oceněn pohárem.

1. Pohlová Dominika

Všechny děti odehrály minimálně pět
zápasů a musím konstatovat, že zápasy byly
napínavé, vyrovnané, plné bojovnosti a

5. Johan Marek
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2. Vágner Dominik
3. Klacek Tadeáš
4. Soumar Štěpán
6. Valová Žanetka
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Turnaj minitenisu o Pohár města Dvora Králové
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Na tenisových dvorcích TC Dvůr Králové se
v sobotu 20. srpna 2016 uskutečnil turnaj
v Baby tenisu, kterého se zúčastnilo třináct
hráčů.
Hrálo se na čtyři skupiny, a z každé
postupovali dva hráči do hlavního pavouka.
Z našich dvorských dětí postoupily - Sára
Divilová, Bára Bartošová a Floortje
Chrisstoffels.
Bohužel Bára vypadla s Tomem Celbou,
který skončil na 3. místě. Sára vyhrála po
velmi vyrovnaném souboji s Floortje a tak
jsme měli dvorskou finalistku. Finále bylo
strhující, ale Sára bohužel prohrála
s Adamem Ducháčem. Předvedla velmi
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pěknou hru, ale klučičímu zápalu boje o
vítězství nestačila.
Všechny děti hrály s velikou chutí a
bojovností, i když se na některých hráčích
projevila únava z letního tenisového
tábora.
Děkujeme dětem a rodičům za pomoc při
organizaci turnaje, městu Dvůr Králové a
Královéhradeckému
kraji,
které
dlouhodobě podporují sport v našem klubu
a sponzorům, kteří věnovali krásné ceny.
Jmenovitě to jsou Staré Hrady, Dubea,
TONGO a Šťastná země.
Vágnerová Veronika

tcdvurkralove

7

Závodní hraní

Turnaj babytenisu o Pohár města Dvora Králové
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Za nezvykle teplého zářijového letního
počasí se ve Dvoře Králové ve dnech 9.-13.
9. 2016 uskutečnil poslední turnaj nejvyšší
kategorie “A” letošní termínové listiny
starších žáků.
Do našeho oddílu přijeli nejen hráči z celé
republiky, ale také chlapci z nejlepších
oddílů v ČR Prostějova, Sparty, ČLTK a
Neridé, kteří se rozhodli bojovat o poslední
body do žebříčku, který vyjde v prvním
říjnovém týdnu.

Velkou smůlou skončil turnaj pro našeho
chlapce a hráče TOP 10 v ČR ročníku 2003
Štěpána Bauma, který nemohl zabojovat o
poslední důležité body do žebříčku
vzhledem
ke
zdravotní indispozici
způsobené klíštětem. Tímto mu přejeme
brzké uzdravení a návrat na tenisové kurty
v co nejkratší době.
Do finále dvouhry se probojovali Jan
Pučálka a Lukáš Hauge – oba hráči TK
Neridé, vítězem se stal Jan Pučálka.

Turnaj začal páteční kvalifikací do hlavní
soutěže, ve které se z domácích hráčů
představil Dominik Knutson. Jeho soupeř
byl však nad jeho síly a tak Dominik do
hlavní soutěže nepostoupil. V té se
představil pouze ve čtyřhře s Honzíkem
Všetečkou.
V hlavní soutěži hráli naši hráči Břéťa Lukáš,
Táda Paťava, Matyáš Říha, Mikuláš Holub a
Adam Nápravník. Pro první čtyři
jmenované to byl rozlučkový turnaj s touto
věkovou kategorií, jelikož odcházejí do
dorostu. Pro Adama to byl jeden z prvních
velkých turnajů ve starších žácích, jelikož
do této kategorie teprve v příštím roce
přichází. Jeden singlový zápas se podařilo
vyhrát Břétovi a Adamovi, poté již mezi
nejlepšími 32 hráči nestačili na nasazené
hráče. Krásný zápas, který sice skončil
porážkou na tři sety, sehrál v prvním kole
Táda s jedním z nejlepších hráčů ročníku
2003 v ČR M. Otypkou a jeho výkon a celá
letošní sezona je pro nás příslibem do
dalších měsíců. Ve čtyřhře do druhého kola
postoupili Břéťa s Čížkem z Hradce Králové
a dvorská dvojce Táda s Mikulášem. Ve
druhém kole obě dvojce skončily na
raketách nasazených dvojic.
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Vítězi debla se stali M. Musil a L. Vaculík,
kteří ve finále porazili dvojici L. Hauge a A.
Kolijev.
Výsledky z celého turnaje naleznete zde.
Velké
poděkování patří
Honzíkovi
Všetečkovi, který po celý víkend pomáhal
s úpravou tenisových kurtů, což za velmi
teplého počasí nebylo jednoduché. Byli
jsme velmi rádi, že jsme takto velký a
významný turnaj této kategorie mohli
uspořádat a věříme, že se nám i pro příští
sezony podaří obdržet pořadatelství
turnajů vyšší kategorie.
Roman Nápravník a Petra Baumová

tcdvurkralove
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TURNAJ STARŠÍCH ŽÁKŮ KATEGORIE „A“
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Velmi slušnou účast 27 hráčů (z toho 12
dvorských) jsme měli na turnaji dorostu,
který se konal první srpnový víkend.

kategorie podaří uspořádat podobný turnaj
(e) i v nadcházející zimní halové sezóně
2016/2017.

Z původně třinácti přihlášených se nám
turnaj rozrostl a dokonce první nasazený
hráč Matyáš Černý přijel z České Lípy a
druhý nasazený hráč Filip Navrátil z Brna.
Na to, že se jednalo o turnaj kategorie „C“
bylo již od prvních kol k vidění mnoho
hezkých zápasů i ve vzájemných utkáních
mezi chlapci našeho oddílu.

Výsledky dvouhry
1. Matyáš Černý
2. Štěpán Jansa
3. Štěpán Baum, Vojtěch Vünsch

Do semifinále dvouhry se probojovali dva
dvorští hráči. Ve vzájemném zápase zvítězil
Štěpán Jansa nad Štěpánem Baumem,
v pondělním finále však již nestačil na
prvního nasazeného hráče turnaje –
Matyáše Černého, který celý turnaj
s přehledem vyhrál.
Soutěž čtyřhry ovládli zcela naši hráči.
V semifinále jsme měli zastoupeny všechny
čtyři páry. Do finále turnaje postoupil
jednoznačně první nasazený pár – bratři
Pátí a překvapení turnaje, nejmladší a
zároveň „nejmenší„ hráči v soutěži –
Štěpán Baum a Adam Nápravník.
Věříme, že se nám pro početně silně
zastoupenou skupinu chlapců této věkové
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Výsledky čtyřhry
1. Daniel a Michael Pátí
2. Štěpán Baum a Adam Nápravník
3. Matyáš Říha a Břetislav Lukáš, Štěpán
Jansa a Vojtěch Vunsch
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Turnaj dorostenců
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Dva dvojnásobné vítěze má 16. ročník
tenisového turnaje JUTA Cup, který proběhl
v již tradičním termínu na přelomu července a
srpna. Jsou jimi Michal Bíško (TK Sparta Praha),
který po vítězství ve dvouhře zvítězil společně
se Stanislavem Nebojsou (Jiskra Otrokovice) ve
čtyřhře a Petra Melounová (TK AGROFERT
Prostějov), která jako vítězka dvouhry zvítězila
ve čtyřhře společně s Annou Vrbenskou (TC
Realsport Nymburk). V šestnáctileté historii
turnaje je to potřetí. Poprvé takto uspěli v roce
2009 Ondřej Tomíška a Zuzana SkočdopolováZálabská a podruhé v roce 2014 Daniel
Knoflíček a Jana Orlová.
Počet účastníků se v posledních letech
pohybuje kolem stovky a stejně tomu tak bylo
letos. Zúčastnilo se 48 mužů a 49 žen, i když
v jednu chvíli bylo přihlášeno přes 150 hráčů a
hráček.

V sobotu, první hrací den, se odehrály za
příznivého počasí předkola a první kola
dvouher mužů a žen a skutečně jen pár zápasů
čtyřhry mužů. Druhý hrací den, v neděli, bylo
na programu jen jedno kolo dvouher a dvě kola
čtyřher. To se ukázalo jako velmi prozíravé,
těsně po jedenácté hodině totiž přišla doslova
průtrž mračen a zalila kurty vodou. Prvních pět
kurtů se podařilo zprovoznit těsně před
patnáctou hodinou, takže turnaj mohl
pokračovat. Postupně jich organizátoři vysušili
ještě pět, dva však zůstaly nezpůsobilé. Ale díky
tomu, že program nebyl maximalistický,
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odehrály se prakticky všechny plánované
zápasy. Pondělí bylo divácky nejzajímavější,
čtvrtfinále a semifinále dvouher přinesly
vynikající tenis, byť hráči museli bojovat s další
překážkou, kterou jim přineslo počasí –
s velkým
větrem,
který
v některých
momentech značně měnil dráhu míčů. Finálové
zápasy dvouher a čtyřher se hrály v úterý za
poměrně příznivého počasí.

V soutěži mužů bylo největším překvapením
vítězství Michaela Vrbenského (17 let, TK
Sparta Praha) v prvním kole nad prvním
nasazeným
Danielem
Knoflíčkem
(TK
AGROFERT Prostějov). Michael pak prošel až do
finále, kde však již nestačil na Michala Bíška.
Podobné překvapení se stalo i v soutěži žen,
kde Laura Benešová (15 let, v podstatě domácí
hráčka hrající za TK Sparta Praha) ve druhém
kole porazila první nasazenou Annu Vrbenskou
a po vítězství v dalším kole postoupila do
semifinále, kde prohrála s Kateřinou Křížovou
(TK Neridé).
Finálové výsledky

Dvouhra žen: Melounová – Křížová 6:2, 7:5.
Čtyřhra žen: Vrbenská, Melounová –
Laboutková, Kováčová 6:1, 6:2.
Dvouhra mužů: Bíško – Vrbenský 6:4, 6:1.
Čtyřhra mužů: Bíško, Nebojsa – Vala, Rola
6:7(2), 6:4, 1:0(2).
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Závodní hraní

JUTA Cup 2016 – dvakrát double
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Výsledky našich hráčů v srpnu 2016
Závodní hraní

Dospělí
Gabriela Knutsonová
MČR jednotlivců SC Ostrava, 14. 8. 2016 – vítězka čtyřhry
Laura Benešová
TJ Lázně Bělohrad, kat. B, 27. 8. 2016
– finalistka dvouhry
Jan Blažek
LTC Nový Bydžov, 13. 8. 2016 – semifinalista dvouhry, finalista čtyřhry
TK Kvasiny, 20. 8. 2016 -- finalista dvouhry, finalista čtyřhry
Ondřej Mazáč
TK Kvasiny, 20. 8. 2016 – finalista čtyřhry

Dorost
Daniel Pátý
TC Dvůr Králové, z.s., 6. 8. 2016 – vítěz čtyřhry
TENIS-CENTRUM DTJ HK, kat. B, 13. 8. 2016 – vítěz čtyřhry
TK PTA Kolín, kat. BB, 25. 8. 2016 -- semifinalista čtyřhry
Michael Pátý
TC Dvůr Králové, z.s., 6. 8. 2016 – vítěz čtyřhry
Břetislav Lukáš
TC Dvůr Králové, z.s., 6. 8. 2016
– semifinalista čtyřhry
TK Semily, 20. 8. 2016
– vítěz čtyřhry
TK Ústí nad Orlicí, 27. 8. 2016
– semifinalista čtyřhry
Štěpán Jansa
TC Dvůr Králové, z.s., 6. 8. 2016 – finalista dvouhry
TC Hořice, 20. 8. 2016 – semifinalista dvouhry, finalista čtyřhry
TK Semily, 20. 8.2016 – semifinalista dvouhry, semifinalista čtyřhry
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Mikuláš Holub

Závodní hraní

TOSK Žamberk, 10. 8. 2016
– vítěz čtyřhry
TC Hořice, 20. 8. 2016
– semifinalista čtyřhry
Matyáš Říha
TC Dvůr Králové, z.s., 6. 8. 2016
– semifinalista čtyřhry
TOSK Žamberk, 10. 8. 2016
– semifinalista dvouhry
TK Semily, 20. 8. 2016
– vítěz čtyřhry
Adam Nápravník
TC Dvůr Králové, z.s., 6. 8. 2016 – finalista čtyřhry
Tadeáš Paťava
TC Hořice, 20. 8. 2016 -- semifinalista čtyřhry
Štěpán Baum
TC Dvůr Králové, z.s., 6. 8. 2016
– semifinalista dvouhry, finalista čtyřhry
TK Semily, 20. 8. 2016
– vítěz dvouhry

Starší žactvo
Emma Roháčová
LTC Bakov nad Jizerou, 13. 8. 2016
– vítězka dvouhry, semifinalistka čtyřhry
LTC Vysoké Mýto, 27. 8. 2016
– vítězka dvouhry

Mladší žactvo
Eliška Jansová
TK Pernštýn 1897 Pardubice, 13. 8. 2016
– vítězka dvouhry
LTC Pardubice, 20. 8. 2016
– finalistka dvouhry, vítězka čtyřhry
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TK DEZA Valašské Meziříčí, kat. A – semifinalista dvouhry, vítěz
čtyřhry
Jan Všetečka
Lokomotiva Trutnov, 6. 8. 2016
– finalista dvouhry, finalista
čtyřhry
Erik Motal
Lokomotiva Trutnov, 6. 8. 2016
– finalista čtyřhry
Dominika Růtová
LTC Pardubice, 20. 8. 2016 – finalistka čtyřhry

Babytenis
Bára Bartošová
Lokomotiva Trutnov, 27. 8. 2016
– semifinalistka
Sára Divilová
TC Dvůr Králové,z.s., 20. 8. 2016
– finalistka

Minitenis
Dominika Pohlová
TC Dvůr Králové, z.s. , 21. 8. 2016 – vítězka
Lokomotiva Trutnov, 28. 8. 2016 – 3. místo
Dominik Vágner
TC Dvůr Králové, z.s., 21. 8. 2016– finalista
Lokomotiva Trutnov, 28. 8. 2016 – 2. místo
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Závodní hraní

Adam Nápravník
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TC Dvůr Králové obdržel pozvání - dnes již
mohu říci od frýdlantských kamarádů – na
strávení víkendu v jejich krásném areálu. Za
náš klub se účastnili tři babytenisti a pět
mladších resp. starších žáků.

Kdo by si myslel, že po pětihodinovém
sobotním a dvouhodinovém nedělním
tenisovém bloku nastal zasloužený
odpočinek, tak by se mýlil. Vzhledem
k sobotní podvečerní a nedělní ranní

Toto setkání bylo oběma organizátory
Lukášem Procházkou za TK Frýdlant a
Michalem Vágnerem za TC Dvůr Králové
pojato jako dvoudenní blok plný tenisových
her – ať již singlů nebo deblů, kdy jednotliví
hráči měli nejen možnost zabojovat o
vítězství
s výkonnostně
adekvátním
soupeřem, ale také pokusit se poprat o
výsledek s hráčem silnějším.

nepřízni počasí jsme měli možnost
vyzkoušet v hale nejen náš starý tenisový
povrch (právě Frýdlant od nás povrch
koupil a zrenovoval), ale i fyzické a
akrobatické možnosti. Fotbálek, vybíjená,
kotouly, překážková dráha – vše naplno a
s maximálním nasazením v duchu „kdo
z koho“.

Ti nejmenší se k tomu učili počítat zápasy a
jak hrát čtyřhru. Jako pozorovatel jsem byl
svědkem opravdu nádherných soubojů,
dlouhých výměn, zvratů a to jak radostných
tak i plných slz. Kde jinde čerpat zkušenosti
než z proher a poučit se nad vlastními
chybami. A právě na tyto chyby a jejich
odstraňování trpělivě dohlíželi ať již
jmenovaní organizátoři, tak i zkušený
frýdlantský šéftrenér Petr Hübner.
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Klubový život

Tenisový víkend Frýdlant v Čechách
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Klubový život

Jídlo, pití, ubytování – vše vynikající, bez
chybičky a hrazené pořádajícím klubem.

Pro odvážné koupání při 15 0C ve
venkovním bazénu s nádherným výhledem
na frýdlantský zámek. K mému úžasu se
našli tací, kteří tam opravdu vlezli.
Co říci závěrem? Celou cestu domů jsem
v autě nestále slyšel výměny názorů na
proběhlá utkání, hecování kdo byl lepší a
kolik kdo udělal „gemů“ pro TÝM, ale také
dotazy – a kdy sem pojedeme zase? A
uděláme nějakou akci u nás?
Ještě jednou díky organizátorům hlavně za
mladé tenisty, kteří si to velice užili a hodně
dlouho na tuto akci budou vzpomínat.
Lukáš Farský
Více fotek najdete v sekci galerie na www.tcdvurkralove.cz

Klubová trička
Vážení členové, máte možnost zakoupit si
pro sebe, pro své známé nebo děti klubová
tenisová trička.
Velikosti na vyzkoušení jsou u Šárky
v kantýně, zde si trika budete i moci
zakoupit. Cena jednoho trička je 150 Kč.
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Ani v letošní sezoně nechyběly v kalendáři
oblíbené turnaje čtyřher pro rekreační
hráče, uspořádali jsme celkem čtyři akce,
kterých se účastnilo v průměru 16 hráčů.
Vylepšili jsme systém losování dvojic, který
již zajišťuje počítačový program, jehož
autorem je Míra Smejkal, kterému tímto
děkujeme. Ušetřili jsme tím čas mezi
jednotlivými zápasy, který jsme mohli
věnovat doplňkovým soutěžím jako je čára,
rychlost podání a prodloužit délku zápasu o
umístění. Měli jsme vždy štěstí na počasí,
což je velmi důležité pro zdar akce.
Zápasy byly odehrány ve valné většině
případů s úsměvem na rtech a o zábavu
bylo postaráno i po turnaji. Pro účastníky
bylo vždy připraveno něco dobrého
k snědku a nezbytné doplnění tekutin
nikdo nezanedbával.

Klubový život

Turnaje ve čtyřhře pro neregistrované
(klubové večery).

Pro úplnost uvádíme jména všech vítězů
jednotlivých turnajů.
Květen

Petr Šulc, Ilona Knutsonová

Červen

Martin Mádle, Hana Vágnerová

Červenec Lukáš Farský, Martin Lelka
Srpen

Martin Lelka, Eva Pavlíková

Vyvrcholením pro rekreační tenisty by měl být turnaj REKREA OPEN 2016, který pořádáme
24. 9. od 8:30. Věříme, že se ho zúčastní velký počet tenistů nejen z řad členů, ale i z okolních
obcí, chtěli bychom navázat na hezkou tradici z minulých let.
Na programu bude dvouhra, čtyřhra a útěcha. Hrací systém dle počtu přihlášených.
Rekreační hráči od 18 let se mohou přihlásit do čtvrtka 22. 9. na formuláři v klubovně nebo
mailem na vybor@tcdvurkralove.cz. Vklad 100 Kč (občerstvení, míče, kurty, ceny).
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