
TENNIS CLUB DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

Zápis z členské schůze konané dne 25. 2. 2015 

Přítomni: viz. prezenční listina 

 

1.  Zahájení, schválení programu 

Prezentovalo se 49 členů TCDK z toho 27 s právem hlasovat a 6 nečlenů (zástupců dětí). Zahájení a 
přivítání účastníků se ujal předseda TCDK Mgr. Michal Vágner. K programu schůze, který byl uveden 
na pozvánce, nebyly žádné připomínky a byl jednomyslně schválen. 

 

2.   Zpráva o činnosti 

Zprávu za pomoci projektoru a plátna přednesl předseda TCDK  Mgr. M. Vágner. Zopakoval cíle a 
priority nového výboru. Hovořil o hlavních změnách, které proběhly během roku 2014. V oblasti 
komunikace zmínil zřízení emailu vybor@tcdvurkralove.cz, jehož prostřednictvím dostávají členové 
aktuální informace, nové internetové stránky www.tcdvurkralove,  facebook Tennis Club Dvůr 
Králové, vydávání klubového zpravodaje, klubové oblečení, obnovení klubového života (klubové 
večery, společenské turnaje), propagaci klubu na veřejnosti (články v tisku, účast na Dni spolků, 
vytvoření nového loga). Dále se věnoval problematice dotací. Na rok 2015 klub přihlásil 7 projektů. Za 
úspěch by považoval přidělení 20% požadované částky. Dále hovořil o snaze zlepšování služeb a 
servisu - čisté šatny, opravy oplocení, povrchu haly atd., ale zejména o vytvoření rezervačního 
systému pro hraní v hale. V letošním roce bude snaha o další navýšení členské základny, kterou 
prozatím tvoří 162 členů  (109 hráčů závodních a 53 rekreačních),  o větší podporu závodního hraní a 
další zlepšování služeb. Jednou z věcí, o které hovořil, byly nové plastové lajny,  které by klub chtěl 
v tomto roce instalovat. K tomuto je zapotřebí nemalá finanční částka, ale většina přítomných se 
shodla na nutnosti umělých lajn a tím i posunutí našeho klubu opět o kus dál. Poslední věcí, o které 
hovořil, byla změna stanov, která musí být provedena podle nového obč. zákoníku platného od 1.1. 
2014 do tří let. 

 

3.   Poděkování 

Předseda TCDK Mgr. M. Vágner poděkoval paní Mileně Hronešové za dlouholetou práci pro náš klub 
a předal věcný dar a kytičku. Paní Hronešová připravovala podklady pro účetnictví.  

 

4.  Informace o rekonstrukci areálu  

Pan Ing. Jiří Hlavatý pohovořil o problematice zachování a obnově areálu. Připomněl neustále 
nejasnou situaci s čističkou odpadních vod, na které záleží celková rekonstrukce tenisového areálu. 
Uvedl ovšem, že čistička není jediný problém. Dalším je přivaděč k dálnici, který je v územním plánu 
města a vede také v těsné blízkosti kurtů. Toto všechno prozatím brání rekonstrukci areálu.  Ing. Jiří 
Hlavatý slíbil, že ze své pozice se bude co nejvíce snažit o zachování a obnovu areálu. Poté zazněl 
dotaz, co by se stalo, kdyby nebyla možná rekonstrukce stávajícího areálu. Pan Ing. Hlavatý ubezpečil 
přítomné, že nenechá zaniknout tenis ve Dvoře Králové, a nebude-li jiné cesty, vybuduje nový areál 
na jiných pozemcích. Nakonec Ing. Jiří Hlavatý promluvil za kontrolní výbor a uvedl, že nenašli žádné 
neshody v hospodaření. 
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5.  Zpráva o hospodaření 

Prezentaci zprávy o hospodaření přednesla paní Ing. Eva Žižková. Na úvod seznámila členy 
s hospodařením za rok 2014, kde se podařilo vymazat ztrátu z roku 2013 a snížit náklady o 21% oproti 
roku 2013 a tím vytvořit zisk za rok 2014. Toto se podařilo zejména díky novým smlouvám na 
dodávku energií, změně dodavatele na likvidaci odpadu a dalším opatřením. Toto vše ukázala na 
přehledném grafu. Poté proběhlo hlasování ke schválení ekonomického návrhu pro rok 2015, který 
byl opět jednomyslně schválen. Dále její prezentace pokračovala plánem rozdělení zisku a plánem 
nákladu pro tento rok. Další věcí, o které hovořila, byl plán úspor na letošní rok, kde největší úspora 
by měla nastat změnou dodavatele plynu (od listopadu 2015). Na závěr si připravila plán výnosů pro 
rok 2015, předložila všechny žádosti na dotace, o které klub zažádal, a jsou pro rozpočet 
nepostradatelnou součástí. 

 

6. Vyhodnocení hráčů 

Dalším bodem členské schůze bylo vyhodnocení nejúspěšnějších hráčů a družstev za rok 2014. 
Tohoto úkolu se ujal pan Jiří Hlavatý ml. Představil nejúspěšnější hráče a družstva všech věkových 
kategorií našeho klubu. Všem přítomným vyhodnoceným hráčům poblahopřál a předal věcné dary 
předseda klubu. Doufáme, že toto bude další povzbuzení do nové sezóny. 

 

7. Zpráva o sportovní činnosti 

Této zprávy se ujal hlavní trenér  Mgr. Radko Hrma. Připomněl úspěchy z roku 2014 jak družstev, tak i 
jednotlivců. Dále seznámil přítomné s počtem družstev na rok 2015, což je 16 družstev a připomněl 
hráčům, jak je důležité odehrát co nejvíce utkání. Poté ukázal, kolik a jaké turnaje jsou naplánovány 
v našem klubu a opět zdůraznil důležitost účasti našich hráčů na těchto turnajích. Dále předal slovo 
Romanu Nápravníkovi, který seznámil přítomné s novou koncepcí podpory závodního hraní v našem 
klubu. Představil tzv. pyramidu, na které je znázorněno, s jakou podporou od klubu a za jakých 
podmínek mohou závodní hráči počítat. Tato pyramida by měla být velkou motivací pro naše hráče. 

 

8. Diskuze a různé 

Jelikož prezentace byla velice podrobná a obsáhlá, při diskuzi nebylo mnoho dotazů. Pouze dotazy na 
sestavení družstev. K této problematice se vyjádřil Mgr. Radko Hrma a vysvětlil, že sestavy družstev 
se budou ještě tvořit do konce března. 

 

9. Závěr 

Schůzi ukončil, všem účastníkům poděkoval a pozval je na malé občerstvení, předseda klubu Mgr. 
Michal Vágner.  

  

 

                                                                                                                Zapsal:  Jan Všetečka 


