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

Klubový zpravodaj – červen 2015 

 

TC Dvůr Králové, z. s. 

1910 – 2015 



WWW 

TENNIS CLUB Dvůr Králové • 17. listopadu 485 • 544 01 Dvůr Králové nad Labem • email vybor@tcdvurkralove.cz 

 www.tcdvurkralove.cz   tcdvurkralove 

Klubový zpravodaj – červen 2015 

 

2 

OBSAH

Úvodní slovo 3 

Aktuality 4 

Závodní hraní 7 

Klubový život 13 

Různé 15 

O
b

sa
h

 

http://www.tcdvurkralove.cz/


WWW 

TENNIS CLUB Dvůr Králové • 17. listopadu 485 • 544 01 Dvůr Králové nad Labem • email vybor@tcdvurkralove.cz 

 www.tcdvurkralove.cz   tcdvurkralove 

Klubový zpravodaj – červen 2015 

 

3 

Úvodní slovo

Vážení členové, milí tenisoví přátelé, 

přicházíme s dalším vydáním klubového 
zpravodaje, který se stal pravidelným 
informačním zdrojem pro členy klubu. Po ročním 
zkušebním provozu se frekvence jeho vydávání 
ustálila na dvouměsíčním cyklu, který bychom 
chtěli dodržovat. Pokud budete mít jakýkoliv 
příspěvek, rádi ho do zpravodaje zařadíme. 

V květnu se naplno rozjela letní tenisová sezona, 
za námi je polovina soutěží družstev. Proběhly již 
také oblastní přebory jednotlivců ve všech 
věkových kategoriích. Výsledky jednotlivých 
družstev včetně úspěchů/neúspěchů jednotlivců 
na turnajích se dočtete v rubrice závodní hraní. 

Vrátíme se krátce k mimořádné členské schůzi, 
která proběhla v květnu a změnila název klubu, 
znovu připomeneme členské výhody – využití 
areálu Tramvaj, slevy od firmy Lion Sport. 
Poměrně velký úspěch zaznamenaly propagační 
předměty, které výrazně pomohou k zviditelnění 
klubu na veřejnosti. Všichni jsme měli možnost 

získat zkušenost s nově nainstalovanými umělými 
lajnami. Nejen lajny, ale i celý kurt potřebují od 
Vás správnou péči, aby zůstal kvalitní po celou 
letní sezonu.  

V části klubový život si můžete přečíst reportáže 
o turnaji v dobových kostýmech, kterému letos 
přálo počasí, a o prvním letošním klubovém 
večeru. U obou turnajů jsme bohužel 
zaznamenali menší účast. Snad se dalších 
klubových akcí zúčastní více členů. 

Přeji Vám příjemný začátek léta a dětem hezké 
prázdniny plné turnajových úspěchů. 

 

 

Michal Vágner, předseda TC Dvůr Králové 

 

 

 

 

 

TC Dvůr Králové podporují 

 

 

 

 

 

 

Město Dvůr Králové 
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Lhostejnost, nebo pohodlnost? 

V tomto článku bych se chtěl zamyslet nad 
významem slova SPOLEK a nad reálnou 
aktivitou našich členů. 

22. 5. 2015 proběhla velmi důležitá 
mimořádná členská schůze, kde došlo ke 
změně stanov a názvu klubu dle nového 
občanského zákoníku. Nový název klubu je 
TC Dvůr Králové, z.s. Bohužel se této 
důležité události zúčastnilo minimum členů 
(kromě výboru a trenérů pouze hrstka 
ostatních členů), takže jsme s „odřenýma 
ušima“ splnili podmínku účasti jedné 
třetiny dospělých členů a podařilo se 
během 40 minut schválit potřebné změny. 
Bez těchto změn bychom jako spolek 
zanikli a nemohli dál pokračovat v činnosti. 

V květnu jsme vyhlásili anketu k zimnímu 
provozu haly. Chtěli jsme znát Váš názor na 
nově zavedený rezervační systém, na 
kvalitu stávajícího povrchu a případně vaše 
další postřehy a připomínky. Odpovědělo 
pouze 9 členů ze 170, z toho tři členové 
výboru! 

Přístupem členů jsem trochu rozčarován, 
napadá mě slovo LHOSTEJNOST. Nebudu 
vám zde citovat přesnou definici spolku, ale 
stručně shrnu podstatu: Spolek je sdružení, 
či spolek osob vedených SPOLEČNÝM 
zájmem, tedy spolu tvoříme tento klub. 

Poslední roky jsem slýchal: „tenisový klub 
je mrtvý, nikdo nic pro členy nedělá“. Řekli 

jsme si s pár nadšenci – změníme to. Začali 
jsme krůček po krůčku, po seznámení se 
s chodem klubu, věci analyzovat a 
optimalizovat. K tomu patří samozřejmě i 
součinnost všech členů. A ejhle všichni ti 
kritici jsou najednou schovaní a k ničemu se 
nehlásí. Mohu uvádět další a další příklady. 
Ono to tedy asi nebylo v minulém vedení 
klubu …  

Na druhou stranu mě osobně potěšil email 
od jednoho člena klubu, který ocenil 
zvýšenou komunikaci a informovanost 
členů a přidal nápad, kterým se nyní 
zabýváme, a chtěli bychom ho realizovat. 
Nebojte se kritizovat, přijít s nějakým 
nápadem, vymyslete nějakou akci, můžete 
i chválit, prostě se nebojte. Vaším 
nápadem, připomínkou, akcí se určitě 
budeme zabývat a rádi vás podpoříme. 

My jako výbor se Vám snažíme připravit 
odpovídající podmínky nejen k hraní, ale i 
abyste se na tenise cítili dobře. Děláme to 
dobrovolně a rádi. Ale je nám to k ničemu, 
pokud se k nám nepřipojíte VY - členové 
spolku. Zdaleka nejsme hotovi, sice je za 
námi kus práce, za který se nemusíme 
stydět, ale jsme teprve na začátku cesty, 
neberte nám motivaci a pomozte nám. My 
to určitě nevzdáme! 

Michal Vágner

Mimořádná členská schůze 

Důvodem svolání členské schůze byly 
změny legislativy týkající se spolků, klubů, 
občanských sdružení apod. Ty se totiž 
musely promítnout do názvu i do stanov. 

Na schůzi nejprve předseda Michal Vágner 
probral nezbytné formality, jako schválení 

programu, určení zapisovatele apod. Poté 
informoval přítomné o změnách, 
novinkách a výhodách, které výbor spolku 
v poslední době zajistil. Zdůraznil zejména 
zavedení rezervačního systému pro hraní 
v hale, péči o závodní hráče, spolupráci 
s prodejci sportovních potřeb a zajištění 
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slev pro členy klubu a instalaci 
umělohmotných lajn. 

Hlavním bodem byla změně stanov a 
názvu. Nové (aktualizované) znění stanov 
dostali členové předem, aby se s nimi mohli 
seznámit. Dotazů k vysvětlení tak moc 
nebylo, více se diskutovalo o názvu spolku. 
Přítomní po diskuzi hlasováním rozhodli o 
přijetí stanov, resp. o nahrazení původního 

znění stanov zněním novým a o názvu 
spolku, který nyní je TC Dvůr Králové, z. s. 

Členská schůze poté ještě potvrdila ve 
funkcích na následující čtyři roky stávající 
členy výboru a členy revizní komise. 

Škoda, že účast na chůzi, byť stačila k tomu, 
aby schůze byla po celou dobu usnášení 
schopná, byla malá, a nesvědčí tak o snaze 
členů více se zapojit do činnosti spolku.

Z novin Královédvorské radnice
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Nabídka od firmy Lion Sport 

Pro všechny členy našeho klubu máme 
výhodnou nabídku od firmy Lion Sport - 
největšího prodejce Adidas v ČR. Sleva 30% 
je na nákup sportovního oblečení jak v e-
shopu www.lionsport.cz tak po předložení 
členské kartičky také v kamenných 

obchodech firmy Lion Sport. Další 
informace včetně přihlašovacího jména a 
hesla najdete v přiloženém letáku. 

Členskou kartičku si můžete vyzvednout 
oproti podpisu u správce pana Šilhana. 
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Výsledky družstev v květnu 2015 

Dospělí A 
2. 5. Tennis Club Dvůr Králové A  TC Chrudim A 4:5 

9. 5. Tenis Nová Paka A Tennis Club Dvůr Králové A  7:2 

23. 5. Tennis Club Dvůr Králové A  LTC Pardubice B  5:4 

30. 5. TC Hořice  Tennis Club Dvůr Králové A  7:2 

Dospělí B 
2. 5. LTC Nový Bydžov B  Tennis Club Dvůr Králové B 0:9 

9. 5. Tennis Club Dvůr Králové B Tenis Nová Paka B 7:2 

23. 5. Spartak Vrchlabí A Tennis Club Dvůr Králové B 2:7 

30. 5. Tennis Club Dvůr Králové B TC Jičín 7:2 

Dorost A 
3. 5. Tennis Club Dvůr Králové A TO TJ Tesla Pardubice A 7:2 

10. 5. TENIS-CENTRUM DTJ HK A  Tennis Club Dvůr Králové A 7:2 

24. 5. TK VČE Hradec Králové A Tennis Club Dvůr Králové A 3:6 

31. 5. Tennis Club Dvůr Králové A LTC Pardubice A 2:7 

Dorost B 
3. 5. TK Semily Tennis Club Dvůr Králové B 0:9 

10. 5. Tennis Club Dvůr Králové B TK Náchod 6:3 

24. 5. Tennis Club Dvůr Králové B TENIS-CENTRUM DTJ HK C 1:8 

31. 5. LTC Nový Bydžov A Tennis Club Dvůr Králové B 5:4 

Dorost C 
3. 5. Tennis Club Dvůr Králové C  Baník Žacléř 9:0 

10. 5. LTC Jaroměř Tennis Club Dvůr Králové C 4:5 

24. 5. TC Rychnov nad Kněžnou  Tennis Club Dvůr Králové C 3:6 

31. 5. Tennis Club Dvůr Králové C  TJ Červený Kostelec  6:3 

Starší žáci A 
2. 5. Tennis Club Dvůr Králové A TK Choceň A 9:0 

9. 5. Lokomotiva Trutnov Tennis Club Dvůr Králové A 1:8 

23. 5. Tennis Club Dvůr Králové A TK Pernštýn 1897 Pardubice A  5:4 

30. 5. TO TJ Tesla Pardubice A Tennis Club Dvůr Králové A 4:5 
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Starší žáci B 
2. 5. TK Gruba Hradec Králové Tennis Club Dvůr Králové B 1:8 

9. 5. Tennis Club Dvůr Králové B TK Semily 8:1 

23. 5. TC Hořice  Tennis Club Dvůr Králové B 1:8 

30. 5. Tennis Club Dvůr Králové B TENIS-CENTRUM DTJ HK B 3:6 

Starší žáci C 
2. 5. Tennis Club Dvůr Králové C  LTC Hradec Králové 4:5 

9. 5. LTC Nový Bydžov Tennis Club Dvůr Králové C 2:7 

23. 5. Tennis Club Dvůr Králové C TK VČE Hradec Králové 5:4 

30. 5. TC Jičín Tennis Club Dvůr Králové C 1:8 

Mladší žáci A 
3. 5. TJ Lázně Bělohrad Tennis Club Dvůr Králové A 5:4 

10. 5. Tennis Club Dvůr Králové A TENIS-CENTRUM DTJ HK A  3:6 

24. 5. Tennis Club Dvůr Králové A Lokomotiva Trutnov A 4:5 

31. 5. TO SK Žamberk A Tennis Club Dvůr Králové A 9:0 

Mladší žáci B 
3. 5. Tennis Club Dvůr Králové B TJ Červený Kostelec A 3:6 

10. 5. TENIS-CENTRUM DTJ HK B Tennis Club Dvůr Králové B 6:3 

24. 5. TK Gruba Hradec Králové Tennis Club Dvůr Králové B 1:8 

31. 5. Tennis Club Dvůr Králové B Clasic Tenis Club o.s. 3:6 

Mladší žáci C 
3. 5. Tennis Club Dvůr Králové C  LTC Nový Bydžov 4:5 

10. 5. Tenis Nová Paka  Tennis Club Dvůr Králové C 8:1 

24. 5. Tennis Club Dvůr Králové C  TK VČE Hradec Králové 3:6 

Babytenis A 
2. 5. Tennis Club Dvůr Králové A TJ Červený Kostelec A 6:0 

9. 5. LTC Nový Bydžov Tennis Club Dvůr Králové A 0:6 

23. 5. Tennis Club Dvůr Králové A TJ Lázně Bělohrad 6:0 

30. 5. TENIS-CENTRUM DTJ HK B Tennis Club Dvůr Králové A 4:2 

Babytenis B 
2. 5. Lokomotiva Trutnov A Tennis Club Dvůr Králové B 6:0 

9. 5. Tennis Club Dvůr Králové B TK Česká Skalice  1:5 

23. 5. TC Nové Město n. Metují Tennis Club Dvůr Králové B 2:4 
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Minitenis A 
3. 5. Tennis Club Dvůr Králové A Lokomotiva Trutnov 6:2 

TK Česká Skalice  Tennis Club Dvůr Králové A 2:6 

10. 5. Tennis Club Dvůr Králové A LTC Pardubice 8:0 

TK Česká Skalice  Tennis Club Dvůr Králové A 2:6 

24. 5. Tenisový klub SPORT, o.s. A  Tennis Club Dvůr Králové A 2:6 

Lokomotiva Trutnov Tennis Club Dvůr Králové A 3:5 

Minitenis B 
3. 5. Tennis Club Dvůr Králové B Tenisový klub SPORT, o.s. B 6:2 

Tennis Club Dvůr Králové C  Tennis Club Dvůr Králové B 0:8 

10. 5. L.T.C. Kostelec n. Orlicí Tennis Club Dvůr Králové B 2:6 

TK Kvasiny Tennis Club Dvůr Králové B 8:0 

24. 5. Tenisový klub SPORT, o.s. B Tennis Club Dvůr Králové B 2:6 

Tennis Club Dvůr Králové B TK Kvasiny 0:8 

31. 5. L.T.C. Kostelec n.Orlicí Tennis Club Dvůr Králové B 4:4 

Tennis Club Dvůr Králové B Tennis Club Dvůr Králové C 7:1 

Minitenis C 
3. 5. Tennis Club Dvůr Králové C  Tenisový klub SPORT, o.s. B 3:5 

Tennis Club Dvůr Králové C  Tennis Club Dvůr Králové B 0:8 

10. 5. Tennis Club Dvůr Králové C  Tenisový klub SPORT, o.s. B 1:7 

Tennis Club Dvůr Králové C  TENIS-CENTRUM DTJ HK A  0:8 

24. 5. Tennis Club Dvůr Králové C  L.T.C. Kostelec n. Orlicí 4:4 

Tennis Club Dvůr Králové C  TENIS-CENTRUM DTJ HK A  2:6 

31. 5. L.T.C. Kostelec n. Orlicí Tennis Club Dvůr Králové C 5:3 

Tennis Club Dvůr Králové B Tennis Club Dvůr Králové C 7:1 

Úspěchy našich hráčů na oblastních přeborech

Během května a června se uskutečnily 
východočeské oblastní tenisové přebory 
všech věkových kategorií. Tyto přebory 
jsou pro hráče velmi prestižní a podle 
umístění se pak postupuje na Mistrovství 
České republiky. 

V kategorii minitenis máme „malou“ velkou 
vítězku Barboru Bartošovou, která obhájila 
své vítězství v zimní sezóně. 

Bára Výprachtická reprezentovala náš oddíl 
ve věkové kategorii mladších žákyň a 
vybojovala krásné třetí místo. 

V kategorii starších žákyň bojovala Markéta 
Holmanová o postup na MČR a o nominaci 
do dětské olympiády. Markéta nezklamala 
a svou výhrou si zajistila postup na obě tyto 
akce. 
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Mezi staršími žáky uspěl Břetislav Lukáš, 
který spolu se svým spoluhráčem vybojoval 
třetí místo ve čtyřhře. Dále se velmi dobře 
vedlo dvojici starší žáků Tadeáš Paťava a 
Štěpán Jansa, kteří skončili také na třetím 
místě ve čtyřhře. 

V dorostenecké kategorii obsadil Matouš 
Vágner pěkné třetí místo ve čtyřhře. Tereza 
a Nikola Baumovy získaly druhé místo ve 
čtyřhře v dospělé věkové kategorii. 

Musíme zde zmínit i úspěchy našich 
hostujících hráčů. Gabriela Knutson vyhrála 
první místo v dorostenecké kategorii za 
jihomoravský kraj a nominovala se na MČR 
a Laura Benešová postupuje na MČR na 
základě umístění v celostátním tenisovém 
žebříčku a také byla nominována na 
dětskou letní olympiádu.  

Celkem se východočeských přeborů 
zúčastnilo 30 hráčů z našeho oddílu. Všem 
děkujeme za vzornou reprezentaci našeho 
klubu a všem přejeme hodně dalších 
tenisových úspěchů. 

 

Bára Bartošová obhájila zimní vítězství na přeborech

V sobotu 16. května se ve Svitavách konal 
přebor Pardubického a Královehradeckého 
kraje v kategorii minitenis. 

Turnaje se zúčastnilo 15 dětí ve věku 5 až 7 
let. Za hezkého, slunného, ale větrného 
odpoledne se odehrály tři pětičlenné 
základní skupiny, z kterých se postupovalo 
do pavouka o 1. až 8. místo. Barunka si bez 
větších problémů vybojovala první 
postupové místo ze skupiny “B“. Pouze 
s Erikem Růžičkou to byl boj, ale porazila ho 
ve třech setech. 

V pavouku Bára dále postoupila přes 
tenistku Veselou, tenistu Ploce. Závěrečný 
finálový souboj sehrála znovu s Erikem 
Růžičkou. Výsledek byl pro Báru jasný 7:10, 
10:6, 10:4. 

Velkým úspěchem není jen vítězství 
v přeboru, ale také to že obhájila vítězství 

ze zimních přeborů. Přejeme Barunce 
hodně sil do dalších utkání! 

Děkujeme rodičům Bartošovým za 
perfektní přístup, dále trenérovi Radkovi 
Hrmovi, Romanu Nápravníkovi a Veronice 
Vágnerové. 
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Turnaj mladších žáků a žákyň v TCDK

První červnový víkend 6. 6. - 8. 6. 2015 se 
v TCDK konal turnaj mladších žáků a žákyň, 
kterého se zúčastnilo celkem 19 chlapců 
z toho 6 dvorských a 23 dívek z toho 7 
dvorských. 

V sobotu, za téměř letního počasí se 
sehrálo první a druhé kolo dvouher chlapců 
a dívek, kde postoupili Dominik Knutson, 
Honza Všetečka, Kuba Filip, Eliška Jansová, 
Ema Roháčová a Natálka Lubinová. 

Nedělní ráno 
začalo příznivě 
pro Jakuba Filipa, 
který v semifinále 
porazil druhého 
nasazeného M. 
Hejcmana (BH 12) 
z Nového Města 
nad Metují 6:0, 
6:4, čímž se 
probojoval do 
finále, ve kterém 
porazil ročníkově 
stejně starého 
Pavla Doudu 
z Jablonce 7:6, 
6:1. Kuba si zlatý 
pohár za své 
výkony zasloužil a moc mu gratulujeme. 

Příznivé bylo nedělní ráno i pro Elišku 
Jansovou, která se probojovala krásným 
výkonem 6:1, 6:3 nad A. M. Prouzovou 
z Tennis centra DTJ HK do semifinále, ve 
kterém podlehla první nasazené Simoně 
Křepinské (BH 15) z Trutnova 1:6, 2:6. 

Ve čtyřhrách jsme měli úspěšné zastoupení 
v chlapcích, kde pár J. Filip - D. Knutson 
vybojoval prvenství vítězstvím nad párem 
Hejtman - Záplata 6:1, 6:2. 

Děvčata ve čtyřhrách jsme měli trochu 
namíchané. Třetí místo si vybojovala Eliška 

Jansová se spoluhráčkou Odehnalovou 
z Tennis centra DTJ HK (vítězka singlu). Dále 
bodovaly Natálka Lubinová (3. místo) a 
Emma Roháčová (2. místo), která 
s Hrabalovou z Trutnova podlehly ve finále 
sestrám Pávkovým z Prahy. 

Dvorské děti předvedly skvělé výkony, 
všem zúčastněným děkujeme a přejeme 
mnoho dalších tenisových úspěchů. 

Velký dík patří firmě DUBEA, která nám i 
letos věnovala do soutěže perníky pro 
všechny zúčastněné. 

Turnaj plynul tři dny poklidnou atmosférou 
pod dohledem R. Hrmy, D. Benešové, V. 
Vágnerové, M. Vágnera a se spoluprací 
rodičů, kterým moc děkujeme.
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Zahájení letní tenisové sezóny 2015 

Dne 25. dubna 2015 
se na dvorcích 
našeho tenisového 
klubu uskutečnil již 
druhý ročník 
tenisového turnaje 
párů v dobových 
kostýmech. Oproti 
loňskému roku nám 
počasí přálo, přesto 
se turnaje 
zúčastnilo pouze 
osm párů z našeho 
klubu a zavítal mezi 
nás i jeden pár 
z Trutnova (Eva a Richard Ferklovi). 

Systém turnaje byl jednoduchý „každý 
s každým“. Do závěrečných bojů o putovní 
pohár TCDK postoupili obhájci titulu 
z loňského roku – Petra Baumová, Honza 
Všetečka, kteří nastoupili proti velmi 
silnému páru – Radko Hrma, Míra Smejkal. 
Zápas byl velmi napínavý, přesto však 
obhájci nestačili na vynikající hru Radka a 
Míry. O 3. –  4. místo se podělily páry: Pavla 
Říhová, Jirka Hlavatý a Michal Vágner, 
Marek Říha. 

Sportovní odpoledne jsme zakončili 
posezením na terase našeho klubu, a ti 
odvážní pak pokračovali na koncert 
legendární skupiny KATAPULT, která na 
Zálabí slavila 40 let od svého založení. 

Na závěr lze říct, že druhý ročník letního 
turnaje byl velmi zábavný, plný legrace i 
sportovních zážitků. Již nyní se těšíme na 
třetí ročník a pevně věříme v hojnější účast 
našich členů. Příští turnaj párů v dobových 
kostýmech se uskuteční poslední sobotu 
v dubnu roku 2016. 

Plastové lajny potřebují péči každého hráče

Jak jsme již psali největší změnou při 
vylepšení našeho areálu v roce 2015 je 
instalace umělých lajn na všech dvanácti 
antukových kurtech. Při výběru lajn se 
nehledělo pouze na cenu, ale hlavně na 
kvalitu. Proto byly vybrány německé lajny 
SPEZIALA, kde je zaručena kvalita. Instalaci 
provedla odborná firma, která má 
mnohaletou zkušenost v tomto oboru a 
spolupracuje s výrobcem lajn. 

Doufáme, že s lajnami jste spokojeni a čas, 
který ušetříte tím, že nemusíte lajnovat, 
věnujete úpravě kurtu. Chtěli bychom vás 
poprosit o pečlivé a opatrné uhrablování 
kurtu v okolí lajn tak, aby nedocházelo 
k jejich poškození. Dále je zapotřebí 
zametení kurtu v celé jeho šířce i délce, 
čímž omezíme nárůst mechu a zaplevelení. 
V případě, že objevíte jakoukoli závadu na 
lajnách nebo i na jiném zařízení kurtu 
nahlaste to správci areálu.
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Zahájení klubových večerů

První klubový večer v roce 2015 se konal 
15. 5. v 17 hodin a zúčastnilo se ho jedenáct 
mužů a dvě ženy, kteří se nemohli dočkat, 
až si poměří síly ve čtyřhrách. 

Hráči museli být trošičku trpělivější, než byli 
zvyklí, protože organizující borec a 
předseda M. Vágner do organizačního dění 
zasvěcoval Veroniku Vágnerovou, aby 
mohla někdy zastoupit, když předseda 
nebude moci. Ale vše proběhlo bez 
menšího zaváhání a mohlo se začít. 

Dvojice pro čtyřhru se určily losováním 
hráčů ze dvou skupin a mohly se začít hrát 
dvacetiminutové zápasy. Lichý hráč zatím 
absolvoval čtvrthodinový trénink 
s trenérkou Veronikou Vágnerovou, při 
kterém se mohl zaměřit na zjištění svých 
nedostatků. Využili toho Jarda, Honza a 
Martin. 

Po sehrání čtyřher byly výsledky každému 
hráči sečteny a podle získaných bodů byly 
nasazeny páry do zápasů o 1. až 6. místo. 
Hráč s nejnižším počtem bodů se již bojů 

neúčastnil, a tak si z pilnosti tréninkově dal 
koš servisů. 

V zápase o 5. místo porazili Jáchym Petera 
a Jirka Holan v tie-breaku dvojici Míra 
Smejkal-a Jirka Vágner. 

Jan Všetečka ml. a Vláďa Čapek získali třetí 
místo vítězstvím nad Janem Všetečkou st. a 
Jiřím Kotmelem. 

O vítězství sehrály boj dvojice Martin 
Mádle - Ilona Knutsonová a Eva Pavlíková - 

Jarda Elsner, kde výsledkem sice 
jednoznačným, ale ve skutečnosti opět po 
velikém boji, vyhrála dvojice Pavlíková - 
Elsner. 

Vyhlášení výsledků proběhlo pod pergolou, 
kde Veronika oznámila výsledky a všechny 
za výkony pochválila. 

Hráči klubový večer zakončili společnou 
večeří, kterou pro ně připravila Šárka, a při 
níž poseděli a povídali si a zpříjemnili si tak 
ještě trochu chladnější květnový večer. 

Trenérka Veronika Vágnerová
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Nové propagační předměty našeho klubu

Novinkou pro všechny členy jsou 
propagační předměty. Všechny jsou 
nějakým způsobem spjaty s tenisem a 
doufáme, že Vám udělají radost. Budou 
sloužit jako věcné ceny do pořádaných 
turnajů, drobné dárky při různých 
prezentacích, odměny klubovým hráčům a 
dále budou pro Vás volně k prodeji za 
zvýhodněné ceny. Na všech předmětech 
bude vytištěno logo našeho klubu a jsme 
rádi, že Vám je touto formou můžeme 
představit. 

Batoh se 
šňůrkami je 
ideální na 
tenisové boty a 
dá se využít i 
jako batoh na 
záda. Cena pro 
členy klubu je 
60 Kč. 

Silikonové náramky budou k dispozici ve 
dvou velikostech, obvod 17 cm nebo 20 cm, 

s potiskem „I      TENIS  TCDK“. Cena pro 
členy klubu je 20 Kč. 

Antistresový míček je vhodný 
pro vybití nashromážděné 
energie a zároveň pro posílení 
Vašeho stisku. Cena pro členy 
klubu je 30 Kč. 

Digitální švihadlo je 
přítelem pro každého 
tenistu, který si chce 
zlepšit svou kondici. 
Cena pro členy klubu 
je 120 Kč. 

 

Ručník ocení jistě každý tenista. Cena pro 
členy klubu je 120 Kč.

Členská anketa – zimní provoz v hale

V květnu proběhla na klubových 
internetových stránkách anketa k zimnímu 
provozu haly. Ptali jsme se členů, jak jsou 
spokojeni s rezervačním systémem, jak 
hodnotí kvalitu povrchu v hale a na další 
jejich připomínky či náměty. 

I přes velmi nízkou účast anketa jasně 
odpověděla na výše uvedené dotazy. 
Členové jsou se zavedeným rezervačním 
systémem velmi spokojeni. Proto ho 
budeme využívat i v následující halové 
sezoně a společně s majitelem 
rezervačního systému se budeme snažit 
systém nadále vylepšovat.  

Naopak členové vyjádřili nespokojenost 
s kvalitou povrchu v hale, s čímž se 
ztotožňujeme. Proto jsme požádali o 
odbornou konzultaci, z níž vzešlo 
následující. Betonový podklad je po 
mnohaleté službě narušený a míček 
dopadá někdy na „hluchá“ místa. Dále pak 
povrch vykazuje na mnoha místech lokální 
nedostatky (bubliny, praskliny). Tato místa 
jsme již před zimní sezónou nechali opravit, 
ale během zimy se tyto trhliny objevily na 
dalších místech, což bohužel snižuje úroveň 
nejen závodního hraní. Po této konzultaci 
jsme vypracovali kalkulaci nákladů na 
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opravu podkladu a zřízení nového umělého 
povrchu a jednáme s majitelem o povolení 
této investice a jejím financování. 
Uvědomujeme si, že se jedná o řešení na 
překlenovací období, než bude vystavěn 
nový areál, ale i tak si myslíme, že by tato 
investice byla smysluplná a proto bychom 
rádi v nadcházející halové sezoně 
představili nový povrch. 

Anketa je jedním z prostředků, jak získat 
zpětnou vazbu od členů spolku na určitá 
témata. Považujeme ji za užitečný 
komunikační nástroj a v budoucnu ji 
budeme znovu používat.  Za účast v anketě 
jsme odměnili několik členů drobnými 
darem.

 

 

 

 

 

Permanentky mimořádně 
i pro členy

Možnost zakoupení permanentky na 
5 hodin hraní za 600,- Kč nebo na 10 hodin 
za 1.000,- Kč pro nečleny klubu nabízíme 
nyní mimořádně i pro členy klubu, kteří si 
nezaplatili hrací poplatky. 

Vycházíme tak vstříc těm, kteří na tenis 
chodí pouze občas. Permanentky jsou 
k zaplacení a dostání u správce pana 
Šilhana. 
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