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Vážení členové, milí tenisoví přátelé,
Poslední týdny byly na události v klubu velmi
bohaté a zároveň nám dali velké zkušenosti do
budoucna.
V září jsme pořádali turnaj starších žáků
kategorie A, turnaj mladších žákyň kategorie B,
hostili jsme oblastní finále družstev nejmladší
kategorie minitenisu. Nechyběl tradiční
klubový večer a sezonu zakončil klubový turnaj
Tenista Dvora 2015. Dovolím si tvrdit, že tolik
akcí v rámci jednoho měsíce historie klubu
nepamatuje. Chtěl bych pogratulovat všem
úspěšným závodním hráčům, kteří se umístili
na turnajích jednotlivců a také družstvu
minitenisu, které se probojovalo do finále
oblastního přeboru. Shrnutí z těchto akcí
včetně fotodokumentace jsou páteří tohoto
zpravodaje.

Již od léta jsme začali pracovat na projektu
zvýšení kapacity hraní v hale. Nyní v říjnu se
nám projekt povedlo dokončit díky obětavé
práci několika členů a velké pomoci
odborných firem. Velký dík patří Stavební
společnosti Žižka, která koordinovala celou
stavební přípravu pro přetlakovou halu
včetně vyrovnání betonového podkladu
v pevné hale a firmám Bujárek (elektřina) a
Klihavec (plyn). Tyto tři firmy daly těmto
pracem maximální prioritu, upřednostnily
je ve svém pracovním programu a
minimalizovaly naše náklady. Takováto
podpora je v dnešní době velmi vzácná.

Vážím si jejich pomoci a jménem celého
klubu jim děkuji.
Dodavatelem přetlakové haly je firma Techtex
a také instalovala umělý povrch Jutagrass
v pevné hale. Celé téma je více rozvedeno
v článku, který mapuje celý průběh projektu.
Po zahájení provozu v obou halách je v prvních
týdnech nutná trpělivost nás všech. Každá nová
věc potřebuje svůj čas, aby se doladily a
odstranily případné počáteční problémy.
Bohužel se setkávám i s negativními a
destruktivními reakcemi. Velmi mě to mrzí, ale
chci Vás ubezpečit, že nás neodradí a
neustoupíme z našeho cíle posunout náš klub
dopředu.
Dva kurty v hale nám umožní také pokračovat
v podpoře klubového života pro rekreační
hráče, na které ani v zimě nezapomeneme.
Rádi bychom uspořádali v průběhu zimy
několik sobotních klubových večerů. Zároveň
bych Vás rád požádal o co největší využívání
obou hal, což je pro ekonomiku provozu
klíčové, protože naší prioritou je udržet takto
nízké ceny i v budoucnu. Ceny v ostatních
srovnatelných halách se pohybují mezi 250 až
400 Kč podle časové atraktivity, což je až o 30%
více než u nás. Věřím, že si je toho každý člen
vědom.

Michal Vágner, předseda TC Dvůr Králové

TC Dvůr Králové podporují

Město Dvůr Králové
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Pro zimní sezónu jsme v tenisovém areálu
připravili dvě zásadní novinky, které
přispějí ke zkvalitnění závodního a
rekreačního hraní a zároveň nám umožní
nabídnout využití zimních sportovišť i
široké veřejnosti.

Ve stávající hale došlo k výměně starého, již
značně poškozeného povrchu. Po jeho
odstranění byl zkontrolován stávající
betonový podklad. A protože byl po mnoha
letech používání popraskaný a nerovný, tak
ho pracovníci stavební firmy Žižka
přebrousili a vystěrkovali.

Jako nový povrch jsme vybrali umělou
trávu Match firmy Juta, která je velmi

šetrná k pohybovému aparátu sportovce.
Další kritérium výběru povrchu souviselo
s naší druhou, neméně důležitou novinkou
pro zimní hraní. Již několik let se potýkáme
s nedostatečnou kapacitou jedné haly pro
závodní, ale i rekreační hraní sportovních
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nadšenců všech věkových kategorií. Proto
jsme se rozhodli investovat do zastřešení
stávajícího travnatého kurtu přetlakovou
halou od firmy Techtex. Tím nám vzniknou
dvě haly se stejným povrchem, což je
základním předpokladem pro pořádání
zimních turnajů jednotlivců. Již v letošní
sezoně budeme organizovat několik
krajských a celorepublikových turnajů pro
mládež a několik akcí pro rekreační hráče.
Dále nám zde vzniká možnost využít
prostory pro intenzivnější fyzickou přípravu
závodních hráčů a v neposlední řadě pro
podporu mládežnického hraní.
Na venkovním kurtu
jsme
demontovali
mantinely
i
se
zádržnými sítěmi. Aby
byl zajištěn hrací
komfort, byl kurt
rozšířen o 85 cm na
každé straně, takže
bude dokonce širší
než v pevné hale.
Za kurtem pro minitenis byla instalována
vzduchotechnika pro nafukovací halu a byly
připraveny přípojky plynu a elektřiny.
Pracovníci firmy Techtex osadili kotvy pro
zajištění haly a vstupní dveře tak, aby bylo
vše připraveno k nafouknutí haly.

Ještě předtím firma Stavosport kompletně
vyčistila povrch stávajícího kurtu a znovu
zapískovala.
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Opláštění přetlakové haly se skládá ze
základní nosné bílo-modré plachty, dvou
tepelně izolačních vrstev Termtech, která
je absolutní špičkou na trhu a z ochranné
vrstvy s vysokou UV stabilizací.

Oba tyto projekty se podařilo zrealizovat
díky velké snaze několika jednotlivců, kteří
na tomto projektu pracovali již od jara
letošního roku. Jedná se o velmi nákladnou
investici a jsme si vědomi, že se jedná o
dočasné řešení vzhledem k investiční studii
nového tenisového areálu, která se bude
realizovat v nejbližších letech. Proto je

důležité, že obě tyto investice byly
financovány z našich vlastních zdrojů a
nebylo třeba náš klub zadlužit.

Aktuality

Konečná montáž haly proběhla 19. 10.

Tímto jsou vytvořeny velmi dobré
podmínky zimního hraní. Doufáme, že
budete kapacitu obou hal co nejvíce
využívat pro svoje hraní a obsazenost bude
dostatečná k pokrytí nákladů na provoz.

Zároveň Vás tímto prosíme o maximální
propagaci našich hal mezi Vašimi přáteli a
známými. Vaše osobní doporučení bude
tou nejlepší reklamou a s Vaší pomocí se
nám podaří obsazenost v zimní sezóně co
nejvíce vylepšit.

Poděkování
Pan Vladislav Žižka zajistil veškeré
přípravné stavební práce včetně opravy
betonového podkladu v pevné hale a
rozšíření stávajícího venkovního kurtu.
Elektroinstalaci pro novou halu připravil

STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŽIŽKA,
SPOL. S R.O.
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pan Martin Bujárek a plynovou přípojku
pan Jan Klihavec. Všichni tři věnovali
maximální úsilí tomu, aby vše bylo
připraveno včas na montáž přetlakové haly.
MOC DĚKUJEME!

INSTALATÉRSTVÍ
Klihavec & Tomek
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Ačkoliv výbor udělal maximum pro včasné
zahájení provozu v obou halách, vlivem
zpoždění přípravných akcí a nakonec i
vlivem počasí se termín zahájení několikrát
prodloužil. Celý výbor doufá, že
předplatitelé permanentek situaci pochopí.

Jak už bylo několikrát uvedeno, veškeré
neodehrané hodiny budou nahrazeny a
náhradní termíny budou včas dopředu
oznámeny prostřednictvím trenérů nebo
výboru.

Rezervační systém pro pevnou i přetlakovou halu
Od 8. 10. začala zimní/halová sezóna.
Letošní novinkou bude nová přetlaková
hala, která zastřeší stávající travnatý kurt.
Tímto
zastřešením
získáme
další
sportoviště, které můžou členové našeho
spolku i veřejnost využívat.
Všichni členové měli možnost zakoupit si
permanentky na halovou sezónu a tyto jsou
již zadané do systému. Jednotlivé hodiny si
můžete rezervovat přes náš rezervační
systém.
Berte prosím v potaz, že on-line rezervace
má přednost před telefonickou a snažte se
prosím všechny tyto rezervace dělat
elektronicky. Ne vždy může pan Šilhan
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hned zadat Vaši rezervaci do systému, a
pokud by došlo k duplicitní rezervaci, má
přednost rezervace elektronická.
Úhradu za takto rezervované hodiny
provedete přímo panu Šilhanovi, nebo si
můžete předplatit kredit (v hotovosti, nebo
převodem na účet). Pro nabití kreditu jsou
pokyny stejné jako v loňském roce a
naleznete je zde http://tcdk.zamluvtoonline.cz/ .
Pokud již někdo přeci jen zapomněl jak
pracovat s rezervačním systémem, je
umístěn návod na stránkách klubu
v záložce „Návod RS“.
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Ceník hala 2015/2016
Nečlen hod.

Nečlen perm.

Člen hod.

Člen perm.

6 - 8 HOD

240 Kč

6 240 Kč

200 Kč

5 200 Kč

8 - 12 HOD

260 Kč

6 760 Kč

220 Kč

5 720 Kč

12 - 17 HOD

280 Kč

7 280 Kč

240 Kč

6 240 Kč

17 - 21 HOD

320 Kč

8 320 Kč

280 Kč

7 280 Kč

21 - 23 HOD

240 Kč

6 240 Kč

200 Kč

5 200 Kč

Nečlen hod.

Nečlen perm.

Člen hod.

Člen perm.

SO 7 – 23 HOD

240 Kč

6 240 Kč

200 Kč

5 200 Kč

NE 7 - 9 HOD

240 Kč

6 240 Kč

200 Kč

5 200 Kč

NE 9 - 12 HOD

280 Kč

7 280 Kč

240 Kč

6 240 Kč

NE 12 - 16 HOD

240 Kč

6 240 Kč

200 Kč

5 200 Kč

NE 16 - 21 HOD

280 Kč

7 280 Kč

240 Kč

6 240 Kč

NE 21 - 23 HOD

240 Kč

6 240 Kč

200 Kč

5 200 Kč

VÍKEND
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Zahájení provozu v nafukovací hale
Aktuality

Dne 20. 10. 2015 byl zahájen provoz nafukovací haly. A symbolicky ho zahájili ti nejmenší.

Kondiční příprava pro děti a mládež
Souběžně se zahájením provozu nafukovací
haly byly zahájeny kondiční tréninky pro
tenisovou mládež. Budou probíhat každé
úterý od 17 do 18 hodin v prostorách TC
Dvůr Králové pod vedením trenérky
Veroniky Vágnerové a kondiční trenérky
Dagmary Benešové. Jde o přípravu s plným

dohledem, aby všechny
prováděny správně.

cviky

byly

V loňském roce na tyto tréninky docházelo
až 20 tenistů, kteří si tak během zimního
období nejen udrželi, ale i zvýšili rychlost,
sílu, koordinaci, stabilitu a vytrvalost.

Klubové tréninky starších žáků
Vzhledem k účasti dvou družstev starších
žáků v nejvyšší oblastní soutěži v roce 2016
se vedení klubu rozhodlo podpořit tuto
věkovou kategorii pokračováním klubových
tréninků i v zimní halové sezoně. Deset
nominovaných dětí a pět náhradníků se
bude pravidelně setkávat v nafukovací hale
pod dozorem trenéra vždy v neděli od 18
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do 20 hodin. Tréninky budou sloužit
především k nácviku deblových situací,
jelikož mistrovská utkání se většinou
rozhodují právě až při nich. Věříme, že tyto
hodiny navíc se projeví v nadcházející jarní
sezoně a družstvo A bude bojovat o postup
na MČR a družstvo B bude hrát důstojnou
roli v nejvyšší oblastní soutěži.

tcdvurkralove
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Ve dnech 11. až 14. září se na
královédvorských dvorcích sešlo 72 starších
žáků, aby bojovali o Pohár MÚ Dvůr králové
nad Labem a aby získali body do
celostátního žebříčku.
Jednalo se o turnaj kategorie A, kterých se
během sezóny hraje jen pět, turnaje se
tedy zúčastnilo nejen hodně hráčů, ale
hodně hráčů velmi kvalitních. 25 účastníků
je z první stovky celostátního žebříčku
starších žáků, nejvýše nasazený Jakub
Forejtek je sedmým hráčem. Mezi
účastníky byli i první tři hráči z kategorie
mladších žáků.
V pátek se nejprve hrála kvalifikace, v níž si
osm z 32 hráčů vybojovalo postup
do hlavní soutěže. A večer se, po
telefonické prezentaci hráčů, losovalo,
takže v sobotu již hráči přijížděli přímo ke
svým zápasům. Tak, jak se během tří dnů
hlavní soutěže vyvíjelo počasí, od
chladnějšího zamračeného ke slunečnému
a teplému, tak rostla i kvalita jednotlivých
zápasů. Určitým překvapením bylo vyřazení
nasazené jedničky – Forejtka, jeho
přemožitel Svrčina však nakonec celý turnaj
vyhrál, když porazil druhého nasazeného
Berana.

Ve čtyřhře vyhrála dvojice Beran, Forejtek
nad Barnatem a Kubíkem.

Zatímco ve dvouhrách se dařilo časový
program dodržovat, drobné problémy se
objevily v soutěži čtyřhry, kde došlo i na
přerušení zápasů. Pro příští turnaje tedy
musí pořadatelé časový program upravit.
I přes drobné nedostatky však turnaj
proběhl v klidu a pořádku a samotnými
hráči i rodiči byl hodnocen dobře, což
potvrzovali pořadatelům poděkováním při
odjezdu. Doufejme tedy, že se podaří klubu
získat pořadatelství turnajů kategorie A i
pro příští roky, a že se mezi úspěšnými hráči
objeví i místní mladí tenisté.
Výsledky dvouhry: semifinále Dalibor
Svrčina (TK AGROFERT Prostějov) – Jiří
Barnat (TK Sparta Praha) 1:6, 7:6 (4), 6:2,
Jakub Beran (TK Sparta Praha) – Petr
Podolan (Severočeská tenisová o.s.) 7:5,
7:5, finále Svrčina – Beran 7:5, 6:4
Výsledky čtyřhry: semifinále Jakub Beran
(TK Sparta Praha), Jonáš Forejtek (I. ČLTK
Praha) – Petr Stavrovský (TK Neridé), Lukáš
Vaculík (TK AGROFERT Prostějov) 6:2, 6:1,
Jiří Barnat (TK Sparta Praha), Kristián Kubík
(SK OAZA Praha) – Leon Kljujev (TK Olymp
Praha), Alexandr Kolijev (TK Sparta Praha)
6:4, 7:6 (2), finále Beran, Forejtek – Barnat,
Kubík 7:5, 6:3.
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Poslední zářijový víkend uspořádal náš klub
turnaj mladších žákyň kategorie B. K němu
se sjelo 33 hráček nejen z našeho kraje, ale
i z velkých oddílů jako jsou Agrofert
Prostějov, TK Sparta Praha, TK Rožnov a
mnoha dalších.
Nás reprezentovala Bára Výprachtická,
Eliška Jansová, Terezka Hřebačková a
Emma Roháčová. Pro Báru to byl její
poslední turnaj v této kategorii. Dokázala
obhájit své nasazení druhé hráčky v turnaji
a v singlu se probojovala až do finále a
v deblu se svojí partnerkou Hrubanovou
z Prostějova nenašly přemožitelky.
K velmi zajímavým zápasům patřil její
souboj s další domácí hráčkou Emmou
Roháčovou, jejíž výkon především v prvním
setu byl pro nás velkým příslibem a Báře
velmi vzdorovala. Tereza Hřebačková i
Eliška Jansová dokázaly vyhrát své zápasy
prvního kola nejen v singlu, ale i v deblu.
Tereza skvěle zvládla koncovky setů
v prvním kole singlu, Eliška spolu s Emmou
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vyhrály 11:9 v supertiebreaku čtyřhry.
V dalším kole již nestačily na nasazené
hráčky.

Myslíme si, že turnaj společně s JUTA
Cupem a turnajem starších žáků kategorie
A patřil mezi nejkvalitnější, které jsme letos
uspořádali. Věříme také, že nabyté
zkušenosti prodají naše hráčky v následující
sezóně. Mrzí nás však neúčast několika
dvorských hráček, které se turnaje
nezúčastnily z důvodu ukončení hráčské
kariéry (doufáme, že jde pouze o "dočasné"
ukončení).
Skupina Sport
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Finálové kolo memoriálu Zdeňka Kocmana
se konalo 5. 9. 2015 na kurtech TC Dvůr
Králové již od ranních hodin. Přijela čtyři
nejlepší družstva z královéhradeckého a
pardubického kraje: TC Dvůr Králové A, TK
Kvasiny, TK Perštýn 1897 Pardubice a TO TJ
Svitavy.

nevydrží. A jejich prý je napořád. Bohužel
se stalo a mrzí mě, že jsem se to dozvěděla
pozdě. Jinak bych samozřejmě Pardubicím
vyčinila.

Náš klub zastupovali: Barbora Bartošová,
Oliver Paťava, Šimon Mašín, Dominika
Pohlová a Nela Bořková s kapitánkou
Monikou Bartošovou.
Po uvítacím ceremoniálu s nástupem,
vysvětlením všeho důležitého ohledně
pravidel a povinného vyfotografování, se
děti rozběhly na dvorce a mohlo se začít
hrát systémem každé družstvo s každým.
Naše družstvo se v prvním kole utkalo
s „papírově“ nejsilnějším družstvem TO TJ
Svitavy, které v loňském roce postoupilo na
Mistrovství republiky. Dvoráci bohužel
prohráli, ale ne jednoznačně, bylo to po
krásných zápasech 3:5.
V druhém kole se naše děti potkaly s TK
Kvasiny, kde opět byly srdcervoucí zápasy
plné emocí. Bohužel opět trošičku více
štěstí přálo soupeři a výsledek byl 3:5.
Následovalo utkání s Pardubicemi, v němž
jsme si na chviličku mysleli, že teď už tu zeď
prorazíme. Bohužel i tentokráte jsme opět
vyrovnanému družstvu z Pardubic podlehli.
I když to bylo do poslední chvíle napjaté,
protože porážka přišla až po sečtení
vyhraných bodů. A tak nám třetí místo
v oblastním finále uteklo o pouhých 9
bodíků a družstvo TC Dvůr Králové se
umístilo na čtvrtém místě.
Děti musely přijmout porážku a bohužel i
nesportovní chování pardubických dětí, že
naše medaile „čokoládová“ prý nic
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Děti poctivě bojovaly a snažily se do
poslední chvíle. Předvedly překrásné
sportovní souboje a udělaly pro vítězství
vše, co bylo v jejich silách. Zato si zaslouží
veliké DÍKY. To patří také kapitánce Monice
a rodičům, kteří nám při průběhu
jednotlivých utkání ochotně pomáhali.
Z našeho z družstva odcházejí po letošní
sezóně Barunka, Nelinka a Oliver do starší
kategorie - babytenisu, a tak jim přejeme
mnoho zdaru. Dominička a Šimon zůstávají
v minitenisu a těm přejeme další sportovní
úspěchy.
Další díky patří trenérům, kteří se celého
dne účastnili a mohli tak zachytit případné
neduhy a budou mít příští sezónu na čem
pracovat.
Rodičům děkujeme za trpělivé dojíždění
téměř celé jaro na utkání, doufejme, že jim
to děti jednoho dne budou moci vrátit.
Skupina Sport – Veronika Vágnerová
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Závodní hraní

Východočeské finále smíšených družstev minitenisu

Klubový zpravodaj – říjen 2015
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V neděli 30. srpna proběhl na dvorcích
našeho klubu turnaj nejmenších tenistů,
kterého se zúčastnilo celkem 18 dětí. Velice
nás potěšila vysoká účast dvorských hráčů
(Bartošová, Bořková, Hrmová, Karban,
Kňourek, Mašín, Mynář, Pohlová a Vágner.
Při zahájení všichni
dostali vstupenku
do Starých Hradů
a výborný sladký
perníček, aby se
jim lépe bojovalo.
Mohli si také
prohlédnout ceny
krásné
poháry,
vstupenky
do
Šťastné
země,
vstupenky do ZOO,
náramky, míčky, vaky na boty, medaile
a diplomy. Děti měly o co hrát a myslím, že
i to mohlo hodně ovlivnit jejich výkony,
když jsem mohla vidět ta dětská očička, jak
pokukovala po vítězných pohárech.

Nejprve se hrálo ve čtyřech skupinách
systémem každý s každým a vždy dva
nejlepší ze skupiny postupovali do
vyřazovacích zápasů o 1. až 8. místo,
dalších osm hráčů bojovalo o 9. až 16.
místo.
Z našich

do
osmičky
postoupily Bára
Bartošová
a
Nela Bořková. A
Bára po velmi
dobrém výkonu
nakonec
celý
turnaj vyhrála.
Všem
dětem
děkujeme
za
krásné výkony a
rodičům za pomoc v průběhu turnaje manželům Bartošovým, panu Mádlovi
a panu Pohlovi. Velké díky patří
i sponzorům, za ceny do turnaje.
Skupina sport – Veronika Vágnerová

Michaela Filipová
sportovní móda a spodní prádlo
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Závodní hraní

Srpnový turnaj v minitenisu

Klubový zpravodaj – říjen 2015
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Tenisové výsledky za měsíc září 2015
Závodní hraní

Dospělí
Jan Blažek
TCEN Hrádek nad Nisou, 19. 9. 2015 – finalista dvouhry
TK Východočeská sportovní Pardubice, 23. 9. 2015 – finalista čtyřhry
TK Východočeská sportovní Pardubice, 26. 9. 2015 -- semifinalista dvouhry
TK Východočeská sportovní Pardubice, 26. 9. 2015 -- finalista čtyřhry

Starší žactvo
Bára Výprachtická
Lokomotiva Trutnov, 19. 9. 2015 – vítězka dvouhry
Eva Žižková
TK Východočeská sportovní Pardubice, 12. 9. 2015 – vítězka
dvouhry
TK Východočeská sportovní Pardubice, 12. 9. 2015 – vítězka
čtyřhry
Matyáš Říha
LTC Kolín, 12. 9. 2015 -- finalista dvouhry
LTC Kolín, 12. 9. 2015 -- vítěz čtyřhry
Šimon Říha
LTC Kolín, 12. 9. 2015 -- vítěz čtyřhry
Tadeáš Paťava
LTC Vysoké Mýto, 26. 9. 2 -- semifinalista dvouhry

Mladší žactvo
Tereza Hřebačková
Iveco Czech Republic cup, 5. 9. 2015 -- vítězka čtyřhry
Lokomotiva Trutnov, 12. 9. 2015 -- vítězka dvouhry
Lokomotiva Trutnov, 12. 9. 2015 -- semifinalistka čtyřhry
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Klubový zpravodaj – říjen 2015
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Eliška Jansová
Lokomotiva Trutnov, 12. 9. 2015 -- semifinalistka čtyřhry

Závodní hraní

Tenis-centrum DTJ HK, 19. 9. 2015 -- semifinalistka dvouhry
Tenis-centrum DTJ HK, 19. 9. 2015 -- semifinalistka čtyřhry

Emma Roháčová
LTC Kolín, 4. 9. 2015 -- finalistka dvouhry
Tenis-centrum DTJ HK, 19. 9. 2015 -- vítězka dvouhry
Tenis-centrum DTJ HK, 19. 9. 2015 -- semifinalistka čtyřhry

Bára Výprachtická
TC Dvůr Králové, kat. B, 26. 9. 2015 -- finalistka dvouhry
TC Dvůr Králové, kat. B, 26. 9. 2015 -- vítězka čtyřhry

Štěpán Baum
TJ SK Mělník, kat. A, 5. 9. 2015 -- finalista čtyřhry
Masters Rakovník, kat. B, 26. 9. 2015 -- semifinalista dvouhry
Masters Rakovník, kat. B, 26. 9. 2015 -- finalista čtyřhry

Adam Nápravník
TK MAS Sezimovo Ústí, kat. B, 9. 9. 2015 -- semifinalista dvouhry
TK MAS Sezimovo Ústí, kat. B, 9. 9. 2015 -- vítěz čtyřhry
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Halové turnaje pořádané TCDK v zimě 2015/16
12. 12. 2015

Kategorie
Minitenis

28. - 30. 12. 2015

Meziokresní přebory mladších žáků

16. - 18. 1. 2016

Meziokresní přebory starších žákyň

30. 1. - 1. 2. 2016
6. 2. 2016
20. - 22. 2. 2015

Turnaj mladších žákyň C
Babytenis
Turnaj starších žáků C

5. - 7. 3. 2016

Turnaj dorostenců C

19. - 21. 3. 2016

Turnaj dorostenek C
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Závodní hraní

Termín
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Za krásného počasí se první říjnový víkend
sešel na našich kurtech k tradičnímu turnaji
“Tenista Dvora” rekordní počet hráčů.
Věkové rozpětí bylo tentokrát opravdu
obrovské a tak mezi nejmladším a
nejstarším hráčem byl rozdíl více jak 50 let.
Vzhledem k velkému množství hráčů došlo
k několika změnám v organizování turnaje,
kdy jsme hráče nerozdělili do skupin a
nebyly předem dány handicapy, ale
jednotlivě se přidělovaly po vylosování
pavouka po přihlédnutí k věku a tenisovým
kvalitám.
Soutěže singlu se zúčastnilo celkem 43
hráčů, v deblu hrálo 23 dvojic. Hráči, kteří
se neprobojovali mezi nejlepších 16
v pavouku, měli možnost si zahrát “soutěž
útěchy”. Jelikož nás čekala obrovská porce
zápasů, museli jsme většinu z nich odehrát
pouze do 4 gamů a za stavu 3:3 jsme hráli
tiebreak. První kola soutěže deblů a finále

Výsledky
Singl
1. Patrik Malý
2. Štěpán Baum
3. Luboš Baum a
Adam Nápravník

WWW

singlu hlavní soutěže jsme odehráli na celý
set. Hrálo se celý den od 9:30 hod. až do
17:30 hod. s krátkou přestávkou na oběd.
O občerstvení se opět skvěle postarala
Šárka Hrmová, takže jsme si pochutnali
nejen na gulášku, ale i na obložených
talířích a domácím štrůdlu. O pitný režim
jsme se v přiměřené míře starali již od rána.
Chceme poděkovat dospělým hráčům za
to, jak přistoupili k zápasům s těmi
nejmladšími a tyto zápasy byly napínavé a
pro děti velmi přínosné. K vidění bylo
během dne nejen mnoho zajímavých a
kvalitních zápasů, ale i exhibičních úderů a
tenisových situací, takže diváci si přišli na
své. Věříme, že jste si tento den užili
sportovně i společensky a odcházeli jste
spokojeni s pocitem, že se příští rok opět
zúčastníte. O nic jiného nám při pořádání
tohoto turnaje nejde.......

Singl – útěcha
1: Miroslav Malý
2. Pepa Špůr ml.
3. Markétka Holmanová a
Láďa Jansa

www.tcdvurkralove.cz

Debl
1. Štěpán Baum, Adam Nápravník
2. Patrik Malý, Honza Rajs
3. Petr Šulc, Honza Blažek a
Vladimír Čapek, Táda Paťava
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Klubový život

Tenista Dvora 2015

Klubový zpravodaj – říjen 2015
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Klubový život

Klubový večer 18. 9. 2015

Za krásného počasí jsme se sešli v pátek
18. 9. k dalšímu klubovému večeru. Počet
účastníků se jako na předchozích akcích
ustálil na číslu 16 a tak se na čtyřech
kurtech zápolilo o cenné body do tabulky.
Během dvou hodin každý hrál šest zápasů.

Před utkáním o konečné umístění byla
zařazena čára – soutěž o nejpřesnější hod
míčkem na zadní čáru. Aby byla soutěž
zajímavější, každý vložil do banku 10 Kč. Ve
dvou kolech se nejblíže základní čáře
zastavil míček Vládi Šévla a Mirka Smejkala.
Vítězi však byli všichni účastníci. Odměnou
za vynaložené úsilí a dobré sportovní
výkony byla večeře v podobě naloženého
uzeného masa se zeleninou. Až do noci se
vedla čilá diskuze na nejen tenisová
témata.

Ve finále tenisových čtyřher se utkali
Petrové Šulc a Truhlář s Tondou Mádlem a
Martinem Lelkou, prvně jmenovaní
potvrdili úlohu favorita a zvítězili 6:2.
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Vzhledem k faktu, že budeme mít
k dispozici v zimě dva kryté kurty, chtěli
bychom do konce roku uspořádat ještě
alespoň jeden klubový večer.
Další fotky najdete v galerii fotek na
www.tcdvurkralove.cz
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