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Příloha č. 1 – Web Tenis Centra Dobříš 
 
Hlavní stránka při zobrazení pomocí prohlížeče na PC nebo MAC. 

 
Zdroj: Web Tenis Centrum Dobříš, Dostupné z: https://www.teniscentrumdobris.com 

 

 

 

 

 

https://www.teniscentrumdobris.com/
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Hlavní stránka při zobrazení na mobilním zařízení (mobil, tablet) 

 

Zdroj: Web Tenis Centrum Dobříš, Dostupné z: https://www.teniscentrumdobris.com 

  

https://www.teniscentrumdobris.com/


 88 

Příloha č. 2 – Facebooková stránka Tenis Centra Dobříš 

Ukázka příspěvku klubu č. 1 

 

Zdroj: Facebook Tenis Centrum Dobříš 
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Ukázka příspěvku klubu č. 2 

 

Zdroj: Facebook Tenis Centrum Dobříš 
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Příloha č. 3 – Instagramový profil Tenis Centra Dobříš 

Ukázka Feedu na Instagramu Tenis Centra Dobříš 

 

Zdroj: Instagram Tenis Centrum Dobříš 
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Ukázka Instagram Stories Tenis Centra Dobříš 

 

Zdroj: Instagram Tenis Centrum Dobříš 
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Příloha č. 4 – Přepis skupinové diskuse 

Moderátor: 

Dobrý den, ještě jednou vás vítám na skupinové diskusi k mojí diplomové práci. Vše 

potřebné ohledně průběhu diskuse jsme si již řekli, tak můžeme začít. Tedy první otázkou. 

Všechny otázky se budou týkat témata spojeného s marketingovou komunikací tady vašeho 

klubu.  

Prvním tématem jsou minulé a aktuální cíle vašeho tenisového klubu směrem k té 

komunikaci. Na jakých kanálech jí tvoříte a jakým způsobem si třeba říkáte, co budete dělat 

a podobně? 

Jakub Beran: 

Vzhledem k tomu, že nejsme žádný velkoměsto, tak veškerou marketingovou komunikaci 

musíme brát vzhledem k obyvatelům, hlavně našeho města nebo okolí. A to znamená, že 

využívá využíváme sociální sítě na to, abysme zaujali hlavně pozornost místních občanů. 

Moderátor: 

To dává smysl, ale nějaké specifické cíle si nekladete? 

Matěj Beran: 

Tak specifické cíle. Asi přitáhnout větší pozornost a přitáhnout víc lidí. A to nejenom vlastně 

členů klubu, ale i rekreantů a lidí, kteří vlastně neplatí žádné členské příspěvky, ale platí 

hodinu. 

Jakub Beran: 

Za mě určitě letošní cíl, co se týče jako tý letní sezóny, je určitě přitáhnout víc nejenom 

amatérských, ale i profi hráčů zvláště v mládežnických kategoriích a vytvořit tady jakousi 

akademii, díky které bychom se mohli stát známějšími po celé České republice. A to je pro 

mě takový jako největší cíl, vytvořit tady nějakou komunitu lidí, který ten tenis chtějí hrát na 

vysoké úrovni a věnovat se mu. 

Vlastně využívám veškeré své kontakty a snažím se ty lidi tak nějak způsobem vlastní 

komunikace nalákat. Zatím tady máme ty podmínky k tomu, aby tady mohli trénovat. Tak 

hlavně prostřednictvím té komunikace face-to-face a to přes lidi, který znám. Který jsem 
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poznal během své kariéry a díky tomu, že jsem hrál i ve větších klubech. Tak ty kontakty tam 

mám. 

Moderátor: 

Dobře, tak pokud k tomu už nikdo nic nemá, přesuneme se dál. Jaké komunikační kanály 

tady v klubu využíváte a proč? 

Eliška Beranová: 

Já Facebook plus Kuba Instagram. S tím že na ten Facebook dávám nejvíc článků, prostě 

veškerý ty informace, protože všichni nemají Instagram, tak se podívaj na Facebook. 

A takový ty jako aktuální, prostě během akcí, mistrovství, během soustředění, tak se to dává 

na Instagram s tím, že to automaticky jde i na ten Facebook. Většinou fotky, videa a tak. 

Jakub Beran: 

Tak určitě, jsou to hlavně Facebook a Instagram. Facebook momentálně priorita, protože jak 

už řekla Eliška, má ho víc lidí. Ještě hodně používáme webové stránky, kde by měli být vidět 

všechny hlavní příspěvky a lidi by tam měli chodit právě ze sociálních sítí, a i na přímo. 

Hlavní obsah je teda na Facebooku a webu no. 

Moderátor: 

Takže příspěvky na vašich online komunikačních kanálech jsou vesměs totožné? Myslíte, že 

je to dobře? 

Matěj Beran: 

Je to tak no. Myslím, že to určitě není dobře, ale jsme asi líní. Řekl bych, že u 3 z 5 příspěvků 

můžete najít stejný fotky. 

Moderátor: 

Řešíte to třeba nějak dopředu? Plánujete příspěvky a podobně? 

Martin Beran: 

Myslím si, že ne. Je to vždycky k aktuální akci, která následuje nebo která už proběhla. Spíš 

je to informace o tom, že to proběhlo anebo že to proběhne. Jako asi největší kampaň, která 

tady byla, když jsme pořádali Benefiční zápas minulý rok, tak to jsme řešili 2 měsíce dopředu 
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a komunikovali jsme to na všech našich kanálech. Každý týden tam byla nová informace, 

která měla lidem napovědět, kdo bude hrát. Jinak všechno řešíme operativně. 

Eliška Beranová: 

Ještě doplním, že jsme tam třeba dávali i výsledky těch kluků, co budou hrát, aby lidi viděli, 

jak se jim během sezony daří a podobně. Hrál vlastně Lehečka proti Forejtkovi, ale i Jirka 

Veselý si zahrál. 

Petr Beran: 

Plánování v rámci komunikace moc nemáme, no. Hodně to řešíme ze dne na den. 

Moderátor: 

Posuneme se tedy dál, a to přímo na sociální sítě. Už o nich padla řeč, ale ještě teda trochu 

podrobněji. Které? Jak? Proč? 

Eliška Beranová: 

No nejvíc Facebook, který jede vlastně všechny informace, co se děje. I když teďka všechno 

bylo jenom, že otvíráme a zavíráme. Plus teda ten web no, ale k tomu se asi ještě dostanem. 

Matěj Beran: 

Když je nějaká akce, tak to dáme na Facebook. Instagram jsou spíš, co se teď děje na kurtech. 

Jakub Beran: 

Přesně tak, prostě Instagram je aktuální dění, hlavně stories teda.  

Moderátor: 

Chtěli byste tedy ještě něco dodat k sociálním sítím? 

Martin Beran: 

Já asi ne, prostě to děláme, ale že bychom měli přesně připraveno kde, co a kam, to nemáme. 

Určitě se v tom musíme zlepšit. 

Moderátor: 

Dobře, tak se přesuneme k webu. Jakým způsobem ho využíváte, co na něm lidé najdou 

a podobně. 
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Matěj Beran: 

Web máme teď něco málo přes rok předělaný. Takže myslím, že je fajn, ale vlastně napřímo 

tam můžeme vkládat jen články, ale když chceme fotku nebo něco jinýho, tak to řešíme přes 

poskytovatele. To se snažíme vyřešit. 

Martin Beran: 

Ale máme tam třeba funkční online rezervační systém. Což nám hodně ulehčuje práce, hlavně 

během léta. 

Petr Beran: 

Plus nově i možnost přihlásit se do klubu nebo školičky přes online formulář.  

Jakub Beran: 

To je sice pěkný, ale když si otevřu stránky jednoho nejmenovaného klubu, tak mi přijdou 

dost podobný. Jak barevně, tak obsahově. Není to tak? Normální člověk si toho nevšimne, 

ale je to divný. Přijde mi, že náš web jen kopíruje úpravy jiného webu. Nic novýho 

nepředvádíme. 

Matěj Beran: 

Jako to souhlasím no. Proč je to tak Martine? 

Martin Beran: 

Hele, protože je to dobrý, trochu jsme se tím nechali inspirovat, ale stejný to není. 

Jakub Beran: 

Tak úplně stejný to není, ale záložky a popisky jsou dost podobný. Myslím, že bychom s tím 

měli trochu něco udělat. Aspoň přepsat popis klubu a tak. 

Martin Beran: 

No tak když myslíte, že to zvládnete líp, tak to můžete zkusit a uvidíme co z toho bude. 

Matěj a Jakub: 

Super. Bereme. 
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Jakub Beran: 

Problém je, že já i Eliška máme dost odlišnej názor na to, jak mají vypadat příspěvky a tak. 

Chtěl bych třeba víc oslovovat i místní noviny a tak. Musíme se v tom sjednotit (Eliška 

souhlasí). Musíme začít dělat nějakej plán a cílit na určitou skupinu lidí. Prostředí máme 

dobrý, ale nesmíme usnout. Jinak si myslím, že se to celkem hejbe kupředu, jak to tady roste 

za těch posledních pár let, i turnaje pořádáme větší a větší. Musíme stavět na naší dobré 

pověsti a tak. 

Moderátor: 

K událostem se ještě dostaneme, ale poslední otázka u webu. Máte ho optimalizovaný pro 

mobilní zařízení? 

Petr Beran: 

Ano, to máme. Hodně jsme se na to soustředili při jeho tvorbě. Respektive jsme to kladli jako 

jednu z hlavních podmínek, protože nám je jasný, jak moc lidí v dnešní době chodí na 

internet hlavně z mobilu. 

Moderátor: 

Tak to je ideální stav. Přesuneme se tedy na část se sponzory. Má klub sponzory, jak je 

získává? 

Martin Beran: 

Většina sponzorů jsou věrní členové klubu. Část sponzorů se přiláká na větší akce. Klidně 

i pojišťovny a banky, ale to je hodně nárazový. 

Petr Beran: 

Vždycky na takovou akci někoho z těch větších hráčů a nějaké peníze. Díky tomu jsou pro 

tu akci nebo klub k dispozici nějaké peníze. Jinak sponzoři spíš chodí k nám, že by rádi 

pomohli místnímu klubu. V současnosti ani nijak extra podpory navíc nevyhledáváme, ale 

snažíme se pracovat s tím, co je. 
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Moderátor: 

Další část se bude věnovat reklamě. Využívá klub nějakou? Jen připomenu, že reklama je 

vždy placená. 

Martin Beran: 

Nevyužíváme žádnou reklamu, když to musí být placené. Pouze občas se o nás někdo zmíní 

v novinách nebo rádiu, nebo na propagačních plochách po městě, ale je to vždy zdarma nebo 

za to, že ukážeme jejich logo někde v areálu klubu. Většinou jde teda o sponzoring. Opět to 

nijak extra neplánujeme. Prostě volám lidem, co znám a je to. 

Moderátor: 

Kromě Instagramu a Facebooku, jaké sociální sítě znáte? 

Martin Beran: 

Já jsem v tomhle úplně mimo, takže jediný, co tak nějak znám, je Facebook a Instagram, ale 

jinak nevím. 

Eliška Beranová: 

Kuba rozjel ten instagram no. Prostě jednou přišel, že by to chtěl zkusit, tak jsem mu dala 

údaje a od tý doby to jede. 

Jakub Beran: 

Jojo, tak snažím se tam něco dávat. Teď se nám i párkrát stalo, že se lidi označili u nás na 

kurtech a dali to na svůj Instagram, takže aspoň něco. Jinak žádný další socky nepoužíváme, 

ani jsme nad tím moc nepřemejšleli. Myslím, že by to bylo jen na škodu, protože se dokážeme 

sotva věnovat Facebooku a Instagramu, natož ještě něco dalšího jako třeba Youtube, Twitter 

nebo TikTok. Jinak to máme momentálně rozdělený s Eliškou tak, že ona dělá delší 

příspěvky a články, a já dělám ty kratší a údernější věci. 

Matěj Beran: 

Já myslím, že bychom mohli zkusit Youtube. Minimálně občas nějaký video máme, tak by 

bylo fajn mít kanál na Youtube a z toho to dávat na Facebook, web a tak. 
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Eliška Beranová: 

Jo, to souhlas. Youtube bychom asi zvládli no. Zkoušela jsem během lock downu pár hodin 

online s dětma a myslím, že i na tom Youtube by se to třeba chytlo. Prostě jsem jim z pokoje 

předcvičovala, protože oni byli taky doma v pokoji. Odezva byla dobrá, i rodiče mi pak psali, 

že to bylo super. 

Moderátor: 

K tématu Covid-19 se ještě dostaneme, ale souhlasím, že Youtube by v této době mohl být 

dost užitečný. 

Eliška Beranová: 

Ok. No ale vloni jsem taky přišla s jedním videem pro malý děti. I když pak se mi vysmáli 

dorostenci, že na ně mluvím jak na mimina, ale myslím, že to pro ty prťata mělo přínos. 

I když jenom jedno video. Chtěla jsem víc, ale nějak jsem to nezvládla. Nebylo to 

naplánovaný, takže z toho sešlo. 

Jakub Beran: 

Prostě ty příspěvky jsou hodně nárazový, ale snažej se nějak upoutat pozornost. 

Moderátor: 

Takže pár videí jste už udělali, ale dáváte to na facebook nebo na svůj youtube. Jiný 

pravidelný obsah tedy netvoříte? Novinky z tenisového světa nebo něco v tom stylu? 

Petr Beran: 

Nene, nic takovýho neděláme. Myslím, že ten, kdo chce, tak si to najde na netu a nepotřebuje, 

abychom o tom my něco psali. 

Jakub Beran: 

Já myslím, že bychom něco aspoň třeba jednou týdně, mohli psát. I kdyby to bylo třeba jen 

z českého tenisu. 

Martin Beran: 

A proč teda nic nepíšeš? 
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Jakub Beran: 

To nevím, asi protože jsme se nijak specificky nedohodli. Aspoň jsem tam něco dával před 

tou akcí, jak tu hrál Lehečka s Forejtkem. 

Martin Beran: 

Můžeme dělat tenisovej bulvár. Takovejch informací víme dost. Kdo s kym a kde. 

Všichni: 

Smích. 

Eliška Beranová: 

Já myslím, že bychom měli zkusit propagovat klubovnu a bufet. Kolem chodí hodně lidí, ale 

ne moc jich přijde dovnitř, protože si myslí, že jsme nějaký uzavřený klub. Na tom musíme 

určitě zapravovat jak v online prostředí, tak i na cedulích tady před klubem. 

Jakub Beran: 

Já jen jestli můžu zmínit, že když se podívám třeba na Oktagon, tak se mi dost líbí, jak oni 

tvoří jejich obsah a jak dokážou, i když se nic neděje, poskytovat svým sledujícím obsah, 

kterej je baví a přitahuje další a další lidi. 

Chápu, že není jednoduchý, když tu celej den trénuješ, ještě večer něco tvořit, ale kdybychom 

si to nějak rozdělili, tak by se to dalo zvládnou. 

Moderátor: 

Na to existují dobrý nástroje. Můžeš si vytvořit několik příspěvků najednou a pak si jen 

nastavíš, kdy chceš, aby se to poustlo a ono to tam automaticky skočí. 

Eliška Beranová: 

No tak to je super, to by se nám určitě hodilo. Klidně během jednoho dne vytvořím víc věcí 

a pak bych to nastavila. 

Jakub Beran: 

A taky bychom mohli natočit video o tom, jak to taky všechno vzniklo. Určitě by to lidi 

zajímalo. Minimálně lidi v okolí. 
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Martin a Petr: 

Jo, to by mohlo být fajn. Tak se do toho v létě pustíme. 

Matěj Beran: 

Musíme začít akorát pravidelně něco přidávat. Fakt si musíme sednout nad nějakým plánem 

a vyřešit to. 

Moderátor: 

Ve chvíli, kdy algoritmus sociálních sítí zachytí, že děláte pravidelný obsah, tak se vám 

budou zvedat i čísla přirozenýho dosahu, takže oslovíte víc lidí a více lidem se ukážete. 

Eliška Beranová: 

Určitě se na to teď zaměříme. 

Jakub Beran: 

Ještě bychom mohli zkusit začít točit podcast, klidně i s videem. Během svojí kariéry jsem 

nabral hodně kontaktů a myslím, že by to mohlo být zajímavý. Ukázat lidem prostředí 

vrcholového tenisu v Česku. Zval bych si mladší i starší hráče, kteří se snaží dostat do světa 

nebo už tam jsou. To by se mi líbilo. 

Matěj Beran: 

No to by byla pecka, protože z tenisu toho fakt moc není. Proč jsi něco takovýho neřekl už 

dřív? 

Jakub Beran: 

Ani nevím, v hlavě se mi to honilo, ale pak jsem si vždycky řekl, že je to blbost. Teď nějak 

začínám věřit, že by to mohlo fungovat. 

Moderátor: 

To jsem rád, že přicházíte s novýma věcma. Je vidět, že vám na tom záleží. 

Petr Beran: 

Jo, zkusíme to. Tady znám dost lidí, kteří by mohli dorazit. 
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Moderátor: 

Super, tak se nám tu pomalu rodí nový podcast z tenisového světa. Určitě to zařadím 

do návrhu marketingové komunikace. Přesuneme se teď k událostem, které tu tvoříte. Co mi 

o to můžete říct? 

Martin Beran: 

No tak za ten rok se tady pořádá dost věcí. Asi 20 turnajů v různých kategoriích a tak. Klub 

nabízí možnosti denního hraní i trénování, a tak 2 krát až 3 krát do roka pořádáme 

společenskou akci pro členy klubu a přátele. Letos bude první memoriál Pavla Průši a tak. 

Moderátor: 

A ve chvíli, kdy tedy pořádáte větší akci. Jak jí lidem propagujete? 

Petr Beran: 

Na webu na sítích a občas nám i město přidá na jejich web a na různé plochy (bannery) po 

městě. Ale to je jednom vážně u těch největších akcí. Dál různě plakáty po obchodech a tak, 

ale nikdy si neplatíme reklamu. Ty lidi to pro nás dělají, protože chtějí. 

 

Eliška Beranová: 

I když dělám nábor do školičky, tak prostě obejdu školy a školy a rozvěsím po nástěnkách 

plakáty. Dětí máme plno, takže bych řekla, že to stačí. Ještě teda když napíšeme nějakej 

článek, tak nás většinou bez problému otisknout do místního deníku a místních novin. 

Moderátor: 

Takže ve chvíli větší pořádané akce se o ní lidi můžou dozvědět skrze sociální média, web 

a místní tisk? 

Matěj Beran: 

Přesně tak. 
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Jakub Beran: 

Rád bych ještě dodal, že vrchol sezony je určitě MČR, které je tu u nás už poslední 3 roky 

v srpnu. Jedná se o mladší žákyně, ale je to vždy velká akce. A pak občas nějaká velká 

charitativní akce. 

Moderátor: 

Jo, na tom je pěkně vidět, že se to u vás posouvá pozitivním směrem. Chtěl by ještě někdo 

něco dodat k tomuto tématu? Pokud ne, tak se přesuneme do druhé části této skupinové 

diskuse, kde se budeme věnovat pandemii Covid-19 a jejímu vlivu na klub. 

2. část 

Moderátor: 

Jaký byl/je vliv pandemie na váš tenisový klub? 

Martin Beran: 

Zrovna jsme vyčíslili ztrátu za tuhle zimu. Je to mínus 470 tisíc korun oproti minulým zimám. 

Eliška Beranová: 

Vlastně vloni v březnu jsme ze dne na den zavřeli a jezdili se sem koukat, jak je to smutný. 

Po měsíci jsme začali sundávat halu, protože se mohlo začít hrát venku. No, a to jsme až do 

června trénovali ve formátu 3 plus 1 trenér. Červne byl normální, protože se děti vrátily tak 

nějak do školy a my zase normálně trénovali. 

Matěj Beran: 

No a léto u vlastně probíhalo normálně. To bylo dobrý. Soustředění, turnaje a tak. Vlastně ta 

pandemie postihla hlavně zimní sezonu no. A to hodně jak můžeme vidět na ztrátě. 

Petr Beran: 

No a vlastně 3. října jsme to zavřeli, protože do haly se nesmělo a venku už to nešlo. To jsme 

sem jenom jezdili kontrolovat halu, jestli je v pořádku. Bylo to hodně smutný. 

Moderátor: 

A pokud se podíváme na způsob vaší komunikace? Změnili jste to nějak? 
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Jakub Beran: 

No asi ani ne. Léto určitě ne a během zimy jsme skoro vůbec aktivní nebyli, takže to se dá 

asi brát jako změna. Všechno se tak nějak zastavilo. Jenom v prosinci se mohlo asi 14 dnů 

hrát, takže to jsme oznámili na online kanálech a pak jsme zase oznámili, že už je zavřeno. 

To je asi tak všechno. 

Eliška Beranová: 

Myslím, že jsme nijak extra nekomunikovali, protože jsme věděli, že ty lidi přijdou hned jak 

zase bude otevřeno. Jak jsem už řekla, jen 4 hodiny jsem měla online s dětma, ale to je 

všechno. 

Moderátor: 

Dobře, v hale se trénovat nemohlo, ale nenapadlo vás zkusit vytvořit video tréninky pro malé 

i velké, za malý příspěvek? Lidi by třeba měli zájem a ta ztráta by tím pádem nebyla taková. 

Martin Beran: 

Já vím, ale byli jsme z toho tak mimo, že nás to pořádně ani nenapadlo. Přišlo to tak rychle, 

že jsme se pořádně nestihli připravit a nic jsme nevymysleli. Bylo to prostě těžký. 

Moderátor: 

A pokud se teda ještě vrátíme k tvorbě video obsahu. Myslíte, že by ten zájem byl? I třeba 

do budoucna v době, kdy nebudou pandemická omezení. 

Jakub Beran: 

Já myslím že jo. Funguje to i v ostatních sportech žejo. Kdybychom se do toho pustili i třeba 

s jedním videem týdně. Nebo bychom udělali rovnou třeba soubor videí na mobilitu, techniku 

a fyzičku pro různý věkovky. To by určitě šlo. Ale před pandemií jsme nad tím nepřemýšleli 

a museli bychom vymyslet nějakej koncept. 

Matěj Beran: 

Do budoucna určitě něco naplánujeme. I když se vrátím k těm podcastum, tak by to byl určitě 

přínos a zároveň něco, co jen tak nějakej klub nedělá. Jak videa, tak podcast. 
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Martin Beran: 

Dobře, zkusíme se o tom pobavit. Když se ještě vrátíme k minulému létu, tak byl paradox, 

že jsme měli jedno z nejlepších let za poslední dobu. Lidi moc necestovali a zůstávali tady, 

takže jsme měli pořád narváno, a to bylo dobrý, takže i trochu pozitiva jsme na tom našli. 

Moderátor: 

A ve chvíli, kdy jste zjistili, že se blíží uvolnění, plánovali jste nějaké propagační příspěvky? 

Eliška Beranová: 

No moc ne. Už moc nevěříme tomu, co vláda řekne ohledně uvolňování. Prostě jedeme ze 

dne na den. O otevření samozřejmě budeme informovat, ale nechceme něco slíbit a pak lidem 

psát, že bohužel. Čas od čas use stane, že nám někdo zavolá, jak to vlastně je, protože jsou 

z toho taky mimo a nevědí, jestli se může hrát nebo ne. 

Moderátor: 

To naprosto chápu. Takže specifickou strategii nebo cíle nemáte? 

Petr Beran: 

Na jednu stranu asi ne, ale na druhou stranu si myslím, že tím hlavním cílem pro nás 

všeobecně, je prohlubovat vztah s našima aktuálníma členama a lidma co u nás hrajou a až 

v nějaké další fázi bychom mohli pomýšlet na přilákání dalších lidí. Zvlášť během pandemie. 

Jakub Beran: 

Do budoucna určitě chceme přilákat hráče, kteří se tomu fakt chtějí věnovat. Vytvořit tady 

jakousi akademii, kde budou hlavně hráči se zájmem a potenciálem. Tím by se i víc oddělila 

klasická školička (kroužek) a akademie. To je asi k cílům za mě vše. 

Moderátor: 

Takže jakýsi plán do budoucna tu je. A to je základ. Máte třeba představu o tom, jak se v době 

pandemie chovají ostatní kluby tedy nějaká vaše konkurence? 
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Eliška Beranová: 

No tak zprávy jsme měli. Že se támhle hraje, támhle taky, támhle na to taky pečou. Někam 

i přišli policajti a zavřeli to tam. Jako u nás jsme párkrát byli jen v rámci rodiny, protože 

bydlíme ve stejnym domě a hala je naše. 

Jakub Beran: 

Já musím říct, že jsem nepotkal klub, kde by se nehrálo. Hlavně kluby v Praze a tak. Ty jeli 

skoro normálně, což myslím, že je hodně nezodpovědný, ale děje se to. Zase i chápu, že třeba 

někde fakt nebyli peníze, tak prostě museli. 

Martin Beran: 

Když si vezmu jiný sporty. Tak třeba skatepark byl pořád plnej a bez jakýkoliv kontroly. Což 

nám teda nepřišlo moc fér ani správný, ale města to holt nedokázala hlídat. 

Moderátor: 

Je to pro všechny dost složitá situace a každej se zachová podle svého svědomí no. Je něco, 

co byste zpětně, ve spojení s pandemií, udělali jinak? 

Petr Beran: 

No mě bylo upřímně líto, že se během minulé sezony udála spousta zajímavých věcí. Různé 

postupy družstev. Hodně úspěchů na MČR pro náš klub v různých kategoriích. Vždycky si 

tyhle úspěchy vyhlašujeme na již zmíněných společenských událostech. Děti dostávají různá 

ocenění a tak. To jsme pořádat právě kvůli Covidu nemohli. Zpětně bych zkusil udělat aspoň 

nějakou online událost, kde bychom mohli ty jednotlivce alespoň jmenovat a myslím, že i pro 

všechny členy klubu a fanoušky by to bylo příjemné zlepšení. Snad už brzo budeme moct 

něco uspořádat, ale pokud ne, tak určitě zkusíme něco online. 

Martin Beran: 

S tím rozhodně souhlasím. Lidi v klubu to potřebují. A hlavně ty děti. 

Eliška Beranová: 

Mohli jsme aspoň udělat nějaký video jako shrnutí sezony, ale to také nemáme. Možná 

bychom to mohli ještě zpětně udělat. 
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Martin Beran: 

Teď jsem si ještě vzpomněl k těm událostem. Třeba slavnostní zahájení MČR nebylo asi 

15 let a na to jsme dostali hodně chvály. Třeba taky akreditačky pro jednotlivý hráčky, kde 

mají jméno, fotku a z druhý strany sponzory. To se všem hodně líbí a ostatní kluby nás v tom 

začaly dost napodobovat. 

Moderátor: 

To zní dobře, udáváte trendy. 

Martin Beran: 

(Smích) No to nevím, ale snažíme se jim to zpříjemnit co nejvíc o jde a udělat jim z toho 

zážitek. 

Jinak tedy i když to není úplně co bych změnil v minulosti, ale do budoucna se určitě budeme 

snažit uspořádat nějaký Future turnaj pro dospělé. Na to budeme muset sehnat dost sponzorů 

a peněz, ale pak by to mohlo vyjít. 

Moderátor: 

Krásný cíl do budoucna. 

Jakub Beran: 

Já myslím, že už jsme mohli před rokem nebo dvěma začít s tím budováním komunity hráčů, 

kteří se tomu chtějí věnovat víc než jen jako kroužku. Do budoucna rozhodně důležitý cíl. 

To je za mě k tomu asi všechno. 

3. část 

Moderátor: 

Dostáváme se tedy do poslední části této diskuse. Budeme se věnovat budoucím cílům 

marketingové komunikace i v závislosti na pandemii, respektive různá omezení ze strany 

státu. 

Můžeme tedy začít s marketingovou komunikací a příslušnými cíli do budoucna. 
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Petr Beran: 

Není to zrovna cíl pro naší komunikaci, ale v případě že by příští zima probíhala podobně, 

tak si připravujeme plán na samoobslužnou halu, kde by vlastně nemusela být obsluha, ale 

lidé by platili přes internet a do haly a klubovny by se dostávaly po obdržení patřičného kódu. 

Moderátor: 

Parádní inovace, ale pojďme se vrátit ke komunikaci. 

Martin Beran: 

Já myslím, že to sem trochu spadá. Protože bychom samozřejmě online systém integrovali 

do našeho webu a tím bychom to zařadili do jednoho z našich komunikačních kanálů, kterým 

bychom mohli oslovovat lidi. Doufám, že to někdy zrealizujeme i třeba bez pandemie. 

Osobní kontakt je sice hodně důležitý a já jsem toho velkým zastáncem, ale jsou chvíle, kdy 

by se hodilo to vyřešit i takhle bezkontaktně. 

Moderátor: 

Dobře, tak moc děkuji za příspěvek a už teď se na to také těším. 

Eliška Beranová: 

Lepší rezervační systém určitě chceme řešit. Aby si třeba lidé mohli nabít kredit a pak by si 

sami online rezervovali kurty a strhávalo by se jim to z kreditu. I že by třeba ten systém 

upozorňoval zákazníky na volné hodiny skrze email. To věřím, že by hodně pomohlo 

k zaplnění těch pár hodin denně, kdy nejsou obsazeny všechny kurty. V zimě to takový 

problém není, protože máme jen dva kurty v hale, ale během léta máme kurtů 10 a tam už 

dochází k hodně prostoru pro hráče. 

Jakub Beran: 

Jo, to by šlo. Kdyby to lidi samo upozorňovalo, tak myslím, že jich sem dostaneme v létě 

o dost víc. 

Petr Beran: 

Pracujeme na určité automatizace a vzdáleném ovládání. Ať už světel nebo topení. 

Martin Beran: 
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Ještě k těm cílům, tak třeba během letních prázdnin je tu hodně volno, ale moc nevíme jak 

sem ty lidi dostat. 

Moderátor: 

Napadlo vás to nějak promovat na vašich komunikačních kanálech? 

Martin Beran: 

No to právě asi děláme málo. Určitě jedna z věcí, na který musíme pracovat. Lépe využívat 

hlavně online komunikaci k oslovení lidí tak, aby si chtěli jít zahrát v časy, kdy to my 

potřebujeme. Protože třeba pátky večer máme plný na celej rok dopředu, ale nejhorší jsou asi 

soboty. 

Eliška Beranová: 

Pravda. Na to musíme zamakat. Možná právě díky tomuhle sezení si to uvědomujeme 

a pustíme se do toho. 

Moderátor: 

To rád slyším. 

Jakub Beran: 

Určitě nechceme jít směrem nějakých slev, protože toho myslím mají všichni až až. Ale třeba 

cenu za kurt jsme nezvedli už 5 let, což se všude okolo děje. To stejné příspěvky 

na neomezené hraní. 

Moderátor: 

No vidíte, to je určitě jedna z věcí, kterou by se lidé měli dozvědět. Protože jinak si to ani 

neuvědomí. A jak budete postupovat dál ve vaší komunikaci a budování klubu? 

Jakub Beran: 

Tak určitě chceme budovat tu akademii, jak jsem říkal. Proto musíme děti učit základy, jako 

že se musí trochu rozhýbat před tréninkem a protáhnou po. A tak. To bych chtěl komunikovat 

i online. Případně přes Youtube kanál. 
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Matěj Beran: 

To souhlasím. A určitě musíme pracovat na webu, kam chodí možná i o trochu víc lidí než 

na Facebook. 

Moderátor: 

A to víte podle čeho? Sledujete statistiky a výsledky jak na sociálních sítích, tak na webu? 

Třeba zapojení a dosah příspěvků, nebo kolik lidí se na váš web dostane odkud a jak se na 

webu chovají? Na co nejvíc koukají a podobně? 

Matěj Beran: 

No, asi ne. Nebo teda já ne. Nevím co ostatní? 

Jakub Beran:  

Já trochu sleduji, jak to vypadá na Facebooku a na Instagramu, ale hlavně jen počet zobrazení 

a tak. Nic specificky. 

Eliška Beranová: 

Na web tu analytiku ani nevidíme, to se budu muset poradit s naším poskytovatelem. Teď 

jak o tom mluvíme, tak mi přijde, že jsme přehlíželi úplně to hlavní. Vyhodnotit si, jak nám 

to kde šlape podle čísel a ne jen podle doslechu. 

Martin Beran: 

A já myslel, že ty statistiky nějak sledujete. Musíme si teda říct, co kdo bude mít na starost 

a ne, že si do toho lezeme a pak jsou místa, který nikdo nesleduje, protože myslí, že to dělá 

ten druhej. 

Petr Beran: 

Souhlas, co nejdřív si na to sedneme a rozdělíme kdo bude za co zodpovědný. 

Moderátor: 

To bude určitě rozumné. Je základ mít to dobře rozdělené. 
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Martin Beran: 

No já toho mám fakt moc, to je asi taky ten problém. Nestíhám trénovat a do toho řešit areál, 

peníze pro klub a tak. Musíme to fakt rozdělit. Já vím, že je to můj problém, protože do toho 

pořádně nechci nikoho pustit, ale posnažím se. 

Moderátor: 

To všechno zní dobře, tak si to můžeme shrnout. Co do budoucna chcete změnit v oblasti 

komunikace? Chce se toho někdo ujmout? 

Jakub Beran: 

Tak já klidně začnu. Jak už jsme se tady bavili, určitě musíme začít lépe obstarávat naše 

sociální sítě a web. Je tam hodně prostoru ke zlepšení. Rozdělíme si, kdo má co na starost 

a zároveň se pokusíme pravidelně tvořit obsah, kterej bude mít jasnej cíl. Nebo teda 

stanovíme si, čeho chceme dosáhnout a podle toho se budeme nějak řídit. Musíme být prostě 

víc vidět a říct těm lidem, že je možné u nás hrát. I když to vědí, ale je třeba jim to připomínat. 

Matěj Beran: 

Určitě bych nezapomínal ani na ten Youtube, kterej sice zatím nemáme, ale založíme 

a naplánujeme si obsah, kterej bychom tam mohli tvořit. Kdyby přišel další lock down nebo 

něco podobnýho, tak ať se dokážeme udržet s lidma v kontaktu. Plus bychom mohli zkusit i 

vytvořit ten podcast. Lidí na to známe dost, tak by to mohlo fungovat. Ze začátku aspoň pro 

tenisovou komunitu, která je v Česku dost početná. 

Eliška Beranová: 

A taky nezapomínat na to vyhodnocování. Tomu jsme se do teď nevěnovali vlastně vůbec. 

Což asi znamená nastavit si i cíle, abychom to pak měli k čemu vyhodnocovat. 

Petr Beran: 

Ještě bychom mohli zkusit oslovování lidí víc pomocí webu a sociálních sítí, než tím, že 

každému voláme. Pak máme celý den telefon na uchu a stejně nic nevyřešíme. Myslím tím 

jako tréninky a tak. Zkusit to implementovat třeba na web, aby ten rozvrh byl pěkně vidět 

a případně by se tam lidi mohli i zaškrtávat, jestli přijdou nebo nepřijdou. To by určitě hodně 

pomohlo. 
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Martin Beran: 

Jojo, s tím vším taky souhlasím. Máme určitě na čem pracovat. Asi bychom měli zařadit 

i nějaký pravidelný schůzky mezi sebou, abychom věděli, jak postupujeme a co bychom 

třeba mohli přidat. O to se budu starat. Když se na tom pevně nedohodneme, tak se o tom 

pořád jenom mluví, ale pak nic z toho. Takže je to hodně o nás. Myslím, že s tím chceme 

něco dělat, a to je důležitý. 

Moderátor: 

Super shrnutí. Za mě je určitě vidět, že proto něco chcete dělat. Prostor pro zlepšení je 

vždycky. Držím vám palce. Chcete ještě někdo něco dodat? 

Martin Beran: 

Já bych chtěl taky poděkovat tobě. Myslím, že tohle setkání nám všem dost otevřelo oči 

a máme určitě nad čím přemýšlet. Takže moc děkujeme a těšíme se na výsledek tvojí 

diplomky. 

Moderátor: 

Já také moc děkuji, že jste mi umožnili to uskutečnit a věřím, že se optimalizace nebo nové 

nastavení povede.  

Všem teda moc děkuji za účast a výsledky vám dám vědět, hned jak je budu mít. Mějte se 

pěkně a tenisu zdar. 
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