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I. Sportovní zpráva: 

Postupně se nám daří plnit nastavený sportovní cíl – vrátit náš klub zpět na tenisovou mapu ČR. 

Z pohledu jednotlivců i družstev vnímáme uplynulý rok za úspěšný, s velkými nadějemi i pro další 

roky.  

Největší úspěchy 

 Tým “A” dospělých vybojoval postup do 1. Iigy. Veliká gratulace celému týmu ve 
složení: Petra Sedláčková, Martina Borecká, Richard Pavlův, Lukáš Jiroušek, David Minx, 
Michal Jetel, kapitán Zdeněk Minx a zástupce kapitána Roman Jetel. 

 Jiří Čížek je na 8. místě v ČR v ročníku 2005.  Rovněž velká gratulace Jirkovi i celému 
přípravnému týmu. 

 

Přehled výsledků 

 Soutěž družstev: Náš klub v loňském roce reprezentovalo 9 týmů. Tedy o 2 více než 
loňský rok. V roce 2021 plánujeme počet navýšit o další jeden až dva týmy.  

 Baby tým vyhrál základní skupinu a hrál kvalifikaci na postup na Mistrovství republiky 
s vítězi ostatních skupin. V prvním kole náš tým sice nestačil na favorizované Neride, ale i 
tak si zaslouží naši nejmladší tenisté uznání.  

 Mladší žáci „A“ hráli nejvyšší soutěž, prezidentský pohár. Vzhledem ke zranění naší 
jedničky chlapců a současně i jedničky dívek, byl cíl soutěž udržet, což se podařilo. 

 Mladší žáci „B“ měli za cíl udržet první třídu a záměr se bez problémů povedl.  

 Starší žáci reprezentovali náš klub dvěma týmy. Áčko udrželo 1. třídu a béčko statečně 
bojovalo ve své kategorii.   

 Dospělé týmy máme tři. „Áčko“ hrálo už devátý rok v řadě 2. ligu a po dlouhé době se 
podařilo soutěž vyhrát a postoupit do 1. ligy. Všechny zápasy byly velmi dramatické a 
rozhodovalo se většinou až v posledním zápase. Každý bod se počítal a nebyl nikdo, kdo 
by bod nepřidal. Nicméně, vyzdvihnout je třeba zejména naše dámy, které neprohrály ani 
jeden zápas. Tým „B“ hrál 1. třídu a bohužel i díky zraněním klíčových hráčů, sestoupil. 
Tým „C“ ani letos nepostoupil ze 4. třídy. Držíme palce, letos to už jistě vyjde. 
 

 Neregistrovaní dospělí hráči hrají oblastní soutěž „Buď Fit“, kterou jsme po několikáté 
v řadě vyhráli.  
 

 V roce 2020 odehrálo našich top 10 závodních hráčů celkem více než 180 turnajů po celé 
republice. Jirka Čížek hrál poprvé i turnaj kategorie ITF, jde o obdobu světového okruhu 
ATP jen omezené věkem do 18 let. Zajímavostí je, že na turnaji hrál i Leo Borg. Syn 
legendárního Björna Borga.  

 
 

Aktivity našeho klubu 
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 Uspořádali jsme 14 celorepublikových turnajů. Z uvedeného počtu šlo o 3x nejvyšší 

kategorie A, 1x kategorie B, 8x kategorie C a 2x baby. Turnajů se účastnilo více než 250 
hráčů. 
 

 Pan Svášek na našich kurtech uspořádal tenisové Mistrovství České republiky 
vozíčkářů. 
 

 V létě proběhly turnaje: 
 

 Pohár středočeských veteránů  
 Péčův memoriál, turnaj čtyřher (neoficiální otevřené mistrovství klubu v deblech 

neregistrovaných hráčů a hráček)  
 Narozeninový turnaj čtyřher, spojený s oslavou kulatých narozenin členů klubu  
 Mix party, otevřený turnaj pro všechny (vítána ohleduplnost) 

 

 Klub organizoval tři tenisová soustředění pro závodní i nezávodní hráče s účastí nad 100 
dětí. 

 
 V našem tréninkovém konceptu pravidelně trénuje 120 dětí. Systém tréninku je nastaven 

jako samo financovatelný. Tedy klub tréninky nedotuje.  
 

 Všechny tréninky se platí nově prostřednictvím klubu, všichni trenéři fakturují klubu. 
 

 V Houštce pravidelně trénuje 10 trenérů, Roman Jetel, Jan Štěpánek, David Minx, Jan 
Muller, Michal Jetel, Stanislava Hašlerová, Pavel Čermák, Nikola Brejchová, Jakub Berger, 
Pavel Berounský. 
 

 Trenérský tým posílily dvě dámy:  
 

 Stanislava Hašlerová bývalá 146. hráčka světa, účastnice několika Grand slamů 
a juniorská mistryně světa 

 Nikola Brejchová (atletka), 4. z olympiády a mistrovství světa, 11x mistryně 
republiky a juniorská více mistryně Evropy v hodu oštěpem, nově vede atletickou 
přípravu závodních hráčů 

 

 Zahájili jsme externí spolupráci s Petrem Luxou, bývalým šéftrenérem tenisové Sparty. 
Petr byl nejlépe na 150. místě na ATP. 
 

 V Houštce si byl několikrát v létě zatrénovat s našimi závodními hráči Teo Devoty, bývalý 
trenér Radka Štěpánka a aktuální coach Sebastiana Kordy (syn Petra Kordy). 
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 Vysoká obsazenost obou hal a cenové nastavení zajistilo zimní provoz v černých 
číslech. A to i po odečtení všech provozních nákladů spojených se stavbou a provozem 
obou hal, jako jsou náklady na energie, správce, materiál na údržbu, stavbu hal atd. 
 

 Přešli jsme na nový rezervační systém Roger. Zahrnuli jsme do systému rezervaci i 3 další 
kurty, lze tak v letní sezóně využívat 12 venkovních kurtů 
 

 Spolupracujeme s okolními kluby na sparingu závodních hráčů. 
 

 Na tréninky do Houštky dojíždí pravidelně zavodní hráči i z jiných středočeských a 
pražských klubu. 
 

 Tréninky dětí jsou primárně směřovány na kurty 5-11. Kurty 1-4 a centr by tak měly být 
volnější pro členy klubu a závodní hráče. 
 

 Hrálo se venku rekordně dlouho, až do druhé půlky listopadu. 
 

 Zahájili jsme spolupráci s firmou Mizuno (tenisové boty) a Solinco (tenisové vyplety). 
 

 Podařilo se opravit příjezdovou cestu ke kurtům. 
 

 Posílený tym správců Mirek Emr, Láďa Nágr, Pavel Berounský a Pavel Kudláček. 
 
 
 
 

Co připravujeme 
 
 

 Žádost o dotaci na nový, pevný povrch i do naší druhé haly na kurty 5 a 6 
 

 Žádost o dotaci na výstavbu pevné haly pro 3 až 4 kurty 
 

 Rozšířeni kurtů vedle kurtu 2 a 4 
 

 Výstavba 2 mini kurtu 
 

 Úprava tréninkové zdi pro celoroční využití 
 

 

Náš cíl není jen sportovní. Jsme tenisový klub a je pro nás důležitý jak sport, tak dobrá 

přátelská parta. Velmi nás těší, že v každé věkové kategorii se postupně tvoří skupina dětí, které 

spolu pravidelně trénují, společně zlepšují své sportovní dovednosti a zároveň se začínají vytvářet 



Výroční zpráva za rok 2020 LTC Houštka z.s.                              strana č: 4 

LTC Houštka, z.s. 
Houštka 1259, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, IČO: 16555741 

i nové party kamarádů. A samozřejmě nejde jen o děti. Už i někteří rodiče našich malých 

sportovců začínají hrát tenis, ať už s trenérem, či spolu, nebo dokonce na společném soustředění 

v Jizerkách, Chorvatsku či Portugalsku. Kvalitní tenis, dobrá parta, to vždy byla doména Houštky. 

Věříme, že to bude platit i nadále. 

II. Opravy a investiční akce. 
V létě roku 2020 proběhla rekonstrukce úpravny vody částečně financovaná z dotačního 
titulu Města.  
Jinak v roce 2020 probíhaly drobnější opravy a udržovací práce jak na provozním objektu, 
tak v tenisovém areálu.  
 
III. Zpráva o hospodaření: 
Bohužel hospodaření v roce 2020 bylo výrazně ovlivněno Covidem a nutností uzavřít  obě 
nafukovací  haly. Později bylo úřady  umožněno sportovat pouze profesionálům.  
V roce 2020 jsme čerpali dotace na provoz a na práci s mládeží ve výši 240.080,- Kč od 
Města a 297.550,- Kč od  MŠMT.   
Hospodaření LTC v roce 2020 bylo vyrovnané. Celkové náklady včetně odpisů činily 3 316 
tis Kč. Celkové  výnosy včetně provozních dotací a včetně výsledku hospodaření TSM 
činily celkem  3 190 tis Kč. Z toho členské příspěvky LTC byly 364  tis Kč. 
Provozní výsledek hospodaření TSM byl 17 tis. Kč.  
Výsledek hospodaření po zdanění Sportovního a servisního  střediska LTC, z.s. byl 8 tis. Kč. 
 

IV. Stručný výhled do budoucích let fungování klubu – naše cíle: 
Plánovaná investiční akce pro rok 2022 je výstavba umělého povrchu do nové nafukovací 
haly. Investici hodláme financovat z dotací od MŠMT a Města, vlastní spoluúčast hodláme 
pokrýt z provozního hospodaření.   
Další plánovaná akce je stavba nové pevné haly pravděpodobně v prostoru za kurtem č.11.  
Investice bude podmíněna získáním dotací jak od MŠMT tak města. 
  
Ve Staré Boleslavi dne: 18.10.2021 

 
 
 
Zapsal: Vladimír Emr                                                  Schválil: Jan Luhan 
 

Přílohy: Rozvaha a výsledovka 


