
 

 

Sportovní zpráva LTC Houštka 2019 
Postupně se nám daří plnit nastavený 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. 

 

Úspěchy v kostce: 

 Soutěž družstev: Náš klub v loňském roce reprezentovalo 7 týmů. Šest týmů se umístilo 
v první trojce a jedno z nich postoupilo do vyšší soutěže. 

 Jednotlivci: Jiří Čížek se umístil na 25. místě v ČR! Dalších 5 hráčů je v top 300.  

 Mladší žáci „A“ hráli první třídu (výše už je jen prezidentský pohár) a umístili se v první 
trojce. 

 Mladší žáci „B“ je určené pro nezávodní hráče a hráčky, kteří si chtějí vyzkoušet hrát 
soutěžní zápasy. Ačkoli družstvo nemělo určený sportovní cíl, podařilo se soutěž vyhrát 
a postoupit do druhé třídy. 

 Starší žáci hráli první třídu (výše už je jen prezidentský pohár). Cíl týmu byl boj 
o vítězství, nakonec obsadili druhé místo. 

 Dospělé týmy máme tři. „Áčko“ hrálo už osmý rok v řadě 2. ligu a obhájilo druhého 
místo. Za zmínku stojí i tříhodinová bitva o první set v zápase Davida Minxe, což je 
zřejmě vůbec nejdelší set v historii našeho klubu. Tým „B“ hrál 1. třídu a obsadil 5. místo.  
Tým „C“ hrál 4. třídu a obsadil 2. místo. 
 

 Neregistrovaní dospělí hráči hrají oblastní soutěž „Buď Fit“, kterou jsme po několikáté 
vyhráli. Další soutěž pro neregistrované je Prondo Liga. Tým z našeho klubu vyhrál první 
místo ve čtyřhrách a jedno třetí místo v jednotlivcích.  
 

 Klub LTC Houštka uspořádal 17 celorepublikových turnajů. 
 

 Klub organizoval čtyři tenisová soustředění pro závodní hráče a jedno soustředění u 
moře v Chorvatsku 
 

 Vytvoření nové tréninkové koncepce 
 

 



 

 

V roce 2019 odehrálo našich 20 závodních hráčů celkem téměř 
300 turnajů po celé republice včetně několika mezinárodních 

 

Největší úspěchy jednotlivců: 

 JIŘÍ ČÍŽEK - 7 vyhraných turnajů, finále áčka v singlu, výhra béčka v singlu i 
deblu, 25. místo v celorepublikovém žebříčku starších žáků. Cíl pro rok 2020 je top 
70 v ČR v dorostu a do tří let vyhraná Pardubická juniorka.  

 
 RICHARD PAVLŮV - 5 vyhraných turnajů, finále áčka v deblu, 58. místo 

v celorepublikovém žebříčku mužů. Cíl pro rok 2020 je top 40 v ČR. 
 

 SEDLÁČEK MIREK - 4 vyhrané turnaje, 185. v ČR. Cíl pro rok 2020 je top 100 
v ČR starších žáků. 

 
 DZÚR JAN - 4 vyhrané turnaje, 190. v ČR. Cíl pro rok 2020 je top 250 v ČR starších 

žáků. 
 

 DZÚR ŠTĚPÁN - 3 vyhrané turnaje, 244. v ČR. Cíl pro rok 2020 je top 250 v ČR 
starších žáků. 
 

 
 

Přehled turnajů pořádanými LTC Houštka: 

 Celorepublikový turnaj mužů a žen kategorie A 

 Celorepublikový turnaj starších žáků a mladších žákyň kategorie B 

 13x Celorepublikový turnaj mladších žáků, žákyň a starších žákyň kategorie C 

 Středočeský pohár 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) 

 K TECH a Office Pro turnaje pro firmy z našeho okolí  

 


