
 
 

Výroční sportovní zpráva LTC Houštka 2021 

Opět začíná být o Houštce v tenisovém světě slyšet. Pořádáme celorepublikové turnaje 
závodních hráčů i rekreantů. Naši hráči jezdí na turnaje po ČR, ale už i do zahraničí. 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 velmi úspěšný.  

 

Úspěchy týmů našeho klubu v roce 2021 

 

Baby tým historicky první postup na Mistrovství republiky 

Nás nejmladší tým dětí 7-9 let vybojoval 8. místo z 220 týmu v ČR. 

 

Starší žáci postup do nejvyšší soutěže 

Tým staršího žactva vyhrál 1. třídu a vybojoval postup do nejvyšší soutěže. 

 

Dospělí, tým A hrál 1. ligu, C postup do 3. třídy 

Po senzačním postupu v roce 2020, svádělo letos áčko těžké boje v 1. lize v Liberci. Udržet 

soutěž se sice nepodařilo, ale byl k vidění krásný tenis a výhra nad DTJ Hradec Králové 

všechny potěšila. Družstvu C se po letech podařilo postoupit do vyšší třídy. 

 

11 týmů hrálo soutěž smíšených družstev (mistráky) 

Dospělí 4 týmy, dorost 2 týmy, starší žactvo 2 týmy, mladší žactvo 2 týmy, baby 1 tým. 

 

Stopa Houštky na MR družstev v dorostu 

Tým LTC Mladá Boleslav posílený o Jiřího Čížka z Houštky, postoupil na Mistrovství republiky 

2021 v dorostu. Spojením sil blízkých klubů se podařilo prolomit dlouholetou krajskou 

neporazitelnost týmu Néride. 

 

Nezávodní dospělí, tým D vyhrál soutěž Buď Fit 2021 

Déčko vyhrálo a Áčko třetí místo.  



 

 

 

 

 

Úspěchy jednotlivců našeho klubu v roce 2021 

 

 

Baby krajské přebory 

Martin Mašek vybojoval 5. místo.  

 

 

Starší žáci krajské přebory 

Daniel Kučírek vyhrál dvouhru a spolu s Janem Dzúrem byli ve finále čtyřhry. 

 

 

Starší žáci okresní přebory 

Veronika Čížková vyhrála dvouhru. Štěpán Dzúr byl ve finále dvouhry. Vojta Minx spolu s Janem 

Dzúrem vyhráli čtyřhru.   

 

 

Mezinárodní turnaj do 16ti let 

Jiří Čížek se probojoval do finále turnaje Tennis Europe v Hrádku n. N. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sportovní aktivity našeho klubu 

 

 Uspořádali jsme 16 celorepublikových turnajů. Z uvedeného počtu šlo o 3x nejvyšší 

kategorie A, 1x kategorie B, 10x kategorie C a 2x baby. Turnajů se účastnilo více než 

300 hráčů. 

 

 Další turnaje: 

 

o Narozeninový turnaj čtyřher, spojený s oslavou kulatých narozenin členů klubu  

o Pohár středočeských veteránů  

o Péčův memoriál, turnaj čtyřher (neoficiální otevřené mistrovství klubu v deblech 

neregistrovaných hráčů a hráček)  

o Mix party, turnaj smíšených dvojic 

o Mistrovství republiky novinářů 

o Posvícenský turnaj, losované čtyřhry 

o Vánoční turnaj, halový turnaj čtyřher s možnou účastí závodních hráčů 

 

 Klub organizoval čtyři tenisová soustředění pro závodní i nezávodní hráče s účastí nad 

150 dětí. 

 

 V našem tréninkovém konceptu pravidelně trénuje 150 dětí. Většina z nejbližšího okolí. 

Systém tréninku je nastaven jako samo financovatelný. Tedy klub tréninky nedotuje, 

naopak z tréninků se spolufinancuje náš klub. 

 

 Všechny tréninky se platí prostřednictvím klubu, trenéři fakturují klubu. 

 

 V Houštce pravidelně trénuje 15 trenérů, Nikola Brejchová, Lenka Janoušková 

(Němečková), Stanislava Hašlerová, Krystýna Jelínková, Martina Borecká, Vanessa 

Hozmanová, Roman Jetel, Jan Muller, Vojta Krinwald, Pavel Čermák, Jakub Berger, 

Lukáš Báša, Richard Pavluv, David Minx a Michal Jetel 

 

 Trenérský tým posílily dvě dámy světového tenisu:  

 

o Lenka Janoušková (Němečková) bývalá 72. hráčka světa, účastnice několika 

Grand slamů, vítězka Pardubické juniorky, reprezentantka ČR. 

o Martina Borecká, bývalá 310. hráčka světa, účastnice několika juniorských 

Grand slamů, vítězka Pardubické juniorky. 

 

 V Houštce si byl několikrát v létě zatrénovat s našimi závodními hráči Teo Devoty, 
bývalý trenér Radka Štěpánka a aktuální coach Sebastiana Kordy 30. ATP (syn Petra 
Kordy). 

 

 Na páteční týmový trénink do Houštky dojíždí pravidelně zavodní hráči i z jiných 
středočeských a pražských klubů. Daří se tím získat kvalitní sparing pro naše hráče a 
zároveň udržovat dobré vztahy s okolními kluby. 
 

 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. 
 



 

 

Další aktivity našeho klubu 

 Rok 2021 byl zatím nejúspěšnější z pohledu získaných provozních dotací. 
V minulých letech se podařilo získávat 300-400.000 ročně, v roce 2021 to bylo 1,2 mil. 
Velkou zásluhu na vyhledání vhodných dotačních titulů a vyřízení komplikované 
administrativy nese zejména Iveta Čížková a Jan Luhan. (V roce 2018 jsme získali navíc 
investiční dotaci 2.257.363 na nový povrch na kurty 7,8) 
 

 
 

 Podařilo se změnit provozovatele hotelu a restaurace na zkušený tým (Felicita) pod 
vedením rodiny Svášků. Hotel i restaurace prošly rozsáhlou rekonstrukcí v řádu 
milionů. Vyšší obsazenost kurtů, tenisové tréninky, týmové soutěže (mistráky), letní a 
zimní turnaje a soustředění jsou aktivity, které podpoří navrácení vložené investice pana 
Sváška, do našeho hotelu a restaurace. Členové klubu mají v restauraci slevu. 
 

 Nově je v provozu vířivka, infrasauna a fyzio. 
 

 Vznikly nové webové stránky, kde najdete veškeré informace týkající se našeho klubu. 
 

 Zahájili jsme spolupráci s firmou HEAD a Yonex. Naši členi si mohou koupit tenisovou 
výbavu za zvýhodněné ceny v nově otevřeném sportovním obchodě. 
 

 Z důvodu uzavření hal z kraje roku kvůli covid opatřením, se povedlo našim správcům, 
pod vedením Mirka Emra, zprovoznit venkovní kurty rekordně brzy a všichni mohli již 
od března hrát venku. 
 

 Vysoká obsazenost obou hal, cenové nastavení a včasné zafixovaní cen energií 

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. 

 

 V důsledku vysokého zájmu o hraní v našem klubu i v zimě a chybějící kapacity, jsme 
v zimní sezóně trénovali i v okolních halách (cca 900 hodin, říjen až duben, bylo 
zaplaceno mimo Houštku).  

 

 V roce 2021 proběhla rozsáhlá úprava zeleně na základě dendrologického průzkumu, 
který provedl odborník Ing. Moravec. Zeleň a přítomnost stromů v těsné blízkosti 
sportovišť s sebou občas přináší i nepříjemné situace, kdy dojde k nekontrolovatelnému 
pádu větví na zařízení, sportoviště nebo auta. Bohužel i takové případy musíme řešit.  

 

 Týmový duch se projevil, když silný příval sněhu zasypal začátkem roku obě naše haly. 
Na pomoc přišli nejen hráči, trenéři, ale i rodiče dětí a brzy se opět hrálo. Pomoc při 
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stavění a bourání hal nám spoří finance, děkujeme všem, kteří pravidelně chodí 
pomáhat.   

 
Čísla 

 

 Hospodaření našeho klubu je dlouhodobě vyrovnané, a i v roce 2021 tomu tak 
bylo.  Drobnější výpadky ve výnosech způsobené covidem byly nahrazeny 
dotacemi. 
 

 Výnosy z členských příspěvků od dospělých a uhrazené brigády jsou celkem cca 
270.000.  
 

 Výnosy z členských příspěvků dětí cca 170.000  
 

 Výnosy z dotací na mládež jsou celkem cca 700.000 (skládají se z: dotace NSA – můj 
klub, dotace na trénující děti 460.686, dotace na sport. činnost mládeže od města 
270.786)  

 

 Výnos z TSM za rok 2021 cca 240.000 Celkem od dětí a mládeže roční výnos pro 
klub činí cca 1,1 mil.  
 

 Další výnosy jsou z pronájmu restaurace, hotelu a kurtů, startovné z turnajů, dotace 
(covid plus NSA dotace program provoz a údržba) 
 

 Hospodaření nafukovacích hal za rok 21 bylo ovlivněné covidem, ale přesto 
skončilo s mírným ziskem cca 250tis Kč. (výnos dospělí cca 400.000, výnos děti cca 
550.000  a celkové náklady cca 700.000). 
 

 Největší náklad byl na tým našich správců cca 700.000 ročně, další náklady jsou: 
energie, antuka, opravy, administrativa, úklid atd.  
 

 Z výše uvedeného je zřejmé, že pro náš klub a jeho další vývoj je důležitá symbióza 
závodního a rekreačního tenisu stejně jako symbióza práce s dětmi a seniorského 
tenisu. Jen díky správnému nastavení prostoru pro všechny věkové a výkonnostní 
kategorie, může docházet k trvalému rozvoji tenisu v našem jedinečném klubu.    
 
 

Připravujeme 
 

 Rekonstrukci suterénu, tedy chodby a obou šaten 

 Soustředění závodních hráčů v Houštce, mimo Houštku, a i v zahraničí 

 Zahájení spolupráce s pane doktorem Šlédrem na mentální přípravě závodních hráčů 

 Žádost o dotaci na přestavbu ředitelství na tělocvičnu s kanceláří 

 Renovaci současného domku správců 

 Žádost o dotaci na výstavbu pevné haly pro 3 až 4 kurty v prostoru za kurtem 11 

 Rozšířeni kurtů vedle kurtu 2 a 4 

 Výstavba 2 mini kurtu 

 Úprava tréninkové zdi pro celoroční využití 

 

Nejde nám však pouze o sportovní cíle. Zaměřujeme se i na vytvoření vlídné klubové atmosféry. 

Náš klub je zasazený do prostředí krásného lesoparku a společně s přátelským prostředím 

přináší našim členům nejen sportovní zázemí, ale hlavně radost. Houštka je místo nejen 



aktivního odpočinku, ale zároveň i příjemného společenského života. Kvalitní tenis, dobrá parta, 

to vždy byla doména Houštky. Věříme, že to bude platit i nadále. 

Dne: 1.6.2022 

Zapsal: Martin Dzúr, Iveta Čížková      Schválil: Jan Luhan  


