
Výroční zpráva za rok 2018 LTC Houštka z.s.

I. Sportovní zpráva:
Náš klub v minulosti patřil mezi přední tenisové destinace v republice. Naše vize je vrátit se
zpět na tenisovou mapu. Jde sice o poměrně dlouhou cestu, ale věříme, že větším počtem
našich závodních hráčů na turnajích všech kategorií, obsazováním lepších umístění v soutěži
družstev  i  jednotlivcích  a  organizací  celorepublikových  turnajů  v Houštce,  naši  vizi
naplníme.
Nejde  nám však  pouze  o  sportovní  cíle.  Aktivně  se  zaměřujeme  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.

Ve snaze naplnit naši vizi jsme v roce 2018 představili několik novinek:
1. Týmové tréninky pro závodní hráče

Pravidelný, 3 hodinový trénink je rozdělený do několika částí: rozcvička, tenisová fyzička,
technika úderů,  dvouhra,  čtyřhra,  regenerace, strečink.  Hráči i  hráčky střídají  stanoviště,
trenéry i spoluhráče. Zapojují se i dospělí hráči z vyšších kategorií, kteří poskytují kvalitní
sparing a předávají své zkušenosti. Vedle zlepšení tenisu je cílem i podpoření týmového
ducha. 

2. Spolupráce s Janem Müllerem
Velkým úspěchem klubu  bylo  zahájení  spolupráce  na  přípravě  našich  závodních  hráčů
s trenérem Janem  Müllerem.  Vedle  nových  trenérských  trendů,  příjemného  a
profesionálního vystupování  jsme v Honzovi  získali  i  zkušeného hráče,  který mimo jiné
zvítězil v juniorském věku nad Rogerem Federerem na turnaji v Basileji.  

3. Podpora závodních hráčů
Závodní hráči, kteří odehráli za sezónu minimálně 12 turnajů, hráli „mistráky“ a zároveň
dosáhli alespoň 9 bodové hranice, získali:

 týmové tréninky v hale zdarma
 jedna hodina týdně v hale zdarma 
 proplacené startovné na turnaje do 3.000 Kč za rok
 sleva na další pravidelné hodiny v hale 
 sparing závodních hráčů v neobsazených, nebo uvolněných hodinách v hale

zdarma
 fyzioterapeutická kontrola
 dotovaná fyzička
 týmové triko

4. Podpora rekreačního tenisu dětí
Další novinkou bylo zahájení týmových tréninků i pro menší a nezávodní hráče. Jde opět
o pravidelné tréninky na obdobných principech, jako pro závodní hráče.

5. Dva týmy mladších žáků v soutěži družstev
Kromě závodního týmu „A“, jsme letos vytvořili i rekreační tým „B“. Ten je určený pro
začínající a nezávodní hráče bez vytyčeného sportovního cíle. Jde především o seznámení se
se soutěžním tenisem, s novými spoluhráči a vytvoření prostoru pro případný přestup do
závodní úrovně.  

Úspěchy jednotlivců 2018
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V loňském roce odehrálo našich 18 nejaktivnějších závodních hráčů dohromady více než
200 turnajů, včetně několika mezinárodních turnajů, a stáli 41x na stupních vítězů.

Největší úspěchy v kategorii jednotlivců
Richard Pavlův: 3 vyhrané turnaje, 71. místo v celorepublikovém žebříčku mužů. Cíl pro
rok 2019 je top 50 v ČR.
Jiří Čížek: 7 vyhraných turnajů, 87. místo v celorepublikovém žebříčku starších žáků. Cíl
pro rok 2019 je top 30 v ČR.
Oskar Palovčík: 2 vyhrané turnaje starších žáků. Cíl pro rok 2019 je top 100 v ČR.

Přehled výsledků soutěže smíšených družstev („mistráky“) ve Středočeském kraji
Baby tenis
Nejmladší závodní družstvo v kategorii baby (7-9 let). V roce 2018 obsadilo 4. místo ve své
skupině. 
Mladší žáci
Tým „A“ obsadil 6. místo v první třídě (druhá nejvyšší soutěž v kraji). 
Cílem našeho týmu, který byl v soutěži věkově nejmladší a stál proti zkušenějším soupeřům,
bylo umístit se do sedmého místa a tedy nesestoupit do druhé třídy. Cíl pro rok 2019 je
umístění do 3. místa. 
Tým „B“ hrál třetí třídu (nejnižší soutěž) a obsadil 5. místo.
Starší žáci 
Družstvo obsadilo 3. místo v první třídě, čímž splnilo svůj cíl. V roce 2019 se pokusí svojí
skupinu vyhrát a postoupit do nejvyšší soutěže v kraji, prezidentského poháru.
Dorost
Tým dorostu hrál první třídu, umístil se na posledním místě a pravděpodobně sestupují do
nižší soutěže. Cíl pro rok 2019 je vrátit družstvo zpět do první třídy. 
Dospělí
Tým „A“ obsadil druhé místo ve druhé lize v celorepublikové soutěži.
Družstvo se ve druhé lize udrželo již posedmé v řadě, což je samo o sobě velký úspěch
zejména proto, že je složeno převážně z našich klubových hráčů. Boj o vítězství a umístění
na druhém místě je fantastický výsledek.
Tým „B“ hrál první třídu v kraji a obsadil 4. místo.
Tým „C“ hrál třetí třídu a obsadil 7. místo.
V oblastní soutěži pro neregistrované hráče „Buď Fit“ se náš tým umístil na 1. místě. 
V halové  oblastní  soutěži  pro  neregistrované  hráče  „Prondo  liga“  vyhrály  naše  týmy
1. a 2. místo ve čtyřhrách a 3. místo v jednotlivcích.

Turnaje pořádané LTC Houštka
1. Celorepublikový turnaj Mužů a žen kategorie A
2. Celorepublikový turnaj starších žáků a žákyň kategorie C. V roce 2019 se pokusíme

o kategorii A nebo B.
3. 3x  Celorepublikový  turnaj  mladších  žáků  a  žákyň  kategorie  C.  V roce  2019  se

pokusíme 1x o kategorii B.
4. Středočeský pohár veteránů
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5. „Péčův memoriál“, turnaj čtyřher, neoficiální otevřené mistrovství klubu v deblech
neregistrovaných hráčů a hráček.

6. „Mix party“, otevřený turnaj pro všechny hráčky a gentlemany
7. „K TECH“ a „Office Pro“ turnaje pro firmy z našeho okolí 

Doplňující informace o LTC Houštka
 V našem klubu trénuje 6 trenérů (1-3 trenérská třída)
 Do tréninkového procesu je zapojeno zhruba 150 hráčů do 18 let. 
 Náš klub využívá 9 venkovních dvorců.  V zimním období  jsou 2 dvorce zakryty

přetlakovou nafukovací halou. 

II. Opravy a investiční akce.
V roce 2018 proběhla veliká investiční akce - instalace nového umělého povrchu do naší 
nafukovací haly. Akce proběhla dodavatelsky, generální dodavatel Luboš Schmid odvedl 
velmi dobrou práci a oba kurty nám již ¾ roku dobře slouží. Celkové náklady projektu s 
DPH byly ve výši 2,9 mil Kč. Z toho jsme získali dotaci od MŠMT ve výši 1,7 mil Kč a 
550tis od města Brandýsa.
Jinak v roce 2018 probíhaly drobnější opravy a udržovací práce jak na provozním objektu, 
tak v tenisovém areálu. 

III. Zpráva o hospodaření:
Náše hospodaření v roce 2018 bylo vyrovnané, z provozního zisku jsem uhradili náš podíl 
na investici do umělého povrchu. Mimo investičních dotací jsme čerpali dotace na provoz a 
na práci s mládeží ve výši 142.900 Kč od města a 200tis Kč od MŠMT.  Celkové náklady 
včetně odpisů činily 1.628 tis Kč a výnosy včetně provozních dotací 1.987 tis Kč. Z toho 
členské příspěvky 378 tis Kč.

Stručný výhled do budoucích let fungování klubu. 
Plánovaná investiční akce je stavba nové pevné haly pravděpodobně v prostoru stávajícího 
centrálního dvorce a budovy ředitelství. V současné době se zpracovává studie, kterou 
předložíme všem členům k nahlédnutí a diskusi. Investice bude podmíněna získáním dotací 
jak od MŠMT tak města.
Sportovní cíle jsou udržet 2. ligu dospělých s místními hráči, dále rozvíjet žákovský a 
dorostenecký tenis. 
 
Ve Staré Boleslavi dne: 23.4.2019

Zapsal: Miroslav Emr                                                  Schválil: Jan Luhan

Přílohy: Rozvaha a výsledovka
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