
 

 

 

Usnesení   1 - 2022  

 

ze zasedání výkonného výboru a dozorčí rady Východočeského oblastního tenisového svazu, 

které se konalo dne 4. března 2022 od 8:30 hod. v zasedací místnosti PKO ČUS Pardubice, 

K Vinici 1901, Pardubice 

 

Přítomni: 

VV: Jaroslav Rybka, Mgr. Radko Hrma, Zdeněk Hynek, Milan Chmelař, Tomáš Vorel DiS 

omluveni: Jiří Rejlek, Jan Valenta 

DR: Ing Lubomír Štekl, Jaroslav Strouhal 

omluveni: Pavel Hep, Dušan Pečenka 

 

Program: 

1. Zahájení, prezence, usnášení schopnost 

2. Schválení programu 

3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

4. Kontrola plnění a schválení usnesení č. 5 – 2021   

5. Informace prezidenta – Kanáří naděje, nejlepší na CŽ 2021, mimořádná ocenění za 2021 

6. Zpráva STK 

7. Zpráva KR 

8. Zpráva TMK 

9. Kontrola plateb 

10. Různé  

11. Vyúčtování náhrad 

12. Závěr 

 

Ad. 1. Zahájení, prezence, usnášení schopnost 

Jednání zahájil a dále řídil prezident p. Rybka, který přivítal členy VV a konstatoval, že VV je 

usnášení schopný. Zároveň přivítal členy DR.  

Usnesení č. 1/1–2022 VV: 

a) bere na vědomí usnášení schopnost  

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 2. Schválení programu 

Návrh programu byl v předstihu oznámen členům VV a DR 

Usnesení č. 2/1–2022 VV: 

a) schvaluje návrh programu 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 3. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

Usnesení č. 3/1–2022 VV: 

a) určuje p. Chmelaře zapisovatelem a p. Hynka ověřovatelem 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 



 

 

Ad. 4. Schválení Usnesení č. 5–2021 a kontrola plnění  

Kontrolu plnění provedl p. Chmelař 

Usnesení č. 4/1–2022 VV: 

a) bez připomínek schvaluje Usnesení č. 5-2021   

b) bere na vědomí kontrolu plnění Usnesení č. 5–2021 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 5. Informace prezidenta VčOTS 

J. Rybka:  

a) podal zprávu o zasedáních VV a Rady ČTS v době od Valné hromady VčOTS, tj. od 

10.10.2021 s tím, že jejich rozhodnutí, pokyny či doporučení byly zveřejňovány průběžně 

v Informačním systému ČTS,  

b) předložil návrh na místo a termín předávání trofejí „Kanáří naděje 2021“ vč. návrhu na 

ocenění dalších hráčů, hráček a kolektivů mládeže v soutěžích řízených ČTS,  

c) informoval, že v současné době firma Amer Sports s.r.o. Praha má nedostatek míčů 

opatřených s logem „Moneta“.  

Usnesení č. 5/1 – 2022 VV: 

a) bere informaci na vědomí a STK ukládá, aby je respektovala v dalším řízení soutěží   

b) schvaluje, aby se tato akce konala dne 23. března 2022 od 17:00 hodin v restauraci 

areálu SPORTPARK HIT, Hradecká ul. 75/115, Hradec Králové – Třebeš,  

Trofej „Kanáří naděje 2021“ obdrží: 

- Pavel Oliver Dufek, TK Hlinsko 

- Matyáš Maršík, TK Česká Třebová 

Ocenění za 1. místo na Vč. oblastním žebříčku za rok 2021 obdrží: 

- Pavel Oliver Dufek, TK Hlinsko, mladší žák 

- Alena Schovancová, TK Česká Třebová, mladší žákyně 

- David Brückner, TK Havlíčkův Brod, starší žák 

- Floortje Chrisstoffels, TC Dvůr Králové n. L., starší žákyně 

- Ondřej Kratochvíl, LTC Pardubice, dorostenec 

- Ráchel Heřmanová, LTC Pardubice, dorostenka 

Mimořádné ocenění za 1. místo v soutěži mladších žáků Junior DC 2021 

- Pavel Oliver Dufek, TK Hlinsko, - hráč 

- Matyáš Maršík, TK Česká Třebová, - hráč 

- Marek Mikeš, TK SB Světlá n. S., - hráč  

- Roman Nápravník, TC Dvůr Králové n. L. – kapitán 

Mimořádné ocenění za 2. místo na M ČR družstev minitenisu 

- Vojtěch Zerzán, Jakub Pražák, Josefína Mrkvičková, Filip Halamka, Kamila 

Janáčková, Denis Hayek – hráči, 

Tereza Wasserbauerová – trenérka, Ladislav Mrkvička – kapitán 

 

Všichni výše uvedení obdrží buď finanční příspěvek, věcnou cenu sponzora či 

upomínkový předmět.   

Hlasováno: pro 5,  proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 6. Zpráva STK  



 

 

STK připomíná: 

a) školení trenérů ČTS III. tř. se bude konat ve dnech 8. – 17.4.2022 v areálu LTC Pardubice. 

Podmínky účasti jsou zveřejněny v IS ČTS – školení. Platby předem na účet VčOTS, 

b) činnosti, které v době od schůze VV a DR konané dne 22.10.2021 zajistila a vyhlásila: 

- tvorba a vyhlášení rozpisů Zimní termínové listiny (ZTL) 2021/2022, 

- zpracování výměrů poplatků za ZTL 2021/2022, 

- vyhlášení podmínek a termínu pro podání přihlášek do soutěží smíšených družstev 2022, 

- zveřejnění výběrového řízení pro Letní termínovou listinu (LTL) 2022, 

- zpracování přihlášek smíšených družstev a zveřejnění výsledků,  

- předložení návrhu na zařazení do skupin vč. zveřejnění k připomínkování, 

- schválení LTL 2022 a zveřejnění. 

c) konstatuje, že: 

- Vč. oblastní přebory jednotlivců v hale se uskutečnily v termínu bez protestů, 

- přebory v kategoriích Baby a Mini se budou konat v březnu. 

Usnesení č. 6/1 - 2022 VV:  

a) bere na informaci vědomí a pověřuje MUDr-, Mgr. Evu Zálabskou, PhD. přípravou a 

řízením školení trenérů ČTS III. tř. 

b), c) bere informace na vědomí  

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 7. Zpráva KR 

Předseda KR uvedl, že školení nových uchazečů o licenci „B“ rozhodčího ČTS a doškolení 

stávajících se bude konat ve dnech 2. – 3. dubna 2022 v areálu SP HIT Hradec Králové.  

Zároveň současným držitelům lic. „B“ připomíná stálou kontrolu platnosti svých licencí.  

Platby předem na účet VčOTS   

Usnesení č. 7/1–2022 VV:   

a) bere informaci na vědomí, 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 8. Zpráva TMK  

TMK: 

a) zhodnotila dosavadní průběh tréninkového procesu členů TSM v klubech,  

b) konstatovala, že se podle schváleného plánu uskutečnila víkendová tréninková soustředění 

členů TSM v Hradci Králové, České Třebové, Vysokém Mýtě a ve Dvoře Králové n. L., 

c) připraví návrhy na složení reprezentačních družstev mladších a staršího žactva za 

Královéhradecký a Pardubický kraj pro účast na X. Letní olympiádě dětí a mládeže 2022, která 

se bude konat ve dnech 26.června – 1.července 2022 v Olomouci. Podmínky účasti jsou shodné 

s předchozími olympiádami – mj. věk a trvalé bydliště v době konání.  

Usnesení č. 8/1–2022 VV: 

a), b) bere informace na vědomí 

c) bere informaci na vědomí a zároveň ukládá připravit návrhy na personální obsazení 

pozic trenérů. 

Termín do 15.4.2022      zodpovídá: TMK  

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0  

 



 

 

Ad. 9. Kontrola plateb 

Informaci o průběhu stálé kontroly plateb podal prezident p. Rybka    

Usnesení č. 9/1–2022 VV: 

a) bere informaci na vědomí 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

 

Ad. 10. Různé  

VV vyzývá kluby a TO TJ: 

a) k průběžné aktualizaci svých kontaktů i stavu členské základny na webu ČTS vč. odeslání 

vyplněného formuláře „Kontakty“ (viz web VčOTS) na doručovací adresu sekretáře VčOTS 

(chmelar.tenis@seznam.cz), 

b) k zajištění předepsaných zdravotních prohlídek hráčů a hráček, kteří se budou účastnit 

mistrovských soutěží řízených STK VčOTS, 

c) UPOZORNĚNÍ: VV nakoupil míče jako dotaci klubům a TO TJ, jejichž družstva se 

v roce 2021 zúčastnila soutěží řízených STK VčOTS. Jejich přejímka neprobíhá podle 

očekávání. Rozhodl a stanovil  den 31. březen 2022  jako poslední pro výdej!!           

Usnesení č. 10/1–2022 VV: 

a), b), c) ukládá klubům, a TO TJ zabezpečení               zodpovídají: statutární  zástupci  

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

Ad. 11. Vyúčtování náhrad 

Předložené daňové doklady byly zkontrolovány a schváleny. 

Usnesení č. 11/1–2022 VV: 

a) souhlasí s proplacením předložených daňových dokladů 

Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 

 

 

Ad. 12. Závěr 

Jednání VV a DR ve 11:45 hodin ukončil p. Rybka, který sdělil, že příští zasedání VV a DR se 

bude konat u příležitosti předávání ocenění za rok 2021 tj. 23.března 2022. 

  

     

V Pardubicích dne 4. března 2022 

 

 

 

Zapsal: Milan Chmelař 

 

Ověřil: Zdeněk Hynek 

 

Obdrží: členové VV, DR, spis a web VčOTS  
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