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Východočeský oblastní tenisový svaz má nového prezidenta

•  VÝCHODOČESKÝ OBLASTNÍ TENISOVÝ SVAZ  •

František Haas, předsedající mimořádné 
Valné hromadě, přednesl padesáti přítom-
ným delegátům (z nichž jeden před volbou 
opustil sál) program jednání a označil MVH 
jako usnášeníschopnou. Po schválení pro-
gramu předal slovo prezidentu ČTS Ivo 
Kaderkovi, který nejprve připomněl práci 
Radima Zaplatilka. „Radim byl můj kama-
rád, nadšený tenista, vynikající pracovi-
tý a schopný funkcionář. Naneštěstí byl 
terčem osobních útoků a žalob od lidí, 
jejichž jména raději nikdy nevyslovím. 
Proto vám všem přeji šťastnou ruku 
při volbě a přeji vám, aby mezi tenisty 
ve východních Čechách opět zavládla 
důvěra a přátelství, které se někteří lidé 
snaží rozbít.  Přeji vám, aby ti, kteří vás 
poškozují a mají z toho radost, nenašli 
ve vašem kraji v tenise místo.“ Ve svém 
vystoupení také připomněl úspěchy české-
ho tenisu, složitou finanční situaci sportu 
a obtížné zajišťování sponzorů po ukon-
čení spolupráce se státními a polostátními 
firmami. „Téměř 75 % úspěchů, na které 
jsme jako Češi hrdí, je zásluhou sportu 
a sportovců. Změnila se ale struktura 
financování, a tak i přes to, že my, tenis-
té, vytváříme České republice obrovské 
renomé, se musíme doslova plazit po 
kolenou a žebrat. Politici se prý „snaží“, 
ale jediní, kteří pro sport něco dělají, 
jsme my, funkcionáři, trenéři, rodiče dětí 
a drobní sponzoři. Dnes už není téměř 
nikdo, kdo by ocenil naši práci. A přitom 
je to především sport, který má obrov-
ský význam při výchově mládeže, a to 
v době, kdy církev, učitelé a někdy i ro-
diče ztrácejí u dětí respekt. Dobří trené-
ři, a já věřím, že v tenise je jich většina, 
o něj nepřišli.“ 
Jaroslav Rybka, 1. viceprezident úřadují-
cího statutárního orgánu VČOTS  ve své 

Občanského zákoníku na Východočeský 
oblastní tenisový svaz, z. s.
Nejdůležitějším bodem valné hromady 
byla volba nového prezidenta VČOTS. Při-
hlásili se do ní čtyři kandidáti: P. Makrlík, 
M. Tlapa, J. Rejlek a J. Rybka. Přítomni 
jednání byli pouze Jaroslav Rybka a Jiří 
Rejlek, dosavadní předseda Dozorčí rady 
VČOTS.  Ten se ve svém vystoupení vzdal 
kandidatury ve prospěch Jaroslava Rybky, 
který byl veřejnou volbou jednoznačně 
zvolen. Získal 45 hlasů, dva delegáti se 
zdrželi. Stal se tak novým prezidentem 
VČOTS. Své funkce se ujme 18. listopadu 
2015. 
„Děkuji vám všem za důvěru a klidný 
průběh volby. Slibuji vám, že udělám 
vše pro to, abychom východočeský te-
nis vyvedli ze složité situace. Věřte, byly 
chvíle, kdy jsem zvažoval odejít z VV, ale 
poslední kroky skupinky našich odpůr-
ců mě naopak motivovaly k tomu, abych 
vydržel. Jsem přesvědčen, že mi v práci 
pomůže i stávající výkonný výbor, který 
bude pracovat ve stejném složení, jako 

zprávě hovořil především o situaci, která 
nastala v loňském červenci a která vedla 
k této MVH. Účastníky seznámil i s rozpoč-
tem letošního roku: „Často jsme se setká-
vali s osočováním ze strany některých 
lidí, kteří tvrdili, že z veřejných a jiných 
prostředků získáváme miliony a ty se 
ztrácejí neznámo kam. Proto bych vám 
všem rád přiblížil, jaká je skutečnost.“ 
Delegáty následně podrobně seznámil 
nejen z rozpočtem, ale i s jednotlivými po-
ložkami, jak na straně příjmu, tak výdajů. 
Zmínil se a poděkoval za každoroční vý-
znamnou podporu ČTS formou finančního 
příspěvku na sportovní činnost a TSM. 
Připomněl také smlouvu s firmou Amer 
Sports CR, díky které VČOTS každý rok 
získává významnou materiální podporu. 
Před delegáty a hosty vystoupila i radní 
pro sport Královehradeckého kraje Táňa 
Šormová, která všem popřála šťastnou 
ruku při volbě nového prezidenta a slíbila 
finanční podporu tenisu. Po krátké pauze 
se slova ujal JUDr. Maleček, dlouholetý 
právní zástupce ČTS a VČOTS. „Posled-
ní roky se téměř neustále setkáváme se 
žalobami a bráníme se trestním ozná-
mením od určité skupiny lidí. Soudní 
spory stojí spoustu času, energie i pe-
něz. Rád bych ale zdůraznil, že ve všech 
sporech jsme úspěšní. Naštěstí je jus-
tice spravedlivá a dává nám za pravdu, 
že jsme trvale poškozováni. Obdivuji 
odpovědnost a statečnost členů VV 
VČOTS jako jsou pánové Rybka, Chme-
lař a jakým byl pan Zaplatilek.“ V závěru 
svého vystoupení objasnil problematiku 
Stanov dle nového Občanského zákoníku. 
O kolektivní úpravu a registraci se postarají 
oblastní svazy ve spolupráci s ČTS. 
V dalším průběhu jednání byla jednohlas-
ně schválena úprava názvu dle nového 

Na mimořádné Valné hromadě, která se konala v sobotu 24. října 
v kongresovém sále hotelu UNO v Ústí nad Orlicí, byl novým preziden-
tem Východočeského oblastního tenisového svazu zvolen úřadující 
první viceprezident Jaroslav Rybka. Ten nahradil Radima Zaplatilka, 
který v únoru podlehl vážné nemoci. Na jeho počest byla MVH zahá-
jena minutou ticha. Jednání se zúčastnila řada významných hostů. To 
svědčilo o důležitosti a velkém očekávání volby nového lídra východo-
českého tenisu. Mezi hosty nechyběl prezident ČTS Ing. Ivo Kaderka, 
viceprezident ČTS Martin Hynek, radní pro sport Královéhradeckého 
kraje Táňa Šormová, předseda Pardubické krajské organizace ČUS Lu-
boš Bäuchel a místopředseda Královéhradecké organizace ČUS Jiří 
Pekař. Za formální správnost odpovídal JUDr. Richard Maleček a zápis 
z MVH byl svěřen do rukou notářky.

Jaroslav Rybka, nový prezident VčOTS

Prezident ČTS Ivo Kaderka blahopřeje Jaroslavu Rybkovi k jeho zvolení lídrem 
VčOTSÚčastníci valné hromady VčOTS

doposud. Věřím, že zvolíte i 2. viceprezi-
dentku Martinu Kašprišin a členy Jana 
Valentu, Milana Chmelaře, Radko Hrmu 
a Tomáše Vorla. Na uvolněné místo 
prvního viceprezidenta navrhuji Jiřího 
Rejlka a do Dozorčí rady místo něho 
Dušana Pečenku,“ dodal nový prezident 
VČOTS.
Hlasování i o tomto návrhu bylo zcela jed-
noznačné, pouze jeden delegát se zdržel. 
Výkonný výbor se zavázal, na návrh par-
dubického Tomáše Čapouna, projednat 
možnost pravidelného udělování ceny Fair 
play, vedle ocenění pro nejlepší tenisty vý-
chodočeské oblasti a Kanářích nadějí.
Mimořádná valná hromada trvala přes čtyři 
hodiny. Její průběh byl klidný a důstojný. 
Všichni delegáti se shodli na konstruktiv-
ních opatřeních ve prospěch východočes-
kého tenisu a jeho novému vedení dávají 
absolutní důvěru. 

Text a snímky Stanislav Burian


