
                 2. ročník Hylvátské tenisové ligy   

                           zpravodaj č. 2 - 2003 

                                     Ústí nad Orlicí 22. 6. 2003                                      Zpracoval: David Polák 

                                                                                                                                                david.uo@seznam.cz 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

-------------------------------------------------------------------------------sponzoři------------------------------------------------------------------------------- 
Stánek U ADAMA 

  noviny, cigarety, drogerie 

          603 731 226 

Firma HELP T. Teplý 

             zemní práce 

             777 226 330 

  Donát Václav 

         bytový textil 

          777 124 551 

Hostinec U tří mostů 

    restaurace, terasa, salónek 

             605 158 139 

 Břetislav Hudec 

       obklady, dlažba 

         602 209 201 

tělovýchovná jednota 

   Sokol Hylváty 

Blažek Vlastimil 

   žvýkačky, cukrovinky 

           608 114 507      

  Bowling Radava 

  bowling, tenis, restaurace 

            465 529 477-9 

 

 

Chládek – Donát 6:0 6:2      (0:6 4:6)   

Polák – Donát  3:6 4:6 

Jedlička – Chládek 6:4 6:1 

Donát – Kučera 10:8 7:5 

Kapoun – Kučera 1:6 1:6 

Cihlář – Jedlička 3:6 12:14 

 

Tabulka průběžného pořadí 
1. Jedlička Ladislav 2 2 0  32 20  2 

2. Donát Václav 3 2 1  31 32  2 

3. Kučera Miroslav 2 1 1  25 19  1 

4. Chládek Zdeněk 2 1 1  17 14  1 

5. Cihlář Pavel 1 0 1  15 20  0 

6. Polák David 1 0 1  7 12  0 

7. Kapoun Martin 1 0 1  2 12  0 

 

 

S potěšením můžu oznámit, že se nám liga úspěšně rozbíhá. V prvním týdnu bylo 

sehráno šest zápasů, do kterých se zapojilo sedm hráčů. Jak jste si všichni mohli všimnout, již 

v prvním utkání ligy došlo k obrovskému překvapení, když hráč Chládek doslova deklasoval 

hráče Donáta. Dovolil mu pouze dva gemy a hned v prvním setu v lize se nám rozezpíval 

kanár. Pro zajímavost je v závorce za výsledkem utkání uveden výsledek z loňského roku. Do 

bojů se zapojil i mistr ligy, hráč Jedlička, který ovšem nedopustil v utkání s hráčem Chládkem 

další překvapení na úkor favorita. Poté si poradil i s hráčem Cihlářem, který ovšem dlouho 

úspěšně vzdoroval. Druhý set plný mečbolů a setbolů nakonec skončil 14:12 a tím došlo 

k vyrovnání rekordu v délce setu z loňského roku z utkání Donát - Polák. Vzácně vyrovnané 

bylo utkání Donát – Kučera. Zápas plný zvratů byl podpořen skvělou diváckou kulisou. 

Stinnou stránkou byly jen emoce obou hráčů ventilované leteckým dnem raket. Na druhou 

stranu to jen dokazuje, s jakou vážnosti někteří hráči k lize přistupují.    

 

Rád bych využil volného místa ve zpravodaji a vyhlásil novinku letošního ročníku ligy 

- tipovací soutěž. Každý z hráčů může odevzdat do 2. 7. 2003 svůj tip na umístění hráčů na 

prvním až pátém místě a zasoutěžit si tak o nějakou z cen. Tipy odevzdávejte stejnou formou 

jako výsledky utkání. Soutěž bude vyhodnocena a k předání ceny dojde na závěrečné akci, 

která se bude konat v sobotu 20. 9. 2003 na antukových kurtech TJ Sokol Hylváty. Kromě 

vyhlášení výsledků ligy, na které jsou srdečně zváni nejen hráči, ale i jejich manželky, 

milenky či přítelkyně by se měl tohoto dne uskutečnit i turnaj čtyřher. Tento turnaj se konal 

již minulý rok a myslím, že byl příjemným zakončením celé ligy. To je z mé strany vše. 

Jestliže má někdo nějakou připomínku k obsahu a formě zpravodaje nebo by rád zveřejnil 

svůj názor, může se na mě v klidu obrátit. Sportu zdar a tenisu zvlášť. 


