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V sobotu 31. 5. 2008 byla na kurtech TJ Sokol Hylváty oficiálně zahájena Hylvátská 

tenisová liga 2008. Jako již tradičně zahájení obstaral tenisový turnaj Hylvátský RAKEŤÁK.  
 

Turnaje se zúčastnilo 14 hráčů, kteří svedli boje nejdříve ve dvou skupinách. Z každé 

skupiny postoupily první 4 hráči do „pavouka“ a dále se již pokračovalo vyřazovacím 

způsobem. Zápasy jsme hráli na 4 vítězné gamy, finále pak na 6 gamů. 
 

Z první skupiny postoupili hráči v následujícím pořadí. Tomáš Teplý, Tomáš Wohner, 

Václav Donát a Ladislav Jedlička. Z druhé skupiny postoupili hráči David Polák, Martin 

Kapoun, Petr Kapoun a Petr Kopeček. 
 

Nejlépe si nakonec s nástrahami turnaje poradil Vašek Donát, který ve finále přehrál 

druhého Davida Poláka 6-2.  Třetí místo si odnesl Tomáš Wohner, čtvrtý skončil Tomáš 

Teplý. 
 

Na pátém až čtrnáctém místě se pak umístili hráči v tomto pořadí Kopeček, Jedlička, 

Kapoun Martin, Kapoun Petr, Cihlář, Miler, Blažek, Fikejz, Chládek a Mlynář. 
 

Letošní Rakeťák se opravdu podařil. Zaznamenali jsme velké množství překvapivých 

výsledků, mnoho vyrovnaných zápasů. Počasí vyšlo na 100%, celý den bylo nádherně. 

Občerstvení nemělo chybu. Mistr přes jídlo Tomáš Wohner letos přichystal klobásky, kuřecí 

stehna a výborný gulášek. To vše jsme zapíjeli Gambáčkem a Kofolou, dodanými Martinem 

Kapounem. Nezaznamenali jsme žádné spory, David Polák trvale dohlížel na dodržování 

herního systému a pravidel hry. Všichni hráči obdrželi ceny od našich tradičních sponzorů, 

které uvádím dole a tímto jim děkuji. Dík patří i Vlastovi Blažkovi za drobné dárkové 

předměty a Věře Mlynářové za pomoc s vypsáním diplomů. Děkuji vlastně všem, neboť každý 

hráč i divák něčím přispěl ke zdaru této akce. 
 

 

 

Nový „Mistr Rakeťák“ Vašek Donát.     Zleva 2. David Polák, 1. Vašek Donát, 3. Tomáš Wohner  

       s juniorem. 

 

 

 

 

 



 

 

Společné foto účastníků turnaje. 

 

 

Rakeťákovi jsme záviděli nejen pohár a medaili, ale i nekončící obdiv dívek a žen... 
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Děkujeme za pomoc našim sponzorům.

 

 


