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4. ročník Hylvátské tenisové ligy 
 

Zpravodaj číslo 3 – 2005 
 

    Ústí nad Orlicí 15. 7. 2005 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

  

Je půlka července a liga v plném proudu. Máme za sebou 6 týdnů z celkových 9 určených pro 

základní část. Dle počtu zápasů bychom měli mít odehráno 48 zápasů. Ke dnešnímu dni jich 

bylo sehráno 32. Takže máme skluz, ostatně jako každý rok. Pevně věřím, že všichni své 

zápasy zvládnou odehrát včas. Vlasto, ty to taky zvládneš, ale už začni!!! 

Připomínám, že termín pro ukončení základní části je 7. srpna… 
 

Dnes mi práci ulehčil David Polák vyčerpávajícím komentářem k utkání Martina 

Svojanovského a Zdeňka Chládka; díky Davide.  

“Dne 4. 7. 2005 se na tenisových kurtech TJ Sokol Hylváty uskutečnil zápas mezi hráči 

Chládkem a Svojanovským. Tomu, že jde o jeden z klíčových zápasů, které budou rozhodovat 

o postupujících ze skupiny B, svědčila i neobvyklá nervozita hráče Chládka před utkáním. K 

mírnému zklidnění došlo po prvním vyhraném setu (6:3). O to větší šou nastala ve druhém. 

Totálně rozhozený hráč Chládek absolutně neunesl váhu utkání a svou zlost a bezmoc si začal 

vybíjet na raketě a divácích, vůči kterým si nebral žádné servítky. Po prohraném druhém setu 

3:6 a domluvě trenéra Adámka nakonec sebral zbylé síly a v nesmírně vyrovnaném třetím setu 

zvítězil 6:4. Po šťastném konci zápasu už zase sršel humorem, pochválil soupeřovo umění, 

omluvil se divákům a dokonce jim v rámci omluvy slíbil pivo.“  

K vývoji utkání se vyjádřil i Zdeněk a to v tom smyslu, že nemístné poznámky některých 

diváků nepatří k tenisu a pouze snižují hráčovu koncentraci na zápas. Dle jeho slov měl 

v rozhodujícím setu i štěstí, když mu malá indispozice Martina Svojanovského přinesla dva 

lehce získané gamy… 
 

Zdeněk Chládek poté pokračoval ve vítězné jízdě a „smetl“ Pepu Mlynáře a Jirku Milera. 

Zdeňkův „let“ byl zakončen pádem na tvrdou zem v podobě kruté prohry od Pavla Cihláře. 

Pověst „zabijáka Džéry“ utrpěla vážnou trhlinu…Pavel Cihlář mu tímto zápasem oplatil 

loňskou prohru, která ho stála celkové druhé místo v Hylvátské Tenisové Lize 2004. Ani on 

však nemůže být 100% spokojen, protože kanár v odvetě zazpíval pouze jednohlasně, a tak 

předsevzetí pomstít loňskou porážku výsledkem 6-0  6-0 zůstalo nenaplněno. 
 

Aby toto číslo nebylo pouze o „zabijákovi Džérovi“ tak přidávám komentář k dalším 

zápasům. Většinu jsem neměl možnost osobně vidět, takže pouze z výsledků soudím, že 

zajímavý tenis mohl být k vidění v souboji Ládi Jedličky a Davida Poláka. Druhý letošní 

třísetový zápas pro sebe rozhodl favorit (Láďa). David si poté spravil chuť dvojitým 

kanárem naděleným Pavlovi Stejskalovi.  
 

Nevím, zda Tomáš Teplý pokračoval ve svém agresivním pojetí tenisu i v zápasech s Pepou 

Mlynářem a Petrem Kopečkem, fakt ovšem je, že oba zápasy vyhrál. Nestačil pouze na 

Martina Svojanovského, i když dle výsledku to vypadá na vyrovnaný zápas. Pepa Mlynář 

k zápasu řekl, že výsledek sice vypadá jednoznačně, ale zápas byl poměrně vyrovnaný, 

mnoho gamů se rozhodovalo až po shodě. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

tělovýchovná 

jednota

Bowling

RADAVA    

Donát 

Václav

Stánek

U ADAMA

firma HELP 

Tomáš Teplý

Blažek 

Vlastimil

Sokol Hylváty bowling, tenis, restaurace

bytový 

textil

noviny, cigarety, 

drogerie zemní práce

žvýkačky, 

cukrovinky

Děkujeme sponzorům 4. ročníku Hylvátské tenisové ligy



 

 

Liga_2005_03 2/2 Zpracoval Pavel Cihlář 

 

 

 

 

Z dalších zápasů jsem měl možnost shlédnout souboj Petra Kopečka a Pepy Mlynáře. Zápas 

proběhl za přítomností největší divácké návštěvy letošní Ligy. Divácký zážitek byl umocněn 

deseti litry točeného piva. Bitva „na ostří nože“ ten den vyloženě sedla dobře hrajícímu 

Pepovi a po zásluze mu přinesla první body, a to i přes statečný výkon soupeře.  
 

Osobní trenér a hráč v jedné osobě Petr Adámek si připsal první vítězný bod v zápase 

s Pavlem Stejskalem, předchozí zápas s Pavlem Kapounem ovšem k bodu dovést nedokázal. 
 

Kompletní výsledky za prvních 14 dní prázdnin a tabulka průběžného pořadí jsou uvedeny 

níže. 

 

Výsledky zápasů odehraných v první půlce července: 
 

Kapoun Pa Adámek 6-2  6-3  Teplý Mlynář 6-1  6-1 

Polák Kapoun Ma 6-0  6-4  Chládek Svojanovský 6-3  3-6  6-4 

Adámek Stejskal 6-1  6-2  Chládek Mlynář 6-1  6-1 

Jedlička Polák 2-6  6-2  6-4  Chládek Miler 6-0  6-0 

Polák Stejskal 6-0  6-0  Cihlář Chládek 6-1  6-0 

    Teplý Kopeček 6-0  6-1 

    Mlynář Kopeček 6-0  6-3 

    Svojanovský Teplý 8-6  6-4 

    Svojanovský Miler 6-0  6-4 
  

 

Tabulka průběžného pořadí: 
 

Poř. Skupina A Zápasy Vítězné  Poř. Skupina B Zápasy Vítězné 

1-3  Jedlička Ladislav 3 3  1-2  Chládek Zdeněk 5 4 

1-3  Kapoun Pavel 3 3  1-2  Svojanovský Martin 5 4 

1-3  Polák David 4 3  3  Cihlář Pavel 3 3 

4-5  Adámek Petr 3 2  4  Teplý Tomáš 5 2 

4-5  Stejskal Pavel 4 2  5-7  Wohner Tomáš 1 1 

6-8  Kulhavý Jaroslav 3 1  5-7  Donát Václav 2 1 

6-8  Kapoun Martin 3 1  5-7  Mlynář Josef 5 1 

6-8  Blažek Vlastimil 1 1  8-9  Miler Jiří 3 0 

    8-9  Kopeček Petr 3 0 
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