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Přináším vám poslední letošní várku výsledků. Souboje na hřišti skončily 16. září v obou 

skupinách - finálové a o umístění. 
 

Ve finálové skupině bylo odehráno posledních 8 zápasů. Závěr ligy se vydařil Petrovi 

Adámkovi, který dokázal zvítězit ve dvou ze tří třísetových utkání. Po boji porazil Vaška 

Donáta a Tomáše Wohnera, podlehl pouze Martinovi Svojanovskému. Petr, Martin a Tomáš 

získali shodně po dvou bodech, celkově skončili na 7-9 místě a o jejich konečném umístění 

rozhodl poměr vyhraných a prohraných gamů. Vašek Donát se i díky prohře s Petrem 

Adámkem propadl na celkové šesté místo, což je pro loňského prvního vicemistra jistě 

velkým sportovním zklamáním, ale i motivací pro příští ročník. 
 

V dalších dvou zápasech zvítězil Pavel Kapoun nad Martinem Svojanovským a David Polák 

prohrál s Tomášem Wohnerem. Pavel si tímto vítězstvím zajistil stříbrnou medaili, David 

obsadil páté místo. Pro oba je to postup v tabulce směrem nahoru, takže úspěch, i když 

Pavel přišel o titul možná zbytečnými prohrami (díky Zdeňku a Davide), ale i o tom je 

tenis… 
 

Další hráč, kterému zbývali odehrát tři zápasy, byl Láďa Jedlička. Nejdříve si poradil s 

Tomášem Wohnerem a Martinem Svojanovským. Pak už mu zbýval pouze poslední zápas 

s Pavlem Cihlářem. Letos to nemohlo vyjít lépe; poslední zápas finálové skupiny 

rozhodoval o vítězi celého ročníku Hylvátské tenisové ligy. Ze tří předchozích soubojů vyšel 

Láďa vždy vítězně, ale letos nezvládl začátek utkání, začal nervózně a Pavel toho dokázal 

v prvním setu využít. Druhý set byl vyrovnanější, Láďa bojoval jako lev, nevzdal jediný míč, 

ale dobře hrajícího Pavla již nedokázal vyvést z rytmu a překvapení bylo na světě. Láďa 

Jedlička „pouze“ obhájil své loňské třetí místo a Pavel Cihlář se stal Mistr ligy 2005.  
 

Ve skupině o umístění zbývalo odehrát 8 zápasů. Tři vítězné zápasy si na své konto připsal 

Tomáš Teplý a i díky tomu vyhrál skupinu o umístění, celkově obsadil desáté místo. Věřím, 

že příští rok zabere ještě více a potrápí i ty, s kterými letos, díky své agresivní hře v první 

části ligy, prohrál. Dva vítězné a jeden skrečovaný zápas si v závěru soutěže na své konto 

připsal Jirka Miler. Celkově skončil hned za Tomášem, na jedenáctém místě. Oproti loňsku 

je to posun o dvě místa nahoru. Smůlu si v závěru soutěže vybral Martin Kapoun, který po 

pěti vítězných zápasech, své poslední dva prohrál a celkově obsadil dvanácté místo.  

Vítězstvím nad Petrem Kopečkem si Vlasta Blažek vybojoval třinácté místo. Bez bodu 

nakonec zůstal Jarda Kulhavý, ale přesto z něho při vyhlašování výsledků vyzařovala 

spokojenost… Jarda hraje pro radost. 
 

Úplně poslední věcí, kterou bych chtěl dnes zmínit je obrovské poděkování všem 

sponzorům. Opravdu velké poděkování všem, kteří nám věnovali ať už finanční prostředky 

či věcné dary a pomohli tak ligu uskutečnit v takovém rozsahu a na takové úrovni jakou měla. 

Děkuji také všem hráčům, kteří si letos poprvé ligu uspořádali společně. Už to nebyla starost 

pouze pro jednoho hráče, všichni táhli za jeden provaz. 
 

A to je letos ode mě přátelé skoro vše. Ještě připravím zprávu ze čtyřher, přidám pár fotek a 

pak už se budu těšit na zimní halový turnaj a na příští ročník. Zdravím všechny, Pavel. 
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