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Zdravím účastníky letošního ročníku Hylvátské tenisové ligy, kterou se podařilo po roční 

odmlce opět uspořádat. Startovní listina čítá kromě jmen tradičních účastníků i jednoho 

navrátilce a dva nováčky. Po několikaleté odmlce se soutěže zúčastní Zdeněk Chládek alias 

„Zabiják Džéra“ nebo také „gynekolog amatér“. Věkový průměr by nám měl vylepšit první 

nováček Tomáš Donát. Uvidíme, jestli to byl dobrý nápad připustit konfrontaci s mladou krví 

a nebudeme toho litovat. Druhým nováčkem je Jiří Šafář. Ten nám věkový průměr sice 

nezlepší, ale jak ukázal v červnu na Rakeťákovi, rozjet to umí. Celkem se tak ligy zúčastní 

14 hráčů. Sluší se také pozdravit nového ředitele ligy Josefa Mlynáře, který má velkou 

zásluhu na rozjezdu ligy, když převzal žezlo od Pavla Cihláře. Zpracování výsledků a 

vydávání zpravodaje má na starosti David Polák. 

  

Přestože už uplynul skoro měsíc, od začátku soutěže, bylo odehráno pouze dvanáct zápasů. 

Pokud se podíváme do historie, nejedná se o nic mimořádného, ale spíše o tradiční průběh. Do 

bojů se zatím zapojilo sedm hráčů. Nejaktivnějším je hráč Mlynář s pěti odehranými zápasy, 

ve kterých obdržel také pět kanárů. Není ovšem sám, kdo se aktivně zapojil do soutěže o 

Kanára roku. Trošku nezvykle se do boje o tuto trofej aktivně zapojil i několikanásobný vítěz 

ligy Ladislav Jedlička, který ve svých úvodních dvou zápasech koupil také dva. A tak místo 

obvyklé tabulky průběžného pořadí přináším po výsledky tabulku průběžného pořadí soutěže 

o Kanára roku. 

 

Kapoun Pa. – Mlynář 6:0 6:1   Kapoun Pa. – Miler  6:1 6:2 

Donát Vá. – Mlynář  6:1 6:0   Donát Vá. – Jedlička  6:0 4:6 4:6 

Donát Vá. – Jetmar  4:6 9:11  Jedlička – Jetmar  2:6 0:6 

Jetmar – Mlynář  6:1 6:0   Jetmar – Miler  6:2 6:0 

Jedlička – Mlynář  6:1 6:0   Kapoun Pa. – Kapoun Ma. 6:1 6:1 

Jetmar – Kapoun Ma. 6:0 6:0   Polák – Mlynář  6:2 6:0 

 

Průběžné pořadí soutěže o Kanára roku 

 

 

 

 

 

To je z mé strany vše. Vedle zpravodaje můžete získat informace i na internetových stránkách 

www.hylvaty.cz/tenis. Zde jsou výsledky průběžně doplňovány a je také možný pohled do 

novodobé historie hylvátského tenisu. Příznivci RSS se mohou přihlásit k odběru 

informačního kanálu www.hylvaty.cz/tenis/feed.  

-pap- 

1. Mlynář Josef  5 zápasů  5 kanárů 

2. Kapoun Martin  2 zápasy  2 kanáry 

3. Jedlička Ladislav  3 zápasy  2 kanáry 

4. Miler Jiří  2 zápasy  1 kanár 
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