
 

6. ročník Hylvátské tenisové ligy 
 

Zpravodaj číslo 2 – 2007 

 
Ústí nad Orlicí 31. 7. 2007             Zpracoval: Pavel Cihlář 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 Je konec července a liga v plném proudu. Máme před sebou posledních 6 

soutěžních týdnů. Celkem bylo odehráno 84 zápasů a každý den přibývají do 

tabulky nové výsledky. Do konce ligy nám zbývá odehrát 126 zápasů. 

Vzhledem ke zkušenostem z minulých let předpokládám, že všechny stihneme, 

ovšem někteří hráči budou mocně finišovat.  
 

 Největší počet odehraných zápasů mají za sebou David Polák a Josef 

Mlynář. Zvládli 11 z celkových 14. David vede průběžné pořadí s 9 výhrami. 

Pepa Mlynář zatím na zisk prvního bodu čeká. Ovšem je třeba zmínit, že jeho 

duely s Jirkou Milerem a Vlastou Blažkem byli velmi vyrovnané a prohrál o pár 

míčů až ve třetím rozhodujícím setu. 
 

 Průběžné druhé místo zatím drží Pavel Cihlář se 7 výhrami, třetí místo 

Vašek Donát se 6 výhrami, čtvrté místo Láďa Jedlička s 5 výhrami. O páté a 

šesté místo se dělí Pavel Kapoun a Martin Svojanovský. O sedmé až deváté Petr 

Adámek, Zdeněk Chládek a Tomáš Wohner. Na průběžném desátém až 

dvanáctém místě jsou Vlasta Blažek, Jirka Miler, Tomáš Teplý. Tabulku 

uzavírají Martin Kapoun, Petr Kopeček a Pepa Mlynář. 
 

 Toto pořadí ještě dozná velkých změn, mnoho vyrovnaných soubojů 

s otevřenými výsledky máme ještě před sebou. 
 

 Ke dnešnímu dni bylo odehráno 8 třísetových zápasů. Štěstí ve hře 

chybělo hráčům Adámkovi, Chládkovi a Mlynářovi, kteří dvakrát odešli 

poraženi po třísetové bitvě. Naopak dvě vítězství si vyhraným třetím setem 

zajistil Vašek Donát, jednu třísetovou výhru brali i Blažek, Kapoun Pavel, 

Miler, Polák, Svojanovský a Wohner. 
 

 Dalším sledovaným údajem jsou „kanáři“. Letos lítají velmi pěkně. 

Celkem 11 odehraných setů skončilo výsledkem 6:0. Přeborníky „rozdavači“ 

jsou se čtyřmi udělenými kanáry Vašek Donát a David Polák, ovšem ani David 

se nevyhnul slabší chvilce a jednoho kanára si nechal nadělit právě od Vaška. 
 

 Co dál zajímavého? Bez prohry zatím zůstávají hráči Cihlář, Donát, 

Jedlička. Překvapivé výsledky – letos zatím nejsou žádné. Snad jen výhra Ládi 

Jedličky nad Pavlem Kapounem byla dle výsledku příliš hladká.  
 

 Toť pro tentokrát vše, výsledky jednotlivých zápasů uvádím v přiložené 

tabulce.  
 

 Tenisu zdar!!! 
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