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S koncem léta skončila i naše Sokolská Hylvátská tenisová liga. Celkem 

soutěž dokončilo 14 hráčů, jeden vzdal. Dohromady bylo odehráno 91 ligových 

zápasů.  
 

 Na 14. místě skončil Pepa Mlynář. V průběhu soutěže sahal minimálně 

pro tři body, ale ani jednu z vyrovnaných partií se mu nepodařilo dotáhnout do 

vítězného konce, možná i vinou zdravotních problémů. Pepa na závěrečném 

vyhlášení výsledků ohlásil konec jeho ligové kariéry, ale věříme, že se dá 

„dokupy“ a příští rok nebude na startu soutěže chybět. 
 

 13. místo obsadil Petr Kopeček, který v několika zápasech dokázal 

potrápit i favority a jehož neustálé zlepšování formy je příslibem, ale i 

postrachem, do dalších ročníků. 
 

 12. místo obsadil Vlasta Blažek se třemi body. O dva další přišel v třetích 

setech, takže i tady můžeme příští rok očekávat zlepšení a třeba i útok na první 

desítku, Vlasto? 
 

 11. místo a čtyři body získal Jirka Miler. 10. místo za pět bodů patří 

Martinovi Kapounovi. Oba budou muset příští rok zabrat. Dva body získané 

v rozhodujících třetích setech se napříště nemusí povést a dravci z dvanáctého a 

třináctého místa čekají na svoji šanci…. 
 

9. místo za šest vítězství obsadil Zdeněk Chládek. U „Jerryho“ se určitě 

budem těšit na příští rok. Letos se jenom rozehrával po vynechaném loňském 

ročníku. Deváté místo neodpovídá jeho tenisovému umění. Čtyři těsně prohrané 

třísetové zápasy svádí k myšlence na nedostatečnou fyzičku, takže přes zimu 

denně do posilovny a příští rok, že by, Jerry, útok na první pětku jako za starých 

dobrých časů? 
 

8. místo Petr Adámek, 7 výher. Petr odehrál nejvíce třísetových zápasů, a 

to pět, nicméně pouze dva z nich proměnil v body. Škoda, pokud by je zvládl, 

byl by to posun o tři místa nahoru. Go, Ádo, go! 
 

7. místo Martin Svojanovký, 8 výher. Martin odehrál čtyři třísetové 

zápasy a minimálně jeden velmi vyrovnaný „dvouseťák“. Ve dvou z těchto pěti 

vyrovnaných utkání zvítězil, takže do příštího ročníku je tu potenciál na další tři 

body a tudíž reálná šance poprat se o bramborovou medaili. 
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To stejné by se ostatně dalo říci o Tomášovi Wohnerovi a Davidovi 

Polákovi. Tomáš obsadil 6. místo za devět bodů, David 5. místo za deset 

vítězství. Oba vyhráli i prohráli se stejnými soupeři, vzájemný zápas dopadl lépe 

pro Davida. Oba mají několik těsných výher, ale i těsných proher. Příští rok 

mohou jít jak na „bednu“, tak i dolů v celkovém pořadí. Takže, pozměním 

oblíbený výrok klasika na „trénovat, trénovat a trénovat“. 
 

4. místo Pavel Cihlář, 12 výher. Stejné umístění jako loni. Dvě prohry ve 

třísetových zápasech mrzí, vždyť stačilo jednu z nich dotáhnout do vítězného 

konce a vyhrál by celou ligu, a to navíc ještě vedl v rozhodujícím setu 5-3 na 

gamy! Děs a běs a „jen“ zopakovaná loňská bramborová medaile. 
 

3. místo Vašek Donát, 12 výher, pouze 2 prohry. Po zaškobrtnutí v roce 

2005, je potvrzena příslušnost na bedně po loňském roce i letos. A my se ptáme 

„kdy už konečně přijde titul, Vašku?“  
 

2. místo Pavel Kapoun, 13 výher. Pavel prohrál jenom s „Mistrem“ a 

naskýtá se stejná otázka „kdy už konečně vyleze na bedně až nahoru?“ Stačí už 

jen zdánlivě malý krůček, porazit „Mistra“. Jednou to musí přijít, že by právě 

sedmička byla Pavlovo šťastné číslo? Sedmý ročník Hylvátské tenisové ligy 

máme před sebou příští rok. Nechme se překvapit. 
 

1. místo Láďa Jedlička. Co k tomu napsat…. 13 výher, 1 prohra, 

obhájené loňské vítězství. Má tenis, a spoustu dalších sportů prostě v krvi. Co 

s ním? Vždyť Láďa vyhrál čtyři ze šesti ročníků. Je to holt „Mistr“, takže 

smekáme klobouk a gratulujeme k titulu. My ostatní se ale budeme snažit mu 

hattrick příští rok překazit, že chlapi? 
 

 Ještě mi dovolte vyhodnotit soutěž „Kanár Roku“. Letos tito ptáci létali 

ve velkém. Celkem 22 odehraných setů skončilo výsledkem 6:0. Nejvíce jich 

nadělil Vašek Donát a to pět. Nejvíce obdržel a titul „Kanár Roku“ získal Pepa 

Mlynář. 
 

 Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří se podílejí na úspěšném 

pokračování této sportovní akce. Nebudu jmenovat jednotlivce, všichni víme 

kdo a co pro tenis, pro ligu a pro Sokol dělá. Děkujeme Sokolu Hylváty, jehož 

kurty a budovu hojně využíváme a bez něhož by se tato soutěž nemohla 

uskutečnit. Děkujeme i vedení Sokola za jejich podporu této akce. Věříme, že 

našich pár brigádnických hodin, strávených úpravou a údržbou kurtů a jeho 

okolí, je bráno jako naše malé poděkování za podporu. Také věříme, že náš 

příklad přitáhne k této hře a ke sportování další nadšence, hlavně z řad mladé 

generace, což je ostatně jeden z cílů celé Sokolské organizace. Dále děkujeme 

našim dvěma největším sponzorům, sportovnímu centru Radava a MÚ Ústí 

nad Orlicí, kteří opakovaně již šest let podporují tuto krásnou tradici. Děkujeme 

i za další malé, příležitostné dary od jednotlivců i od „ousteckých“ firem. 
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Toť pro tento rok skoro vše, poslední tenisovou akcí bude tradiční 

předvánoční tenisový turnaj čtyřher v hale, letos možná i s novým a předlouhým 

názvem „Christmas Tenis Sokol Hylváty Cup Radava 2008“, který proběhne 

8. prosince od 12.00 v tenisové hale sportovního centra Radava. Všechny 

tenisové nadšence Sokola Hylváty, jejich rodiny a přátele tímto srdečně zvu ať 

už k aktivní nebo jen pasivní účasti. 
 

Kompletní tabulku uvádím v přiložené tabulce.  
 

 Tenisu zdar!!! 
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