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V sobotu 6. 6. 2009 byla na kurtech TJ Sokol Hylváty oficiálně zahájena 

tenisová sezóna 2009. Jako již tradičně zahájení obstaral tenisový turnaj 

Hylvátský RAKEŤÁK. 
 

Turnaje se zúčastnilo 12 hráčů, kteří svedli boje nejdříve ve dvou 

skupinách. Z každé skupiny postoupili první 4 hráči do „pavouka“ a dále se již 

pokračovalo vyřazovacím způsobem. Hráli jsme na 4 vítězné gamy, finálové 

zápasy pak na 6 gamů. 
 

Z první skupiny postoupili hráči v 

následujícím pořadí. David Polák, Martin 

Svojanovský, Tomáš Wohner, Pavel Cihlář. Z 

druhé skupiny postoupili hráči Václav Donát, 

Ladislav Jedlička, Martin Kapoun, Pepa Mlynář. 
 

Nejlépe si nakonec s nástrahami turnaje 

poradil Ladislav Jedlička, který ve finále přehrál 

druhého Vaška Donáta 6-1.  Třetí místo si odnesl 

David Polák, čtvrtý skončil Martin Svojanovský. 
 

Na pátém až dvanáctém místě se pak 

umístili hráči v tomto pořadí Cihlář, Kapoun, 

Wohner, Mlynář, Fikejz, Kopeček, Blažek, Hanzl. 
 

Letošní Rakeťák se opět vydařil. Počasí nakonec vydrželo a déšť přišel 

až při závěrečném vyhlášení výsledků. Ten ale již nemohl nic změnit na úspěchu 

celé akce. Přišlo se podívat mnoho diváků a tak i mimo kurty vládl čilý ruch. 

Občerstvení bylo jako obvykle v režii našich profesionálů. Tomáš Wohner letos 

přichystal klobásky, kuřecí plátky a výborný gulášek. To vše jsme 

zapíjeli Gambáčkem a Kofolou, dodanými Martinem Kapounem. I 

naše děvčata se vyznamenala a tak byla k odpolednímu kafi 

k dispozici třešňová placka a po večerním vyhlášení dokonce i dort 

ve tvaru tenisového kurtu. Díky dámy. 
 

Všichni hráči obdrželi ceny od našich tradičních sponzorů. Tentokrát patří 

zvláštní dík sportovnímu centru Radava a Elektroservisu Davida Pirkla, kteří 

věnovali opravdu hodnotné ceny. Ovace patří i Gabče, díky které si oba finalisté 

odnesli domácí, a zcela jistě naprosto vynikající, vařený bůček (a ani nedali 

ochutnat ). 
 

 Toť z letošního Rakeťáka vše. Přikládám nejnovější žebříček Hylvátského 

tenisového oddílu. Přeji všem tenistům mnoho vydařených zápasů. Sportu zdar! 
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