
 

Hylvátská tenisová liga - 8. ročník 
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Ústí nad Orlicí 28. 12. 2009             Zpracoval: Pavel Cihlář 
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Dovolte mi, abych s koncem roku 2009 provedl i vyhodnocení našeho 

celoročního tenisového snažení.  

V roce 2009 jsme odehráli 4 celodenní turnaje a Hylvátskou Sokolskou letní 

ligu. 
 

Ligu letos dokončilo 14 hráčů, Luboš Fikejz pro zranění nedohrál.  
 

 Na 14. místě v lize skončil Vlasta Blažek. Stejně jako loni mu ani letos sezóna 

nevyšla. Hrál několik vyrovnaných zápasů, dva třísetové, ale ani jeden nedotáhl do 

vítězného konce. Snad příští rok smůlu zlomí. Vlasta si náladu spravil při čtyřhrách, 

kde dokázal jednou obsadit třetí místo a jednou dokonce zvítězil. 
 

 13. místo obsadil nováček v soutěži, Martin Hanzl, který také získal titul 

„Kanár roku“ za sedm setů prohraných 0-6. Martin hned v úvodu sezóny dokázal 

zvítězit v jarních čtyřhrách, poté se mu již tak nedařilo.  
 

 Na 12. místě skončil Josef Mlynář, porazil jak Martina, tak i Vlastu a 

zopakoval své loňské umístění. 
 

 11. místo a čtyři body získal Jiří Miler. Tři prohry v třetím setu ho stály dvě či 

tři místa.  
 

10. místo patří Martinovi Kapounovi. Více než umístění v lize ho jistě potěšil 

titul podzimního mistra ve čtyřhrách.  
 

9. místo získal Petr Kopeček. Po dvou 14., jednom 13. a jednom 12. místě je to 

pro Petra velký skok výsledkovou tabulkou nahoru.  
 

8. místo, stejně jako loni, obsadil v lize Tomáš Teplý. K tomu vybojoval i 

druhé místo v podzimních čtyřhrách.  
 

7. místo Petr Adámek, což je pokles o jedno místo oproti minulému roku. Ve 

čtyřhrách se mu podařilo zabodovat třetím místem ve Vánočním turnaji. 
 

 Tradiční 6. místo obhájil Tomáš Wohner. Tomáš zvítězil ve Vánočním turnaji. 
 

5. místo a obhájená loňská pozice pro Martina Svojanovského. 
 

4. místo Pavel Cihlář a stejné umístění již po čtvrté za sebou. Zdá se, že 

bramborová medaile je mu souzena. Zato ve čtyřhrách se mu dařilo, dvě třetí místa a 

jeden titul je super výsledek. Díky tomu se vyšvihl v Hylvátském žebříčku na druhé 

místo. 
 

3. místo a obhájené loňské umístění pro Davida Poláka. K tomu David získal 

stříbro z Velikonočních čtyřher a bronzové umístění na Hylvátském Rakeťákovi. 

Gratulujeme. 
 

2. místo a opět obhájený loňský výsledek pro Vaška Donáta. K tomu druhé 

místo na Hylvátském Rakeťákovi a třetí místo v podzimních dvouhrách. Vydařená 

sezóna, gratulujeme.  
 



 

1. místo Láďa Jedlička. Navíc Láďa vlastní i titul Hylvátský Rakeťák 2009 a 

dvě stříbrné medaile za čtyřhry. Není divu, že s přehledem vede Hylvátský žebříček. 

Gratulujeme. 

 

 

 Na závěr ligy mi, stejně jako loni, dovolte poděkovat všem, kteří se podílejí na 

úspěšném pokračování této sportovní akce. Děkujeme Sokolu Hylváty, jehož kurty a 

budovu šaten hojně využíváme a bez něhož by se tato soutěž nemohla uskutečnit. Dále 

děkujeme našim největším sponzorům, sportovnímu centru Radava, MÚ Ústí nad 

Orlicí, firmám Proplast a Help, kteří opakovaně již osm let podporují tuto krásnou 

tradici. Děkujeme i za další malé, příležitostné dary od jednotlivců i od dalších 

„ousteckých“ firem. 
 

 To jest pro tento rok vše, prosím koukněte ještě dolů na Hylvátský tenisový 

žebříček.  

Hodnoceno je pořadí v 4. posledních turnajích a lize. Liga - body všem hráčům (14-1), 

„Rakeťák“ body za 10 míst (10-1), čtyřhry - body za 5 míst (5-1). Při rovnosti bodů 

rozhoduje umístění v Hylvátské lize. 

 

Tenisu zdar!!! 

 

Zima 2009/2010 
Jarní 

debl 

2009 

Rakeťák 

2009 

Liga 

2009 

Podzimní 

debl 

2008 

Vánoční 

debl 

2009  

Pořadí Jméno Body Body za jednotlivé turnaje Změna 

1 Jedlička 32 0 10 14 4 4 +1 

2 Cihlář 28 3 6 11 5 3 +2 

3 Polák 26 4 8 12 0 2 -1 

4 Donát 25 0 9 13 3 0 -2 

5 Wohner 20 0 4 9 2 5 +1 

6 Svojan. 18 0 7 10 1 0 -1 

7 Kapoun M. 16 1 5 5 5 0 - 

8 Teplý 13 2 0 7 4 0 - 

9 Adámek 12 1 0 8 0 3 - 

10 Blažek 11 3 0 1 2 5 +4 

11 Fikejz 11 2 2 0 3 4 +1 

12 Hanzl 9 5 0 2 0 2 -1 

13 Kopeček 8 0 1 6 1 0 -3 

14 Mlynář 7 0 3 3 0 1 -1 

15 Miler 4 0 0 4 0 0 - 
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