
 

Hylvátská tenisová liga - 9. ročník 
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S koncem léta skončila i naše Sokolská Hylvátská tenisová liga. Celkem 

soutěž dokončilo 10 hráčů, Jirka Miler v půlce odstoupil.  
 

 Na 10. místě skončil Josef Mlynář. Letošní liga se mu nevydařila dle představ. 

Chuť si spravil prvním místem v podzimních čtyřhrách. 
 

 Po třísetovém vítězství nad Pepou skončil na 9. místě Vlasta Blažek. Výborně 

mu vyšel jarní turnaj čtyřher, který vyhrál. 
 

8. místo za 2 výhry získal Petr Kopeček a opět zlepšil své ligové maximum. 

K tomu přidal druhé místo v podzimních čtyřhrách. 
 

7. místo obsadil se třemi body Tomáš Teplý. Rok zakončil prvním místem ve 

„Vánočním turnaji čtyrher“. 
 

6. místo a obhájení jeho nejlepšího umístění v lize pro Petra Adámka a navíc 

druhé místo v jarním deblu.  
 

5. místo a pokles z medailových pozic pro Davida Poláka. Chuť si spravil 

prvními místy v jarním a vánočním turnaji a druhým místem v podzimním turnaji 

čtyřher. Davidovi po právu patří první místo v Hylvátském „ATP“ žebříčku. 
  

4. místo Pavel Cihlář a stejné umístění již po páté za sebou. Medailové 

umístění v lize mu evidentně není souzeno. Letos se ovšem honosí titulem „Hylvátský 

Rakeťák“ za první místo v jarním singlu. 
 

3. místo obsadil po zásluze Vašek Donát. 
 

2. místo po návratu do ligy získal Pavel Kapoun. Navíc vyhrál podzimní 

turnaj čtyřher.  
 

1. místo si odnáší po páté v řadě Láďa Jedlička. Kromě gratulace není 

třeba cokoliv dodávat. Snad ještě připomenu Láďovo třetí místo ve 

vánočním deblu.  
 

GRATULUJI VŠEM MEDAILISTŮM. 
 

 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, Help, Elektroservis David Pirkl, kteří opakovaně již devět let 

podporují tuto krásnou tradici. Děkujeme i za další malé příležitostné dary od 

jednotlivců i od dalších „ousteckých“ firem. 
 

 Tenisu zdar!!! 
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Děkujeme za pomoc našim sponzorům.

 


