
 

Hylvátská tenisová liga - 10. ročník 
 

Zpravodaj 06/2011 „„VVýý ss ll eeddkkyy   tt eenn ii ssoovv éé   ll ii ggyy   22001111 ““  
 

Ústí nad Orlicí 28.12.2011            Zpracoval: Pavel Cihlář 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dovolte mi vyhodnotit jubilejní desátou tenisovou sezonu Sokola Hylváty.  
 

Poslední 11. místo obsadil Martin Hanzl. Letos nezískal v lize ani bod, ale na 

podzimních čtyřhrách zabojoval a získal třetí místo. 
 

10. místo za dvě vítězství získal Petr Adámek.  
 

Na 9. místě skončil Josef Mlynář. K tomu přidal bronzovou medaili na 

jarním turnaji čtyřher v Radavě. 
 

Tři výhry vynesly 8. místo Petru Kopečkovi a 7. místo Jiřímu Milerovi. 
 

6. místo za šest výher bral Vašek Donát. 
 

5. místo také za šest výher patří Pavlu Cihlářovi. K tomu vítězství v jarních 

deblech, druhé místo ve vánočních deblech a třetí místo v Rakeťákovi… výborná 

sezona. 
  

4. místo a bramborová medaile za sedm výher patří Pavlu Kapounovi. 

Navíc zlato z vánočních čtyřher, stříbro z podzimních čtyřher a z Rakeťáka. 

Gratulujeme. 
 

3. místo obsadil Ladislav Jedlička. Po pěti titulech v řadě je to lehký 

ústup ze slávy, ale jsem si jist, že Láďa příště opět zabojuje. 
 

2. místo po zásluze vybojoval David Polák. Pro Davida je to nejlepší 

umístění v celé historii Hylvátské ligy, podpořené titulem „Hylvátský 

Rakeťák 2011“ a dále bronzovými medailemi ze všech tří letošních čtyřher. 

Díky všem těmto úspěchům si upevnil první místo v Hylvátském tenisovém 

žebříčku. 
  

1. místo získal po návratu do ligy Jan Jetmar. Bez jediné porážky, bez 

ztráty setu. Prostě jen „přišel, viděl, zvítězil“. K tomu přidal ještě první místo 

v podzimních čtyřhrách. Kromě velké gratulace není třeba cokoliv dodávat.  
 

 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, hlavně sportovnímu 

centru Radava. 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.

 
 


