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Včera ke mně dorazil výsledek posledního zápasu letošního ročníku ligy. Zatím 
nejvyrovnanějšího z uplynulých 15. ročníků. Vždyť o pořadí na prvním až třetím místě 
rozhodovaly pouhé tři gamy. Nejšťastnějším z trojice zúčastněných byl hráč Polák, který 
nejdříve pokazil korunovaci celkově třetímu hráči Donátovi, kterého těsně porazil po třech 
hodinách ve třech setech. A potom v přímém zápase o první místo sice prohrál s hráčem 
Jedličkou, ale tak těsně, že mu to při bodové rovnosti stačilo k tomu, aby o jediný gam 
odsunul vítěze utkání na celkové druhé místo. 
 
Nepopulární brambora zbyla na Pavla Kapouna, který sice na čtvrté místo dosáhl poměrně 
snadno, ale jeho ambice před startem ročníku byly určitě větší. První polovinu tabulky doplnil 
Martin Kapoun, když v rozhodujícím zápase porazil hráče Kopečka. Ten si pak spravil chuť 
vítezstvími nad hráčem Mlynářem a Hamerníkem, což mu v konečném pořadí stačilo na šesté 
místo. Na letošní ročník ligy asi nebude v dobrém vzpomínat hráč Šafář, který se ziskem dvou 
bodů obsadil sedmé místo. Svůj stín nepřekročili ani celkově osmý, mimo jiné ředitel soutěže, 
Josef Mlynář a devátý Radek Hamerník, který ani při své třetí účasti v lize nezískal žádný 
bod. V jeho případě je ale znát mírný progres, když proti loňskému zisku osmi gamů v devíti 
zápasech letos získal patnáct gamů v osmi zápasech. Ani to však nestačilo na to, aby se zbavil 
„prestižního“ titulu Kanár roku, kterého získal potřetí v řadě. 
 
Vyhlášení ligy spojené s turnajem čtyřher letos proběhne v sobotu 10. 9. 2016 na tenisových 
kurtech v Areálu Miloně Svojanovského. Všichni jste samozřejmě zváni. A to i na páteční 
brigádu a nedělní úklid. Obě tyto akce jsou nedílnou součástí ukončení venkovní tenisové 
sezóny, i když si to někteří hráči nemyslí. Pokud se nějak razantně nezmění předpověď, mělo 
by nám přát i počasí. Takže na shledanou v pátek v 16:00. 
 
Polák – Donát Vá.  4:6 7:5 6:2  Kapoun Ma. – Kopeček 6:3 6:3 
Jedlička – Kapoun Pa. 6:3 10:8  Kapoun Pa. – Hamerník 6:0 6:1 
Jedlička – Polák  8:6 6:8 7:5  Kopeček – Mlynář  6:3 6:2 
Kopeček – Hamerník  6:1 6:1 
 
 
Výsledná tabulka ligy: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zpracoval: David Polák, 05. 09. 2016 

1. Polák David 8 7 1  108 57  7 
2. Jedlička Ladislav 8 7 1  106 56  7 
3. Donát Václav 8 7 1  103 55  7 
4. Kapoun Pavel 8 5 3  89 62  5 
5. Kapoun Martin 8 4 4  62 75  4 
6. Kopeček Petr 8 3 5  61 73  3 
7. Šafář Jiří 8 2 6  69 89  2 
8. Mlynář Josef 8 1 7  44 94  1 
9. Hamerník Radek 8 0 8  15 96  0 
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