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Úderem půlnoci skončil 16 ročník ligy. Dokončilo ho rekordně málo hráčů. Pouhých sedm. 
Snad i proto nedošlo k přepsání žádného statistického rekordu a byly odehrány pouhé tři 
třísetové zápasy. Jediným hráčem, který si letošní tak trochu „nudný“ ročník bude dobře 
pamatovat, se asi stane Václav Donát, který ukončil šestnáctileté čekání na mistrovský titul. 
Spolu s Pavlem Kapounem také odehrál nejdelší set ročníku - 9:7 a s Davidem Polákem 
nejdelší zápas – 35 gamů. 
 
Zatímco o prvním a druhém místě už bylo rozhodnuto, tak poslední dva zápasy přinesli 
rozuzlení o pořadí na třetím až pátém místě. Nejdříve si v třísetové bitvě poradil Ladislav 
Jedlička s Pavlem Kapounem. Tímto vítězstvím si zajistil bronzovou příčku a prodloužil tak 
úctyhodnou sérii. Jako jediný hráč stál každý rok na bedně. Vzhledem k jeho zdravotnímu 
stavu, ale může být rád, že na nejvyšší stupínek lezl naposledy v roce 2010. V posledním 
zápase ligy porazil Pavel Kapoun Martina Kapouna a tím obhájil loňské čtvrté místo. Stejně 
jako loni nenaplnil svoje očekávání a myšlenky na umístění na stupních vítězů. 
 
Ještě zmíním ředitele soutěže Josefa Mlynáře, který počtvrté získal Kanára roku a v lize 
obsadil krásné leč poslední sedmé místo. Možná je to i taktika jak získat více cen. Když už 
nejsem na bedně, tak alespoň vezmu cenu útěchy. To je, ale čirá spekulace. Pravdu se 
dozvíme až v sobotu. Tím se dostávám k poslednímu bodu zpravodaje. Vyhlášení ligy 
spojené s turnajem čtyřher letos proběhne v sobotu 9. 9. 2017 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. 
 
 
Jedlička – Kapoun Pa. 6:3 1:6 6:3  Kapoun Pa. – Kapoun Ma. 6:1 6:0 
 
 
Výsledná tabulka ligy: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zpracoval: David Polák, 07. 09. 2017 

1. Donát Václav 6 6 0  108 57  6 
2. Polák David 6 5 1  106 56  5 
3. Jedlička Ladislav 6 4 2  103 55  4 
4. Kapoun Pavel 6 3 3  89 62  3 
5. Kapoun Martin 6 2 4  62 75  2 
6. Miler Jiří 6 1 5  61 73  1 
7. Mlynář Josef 6 0 6  69 89  0 
8. Kopeček Petr odstoupil 
9. Adámek Petr odstoupil 
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