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Ú v o d

Ho vidíte, už tu máme druhé číslo, říši ho na konci února, kdy 
ovšem počaBÍ připomíná polovinu dubna. Zima, teplo, deštové pře
háňky, sluníčko, sníh. Oproti loňskému konci února, kdy všude 
ležel sníh a byla zima, znatelný pokrok. Asi by se měla navázat, 
spolupráce s meteorology a podle předpokládané předpovědi na ten 
který rok plánovat začátek sezčny. Už vidím, Jak v květnu cho
dím v zimní bundě a deštníkem a proklínám všechny svaté včetně 
vedoucího počasí.

Co se týká náplně 2. čidla,_víc materiálu jsme už skutečně ne
sehnal, takže je o něco hubenější. Ony zimní měsíce jsou vůbec 
skoupé na výsledky, tabulky či žebříčky. Sice se hraje v halách, 
ale bud bez naší účasti nebo chybí výsledková listina.
Již v tomto čísle Jsem chtěl zahájit novou rubriku Hala, když 

se slibně vyvíjela situace v Blansku, kde se rušila jedna dis
kotéka a přes veškerou snahu a přes tříměsíční Jednání es nedo
spělo k žádnému konci, když pravděpodobně zasáhla vyšší moc a 
hrstku nadšenců o tuto možnost připravila.
Mohu se pochlubit s toutéž zkušeností, kdy se marně Již 6 let 

snažím pronajmout si přiměřenou místnost na přiměřeném místi za 
přiměřených podmínek. Pokud ovšem Bel že jedna jediná z tiohto 
podmínek^ projekt se hroutí a zase někde jinde. Ale doufám že 
se někteří aktivní jednotlivci zasadí o to, abychom si mohli i 
v zimě aspoň j e<fi>u či dvakrát si zahrát v teple turnaj.
Ještě o Jednom si zapláču. Jak dále vyplývá, chybí nám minigolf 

/rozuměj betonový golf 12 m dlouhý/, resp. filogolf. Poplakat si 
můžeme, ale^tím nic nepostavíme, Víme, jaké Jsou pořizovací ceny 
těchto chybějících systémů, ale zase doufám, že se nikdo mase 
chytne za nos i m  prkenic-i a m.investuje i do tohoto málo lu
krativního a těžko návratného projektu.
Ho, a jako v dobrém vtipu o dobré a špatné zprávi, začínám 

s tou špatnou, i když ta taky patří k životu. Tady už Je na mí
stě slza skutečná.
Jen škoda, že žádná moc dobrá zpráva se v tomto čísle nevysky

tuje, ale třeba jsem ji tam nikde nenašel jen Já 4m, ostatní 
jich tam možná najdou několik.

- ir -

Ha začátku prosince 1996 nás zasáhla hodně neuvěřitelná zpráva. 

Havždy nás opustil

L á d i  s i s  v H S I v S A K  

z Blanska
ve věku nedožitých 25 let

Opustil nás tragicky na služební cestě ve Vietnamu 
a byl po převezení pohřben v rodném Blansku.
Byl hráčem MGC Jedovnice a všichni, kdož jste 
ho znali, vzpomínejte na něj vždy v dobrém.
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e v r  o p a
5. mez, halový pohárový turnaj W i e s e l b u r g  /Rak./

18.-19.1.1997
Tradiční lednový halový turnaj pořádal SC Raika Wieselbirg v Ju

bilejní hale. Zúčastnilo se ho 134 hráčů a hráček z 35 klubů z Ra
kouska, Německa a CR.
Nás zastupovali hráči SK Aritma Praha v počtu 3 Valentů. A že si 

nevedli špatně, to dokazují výsledky. Věra třetí, Simona pátá a 
Honza sedmý. Je jen škoda, že se nezúčastňují také domácích turna
jů a jejich oddíl je na rozpadnutí.
Výsledky
Junioři /12 start./
1. Konrád Robert Steyr A
2. Lichtenberger Maccus Sřeyr A
3. H8rl Armin Hammer D
Sefaiorky II /5 start./
1. Breslmayer Rosim Steyr A
Seniorky 1. /12 start./
1. Berger Josefine Hollabr. A
2. Sturm iíartha Liefering A
3. Valentová Věra Aritma CZ
Senioři II /14 start./
1. Wesely Erich UBGCB A
2. Píanzelt Johannes Braunau A
3. Fap Stephan UBGCB A
Senioři I /24 start./
1. Nebel Johann Traboch A
2. Lakos Karl St.PčSlten A
3. Wiesenbauer Gottfried Werf. A
7. Valenta Jan Aritma CZ
Zeny /18 start./
1. Wiesenbauer Claudia Union BSS A
2. Steidl idanuela Union BSG A
3. Auer ilichaela Ybbstal A
5. Badzová Simona Aritma CZ
Muži /49 start./
1 . Lindmayr ilaníred Wien A 121 0 20,16
2. Grundner Kichael Leobersd. A 126
3. Schallner Andreas St.Poltěn A 126
Družstva 4*1 /13 start./
1. MOC St. Pblten A 543 úderů i5 22,63
2. BGC Rot-Gold Wien A 559
3. MGC Herzogenburg A 581

135 úderů 0 22,5 
155 
160

177 0 29,5

143 0 23.33
156
157

150 0 25
154 
160

138 0 23
140
141
146

136 0 22,67
145
145
150
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n o v in k y
Z WMF

Schůze íf°rtíc*ii* SHF ee konala 25. 1 . 1557.
V prvé radě schválila doplnění evropské termínové listiny:

1996 - řiíSZ /EC/ Itálie - Bademo
1999 - HEJ Slovensko - Košice, ME3 Česká rep. - Cheb
2000 - MEJ Portugalsko -? , HES Belgie - ?

Takže na rok 1998 vypadá teimínovka takto:
tlE Portugalsko - Porto /MG+MTG/ 26.-29.8. /HC - 30.-31.5./
HEJ Švýcarsko - Olten /HTG+filc/ 13.-15.8. /NCJ - 30.-31.5./
HES Nizozemsko - Papendal /UTG+láG/ 7.-9.8.
PilEZ /EC/ Itálie - Baderno /MG/ 8.-10.10.
Návrhy sportovní komise WMF
1/ Omezení počtu drah - zamítnuto

Zůstává v platnosti staré pravidlo: 12 drah z normovaných 25 MTG
6 drah volitelných

2/ Časové limity
Návrh na posunutí zahájení hry při příchodu k dráze:
1. hráč 90 s /dosud 60 s/, 2. a 3. hráč 70 s /dosud bO s/

3/ Překážka při běhu míče ve hře
Návrh ee vrací ke starému: rozhpdčí může nařídit nový úder 
/dosud platilo sporné pravidlo o dohrávce v kruhu/

4/ Nesportovní chování
Návrh chce zvětšit škálu trestů při nesportovním chování:
- napomenutí, - 2. napomenutí a 1 tr. úder, - varování a 2 tr. úd.,
- 2. varování a 5_tr. úderů, - diskvalifikace
Je to cesta ke změkčení tvrdosti stávající stupnice trestů. Toto 
se kromě jiných přestupků týká i zdržování a hlasitých pokřiků.

5/ Značky na drahách
Tady se naopak přitvrdilo. Kdo bude přistižen při dělání značek 
na drahách, může být vyloučen z tréninku a z turnaje / dosud jen 
z tréninku/

6/ Úlevy seniorů
Je navrženo v kategcrii seniorů automatické povolení vyjímání míče 
z cílového prostoru pomocným zařízením, ale při _pokládaní na zá
kladní bodje navrženo pokládat pouze rukou* holí Jen na zvláštní 
povolení

7/ Kategorie mládeže
Je navrženo posunutí věkové hranice u mládeže - žáci do 15 let

junioři do 19 let
Všechny tyto návrhy podléhají schválení srpnovým gremiem WMF.
Výhledová témata
a/ PHEZ - časové omezení při MG, popř. snížení počtu kol - při sou

časném nárůstu počtu členských zaní a Jejich mistrů 
b/ Hové systémy - hlavní důraz na dosud nehomologované systémy mi

moevropských zemí, především USA_ 
c/ licencování míčů - přenést tuto kompetenci na národní svazy

- pro WMF bude důležitá spolupráce s poolem vy-_ 
robců, který se tvoří /ved. A. Riising/ a který 
slibuje sponzorování WMP _ , ,

d/ internet - již první vlaštovky se objevily zprávy o děna ve Sved- 
sku, Rakousku, Dánsku a Japonsku 

/Bodle podkladů 0. Daniela zpracoval -ir-/
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Z CSDG

Konference Českého svazu dráhového golfu
se konala v neděli 16.2.1997 v areálu SK Aritma Praha.

Konference se zúčastnilo 29 zástupců klubů z 35 sdruženýph ve.svazu.
Dále zde byla část prezídia a pozvaní hosté.

V úvodu byli přijati noví členové:- ze středních Cech
1 ze středních Cech - CKDG K Stadion Kralupy nad Vltavou
1 ze západních Cech - SKDG Camp Karel Jesenice u Chebu
1 ze severní Moravy - MGC Hotel Václavov Oskava 1
3 z jižní Moravy - KDG Tovačov, GC Hulín a GK Taurus Prostějov 

čímž se uzavřel počet přijatých klubá na 35.
Dále vystoupil stávající prezident P. Prchal:

- nastínil perspektivu státních dotaci, tvořených hlavně podnikem 
Sazku a označil ji výhledově Jako špatnou, fia rok 1997 pro náš 
sport věnuje Sazkp pouze 60% finančních prostředků ve srovnání
s rokem předchozím a dále se bude peněžní kohoutek uzavírat, ně
hot dráhový golf není sportem olympijským a tudíž nezajímavým

- zhodnotil práci funkcionářskou, kde pouze STK pracuje nejlépe, 
ostatní složky funguji jen částečně nebo vůbec

- oznámil odchod 1. Doležela, A. Vítka a J. Valenty ze svjdh postů, 
a příchod U. Lipmanna

- vyzvedl výkony reprezentace na ME v dánském Odense, kde obě druž
stva skončila na 4. místě, muži až po rozsřelu, ale v jednotliv
cích byli 4 muži v první desítce, ale bez médaile

- pochválil pořadatele PídEZ v Bystřici p/H, že odvedli skvělou prá
ci na evropské úrovni, na sportovním poli jame však Evropu zasko
čili a muži Chomutova 2., resp. ženy Bystřice p/H03t. 1., vytvo
řili Jeden z největších úspěchů našeho sportu; stínem byl ekono
mický výsledek akce, když skončil ztrátou

- rozebral jednotlivé úseky: STK dobrá činnost, TISK bez činnosti, 
úsek mládeže dobrý - dokonce pořádání ještě jednoho CTK mimo plá
novaný rámec, hospodář - malý kontakt s prezídiem, propagace a 
sponzoring - činnost nulová '
Pak pohovořil vedoucí úseku STK 0. Daniel:

-seznámil přítomné s průběhem schůze sport, komise WMF
- kritizoval pořadatele turnajů pro někdy příliš drahé ubytování
- pozastavil se nad tecnnickým stavem hřišt, kdy někteří pořadatelé 

nepovoleně upravují dráhy, např. okénky, bude vytvořena komise 
pro hřišti pod vedením 1. Svihela, která bude dbát na sportovní 
stránku těchto úprav i na hratelnost ostatních drah

- probral úsek rozhodčích, kde nový vedoucí M. Ječn^ snad vnese no
vý vítr a ostatní rozhodčí, kterých je neustále málo, budou dbát 
hlavně na sportovní chování a menší hlučnost, i na stále diskuto
vaný problém alkoholu v-ftžzů

- zhodnotil CTJ, kde průměry‘'Jsunotlivých kategorií /muži 21,25;. 
ženy 23,4 a junioři 22,4/ ukazují na vysokou kvalitu naší špičky

- postěžoval si na nedostatek termínů, navrhl snížit počet CTJ na 4, 
aby nebyly problémy s kvalifikací o I. ligu

- informoval o práci na novém vydání pravidel a o vydání příručky 
pro zaklál ání návých oddíli

- zmínil se také o absenci minigolfu pro potřeby reprezentace i pro 
zpestření o nový systém
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Foté_si vzal slevo vedoucí úseku mládeže J. Vysloužil:
- pochválil své spolupracovníky a dobrou práci s mládeži v oddílech- zhodnotil výBledky M£, naši stagnaci pro kombinované systémyi 

iíTG naši junioři umí, MG ne, protože u nás prakticky není
- nesouhlasil s návrhem na 4 CTJ z hleáiáka vyhranosti juniorů
- kriticky zhodnotil chování naší mládeže na mezinárodní úrovni

Po dalších, méně zajímavých příspěvťích následoval oběd.
Po obědě proběhla diskuse, která se hlavně týkala Chodu sekreta

riátu. Byl nakonec schválen plat pro sekretáře 12.000,- Kč brutto. 
Dalším tématem v diskusi byla otárka seniorů. Vedoucím sekce senio
rů byl určen J. Karásek, a to v rámci STX.

Hlavní náplní této konference byla ovšem volba nového prezídia 
na další dva roky. Staré prezídium se rozloučilo a proběhlo sčítání 
hlasů. Výsledky byly docela překvapivé, a nové prezídium se sešlo 
k rozdělení funkcí. Nakonec vše dopadlo takto:

VYSLOUŽIL Josef /prezident/
PRCHAL Petr /viceprezidenty VANČURA Libor /hospodář/

sekretář/ DANÍEL Otakar /STK/
'5VIHEL Ladislav /IKK/

GBfiZA Vít /mládež/
ilPMANN Milan /reprezentace/ 

TOMÁNEK Martin /propagace, aponzo-
DOLEZEL Pavel /člen/ ring/

Ze sekretariátu CSDG

Schválené přestupy
KBubský P. 
Koubská A. 
Bartl B. 
Seliga Z. 
Wágner Z. 
Tolarovič J 
Mrázek P. 
Mužík P. 
Duchek R.

Uničov - Oskava 
Uničov - Oskava ' 
Uničov - Oskava 
Uničov - Oskava 
Uničov v Oskava 

. WAT Wien - Bystřice 
Clas.Košice - Chomutov 

Aritma - Oáza Pha 
Tanvald - Kralupy

Bureš Z. Opava - Šumperk
Macek V. Bystřice - Hulín 
Macková n. Bystřice - Hulín 
Vysloužil P. Bystřice - Hulín 
Dvomík M. Bystřice - Hulín 
Doležel R. Bystřice - BGC Wien 
Griinvald J. Aritma - Tanvald 
Svítivý E. Aritma - Oáza Pha

Nové tváře
Od začátku roku 1997 byli zaregistrováni tito noví hráči:
2® 87 Vlach J«n '87/ Jesenice 2099

tí8 Vlachová Jitka /67/ J esenice 2100
89 Šašek Pavel /78/ Oskava 01
90 Nečas Jiří /76/ Jedovnice 02
91 Kyzlink Petr /64/ Jedovnice 03
92 Nepraš Jiří st./53/ Pelhřimov 04
93 Sací František /81/ Kralupy 05
94 Koukal Vlastimil /6l/ Cheb 06
95 Koukalová Lenka /6b/ Cheb 07
9b Xmausam Jiří /73/ Cheb 08
97 Babouček Jiří /79/ Cheb 09
98 Spinetti Dušan /46/ Cheb 10

Nové oddíly

Štolba Karel /79/ Cheb 
Zapletal Jan /86/ Cheb 
Zapletalová Věra/51/ Cheb 
Zikovský Josef/81/ Cheb 
Arabaszová Lenka/73/ Opava 
Arabastová Mart./71/ Opava 
Klinger Vítězslav/67/Tanvald 
Rendl Aleš /77/ Fr.Lázně 
Selixová lvana/78/Hr.Králové 
Molnár Karel ml./87/ Chom. 
Černý Karel /79/ Chomutov 
Sušienka Jiří /78/ Chomutov

Na startovní čáře nového roku přicházejí nové oddíly s těmito počty:
SKDG Camp Karel J esenice 15 hráčů 
MGC Kotel Václavov Oskava 8 
GK Taurus Prostějov 11

GC Hulín 6 !hráčú
CKDG K Stád. Kralupy 2 
KDG Tovačov 1
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v roce:

h ř iš t ě
Nová hřiště, postavená Florou Olomouc 

1 9 8 S

1. Havlíčkův Brod
2. Stúrovo
3. Holčíkovce
4. Kamenný Újezd
5. Dolní Bušinov
6. Tábor
7. Bečice
8. Třešl
9. Město Abrechtice
10. Strunkovice n/Blan
11. Lučenec
12. Mirošov
13. Sáhy
14. Blatnica
15. Brno - Kr.Pole
16. Kladno
17. Humenné

sportovní hala 
kupalisko 
HO Domaša 
RS Stilec, okr.CB 
RS, okr.SU
velitelství ZVO 
HS okr. TA
SOU okr. JI
RS,9 drah okr.BR 

koup. Zíchovec okr. 
Lučenecké kúpele 
PT Holubí kout 
areál zdravia 
AC
ÚSP Kociánha 
Kladno 2, sauna 
RQ Laborec

TJ Jiskra H3 
OSCR Kove Zámky 
OSCR Vranov n/Top.
MNV
D? Í4HV Zábřeh n/Mor.
ZVO
PS Teplice 
SOU
JZD Družba Kobylí n/Mor. 
PT MNV
Reštaurácie Lučenec 
ZV ROH Škod? Plzeň 
MNV
OSCR Martin 
ÚSP Kociánka 
MNV
OSCR Humenné

SK
SK

S£
SK
SK

SK

1 9  9 0
1. Luhačovice
2. Koloděje n/Lužn.
3. Kováčové
4. Železná Ruda
5. Bystrá
6. Brno - Líšeň
7. Zihle
8. Brno - Kr. Pole
9. Lipno n/Vlt. 
lú.Lipt. Mikuláš
11. Lučany n/ Nisou
12. Milovy
13. Pezinok
14. £ystřany
15. Krompachy
16. Zilina

centr.sport. okr.ZL PS Uher. Hradiště
RS Kovy dvůr okr.C3 SOU biž. Jablonec n/N.
RLÚ RLO SK
zot.ROH Horizont okr.KT SZ ROH Mar.Lázně 
PT Cheminvest Humenné SK
areál MVZP _____ _MVZ?____
RS Poustky .okr.PS ZZK Louny
ubytovna KSB K3B
RZ u Pláže OPS Český Krumlov
nám. Ííieru 4 KS SK
RS okr.JH Drutěva LDI Praha
RS Prúm. st. Brno
PT Kušišdorf. dolina Tesla Bratislava SK
areál zdraví okr.TP MNV
SS Kromp.-Plejsy SEZ Krempachy SK

Chemicelulóza Zilina SK
Podle všech záznamů postavila Flora Olomouc do konce roku 1990 
na území bývalého Československa celkem 308 hřišt miniatur-golfu.

pidi-golf 2/97 •  szr. 7



Okres P ř e r o v

majitel: TJ Slovan Teplice n/3. provozovatel: TJ Slovan Tep.n/B. 
klub:

návštěvnost: 8tav hřiště: špatný
místo: lázně Teplice n/3., u nádraží
Hřiště je umístěno kousek od hlavního areálu lázní, na pravém 

břehu Bečvy, u tenisových kurtů, kousek od vlakového nádraží.
Hřiště je v celkově zanedbaném stavu, asi 6 drah je nehratel- 

ných. O pronájem se hlásí hráč R. Doležel, který chce oživit zdej
ší stav, popř. založit nový oddíl.
Jinak je hřiště situováno do krásného prostředí, i když trošku 

hlučného - hlavní silnice na Valašské Meziříčí.
Raritou tohoto ídTG jsou důlky /jamky/, vyrobené ze gpodních dílů 

šuíánkú /naběraček/, samozřejmě z toho půlkulatého^dílua přišrou
bovaného do 12mm eternitu uvnitř, šrouby samozřejmě trčí nebo již 
ten zoufale malý kousek eternitu uštíply.

4 / T o v a č o v  MTG Flora - 1972
majitel: TJ Sokol Tovačov provozovatel: Ivan Roemer

klub: KDG Tovačov
návštěvnost: 1.000 /1996/ Btav hřiště: dobrý
místo: Nádražní ul., u sauny
Hřiště je celkem vhodně umístěno do areálu TJ Sokol, poblíž je 

sauna, tenisový kurt, sportovní hala.
Bylo ovšem necitlivě zasazeno mezi paneláky sídliště Zvolenov, 

na druhou stranu divácká kulisa tu bývá hodně početná.
Hřiště jsem si pronajal po 14-ti leté pauze. Navzdory četné vyS 

užívanosti MTG jako dětského hřiště jsem ho převzal v dost slušném 
stavu. Zub času se ovšem poznamenal nejen na draháhh, ale i na o- 
kolí. Tam ale pozitivně, protože dnes se hřiště nachází v docela 
slušně vzrostlém lese.

Dokonce se objevili i zájemci o závodní hraní, což je na město 
s 2.600 obyvateli očekávané. Z bývalýnh hráčů se neukázal nikdo. 
Doufejme, že se k prvnímu vlaštovkovi přidají i další.

1-2/ Hranice - Teplice n/Beč. MTG /2dráhy/ Flora - 1985
Pod zkratkou 1-2 se skrývá 1. dvoudrahové hřiště, umístěné v JUD 

Radost v lázních Teplice n/B., dětská léčebna. Podle seznamů by 
mělo být kompletní, ale při vší snaze jsem víc než 2 dráhy neobje
vil. Další komentář je zbytečný.
1-5/ Hranice MTG /5 drah/ Flora - 1987

Další zkratkovité hřiště v areálu Nemocnice e poliklinikou v 
Hranicích na Moravě.

-/ Přerov - TJ Spartak Přerov /1975/
Hřiště bylo zrušeno.

-/ Přerov - koupaliště Předmostí /1979/
Hřiště bylo zrušeno.

-/ Přerov - zákl. škola, Optická ul. /12 drah/
Hřiště bylo zrušeno.

-/ Přerov - plavecký bazén i 1554/
Hřiště bylo zrušeno - viz Hulín.

3/ H r a n i c e  - Teplice n/Beč. MTG Flora - 1S81



Okrea B r n o město

majitel: TJ Lodní sporty Brno provozovatel: MGC 90 Brno
klub: HGC 90 Brno

návštěvnost: 4.700 /1996/ stav hřiště: velmi dobrý
místo: Brněnská přehrada, u hotelu flakovec
řo znovunaleženil a znaruvzkříšenív tohoto hřiště A. áarákem 

v roce 1990 se tentýž rok začalo hřiště i provozovat.
řo m a m á m  hledání se tady v roce 1991 usadil i klub dráhové

ho golfu UGC 90 Brno, dříve TJ řKO Hiviéra Braoí ještě dříve 
TJ Spoj Brno.
Klub, i když v malém počtu, se vrhl na hřiště a postupem času 

až do dneška se z této malé hrůzy podařilo udělat docela slušný 
sportovní Stánek, což bylo oceněno i spolupořádáním Mistrovství 
Cil v roce 1994, pořádáním 1 CTJ v roce 1995* kvalifikací o I.li
ga 1994 a Mistrovstvím Moravy a Slezska v roce 1997.

Zlomovým rokem byl rok 1993, Kdy do téměř zanikajícího klubu 
přišli 3 noví zájemci, další rok 1994 2 další, kteří dodnes tvo
ří páteř druholigového týmu. Jména Pavel Janík, Ivo Knoflíček, 
Michael Urbánek, Pavel Pohanka, Martin Žaloudek Jsou dnes dosta
tečně známá, což také vedlo k dvojnásobnému vítězství ve II.lize.

Po vystrnadění A. Baráka si v roce 1995 klub pronajal i hřiště, 
a to je také příčinou skvělých výsledků jednotlivců, družstva i 
přílivu nových zájemců.

6/ B r n o , Kounicova MTG Flora - 1992
majitel: TJ Sokol Brno I provozovatel:
. ' , 'klub: -
návštěvnost: stav hřiště: příšerný
místo: Kounicova ul., u Stadionu
Hřiště je situováno do středu města v areálu bývalé TJ Zbrojov

ky, dnes TJ Sokol Brno I /po restituci/. Vedle je hala Stadion, 
restaurace Stadion a bývalé letní kino.

Pěšky 5 minut od centra se nachází jedno z nej navštěvovanějších 
hřišť na jižní Moravě. Skoda jen, že TJ Sokol Brno I pokazil, co 
se dalo, na hřišti se téměř nedá hrát a provozovatel tvrdí, že je 
to opravené.
7/ B r n o - Lesná MTG Flora - 1986

majitel: TJ Start B m o  provozovatel: Petr Sojka
klub: TJ Start B m o

návštěvnost: stav hřiště: výborný
místo: Loosova ul., areál TJ Start B m o
Jedno z nejhezčích hřišť je umístěno v areálu TJ Start, kde 

jsou dále tenisové kurty, hala na tenis, fotbalové hřiště, kurty 
na voldbal a sportovní hala.

Hřiště je skvěle udržováno dnes už malým počtem nadšenců, od 
začétku výstavby se pracovalo náročně a tento trend se udržel do- 
dnes.

I přes menší či větší neshody s nájemcem se zde uskutečnilo 
2 z Mistrovství CR a další významné podniky.

Přes poměrně vysokou návštěvnost je zde goměmě malá základna,
která v budoucnu oddílu způsobí nemalé potíže.________

5/ 3 r n o - Bystrc MTG Flora - 1972
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majitel: SOU pož.ochrany provozovatel: SOU FO
klub:

návštěvnost: není pro veřejnost stav hřiště: uspokojivý
místo: Trnkova ul., areál SOU požární ochrany
Protože Je toto hřiště pro veřejnost nepřístupné, Je docela 

zbytečné se o něm rozvádět.
Hřiště Je docela slušně udržované. Kontakty o záiodní hraní 

vedení SOU odmítá.

9/ B r n o - Kr. Pole MTG Flora - 1989
majitel: Ustav těl. post. provozovatel: OIP

klub: -
návštěvnost: není pro veřejnost stav hřiště: špatný 
místo: Kociánka, areál Ústavu tělesně postižených
Toto hřiště Je také uzavřeno pro veřejnost, o Jeho stav se pra

málo dbá.
Kontakty zde byly, měl se pořádat i tuxnaj. Všs naráží na ne

ochotě personálu, který tvrdí, že tělesně postižení Jsou zvláštní 
kategorií lidstaa, a jejich začlenění mezi zdravé Je obtížné.

Baritou tohoto hřiště je jeho postavení na jakéei nožky, za
puštěné do asfaltu, v létě to musí být kouzelně.

10/ B r n o  - Bystrc MTG ASOP - 1993
majitel: ing. M. Poláček provozovatel: ing. M. Poláček

klub: -
návštěvnost: stav hřiště: dobrý
místo: Brněnská přehrada, u přístavu
Jedno z nejmladších hřišť je umístěno do lesa.u přístaviště 

Brněnské přehrady. Jeho rozloha nepřesahhje 550 » •
Dobré kontakty s majitelem umožňují každoroční údržbu aspoň 

před sez'onou. Díky tomu je hřiště v dost slušném stavu.
Vysoká návštěvnost by umožnila i získání adeptů o závodní 

hraní, ale nezájem ze strany majitele i prtavost hřiště toto za
tím znemožňují.

2-5/ Brno - Hády MTG /5 drah/ ASOP - 199A
Zatím poslední objevené brněnské hřiště je pouze částečné a Je 

situováno poblíž radiového vysílače Hády u hotelu Eudar.

-/ Brno-Pisárky - Riviéra /1970/
Hřišti bylo zrušeno.

-/ Bmo-Pisárky - Favorit /1972/
Hřiště bylo zrušeno.

-/ Brno-Zábrdovice - koupaliště /1975/
Hřiště bylo zrušeno - viz Jedovnice.

-/ Brno-Královo Pole - hotel KSB /1990/
Hřiště dosud nebylo postaveno.

8/ B r n o - Líšeň MTG Flora - 1990
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Okres B r n o  - venkov

majitel: Obecní úřad provozovatel: Jan Suchánek
klub: -

návštěvnost: 1.000 /19S6/ atav hřiště: příšerný
mÍ3to: krytý bazén
Hřiště je umístěno v krásném prostředí vedle krytého'bazénu 

v Blučině nedaleko Zidlochovic.
Součástí areálu je i venkovní bazén, takže využití areálu je 

celoroční. Také Jsou zde tenisové kurty.
Hřiště je zanedbané, velmi málo drah Je hratelných. Dráhy leží 

v blízkosti velké lodě, kde je restaurace.
I přes poměrně slušnou návštěvnost zde prakticky nebyly žádné 

kontakty ohledně závodního hraní. Doufejme, že se provozovatel 
nechá přemluvit na opravu, což povede ke zlepšení kvality a možná 
se ozvou i noví zájemci o dráhový golf.

12/ V o j  k o v i c e  n/Svratkou MTG ASOř - 1995
majitel: Agro Vojkovice provozovatel: Agro Vojkovice

klub:
návštěvnost: stav hřiště: uspokojivý
místo: koupaliště
Hřiště opět leží v pěkném areálu místního koupaliště poblíž 

Zidlochovic. Tato dvě hřiště Jsou oji sebe vzdálena pouhé 3 kilo
metry.

Hřiště je úplně nové, tak na něm nebylo zatím co pokazit.
Byl by to docela dobrý námět na přemýšlení - využít tato dvě 

velmi blízká hřiště k pořádání Mistrovství CR. Tady ovšem nastává 
kámen úrazu - nejsou lidi. Froto by možná nebylo na škodu Bnažit 
ae založit tady 1 či 2 kluby závodního golfu, zvlášl když na do
hled jsou Zidlochovice, které mají přes 3.000 obyvatel.
13/ R o z d r o j o v i c e  MTG Flora - 1986

majitel: Bridge a. s. provozovatel: Hotel Atlantis
klub: -

návštěvnost: stav hřiště: dobrý
místo: Brněnská přehrada, hotel Atlantis
Hřiště je postaveno v nádherném prostředí hotelu Atlantis.

Je to prakticky třetí MTG na Brněnské přehradě, ale leží už v ka
tastru obce Rozdrojovice, kteří j e v  okrese Brno-venkov.

Toto hřiště je některým golfistúm z jižní Moravy známé, proto
že se tu v roce 1990 konal oblastní turnaj namísto neopravitelné 
Riviéry.

Hřiště se v roce '90 upravil* do celkem přijatelně hratelné 
podoby, pak chátrala, až se v roce 1995 vedení hotelu rozhodlo 
MTG opravit. Opravoval jsem je sám s několika pomocníky a dali 
jsme mu téměř závodní formu. Ovšem i přes slabší návštěvnost se 
hřiště dále neudržovalo * a znovu chátrá.

Menší nevýhodou tohoto hřiště je jeho malá dostupnost. Leží 
hned u silnice, takže pro řidiče to není problém, pro ostatní je 
to horší.

11/ 3 1 u 2 i n a . MTG Flora - 1982
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majitel: Techn. služby Vyškov provozovatel: p. Alan 
klub: KMG Vyškov

návštěvnost: stav hřiště: uspokojivý
místo: koupaliště
hřiště Je rozloženo do tvaru L na městském koupališti vedle 

krytého bazénu.
Poblíž je také fotbalový stadión, zimní stadión, které přetí

ná od areálu koupaliště železnice Brno - Přerov.
Hřiště bylo svépomocí postaveno p. Musilem, který se sice sna

žil, ale dílo se mu moc nepodařilo. Dráhy Jsou převezeny zezrušené- 
ho hřiště v Kroměříži a po velmi slabých opravách instalovány. 
Hřiště by si žádalo celkovou rekonstrukci, aby se na něm dalo do
cela obstojně hrát.

Přístup majitele je ovšem lamí, vedoucí v TS Vyškov se zcela 
pravidelně střídají, hřiště bylo ji původně pronajato p. Srncovi, 
který ho ale zcela bezostyšně pronajímá, kanu uzná za vhodné.

Začátky klubu KMG Vyškov se tradují rokem 1993, kdy měli MTG 
pronajat 2 mladí mužové, kteří měli snahu opravit hřiště, založit 
klub i závodně hrát. Ale na zásah p. Srnce se tyto snahy minuly 
účinkem. Ale přesto stačili založit klub a naplánovat turnaj na 
další rok. Turnaj se uskutečnil už bez nich, tedy bez domácích po
řadatelů, a na tomto turnaji se shodou okolností objevil bývalý 
hráč Chebu Pavel Horák, který se od této doby snaží, aby klub pra
videlně hrál. He vždy se mu to však daří.

nesmím zapomenout i na postavu A. Raka, který zde sloužil na 
vojně a v roce '93 zde učii první zájemce hrát golf.

Okres V y š k o v
14/ V y š k o v  MTG Musil - 1993

Okres B l a n s k o

15/ B l a n s k o  MTG
majitel: MC Blansko

klub: -

Flora - 1975
provozovatel: 5R0 Palava

návštěvnost: stav hřiště: uspokojivý
místo: rekreační oblast Palava, u přehrady
Hřiště je situováno opět do krásného prostředí v rekreační o- 

blasti Palava v Blansku. Areál je umístěn okolo malé přehrady a 
kromě výtečné restaurace Myslivna a koupání zde není moc dalších 
radovánek.

Ale okolmní lesy i samotné hřiště v lese zaujme i ty nejzary
tější škarohlídy.

Zdejší klub MGC Blansko fungoval od roku 1989 do 1995, kdy se 
přestěhoval do Jedovaic. Každoročně se zde zahajovala sezóna i_Je 
Jen škoda neshod s bývalým provozovatelem p. Kočkou, že se v této 
tradici nepokračuje dodnes.

Hřiště bylo dost dobře udržované, ale 2 roky zanedbání na něm . 
zanechalo nááledky. Doufejme, že se zde znovu obnoví činnost klu
bu, všichni jedovničti hráči jsou z Blanska a že se tady zase ně
kdy bude hrát závodně.
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16/ J e d o v n i c e  
majitel: CKD Blansko

klub: MGC Jedovnice

MTG Hoemer - 1993 
provozovatel: UGC Jedovnice

návštěvnost stav hřiště: dobrý
místo: rekreační středisko CKD Blansko, rybník Olšovec
Mé první postavené hřiště se nachází v malebném prostředí 

u rybníka Olšovce. V nádherném areálu se též nachází rekreační 
chatky i chaty, autokampink, tábořiště a zděný hlavní,štáb rodi
ny Rlmpl arových.

Bá Hřiště sem bylo přivezeno ze zrušeného MTG v Srně-£ábrdo~ 
vlcích. Původně bylo určeno pro J. Mofovského z Prahy, zástupce 
fy Ostende, který tento areál měl pronajatý.

Hřiště bylo celé zrekonstruováno, postaveno a slouží dodnes.
Pa Ostende odsud odešla a MTG byl odevzdán do rukou CKD Blansko, 
pak do správp rekreačního střediska, a posléze dráhovým golfistům 
UGC Jedovnice.

Hřiště ale asi nebylo dost dobře opraveno, nebof se na něm už 
projevují stopy času. Ale nadšení závodních hráčů a především 
J. Hlmplera nad časem 2atím vítězí.

V letní eezůně je MTG od rána do večera plný rekreantů, i když 
se potýkají s nástrahami netradičních drah. Je zde levý úhel, 
plošina, okénko na klínu a opačné pyramidy.

Doufejme jen , že se zde golf v závodní podobě udrží, nebot 
každoroční návštěva království Josefa a Hany fiimpleroyých je 
skutečným balzámem na duši a někteří hráči zde tráví i týden.

Zde je místo pro první halový MTG, ale jak píšu na jiném 
místě, záměr se neuskutečnil a tak i já z piety zde vynechávám

m í s t o .
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t t t a jm e
P r i m á t o r s k ý  pohár B r n o  /Start/

25.-26.9.1996
Abych učinil zpravodajským povinnostem zadost, musím doplnit také 

podzimní výsledky Primátora. Hrálo Be v sobotu jako samostatný tur
naj a v neděli v rámci OTJ.

účast byla dost žalostná. Celkem 19 hráčů ve 3 kategoriích mělo 
zájem hrát o tuto poctu. Y této malé konkurenci nebyl pro L. Svihe- 
la získat hlavní trofej, a to už potřetí.

muži /li lič./
l.Svihel Ladisl. StaBr 178Ú.022.3
2. Svoboda Martin StaBr 188
3. fiimpler Jiří Jedov 193

junioři /7 úč./
1. 5enkyřík Vít StaBr 179tf.022.38 
ženy /I ůč./
1. Standova lion. StaBr 269 033,63

S t a t i s t i k a

členskýda zemí WMF podle počtu hráčů a klubů /stav k 31.7 .1996/
Jednotlivci Kluby
1. Německo 13.302 hráčů 1. Německo 337 klubů
2. Švédsko 8.389 2. Švédsko 156
3/ Rakousko 5.041 3. Rakousko 87
4. Dánsko 1.844 4. Švýcarsko 76
5. Švýcarsko 1.549 5. Nizozemsko 48
6. Česká republika 1.356 6. Itálie 45
7. Nizozemsko 903 7. Česká republika 30
6. Itálie 853 8. Finsko 26
9. Portugalsko 515 9. USA 16
10.Finsko 462 10.Dánsko 13
1 1 .Belgie 310 1 1 .Belgie 12
12.USA 301 12.Francie 11
a další, v roce 1996 měla WMF celkem 23 členských zemí.

Celkem: 36.373 hráčů 891 klubů

- Čína 961 10

a také 2 pozorovatelské země, kromě Cíny je to Nový Zéland, který 
však nevydal oficiální počty.

Dále WMF sdružuje dalších 5 pozorovatelů: Indie, Litva, Huško,
Španělsko, Jižní Korea

A nakonec se hlásí 7 zájmových zemí: Austrálie, Brazílie, Polsko,
Bulharsko, Spojené arab. emiráty, JAH 
a Izrael
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co se hraje
B ř e z e n 1997

Česká republika
ne 30 Velikonoční turnaj MTG
ne 30 Velikonoční turnaj RTG

Běmecko
pá-ne
14-16

7. 1MT
9. DUsselturoier KTG

pá-ne
28-30

3. Internatinaler 
Ostertumier MTG

pá-ne
28-30

Sacheenwald -
Pokalturnier MTG

so-ne
29-30

15* Int. Oster- 
Marathon-Tumier MG

ao-ne
29-30

15. Int. Krvlgerl 
GP-Turnier MG

so-ne
29-30

32. Internát.Ost.t. 
12. E.Strauss Ged.t. MTG

so-ne
29-30

20. lntem. MU
Turnier Mettmann MTG

Rakousko
po 31 ErHffnungstumier MG

Švýcarsko
ne 16 Golf-cup MTG
ne 23 Tornero d'Apertura MTG
po 31 20. Bodensee cup MG
po 31 Ostertumier MTG

CKDG KStad. Kralupy n/Vltavou 
TJ Unex Uničov

1. CMC DUsseldorí 

1. KCH Homburg 

Vfl lohbriigge 

B. Homburg 

BGC Landshut 

feinh.

1ÍGC Uettmarm 

Kufstein

MGC Dino 93 Vilímergen 
CGP Losone 
KC Roman sborn 
JiGC City West 3 e m
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p í d i  g o l f

časopis pro hráče a příznivce dráhového golfu v CR 
únor 1997

Adreea: Ivan Roemer, Olomoucká 850, 752 01 Kojetín 
tel. 0641/96 46 90

Uzávěrka 23.2.1997

2/97
Vyšlo 28. 2. 1997 

Cena 10,- Kč


