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To Je otézka, kterou si klade nově vzniklá redakční rada.^ 
Ea konci minulého roku Jsme usoudili, že infonnovonost v kruzích 
dráhového golfu klesá, Dopisovotelaké činnost, až na některé vj— 
Jímky, Je mizivá a vůbec, že by to ohtSlo novj% eveží vítr do pla
chet. Slovo dalo slovo a bylo rozhodnuto, Dráhový’ golf si bude 
vydávat vlastní "Zpravodcj". U Jeho zrodu Jsou Pavelek, Prchal, 
Krůdl, Pojék a Drexlerová. Složeni redakční rady není nenSnná, 
Spoléháme na zlepženou práci dopisovatelů. Navázáním kontaktů 
a dopisovateli /rviy by bylo velkém úspSchea prvního roku. Jek 
dlouho nám vystačí dech na pravidelní vydáváni záleží na aktivní 
spolupráci golfová veřejnosti. Třeba už jenom tím, že se zúčast
níte naěich anket a statistlckj'ch průzkxEiů, Nikoho nelze nutit. 
VynasnaZime se, aby časopis budil dojem určité vážnosti s serióz
nosti. Na druhé stranč by nebylo dobře, aby nahrazoval zprávy STK 
a suSe konstatoval číselné údaje. NSkteré článlíy s úvahy, by míly 
rozvířit klidná hladiny a rozpoutat polemiky v zájmu věcí. Ta na- 
Se v5c je dráhový golf a vSe co se kolem něho děje. Upozorňovat 
na nedostatky p^ň pořádáni turnajů, kritizovat nevSínavošt, chvá
lit dobré nápady a dobrou práci v oddíle. líádi bychom slyScli 
názory na časopis po druhém vydání. Co vynechat, jakcu rubriku 
doplnit, kterou rozšířit apod. časopis bude vydáván v počtu 250 - 
300 kusů. rřitom by část nákladu mohla sloužit propagačním vičelCss. 
Mém na mysli organizace, které zakoupily pozemek a hřiátě, ale 
o závodní čljinosti zatím nevědí nebo nejeví zájara. Seznán těchto 
měst otiskneme no pokračování.

Dráhový golf v Českoslovenslcu vstupuje do devátého roku 
své existence. Bylo tedy už na čase, aby se alespoň po stránce 
zpravodajské osamostatnil a postavil se na vlastní nchy. Jestli 
se na nich udrží a naučí se žit pravidelně, je otázka příštích mS- 
eiců. Držme nu palce, pomáhejme mu a bučme schovívavi k Jeho za
čátkům, Je n á s  a jaký si ho uděláme takový b-ude.

Věřím , že 8 netrpělivosti budete očekávat přiStí číslo. 
Pídc vtrhnete na hřiStě svého oddílu a z plných plic zvoláte:

" Už vyseli"

-vel-
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Mistrovství Evropy I>?TO v Dánsku

Je 16« srpna 1979 nSco kolem půlnoci a nádraží Praha- 
Střed žije čilým ruchem* Jsou prázdniny a lidé se atéhují 
z místa na místo* I v noci je teplo. Vzduch mé něco málo pod 
20*̂ 0. VSude po zemi jsou kufry, batohy, tomy, tašky, kytary 
a mezi nimi lidé. Ti mladší, a těch je tu ts3 většina, sedl 
prostě na svých zavazadlech hrají na kytary a je jim hej. .Kikdo 
by neřekl, 2e malá skupinka pěti mladíků jede z píAomných nej
déle. Stojí, trochu nervózně přešlapují u třetí koleje a vyhlí
žejí opožděný mezinárodní rychlík. Jejich zavazadla jsou alce 
objemná, ale né větší než u ostatních. U každého z nich je 
však cosi, co je od ostatních cestujících výrazně odlišuje. 
Golfová hůl. Je to výprava Ssl. dráhových golfistů, kterou vede 
ing. Karol Seman, místopředseda Komise DG. Těchto pět nej- 
lepSích 3i vybojovalo, v domácí ostré konkurenci, účast na 
Mistrovství Dvropy ITG v Dénslnr* Složeni výpravy; Jí, Arbelt,
A. Vítek, I, Pavelek, Ing, 0. Daniel, I. PaloviC.

Cesta k cíli vedla přes Berlín, Roztok, Gedger, Kodaň 
a konečně do Kyborgu. Cesta trvala 22 hodin. Ubytování v mini- 
hotelu u železnice nebylo nejideélnější. První hřiště bylo 
vzdálené 13 kra a druhé 4C kra. Ostatní výpravy bydlely v hotelu 
takřka u hřiště nebo dojížděly vlastními vozy. Pořadatel sice 
zajistil autobus, ale my jsme denně procestovali mezi oběma 
hřišti přes ICO km.

Trénink na líD má totiž určitá odlišnosti od běžného 
turnaje. Jednotlivá země jsou rozděleny do čtyř skupin. Každá 
sirupina má podle kllře přesně vymezerxý čas /2 hodiny/ k tré
ninku na jednom hřišti. Denně tedy pouze 4 hodiny tréninku. 
-Vzhlelerc k nejpočetnějSí skupině, ve které bylo i Československo, 
to není mnoho. Zažité návyky přípravy ne turnaj přestaly fun
govat a ve výpravě zavládlo určité napětí. Atmosféra turnaje 
ja veliké. Dvě stovky účastníků, vlajlíy, nápisy, zvučná jména sp 
sportovců,© kterých jsme dříve j<n četli. Nyní jsou zde 
a Čechoslováci s niná. zkusí, poprvé na I£2, změřit své sllya



Nervozita z nedoatatloa tréntnifu, únava z věčnéao přejíždSní 
mezi obSma hriSti a ponalá oliltmatizace to vSe aeúžlo na 
výpravě několik prvních dní. loatupně docházelo k uklidnění 
a zaěala se dařit i hře a vracela se zpět ztracené jistota.

Až neuvěřiteljně rychle se přiblížilo slavnostní za
hájení v předvežer turnaje. Průvod všech účastníků v Sele 
s dívčí k-ipelou prošel nšstem, aby obyvatelé shledali, že 
zítra vše vypukne.

Začátek turnaje byl však tak obyčejný a všední jako 
na každén jiném turnaji. Jen výsledky dávaly občas tušit, že 
tady nyní bojují ti nejlepSÍ z 2vropy.

Po prvním dnu se naši hráči ur.ístili velmi dobře. 
Bojovali na tiřištl v Kappendrupu v kategorií muži, která čítala 
63 osob. Z toho 21. Vítek e 25* Daniel. Yšiclmi přátelé 
chodili a uznale pokyvovali hlavou, Se tak pěloná dvě místa 
od Čechoslováků nečekali. Obdiv těšil, ale zítřek ještě pro
věří na druhém hřišti, kdo se jak co naučil. A ukázalo se, 
že hřiště v Kybor^u a výsledky značně zar.iicr.alo. Komu se daři
lo první den, nemohl prorazit smůlu den druhý a r.EOFak.

Tak se štolo, že do finále 20 nejlepSích se nedostal 
eni jeden z našich representantů.

Další boje probíhaly bez nás. Smutné, ale oorávněné, 
liusírae se ještě učit a zdokonalovat. Zkušeností není nikdy 
dost. V Soutěži družstev se rozpoutalo opravdové drama mezi 
Švédy a hráči z Zásluhou "kaučů", kteří na :.il mohou deri-
govat svůj tým, zvítězilo velmi těsně družstvo Žvédska.
Kistrem Evropy na rok 1979 v kate.jorii muži se stal rovněž 
Švéd Koniiie Lundsren se stsrtovnln číslem 34, haši se uníeti 
li; 31. Vítek, 35. Arbeit, 37. Pavelek, 45, Palovič, 49.Daniel.

Tak skončil nejzajírsavčjsi reprezentační zájezd za 
devět let existence Dl v Československu, ICroaě zkušeností jsme 
domů rJ.e nepřivezli.

Každý začátek je těžký. 79 v 133 byl právě ten začá
tek, který musel být překonán. To bezesporu potvrdí reprezen
tační týmy ČSSS v příštích letech.

- 5 -
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TiJ Sterr.terfe

V této rubrice bychom chtěli v každém čísle zhodnotit 
prácí jednchc oddílu.

Proč jsme si j^o první vybrali TJ Šternberk? Je to 
proto, ie právě tento oddíl si žeslouží byt vyzdvižen a pochvá
len.

Město Šternberk zakoupilo v roce 197-r hřiStě a později 
vznikl i oddíl dráhového golfu. Ze krátkou dobu se jeho družstvo 
probcjováh do I. ligy a získalo ne vážnosti svými dobrými výkony.. 
Počítalo se s ním vždy do té lepSí poloviny. Cddíl dokázal vycho
vat takové hráče jako je třeba Homan Krč, který se dobře umísío- 
val v celostátních soutěžích jednotlivců. Tradiční je i dobré 
zéklpdna hráček. Před dvěma roky vsak zfičdo něco skřípat. Ne moc, 
sle prcbléml zřejmě cřibývah. Část hráčů zanechala sportovní 
činnosti, někteří odešli do základní vojenské služby. Přitom 
meteřská jednota kladla za úkol zvýšit počet brigádnických hodin 
na atevbě stadionu. Finanční nedostatek Jenom celou situaci vy
hrotil. Tak se stalo, že na konci sezeny 1978 byl výbor odhodlán 
zanechat sportovní činnosti, oddíl dráhového golfu rozpustit 
a prvoligovým hráčům unežnit přestupy. Zlá situace pro oddíl, jeáté 
pro naše golfistioké hnutí. Leč neštěstí má toto historie pokra
čování.

Na výroční schůzi v lednu 1979, která měla-být poslední, 
byl přítomen i předseda Komise EG Xng. Klaus Horák. Po pěčlivém 
rozboru vSech příčin současného stavu se členové oddílu roahodlí, 
učinit změr.y ve složení výboru a znovu ae pokusili rozjet zastavu
jící se vik. Karta se obrátila.

Cd tohoto dne začala nová éra oddílu. Práce dostala ur
čitou systematičnost. Pro vnitřní potřebu začali vydávat vlastní 
"Zpravodaj", kde jsou hráči o všem, co.se děje kglem jejich oddí
lu podrobně informovánl-

Z jeho stránek se dočtete, že se konají kontrolní turnaje 
oddílu, že soutěží o titul "Vzorný oddíl II. stupně", že se znovu 
rozběhla brigádnická á'tlvita. Získaná klubové mlstncst a prostor 
pro oddech za palisádou jsou toho důkazem.

Cddíl uspořádal Přebor ZBS, kterého se zúčastnilo 35 žáků. 
Je vedená podrobná statistika výkonů jednotlivých hráčů. Turnaje 
oddílu TJ Šternberk jsou profesionálně zvládnuty po stránce orga-,
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nlzeiní. Vůči ostatním cddilůo v republice a jednotlivým komisím 
DG sl svoje úkoly plní zodpovědně. Právem byli za svoji poctivou 
práci chváleni i na listopadovém zasedání Komise DG.

Radost Šternberským kazím neúspěch prvoligového družstva, 
které sestoupilo do nižSí soutěže. Kádr není jeStě stabilizován, 
přicházejí noví hráči. Problém omlazování najdeme v každém oddíle, 
ve všech sportech.

Co říci na závěr, co popřát do nové sezóny ?
Bude-li výbor pokračovat v dosavadní práci s hráči, vyhCr 

dnooovat výkony jednotlivců, udržovat přátelskou náladu v oddíle, 
a bude-li myslet i na výdi ovu vlastního dorostu, pak úspěch na po
li sportovním je jistě nemine.

Držíme palce a přejeme v nové sezóně hodně úspěchů.

vel -

y této rubrice chceme uveřejňovat rozhovory s hráči, na 
kterých Je něco pozoruhodného, kteří jsou něčím zajímaví a upoutá
vky pozornost,"

První rozhovor jsem nemohl s nikým jiným, než 3 tím, 
kdo už léta patří k naším nejlepším, iíercel A r b e i t z oddílu 
TJ Lokomotiva Clomouc. V loňském roce se stal hráčem č. 1.

• Kolik je ti let a jak dlouho hraješ golf?
Je mi 20 let e dráhový golf hřeji cd roksi 1971 za TJ Loko

motiva Olomouc. *

* Kdy Jsi začal dosahovat výraznějších úspěchů ?
Systematicky jsem začal trénovat v roce 1974, cd tohoto 

roku hraji s holí Benny Ben. Mým prvním úspěchem bylo vítězství 
na Poháru VííSR v roce 1974.
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* Kdo byl tvůj vzor ?
Nejvíce na oš zapůsobila hra zahraniSních úCastníků II. 

a lil. ročníku Poháru Flory. Zaujal mě Ifeon Schaeke, kter^ II. roč
ník vyhrál.

■* Golf zabere hodně volného času. Máá nějaké jiné zájay ?
Mám rád vážnou hudbu a jazz. Sám hraji spoustu let na 

klavír. Kromě toho hodně čta (zvláště v zimě) a chodím na dobré 
filay do Filmového klubu a do divadla.

* V minulém roce jsi zvítěill v celkovém bodováníe Po 
kolikáté?

První místo v celostátním žebříčku jsem získal už po
druhé.? 2sl. poháru jednotlivců jsem skončil druhý a to v roce 
1978 i 1979.

■* Kterých umístěních si ceníS nejvíce?
Za prozatím největší dspěoh považuji trojí vítězství 

na Poháru Flory a páté místo na Poháru hotelu Internatlonál 
v Prase ns minigolfu.

Největší radost jsem měl, když v minulém roce jsem 
zahrál mistrovskou třídu v Tovačově a dohnal tak posledním 
turnajem Aleše Vítka. Už jsem v to vůbec nedoufal. Aleš hraje 
výborně.

* V minulém roce jsi se zúčastnil KS v Dánsku. Dres se 
lvíčkem na prsou oblékl poprvé. Jaké byly tvoje dojmy?

Byl Jsem velmi rád, že jsem byl nomi.nován na ME v Dánsku 
Nezvyklých dojmů bylo tolik, že se člověk brzy unavil. Atmosfé
ra turnaje byla vynikající. Všichni se k nám chovali moc hezky.

Bohužel, jsem si však nestačil zvyknout na místní 
tréninkové podmínky. Trénovat dvě hodiny na jednom hřišti a pak 
po vyčerpávající cestě autobusem a ^vS hodiny na druhém,nebylo 
rozhodně pro našince výhodné.

Vadilo mi také málo času na rozehrání před vlastním 
turnajem. Zaskoěllo mě pro nás neobvyklé pravidlo, že hráč má 
před každým kolem minuta na rozehrání na první překážce, líůj 
tréninkový plán, sestavený na naše podmínky se ukázal jako zcela 
nereálný.
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Získal jsem cenné zkuSenosti a podruhé bych už tytéž chy
by nedělal. Možná ssi chybělo také víc sebedůvěry.

Organizace turnaje byla dobré, Mysllai sl, že bychom to 
u nás dokázali také. Velice se ml líbil zahajovací průvod městem.

* Kdo tě zaujal ze zahrcniSních účastníků ?
Nejvíce na ně zapůsobili Švédové. Moc nemluvili, pilné 

a zodpovědně trénovali a vyhráli.

♦ Co dSláS v zimě 7
V zimě si musím odpočinout od golfu. Trénovat začínám 

obvykle začátkem března, podle počasí.

■* Co by jsi radil začátečníkům 7
Hrda pro začátečníky ,7 Poslechnout dobré rady zkuSených 

hráčů a neposlouchat Spatné rady zkušených hráčů.

Zaznamenáno v únoru 198C.
- vel

V této rubrice budeme uveřejňovat významné události 
v jednotlivých oddílech. Budeme gratulovat k narozeninám, výročím, 
svatbám. Dopisovatel nám může napsat i o tom, že se třeba narodil 
někomu v oddíle človíček - golfista.

Jelikož jsme většina mladých, tak snad těch smutných 
povinností této kroniky bude méně.

Březen
Miroslav HCUSKa - Golf Praha se stal otcem dcery Kateřiny. 
Ivo PAVEIEK - Golf Praha oslaví 3C. t.o. svoje 25. naro

zeniny
Jiří 5Í0HAY2C - Golf Praha 4. 3. oslaví svoje 3C. naro

zeniny
Hráči oddílu Spartaku Příbram zdraví svou bývalou dlouho

letou apoluhráčku Sašu Vllhelmovou - Kroupovou a v soukroosém 
životě jí přejí hodně štěstí a zdravé děti.
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S ljC 3
SsL, POHÁR 1979 gSL. ŽEBgfgEC 1979

1. Appelová A. Olomouc 42 !• Appelová A« Olomouc 924
2. Vrábelové 0, Koálce 37 . 2. Vrábelová 0, Košice 854,5
5. Vílhelaová I. G.Prsha 23 3. Vilhelmcvá I. G.Praha 683
4» Chrcmoová D. Olomouc 22 4. Krňávková E. Šternberk 634
5. Krňávková E. Šternberk 17 5« Chrómeová D* Olomouc 624,5

1. Vítel£ A. Olomouc 235 1. Arbeit M. Olomouc 2291
2. Arbeit M. Clcmoac 234 2. Vítek A. Olomouc 2279
3. Falovií I. Košice 227 3. Palovič I. Košice 22o8,5
4. P--ívelo!< I. G. Praha 208 4. Krásný P. HradiStĚ 2073,5
5. Ertil L. Brno 206 5. Pavelek I. G. Praho 2072
6. ICrásný P. Krsdiáté 204 6. Drtil D. Brno 2006
V  Daniel 0. Brno 197 7. Daniel C. Brno 1985
8. Fridrik A. Trnava 196 6. Frldrik A, Trnava 1950,591 Hlbceký ?. Trnava 172 9, Hercík K, Litrgéř. 1764,510. Hei-cík K. litoaSř. 169 . 10, C-ut J. Plzeň 163711. Cat J. Plzeň 145 11. Hlbccký P. Trnava 1623,532. Krojil V. Litoměř. 140 12. Krejčí V, LltomSř. 1611,513. Vaolovík R. Příbram 156 13. Véelavlk R. Příbram 1520
3.4. Deštil P. Olomouc 122 14. Dostál P, Clomouc 123225. .Kajhař J. Plzeň IIG 15. Rozmara M. Litcměř. 1168,515. Ro;iniare M. Lltcj;žř. ICS 16. Jašek J. Olomouc. 1144,5
17. tel r J. Plzeň 103 17. Kuch.ař J. Plzeň 1123,5:<c?.Í3c’i M. G. Praha 1C3 18. Mráz J. Plzeň 1121
IJ. 3’el3íek P. Plzeň ICl 19- Qualich I. Březno 1119,5
áC. ;iiriň P. Kolice 87 20. Kožíšek M. G.Prjha 1066,5
21. Qualich I. Březno 85 21. Moláček P. Plzeň 1062,5
22. Jbiek D. Olomouc 30 22. JondruaSák J. Pří bran 997,5
23. Keráďek 0. Šternberk 79 23. .Muríň P. Košice 986
24. Jíl-3'j J. Cleaouc 68 24. Krč R. Šternberk 961
25. JendrJidák J. Příbrao 67 25. Bednář J. Šternberk 903
26. Sr.jo.Ť F. Tr.neva 62 26. Karásek 0. Šternberk 838

''abínek R. Clcaouc 62 27- Pitor J. Ditoměř. 866,5
Piter J. Litoxěř. 62 28. KrOdl ?, Příbram 865

29. Holan V. Příbram 61 29. Drgoň F. Trnava 826
Krč R. Šternberk 61 30. Frko P. Brno 798,5

1. družstev

1. Loko Olomouc 51,5 5
2. Slavie, V3 Plzeň 46 6
3.̂  Start Brno 42 7.
4. Spartak Příbram 41 8

Slavoj I/itomžřlce 
Golf Praha Slavie VSt Keáice

39
29.5
28.5
18.5



Kvalifikace

- n  -

I I .  l ig a  družstev

Cechy: 1,
Morava; 1.

2,
Slovensko: 1,

1. Fortune Trnava
2. «Aritaia Praha
3. Slovácká Slavia Uh. Hradiště

5 1C75
5 1118
4 1C77

Přehled VT dosežen̂ ^̂ ch v roce 1979 
Žetiy

Uuži

M.VT 1
Cechy Morava

1
Slovensko

I.VT 6 1 4 1
11. VT 7 2 2 3

III.VT 5 3 1 1

celkeD 19 6 8 5

% lOC 32 42 26

M.VT 6 3 3
I.VT 38 15 19 4

II.VT 46 25 14 7
III.VT 49 22 15 12

celkem 139 62 51 26

% 100 45 36 19

Souhrneam M.VT 7 - 4 3
I.VT 44 16 23 5

II.TO 53 27 16 10
III.VT 54 25 16 13

celkem 158 63 59 31

% ICO 43 37 20
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V porovnáni s minulou sezonou je patrný vzestup vjřkonosti 
hráči oblastí Cechy a Slovensko a pokles v^konosti hráčů Koravy.
V souhrném přehledu je vzrůst výkonostníoh tříd v Cechách o 2,3%, 
na Slovensku o a pokles VT na Moravě o 4,5%. V mužích nůžeme 
zaznamenat vzrůst VT jen v Cechách o 3%, Slovensko zůstalo na stejná 
úrovni a ne Moravě ja 6 3% méně nežvloni. NejvětSí rozdíly jsou u žen; 
v Čechách o 9% méně , na Moravě o 3% inéně avšak na Slovensku o 14% 
více než Adoni.

Po hlubším zami'álení nad těmito několika čísly je zřejmý 
masový rozvoj v jednotlivých oblastech. Vždyí čím větší členskou 
základna budeme mít, tím více hráčů se zapojí do soutěží, tím více 
jich získá výkonostní třídu. Po tomto našem prvním bilancování mu
šíma JednožnaČně přiznat prvenství slovenské oblasti. Rovněž v Cáchách 
se činili. Bude pokles Moravy trvalý 7 Uvidíme napřesrok.

Termínovka na duben

6.-7. dubna CTJ Uherské Hradiště
13. duben RTJ Příbram (Cechy)
13-20. dubna CTJ Arltma Praha

Termínovou listinu- oblasti Morava jsme doposud .
jako je to každý rok zvykem.

Oblast Slovensko pořádá turnaje až od května.
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Vyzývá® vSechny dnpisovatele P’/K, aby mi odpovĚdSll plaenně, 
ústná ČI telefonicky- Pro lepSÍ přehlečnost otiskuji sezná® osob, 
se kterými bych rád spolupracoval a věřím, ěe sympatie budou obou
stranné .

1. Aritma Praha
2. Spartak Praha 4
3. Spartak Příbram 
4- Slavla V5 Plzeň
5. Slavla v3t iCošice
6. Slavit. Trnava

7- Fr. Láznš

- Harry Bednář, Praha 3, Krásova 4
- Petr Kašík, Praha 4, N’ad oeoeíitárnou 25
- Plchard Bokr, Příbram VIII/1C9
- Zdeněk Březina, Plzeň, Engelsova 32
- Emil Gašpar, KcSioe, Zbrojnioká 3
- Iig. Miroslav Janko, Trnava, sídliStě 

Liančanská II bl. 3/13
- Jan Kála, Fr. Lázně, Leninova 85

21. . . .  ? ?
bkol č. 1

Jmenný seznam hráči z vaSeho oddílu s rokem, měsícem a 
dnem narození, současnou profesí, rokem zahájení aktivní činnosti- 

Materiál bude sloužit oro statistickou činnost, nspř. 
společenské rubriSka.

bkol č. 2
Stručně shrňtě historii svého oddílu. Kdy vznikl, zaklá

dající členové, největší sportovní úspěchy, současnost.
Termín: co možná aejrychleji {15.4,1980)

Děkují předem

P a v e l e k
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Hřiště v CSSa

y nékolifcs násifi dujících vydáních bychom chtěli otisknout 
seznam hřiSí v naší republice. Celkovjř počet dosahoval koncem roku 
číslo 13C 6 pouze na 20 se provozuje aktivní sport. Předkládáme 
k nahlédnutí místa, kde hřiště mají, ale nehrají.

1970
1. Bardojcvské kdpele, Bardejov
'2̂ 1 Park kultury a oddechu Brno - Biviera; TJ Start Srno 
3j Park kultury a oddechu Praha - organizace odmítá návrh na 

spolupráci
4. Pražské lázně,Praha

1971
5,- Park kultury a oddechu, Bratislava
.6̂  Československé státní lázně, Fr. Lázně; TJ Prant. lázně 
7- MěíT/ města Bratislavy, dětské Ihrisko, Dunajská

1972
S. Jednota, jVotorest, Kamenný mlýn u Bratislavy 
■ 9» TJ Lodní soorty, Brno - přehrada 
10^ MěJíV Kolice - Bankov; TJ Slavia v5t Košice 
11. Československé státní lázně Jeseníky 
121 TJ Slavoj Litoaéřice 
'Í5i TJ Lokomotiva Olomouc 
I.14.J Technické služby Opava 
15. Ceskosl. státně kúpele, PleSíany 
16i Favoritsport Brno; TJ Start Brno 
17̂ , MéNV Tovačov; TJ TovaSov
18. TJ Zbrojovka Brno
19. MěNV Spišská Nová Ves
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2212
20. Club fíotel Průhonice, Praha 
2Í,. m m  Chomutov
22. M 5 W  Miroslav
23. Spréva služeb PieSÍany - Slňsva 
2 4) TJ V5 Plzeň; TJ Slevia v2 Plzeň 
2^. Mět-r/ Prievidza
26. MěN'/ SlenSř
'27) Služby Šternberk; TJ Šternberk
2^i Městské lázně Oh. Hradiště; TJ Slov. Slavia Uh. Hradiště

Porozhlédněme ee tedy znovu po svém kraji. Třeba c ňés 
někde ani nevědí.

(Pokračováni příště)
ve* -
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LZa2.VDA
A - hlodavec; druh střely
B - nula; 1. f-iat. tajenky; chem. zn. kyslíku 
C - krfctn na opalování; chem. zn. cínu 
D - 2. íást tajenky 
S - rczsah abecedy; cbea v Čechách 
F - chem. an. dusíku; 3. fást tajenky; spojka 
G - polní míra (slov.); lovecký pes

1 - fiást těla; Zolilv román
2 - umělecký předmět; iniciály znánsého příbramského golfiaty 
3.- bok vodního teku; část garderoby muže
4 - sclmizační sl :bika; kené; název hlásky
5 - citoslovce letu ĥ ŷza; národ; slov. předložka
6 - matko Semula a 2ema; Švihnutí
7 - osobní zájmeno; zn. zubní pasty
8 - hosp. zvířata; připravuj pokrm!



- 17

Pííjex inzerátů a nabídky oznaůené zn. a číaletn inzerátu 
zasílejte na adresu : Pavel Krúdl, 'J akademie 3, 17C CC Praha 7.

^  Cddíl TJ Golf Praha shání v;^robní družstvo či jednotlivce 
na užití ICO ks látkových Čísel na záda. Podklad by měla tvořit 
černý látkový čtverec velikosti 13x15 cm a na ném jednotlivá čísla 
1-100. UveJte dodací lhůty a finanční Částku.
Zn. SpSchá č. Z 001

^  Prodám Zachovalou golfovou hůl Victoria-íCyoto.
Zn. Cena dle dohody C. Z 002

Myslíme 3i, že nezbytnou povirnoetí Zpravodaje informovat 
golflsty o předpovždi počasí vřdy na přížtí mčsíc. Budou bouí̂ ky, 
vichřice, snčhové závěje, monzunově lijáky, či žhavá slunce, které 
pekelně rozpaluje eternltové desky drah ? Odpověď" nejdete ve svém 
oblíbeném časopise a podle toho se I vybavíte na turnaj. Jistě 
uznáte, že není jednoduché předpovídat na měsíc dopředu. I takoví 
odborníci jako je pan Vondráček z televize vám jenom řekne, jak 

bude zítra maximálně pozítří. A to jim pomáhá tým odbcrníxů.
Inu netrefit se, to je ostuda. Však to všichni velmi dobře známe 
z vlastní zkušenosti.My však nemáme jinou možnost, a proto si 

t:foufáiíia rovnou na celý měsíc.
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ptáte se jak na to půjdeme 7 Někomu se naše metody 
mohou zdát trochu nevědecké, ele prozatím to vždycky vycházelo.
Naši spolupracovníci jsou barometr, rosniSka, panáček nebo panenka, 
záleží na tom, koho zrovna vystrčili za dveře, upoutaný balónek z pou
tě, babiččino revma v koleně, stoletý kalendář, lidová pranoetika 
a hlavně talent znásobený zkuáenostmi. Když se s tím začne potýkat 
odborník ne slovo vzatý, tak je to až neuvěřitelná.

Naše prognóza na rok 1980

Následující rok bude více vlhký než suchý. Léto mé být 
bohaté na bouřlivé počasí a nevyvarujeme se ani větrné smrátl, 
a dokonce lze očekávat i menší zemětřesení. Z toho snad není třeba 
fflítl strach, protože území našeho státu je situováno v oblasti, 
kde takové jevy neponechávají zhoubné následky.

A nyní naše konkrétní předpověá na měsíc duben;
Duben má začínat pěkným počasím, po němž bude následovat 

déSt. V Uherském Hradišti očekáváme slunečno a teplo. Leč orévS 
v této lokalitě jsme se už tolikrát přesvědčili o proměnlivosti 

počasí t
Ani ještě v tomto měsíci neustoupí mráz od své vlády.

Výše položená hřiště, jako je třeba příbramské, budou po ránu dlou

ho rozmrzávat.
Ku konci měsíce budou proměnllvo a zamračeno. Radíme 

pořadatelům turnajů CTJ Aritma, II. liga Litoměřice a Colf Praha MQ, 
aby se obrůili proti nepohodě a připravili si stěrky, hadry a 

košťata.
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Z p r a v o d a j .  C G  

odpovědní redaktor - Ivo Pfivelek
redakCní rada ve složeni - Petr Prchal, Pavel Krůdl, Báěa Drexlerové,

Michal Polák

tiskne tJV'CSCT
vydává Komise dráhového golíu při Svazu CSG
náklad 3C0 ks
neprodejné
vySlo v březnu 19GC


