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Hodnocení práce komise fVK

V souladu a postupovým plánem ČGS úseku DG poli 'tio.výchovné 
práce výboru svazu golfu ÚV ČSTV na VII, pětiletku bjl sestaven 
plán činnosti komise FVK a polit,vých,práce v KDG na rek 1982,

V roce 1982 byla polit,vých,práce v ;jašem odvětví sportu za
měřena hlavně na úkoly, které byly zároveň vyhláěeny KDG Jako kri^ teria (výběrová) v soutěži o titul "Vzorný oddíl ČSTV" všech stupňů 
Jedná se o následující body:
1, Soustavným a plánovitým prováděním náboru dosáhnout rozšíření 

členské základny, zejména z řad mládeže,
2, Pořádáním veřejných propagačních a náborových akcí přispět 

popularizaci dráhovéíxo golfu mezi širokou veřejností,
3, Cílevědomou přípravou v oddíleáízvýšit počet a kvalitu tre

nérů a rozhodčích dráhového golfu,
4, Dosáhnout rozšíření a zkvalitnění funkcionářského aktivu.

Nedobré výsledky z hodnocení polit,vých,práce v oddílech za 
uplynulé období a odlišné podmínky Jednotlivých oddílů dráhového 
golfu, kdy hlavním problémem bylo získat od oddílů výsledky JeJ^ioh 
práce v polit.vých,práci, vedly komisi PVK k upřesnění kriterií 
"Sonialistické souteže oddílů dráhového golfu v polit.vých.práci" 
v roce 1982.

Hlavní důraz byl ^laden na zapojení a pokračování v soutěži^ 
o titul "Vzorný oddíl ČSTV", soutěž o nejlepsí pořadatelské zajiště
ní turnaje, vyhlašování kategorie žactva při nenilatrovských soutěžích 
US pořádání náporového turnaj e pro mládež v Jednotném termínu pro všech- 
ny oddíly, brigádnická činnost, převzetí ^eálu hřiště do socialistic
ké péče oddílu, využíváni všech prostředků pro propagaci DG a zasí
láni příspěvků do Zpravodaje DG. aktuální politické a osvětové —  
ráty z dokumentů politickovýchmného oddělení UV ČSTV, účast na 
vě politických akcích.

refe-
maso-

Bohužel, musíme konstatovat, že i letošní výsledky plně nena
svědčují o pravidelné činnosti polit.vých.pracovníků v ocdílech.
Byly zaslány dotazníky všem oddíly, dosud však nelze pro krátkjf 
termín komplexně bilemcovat naši činnost, Z průběžného hodnocení 
zaslaných hlášení však vyplývá, že oddíly zodpovědně přistupují 
k daným úkolům.

Veli î kladně lze hodnotit oddíly z TJ Františkovy Lázně,
Chebu a Šternberka, kde se zaměřují na rozšiřování členské základny, zejména z řad mládeže, 0 tom svědčí založení mládežnických kolek
tivů. Rovněž pořádání náborových a propagačních tiirnajů v těchto 
oddílech Je věnována velká péče. Z iniciativy oddílů TJ Stadion 
Cheb a TJ ČSSL Pranriškovy Lázně byl v roQe 1982 vyhlášen a odehrán 
okresní přebor okresu Cheb za podpory OV ČSTV a okresního tisku, Z 
hlediska materiálových a finančních nákladů a možností všech členů 
z uvedených oddílů odehrát tento nový druh soutěže (Jedná se o 6 ti
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turnajový systém ve volných termínech, popř. ve vsedni dny) Jeví 
se možnost uspořádání okresních přeborů i v ostatníoh^oblastech, kde 
Jsou oddíly v krátké vzdálenosti od sebe. Např.: Plzeň - Přeštice,

finančních nákladů a získání zkušeností za minimálních materiálových nákladů.

V letošním roce vyhlášený povinný turnaj mládeže z řad nere
gistrovaných se nesetkal s očekáveiným ghlasem. At Již nevhodně zvolený termín, či potíže a majiteli hřišt, zabránili v uspořádá
ní tohoto turnaje ve všech oddílech (cca 50 %). Avšak i v následu
jícím roce budeme požadovat opětovné uspořádání turnaje pro mládež 
v Jednotném termínu. Pro oddíly, kde bude založen mládežnický od
díl, či kolektiv, navrhujeme zakoupení základního vybavení pro 
min. 3 členy.

Vyhotoocení socialistické soutěže oddílu dráhového golfu v PV? 
za rok 1982 bude uskutečněno po VCS oddílů a zaslání hlášení o činnosti od pracovníků z oddílů.

-Nečekal-

Hodnocení práce komise TMK

Činnost komise TMK se letos zaměřila především na předávání 
zkušeností a poznatků všem našim hráčům formou seriálu "Jak hrát", 
který byl uveřejňován ve Zpravodaji. Tak Jako každoročně sledova
la komise výkonnost všech československých hráčů se zvláštním za
měřením na ty nejlepší, z nichž by se měla rekrutovat naše repre
zentace. I nadále probíhala spolupráce s našimi špičkovými hráči, 
jejichž zkušenosti se přenášeli do materiálů komisí vydávaných. 
Sladila se i spolupráce s dalšími komisemi, hlavně pak s STK, při 
představách potřeb československého dráhového golfu. (Sestavování 
termínových listin apod.) Tato spolupráce Ještě trochu vázne na 
úrovni oblastíj kde věeik Je nutno přihlédnout ke specifick^'m 
potřebám oddílu a hráčů, hrajících pouze nižší soutěže. Průběžně 
byly zpracovávány do tabulek i různé ukazatele (některé byly 
otištěny ve Zpravodaji) sportovního charakteru, které^budou podkla 
dem pro další práci ko^ilse. Jedné se především o zjiětovéní koefi
cientů obtížnosti hřišt, obtížnosL.i Jednotlivých drah, úspěšnosti , 
nýoh hracích systémů atd. Komise měla rovněž ne starosti práci
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s reprezentací a přípravu akcí s tím spojených. Letos to b̂ l̂o sou- 
gtředění reprezenteůtů v Přešticích, jež v^rcholilo utkáním 
Cechy - Morava - Slovensko, zájezd do Vídně a odvetné utkání s 
rakouskou reprezentací na poháru Flory v Olomouci. Všechny akce 
se podařilo zajistit s úspěšnými výsledky. Po několikaletém schva
lování byl letos konečně odsouhlasen jednotný tréninkový systém. 
Prvořadým úkolem komise ted bude uvést ho do ži^vota, aplikovat 
jeho obsah do práce oddílových metodiků a trenérů, které jistě 
brzy také budeme mít. Jeho zavedení bude prospěšné nejen pro 
nové začínající hráče, ženy a mládež, ale měl by být přínosem 
i pro zkušené hráče a reprezentanty.

-z materiálů TMK zpracoval prc-

Hodnocení práce komise STK

Komise STK, která letos pracovala v mimořádně těžkých pod
mínkách (neustálé personální změny) nakonec svů^ plán činnosti 
téměř splnila. Některé úkoly, které si pro letošek vytkla a nepo
dařilo se je zajistit, sklouzávají do začátku roku 1983.Jedné se však o úkoly, které nelze pro jejich důležitost uspě-^ 
chat a menší skluz tedy bude více méně ve prospěch věci (soutěžní 
řád, stélé pokyny k soutěžím a všechny navazující materiály).

Vyjímáme z nej důležitějších oblastí práce:
- Personální otázky:
Po odstoupivším předsedovi P. Drexlerovi, kterého dočasně zastu
poval V.Holan byl do této funkce v únoru zvolen O.Eanlel. Jeho 
místo v disciplinárním úseku nahradil P.Frko. Na Slovensku pra
coval do příchodu I.Paloviče z vojny ve funkci oblastního ve
doucího PjHlbocký. Na návrh českého oblastního vedoucího byla 
během sezóny komise doplněna o samostatného vedoucího západo
české oblasti, kterým se stal Z.Kubík,
Koncem roku se vzdal fiuikce vedoucího oblasti Cechy- střed 
V.Holan a byl nahrazen J.Valentou.

- Schůzovní činnost:
Komise se během sezóny sešla celkem 5x k řešení svých úkolů.

- Disciplinární úsek;
Plně se osvědčil nový sazebník^trestů, který v plném rozsahu 
zůstává v platnosti i nadále. Černého Petra za nejvíce přes
tupků získal Sp. Praha 4, déle následují Golf Praha, Sl.Trnava atd. Byflř uděleny i tresty oddílům. Sl.Trnava musela zaplatit 200,- 
Kcs pokuty za neoprávněnou nominaci svého hráče na turnaj a
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Lok.Olomouc byla napomenuta za pozdní zaslání výsledků. Proti 
jednotlivcům bylo disciplinárně zakročeno takto: 5x disirvali- 
fikace (pozdní příchody), 6x 7 trestných bodů (5x pozdní pří
chod, 1x házení holí) 4x 1 trestný bod (za menší přestupky)
30 X napomenutí (7x pozdní ukončení tréninku, 6x nesportovní 
chování, 5x stavění míče holí, 5x opuštění dráhy atd.)

- Úsek rozhodčích-
Stále se projevovali velké rozdíly v přísnosti a v posuzování 
přestupků jednotlivými rozhodčími. Nebylo dobře pochopeno 
opatření o jmenování vybraných rozhodčích. Tito rozhodčí byli 
nominováni téměř na všechny turnaje a tím došlo k jejich přetí
žení . ̂ Nehrající rozhodčí byli ogět pouze jen v Brně a Olomouci. 
Značně se rozmnožily; případj/ změn oproti původní nominaci, často 
i bez omluvy. Nejsvízeí-aejěí situac.e s rozhodčími byla naSlo- 
vensku, kde prakticky rozhodovali jen tři rozhodčí. Většině rozhod
čím letos skončila licence. Školení nových a doškolení sterých 
proběhne začátkem roku 1983.

- Klasifikační úsek:
Opět se osvědčilo vydávání průběžného počítačového žebříčku.
Trochu to zaskřípalo v závěru, kdy jsme marně čekali na jeho 
vydání. Je však nutno připomenout, že vydávání žebříčku je 
podmíněno spolehlivým dodáváním informaci. A to nebylo právě 
nejlepší. Nejen, že výsledky docházely opožděně, ale ve velké 
většině i s podstatnými chybami. To poutá neustále dva funkcioná
ře, kteří nezávisle na sobe musí všechny výsledky znovu kontro
lovat. Nezbytností se jeví zasílání výsledků klasifikačním 
pracovníkům doporučeně, aby býla kontrola včasného poslání a 
zavedení nesmlouvavých postiliů nezodpovědných oddílu.
Nově bylo letos zaregistrováno 130 hráčů a hráček, o které 
narostla naše členská základna. Výkonnostní třídy letos získané 
a platné pro příští rok jsou uvedeny v nesledující tabulce.

Muži
Oblast Celkem M I. II. III,
Cechy - západ 34 0 2 8 24
Čechy - střed 51 4 7 18 22
Morava 67 3 8 17 39
Slovensko 38 1 6 8 23
ČSSR 190 6 23 51 108

Ženy
Čechy - zápe.d 5 0 0 2 3
Čechy - střed g 2 0 3 4
Morava 7 0 3 2 2
Slovensko 7 J 1 3 3
ČSSR 28 2 4 10 12
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Jako nepříznivý faktor bjl zjištěn fakt, že více než polovixiě 
nositelů M.VT se započítávaly i body z RTJ, což ukazuje na vel
mi nevyrovnané výkony těch nejlepších, V tomto směru bude uči
něno opatření.
Sportovní soutěže;
Informace o sportovních výsledcích byli čtenáři průběžně infor
mováni. Seznámeni byli s konečnými lodnoceními a to jak v celo
státním měřítku tak i v jednotlivých oblastech, Zd§ bychom chtě
li znovu apelovat na pořadatele turnajů všech stupňů, aby s 
výsledkovými listinami nezapomínali na Zpravodaj a dali tak mož
nost k té nej širší informovanosti.
Mezinárodní styk;
Velmi kladně je hodnoceno vystoupení čsl.výběru pod hlavičkou 
TJ Golf Praha na mezinéroAním turnaji \'e Vídni a to jak po 
stránce sportovní, tak í společenské. Dosažená vítězství znovu 
posílila dobrou pověst čsl.dráhového golfu ve světě. Rovněž 
dobré výsledky dosáhli čsl.hráči při vzájemné konfrontaci se 
zahraničními účastníky ne domácích turnajích. Byla přijata zá
važná rozhodnutí o individuálních, oddílových a reprezentačních 
mezinárodních stycích.
Různé;
Kladně byla kvitována některá sportovně-cr^anizeoní optAření 
pořadatelů. Jedná se o nasazování tříčlenných skupin na někte
rých víceobsazených turnajích a o rozdělení na hrací skupiny systém 
dopoledne - odpoledne (International). Ve všech případech se 
tato opatření osvědčila. Byly upřesněny hráčské kategorie, v kte
rých mohou pořadatelé vypisovat při svých turnajích samostatně 
dotované soutěže. Celoroční soutěže v jednotlivých kategoriích se 
však zatím z objektivních příčin pořádat nebudou, S ohledem na 
zisk VT budou i nadále všichni hráči zařazováni do hlavních 
kategorií.

do 15 let 
15 - 18 let 
18 - 50 let 
nad 50 let

žáci, žákyně 
dorostenci, dorostenky 
muži, ženy 
senioři, seniorky

-z materiálů STK vybral Prchal-
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Jedno rozloučení (Doufáme, že dočasné)

Je tomu už 13 let, kdy v Československu někoho napadlo posta
vit první miniaturgolfové hřiště a shromáždit kolem sebe nepočet
nou skupinku nadšenců. Bylo to v Olomouci roku 1981 a zásluhu na 
tomto vpravdě histori okem činu nemá nikdo Jiný než Ing. Klaus 
Horák, tehdejší čelní muž Výstavnické organizace Flory Olomouc.
Jeho snahou bylo rozšířit dráhový golf Jako vjřkonnostní sport do 
celého Československa a hřiště pro rekreační účely postavit na 
každé louce. Po ustanovení Komise DG při svazu golfu byl zvolen zce
la logicky do čela předsednictva. Organizace měla v r. 1972 sice 
Jenom dva oddíly v Olomouci a v Praze, ale následující rok se 
rodina golflstů začala rychle rozrůstat.

Klaus ve funkci předsedy pracoval neúnavně a cílevědomě 
a kdo ho znal v té době měl pocit, že na golf myslí i ve spaní.
Jeho_^organizačni schopnosti byly obdiviihodné a nenahraditelná^ Je
ho přičiněním se svět doslova přes noc dozvěděl o československém 
dráhovém golfu a na mezinárodní turnaj "0 pohár Flory Olomouc" se 
zahraniční^účastníci přímo těšili. Lákalo Je neznámé prostředí, vy
soká úroveň turnaje po stránce organizační a především křištélové skvo 
ty v podobě cen. Kontakty, které byly navázány během Jediného roku 
nám zajistily pozvání na vrcholné turnaje v zahraničí. Bylo třeba sbí
rat zkušenosti, kde se dalo. Hikdo Jiný než ing. Horák nemohl tyto 
kontakty zajistit rychleji.

Málokterý sport se může pochlubit tím, že Jeho fimkcionáři Jsou 
i aktivními hráči. Klaus trénoval intenzivně Jako všichni ostatní a 
měl i vynikající výsledky. To všechno Ještě stačil zvládnout Jakoby 
levou rukou včetně rodinných a pracovních povinností.

Věčné škoda,pro dráhový golf, že pracovní a rodinné povin
nosti postupně vytlačily aktivní sportování. Zanedloiúio pak nebyl 
čas ani na -práci předsedy Komise DG.

Bohužel, někdy se věci vyvinou zcela Jinak než bychom si přá
li. Letos na podzim požádal ing, Klaus Horák o definitivní uvolnění 
ze všech funkcí v dráhovém golfu. Stalo se po té, co utrpěl těžký 
úraz, ze kterého Je dnes Již ěíastně vyléčen.

froč vůbec píšeme tyhle řédk^? Chtěli bjchom připomenout všem, 
že Ing. Klaus Horák bude Již napořád zapsán v ilronice dráhového 
golfu Jako muž č, 1, co svou pílí a houževnatostí dal vzniknout 
tomuto sportu v Československu.

Přejeme mu hodně zdraví a věříme, že Jednou ho zase uvidíme 
mezi sebou s holí a míčky, Jak nervózně přešlapuje na startovní 
čáře. Jeho zkušenosti a schopnosti Jistě kdykoli znovu ocení i v předsednictvu Komise.

Tak tedy hodně štěstí

přeje redakce
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Ceak.V golfista ai žádá českou královnu krásy

Po vyhlášení 2.ročníku soutěže MISS GOLP naši redakci zavalila 
záplava dopisů českých čtenářů, včetně několika anonymních tele
fonátů, kteří se velice vehementně dožadovali nápravy a okamžitých 
změn ve stanovách vyhlašování královny krás;y. Názory, že MISS GOLF 
80 a 81 čeká rodinu s redakcí na tomto miste kategoricky odmítáíme. 
Náš obdiv k ní, i kd^ž byl Její manžel na vojně, zůstal bohužel 
Jen platonický. Rovněž tak názor, že musela být zvolena právě 
Slovenka Je zgestný. Přišel i Jeden dopis ze Slovenska, který nás 
ironicky obvinuje z kompenzace. Když prý Je časopis česk^, tak Jsme 
alespoň M S S  zvolili slovenskou. Ani to není pravda. Musíme se 
naopak přiznat, že volba královny byla vždy naší nej serioznější 
činností za dobu našeho redaktorování. To na obranu naší i MISS,

Nutno však přiznat, že některé připomínky měly něco do sebe. 
Byla-*i MISS 80 stejná i pro rok 1981, znamená to, že Jsme ne
našli vhodnější a pokud by se řádně nerozšířila dívčí a ženská 
členská základna měli bychom vlastně královnu krásy pod penzí.
1 když Je všeobecně známo, že ženy s přibývajícími lety se stá
vají stále krásnější. Přesto však by volba asi měla být pestřejší 
a koruna asi každoročně měnit hlavu. Letoěn:í rok Je tedy posledním 
kdy byla MISS volena redakcí. Od příští sezóny bude nejhezčí 
dívka volena širokou hráčskou základnou, podobně Jako Zlatý slavík. 
Čtenáři odešlou redakci korespondenční lístek opatření soutěžním 
kupónem, který najdou na stránkách časopisu, kde uvedou svou favo
ritku. Doufáme, že nebudou rozhodovat pouze kubické centimetry 
ale i podstatnější hodnoty. MISS GOLF zdar ! ! !

A Jak to dopadlo letos? Tajná volba určila "v rámci spra- vodlivosti"
slečnu M I L U Š I  C O L B O V O U

ze Slovanu Kladruby. Její ženské půvaby však zůstávají pro větši- 
nu^čtegářů utajeny. Pro své pracovní zaneprázdnění se nemohla 
zúčastňovat turnajů mimo své působiště a proto nemohla vniknout 
do vašeho podvědomí. Kdo však měl to štěstí se s ní na hřišti 
setkat, nám musí dát Jen za pravdu,
i/Iiss 81 Je minulostí. At žije nová MISS 82!

-redakce-



Upozorňujeme, všechny oddíly, jejichž hráčům končí 
platnost registračního průkazu, aby provedly do začátku 
sezóny jejich výměnu. Tu provede registrační pracovník 
M.Houška. Jemu se zašlou nové průkazy, řádně vyplněné a 
potvrzené společně se starými registračními průkazy, které 
budou po přeregistrování skartovány.

-pro-

Jako každým rokem bude vydán nový adresář platný pro 
rok 1983. Žádáme tímto proto všechny oddíly a stávající 
funkcionáře, aby v co nejkratším čase sdělili organizačnímu 
pracovníkovi I.Pavelkovi případné změny.

-pro-

Omlouváme se tímto vzornému oddílu DG TJ Šternberk, 
který se nám nedopatřením dostal na černou listinu minu
lého čísla. Oddíl M  nejen splnil svou povinnost o uhrazení 
poplatku na časopis, ale uspořádal i oddílový přebor.
Ten se konal 19. září a zúčastnilo se ho 11 hráčů. 
Přeborníkem oddílu se stal Otakar Karásek.

-pavelek-
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Výbor TJ Slávia Truava byl oficiálně požádán, aby garanto
val uspořádání MR CSSR v^dráhovém golfu. Zatím předsednictvo 
Komise DG Seká na odpověď, ale věříme, že nic nestojí v ces
tě. Mistrovství by se mělo uskutečnil: 30. - 31.7.1963 jako 
kombinace na hřištích MTG v Tmavě a MG v nedalekém Hlohovci.
V Hlohovci by podle všech předpokladů mohl vzniknout i další 
oddíl.
Významnou událgstí každého hráče je start na turnaji se zahra
niční účastí at už na domácí půdě nebo v cizině. Jednou z mož
ností pro hráče, kteří momentálně nejsou zahrnuti v reprezen
tačním výběru, je mezin^odní oddílový styk, který povoluje okr. výbor SSIŤ. Málokte^ oddíl DG si tuto možnost uvědomuje, Ted^ připomínáme, že je důležité o tento start^na rok 
1964 požádat do 15.9.1983 svou mateřskou jednotou,Žádáme všechny oddíly, aby tak učinily.
Předsednictvo Komise PG rozhodlo o uspořádání konkurzu pro 
pořádání mistrovství CSSR s tříletým předstihem. To auiamená, 
ze oddíly, které budou chtít uspořádat mistrovství v dráho
vém golfu v roce 1964, 1985 a 1986 mohou zaslat své přihlášky 
na adresu předsedy STK Ing. Daniela do 31.3.1983.
Předsednictvem svazu golfu a mezinárodním odd. ÚV ČSTV byl ofici
álně schválen 1x mezinárodní výjezd dráhových golfistů. Po třech 
letech neodůvodněných zákazů je to opět jedno malé vítězství,
Upozorňu^gme všechny oddíly, že oficiální dopisy na provozova
tele hřist, kde ještě není založen oddíl, jsou k dispozici 
u IvQ Pavelka. Tyto dopisy by měly být prvním kontaktem mezi 
Komisí DG a provozovateli.

Koncem roku se s námi rozloučil sekretář svazu golfu na 
ÚV ČSTV pein Miroslav Kříž, který byl pověřen jinou funkcí.
Tímto mu chceme za jeho tříměsíční působení u nás a práci s 
tím spojenou srdečně poděkovat a popřát mu mnoho úspěchů na novém 
pracovišti.

-pro-
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Vánoční nápor přísunu všelikých dobrot nevydržel chrup 
pana redaktora P.Prchala, Ne již nejmladší redakční elév ve 
své skleróze zapomněl při konzumaci lístkových oříšků odstra
nit slupku a dílo bylo dokonáno. Na tři krále pak pozbyl své 
dva miláčky, mléčné zoubky, jedničku vlevo dole a jedničku 
vpravo dole. Odborný lékařský zákrok byl proveden slovutnou 
zubařskou kapacitou MUPr V. Švábem na jeho soukromé klinice 
Dle nejnovějšíoh zpráv má být páně redaktorova nevzhledná černá 
díra vyplněna zlatým kolozubem. Veřejná sbírka na tento byla za
hájena bezprostředně po oznámení této smutné příhody veřejnosti, 
I vy můžete přispět jakoukoli částkou poukázanou na adresu 
redakce. Dobročinnosti se meze neklanou.

-redakce-



Celostátní termínová listina '1983

23. - 24. 4. Čechy - Morava - Slovensko (Bratislava
C. - 9. 5. 1. CTJ S p.  Praha 4
21. - 22. 5. 2. CTJ Šternberk

4 . - 5. 6, Přebory krajů
Reprezentační zájezd Rakousko

16. - 19. 6. 3. CTJ - mezinárodní Brno
2. - 3. 7. Přebor ČSR Přeštice

Přebor SSR Březno
16. - 17. 7 4. CTJ - mezinárodní, MG Praha
30. - 31. 7. Ivlistrovství ČSSR - kombi Trnava, Hlol
13. - 1 4 .  e . 5, CTJ Příbram
27. 2£i .  8 . 6. CTJ - mezinárodní Olomouc
1 7 . - 1 8 .  9 . 7. CTJ Aritma
1. - 2.10. e .  CTJ Trnava
15. - 16,10. Kvalifikace o I.iigu Brno

- iX )

x ) v jednán:!

Obliistní termiaové listiny bucou v souladu s celotátním 
sportovnii'11 kalendářem vydány jednotlivýiai oblastními vedoucí
mi a včas s nimi budou oddíly seznámeny.



D E B U T (aneb pocity nováčka na prvním turnaji)

" pojedeš na ertéjéčko, Váno!" vypálil na mne od pasu stro
ze předseda oddílu Zak. Plaše jsem souhlasil v domšní,^že se patrně 
jedná o nějaký erotický dýchánek, než vzápětí mi bylo ústy našeho 
STK Ládi Sneidera objasněno, co mnozí z vás jistě dobře vědí. Tzv 
"ertéjéčko" totiž vzniklo ze zkratky RTJ, což jest republikový 
turnaj jednotlivců. Bylo již pozdě protestovat, moje jméno jiz by
lo zaneseno v nominační listině. A začaly přípravy. Starší 
bratr-instalatér mi vtipnou kombinací vodovodní trubky a fitinky 
vyrobil atraktivní golfovou hůl, zatímco já s patřičným zmatkem 
v duši leštil všechny svoje čtyři míčky, přičemž pátý ještě 
maminka z těsta uválela. 1'atík snesl z půdy svoje staré kecky 
z dětství a už nic nebránilo tomu, abych o sobotním poledni roz
pačitě vstupoval do autobusu Praha - Příbram. "Musíš jet o den 
dřív, abys tamní hřiště vyzkoušel a konkurenci omrknul!" zněla 
mi stále v uších Zakova slova, "správnej profík tréninkem nepo
hrdne, natož pak ty, vždyt je to tvůj debut, chlapče." Měl 
pravdu 2áviš, Musím vydatně trénovat, ukázat zkušenému hráčovi, 
že se ho nebojím, a že mu zítra postup zkomplikuji, S těmito poci
ty jsem hrdostí zapálen vstoupil do areálu miniaturgolfu v Příbra
mi, kde se to již profíky jen hemžilo. Téměř nikdo si mě nevšiml, 
jen pár blíže postávajících letmo otočilo hlavy a v domění, že 
jdu opravovat vodovod pokračovali v přípravě. Teprve až jsem 
bravurním úderem na první dráze rozplácl těsto o pyramidu, začali 
se kolem mne opatrně shlukovat., "Však jen pojd, grofíku, a omrkni 
kvalitu soupeře ..." myslel jsem si, když už na čtvrtý pokus jsem 
korkáčkem Loping prohodil, "Jen se koukej, jak to válí debu- 
tant ..." dralo se mi na jazyk při rachotu koule z řadicí^páky 
"vétřiesky", která se mlela o stěny Labyrintu. Když pak cíněnka 
z ložiska lokomotivy hravě zdevastovala váhu a piiig-pongový 
míček se loupákem ladně snesl do koše, bylo po tréninku.Všichni stáli s hrůzou v očích kolem, někteří mi s němým obdivem 
podávali míče, jiní si šeptem, a vážnou tváří sdělovali dojmy 
a hráč Koloděj z Litoměřic si v rozpacích nacpal "dé pětku" do 
levého boltce. Všem bylo jasné, že nemají zítra vyhráno a že se^ 
ranou musí vážně počítat. Zmatený rozhodčí Holan sice něco trapně 
koktal o neregulérnosti míčů, ale ihned ztichl, když,,se setkal 
s mým pevným pohledem, který nepřipouští objekci. Trénink se změnil 
v exhibici jedince. Já sázel eso za esem, míčky mě telepaticky po
slouchaly a dojatí profíci je nestačili z jamek nosit.

Nebylo tedy divu, že mě známí prvoligoví hráči Prchal, Krůdl, 
Kubíček a Václavík pozvali po tréninku do místní hospůdky, prý 
přátelsky u piva posedět, radosti a starosti si sdělit, o golfu pobe- 
sedovat. Byl jsem radostí bez sebe, takové pocty se mi dostalo! 
Zpočátku ml bylo trochu divné, že opatrně upíjejí z prvního piva, 
zatímco já v dobré pohodě už konzumuji čtvrté, poté jsem však 
pochopil záludnost jejich úmyslů. Opít by mě chtěli!^Zlabilnit 
mi tělo, ducha a jistotu úderovou! "Kdepak vy golfoví alchymisté.
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tohle vi m nevyjde! Já vám ukážu, že i v konzuinaci piva lze repre-^ 
zentativně debutovat!", říkal^jsem si, kdjž do mě tekla osmá Plzeň. 
Načínali být zoufalí. "To je dábel!" mumlal sklesle Václavík, za
tímco Krůdl rozpačitě pokašlával, sledujíc, ^ak si leju do lebky 
jedenáctý půllitr ex. Alkohol, před kterým me ma:'.iinka vždy tak 
varovala, mi nebezpečně zachutnal a já nevěděl jak zrádné úskalí 
skýtá. Koloděj, vše pozorujíc od vedlejšího stolu, nevydržel 
přisedl k nám a vnutil mi dvoudecku účinné výčepní lihoviny,s alpou. 
Začal jsem ztrácet vůli odmítat podávané destiláty. Lepá šenkýřka, 
podplacená lstivým Prchalem se o mne koketně otírala a stavěla 
přede mne intenzivně sklenice a různými alkoholickými nápoji, 
z nichž některé jasně páchly kyanovodíkem, který tam patrně pro
pašoval chemik Holan. Krůdl mi vrazil zákeřně do úst zapájenou 
ligerosku napuštěnou dehtem. Matně jsem vnímal, že má chut jako 
uhlířův kapesník. To, že Kubíček na závěr koupil ještě tři láhve těž
kého vína, které do mne nalili na pokoji ubytovny, jsem se dově
děl až druhý den.

Probuzení bylo více než katastrofální. Údy téměř nepohybli
vé, tělo mdlé, hlava jako nitroglycerinové nálož před výbuchem 
a ústa se změnila ve ventilátor z lihovaru.Dvořáček z Aritmy, 
který tvrdil, že mi to pomůže, do mne nacpal tři lahvové dva
náctky a odnesl mě na hřiště, JURY, sestavené z těch, co mě vče
ra likvidovali, mě průhledně nalosovala do první dvojice, zřejmě 
abych nemohl vystřízlivět. Můj soupeř, se vším obeznámený Hercík 
mě ničil svou svěžestí, lehkostí pohybu a jízlivými pohrdavými 
pohledy. !Kropáček, převlečen za zahradníka rozprašoval v moji 
blízkosti rumové aroma a Ihdl, že hubí obtížný hmyz. Po dvou 
zoufale útrpných kolech jsem měl potupný součet 77, což jedno
litě signalizovalo, že je vše ztraceno. Na m o j i  úpěnlivou prosbu o prominutí třetího kola ve zrádném poledním vedru 
mi JURY lakonicky pohrozila diskvalifikací s nej přísnějšiml 
důsledky před discipllnárkou. Nevnímaje ani okolí ani sebe 
sama jsem v křečích a bolestech prošel třetím kolem a s'hrůzným 
vý§ledke.m skončil na 53. místě. Zaplatil jsem nováčkovskou 
dan. Ale počkejte příštěl

Ivan Tvrdoch
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A.

C

D

1

A - slůvko při telefonování, Španělsky "býk"
B - 1. část tajenky
C - staré lotisská mince, německy "jedna", česká řeka 
D - španělské vychovatelka, doušek, název hlásky 
E - dětský pozdrav, nápoj z bylinek, čínské žen.jméno 
P - německy "chudý", poslední Rožmberk, včelí produkt 
G - 2, část tajenky
1 - vstupní místnost, titul muže
2 - slůvko pochopení, roční období
3. biblické postava, SPZ Prahy, římsky 1005
4 - opotřeboval jízdou, "dvě" básnicky
5 - SPZ Žiliny, SPZ Ostravy, ruská řeka
6 - vojenské vozidlo, polní míra
7 - číslovka, Evropan, chem. zn. raolybdénu
8 - žito, vězení opeřenou
9 - obilnina, předložka
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Č e s k o s l o v e n s k ý  d r á h o v ý  g o l f

odpovědný radaktorf Ivo Pavelek 
redakční rada; Petr Prchal, Pavel Krúdl

Nataša Kubíčková 
tiskne; t5v ČSTV
vydává; komise dráhového golfu při 

svazu golfu
náklad; 280 ks

neprodejné, určeno pouze pro vnitřní potřebu DG


