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"KONECnS je na svEt£"
Původní rozhovor pro časopia Cal.dráhový g o lf  a Leopoldem Holubem 
z Kopřivnice aneb l.oamnáctlca vyrobená na půdě CSSR

Na h ř iš t i hotelu International v Praze probíhal právě mezinárodní 
turnaj ktg "A". Počaaí se oproti předešlým dnům trochu polcazilo a já 
seděl pod slunečníkem.Syni spíš p ln il  funkci deštníku. Před týdnem 
v tuto dobu padl na h ř iš t i  v Kopřivnici nový č s l , rekord. Poprvé na 
h ř iš t i v Československu bylo zahráno v o fic iá ln í soutěži absolutní 
č ís lo  18 úderů na 1 okruh. Hráč, který je  najitelem tohoto č ís la  je  z 
domácího oddílu a jmenuje se LEOPOLD HOLt®. Nyní jsem trpělivě čekal 
až dokončí okruh a byl jsem na něj moc zvědav.
P řiše l z kola unavený a zamyšlený co všechno mohl udělat lépe a já  hned 
sp u stil.

Jak se c ít íš ,ja k o  novopečený rekordman?
Eocela normálně. Spíš s odstupem času mám p ocit, že to ani není pravda.
Ve kterém kole to bylo? 
V pátém.

Kdy j s i  s i  uvědomil, že t i  to možná vyjde?
Čtyři dráhy před koncem. Měl jsem štěstí na váze, kde mi padlo eso 
a konec na h ř iš t i v Kopřivnici je  už snadný. Trochu se mi zry ch lil 
tep, a le  věděl jsem, že mám šanci. Bylo krásné slunečné počasí a hrá
lo  se mi moc dobře.
Přesto j s i  turnaj ten den nevyhrál.
Langer měl přece jenom náskok. Bylo to poslední kolo a dva údery mi 
na něj chyběly.
Kdy j s i  začal?
Poprvé jsem uviděl g o lf  v Opavě. To mi bylo 8 lo t .  Děda byl tehdy správ 
oem konpAliitě. ■ Potom jsem od 12 lo t  hrál hokej a až v roce 1979 
jsem se zúčastnil předspartakiádního turnaje. K tomu mě vlastně donu
t i la  máma. To byl o g o lf  v Kopřivnici ještě  Zájem. Startovalo tehdy 
kolem 50 hráčů a mně se podařilo skončit na 3«místě.
První turnaj s dresem?
To bylo v roce 1980 v Tovačově. Duben, led 
úderů a skončil jsem beznadějně poslední.

a mráz. Hrál jsem í 41

. Jak se t i  daří na turnajích CTJ letos?
Děkanka 33.místo, Šternberk 9 .místo, Brno 15.místo a tady v Praze 

kdoví?
Tvůj největší p ř íte l?
Mirek Svoboda je  můj oddílový kolega, kamarád a zároveň největší 
konkurent v golfu .
Oblíbená hůl?
BEMNY, kterou vlastním se mi zdá být ze všech n e jlepší.

Rozhovor se rychle ch ý lil  ke konci, protože jsem musel zase pro 
změnu j í t  hrát já . Rozešli jsme se každý jiným směrem. Leo do hotelu, 
já na hřiště a v hlavě mi utkvěla myšlenka, že akce pro veřejnost typu 
spartakiádního turnaje apod, přeci jen k něčemu jsou, když z nich 
získáváme takové hráče jako je  Leo Holub, Za pouhé t ř i  roky se dokázal 
z  ̂ 41 vypracovat na vynikajícího hráče. Dnes mu je  osmnáct le t  a 
řekl bych, že o něm budu psát ještě  vícekrát.

-v e l-
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z velké knihy o malém míčku / 3 . /

Hra na eteraitu
Postavení k úderu aa eternitov.Ých drahách

Postavení k áderu je  ve srovnání s b«tonem bohatší na varianty, 
protože i;a dráhy se nešlape. Hráč je  od míče vxdálen 50 cm a více 
a hole pro miniaturgolf mají z toho důvodu větší úhel sklonu než 
hole pro m inigolf.
Základní postavení při přímém úderu

Postavení je  obdobné jako na betonu, hráč je  při úderu pouze 
poněkud sk loněnijší. Podle úhlu sklonu hole se ř íd í postavení nohou 
/otevřenější nebo uzavřenější/ a držení horní části tě la . Vždy by ale 
mělo být zajištěno, aby nakonec "hlava" stála nad míčem.

Při přímém úderu s to j í  nohy rovnoběžně s okrajem dráhy, v pravém 
úhlu k mantinelu. Jsou bud celé na zemi, nebo se hráč postaví špička
mi k mantinelu, nebo na něj. Na toto postavení s i mnozí hráči přivykli 
-  prsty nohou se skoro pravoúhle tdačí na mantinel, aby měly co nej
větší oporu při provedení úderu.
Hra o mantinel

Tělo a nohy je  třeba o to č it  ve stejném úhlu k mantinelu, v jakém 
na něj chceme hrát. Podle vzdálenosti místa, na které míříme, je  úhel 
otočení p loší nebo p ř ík ře jš í. Při správném postavení tvoří myšlená 
1 in ie špiček nohou rovnoběžku k požadované dráze míče.
Postavení přes roh

Toto postavení je  využíváno u praváků na pravém úhlu a na 
blesku /p ř i  hraní přímo/
R&zné varianty základního postoje

Správný základní postoj je  často dán polohou postaveného míče. 
Hráč musí stát pokud možnp pevně, poloha musí být co nejvhodnější 
k zahrání esa.
Sohrávkv na eternitových drahách

Jestliže  u betonových drah záleží na jis té  dlouhé dohrávce, pak 
pa ..podstatně kratších a hladších deskách miniatuigolfu tyto pro
blémy většinou nejsou. I zde p la t í, že postavení k údeini je  třeba 
směřovat v přímé l in i i  k jamce, pokud se mlč zastaví na p rotileh lé  
straně dráhy nebo na jiném nepřihodném místě, nemůžeme někdy zaujmout 
postoj rovnoběžný s požadovanou l in i í  mlče. Rozdíl je  pak třeba vy
rovnat natočením horní části tě la . Hráč ale musí stát pevně, váha 
těla  spočívá na noze, která je  k miařu b líže .

-pokračování p ř íš tě -
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-ANKETA -  ANKETA -  ANKETA -  ANKETA -  ANKETA -  ANKETA -  ANKETA 

Které bych potřeboval míče,
je  většinou jedna z prvních otázelc každého začátečníka. A odpověS -  
pokaždé jin á .

Nahlédl jsem proto do kufrů 25ti našich předních hráčů. V průměru 
jsem zde naiezl 45 míčů, u každého kameňáky na klíny /s ta č í  vroubkáč/ 
koš a labyrint.

Z v lastní zkušenosti vím, že kědý máme v kufru míče, které použí
váme velmi často. Kromě těchto často používaných je  zde celá řada 
"speciálů", které použiji třeba jednou za rok /A15 na blesku Lokomo
tivy Olomouc/. Navíc je  všeobecně známo, že jeden skutečně-kvalitní 
míč, který dokonale znám, nahradí deset šunek.

Začátečník potřebuje nejprve universální míče, které lze použít 
na řadu h řišt a drah na nich. I  když je často nucen "brát co kdo dá", 
měl by se přeci jenom snažit o získání určité "základní sady" kvalitních 
osvědčených míčů. Obrazně řečeno -  "jedna H4 za pětset bude pro néj 
větším přínosem, než 5 speciálů po stovce".

A které jsou ty "osvědčené"?
To by měla napovědět následu jící anketa.

Výše zmíněným 25ti hráčům jsem p o lo ž il otázku; "Kterých 15 míčů 
ze svého kufru by j s i  nemohl postrádat?" V odpovědích ae ob jev ilo  
celkem 90 různých typů všech známých i neznámých firem. A zde je 
pořadí:

hlasů /z  25 možných/1. H1 19
2. H2 bez laku 18
3. H4 15
4. MgOl 12
5.
6.

■<ř30/A7
VAHAČ

11
11

7. H3 bez laku 10
8. H15 10
9. W19 9

10. H2 8
11. K1 bez laku 8
12. AI 8
13. K4 8
14. F1 8
15. 03 8
16. Mg29 8

-kožíšek-

g»W
1. p REBOB ČSR -  Přeštice. 2 ..3 .7 .1983

Krásné počasí, tradičně dobrá organizátorská činnost pořadatelů, 
která pro účinkující na přeboru připravila  nejenom' golfové hřiště , ale 
pro je j ic h  lepší psychyckou i  fyzickou pohodu byla otevřena i  hřiště 
na košíkovou, volejbal event. nohejbal. Velké většina účastníků této 
možnosti také využila, jen VI. Kubíček z Příbrami pozoroval hřiště na 
basket" raději z uctivé vzdálenosti. Turnaj začal v pátek navečer
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v areálu sportoviště slavnostním zahájením a laéstupem všech účastníků. 
Večer pak pokračoval společným posezením s večeří. Tato akce dopadla 
trochu rozpačitě, jednotné menu ne každému vyhovovalo a většina hrá
čů j i ž  myslela na p ř íš t í ráno na hraní. Poměrné těžké hřiště dělalo 
pochopitelně problémy v6em hráčům, ovšem s postupem doby se přece 
jenom do čela dostali t i ,  kteří věnovali tréninku maximiim. Platí to 
především o hráčích Aritmy a pro ty pak ani č ís la  21,22,23 nebylo 
těžké zahrát. Proto je  můžeme ve výsledkové lis t in ě  hledat a také na
j í t  na prvních místech. V soutěži mužů se výrazně prosadil zvláště 
tandem j i ž  vzpomínaného oddílu Sulkiewicz, Valenta J . , z nichž prvně 
jmenovaný nakonec získal přebornický t i tu l ,  ovšem až po zlepšeném vý
konu ve fin á le , kdy svého klubového kolegu předstih l. Třetí byl s 
odstupem L.Benčík z Olomouce a pak j i ž  v těsném sledu da lší, k dovrše
ní úspěchu Aritmy vedení I.Pavelkem. V soutěži žen byl souboj rovněž 
velice  úporný, ale v poloze daleko vyšších č ís e l . Teprve od semifinále 
se odpoutala dvojice Kožíškové, Placrová, která svedla boj o prven
stv í. Především zlepšeným výkonem ve fin á le  patří prvenství M.Kožíš- 
kové z Prahy. V souboji moravských a českých hráčů, vyzněl poměr 
jasně pro Cechy. Ka postupových místech se umístilo pouze 5 zástupců 
Hořavy oproti 16 z Čech. Přece jen se čekal boj vyrovnanější.
Výsledky: 10 okruhů 
Mužij_ 51 účastníků

«! 25,11. Sulkievficz Jan Aritma 251
2. Valenta Jan Aritma 253
3. Benčík Leonard Olomouc 261
4. Pavelek Ivo Aritma 266
5. Kožíšek Milan Golf Praha 268
5« Jašek Jindřich Olomouc 269
7. Kiederle J iř í Litoměřice 269
8. Valenta David Aritma 270
9. Svoboda Miroslav Kopřivnice 271

10. Metelka Ladislav Golf Praha 273
účastnic

1. Kožíšková Miroslava Golf Praha 281
2. Placrová Dagmar Chomutov 286
3. Krňávkové Eva Šternberk 296
4. Valentová Věra Aritma 312
5. Pardusové Běla Brno 318

í! 26,1

2. PňESOH SSR -  Březno. 2..3 .7 .1983
Přebor^Slovenska v dráhovém golfu  letos uspořádal oddíl DG 

T.J.Mostáren Březno v rámci oslav 70.výročí organizovaného sportu 
v Březně. Na svém h řišti za sokolovnou p ř iv íta l 15 mužů a 4 ženy 
ze všech slovenských oddílů, kteří s i  dle postupového k líče  zajisti
l i  účast na krajských přeborech. Domácí by li v soutěži mužů zastou
peni 2 hráči v soutěži žen však plnými třemi čtvrtinami všech hráček. 
Pokud tak můžeme vyjádřit celkový počet čtyř účastnic. A že se je jic h  
sportovci snažili podat co nejlepší výkon a přispět tak co největší 
měrou ke kulatému výročí breznanských sportovců, o tom hovoří koneč
né výsledky. V soutěži mužů oba dva domácí zástupci obsadili první 
místa. Igor Qualich se sta l po dvou lAtech opět přeborníkem Slovenska.



Jen dva údery za rekordem h řiště . V soutěži žen rovněž dvě prvá místa 
patří domácím hráčkám, ,§^^£ho2 B.Koleničková svým vítězstvím  se stala 
už po čtvrté za sebou p'reteKffi:'cí Slovenska. Domácí sportovci přispě- 
li*ke sportovním oslavám města v íce než důstojně. Kladně to ve své 
závěrečné řeči při slavnostním zakončení zhodnotil i  předseda 
TJ Mostáren Březno, který zároveň těm nejlepším odevzdal medaile, 
diplomy a věcné ceny.

Výsledky: 10 okruhů 
Muži; 15 účastníků
1. Qualich Igor Březno 230 i
2. Gašperan Peter Březno 236
3. Lr§oň František Trnava 242
4. Fridrik Achim Trnava 244
5. Hlbooký Peter Trnava 246
6. Blaha Boman Trnava 248
7. Putnóky Michal Trnava 248
8. Hvizdoš Jaroslav Žošice 249
9. Muríň Peter Košice 251

10. Kontina Lubomír Trnava 258

2eny^ 4 účastnice
T. Koleničková Bronislava Březno 260 i
2. Lučatíncová Alena Březno 280
3. Polakovičová Dana Trnava 280
4. Brozmanová V.

í#'
Březno

-  3.SD0lečné BIJ. Litoměřice, 9..10.7.1983

i 26

Nezvykle velmi slabou účastí se vyznačovalo 3 .společné setkání 
českých hráčů a hráček. Svým počtem nedosáhlo ani účasti na jednoden
ních HTJ oddělených ob lastí a důsledkem toho bylo i  letošn í první 
krácení bodů. V sou v islosti s tím jsme se setkali se zajímavjhn názo
rem, nad kterým by se měla zamyslet i  celostátní STK při své někte
ré schůzi. Padl to t iž  návrh, aby počet bodovaných míst byl p ři slabé 
účasti s ice  snížen, ne však bodový rozsah. Tedy aby i  p ři malé účasti 
v ítěz  obdržel plný bodový zisk  /tedy  např. 60 bodů/, pouze bodové 
rozd íly  mezi ostatními bodovanými místy se zvětš ily . Jako návrh 
zajíaiavé, v praxi však by byl asi velký problém v zaokrouhlování 
bodových rozd ílů . Pravda však zůstává, že počet účastníků nemá p ř í l iš  
v liv  na výkon. Zde to dokumentoval v ítěz J. Sulkiewicz z Aritmy, 
který ve velkém stylu začal a nasazenou laiku udržel až do konce.
V závěsu mu byl po celý turnaj M.Hozmara, všichni ostatní pak skonči
l i  se značným odstupem. V ženách jasně zv ítěz ila  M.Kožíšková před 
V.Valentovou, závěr obstarali ženy Příbrami.

Výsledky: 6 okruhů 
Muži: 28 účastníků
1. Sulkiewicz Jan Aritma 143
2. fiozmara Miroslav Sp.Praha 4 148
3. Valenta David Aritma 159
4, Krůdl Pavel Příbram 162
5. Bečvařík Vladimír Litoměřice 165

i 23,8
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5 účastnic
1. Kožíěková líiroslava Golf Praha 165
2. 'Valentová Věra Aritma 178
3. Bokrové Josefa Příbram 201

i 21,3

4. MORAVA -  5.RTJ. KopHvnice. 9.7.1983
Dvojtermín v Kopřivnici začal v sobotu republikovým turnajem 

jednotlivců  bez ligového kola. Hezké počasí, pro toto  místo tak trochu 
netjTpické, umožnilo všem hráčům ideální podmínky ke hře a dobré rozehrá
ní před 4.kolem I I . l ig y .  Dobré výsDedky jen pršely a p ro  ty nejlspší 
nebyl problém držet lí pod 25. Hned od začátku se na cele  usadil 
J,Langer z Opavy pronásledovaný A.Tendlerem a J.iietyšem a toto pořa
dí se udrželo až do fin á le . Tam však ze zadních pozic začal ú točit 
L.Holub. Strojovou hrou, dráhu za dráhou, přidával jedno eso za drujiým 
8 překonával všechny záludnosti h řiště . Á než se kdo nadál s té l před 
poslední dráhou ae 17ti minus. To se samozřejmě neudrželo v ta jn osti 
a všichni t i ,  kdo nebyli právě na h ř iš ti s napětím očekávali poslední 
úder a d rže li palce. Znalost domácího hřiště , stovky hodin zde strá
vených a vůle po vyrovnání absolutního rekordu na 1 okruh vykonalo své.
S přirozenou nervozitou, ale i  s naučenou rutinou provedený úder, 
poslední odraz míčku a nový československý rekord byl na světě. Od té 
to chvíle byl rozprášen "klub e litn ích  stře lců ", jak s i  ř ík a li majite
lé  "devatenáctky". Leopold Holub z Kopřivnice zahrál poprvé' v o f i c iá l 
ním turnaji na československé půdě osmnáctku. Badost z úspěchu mu j i s t ě  
nezkazila skutečnost, že nebyl prvním Čechoslovákem, který "18" zahrál. 
Tím prvním byl Petr Drexler S.května letošního roku v německém 'éolnza- 
chu, ca turnaji, který tento hráč vyhrál. Totéž se L.Holubovi nepodaři
lo .  I  přes rekordní výsledek ve finá le  se mu nepodařilo dotáhnout náskok 
vedoucího hráče. Jedinou a tudíž nejlepší ženou turnaje byla B.Pardu- 
sová z Brna.

■yýsledky: 5 okruhů 
Uuži: 34 účastníků
1. Langer J iř í
2. Holub Leopold
3. Tandler Alexandr
4. Metyš Jan
5. Tomek Libor

Zeny; 1 účastnice 
1. Pardusová Běla

Opava
Kopřivnice
Kopřivnice
Brno
Brno

Brno

114
116
118
122
125

é 22,8

138 é 27,6

5. M0RA'7A -  6.TBJ. Kopřivnice. 10.7.1963
Druhý den se boj soustředil hlavně na II .lig ovou  soutěž. V jed

n otliv cích  držel vysoký standard L.Holub, mezi nejlepšim i b y li  opět 
i  brněnští Metyš a Tomkem, Holi favorita však nezvládl v ítěz  ze so
boty J .L a^ er. Soutěž družstev vyhrál s přehledem domácí tým. Ani 
v Kopřivnici nebyla porušena tradice, že vítězem se stává družstvo 
pořadatele, 0 druhé místo byl sveden urputný boj mezi Opavou a Olomou
c í ,  ^ e rý  až posledním okruhem pro sebe rozhodla Olomouc. Šternberk 
o třídu zaostal, Brno do 4.kola své družstvo nepostavilo.
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Výsledky;,, 5 okruhů 
MHÍii 34 úŠastníků
1. Holub Leopold
2. Tomek L ibor
3. Svoboda Miroslav
4. Idetyš Jan
5. Stybor Aleš

2em: 1 účastnice
I .  Pardusová 3šla

I I .  lig a  -  4 .kolo
1. Start Kopřivnice
2. Lok. Olomouc "B"
3. Golf Opava
4. TJ Šternberk "B"
5. Start Brno "B"
Tabulka po 4 .kole
1. Lokomotiva Olomouc
2. Golf Opava
3. TJ Šternberk "B"
4. Start Kopřivnice
5. Start Brno "B”

Kopřivnice
Brno
Kop řivnice 
Brno
Kopřivnice

ůmo

iť 23

"B"

115
121
125
126 
127

138  ̂ 27,6

514 6
543- 4
545 3
592 2

2.520 0

19 2.179
16 2.194
15 2.242
11 2.335
10 4.177

6. 4.CTJ -  Praha, MG -  16..17.7.1983
Dvanáctý ročník tradičního mezinárodního turnaje v hotelu Inter

national se přece jen konal, i  když nad ním dlouho v ise l otazník. Teprve 
10 dní před jeho termínem odvolala speciální komise zákaz STK o konaní 
soutěží KDG na tomto h ř iš t i . Teprve tehdy bylo j i s t é ,  že se dvě rekon
struované dráhy opravdu doděla jí a zbytek hřiště dá jakž,takž do re
gulérního stavu. Když jsme v lon i na slavnostním vyhlašování v ítězů s ly 
š e li  slova řed ite le  hotelu, že 12.ročník se bude hrát na novém h ř iš t i , 
brala to většina, přítomných s rezervou, ale v nitru každého byls vykře
sána jisk řičk a  naděje "co Myby . . . " .  Co kdyby se nekonalo. S rekon- 
stiMkcí se s ice  začalo, ale ze by výsledný efekt dvou j i ž  dohotovených 
drah sp ln il očekávaný výsledek se ř íc i  nedá. Prsty jedné ruky by určitě 
nestačily  p ř i vyjmenování firem, které se j i ž  po léta  snaží hřiště 
opravit, ale ještě  žádná z nich neodvedla perfektní práci. Pravděpodobně 
by to chtělo i  v ětší pozornost majitele hřiště, zkontrolovat s i  za co 
vlastně vynakládá obrovské částky finančních prostředků. Hodnota tur
naje, který je  jinak zasazen do atraktivního prostředí a který má svou 
specifickou  atmosféru, je  technickým stavem hřiště markantně snižována. 
Znát to je  i  na zahraniční účasti. Poslední roky se zde můžeme setkat 
bu3 se zvědavci nebo s hráči, kteří s i zde vy tv ořili za dlouhá lé ta  řa
du sportovních přátelstv í a přitahuje je  jen společenská část turnaje. 
Nejinak tomu bylo i  le to s . Přesto se muže pořadatel vykázat účastí 12 
hráčů z NSR a Rakouska. Jedinou kvalitou, tak jako ostatně laždý rok, 
byla účast E.Schugové v soutěži žen, dvojnásobné vítězky z minulých le t .  
Také le tos  p a třila  k nejlepším, i  když se j í  nedařilo tak, jak by s i  
přála. Své t ř e t í  místo s i  musela vybojovat až v závěrečném rozstřelován í. 
Na dvě n e jlepš í le tos  zdaleka nikdo nestačil. VyroviMmý b o j, lepším vý-
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koněm v závěru, pro sebe rozhodla M.Kožíšková, která tak j i ž  počtvrté, 
z toho potřetí za sebou získala palmu v ítězstv í. Kejvětší soupeřkou 
j í  byla D.Váňová, které se po prvním kole, kdy zahrála 47, vyšplhala 
až na 1. ml sto, o které přišla  až ve fin á le . Soutěž mužů byla neméně 
napínavá, jen s tím rozdílem, že na v ítězstv í s i brousilo zuby v íc  
borců. Nejvíce nadějí po prvním dnu se dávalo loňskému v ítě z i  Á.Vítko
v i a překvapení txírnaje domácímu M.Houškovi. V předu b y li i  další 
kandidáti v ítězstv í, hráči áritmy, Golfu a Trnavy, Finále však dokona
le  zamíchalo pořadím. Nejlépe v iíb zahrál J.Sulkiewicz, který stáhnul 
pětibodový náskok dosud vedoucího A.Vítka a získal prvenství. Hůře 
už dopadl K.Houška, kterého naopak výkon ve finá le  s té l  v íce  než 10 
míst v celkovém pořadí. V dobrém světle se představili i  da lší řn-áSi 
první desítky, J.Valenta, M.Kožíšek, L.Metelka, M.Putnóky a da lší, 
kte ř í  svým výkonem přispěli k napínavému průběhu turnaje až do posled
ního úderu. Ifejlepším zahraničním účastníkem byl Hermann Amon ze 
Seefeldu na 43*místě. Bohatě obsazenou soutěž čtyřčlenných družstev 
vyhrál tým Aritmy Praha a dovršil tak úspěch svých barev.
Výsledky: 7 okruhů
ženy£ 14 účastnic -  1 zahraniční

37, 51. Kožíškové Miroslava Golf Praha 263
2. Váňové Dagmar Sp.Praha 4 265
3. Schug Erika Lichtenfels 273
4. Pardusové Běla Brno 273
5. Krňávková ižva Šternberk
Muži: ICC účastníků -  11 zahraničních
1. Sulkiewicz Jan Aritma 245
2. Vítek Aleš Olomouc 246
3o Valenta Jan Aritma 247
4« Kožíšek Milan Golf Praha 249
5. Metelka Ladislav Golf Praha 249
6. Putnóky Michal Trnava 249
7. Hercík Karel Litoměřice 250
6. Arbeit Marcel Olomouc 251
9. Pavelek Ivo Aritma 251

10. Blaha Roman Trnava 253

35

Junioři; 1. Metelka Ladislav Golf Praha 249 lí 35,% 
Družstva^ 10 účastníků -  1 zahraniční

36 /součet umístění/
47 
65

1. Aritma Praha
2. Sl.Trnava
3. Golf Praha I.

Současně se soutěží jednotlivců probíhalo i  4 .kolo I . l i g y  
družstev. V sobotu ráno hned od 7 hodin roztočilo  všech 48 hráčů l i 
gový kolotoč, který však neprobíhal tak, jak se předpokládalo. Tím 
nepříjemným překvapením byl výkon družstva Příbrami, které tu  po dva 
roky hrálo prim. Letos ve stejném složení jako v předešlých letech  
nedokázalo své úspěchy zopakovat a skončilo hluboko pod .své možnosti, 
p ř í l iš  se nedařilo ani Olomouci. Tím příjemným překvapením byl nadše
ný výkon oslabeného týmu Sp.Praha 4 /3  členové základní sestavy nemohli
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startova t/, který na goslední ch v íli povolal zkušené manžele Svobodo
v i, k teří letošn í sezónu vypouštějí, aby z a ce lil  mezery v sestavě.
Ze to byl výběr správný ukázal průběh boje. Po dvou kolech byl např.
Z.Svoboda na 1 .místě v celkové k la s ifik a c i. Oba výrazně družstvu po
mohli a spolu s nadšeným výkonem zbytku týmu byl 3p.Praha 4 rázem váž
ným konkurentem na umístění v popředí tabulky. Podle svých představ 
nezahráli ani hráči domácího Golf Clubu Praha a dělba o 3 .-4 . místo 
je  pro ně zklamáním. 0 v ítě z i  se rozhodlo už po druhém okruhu, kdy 
se na 1 .místě usadil celek Trnavy s výrazným náskokem. Závěrečný nápor 
Aritmy už jenom výsledek zkorigoval.
I.liíca  -  4. kolo
1. Sl.Trnava 533 9
2. Aritma Praha 537 7
3. Golf Praha 544 5,5

Sp.Praha 4 544 5,5
5. Lok.Olomouc 556 4
6. Sp.Příbram 575 3
7. Start Srno 584 2
8. TJ Šternberk 600 1
Tabulka oo 4 kolech
1. Aritma Praha 27 2.109
2. Slávia Trnava 27 2.111
3. Golf Praha 22,5 2.132
4. Lokomotiva Clomouc 20 2.173
5. TJ Šternberk 14 2.258
6. Spartak Praha 4 13,5 2.184
7. Start Brno 13 2.230
8. Spartak Příbram 11 2.237

7. Československý pohár 1963
Stav čal.poháru po 1 .polovině k datu 20.7.1983

12 klasifikovaných
1. Váňová Dagmar Sp.Praha 4 488
2. Kožíšková Láiroslava Golf Praha 371,5
3. Krňávková Dva Šternberk 332
4. Placrová Dagmar Chomutov 288,5
5. Pardusová Běla Brno 164
6. Valentová Věra Aritma 156

Muži|, 69 klasifikovaných
1. fr id r ik  Achim Trnava 351
2. Hozmara Miroslav Sp.Praha 4 330
3. Pavelek Ivo Aritma 321
4. Kožíšek Milan Golf Praha 318
5. Holzel Robert Golf Praha 312
6. Valenta Jan Aritma 304
7. Benčík Leonard Olomouc 292
8. Hlbocký Peter Trnava 279
9. Arbeit Marcel Olomouc 278

10. Strnad Lubomír Aritma 277
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11. Sulkiewicz Jan Aritma 274
12. Václavík Honian Příbram 273
13. iiíoraveo Milan Plzeň 256

Hýbner Hobert Golf Praha 256
15. Krejčí Vlastim il jun. Litoměřice 248

8. Seskoslovcnský žebříček 1983
Pořadí hráčů na č s l .  žebříčku ke dni 20.7.1983 

Není započteno spol.PTJ v l-itoměřicích a dvě ETJ v Březně, je jich ž  
výsledky p řiš ly  až po vyhodnocení na computeru.

Zeny; 24 klasifikovaných
1. íQížíšková Miroslava Golf Praha 507,5
2. Váňová Dagmar 3p.Praha 4 488
3. Placrová Dagmar Chomutov 440
4. Krňávková Eva Šternberk 427,5
5. Valentová Věra Aritma 278,5
6. Pardusová Běla Brno 270
7. Bokrová Josefa Příbram 167
8. Polakovičová Dana Trnava 135
9. Lučatíncová Alena Březno 109,5

10. Sedláčková Ludmila Opava 88
Muži: 160 klasifikovaných

1. Valenta Jan Aritma 451
2. Sulkiewicz Jan Aritma 440
3. Fridrik Achim Trnava 437
4. Benčík Leonard Olomouc 409
5. Pavelek Ivo Aritma 406
6. Kožíšek Milan Golf Praha 398
7. Moravec Milan Plzeň 369
8. Holzel Robert Golf Praha 368
9. Qualich Igor Březno 353

10. Putnóky Michal Trnava 343
11. Hlbocký Peter Trnava 339
12. Rozmara Miroslav Sp.Praha 4 330
13. Svoboda Miroslav Kopřivnice 326
14. Holub Leopold Kopřivnice 309
15. Krejčí Vlastimil jun. Litoměřice 308.
16. Drgoň František Trnava 306
17. Václavík Roman Příbram 299
18. Karásek Otakar Šternberk 278

Arbeit Marcel Olomouc 278
20. Strnad Lubomír Aritma 277
21. Palovič Igor Košice 272
22. íJiederle J iř í Litoměřice 264
23. Běhounek Luboš Brno 261
24. Hýbner Hobert Golf Praha 256
25. Molnár Karel Chomutov 252
26. Strádal J iř í Golf Praha 242
27. Pergl Jan Golf Praha 240
28. Daniel Otakar Brno 236
29. fiása Ivan Plzeň 229
30. Metelka Ladislav Golf Praha 226
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9. ČžCHY -  ZáPAJ -  4.RTJ. Příbram. 24.7.1983
Do druhé poloviny vstoupile I I .l ig a  v západních Cechách joa půdě 

Příbrami. Pořadatel pro účastníky připravil to nejideélnějěí poča
s í , jaké s i mohou hráči přát. Po horké sobotě, kdy sluníčko dosytos- 
t i  vyhřálo dráhy, bylo celou neděli teplo, ale pod mrakem, že to 
šlo hráčům^k duhu dokazují konečné výsledky. V soutěži družstev v í
tězné Plzeň hrála pod hranici 500 bodů, což se málokdy^podaří v 
I . l i z e  a j e j í  hráči s i j i s t ě  smutně zavzpomínali m loňskou kvali
fik a ci o I .l ig u , kdy jim to tady tak strašně nešlo. Druhý Chomutov 
měl za soupeře pouze družstvo Fr.Lázní. Cheb nestačil ani na 
nepřesvědčivě h ra jíc í celek domácích. K poslednímu místu byl už 
od začátku odsouzen tým P řeštic, který nastoupil jen se čtyřmi hrá
č i .  V soutěži jednotlivců se roztrh l pytel s výbornými výsMky, 
Přispěla k tomu i  početná účast pražských hráčů, kteří s i v rámci 
tréninku z a je li  do Příbrami naladit svou formu m nadcházející CTJ. 
Startovali mezi nimi i vedoucí hráč čsl.žebříčku J.Valenta, v ítěz 
poháru hotelu International J.Sulkiewicz a d a lš í. Posledně jmenovaný 
opět bez plnovousu, který obětoval ne počest svého úspěchu. Hned 
od začátku se ne čelních místech usadili hráči Aritmy a Plzně, kteří 
kontrolovali špičku. Teprve poslední kolo a "20" domácího P,Prchala 
rozhodla o kuriózní s itu aci. Po skončení soutěže měli t ř i  hráči na 
prvním místě shodný počet úderů. S P.Prchalem nastupovali k rozstře- 
lování ještě  J.Valenta a L. Aschenbrenner. P řísloví o unaveném 
štěstí se zde pro jevilo  v celé své moudrosti. Letos určitě lepší 
Aschenbrenner i  Valenta d ě la li chyby a jako v ítěz  vyšel z tohoto 
souboje domácí hráč. Všichni t ř i  se ale museli nad svým výkonem 
červenat, když skončila soutěž žen. D.Váňová v absolutní pohodě nahrá
la 69 úderů na čtyři kola a vyrovnala rekord hřiště , jehož držitelem 
je Petr Krási^. Druhá M.Ko.žíšková s dobrým výkonem 102 zůstala 
za Dášou celých 13 úderů. K úspěchu domácího oddílu se p ř ip o jila  
i  J.Bokrové, která vyhrála smíšenou kategorii seniorů v konkurenci 
5 pánů v létech .

Výsledky; 4 okruhy

Ženy£ 7 účastnic
1. Váňová Dagmar Sp.Praha 4 89 22,2
2. Kožíšková Miroslava Golf Praha 102
3. Bokrová Josefa Pří bram 110

Muži: 6C účastníků
1. Prchal Petr Pří bram 93 ří 23,2
2. Valenta Jan Aritma 93
3. Aschenbrenner Lumír Plzeň 93
4. Sulkiewicz Jan Aritma 96
5. Moravec Milan Plzeň 96

Žáci: Valenta David Aritma 103 i 25,7
Dorostenci; Tuháček Jaroslav Plzeň 107 i 26,7
Senioři: Bokrová Josefa Příbram 110 (á 27,5
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II .,lÍKa -  4. kolo
1. S l .v S  Plzeň 490 7
2. Sl.Chomutov 523 5
3. 5SSL Frant.Lázně 532 4
4. 3p.Příbram "B" 552 3
5, Stád. Cheb 564 2
6, TJ Přeštice 977 1

Tabulka d o  4 kolech
1. Slávia V5 Plzeň 24 2.093
2. Slavoj Chomutov 21 2.168
3. CSSL Františkovy Lázně 18 2.179
4. Stadion Cheb 12 2.262
5. Spartak Příbram "'3" 8 2.410
6. TJ Přeštice 5 2.828

10,. Mistrovství CSSR -  kombi, Trnava -
Poslední dva dny v červenci patřily  k vrcholné události letošního 

roku, lía h řištích  v Hlohovci a Trnavě se uskutečnilo dlouho očekáva
né Mistrovství SSSR -  kombi. V roce 1978 se v Praze uskutečnilo 
1 .neoficiá ln í mistrovství a už tenkrát se potvrdilo, že kombi turnaje 
nejsou žádná snadná zá lež itost, zvláště s tř íd á te -li  hřiště mini
golfu  a miniaturgolfu během jediného dne.
V Hlohovci a Trnavě to bvlo o něco jednodušší. Pořadatel vzhledem 
ke vzdálenosti obou hřišt ro zd ě lil soutěž tak, že l.den  se hrálo 
pouze na minigolfu v Hlohovci a 2 .den pak na miniaturu v Trnavě.

Většina účastníků dorazila na místo už v úter;^ a téměř všichni 
ve středu odpoledne. Vládlo zde neb;ývalé vedro a tre'nink byl značně 
náročný. I ty největší tlumiče skákali deset centimentrů a někteří 
hráči se během tréninku doslova zalévali vodou, aby nevyschli.
Uby tování bylo velice  dobré a díky počasí snad ani nevadilo, že 
zrovna byla odstávka teplé vody v celé Trnavě. Zato boj s podvečerními 
nálety, hmyzu, který pravděpodobně tropickými vedry se rozmnožil 
v nebývalé hejna a doslova napadal postoje účastníků, nám vadil.
Dalo by se hovořit přímo o mračnech. Dlouho do noci vždy trvalo 
než byly pokoje společnýma rukama vypleněny.

P ř ib líž il  se den zahájení. Pořadatel s velkým úsilím  připravil 
obě hřiště a velkou pozornost věnoval propagaci. Tisk, te levize , 
brožůry, plakáty, podpora místních podniku, OV ČSTV a MěNY v Trnavě 
a Hlohovci. Tak nějak bychom s i  představovali propagaci alespoň 
celostátních turnajů. Slavnostní zahájení se konalo v pátek na 
h ř iš t i TJ Slávia Trnava a po č s l .  hymně účastníky p ř iv íta li  místo
předseda ONV ing. Vaško, ved. tajemník OVCSTV s. Kmeč, předseda 
TJ Slávia Trnava s.Ruman a řed ite l turnaje ing. Kadúc.
Slavnostní atmosféru pokazili pouze sami hráči, kteří se "n esta čili"  
převléknout do oddílových dresů a na p ř ih líž e jíc í  diváky museli 
zákonitě působit dojmem rekreantů č i turistů . 2a třináct le t
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nám zásada, že při zahajování turnaji a vyhlašováni výsledků 
jsou hráči povinni mít dres, jaksi nepřešla do krve.

V sobotu ráno se cely turnaj přestěhoval přistaveným autobusem 
do Hlohovce na rozlehlé hřiště minigolfu. Hlavní rozhodčí Karel 
Hercík se u ja l své funkce, provedl nezbytné korekce a jis to u  rukou 
ř íd i l  celý průběh turnaje.

Na závodní pole vyrazili s velkou chutí a do čela turna je  
se prosad ili po prvním kole pražské kluby Golf a Aritma. Holzel 
34 GolfPha, Hýbner 35 Golf Pha, Valenta J, a Strnad 35 Aritma Pha, 
Sulkiewicz 35 Aritma Pha, Moravec K. 36 Plzeň. Jako vždy i  zde 
se však postupně prosazovali hráči, je jich ž  výkony nemají výkyvy 
a jsou vyrovnanější. Dámské pole suverénně ovládla od prvního kole 
Mirka Kožíšková z Golfu Praha. J e jí 33 ve druhém kole podlamovala 
kolena všem a nebýt L.Benčíka, který 33 zahrál ve čtvrtém kole 
museli by se muži stydět. Prakticky v každém kole své soupeřky porazi
la a l.den  byla v absolutním pořadí na 2 .místě pouhých šest úderů 
za vedoucím P.Hlbockým.
Výsledky: l.den  
Muži:

-  4 okruhy MG Hlohovec

1. Hlbocký P, Trnava 142
2o Vítek A. Olomouc 149
3o Sulkiewicz J. Aritma 149
4o Holzel R. Golf^Preha 149
5c Moravec M, Plzeň 150
6c K rejčí V, jun. Litoměřice 150
7c Metelka L. Golf Praha 150
6. Hýbner B. Golf Praha 150
9. Benčík L. Olomouc 150

10. Fridrik A. Trnava 151
Zeny_:
1. Kožíšková M. Golf Praha 148
2. Váňové D. Spartak Praha 4 156
3. Krňévkové E. Šternberk 170
4. Valentové V. Aritma 172
5. Pardusová 3. Brno 173

Milým zpestřením turnaje byl dobře fungující bufet se studenými 
i  teplými nápoji a hodnotnou stravou. Pořadatel p ř iše l s nápadem 
celý prostor ohraničit a vybírat vstupné. Turnaj sis doválo 130 pla
t íc ích  diváků. Bratislavská televize poříd ila  několik záběrů, které 
jsme večer mohli sledovat ve sportovním zpravodajství GB3,
Tak skončil l.den  bojů kolem 17.30 hod a celý turnaj se přenesl zno
vu do Trnavy, kde po nezbytném odpočinku a občerstvení nastala 
příprava na druhý den.

Večer pořadatel připravil posezení v prostorách klubovny s 
hudbou a občerstvením. Atmosféra byla báječná, avšak pro některé 
předzvěstí sportovní tragédie. Jako např. pro R.Holzela, který 
druhý den zaspal, dostal trestné údery a tím se připi’e v il , jak se
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v konečném hodnocení ukázelOj o jednu z medflilí* deho výkon v dal
ších kolech /h rá l i 23/ hyl obdivuhodný a^přičtem e-li 4 .místo z Hlo
hovce musíme ř íc i ,  že měl na to . Skoda, příště  a mírou,

V čele turnaje se už p ř í l iš  nic nezměnilo. Peter Hlbocký už 
prvenství nepustil a id.rka Kožíšková taky ne. F.Srgoň ve 4 .kole 
zahrál 19 úderů, Hlbocký a Kožíšek 20 úderů a jedenadvacítky rostly , 
jak houby po dešti.

Celkové pořadí:

íúuži:
1. Hlbocký Peter Trnava 301
2. Fridrik Achim Trnava 308
3, Vítek Aleš Olomouc 316
4. Sulkiewicz Jan Aritma 316
5. Benčík Leonard Olomouc 318
5. Drgoň František Trnava 321
7, Moravec Milan Plzeň 323
8, Daniel Otakar Brno 327

1, Kožíšková Miroslava Golf Praha 320
2o Váňová Dagmar 3p,Praha 4 339
3, Koleničková Bronislava Březno 353
4, Valentová Věra Aritma 351

Turna.i skončil v 16. 30, bezvětří , ve stínu kolem 
řadatel zaslouží

35'
nápadem byly slunečníky m h ř iš t i . Po 
kování za dobře odvedenou práci.

VÍ'

Gratulujeme novým čs l. mistrům v dráhovém golfu

C. Dobrým

M i r c e  K o ž í š k o v é  a
P e t e r o v i  H l b o c k é m u .

-ve lp rc-
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Vážená redakce,
v prvé řadě mi umožněte vyjádřit osobní l ít o s t  nad tím, co se 

2 na'šeho to lik  oblíbeného a dříve i  seriózního periodika sta lo .
Jedné se o to, a nikomu sváj názor nevnucuji, že se z jeho stránek 
na je jich ž  obsah vždy trpělivě čekáme, pomalu ale jis tě  vytrácí věcný 
pragmatismus a i^rímo úměrně tomu se z nich stává tribuna pro vášně 
individuí, které pro dráhový g o lf  nehla jeStě ani prstem, odmyslíme-li 
že alespoň nacházejí zálibu v napalování všeho, na co se sami o sobě 
nezmohli, No, ale prostor pro to mají, tak proč se nebavit. Carpe 
diem, jen když je  to pohodlné a nic to n esto jí.

To je  úvod k mé reakci na příspěvek Jana Pergla ve Zpravodaji 
č . 28, která nemá být v žádném případě obranou ve stylu Haškových Obec
ních voleb.
K v ěci:
1 / Na RTJ v Kladrubech jsem se dostavil 45 minut před zahájením, t j .  

v .cca  10.15 a do 10.55 jsem s ta č il ob e jít  hřiště, prokonzultovat 
d í lč í  nedostatky s paní Křížovou a M.Houskou, vybrat pnikazy a 
sestavy družstev a zkontrolovat je , udělat několik změn v roz lo - 
sování turnaje, s panem Křížem určit vedení turnaje a instruovat 
domácí zapisovatelky. K tomuto bodu; J iž při výstupu z autobusu 
jsem p o c í t i l  nelibé nálady u řady hráčů, včetně J.Sulkiewicze, 
který s i  na místo vrchního rozhodčího j i ž  tajně dělal naději, 
a V.Sneidra, jehož výkřiky o tom, že jsem povinen být na h ř iš t i 
2 hodinj před zahájením, mi rovněž nebyly nejpříjemnějšími a 
nesvědčily o p řílišn é  znalosti Soutěžního řádu, s kterým je  v 
příspěvku manipulováno.

2 / Je mylnou f ik c í ,  že jsem odmítl podepsat diplomy, nýbrž jsem na 
to prostě zapomněl, což mě i  mrzí, protože toho svého za 5.niísto 
s i ,  věřte mi, cením, když uvážím, že jsem s i ne h ř iš ti v Kladru
bech, kde jsem byl poprvé v životě, nedal jediný tréninkový úder. 
Soudím proto, že nelze nepodepsání diplomů považovat za ROZHOD- 
COVSKOU chybu.

3 / Nikdy nemám vztek, když prohraji rozřazování. Prohrál jsem j i ž  
řadu mnohem dů lež itě jších  a několikrát jsem i dokonce vyhrál, 
a mé emocionální stavy nejsou v obou případech moc odlišné 
/vždyí se jedná o umístění v čele turna je!/ Tutu poznámku musím



už však brát spíš jako jedovatou slinu než jako překlep hrá
če dosud nepoznajícího větších úspěchi v našem sportu.

4/ V době zakončení turnaje byla nad hřištěm bouře a silně pršelo 
a snad jsem ani neměl dát souhlas k provedení rozřazování, 
nicméně na h ř iš ti ani v jeho okolí nebylo jediného diváka, 
o kterého lilíS a MŽLl příspěvku šlo , což zřejmě s. Perglovi 
uniklo,

5/ Co se týče benevolence k oddílovým spoluhiáčám;
a / Spartak Práha 4 skončil vloni v soutěži slušnosti díky 

MHOU udělených napomenutí a mým přestupkům na posledním 
místě

b / neméně dobré vzpomínky za nařízení opakovaného úderu na mě 
mé můj strýc a kamarád M.Bečvařík z Litoměřic.

Naproti tomu -  další R02H0DC0VSKÁ chyba -  jsem v poslední době 
nepřípustně ignoroval a bez potrestáni ponechal zjevné provo
kace uana Pergla ve věci porušování pravidel v mé těsné b l íz 
k osti. Už mě omrzelo zabývat se recesemi, které nikoho ani 
nemohou pobavit, v jeho podání, stejně jako rozhodování samé, 
interpreti kterého mají v našem hnutí dost svízelné postavení 
díky nedůstojnému postavení úseku rozhodčích ve vedení dráhového 
golfu . •

5 / Názor, že to dělám pro peníze, neslyším poprvé a beru ho stejně 
"vážně" jako autora příspěvku samotného. Hicméně podotýkám, že 
jsem do Kladrub je l  za své, odpočinout s i  a že jsem hrál až 
po přemlouvání pana Neděla a hráčů mého oddílu.

7 / Ve vazbě na zmínku o mém delegování na turnaj hotelu Interna
tional s i  dovolu ji vyslovit domněnku, že za mého hráčského pů
sobení byl výkon rozhodčího na mezinárodním turnaji jen v ý ji 
mečně perfektní

-  17  -

Miroslav Hozmara
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Podle informace z komise STK podali přestupní lís tk y  k 
1.7.1963 manželé P lacrovi z Chomutova zpět do rodné Plzně.
pozn.redakce: Zdá se, že Plzeňští p os ilu jí t ^  před lujdcházející 

kva lifik ací o postup do I . l ig y

Dne 8 .7 . s i na olomoucké radnici řek li své ANO 
Jindřich Jašek a Božena Pekáčková, oba z Olomouce a nyní také 
oba hráči Lokomotivy.
U všeho byla delegace g o lfis t il  v čele se svědkem Vladimírem 
Králem.
Ten s i na radnici odbyl vlastně jakousi generálku, n=bol 30.7. 
se tam ob jev il znovu, tentokráte v r o l i  ještě  výraznější a s ice  
jako ženich. Nevěstou byla Dva Dostálová a i  když se LáSa prozatím 
s golfem lou čí, věřme, že j e j  alespoň coby seniora na h ř iš t i 
potkáme.

Z doslechnutých informací je š tě  dodáváme, že sňatek uzavřeli 
i  manželé Springelovi a Dvořáčkovi.

Všem šťastným párům moc a moc blahopřejeme a aí jim 
to klape doma i  v golfu . Nezapomeňte včas redakci oznámit 
narození všech potomků -  g o lfis til.

-redakce-
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Legenda:
A -  drahokam, umyvadlo

-  předložka, vsáknutí, franč.určitý  člen
-  angl.zkratka muže, brněnský herec, označení dálkové dopravy
-  mříž, koupací nádoba
-  TAJEHKA

-  ž ito , tulení kožešina, SPZ 3rno-venkov 
osobni zájmeno, hlav.město NSP, potomekzz  ̂ 4 ia^zzz^4zw a zz.bczv » u z c o  vw

I -  mužské jméno, ženské Jméno

1 . -  chlapecké Jméno, stavební sloh
2 -  podpěra vinné révy, ženské Jméno
3 -  SPZ Pelhřimova, tázací zájmeno, značka poloměru
4 -  spojka, smlouva, SPZ 3erouna
5 -  část oděvu, solmizační slabika
6 -  německy křičet
7 -  rakouské město, chem.prvky
8 -  slov.spojka, sebral, římsky pět
9 -  chem.značka vai:adu, obrněné vozidlo, zvratné zájmeno

10 -  domácky Olga, obydlí
11 -  čert, osobní zájmeno

TAJillMKA: Dějiště letošního ME v dráhovém golfu
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