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m u
z velké Vnihy o malám mížku /5/

Jednotlivé typy úderů 

Základní - p M m ý  úder
Základním předpokladem pro dobrou hru je přímý úder. Jako piTvní 

jej začínáme cvičit a věnujeme mu největší pozornost. Je totiž použí
ván na největším počtu drah a jeho nezvládnutí má nejhorší následky. 
Hisí být proto prováděn až automaticky. Dlležitá je zde zdravá sebe
jistota, která qe přínosem pro plynulost pohybů. I když "tažené" lidery 
jsou zakázány, je nutno si uvědomit, že čím déle trvá při úderu styk 
hole s míčem, tím více je balon ovlivněn. Jde tedy o to, najít správ
nou střední míru mezi "jednorázovým pinknutím" a v pravidlech zakáza
ným "táhnutím". A pak balón ovlivnit správným sniěrem.

Speciální údery na technicky obtížných drahách
Rezavý nebo-li falšovaný úder se používá v těch případech, kdy 

hrajeme o mantinel. Falší, tedy roztočením míče, měníme úhel odrazu - 
je menší nebo větší než úhel dopadu. Rezavé údery se hrají s Okovaný
mi, častěji však nalakovanými míči /ty se pro svoji hrubost zvětše
ným třením o gumu více roztočí/ s malým nebo středním odskokem.

Faleš zleva
Míč se točí doleva /proti směru hodinových ručiček/.
Na rozdíl od přímého úderu, kdy qe hůl vedena po celý proces v 

přímé linii, při falšování se v okamžiku úderu míček podtrhne. Uůl 
se proto vede v oblouku, do jisté míry jako srpem. Míč je zasažen pa
tou hole a je uveden do kruhového otáčivého pohybu doleva kolem své 
vlastní osy.
Faleš zprava

Míč se točí doprava /ve směru hodinových ručiček/.
Tažným pohybem se míč uvede do z^tačního pohybu.

Falšovaný úhel na vlnách
Nej‘typičtější drahou, kde je používaný řezaný úder /zprava i 

zleva/ jsou vlny. Lze na nich nejlépe demonstrovat význam falše: 
hrajeme-li na mantinel /na vrchol první vlny/ bez falše, odrazí se 
míč pod plochým úhlem nebo sklouzne podél mantinelu. Stejně nekontro
lované probíhá odraz v kruhu. Vhodného odrazu nedosáhneme ani použi
tím jiného odrážlivějšího míče.

Použijeme-li falše, je úhel odrazu na vrcholu větší než úhel dopa
du a naopak v kruhu je úhel odrazu menší než úhel dopadu. /Míč qe 
tzv. sekne/. Výsledná dráha mlče míjí v bezpečné vzdálenosti jamku 
a po sekavém odrazu v kruhu směřuje do jamky.



Ne.ičastějěí chyby;
kíč se na vrcholu odrazí 

směřu.ie na .jamku
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málo_________ Míč při odrazu v Icruhu se
přesekni  ̂
velké faleš 
silná rána 
míč je příliš drsný 
míč je moc čistý 

míč má špatnou teplotu 
míč na vrcholu dopadl příliš blízko nebo daleko

malá faleš 
slabá rána 
míč je málo drsný 
míč je špinavý

Loopingový úder
Většinou se používá faleš zprava. K prvnímu odrazu dochází pak 

na pravém lemu výjezdu z překážky, míč aiine jamku zleva a seká se 
zpět do jamky. Chyby jsou obdobné jako na vlnách.
Blesk 8 falší napřímo /faleš zleva/

Jedná se o jeden z nejnáročnějších úderu na miniaturgolfu. Vy
vinul se proto, že poněkud zvětšuje možnost esa. Je obtížný aialým 
otvorem pro prohoz, falší i poměrně značnou silou. Psychické nároky 
zvyšuje skutečnost, že se jedná o poslední často rozhodující dráíiu. 
Navíc se hraje míčem, kterým nelze hrát o mantinel. Důležitá je zde 
proto taktické úvaha o míře rizika a zisku.

-kožíšek-

1. ČNCHl - STSSS - 4.BTJ. Sp.Praha 4. 3.9.1963
Při čtvrtém kole 2.ligy v Praze se sešlo víc hráčů a hráček rež 

na otevřeném turnaji v Plzni. Na pn?ní zkušenou přijeli i tři repre
zentanti Tanvaldu. Bez zkušeností a s minimálním vybavením, ale ostu
du rozhodně neudělali. V mužích dva jejich zástupci za sebou nechali 
celou desítku hráčů, v ženách si dokonce Dáša Bukvicová odvezla body. 
V soutěži žen, ve velice malé konkurenci, se stalo vítězství snadnou 
kořistí domácí D.Váňové. V kategorii mužu se v nejlepším světle 
představil starší z Vlastimilů Krejčích, který se v poslední době 
opět začíná objevovat mezi nejlepšími. Dlouho s ním držel krok H. 
Holzel, který v posledním kole neuvěřitelně odpadl, což ho stélo 
celé 4 místa v celkovém umístění. V druholigové soutěži přijeli 
favorité z Litoměřic opět v kompletní sestavě a hned to bylo znát. 
Rozdíl devadesáti úderů před druhým hovoří sám ze sebe. Nezodpovědný 
přístup pražského Golfu, který druholigovou soutěž opomíjí a který 
i téměř v domácím prostředí nastoupil pouze se třemi hráči se odra
zil v posledním místě.
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Výsledlcy: 4 okruhy 

Muži: 52 účastníků
1. Krejčí Vlastimil sen. Litoměřice 100 ú 25
2. Pergl Jan Golf Praha 101
3. Sulkiewicz Jan Aritma 103
4. Kozmara Miroslav Sp.Praha 4 104
5. Kolzel Robert Golf Praha 105

Ženy^ 6 účastnic
1. Váňová Dagmar Sp.Pr-ha 4 110 i 27,5
2. Křížová Miroslava Kladruby 133
3, Búkvicová Dagmar Tanvald 146

2ácii Sládek Viktor Sp.Praha 4 143 á 35,7
Jimioři: Persl Jan Golf Praha 101 i 25,2
Senioři; Kůrka Josef Sp.Praha 4 131 i 32,7
Il.li^ía - 4. kolo
1. Sl. Litoměřice 536 6
2. Aritma Praha "B" 525 4
3. 31, Hradec Králové 716 3
4. Sl. Kladruby 742 2
5. Ciolf Praha "B" 1.357 1

2. či-CHÍ - STReD - 5.I1TJ. Aritma Praha. 4.9.1983
ůruhý deň se celé společenství hráčů přesunulo o pár kilometrů 

dál, na hřiště Aritmy do Vokovic. Účast ji nebyla tak početná jako 
v sobotu. A co se týká výsledků nebylo moc změn, V soutěži mužů 
zopakoval své vítězství V.Krejči, který jako by nabral druhou mízu. 
Překvapivé největším soupeřem mu byl domácí P.Sedláček, který přehrál 
nejenom všechny své klubové kolegy,ale i všechnu ostatní konkurenci.
0 čelo hráli i další litoměřičtí hráči J.Niederle a mladší V.KÍrejčí.
7 ženách se nezměnilo vůbec nic jen se o pár úderu zlepšily výkony. 
Jak je vidno už ze soutěže jednotlivců i ve druhé lize opět hráli 
prim Litoměřice a to ještě lepším výkonem než v sobotu. Ne už tako
vým rozdílem, protože přece jenom znalost domácího hřiště přiblížila 
"B" Aritmy na přijatelný odstt^.
Výsledky: 4 okruhy 
Muži; 41 účastníků

2.
3.
4.
5.

Sedláček Petr 
Niederle Jiří 
Krejčí Vlastimil 
Aozmara Miroslav

2eny2 ^ účastnic
1. Váňová Dagmar
2. Křížová Miroslava
3. aukvicová Dagmar

sen. Litoměřice 102 i
Aritma 103
Litoměřice 104

jun. Litoměřice 104
Sp.Praha 4 105

Sp.Praha 4 109 i
1 Kladruby 128

Tanvald 144

25,5

27,2
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Sládek Viktor Sp.Praha 4
Junioři; Krejčí Vlastimil jun, Litoměřice 
genioři; Juran Josef Hradec Králové
II.liga - 5.kolo
1. Sl. Litoměřice ^22 6
2. Aritma Praha "B" 586 4
3. Sl.Hradec Králové 687 3
4. Sl. Kladruby 1.079 2
5. Golf Praha "B" 1.226 1

135 29
104 i 26
148 6 37

3. SLOVENSKO - 9. a lO.RTJ. Košice, 3..4.9.1983
Poslední slovenské oblastní dvoukolo se hrálo v Košicí ch. Ná

hoda tomu tak chtěla, že právě v domácím prostředí měla místní Slávia 
dovršit své vítězné tažení za titulem přeborníka oblasti a potvrdit 
tak svou přihlášku do kvalifikace o první ligu. Tomuto úspěchu však 
fiepřálo počasí. V sobotu se stačila odehrát všechna 4 kola, v oeděli 
▼šak pouze dvě. Slávia {potvrdila očekávání a v obou posledních kolech 
suverénně zvítězila. Její výkony nazmčily, že by neměla v kvalifikaci 
hrát podřadnou úlohu. S Košicemi musíme počítat jako s jedním z favo
ritů, V soutěži jednotlivců se nedostavila špička z Trnavy, takže v 
soutěži mužů se o nejvyšší pocty rozdělili výhradně domácí hráči.
V obou dnech měl nejlepší mušku P.llargita, který si tak připsal i 
ný příděl bodů do celostátního žebříčku. V soutěži žen bez domácí 
Palovičové a stabilních hráček z Března S^la n$jkStfií:zadetoupshí 
Prievidza. A tam také putuje jedna z prvenství zásluhou I.l^šovicové, 
která zvítězila v neděli v těžkých klimatických podmínkách. Za sobotní 
vítězství získala cenu J.Berkyová z Března.
Výsledky; 4 /resp. 2/ okruhy 
3.9.
Uužii 23 účastníků

|( 25

pěk-

1. Margita Peter Košice 100
2. Uurin Peter Košice 102
3. Kollár Peter Košice 103
4. Palovič Igor Košice 109
5. Hvizdoš Jaroslav Košice 115
?22ři 3 účastnice
i. Berkyová Jana Březno 129
2. Mišovicová Iveta Prievidza 140
3. Námešná Denisa Prievidza 159
II.liga - 7.kolo
1. Sl. VSt Košice 529 5
2. Sl.Trnava "B" 645 3
3. Most. Březno 664 2
4. B.C.Prievidza 688 1
4.9.
Muži; 23 účastníků
1. Margita Peter Košice 53
2. Hvizdoš Jaroslav Košice 57
3. Palovič Igor Košice 58
4. Muríň Peter Košice 59
5. Kollár Peter Košice 61

i 32,2

(< 26,5



^ účastnice
1. iašovicová Iveta
2. 3erkyová Jana
3. liáměšná: Denisa
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Prievidza 75
Březno 80
Prievidza 87

i 37,5

Tyto dva turnaje se hrály jako pohár ůrc. Celkovým vítězem a 
tedy i držitelem tohoto poháru se stal P.Mar^ita. Dařilo se i ostat
ním Petrům.
Pohár 5ItP;
1. iárgita Peter Košice 153
2. iiuríň Peter Košice 161
3. Kollár Peter Košice 163
II.liga - 8.kolo
1. SI.v St Košice- 288 -5
2. Sl. Trnava "B" 360 3
3. Most. Březno 365 2
4. 3.C. Prievidza 378 1
II.liga - konečná tabulka
1. Slávia vST Košice 36 3.957
2. Uostáreň Březno 22 4.467
3. Slávia Trnava "B" 18 4.453
4. Baník Cígel Prievidza 12 4.680

4. SSCHZ - ZiPAD - 5.HTJ. Plzeň,' 10.9.1983
Původní'termín tohoto turnaje a následného v Přešticích měl být 

až za čtrnáct dnů. Jelikož však kolidoval a pracovní sobotou byl posu
nut směrem dopředu. 2e ne všichni oddíloví funkcionáři důkladně prová
dějí svou práci směrem k členstvu, jsme se přesvědčili právě zde.
I když oprava termínu byla oznámena hned zkraje sezóny, ne všichni 
hráči se o ní dozvěděli. Doplatili na to především příbramští hráči, 
kteří do Plzně a Přeštic nepřijeli a tím, že prý lavěděli, že se koná. 
Toto zapomenutí stálo příbramský 2.ligový tým vyloučení ze soutěže 
a mnohé jejich hráče třeba o tak potřebné body do žebříčků. Oba turnaje 
byly hlavně ve znamení dokončení drulioligové soutěže. I když Plzeň 
byla vysokým favoritem této skupiny, přece jen to tyla skupina vyrov
nanější. A Plzeň také vedla jen o 3 body, o rozdíl, který nemusel při 
dvou druhým místech stačit. K jeho smazání také Chomutovští udělali 
maximum. Výborným výkonem donutili domácí k maximálnímu soustředění 
a konečný výsledek byl poměrně těsný, hlavně díky lepšímu začátku 
plzeňských. Oddechnout si však mohli skutečně až po konečném sečtení . 
výsledků. Tímto vítězstvím si de facto zajistili i vítězství ve sku
pině a účast v kvalifikaci o první ligu. 7 soutěži jednotlivců byli 
nejlepší také domácí. I když v soutěži žen musela L.Jiříčkové přepustit 
první místo své chebské soupeřce. V soutěži mužů zopakoval své vítěz
ství z otevřeného RTJ J.Mráz. 0 další místa byla velká tlačenice, 
vždyí druhého od čtrnáctého dělily pouze 4 údery.
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Vj îledkyi 4 akřuh^

Mulů dlaataíká 
1. lířdg deeař n§6&

nš6ĚI. Aeehaakřaaíiaf ítiBíř
řudík Petř 

4. Oipřg řatř 
■p. Hdia daa

Shsmtsf
dhaButa¥
ffiiáSBě

2i8Ai 3 ddaatíiiee
Vaeeid Vítlaay)¥a 

t. diří$ka¥d jUaka
Síiefe.
flsefi
Shak3. WeiflBaflaa¥Í Milada

íl.ii^a - s.kflle 
l. fil. Vl řlaag 417 7
I* gl* ShaButa¥
3. OSSL řřast.&dsBl
4. f.d.fředtisa
i. et. Sk§k l!f 1
d« ^.fřídřas "i" >fie 3

II "

U é  é ii
■‘6

5. aiOffiř - ZX^AS. Přsčiiaei. U.g.iaga
S * ^  des seetihle áSsáiaílíy tuřsaJe ¥ řřéiíieíeh mpH»é 

Ďěěl e ¥ííř tíálidif i¥d, řřete teké fatestřefóadaí Yísieéky, 
Pfk j^sieáky iiievl sá|®¥íifijíeí tak i4§g třetí. VítSiství ¥ p 
M B  kele 4isy gi eáseeS: ShgHite¥ s te á§et v¥í>ag^ ap^skgfi.

á¥g KávedBiee a í/.diřílka¥d apUtila V.Vaaalé peřáiku a řlaM. 
KeH aaa pa diaiAd aáfiee ss m  př¥fiís síatě §lje¥ii tí,Iřu4iž § 
U ě s í, m m ě i n  es($§ř§B aa kyi M.Malaář g 3heffiate¥a. Saiší ul 
ae a&a^sj B̂ edatupas.

V^aladkyi 4 
itelái dáagtaíká

i i1,11. fruliš Miiaa
2. Malaář Kařal
3. Maaddk daaaf
4. Odea l¥aa 
p. flaeř diří

Fřsattíáěsě
Sh^miev
Shemíef
nseS
n » é

m

É

tS M i i dšaataiaa
l. diřídka¥d lafdia 
2* Vaaalé Vítde§ia¥a

m s h
6fiak til

íl.Uťsa » l.kňiň
1. §l.Si^Byta¥^
2. gl. vl neali
3. lili Fí',íášfíě 
4v f.d.řřaltiee 
p« gt.Shak
1. ip.řřífefas "i"

é32 7 
|2| P

2.lid i

i n



-  8

II,.li^a - konečná tabulka

1. Slávia VS Plzeň 36 3.202
2. Jlavoj Chomutov 33 3.265
3. 5SSL Františkovy Lázně 26 3.333
4. Stadion Cheb 16 3.558
5. T,J.Přeštice 11 4.075
- Spartak Příbram "B" diskvalifikace

6* 7.CTJ - Aritma Praha. 17. .18.9.1983
Prvním významnějším turnajem po reprezentační přestávce byl 

celostátní turnaj na Aritmě. Po dlouhotrvajících vedrech letoška se 
hrálo za dost citelného chladna a tak ke cti přišlo teplé oblečení. 
Již několik let po sobě bývá na tomto turnaji překvapivý vítěz.
Ani tentokrát turnaj nevybočil z- tradice. Celkem suverénně se a ne- 
přízní^počaaí i se zle dotírajícími soupeři vypořádal trnavský
F.Brgoň, který si z Prahy odváží "Šárecký džbán" za 1.místo. Nečeka
lo se ani 5.místo dalšího trnavského hráče J.Marušky. 2 domácích 
se víc věřilo J.Sulkiewiczovi nebo J.Valentovi, nakonec však to byl 
druhý z Valentů, David. Vlastimilu Krejčímu se vyplatil trénink na 
ETJ před čtrnácti dny, což ho vyneslo do první desítky. V soutěži 
žen se spíš čekalOj že vítězka bude z Prahy. 2áarně se však pražanky 
snažily. Džbánek si z Šárky odváží E.Krňávková. Pořadatelé nezapo
mněli ani na ostatní kategorie, takže ceny si z áritmy odváží i nej
lepší žák, junior, senior a dvojice. Přestože ceny také dostali, 
nic si neodvezli členové družstev klubových týmů. Dort a chlebíčky 
jim nevydrželi ani do závěru vyhlašování vítězů.

Výsledky:'8 okruhů 
i^ij^ 90 ůč^stiríků
1. Drgoň František
2. Metelka Ladislav
3. Valenta David
4. Sulkiewicz Jan
5. Maruška Jaroslav
6. Kožíšek Milan
7. Vítek Aleš
8. Pergl Jan
9. Arbeit Marcel

10. Krejčí Vlastimil sen.

9 účastnic
1, Krňávková Sva
2. Kožíšková Miroslava
3, Valentová Věra
4. Váňová Dagmar 
3. Pardusová Běla
Družstva /šestičlenná/: 6 účastníků
1. Sl.Trnava 57 /součet umístění
2. Aritma Praha 79
3. Lok.Olomouc 86

Trnava 193
Golf Praha 198
Aritma 199
Aritma 200
Trnava 200
Golf Praha 201
Olomouc 201
Golf Praha 201
Olomouc 203
Litoměřice 205

Šternberk 204
Golf Praha 209
Aritma 214
Sp.Praha 4 222
Brno 228
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Žáci: Valenta David Aritma 199 á 24,8
Junioři; Metelka Ladislav Golf Praha 196 á 24,7
Senioři: Bednář Jaromír Šternberk 105 á 26,2 /4 okruhy/

U.Kožíěkové - J.Sulkiewicz 6 součet umístění

Současně probíhalo i předposlední kolo I.ligy družstev. Zájem se 
soustředil hlavně na boj o první místo a na boj na konci tabulky. Aritma 
jako největší favorit svou úlohu splnila, ne vlak beae zbytku. Nechala 
se zaskočit finišem Golfu a byla z toho dělba na prvním místě. Trnava si 
udržela třetí pozici a stále jí zůstal dostatečný náskok před posledním 
kolem. Aritma si akorát upevnila druhé místo před Olomoucí. Na konci 
Příbram neudržela Sp.Praha 4 a tato dvě družstva si opět vyměnila místa 
v celkovém pořadí. Poslední na Aritmě však byl Šternberk a jeho náskok
?řed nejvíce ohroženou dvojící je ůž jen 1,5 resp. 2 body. Bude to do ma v y  stačit?
I.liga - 7.kolo
1. Aritma Praha 520 8

Golf Praha 520 8
3. Sl. Trnava 524 6
4. Lok.Olomouc 527 5
5. Start Brno 529 4
6. Sp.Praha 4 538 3
7. ^.Příbram 543 2
8. T.J.Šternberk 552 1
Tabulka no 7.kole
2. Slévia Trnava 48
2. Aritma Praha
3. Lokomotiva Olomouc
4. Golf Praha
5. Start Brno
6. T.J.Šternberk
7. Spartak Praha 4
8. Spartak Příbram

44.5 
41
39.5
29.5 
20
18.5 
18

3.635
3.646
3.665
3.672
3.761-
3.854
3.793
3.816

7. g£CHX - STSsD. Golf Praha. MG - 25.9.1983
Poslední kolo druhé ligy středočeské oblasti se konalo na minigol- 

fu^v pražském Internationalu. Co se týká ligové dohrávky, byla to takové 
kaňka za nepěknou soutěží. Pouze béčko Aritmy a Hr.Krélové přijel 
kon?5letní. Litoměřice a Kladruby ve čtyřech, domácí Golf už tradičně 
ve třech. Máme za to, že ani obrovský náskok neopravňoval Litoměřice 
závěr soutěže takto vypustit. 0 členských základnách v ItLadrubech a v 
Golfu se ví. 2ide je výsledek práce s mládeží a špatně organizovaných 
náborů. Zvítězilo "B" mužstvo Aritmy před družstvem Hradce, jehož hrá
či byli na minigolfu poprvé. Více se tedy hráči soustředili na soutěž 
jednotlivců. V mužích si první velké vítězství připsal žák David Valenta, 
který za sebou nechal nejen starší, ale i daleko zkušenější. borce.
Krok s ním udržel jen jeho klubový kolega J.Sulkiewicz. V ženách byla 
soutěž vyrovnaná až do úplného konce. 0 tom, že i druhé vítězství bude 
patřit rodině Valentů se rozhodlo až v závěrečném rozstřelovéní. I zde 
se papírově lepší D.Váňová musela spokojit s druhým místem.
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Výsledky; 3 okruhy

Muži: 46 účastníkft
1. Valenta David Aritma 101
2. Sulkiewicz Jan Aritma 102
3. Houška Miroslav Golf Praha 106
4. Holzel Robert Golf Praha 108
p. Lúolnár Karel Chomutov 108

5 účastnic
1. Valentová Věra Aritma 117
2. Váňová Dagmar Sp.Praha 4 117
3. Křížová Miroslava Kladruby 126

Il.lijía - 6. kolo
1. Aritma Praha "B" 633 6
2. Sl. Hradec Králové 719 4
3. Sl. Litoměřice 876 3
4. Sl. Kladruby 943 2
5. Golf Praha "B" 1.096 1
Il.liiza - konečná tabulka
1. Slavoj Litoměřice 34 3.588
2. Aritma Praha ”3" 30 3.673
3. Slávia Hradec Králové 20 4.168
4. Slovan Kladruby 15 4.860
5. Golf Praha "B" 12 6.992

i 33,6

ů 39

8. 1Í03AYA - lO.RTJ. Olomouc. 25.9.1983
Poslední turnaj na líoravě bývá hrán Jako pohár V&SR. Kdysi význam

ný turnaj už dávno není tolik hráči vyhledávaný Jako dřív. Letos přijeli 
Jen J hráči z B m a  a 8 ze Šternberka. To Je opravdu málo. Účast tedjf za
chraňovali domácí, k nejen líčast, také kvalitu. Na přespolní zbyly Jen 
náběrky. Páté, desáté, třinácté, patnácté, dvacáté místo pro šternberské, 
Brňané dopadli Ještě hůř. 7 a>uteži mužů zastihla forma na sklonku sezóny 
V.Jaška, který přehrál všechny své věhlasné i průměrné klubové kolegy 
i hosty, když mu vyšel hlavně závěr předkola. Ve finále si své umístěni 
Jen kontroloval. Z olomoucké líhně na sebe upozornil hráč P.šperlich. 
Poslední místo obsadil veterán František Arbeit. Ne však, že by už na 
mladší nestačil. Zmiňujeme se o tom proto, že ve výsledkové listině se 
v prvním kole u tohoto hráče objevil kuriózní výsledek 100 úderů.
A uznáte, že ani následujících ž  kolik osmnáctek by mu nahoru nepomohlo. 
Ta stovka byla za pozdní nastoupení do Již rozehrané soutěže. Mezi že
nami zvítězila ne příliš lichotivým výkonem H.Ooležolevá z domácího 
oddílu.
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Výsledky: 5 okruhů

Muži: 32 účastníkft
1. Jašek Vladislav Olomouc 120
2. Pustofka František Olomouc 122
3. Vítek Aleš Olomouc 124
4. Sperlich Pavel Olomouc 125
5. Karásek Otakar Šternberk 125
žen^^ 3 účastnice
1. Doležalová Hana Olomouc 157
2. Jašková Božena Olomouc 165
3. Stroupková Jana Olomouc 169

i 24

i 31,4

9. Přebory oddílů
Přebory oddlli už se dneska nenosí. Tato tradice se ještě udržuje 

v západních Sechách. Podnes jediní kdož zaslali zprávu o jeho konání 
byli chebští golfisté. Cd přeboru je neodradil ani déší, který turnaj 
provázel. A zde je přehled přeborníků oddílu, kterého se zúčastnilo 
9 hráčů:
- Přeborníkem v kategorii mužů se stal František Nečekal výkonem 

98 úderů na čtyři okruhy, což je i nový rekord hřiště
- Přebornicí v kategorii žen se stala Vítězslava Veselá výkonem 

140 úderů na čtyři okruhy
- Žákovským přeborníkem se stal Jaroslav Kunzendorfer výkonem 

131 úderů na čtyři okruhy

-prc-

SS3a - ITÁLIE - SVÍCAH5K0
Druhá letošní zahraniční akce reprezentující čs.dráhový golf se 

odehrávala na severu Itálie, v podalpské Laně. Za spolupráce fiuúccioná- 
ře rakouské dělnické tělovýchovy pana Hflbnera zde Itliana federazione 
golf su pista uspořádala čtyřutkání sedmičleiuiých družstev- CSSR - Itálie A 
- Švýcarsko - Itálie B v miniaturgolfu.
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Podobné mezistátní utkání jsou mezi členskými zeměmi IB5U běžná 
a po mistrovství Evropy jsou považována za druhou nfejvýznamnější slož
ku mezinárodních styků. Nejslavnějěí z nich je trojutkání HSH - Hakousko
- Švédsko, které se každoročně střídá v jednotlivých zemích účastníků.
Po vzoru tohoto utkání vzni^jí další jednorázové akce /I - Francie -
- Švýcarsko, I - Rakousko, I - NSR/.

Nominace našich hráčů na turnaj proběhla ve dvou stupních, V prvém 
stupni - na konci června - bylo dle dvanáctiměsíčního žebříčku nomino
váno pět mužů - Vítek, Hlbocký, Fridrik, Kožíšek, Arbeit e jedna žena
- ld.KožíSková. Šestý hráč a jpořadí náhradníků bylo stanoveno až po MR 
podle čs.žebříčku. V Hlohovci a Tmavě se tak mezi L.Benčíkem, M.Morav- 
cem a M.Rozmarou uskutečnil mimo jiné i "souboj o Itálii". Vyhrál ho 
L.Benčík, ale nakonec bylo při neúčasti P.Hlbockého důležitější druhé 
místo M.Moravce,

Výprava pod vedením s.R.Bokra tak ve složení Vítek, Fridrik. Koží
šek, Arbeit, Senčík, Moravec, Kožíšková odstartovala zatím nejdelší 
výpravu čs.dráhového golfu.v sobotu 3.9.1983. Trasa osobními vozy 
vedla prakticky bez zastávky přes NSR a Rakousko. Neodolali jsme pouze 
krátké prohlídce Insbruku a zastávce v Brixenu, kde jsme navštívili 
dům vyhnanství Karla Havlíčka Borovského. V deset večer jsme dorazili 
před naše příští sídlo "Cafee Tenis" a byli jsme uvítáni našimi hosti
teli.
. V neděli jsme měli možnost sledovat kvalifikaci na nese střetnutí. 
Italové jej brali nesmírně vážně a v jejich celoročním kalendáři mělo 
v pořadí důležitosti číslo 1. Při sledování asi 30 účastníků turnaje 
nám byla nápadná hlavně jedna skutečnost. Ačkoliv zde hi-áli zástupci 
osmi různých oddílů, prakticky všichni hráči používali na jednotlivé 
^áhy ste.iné míče. Jistě, my máme nejednotné vybaveni, ale myslím,
Se náš přistup k pondělnímu tréninku byl pro čs.dráhový golf příznačný: 
vrhli jsme se na dráhy jak včeličky a hledali jsme a hledali nové systé
my a varianty. /Ti“ochu jsme podcenili domácí - ti již na zdejším hřišti 
hostili vše nejlepší z Evropy - pořádalo se zde mistrovství Evropy 1978, 
v roce 1961 zde porazili mistry Evropy Rakušany, v roce 1982 zde hráli 
s NSR a zřejmě ledacos okoukali./ Švýcaři, kteří trénovali pouze 1,5 
dne, nic moc nového nehledali; věřili a nechali si poradit. My jsme ne
věřili a museli se na vlastních rukou přesvědčit. Stálo nás to dva dry 
tréninku. Protože ale čas na trénink byl dostatečný, cítili jsme se v 
pátek večer před zahájením připraveni dobře. A to jsme ještě během 
týdne stihli prohlédnout si okolí a vyzkoušet jízdu lodí ca kanálech 
v Benátkách včetně ochutnávky místních špaget.

Zahájení turitóje bylo netradiční. Předcházel mu slavnostní pochod 
městem. V čele průvodu, který procházel hlavní tepnou desetitisícové 
Lany lemovanou hustými špalíry aplaudujících diváků, šli představitelé 
města; starosta, velitel místní policie a hasičů, pan farář, doktor, 
lékárník i jednotlivý sponsoři, kteří na turnaj přispěli cenou. 
Následovala šedesátičlermá lidová hudba v tyrolských krojích a 
jed notlivá reprezentační družstva s vlajkonoši. Průvod uzavírala 
folklorní taneční skupina.

Při zahájení jsem měl poprvé v zahraničí imožnost slyšet českoslo
venskou státní hymnu, hranou na naši počest. Je to hezký pocit.

Vlastní utkání, které se hrálo na 4 + 4 okruhy ve čtveřicích, 
se pro náš tým nevyvíjelo tak příznivě, jak jsme si v posledních letech
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v zahraničí zvykli. Hned v prvním kole získalo italské "A" družstvo 
desetibodový náskok, který se během dne rozrostl na 26 úderů. My jsme 
byli druzí s náskokem jediného úderu před Švýcary a 15 bodů před 
I - ”3". Jediným kladem prvého dne bylo vedení A.Vítka v jednotlivcích 
s výkonem 88 úderů 22/.

Kedělní ráno nás probudilo hustým_deštěm. Začátek byl odročen, 
později bylo rozhodnuto odehrát alespoň dva okruhy. Hrálo se za pod
mínek hraničících s regulérností /než jsem v prvém kole stačil oihrát 
16. - 18, dráhu, byla soutěž 6 x přerušena/a tato "dešíová ruleta" 
nám nijak nevyhovovala. Za deště jsme hřiště na rozdíl od Italů nezna
li, ale k naši nelibosti nás druhý den porazili i Švýcaři. Haštěstí pouze 
o jediný úder - a tak o druhém místě v družstvech nakonec rozhodlo roz- 
střelování. To jsme vyhráli.

Jak dosažený výsledek hodnotit? Prohráli jsme, ale Italové byli do
ma /v družstvu "A" bylo nakonec pět domácích/, hřiště bylo přitom nesmír
ně náročné na sílu úderu - a to výrazně výhody domácích zvyšuje a hrálo 
se za extremních podmínek, naprosto odlišných od tréninkových. Italové 
přitom zahráli absolutně nejlepSí výsledek ve své historii. /Zatím nej
lépe 24,3 osmičlenné družstvo se 2 škrty/ Navíc - prohráli zde i 
Rakušané v roce 1961 a to s kompletním družstvem, které o měsíc později 
slavně vyhrálo v Hardu mistrovství Svropy. Tedy žádná ostuda.

V horším světle se mi jeví naše skororemíza se Švýcary. Trénovali 
mnohem méně než my a jejich sestava byla vlastně improvizací. Kromě 
mnohonásobného účastníka ME F.Duruze, zde byli také tři specialisté 
na minigolf!

Myslím, že jsme zde trpěli podobným problémem, jako v 78 naše 
výprava na ME v Dánsku; mimořádná nervozita, zodpovědnost a nezvyklé 
j5odmínky /Hřiště plné lidí/ nás vyvedly z obvyklé koncentrace. Odvedli 
jsme sice solidní výkon na výborné úrovni, ale nedokázali jsme se 
uvolnit a dostat do toho tranzu, který přináší výsledky kolem 20.
A ty jsou potřeba. A tak spokojeni byli pouze A.Vítek první den, náhrad
ník M.Moravec, který skončil jako druhý a hlavně M.Kožíšková, která 
s touto dvojicí držela až do posledního kola krok a předvedla špičkový 
ženský výkon.

Zcela jasně se zde prokázalo, co naší špičce chybí k tomu, aby 
mohla myslet na nejvyšší evropské mety; častější styk s nejlepšími 
a hlavně účast na podobných turnajích jako byl tento. U nás dcoia se 
prostě nemá A.Fridrik koho bát.

CSSR - Itálie A - Švýcarsko - Itálie 3
10. - 11. 9. 1983 - Itálie - Lana 
6 okruhů
Přehled výsledků 
Soutěž družstev
1. Itálie A 840 úderů i 23,3
2. CSSE 869 24,1
3. Švýcarsko 869 24,1
4. Itálie B aaa 24,5

po rozstřelu
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Muži:
1. Peter Steffen NSR 263 29,2
2. Hannes Klee 255 29,4
3. Rene ochippi OH 257 29,7
4. Harald Vcndran ;;s R 271 30,1
5. Heinz Pfister Ch 271 30,1
5. Lars Johansson .i 271 30,1

Junioři:
1. Johny Fors 3 265 29,4
2. M. Slimbach NT. 265 29,4
3. Daniel Pfister Ch 266 29,5
Družstva
ženy 2̂ muži i junioři:
1. Švédsko 30,6 1. NSR 30,4 1. NSR
2. NSR 30,9 2. Švýcarsko 30,9 2. švédsko
3. Švýcarsko 31,5 3. Švédsko 31,1 3. Rakousko

Z názorů na šoatné umístění Rakušanů

30,1
30,3
30,5

1/ Rakouské mistrovství se konalo 8 dní před jjříjezdem na US, což se 
stalo už druh^ rok a hráčům chyběl potřebný elán a chut do hry, 
Přehranost hráčů se opět negativně odrazila na předvedených výkonech.

2/ Důležité je také to, co nám ve srovnání se Švédském a NSR ct^bí; 
absolutní kolektivní duch. Dobrý kolektiv se neskládá z dobrých hrá
čů - individualistů, ale z hráčů, kteří si navzájem pomáhají a navzá
jem se povzbuzují.
Skoro nikdo nestál ve svém volném čase na kraji hřiště, aby povzbudil 
své kamarády. Každý považoval za důležitější rychle se v pauze najíst 
případně si odpočinout, než aby povzbuzoval spoluhráče.

pozn.red.:Pěter Petritch
Měli bychom se zamyslet, zda právě tento^druhý bod není příčinou, 

že v SSSR je proti ostatním zemím nízká úroveň družstev v I.lize.^
Jasně jsme to letos viděli v Brně, kde žádné naše družstvo na družstva 
NSR nestačilo.

přeloženo z časopisu INFO 3/83 
Fridrik-

1 9  5 2

Další šance pro každého. Ve svém okolí založte nový oddíl DG.
163. Pozemní stavby Prešov - ubytovna Svidník
164. JSDNOTA, spotřební družstvo Galanta - Hotel Kaskády - Únovce
165. TJ Kolín
166. CKM Praha - Ji^miorcamp CKU Nová Živohošt
167. Správa Zboru nár.bezpečncB ti hl.m.Bratislavy - rekreační stř. Borinka
168. Pozemné stavby B.Bystrica - zotayovna ROH Hviezda v Dudinciach
169. KÚNZ Bratislava - Dětská zotavovňa Abrahám



170. 5sL Poděbrady - lázně Bohdaneč
171. 5VUT - fakulta sti-ojni Praha 2 - Herbertov středisko Korní Mlĵ n
172. IJ Turist Klub Košice - Autooan^ koSické Hanire na Sužinskej prehrade
173. ZV aOH prac. ÚV KsS Praha - rekreač. stř.Doksy okr. Česká Lípa
174. MěKV Weratovice - plavecký bazén
175. MěHV Rakovník - sportovní areál ULP
176. Krajská voj. nbytovacia a stav.správa Bratislava - VÚ 8216 Sere3

pokračování příště 
-vel-

- 1$  -

(?W
1. Informace z oddílů

S Hradce Králové přišla InforiBace, že 17.září se konal už tradič
ní turnaj tzv. Krajský přebor {pracovníků ve zdravotnictví. Turnaj byl 
hrán pod patronací KVOS. Turnaje se zúčastnilo celkem 17 mužů a ža% 
byl hrán na 3 okruhy. V ktg.' mužů zvítězil MUDr Pavel Srůtek a v ktg. 
žen MUDr Jarmila Vaněčková. Turnaj je organizován mimo svaz golfu a 
je hrán už mnoho let. Je vlastně předchůdcem založení oddílu MTG v 
Hradci Králové. Bylo se na koho obracet. Přáli bychom si, at?y bylo více 
takových akcí, které by měly už svou tradici a přitom nemusí vždy jít 
jen o ligové body.

Zprávy o činnosti oddílu za I,pololetí se od posledního vydání 
nijak nenakupily na redakčním stole. Platí tedy to, že celkovou 
zprávu za celý lok lze zaslat nejpozději do konce listopadu.

2. Nová hřiště a nové oddíly
Z Flóry Olomouc jsme obdrželi výtisk prodaných hřiší 1981-1983.

V současné době existuje na území ČSSH 190 hřišt typu MTG. V říjnovém 
čísle otiskneme seznam prodaných hřiŠt za letošní rok. V současné době 
jsou hřiště tříděna na zcela nedostupné a nadějná a pracuje se na 
zakreslování do mapy. Práce je komplikována obtížným vyhledáváním mnoh
dy neznámých názvů městeček a vesnic. Potom bude celá mapa roztříhána 
na jednotlivé kraje a fotografickou cestou vyrobeny kopie, které budou 
rozeslány na všechny oddíly. Pak už záleží na každém oddílu, jak 
iniciativně přistoupl k rozšíření počtu oddílů ve svém kraji.

3. Oddílové kroniky
Do konce září zaslal podklady pro "Velkou Kroniku čs. DG" pouze 

jediný oddíl a sice TJ Slávia V5 Plzeň. Jinak, kde nic, tu nic.
Cekám tedy dál a věřím v serióznost svých spolupracovníků a laišenců 
pro dráhový golf. Když děláte něco a lásky, pak jde všechno hladčeji. 
Nebo, že by většina prac. PVP golf neměla ráda?!
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ls_ Nové výzvy a hodnocení předešlých akcí;
Chtěl bych se ještě jednou zmínit o oddíle Slovan Kladruby.

Možná si dost dobře ani neuvědomujeme, co tady všechno dělají pro pro
pagaci čsl. dráhového golfu. Jak vel^ význam tato činnost má a jak DG 
dobrou práci odvádšji. Oddíl, který je určitě nejmenší v republice, 
je v propagaci skoro titan.

O třech akcích jsme se zmiňovali už v předešlém čísle. Byl to 
turnaj pro dšti, dále pro zaměstnance SÚ a jindy zase pro pacienty 
RÚ. Tradiční je už turnaj zdravotníků, který stejně jako v Hradci 
Králové měl už VIII.ročník. Dále to jsou články a fotografie ve Zdra- 
cotnických novinách a okresním týdeníku Jiskra, které jsou otiskovány 
průběžně od roku 1978. Pacientům jsou promítány videozáznamy o mini 
1 miniaturgolfu z CST. V říjnu bude natočen ve spolupráci s pražskými 
oddíly instruktážní film pro účely rS "Jak hrát miniaturgolf".

MUDr. V.Kříž na přednáškovém turné v rehabilitačních zařízení SSSR 
přednesl 6 přednášek o využití MTG v rehabilitaci a jednu tutéž před
nášku v RÚ Kladruby pro moskevský kurz náměstků ministrů zdravotnictví 
SSSR. Posluchači projevili o WQ velký zájem a vyžádali si adresu 
Flory Olomouc.

Následují brigádnické hodiny, osobní závazky, účast na veřejných 
oslavách atd.

Hlavní obdiv patří manželům Křížovým. Mý jim držíme palce a přejeme 
jim i sobě, aby už brzo jejich oddíl získal solidní členskou základnu.

5. Sportovní vybavení čs,výroby
Konečně dorazila zásilka zahraničních míčků, která se tak dlouho 

toulala. Po nejbližším jednání předsednictva bude stanoven klíč k roz
dělení mezi oddíly.

-pavelek-

"Poslední rozloučení"
Na tomto místě jsme zvyklí číst veselé a ironické gratulace k 

svátkům, narozeninám, svatbám a k oslavám narození golfových dětí. 
Rubrika mé však i svoji druhou kapsu, do které saháme jen zřídka 
a pouze tehdy, když jsme krutým osudem k tomu donuceni. 0 to smutněji 
a těžce se pak píší tyto řádky, jedná-li se o kamaráda, který byl mlád.
V neděli 4.září v nemocnici Pod Petřínem zemřel po dlouhé těžké nemoci 
hráč Golf dubu Praha Josef 7 o d e n k a . Bylo mu teprve 31 let.



Byl z těch kteří, když se pro něco nadchnou, jdou z& svým. cílem. 
Vzpomínám si, když zaSal hr-át za Spartak Praha 4. Jako nováček nějak;ý 
čas zkoumal, jak na to a potom si za velice krátký Sas sehnal velmi dob
rou výbavu. To byla jeho slabost. Měl rád dokonalé věci a byl vždy nej
lépe oblečeným mužem na hřiSti. V ústrojové kázni a eleganci byl vzorem 
ostatním. Říkám-li že to byla jeho slabost, nemyslím v žádném případě, 
že snad byl ve vleku krásných věcí či peněz. liaopak byl nad penězi po
výšen a 8 humorem bral i některé ztráty. Dovedl se smát i zuřit, zvláš
tě měl-li pocit, že mé pravdu. To pak neznal kompromisu. Ale většinou 
se smál a^žertoval. Vzpomínm si na jeho vyprávění z cest po Francii a 
líčení hrůz řidiče, který v pařížských osmiproudech se řídí devadesáti- 
kilometrovou rychlostí vůz na vozu a sleduje prudce odbočující vozidla 
vpředu, vzadu i vedle sebe. Zděšen rachotem narážejících vozů okolo 
jezdily výhradně v pravém pruhu při chodnících v domnění, že uchrání 
alespoň jeden bok, Neuohránil. Řidič, který jednou prudce vybočil ze 
zaparkované řady ho o tom přesvědčil."Prostě Francouzi kašlou na ple- 
chařinu" zakončil.

Fírásné bylo taky odpoledne, kdy dětem vyrobil slepovací letadlo 
a vyzkoušeno mělo být ne veliké louce u Krčského lesa. Děti měly oči 
jako balóny a ostatní se tvářili, že ing.Kašpar se teprve narodí.
Motor s pohonem na sifonovou bombičku byl nahozen papírový kolos se zvěd 
nul a rychle nabíral výšku. Letěl nádherně. Slegantním táhlým obloukem 
zahnul vlevo a rychle nám mizel nad Krčským lesem. Nespadnul, ale 
zmizel za obzorem. První let a byl fuč. Jiný by si rval vlasy nad 
ztrátou modelu, do kterého investoval spoustu hodin a trpělivosti.

jsem ho udělal pořádně. Ten 
on

V  A Ct v W  M  M-W Iv W w A Z v  V C  kS US./ V C

Pepa však prohlásil: "Je vidět, že j 
krásně letěl, že jo?" To byl přesně

Žil naplno až do poslední chvíle. Nikdy si před nikým nestěžo
val na svůj zdravotní stav. Poslední sezónu doslova utíkal na víkendy 
z nemocničního lůžka, aby mohl hrát a být na turnajích. Co sil ho to 
asi stálo. Všichni jsme to věděli a tajně si přáli, aby se stal 
zázrak. Před očima nás všech bojoval statečně se zákeřnou chorobou. 
Lékaři se marně pokoušeli zachránit jeho život. Člověk je v někte
rých případech ještě naprosto bezmocný.

Byl to statečný kluk, měl rád golf a náš všechny kolem 

Sbohem, Pepo, budeš chybět.

-vel-
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A. první část tajenky, ranní vláha
B. dovednost, správní jednotka, SPZ Prachatic
C. chlapecké jméno, symetrála, losování
D. osobní zájmeno, literární útvary, cizí ženské jméno
E. část úst, španělské vychovatelka, část obličeje
F. ledovec, zhoubná nemoc, anglicky inkoust
G. olympijská zícratka, aspik, SPZ Staré Lubovně
H. rakouské město, býval;ý armádní klub, mužské jméno
I. římsky 999, německy hnědý, chm. zn. osmia 
vJ. malajská dýka, II.část tajenky
1. typ karoserie, otázka na počet
2. mužské jméno, název značky poloměru, velké kladivo
3. francouzský malíř, orientálci
4. zkratka městských rekroačně-kulturních zařízení, osamoceno,
5. bylina, ruské mužské jméno
6. matka zakladatele Říma, roční období, hospodářské ptactvo
7. trn, ženská jméno
8. pražský herec, zkr. oborové normy, navršené sláma
9. jeden z muSketýril, třída
Tajenka: nový oddíly DG

latin,umění

- pře-
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