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Dráhový golf před XIV. sezonou
Bude to už čtrnáct let co se i v Československu natrvalo usídlil sport 

který si po cdém světě získává stále větší dHiou, Co nového se stalo 
v dráhovém golfu přes zimu od posledního prosincového zasedání před
sednictva a co nás letos čeká?

Především se konal 25.února v Brně aktiv oddílů, lia rozdíl od pře
dešlých let se podařilo splnit všechny úkoly ze strany komisí včas a tak 
termín konec února, který byl vrzhledem k přípravnému tréninkovému období 
ideální, byl dodržen. To se odrazilo i na potěšitelné účes ti zástupci,^ 
kteří sedDstavili téměř ze všech oddílů. Několik chybějících se včas řád
ně omluvilo, j.ia rozdíl od minulého roku je to výrazné zlepšení a to svěd
čí o upevnění vztahů mezi předsednictvem, komisemi a oddíly.

Byly předneseny zprávy o činnosti v roce 1983 a to, jak na poli spor
tovním, metodickém, politicko-výchovném, organizačním,tak i ekonomickém,
0 závěrech jsme vás již informovali v posledním čísle při prosincovém 
zasedání předsednictva, kdy byla hodnocena sezóna. Na aktivu byly vyhodno
ceni vítězové soutěží 1983 a tyly jim předány odměny. Za nejlepSiho 
sportovce byl vyhlášen Peter Hlbocký ze Slávie Trnava. Na březnovém plé
nu VGS v Praze mu by 1 z rukou předsedy odevzdán věcný dar. Dále byla 
rozdělena mezi začínající oddíly zásilka zahraničních míčků. V druhé po
lovině jednání byly zveřejněny plény činnosti jednotlivých komisí pro 
letošní rok. Q plánech komise PVK vás podrobně informujeme v každém čísle. 
Snad jenom perličku. Z rozhodnutí předsednictva je pro ibtoSní rok vyhlá
šena prohibice pro hráče, kteří by mohli reprezentovat v zahraničí.
Znamená to pro prvních 15 hráčů žebříčku zříci se zcela pití piva, 
vína a destilátů během turnaje. Komise trenársko-metodické uskutečnila 
první historické školení trenerů v Praze na Aritmě. Podrobněji uvnitř 
čísla. Jejím hlavním úkolem pro letošní rok je dokončit a prosadit do 
edičního plánu metodického oddílení ŮV CSTV na Strahově vytištění vytou
ženého Jednotného tréninkového systému, bez kterého se nemůžeme srovná
vat s ostatními sporty. Jeho třetí přepracování, díky nařízením, bude 
snad již definitivní. Komise sportovně-technická připravila všechny 
náležitosti k letošním soutěžím, Z Pokynů k soutěžím vybíráme například 
změnu v soutěži družstev v I.lize. Od ]é tošního roku sestupují poslední 
dva oddíly. Přitom předposlední má ještě šanci nastoupit spolu s oblast- 
nimi vítě'zi II.ligy ke kvalifikačnímu utkání o postup do I.ligy.

Velkou událostí letošního roku by měla být VBLXa  GBNA PRAHI pořá
daná pod záštitou hotelu Intercontinental, Bude to repiezentační střet
nutí nejlepších čsl.hráčů a družstev s evropskými hráči, kterých se už 
nyní přihlásilo téměř 50 z Bakouska, NSB, Itálie a Švédská. Bude tu 
sehráno odvetné utkání C3S3 - Itálie - Jakousko. Zatím neoficiálně je 
potvrzena i účast prezidenta IBGV. Hráčům a pořadatelům v tomto turnaji 
nepůjde o body do čsl.soutěží a tím budou mít větší možnost soustředit 
se i na společenskou stránku, která je rovněž důležitá. Jedné se o akci, 
která by podobně jako turnaj v hotelu International měla založit dlouho
dobou tradici. 0 přípravách vás budeme pr-běžně informovat.
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V letošním i-oce byl zísltén v rámci styku s dělnicemi organizacemi 
zájezd pro 12 osob na mezinárodní mistrovství WATT VÍDEK ve dnech 
24.6. - 1.7.1984. Nositelem je oddíl Golf Praha a schválena byla násle
dující nominace;
ved .výpravy: R.Bokr, těch.vedoucí; I.Pavelek, hráči: M.Kožíšková, EiVa- 
lenta, P.Hlbocký, A.Fridrik, J.Sulkiewicz, J.Valenta, M.Kožíšek, l/i.Arbeit, 
L.Bencík a Ri.Moraveo. Náhradníci jsou I.Palovič a F.Srgoň.Je to nejpočet- 
něqěí výpfava jakou jsme kdy posílali za hranice. Doufejme, že taky 
nejlepší.

Dalším oddílovým stykem by měl být společný zájezd s hráči klasic
kého golfu do K^R. Pisvděpodobně v září letošního roku pro cca 8 osob 
z DG. Termín ani místo zatím nejsou známy. Pro tento zájezd by měla být 
připravena nominace nejpozději do 9.5.t.r.

Eventuelní požadavek oddílů na zahraniční styk organizovaný MC ÚV 
CSTV musí být nahlášen vždy do 15.7. předcházejícího roku zároveň s 
podmínkami, za kterých se může realizovat.

Tolik stručně ze zasedáni předsednictva dráhového golfu v Brně 
dne 25.2. a následující den z aktivu oddílů.

Na počátku 14.sezóny má náš svaz 25 oddílů. Znamená to, že se nám 
přes zimu zase jeden narodil. Je to ELÁN Bratislava. Z hodnocení stavu 
dráhového golfu v Československu by se možná zdálo, že vše je v nejlepším 
pořádku. Komise pracují, výsledky jsou hmatatelné, jednání pravidelné, 
účast, jak bylo konstatováno, téměř stoprocentní a dokonce vznikají 
nové a nové oddíly.

To na první pohled. Jenže byli bychom špatnými proroky, kdybychom 
neobrátili minci na světlo i druhou stranou. Nadpoloviční většina oddílů 
se již léta potýká s finančními problémy. S tím souvisí nezájem přijímat 
větší počet hráčů do svých řad. To s sebou nese nedostatečná zastoupení 
mladých hráčů, tj. žáků a dorostenců venašem sportu. Oddíly se spokojují 
s počtem 10 - 15 hráčů. K masovosti tímto způsobem cesta asi nevede.
To je každému jasné, I když 90% oddílů podalo přihlášky do soutěže o 
VZORNÝ ODD, a turnaj pro mládež bude mí£ už svou třetí reprízu, přesto 
žákovská nebo dorostenecká dx'užstva nejsou u nás skutečností, iíiěli bychom 
právě v letošním roce pro tento úkol udělat maximum, abychom od příští 
sezóny mohli soutěž čtyřčlemých družstev zahájit. Byl by to hezký dá
rek nám všem k patnáctému výročí vzniku dráhového golfu v Československu.

-Pavelek. -

m
1. Informace ž oddílů

Hned na počátku bych chtěl přivítat mezi' námi dva nováčky sezóny.
Je to Temjpo Praha 4 o kterém jsme již psali a Elán slovenský film 
Bratislava. Elán se nám nedostal již do adresáře a pro úplnost otiskuje
me spojení na oba nové oddíly.
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24. T£MPO PRAHA 4;
Hřiště je umístěno na okraji sídliště Novodvorská, několik stanic 

autobusem od stanice metra "C" Kačerov směr Xhomajerova nemocnice.
předseda:
STK:
PVK:

Noclehy: 
Hospodář a 
správce 
hřiště;

Jaroslav Sedek - Pha4, Milevská 112C/34 b. 4290033
Milan Malík - Pha 4, Novodvorská 1099
Monika Adamcová - Pha 4, Nad lesním divadlem 1113 b. 4717783 
Jiří Coufal - Pha 4, Nad strouhou 1332 b. 4638721

Petr Stambach - Pha 4, Novodvorská 1007 b. 4619134
Právě na tomto hřišti proběhnou boje o získání trofeje Velké ceny 

Prahy. V současné době pražské oddíly Golf Praha a Aritma Praha, které 
neoficiálně převzaly garanci zá hladl^ prJběh akce, pomáhají ch končit 
Tenpu areál, V dubnu společně rozšiřovaly chodníčky a provedly vyrovnání 
všech drah. Znamenalo to le ždou dráhu úplně odnést a betonové klíny 
vyrovnávat podle vodováhy. V květnu by měly b^t dráhy ještě jednou zko
laudovány a provedeny poslední terénní úpravy, aby 3.června 84 republi
kový turnaj dopadl na výbornou a tím byla dána jistota profesionálního 
průběhu Velké ceny Prahy, která se bude konat 7. - 8.července 1984.

25. 3LÁN Bratislava
Hřiště je umístěno v PKO. Oddíl má asi 13 členů.

n^lehy^ ; Kristián Slschek, 81105 Blava, Beskydská 6 
STK; Ing.Achim Fridrik, 811 04 Blava, Podhorského 5

PVK: Milan Szlanr, 811 05 Blava, ul.Červenej armády 30

z. 43377
z. 2008/346 
b. 40394 
z. 58870

Oba nováčky srdečně vítáme a přejeme jim, aby je ^olf těšil jako 
nás, přinášel jim uspokojení z dobrých výsledků a dál jim přejeme houžev
natost v době až přijdou první krize. Nikdy nezapomínejte, že nejste 
sami a každá krize se včas dá vyřešit. Společnými silami přes oblastní 
vedoucí STK a PVK až po předsednictvo dráhového golfu.

Tato slova spíš než nováčkům patří v současné době oddílům, kde 
problémy s existencí se vlečou už několik let, Spartak Příbram je oddíl, 
jehož hlavní kádr je založen na hráčích, kteří bydlí trvale v Praze.
Od roku 1976 se nepodařilo příbramským výrazně zvýšit členskoii základnu 
a tak soupiska je stále stejná. Přičteme-li k tomu letošní i^ezlgnaci 
předsedy oddílu nem-žeme stav hodnotit jinak než kritický. Věřím vš^k, 
že oddíl svůj problém vyřeší a nedopustí zánik, protože jeho dva čle
nové jsou záioveň členy předsednictva dráhového golfu. Až na Golf d u b  
Praha takovou výhodu nemá žádný oddíl v CSSR.

Horší situace je pravděpodobně v TJ Sokol Tovečov, Zatím nevíme nic 
přes ně. Něco se v oddíle děje, V loňském roce se poprvé v historii 
soutěží neuskutečnil oblastní turnaj, protože přijelo málo ht'áčů. To 
jistě organizátorům nepřidalo na chuti do práce. Oddíl nezaslal žádnou 
zprávu o Činnosti za uplynulý rok ani z výroční členské schůze. Členská 
základna se podle nepotvrzených zpráv velmi snížila. Z úseku STK žádná 
poplašná zpráva na aktivu oddílů v Brně nepřišla. Přesto se domníváme, 
že oblastní vedoucí musí vědět v jakém stavu jsou oddíly a co se v nich 
děje. “ově jmenovaný Vladislav Jašek dostal za úkol urychleně podat 
zprávu o situaci v Tovačově nejpozdéji do 5.5.1984.
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Ha adresu hrádů a funkcionáři v Tovačově b̂ ’ch chtěl říci, že 
nejste osamoceni a problémy se dají řešit i mimořádnými přestupy a hosto
váním mimo přestupní termíny vyžaduje-li to situace. Je však třeba 
neztrácet spojení s oblastními vedoucími STK a PVK. Tak velký oddíl ja
ko je TJ Lokomotiva Olomouc vás jistě nenechá na holiíkách, jako třeba 
v Praze svého času sám nabídl pomoc Golf d u b  Praha Aritmě v jejím těž
kém období. Dnes patří Aritma herně i organizačně k těm nejlepším.
Dalším příkladem z bližšího okolí je TJ oternberk oddíl, který v roce 
1981 doslova povstal z mrtvých a dnes hraje I.ligu a každým rokem vy
hrává socialistickou mezioddílovou soutěž, protože jsou skutečně nej- 
lejíšl. Vím, dělá to několik zapálených funkcionáři, řeknete. To je pravda. 
Nejste piTřní ani poslední, kdo se dostal do probléml, je ale nutné nene
chat padnout oddíl v tichosti. Oddíl, který svého času patřil k předním 
v republice_a_na jehož velice dobře připravené turnaje jsme se všichni 
vždycky těšili. Případ Uherského Hradiště se nesmí opakovat! Byli bychom 
rádi, kdyby jste nám třeba napsali.

U TJ Stei-nberk ještě zastaneme. Dostali jsme radoustnou zprávu, že 
před dokončením je 2.hřiště miniaturgolfu a tak není pochyb, že už brzy 
bude oddíl moci pořádat vrcholnou soutěž mistrovství CSSR. Turnaj by 
byl v těch nejlepších rukou. Přejeme hodně zdaru s dokončením práce.

Na závěr ještě dvě organizační záležitosti. Oblastním vedoucím 
Čechy v komisi PVK byl zvolen Jan Vidím ze Spartaku Praha 4. Adresa;
140 00 Praha 4, Hrusická 2516, tel.byt; 764470

Změnu v adiesáři má Zdenek Vávra z Aritmý Praha. Nová adresa;
192 00 Praha 9, Travná 1201, tel.zam.; 258859 vždy od 7.00 do 8.00 hod.

2. Nová hřiště a nové oddíly
Všechny oddíly resp. políorganizační pracovníci v oddílech obdrže

li během března seznamy instalovaných hřišt MTG Florou Olomouc ve svém 
kraji. Ve zprávě PVK č.l byl určen termín 5.5.1984 splnění úkolu č.l, 
tj, prověření těchto hřiší a zjištění přesné adresy provozovatele, jmé
no a telefon správce hřiště. Jistě si vzpomínáte na 6 bodi postupu, 
jak získat nový oddíl.
Opakuji: 1. zjistit přesnou a dresu, tel. provozovatele - lapř. Tech.služ

by, Plavecký stadionj Autocaoping
2. zaslat oficiální dopis na hlavičkovém papíře z vašeho odd. 

nebo ČSTV
3. uspořádat 1,osobní schůzku s předsedou
4. zíkat organizátora, který vám sežene alespoň 6 zakl.členů
5. 2. schůzka - propagační turnaj
6. vaše účast na ustavující schůzi nového oddílu

Do 5«5.84 musíme mít ze všeeh krajů reálný přehled možností vzniku nových 
oddílů. Žádám všechny oblastní vedoucí, zvláště pak oblasti Moravy a 
Slovenska, aby práci oddílů koordinovali. Jsme teprve na začátku a bod 
č.l nelze přeskočit.

V Čechách je situace už známá t

•/ Středočeský kraj 
b/ Jihočeský " 
c/ Severočeský " 
d/ Východočeský "
#/ ziápadočeský "

nedostupných 
9

postaveno 
30
4 0

12 4
9 2

zatím bez informací

oddílů DG 
6 
0 
3 1

potencion. 
nové odd. 
kontaktovány

15
4
5
6



z postavených hřiší v kraji vyškrtněte rovnou ty, které jsou při 
rekreačních zařízeních podniků v lesích niimo obytné čtvrti, zařízeni 
ministerstva vnitra apod. Když si škrtnete i hřiště, kde oddíl už 
existuje, zbyde vám počet hřiší pro vaši práci. Ty kontaktujte.

3. Oddílové kroniky
Úkol Č.2, který má termín 31.5.1984. Znovu podotýkám, že důleži

tá jsou fatta. Rok po rocejkaždý zvláší^napište složení výboru, 
počet členů, sportovní úspěc^, společenské události v oddíle, brigád
nická Činnost, hospodářská situace apod. 7 čísle 28 jsou tyto pokyny 
rozepsány.
Zatím zaslaly;
1/ Plzeň 
2/ Olomouc 
3/ Opava 
4/ Šternberk 
5/ Aritma Praha 
6/ Hradec Králové 
7/ Tanvald 
8/ Příbram 
9/ Bratislava

1975- 1983'
1969-1974 nutné dopsat
1977-1983
1974-1983
1977-1983
1982-1983
1983
1976- 1983
1984

4. Nové výzvy
Chtěl bych poděkovat oddílům za splnění povinnosti zaslat Zprávu 

o činnosti za rok 1983 a Zprávu z 7Cs. Většina tak učinila až na dvě vý
jimky a tak úkol vůči svazu ^olfu byl v termínu splněn.

î ová výzva vlastně souvisí s bodem 3 a je adresovaná hlavně do 
Olomouce, ale nejen tam, protože může pomoci kdokoli, kdo v dráhovém 
golfu začínal. Hejlepší a nejpodrobnější kronika by měla být právě 
olomoucká, ze které bychom měli vychátet pro kroniku čsl.dráhového 
golfu. Kromě toho bychom měli vydat v příštím roce propagační brožůru 
o dráhovém golfu u nás. K tomu však nemáme v redakci potřebný materiál. 
Uám na mysli fotografie, výsledkové listeny, brožůry z turnajů atd.
Chtěl bych se obrátit k těm, kteří byli ve funkcích v době, kdy jsme 
my jenom hráli a nestarali se o nic jiného. Obracím se s prosbou na 
ing.Klause Horáka, Josefa Nideckiho, Petra Klapetka, Antonína Klimen- 
ta, Vojtu Ileheru, pana Kubínka, Sarapatku, HyŠlinka , Ivana Vacu 
a samozřejmě Františka Arbeita, aby nám s tímto úkolem, který jsme si 
vymysleli sami, pomohli, iía 100 % ručíme za vrácení všech zapůjčených 
materiálů. Jde o to zachytit atmosféru čátků dráhového golfu v CSSR, 
tedy hlavně v Olomouci.

5. Sportovní vybavení čsl.výroby
Jak jsme vás informovali v posledním čísle minulého roku, žačalo 

jednání o výrobě čsl.golfové hole pro dráhový golf. V únoru došlo v 
Ustí/Labem ke schůzce zástupce výrobního družstva Technasport a za DG 
byli přítomni I.Pavelek a J.Valenta. Byly posouzeny výrobně-technické 
parametry požadované golfové hole a bylo konstatováno, že možnosti 
výroby jsou reálné. Koncem května bychom měli dostat dva prototypy 
k vyzkoušení a posouzení kvality. V případě dobrého výsledku testů 
bude následovat jednání o ceně, počtu kusů a termínu zahájení výroby. 
Další informace za měsíc.



Shodou okolností ve stejný den, ve stejném městě proběhlo .^énl 
o možnosti v^írébět isl.golfové mičk;/ se sástupci dné velké gpmáren- 
ské firmy, jejíž jméno prozatím nebudeme prozrazovat. Jednání jsou 
teprve na počátku a tak nebudeme předbíhat událostem. Někdy se to vyplá
cí. Výroba míčků je daleko složitější a tak se nebudeme ani předčas
ně radovat.

-Pavelek-

w
Skolení trenérů

Začátkem dubna se v pražském areálu TJ Aritmy uskutečnilo první 
školení trenérů v dráhovém golfu. Náš pport zde získal 30 trenérů 
III.třídy, kteří tak mohou přemýšlet o řadě problémů, které byly 
při kurzu předneseny a snad i předávat některé zkušenosti dalším.

Základní předměty, se kterými byli absolventi seznámeni, jsou 
"Teorie tréninku", "Technika hry" a "Vybaveni pro DG". Podkladem pro 
studium bylo celkem čtyřicet stránek učebních textů, které byly 
rozmnoženy z originálu JTS. Tento materiál byl tak konečně alespoň 
v provizorní formě uveden v život.

Velkým povzbuzením bylo školení pio přednášející - funkcionáře 
trenersko-metodické komise. Nejen, že tak bjla završena jedna etapa 
jejich několikaleté práce, ale hlavně vznikly nové podněty pro budouc
nost. A některé z nich se projeví již v letošúí rubrice M C  ve Zpravo
daji.

Rubrika TMK v roce 1984-
Jedním z důležitých poznatků školeni je nestejnorodá znalost 

problematiky u jednotlivých posluchačů. Přednáška, která je pro jed
noho příliš jednoduchá, je pro druhého nepochopitelné a složitá. 
Podobně tomu je i v příspěvcích Zpravodaje. Jen velmi těžko lze 
v jedné stati dávat podněty zároveň začátečníkovi i pokročilému hráči.

Z uvedeného důvodu budou v Detošním roce rubriku TMK zaplňovat 
dva seriály současně. První z nich "Teplota míčů v tréninku a při 
turnaji" od Marcela Arbeita bude určen pokročilým hráčům.
Druhý - "Začínáme hrát" M.Kožíška by měl pomoci trenérovi v jeho prá
ci se začátečníkem.

Seriál pro zkušené;
"Teplota míčů v tréninku a při turnaji"
1. část "Zékladní_rozdělení"

Každý golfista už jistě nejednou mSil to, že ačkoli měl hřiště 
dobře natrénované, věděl, kde dát typ a jakou sílu úderu, a trefil
se tam, kam chtěl, nezahrál očekávaný dobrý výsledek - míče jezdily 
kolem jamky, po hraně a občas vzaly "lochiand" o 90 nebo 180 Stupňů.
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íiezkušený hráč si řekne "smála" a jde si stěžovat svým kolegům, že hrál 
bezchybně a precizně a přitom zahrál o několik bodů hůř než spoluhráč, 
kterému padala jedna "haluz" za druhou. Zkušený go3J'ista ale ví, že 
příčinou neúspěchu je tOj že tzv, nezvládl teplotu, a snaží se, aby mlče 
by ly v příštím kole optimálně připraveny. K tomu musí ovšem znát tep
lotu vzduchu, teplotu dráhy a především teplotu mlče. Tento seriál si 
klade za cíl ukázat, jakým zp-sobem můžeme teplotu míčů regulovat a 
čeho touto regulací dosálbieme.

Rozeznáváme tři druhy přípravy míčů: 
a/ chlazení 
b/ ohřívání
c/ udržování v konstantní teplotě /nejdůležitějěí/
Pokud míč chladíme nebo nahříváme, rozlišujeme navíc regulaci, při níž 
se změní pouze povrchová teplota mlče, a regulaci, při níž se změní 
jeho celková teplota.

Za teplého počasí míče zpravidla chladíme a za chladného ohřívá
me, neznamená to však, že bychom nemohli za teplého počasí mlče ohří
vat a za zimního chladit; často to děláme právě z toho důvodu, abychom 
dosáhli stélé teploty míče /např. máme celý den v kapse míč typu 143 5 
na pyramidy, které hrajeme na druhý jehlan/.

Chlazením a ohříváním míčů ovlivňujeme: 
a/ tvrdost míče 
b/ rychlost mlče 
c/ odskok míče 
d/ odrazové schopnosti mlče

/pokračování/

- I ^ c e l  A rbeit-

Seriál pro začátečníky ;
"Začínáme hrát"
1. část Začínáš_hrát_;_ale_s_čím?

Nejprve potřebuješ hůl. Bude to asi kopie některého osvědčeného 
typu zahraniční výroby. U nás vyráběné laminátové typy se pro závodní 
hru nehodí. Dovoz hole ze zahraničí je zbytečně drahý a problém se 
proto řeší samovýrobou. Tady je nejvýhodnější využít zkušeností zahr. 
firem - kopírovat. Patky vlastní konstrukce jsou v 80 % případů velmi 
špatné.
Pozn.: Držadlo hole by mélo být co nejlehčí /těžiště hole co nejníže/ 

vhodný materiál je korek nebo guma na podrážky bot - nařezané 
a provrtané špalíčky se navlékají na tyč a lepí, výsledný tvar 
je docílen broušením. Guma na patce musí být tvrdé, jinak dává 
nechtěnné falše.

Důležitější než vlastní typ hole je rozhodnutí, z které strany 
budeš hrát. Většina typů je totiž jednostranných - hraje se bu3 na
levo nebo napravo. S koupí první hole se z tebe pxoto stává "specia
lista", který hraje pouze na jednu stranu. Při volbě strany u začáteč
níka není podstatné "jak se mu hraje lépe". Během deseti treniidců si 
zvykne na tu stranu, která mu bude doporučena.A kterou doporučit?
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Všechny učebnice nám velmi příbuzného klasického /a ten se hraje
40C let/ berou za samozřejmost; pravák hraje tak, že mu míč po odpálení 
běží ve směru upažené levé ruky. Stehně se staví k překážce i všichni 
hráči v dostupných zahraničních publikacích o dráhovém ó oIí u .
Stojíš-li u dráhy zleva, provádíš nápřah iâ ou rukou a při vlastním 
úderu převládá ruka pravá, A tu má pravák im-johem šikovnější,

luíče jsou jistě problémem, Z našich ziroji lze získat vroubkáč 
na laíny a koš, kulečníkovou kouli na labyrint /pouze při HTJ/a berušku. 
Ta je čas^o neprávem přehlížena /např. já osobně jsem ji vloni použil 
mnohem častěji než H 151 , po které la ždý druhý touží/. Berušky by 
neměly chybět v žádném našem kufru. A to nejméně dvě - je dna s větším 
a druhá s menším odskokem. Začátečník si navíc může jednu další nala
kovat a má výbavu - vroubkáč, kulečníková koule, rychlé beruška, 
pomalá beruška, lakované beruška. Pučím-li si během kola míč na váhu, 
troufám si s touto výbavou zahrát TRJ pod 120 úderů skoro na každém 
hřišti.
Lakování berušky;

Do větší gumy na gumování zapíchnu tenkou jehlu a na ni přibodnu 
berušku. Takto upevněný balon celý namočím v barvě na kóžu, postavím 
na větrané místo a nechám oschnout. Přebytečná barva steče po jehle, 
vzniklou stopku odříznu po dokonalém zatvrdnutí žiletkou a zabrousím. 
Vzniklý mlč zcela je adekvátní základním typům 3 M B 4 nebo W 30, 
Hraji s ním všechny střeSáky a ledviny.

/pokračování/

-laian  Kožíšek-

1, Slovensko - 1. a 2.RTJ. Bratislava. 14. a 15. dubna 1984

Tak jako ns východě jsou Košice, na západě Frant.Lázně a na severu 
Tanvald, přibyla nám i dlouho očekávaná jižní výspa golfové mapy Bra
tislava. A také byla pořadatelem prvních turnajů, které se ^ o s  na 
území CSSR pořádaly. Hřiště v PKO, které soutěžní premiéru mělo již 
v roce 1972 a hrálo se na něm i předposlední mistrovství CsSR na Slo
vensku, přilákalo na tuto oblast nebývalé velkou účast 52 hráčů a hrá
ček. Pod vlivem nedávného mistrovství i hráče nedalekého Hlohovce, 
kteří však hráli mimo soutěž. Zdá se, že tým pořádajícího oddílu se 
hned po svém představení golfové veřejnosti stává horkým favoritem 
Bvé oblasti a to jak v soutěži jednotlivců, tak družs tev. V Bratislavě 
totiž kromě nadějných nových hráčů hrají i zkušení hráči, kteří své 
ostruhy získali v barvách Trnavy jako např. Maruška, Szlanr nebo ELschek. 
V soutěži jednotlivců ^e zatím přehráli jejich bývalí kluboví kolegové 
z Trnavy, ale v soutěži družstev, která se započítávala do II.ligy už 
vystrčili drápky. Pouze první den, kdy za trnavské "béčko" nastoupilo 
několik ligových opor zůstala Bratislava druhé, druhý den už výrazně 
zvítězila. Z dalších možiyích kandidátů na postup Březno ani Prievidza 
inijak neoslnily. V kategoi-ii mužů po oba dny kraloval startovnímu poli 
Michal Putnóky, který sesbíral max, bodový zisk. í-vláště první den ho 
zastihl v mimořádné formě, V kategorii žen si první den se všemi sou- 
ipeřkami poradila zkušená Olga Palovičová. Druhý den, který pokračoval
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již bez věhlasnějších jmen, dobyla vítězství Jana Jerkyové z Března, 
která zastoupila své známější klubové kolegyně.

Výsledky; 4 okiuhy 
14. duben

4-7 účastníků
ťS 221. Putnóky Michal Trnava 88

2. Fridrik Achim Trnava 89
3. Elschek Kristián Bratislava 90
4. Blaha Roman Trnava 93
5. Tolarovič Ján Trnava 97
2eny^ 5 účastnic
1. Palovičová Olga Košice 104
2. Polakovičová Dana Trnava 107
3. Mišovicová Iveta Prievidza 110
II.liga - l.kolo
1. Sl.Trnava "B" 491 6
2. Elán Bratislava 496 4
3. B.C.Prievidza 600 3
4. Most.Březno 601 2
5. SI.VST Košice "B" 630 1

ří 26

15. duben
láuži: 44 účastníků
1. Putnóky Michal Trnava 98
2. Pukanec Peter Trnava 99
3. Elschek Kristián Bratislava 99
4. Kollér Peter Košice 100
5. Maruška Jaroslav Bratislava 100

3 účastnice
1. Scrkyová Jana Březno 111
2. “̂ išovicová Iveta Prievidza 113
3. Eámešná Denisa Prievidza 133
II.liga - 2.kolo
1. £lán Bratislava
2. Most.Březno
3. B.C.Prievidza
4. SI.VST Košice "B"
5. Sl.Trnava "B"
Tabulka po 2 kolech
1. Elán Bratislava
2. Slávia Trnava "B"
3. liostáreň Br zno
4. Baník Cígel Prievidza
5. Slávia V*T Košice "3"

(í 24,5

i 27,7

511 6
566 4
573 3
624 2
940 1

10 1.007
7 1.431
6 1.167
6 1.173
3 1.254
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2. l.CTJ - Aritma Praha. 22.-23.4.1984
Velikonoční veekend byl prvním letošním šostaveničkem našich nej- 

lepSích dráhových golfistč, kterých se sjelo přes sto. Turnaji předchá
zelo slavnostní vyhlášení a odměny nej]epším golfistum loňské sezóny 
a miss golf 83. Pak už za krásného jarního počasí začly padat první 
údery. Soutěžilo se v jednotlivcích i v družstvech, vypsaná Ijia i 
oblíbená soutěž párů. líejvětší čáku na prvenství si samozřejmě dělali 
hráči domácího oddílu, kteří na hřišti strávili stovky tréninkových 
hodin. 2e ze 7 vypsaných kategorii vyjdou vítězně jen ^  dnou a to ještě 
po tuhém boji v rozstřelování to opravdu nečekali. Tím jediným kdo za
chránil čest Aritmy byla Věra Valentová, která tím dosáhla svého první
ho významného vítězství v celostátních soutěžích. Ve vyrovnané soutěži 
žen se do posledního kola nedalo říci, kdo bude vítězem. S trojicí 
pražských hráček držela krok O.Palovičová. Poslední kolo se nevyvedlo 
dosud vedoucí M.Kožíškové a před ní se dostaly shodným výsledkem 
V.Valentová a D.Váňová. V napínavém rozstřelu zaváhala D,Váňová na la
byrintu a svou ztrátu už do konce nedohonila. Labyrint byl osudný i pro 
favorita a nejlepšího hráče kategorie mužů J.Sulkiewicze. Ten se vy
houpl na čelo se slibným náskokem několika úderů poté, co doposud 
vedoucí hráč F.Drgoň z Trnavy měl neuvěřitelný výpadek a v předposled
ním kole klesl zahranou "32" z 1.místa až na sedmé, iíikdo nepochyboval, 
že vítězem se stane domácí hráč a la ždý už viděl J.Sulkiewicze bez 
vousů. Až do dofcy, kdy jeho skupina přišla na labyrint. Šestka rozplynu
la jeho sen o vítězství. Vyrovnaným a nenápadným způsobem hrající R. 
Holzel pak byl nakonec tím, kdo se radoval z vítězství. Zajímavá situace 
nastala v soutěži párů. Tři páry skončili soutěž se shodným umístěním 
a nastalo kuriózní rozstřelování. řlešlastní Kožíšková - Sulkiewicz 
neunesli tíhu svých osobních tragedií z kategorie jednotlivců, Valento
vá^- Valenta podlehli rodinným neshodám a tak v největší pohodě hrající 
Váňová - Kožíšek stanuli nakonec zaslouženě na stupni nejvyšším.

Výs ledky: 8 okruhů

Muži: 91 účastníků
1, Holzel Robert Golf Praha 1S5
2. Sulkiewicz Jan Aritma 196
3. Kožíšek Milan Golf Praha 197
4. Valenta Jan Aritma 198
5. Drgoň František Trnava ■198
6. Bridrik Achim Trnava 201
7. Pavelek Ivo Golf Praha 202
8, Strnad Luboš Aritma 203
9. Tolarovič Ján Trnava 205

10. Frko Pavel Srno 205

Zeny2 11 účastnic
1. Valentová Věra Aritma 214
2. Váňová Dagmar Spartak Praha 4 

Aritma
214

3. Kožíšková Miroslava 216
4. Palovičová Olga Košice 219
5. Polakovičová Dana Trnava 228

i 24,3

Ú 26,7
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ZécÍ2 3 účastníci
1. Karásek Kamil Šternberk 211  ̂ 25,3
Jmioři_! 8 účastník!
1. Tolarovič Ján Trnava 205 ^ 25,7
Senioři_: 3 účastníci
1, Bednář Jaromír Šternberk 114 ^ 26,5

5 dvojic
1, Váňová D.-Kožíšek &I, Sp.Pha4 - Golf umístění 5 
^užstva£ 5 šestičlennjích
1. 31.Trnava 110 /umístění/
2. Áritma Praha 134
3. Golf Praha 146,5

Turnajem na Aritmě začala současně i 1,celostátní liga družstev.
I zde byl velk;ým favoritem domácí ty"m. Když se po prvním Sčítání 
objevilo dílčí pořadí většina odborník! kroutila hlavou. V Sele 
Sp.Praha 4, druhé Košice, domácí tým až na S.niístě. Další průběh však 
upravil stav dle předpokladů. Týmy, které dobře začaly se propadly, 
nejhůře dopadly Košice, a favoriti získali své pozice, áritma neodo
lala náporu mistra z Trnavy, který si tak připsal první letošní vítěz
ství, dobře hrály oba další celky z Prahy a Brno. Nečekalo se až šesté 
místo Olomouce.
I.liga - l.kolo

1.
2.
3.

5.
6.
7.
8.

Sl.Trnava 
Aritma Praha 
Golf Praha 
Start Brno 
Sp.Praha 4 
Lok,Olomouc 
TJ Šternberk 
Sl.VŠT KOšice

494
499
508
508
521
526
533
537

9
7
5.5
5.5 
4
3
21

3. SBCHY - ST?ffiD - l.ETJ. Aritma Praha. 29.4.1984
Týden po celostáním turnaji se na Aritmě hrálo znovu a to o dru- 

holigové body a o umístění pro oblastní hodnocení. Počasí mnohem 
nepříjemnější, i když sluneSno sužovalo 64 hráčů a hráček. Ve své 
ligové premieře se představilo družstvo Tempa Praha. Nebyla nejštast- . 
nější. Družstvo nastoupilo nekompletní a skončilo beznadějně poslední. 
Nedařilo se ani horkému favoritu z Litoměřic, i když jen o 5 hráčích 
nechal se přehrát rezervami Aritmy a Sp.Praha 4. Kladruby zápasící 
s personálními problémy a Hradec Králové zůstávají, jak se zdá, na 
loňské úrovni. Zlepšení je vidět u hráčů Tanvaldu. V soutěži jednotliv
ců si své vítězství z CTJ zopakovala V.Valentové z domácího oddílu, 
stejné pořadí bylo i na 2. a 3.místě. V soutěži mužů zvítězil Ivo 
Pavelek, který vystrčil drápky už na CTJ. Zřejmě mu ke znalosti hřiště 
prospěl jeho dvouletý poby't v tamějším oddíle.
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Výsledky; 4 okruhy 

Jžuži: 53 účastníků
1. Pavelek Ivo Golf Praha 94 á 23,5
2. Rozmara Miroslav Litoměřice 95
3. Vávra Zdeněk Aritmě 99
4.. Vančura Libor Sp.Praha 4 99
5. Sulkiewicz Jan Aritma 101

Zen^i 11.účastnic
1. Valentová Věra Aritmě 103 á 25,7
2. Váňová Dagmar Sp.Praha 4 109
3. Kbžíšková Miroslava Aritmá 111

Žáci; 2 účastníci
1. Valenta David Aritma 107 á 26,7
JuQioři; 8 účastníků
1. Kuna Štěpán Sp.Praha 4 109 27,2
Senioři; 5 účastníků
1. Nepimach Josef Tanvald 131 i 32,7
II.liga - l.kolo
1. Aritma Praha "B" 530 9
2. Sp.Praha 4 VB" 548 7
3. Sl.Litoměřice 549 6
4. S eba Tanvald 617 5
5. Golf Praha "B" 650 4
6. Sl.nradec Králové 691 3
7. Sl,Kladruby 723 2
8. Tempo Praha 1.023 1

4. SBCHY - - 2.RTJ. Spartak Praha 4. 30.4.1984
Druhý den se tábor golfistů přestěhoval na druhý konec Drahy 

k pokračováni dalších bojů a ke 2.kolu druhé ligy. Tentokrát se nováček 
z Tempa představil kompletní a hned to bylo S.niísto. Chytli se borci 
z Litoměřic. Jinak ligové tabulka nedoznala valných změn. V soutěžích 
jednotlivců^ v ženách se o^ět nepodařilo, už po třetí za sebou, loňské 
jedničce M.íCožíškové porazit tandem Valentová - Váňová, "^entokrát vy
užila domácího prostředí D.V^ová ke svému prvnímu letošnímu vítězstvT.
V kategorii mužů se na stupeň nejvyšěí vyhoupl znovu borec Golfu Praha. 
Byl to R.Holzel, vítěz nedávného i.CTJ. Stejně tak jako na Aritmě 
byl stříbrný M.Rozmara, tentokráte už v barvách Litoměřic.
Výsledky; 4 okruhy
iiuži; 51 účastníků
1. lÉlzel Robert Golf Praha 95 é 23,7
2. Rozmara iliroslav Litoměřice 97
3. Sulkiewicz Jan Aritma 101
4. Houška 'líiroslav Golf Praha 104
5. '̂‘otek í«*ichal Aritma 104
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11 účastnic
1. Váňová Dagniar
2. Valentová '̂ ěra
3. Kožíšková “•irosleva

ífiéŠtŽi účastníků 
1, Valenta David

§®2Í2Žii 5 účastníků
I. Kůrka Josef

II. li^a - 2»kolo
1. Sl.Litoměřice
2. Áritma Praha "B"
3. Sp.Praha 4 "B"
4. Seba Tanvald
5. Tempo Praha
6. Sl.Hradec Králové
7. Sl, Kladruby
8. Golf Praha "B" 1

II.liga DO 2 kolech
1. Aritma Praha "B"
2. Sl.Litoměřice
3. Spartak Praha 4 "B"
4. Seba Tanvald
5. Slávia ‘̂radec Králové
5. Ten̂ jo Praha
7. Golf Praha "B"
8. Slovan Kladruby

Sp.Praha 4 
Aritma

105 ť! 26,2
108

Aritma 114

Aritma 110 Ů 27,5

Sp.Praha 4 116 6 29

532
555
6C2
634
674
702
743
.087

16
15
13
9
5
5
5
4

1.085
1.081
1.150
1.2521.466
1.697
1.737
1.466

5. g£CHf - 7JtPAD - 1.5TJ. Příbram. 30.4.1984
Soutěže se rozeběhly i v západní oblasti. Mrazivé počasí přiví

talo účastníky l.RTJ v exligové Příbrami. Ještě při dopoledním nedělním 
tréninku odklízel pořadatel z hřiště hi'omádki' sněhu. Turnaj samotivý 
počasí nijak neovlivnilo. Na domácí t;ým si brousily zuby hlavně druž
stva Plzně a Chomutova a také dlouho b^l výsledek na vážkách. Nakonec 
však přece jen zkušený domácí tým uhágil několikabodový náskok. Jeho 
nejv-těí rival Plzeň, však neodolal finišujícímu Chomutovu a bylo z 
toho až přelcvapivě třetí místo. Druhou polovinu tabulky uzavřel dru
hý tým domácích startující V  této sezóně jako "áčko". V jednotlivcích 
se dařilo domácímu V.Holanovi, který po loňském neúspěchu se letos 
pustil do získávání bodů s velkou vervou. Úvodní "devatenáctka" vzala 
dech všem jeho soupeřům. Průměrným výkonem si pak své vedení uiržel.
V soutěži žen vyhrála D.Placrová z Plzně s velkým odstupem od ostatních 
soupeřek.
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Výsledky: 4 okruhy 

tluži: 41 účas tníků
1. Holan Vladimír Příbram 98 fi 24,5
2. iuolnár Karel Chomutov 100
3. Cipro Petr Chomutov 102
4. Horáček Vlastislav Fr.Lázně 102
5. Prchal Petr Příbram 103
Ženyi 4 účastnice
1. Placrová Dagmar Plzeň 108 i 27
2. Bokrová Josefa Příbram 114
3. Dečekalová Jana Cheb 121
Žácii 1 účastník
1. Lipman úíilan Chomutov 112 i 28
Senioři: 3 účastníci
1, Bokr Richard Příbram 105 6 26,2

II.liga - l.kolo
1. Spartak Příbram "3" 518 8
2. Slavoj Chomutov 526 6
3. v^lavia VS Plzeň 531 5
4. CSSL Františkovy Lázně 550 4
5. TJ Přeštice 592 3
6. Stadion Cheb 620 2
7. Spartak Příbram "A" 635 1

Změna v adresáři:

-prc-

Funkci oblastního vedoucího iloravy převzal od letošní sezóny 
na místo odstoupivšího Františka Pustofky jeho oddílový kolega 
Vladislav Jašek, .-ová adresa je tedy LÍLčochova 4, 770 CC Olomouc.

Další změna je hlášena z Fříbrami. ^unkci předsedy oddílu vykonává 
od května 64 Vdlan Vácha, Smetanova 225, 261 01 Příbram III.

-prc-
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"Jek malý goir začínal"

1. část - prahistorie;
Chceme-li se zabývat počátky vzniku našeho sportu, musíme nejprve 

hovořit o klasickém golfu, ze Icterého byl odvozen. Golf je hra velmi 
staré a většina odbornílcl je názoru, že počátky sahají až do 15. e 16. 
století. Za kolébku je všeobecně považováno Skotsko, i když také 
Číňané uplatňují nároky na zakladatelské práva. Hrálo se kyjevitými 
kolemi a míčky vycpanými peřím. Až koncem minulého století byly vyna
lezeny míčky z tvrdé gumy. Dnes, stejně jako před staletími platí pro 
klasický i malý golf zásada, dostat co nejmenším počtem úderl holí 
míček do jamky. To je celé tajemství golfového sportu.

Dráhy /Fairways/jsou v golfu od odpaliště k jamce /zelenému groenu/ 
dlouhé zpravidla 200 - 500 m. Ha golfové hřiště o 18 ^mkéch je potře
ba 50 ha plochy. To je dr^é a z toho důvodu členy golfových klubů 
mohli být pouze zámožní lidé, kteří kluby dotovali. Vznikla myšlenka 
"malého golfu". Měl to být "golf pro každého" bez velkých výloh na vy
bavení. Myšlenka jakéhosi "zmenšeného golfu" je téměř tak stará jako 
golf sám. Síké se, že už v 16.století fanouškové golfu ve Skotsku, kte
ří většinou patřili k předním rodům v zemi, pro skončení nudy golfu 
nejdříve zkoušeli znovu údery do jednotlivých jamek a později si pak 
v pěstovaném trávníku udělali zvláštní ^mky určené k tréninku dohrá- 
vacího úderu. Krátce na to vznikají takové "cvičná hřiště" /practice 
putting greens/ odděleně od samotných golfových hřiší. Většinou na plá
žích nebo ve městech. Na tomto základě vznikl v USA *a5átkem našeho" stole
tí nový typ hracího hřiště. Tento "cvičný golf" měl dát šanci mnoha 
miliónům Američanů větší možnost tréninku. Nazýval se CLOCK-golf nebo-li 
hodinový golf. Dráhy byly totiž na hřišti uspořádány jako hodinové ru
čičky a mohlo na nich najednou cvičit až 12 hráčů. Dalo by se říci, 
že to byl už minigolf, jakýsi minigolf po americku. Zůstalo však u 
tohoto začátku. Žádný sportovní rozvoj CLOCK-GOLF nezaznamenal, i 
když dráhy byly vybavovány stále většími těžkostmi, překážkami a prů
lezy. 3rzy se však rozdělila dráha CLOCK-GOLFu na tři základní části, 
jak je známe dodnes. Odpaliště, překážku a jamku. K dnešnímu minigolfu 
na normovaných drahách byla cesta ještě daleká.

-pokračování-

Fakta použita z Velké knihy o malém mlčku. rPavelek-
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Je smutnou povinností této rubriky vás informovat o těch, kteří 

odejdou z našeho kolektivu předčasně._
Dne 24.února jsme se navždy rozloučili 3 Petrem i.eděle, hráčem a zakla- 
datelem oddílu dráhového golfu v HÚ Kladruby* Někteří z vás jste ho 
možná ani neznali, protože byl tichý a nenápadný. Snažil se ve funkci 
STK pro oddíl udělat to nejlepší, ale svou práci už neměl čas dokončit.
V Kronice dráhového golfu na něho nezapomeneme.

život jde dál. Vítáme na svět hned tři nové ratolesti a podle infor
mace se jim daří velice dobře.
6.3.1984 Šárka Svobodová 3,60 kg 50 cm Spartak Praha 4

17.4.1984 Radomír Svihel 4,00 kg 53 cm Start Srno
23.4.1984 Lukáš Krůdl 3,60 kg 54 cm Spartak Příbram

Jak vidět muži byli galantní a Šárce dali přednost. Přejeme za 
redakci hodně zdraví a štěstí dětem i rodičům.

-redakce-

Mistře.mohl byste co do týdne opravit ? 
Jedu totiž v sobotu na další turnaj...
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Eochrandov.v čert
20 let di'éhového golfu není jen 20 let bojů proti větru a počasí, 

boje ze televizi o body a poháry, je to též 20 let lochrandových úde
rů. Tucty za turnaj, tisíce za sezónu, iziliony od vzniku dráhového 
golfu. Je na čase se ne toato aístě s tímto fenoménem podrobněji zabý
vat. Jak dokázaly obsáhlé výzkumy, nespočívá tento di’uh chybných úderů 
jak se dosud předpokládalo, na neschopnosti hráče, ale je způsobovaný 
asi 0,5 nim vysokým skřítkem nazývaným lochrandový čert /lat. luziferus 
fiesus enormus/. Zatímco tento druh trpasličího čerta byl ještě koncem 
19 století udomácnšný výlučně na travnatých hřištích americké kulturní 
oblá sti, postaral se explozivní rozvoj dráhového golfu v polovině 
tohoto století o hromadný přesun těchto čertíků do Evropy. Ti začali 
osidlovat jedno hřiště za druhým. I přes svou nepatrnou velikost vyvíjí 
lochrandový čert dost značnou sílu, když jde o to zdánlivě 100 % mlčky 
poslat zpět na cestu. Tomuto malému, esa ničícímu, trpaslíkovi, který 
v rozhodujících turnajových fázích, stejně jako ve finálových kolech 
začíná být obzvláště aktivní, dělá Sábelský požitek koncentrovat se na 
takové hráče, které lochrandy dokáží vyprovokovat na naximální míru. 
Hráčům, kteří se pod mocí tohoto čertíka sklánějí a jsou zvyklí často 
před ním kapitulovat, je možné poradit více možností, jak se před ním 
bránit.

Metoda 1. spočívá v tom, že vyloučíme jakýkoliv zásah lochrando- 
vého čerta tím, že pošleme míček alespoň 10 cm mimo jamku. /Tuto metodu 
ovšem doporučujeme jen hráčům, kteří si umínili skončit na posledních 
místech./

2.obranný způsob spočívá v psychologických účincích. Čím méně se 
hráč nad lochrandy rozčiluje, tím méně radosti nachází lochr-andový čert 
na své činnosti a věnuje svou pozornost jiným hráčům. /Pozorl S jednotli
vými náhlými útoky je třeba nadále počltetl Zachovejte klid!/

3.možnost jak omezit nervy ničící činnost tohoto Sábla spočívá 
v tom, že ho můžeme chytit, což ovšem pro jeho nepatrnou velikost 
způsobuje značné potíže.
Jeden typ; předpokládá se, že běhá po desce a zanechává malé tmavé 
skvrnky špíny, z čehož lze usuzovat, že špinavé dráhy jsou tímto nedu
hem obsazené ve větší míře než čisté.

Komu tyto metody nevyhovují, může se orientovat na nejtěžší, ale 
zato nejspolehlivětší a nejúčinnejší metodu jak vést lochrandem neru
šený život. Tato metoda předpokládá vyloučení lochi-andového čerta po
mocí koncentrované hry do středu jamky. Při těchto úderech na okraji 
jamky sídlící lochrandový čert vzhledem ke své velikosti, nemůže za
sahovat. Tato metoda je sice těžká, ale od nedávná někteiými špičkovými 
hráči s velkým úspěchem praktizovaná, takže je dopoimičovaná,

Aí vám to padá!

lochrand: kraj jamky, otočení míčku najamce
Z berlínského časopisu "Lochrand" 

-Fridfik-
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Legenda;
A. miničení, tropiclQ' pták, ženské jméno
B. 1. část tajenky
C. označení našich letadel, chovná klec, dlouhý nos, obava, chem.zn. sodíku
D. fáze měsícej^ zkr.vysokého učení těch,, potřeba rybáře, název hlásky, 

německy úhor
E. vztažné zájmeno, lesklý nerost, hlodavec, čidla zraku, pamlsek, mužské 

jméno, SPS Prahy
F. promenáda, latinská předpona s významem nový, japonská měn,jednotka, 

nula, putování
G. 2,část tajenky
1. Kovojičinský závod
2. mrknutí, osobní zájmeno, zkr.obchodu s ovocem a zeleninou
3. karetní výraz, 3PZ Karlových Varů, topeniště
4. italsky jedna, jeseter
5. ruský vojevůdce
6. opotřebovat jízdou, zkr. poštovní novinové služby
7. chem.zna. thoria, 3PZ Chomutova, značka jeansů
8. ukazovací zájmeno, huicnský smích
9. čidlo sluchu, slovenská předložka, SPZ Jugoslávie

10. bývalý čsl.plochodréžní jezdec
11. větné spojení, japonská váhová jednotka, pobídka
12. cizí zkratka čísla, Jiráskův román
13. 5ajj sportovní zkratka, národ
14. latinská předpona ,s významem proti, vzorec vananidu skandia
15. čsl.lehká atletka
16. španělská vycbčvfetelka, plátěné přístřeší
17. iniciály atleta tochury, citoslovce smíchu, souhlas
18. starořek, kancelářská zkratka, římsky 5C0
19. českobudějovický hokejista

-Hol-
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