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Led); Mnohaletá stagnace neál společnosti se konečné daly dopohybu. Totalit
ní systém, po Čtyřicet lat apoiah)lvi fungující, se po krátká agónii zhroutil tak 
rychle, ž e s *  nestačí divit nejen celý svát, ale i my sani. Volbou prezidenta se 
uzavřela první etapa revoluce a nyní vatupujaaa do dalAl, která e sebou přinese 
1 anohá problémy a otázky. Ta, která bude zaJímet půldruhého tisíce golfistů, 
zní t V Jakých společenských a hlavná akonoaických podmínkách, bude čs.dráhový 
golf na Jaře etát na prahu nová aezóny?

Ledacos lze odhadnout.Clovák nemusí být ekonom, aby mu bylo jasná, Ze po 
otevření hranic berná kursy volné eaánitelných měn vyletí mocným skokem vzhů- 
hu. A golfistá to velmi brzo a velni tvrdé pocítí. Je to ponižující, ale kurs 
západonénecká marky pro nás může být otázkou bytí a nebytí. Jestliže již v 
posledních letech byl nárůst naéí členská základny silné Skrčen cenami zahranič
ního vybavení, musíme nyní očekávat, ža v tomto sméru nás nejvétSl stagnace tepr
ve čeká. Pravda, máme nadéji, Ze až se naSe hospodářství zotaví, najde se nékdo, 
komu se výreba kvalitních golfových potřeb vyplatí. To je ale hudba budoucnosti.

Problém, čím a do čeho budeme v budoucnosti tlouct, ale není jediný ani 
rozhodující. Js tu taká otázka dalélho financování činnosti oddílů, která 
beztak JiZ dnes většinou skomírají na úbytě. Budoucnost ČSTV je ve hvězdách, 
v každém případě ale sotva můžeme od tělovýchovných jednot Sekat víc peněz.
Spis se budeme muset porozhlédnout, kde berou prostředky naái kolegově v NSR 
Rakousku a jinde. ReSenlm by asi byli sponzoři, ale tady znovu narážíme na 
naSi starou bolest - který podnik bude ochoten investovat do sportu, který 
dělá vie pro to, aby zůatal veřejnosti zcela utajen ?

i
Dost pesimismu, bylo by nesprávná tvrdit, že "sametová revoluce" bude mít 

na náá sport Jen negativní dopad. Například Již zmíněná uvolnění cestování 
urCitě povede k prudkému rozvoji mezinárodních styků. Vize, která by jeě- 
tě před dvěma měsíci byla označena za bláznivou a fantastickou : Ve Vídni se 
koná mezinárodní turnaj. Sbalím saky páky a přesunu se do Bratislavy. Tam každá 
ráno napěchuju ranec jídlem a autostopem odjedu do Vídně, potránuju a večer 
hurá zpět do vlasti přenocovat. Co do devizových nákladů mě tak turnaj přijde 
Jen na nějakých X šilinků, která ae Jednou za čas vyftetřit dají. Podobné mož
nosti nabízí i Seefeld-Kadolz a tfsba i Západní Berlín.

Duchovní otec programu obnovy národního hospodářství doc. Valtr Komárek 
prohlásil. Ze účet za reformy by nsmftli platit pracující, ale především prů
myslové podniky. Doufejme, Ze tento účet nebude muset platit ani tělovýchova. 
Vefme, Že čs. dráhový golf přežije rok 2000, i když se bude asi muset uskrov
nit. Hueíme dokázat včas a správné ne nové podmínky zareagovat a vyrovnat se 
s nimi. Slovy nafieho prezidenta t Ted bude naftě budoucnost záležet především 
ne každém t nás.

Tománek-
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OrganizaCní komise. To by mohl být nový název místo zrúfiené politicko 
výchovná komise. S obsahem naštěstí nic zvláštního dělat nemusíme, protože v 
dráhovém golfu jsme se zaměřovali na body související s praktickými vztahy 
k dráhovému golfu.
Víc odznaky zdatnosti nás zajímalo vlastní uspořádání turnajů, kvalita
hřišť, ustrojeni hráCů, propagace, ceny atd. Náborová turnaje pro mládež a za
kládání nových oddílů podle krajových rozmístění nově postevených hřišť Flo
rou Olomouc to bylo hlavní náplní PVK. Myslím, že by obsah do budoucna měl vy
držet. Co se kvality týče, tam se dá mnoho vylepšit. Pouhá změna názvu to 
nezaručuje.

V dnešní době, kdy sled události je velmi rychlý, považuji za správné 
připomenout fakta oněch dnů, která byly rozhodující pro náft život. Předpoklá
dám, že si je rádi připomenete všichni od Chebu po Košice, kteří Jste v tyto 
dny nemohli být na Václavskám náměstí v Praze.

pá 17.11.1989

17.00 hod. - Praha 2, Albertov (soubor budov lákařská fakulty Univerzity Karlovy)
- začátek povoleného pietního aktu na paměť 50.výročí uzavření V5
- proslovy, shromáždění cca 50 000 lidi, hesla pro svobodu a svo

bodné volby
- 3měr průvodu Vyšehrad dále pak centrum Prahy

20.00 hod. - Praha 1, Národní tř. - průvod byl vmanipulován do pasti a obklíčen;
- <4emg jsou "náhodou" uzamknuty, postranní ulice zataraseny, likvi
dační akce, která má Jednou pro vždy zastrafiit další začíná;

- obrněné transportéry vjíždí do demonstrantů, z oken vyskakuje pro- 
titeroristický oddíl, Štíty policistů se slilty v jeden neprodyšný manti

nel, nastává tlak, zmatek a surovosti je dán volný průběh
21.00 hod. - je konec zásahu.

9Q 18.11.1989

- přestávají hrát některá pražská divadla
- studenti vydávají první svědectví

ne 19.11,1989

- studenti vytvořili koordinační výbor - začátek stávky 
nehrají divadla v Praze a v dalších městech

- v ČST vystupuje předseda vlády ČSR F. Pitra - velmi nepřesvědčivě 
vyzývá k rozvaze

- v divadle Činoherní klub - založení OF sdružující nezávislé občanské 
inic iftt ivy

po 20.11.1990

- 1. masový mítink v Praze na Václavském nám.
- oficiální zdroje musí přiznat kolem 100 000 lidí
- lavina protestů proti brutálnímu zásahu SN8 se šiří rychle (Bratislava a Brno)
- začíná otevřený boj o pravdivé informace ve sdělovacích prostředcích
- novináři Svobodného slova píší pravdu jako první; čsl. strana socialistická 

Jednoznačně stoji za požadavky studentů - Prohlášeni (lidé pochopili, Že se 
stala historická událost, čtou v novinách opět pravdivé informace).



l i t  21.11.1989

- protesty se Síří, vláda je bezradná, z ulic zmizeli všichni příslušnici SVfl 
vč. Udících dopravu

- N.Štěpán objíždí pražská závody a vynucuje si souhlasy CZV KSČ v jednotli
vých podnicích, že plně stoji za ÚV KSČ a MV KSČ a že se distancují od 
stávkujících

- Věci. nám. - opět plné 100 000 lidi
- k večeru N.Štěpán ujišťuje M. Jakeše, že podniky jsou na Jejich straně 

a sepisují provoláni v ČST, v němž N.Jakeš vyzývá vlastně k občanské 
válce proti věem "DNES JDE 0 VŠECHNO"

- v noci přijížděj! do Prahy LM z jiných krajů v plné zbroji, pohraniční 
vojska FMV mají pohotovost

st 22.11.1989

- nejkritičtějšl den
- LM v továrnách a podnicích, dalěl okolo Prahy, 5NB zajišťuje všechny 

mosty,-mají zbraně a ostré střelivo
- obsazeny Jsou i ČST a čel. rozhlas • zaměstnanci sdělovacích prostředků 

odmítají pracovat
- narychlo svolaný aktiv MV KSČ
• začíná boj o sdělovací prostředky, Jak se později ukáže rozhodující pro 

celou revoluci
- Věci. nám. - odpol. opět přeplněno 150 000 lidi

čt 23.11.1969

- první kontakty mezi vládou ČSSH a OF
- cizí Jednotky LM postupně vypuzeny z továren dělníky
- M. Štěpán je vypískán z ČKD Polovodiče dělníky
- Václ. nám. - znovu plné demonstrantů
- velká města J bou už  informována - herci{a studenti neúnavně objíždí i 

venkov, FMV všemi prostředky brzdi rozvoz novin mimo Prahu
- v ČST sílí stávková hnuti zaměstnanců
- krize vrcholí - pokyn k násilnému ukončení demonstrací stále visí nad 

Prahou jako Damoklův meč i přes ujištění předsedy vlády ČSSR; kolik slibů 
bylo v minulosti již porušeno, důvěra v seriozní jednání je malá

pá 24.11.1989

- v ČST zaměstnanci vyslovují požadavek odstoupení ředitele a okamžitý odchod 
příslušníků FMV, LM, stávkokazů z jiných studií, je ustanoveno kolektivní 
vedení ČST, odpoledne jsou požadavky postupně splněny

- od 14.00 hod. mimořádné zasedání ÚV KSČ - M.Jakeš a jeho stoupenci ještě 
útočí, požadují zásah armády; dochází k hlasování, jen o pár hlasů vítězí 
rozum, kolem 19.00 hod . pod kritikou z vlastních řad je generální tajemník 
M.Jakeš konečně odvolán z funkce

- sdělovací prostředky přináší tuto zprávu kolem 19.45 a napětí se rázem 
uvolňuje

- na Václ.náměstí je veselo a lidé oslavují pád diktátora
- nové předsednictvo ÚV KSČ je sestaveno pozdě večer a je fraškou na poli

tiku - M. Štěpán je Jeho staronovým členem
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- od 14.pO hod je Letenská přán zapínána počtem 700 OTO - 900 000 lidí
- ČST je plně v rukou zaměstnanců, informace jsou pravdivé, z Letenské 

pláně Je přímý přenos do celého Československa; věichni i v malých 
městech a na venkově mohou vidět a slyšet

- je to definitivní zlom ve vývoji
- H. Štěpán odstupuje na nátlak veřejnosti z nového předsednictva ÚV KSČ 

ne 26.11.1989

- dopoledne probíhá druhé jednání mezi vládou ČSSR a zástupci OF
- odpoledne opět v přímém přenosu mítink na Letenské pláni

po 27.11.1989

- 12 - 14 hod. úspěšně probíhá generální stávka
- 16 hod. Václ. náměstí opět přeplněno.

Tolik jenom k některým faktum. Hrubý náčrt deseti dnů v Praze, kdy at
mosféra politického uvědomněnl byla veliká a hmatatelná. Vývoj postupoval 
doslova každou hodinu o kus dál a naštěstí vpřed a nikoli zpět. Sel cestou 
bez násilností a za to patří všem, kteří se o to zasadili, byť zastávali 
v té době opačné strany "barikád", opravdový dík. 2e to všechno mohlo do
padnou krvavě o tom jsme se přesvědčili o pár týdnu později na příkladu Ru
munska .
Ještě není vyhráno to nejdůležitější. Šťastnější budoucnost. Tenhle zápas 
potrvá déle.

-vel-

30 23.11.1989

1. CECHY-STREP - RTJ + II.liga, Přední Kopanina. 3.9.1989

Tomuto turnaji jsem se rozhodl věnovat poněkud více místa, než Je pro 
RTJ obvyklé, a to i přes skluz, který v redakci usilovně doháníme. Myslím si 
totiž, že nejsem jediný, pro koho byl největším zážitkem sezóny 1989.

Oo Přední Kopaniny se dostanete z centra Prahy autobusem, který jezdí 
jednou za hodinu. Anebo můžete zvolit autobus s kratšími intervaly do při
lehlých NebuŠic a odtud dvacet minut pochodovat mezi poli. Nějaký soustavný 
předběžný trénink je tedy i pro pražské hráče velmi obtížný až nemožný. Je 
to malý zázrak, že vtéto obci na samém pokraji velké Prahy mohl vzniknout od
díl, místo je to stejně odlehlé, jako například Kladruby. Nicméně oddíl tu je 
a jeho hřiště letos poprvé přivítalo účastníky oblastního turnaje.

Zdejší hřiště je extrémně malé a extrémně těžké, dráhy, které v pod
statě nebyly nijak vylaďovány, jsou namačkány jedna na druhé kolem malého 
hotýlku, patřícího zdejší bohaté TJ. Mimochodem, ten hotel je velmi útulný 
a příjemný a tak nocovat zde se rozhodla i řada pražských hráčů. Za plotem 
hřiště začínají širá pole a v dálce přistávají letadla na ruzyňském letišti. 
Pro golf rozhodně nezvyklá kulisa.



-  6 -

Když v neděli ráno probudil hráče silný déšť, nikomu se aai nechtělo 
opouětět hotelové pohodil. Začátek turnaje byl odložen postupně až o tři 
hodiny déět neuetével, hlavni rozhodě! 0. Valenta se pfeato rozhodl vyhnat 
hráče z hotelové restaurace na dráhy, Takový' přechod bývá Často spojen s 
následnými problémy, k tonu panovaly extrémní klimatické podmínky (silný 
déiř, zima, vítr), takže trénink byl tentokrát téměř k niěemu. Na řadu přiěla 
improvizace a důležité bylo hlavně nariakovat. V záplavě Černých výsledků 
vynikly zejména dva výkony i v prvním kole zahraných 26 Josefa Kůrky a 
neuvěřitelných 21 Libora Vančury (Jediný červený výsledek turnaje '!!) v 
kole druhém. Oba hráCi Spartaku se tak stal} hlavními rivaly o první místo, 
VanCura věak kromě zmíněného rekordu hřiětě nic zvláštního pepředvedl, a tak 
ae nakonec z vítězství radoval Kůrka, který evé snaženi korunoval pětadva
cítkou v posledním kole. K vítězství na nejavéraznějělm turnaji sezóny 
mu ataCilo zahrát 111 úderů. Kdo tam nebyl, neuvěří, že to byl skutečně kvalit
ní a úctyhodný výkon, dodejme proto alespoň pro ilustraci, že řada hráCů 
nedokázala zahrát lepě! okruh než 10 ddarů.

Zajímavé je, že přestože poCaal bylo ekuteCně otřesné, přestože vrch
ní rozhodci byl při posuzováni technického stavu hřiště velmi benevolentní 
a před některými drahami musel zfejaě zavřít obě oCi a přestože výkony niko
mu ne sebevědomí nepřidaly, nenaěel se snad nikdo vysloveně nespokojený.
Asi proto, že hra v podmínkách, jaké Kopanina loni nabízela, byla zajíma
vou zkouSkou psychické odolnosti vůCi číselně Spatným výsledkům a zkouškou 
schopnosti improvizace, a to je podle mě zkušenost k nezRplacenl. Doporu
čuji všem středoCechům, kteří se loňského RTJ na Kopanině nezúčastnili 
- přijeďte letos, stojí to za to !

Výsledky

Muži :
1. J. Kůrka Spartak m
2. R. Hybnér Spartak 113
5. 8. Pokorný Litoméřice 113
4. J. Vidím Spartak 114
5. L. VanCura Spartak 115

M. Kořínek Spartak 115

ženy :

1. 0. Sneiderová Litoměřice 129
2. S. Valentová Arihna 133
5. E. Průchová Kladruby 135

7.Ikolo 11. liqy družstev

1. Spartak Praha 4 "9" 607
2. Tempo Praha 635
3. Aritma Praha "QH 644
4. SE8A Tanvald "8" 688
5. Slavoj Litoměřice "8" 746
6. Sokol Přední Kopanina 752
7. Slovan Kladruby 1 410
8. Slavia Hradec Králové 2 520

-ánek-
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První zářijový veekend byl předposledním společným setkáním hráčů západ
ní oblasti. Příjemné počasí babího léta a občerstvení z dílny Tondy Saláte 
dokreslovalo sobotní turnaj, který místní borci brali jako rozehrání na před
poslední kolo II.ligy, které mélo rozhocViout o jejich korunovaci.
Nebylo tedy překvapením, že nechali hrát své soupeře. Překvapením vSak byl cel
kový výsledek v soutéži mužů. Na jediného reprezentanta na hfiiti 3. Handáka, 
který splnil roli favorita se zavěsil dorty dopovaný P. Prchal z Příbrami a 8 
pasou od filehačky uspěl v rozstřelu. V soutěži žen se dalSÍ chomutovská repre
zentantka musel také spokojit s druhou příčkou, když vítizatvl vybojovala domá
cí A.Salátová.
Nedělní turnaj byl nejmokřejší z celé sezóny. Po deětivé noci pokračovalo 1 
deětivé ráno. Hrát se začalo v mírném deěti, který postupně sílil. Když už se 
zdálo, že odehrané dva okruhy bude maximum co půjde zahrát počasí se umoudři
lo a turnaj se nakonec odehrál celý. Počasí se věak výrazně podepsalo na cel
kových výkonech, déSť smazal výkonnostní rozdíly a Šanci měl každý. Na kaž
dý váak jí dorty , které byly nabídkou l nedělního bufetu, a tak první příčku 
obsadil opět P.Prchal. V ženách doplnila příbramský úspěch E.Macourová. V této 
soutěži příbramská děvčata mimochodem na stupně vítězů nikho nepustila.
V družstvech si věak domácí první místo ohlídali bez větších obtíží. Jejich 
největší soupeř Příbram naopak jeStě ztratil dalěí půlbod plichtou s Chomutovem 
a tak se s konečnou platností rozhodlo. Účastníkem kvalifikace budou Fr.lázně.

Výsledky :

2. CECHY-ZApAD - 9. a 10.RTJ Františkovy'Lázně

Huži : 9. RTJ
1. P.Prchal Příbram 98
2. J.Mandák Chomutov 98
3. V.Kropáček Rakovník 100
li. H.KruliS Fr.Lázně 101
5. J.BireS Fr.Lázně 102

1. A. Salátová Fr.Lázně 107
2. J. Pasevová Chomutov 108
3. J. Bokrová Příbram 112

Muži 10. RTJ 

1. P. Prchal Příbram 106
2. S. Bečka Chomutov 107
3. R. Václavík Příbram 108
4. J. Kratochvíl Fr. Lázně 108
5. V. Kropáček Rakovník 110

Zeny

1. E. Macourová Příbram 112
2. K. Podroužková Příbram 121
3. J. Bokrová Příbram 122
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II. lloa - 6. kolo

1. FrantiSkovy Lázně M 7 9
2. Přlbraa "A" 579 6.5

Choautov "8" 579 6,5
4. Přlbraa "B" 564 5
5. Rakovník "B" 588 A
6. Cheb 614 3
7. Přeětice 650 2
8. Plzaň "B" 2 520 0

-prc-

3. HORAVA-SCVER - gternberk. 2.9.1989

Telegraficky od naěeho dopisovatele i 
Turnaj proběhl za pěkného poěoal. Shoda, Ze něktefl hráči čekají na re-

gistracl - dřív to bylo vyfizověnp aplěe. Takhle hráli Jen aiao eoutěZ.
Na oblaatnl turnaj poaěmě velká dfiaat Zen ia juniorů. Ve II. lize Je

JiZ rozhodnuto.

Výsledky
HuZi
1. L. Holub Unifiov 87
2. V. Vaněk Šternberk 88
3, J. Jaáek Oloaouc 89
4. S. Rlaský f Uničov 93
5. L. Bauer Oloaouc 94

Isni
1.0. Kublková Unifiov 96
2. H. Doležalová Oloaouc 101
3. 0. Henklová Oloaouc 101

Junioři
1. 0. Kublková Unifiov 96
2. J. BoroviCka Šternberk 96
3. M. Veřeiřovaký Kopřivnice 97

9. kolo 11. liqy družstev
1. Oloaouc "8" 484
2. Šternberk 487
3. Olomouc "C" 546
4. Opava 615
5. Uničov "B” 935
6. Kopřivnice 2 520

- karásek-



Jihomoravské soutěže pokračovaly po ěosti týdnech v Prostějově-Moetkovi- 
cích, na hřiStí pod hrází Plumlovské přehrady. V sobotním programu bylo na 
startu 32 mužů a 2 ženy, zatímco v neděli startovalo 35 mužů a 2 ženy.

Počasí po oba dny hráčům přálo. V soutěži mužů vytvořil brněnaký R.Kováč 
nádherný rekord na čtyři okruhy, který dokázal v neděli vyrovnat domácí 
J.Láník. Rekord na jeden okruh pak patřil jen mostkovickým hráčům, když 20 
úderů zahrál P.Zubač dvakrát a J.Láník jednou. Pořadatelé taká byli nejúspěě- 
nější ! vyhráli pět ze sedmi soutěží. Překvapením bylo sobotní vítězství do
mácí 5. Vysloužilová nad favorizovanou M.Ševčíkovu, která věak v neděli svá 
soupeřce porážku oplatila.

-  9 -

4 . HORAVA-JIH -  10. a 11. RTJ, M o s tko v ib e , 2 . a 3 .9 .1 9 8 9

Výsledky : 10.RTJ 

Muži

1. R. Kováč Brno 88
2. .1. Láník Mostkov ice 94
3. L. Langr Brno 96
4. J. Mikulík Bystřice p.H. 96
5. P. Zubač Hostkovice 97

ženy

1. 5. Vysloužilová Mostkovice 109
2. M. Ševčíkové Kroměříž 111

Junioři

1. M. Jansa Mostkovice 98
2. Z. Skopčik Mostkovice 103
3. L. Kárný Mostkovice 105

Výsledky : 11. RTJ
Muži

1. J. Láník Mostkovice 88
2. P. Zubač Mostkovice 89
3. J. Mikullk Bystřice ‘p.H. 91
4. 1. Roemer Kroměříž 92
5. K. Svihel Brno 93

2eny

1. M. Ševčíkové Kroměříž 103
2. 5. Vysloužilová Mostkovice 119

Junioři

1. Z. Skoplk Mostkovice 96
2. M. Jansa Mostkovice 98
3. P. Doležel Bystřice p.H. 99

6. kolo II. ligy

1. Sokol Mostkovice 486 8
2. Tatran Bystřice p.H. 505 6
3, Vodní sporty Kroměříž A 511 5
4. Olympia Blansko 557 4
5. Start Brno 8 929 3
6. Vodní sporty Kroměříž B 2 520 -2
7. Vodní sporty Kroměříž C 2 520 -2

- doležel-
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Redakca neobdržela výsledkovou listinu. Viz též poznámka "Rarita nebo 
běžná prase 7" v 6. 4/89.

Výsledkovou listinu z následujícího turnaje si redakce se značnými obtíže
mi sehnala saaa.

6. 9. CTJ ♦ 1. liga. Košice, 9. - 10.9.1989

0 předposlední body přijelo letos do Košic bojovat V> mužů a 9 žen.
Hřiště na Horndn Bankové bylo tentokrát neobvykle dohře připravená, i 

organizace turnaje ae oproti dřívějším letílm o nšco zlepSUa. Po dlouhé 
době Jsme také měli na CTJ počítač. Promptně zpracovával výsledky a tiskl 
průběžná pořadí, zato s výsledkovou listinou si poradit nedokázal, ale o 
to* už byla řeč. Golfiaty podpořilo i počasí, po studeném začátku týdne se
0 víkendu příjemně oteplilo.

První sobotní výsledky potvrdily názory, že hřiště je po úpravách 
těžší, než bývalo. Děly se zde skutečně věci nevídané, neslýchané I 

Alespoň telegraficky po okruzích x
První kolo i Benčík 19, Pokorný 21, Niederle 21, Fridrik 21, Fridriková 20, 
Holnár 34. Družstvo Litoměřic se k úžasu vftech chytá druhého mÍ9ta, zatímco 
Šokovanému Holnárovi všáí spoluhráči na krk krásnou šišku.
Kolo druhé s Benčík 21, Pokorný 21, Niederle 23 plus množství dvacítek a jedna- 
dvacítek pro první místa zatím bez vlivu. Přes dvě devětadvacítky Krejčího 
se Litoměřice urputně drží.
Ve třetím a čtvrtém kole se Benčík zhoršil, oba litoměřičtí favorité váak 
udrželi standard, navíc se během dne na špici tiše vynořil domácí Kollár.
On a Niederle byla nakonec zcela nečekaně po prvním dni v Čele s výkonem 
88. Naopak někteří hráči zvučných jmen se do předních pozic dostat nedoká
zali. Družstvo Litoměřic, doeud se potácející těsně nad dnem ligové tabulky, 
po hrdinském výkonu skončilo třetí po Olomouci a Košicích, těžkou ztrátu na
opak utrpěl vedoucí Chomutov (6).

Druhý den hráli nejlépe L.Benčík a M. Lipmann (88) a to jim přineslo
1 první dvě místa v celkovém pořadí. J.Niederle nezopakoval sobotní výsledek 
ale i konečné 3. místo je určitě úspěchem. Mimořádný výkon podal v neděli J. 
Sulkiewicz (90), vzhledem k poslednímu postupovému místu ze soboty to ale 
znamenalo jen 18. místo.

0. Fridriková neměla konkurenci, za věe mluví konečný rozdíl 8 úderů 
před druhou V.Valentovou, třetím místem na sebe opět upozornila mladičká 
D.Kubíková. '

Soutěž Juniorů vyhrál překvapivě Pařák z Března před ostřílenými ligov- 
ci Nepimachem a Trnkou.

Na rozmanitou úroveň na našich turnajích jsme si v posledních letech 
museli zvyknout, tentokrát ovšem "Zdravověda"; a další perly nafií knižní kul
tury šokovaly i silné nátury. ,

0 výsledkové listině jsme již psali, takže zbývá jen dodat, že pravi
delní účastníci byli v Košicích opět spokojeni s asijskou restaurací Qibbon 
i se zmrzlinovou kavárnou Aida, takže do Košic opět asi přijedou. Těžko lze 
ovšem posoudit, jakou zásluhu na tom mají domýcí pořadatelé.

i .  SLOVENSKO -  11. a 12. RTJ, K o š ic ., 2. -  3.9.1989
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Výsledky

Muži

1. L. Benčík Olomouc 179
2. M. Liprasnn Chomutov 181
3. J. Niederle Litoměřice 182
4. M. Moravec Plzeň 183
5. P. Dostál 0 lomouc 184
6. P. Cipro Chomutov 184
7. J. Schulz Košice 185
8. P. Muríň Košice 185
9. A. Vitek Olomouc 185
1U. M. Kožíšek Spartak 186

ženy

1. D. Fridriková Trnava 188
2. V. Valentová Ar i tma 196
3. D. Kubíková Uniěov 206
4. J. Pasevová Chomutov 206
5. H. Doležalová Olomouc 212

5. kolo 1. liqy družstev

1. Lokomotiva Olomouc 470
2. Slávia VÍT Košice 472
3. Slavoj Litoměřice 482
4. Rakovník 486
5. Mostáren Březno 488
6. Slavoj Chomutov 490
7. Spartak Praha 4 491
8. Start Brno 495
9. Slavia V? Plzeň 501

10. Aritma Praha 509
11. UNEX Uničov 515
12. SEBA Tanvald 526

-ánek-, -LV-

7. EECHY-STKED - 11. a 12. RTJ, Tempo Praha, 16.-17.9.1989

Konec dobrý - všechna dobré. Poslední dvě středočeská RTJ na Tempu se 
celkem vydařila, takže snad ... Na to ale bude každý mít jiný názor.

Závěrečných turnajů oblasti se zúčastnilo necelých 60 hráčů a hráček, 
tedy na zdejší poměry nic zvláštního. V lize bylo již prakticky rozhodnuto, 
takže každý bojoval hlavně sám za sebe, výkony byly kvalitní a hráči ai 
alespoň zahnali komplexy z vysokých výsledků na Kopanině.

Boj byl zajímavý po oba dny. Vavříny v sobotu sklidil J.Pergl (v této 
sezóně již počtvrté), druhý skončil domácí šampión Makovec. Loňský vítěz J. 
Vidím tentokrát provokativně vůbec netrénoval a rozhlašoval, že vyhraje tak 
jako tak. Pánbůh ho za to rouhání ztrestal třetím místem. V ženách je vítězství 
0. Sneiderové na Tempu již v podstatě samozřejmostí.

V neděli byl boj mezi muži velmi tvrdý, až poslední kolo rozhodlo o 
těsném vítězství Sneidera a o další místa se rozstřelovali Pokorný, Vozár 
a Tománek (po rozstřelu v tomto pořadí). Rodinnou sbírku trofejí doplnila 
i v neděli D. Sneiderová.
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Dvěma vítězstvími důstojné zakončil své účinkováni mezi juniory M.
T ornánok.

I ign dopadla dle očekávání, vítězství Tempa nemohlo ohrozit celkové 
prvenství Děkanky. '

Výsledky : 11. RTJ 

Muži

1. J.. Peryl Spartak 90
2. .1. Makovec Tempo 9)
3. J. Vidím Spartak 97
A. P. Mužík Spartak 90
5. B. Pokorný Litoměř ice 98

žen^
1. 0. bneideruvá Litoměřice 108
2. S. Valentová Aritma 111
3. L. Průchová Kladruby 118

Výsledky : 12. RTJ 
Muži
1. V. Sneider Litoměř ice 92
2. H. Pokorný Litoměřice 93
J. J. Vozár Tempo 93
A . M . T ománek Spartak 9)
5. J. Makovec Tempo 9 a

8. kulo II. ligy družstev

1. Tempo Praha A08
2. Spartak Praha A "9" A92
3. Stavoj Litoměřice MB" 530
A. Ar i tma Praha "B" 5)7
5. SCUA (anvald ”0" 599
6. Slovan RÚ Kladruby 612
7. Sokol P.Kopánlna 70)
8. SL. Hr. Králové 1 )75

11. liqa družstev - konečný Btav

1. Spartak Praho A "9H 6A A 26A
2. Tempo Praha 55 A 396
3. Slavoj Litoměřice ”0" A9 A 559
A. SÓJA íanvald "B" A1 A 661
5. Ar i tma Praha "B" )0 A 812
6. Slovan RÚ Kladruby 2 6 U 997
1. Slavie Hradec Králové 1A 9 367
8. Sokol Př.Kopanina 1.3 * 962

-ánek
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Poslední dějství západočeského golfu se již tradičné konala v Příbrami 
v rámci dne čni.horníku. Nevlídné chladné počasí uvítalo účastníky dvou pos
ledních turnajů, kde ai mohli vylepšit postavení v Českém poháru a připsat 
hody do čsl.'žebříčku. 2e tiž se řadu let nedaří v Příbrami domácím potvrdil 
i tento turnaj. Výjimkou potvrzující pravidlo byl 0.Kantor, který se poprvé 
výrazné prosadil mezi nej lepéí a zúročil tak čas otrávený na tomto hřifiti. 
lehu výkonu neodolal ani zkuftený, svétem protřelý K.Molnár z Chomutova.
V ženách první derv byla nejlepSÍ J. Pasnvová z Chomutova. Nejapokojenějfiím 
hráčem 1. dne byl ale zřejmé P. Krůdl, který ač nezvítézll vracel se domů 
s koěem klnuzků nasbíraných pod borovičkou u klínů. Příjemným rozptýlením 
sobotního več»3ra bylo postižení v příjemném prostředí nové asijská restaurace, 
kterou pro účastníky zajistil domácí oddíl. Nedální loučení už proběhlo v 
poklidné .atmosféře. V mužích se nejvíc dařilo rakovnickým hráčům, z nichž
se nakonec z vítězství těáil I.Kovář. V ženách udělala vítěznou tečku domácí 
J.Mokrová, když porazila obé chomutovské favortiky i oddílové rivalky.
V družstvech by Fr.I.ázně musely skončil poslední, aby přiěly o celkový primát. 
Domácí chtěli z prestižních důvodu porazit právfi Fr.Lázně. Nestalo se v&ak 
ani jedno. Fr.Lázně samozřejmá poslední nebyly a navíc se <j>d Příbrami pora
zit nedaly. Oba celky se se soutěží rozloučily svorně na 1; místě.

ÍL CCCHY-ZÁPAP ~ 11. a 12. RíJ, Příbram

Výsledky : 11. RTJ

Muži

1. D . Kantor Příbram 95
2. K. Molnár Chomutov 96
3. . ) .  Řehák Rakovník 101
á. R. Václavík Př íbram 102
5. 1. Čásn Plzeň 102

Zeny

1. .1, Panevo/á Chomutov 97
2. V. Trelovrt Chomutov 107
3. E. Mácourová 

Výsledky ; 12. RTJ

Příbram 112

Huíi
1. L. Kovář Rakovník 95
2. K . 5mld Rakovník 99

5. J. r uháček Plren 99
á. P. Prchal Příbram 100
5. 1 . Cása Plren 100

1. J. Hnkrová F’ř íhram 101
2. J. Pasnvová Chomutov 102
3. V. Irelová Chomutov 108

II. liqa - 7. kulo

1. Příbram "A" 5211 n

Fr. Lázně 528 n
3. Chomutov "D" Vili 6
A. Příbram *'D" v in 5
*>, Cheb li
A. Rakovník MBM U*. t i
/ . >’řeSl tce 7 V20 0

I* 1 zen 2 '>211 n
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II. liga - konečná tabulka

1. ÍSSL Františkovy tážné
2. Slavoj Chomutov -B"
3. Spartak Příbram *A"
4. TJ Rakovník "B"
5. Spartak Příbram "B"
6. Hraničář Chab
7. Slávia VS Plzeň 
B. TJ Přeštice

9. HOŘAVA - Opava. 11. a 12_____________

Redakce neobdržela výsledkovou listinu.

10. H0RAVA-J1H - 12. RTJ a 7. kolo II. ligy - Třebíč, 17,9.1989

Soutéže v oblasti jižní Hořavy skončily na třetím neznámém hřiStt v se- 
zoné (po Blansku a Lanžhotě) a na druhém místě, kde dosud není založen oddíl 
dráhového golfu. Hřiště se nachází v pěkném prostředí v bezprostřední blíz
kosti koupaliště s ohřívanou vodou.

Startovalo JO mužů (z toho jeden mimo soutěž) a jedna žena. Soutěže 
aěly dvě kuriozity : o prvenství v družstvech se rozdělili Bystřice p.H. 
a Mostkovice se stejným počtem úderů a v soutěži jednotlivců musel o druhém 
aístě rozhodnout rozstřel mezi bratry Radkem a Pavlem Doleželovými.

P. Zubeč z Mostkovic zahájil sérii letoěních RTJ vítězstvím v Blansku 
a vítězstvím v Třebíči také tuto sérii zakončil. Kromě základního rekordu 
na čtyři okruhy se podílel s P. Doleželem také na rekordu na jeden okruh : 
oba zahráli 24 úderů.

50 3 841
46,5 3 871
42,5 3 896
39 4 320
29 4 040
24 4 104
14 10 663
9 6 662

-pře-

. RTJ, 16. - 17.9.1989

Výsledky

Muži

1. P. Zubač Mostkovice 107
2. R. Doležel Bystřice p.H. 109
3. P. Doležel Bystřice p.H. 109
4. 0. Daniel Brno 113
5. R. Kučera Brno 114

zeny

1. F. Fridrichová Hostkovice 165

Junioři

1. P. Doležel Bystřice p.bj 109
2. H. Jansa Mostkovice 118
3. Z. Skopík Mostkovice 121
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7. kolo II.ligy

1. Tatran Bystřice p.H. 397 7
Sokol Mo8tkovice 397 7

3. Olympia Blansko 628 5
4. Vodní sporty Kroměříž "A" 986 4
5. Start Brno "B" 1 004 3
6. Vodní sporty Kroměříž "B" 2 520 -2
7. Vodní sparty Kroměříž "C" 2 520 -2

II . liga družstev - konečný 1stav
1. Sokol Hostkovice 3 890 45
2. Tatran Bystřice p.H. 3 924 40
3. Vodní sporty Kroměříž "A" 4 663 37
4. Start Brno "B" 4 778 35
5. Olympia Blansko 4 814 25
6. Vodní sporty Kroměříž M0M 13 840 -2
7. Vodní sporty Kroměříž "C" 17 640 -14

-doležel-

11. 6.CTJ - Březno, 23. a 24.9.1989

Vyvrcholení nejvyšší československé soutěže družstev koncem září v Březně 
nebylo zdaleka pouhým potvrzením výsledku, vydobytých v pěti předchozích li
gových utkáních. Stále ještě byl v sázce titul, stále ještě bylo možné v y h r 
nout se kvalifikaci či sestupu - anebo naopak. V neposlední řadě pak dlo i o 
jednu z posledních možností pro jednotlivce získat chybějící body pro zisk té 
či oné výkonnostní třídy, takže podzimní setkání pod Tatrami slibovalo atrak
tivní podívanou, ve které účinkovalo 79 mužů a 7 žen.

Počasí hráčům tentokrát rozhodně nic neulehčilo, mlžné a studené ráno,
Kdy mlče putovaly z kufrů do kapes i jinam, se během tří hodin změnilo v parný 
den.

Pozornost se pochopitelně soustředila hlavně na souboj o titul mistra 
ligy. Chomutov potřeboval k celkovému vítězství porazit Olomouc alespoň o 
tři body, což ověem znamená odstup minimálně dvou míst. A takový výsledek 
se přitom začal rýsovat již od 1. kola, Olomouc začala poměrně Spatně, zato 
Chomutov se od začátku ujal vedení a udržoval si od Olomouce dostatečný od
stup. Po třetím kole Chomutov stále vedl a Olomouc nechal za sebou na čtvrtém 
místě. V situaci, která již vypadala beznadějně a byla jiětě obtížná i psy
chicky, však Olomouc dokázala nemožné - výkonem 103 (3 x 19, 2 x 23) se vy
houpla na druhé místo a v celkovém hodnocení porazila Chomutov o jediný bod. 
Přestože důvody k radosti zde byly, olomoučtí přijali mistrovský titul stejně 
jako sovětStí hokejisté - 8 pokerovou tváří ... .

Na třetím místě v tomto ligovém kole i celkově se umístilo družstvo Března. 
Další dav, bojovníci o třetí místo, Košice a Děkanka podali výkony velmi 
nevýrazné.

Překvapivým způsobem se rozhodlo o sestupujícím družstvu. Zatímco Tanvald 
hrál velmi špatně včetně své opory Sulkiewicze, Uničov se nečekaně vzepjal 
k heroickému výkonu a 4. místem unikl z propadliště sestupu do oázy kvalifi
kace.
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Abychom nezapomněli na Jednotlivce. Favorité byli tentokrát skuteCné 
favority a poradí vypadalo téměř Jako dle teoretického rozboru. Zvítězil 
A.Vítek před M.Lipmannem a V. Pravotiakem, v ženách bez úřasti Fridrikové 
vyhrála V. Valentová před Paeevovou e Rubikovou. V kategorii Junioru ee po 
dlouhá době opět objevil I.Kellner, vítězství na domácím hfiětl pro něj 
neznamenalo větě! problém.

Výsledky

Huli
1. A. Vítek Olomouc 168
2. M. Lipmann Chomutov 173
3. V. Pravot lek Březno 174
4. H. Svoboda Olomouc 176
5. P. Dostál Olomouc 177
á. P. Gaěperan Březno 177
7. P. Cipro Chomutov 177
8. R. šimanaký Trnava 179
9. I. Qualich Březno 179

10. A. Fridrik Březno 179

Zeny .

1. V. Valentová Aritma 190
2. J. Pa8evová Chomutov 191
3. D. Rubikové Uničov 198
4. B. Pardusová Brno 204
5. D. Henklová Olomouc 211

á. kolo I. liqy družstev

1. Chomutov 445
2. lokomotiva Olomouc 449
3. Mostáren Březno 450
4. UNEX Uničov 474
5. Start Brno 475
6. Slavoj litoměřica 477
7. TJ Rakovník 478
8. Spartak Praha 4 480
9. Slávia VSÍ Koěice 490
10. Slavie VS Plzeň 502
11. Aritma Praha 504
12. SCBA Tanvald 514

I. liqa - konečný stav

1. Lokomotiva Olomouc 67
2. Slavoj Chomutov 66
3. Mostáren Březno 54
4. Spartak Praha 4 50
5. Slávia V5T Koěice 47
6. TJ Rakovník 42
7. Start Brno 37
8. Slavoj Litoměřice 35,5
9. Aritma Praha 24
10. Slavia V5 Plzeň 22,5
11. UNCX UniCov 17,5
12. SCBA Tanvald 11,3

-ope-.-ánek-
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12. Celostátní turnaj mládeže, Kroměříž 30.9. - 1.10.1989

Téžko říci, zda to hýla generální zkouška Či premiéra. V termínové listi
ně na rok 1990 je tento turnaj opět veden jako CTMř přestože původním plá
nem bylo pořádat ho již jako l. Mistrovství ČSSR mládeže. Ať je to tak či tak, 
loňské podzimní setkání mladých golfistů v Kroměříži se více než vydařilo.

Účast byla nečekaně velká - celkem 45 hráčů z patnácti oddílů. Převa
žovali Moraváci, ale bylo zde zastoupeno i vzdálené Březno, Trnava, Plzeň 
a Tanvald.Oo soutěže bylo přihlášeno i 11 tříčlenných družstev.

Kdo čekal nezajímavý turnaj nízké úrovni, i j- , »,. Us»*.---
již od Čtvrtka mladí golfisté usilovně trénovali nelehké (z hlediska roz
mazleného Středočecha přímo strašné) hřiště, a to i přtsto, U  pofiaaí bylo 
neobyčejně hnusné a vybízelo spíš k celodennímu spánku.

Urputné sportovní boje začaly v sobotu ráno a v ničem ai nezadaly s 
"normálním” turnajem. Některá družstva si přivezla i kauče a ti se doslova 
předháněli v péči o svůj tým. Ústřední favorit, 1. hráč čs.žebříku - Jiří 
Trnka zahájil 21, stejně jako jediný domácí účastník Vojtěch Macek. K velkému 
překvapení se však po sobotních třech kolech dostal do čela M. Jansa (Most- 
kovice, ročník 1977), o kterém řada přítomných nikdy ani neslyšela. Výkony 
25, 24, 22 jej však představily juniorské golfové veřejnosti dosti:výmluv
ně. Michal tak vedl i kategorii Žáků, zatímco v dorostencích se vina nejvyšší 
příčce usadili Trnka a Macek a v dorostenkách nečekaně Z. Tomónkgvá.,

Do finále postupovalo 75 % z každé kategorie, prakticky to býlí až na 
pár výjimek všichni.

V neděli se výkony o něco zhoršily, špička dobrý standard udržela. 
Úvodních 29 však značně ohrozilo Jansovy šance na vítězství a vedení ae de
finitivně ujal Trnka. Někteří soupeři zje dotírali, v superfinále ještě došlo 
ke zvratům, J. Trnka si však vydobytou pozici uhájil a titulem I* juniorské
ho mistra CSSR korunoval letošní úspěšnou sezónu. M. Jansa se muael spokojit 
s přvenatvím mezi žády a druhým místem celkově, i to je však úspěch, který 
mu může mnohý daleko zkušenější junior závidět. Vítězství Z.Tománková mezi 
dorostenkami bylo jednoznačné, za zmínku stojí její tréninkový pyklus 
8pánek-jídlo-sauna, který by jiště zasluhoval podrobnější rozpréooaání#'/. 
Soutěž družstev vyhrál po zásluze tým Mostkovic. .

Turnaj ukončilo slavnostní zakončení a rozdání krásných 
dotovalo předsednictvo. KDG. Zvláště exkluzivní ceny představovalo Šest flílíů 
firmy Zubač, připravených pro vítězného žáka, dorostence a dorostenku a pro 
první tři z celkové kategorie, přichystány byly i medaile. Celý akt ozářilo 
slunce, která přímo symbolicky nakonec přece jen vyšlo. A pak už se účastní
ci rozjeli domů, obohaceni o mnoho hezkých zážitků.

Je zvykem končit referáty z turnajů jakýmsi resumé. Tak tedy :
Turnaj byl výborně zorganizován a jeho pořadatelům, jmenovitě zejména Ivanu 
Roemerovi, za to patří dík. Pro pražské hráče bylo ovšem skvrnou (jedinou) 
ubytování; světničku, ve které jsme spali, nelze při nejlepší vůli nazvat 
jinak, než smrdutou tmavou dírou. Pokud se pak týče vlastního turnaje, myslím, 
že zúčastněná mládež prokázala schopnosti a hlavně elán. Za důležitější však 
považuji fakt, že se poprvé takto setkali junioři z celé republiky a z pou
hých jmen, která jsme četli v žebříčcích a která pro nás představovala jen 
anonymní konkurenty, se staly konkrétní tváře a často i přátelé. Sečteno 
a podstrženo, pořadatelé letošního CTM v Hlohovci mají na co navazovat.
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Výsledky

Junioři (absolutní kategorie)

1. J. Trnka Plzeň 172
2. M. Janaa Mostkovice 175
3. P. Doležel Bystřice p.H 177
4. V. Macek Kroměříž 178
5. L. Nepimech Tsnvald 179
6. H. Tománek Spartak 180
7. L. IStván Březno 187
8. D. Metelka Spartak 188
9. Z. škopík Mostkovice 189

10. Z. Tománková Spsrtak 192

Dorostenci

1. J . Trnka Plzeň 172
2. P. Doležel Bystřice p.H. 177
3. V. Macek Kroměříž 178

Dorostenky

1. Z. Tománková Spartak 192

žáci

1. M. Jansa Mostkovice 175
2. Z. Majkus Aritma 194
3. J. Netopil Olomouc 197

Družstva (tříčlenná}

1. Sokol Mostkovlca 477 (6 okruhů)
2. Spartak Praha 4 A 481
3. Mostáren Březno 510
4. Aritma Praha 530
5. Tatran Bystřice p.H. 543
6. Spartak Praha 4 B 555
7. Šternberk B 866
8. Olympia Btaneko 1 125
9. Šternberk A 294 (3 okruhy)

10. Tatran Bystřice p.H. B 301
11. Start Brno 315

(7 okruhů, i 24,6)

-ónek-

13. Kvalifikace o I. ligu - Hrsdec Králové, 7. - B.10.1989

Příjemné podzimní počasí v týdnu před kvalifikací umožňovalo kvalitní 
trénink na obtížném hradeckém hřišti a slibovalo i pěkný víkend. Pak ale 
přiěel páteřní podvečer, průtrž mračen naruěila fotbalovou kvalifikaci a 
Portugalskem a naznačila, že to nebude jednoduché ani pfi kvalifikaci gol
fové.

Hradecké hřiště není stavěné pro podzimní plískanice - chybí šatny nebo 
prostornější klubovna, místo chodníčků je zde mezi drahami pouze trávník, 
který se během soboty probudil v hahniště. Místní stěrky by bylo možno 
použít místo husitských zbraní, vods se ale s nimi v žádném případě stírat 
nedá.
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Za těchto svízelných podmínek bojovalo o I.ligu 6 družstev. Tempo Praha 
teprve 2 dny před turnajem (!) oznámilo, Že se ho nezúčastní. Tím vzalo veěke- 
ré Šance nejen sobě, ale i ostatním středočeským oddílům se o uvolněném 
místě již nemohly dovědět.

Favoritem byla Trnava, sice bez D.Fridrikové, zato ale s P.Hlbockým 
a vojínem Tolarovičem. Uničov přijel v nejsilnějěím složení, jeětě rozjetý 
po fantastickém výkonu z Března. Plzeň nechala doma hvězdy M,Moravce a
0. Placrovou, takže se Šance otvírala i pro ambiciózní Františkovy těžně, 
Šternberk a vítěze z jižní Moravy - Sokol Mostkovice a mládeží čerstvě 
ověnčenou vavříny z CTM.

První turnaj byl dvakrát přerušen, poprvé, když hustota vytrvalého deětě 
překročila meze únosnosti, a podruhé pro tmu! Oohrávalo se v neděli od 8 ho
din ráno. Za daných podmínek podala vynikající výkon Trnava (Tolarovlč 97, 
o 6 úderů lépe než druhý nejlepší jednotlivec BireS!). Druhé mláto si a 
jistotou hlídal Uničov, zato boj o 3. místo byl napínavý doalova*do*posled
ního úderu - nakonec o jediný úder byly itastnějáí F.tážně než Plzeň. Ztráta 
Šternberka a Mostkovic byla již značná.

Na oslavy a kalkulace nebyl Čas, po bleskových korekturách 'tzsestaváoh' 
a přelosování začínal za půl hodiny druhý turnaj!

V neděli se sice počasí umoudřilo, u větěiny se ale na výkonech začala 
podepisovat nervozita. Suverénní byla opět Trnava. Boj o další mleta byl 
daleko dramatičtější než v sobotu. Po druhém kole měly Šternberk, Uničov a 
Plzeň na svém kontě stejný počet úderů. Nakonec stříbrný stupínek uhájil 
opět Uničov a třetí skončila přece jen Plzeň před Šternberkem. Veaměs zku
šení hráči z Františkových Lázní nezvládli druhé dějství především psychicky 
a takticky. Neosvědčily se změny v sestavě a navíc rutinér N.Krulift dokázal 
na v sobotu esovém labyrintu zahrát v neděli neuvěřitelných 17 úderů a sen 
o I. lize se rozplynul.

Z jednotlivců se v neděli nejlépe prosadili Hlbocký 97, Láník 98, J.Ka
rásek 98 a Kubíková 99 (v sobotu nehrála vůbec, v neděli pouze jako nestří
dající náhradnice ...).

Výsledky

1. turnaj

1. Trnava 530 7
2. Uničov 546 5
3. F.Lázně 564 4
4. Plzeň 565 3
5. Šternberk 586 2
6. Mostkovice 614 1

2. turna.l

1. Trnava 307 7
2. Uničov 519 5
3. Plzeň 525 4
4. Šternberk 532 3
5. F. Lázně 539 2
6. Mostkovice 546 1

Celkově

1. Trnava 1 037 14
2. Uničov 1 065 10
3. Plzeň 1 090 7
4. F. Lázně 1 103 6
5. Šternberk 1 118 5
6. Mostkovice 1 160 2

-LV-
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14. CTJ "C" - Brno, 14. a 15.10.1989

Výsledky XVI. ročníku 8. celostátního turnaje kategorie "C" v minigolfu 
"0 poháru primátora místa Brna".

Výsledky
Muži
1. I. řása Plzeň 181
2. J. Trnka Plzeň 182
3. L. Svihel Brno 183
4. I. Qualich Březno 184
5. J. Metyš Brno 187
6. R. Kováč Brno 188
7. 0. Daniel Brno 189
8. P. Mužik Spartak 191
9. F. Kuba Olomouc 192
10. R. Doležel Bystřice p.H. 192

ženy

1. D. Hanklová Olomouc 217
2. M. Ševčíkové Kroměříž 220
3. B. Pardusová Brno 221

Junioři

1. J. Trnka V$ Plzeň 182

Pražský přebor - Tempo 15.4, Arltma 16.4. Př.Kopanina 21.10, DSkaoka 22.10.1989

Hrdým názvem "Pražský přebor" se kdysi nazýval přebor Jediného praž
ského oddílu Golf Praha. Během let se systém soutěže měnil, oddíly vznikaly 
a zanikaly, v posledních letech je termínová listina obohacena dvěma turnaji 
na úplném začátku sezóny a úplný závěr obstarává opět Pražský přebor. Seriál 
je otevřen pro věechny registrované 1 neregistrované hráče bez rozdílu od
dílové pflaluěnoeti.

Účastníky jsou většinou začínajíc! hráči, junioři a žáci. Pro ně je to 
vítaná příležitost k získáni zkuěenoatí a k soupeření s hráči stejných kva
lit. Profesionální statut turnaje dovoluje na závěr nejlepším hráčům 
celého seriálu předat i vítané finanční odměny. To k účasti láká i matadory 
zvučných jmen.

Letos vyhrál na Tempu, Aritmě i Děkance D. Valenta, nástrahy obávaného 
hřiětě v Kopanině nejlépe zvládl M. Misterka (vítězný výkon 122 na 4 okru
hy!). V ženách (či splíe dívkách) 4 x suverénně zvítězila S. Valentová,
Z. Tománková ji trochu znepříjemnila život pouze na Oěkance.

Fantastické počasí při závěrečných turnajích nastolilo otázku, proč 
oficiální turnaje v oblastech skončily již před více než měsícem?!

Celkové výsledky
1. 0. Valenta 180 1. S. Valentová 97
2. J. Pergl 168 2. Z. Tománková 48
J. R. Hybner 148

-LV-
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1. NSR - 21. mezinárodní pohár T«lf3u> 12. - 13.8.1989 

Z technických důvodu dosud nelze zařadit, vyjde v Čísle 1/90.

2. "WORLD CAMES" - Světové hry v Karlsruhe 1989

Účastníci s Placrová, Valentová, Fridriková, Hirschannová, Cipro, Molnár,
Vítek, Fridrik a kauC .1. Valenta

One 23.7.1909 jsme dorazili do Karlsruhe. S úžasem jsme sledovali vyzdobené 
město vlajkami a ručními transparenty.

První naSe cesta vedla do sport, areálu k evidenci, kde každý hráč obdržel 
brožury a program WG a průkazky s vlastní fotografií, které nás opravňovali 
k volnému vstupu do celého sport, areálu.

Prohlídkou minigol. hřifttě jsme zjistili, že není ještě dodělané, dráhy 
so teprve brousily a kytovaly. Dále jsme zkonstatoval i, že polovina drah je 
z umělá hmoty. Největší kuriozitou byl looping, který měl nájezd vlevo s hrál 
ae s liftem z pravé strany.

Utrmácení po dlouhé cestě, jsme se dostali podle adresy k malému ho
týlku v centru Karlsruhe, kde nás čekali za velkou cenu, malé pokojíčky.
Trénink byl rozdělen na dopolední a odpolední skupiny. Po tréninku se hřiště 
zdálo otřesné a byli jsme s é 30 na kolo, úplně zoufalí. Takže i volný čas 
jsme nevěnovali moc prohlídce areálu, ale kopírování, co vymyslí skupina od
polední, hlavně NSR, ale i ti v první den trénink kroutili hlavami.

Na jídlo jsme obdrželi bločky a stravování probíhalo v místní kantýně.
Jen první den bylo dobré a již po druhéfp dnu jsme se rozhodovali, zda k večeři 
nebude lepší jídlo z vlastních zásob s dovezenou "plzničkou", než hrách s 
omáčkou a stále stejné saláty.

Hned po 1. odpol. tréninku a večeři jsme se vraceli do našeho hotýlku 
"ERBRINZENHOF" a oněch 6 km z hřiště bylo nekonečných. Noční Karlsruhe nás 
zmátlo natolik, že hodinu jsme jezdili s 3 auty v okruhu 1 km okolo hotelu 
a ne a ne najít tu jednosměrku jedinou, co vedla k hotýlku. Poté se auta roz
dělila a každý hledal opu uličku na svou pěst. Asi za další 1/2 hodiny jsme 
se konečně v různých časových intervalech z bludiště vymanili a šťastně se 
sešli u hotýlku. Za dobu hledáni a ježdění jsme ae nejméně 3 x míjeli po 
mě9tě, každý jel jiným směrem a tvrdil Že ten jeho je správný. Všechny cesty 
^vedou do Říma, ale Jen Jedna jediná vedla k hotelu a byla Jednosměrné.

Ani po 3.dnu se nálada nezlepšila. Trénink probíhal za úmorného vedra 
a 6 25 - 20 na kolo bylo to nejlepší,' co jsme vypotili. Dráhy byly těžké, 
křivé a nedat "eso" znamenalo těžké ztráty na dohrávkách. Dráhy byly usazeny 
na gumovém tartanu cihlové barvy a hřiště připomínalo spíš tenisový kurt.
(Pro zajímavost odskok H15 na podkladu 20 cm).

Vlastní turnaj se nezadržitelně blížil a my každý večer při poradě s 
A. Vítkem znovu a znovu probírali ty nejlepší systémy jak a čím hrát.

Zahájení se konalo na hřišti v dresech, ve kterých jsme museli také celý 
týden trénovat! Byla to krásná atmosféra, když zazněly hymny zúčast. států, 
i my vyslechli tu b v o u , tak daleko od domova.

Celé minigolf, hřiště bylo obleženo diváky, jak za plotem tak uvnitř, 
kteří stoupali na židle v několika řadách, aby lépe viděli. Na hřišti bylo 
jako v úle.

Viděli jsme, jak špičkoví hráči se fantasticky vyrovnávají s tímto pro
středím, jak se koncentrují na hru a nediví a neslyší.
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finále se konalo za veliká bouře hlasu všech národností a účasti nosičů 
velké výsledková tabule u každá hráčská dvojice (vyřazovacl způsob na 2 kola) 
Tato atmosféra vháněla tep srdce až do krku, přesto tři naši účastníci 
P.Cipro, V. Valentová a 0. Hirschmannová ai ji vyzkouší! na vlastní ků
ži coby finalisté.

Po ukončení WORLD GAMES - závěrečném ceremoniálu konaném na hřišti, 
měl každý z nás nějaká to "kdyby1!. Celkově jsme byli smutní, ale srdečnost 
všech okolo s přáním "snad příště" nám zvedlo náladu a museli jsme si říct, 
že přes všechny ty nedostatky je dobrá i zkušenost a z hezkým pocitem 
"stálo to za to" jsme se vraceli domů.

Výsledky

ženy

1. G. Rahmlow NSR 269 (j 24,45

5. M. Otto Rakousko 173 bez finále (úřadující
6. D. Hirschmann CS 181
8. V. Valentová CS 184

Muži
1. M. Aulner L 307 i 23,62

11. P. Cipro CS 168 bez finále

Družstva

ženy (tříčlenná) Muži (šestičlenná)
1. NSR 361 ii 24 1. NSR 721
2. Rakousko 386 2. Rakousko 730
3. Švýcarsko 391 3. Švýcarsko 744
4. řSSH 397 4. Itálie 746
5. Švédsko 400 5. Švédsko 751

-Valentová-

3. HANNOVER - 6. a 7.10.1969

25. ročník EUROPA-CUP nebo-li PMEZ

Poněkud nevlídné počasí přivítalo účastníky tohoto minigolfového turnaje. 
Účastnilo se ho deset zemí a 11 družstev (NSR 2 družstva - obhájci titulu) 
a 8 družstev žen. Hrálo se v šestičlenných družstvech + náhradník.

Ubytování jako před rokem na trojutkání NSR-Č5SR-$védsko opět ve spor
tovní škole . Organizace se opět ujali manželé Snagovi a opět vše klapalo. 
Účast v tomto turnaji si vybojoval celek Lokomotivy Olomouc. Dorazili v 
úterý odpoledně ve složení : «
L, Benčík, M. Svoboda, L. Bauer, P. Dostál, J. Jašek, A. Vítek, L. Chytil 
- doprovod R. Bokr, 0. Daniel, P. Gaěperan.

Vlastní turnaj začínal tentokrát už v pátek v 8.00 hod ráno. Musely 
se odehrát čtyři kola. Počasí a množství hráčů zkomplikovalo situací a 
hrálo se až do 21.00 hod. za umělého osvětlení. Nikoho ani’nenapadlo, aby 
protestoval.
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Po prvním dnu ea naňl umíní, lil na 10. míst* J. Jašek příjemné překva
pil soupeře i sám ssbe loatndvacítkou ve třetím a dvacetoemičkou ve Čtvr
tém kole. 5 výkonem 118 ao řadil ke špičce turnaje.

Druhý turnaj pokračoval dvAma koly od 7.30 a po tá následovaly dvA 
kola finále pro 6 nejlapáích týmů mutú a len. PoCasl se JeAtě vlče zakabo
nilo a foukal atudený eevsrák. V těchto končinách nic neobvyklého. V muž
ských družstvech po rozatřelování cca v 21.30 hod. zvltAzill z MGC Semmestadt 
nad MGC Dortmund-Brechten, oba celky t NSR. Nutno dodat, že vítězný tým 
byl složen ze aamých specialistů na minigolf. Celek m61 průměr 29,89 úderů.
V ženách dlouho vedly Svýcarky, ale v závěru podlehly drtivému nástupu hrá
ček z MGC Maint. .lejich průměr 31,41 úderů.

I druhý den celek Lokomotivy podával docela solidní výkon. V celkovém 
součtu to vSak stačilo pouze na předposlední tedy 10.místo. Za námi zůstali 
pouze Norové. Opět se projevila nafto nezkušenost na rychlá přeorientování 
na minigolf. K tomu je nutné přičíst pozdní příjezd na turnaj a omezený 
trénink dle rozpisu. Dva a půl dne je prostě málo. Ostatní trénovali větši- 
nou už od soboty. Dále si přiznejme, že v naěich klubech proatA nemáme sedm 
Špičkových hráčů a ani duch týmové práce zatím nepřevládl nad individuálním 
mySlením jak bylo možná vidět u soupeřů. Každý hrál na celek, když dohrál 
byl ihned zpět na hřiftti k dispozici svým spoluhráčům. Vědomi sounáleži
tosti ke kolektivu dokáže někdy víc než dlouhý trénink. Tedy aa musíme jeátě 
hodně učit. Až přílift často myslíme pouze sami na sebe.

Nejlepělm čsl. hráčem byl J.Jašek s 6 30,167, ale stačilo to pouze na 
42 místo. DalAÍ místa i 
43. L . Benčík 
49. P.0o8tál.
32. A. Vítek 
58. 5. Chytil 
66. M. Svoboda 
71. L. Bauer

Nejlepší kolo turnaje zahrál Michael Neuland 24 úderů a vyrovnal tak 
rok starý rekord hřlátě, který vytvořila Gabl Ramlow při trojutkání 
NSR-CSSR-Svédsko.

Celkové výsledky

ktq muži - družstva (šestičlenná)

1. MGC Senneatadt * NSR 1 435 rozstřel
2. MGC Dortmund-Brechten NSR 1 435 rozstřel (obhájci tit.)
3. BGC Vosendorf
4. MGC R0 de Leň

Rakousko ! 1 458

Letzeburg Luxem. 1 474
5. Balsta 1F/MGS Švédsko 1 480
6. Holland Hole Ridders Holansko 1 492 finále

7. MG Dietlkon Švýcarsko 1 121
8. CAM Verbania
9. MGC Sib.-Park

Itálie 1 133

Helsinky F insko 1 137
10. Loko Olomouc řSSR 1 140
11. Ekeberg-club Norsko 1 169
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ktq ženy - družstva (tříčlenná)

1. 1.MCC Mainz
2. MG Grenchen
3. MGC Voaendorf
4. MGC R0"de lěw

Letzeburg
5. Stockholm BGK
6. Ekenberg Club

NSR
Švýcarsko
Rakousko

Luxaa.
Švédsko
Norsko

754
7^0
762

781
794
805 fini

7. MGC Aalsmeer
8. MG La Chiocciola

Holansko 617

Arénzano Itálie 621

ktq muži - jednotlivci
1. R. Wessály NSR 228 (í 28,50
2. J. Sturm NSR 229 20,62
3. M. Neuland NSR 231 20,87

ktq. ženy - jednotí i vkjrně

1. S. Viatte Švýcarsko 240 50,00
2. A. Koblech NSR 243 30,37
3. K. Plachota Rakousko 246 30,75

podle podkladu P.Gašperana 
zpracoval Pavelek

4. "ALPSKÁ TROJKOMBINACE** - říjen 1989
r

Je to oblíbený turnaj, který v polovině fíjna s oblibou hrají všichni 
ti, ktefl chtějí uzavfít sezónu v příjemném klimatu babího léta. Obklopeni 
velikány tyčícími se do výfta 3 000 * a kolem dokola dozrávající druhy 
skvělých jablek. Kde je ten ráj? Přeci v jižních Tyrolích na severu Itálie 
v oblasti kolem lázeňského města Merana. Krásné počasí tak typické pro zdej- 
ěí klima nás přivítalo i letos, kdy jsme dorazili na první ze tří tur
najů.

I. NATURNS - 14. a 13.10.1989
Tady jsme ještě nikdy nehráli. Dvacet kilometrů za Meranem směrem ke 

švýcarským hranicím. Hřiště umístěné úplně v lese. Dobrý nápad pro léto, av
šak nyní působily stromy doslova jako ledriička. Na silnici horko, na 
hřišti zima. Hřiště nebylo tak složité na zvládnutí a tak panovala dobrá 
nálada. 0 místních se ví, Ze hrají pouze na svých hřištích a že jsou velmi 
dobří. To platí doslova o R. Camperovi z SSV Naturns. Nezaváhal ani letos 
a s čísly 20, 19 vyrazil ihned kupředu. Druhý den mimo jiné ještě jednou 19 
a tím zvítězil s výkonem 151 úderů a s průměrem 21,57. V patách mu byli
J. Mandák a A.Fridrik, leč marně. Výkon 155 stačil pouze na další místa.
Po napínavém rozstřelu, kdy po prvém nerozhodném kole musel rozhodčí na
řídit "náhlou smrt" pro přibývající tmu, měl větší štěstí J.Mandák a skon
čil celkově na druhém místě.



Celkové vveledkv »

1. R. Gampar Nalurne 151
2. J. Mandék 1 155
J. A. Fridrik 155
4. Ch.Rstzlaff 1.BGC Můnchen 156
3. 1. Palovič 157
6. P. Gaáparan 161
7. B. Rlegar MGC Besigheim 162
8. I. Pavelek 163
9. F. Marmaoler MGC Seta 164

10. 0. Kieaov TSV Lubeck 166

12. P. Cipro 167

V ženách jsme 8Í prvenství vzít už nedali. Obé rvala reprezentantky
podaly vynikající výkon a neměly prakticky konkureneli

Celkové výsledky - ktg ženy

1. D. Fridriková 1*1
2. J. Paaevová 14é
3. R. Kloa SG Armailgen 1 M
4. M. Kallar MGC Rhalnaok 117
6. R. Hofmann SG Armellgsn 1*1
6. R. Jagachitz RG8C Klaus 1ti

Na zévlr turnaj# hýla eoučáatI alavnoatnlho vedere 1 tombole, které 
byla opravdu bohaté.Tady Jame už Lakové étéatl naméll, afikoll Jame ho vel
mi pokouéali. Mláto fotoeparitů, Jízdního kola, parfému a dárkových kotů 
Jame zlekall hnojivo na kaktusy, nékollk rostlin v kořenáčích a ovoce, lnu, 
Jednou nahoře jindy zase dole.
0 to vtce jame se těšili na druhý turnaj pořádaný panem Christianem Tol
arem za týden v Lané.

2. LANA - 21. a 22.10.1989 * 1

Týden utekl jako voda a turnaj byl zde. Jeho specifika Je v tom, že 
je pořádán jako aoutéž dvojic a je dotován finančně 1 vécnými cenami. 
Všechny dvojice a téch^letos bylo 42 párů hraji dvanáct kol. Potom 16 nej- 
lepšlch dvojic hraje finále vyřazovaclm způsobem na jeden okruh.

Naše aetava : Fridrik - Fridriková 
Mandák - Cipro 
Pavelek - Gašperan 
Palovlč - Paaevová

Po "taktickém" rozloženi ail jsme nastoupili plni bojovnosti. Vedle 
p.Scholze z NSR a p. Plachoty z Rakouska jsme patřili k horkým favoritům, 
zvlášté pak dvojice Fridrik - Fridriková a Mandák - Cipro. V tréninku 
j3me se přesvědčili, že i ostatní hudou dobři a specifická pravidla a tim
1 atmosféra mohou udělat svoje a dát možnost, vyniknout i dvojicím a handi
capem.

Něco podobného potkalo i vítězný čsl. pár Paaevová - Palovič. Jejich 
cesta k vítězství je doslova sportovní senzaci, která se podruhé už neopa
kuje. Jana Pasevová zahájila turnaj vyrovnaným leč hrůzostrašnými ělaly 
27, 27, 27, 27 úderů. Igor Palovič jenom díky své "kozácká ostřilenost i" 
v mnoha evropských soutěžích se psychicky nesložil a bojoval dél Jako by
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se nic nestalo. Dobfe udělal, protože Jednak byly dotována jednotlivá 
kola a jednak i soupeřů* ae může zachvět ruka a třeba i několikrát. Tak 
se stalo, že původní katastrofa ae poetupně vylepšovala a všechny naše dvo
jice se dostaly do finále.

Pořadí :

1. Cipro- - Mandák 280
2. Stolz - Plachota NSR/A 280
3. Riess - Benz NSR 287
4. Corio - Gruner Itálie 283
5. fridrik - fridriková 290
6. Hsr*8oler - Gilmozzi Itálie 291
7. Kneaebek - Lange NSR 291
8. Roschmann - Stuhpp NSR 293
9. Gaěperan - Pavelek 293

10. Harcuzzi - Schwarz Itálie 293
11. Hillebrand -

- fuchsberger Itálie 294
12. Palovič - Pasevová 1 298
13. Carotta - Strobel Itálie 300
14. Weldner -

- fuchsberger Itálie 301
15. Pavenello - Sikorsky Itálie 302
16. Roaskopf - Grimm < NSR 304

finále se hrálo podle klíče 1 x 16, 2 x 15, 3 x 14 atd. Přitom prvních 
os* dvojic bylo zvýhodněno bonifikací 2 body už při zahájení hry. Hrálo se 
na jednotlivá dráhy s letmý* starte*. Tady dvojice odehrály překážku a kdo 
měl menéí součet na táto překážce zvítězil, napsal si bod a šlo se dál. 
Dvojice, která by prohrávala dalftl překážky, tak Žerozdíl by byl 5 bodů 
končila celkově hru, tzv. rychlou s*rtl.

První kolo finále nepřežila dvojice horkých favoritů Fridrik - Fridri- 
ková, kterou vyřadila opět čsl. dvojice Palovič - Pasevová. Táto nešťastná 
srážce se nepodařilo zabránit ani zvýfteným úsilím těsně před koncem dvanác
tého kola. Mezi osm nej lepších dvojic ae dostaly naše tři dvojice a to byla 
sama o sobě už malé senzace.

Mezi čtyři dvojice es dostali už Jenom Palovič a Pasevová. Zdálo se nám 
to neuvěřitelné, ale bylo to tak. "Papírová" nejslabší dvojice se ukázala 
jako velmi houževnatý tandem. Z dvanáctého místa před finále* mezi poslední 
čtyři dvojice. Skvělý výkon Jistě nesníží ani to, že Jana ae pohybovala 
jako ve snách a Igor ji doslova po hřišti směroval a navigoval jako robota.

Do posledního kola nastoupili proti Již zmíněným hvězdám dráhového gol
fu Stolzovi a Plachotovi. Ti se tvářili klidně a sebejistě, protože před
pokládali brzká zhroucení čal. dvojice pod psychickou tíží osudové chvíle. 
Leč přepočítali se a naopak než ae oni dva stačili rozkoukat bylo po fi
nále. Pouhých 7 drah a za 30 minut bylo vše vyřízeno. Nevěřili jsme svým 
očím. Jana v "tranzu" žádnou chybu neudělala naopak několik brilantních es 
bez dlouhé přípravy vzalo soupeřů* dech a Igorovi přidalo na jistotě. Vítěz
ství bylo zasloužené a odměna taky.

Ještě jednou touto cestou gratulujeme Janě Pasevová z TJ Slavoj Chomu
tov a Igorovi Palovičovi z TJ Slávia VbT Košice za-skvělý sportovní zážitek 
a tím i vynikající předvedení čal. dráhového golfu.
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I, MJ HN P - 27. a 29.10.1989

'-‘ Ctila Mnozí za zahraničních účastníků zůstali i na tento třetí turnaj, 
na«r Výprava odcestovala a příležitost dostali delěl. Získat Alpský pohár 
m l f t *  ntilM cílem. Někde v Rakousku se obě výpravy minuly a v pondělí 
f M Ď »  V podvečer dorazili -lan Valenta, David Valenta z Aritay Praha, Josef 
Hrát• Ladlolav Metelka z oddílu Spartak Praha 4 a Ladislav Švihal ze Startu 
AflWr Po tréninku za slunného počasí přiěla páteční změna a a tlm i starosti

Výiladky

tUi
1. •dhilllng H. MGC Bodensdorf 179 á 22,44

1. Valenta D. Aritma Praha 1B3 22,87
11. Mráz .1. Sp.Praha 4 185 23,12
17. Valenta 3. Aritma Praha 190
71). Metelka L. Sp.Praha 4 192
25. Iv lhal 1.. Start Brno 147 bez finále

Celkem es účastnilo 76 mužů, 20 žen, 29 seniorů, 13 seniorek a 2 Junioři. 
V družstev Jame mohli hrát pouze mimo soutěž. Z patnácti oddílů zvítězil 
AURO MOC Slorning a výsledkem 377 a i 23,56.

-vel-

I. OOTTINOCN - 11. a 12.11,1969 (halový turnaj)

Prflbáh

Srei v Rakovníku ve 12.DO. Ve 12.30 přijíždí domácí Zdeněk Andr s tlm, 
le Jeátá nemá pojiltěn svůj vůz. Rychlou a demokratickou volbou zvolen ve- 
dOOOÍi výpravy Luboš Kovář. Trenérem je již určen direktivně THK svazu
Raná tlí manský.

Vě 14.00 odjezd. Večeře ve Stříbře, poslední tankování do věeho, kam 
ee benzin dá nalit. Přechod přes hranici trvá asi 10 minut, a čímž nikdo, 
vzhledem k Invazí vozidel NOR na naěich přechodech nepočítal. Dochází k 
naruáenl deeováho harmonogramu jízdy. Ve 20.00 se nacházíme na území NSR.
Náě příjezd Je věak hlášen na druhý den ráno. Před námi je 500 km, které Je 
nutno Jtt dlouhých 11 hodin. Řešeno pospáváním na dálničních odpočívad
lech v doitl nopříznivém počasí. Příjezd do Gottingenu v cca 8.0 0 hodin a 
(Úl králkám bloudění přivítání s manželi Fiedlerovými doma, kde Již čeká sní
daně a zakrátko následuje oběd.

Pěk V áichní plni zvědavosti vyráží do haly. Po prohlídce se usazujeme 
v illulná klubovní u malého občerstveni, kde je nám promítnut videozáznam 
hflětěi Vlach horních variant na jednotlivých drahách včetně komentáře o 
použití míčů, typů úderů atd. Následuje trénink, při kterém se nám domácí 
váemolnl věnuji.

Druhá don trtnink, odpoledně prohlídka města. Gottingen má 131 000 oby- 
vtlftl, « toho Jo 31 000 studentů. Večer návětěva univerzitního kina (ka- 
pooito 1 200 míst). Aktuální film z padesátých let pojednávající o vzta- 
řlllh výohodnl-západnl Berlin. Pátek trénink, nominace, losování. Večer ku
želky V nádherném bowling-centru. Výborné rozhýbání před turnajem.
Inhotě, naděla - turnaj. Pondělí nákup, loučení, odjezd. Cesta bez problé
mů, dvakrát doáel benzin (z toho jednou jeátá v NSR, 1 litr benzínu = cca 
75 Kčs). Rozloučení v Rakovníku, návrat do reality. Píše ae 14. listopad 
1909, 3.00 ráno.
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HfiStč

Grone, Geraetzelstrasse - KGS, to je adresa gottingenaké Školy, v je
jímž podzemí leží miniaturgolfová hala. Oviea není sklep jako sklep. Tam 
kde se u nás budovaly protiatoaové kryty, stojí v Gottingenu nádherné hřiSté. 
Škola má kapacitu 1 500 děti, od prvňáCků až po maturanty, takže není 
divu, Že její sklepni prostory jsou dostatečná velká i pro dráhový golf.

Hfištft je rozloženo ve dvou místnostech. V první jsou čtyři dráhy, 
poté se prochází do druhé, větší místnosti, kde jo postaven zbytek hřiště. 
Nechybí velká hlubovna, vybavená vším potřebný^. K diapQzici je i velká 
místnost se sociálním zařízením a skladovací prostory.

Hřiště samotné je technicky na vysoké úrovni. Jednotlivá plotny kaž
dé dráhy jsou strojově zbroušeny do roviny (práce věnovaná pouze zbroušení 
jedná plotny průměrně 2-3 hodiny). Plocha odpaliště je přetržena silnou 
vrstvou bezvarvého laku z ekologických důvodů, jelikož při nepovedeném 
odpalu (tzv. hrábnutí) hrozí uvolnění několika molekul azbestu, který eter- 
nit obsahuje, a jehož výroba i použiti je již v NSR zakázáno, neboť má 
karcinogenní účinky.

Překážky jsou pečlivě nastříkány vkusnými a nevtíravými matovými bar
vami. Mantinely jsou ze silného, pozinkovaného plechu, který se již nemusí 
nijak povrchově upravovat.

V hale je udržována stálá teplota 20 °C. Osvětleno zářivkami. Na hřiš
tě nemá veřejnost přístup, je určeno pro zimní trénink hráčů NSR.

Prostory získal MGC Gottingen před šesti lety od městských úřadů 
zdarma. Hřiště postavili hráči oddílu z vlastních prostředků během necelého 
půl roku a získali tím druhé hřiště. První) leží v nedalekém sportovním 
areálu.

Hřiště v hale má i svoje nevýhody - časové náročnost turnaje, hraje se 
pomaleji, neboť je nutno čekat při hře na koši a klínech, aby v nejbližftím 
okolí nikdo nemířil. Úder na uvedených drahách se halou rozlehne jako vý
střel. Rovněž je nepříjemné, když se někdo během turnaje opře zády o vy
pínač osvětlení.

Turnaj

Schéma soutěže - 5+5 všichni. Hlavní - soutěž družstev. Družstva pěti- 
členná bez náhradníka, bez škrtu.

Proti našim dvěma družstvům nastoupila tři družstva domácích a jedno 
družstvo nedalekého Kasselu.

Nejsilnější družstvo Gottingenu nastoupilo se dvěma hráči, kteří 9ice 
za Gottingen nehrají, ale trvale zde Žijí a za místní oddíly dlouhá léta hrá
li. 0 tom, že to bylo družstvo nadmíru silné, hovoří jeho sestava :
Sandra Schulze - jun. mistryně NSR! 1989
Jochen Sturm - reprezentant NSR
Philip Buache - reprezentant tySR
Andreas v.d. Knesebeck - reprezentant NSR, 2 x mistr NSR
Armin Gůnther - hráč bundesligy

Výsledky
I. den II. den

1. ČSSR I 551 i. Gottingen I 553
2. Gottingen I 574 2. ČSSR 11 560
3. ČSSR II 570 3. ČSSR I 562
A. Gottingen II 595 4. kassel I 606
5. Gottingen III <618 5. Gottingen II 61T
6. Kassel I 62 3 6 . Gottingen III 634



CilkOvé pořadí

1. CSSR I 1 113
2. Gottlngen I 1 127
). CSSIl 11 1 138
4, Gottlngen II 1 204
i. Kasael I 1 229
6. Gottlngen III 1 252

Pořadí jednotlivců 

Muži
1. J. Sturm MGV Breehten 209
2. A. v.d. KneBebeck MGC Gottingen 214
3. J. MetyS Brno 219
4. 1. Kovář Rakovník 219
5. Z. Andr Rakovník 220
6. I., Černý Rakovník 220

I™*.
1. B. Lagerquist Gott ingen 233
Junioři 
1. 3. Trnke Plzeň 225
Juniorky
1. S. Schulze Gott ingen 250

(velmi sympatická) 

Naše výprava získala 3 poháry :
za nejlepší družstvo (Rakovník) 
za nej lepšího cizince (Metyš)
za nej lepšího juniora (Trnka) -ope-

/ / N O  ,V!ŠeCHNy' 82ENJE ^  
vJSOU TROCHU Sl&ÍTÍ. A lf
v W  T O  iVtBE uyHCOY •

m
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KDT? OVA OClAJl TOTO

O tou, Jak jistý golfiata konkuruje Jistáau výrobního ihuistvu

PovSdoaoat o alřích aada in Hoatkovice pronikla do naSaho oddílu s 
příchode* Vladiaíra Čecha, který k nám přestoupil z Olomouce. Když před 
RTJ v Litoaéřiclch vytáhl na pyraeidách Z kufru velký červený míč a začal 
b ním dávat jedno eso za druhým, zvědavě jsme se tázali, cože je to za kouli 
- snad nějaká atypická MG85 ? "Kdepak - to je Zubař !" A tak jsme se dozvě
děli to, co našim uším znělo jako pohádka - o šikovném golfistovi z Moat- 
kovic, který "na koleni" brpual z gumy mlče malého i velkého průměru, 
srovnatelné s výrobky renomovaných zahraničních firem a absolutně kulaté.
A že pokud jsou k mánl, tak )Za směšný pakatel. Když jsme však začali mávat 
bankovkami a chtěli jsme 8i také nějaký kousek objednat dozvěděli jsme 
se, že ei Morava Zubaře pevně drží a tan že nestačí ani uspokojit temnější 
poptávku.
Podruhé jsem se s výrobky pana Zubaře setkal na CTJ v Chomutově, kde brněn
ští hráči hráli šnek velkými Černými tvrdými míči s natištěným číslem a 
firemním znakem - korunkou. Ne dotazy potměšile odpovídali, že jsou to ba
lony ze Švédská, ale Jejich pravý původ se rychle proslechl.

Většinu poznatků o "zubařích" mám z druhé ruky, ale viděl jsem je na 
různých turnajích v akci a mohu konstatovat, že jsou to míře kvalitní a 
některá z nich široce použitelné. A když Jsem na CTM v Kroměříži, kde bylo 
šest těhcto balonů věnováno Jako ceny, zkoušel kulatoat jednoho z nich, 
byl jsem málem lynčován přítomnými Moraváky, kteří to považovali za urážku. 
Právem, jak jsem zjistil.

První použitelná československá míře pro dráhový golf jsou tedy na svě
tě. Bohužel, se nedá očekávat, že produkce Petra Zubaře nasytí trh a že se 
díky tomu dráhový golf u náa stane finančně dostupnějším. Je to spíš jen 
jedna z ukázek špatného stavu našeho hospodářství. Výrobní družstvo v Bzen- 
ci, která má k dispozici techniku a odborníky, se již dva roky marně snaží 
udělat míč tak, aby byl opravdu kulatý. Divoké kmeny v Tichomoří uctívají 
kulaté perly jako bohy, protože kouli nedokážou vyrobit. Podobně se nám 
z Bzence snaží namluvit, že prostě nelze obrousit kus gumy dokulata.
A vida! Našel se šikovný český člověk, který ukázal, že to jde, dokonce 
8 minimálním technickým vybavením a 8 příležitostným přísunem materiálu 
Některé "zubaře" jsou prý vyráběny z gumových palic na vyklepávání plechu).

Z celostátního hlediska je Zubařova výroba jen kapkou vody do ohně 
poptávky. Navíc je jasné, že jí bude zásobována především Morava a na zá
jemce z ostatních oblastí se dostane jen příležitostně. Ale na druhou stra
nu - žádná oblast zřejmě nepotřebuje míče tak, jako právě jižní Morava, 
kde se golf začal rychle rozvíjet teprve nedávno. Na tomto poli toho může 
Petr Zubař udělat pro dráhový golf na jižní Moravě mnohem, mnohem víc, než 
všechny subkomise KDG dohromady. Nám ostatním asi ještě dlouho nezbyde, 
než nadále kupovat za krvavé peníze míče zahraniční.

-ánek-
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H .  setkáni veteránů dráhového golfu v Brně

Olympijským cyklám navázalo 2. setkáni průkopníků dráhového golfu v 
Československu na první schůzku v Olomouci v r. 198$. Skutečnost alce 
nepřekonala očekávání, ale přesto se sešlo kolem dvaceti bývalých, ale 
l řada stála aktivních hráčů pamatujících nafie začátky. Malou účast přes
polních museli nahradit domácí. Nikdo, bohužel, nepřijel z Olomouce, z na
šeho nejstaršího a nejpočetnčjálho oddílu, takže jedinou zástupkyni byla 
Dana Hanklová - Chromcová, která ovfiem pfedeválm přijela sbírat úspěchy na 
současně probíhající celostátní turnaj. Rovnéž hlavní město nemělo takřka 
zastoupení. Jediným zástupcem byl P . Prchal, nyní Sp. Příbram. Tento od
díl dodal 1 někdejál zástupkyni S1.V5 Plzeň Katku Podroužkovou - Mráčkovou, 
která tu ale byla taká hrát. Ze Šternberka přijeli manželé Kreunzingerovi 
Josef a Irena, za svobodna Kleinwachterová a zbytek už tvořili domácí.
Dosud stále aktivní Pardusová, Přerosí, a n. Daniel, který sl taká vzal bře
meno Celá akce na starost. Dále pak ti, kteří už na golf z různých příčin 
Jenom vzpomínají Jako Skorus, první brněnský dráhový golfista, Cech, Nečas, 
Drtil, Běhounek, někdejší opory jak prvoligového Brna, tak Cel. výběrů nebo 
Jan řadoví vojáci Mach, P. Daniel, Páchá, bratři PiotrowStl, Přikryl, man
želé Sedlákovi. Účastnila se i někdejší opora organizačního zajištění tur
najů M. Běhounková, nechyběla ani paní Přikrylová z pokladny z Riviery. 
Přijít však už nemohla další dlouholetá obětavá apoluorganizátorka brněn
ských turnajů H. Vrbová, která letos v létě podlehla zákeřná nemoci■ Ale 
ve vzpomínkách byla 9a všemi ostatními.

Setkáni začalo na novám hřišti Startu Brno v Lesná, která Je opravdu 
důstojným Stánkem oddílu. Prvním bodem bylo představováni, protože tváře, 
která se zde sešly už téměř nic neříkají nová nastupující garnituře hráčů 
ba ani hráči domácího oddílu povětšině své bývalá kolegy neznají. Pokračo
váním byl turnaj na 1.okruh za asistence a hlavně pomoci současných brněn
ských hráčů. Bez tréninku, 3 půjčenou holí i mlčky se všichni vlče či méně 
dohře vypořádali a hřištěm. Většinou se potvrdilo, že golf ae nezapomíná 
s leckterý oddíl by ještě po těchto "veteránech" rád sáhl. Ze všech nejlopšl 
byla nakonec Irena Kreuzingerová, která už řadu let mláto golfová hole drží 
Jen nůžky a hřeben ve své oficině. Zahrála 24 úderů, tedy výkon,po kterém 
marně vzdychaly aktérky hlavní oficiální soutěže. Dalěi, kolo se konalo 
večer ve vinárně Neptun, která byla pro tento účei zadána. A tam už v in
timním osvětleni, při tlumené hudbě a dobrém moku znovu ožívaly dávno zapo
menutá příběhy a události, které se povětšině z dnešních turnajů už jaksi 
vytrácejí. Povídat bylo i co o současnosti, vždyť co člověk to jiný a zají
mavý osud. A když se účastnici setkání V pozdních nočních (nebo že by v čas
ných ranních) hodinách rozcházeli, bylo to s předsevzetím, že ae za nějaký 
čsa musí znovu setkat.

Pomyslnou štafetu by teď měla převzít Praha. Doufejme, že se to povede 
právě tak, Jako v Brně. A zda-li to bude zase za 4 roky nebo dříve, to ukáže 
čaa.

-prc-
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Hlato ritfau

Do roku 1979 nevycházelo nic. V létech 1980-84 vyálo 40 čísel Zpra
vodaje. V roce 1985 dva "poslední aohykáhi". V letech 1986-1987 jako za 
Starých Časů nic. V roce 1988 v porodních křečích 3 dalSl Čísla. V roce 1989 
nejdříve Jedno a pak dlouho nic. Pak Jase ai tekli, že to tak dále nejde 
(po kolikátá u2777), získali J a m  i pár nových spolupracovníku a výsled
kem bylo vydáni čtyř dalších Cleel bšhai podzimních plískanic a začínají
cí zimy.

Nyní mém Čistf stůl a možnost vrátit se k vydávání 8 Čísel roCně 
v pravidelných intervalech. Zpravodaj by se měl změnit z neaktuální kro
niky ve akutačný zpravodaj. Pracovní elán lkáme, pár spolupracovníku máme 
(Dumasové ze severní Hořavy a Slovenska, ozvěte se!), doufáme i v zájem 
Čtenářů. Ke vftea znakůa regulérního Časopisu zbývá maličkost - předplatné. 
Bude Činit 40,00 Kčs ročně (dříve se teké plat i lo!) a vyb i ráno bude • na 
konferenci Svazu dráhováho golfu 27.1.1990 v Praze. Oo 1 „oddílu jame zatím 
schopni dodávat maxiiaálné 7 výtisků.

-redakce-
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