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Československý svaz dráhového golfu.

Kok 1990 bude zapsán do dějin Československa zlatým písmem. 
Začíná nová éra a doufejme, že úspěšná. Máme Šanci na lepéí 
budoucnost a na spravedlivější řád věcí veřejných. I náS sport 
může díky listopadové revoluci považovat letoSní rok za druhé 
nejvýznemnějěí datum v historii EG. Vedle roku 1971, kdy vznikla 
Komise dráhového golfu při UV ČSTV svazu golfu, bude tento rok 
památný tím, že 13.1.1990 doSlo k rozdělení stávajícího svezu 
golfu na dva samostatné sporty. Vznikl Čs.svaz dráhového golfu.
Ene 27.1.1990 pak ustavující konference zvolila výkonné předsed
nictvo svazu s mandátem na jeden rok. Toto přechodné období 
je nutné pro dobrý a plynulý start. Soutěže letoSního roku nesmí 
být narušeny a předvolební kampaň prakticky neexistovala. Během 
sezóny bude dost času na vyniknutí nových osobností a rovněž bude 
nutné pečlivě připravit novou strukturu soutěží, která by měla 
více posílit jednotlivé oblasti Čechy-Morava-Slovensko.

Vznikem samostatného svezu byl dráhový golf konečně po deva
tenácti letech uznán jako sport de facto. Byla to dlouhá a namá
havá cesta. Byl to sen o kterém jsme mluvili už koncem sedmdesátých 
let, kdy měl DG jen kolem dvaceti oddílů. Nejprve nám říkali, 
že je nás málo později, že nejsou peníze. Byly to výmluvy a my 
jsme je taky tak chápali. Naše vnitřní struktura byla sestavena 
od počátku osmdesátých let tak jako bychom nebyli pouze malou 
Komisí, ale svazem. Dalo by se říci, že jsme se trpělivě připra
vovali na dnešní chvíli. Díky pracovitosti a cílevědomosti konání 
jednotlivých subkomisí jsme dosahovali výsledků kterými jsme se 
mohli chlubit. Struktura soutěží, nárůst členské základny, vznik 
nových oddílů, rozvinutí mezinárodních kontaktů na vysoké úrovni, 
dlouhodobá práce Zpravodaje /vychází od března 1980/ a dobré spor
tovní výsledky, to všechno nám ostatní sporty mohly jen závidět.
Za tím vším je nutné vidět konkrétní lidi, kteří byli ochotni da
rovat svůj elán, fantazii a čas ve prospěch našeho sportu. Dráhový 
golf měl štěstí na tyto lidi. Za všechny jmenujme Klause Horáka 
prvního předsedu Komise EG, Josefa Niedeckiho, Petra Drexlera oba 
byli předsedy STK a další a další hráči v jednotlivých oddílech, 
kteří se starali nejenom o hru. Každý se nějak přičinil a postrčil 
věc dráhového golfu o kousek dopředu.

Bez usilovné a pravidelné práce bychom se daleko nedostali 
ani dnes. Je na nás, abychom pokračovali a kladli si další vysoké 
cíle. Kdo mé aaSá rnáMtr i zůstává. V roce 1984 jsem tvrdil,
že je možné dosáhnout v Československu počtu až padesáti klubů. 
Tenkrát to vypadalo jako fantazie. Dnes máme 34 kluby. A aby se 
ze sportovních oddlílů staly skutečně sportovní kluky- kde budou 
zastoupeni junioři, střední generace a senioři, kde budou hráči 
pro výkonnostní hru, ale i pro "malé" turnaje, to je námět pro 
další zintenzivnění činnosti v našem sportu. Na stabilnosti a eko
nomické prosperitě jednotlivých klubů chceme upevnit postavení 
dráhového golfu mezi ostatními sporty. To musí být hlavní rysy na
šeho dalšího snažení. Ekonomická prosperita je heslem dallíoh let 
celé naší společnosti a dráhový golf nevyjímaje. Začít je třibe 
ihned. A tak, jetliže někdy v minulosti bylo slyšet ".. to by bylo 
dobrý, ale to nám nikdo neschválí ...", pak věřte, že dnes máme 
osud našeho sportu plně ve svých rukách.

Zkuste každý den třeba jenom 1 hod. udělat něco pro DO.
Pro svůj oddíl,pro komisi, napsat do Zpravodaje, sehnat reklamu, 
sehnat nové oblečení prostě být iniciativní. Kok 1990 Je rokea 
vzniku naší samostatnosti v EG a zároveň rokem svobodných voleb 
v Československu.Oboji nás zavazuje k vysoké odpovědnosti.

vel
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Richard B o k r

"Vážení a milí dráhoví golfisté a golfistky,
Při příležitosti mého odchodu z funkce předsedy KDG chci vám všem poděko

vat za spolupráci, kterou jste prokázali tím, že jste všichni po dobu mé funk
ce pracovali ve prospěch čs. DG, i když třeba jen tím, že jste věnovali své 
osobní volno řádnému tréninku, mistrovským i nemistrovským soutěžím a tím 
neustále zvyšovali celkovou sportovní úroveň našeho sportu.

Jsem přesvědčen, že právě v posledních letech se vysoce zvýšila sportov
ní úroveň našeho DG, ale nejen sportovní, nýbrž i funkcionářská a celospole
čenská včetně mezinárodní. Na tomto základě jmenovitě děkuji všem členům ko
mise dráhového golfu i členům všech jejích subkomisí.

Ještě jednou - vřelé díky za spolupráci a všem vám přeji do dalších let 
mnoho sportovních úspěchů a pochopitelně zdraví a životního klidu.

A ještě malou omluvu všem účastníkům ustanovující konference Čs.svazu 
dráhového golfu. Tam jsem také poděkoval a snad ve "zkratkovém myšlení" jsem 
prohlásil že doufám, že se ještě někdy na hřištích s některými účastníky kon
ference sejdu ... a dokončil jsem větu /tady je ten zkrat!/ ... a možná, Že 
i ve zlém. Pochopitelně, že jsem chtěl ukončit větu následovně: ... a doufám, 
že nikdy ve zlém! Takže vás všechny žádám o zaregistrování uvedené změny v 
mnou uvedené větě.

Sportu zdar a DG zvlášť!"
R.Bokr

Pro mladší hráče dodáváme, že Richard Bokr byl zvolen do funkce předse
dy v roce 1980. Pod jeho vedením se zformovala nová sestava lidí, kteří praco
vali a pracují ve vedení vlastně dodnes. Díky svým životním a sportovním zkuše
nostem nechal jednotlivé subkomise STK, TMK a PVK pracovat naprosto samostatně 
a poskytoval jim potřebný prostor pro iniciativu. Na druhé straně v případě 
vášnivých sporů byl oním katalyzátoremfbez kterého by kolikrát nešlo některé 
problémy vyřešit a postoupit dál. Deset let je dlouhá doba. Čas, který věnoval 
spolu s ostatními dráhovému golfu, nemá cenu vypočítávat. Určitě ho to nemrzí. 
Vždyť to, že máme solidní hráčskou základnu, přes třicet oddílů a dnes i sa
mostatný svaz, je i jeho zásluhou. Je na místě poděkovat za všechny hráče. 
Přejeme do dalších časů hodně zdraví a při turnajích dobrý úder.

V budoucnosti samozřejmě přivítáme postřehy při sledování dalšího vý
voje v DG.

-redakce-
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KONFERENCE - 27.1.1990 PRAHA

(záznam z jednání ustavující konference čs.svazu dráh.golfu)

Místem konání byla Praha - kulturní dům MARS. Byl to stejný dům jako 
13.1.1990, kdy plénum svazu golfu rozhodlo o vytvoření dvou samostatných svazů
- t.j. svazu golfu a svazu dráhového golfu.

Konferenci řídil P.Prchal. Po přečteni a doplnění programu delegáty konfe
rence jsou zvoleny volební komise - předseda A.Fridrik, I.Pavelek, Z.Kubik a 
návrhová komise - předseda P.Prchal,0.Daniel, 0.Karásek.

Následovaly zprávy jednotlivých komisí za rok 1989. A tak se delegáti dozvě
děli, že
- hospodář L.Vančura plánovaný schodek 45.000 Kčs překročil o ^0,- Kčs
- J.Valenta definitivně ukončil spolupráci s podnikem v Bzenci ohledně výroby 

Č8l.míČů, družstvo se nadále odmítlo touto Činností zabývat
- I.Pavelek hovořil o nových oddílech, o práci dnes už zrušené PVK, o poziti

vech, které by měly být převzety do nové náplně práce, o náborových turnajích
- 0.Daniel o sportovních výsledcích loňského roku, o přestupcích, o přestupech
- M.Kožíšek o mezinárodních stycích (11 výjezdů = 125 výjezdních doložek!!)

Po těchto informacích byl předán titul mystr sportu reprezentantkám 
Věře Valentové a Dagmar Pourové. Předával bývalý předseoa DG R.Bokr.

Úřadující předseda M.Kožíšek nastínil směr činnosti budoucího CSDG 8 tím, 
že zvolené předsednictvo bude mít mandát na jeden rok. V roce 1991 budou pak 
nové volby. Do tét doby budou vypracovány nové stanovy CSDG, CDG (Český svaz DG) 
a SDG (Slovenský svaz DG); CSDG by se měl stát členem IBGV; oddíly by měly usi
lovat o ekonomickou samostatnost; ČSDG vypracuje návrh nové sportovní struktury 
připravit podmínky pro nové volby, aktivizovat vydávání Zpravodaje a propagace 
vůbec.

Rozvíjí se diskuze ke všemu co bylo předtím řečeno. Delegáti tentokrát 
přijeli se svými představami a chtějí je samozřejmě uplatnit. Diskuze nabírá na 
otáčkách, lidé reagují a místy přestává být konference řízena. Kromě jiného je 
napadnut i způsob voleb a delegáti ze západních Cech se domáhají předložení Voleb
ního řádu. Stabilizujícím prvkem je vystoupení hosta z ÚV ČSTV z oddělení sportů 
pí. Kuncové, která ujistila přítomné, že můžeme volit svoje zástupce podle stá
vajícího řádu nebo úplně jiného. "Nikdo vám do toho dnes už nebude mluvit.
Záleží jenom na vás jakou variantu si zvolíte".

Po obědě dochází konečně k volbám. Je zvolena varianta "A"*, kde jsou navrže
ni lidé i funkce s tím, že jednotlivé funkce budou znovu podrobeni volbě. Navrže
ný předseda M.Kožíšek nedosáhl tajnou volbou nadpoloviční většiny. Ukázalo 
se, že delegáti variantu "A" vlastně při podrobném hlasováni vidí rozpačitě.
Opět diskuse a po té dohoda, že budou volit podle druhé navrhované varianty 
"C", kterou prosadila západočeská skupina delegátů. Podle této každý napíše 
na lístek 9 jmen, která vidi jako svoje budoucí představitele vedení CSDG 
bez uvedení funkcí. Po sečtení hlasů : Daniel (29), Fridrik (29), Roemer (26), 
Prchal (24), Kožíšek (23), Pavelek (23), Valenta (22), Vančura (21), Vítek (17). 
Varianta "C" potvrdila vlastně návrh bývalého předsednictva ve variantě "A". 
Nedorozumnění je vyřešeno a atmosféra se částečně uvolnila. Po krátké poradě 
nového vedení je předneseno delegátům i obsazení křesel :
předseda - M.Kožíšek, místopředseda - J.Valenta, hospodář - L.Vančura, 
propagace a rozvoj - I.Pavelek, STK - 0.Daniel, TMK - A.Fridrik, mládež -
- I.Roemer, člen - A.Vítek, předseda KRK - P.Lev.

Potom proběhlo oficiální rozloučeni e bývalým předsedou KDG R.Bokrem, kte
rému nový předseda poděkoval za odvedenou práci a předal upomínkové dáfky.

Potom se ještě dlouho diskutovalo nad stávající sezonou. Pracovní oharakter 
převládl nad emocemi. Na svůj dotaz "Co tomu říkáte?" odpověděla pí, Kuncová 
že se jí konference moc líbila i s těmi výkřiky, "šlo o věc a lidé uf nesedí 
jako loutky. Na druhé straně jaem ráda, že jste dospěli k závěru, protože tře
ba badmintonisté nebyli vůbec stavu svoji konferenci zvládnout a ukončit.
Přeji hodně štěstí a oddaných lidí".

- r e d a k c e -
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Ze schůze nového předsednictva ČSDG

Ihned po ukončení ustavující konference ČSDG se sešlo nově zvolené před
sednictvo. Na programu byly nejen procedurální otázky, ale i nová koncepce ve 
sportovní i funkcionářské oblasti, navržené předsedou ing.M.Kožíškem. Ze 
čtyřstránkového zápisu vyjímáme pra vás několik nejzajímavějších bodů :

- zápisy z jednání předsednictva budou dostávat všechny oddíly v republice 
(zvýší se možnost kontroly práce předsednictva, zlepší se informovanost, 
základny)

- P.Prchal byl pověřen vedením Českého svazu DG (ČDG)
A.Fridrik byl pověřen vedením Slovenského svazu DG (SDG)
Oba zajistí zaregistrování svazu u příslušných nadřízených orgánů, sestaví 
budoucí organizační strukturu a zajistí spolupracovníky

- Navrhované zkratky : Československý svaz dráhového golfu - ČSDG
Český svaz dráhového golfu - ČDG
Slovenský svaz dráhového golfu - SDG

Termín : 10.2.1990
Prchal, Fridrik

Začít práce na stanovách ČSDG - sestavením týmu odborníků byl pověřen 
ing.O.Daniel
Termíny : a) Návrh na oddíly 30.08.1990

b) Upravený návrh na oddíly 30.10.1990
c) Konečné znění na oddíly 01.01.1991
d) Schválení konferencí 15.02.1991

- Svaz získal míče a hole, rozdělení provede TMK dle následujícího :
a) Celkem se jedná o 112 ks míčů, z toho 32 ks bude mít k dispozici trenér 

juniorů. Budou půjčovány vybraným juniorům na dobu jedné sezóny na základě 
smlouvy mezi hráčem a svazem, ostatní budou rozprodány. Přednost mají ju
nioři (malý míč 200,-, velký míč 250,-)

b) Hole rozdělí TMK podle klíče jako míče - počet zatím není znám!! cena 
už ano 1 hůl = 600,-Kčs

lakto získané peníze budou použity na 
ru soutěže juniorů.

nákup dalšího vybavení popř. na podpo-

Termín : do 15.03.1990 
Zajistí : A.Fridrik

- Ve Zpravodaji bude nabídnuto odkoupení samolepek (kulaté) DG 1 ks a 5,- Kčs 
Plakáty na turnaje (zelené) 1 ks a 1,- Kčs
Objednávat : Jan Valenta, Kaprova 6, 110 00 Praha 1, tel.: 2312819

Termín : únor 1990 
Zajistí: I:Pavelek

- Reklamy do Zpravodaje, možnost inzerce pro všechny oddíly v ČSSR.

Termín : Průběžně 
Zajistí: Pavelek

- Podniknout rozhodné kroky ke vstupu do IBGV (osobní jednání v NSR a Rakousku)

Termín : únor 1990 
Zajistí: M.Kožíšek, A.Fridrik, 

J.Valenta

Jak vidno plány jsou smělé a veřmě, Že budou i průběžně plněny. Práci 
předsednictva budete mít možnost kontrolovat všichni.

- r e d a k c e -
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PROFILY

MILAN KOŽÍŠEK

Novým předsedou ČSDG se stal v době, která přináší i nové společenské dění 
v Československu. Výměna je to skoro symbolická. Je hlavním inženýrem Chemo- 
projektu na zakázce "Rafinerie pro Spolanu Neratovice" a má čtyři děti. Deset 
let pracuje v předsednictvu a za tu dobu za ním zůstal pořádný kus práce.
V mezinárodních vztazích doslova provedl revoluci. V době nejtvrdšího 
útlaku všeho, co se týkalo mezinárodních kontaktů se západními zeměmi do
kázal obratnými diplomatickými manévry vybudovat pro dráhový golf pozice, 
kterou nám mohly závidět i ostatní sporty. V zahraniční si vedl jako diplo
mat stejně obratně a později^i jako špičkový hráč. Toto spojení vzbuzovalo 
u partněrů sympatie a zároveň respekt. Dnes máme kontakty 8 celou golfovou 
Evropou. Revoluce nás zastihla připravené.

Vraťme se však na začátek. Někdy kolem roku 1970 začal pravidelně hrát 
na hřišti minigolfu v hotelu International. V roce 1971 se stal zakládajícím 
členem Golf clubu Praha - druhého oddílu v Československu. A v říjnu téhož 
roku hraje první turnaj. Je ctižádostivý a tak golfu propadá. V roce 1974 
vyhrává populární turnaj "0 pohár hotelu International". Je specialistou na 
minigolf. V roce 1979 se začíná intenzivně věnovat miniaturgolfu, což není 
jednoduché. Tady někde je začátek hledání metod hry a později práce v trenér- 
sko-metodické komisi DG.

Mezníkem je rok 1980. V předsednictvu DG je pověřen vedením komise TMK 
a prací s reprezentací, která zatím neexistuje. Má plány, ale musí si získat 
nejprve důvěru. Chce hrát velmi dobře, chce budovat silnou reprezentaci a 
chce ji představit na těch nejlépe obsazených turnajích Evropy. Zatím jsou 
to jenom troufalé sny. Období 1982-87 je sérií úspěchů. V roce 1984 získává 
titul MR CSSR ve F.Lázních. V roce 1985 1. místo na mezinárodních turnajích 
ve Svédsku a v italském Algundu. V roce 1986 je členem vítězného družstva v
I. lize - Xaverov Praha. Vrcholem je účast na ME ve Vídni 1987. Na tento turnaj 
reprezentaci dva roky připravoval. Neměl to být start několika hráčů jako v 
roce 1979 v Dánsku, ale vystoupení silného týmu, který překvapí. Druhé místo 
mužů za favorizovaným celkem NSR vyneslo všem titul mistrů sportu. Petr 
Cipro se stal dokonce mistrem Evropy v jednotlivcích.

V mezinárodních kontaktech vybudoval vztahy, které fungují dodnes. V loň
ském roce startovalo kolem padesáti hráčů na jedenácti turnajích v zahra
ničí !!! Asociace IBGV nám poprvé svěřila významný turnaj : "ALPEN CUP", 
který je druhým nejvýznamnějším měřením sil družstev národních reprezentací 
po mistrovství Evropy. Za dobré provedení jsme tehdy dostali jedničku.

Avšak dost statistiky. Není to nekrolog. Dejme slovo novému předsedovi.

Do této chvíle jsi byl pověřen mezinárodními kontakty a vedením reprezen
tace. Jak se díváš na vývoj DG v ÓSSR z pohledu nového postaveni v před
sednictvu?
Především se budu muset dívat ze Širšího záběru. Je nutné věnovat více pozor
nosti celé základně. Špička bude i nadále určovat úroveň čsl. DG, ale Je nut
né abychom celkově posílili počet hráčů v oddílech a počet oddílů vůbec. 
Chceme-li se stát uznávaným sportem musíme se více doma prosadit.

Co považuješ za nejdůležitějši pro příští období?

Politické změny nás všechny postaví do nových situací. Předně ve eporfel* byla 
zrušena diferenciace. Významnou úlohu bude hrát v příštím období skonofWlke. 
Nebudou velké a malé sporty. Budou ekonomicky silné a slabé sporty. Ni to 
je nutné se připravit. Základem je vlastnit hřiště nebo se ne podílu i 
tržeb účastnit, tzn. zvýšit návštěvnost, zajistit na hřištích fungující 
a prosperující občerstvení, hudbu, získat reklamy na plot ev, nabídnout 
umístění reklam i na jiná hřiště za určité procento (mezioddílová spolupráce), 
vydávat brožůry k turnajům, inzerovat ve Zpravodaji.
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Zkrátka v oddílech by se měli probudit. Aktivita by se měla projevit přijí
máním i lidí, kteří netouží po sportovních vavřínech, ale mohou být užiteč- 
ní jako hledači sponzorů a reklam. Víc hlav, větší šance na úspěch.

Jaký bude vývoj sportovních soutěží?

Za prvé budou vypracovány stanovy federace a stanovy obou národních svazů.
Na konferenci se ozvaly hlasy po radikálnější decentralizaci. Je to otevře
ná otázka. Je třeba udělat krok k větší samostatnosti oblastí to ano, ale ce
lostátní setkání jsou velice prospěšná. Budeme se touto otázkou zabývat 
vlastně po celý rok a věřím, že najdeme optimální řešení.

Jak dál v mezinárodních stycích?

Loňský rok byl vrcholem v počtu výjezdů. Dále ani kontakty zvyšovat nelze. 
Koordinaci zastřešující organizace považují i v budoucnu za nezbytnou. Je 
nutné domluvit podmínky pro starty venku a naopak pro účast zahr.partnerů 
n« domácích soutěžích. Bez jednotného postupu bychom si navzájem konkurovali 
mezi oddíly a to by byla výhoda pro zahraničí. Nevylučuje to však pozváni 
konkrétního oddílu konkrétním partnerem. Bude nutné oddělit starty oficiální 
reprezentace od ostatních výjezdů. Naše reprezentace si musí udržet vysoký 
kredikt a autoritu.
Vzroste daleko více význam sportovních výsledků na mistrovství Evropy. Tím 
se zvýší zájem sponzorů. Chtěli bychom zajistit získáním sponzorů v zahra
ničí nejen starty reprezentantů,ale i posílit dotace na významné domácí 
turnaje.
Vstup do federace IBGV je i nadále naší hlavní snahou a věřím, že toho do
sáhneme ještě letos.

Díky za věnovaný čas, kterého má nový předseda opravdu jako šafránu.

-redakce-

KONKURS

a) Předsednictvo ČSDG vypisuje konkurs na vytvoření nového znaku ČSDG. 
Bude použito na hlavičkový papír, samolepky, plakáty, vlajku apod. 
Nejlepší návrh bude oceněn finančně.

uzávěrka : 31.3.1990

b) Redakce Zpravodaje vypisuje konkurs na vytvoření nové přední obálky 
Zpravodaje ČSDG. Možno použít i tří barev. Nejlepší návrh bude rovněž 
oceněn finančně.

uzávěrka : 31.3.1990

Oba návrhy zasílejte na adresu : Ivo Pavelek, Tajovského 1239
142 00 Praha 4 - Krč
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PRO A PROTI
Každá mince má dvě strany. Každý názor má protinázor a každé roz

hodnutí svůj důvod a svůj negativní dopad. Nemá-li ohlas tohoto negativ
ního dopadu mezi hráčskou veřejností převýšit, je nutno důvod pro rozhod
nutí řádně vysvětlit. A k tomu by měla sloužit tato rubrika.

Mezinárodni styky

Úplná volnost do mezinárodních styků?
Při konferenci svazu jsme slyšeli názor, že nikdo nebude oddílům 

poroučet, zda se mohou nebo nemohou zúčastňovat turnajů v zahraničí.
I Martin Tománek se v minulém Čísle Zpravodaje kochal představou, jak bude ■ 
s ruksakem putovat mezi Bratislavou a Vídní.

Jistě, neformální přátelské mezinárodní styky se již letos stanou 
jedním ze základních koření naší činnosti. Byli bychom sami proti sobě, 
kdybychom se snažili je nevhodně omezovat. Vždyť z Chebu je blíž Hamburk 
než Košice, nejbližší bratislavské hřiště je ve Vídni. Takže úplná vol
nost?

Při zajišťování naší účasti na turnajích v cizině jsme upřímně řečeno 
využívali monopolu svazu - ten, kdo chtěl mít na svém turnaji Českoslo
venské hráče, musel nám poskytnout určité podmínky pobytu. Pokud tento 
monopol svazu zcela zrušíme a zahraniční oddíl bude vědět, že mu na tur
naj přijede 10 čsl. hráčů jako turisté s baťohem, nebude se nutit do re
ciprocity se svazem. Sami si tak zkazíme svoji "cenu".

Navíc - "úplná volnost" - je výhodou hlavně pro pohraniční oblasti 
a pro ty, kteří mají možnost si účast na turnajích v zahraničí dohodnout. 
Ostatní?

Výbor svazu prověřuje pravidla IBGV, týkající se mezinárodních sty
ků. Na svém příštím zasedání uvedenou problematiku prodiskutuje a vyře
ší ji pokud možno tak, aby systém MSS vyhovoval co největšímu počtu 
hráčů.

-Kožíšek-

VÝZVA
Předsednictvo ČSDG vyzývá všechny oddíly k získávání reklam. Nabízí 
možnost pravidelně inzerovat na stránkách Zpravodaje t.j. 8 x za rok. 
Výtěžek bude oddílu a Zpravodaj dostane pouze paušální částku na režii. 
Zasílejte na adresu redakce Zpravodaje.
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JUNIOŘI
Hodnoceni sezóny 1989

Tak se jmenují zprávy 5TK - mládež č. 5/89. Z jejich obsahu jsem vybral 
co považuji za nejdůležitější.

Ole dostupných údajů je v ČSSR dosud registrováno 164 juniorů, z toho 
21 dívek. Početně nejsilnější oblastí jsou Čechy-střed (44), nejslabší Slo
vensko (14). V soutěžích bodovalo 66 juniorů. Pokud jde o úroveň soutěží, 
k vítězství na RTJ stačil v celostátním měřítku průměr 26, na CTJ-B průměr 
23,8, na CTJ-C 22,9, juniorský vítěz M ČSSR hrál průměr 23,1 a vítěz CTM 
průměr 24,6. Je to dobré nebo špatné ? Na to ve zprávách odpověď nenajdete. 
Ve srovnání s Evropou, ale určitě nemůžeme být spokojeni.

Po odečteni ročníku 1971 zůstává pro tento rok 133 juniorů, z toho 17 
dívek. Je to sice čtvrtina všech aktivních hráčů, na druhou stranu v ostat
ních sportech bývá poměr opačný.

Výkonnostních tříd juniorů je na letošní rok 51. Z toho 1 x M.VTJ,
8 x I.VTJ, 14 x II.VTJ a 28 x III.VTJ.

Žebříček 1989 - tentokrát již oficiální redukce
1. J. Trnka Plzeň 577 1. J. Trnka 577
2. I. Kellner Březno 557 2. L. Nepimach 484
3. L. Nepimach Tanvald 484 3. D. Kubíková 425
4. M. Tománek Spartak 443 4. P. Doležel 394
5. D. Kubíková Uničov 425 5. M. Jansa 382
6. P. Doležel Bystřice 394 6. .
7. M. Jansa Mostkovice 382
8. V. Macek Kroměříž 366

L. Pařák Březno 366 9. L. Ištván 350 Březno
10. D. Metelka Spartak 361 10. D. Waligora 275 Opava

Nejen dráhový golf jako celek, ale i kategorie juniorů letošním rokem
získala samostatnost. Z obsáhlých doplňků SB, které byly při té příležitosti
vydány, vybírám to nejdůležitější :

Kategorie juniorů je samostatná pro RTJ, CTJ-C, mistrovské soutěže 
a VC Prahy. CTJ-B se mohou zúčastnit junioři s M.VTJ a I.VTJ, ale nehodu
jí do žebříčku, pouze do reprezentačního koeficientu. Právo startu na CTJ-C 
mají junioři do II.VTJ včetně plus^nejlepší z každé oblasti dle stavu žeb
říčku 14 dní před turnajem. V doplňcích jsou zakotveny i počty postupují
cích juniorů na letošních mistrovských soutěžích, hráč s M.VTJ má zajištěn 
přímý postup na přebor republiky.

Stanoveny jsou limity pro výkonnostní třídy :
M.VTJ - 500 b. v celostátním žebříčku nebo 1. místo na M ČSSR plus 

klasifikace do 2. místa v žebříčku
I.VTJ - 350 b. nebo 1. místo na PR plus klasifikace do 12. místa žebříčku

II.VTJ - 100 b. nebo 1. místo na KP plus klasifikace do 3. místa žebříčku
III.VTJ - 1-99 bodů v žebříčku.

Při přechodu do kategorie dospělých se VT převádějí tak, že 
M.VTJ=I.VT> I.VTJ = II.VT atd., III.VTJ=bez VT.

A ještě malá zajímavost z kuloárů na závěr. Před letošním CTM v Hlohov
ci má předcházet týdenní soustředění juniorské reprezentace tamtéž. Zaslechl 
jsem ale z dobře informovaných kruhů o ještě atraktivnějším projektu - sou
středění v západních Cechách z každodenními výjezdy do Bavorska na hřiště, 
kde se bude konat letošní ME juniorů ... . Nechrne se překvapit.

Martin Tománek
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STK
Síň slávy 1989 - Uplynulá sezóna v zrcadle žebříčků

ČESKOSLOVENSKÍ ŽEBŘÍČEK

M u ž í j

1. Achim FRIDRIK Březno 699
2. Petr CIPRO Chomutov 627
3. Aleš VÍTEK, Olomouc 620
4. Pavel DOSTAL Olomouc 990
9. Leonard BENCÍK Olomguc 960
6. Milan MORAVEC Plzeň 994
7. Milan LIPMANN Chomutov 941
8. Peter GASPERAN Březno 933
9. Igor PALOVIC Koěioe 921
10. Karel MOLnAr Chomutov 908
11. Marcel ARBEIT Olomouc 499
12. Josef MANDÍK Chomutov 470
13. Ladislav SVIHEL Start Brno 462
14. David VALENTA Aritma 498
19. René ŠIMANSKÍ Trnava 494
16. Roman K6VAC Start Brno 493
17. Vladimír PRAVOTIAK Březno 446
18. Zdeněk ANDR Rakovník 446
19. Josef MRAZ Spartak P4 443
20. Ladislav METELKA Spartak P4 438
(hodnoceno 298 hráčů)

Ženy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. 
9.

10.

Dana FRIDRIKOVi 
Věra VALENTOVI 
Jana PASEVOVA „ 
Dagmar PLACROvI 
Běla PARDDSOVA 
Danuše KUBKOVA 
Dana SNEJDEROvA. 
Iveta MISQVICOVA 
Hana DOLEŽALOVA , 
Marcela ŠEVČÍKOVA

Trnava 742 
Aritma 662 
Chomutov 609 
Plzeň 960 
Start Brno 946 
TJničov 939 
Litoměřice 472 
Prievidza 446 
Olomouc 426 
Kroměříž 420

(hodnoceno 16 hráček)
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ČESKOSLOVENSKÝ POHÁR

Mužis

1. Aleš VÍTEK Olomouc 553
2. Achim FRIDRIK Březno 509
3. Petr CIPRO 

Peter GASPERAN 
Pavel DOSTAL

Chomutov 506
4. Březno 478
5. Olomouc 478

4666. Milan LIPMAHN Chomutov
7. Milan MORAVEC 

Leonard BENCÍK 
Igor PALOVIC

Plzeň 422
8. Olomouc 402
9. Koiioe 401
10. Maroel ARBEIT 

Karel MOLNÍR 
Milan KOŽÍŠEK

Olomouc 387
Chomutov 387

12. Spartak P4 385
13. Ladislav METELKA 

Josef MANDAK 
Ladislav SVIHEL

Spartak P4 364
14.
15.

Chomutov
Brno

359
358

(hodnooeno 132 hráčů)

Ženy:

1. Dana ERIDRIKOV/ Trnava 632
2. Věra VALENTOVÁ Ar i tma 536
3. Jana PASEVOVA , Chomutov 502
4. Dagmar PLACROVA Plzeň 462
5. Běla PARDUSOVA Brno 418
(hodnooeno 16 hráček)

Sižsagžaikž Pott4r

1. B. Pokorný Litomšřioe 446 1. D. Šneiderová Lito 54'
2. Je Pergl Spartak 414 2. D. Bukvicová Tanv 36
3. J. Sohioht Litoměřice 387 3. S. Valentová Ari 27
4.
5.

J.
J.

Makovec
Sulkienicz

Tempo 349 
Tanvald 343 (hodnoceno 10 hráček)

6. P. Mužík Spartak 327
7. VI . Sneider Litoměřioe 320
8. L. Novák Tanvald 319
9. M. Kořínek Spartak 315
10. P. Justiz Aritma 302
(hodnoceno 71 hráčů)
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Západočeská pohár

1. Ij- čása Plzeň 429
2. J. Mandák Chomutov 419
3. L. Kovář Rakovník 404
4. K. snid Rakovník 393
5. R. Váolavik Příbram 359
6. S. Bečka Chomptov 358
7. J. Trnka Plzeň 349
8. V. Kropáček Rakovník 349
9. J. BireS Fr.Lázně 348
10. P. Prchal Příbram 340
(hodnoceno 63 hráčů)

Severomoravský pohár

1. J. Jaěek Olomouc 416
2. L. Holub Unlčov 396
3. S. Římský Unlčov 385
4. J. Kubík Unič ov 361
5. B. Kratsohmer■ Unlčov 349
6. Z. Zapletal Unlčov 331
7. V. Vanák Šternberk 323
8. L. Bauer Olomouc 293
9. F. Kuba Olomouc 263
10. J. Juránek Olomouc 259
(hodnoceno 46 hráčů)

1. J. Pasevová Chomutov 661
2. VI . Trelová Chomutov 431
3. K. Podroužková Příbram 412
(hodnoceno 9 hráček)

1. D. Kubíková Unlčov 656
3. H. Doležalová Olomouc 550
3. P. Karáskovi Stbk 411
(hodnooeno 9 hráček)

Jihomoravský pohár

1. P.Zubač Uostkovloe 398
2. J.Láník Mostkovloe 392
3. R.Doležel Bystřloe 384
4. J.Mlkulík Bystřice 366
5. I.Roemer Kroměříž 334
6. R.Kučera Brno 301
7. K.Svihel Brno 294
8. J.Metvě Brno 2 U
9. M.Palkovský Kroměříž 247
10. 0.Daniel Brno 243

P.Doležel Bystřice 243
(hodnoceno 40 hráčů)

Slovenský pnhár

1. P. Hlbocký Trnava 423
2. M.Putnoky Březno 418
3. I.Palovič Koíioe 399
4. J.Komáromi Prievidza 351
5. A.Frldrlk Březno 348
6. R.Simanský Trnava 304

P.Gaěperan Březno 304
8. J.Maruška Bratislava 295
9. M.Szlaur Trnava 288
10. P.Pnkanec Trnava 285
(hodnooeno 60 hráčů)

1. M.Ševčíkovi Kroměříž 450
2. B.Pardusová Brno 386
3. S.Vysloužllová Uostkovice 93
(hodnooeno 6 hráček)

1. I.Miěovicová Prievidza 502
2. D.Fridrlková Trnava 406
3. O.Palovlčová Koěice 344
(hodnoceno 7 hráček)
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1. MORAVA-SEVER,JIH - Vánoční turnaj, Olomouc, 26.12.1989

Na zimní období příznivé počasí přilákalo na "Štěpána" do Olomouce 
rekordních 56 účastníků tradičního turnaje. Mezi účastníky ze všech oddílů 
severní Moravy, Mostkovic a Kroměříže bylo i osm žen.

Hrály se tři okruhy a zatímco v soutěži žen bylo pořadí jasné už po 
dvou kolech, mezi muži se urputně bojovalo o místa na stupních vítězů. Uni- 
čovská juniorka Dana Kubíková potvrdila i mimo sezónu, že je v oblasti jas
nou jedničkou a v absolutním pořadí ji patří druhé místo. Domácí S.Chytil 
bydlí kousek od hřiště a tak hrál skutečně jako doma a vyhrál po výborném 
výkonu zcela jasně. Na turnaji tentokrát absentovali nejlepší olomoučané s 
výjimkou Benčíka, jenž ovšem vyhlížel poněkud unaveně (nejspíš šel na tur
naj z plného tréniku). Na vzdory "doporučeni" vedení turnaje mnozí před star
tem trénovali, čímž přece jen poněkud eliminovali záludnosti vlhkých a špi
navých drah. Aleš Vítek, který v Olomouci kromě mistrovství vyhrál vloni vše
chno, dal tentokrát přednost rodinné vycházce (zlí jazykové tvrdili, že jej 
odradila cena pro vítěze).

Vzácnou shodou byla domluva hned tří hráčů, kteří se měli rozstřelovat 
o druhé místo. Prohlásili, že další, byť miniokruh by byl nad jejich sily 
a dohodli se na pořadí podle rozdílů.

Nejlepší hráči se pak podělili o ceny, jejichž hodnotu garantoval vý
robce Srn.průmysl masný. Účastníci se pak na závěr shodli, že vepřová hlava 
vítězi opravdu slušela a že se na šestém ročníku zase rádi sejdou.

Výsledky : 

Muži :

1. S. Chytil Olomouc 72
2. J. Jašek Olomouc 78
3. B. Krátschmer UniČov 78
4. M. Veřmiřovský Kopřivnice 78
5. M. Bauer VÚ Chomutov 79

Muži :

1. D. Kubíková Uničov 76
2. H. Doležalová Olomouc 83
3. M. Meszárosová Olomouc 95

-JA-

2. ČECHY-STŘED - Novoroční turnaj, Tempo Praha, 13.1.1990

Již několik let lednové setkání golfistů na Tempu pomáhá těm nejzatvrze
lejším golfovým maniakům "přežít" období zimní nečinnosti. V posledních le
tech počasí zimním golfovým výstřelkům přeje, a tak je stále dost hráčů, 
kteří začátkem ledna odmotávají pavučiny z holí, vyhánění z kufru hmyz a vy
dávají se na pražské Tempo rozhýbat ztuhlé paže a pozdravit přátele ve 
zbrani.

Jako obvykle se zde i letos sešli především hráči středočeské oblasti, 
atraktivnost turnaje zvyšovala delegace z Chomutova v čele s J.Mandákem. 
Původní plán počítal s dvěma okruhy, exkluzivní počasí však umožnilo odehrát 
i třetí. Do finále pak postoupilo osm nejlepších ze smíšené kategorie.
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Výsledky u tohoto turnaje nejsou příliš důležité, dodejme tedy pouze 
pro pořádek, že vítězem tohoto ročníku se po rozstřelu s Mandákem stal 
B.Pokorný (Litoměřice). Mandák si odvezl cenu za nejlepší okruh - 23 v prv
ním kole. Rušná doba poznamenala i tento turnaj - pořadatelé tentokrát nesta
čili vyrobit tradiční sněhuláky, tyto oblíbené ceny byly letos suplovány 
atraktivními kalendáři.

Výsledky :

1. B. Pokorný Litoměřice 105 (4 okruhy)
2. J. Mandák Chomutov 105
3. J. Vozár Tempo 106
4. D. Kantor - Příbram 107
3. K. Lipmann Chomutov 107

Vložená soutěž dvojic :

1. Pergl - Mandák 160 (3 kola)
2. Pašek - Lipmann 162
3. Schicht - Pokorný 168

-ánek-

Výkocmostní třídy

Ženy : 
M.VT 2

Muži : 
M.VT 6

I.VT 5 I.VT 31
II.VT 9 II.VT 59

III.VT 25 III.VT 202
Celkem 41 Celkem 298

PŘESTUPY

Jméno Původní oddíl Nový oddíl
Ivan Roemer VS Kroměříž Spoj Brno
Vladimír Metyš VS Kroměříž Spoj Brno
M. Zháněl VS Kroměříž Sokol Kojetín
J. Pavelka VS Kroměříž Sokol Kojetín
V. Charuza VS Kroměříž Sokol Kojetín
M. Hassa VS Kroměříž Sokol Kojetín
ing.J. Bedřich VS kroměříž Sokol Kojetín
I. Leinert VS Kroměříž Sokol Kojetín
A. Hejrová Start Brno Spoj Brno
J. Bednář Start Brno Spoj 'Brno
ing.D. KIvana Start Brno Spoj Brno
L. Hejna Start Brno Spoj Brno
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Jméno

ing.M. Kožíšek
I. Pavelek 
P. Pavelková
D. Metelka
E. Svítivý
J. Mikulík
K. Rosendorf
L. Duchek 
B. Duchek

Původní oddíl

Spartak Praha 4 
Spartak Praha 4 
Spartak Praha 4 
Spartak Praha 4 
Spartak Praha 4 
Tatran Bystřice/H. 
Aritma Praha 
Litoměřice 
Litoměřice

Nový oddíl_____

Aritma Praha 
Aritma Praha 
Aritma Praha 
Aritma Praha 
Aritma Praha 
Spartak Praha 4 
Slovan Kladruby 
Hradec Králové 
Hradec Králové

Skoleni

Ve dnech 2. - 4. února proběhlo v Plzni školení rozhodčích III.třídy, 
poprvé jako třídenní akce. Na programu výuky nebyl trénink hvizdu na 
píšťalku a cvičné psaní "N" do skorkaret, jak se mnozí těšili, ale fundo
vaný výklad SŘ a pravidel z úst ing.Otakara Daniela a ing. Milana Moravce. 
Licenci získalo téměř třicet nových rozhodčích z Čech a Moravy.

-ánek-

UŽ JE TO TADY :

Letošním rokem byla postavena překážka "váha" mimo zákon a do zahá
jeni soutěží bude muset ze všech hřišť, na kterých se pořádají turnaje, 
zmizet. Již v minulém roce ji ostatně začala vytlačovat "příšerná" okénka, 
která se nyní vesměs budou muse předělat, neboť nevyhovují normě.
I tak by se ale dalo diskutovat o tom, zda je okénko vhodnou překážkou pro 
křivá Československá hřiště. Zajímavěji vypadají další nově povolené 
překážky - šikmý kruh bez ledviny, klín s okénkem, náhorní plošina a opačně 
vinutý looping, i když poslední dvě jmenované dráhy se asi na mnoha hřištích 
neobjeví, neboť jsou náročné na výrobu.

Závěrem vyjadřujeme všem majitelům váhačů upřímnou soustrast. Až někdo 
budete rozřezávat D7, dejte nám vědět, jestli má nebo nemá kovové jádro.

-ánek-
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Od příště zkrácené

Všimli jste si, jak enormně velkou část Zpravodaje zabírají výsledky? 
Pod každým referátem z turnaje zaujímají přinejmenším stejnou plochu, jako 
referát samotný. Pokud tento stav porovnáte s praxí na sportovních strán
kách našich deníků, zjistíte, že vesele plýtváme tiskovým papírem v době, 
kdy se o něj svádí tuhé boje. Sloupec výsledků krčící se při levém okraji 
papíru, zatímco pravá strana zeje prázdnotou, je prostě přepych, který by
chom si neměli dovolovat. Problém je v tom, že dva sloupce výsledků se zas 
vedle sebe nevejdou ...?!?

... vejdou. Pokud je ovšem zúžíme. A nejlepší cesta, jak je zúžit, je 
namísto plných názvů oddílu u každého hráče používat srozumitelné zkratky. 
Domnívám se, že ty následující jsou srozumitelné dostatečně :

Aritma Praha Arit Lokomotiva Olomouc Olom
Spartak Praha 4 SpP4 TJ Šternberk štbk
Tempo Praha Tempo Kopřivnice Kopř
Sokol Přední Kopanina Kopa UNEX Uničov Unič
Slavoj Litoměřice Lito Start Brno Start
Slovan Kladruby Kladr Spoj Brno Spoj
Slavia Hr.Králové HrKr VS Kroměříž Krom
SEBA Tanvald Tanv Sokol Mostkovice Most
Spartak Příbram Příb^ Tatran Bystřice p.Hostýnem Byst*
Slavia VŠ Plzeň Plzeň Olympia Blansko Blan
Sokol Přeštice Přeš Sokol Kojetín Koje
CSSL Fr. Lázně FrLáz Slávia V5T Košice Koši
MTG Hraničář Cheb Cheb BC Prievidza Prie
Slavoj Chomutov Chom Slávia Trnava T rna
TJ Rakovník Rako Mostáreň Březno Brez
Elitex Jablonec n.N. Jabl Elán SF Bratislava Brat
Pardubice Pard Lokomotiva Hlohovec Hloh

A na závěr bych rád něco poznamenal. Takovéhle zkratky nejsou nějaký 
můj výmysl, v zahraničí se běžně používají, což snadno zjistíte při pohledu 
do výsledkových listin či golfových časopisů našich západních sousedů. Nestá
lo by za to zavést zkratky oddílů i do našich výsledkových listin? Zde nejde 
ani tak o úsporu papíru, jako spíš o srozumitelnost. Do výsledovek z RTJ 
lze zpravidla uvést plný název oddílu, při CTJ však zabírají víc místa jed
notlivé okruhy a tak je název oddílu zpravidla nahrazen dvojčíslím a kdesi 
na konci je kódovací tabulka. Přitom co turnaj, to jiné číslování. Zjišío- 
vat v takové výsledovce oddílovou příslušnost méně známých hráčů apod. 
je pak velmi nepohodlné. Zavedení zkratek by zde určitě bylo na místě. Je 
to maličkost - ale maličkosti zpříjemňují život. Vydavatelé výsledkových 
listin, zauvažujte !

-ánek-

INZERCE
1) Samolepky čs.DG (kulaté) 1 ks a 5,- Kčs (původní návrh z roku 1987)
2) Plakáty na turnaje 1 ks a 1,- Kčs (zelené)

Objednávky na adresu : Jan Valenta, Kaprova 6, 110 00 Praha 1 
telefon : 2312819
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FÓRUM
Hrajewe zdravě?

Ne, nebojte se, nechci kázat o Škodlivosti nikotinu, kofeinu či alko
holu, jenž jsou stále ještě nezbytnou potřebou mnoha našich hráčů, nebudu 
psán ani o jednostrannosti pohybu, který našim páteřím moc radosti nedělá.
Chci napsat něco o ekologii našich hřišť. Většina zřizovatelů miniaturgolfu 
se snaží hřiště instalovat v klidném a příjemném prostředí sportovních areálů 
se spoustou zeleně a čistého ovzduší. Mnohde se to daří a my jsme spokojeni, 
jak kypíme zdravím.Je tu ale malá drobnost. Všech našich osmnáct "miláčků” 
tvoří z velké části eternit, který v hojném množství obsahuje silně karci
nogenní azbest. My sami pomáháme azbestu na vzduch svými nepříliš vypilova- 
nými údery. Málokdo se může pochlubit, že si ani jednou za turnaj "n hráb
nul". Při mírném zamyšlení dojdeme k názoru, že při soutěži, která probíhá 
prakticky celý den, se přímo koupeme v cytotoxiku.

To nám trochu vadí v celkové iluzi zdravého sportovního areálu. To si 
uvědomoval bývalý hráč Aritmy Praha Jarda Šebek, který po každém úderu, 
vedeném příliš nízko pod těžištěm balónu (a těch zvládl průměrně třicet za 
kolo) rychle odcouvával do bezpečné vzdálenosti od odpaliště, z něhož svým 
úderem uvolnil obrovské množství azbestu. Sám dobře věděl, jak přírodu a 
své spoluhráče pomalu rdousí. Později pochopil, že když všechny azbestem 
zlikviduje, nebude mít s kým hrát a proto raději zanechal závodní činnosti 
(Otázkou zůstává, proč couval i od drah, jejichž odpaliště je opatřeno ple
chem. )

Vzhledem k uvedeným skutečnostem bych rád požádal celostátní STK, ať 
dobře rozmyslí, zda-li by nestálo za úvahu zakotvit v soutěžním řádu pod
mínku ochrany odpališť vrstvičkou bezbarvého laku. Práce i investice jsou 
minimální a výsledek určitě stojí za to. Komise pro dráhy rozšíří svou činnost 
o kontrolu ekologické čistoty drah a její práce bude hned viditelnější.

-Ope-

ZE SVĚTA
Plus - minus WORLD GAMES

Nezávislý rakouský Časopis Chaos glosuje golfové dění objektivně, ale 
satiticky a mnohdy s nadhledem. Psané články vám můžeme přiblížit, horší 
je to s bohatou ilustrační části, která je, jak uvádí vydavatel, pro "negra
motnou část golfistů".

Dnes tedy alespoň slovně - na mušce jsou klady a zápory World games 
v Karlsruhe 1989. Můžete srovnávat s referátem našich hráčů uveřejněným 
v č. 5/89.'

plusy :
- dobrý hotel
- vztahy německého národního týmu a pečovatelů k nám byly velmi dobré
- příznivé klima mezi národy
- potěšitelně dobré vztahy mezi muži a ženami
- přehledná výsledková tabule při finále - jako při lehkoatletických závodech
- enormní zájem diváků
- pozitivně hodnocený K.O. systém - přehledný pro diváky
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minusy :
- hřiště nebylo včas hotovo
- prostranství, na kterém se hrálo, bylo srovnatelné s jarmarkem. Stále 
hlasitě hrály 3 hudební skupiny

- hřiště bylo položené na tartanovém podkladě. Tartan se při slunečném po- 
Casl ohřál až na 63 °C

- dráhy byly položeny na 6 cm podstavcích a nebylo možné se postavit na 
mantinely

- výsledky jednotlivců v předkole si bylo možno přečíst pouze na počítači
- vyhlášení vítězů proběhlo bez národních hymen
- při prvním oficiálním tréninku nebyly k dispozici pyramidy

-LV-

Pav ostře orialtá paniku

Především po návratu čs. hráčů z listopadového halového turnaje v 
Gottingenu se poměrně rychle rozšířila zpráva, že náš údajně zdravý sport 
provozujeme na karcinogenních drahách. Přinášíme proto překlad článku z ča
sopisu BahnengOlfer vyjadřující oficiální stanovisko Německého golfového 
svazu (DBV).

Předsednictvo DBV zaujímá pevné stanovisko v otázce možného ohrožení 
z azbestu obsaženého v eternitových drahách. Tuto zprávu rozšířila pracovní 
skupina ekologů z Gottingenu začátkem července 1989 v tisku a na úřadech 
ve velmi halasné formě. Ekologové zaslali otevřený dopis na různé zdravotnic
ké úřady a dokonce bonnskému ministerstvu životního prostředí.

Prezident DBV Heinz-Horst Mexer kritizoval ve své odpovědi skupině eko
logů především špatný použitý styl bez předchozí konzultace se sportovním 
svazem a výrobci sportovních zařízení, což vedlo k panice mezi veřejností. 
Tvrzení ekologické skupiny je založeno na domněnkách a úvahách, které nepro
kazují změny v materiálech, které azbest obsahují. Pracovní skupina nepřihléd- 
la ke zveřejněným údajům ministerstva životního prostředí. Spolkový úřad pro 
životní prostředí ujistil v rozhovoru prezidenta DBV, že téma MTG drah v 
této souvislosti je dávno vyřízené a diskuse o nebezpečí azbestu v tomto pří
padě nemá žádný reálný smysl.

Aby nebylo vše tak jednoduché, přetiskujeme na závěr inzerát firmy vyrá
bějící MTG hřiště, která propaguje - bezazbestové dráhy ...

-LV-

INZERCE
Potisk dresů a triček za solidní cenu. Zprostředkování možno objednat na 
adrese : Ivo Pavelek, Tajovského 1259, 142 00 Praha 4 - Krč. 
pozn.redakce :
Důvěrně bychom chtěli všem oddílům sdělit, že v letošním roce bude mimo jiné 
věnována velká pozornost oblečení všech hráčů a to nejen družstev. Z  dobře infor
movaných kruhů blízkých předsednictvu ČSDG máme invormaci, že bude změněn 
předpis v Soutěžním řádu, který zruší košile a veškerá trička, bundy a 
nepromokavé větrovky budou muset mít označení nápisem na zádech. Proto 
redakce přichází v předstihu s touto iniciativou.



D E U T S C H E  M IN IA TU R -G O L F
langenhorner Cluussee 428. 0 2000 Himburg 62 
Telefon 0 40/5 3120 66-67 Telex 992 341 dmg d

Seit uber 25 Jahren fertigen und lielern wir „Original-Miniatur-Golf-Turnieranlagen" 
Typ: .EUROPABAHN" jn bewahrter Qualilál.

Auch mit Hindernissen und Bahnenplatten aus 

Č W n it  — asbestfrei!
Umfangreiches Angebot in Spielzubehór 
FREIZEIT 20CC -  Das groBe Programm -  

■ Mobile Spieltechnik • Freiluftspiele • Spielplatzgeráte -

Miniatur-Golf-Anlagen und Freizeiteinrichtungen kónnen Sie auch leasen!

NAŠI V ZAHRANIČÍ
Telfa 1969

7.srpna odjezd s dvouhodinovým zpožděním z Prahy.
Problémy na hraničním přechodu v Dolním Dvořišti (byrokracie tota

litního režimu). Mirek Svoboda měl ve výjezdní doložce místo "A" uvedeno "DH. 
Teprve po velkém dohadování a telefonátech nějaký velký šéf milostivě uvolil. 
Do města s cca 9 tisící obyvateli 30 km západně od Innsbrucku jsme dora
zili kolem půlnoci, ale byli jsme vedením oddílu očekávání.

V úterý byl trénink. Ve středu návštěva a prohlídka Innsbrucku. Čtvrtek 
pátek trénink. Čtvrtek jsme se zúčastnili setkání se zástupcem starosty 
města spojeného 8 večeří.

Sobota - 1. hrací den, hráči rozděleni do dvou skupin. 1. hrála v so
botu dopoledne a v neděli odpoledne, 2. hrála v sobotu odpoledně a v neděli 
dopledne.

V sobotu odpoledne bylo vyslyšeno pořadateli naše tajné přání a tak 
jsme byli jako diváci na utkání bundesligy FC Tirol proti Wiener SC a 
pozorovali bývalého reprezentanta V.Danka. V neděli jsme navštívili další 
olympijské město Seefeld.

V průběhu turnaje 2 x "18" a byl rozstřel o cenu za nejlepší okruh.
Míra Svoboda prohrál. Dále byl rozstřel o druhé družstvo, kde náš výběr 
Slovenska posílený Pepou Mrázem nedal domácímu "B" týmu šanci a zaskvěl 
se J.Mráz a D.Fridriková, kteří rozstřelové dráhy absolvovali čistě.

-redakce-
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Informace o předplatném

Základní informace jsme zveřejnili již v č. 3/89 a znovu jsme je zopa
kovali na ustavující konferenci ČSDG 27.1.1990. Ze strany některých oddílů 
byl projeven o Zpravodaj zvýšený zájem. Těm děkujeme za důvěru a můžeme 
jim sdělit, že jsme schopni uspokojit i větší požadavky, než je původně 
stanovených 7 výtisků na oddíl.
Některé oddíly naopak zatím nejeví zájem žádný.Těm podáváme poslední 
záchranné stéblo - zasíláme 1 výtisk Zpravodaje ě. 1/90 zdarma. Poté už 
budou mít šanci se rozhodnout jen na základě zpráv v doslechu o - doufejme - 
perfektní kvalitě Zpravodaje, který si prostě nemohou nechat ujít.

Přihlášky k odběru podložené zasláním příslušné finanční částky 
(40 Kčs za kompletní ročník o 8 číslech) přijímá průběžně hospodář ČSDG 
L. Vančura.

-redakce-

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřejeme k uzavření sňatku naší přední hráčce a reprezentantce 

Janě P a s e v o v é ,  která dne 3.2.1990 v Chomutově pojala za manžela 
pana Stanislava B e č k u .

Doufáme, že zvolila správně a že vysvětlila svému muži, že kromě ní 
se oženil i s dráhovým golfem. Nechce se nám totiž věřit, že by od ny
nějška byl čsl. dráhový golf ochuzen. Výsledky Jany, zvláště pak v posled
ním období, byly dobré a patřila k opoře dámského golfu u nás.

Ať tak či onak, přejeme ze srdce hodně štěstí a spokojenosti.

-redakce-
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TEST - Jak .Jste_gsyohloky vybaven pro dráhový golf_?

Vyberte odpověá, která nejlépe odpovídá Vaší reakoi v dané 
situaoi t

1. Zrovna v okamžiku, kdy jsem se napřahoval k úderu na prou- 
deoh, opodál stojící hráč vztekle praštil holí do dráhy, 
následkem čehož jsem strhnul a míč skončil v levém proudu.

a) V příštím kole počkám, až bude dotyčný mířit
na trubce, načež začnu zkoušet odskok kulečníkové 
koule, kterou hraji labyrint ... 1 bod

b) Začnu se shánšt po brokovnici s upilovanou hlavní,
abyoh tomu kreténovi ustřelil hlavu ... 3 body

o) Vyhledám rozhodčího a diskrétně mu sdělím, kdože 
to před chvílí mlátil holí ... 2 body

2. Míč se zastavil dva milimetry od jamky.

a) Rezignovaně dohrávám ... 3 body
b) Nejdřív počkám, jestli nezafouká vítr, pak podám

protest ... 2 body
o) Odpoutám pozornost a pořádní’kopnu do dráhy

... 1 bod

3. Mám hrát labyrint, ale spoluhráč Franta, od kterého 
sl půjčuju míč, nikde.

a) Půjčím si míč od spoluhráče ve skupině ... 2 body
b) Začnu mávat na rozhodčího a halekat "Frantóóó ttt"

... 3 body
o) Položím na dráhu své skleněné oko a hraju

... 1 bed

4. Přeliftovaný míč na vlnách prokousl díru do mantinelu, 
a zmizel v nedalekém křoví.

a) Jdu vyndat míč ze křoví ... 1 bod
b) S pěnou u úst a hrůzou v očích zkolabuji ... 3 body
o) Pomyslím sl, že jsem si ten jedenáctý rum přece jen 

neměl dávat a odstoupím se soutěže ... 2 body



-  22 -

5. Poté co jsem pečlivě zamířil na příčkáoh, přiskákala 
na dráhu žába a uvelebila se před jamkou.

a) Přivolám Sápá ... 1 bod
b) Rychle vymSním H4 za Elephanta a hraju

... 2 body
o) Jdu vynadat řediteli turnaje a požádám ho, aby 

žábu okamžitá vykázal ze hriStá ... 3 body

Ty^edftogeflfj.

15 bodů : Dráhový golf je pro Vás smrtelná nebezpečným
sportem, pokud s ním včas nepřestanete, Spatná to s Vámi 
dopadne. Namísto golfu doporučuji Dlazepam, skotská 
střiky a pravidelná kontroly krevního tlaku.

14-10 bodů: Patříte ke skupiná nervózních hráčů, pokud si 
to váak uvědomíte a budete se ovládat, můžete dosáh
nout dobrých výsledků.

9-6 bodů: Nervy máte dobrá, pokud se Vám z dlouholetého pltí 
netřesou ruce, můžete to v dráhovém golfu dotáhnout 
hodná daleko.

5 bodů: Vaěe chladnokrevnost je obdivuhodná. Pro dráhový
golf je Vás Skoda - zkuste hrát poker nebo obchodovat 
s drogami t

(test odborně připravil -ánek)

V rakouském nezávislém golfovém časopise Chaos vyšel nedávno psycho-tes 
podobného ražení, ale skládá se z jediné otázky a 3 variant odpovědi.
Můžeme ho proto přetisknout celý :

Letící pták "odhodí” svůj výkal deset centimetrů před tvůj míč. Jak 
se zachováš :
a) V klidu hraji přes výkal
b) Padnu na místě mrtev
c) Přidám k tomu svůj

Odpověď si musíte vyhodnotit sami, v Chaosu "rozhřešení" chybí.

-LV-
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Girls, girls, girls

Č e s k o s l o v e n s k ý  d r á h o v ý  g o l f
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