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ÚVODNÍK
DESET LET ZPRAVODAX DG

Deset let Zpravodaje dráhových golfistú v Československu. Je to hodni nebo 
málo? Jak se to vezme. Spíš by bylo na místě se zeptat : jak přispěl informační 
měsíčník k rozvoji DG? To byla hlavní myšlenka, proč jsme začali vydávat vlast
ní informace nezávisle na klasickém golfu. Dvě stránky, které nám nabídli v 
roce 1978 bylo málo a navíc pouze 4 x do roka. Situace se nelepšila ani v násle
dujícím roce a problémů v DG přibývalo. Bylo třeba rychleji reagovat, bylo 
třeba, aby všichni více věděli o tom, co se děje.

V březnu 1980 vyšlo první samostatné číslo. Byla to sláva náramná, ala 
taky práce, která potká každého, kdo se chytí drápkem kteréhokoli sdělovacího 
prostředku. Když už máte tu odvahu, že vezmete tužku a čistý papír a rozhodnete 
se někomu něco sdělit zjistíte, že na sebe berete kus odpovědnosti. Podle toho 
co řešíte musíte počítat s patřičnou rezonancí. Zjistíte, že musíte onen prob
lém nejprve dobře poznat, nejlépe z několika zdrojů, srovnat si to v hlavě, 
zaujmout stanovisko a formulovat. Když to všechno sečtete, máte z toho přehlíd
ku hodin strávených nad daným problémem a papírem. Když to trošku ošidíte a 
vaše pravda není tak pevná, smete vás kritika veřejnosti a po radosti je.
Člověk s perem v ruce nosí kůži na trh. Tak se ani moc nedivím, že těch stálých 
dopisovatelů bylo za deset let málo.

Vraťme se však k položené otázce. Jak se Zpravodaj podílel na rozvoji DG 
v Československu? V roce 1980 jsme měli kolem 20 oddílů. Do roku 1985 stouplo 
číslo na 25 a v současné době je zaregistrováno 35 klubů. Přispěním redakce 
vznikly oddíly v Kladrubech, Tanvaldu, H.Králové, dále Tempo Praha, Rakovník a 
další. Zpravodaj po celou dobu pravidelně každý rok otiskuje přehledy nově 
instalovaných hřišť postavených monopolním výrobcem Florou Olomouc. Díky pocho
pení této organizace máme dokonalý přehled o síti hřišť v celé republice od 
Aše až po Prešov. Jsme schopni se spojit s jakýmkoliv provozovatelem a jednat 
o možnosti založení sportovního klubu. Záleželo vždy jenom na naší aktivitě.
To platí dodnes.

Dalším velkým přínosem pro rozvoj DG byla a je polemika za zvýšeni úrovně 
pořádání všech sportovních akcí. Permanentní veřejná kontrola. Když pořadatel 
akci neodvede na úrovni, může si být jist, že se o tom všichni dočtou. Diskuse 
na stránkách Zpravodaje by mělo být více. Náš sport se vyvíjí, získáváme nové 
zkušenosti ze své práce, ale i ze zahraničí. Zvlášť odborné komise by měly 
více přispívat k rozvoji veřejné informovanosti. Od loňského roku jsou konečně 
v Československu na světě junioři jako samostatná součást naši golfové scény. 
Zpravodaj chce podporovat všemi silami jejich prestiž. Na znamení toho zařadil 
novou stálou rubriku JUNIOŘI. Předpokládáme zájem o publikování nejen ze strany
I.Roemera, P.GaŠperana a metodika A.Fridrika.

Dále bychom rádi na stránkách vytvořili rubriku EKONOMIKA. Nové společen
ské podmínky nás vbrzku všechny postaví před zcela nové skutečnosti. Jak podni
kat v oddílech, jaké mají zkušenosti jinde? Téma více než aktuální. Zatím shá
níme podklady z oddílů a někoho, kdo by rubriku vedl. Čsl. golfové náčiní je 
další starostí všech golfistú podmiňující masový rozvoj. Zpravodaj chce informo
vat o všem co se kolem této otázky šustne. Letošní první informace z Moravy dá
vají alespoň naději na částečné řešení. Po pádu pokusů v flzenci zase světluš
ka v dálce.

Tak bychom mohli pokračovat dál nad desítkami problémů, které ee týkají 
našeho sportu a o kterých chceme psát, abychom všichni věděli a mohli nlCO udě
lat víc než si jenom číst.

Deset let je doba, za kterou jsme v dráhovém golfu postoupili hodni dopře
du. Za tu dobu jsme popsali celkem 1 040 stránek o golfu v 51 číelech. S vý
jimkou krize 1986-87 jsme informovali nepřetržitě. Doufejme, že krize v DG 
nebudou periodické. Bez velkých fanfár pokračujeme dále.

-vel-
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JEN PRO OTRLĚ
Pokud bych někdy chtěl odradit dobrovolného funkcionáře od další Čin

nosti, poslal bych ho na sjezd. Já jsem se zúčastnil toho mimořádného, českého. 
Byl to skutečně zážitek. Asi patřím skutečně k těm otrlým, protože jsem vydržel 
až do konce. Ale jen proto, abych splnil svou povinnost vůči svazu jako zástup
ce vás všech, trochu pak i proto, že je občss dobré být u toho a poznat stav 
věcí, aby si mohl člověk udělat vlastní úsudek. Že to mohlo být kratší asi 
netřeba dodávat. Únavných čtrnáct a půl hodiny jednání někdy smyslně, ale větši
nou nesmyslně přerušované faktickými připomínkami a diskusními vstupy, bylo 
skutečně náročných. Celá škála krátkozrakých lokálních zájmů, národnostních pů
tek a dalších malicherností postupem doby otupovala soustředěnost těch, kteří 
tam přišli s úmyslem k něčemu pozitivnímu se propracovat. Chápu brunátnou za- 
nicenost některých starších obětavých funkcionářů, se kterou bránili výsledky své 
celoživotní dobrovolné práce, i když mnohdy pouze z jejich pohledu, méně však 
už chápu desítky diskutérů s doktorskými tituly, kteří se samolibým úsměvem 
napadali vše, co jen trochu odporovalo právnické přesnosti, byť se jednalo pou
ze o přeřeknuti nebo zřetelnou chybu při rychlém formulováni myšlenky. Vidět je
jich uspokojení, když někoho dostali do úzkých bylo opravdu jen pro silné ža
ludky. Poznání s jakými lidmi jsme na jedné lodi není nikterak povzbudivé. 
Konstruktivních nápadů bylo sice málo, ale naštěstí nakonec to málo přece jen zví
tězilo a sjezdové zasedání k určitým výsledkům dospělo, i když zatím jen na 
dobu přechodnou. Podrobnosti si jistě každý přečetl na stránkách tisku, já jsem 
vám chtěl ale, i když jenom náznakově, trochu přiblížit atmosféru a to co jste 
se z novin dovědět nemohli.

-prc-

o
ZE SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA 11.3.1990 V BRNĚ

Po kontrole úkolů z předchozího jednáni byla hlavní pozornost věnována rozdě
lení pravomoci jednotlivých funkcí a mezinárodní styky.

I. Rozděleni povinností
Kožíšek
- plánování mezinárodních styků a dohody s partnery
- reciprocity
- návrhy na personální vedení zájezdů
- návrhy na termínové listiny ve vztahu k IBGV
Ved.zájezdů
- vypracovává program zájezdu
- určuje technické vedení
- zajišťuje zájezd administrativně
Trenér reprezentace
- sleduje širší kádry reprezentace
- navrhuje nominace
- zasílá nominačni listiny
- spolupracuje s vedoucím zájezdu
- vede přípravu reprezentace



- A
Hospodář
- vybírá zálohy
- provádí vyúčtování zájezdů
Předseda TMK
- zajišťuje metodickou práci v oddílech
- navrhuje rozdělení holí a míčů získaných svazem
- spolupracuje s STK na koncepci soutěží
- určuje kauče na zájezdy
- vede komisi TMK, usměrňuje činnosti členů TMK
- spolupracuje při školení a seminářích trenérů
- sleduje vedeni koeficientů
- publikuje ve Zpravodaji
Kouč
- trenérský vedoucí zájezdu 
Technický vedoucí
- nehrající aktivní člen zájezdu

II. Mezinárodní styky v roce 1990
A. Starty reprezentace
02.-03-06 18 osob NATIONAL CUP - Rakousko MTG
02.-03.06 8 osob Tréninkový tábor juniorů - NSR kombi
30.06 - 01.07 8 osob Tréninkový tábor - Lucembursko MTG
09.-11.08 10 osob ME - juniorů - NSR kombi
23.-25.08 18 osob ME - Lucembursko MTG
04.-06.10 10 osob PMEZ - Nizozemsko 

(L.Olomouc)
MTG

B. Výběry hráčů
10.04 - 16.04 12 osob Norimberk - NSR MTG
28.06 - 01.07 12 osob WAT Vídeň - Rakousko MTG
08.07 - 09.07 8 osob Pernitz - Rakousko MTG

6 osob Beck Meth cup - NSR MTG
Dosud nepotvrzeno Monza - Itálie MG

C. Ostatní starty
Oddílové starty dle dohody s partnerem (reciprocita i bez ní)
a) Turnajů uvedených pod body A. a B. by se neměli zúčastňovat soukromně další 

hráči z Československa
b) K účasti na mezinárodních turnajcích IBGV se vyžaduje technický 

předsednictva ČSDG
souhlas

c) K účasti na ostatních turnajích v zahraničí se tento souhlas nevyžaduje
d) Všichni jednotlivci nebo oddíly chystající se k účasti na některém zahranič- 

ním turnaji mají ohlašovací povinnost vůči pořadateli předem, po návratu
se posílá předsedovi TMK krátká zpráva

e) Vyrovnání všech finančních pohledávek účastníků zájezdů MSS 1989 vůči hospo
dáři MSS do 15. dubna 1990

f) Vzhledem ke změně kursu čsl.koruny a vzhledem ke zvýšeni cen ubytování, dojde 
ke zvýšení nákladů na reciproční zájezdy.

III, Nominace na reprezentační atarty
1. Tréninkový tábor Lucembursko (termín bude upřesněn) - 8 osob
Ved.zájezdu : Valenta Jan
Hráči budou nominováni po 2.CTJ dle rozhodnutí trenera s ohledem na tvůrčí 
schopnosti a naději na účast na ME.
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2. Norimberk - 10. - 16.4.1990 - 14 osob
Vedoucí zájezdu : Valenta Jan (hrající, nepočítá se do koeficientu)
Tech. vedoucí : Vančura Libor ( nehrající)
Nominace : muži s Cipro, Mandák, Molnár, Lipmann, Mráz, Svihel, Moravec,

Valenta D., Andr, Sulkiewicz 
ženy : BeČková, Valentová

3. WAT WIEN - 28.6. - 1.7.1990 - 12. osob
Vedoucí zájezdu : Kožíšek Milan (hrající)
Tech. vedoucí : Prchal Petr (nehrající)
Základní nominace : muži : Vítek, Dostál, Palovič, Gašperan, Benčík, Arbeit, 

Metelka, Svoboda, Fridrik 
ženy : Fridriková

4. Pernitz - 8. - 9.7.1990 - 8 osob 
Vedoucí zájezdu : Daniel Ota (hrající)
Nominace určena dle koeficientu po 3.CTJ Březno. Účast pouze těch hráčů, kteří 
se v letošním roce nezúčastnili žádného MSS.

3. Beck-Meth Cup - 10. - 12.8.1990 - 6 osob
Hráči na pozvání pořadatele : Vítek, Cipro, Fridrik,

Hirschmann, Valentová, Fridriková
(Nominace Molnára po dohodě s pořadatelem změněna na Fridrika, nominace Placro- 
vé po dohodě s pořadatelem změněna na Fridrikovou, změna z důvodu nominace nej
lepších hráčů k termínu přihlášky t.j. k 28.2.1990)

6. PMEZ - Nizozemsko - 4. - 6.10.1990 - 10 osob
Vedoucí zájezdu : Aleš Vítek (hrající)
Tech. vedoucí : Valenta Jan (nehrající)
Kauč : určí TMK po 5.CTJ Košice
Nominace hráčů TJ Olomouc určí vedoucí družstva
Koef. k 31.12 .1989
1. Vítek 85,40 19. Fridriková 60,16
2. Cipro 84,70 29. Valentová 50,46
3. Fridrik 84,31 37. Bečková 42,93
4. Palovič 76,58 42. Placrová 38,18
5. Dostál 75,14 58. Pardusová 23,25
6. Mandák 74,64 62. Kubíková 18,43
7. Gašperan 71,75 68. Trelová 13,00
8. Molnár 70,37 70. Doležalová 12,14
9. Benčík 69,90
10. Lipmann 68,05 15. Svihel 62,95
11. Mráz 66,93 16. Andr 61,97
12. Moravec 66,66 17. Valenta D. 61,37
13. Kožíšek 66,25 18. Sulkiewicz 60,83
14. Arbeit 65,35

Pro starty čsl. hráčů v dresech zahraničních klubů platí přestupní a hostovací 
řád.

IV. Startovní čísla
Obnovuje se úkol zavedení startovních čísel při domácích soutěžích. Nutno za
jistit kompletní sady, které budou k dispozici všem oblastním vedoucím i od
dílům.
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V. Hráčům Peterovi Hlbockému a Vlastimilu Krejčími jun. ae zastavuje ■Činnost 
na všech turnajích do vyřešení finančních pohledávek. Rozhodci i pořadatelé 
nesmí připustit jejich starty.

VI. Příští zasedání předsednictva ČSDG bude v Praze dne 3.5.1990 od 18.00 hod. 
v restauraci černý koníček - Lucerna

-redakce-

PROFILY
ACHIH FRIPRIK

V seriálu rozhovorů se členy předsednictva ČSDG je na řadě ing.Achim Fridrik, 
který byl na ustavující konferenci zvolen předsedou trenérsko-metodické komise. 
Jeho dálkový výslech provedl Ivo Pavelek.

- Takže nejprve nacionále ...
Achim Fridrik, nar. 29.12.1955.

. Achime, o tobě je známo, že výborné hraješ kulečník, věnuješ se intenzivně 
počítačům a máš i jiné vášně. Proč právě dráhový golf se stal dominujícím?
Ako paťročný som začal plávat a gymnastiku. V 7 rokoch som ochorel (febris 
revmatica), takže fyzické športy odpadly do konca života. Golf bol jediný 
menej náročný šport, ktorý bolo možné vo vyššom veku prevádzkovať na dobréj 
úrovni.

. První začátky ...
Ako študent občas od roku 1975, súťažne 1979, 1.CTJ - posledně miesto.

. Poprvé v reprezentačním družstvu ...
Myslím, že to bolo v roku 1980 na jar v Brně s Rakúskom.

. Co je důležitější - technika úderu nebo psychická příprava na úder?.
Tažko povedať, psychika je nutná, ale len v súčinnosti s technikou umožňuje 
dobré výkony.

. Jaké vlastnosti by měl v sobě člověk pěstovat, aby se stal špičkovým hráčem? 
Člověk musí hodné obětovat, aby sa dostal na špičku a to hlavně čas v spo
jení s húževnatým a cielavedomým treningom. Musí reálne odhadovat svoje schop
nosti, zachovat si při hře klud, ale zároveň hrát vždy s nasadením.

. Jakou máš představu o své sportovní kariéře do budoucna?
V posledných 5-ich rokoch je moja snaha s čo možno najmenším tréningom udržať 
sa v špičke. Nemám už dostatok motivácie, aby som kv8li zlepšeniu obětoval 
viac, ale akonáhle sa mi v sezone daří, zvýšim dávky, sústredim sa hlavně 
na M Československa. V budúcnosti mienim tento systém nadalej dodržovat, 
hrát budem dovtedy pokial mi to bude sposobovať radost.

. Systém soutěži je dobrý nebo by měl být zásadně změněn?
Nič nie je tak dobré, aby sa nedalo změnit, ale v našom športe sa myslím ro
bí až příliš vela zmien, ludia sú z toho zmatení, nevyznájú sa v aúťa^íach.
Pre porovnatelnosť by bolo vhodné zachovat systém na dlhěie obdobie.

. Jsi pro větší decentralizaci, zvýšení pravomoci oblastí Cechy-Morava-Slovensko? 
Ano.

. Jako nový předseda TMK máš v programu práce komise zásadní změny proti 
minulosti?
Nie.
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Jak zvyšovat zájem o golf mezi juniory ?
Pozrieť sa trošku na západ. Tam pre juniorov existuje mnoho turnajov, majú 
všade vyhlášená kategóriu a berie sa to o moc vážnéjšie ako u nás. Dotovat 
turnaje juniorov. Robit im rebríčky, publikovat ich ...
Znáš počet členů v jednotlivých oddílech? Nemáš obavy, že pod ekonomickým 
tlakem se začne rozpadat jeden oddíl za druhým ?
Poznám zhruba. Určité oddiely budú mať ťažkosti, bude závisieť na osobnej 
iniciativě členov oddielov.
Jak tomu čelit ? Co navrhnout oddílům? Jak mají získávat finanční prostředky ? 
vTak ako na západe, naháňať reklamy, propagáciu, plátěné brigády (ja som napr. 
hovořil s Jungmayerom o možnosti brigády nášho oddielu za oS, ktoré by šli 
do klubu). Verím, že budú možnosti dotácií od města.
Kdy předpokládáš vstup Československa do IBGV ?
1990.
Kdo vyhraje letos soutěž družstev v I. lize ?
Olomouc.
Jaké sportovní cíle si kladeš letos? Kam by jsi chtěl jet hrát ?
Záleží kolko budem mať času na přípravu, budem hrát s nasadením, výsledky 
budú tomu zodpovedať. Čili : do 6. miestav rebríčku. Kam by som chcel íst :
: ME Luxembursko.
Kolikrát jsi byl mistrem Československa ?
3 x.
Jakou základní chybu dělají začátečnici? Čeho se hlavně vyvarovat, aby člo
věk nezískal špatné návyky? ^
Příprava začiatočníka je často (vždy) bez hlbších metodických pomocok t.j. 
páči sa mu falšovaný úder tak ho trénuje. Málokto dokáže sám rýchlo vypraco
vat, pochopit techniku, skoordinovať pohyby. Radím mladým zabudnúť na vlast
ní ješitnost, pozorovat lepšich, nechať sa nimi poučovat, dokázat počúvať 
iných a uvažovat.
Techniku úderu máš jednu z nejlepšich u nás. Bude se vydávat metodický ná
vod jak hrát?
Verím, že bude. Ale to je ako s angličtinou pře samoukov - vydanie knihy 
ešte moc neznamená, třeba sa to učit a na sebe skúšať. Úspěchu dosiahnu vždy 
len ti nejusilovnejši.
Oblíbená barva, číslo, jídlo, piti 
Farba - světlo šedá 
Cieslo - 1
Jedlo - pařené buchty s makom 
Pitie - Kola.
Jsi pověrčivý jako většina golfistů?
Velmi málo, snažil som sa určitú závislost na povere odbúrať a překonat 
v časoch, ketf táto bola dost silná.
Jakých výsledků si z minulosti ceníš nejvíce? Doma a v zahraničí.
V zahraničí naše 2.miesto na ME ve Vídni 1987. Doma vítazstvá na M CSSR.
Koho uznáváš jako vynikajícího hráče ze zahraničí ?
Je ích mnoho dobrých, ťažko odpovedať konkrétné.
Kdo z našich juniorů má předpoklady dosáhnout rychlého vzestupu?
Pozdává sa mi Trnka, Majkus, ale nechcem sa nikoho dotknut, šance majú všet- 
ci, záleží to len na nich.
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Co postrádáš ve Zpravodaji. Naopak co se ti z obsahu líbi?
Postrádám zaujimavosti z historie + Statistiky. Asi by to chcelo viac dopi- 
sovatelov, viac osobných nazorov, pravidelnost vydávania, aktuálnost. Ináč 
sa mi páči.
Letos chceme vydávat Zpravodaj opravdu pravidelně každý měsíc. Můžeme slí
bit, že v rubrice TMK se hráči dozvědí pokaždé něco nového z práce komise?
K tomu by som sa nezavazoval, aby ma následné niekto nenapádal. Ja píšem 
totiž vždy len vtedy, ak cítim v sebe,že je to potřebné!
Zvyšovat individuelní dovoz náčiní a tím zajistit nasyceni trhu a konkurenci 
pak dosáhnout sníženi cen míčů a holí nebo usilovat o oficiální zastoupení 
západní firmy v Československu s pevnými cenami?
Klesanie cien je závislé od velkosti objednávky a kvality. Cieny sa možu 
len zvyšovat. Celit tomu třeba vlastnou výrobou. Monopolom na dovoz je možné 
dosiahnuť výhodné ceny, je to v našom záujme.
Jaké hlavni cíle by si mělo nové předsednictvo stanovit? A naopak do čeho 
by se nemělo vměšovat?
Vybudovat pře tento Sport solidný ekonomický systém so zabezpečením chodu 
súťaží, ponechat viac pravomocí oblastiam, opierať sa o osobné iniciativy 
a kontakty jednotlivcov.

Děkuji za rozhovor
-vel-

FÓRUM

Zjistili jsme,že se nám sešly dvě rubriky téměř stejného obsahu a tak při
cházíme se sjednocením. PRO A PROTI a TORUH. Napříště budeme vaše názory do 
diskuse otiskovat pod rubrikou FÓRUM.

KDY ZAČÍT SEZÓNU ?
Celostátní turnaje začínají počátkem května. Celý duben je přitom často 

velmi pěkné počasí. Proč nezačínají tyto soutěže alespoň o 14 dní dříve?
Nebyly by problémy s reprezentací a sezóna by nebyla tak nahuštěná. Pro zají
mavost uvádíme některé termíny ze zahraničí :
NSR 31.3.

7. - 8.4. 
14. - 15.4.
28. - 29.4.
5. - 6.5.

Rakousko 16.4.
30.4.

Švýcarsko 8.4.
21.4.
23.5.

Rangliste (CTJ) 
Bundesliga (I.liga) 
Mezinárodni utkání 
Bundesliga 
Bundesliga
Bundesliga
Bundesliga
Klasse "A" (CTJ) 
Klasse "A"
Klasse "A"

U nás začínáme 5. května, tedy v době, kdy NSR má za sebou pět turnajů nej- 
vyšši kategorie a hraji tam už dva měsíce. A oblastní soutěže? Například v zá
padních Čechách letos začínají soutěže až 20.5.1990 a končí v záři lil 
Hrací sezóna trvá čtyři měsíce??? V NSR hrají od března do října. Přesně dvak
rát tolik!!!

-šek-
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OD PRÍStE ZKRÁCENÉ "PODRUHÉ"
Jsem rád, že jste po zhruba 10 letech navázali na můj příspěvek k soutěž

nímu řádu o zkratkách jednotlivých oddílů.
Chtěl bych věak upozornit na vhodnější tvar zkratek, než byly zveřejněny. 

Při rozšiřováni počtu oddílů, ať už z jednoho města, či potřebného uvádění 
TJ či jiných organizací, pod kterými je oddíl registrován, je i v jiných spor
tech již řadu let zavedena čtyřmístná zkratka. Dvě prvá místa jsou přitom vy
hrazena označení jednoty a dvě další pro město.

Slavoj ..... .... Sj
Spartak .... ....  Sk nebo Sp
Slavia ..... ....  S1
Sokol ......
Spoj ....... .... Sp
atd.

Rovněž u měst postupovat obdobným způsobem.
Pro současné oddíly by pak mohlo zkráceni vypadat následovně :
ArPh Aritma Praha LoOl Lokomotiva Olomouc
SkPh Spartak Praha TjSt TJ Šternberk
TpPh Tempo Praha StKp Start Kopřivnice
SoPK Sokol Přední Kopanina TjUn TJ UNEX Uničov
SjLi Slavoj Litoměřice StBo Start Brno
SnKl Slovan Kladruby SpBo Spoj Brno
S1HK Slavia Hradec Králové VSKr VS Kroměříž
SETa SEBA Tanvald SoMo Sokol Mostkovice
SkPb Spartak Příbram TaBy Tatran Bystřice p. Hostýnem
SÍPÍ Slavia Plzeň 01B1 Olympia Blansko
SoPš Sokol Přeštice SoKj Sokol Kojetín
ČSFL CSSL Frant.Lázně SIKš Slávia Košice
HrCh Hraničář Cheb BCPd BC Prievidza
SjCh Slavoj Chomutov Slin Slavia Trnava
TjRa TJ Rakovník MoBz Mostáren Březno
ElJa ELITEX Jablonec ElBr Elán Bratislava
GoPa Golf Pardubice LoHl Lokomotiva Hlohovec

-Karásek-

Vyjádření autora článku :
Především musím Otakaru Karáskovi poděkovat, že nám vůbec napsal a přispěl 

do diskuse, poslední dobou do redakce mnoho ohlasů nedostáváme. Milý Oto, 
přiznám se, že jsem o tvém deset let starém příspěvku k SR nikdy neslyšel, ale 
to mi jistě nebudeš mít za zlé. V žádném případě ti ovšem nechci upírat tvoje 
prvenství.

Pokud jde o samotný problém zkratek, shrnul bych názor redakce takto s 
Pokud jde o užívání zkratek ve výsledkových listinách apod., je záležitosti ko
mise STK, ke které variantě se přikloní. Zpravodaj může případné veřejné disku
si na toto téma poskytnout prostor. Ve Zpravodaji ale zatím budeme používat 
zkratek, které jsme zveřejnili v minulém Čísle. Vedou nás k tomu tyto důvody i

Nespornou výhodou zkratek, které navrhuješ, jsou pevná pravidla jejich 
tvoření, takže pokud by např. v Praze vzniklo pět nových oddílů, nebude problém 
zkratkami tvého systému je odlišit. Jinak jsou podle mě zkratky tebou navrho
vané vhodnější spíš pro sporty s velkou členskou základnou, kdy je v jednom 
městě více oddílů pod různými TJ. V případě našeho sportu, kdy vyjma Prahy a 
Brna máme v každém městě jen jeden oddíl (a na tom se asi v dohledné době nic 
nezmění) mi připadá jako zbytečné plýtvání na úkor srozumitelnosti věnovat 
dvě písmena čtyřpísměnné zkratky jen názvu TJ. Pokud např. začínající hráč uvi
dí zkratku "HrCh”, nebude asi vědět, zda se jedná o chomutovský či o chebský 
oddíl. Naproti tomu zkratky"Chom" a "Cheb” jsou jednodušší a přehlednější, 
dešifrovatelné na první pohled, přesto však pro naše potřeby jednoznačné.
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Pokud ovšem komise rozhodne o závazném používání jiných zkratek, samo

zřejmě se podřídíme.

Martin Tománek

Od dr.Otakara Karáska jsme zároveň dostali i první letošní číslo Zpravo
daje DG TJ Šternberk. Tento náš konkurent vychází již od roku 1979 a dosud 
vyšlo 41 (!) čísel. Jistě úctyhodné. Kromě interních informací pro členy oddílu 
obsahuje první číslo původní reportáž z ustavující konference ČSDG, novinky 
v soutěžním řádu a hodnocení uplynulé sezóny. Těšíme se na další čísla a pokud 
si přečteme něco, co by mohlo zajímat i naše čtenáře, rádi je s tím seznámí
me - s laskavým svolením našich Šternberských kolegů, ovšem.

P R O P A G A C E  A  R O Z V O J
PLÁN ČINNOSTI 1990

'členové : I.Pavelek, 0.Karásek, I.Roemer, L.Vančura, M.Tománek.

Propagace
1) Sdělovací prostředky - zajistit osobní kontakty s redaktory jednotlivých

novin a časopisů, ČST, rozhlas
2) T0M0S - zajistit plakátování reklamního plakátu na veřejných plochách
3) Zpravodaj DG - zajistit pravidelné vydáváni

- zajistit 8 čísel v roce 1990
4) V oddílech zvýšit propagační činnost v místě - vývěsky, transparenty, bro

žury, akce pro veřejnost.

Rozvoj
1) Zakládání nových oddílů v Československu - rozeslání aktualizovaného seznamu 

postavených hřišť doplněného o rok 1989, průběžně konzultovat možnosti v jed
notlivých krajích

2) Náborové turnaje a jiné akce se zaměřením na juniory - termínové listiny 
oblastí

3) Společenský život v oddílech - provést konzultace s oddíly během roku, 
zjistit skutečný stav základny, sociální strukturu

4) Ekonomika v oddílech - konzultace během roku.

-vel-

NOVĚ ODDÍLY
TJ PKQ Riviera Brno
Oddíl založen 21.12.1989 jako TJ Spoj Brno.
Vznikl z iniciativy hráčů, kteří mají zájem o konkurenci v Brně a o znovuobno
vení hřiště na Rivieře. Nový oddíl a 2 hřiště v Brně by měly být dostečné zá
ruky zvýšení kvality i kvantity hráčské základny. Předsedou je Ivan Roeaer,
STK ing. Daniel Klvana a pracovník pro noclehy Jiří Bednář.
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Při jednáni s provozovatelem hřiště - PKO Riviera, tento odmítl jakoukoli 
spolupráci s TJ Spoj Brno, což vedlo k tomu, že jsme založili novou TJ s náz
vem TJ PKO Riviera Brno a přihlásili se k registraci.
Finaněni zabezpeřeni se bude krýt z příjmů z hřiště, z reklam, z dotací od PKO 
a z výroby upomínkových předmětů.
Základnu hráčů tvoři zatím 6 hráčů z oddílu Start Brno a VS Kroměříž.

TJ Sokol Kojetín
Oddíl založen 16.12.1989.
Vznikl z družstva VS Kroměříž "C", které se v sezóně zúčastňovalo i II.ligy, 
přestože se nikdy nesešli.
Největší starostí je hřiště. Po dlouhém jednáni s výborem TJ Sokol a TS města 
Kojetína se konečně rozhodlo, že se koupi nevyužívané hřiště TJ Favorit Brno, 
které na tom místě chce stavět a provozovat ho nemíní.
Předsedou je ing. Jaroslav Bedřich, STK Miloslav Zhánčl, hospodář Jaroslav 
Pavelka a noclehář Ivan Leinert.
Finanční zabezpečení bude hradit oddíl z příjmů z provozu hřiště, které hodlá 
postavit na místním koupališti, z reklam a z dotací od TJ.
Základnu tvoří zatím 6 hráčů přestoupivších z VS Kroměříž.

TJ Vysočina TfeblC
Oddíl založen 24.1.1990.
Na podzim roku 1989 se tady hrál první turnaj. Bylo to poslední RTJ v oblasti 
a zároveň II. liga. Již před turnajem se přihlásilo 7 lidí, kteří mají zájem 
hrát dráhový golf.
Po dlouhých tahanicích 8 0V ČSTV Třebíč se nakonec podařilo založit novou TJ, 
jelikož při sdružení a sloučení TJ ve městě vznikly obří komplexy 2 TJ po 
20 oddílech, a tyto nejevily zájem o nový druh sportu. Tato nová TJ Vysočina 
se přihlásila l< registraci.
Hřiště provozuje TS města Třebíče a i přes horší splupráci se nakonec uvolily 
oddíl na tomto hřišti trpět.
Předsedou je V1adiaír Mašek, STK také, hospodářem Zdeněk Volavka, noclehář 
David Zeibert a organizační Jiří Navrkal.
Základnu tvoří zatím 7 hráčů, kteří jsou zatím bez vybavení a bez zkušeností. 

(Informace o oddíle Pardubic je obsažen v rozhovoru s Vladimírem Cechem)

hRiStE
V roce 1989 byla dokončena montáž těchto hřišť MTG
1) Okresní správa cestovního ruchu Nové Zámky - Termální koupaliště Stúrovo
2) Okresní správa cestovního ruchu Vranov n.T. - středisko Holčíkovce - 

- rekreační oblast Domaša.
3) Místní národní výbor v Kamenném Újezdě - veřejné tábořiště Stilec
4) Velitelství západního vojenského okruhu Tábor - sportovní areál
5) Drobné provozovny MěstNV Zábřeh - rekreační středisko Bušinov
6) Pozemní stavby Teplice - rekreační středisko v Bečicích
7) Okresní správa cestovního ruchu Humenné - rekreační oblast Laborec
8) Střední odborné učiliště Třešť - okres Jihlava
9) JZD Družba Kobylí na Moravě - rekreační středisko město Albrechtice (9 drah)
10) MNV drobná provozovna Strunkovice nad Blanicí - koupaliště žíchovec
11) Novohradské restaurace a hotely Lučenec - závod Lučenecké koupele
1 2 ) zv r o h Sk o d a pizeň
13) Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež Brno - Královo pole
14) Městský národní výbor Sáhy
15) Městský národní výbor Havlíčkův Brod - TJ Jiskra - sportovní hala 

Celkový počet zabudovaných hřišť MTG od roku 1970 se zvýšil na 297.
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Informace o předplatném

Podařilo se nám získat dostatečnou tiskařskou kapacitu, takže přijímáme 
objednávky z jednotlivých oddílů v neomezeném množství. V připadá dodatečné 
přihlášky k odběru zajistíme i dodání všech vydaných čísel od č. 1/90.

Na základě připomínek některých odběratelů sdělujeme, že v mimořádných 
případech (bydliště mimo sídlo oddílu apod.) můžeme časopis zasílat í jednotli
vě. V případě, že někde vázne distribuce přes oficiální funkcionáře, adělte 
nám adresu, na kterou máme Zpravodaje v oddíle posílat.

Na závěr uvádíme pro zajímavost "černou listinu" oddílů, které Zpravodaj 
považují za plátek nehodný pozornosti a čtou raději Rudé právo resp. Pravdu :
Přední Kopanina, Opava, Kopřivnice, Kroměříž, Košice, Bratislava, Hlohovec, 
Jablonec, Kojetín, Třebíč.
Číslo 2 už jim zdarma nezasíláme ...

Objednávky předplatného za celý ročník (8 čísel ročně za 40,- Kčs) při
jímá hospodář CSDG L.Vančura na známé adrese Kollárova 673, 230 82 Úvaly.

-redakce-

JUNIOŘI

Vážený športový priatelia.
Na jarnom školeni trénerov v roku 1989 som bol určený ako tréner pře ju- 

niorov CSSR. Rok 1989 bol len rokom hladania ako aj ziskavania celkových informá 
cil o členskej základni juniorov. STK mládeže Ivan Roemer viedol rebríček 
juniorov ako aj pohár. Z čoho vyplývá, že v roku 1989 do súťaží zasiahlo 66 ju- 
niorov a junioriek z celkovo registrovaných 164, čo sú už slušné čísla pre se
zónu 1990. Táto sezóna je v tom výnimočná, že sa předsednictvu DG podařilo 
uzavrieť dohodu medzi CŠZDG a zvazom Bavorska o istej spolupráci, ktorá spočí
vá v tom, že Bavorský zvaz bude v tomto roku hradit výpravu juniorov na ME Ju- 
niorov, ktoré sa uskutečnia v Landshute čo je město v Bavorsku v NSR. Výprava 
bude mať 10 členov, čo je už dohodnutý počet. Z toho vyplývá, že sa ME Juniorov 
zúčastní 7 chlapcov a 1 dievča + 2 dospěli ako doprovod. Prečo tomu tak je.
V medzinárodnej juniorskej súťaži sa súťaž družstiev v kategorii chlapci hrá 6+1 
dievčatá v počte 3+1.
Pretože v našej základni sú prakticky dievčatá zastúpené len 8 hráčkami a to 
iba jedna má akú takú úroveň, bolo by nelogické za každú cenu stavať druž
stvo dievčat. Preto sme sa rozhodli pre túto alternativu i ketf je tiež pravdou, 
že magické číslo 10, ktoré nám ponúkol zvaz Bavorska má do toho tiež čo pove- 
dať.

Pre rok 1990 sa vykrystalizovali jednotlivé kádre hráčov a to :
"A" káder ! Trnka Jiří, Nepimach Luboš, Doležel Pavel, Jansa Michal, Macek 

Vojtěch, Pařák Cubomír, Metelka Dušan, Kubíková Danuše 
"B" káder : Ištván Ladislav, Waligora David, žákovský Marek, Borovička Jiří,

Broumský Miroslav, Majkus Zdeněk, Indrák Miroslav, Valentová Simona. 
Tým nie je povedané, že iní junioři a juniorky aa nemajú šancu nominovat 
do reprezentačného výběru. V skutku tu záleží len na výkonoch jednotlivých 
hráčov.
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Balej by som rád naznačil dflležitosť turnajov pře samotný výběr.
1., M CSSR a jednotlivé prebory republik
2., CTJ "C" a CTM
Samozřejmé, že budem sledovat aj výkonnost na iných turnajoch a robit 3i z 
toho závěry. Takže podmienky sú jasné a ja verim, že čo najviac juniorov 
a junioriek svojimi špičkovými výkonmi přejav! záujem o miesto v reprezentá- 
cii.

Peter Gašperan 
Trenér juniorov CSSR

T M K
Rozdelenie lflpt na oddiely

Celkový počet : 151 18pt a to
- MG-lApty 80 kusov, pričom ide o A kvalitu a sú dotované zvázom. Ich cena 

200,- Kčs malý, 250,- Kčs velký
- ďalej 71 ks lflpt B-kategórie, malé, od firmy B+M a Reisinger, v cene 

200,- Kčs.

Lfipty sú přednostně ponúknuté juniorom, pričom STK oddielov podlá mojho 
usmernenia túto ponuku zabezpečujú. Je možnost, aby lflpty zakúpil aj oddiel, 
připadne sa s juniorom dohodol na pozdejšom termine zaplatenia.

Počty lflpt :
Aritma 8 Fr.Lázně 10
Spartak 12 Olomouc 4
Tempo 6 Šternberk 16
Litoměřice 2 Opava 14
Hradec Králové A Uničov 5
Tanvald 3 Brno 6
Rakovník 2 Mostkovice 2
Příbram 14 Kroměříž 2
Plzeň 5 Tatran Bystřice 12
Chomutov 4 Blansko 8
Cheb 2 Trnava 2

Březno 6
KoSice 2

(pozn. redakce : V tomto výčtu postrádáme nové oddíly, t.j. PKO Brno, Sokol 
Kojetín, Třebíč, Golf Pardubice Ml)

Kritéria rozdelenia :
• Vychádzal som z návrhu I.Roemera, ktorý sa juniormi zaoberá, do úvahy 
přišli juniory s ohladom na ich vek k roku 1990 a výkonnost podlá redukova
ného juniorského rebríčka. Balej lflpty neboli poskytnuté detom, ktorých rodičia 
sú aktivný hráči.

Najlepší hráči podlá rebríčka, t.j. Trnka, Nepimach, Kubíková majú mož
nost zakúpenia 3 lflpt.

V štrukturálnom rozdělení lflpt sa budú brat do úvahy ďalšie kritéria, 
výkonnost, perspektivnost, materiálné zabezpečenie hráča.

Balej ponúkam 7 ks palice Wilson pre pravákov á 600,- Kčs.

Aehíis Fřiáfilť
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1990 Čeohy-střed íechy-západ Morava-sever Morava-11h Slovensko

21.4.

'22.4.

1. RTJ 
Spartak Pha
2. RTJ +  I Spartak Pha

29.4.

30.4. 3. RTJ +  L 
Áritma

1. RTJ +  L 
Šternberk 
g. RTJ +  L 
Šternberk

1. RTJ 
Blansko
2. RTJ +  L 
Blansko_____

1. RTJ 
Bratislava
2. RTJ +  L 
Brati sl' iva

5.5.

6.5.
1. CTJ Spartak Praha 4 + 1. lifca

12.5.

lS.R.

4. RTJ +  L 
Kladruby
Krajský př. 

Kladruby
Krajský př. 
Chomutov

Krajský př. 
Guava

3. RTJ +  L 
Mostkovice 
Krajský př. 
Mostkovice

KP Trnava, 
Prievidza____

19.5.

20.5.
2. CTJ Rakovník +  I. liga

26.5.

27.5.

,5. RTJ 
{Litoměřice
jÉiSŽáěrifee '

1 . HTJ 
Přeštice
2. RTJ +  1 
Přešti ce

3. RTJ +  L 
ITničov
4 .  RTJ +  I 
IJničov_____

4 .  RTJ +  L 
Kroměříž___

3. R'"J 
Br-v:no
4 .  RTJ +  L 
Březno______

2.6.

3.6.
i CT
í

J "C" Unioov

9.6.

10.6.

i
i-1

5. RTJ +  L 
Znojmo

P 3SR 
Hlohovec

1 6 .6 .

17.6.
i 3. CTJ Březno +  I. liga

2 3 .6.

24.6.
Přebor Č3R Aritma

3 0 .6.

1.7.

7. RTJ 
Tanvald
8. RTJ +  L 
Tanvald

3. RTJ +  L 
Rakovník

5. RTJ + L 
Olomouc
6. RTJ + L 
Olomouc

5. RTJ 
Hlohovec
6. RTJ + L 
Hlohovec

7.7.

8.7.
CTM Hlohovec

14.7.

15.7.
Velká cena Prahy - Tempo Praha



- 15 -

pokraé. Šechy-etřed 5echy-západ Idorava-seveí Morava*jih ylQVéfiškO

21.7.

22.7.

4. RTJ 
Cheb
5. RTJ + L
Cheb

7. RTJ + L 
Kopřivnice

6 . RTJ
St art Brno
7. RTJ + L 
St art Brno

Velké cena 
Slovenska

2#.7 .

pí). 7-
Mistrovství Československa Brno

4.8.

-5. 8 . lx-GTJ PlopQug + I., liga
1 1 .8 .

1 2 .8 . 6 . RTJ + L 
Chomutov

1-8 .8 .

19.8.

9 . HTJ + L 
Pardubice
10. RTJ + L 
Kr. Králové

7. BIJ 
ťr. Lázně
8 . RTJ + L 
Pr. Lázně

8 . RTJ + L 
Opava 
9* RTJ f L 
Opava

8 . RTJ + L 
PKO Brno

7. RTJ 
Košice
8 . RTJ + L 
Košice

25.6. 

2 6 . 8 .
CTJ "C” Plzeň

1.9.

2 .9 .
Mezinárodní maratón

10. RTJ + L 
Kopřivnice
11. RTJ + L 
Kopřivnice

9 . RTJ + L 
Ko.iet ín

Aritrna

8 .9 .

9.9.
§, CTJ Košice + I. liga

15.9.

1 6 .9 . 11. RTJ + L 
Př. Kopanin

9. RTJ 
Příbram
10. RTJ + L 

1 Příbram

12. RTJ + L 
Šternberk

10. RTJ 
Bystřice
11. HTJ + L 
Bystřice

9. RTJ 
Prievidza
10. RTJ + L 
Prievidza

22.9.

23.9.
6 . CTJ Chomutov + I. liga

29.9.

30.9. 12. RTJ + L 
Tempo Praha

11. RTJ 
Plzeň
12. RTJ + L 
Plzeň

Velká cena 
Opavy 12. RTJ + L 

Třebíč

11. RTJ 
Trnava
12. RTJ + L 
Trnava

6.10.

7.10.
Kvalifikace 0 I. ligu Bystřice pod Hostýnem

13.10.

14.10.
Finále I. ligy Příbram

TURNAJE V DVOJITÉM KAME&U KDU£XU('.S CEUJSTAWmi AKCEMI



Oficiální listina Ca.rekordů v dráhové* golfu k 1.1,1990
Družstva
1 okruh Trnava 107 CTJ Plzeň 05.07.1980

Chomutov 106 CTJ Aritma 04.06.1988
Olomouc 105 CTJ Olomouc 27.05.1989
OLOMOUC 103 CTJ Březno 23.09.1989

4 okruhy Trnava 448 CTJ Aritma 02.05.1986
Chomutov 440 CTJ Chomutov 26.09.1987
Olomouc 439 CTJ Aritma 04.06.1988
Olomouc 437 CTJ Olomouc 15.10.1988
OLOMOUC 432 CTJ Olomouc 27.05.1989

Ženy
1 okruh B. VÁŇOVÁ 19 RTJ Příbram 07.06.1981
4 okruhy D. VÁŇOVÁ 85 CTJ Xaverov 27.09.1986
6 okruhů M. Kožíšková 140 VCP Tempo 06.-07.07.1985

V. Valentová 139 VCP Tempo 23.-24.07.1988
V. VALENTOVÁ 130 N CSSR Olo-Stbk 26.08.1989

8 okruhů D. Váňová 181 CTJ Xaverov 27.-28.09.1986
V. VALENTOVÁ 175 Alpencup 13.-14.05.1989

10 okruhů M. Kožíšková 241 CTJ Olomouc 01.-02.09.1984
V. VALENTOVÁ 227 M CSSR Olo-Stbk 26.-27.08.1989

12 okruhů V. Valentová 294 M CSSR Ústí,Lit. 09.-10.08.1986
D. HIRSCHMANN 278 ME Vídeň 21.-23.08.1987

Muži
1 okruh L. HOLUB 18 RTJ Kopřivnice 09.07.1983
4 okruhy P. Cipro 79 CTJ Xaverov 28.09.1986

I. Palovič 78 ME Vídeň 21.08.1987
A. VÍTEK 75 CTJ Oloaouc 27.05.1989

6 okruhů
(světový rekord)
L. BENCÍK 122 VCP Tevpo 06.-07.07.1985

8 okruhů P. Cipro 170 CTJ Xaverov 27.-28.09.1986
M. Moravec 169 M CSR Plzeň 20.-21.06.1987
K. Molnár 166 CTJ Aritma 04.-05.06.1988
A. VÍTEK 165 Alpencup 13.-14.05.1989

10 okruhů J. TOLAROVlC 209 M SSR Trnava 20.-21.07.1985
12 okruhů A. Fridrik 273 M CSSR, Ústi, Lit. 09.10.08.1986

P. CIPRO 257 ME Vídeň 21.-23.08.1987
Rekordy se evidují zvlášť pro muže a ženy na 1, 4, 6, 8, 10 a 12 Okruhů. 

Musí být dosaženy během oficiálního turnaje hráči s čs.státní příslušností.
Pro rekordy na 4-12 okruhů jsou brány v úvahu výkony dosažené za 1 den nebo za 
celý turnaj (resp. za ucelenou část turnaje). Rekordy v soutěžích družstev 
se evidují na 1 a 4 okruhy pětičlenných (resp. šestičlenných) oddílových 
družstev. V přehledu jsou kromě platných rekordů (velké písmeno) uvedeny i 
překonané čs. rekordy (malé písmo).
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V rekordní listině nejsou uvedeny výkony 2 maratónu, neboť tento typ tur
naje neodpovídá (s výjimkou na 1 okruh) stávajícím pravidlům pro čs.rekordy. 
STK ani předsednictvo ČSDG se k této otázce zatím nevyjádřili, takže musíme 
stávajíc! pravidla považovat za platná.

(sestavili : -šneider-, -ánek-)

Nominace na reprezentační atarty

I. National Cup (Rakousko 2. - 3.6.1990 MTG)

Ved. výpravy : ing. Kožíšek 
Tech. vedoucí : ing. Daniel
2 kauče určí TMK po 2.CTJ 1990 (v širší nominaci na kauče též Pavelek,Svoboda) 
muži (celkový počet 9)
1) širší nominace
2) přímá nominace

3) nepřímá nominace

4) nepřímá nominace

- všichni hráči s koeficientem k 31.12.1989 í 65,00
- všichni hráči s koeficientem k 31.03.1990 - 80,00 

(dva měsíce předem)
- nejlepšl hráči (mimo přímo nominovaných) v čsl. po

háru po 2.CTJ 1990 do celkového počtu 7 včetně přímo 
nominovaných

- dva hráče urči trenér po 2.CTJ 1990

ženy (celkový počet 5)
1) širší nominace
2) přímá nominace

3) nepřímá nominace

4) nepřímá nominace

- všechny ženy s koeficientem ž 10,00 k 31.12.1989
- 1. Dagmar Hirschmann

2. hráčky s koeficientem = 50,00 k 31.03.1990
- nejlepší hráčky (mimo přímo nominovaných) v čsl.po

háru po 2.CTJ 1990 do celkového počtu 4 včetně přímo 
nominovaných

- jednu hráčku urči trener po 2.CTJ

II. ME Lucembursko 1990 (26. - 28.8.1990 MTG)
Ved. výpravy : ing. Kožíšek 
Tech. vedouc! : Jan Valenta
2 kauče urči TMK po M ČSSR (v širší nominaci na kauče též Pavelek,Svoboda) 
muži (celkový počet 9)
1) "A" kádr - hráči s koeficientem = 70,00 k 31.12.1989
2) "B" kádr - hráči s koeficientem = 60,00 k 31.12.1989
3) nepřímá nominace - hráči s koeficientem = 80,00 k 28.06.1990
4) před M řSFR zúžena nominace na 12 hráčů - mužů (včetně přímo nominovaných)
5) na ME budou nominováni (kromě přímo nominovaných) nejlepší hráči dle po

řadí na M ĚSFR a výběru ad 4) (celkem do počtu 7)
Hráče určí trenér po M ĚSFR.

ženy (celkový počet 5)
1) "A" kádr - ženy s koeficientem = 40,00 k 31.12.1989 + D.Hirschmann
2) "B" kádr - ženy s koeficientem = 10,00 k 31.12.1989
3) přímá nominace - hráčky s koeficientem ž 55,00 k 28.06.1990

(dva měsíce předem) + D.Hirschmann dle výsl. v NSR
4) před M ĚSFR zúžena nominace na 7 žen (včetně přímo nominovaných)
5) na ME budou nominovány (kromě přímo nominovaných) nejlepší hráčky dle 

pořadí na M ĚSFR z výběru ad 4) - celkem do počtu 4
Hráčku určí po M ĚSFR trenér.

-Vítek-
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N AŠI V  Z A H R A N I Č Í
Burqlen, 20.-21.1.1990

(zase jednou v hale, tentokrát ve Švýcarsku)

V letošní zimní sezóně to bylo už podruhé, co se výprava čsl.dráhových 
golfistů vydala získávat zkušenosti na halových turnajích. Po německém Gottin- 
genu to tentokráte bylo malé švýcarské městečko u Bahamského jezera. MTG hřiště 
se nacházelo v podkroví dosloužilé tovární budovy. Bylo položeno na palubové 
podlaze a pokud byla hala prázdná, měl běh míčků po dráze zajímavý dutý zvuk. 
Obavy, že by měl tento zvuk snad rušivě působit na naše hráče, se rozplynuly 
při samotném turnaji, ale o tom až později. Na toto hřiště si švýcarská repre
zentace zve každoročně některý přední evropský tým. Pod dojmem toho, že vlo
ni zde Švýcaři získali skalp několikanásobného mistra Evropy, družstva NSR, 
začala naše výprava brzy po příjezdu pilně trénovat. K tréninkům dojížděla 
výprava z blízké vesničky, kde byla ubytována v útulném penzionu. Zprvu prázd*- 
ná hala se naplňovala s blížícím se termínem turnaje. K všeobecnému překva
pení se švýcarský tým objevil až těsně před začátkem, což naše mírně vyvedlo 
z míry. Den před tprnajem prožily oba výběry společně. Po ranním dolatfovacím 
a nominačním tréninku to byl odpolední výlet do Curychu. Součástí výletu byla 
návštěva v nejznámější švýcarské hale v Kloten, což je curyšské předměstí.
Jedná se o betonové dráhy, ovšem oproti originálnímu MG o 1/3 zmenšené. 
Prostředí nádherné, zájem návštěvníků veliký a trvalý. Večer společná střídmá 
večeře a před spaním poslední pokyny pro turnaj.

Turnaj samotný, v jehož rámci se uskutečnilo mezistátní utkání, byl jeden 
velký mumraj, jako když si jdeme zahrát v neděli na ty naše nejnavštěvovanější 
hřiště, akorát hudba scházela. Naplněné hřiště účastníky, neustále se pře
mísťujícími diváky, trenéry národních týmů, přenašeči míčů apod., to všechno 
cca půl metru od soustřeďujících se aktérů. Kupodivu to však nikomu nevadilo, 
naštěstí ani našim. Ti se soustředili převážně na mezistátní utkání s tím, 
že ani soutěž jednotlivců nenechávali bez dozoru. Družstvo žen hned od první
ho kola nasadilo vysokou laťku a svůj desetibodový náskok si udržovalo po ce
lých pět kol. Složitější to bylo u družstva mužů. Po prvním kole jsme sice 
vedli, ale s hrozným číslem P.Gašperana. Ten si ho ve druhém kole zopakoval 
a rázem měli navch Švýcaři. Přitom náš náhradník M.Svoboda byl mezi jednotlivci 
mezi prvními pěti. Od třetího kola, když už byl v základní sestavě/jsme náskok 
Švýcarů zlikvidovali a po skončených pěti okruzích to bylo jako u žen.
Švýcarům se tedy nepodařilo na náš úkor zopakovat loňský úspěch s Němci.
V soutěžích jednotlivců se nejvíc prosadila D.Fridriková a nebýt zahřívací "30" 
v prvním kole, stála by zcela určitě na stupni nejvyšším. Z mužů kromě 
P.Gašperana se všichni probojovali do finále a určitě jejich umístění proti 
místním specialistům, kteří přehráli i své národní mužstvo,není špatné.
Vždyť jenom na dva naše muže se při rozdělování cen nedostalo.

P.S. I když už by mělo platit nové pravidlo IBGV o zrušení "váhy" je zajímavé, 
že ve Švýcarsku, ale ani v NSR, si s tím vrásky příliš nedělají. Větši
nu letošních mezinárodních turnajů v zahraničí jsme odehráli na "váze".

Mezinárodni utkání s 5 kol

Ženy : 1. CSSR 37$ 6  25 Muži : 1. CSSR 962 já 24
2. Švýcarsko 387 2. Švýcarsko 971
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Družstva (16) - 3 kola
1. Klátěn I 276 i 23
2. Klátěn II 291
3. Chomutov 294

Jednotlivci s 5 kol 
Ženy (20) :
1. Weber Erika Zug 117 i  23,t

2. Fridriková Dana ČSSR 118
3. Káhr Evelyne Švýcarsko 122
4. Schedler Dagmar Vossendorf 123
5. Hammerschmidt Sabině Schwaikheim 124
9. Valentová Věra ČSSR 127
10. Pasevová Janá ČSSR 128

Muži (73) :
1. Gerber Hans-Jorg Klátěn 109 i  21,8
2. Steiner Adriana Dornbirn 110
3. Noesberger Raffael Klátěn 110
4. Bauer Roland Stuttgart 111
5. Cipro Petr ČSSR 114
6. Mandák Josef ČSSR 116
8. Mráz Josef ČSSR 116
12. Fridrik Achim ČSSR 117
13. Lev Pavel ČSSR 118
15. Svoboda Miroslav ČSSR 118
24. Molnár Karel ČSSR 123
27. Moravec Milan ČSSR 126
46.Gašperan Peter ČSSR 83

BURGLEN 1990

Z E  SVĚTA

W C Z  6. - 7.10.1989 Hannover

25. ročník Poháru mistrů evropských zemí se konal 6. - 7.10.1989 na mini
golfu v Hannoveru. Na startu bylo 8 ženských a 11 mužských družstev z 10 zemi 
včetně obhájců titulu MGC Ro de Lew Luxemburg (ženy) a trojnásobného vítěze 
v posledních třech letech mezi muži MGC Dortmund-Brechten. Krátký referát 
o čs. účasti včetně celkových výsledků jsme přinesli aktuálně v č.5/89. Dnes 
přinášíme podstatnou část článku z německého Bahnengolferu.

Po slavnostním zahájení ve středu večer proběhly ve čtvrtek poslední 
přípravy všech zúčastněných družstev za nádherného počasí. Ve čtvrtek, přesně 
v době zahájeni hry, začalo ke zděšení všech hráčů, organizátorů i ostatních 
účastníků, pršet. Díky tomu se okamžitě zhroutil již tak dost napjatý časový 
plán. Po oba dny se poslední kola dohrávala za umělého osvětlení, přičemž 
s tím skoro všichni hráči byli spokojeni.
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Ke kategorii žen jen krátce : Na startu bylo 8 družstev a za hlavní fa

voritky byla považována družstva zástupce NSR MGC Mainz a rakouského BGC Vá- 
sendorf. S napětím byl očekáván výkon bvýcarek z MC Grenchen a na minigolfu 
nezkušených obhájkyň z Lucemburska. Tyto týmy se skutečně podělily o první 
4 místa v pořadí Mainz, Grenchen, Vosendorf a Luxemburg. Nejlepší hráčkou 
byla Sonja Viatte (Grenchen, švýcarsko, průměr 30,00 za 8 okruhů, 8 chyb - 
- za chybu se na minigolfu považuje neprohoz nebo kruhová nedohrávka - pozn. 
red.) *■

V kategorii mužů nastoupilo 11 družstev z 10 zemí. K favoritům patřily 
především Brechten (NSR) a Vosendorf (Rakousko) - dávní sportovní rivalové, 
a mistr NSR na minigolfu MGC Sennestadt. Nelze zapomenout také na "betonové 
specialisty" z MC Dietikon (švýcarsko) a švédské zástupce Balsta IF.
Poprvé byl na startu zástupce z ČSSR, jmenovitě TJ Lokomotiva Olomouc.

Již po prvních dvou kolech začal trojboj o vítězství mezi Vosendorfem, 
Brechtenem a od začátku v čele hrajícím Sennestadtem. Na následujících místech 
bojovali hráči Dietikonu, překvapivě silní Holan3ané z Hole Ridders, Balsta IF 
a Ro de Lew Luxemburg. Ostatní týmy z CAM Verbania (Itálie), Loko Olomouc, 
Helsinki (Finsko) a Ekeberg (Norsko) již neměly naději na konečný úspěch.

Po prvním dnu nakonec vedl Sennestadt o 2 údery před Vosendorfem a o dal
ších 7 úderů před Brechtenem.

Druhý den ráno začal obhájce titulu z Brechtenu bít na poplach. Nejprve 
vystřídal slabého B. Schrodera rutinérem W.Hoffmannem a velmi hlasité prostředí 
na hřišti vzniklo po příchodu 2 fanklubů.

Takto posíleni byli Brechtenští po 6 kolech skutečně ve vedení o 3 údery 
před pronásledovateli. Ze 6., finálového, místa byli přešťastní Hole Ridders, 
naopak na nevděčné 7. pozici zůstal Dietikon. Další družstva následovala 
v pořadí Verbania, Helsinki, Olomouc a Ekeberg.

Ve dvou posledních kolech odsunuli oba němečtí zástupci Vosendorf de
finitivně za sebe. Po sedmi kolech vedl Sennestadt o 7 úderů,po osmi ale měl 
Brechten a Sennestadt stejně! Muselo dojít k rozstřelování družstev.

Před rozstřelováním absolvoval jeden hráč Brechtenu bez povolení "probe- 
schag" na dráze č. 18 a jeden za soupeřů ze Sennestadtu chtěl ihned podat 
protest znamenající dle pravidel vítězství bez boje pro jeho tým. Rozvaha 
hlavního rozhodčího Leo Moika a dalších činovníků a hráčů vedla k tomu, že 
protest uplatněn nebyl a o vítězství se mohlo rozhodnout na sportovním poli. 
Rozstřel byl pro účastníky nervy drásající, nakonec vyhrál o 6 úderů Sennestadt 
s přece jen většími zkušenostmi z minigolfu a také s určitou dávkou štěstí.
Je to jejich první titul PMEZ.

V neoficiálním hodnoceni jednotlivců byl nejlepší R.Wessáaly (Sennestadt, 
228 úderů, průměr 28,5, 5 chyb) před J. Sturmem (Brechten, 229, 28,625, 3 chy
by) a M. Neulandem (Brechten, 231, 28,875, 7 chyb).

Kromě informací o průběhu sportovního boje můžeme nabídnout i další za
jímavosti.

Soutěž byla i přes plánovanou vysokou účast rozložena jen do dvou dnů.
Díky tomu se oba dny uplatnilo v Hannoveru nově istalované umělé osvětlení.
Bylo kvalitní, na hřišti nebyly žádné zbytečné stíny, všichni účastníci měli 
stejné podmínky.^Přesto by asi bylo vhodnější hrát v příštích letech soutěž 
jako třídenní ....

Během dnů tréninku byli zástupci všech oddílů oficiálně pozváni na rad
nici města Hannoveru. Kromě přijetí funkcionáři taěsta byla návštěvníkům 
umožněna exkurze na kopuli radnice, škoda jen, že se zúčastnilo jen málo od
dílů. Kromě německých zástupců nebylo široko daleko nikoho vidět.

Jak je v Hannoveru obvyklé, měli diváci umožněn vstup na hřiště do vy
mezeného prostoru. Zvláště druhý den byl hluk značný, zvláště Brechtenští 
fanoušci se svým bojovým pokřikem značně podporovali své hráče. Vzniklý ruch 
přinášel problémy především startérovi, který pořádně nevěděl, která skupina 
zahajuje hru ... .



- 21
Veškeré mimosportovní děni probíhalo ve společenském zařízení Bonhoef- 

ferské obce přímo na hřišti. Všichni účastníci si pochvalovali bohatě záso
bené bufety a cenově výhodnou (částečně zdarma!) nabídku nápojů. Zvláště 
srdečné bylo přijetí, když sám pastor připravoval hamburgery a děkan čepoval 
pivo ....

Již před začátkem turnaje musel MGC Sennestadt střídat. Původně nahlá
šený E. Klessmann byl během krátkého výletu do Prahy zatčen (důvod není v 
článku uveden a ani se nad touto událostí redaktoři Bahnengolferu nepozasta
vuji - pozn. red.) a nebylo mu umožněno vycestovat včas zpět. Náhradník J.Stolle 
dosáhl ale druhého nejlepšího výsledku de Sennestadtu (239 úderů, průměr 29,875) 
s jedinou (!) chybou za 8 kol ....

Součásti rámcového programu byl slavnostní večer ve středu ve velkém 
stanu na hřišti. Kromě značně zdlouhavého losováni se o zábavu účastníků sta
rala místní skupina "Gay City Rollers",která složila u příležitosti PMEZ 
speciální melodii. Zábava byla značně veselá a přes velký chlad se protáhla 
do časného rána. Jako suvenýr obdrželi účastníci singl s uvedenou melodií ...

Také na poli módy jasně vyhráli muži MGC Sennestadt. Jejich specielně 
potištěné dresy s minigolfovými motivy byly pastvou pro oči. Zato ženy z 
Maizu si dovolily nastoupit v jednobarevných dresech bez označeni oddílu... .

-LV-

Mezinárodni termínová listina

Datum System Bewerb/Ort LA

Márz
10.-11. 1 F ruhjahrsturnier/Thun CH
18. 1 Cup-Turnier/Wallisellen CH
31.-01.04 1 Besler Meisterschaft/Basel-Riehen CH
31.-01.04 1 25.Rhein-Main Turnier/1.MGC Mainz D

Apríl
01. 1 Salzburq Open HUSTI/Lieferinq A
01. 1 Eroffnunqsturnier IBK/Reichenau A
01. 1 22.Donaupokal/OMGC Ingolstadt D
13.-16. 2 25.Int.0ster(5.E.Strauss/l.MC Weinheim D
13.-15. 2 6.0ster/BGC "Eintracht" Witten-Heven D
14.-15. 1 7.Int.Kriiqerl-Turn./l. BGC Landshut D
14.-15. 1 8.Int.Ostermarathon/MGC Bad-Homburq D
15. 2 Gr.Pr.Stadt Nurnberq/1.MGC Nurnberq D
16. 2 11-Osterturnier/City West CH
22. 1 Preuis der Stadt Linz/Lissefeld A
22. 1 Coupe Florida/Studen CH
Mai
05.-06. 1 Marathon/CAGP Anqeles F
06. 1 Eichholzturnier/Gerlafinqen CH
12.-13. 1 Bluten Harathon/MSC Bensheim-Auerbach D
13. 1 5.Bahnenqolfturnier/BG Pfullinqen D
19.-20. 1 Frankenlartdpokal/l. MGC Bayreuth D
19.-20. 2 Gr. Preis Koblenz/MGC Koblenz D
20. 1 Weiherturnier/Neuendorf CH
T T . ------------1 Nibelunqenpreis/Union Linz A
27. 1 Bodenseepokal Hard A
27. 1 Berqkristallturnier(BGF Hindelanq -*uo D
27. 1 2.BGT romische Weinstr./MGF Schweich D
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"Na balkoně 8 prezidentem"
Jak všichni víme, v listopadové revoluci sehráli rozhodující roli stu

denti a herci. Krátce po 17.11. mne proto napadlo, co asi dělá herec-golfista 
(Východočeské divadlo Pardubice - Spartak Praha 4) Vladimír Cech. Ani jsme se 
nemuseli setkat osobně a dověděl jsem se to. Nejprve z rozhlasového vysílání 
OF a poté z televize při návštěvě pana prezidenta ve Východočeském kraji, 
kdy Vláďa dělal moderátora při besedě s V.Havlem v Pardubicích.

Vzhledem k tomu, že V.Cech byl ochoten odpovědět na několik našich otá
zek, získají bližší informace i čtenáři Zpravodaje :
1. V televizi jsme tě viděli 27.1. po boku pana prezidenta V. Havla. Tím 

určitým způsobem vyvrcholila tvoje činnost od 17.11.89. Jak jsi vůbec 
prožil ty čtyři měsíce?
Že jsem vůbec přežil, přičítám pouze tomu, že jsem dostatečně zocelen tak 
náročným sportem, jako je dráhový golf. Ale vážně : po 17.11.89 to bylo 
skvělé a nikdy na to nezapomenu. Skoro jsme nespali, pořádali jsme mítin
ky před divadlem, dávali dohromady Občanské fórum, jezdili do Prahy pro 
nejčerstvější zprávy, dostávali zprávy o chystaných a zase odvolávaných 
akcích StB proti nám (viz akce Norbert) - zkrátka bylo veselo! Teď už tak 
veselo není. Blíži se volby a "druhá strana" dělá potíže. Tak to chodí. Horší 
je, když potíže začne dělat i naše strana. Viz právě teď Brno. Ale že jsem 
do toho všeho šel, považuji za normální. Když jsem celou tu dobu nadával, 
musel jsem - když to začalo - něco dělat.

2. Kdy jste se dověděli o návštěvě pana prezidenta?
Přišli s tím studenti asi 3 dny předtím. Za ty tři dny to zorganizovat 
bylo na mrtvici. Ale klaplo to.

3. Jaký byl program a průběh návštěvy a kdo ho určoval? Jak jste se připravo
vali?
0 záměrech prezidenta jsme nevěděli skoro nic. Přijel zřejmě hlavně proto, 
aby pardubáci neměli pocit, že jsou přehlíženi vzhledem k návštěvě Hradce 
Králové. Vše organizovali výhradně studenti a OF. Dovnitř do divadla byli 
pozváni zástupci OF z Pardubic a okolí a samozřejmě i zaměstnanci divadla 
a studenti. Víc se tam nikdo nevešel. Proto byli ostatní zájemci pozváni 
před divadlo. Sešlo se tam asi 25 000 lidí, kteří úplně přerušili veškerou 
dopravu. 0 pořádek se starala i VB. Lidé uvnitř slyšeli , co se děje venku 
a naopak, průběh besedy zevnitř se vysílal ven a to i na dvou televizních 
obrazovkách. Nejtěžší bylo zajistit panu prezidentovi bezpečnost. 0 to se 
staralo hrozně moc lidí. Byla velmi přísná bezpečnostní opatřeni. Jednak 
proto, že člověk nikdy neví a jednak proto, aby ho lidi neumačkali, až si 
na něj budou chtít sáhnout. Což se při odjezdu stejně málem stalo. Ale 
jeho poradci si pochvalovali, že to u nás bylo organizačně perfektní - 
- hlavně ve srovnání třeba s Brnem.

4. Jaké jsou tvé osobní zážitky ze setkání s V.Havlem?
Všechno proběhlo v hrozném fofru, takže nebylo zrovna moc času na to, abych 
si s nim nějak poklábosil. Vlastně jsem s ním v průběhu návštěvy prohodil 
soukromě jen pár vět. Ale na to, abych si o něm udělal nějaký úsudek, to 
bohatě stačilo. Pan Havel má nesmírné kouzlo osobnosti a jeho intelektuální 
náboj je tak obrovský, že má člověk co dělat, aby s ním dokázal držet krok. 
Velmi dobře na mne při osobním styku zapůsobili i jeho poradci. Celému 
tomuhle týmu rozhodně stoji zato věřit.
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5. Vyplynulo něco z jednání pro pardubické divadlo nebo osobně pro tebe?
Pro mne osobně ani pro divadlo z toho nevyplynulo nic víc, než skvělý 
zážitek a určité zvýSení prestiže. Ale v současné situaci to není k zaho
zeni. Blíží se volby a bude třeba lidi přesvědčit, aby se jich zúčastnili 
a volili tak, aby změny, které třeba v Pardubicích začínaly právě v divad
le, byly nezvratné. A k tomu se každá trocha prestiže bude hodit. To, co 
jsme začali, už musíme dotáhnout do konce, nebo nestojíme za nic. Všude 
to říkám a chtěl bych to říci i golfistům : ,

Není tak důležité, kdo volby vyhraje, důležité je, kdo je vyhrát nesmi !

6. A na závěr - jak to vypadá v Pardubicích s golfem?
Stručně by se to dalo říci asi takhle : Nic moc! Dlouho jsem marně hledal 
sponzora a když jsem ho konečně našel na OV SSM, přišla revoluce a zase 
nemám nic. A tak jsem se rozhodl, že oddíl musí vzniknout i bez sponzora, 
aby se neztratil další rok. Řekl jsem těm pár lidem, co tady mám, že si 
všechno budou muset platit sami a oni s tím souhlasili.
Přičemž já sám zůstanu ve Spartaku Praha 4 a v Pardubicích budu fungovat 
jen jako poradce. Takže prosím všechny o všestrannou pomoc. Budou potře
ba míčky a hlavně hole. Berte to jako inzerát : Kdo prodá větší množství 
holí na obě strany a míčky - hlavně tlumiče? Zn.: Vladimír Cech, 17.lito- 
padu 203, 530 02 Pardubice.
Oddíl bude asi zatím trpět všemi neduhy začátečníka, takže na něj buďte 
hodni. Hřiště je tady ovšem velmi krásné a bude v perfektním stavu - za 
to ručím. Ve městě jsou ještě dvě další hřiště, takže je tu předpoklad i 
pro pořádání třeba i mistrovství Československa (nebo Cesko-Moravsko- 
-Slezsko-Slovenska?). Letošní turnaj tady bude 18.8. a 19.8. bude turnaj 
v blízkém Hradci, což bych chtěl uspořádat jako Východočeský pohár s cí
lem zvýšeni prestiže obou těchto chudých oddílů. 0 prestiži už jsem mlu
vil jinde. I o tom, že není k zahození.

S Vladimírem Cechem rozmlouval -LV-

O M L U V Y

Tisková opravy aneb Do vlastních řad

Nějaký překlep se občas vloudi i do slovutnějších časopisů než je ten 
náš. V č. 1/90 se ale vyskytlo několik skutečných perel. V rubrice "Ze svě
ta" jste si mohli přeěíst článek "Dav ostře odmítá paniku". V samotném textu 
není o nějakém davu ani zmínka, takže si čtenář buď musel myslet o sobě, 
že není pro tuto četbu dostatečně inteligentní, nebo - a to spíš - si něco 
pomyslel o autoru-překladateli. Pravda je někde jinde. Titulek správně zní 
"DBV ostře odmítá paniku". Tedy žádný dav, ale Deutscher Bahnengolf Verband 
Německý svaz dráhového golfu). Navíc se jeho předseda nejmenuje Mexer, jak 
tvrdil tiskařský šotek, ale Meyer.

Trochu víc jsme si pohráli se srpnovým turnajem v Telfsu. Brzy po tur
naji nám na naše požádáni vyhověl přímý účastník Z.Andr z Rakovníka a zaslal 
pěkný referát. V době, kdy měl jít do tisku, jsme zjistili, že jediný výtisk 
byl ztracen. Kopie neexistovala, takže následoval telefonát do Rakovníka 
a po určité době jsme obdrželi nový článek. Bohužel se již nové znění nevešlo
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do č.5/89, takže opět nastal odklad. Nakonec vyšlo v č.1/90 zrkácené heslo
vité sdělení bez výsledkové listiny. Toto dílo jsme již pro jistotu podepsa- 
li -redakce-, protože mělo se svým autorem již velmi málo společného.

Na toto téma jsme také obdrželi ostře kritický dopis z Ústí nad Labem, 
který nás upozorňuje na další překlepy. 0 všech těchto chybách přirozeně 
víme, došlo k nim tak, že Zpravodaj č. 1/90 byl poprvé psán na novém 
elektrickém psacím stroji, z čehož vyplynuly i technické chyby.
Příště se polepšíme.

-redakce-

INZERCE
1) Reklama ve Zpravodaji
upřesňujeme podmínky inzerce :
a) 1 stránka - 1 číslo a 100,- Kčs paušální režijní poplatek redakci Zpravo

daje
b) ostatní výtěžek z reklamy je oddílů.

2) Míče a hole
můžete zakoupit prostřednictvím oficiálních dodávek zajištěných ČSDG
a) míče MG (M0IK) - k dodání do 2 měsíců
b) míče WAGNER, EUR0G0LF, CADDY, REISINGER, SATELIT - k dodání do 3-4 měsíců
c) objednávky různých typů holí
Ceny : malé míče cca 250,- - 280,- Kčs

velké míče cca 300,- - 330,- Kčs
hole cca 900,- 1 500,- Kčs

Objednávky : Jan Valenta tel.: 2312819
Kaprova 6 
110 00 Praha 1

3) Archiv Zpravodaje 1980 - 1990

Při inventuře jsme zjistili větší množství starších výtisků. Některé však 
beznadějně chybí. Kdyby byl zájem veliký, mohli bychom je dotisknout. Záleží 
na vašich objednávkách.
Jednotlivá čísla 1 ks a 3,- Kčs 
Kompletní archiv a 150,- Kčs.

Objednávky na adrese : Ivo Pavelek tel.: 4719673
Tajovského 1259 
142 00 Praha 4 - Krč



- n  -

L I T E R Á R N Í  P O K L E S K Y

o Šk o z e n í j a k o ž t o  e x a k t n í v£pE
Budete-li se někdy prodírat Jednotným tréninkovým systémem, narazíte 

v ěásti "Trénink" na tuto větu : "U československé špičky spočívají příči
ny 70 %  neúspěchů v psychice".

JTS je už sice mezi obyčejnými hráči téměř zapomenut a zřejmě podle něj 
netřenuje ani jeho tvůrce, ale nad citovanou větou je dobré zamyslet se.
Plyne z ní totiž, že pokud si chce hráč dělat nároky na větší úspěchy, musí 
být dostatečně psychicky odolný a pokud to obrátíme, musí si také umět po
radit s psychikou soupeře. Právě v tom spočívá základní princip škození.

Škození je, stručně řečeno, každá činnost směřující k co možná největ
šímu ztížení herních podmínek protihráči. V praxi však lze škodit pouze 
vybranými způsoby a je nutno postupovat obezřetně a s rozmyslem. Konkrétní 
způsob škození, má-li být úspěšný, by měl splňovat tyto podmínky :
1) nesmi být příliš nápadný
2) jeho původce (škodič) by měl zůstat pokud možno utajen
3) škození by mělo být nedokazatelné a takového charakteru, aby za něj podle 

pravidel a Sft nemohl být škodiči uložen trest.
škozeni můžeme dále rozdělit na přímé a nepřímé. Přímé škození se uskuteč

ňuje přímo při turnaji, kdy se škodič snaží převážně psychologickými pro
středky ovlivnit výkon spoluhráče. Nepřímé Škození je uplatňováno nejrůzněj
šími způsoby před turnajem, během tréninku nebo mezi okruhy. Nepřináší sice 
okamžité výsledky, při pečlivé a dlouhodobé práci však bývá velmi úspěšné 
a účinnější než škození přímé.

Nepřímé škození více záleží na náhodě a na okamžité inspiraci škodiče, 
povězme si proto raději něco o Škození přímém. Při něm se obvykle používá 
několika vyzkoušených a osvědčených postupů, i když ani zde se fantazii meze 
nekladou.

Nejdůležitější fází úderu z hlediska škození je nápřah. Právě na tento 
moment by se měla zaměřit pozornost škodiče během kola. Nejosvědčenějšími 
prostředky jsou zde náhlý prudký pohyb, zakopnutí o plechový koš, hlasité 
kýchnuti, "náhodou" upadlý míč či hůl apod. Novinkou, která zatím přináší 
vynikající výsledky, je mikroténová taška, ve které škodič nosí míče a v 
okamžiku nápřahu spoluhráče taškou zašustí pod záminkou hledání balónu.

Zvláštním prostředkem pro přímé škození jsou tzv. škodítka, což jsou 
předměty a přístroje vyluzující různé nepříjemné zvuky. Progresivní způsob 
hromadného škození je praktikován na hřišti nového oddílu Přední Kopaniny, 
kde je na přilehlé restauraci instalován větrák vydávající zvuky, které 
připomínají hlasitý smích. Pokud tento "výsměch" vypukne ve chvíli, kdy 
míříte na labyrintu, máte hned neodbytný pocit, že netrefíte.

Důležité upozornění pro škodiče-začátečníky : Pokud je zřejmé, že poško
zený si je vědom toho, že je mu škozeno, musíte se mu co možná nejupřímněji 
omluvit. To vám ovšem nebrání v tom, abyste mu (se zvýšenou opatrností) zaško- 
dil hned na příští dráze.

Tolik alespoň na okraj ke konkrétním způsobům Škození, možnosti jsou sa
mozřejmě daleko rozsáhlejší. Následující test prověří, jak jste tomuto Člán
ku a smyslu škození porozuměli.
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TEST - Umíte dobře škodit
1) Míč mi těsně před jamkou uskočí díky malému kamínku

a) Kamínek odstraním a celou dráhu přemetu
b) Kamínek ponechám, pouze upozorním následujícího hráče, že se na 

dráze možná vyskytují nečistoty
c) Kamínek nenápadně vyměním za větší a nasadím kamennou tvář

2) V umyvadle se chladí několik míčů
a) Přihodím svůj míč a pustím větší proud vody
b) Svůj míč dám do středu umyvadla, ostatní poodhrnu stranou a proud vody 

uberu, aby se chladil pouze můj míč
c) Zavřu kohoutek se studenou vodou a pustím teplou, svůj mlč vychladím 

jinde

3) Na labyrintu zkouším odskok míče
a) jednou
b) dle pravidel
c) ani jednou, pouze mi asi 17x vypadne z ruky na dráhu

4) Konkurenční družstvo šlo v hotelu spát již v osm hodin, aby bylo ráno 
"nadupané* a zapomnělo se zamknout
a) Slušně je vzbudím a vysvětlím, jak je třeba klíčem otočit
b) Budím je každou hodinu pod nejrůznějšími záminkami
c) Nebudím je vůbec, klíč opatrně vytáhnu, pečlivě zamknu a klič odhodím 

do nejbližšiho kanálu

3) Při provozu občerstvení na turnaji
a) Snažím se, aby hráči byli dobře napojení a najedeni
b) Snažím se co nejvíce vydělat
c) Do pokrmů a nápojů míchám projímadla a dávidla

Za každou odpověď A si započtěte 10 bodů, za odpověď B 20 bodů, za odpověď 
C 30 bodů.

Výsledky :
50 bodů Zanechte závodní činnosti, v dnešní konkurenci nemáte nej-

menší šanci. Dejte se na šachy.
60 - 100 bodů Vaše cesta k úspěchům bude trnitá a kamenitá, dá se však

ještě lecos napravit. Jako doplňkový sport doporučuji žravou 
dámu.

110 - 150 bodů Jste na nejlepši cestě k titulu mistra Evropy. Nedusíte se 
věnovat žádným doplňkovým sportům, postačí diskuse o soortu 
u piva.

-ánek-, -Ope-
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Z M Ě N Y
Ad r e s á ř č s d g 1990:

Tempo Praha 4: STK František Čížek
Pejevové 3122 
143 00 Praha 4-Modřany

Sokol Přední Kopanina:
předseda František Spěvák tel.555 872 zam.

Majorové 1466 tel.782 8179 byt.
140 00 Praha 4

STK Miroslav Sekal
Kafkova 4 
160 00 Praha 6

noclehy Petr Havránek
Jaselská 38 
160 00 Praha 6

Bude shánět tu svou drogu. Schovala jste dobře Stalinovy spisy ?
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