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Ú V O D N Í K
"VOLBY 1990"

Událost, která bezpochyby patří k nejvýznamnějšl v letošním roce. Na výsled
cích hlasování závisí daldí vývoj naší země. Poprvé po dlouhé, předlouhé době 
se občané Československa vyjádří zcela svobodně. Naskytne se pravdivá možnost 
pohlédnout na stav společnosti. Rozloženi politických sil bude jako krevní ob
raz pacienta. Poměr bílých a červených krvinek v těle nám určuje nakolik je orga
nismus schopen se ubránit případným zhoubným virům. Uvidíme, jak moc je naše 
společnost nemocná. Až podle této informace bude možné stanovit diagnózu 
léčby. Svobodné volby 1990 budou jedním ze základních kamenů mozaiky, kterou 
budeme dále skládat. Společenské procesy a nálady v myslích lidí, které zača
ly dávno před 17. listopadem 1909, budou dále rozvíjeny a svobodné hlasování 
občanů jsou toho základním předpokladem.

Proč o tom na stránkách sportovního Zpravodaje mluvíme? Domníváme se, 
že právo vyjádřit se k osudu naši země by mělo být pro každého zároveň povin
ností. Jsou kontinenty jako třeba Austrálie, kde občané jsou povinni se voleb 
zúčastnit. U nás je to pouze právo, ale neznáme z našeho okolí nikoho, kdo 
by tohoto práva nechtěl využit. To je tedy první a základní požadavek.
"PftlJÍT A VYJÁDŘIT SE" . Druhá základní a neméně rmléhavá otázka je 
PRÓ KOHO A PRO CO SE MÁM ANGAŽOVAT? Jak jednoduše jsme se orientovali v listo- 
padových dnech loňského roku. Na jedné straně totalitní moc a na druhé jed
notný zástup všech obyvatel. Heslo : "V jednotě je sila" se doslova a do pís
mene potvrdilo. Nyní je tato jednota rozčleněna do politického spektra, které 
tuto jednotu zákonitě porušuje. Politické strany se pomalu ale jistě krystali
zují a získávají svou tvář. To sebou zákonitě nese předvolební boj o svoje 
voliče. Praktiky boje se přiostřují a kampaň dostává charakteristiku boje 
jako všude jinde v demokratickém světě. Naše demokracie je však příliš mladá. 
Volič jako hlavni subjekt je politicky mladý a nezkušený, čas mezi listopadem 
1989 a červnem 1990 je až nehorázně krátký. Prodlužovat ho však nelze. Společ
nost musí znát co nejdříve svůj zdravotní stav. A tak vzniká určitý rozpor. 
Musíme se rozhodnout, i když strany a jejich programy zatím nejsou vidět v 
ostrých konturách. Komu dát svůj hlas? Vše se tak nápadně prolíná a extrémů 
ať už doleva či doprava se lidé vždy tak trochu obávají. V našich podmínkách 
jsme si za padesát let vytrpěli obě polohy. Volit můžeme ze široké palety, 
ale jedno mějme na paměti. DEJME HLAS BUDOUCNOSTI. Nevracejme se k tomu a 
k těm, kteří nás zklamali. Bucftne obezřetní a zodpovědní. Nenechme se oklamat 
jako po II. světové válce, kdy lidé dali důvěru a většinu do rukou levicových 
předáků s tím, že když neobstojí tak v příštích svobodných volbách, zvolí 
někoho jiného. Žádné příští svobodné volby se pro jistotu už nekonaly. Neveřme 
tomu, že obrozeni strany nastává automaticky tím, že přes palubu hodíme pade
sát zkompromitovaných funkcionářů. To je trik, který nemůže přesvědčit ani 
ty nejzaostalejší politické ignoranty. Bývalí milicionáři, důstojníci armády 
a SNB, místní, okresní a krajští funkcionáři KSČ a další na ně navazující 

řetězce lidí, bývalých ředitelů a náměstků, ti všichni nezmizeli mávnutím 
kouzelného proutku. Stojí ve stínu revoluce a tiše doufají, že zase přijde 
jejich čas. Pro koho budou asi hlasovat je nabíledni. Ale je jich opravdu 
tak mnoho. Určitě není, ale obáváme se manipulace s myšlením sympatizujících 
lidi. Pouze vlastní chyby demokratických uskupení mohou váhající a politicky 
nezkušené voliče vehnat do náruče přátel staronových pořádků.

Můžeme volit svobodně koho chceme, ale mějme na paměti, že tuto revoluci 
začali lidé čestní a s čistýma rukama. Dnes zastávají vysoké státní |funkce 
a snaží se ze všech sil. V časové tísni, která je všudypřítomná, dělají co 
možná nejrychlejší kroky k nápravě věcí obecných. Jestli po všech těch letech 
lze někomu z politiků věřit, pak jsou to právě tito lidé v čele a prezidentem 
Václavem Havlem. Nenechte se odradit a zmást špatně fungujícím OF ve vašem
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závodě, podniku ěi v místě bydliště. Je pochopitelné, že s revoluční vlnou 
se objevuji noví hoětapleři a chytráci, kteří těží ze vzruSené doby. Časem 
se stejně odhalí a budou nahrazeni.

Volby jsou přede dveřmi. Svět nám drží palce. Doufejme, že dopadnou při
nejmenším tak jako v Maďarsku a NDR. Máme složitější pozici. Totalitní systém 
zapustil u nás hlubSl kořeny. Mějme na mysli ono heslo listopadových dnů :
"V JEDNOTg JE SÍLA". Můžeme volit koho chceme. Pamatujte vSak, že demokracie 
v naSich podmínkách je stále jeStě křehká věc.

-redakce-

"K on federace sportovních svazů"
V sobotu 24.3., den před závěrečným sjezdem ČSTV a tedy i ukončením činnosti 
této organizace, jsem se zúčastnil ustavující valné hromady jedné z nástupnic
kých organizací ČSTV - Konfederace sportovních svazů. Ustavením konfederace 
byla vlastně připravena půda pro zruSenl ČSTV - byla vytvořena organizace, 
která přejímá některé činnosti. Proto její ustanovení den před "rozpouStěclm" 
sjezdem.

Podle svých stanov sdružuje konfedersce na základě dobrovoln osti čsl.sportov 
ni a tělovýchovné svazy s cílem podpořit jejich činnost na federální úrovni 
- t.j. na úrovni státní reprezentace a celostátních soutěží. Zdrojem prostřed
ků konfederace budou příjmy ze Sazky (část) a státní dotace - ty jsou pro 
rok 1990 přislíbeny v 90 % výěi.

NejvySšlm orgánem konfederace je Valná hromada svazů - shromáždění, při 
kterém je každý svaz zastoupen jedním hlasem. Sdruženo je na 50 svazů, jedním 
ze zakládajících byl i Svaz dráhového golfu.

"Rozpouětěci sjezd" ČSTV
V neděli 25.3. se seSel v Paláci kultury mimořádný sjezd ČSTV. Byl ve 

znamení "souboje" dvou výrazných "frakcí" - delegátů svazových a proti nim 
delegátů asociace tělovýchovných jednot. Podtext však byl jednotný - nezájem 
"polistopadových" vládních orgánů o tělovýchovu a sport.

Snahou zástupců asociace bylo nahradit bývalé ČSTV pouze českou a sloven
skou organizací, naproti tomu svazy prosazovaly navíc sdružení sportů na fe
derální úrovni.

Soupeření svazů a asociace vyznělo po mnohahodinové diskusi ve smyslu 
představ svazových. Bylo zrušeno ČSTV a nahrazeno třemi následujícími organi
zacemi : Konfederací sportovních svazů, Českým svazem tělesné výchovy a Slo
venským združením pro tělesnou kulimu.
Valná hromada Konfederace sportovních svazů - 22.4.1990
Pracovním orgánem konfederace (amatérským) je výbor konfederace, pozůstávající 
ze zástupců 50 svazů. Výbor připravil během měsíce dubna návrh na schéma 
profesionálního aparátu konfederace, který měl být Valnou hromadou 22.4. při
pomínkován, popřípadě schválen. Návrh vycházel ze stávajících systémů odděle
ní ČSTV, i když předpokládal redukci počtu zaměstnanců asi o 40 %.

Tento návrh byl zástupci 3vazů zcela zamítnut. Znamenal by vlastně pokra
čování předešlé činnosti. Nový návrh, který bude zpracován do 30.5. a který 
dle mého názoru vyhovuje i dráhovému golfu, vychází z představy malého apa
rátu placeného z režijních nákladů a z přidruženého systému 3lužeb, které 
budou placeny na základě tržního mechanismu.



A na závěr - jaký je můj dojem z nové situace v organizaci sportu? Drá
hový golf má v konfederaci svoje místo a svůj hlas, který je brán vážně. Bude-li 
mít konfederace prostředky jako dosud, polepšíme si. Navíc - další prostředky 
bude mít k dispozici česká a slovenská organizace. Zde to ale již záleží na 
agilnosti našich zástupců v těchto organizacích.

-Kožíšek-

P R O FILY
"IVAN ROEJCR"

Pozoruhodná osobnost čsl. dráhového golfu.
. Ivan Roemer, narozen 15.2.1959 v Kojetíně
. Začal hrát.v roce 1977, registrován od dubna 1978.
. Co tě přimělo k tomu, že kromě hraní ses vrhnul na zakládání nových oddílů 
a zároveň práci s juniory?

- Při pohledu na tabulku Moravy z roku 1984 se dá zjistit, že v té době bylo 
na Moravě 5 oddílů. Tenkrát 0.Karásek a VI.Jašek začali zakládat Moatkovice 
a dá 3e říci, že jsem se u nich učil, jak na to. Pak už to šlo ráz na ráz.
S juniory to bylo také tak. 0.Karásek s VI.Jaškem začali bodovat i juniory 
zvlášť a hned bylo znát, jak je to motivuje. Pak jsem se snažil vytvořit 
spravedlivější žebříček a jak to dopadlo, to se uvidí dále.

. Při volbách jsi získal velké množství hlasů delegátů. Co by jsi chtěl v 
předsednictvu pro juniory udělat především?
- Pro juniory je nejvíc potřeba sehnat materiál. To bude můj největší úkol, 

aby se co nejvíc míčů a holí dostalo k juniorům. Dále aby junioři jezdili 
do zahraničí a zvykali si na velké turnaje.

. Jak zajistit, aby v oddílech měli zájem na stálém přísunu nových juniorů?
- Stimulovat je tak, jak je to obvyklé v ostatních sportech. Nemáš mládež - nemů 

žeš hrát vyšší soutěž. Dále by to šlo, při finanční samostatnosti svazu tak, 
že při rozdělování na jednotlivé oddíly jim nedat dotace. Muselo by se také 
přihlížet i na kvalitu, nejen na kvantitu juniorů.

. Soutěže decentralizovat do oblastí nebo ponechat stávající systém?
- Stávající systém je podle mě nedobrý. Jsem zastáncem třístupňové soutěže

- I.liga, národní ligy a krajské přebory družstev, potom by decentralizace 
do oblastí byla bezpředmětné. V soutěžích jednotlivců pak podobně - CTJ,
RTJ, KTJ.

. Jak zajistit dostatek náčiní pro začátečníky a juniory?
- To si myslím, že je záležitost domácích výrobců. Vyrobit dostatek laciných 

holi a míčů a nebát se tuto malovýrobu přihlásit ke zdanění.
. Zvyšovat individuální dovoz náčiní a tím zajistit nasycení trhu a konkurencí 
dosáhnout klesající ceny míčů a holí nebo usilovat o oficiální zastoupení 
západní firmy v Československu s pevnými cenami?

- Podle mého názoru určitě navázat spolupráci se západními firmami, čí»ž do
sáhneme určitou kontrolu distribuce, dále pak reklamu a finanční profil pro 
svaz.

. V krátké době se ti podařilo založit několik oddílů na jižní Moravě. Budou 
životaschopné? Budeš dohlížet na jejich vzestup?

- 0 Životaschopnost se určitě osobně zasadím a dohlédnu na ni. Vzeatup je 
samozřejmě záležitosti další, trenér 4 oddílů bez finanční odměny, to jaksi 
nejde. Naproti tomu, nechci setrvat jen u funkce kvočny, ale Jít dál a zaklá
dat další.
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. Co tě zajímá především? Hra, zakládání nových oddílů nebo práce a juniory?
- Hra po 12 letech při dosažení max. II.VT už mě asi nebaví tolik, jako dřív. 

Zakládání nových oddílů je práce tvořivá, člověka to určitě potěší nejvíc, 
jako tátu narozeni maláho dítěte. S juniory pracuji rád, člověk nestárne 
tak rychle a cítí, že každá dobrá rada pomáhá jak dárci, tak příjemci.

. Co pro juniory bychom měli udělat především?
- Především je co nejvíce informovat a hlídat, aby se žádný talent neztratil

a co nejméně juniorů, kteří se zaregistrují, končilo před přechodem do dospě
lé kategorie.

. Jak zajistit založení nových oddílů i v jiných oblastech?
- Já si myBlím, že je to záležitost pouze aktivity jednotlivců, jak kompetent

ních, tak i vlastní iniciativou. Založit oddíl by šel u každého hřiště, 
kam chodí veřejnost, jen dd toho jit.

. Z oddílu TJ Kroměříž Jsi spolu a ostatními letos přestoupil do TJ Spoj Brno. 
Nerozpadne se Kroměříž bez tebe?

- Ani v nejmenšlm. Oddíl je schopen samostatně žit i beze mne. Nejsem nepostra
datelný, to si každý musí uvědomit.

. Tvůj sen o cílech čel. dráhového golfu?
- Aby se stal opravdu masovým sportem s obrovskou základnou, na 300 hřišť 

jen 36 oddílů je málo.
Aby se dostal také na obrazovku televize, jako atraktivní sport.
A aby se brzo dostal také na olympiádu.

F Ó R U M
"Vančura versus Harqita*

Košice 18.4.1990
Vážený pán Vančura,
k Tvojim opětovným urgenciám ohTadom zaplatenia vložného do súťaže za rok 
1990 Ti oznamujem následovně !
- Zrejme při plněni iných naliehavých úloh uniklo Tvojej pozornosti, že dopo- 

3ial neboli upravené ekonomické směrnice, ktoré by umožňovali zaslať peniaze 
z TJ na súkromnú adresu ako vložné do súťaže. Je to v rozpore s platnými 
predpismi a v podstatě nútiš oddiely porušit platné směrnice. Snáď by stálo 
za úvahu vyvodit důsledky vůči tomu, kto vymáhá a nie voči oddielom, ktoré 
touto formou nezaplatili - ako to navrhuješ Ty.
Sme dlhoročný účastníci I. ligy a doposiař sa nestalo, aby sme vložné neuhra
dili před započetím súťaže.
Můžem Ta ubezpečit, že učiníme tak aj tohto roku na 1. CTJ v Prahe před 
započatlm súťaže. Iná, legálna forma úhrady v našej TJ nie je možná.

S pozdravom

Co: ing. Daniel 
Spravodaj

Ing. Peter M a r g i t a 
předseda TJ Slávia V§T



Praha, 24.A.1990

Vážený pane Margita,
Odpovídám na Tvůj dopis ohledně vložného. Hospodáře ČSDG (dříve KDG) 

vykonávám od roku 1988. Do tohoto roku se vložné platilo složenkou na konto 
svazu. Praxe byla taková, že jsem potom byl nucen chodit do účtárny ČSTV pátrat 
po těchto penězích, které byly často zakontovány na jiných účtech. Např. Slávia 
VŠT Košice toho roku zaplatila již v březnu, pak jsem půl roku od košických 
funkcionářů vymáhal útržek složenky jako doklad o zaplacení a v prosinci jsem 
konečně na základě fotokopie tohoto útržku našel 500,- ztracených Kčs za pomoci 
hlavni účetní ČSTV na kontě fotbalového svazu. Vložné z Tanvaldu se ten rok 
nenašlo vůbec.

Když jsem tyto problémy popsal na konci roku 88 ne schůzi předsednictva 
navrhl bývalý hospodář J. Valenta, aby peníze byly zasílány na moji adresu 
a já je složil v hotovosti v pokladně ČSTV jednou částkou. Předsednictvo tento 
návrh jednomyslně schválilo, oddíly 3 tímto postupem byly seznámeny a jako 
pokyn řídícího orgánu se pro ně stal závazným. Vybíráním vložného se tedy 
zabývám pouze jako výkonný orgán předsednictva.

V roce 89 většina oddílů zaplatila tímto způsobem, jen výjimečně bylo 
placeno na konto ČSTV. V r. 90 vznikl samostatný Svaz dráhového golfu. Do 
dnešního dne ale nebylo založeno jeho samostatné konto a pouze malé částky 
(přestupní poplatky ap.) jsou provizorně zasílány na bývalé konto.

Se způsobem placení vložného v r.90 jsem všechny oddíly znovu seznámil 
písemně před konferencí svazu, pak ještě jednou ústně na konferenci. Tam jsem 
také vybíral vložné v hotovosti proti potvrzení, pouze menší část oddílů za
sílala peníze poté poštou. Těm na přáni zasílám obratem písemné potvrzení, 
takže z hlediska TJ jde vlastně o platbu v hotovosti a žádné porušeni před
pisů.

Malému počtu oddílů jsem byl nucen zaslat ještě další urgenci. Funkcionář 
Slávie V5T Košice mi poté napsal, že vložné nemůžete zaplatit, protože nemáte 
složenku. Zároveň mi zaslal průkazky k potvrzení VT, přestože funkci klasi
fikačního pracovníka již 3 roky nevykonávám, jak je všem ostatním oddílům 
v ČSFR známo.

Průkazky jsem odeslal klasifikačnímu pracovníkovi a P. Kollárovi jsem 
znovu písemně vysvětlil, jak se platí vložné. Ke dni 23.4., kdy jsem obdržel 
tento další dopis z Košic, nemají zaplaceno vložné nové oddíly Kojetína a 
Třebíče a s nimi Slávia VŠT Košice.

Vzhledem k tomu, že jsem obviněn z porušování směrnic, nebudu příští 
rok rozesílat žádné urgence a pouze budu trvat na dodržováni směrnic. V článku 
17.2. Soutěžního řádu se hovoří o povinnosti oddílů, které chtějí hrát soutěž 
družstev, zaplatit vložné do 31.3.. Soutěže budou chudší o několik oddílů, 
já 3i ušetřím korespondenci a nebudu napadán za porušování směrnic.

S pozdravem
ing. Libor V a n č u r a  
hospodář ČSDG

Doležel vergUB Ga&perah

Vážení športovl priatelia.
Březno, 28.3.1990

Dna 26.3.1990 sem cbdržal . list od Vlastimila Doležela z Bystřice pod Hostýnem. 
V tomto liste píše na adresu předsedu svazu dráhového golfu o tom, akým chyb
ným je krok TMK a STK, ktorý zrušil zaradenie juniorov aj do kategorie dospě
lých. Som tvorcom tohto kroku a kvůli tomu by som to chcel objasnit širokéj 
základni dráhových golfistov.
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Co ma k tomu viedlo :
1) Nie každý junior sa vzhladom na výkonnost hráčov v ich oddiele dostal do 

družstva ligy. Tým bolo jeho cestovanie na vyššie turnaje (l.liga) vskutku 
nemožné.

2) Junior v globále trpí nedostatkom výstroje, tým jeho výkonnost dosahuje 
urřitú úroveň a len velmi vynimofne sa dostávajú na popředně miesta na 
turnajoch. No lenže z hladiska psychiky je tlež potřebné každému hráfovi 
žat určité úspěchy. Vecf je to určitá motivácia.

Takže z týchto základných dflvodov som navrhol, aby súťaž juniorov bola vedená 
ako samostatná a to na týchto úrovniach -
- MCSFR, MSR, MCR, Velká cena Prahy, CTJ C 2 x, CTM, Republikové turnaje,

KP.
Majstrovské turnaje budú spoločné s dopelými a při udávaní postupových čísel 
nebudú zvýhodnění slabál "už i z toho dflvodu, že na ich úkor budú postupovat 
junioři. Pretože vise peňazí na činnost nám z neba nepadne. Takže tu nedfljde- 
k žiadnej újmě juniorov a myslím si že ani dospělých. Ciže podmienky pře súťaž 
sú vcelku seriózně a každý z nich sa bude mfleť naplno zapojit do svojich súťa- 
ží. Je tu eáte jedna nezodpovedaná otázka. Na turnajoch CTJ 0 nie je vypísaná 
kategória juniorov. Je to z toho dflvodu, že finančně sú tieto turnaje náročné 
a na juniorov povačšine neostávájú v oddieloch peniaze. Z toho dflvodu chcem 
povedať, že tá súťaž nebola seriozna voči členskej základni juniorov. Preto 
tieto kroky. Lenže tie počítajú aj 8 porovnáváním juniorov s dospělými. Každý 
junior, ktorý získal v roku 1989 I. výkonnostnú triedu juniorov, alebo aspoň 
II. triedu u mužov, resp. žien sa mflže turnajov CTJ B zúčastnit aj pokial 
nebude hrát za družstvo. Sice body do čs. pohára a rebríčka nezíská, ale mflže 
získat body do reprezentačného koeficientu a bez problémov pokial na to bude 
mať mflže reprezentovat ČSFR v kategorii dospělých. Lenže to sa bude týkat 
naozaj silných jedincov. Ale široká základňa juniorov bude moct bojovat medzi_ 
přibližné fyzicky aj materiálně rovnocennými partnermi. A myslím si, že úroveň 
hry týchto juniorov záleží velmi aj na práci trénerov v oddeleniach. Vetf by 
bolo len krásné kerf výsledok juniorov na turnaji bude kvalitnější ako u muža 
či ženy.

-Gašperan-

Upozorněni k letněnjmu adresáři
V druhém únorovém týdnu byl funkcionářům a do oddílů rozeslán nový adre

sář DG. Oproti loňskému zaznamenal mnoha změn - kdekdo se přestěhoval, změnil 
zaměstnání anebo už radši nepracuje vůbec, politické změny přinesly změny 
ve funkcích nebo dokonce i v adresách (STK plzeňského oddílu Tuháček, dříve 
bytem Lidových milicí 16, nyní bydlí ve Studentské ulici 16, ale telefon do 
bytu se nezměnil, eha! naopak Jaromír Sedláček bydlí v Opavě nadále v ulici 
nesoucí jméno dnes již zrušené "železné pěsti dělnické třídy"). Mimochodem, 
naše redakce 8 potěšením zaznamenala, že i ona se po dlouhé době znovu octla 
v adresáři a to dokonce v lichotivém sousedství svazových komisí.

Pozorný bafuňář však při opravách ve svém notesu jistě zaregistroval 
i některé změny, které vypadají spíš na renonc. Porovnal jsem nový adresář 
s loňským a předkládám veřejnosti výsledky svého pátrání :
- podezřelá je adresa ing. Otakara Daniela - loni Orlí 28, letos Orlí 23, 

že by se přestěhoval přes ulici ?!
- vedoucí oblasti Cechy-zápsd Kubík : telefon do práce loni 296/3270, letos 

297/3270. To vypadá na jasný překlep, ale co tedy platí ?



- golfové veřejnosti zůstává nadále utajen domácí telefon klasifikačního pra
covníka VI. sneidera - 4284985

- správné PSČ Jirkova, bydliště Karla Holnára, je 431 11 (o několik stránek 
dále u Pavla Pavlíka uvedeno správně)

- Jiří Niederle (oddíl Litoměřice) - loni telefon do práce 2175, letos 
2174 - zřejmě totéž co u Zdeňka Kubika

- paní Jaroslavě Veselé, ubytovatelce HTG Hraničář Cheb, buď odpojili její 
telefon 31994 anebo vypadl z letošního adresáře

- ubytovatel Března P.GaŠperan má místo adresy uvedeno "viz komise TMK", 
v komisi TMK se ale nevyskytuje

- svoji maličkost jsem si nechal nakonec. Přes nesčetná upozorňování do 
všech stran se opět v adresáři objevila moje adresa s domovním číslem 1335 
a domácí telefon bez dodatku "do 20.00 hod.". Dávám proto ještě jednou
na vědomí, Že moje přesná poštovní adresa je U smaltovny 20/G (je to i 
na tiráži všech Zpravodajů) a že se u Tománků chodí spát , věřte-nevěřte, 
v osm hodin večer.

Malé chyby mohou mít velké následky, proto prosím všechny, jichž se 
nejasnosti v adresáři týkají, aby napsali do redakce a uvedli naším prostřed
nictvím věci na pravou míru.

Za to vám děkuje
Martin Tománek

S T K
Přehled systémů dráhového golfu homoloqovaných IBGV

Většina čs. hráčů si pod pojmem Dráhový golf představuje miniaturgolf 
a okrajově minigolf. Evropská skutečnost je poněkud jiná, proto přinášíme 
následující přehled systémů dráhového golfu. Při prázdninových cestách mů
žete provádět golfová pátrání - a nemusíte mnohdy ani daleko za hraniční
čáru.
Povrch beton eternit filc
Systém MG Sterngolf MTG švédský

systém
holandský
systém

Rok vzniku 1954 1962 1956 1940 1967

Město/země
vzniku

Locarno
Svýc.

Hohenlimburg
SRN

Hamburg
SRN

City Golf Nimwegen 
švédsko Holandsko

Vynálezce P.Bongni 7 A.-R.Pless ? Kolhorn

Vzdálenost 
hranič.čar: 
od přek. 
od mant.

30 cm 
20 cm

30 cm 
20 cm

30 cm 
20 cm

50 cm JO cm 
20 cm

Tvar a 
rozměr
cíl.prostoru

kruh 
6 2,5 m

kruh 
i 2 m

kruh 
0 1,4 m

6-úhelník kruh 
lál ,6-2,4m 4 2 m
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Počet normo- 18 18 24, z toho 26 23
váných typů min.14 norm.,
drah blesk a

úhel
povinné

Druh trubky, trubky eternit, dřevo dřevo
mantinelů ploché ploché

železo železo

-LV-

1. Ď-CHY-STKED - II. ročník turnaje na jamky. Tempo, 7.4.1990
"Duben - ješté tam budem", praví úsloví. Být "tam" (tedy za kamny) bylo 

asi nejmoudřejSÍ, co se dalo první dubnovou sobotu dělat. Vítr, lezavá zi
ma a nepřetržité mrholení kupodivu přilákalo na pražské Tempo celých 21 
účastníků, a to dokonce i ze západočeské oblasti.

Turnaj na jamky, který loni vymysleli pro zpestření sezóny hráči Tempa, 
je zajímavý systémem soutěže a v neposlední řadě i případným finančním efek
tem. Jak napovídá název, princip je převzat z hry na jamky v klasickém golfu: 
hraje se ve dvojicích, hráč s menSím počtem úderů na té které dráze získává 
bod. Samozřejmě se hraje vyřazovacím systémem (K.O.), tedy hráč s vyšším 
počtem bodů po dvou okruzích postupuje do vySSÍ etapy soutěže a zároveň 
inkasuje 20,- Kčs (hrazeno ze startovného).

Druhý ročník tohoto turnaje vyhrál po nečekaném debaklu domácích favo
ritů Jiří Schicht ze Slavoje Litoměřice.

-ánek-

2. ČECHV-STftEO - Pražský přebor, flritma, 14.4.1990

Středočeská golfová sezóna, která letos začala obzvlášť brzy, pokračova
la hned o týden později dvojicí Pražských přeborů. První z nich proběhl 
v sobotu na Aritmě.

Účast na Pražských přeborech je rok od roku stále slabSÍ a slabší, 
takže nepřekvapilo, že i přes pěkné teplé počasí na Aritmu dorazilo pouze 
dvanáct účastníků.

Na technicky kvalitním vokovickém hřišti se i tentokrát hrály poměrně 
slušné výsledky, závodníky trochu potrápilo pouze okénko, které bylo v rámci 
obměny hřiště před Přeborem ČR vyměněno s příčkami.

Soutěž byla zajímavá a bojovalo se až do konce, první letošní vítězství 
si nakonec vydobyl Jan Sulkiewicz z Tanvaldu.

Výsledky :
Muži (12 účastníků) : Zeny : neobsazeno
1. J.Sulkiewicz Tanv 93
2. P.Justiz Arit 95
3. M.Tománek SpP4 99
4. J.Vozár Tempo 99
5. M.Misterka SpP4 100

•ánek-



- 10 -

3. CECHY-STRED - Pražský přebor, Spartak Praha 4, 13,4.1990

Zřejmě díky příznivější poloze hřiětě přiSlo o velikonoční neděli na 
Děkanku plných 18 účastníku. Po ránu byl dokonce na tomto hřišti po něko
lika letech spatřen i ing.Milan Kožíšek, který tu však byl jen trénovat 
a nabídku startu na tomto atraktivním turnaji s úsměvem odmítl.

Jeho i většinu účastníků, kteří v sobotu nehráli Aritmu, sem zřejmě 
přilákala rychle se šířící pověst o novém postrachu tohoto hřiště - dráze 
"náhorní plošina" (ač byla schválena IBGV, podle posledních informací stojí 
asi na Děkance jediný exemplář na celém světě). Co do obtížnosti tato dráha, 
domácími hráči též důvěrně nazývaná "svině" či "děvka", dává a přehledem 
flek i obávanému šnekovi, který na tomto hřišti kdysi stával. Ole očekávání^ 
bylo při turnaji na této dráze zábavy habaděj. Hráčů, kteří zde nedali aspoň 
jednu sedmičku, bylo opravdu málo, někteří zato dali dvě i více.

Očekává se, že před blížícím se CTJ na Děkance budou diskuse kolem 
této dráhy nadmíru pikantní a není vyloučeno, že jim budeme věnovat samo
statný článek.

S citovanou dráhou se nejlépe vyrovnal Zdeněk Jung z oddílu Kladrub, 
jeho výsledky 2,2,1,1 působily neuvěřitelně i pro domácí hráče (průměrný 
součet na této dráze byl více než dvojnásobný).

Sobotní vítězství si zopakoval Jan Sulkiewicz, který má nyní nejlepší
šance na vítězství v celém kvartetu Pražských přeborů. Na jejich pokračování
si ovšem počkáme až do konce října.

Výsledky :
Muži : (17 účastníků) ženy (1 účastnice) :
1. J.Sulkiewicz Tanv 99 1. D.Šneiderová Lito 112
2. P.Mužík SpP4 101
3. P.Prchal Příb 101
4. J.Vozár Tempo 102
5. J.Makovec Tempo 103

-ánek-

4. 1.RTJ CECHY-STRED, Spartak Praha 4. 21.4.1990

Po několika "zahřívacích" nehodovaných turnajích začala sezóna ve stře
dočeské oblasti republikovým turnajem na Děkance. Počasí hrozilo, ale jeho 
rozmary si vyžádaly jen krátká přerušení. 0 pár kilometrů dále na Letné 
to bylo při papežově mši daleko horší.

Účast byla pestrá - kromě tří "agentů" ze západních Cech se zúčastnil 
i "zahraniční" hráč M.Rozmara v dresu rakouského Braunau. Českou registraci 
nahradil čestným prohlášením pro hlavního rozhodčího a k celkové společenské 
a sportovní úrovni turnaje také nijak kladně nepřispěl.

V centru zájmu všech účastníků byla přirozeně kruhová plošina - o chlup 
jednodušší než při Pražském přeboru - na popud předsedy svazu byl přidán 
den před turnajem jeden filcový proužek do cílového prostoru. Přes značné 
obavy výsledky ukázaly, že skutečně kvalitní hřáči tuto dráhu zvládnou,
jak ukazuje i vynikající vítězný výkon L.Metelky. K určitým kuriozitách 
ovšem došlo - např. domácí posila J.Mikulík hrál "24" se sedmičkou na "Ti
betu" . * <*

V kategorii mužů obsadili domácí hráči první čtyři místa a do fcrvní 
desítky se jich vešlo 6. V chudičké soutěži žen dominovala litoměřickému 
"oddílovému přeboru" pěkným výkonem D. Sneiderová. Rozdílem vyhrála i seniory.

Všem juniorům včetně J.Trnky vypálika rybník S.Valentová stejným vý
konem jako vítězka soutěže žen.
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Výsledky s

Muži : ženy :
1. L.Metelka SpP4 84 1. D.Sneiderová Lito 103
2. R.Hýbner SpP4 93 2. L.Perglová Lito 130
3. J.Pergl SpP4 96 3. B.Zatloukalová Lito 143
4. P.Mužík SpP4 96
5. J.Valenta , Arit 98

Junioři : Senioři :
1. S.Valentová Arit 103 1. D.Sneiderová Lito 103
2. J.Trnka Plzeň 106
3. L.Nepimach Tanv 108

-LV-

3. 2. RTJ - EECHY-STKED ♦ I.kolo II.ligy - Spartak Praha 4, 22.4.1990

Druhý den čekalo středočeské oddíly první druholigové kolo. Do sezóny 
neodstartoval nejlépe nováček soutěže Golf Pardubice - jeho neúčast byla 
oceněna minus dvěma body.

Hráči domácího "B" už nebyli tak suverénní jako v sobotu, takže Jim 
trpkou porážku na domácím hřiěti připravil exligový Tanvald, jehož hráči 
se naopak v neděli zlepšili a také byli posíleni svojí hvězdou J.SulkieMiczem, 
který v sobotu nehrál. Další oddíly měly již značný odstup, 5. místo bylo 
ani nepříjemným překvapením pro kdysi ambiciózní Tempo.

V soutěži jednotlivců tentokrát kraloval M.Tománek - proti sobotě se 
zlepšil o 18 úderů (I). 0 jeho výkonu hovoří nejlépe jména poražených v 
boji za nejvyšší metu - J.Sulkiewicz a J.Valenta.

Seniorská kategorie se tentokráte stala kořistí J.Kůrky, mezi ženami 
si sobotní vítězství zopakovala D.Sneiderová. Pěkný výkon zajistil juniors
ké vítězství tanvaldské naději L.Nepimachovi ml. Tato kategorie prokázala 
svoji životaschopnost - po oba dny se prezentovalo 13 účastníků.

Oba turnaje se hrály jako II. ročník Memoriálu Josefa Vodenky. Stejně 
jako loni vyhrál ten, kdo nezvítězil ani v jednom z obou turnajů, ale hrál 
nejvyrovnaněji. Tentokráte to byl J.Valenta.
Výsledky
Muži : ženy :
1. M. Tománek SpP4 88 1. D.Sneiderová Lito 116
2. J.Sulkiewicz Tanv 89 2. L.Perglová Lito 117
3. J.Valenta Arit 93 3. E.Zatloukalové Lito 134
4. J.Mikulík SpP4 94
5. L. Novák Tanv 94
Junioři : Senioři :
1. L.Nepimach ml. Tanv 97 1. J.Kůrka SpP4 107
2. J.Trnka Plzeň 101
3. D.Metelka Arit 103

II •liga - I.kolo : Memoriál J.Vodenky :
1. Seba Tanvald 498 10 1. J.Valenta Arit 191
2. Sp, Praha 4 "B" 510 8 2. P.Mužík SpP4 193
3. Aritma Praha "B" 542 7 3. M.Tománek SpP4 194
4. Sl.Litoměřice "B" 546 6 (loňský vítěz hrál na tehdějšlm
5. Tempo Praha 556 5 hřišti bez "Tibetu” 190)
6. Sl.RÚ Kladruby 599 4
7. Slavia H.Králové 607 3
8. Sokol Př.Kopanina 797 2
9. Golf Pardubice 2 520 -2

-LV-
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NAŠI V Z A H R A N I Č Í
Utopené premiéra v Norimberku

Prvním zahraničním výjezdem výběru čs. hráčů v roce 1990 na otevřené 
hřiště byl mezinárodní turnaj o Velkou cenu města Norimberka 15. dubna (Ve
likonoční neděle).

Po několika korekturách v sestavě cestovalo pouze 12 našich golfistů. 
Cesta nebyla moc optimistická - sněhové přeháňky začaly v okolí Rozvadova 
a provázely nás prakticky až do Norimberka.

Staré hřiště umístěné v pěkné zahradě v klidné obytné čtvrti dovolovalo 
při zvládnutí některých technických nástrah hraní špičkových výsledků. Jed
nou z 18-ti drah byla i váha. Nikomu z pořadatelů nevadila stejně jako znač
né diference proti pravidlům v umístění některých překážek.

Na trening jsme měli více než 3 dny, i přes chladné počasí jsme jich 
využili, takže naši zástupci byli správně nažhaveni na souboj se špičkovými 
domácími hráči, které známe i z Velké ceny Prahy, kde se objevují ve výběru 
Bavorska.

Turnaj začínal v 9.00. I při pouhých 63 účastnících byl plánovaný program 
6 okruhů v jednom dni dost časově napjatý. Těsně před devátou začalo pršet. 
Turnaj byl dvakrát přerušen a ve 14.00 při jednání jury neměla většina hrá
čů ještě ukončeno ani l.kolo. Proto přišlo smutné, ale zákonité rozhodnutí 
turnaj ukončit. TV stanice SAT 1, která měla natáčet 4. - 6. kolo, se mu
sela spokojit se žánrovými záběry zmoklých golfistů krčících se ve velkém 
stanu uprostřed hřiště.

Výsledková část referátu chybí - poslední vylosovaná skupina absolvova
la na tomto turnaji místo šesti kol pouze 6 drah.

Z E  SVĚTA

Datum System

Teaínová listina 1990

Bewerb/Ort LA
Juni
01.-04. 2 26.Pfinqstturnier/1.BGC Celle D
01.-03. 2 Int.Hiniaturturnier/1.Kolner MC D
02.+03. 2 Nationen-Cup/Wieselburq A
02.+03. 2 MGC Zicht Nirve - Nuth NL
03.+04. 1 21.Int.Schwabencup/SSC Stuttqart D

03. 1 Sanremo I

10. 2 Preis der Stadt Brauau A
10. 1 Rheintalpokal/Dornbirn A

10. 1 Preis der Stadt Innsbruck í- A
16.+17. 1 Harathon/La Chaux de Fonds CH
17. 2 Voralpenpokal/Sierninq A
17. 2 MGC Bodensdorf A
17. 1 25. Kaiserpokal Sooll A
17. 1 Staffelsee - W.Decker Pokal MGC Murnau D
17. 2 M.G.C. Bonneweq/Luxemburq L
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Datum System Bewerb/Ort
22.-24. 2 Turnier Wappen-Darmstadt/SG Arheilqen D

22.-24. 2 6. IMT/BGSC "Gut Schlaq" Gladbeck D

22.-24. 2 Int.Wettspiele 1990/MGC Olympia Kiel D

22.+23. 2 OSLO OPEN N

23.+24 2 Inntalpokal Munster/Tirol A

23.+24. 1 Fluqhafen Turnier/Kloten CH

23.+24. 2 1.Int.Wieaetalmeiaterach/BSV ’80 Steinen D

23.+24. 2 Weinstr.-Wanderpokal/I. MGC Neustadt D

23.+24. 2 Rhein-Ahr-Pokal/MGC Bad Bodendorf D

24. 1 Rot Gold Pokal/Alt Erlaa/URG A

24. 2 Mariazeller Stadtpokal A

24. 1 Chacheli-Turnier/Heimberq CH

29.-01. 2 20. Elbe-Wesaer/MC Move Cuxhaven-Sahlenbq D
29.-01. 2 7. IMT/MGC Weathofen D
30.+01. 2 Hontfortpokal/ Klaus A
30.+01. 2 Int. Meisterschaft WATRU A
30.+01. 2 5. Lolls-Pokal/MGC Bad Hersfeld D
30.+01. 1+3 Marathon/MSC Orleans F

Juli
01. 1 Salzburqer Stier SMGCL/Lieferinq A
01. 1 La Turrita/Bellinzona CH
07.+08. 2 Pernitz A
07.+08. 1 Preis von Tirol Innsbruck A
07.+08. 1 Hiinchner-Kindl/BSV '86 Munchen D
07.+08. 1 21. Int.Saarland/1.MGC Saar 68 St.Inqbert D
08. 1 Steyrer Panther/MSC Steyr A
08. 2 Tauernpokal BGCBI/Waqrein A
13,-15. 2 5.Int.Hamburqer Miniatur-Meisterschaften D
13.-15. 2 IMT-25 Jahre BG/BGV Hausen/Obertshausen D
13.-15. 2 9.IMT/BGS Hardenberq-Potter D
14.+15. 2 The Grand Prix of Praque CS
15. 1 Walleraeepokal MGCN/Neumarkt A
15. 1 Walhalla-Pokal/BGC Neutraublinq D
20.-22. 2 22.Gr.Preis-Wetzlar/MGC Wetzlar D
20.-22. 2 IMT-Hohensyburqcup/MGC Dortmund-Syburq D
21.+22. 2 5.Int.Schauenburqpokal/BGC Oberkirch D
21.+22. 2 M.G.C. Ro’de Le'w /Luxemburq L
28.+29. 2 Rheindeltapokal/Hochst A
29. 1 Er6ffnunqsturnier/Alt3tetten CH
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Datum System Bewerb/Ort LA
August
03.-05. 2 4.Int.Turn./MGC Troisdorf-Bonn Tannenb D

03.-05. 2 IMT 1990/MGC Eupen B
04.+05. 2 10.Int.Eschachpokal/MGC Niedereschach D
04.+05. 2 3.Rems-Neckar-Pokalturnier/NGC Remseck D
05. 1 Preis der Stadt Steyr A
05. 1 Grosser Preis/Burqdorf CH
05. 1 Schwimmbadcup/Amriswil CH
05. 2 Zuqapitzpokal '90/1.BGC Garm-Partenkir• D
09.-11- 1+2 EM Juqend /Landshut D
10.-12. 2 IMT/HMC Neusa D
11 .+12. 2 Mundeschaferpokalturnier Telfs A
11.+12. 1 24 Stunden Marathon/Steyr/PSV A
11.+12. 1 12 Std.Nachtmarathon/Jurablick Zuchwil CH
11.+12. 1 Tournoi libre/Moleson CH
11.+12 2 6.5chwarzwald-Pokal/MGC Hardt D
12. 1 Jubilaumsturnier/Wallisellen CH
12. 1 22.Int.Taunuaturnier/MGC Bad Homburq D
17.-19. 2 13. IMT/BGSV Kerpen D
17.-19. 2 5.Int.Trave-Pokal/MGC Bad Oldesloe 0
18.+19. F Tournoi int./Chateau ďOex CH
18.+19. 2 17.Kurt Wanqe-Gedáqhtinispokal/BBGV-Abt.2 D
18.+19. 1 9.Bliestal-Turnier/FZC Bliesen D
18.+19. 2 28.Int.Miniaturturnier/MCE Šindelfinqen D
19. 1 Altheim/Innviertler Wanderpokal A
19. 1 Int.Pokalturnier/MGC Badenweiler 0
19. 1 12.Hohnberq-Pokal/1. MGC Tuttlinqen D
19. 1 Maintal-Pokalturnier/I. FMGC Lichtanfels 0
19. 3 5.Pokalt./CGC Zillertal Bad Woriahofen D
23.-25. 2 EM Allqemeine Klasse/Luxemburq ,L
24.-26. 2 23.Niederrhein W.Pr./1.KGC Monchenqladb. D
25.+26. 1 Tournoi libre/La chaux de Fonds CH
25.+26. 2 9.Rheinaupokal/BGG Rheinau-Freistett D
25.+26. 1 Allqáu-Cup/MGC Kempten D
25.+26. 1 14.Volksparkt./MSV Pistenteufel Mainz !i 0
25.+26. 2 Dr.Castillo Gedacht.Turnier/2.MGC Worms D
25.+26. 2 1.Alster-Cup 1990/BGC Alater 0
25.+26. 2 24 Heures de Dijon/CGN Dijon F
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Datum_____System Bewerb/Ort
26. 1 Preis der Stadt Baden/BAC A

26. 1 Coupe Horloqere/Grenchen CH

26. 1 Mittelmoael-Turnier/MGC Traben-Trarbach D

30.-01. 1 EM Senioren/Beuninqen NL
31.-02 2 Sachaenwaldpokal/Vft Lohbr. + TSV Hohenh. D
31.-02. 2 OuvertUre 1990/1. MGC Wittrinqen 0

Septeaber
01.+02. 3 Tyrolean Mastera FUqen A

01.+02. 1 11. Marathon/MGSC Westerwald-Hachenburq D

01.+02. 2 Schleusen-Pokal/MGC Brunsbiittel D

02. 1 Preis von Ponqowe BIHO/Bischofshofen A

02. 1 Cup Tell/Biitzberq CH
02. 2 City Rinq Turnier/St.Gallen CH

02. 2 Tournoi int./Moutier CH
02. 2 3.Illertal-Pokal/BGC Illertissen 0
02. 1 Kinzerfest-Turnier/MSC Bensheim-Auerbach D
02. 1 8.Moael-Eifel-Turnier/BSC Klausen D
08.+09. 2 Pfander-Wanderpokal/Horbranz A
08.+09. 1 12.Int.Marathonturnier/MGSC Wernau 0
09. 2 Berqpokal WERF/Werfen A
09. 3 25. Nordkettenpokalturnier Zirl A
09. 1 16.Int.Hochrhein-Pokal/MGF Haldshut D
15.+16. 2 Northern City of Lameqo P
16. 1 Olympiapreis Fulpmes A
16.+17. 1 2.Int.Vienna Team Tournament/URG A
16. 1 S. Martino I
22.+23. 1 Tournoi libre/Delemont CH
23. 1 Hochjoch-Pokal/Schruns A
29.+30. 2 MGC Maastricht - Maastricht NL
30. 2 Ritzenaeepokal SAAL/Saalfelden A
30.- 1 Challenqe/Aacona CH
Olctober
04.-06. 2 Europacup/Appelschaa NL
07. 1 5.Int.W.Arnold Gedenkt./MGF Sinqen 80 0
07. 1 Abachlu8sturnier/NMC Kelheim 0
13.+14. 1 Baaler Marathon/Basel CH
13.+14. 2 Prokulus Trophae/Naturno I
19.-21. 2 Sudtirol Trophae/Lana I
21. 1 11.Int.Hohentwiel-Pokal/1.BGC Sinqen 0
26.-28. 2 Erft-Pokal/BGC Schloas PaffendorF 0
26.-28. 2 Sporthotel des Alpea/Laqundo I
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Datum____ System Bewerb/Ort
Noveaber
04. 2 SUN-Turnier/St. Gallen-BUrqlen CH
17.+18. 1 30-Runden/Kloten CH
18. 1 Tournoi/Halle-Mulhouse/HSC Holhouse F
25. 2 Honda-Turnier/St.Gallen-BUrqlen CH
Dezewber
08.+09. 2 Int.Basler Hallenmeistersch./Bachqraben CH
15.+16. 1 IHM/Kloten CH

Golf v Jugoslávii - Rovinj 1989

Ještě jednou se vracíme prostřednictvím překladu z rakouského časopisu 
"Chaos” k loňské sezóně. Tentokrát je ale řeč o turnaji, kam nás místo ČSTV 
mělo spíše nominovat bývalé ROH!

V rámci VII. evropských sportovních podnikových her byl poprvé na programu 
dráhový golf. Bohužel není tento sport v Jugoslávii vůbec rozšířen, což
bylo citelně znát.

V Rovinji se hrálo na hřišti s "fantazijními drahami" a pouze jeden 
okruh za den. Jako hrací náčiní byl představen relativně kulatý "domácí" 
míč. S profesionálním náčiním se nesmělo hrát.

Očekávání splnili vítězové "Salzburgských podnikových her" R.Pondorfer 
a M.Strodl. Druhá skončila také Salzburgská firma Powolny/Auer Hanspeter 
+ Kudrna Walter. Zúčastnilo se také družstvo z Vídně, dánské a belgické 
týmy, ale žádná další "klasická" golfová země nebyla zastoupena. Vítězové 
ovšem hru s jedním míčem zvládli velmi dobře.

Hry v Rovinji byly premiérou dráhového golfu na tomto fóru. Věřme, že 
v roce 1991 v Norrkopingu (švédsko) a v roce 1993 v Západním Berlíně se 
bude dráhový golf hrát již na normovaných drahách a dle mezinárodních pravi
del. Již v Jugoslávii se ale ukázalo, že dráhový golf může být skutečným 
sportem pro všechny.

-LV-

V Ý Z V A
Redakce oznauje

Zpravodaj vychází úspěšně v termínech, které jsme si předsevzali. I 
při prvních omezených kontaktech mezi golfisty na začátku sezóny jsme zjisti
li, že je asi i čten, protože se o něm mluví. Někdy dobře, někdy hůře. Chvá
la nás těší, z kritiky bychom se chtěli poučit nebo mít možnost na hi odpo
vědět.

Nic z toho není možné, pokud diskuse probíhají pouze v kuloárech a ne 
veřejně - nejlépe na stránkách Zpravodaje. Proto - pište !
Ohlasy, postřehy, názory, pochvaly i kritiku. Rádi zveřejníme, odpovíme, 
poučíme se. Naše tiskárna se těší na novou potravu!

-redakce-



-  17 -

Vybavení pro DG
Nenápadný inzerát v minulém čísle Zpravodaje sděloval čtenářům dost 

důležitou informaci o chystaném objednávkovém dovozu golfových potřeb a 
to za ceny, které jsou při dneění drahotě bez ironie téměř lidové.

K doplněni této informace našim čtenářům nyní nabízíme možnost zalisto
vat spolu s námi ve výpravném katalogu firmy Golf-Shop Norbert Ruff (kří
dový papír, 16 stran, barevné fotografie) a podívat se, co je nového na 
trhu 8 golfovým nářadím.

A je třeba říci, že novinek se letos urodilo opravdu hodně, vyrojily 
se nejen nové míče, ale i celé série, často velmi zajímavé.

"Satelity" už nejsou úplnou novinkou, tyto míče pojmenované po západo
evropských družicových televizních programech pronikly do Československa 
již loni. Jde o různé obměny starých oblíbených míčů jako HA, H2, Wagner 29 
apod. Letos k nim přibývají dvě novinky - míč M-TV (rychlejší stará H2) 
a Sky Channel (rychlejší stará H3).

Zcela nové serie "TRUCKER" (z angl. truck=kamion, náklaďák) zatím obsa
huje pouze jeden typ míče (Trucker 1) v lakovaném a hrubém provedení. Míče 
této série budou mít konstantní váhu 150 g a tvrdost 55 (DIN 5305), měnit 
se tedy bude pouze odskok.

Podobně 3i tyto parametry uchovává i další nová série LASER, která je 
koncipována jako řada "běžců". Katalog nabízí míče Laser L (pomalý), Laser M 
(pomalý), Laser M (středně rychlý) a Laser S (rychlý). Míče mají váhu 90 
g a tvrdost 77.

Rada PARADIESVOGEL (v překladu rajka) je inzerována jako řada "víceba
revných melírovaných míčů extra třídy", zřejmě tyto mlče patří do kategorie 
"ozdoba kufru, ale jinak k ničemu". Pro našince ovšem za 19 DM trochu drahá 
ozdoba ... .

Série CAODY již do Československa také pronikla, takže jen dodáváme, 
že jde o míče standardního odskoku 5 cm a standardní váhy 45 g, liší 3e 
tedy pouze tvrdostí. Dle katalogu Caddy červený = měkčí a těžší H4,
Caddy zelený = měkčí Eu 02, Caddy modrý = lehčí W 37.

Jako "sérii míčů, která byla předběžně vyrobena pro mistrovství SRN 
19B9 a od té doby je špičkovými hráči vyhledávána" inzeruje pan Ruff sérii 
FETTI. Jde o míče s hrubým lakem, 95 g těžké a přitom velmi měkké, zřejmě 
hlavně na minigolf.

Opravdu lákavě vypadá série MEDIUM, opět "mezi špičkovými hráči oblíbená". 
Jsou to mlče středního průměru - 39-41 mm. Mezi šesti nabízenými typy je 
např. Medium Blue - velký W 37, Medium Red - větší H3 a další potencionál
ní zajímavosti.

A nyní již k novinkám, které nabízejí staré osvědčené značky. Početně 
jasně vede firma Reisinger. Není to tak dávno, co se po českých a slovenských 
hřištích proháněla pouze nějaká ta kila, dvoukila a tříkila, dnež již Rei
singer dodává 25 druhů míčů. Z toho absolutní novinky jsou : R 383, R 385 
(oba měkčí velké tlumiče) a série tříbarevných míčů RS 11, RS 22 ... RS 55 
(vše váha 48, tvrdost 46, prům. 42 mm, odskok odstupňovaně 6-22 cm, v pod
statě tedy zvětšené R 100-500).

Několik nových míčů nabízí rakouská firma Moik-Ganne3hofer, jsou to 
mg EM-90, mg 0M-90, mg Karo-As (doplněk mg 21) a mg Turbo, nejrychlejší 
míč firmou vyráběný. Naopak z nabídky zmizela mg 24r, loni nestoudně vydá
vaná za "vývojové pokračování mg 01". Ti, kdo si jej objednali, zjistili, 
že se vývoj zřejmě ubíral špatným směrem, neboť s mg 01 tento mlč neměl 
společného nic víc než kterýkoliv jiný hrubý tlumič.
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Konečně se zastavme u firmy Beck and Meth. Ta vrhla na trh tyto novin
ky : A 23 (firmou prezentovaný jako středně rychlý měkěí míě), E 29 (rychlý 
miř na most'či trubku), v oblíbené sérii "H" tři lehké měkči tlumiče H 23,
H 24 a H 25, dále míč k 19 (těžSÍ varianta F 19), a novou sérii P 1-4 - 
- míče tvrdosti 50, váhy 48 g a odskoku 8-39 cm. Nově koncipovány jsou 

míče E 6 a X 13.
Informaci o míčích této serie doplňujeme grafickým přehledem kompletního 

sortimentu firmy Beck and Meth.
A nakonec informace pro ty, kdo by nabídku míčů rádi prozkoumali podrob

ně, leč nevládrnu jazykem německým. Oddíl DG TJ Spartak Praha 4 nabízí pře
klad nejnovějších katalogů, v dobré grafická úpravě a v ceně 19,- KČs (nákla
dy na pořízeni fotokopií a poštovné). Objednat si jej lze na adrese s 
ing. Libor Vančura, Kollárova 673, 250 82 Úvaly, zaslány budou do týdne 
po složení předmětné částky na stejnou adresu.

(zpracoval : -ánek-)

PAVtLMATUftU
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Prezident na koncertě

Když jsme připravovali do minulého čísla rozhovor v Vláďou Cechem o 
jeho osobním setkání s Václavem Havlem, netušili jsme, že to nemusí být 
poslední příspěvek na toto téma.

18.3. byla typická ospalá neděle. Kolem 16.00 se v restauraci Černý 
kuří objevil Jaroslav Hutka a další herci a zpěváci, kteří se u nás neobje
vují každý den. Tímto způsobem jsem se dověděl, že ve Velkém sále Lucerny 
se koná od 18.00 koncert pro signatáře Charty 77, kteří ae tento den vůbec 
poprvé setkali. V březnovém programu Velkého sálu bylo uvedeno : "18.3. 
ples FÁMU". Tedy žádná akce, o kterou bych se za normálních okolnosti blí
že zajímal. Okamžitě jsem si uvědomil, kdo všechno patři mezi signatáře 
a bylo po ospalé neděli.

Dříve, pokud se konala v Lucerně nějaká konference (celostátní, městská, 
ale stačila i obvodní konference SSM Prahy 11), věděli jsme to měsíc předem, 
kupoval se nový inventář, všude se malovalo a bílilo, jeden nebo nejlépe 
dva dny bylo ve všech střediscích zavřeno za účelem sanitárního dne. Vzoro
vý jídelníček se posílal ke schválení hygienikům, všem dodavatelům surovin 
byl rozesílán příkaz k dodávce speciálních potravin. Na příslušná místa 
byl odesílán jmenný seznam zaměstnanců a prověřeni poté dostali speciální 
průkazky nebo dokonce tajemné špendlíky do klopy. Jeden den před konáním 
takové akce byl Velký sál neprodyšně uzavřen a nocovali tam příslušníci 
Ministerstva vnitra se psy, aby nemohl vniknout žádný záškodník. Vzhledem 
k značnému množství existujících vchodů jednou náhodou vešla na Velký sál 
přes uvedená bezpečnostní opatření nic netušící úklidová četa občanů romské 
národnosti a vznikla z toho vládní aféra. Naposledy jsme takovouto akci 
zažili 11. - 12.11.89 v podobě celostátní konference SSM za účasti V.Moho- 
rity, M. Jakeše a G. Husáka.

Pro porovnání - v únoru 1990 se konalo v Lucerně ustavující zasedání 
C s.autoklubu a kdybych si v denním tisku pozorně nepřečetl seznam pozva
ných hostů, poobědval by u nás ministr V. Klaus možná zcela nepozorován.

Nyní ale přímo ke koncertu : Celý průběh natáčela Cs. televize, takže 
čtenáři Zpravodaje snad budou moci shlédnout záznam. Takže jenom heslovitě.

Koncert měl zahájit prezident republiky, ale i přes "poklidný nedělní 
program" do 18.00 nedorazil, takže se této role ujali moderátoři večera 
V.Chramostová, P. Čepek a J.Bartoška.

Poté už následovalo první hudební vystoupení - skupina, jejíž pronásle
dování bylo bezprostředním podnětem k úvodnímu prohlášení Charty 77 - dnes 
Půlnoc, dříve Plastic People.
Pak už se střídali v bohaté mozaice slova i hudby různých žánrů další účinku
jící - zpívající farář ze Švýcarska Sváťa Karásek, Ludvík Vaculík s jedním 
ze svých fejetonů, exkurze do dříve zakázané vážné hudby (M. Kopelent), 
Daniela Kolářová, Pavel Kohout,Skoumal and Vodňanský and Suchařípa, J.Hutka, 
M.Kubišová, M.Kocáb, MCH Band (posluchači si všechny účinkující rádi poslech
li i přes široký žánrový záběr, ale rozsáhlá avantgardní rocková kompozice 
této skupiny bohužel donutila k odchodu část starších signatářů), Vladimír 
Merta a na závěr opět Plastic People a Marta Kubišová.

Václav Havel přišel i s manželkou krátce po zahájení. Byl přirozeně 
nadšeně přivítán, pronesl pouze pár slov - pochvaloval si, že taky někde 
nemusí vystupovat s projevem, ale může se v klidu věnovat kultuře.



Abychom panu prezidentovi pobyt v Lucerně trochu zpříjemnili, nabídli 
jsme mu, zda si o přestávce nechce chvíli v klidu odpočinout v soukromí 
salonku vinárny Koníček. Pozvání bylo přijato, takže během pul hodiny jsme 
museli připravit salonek a jednoduché občerstvení.

V tomto okamžiku se ukázalo, jak vybraný vkus má vedení ČSDG, neboť 
stejný salonek byl vybrán již dříve jako dějiště příští schůze předsednictva.

Nyní ale vážně - o přestávce koncertu jsem poznal, jak vypadá prezidentský 
odpočinek. Typickou velmi rychlou chůzí (nebo to je už běh?) se objevili "pre
zidentovi muži", V. Havel, 0. Havlová, J. Dienstbier, prezidentovi poradci 
a s nimi Z. Brzezinski (!) se svým doprovodem a japonská televize. Čeští no
vináři neměli šanci. Zaprvé o tomto neplánovaném setkání nevěděli a zadruhé 
nejsou tak rychlí.

V českém tisku byly proto druhý den publikovány pouze zprávy o oficiálním 
setkání V. Havla s tímto významným americkým politikem v areálu Pražského 
hradu. 0 tomto dalším rozhovoru jsou tedy informováni pouze čtenáři Zpravoda
je.

Japonské televizi byly věnovány 2 minuty, Z. Brzezinskému 12 minut. Te
levize byla skutečně po dvou minutách odeslána, rozhovor s bývalým poradcem 
prezidenta USA se protáhl skoro na hodinu.

Co se týče občerstvení, měli oba hlavní protagonisté jediné zvláštní 
přání - český sekt. "Sovětskoje igristoje" bylo s díky odmítnuto.

Z druhé poloviny koncertu toho tedy pan prezident mnoho nestihl, alespoň 
využil příležitosti ke krátkému rozhovoru s Martou Kubišovou v její šatně.
Po skončení tohoto rozhovoru se dostala částečně do úzkých prezidentova osob
ní stráž. Prezidentovým mužům jsem byl znám ze zajišťování schůzky v Koníčku, 
takže jsem byl v tomto okamžiku jako zaměstnanec Lucerny využit k výběru rych
lé únikové trasy k odchodu z areálu Lucerny bez nebezpečí ušlapání obdivovate
li.

Vybral jsem proto krátkou trasu přes labyrint chodeb v našich dvou sute
rénech, nasadil příslušnou rychlost a za chvíli mohl Václav Havel sťastně 
opustit Lucernu.

Při odchodu si jen trochu postěžoval na značnou zaneprázdněnost. Byla 
neděle 22.00 hod. Druhý den ráno přijal k rozhovorům belgického ministra 
zahraničních věcí a v poledne odlétal na státní návštěvu Francie.

-LV-
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IN Z E R C E

1) DOPLŇKY pro dg
a 60,- Kčs 
- 50,- Kčs 
a 60,- Kčs 
a 600,- Kčs

Jan Valenta 
Kaprova 6 
110 00 Praha 1

1. gumy na patky + násosky 1 ks
2. míče pro veřejnost (vroubkované) 1 ks 40,-
3. míče plastikové hladké (labyrint apod.) 1 ks
4. TERM0 tašky (cca na 40 míčů) 1 ks

Objednávky můžete jako v předešlých inzerátech směřovat na adresu :

Jan Valenta je pověřen předsednictvem ČSDG oficiálním dovozem těch.náčiní.

2) Pravidla dráhového golfu

Všichni, kdo ještě nevlastníte "Pravidla dráhového golfu" si je můžete 
objednat na známé adrese u pana Valenty. _____________

Proboha ntt Mám tenu a  řlyřt dtltt
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Z M Ě N Y
Zrniny v ■drggáfi

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

Sokol Přední Kopanina :
před8eda : Františk Spěvák tel.: b: 7828159 

Majorova 1466 z: 555872
140 00 Praha 4 

STK : Miroalav Sekal 
Kafkova 4 
160 00 Praha 6 

noclehy : Petr Havránek 
Jaselská 38 
160 00 Praha 6



Girls, girls, girls

Konečně přišlyv^^iU U r J

ty objednané J  J
balóny !
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