
9 9 9 9 9 9 > J
9999^

J > M M

j j m M



-  2 -

Ú V O D N ÍK
CO BY SE STALO, KDYBY ...

Vůdce Komunistické strany Cech a Moravy pan Machalik formuloval nedávno prog
nózu, podle niž jeho strana získá ve svobodných volbách třicet procent hlasů. Vítám 
nového kolegu; sám již dva měsíce publikuji prognózy, podle nichž se volební 
zisk této strany bude pohybovat mezi pěti až sedmi procenty. Jako prognostik jsem 
však povinen zabývat se důsledky jakýchkoli předpokladů. Zde je tedy můj katastro
fický scénář toho, co by se stalo, kdyby rozhodnutím voličů komunistická strana 
skutečně třicet procent získala.

červen 1990. KSC vydává prohlášeni, v němž dékuje občanům za projevenou důvě
ru a zavazuje se, že nadále hodlá vládnout výlučně demokraticky, v koalici s další
mi politickými stranami. Je sestavena nová vláda se širokým zastoupením nekomunistic- 
kých stran. Komunisté si kromě úřadu ministerského předsedy ponechávají pouze 
křesla ministra obrany, ministra vnitra a ministra zahraničních věcí.

Říjen 1990. Do parlamentu přicházejí první návrhy zákonů, které mají odstranit 
některé přehmaty hektického zákonodárného období bývalého Federálního shromáždě
ní. Je zdůrazněna pokračující podpora soukromému podnikání, ale nový zákon má 
zabraňovat spekulativnímu obohacování se. Je plně podpořena myšlenka rehabili
tace neoprávněně odsouzených, ale nový zákon právem vyžaduje, aby každý případ 
byl pečlivě individuálně prostudován. Svoboda tieku je nadále zaručena, ale nemů
že do ní vstupovat rozněcování nenávisti a šíření nepodložených pomluv.

Leden 1991. V Rudém právu vychází úvodník, zdůrazňující, že lid dal ve svo
bodných volbách jednoznačnou důvěru obrozené komunistické straně. Za této situace 
je nepřijatelné, aby KSÍ nadále snášela špinavé pomluvy, které se proti ní obje
vují v tisku jiných politických stran. Ministerstvo vnitra rozpouští Občanské 
fórum jako hnutí, které splnilo svou funkci, ale které je v nastupujícím období 
politické normalizace již zbytečné, protože může být plně zastoupeno existující
mi politickými stranami. Některé strany tomuto opatření tleskají.

Duben 1991. Po tuhé zimě došlo k některým hospodářským nepořádkům, která vy
žadují obnovit disciplinu a nevzdávat se osvědčených myšlenek tentokrát Ji! sku
tečně racionálního plánování. Byly odhaleny nedostatky tržní ekonomiky, zeJnáM 
její živelnost, anarchičnost a nerespektování sociálních jistot. Na žádost svi
štěného odborového hnutí vedeného především pracovníky podniků s odbytovými po
tížemi , se člen KSĚ ujímá funkce ministra hospodářství. Odbory se zavazují, 10 
dočasně ustoupí od stávek a budou samy stíhat divoké stávky.

Červenec 1991. Byl odhalen pokus o převrat, kterým se chtěly zkornpromlUNB 
né anarchistické síly ujmout moci. Vláda byla nucena vyhlásit výjimečný ( t S V H  
vládnout bez kontroly parlamentu. Na několik desítek osob byla uvaleni o c h r M H  
vazba, čistě proto, aby nebyly postiženy hněvem pracujícícho lidu. Js dofilllwW- 
zastavena platnost politických svobod. Ministr vnitra a ministr národní Obrání 
posilují Bezpečnost a armádu osvědčenými bývalými příslušníky. Stran* vyhovil* 
volání dělnické třídy, rozhořčené odhalenou mocichtivostí intelektuálů, • illáhlk 
Demokratické milice.

Kljen 1991. Na Václavském náměstí je rozehnána nepovolená manifestsos k VWQ- 
čí státního svátku. Rudé právo zdůrazňuje, že naše trpělivost je u kono*. Prequ* 
jící se již dosyta nabažili demokratických hříček antikomunistických sil. V* vábe
ní některých nekomunistických stran došlo ke kádrovým změnám, aby některý osobnosti 
zbytečně nebránily efektivní koaliční spolupráci.
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Únor 1992. Nemáme se za co stydět, píše Rudé právo při příležitosti obnove
ného výročí Únorového vítězství. ÚV KSČ zřídil komisi pro zpracování dokumentu, 
kriticky analyzujícího období antikomunistické kontrarevoluce v letech 1989-1991 
Její hlavní viníky je nutné nesmlouvavě postavit před soud.

Tento scénář proběhl již dvakrát. Volební program KSČ z roku 1946 je značně 
podobný volebnímu programu dnešní komunistické strany. Kdyby tato strana vlád
la již v sedmnáctém století, patrně by vydala dokument s názvem Poučení z kri
zového vývoje 1618-1620, v němž by děkovala za bratrskou habsburskou pomoc a 
zjišťovala, že dějiny prokázaly správnost internacionálistické linie Slavaty 
a Martinice.

Potřetí se tento scénář opakovat nebude.

Miloš Zeman
(uveřejněno v Lidových novinách 17.5.)

Zcela nečekaně zemřel 14. ledna 1990 ve věku 69 let RUDOLF HONEGGER 
prezident mezinárodní federace dráhového golfu (IBGV).

Poznali jsme ho osobně, při příležitosti Alpencupu 1989 navštívil Českoslo
vensko. Interview s ním jste si mohli přečíst ve Zpravodaji č. 4/89. Byl příte
lem čs. dráhového golfu a podporoval náš vstup do IBGV. Již se ho nedočkal.

Čest jeho památce!

Redakční poznámka

Konečně se k nám do redakce začínají dostávat ohlasy na Zpravodaj, jeho 
obsah a úroveň. Jeden z nich, pro dnešní dobu příznačný, jsme zaznamenali na 
druhém CTJ v Rakovníku, kde si někteří slovenští účastníci stěžovali na četné 
chyby ve slovenských textech, které byly v posledních číslech Zpravodaje uveřej
něny.

Doufáme, že si naši slovenští čtenáři nemyslí, Že tyto chyby děláme úmyslně 
abychom přilévali olej do ohně národnostních svárů. Snad nám také nemají za zlé, 
že jako redakce složená z Čechů neovládáme slovenský jazyk, tím méně slovenskou 
gramatiku. Bohužel, právě toto si naši slovenští dopisovatelé a přispěvatelé 
asi neuvědomují, neboť nám své příspěvky většinou posílají ve špatně čitelném 
rukopise nebo vytištěné počítačem. My pak tápeme a zkusmo se snažíme doplňovat 
háčky, čárky a stříšky. Není divu, že tak vzniká spousta chyb - viz např. rozho
vor s A.Fridrikem v čísle 2/90.

Slovenští dopisovatelé jsou navíc v té nevýhodě, že nejsme schopni po nich 
opravovat eventuelní gramatické chyby. Na druhou stranu slovenským příspěvkům 
věnujeme zvýšenou pozornost a přepisujeme je obzvlášť pečlivě, takže naprostá 
většina chybějících čárek mezi větami, špatně rozdělených slov, chybějících spo
jovníků (rozdělovníků ?) a nesprávných -i- a -y- jde na vrub autorů.
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Proto prosíme všechny slovenské čtenáře: pokud nám budete chtít napsat, 
učiňte tak pokud možno na stroji, budete-li psát rukou, snažte se o maximál
ní čitelnost a diakritická znaménka dělejte taková, abychom je nepřehlédli.
Nám ušetříte spoustu práce při přípravě textu k otištění a sobě zbytečné rozči
lování nad článkem plným chyb.

-ánek-

Děkuji všem dopisovatelům Zpravodaje za letos dosud vynikající spolupráci 
na rubrice STK. Zejména bych rád poděkoval těm, kteří nám napsali ze Slovenska 
- H.Kořínkovi, š. Buchcárovi a R. šimanskému, který dokonce přislíbil pravidel
nou spolupráci. Během května jsme ze Slovenska dostali snad dvakrát více korespon
dence než za celý loňský rok. Díky !

-ánek-

JUNIOŘI
Nejsem si jist, jestli můj příspěvek tentokrát nepatří spíše do rubriky "Fó

rum". Chtěl bych totiž přispět svým názorem do polemiky, která byla v minulém 
čísle uvedena jako "Doležel versus Gašperan", pod čímž se skrývá spor o správ
nosti oddělení soutěží juniorů od soutěží dospělých.

Nepatřím mezi ty, kteří toto rozhodnutí jednoznačně zavrhují, myslím si je
nom, že přišlo zbytečně brzy. Smyslem zřejmě bylo napodobit systém soutěží zahra
ničních, kde je ovšem výkonnost juniorů podstatně vyšší a jejich kategorie Je 
početně mnohem silnější. Otázkou zůstává, jestli nově zavedený systém soutěži 
může napomoci tomu, abychom na tom byli s juniory tak, jako v SRN či v Rakousku, 
nebo jestli naopak zavádět tento systém má smysl, až když už bude existovat dosta
tečně početná juniorská základna. Osobně zastávám druhý názor a způsob, Jakým 
v minulém čísle Zpravodaje P. Gašperan obhajuje osamostatnění kategorie Juniorů, 
je pro mě velmi nepřesvědčivý.

Jak vypadá naše juniorská základna v současné době ? Po odchodu několika 
silnějších jedinců z ročníku 1971 (Prousek, Kellner a.j.) je pozice čs.Junloraká 
superhvězdy Jiřího Trnky těžko ohrozitelná. Po něm následuje velká výkonnostní 
mezera a po ni skupina juniorů, o jejich množství nemám přesnou představu (neznám 
přesně situaci v jiných oblastech), kteří výkonností odpovídají II. VT či lapil 
III. VT mužů. Pak opět skok a následuje zbytek - masa převážně začínajících hrá
čů, výkonnostně s těmi lepšími těžko souměřitelných.

Důsledky jsou takové, jaké jsou. Například v oblasti Cechy-střed dosud pro
běhly 4 RTJ a krajský přebor. Z toho na dvou RTJ a na KP hrál vítěz Juniorská 
kategorie výsledek, který by ho v kategorii mužů zařadil do první desítky. Svá 
juniorské soupeře ovšem porazil rozdílem třídy a nedalo mu to ani moc práos. 
Zatímco loni by se rozstřeloval mezi muži, letos účastníci, kteří odjeli před 
slavnostním ukončením, asi ani nezaznamenali, kdo v juniorech vyhrál. Úroveň cen 
pro prvního juniora se také nijak pronikavě nezvýšila! Je tohle nějaké motiva
ce 7

Za největší nesmysl ovšem považuji způsob, jakým byla upravena účaat Juniorů 
na CTJ-B. Ze je omezena na M. a I.VTJ - prosím, to je v pořádku, nemá smysl pou
štět na CTJ hráče, který tam bude hrát 130-140 na čtyři kola. Ovšem to, t» na 
těchto turnajích junioři nehoduji, to je vyloženě nedomyšlené. Peter Galpsran 
to zdůvodňuje tak, že "finančně sú tieto turnaje náročné a na juniorov aa pověč- 
šine nedostávájú peniaze", takže starý způsob soutěže byl neseriózní vůči 
"členskej základni juniorov". Stejným způsobem by se ovšem dalo dovodit, 2a vů
či chudým oddílům je nespravedlivé, když si Olomouc může dovolit vyslat na CTJ
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Spartak Praha 4 jedenáctiřlennou výpravu, která tam pak urve spoustu bodů. Což 
ováem nikdo neřeší.

Je už zde přece omezení výkonnostní, díky kterému je omezení finanční cel
kem bezvýznamné ! Mistrovská a I, VTJ představuje výkonnost natolik slušnou, že 
kdyby pro dotyčného juniora měla účast na CTJ nějaký smysl - tedy body, jeho od
díl by se jistě nezdráhal vyslat ho na CTJ o nic víc, než v případě hráče s II. 
VT dospělých. (Takže by se snad taky měly zrušit CTJ, protože řada oddílů na ně 
nemá peníze, ne ?) Nehledě na to, že junior s I. VTJ už může být něco platný i 
v ligovém družstvu.

Takhle Ovšem junioři nemají proč na CTJ-B jezdit. Kvůli jakési vidině bodů 
do reprezentačního koeficientu ? Tady by asi bylo na místě lépe rozlišovat pojmy 
"junioři" a "Jiří Trnka". Většině jde hlavně o juniorskou reprezentaci a kromě 
toho nedosahují zas tak dobrých výsledků (o čemž se ve svém příspěvku P.Gašperan 
zmiňuje rovněž), aby jim ten koeficient byl něco platný.

Většina juniorů tedy pro účast na CTJ ztratila motivaci. Přitom snad každý 
uznává, že na CTJ se toho začínající hráč naučí strašně moc a hra s dobrými spo
luhráči je pro něj školou těžko nahraditelnou.

Souhlasím tedy s P.Gašperanem pouze v tom, že bude krásné, až výsledky ju
niorů na turnajích budou kvalitnější než u mužů a žen. Podle mě k tomu ale osa
mostatnění kategorie juniorů těžko může přispět, stejně jako k rozvoji dráhového 
golfu v ČSFR těžko může přispět vaření nových oddílů z vody. Hlavní problémy, 
které se jmenují "ceny a dostupnost materiálního vybavení" a "povědomost o DG 
mezi veřejností" totiž dosud zůstávají nevyřešeny. Dokud vyřešeny nebudou, bude
me se přibližovat úrovni golfových mocnosti asi jen velmi pomalu.

Martin Tománek

$ T K
1. MORflVA-SEVER - Velikonoční turnaj, Uničov, 14.4.1990

Za krásného jarního počasí zahájili golfisté severní Moravy svou letošní novou 
sezónu Velikonočním turnajem. I když se letos sešla slabší účast oproti loňsku 
nic neztratila na své dramatičnosti. Nečekaným vítězem se stal Martin Bauer, 
z pořádajícího oddílu.
Celkem se turnaje zúčastnily 4 oddíly, 22 mužů a 2 ženy.

Výsledky :
Muži :

1. M. Bauer Unič 89 1. D. Kubíková Unič 99
2. J. Jašek Olom 91 2. H. Doležalová Olom 104
3. J. Lánik Most 98
4. P. Dostál Olom 100
5. Z. Zapletal Unič 100

-Vaňák-

2. Cech y-stRed - 3.RTJ + II.liga. Aritma Praha, 30.4.1990

Hned týden po zahájeni sezóny na hřišti pražského Spartaku se dráhoví gol
fisté středočeské oblasti opět sešli v Praze. Řetěz turnajů pokračoval třetím 
RTJ na Aritmě.

Hrálo se za účasti 45 mužů, 6 žen a 6 juniorůX druholigovému utkání opět 
nedorazil nikdo z Pardubic, domácí družstvo hrálo ve čtyřech /!/.
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Manželé Valentovi nehráli a věnovali ee plně prodaji občerstvení a gol
fových potřeb. Neúčast superfavoritů tedy slibovali zajímavý průběh turnaje.

Výsledky se tentokrát pohybovaly v dost Širokém rozpětí a brzy se vy
nořilo několik kandidátů na vítězství. Na vynikající úrovni hrál po tři kola 
P. Mužík (Spartak), se součtem 60 (19,22,19) jasně vadl, ala aedmadvacítka v 
posledním kole ho odsunula až na třetí příčku. Podobně aa za závěrečných bojů 
3ám vyřadil i J.Mikulík. Vítězem se tedy nakonec po rozatfalu a B.Pokorným 
stal J. Sulkiewicz, který je zřejmě letoa opravdu ve vynikající formě.

Výsledkem 100 zvítězila bez problémů v kategorii žen L.Perglové z Litomě
řic. V nezvykle slabě obsazené kategorii juniorů kraloval L.Napimach ml. z 
Tanvadlu, kterého letos těžko někdo v oblasti porazí.

Po debaklu na domácí půdě si druholigovou reputaci vylepěil Spartak, druhý 
skončil Tanvald, třetí Tempo. Domácí družstvo zákonitě skončilo předposlední 
před nenastoupivšími Pardubicemi.

Výsledky :
Muži ženy

1. J. Sulkiewicz Tanv 86 1. L.Perglové Lito 100
2. B. Pokorný Lito 86 2. D.Sneiderová Lito 112
3. P. Mužík SpP4 87 3. t.Zatloukalová Lito 114
4. J. Mikulík SpP4 91
5. P. Justiz Arit 92 Junioři

1. L.Nemipach ml. Tanv 99
Senioři 2. Z.Majkus Arit 105
1. D.Kantor Příb 98 3. S.Valentová Arit 113

II.kolo II.ligy družstev

1. Spartak Praha 4 448 10
2. SEBA Tanvald 491 8
3. Tempo Praha 522 7
4. Slavoj Litoměřice 533 6
5. Slávia Hr.Králové 579 5
6. Slovan Kladruby 585 4
7. Sokol Př.Kopanina 694 3
8. Aritma Praha 922 2
9. Pardubice 2 520 -2 -ánek-

3. MORAVA-SEVER - 1. a 2.RTJ + Il.liqa, Šternberk, 29. a 30.4.1990

V závěru dubna proběhly na severní Moravě prvé dva oblastní turnaje sezóny 
- již jako 14. ročník o "Erb města Šternberka". Po předchozím Spatném počasí 
se počasí přece jen umoudřilo a tak jen mrholení v závěru druhého dne naruSi- 
lo jinak dobře připravený turnaj.

Účast cca 90 hráčů a hráček byla solidní a to se jeětS nezúčastnili zástup
ci Kopřivnice, kde zřejmě krize oddílu letos potrvá. Samostatné kategorie ju
niorů "odčerpala" několik hráček z kategorie žen.

Téměř v každé kategorii v obou dnech se na stupních vítězů rozřazovalo.

Výsledky : 

1. RTJ
Muži

1. J. Jašek Olom 90
2. M. Bauer Unič 97
3. S. Žoch Unič 97
4. V. Vaňák Stbk 100
5. S. Chytil Olom 100

ženy
i

1. H.Doležalové Olom 102
2. P.Mazalové Stbk 111
3. D.Henklové Olom 118

Junioři

1. D. Waligora Opava 104
2. D. Kubíkové Unič 105
3. J. Borovička 5tbk 107



-  7 -

2. RTJ
Muži Ženy

1. L. Holub Kopř 87 1. H. Doležalová Olom 103
2. M. Svoboda Olom 95 2. P. Mazalové Stbk 103
3. J. Karásek Stbk 97 3. D. Henklová Olom 112
4. M. Bauer
5. V. Vaňák

Unič
Stbk

97
97 Junioři

1. M. Indrák Olom 110
2. D. Schreiber Opava 111
3. L. Smoldasová Unič 111

Většina ioddílů postavila pro tuto sezónu do II. ligy dvě družstva, sesta-
va Kopřivnice chybí. Po vyrovnaných třech okruzích rozhodl poslední okruh o 
prvních třech a ostatních místech takto :

1. Olomouc B 523 9
2. Šternberk A 532 7
3. Uničov B 548 6
4. Šternberk B 595 5
5. Olomouc C 600 4
6. Opava B 605 3
7. Opava A 620 2
8. Kopřivnice 2 520 -2

-Karásek-

4. MORAVA-JIH - 1, a 2. RTJ + II. liga - Blansko, 29. a 30.4.1990

Hřiště Olympie Blansko v půvabné rekreační oblasti Palava nad rozsáhlým 
koupalištěm a nad výletní restaurací "Myslivna" bylo prvním dějstvím mistrov
ských soutěži dráhových golfistů jihomoravské oblasti.

V programu prvního dne startovalo celkem 44 soutěžících, z toho bylo 28 
mužů, 3 ženy a 13 juniorů, mezi nimiž bylo 7 /!/ juniorů domácí Olympie Blansko 
Počasí prvního dne gtartujícím příliš nepřálo. V 1. kole bylo sice téměř jasno, 
ale chladno (asi 5 C) a větrno. V dalších hodinách se obloha téměř zatáhla 
vítr však zeslábl, místy i ustal a celkově se přece jenom oteplilo. Projevi
lo se to větším počtem hodnotných výkonů v dalších kolech.

V soutěži mužů zvítězil těsně o jeden úder brněnský Radek Kučera před 
domácím Janem Křížem. 0 třetím místě rozhodl až rozstřel, v němž byl mostko- 
vický Jan Láník úspěšnější než Jan Metyš ze Startu Brno.

I v soutěži žen dobyla kroměřížská Marcela Sevčfková těsného vítězství 
o jeden úder před Bělou Pardusovou z brněnského Startu.

V soutěži juniorů zvítězil jasně bystřický Pavel Doležel. 0 druhém a tře
tím místě musel opět rozhodnout rozstřel. Kamil Smerda z Blanska v něm pora
zil mostkovického Michala Jansu. Domácí hráč se tak dokázal vklínit mezi dva 
kandidáty juniorské reprezentace.

Rekordy hřiště odolaly (1 okruh : 21 úderů Vladimír Metyš VS Kroměříž,
4 okruhy : 95 úderů Marek Palkovský VS Kroměříž, oba z 25.6.1989). Nejvíce 
se jim ve 3. kole přiblížil Ivan Roemer PKO Brno, který uhrál 22 úderů (té
měř všechny dráhy hraje míčky vlastní výroby).

Ve druhém soutěžním dnu startovalo celkem 45 golfistů, z toho bylo 29 mužů 
3 ženy a 13 juniorů. Počasí se zdálo být ze začátku příznivější. Bylo sice za
taženo, ale téměř bezvětří a teplo (až 16°C). Druhá polovina soutěží v odpoled
ních hodinách však probíhala za drobného deště. Přesto celková úroveň druhého 
dne překonala den první.

Soutěž mužů byla nejen kvalitnější, ale i vyrovnanější.Vždyť rozdíl me
zi vítězem a osmým v pořadí byl pouhé 3 údery. Překvapivým vítězem se stal 
domácí Jiří Rimpler, v r. 1989 ještě junior. Ani druhý den se neobešel bez 
rozstřelu. Souboj o druhé místo svedli dva hráči Startu Brno : Karel Svihel 
a ing. Otakar Daniel. V deštivém rozstřelu byl šťastnější prvně jmenovaný hráč.
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V soutěži žen dokázala M. Ševčíkové opět porazit B. Pardusovou o jedi
ný úder. Obě hráčky se přitom dokázaly v pondělí (30.4.) zlepšit o čtyři úde
ry proti nedělním výkonům.

V soutěži juniorů se druhý den vyznamenali hráči z pořádající Olympie 
Blansko. Zvítězil Pavel Frýdek před Pavlem šmerdou, třetí místo vybojoval 
kroměříŽ8ký Vojtěch Macek, další kandidát juniorské reprezentace.

V soutěži družstev vyhrála nečekaně domácí Olympia Blansko, i když výsled
ky z prvního dne jí vlastně dávaly naděje na vítězství. V závěru soutěže však 
vítěze nebezpečně ohrožoval největší favorit soutěže, tým Sokola Mostkovice, 
vítěz loňské II. ligy této oblasti. Nováčkové II. ligy Sokol Kojetín a Vy
sočina Třebíč se soutěží nezúčastnili.

Nejlepší výkon dne - 21 úderů - znamenal vyrovnání rekordu hřiště.
Dosáhl ho ve 3. kole nedělní vítěz R.Kučera (skončil na 7 místě). 22 úderů 
zahrál domácí Radek Výška a dvakrát v 1. a 2. kole Jan Metyš. Vytvořil si tím 
velkou naději na překonání rekordu hřiště, ale v dalších dvou kolech se mu 
již tak nedařilo a skončil nakonec se 100 údery osmý.

Pondělní boje skončily velkým úspěchem domácí Olympie, která s výjimkou 
kategorie žen, kde neměla zástupkyni, vyhrála všechny soutěže.

Výsledky : 
1. RTJ
Muži Zeny
1. R. Kučera Start 100 1. M. ševčíková Krom 103
2. J. Křiž Blan 101 2. B. Pardusová Start 112
3. J. Láník Most 103 3. š. Vysloužilová Most 152
4. J. Metyš Start 103
3. L. Tomek PKO 106 Junioři

1. P. Doležel Byst 102
2. K. Smerda Blan 106
3. M. Jansa Most 106

2. RTJ
Muži Ženy
1. J. Rimpler Blan 97 1. M. Ševčíkové Krom 107
2. K. Svihel Start 98 2. B. Pardusová Start 108
3. 0. Daniel Start 98 3. š. Vysloužilová Most 154
4. Z. škopík Most 99
5. J. Láník Most 100 Junioři

P. Zubař Most 100 1. P. Frýdek Blan 104
2. P. šmerda Blan 105
3. V. Macek Krom 106

Il.liqa družstev
1. Olympia Blansko 518 9
2. Sokol Mostkovice 523 7
3. PKO Riviera Brno 553 6
4. Vod.sporty Krom. 555 5
5. TJ Bystřice p.H. 570 4
6. Start brno B 591 3
7. Sokol Kojetín 2 520 -2

Vysočina Třebíč 2 520 -2
-Doležel-
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5. SLOVENSKO - 1. a 2. RTJ + II. liga, Bratislava, 29. a 30.4.1990

Za ideálneho golfového počasia sa konal prvý tohtoročný turnaj v Bra
tislavě, za účasti 39 mužov, 3 žien, 5 juníorov. Po čase sa ziSla aj komplet- 
ná slovenská špička, Co sa prejavilo aj ná výsledkoch.

V prvom hracom dni domáci nedali nikomu Sancu a obsadili prvé tri miesta.
V súťaži družstiev tak isto zvíťaziH domáci s náskokom 49 úderov před druhou 
Prievidzou.

V druhý hrací deň sa výkony výrazné zlepáili, "padli" tri "18" a dve "19". 
Zvíťazil P. Gašperan velmi dobrým výkonom - 83 úderov.

V družstvách domáci hráči opáť zvíťazili, tentokrát o 65 úderov před 
Breznom.

-Korínek-

(pozn.red.: Spolu s referátem j3me obdrželi výsledkovou listinu, ve které však 
výsledky nedělního ligového utkání odpovídají výkonům jednotlivých hráčů v soboti 
a naopakj přitom dle této listiny skutečně v sobotu v lize "zvíťazili domáci 
s náskokom 49 úderov před druhou Prievidzou" - ?!?
Výsledky proto zatím uvádíme v původní podobě, dokud se vše nevysvětlí.)

Výsledky 

1. RTJ

Muži Zeny

1. K. Elschek Brat 87 1. 0. Palovičová Koši 96
2. P. Mrázek Brat 90 2. D. Fridriková Trna 97
3. M. Kořínek Brat 90 3. D. Žákové Trna 146
4. M. Putnoky Brez 91 Junioři5. P. Margita Koši 91

1. L. Pařák Brez 105
2. Polonyi Brez 109
3. Ištván Brez 112

I.kolo II. ligy družstev

1. Elán Bratislava 467 5
2. BC Prievidza 516 3
3. Slavia Trnava 536 2
4. Mostáren Březno 537 1

II. RTJ

Muži Ženy

1. D. Fridriková1. P. Gašperan Brez 83 Trna 88
2. R. Simanský Trna 83 2. 0. Palovičová Koši 99
3. P. Mrázek Brat 87 3. D. Záková Trna 129
4. J. Tolarovič Trna 89 Junioři5. A. Fridrik Brez 89

1. L. Pařák Brez 105
2. L. IŠtván Brez 105
3. M. Seman Koši 106

II. kolo II. liqy družstev Stav po II. kole

1. Elán Bratislava 474 5 1. Elán Bratislava 941 10
2. Mostáren Březno 539 3 2. BC Prievidza 1 067 5
3. BC Prievidza 551 2 3. Mostáren Březno 1 076 4
4. Slavia Trnava 567 1 4. Slavia Trnava 1 103 3
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6. 1. CTJ + I.liqa, Spartak Praha 4, 5. - 6.5.1990

Po delší odmlce se opět Děkanka ujala role pořadatele celostátního turna
je a převzala tak štafetu pražských CTJ, kterou loni nečekaně upustila Arit- 
ma. Svým letošním celostátním turnajem navíc zahájila nový ročník první ligy.

Stručně by se tento turnaj dal charakterizovat jako rozporuplný po všech 
stránkách. Z hlediska výsledků se o to nejvíce zasloužila dráha č. 5 - náhor
ní plošina a z hlediska organizace turnaje ubytováni. Část účastníků měla to
tiž nocleh zajištěn v turistické ubytovně na Zbraslavi, o které bylo bohužel 
až těsně před turnajem zjištěno, že kromě toho, že je od Děkanky velmi vzdále
ná, by navíc zasloužila přeřazeni do kategorie "chlív". To vzbudilo mohutný 
nesouhlas postižených oddílů, které tlm pochopitelně měly zkažený dojem z ce
lého turnaje. Situace se vyhrotila, když oddíl Března odmítl zaplatit startov
ně právě s poukazem na úroveň ubytováni. Záležitost se nakonec vyřešila po 
osobni omluvě předsedy pořádajícího oddílu vedoucímu výpravy Března, o ubytová
ni se ale diskutovalo ještě po skončení turnaje.

Zpět k obávanému "Tibetu". Ten zamíchal výsledky jaksepatří. Většina hrá
čů odvedla v některém kole této překážce sedmičkovou daň, takže snažení mnoha 
hráčů spočívalo v doháněni výpadku. Očekávalo se, že se s překážkou nejlépe 
vyrovnají domácí, ale nestalo se tak. Jediný kdo z nich zasáhl do bojů o vyšší 
příčky, byl "přivandrovalec" Jaroslav Mikullk, loni ještě Tatran Bystřice pod 
Hostýnem. Ten naopak hrál první den nečekaně nejlépe ze všech - vyrovnaným vý
konem 85 vedl před M.Arbeitem, P. Lvem a A.Vítkem.

Již první hrací den znamenal konec turnaje např. pro D.Valentu, P.Cipra, 
K.Molnára, M.Kožíška a další zvučná jména. Zvláště smutně dopadl Z.Andr z Ra
kovníka, který si sice devatenáctkou v prvním kole zajistil cenu za nejlepšl 
okruh, ale posléze se odsunul až na nepostupové 57. místo.

Zcela atypicky dopadla také liga. Po tradičně první Olomouci netradičně 
následovalo druhé Brno a třetí Košice, domácí předvedli tradiční pád z výšin 
až na 5.-6.místo, po tři kola výborně hrající družstvo Rakovníka se po posled
ním kole propadlo až na sedmou příčku. Poslední příčku tentokrát obsadila 
Plzeň, hrající ve třech /!/.

Teprve druhý den došlo k jakémusi "vzpamatování". Hned od nedělního rána 
začal zvolna odpadávat Mikullk a vedení se ujal Vítek, který sena první příč
ce udržel až do konce. Snad mu alespoň dárkový balíček s dominující lahvi fer
netu vylepšil dojem z turnaje - na přímou otázku jsme se dozvěděli, že Aleš 
fernet pije.

Dobrý standart udržel i druhý den Marcel Arbeit, do finálových bojů se 
pokusil zasáhnout i Milan Lipmann , nepříliš vydařený start už ale nedohnal 
a musel 3 e  spokojit s třetí pozici.

Žen tentokráte přijelo pouze 7, takže byly ušetřeny bojů o postup do 
neděle. Velmi vyrovnaným výkonem zvítězila po zásluze D.Fridriková před V.Va
lentovou a H.Doležalovou.

Rovněž juniorů bylo méně než postupových mÍ3t - vzhledem k tomu, že od 
letošního roku hraji na CTJ v podstatě jen pro vlastní potěšení, se tomu ani 
nelze příliš divit. Proti vítězství Jiřího Trnky by pi tentokrát zřejmě nikdo 
nevsadil ani haléř.

0 držiteli nejlepšiho okruhu již byla řeč, zbývá tedy snad jen dodat, že 
pohár za překonání čs. rekordu na 8 kol na hřišti Děkanky zřejmě svého majite
le hned tak nenajde.



-  11

Výsledky :

Muži Ženy

1. A. Vítek Olom 176 1. D. Fridriková Trna 193
2. M. Arbeit Olom 179 2. V. Valentová Arit 206
3. M. Lipmann Chom 180 3. H. Doležalová Olom 21A
A. L. Langr Start 180 A. D. Sneiderová Lito 215
5. J. Schlitz Koši 180 5. B. Pardusová Start 227
6. L. Holub Unič 180
7. P. Lev Rako 180 Junioři
8. J. Mandák Chom 182 1. J. Trnka Plzeň 206
9. J. Mikulík SpPA 183 2. P. Doležel Bystr 222
10. P. Murín Koši 183 3. D. Kubíková Unič 619

(odstoupila)

Celkové pořadí I. l i g y  p o 1. kole

1. Olomouc A76 13
2. Start Brno A80 11
3. Košice A83 10
A. Chomutov A8A 9
5. Sp. Praha 4 A89 7,5

Březno A89 7,5
7. Rakovník A96 5,5

Aritma Praha A96 5,5
9. Trnava 501 A
10. Litoměřice 503 2,5

Uničov 503 2,5
12. Plzeň 1 323 1 -ánek-

7. CECHY-STBED - A.RTJ + II.liga, Kladruby, 12.5.1990

TradiCní turnaj v Kladrubech přilákal letos 39 mužů, 6 žen a 13 juniorů. 
Společenská úroveň byla jako vždy vynikající, sportovní výsledky je nutno posu
zovat ve vztahu k obtížnosti hřiště (které mimochodem čeká stěhování kvůli stav 
bě nového pavilonu).

Bezkonkurenčním suverenem byl Jan Sulkiewicz v barvách Tanvaldu s výkonem 
9A. Velmi pěkného umístění dosáhl nadějný P. Justiz z Aritmy (2.místo, 99 úderů) 
0 3. místo se rozstřelovalo 5 hráčů s výkonem 110 /!/. Mezi ženami zvítězila 
L.Perglová (112). V juniorské kategorii kraloval L.Nepimach ml. Výkon 107 by 
stačil i na většinu mužů.

Třetí druholigové kolo vyhrála Seba Tanvald o 39 úderů, šokující bylo až 
7. místo "B" družstva Děkanky. Přední Kopanina a Golf Pardubice se nezúčastnily
Výsledky : 

Muži

1. J.Sulkiewicz Tanv 9A
2. P.Justiz Arit 99
3. Prousek Tanv 110
4. Pergl SpP4 110
5. Nepimach st. Tanv 110

Ženy

1. L.Perglová Lito 112
2. Bukvicová Tanv 11A
3. Zatloukalová Lito 120
Junioři

1. Nepimach ml. Tanv 107
2. Metelka Arit 113
3. Malík Tempo 117
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3.kolo Il.liqy Il.liqa po 3 kolech
1. Seba Tanvald 544 10 1. Seba Tanvald 1 533 28
2. Tempo Praha 583 8 2. Sp.Praha 4 1 563 21
3. Hradec Králové 589 7 3. Tempo Praha 1 661 20
4. Aritma Praha "B" 592 6 4. Sl.Litoměřice 1 679 16
5. Sl.RÚ Kladruby 596 5 5. Sl.H.Králové 1 775 15
6. Sl.Litoměřice "B" 600 4 6. Aritma Praha 2 056 15
7. Sp.Praha 4 "B” 605 3 7. Sl.RÚ Kladruby 1 780 13

Př.Kopanina 2 520 -2 8. Sokol Př.Kopanina 4 011 3
G.Pardubice 2 520 -2 9. Golf Pardubice zatím do soutěže

(ozve se nám oblastní
nenastoupil

vedoucí?)

-LV-

8. ČECHY-STŘED - Krajský přebor, Kladruby, 13.5.1990

Krajský přebor letos přilákal na start solidní účast, vzhledem k návaznosti 
na RTJ. Určitým lákadlem byla i premiéra bodování na této soutěži.

Sobotní vítězství si přes rozpačitý úvod zopakoval J.Sulkiewicz. Stříbrnou 
pozici obhájil P.Justiz, tentokrát ale po rozstřelu 5 hráčů.Nejšťastnějším účast
níkem byl asi M.Misterka /Sp.P4/, který postoupil rozdílem - vyrovnaností svých 
kol neudělal mnoho radosti J.Makovcovi (Tempo).

Krajskou přebornicí je D.Sneiderová (115). Juniorský peleton opět ovládl 
L.Nepimach ml., jeho výkon by tentokrát stačil dokonce na 2.místo mezi muži.
Ze 12 juniorů postupovali 4. Podařilo se to i dvěma žákům - D.Malíkovi (Tempo) 
a L. Vlčkovi (Aritma). V poli poražených zůstali např. S.Valentová, Z.Tomán
ková (vítězka loňského CTM), M. Žákovský, Z. Majkus ... .

Výsledky :
Muži Ženy
1. Sulkiewicz Tanv 101 1. šneiderová Lito 115
2. Justiz Arit 104 2. Perglová Lito 117
3. Pergl SpP4 104 3. Zatloukalová Lito 119
4. šneider Lito 104 Junioři5. Vančura SpP4 104

Duchek R. Lito 104 1. Nepimach ml. Tanv 103
2. Malík D. Tempo 107
3. Vlček L. Arit 113

-LV-

9. ČECHY-ZÁPAD - Krajský přebor, Chomutov, 13.5.1990

Zatímco ostatní oblasti už mají od poloviny dubna rozehrané soutěže, byl 
krajský přebor prvním setkáním pro hráče "americké zóny" a hned rovnýma nohama 
do mistrovské soutěže o nejvyšší tituly oblasti a postupy na přebor CR. Že by 
o tyto pocty byla velká tlačenice, to se však říci nedá, i když dosti zkreslu
jícím faktorem posouzení počtu startujících je oddělení juniorské kategorie.
Za nepříliš vlídného počasí a nepříliš vlídného přijetí (za vstup do areálu 
hřiště totiž museli startující platit a občerstvení bylo až před polednem} 
se účastníci s chutí pustili do zápoleni. Jako obvykle prim hráli domácí. Do 
desítky prvních mužů se stačili vklínit jen dva přespolní. Výborného výsledku 
dosáhl především M.Lipmann na 1. místě, pod 100 pak ještě zahrálo dalších 13 
hráčů. V soutěži žen vyhrála V.Trelová. Tradiční vítězka krajských přeborů 
posledních let J.Bokrová se musela spokojit až s druhým místem. V soutěži ju
niorů, kteří se samostatně představili poprvé, kraloval startovnímu poli 
J. Kunzendorfer z Františkových Lázni.
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Výsledky :

Muži Ženy

1. Lipmann M. Chom 87 1. Trelová V. Chom 101
2. Cipro P. Chom 90 2. Bokrová J. Příb 103
3. Broumský J. Chom 90 3. Salátová A. FrLá 106
4. Bečka S. Chom 91
5. Pašek R. Chom 91 Junioři

Mandák J. Chom 91 1. Kunzendorfer FrLá 101
2. Broumský M. Chom 108
3. Spidra M. Rako 110

-prc-

10. M0RAVA-5EVER - Krajský přebor, Opava 13.5.1990

Dne 13.5.1990 se uskutečnil v Opavě "Krajský přebor jednotlivců" pro oblast 
severní Morava. Počasí přálo, účast téměř 50 hráčů, hráči Kopřivnice se opět 
nezúčastnili.

V kategorii mužů byl závěr velmi dramatický, skončil rozřazováním 
4 hráčů o 2.místo. Soutěž žen skončila bez překvapení. Oproti předchozímu 
RTJ se na prvních místech objevily v kategorii juniorů prakticky zcela nové 
tváře.

Výsledky :

Muži Ženy

1. F. Kuba Olom 98 1. H. Doležalová Olom 105
2. J. Langer Opava 99 2. D. Henklová Olom 107
3. S. Žoch Unič 99 3. P. Mazalově Stbk 112
4. L. Bauer Unič 99 Junioři5. S. Římský Unič 99

1. M. Indrák Olom 102
2. R. škrobánek Opava 108
3. M. Koupil Stbk 109

-Karásek-

11. M0RAVA-JIH - 3.RTJ + II.liga + krajský přebor, Mostkovice, 12. a 13..5.1990

Hřiště v sadě "Pod hrází" Plumlovské přehrady bylo dalším místem setkání
jihomoravských golfistů. V sobotních soutěžích startovalo celkem 44 hráčů, 
mezi nimiž bylo 32 mužů, 2 ženy a 10 juniorů, z nichž šest /!/ bylo z Blanska.

Sobotní první ledový muž Pankrác nebyl ke golfistům příliš milosrdný. 
Nejprve bylo zataženo a po třinácté hodině přišel první několikaminutový déšť. 
Po něm bylo opět zataženo, místy oblačno, několikrát opakovaná bouře nevěsti
la nic dobrého. Před šestnáctou hodinou přišel druhý vydatný déšť, který již 
negativně ovlivnil výkony hráčů.

V soutěži mužů musel o vítězi rozhodnout rozstřel, v němž Radek Kučera 
ze Startu Brno lépe zvládl záludnosti mokrých drah a porazil domácího Petra 
Zubače. Brněnský hráč tak letos vyhrál již druhý RTJ. Výbornou úroveň sou
těže potvrdilo ještě dalších šest hráčů, kteří šli pod hranici 100 úderů.

V soutěži žen potvrdila vítězka Marcela Ševčíkové z VS Kroměříž svou 
stále stoupající výkonnost.

V soutěži juniorů vynikli oba favorité, kroměřížský Vojtěch Macek a 
mostkovický Michal Jansa pěknými výkony. Třetí favorit Pavel Doležel z Bystři
ce p.H. (vítěz 1.RTJ) ze studijních důvodů nestartoval. Dařilo se také Pavlu 
Frýdkovi z Blanska, vítězi 2.RTJ.
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V soutěži družstev překvapivě zvítězil tým VS Kroměříž před favorizova
ným družstvem TJ Mostkovice. Oba celky přitom nestartovaly v kompletních sesta
vách. V kroměřlžské sestavě chyběl Marel Palkovský (studijní důvody), most- 
kovickému týmu chyběl nemocný Zdeněk Skopik.

Krajských přeborů v neděli se zúčastnilo celkem 43 hráčů, z toho bylo 
30 mužů, 2 ženy a 11 juniorů. Podle postupového klíče se mělo do přeboru 
České republiky v Praze na Aritmě kvalifikovat 11 mužů, 2 ženy a 3 junioři.

Nedělní druhý ledový muž Servác byl k soutěžícím mnohem milosrdnější. 
Necelé dvě hodiny po zahájení bylo sice zataženo, pak se však počasí zlepši
lo, bylo oblačno, pak polojasno a velmi teplo. Rada hráčů využila téměř ideál
ního počasí k dosažení velmi dobrých výkonů.

Kategorie mužů měla opět výbornou úroveň, výkony na prvních pěti místech 
byly vždy lepší než výkony sobotní. Velký den měl především domácí Petr Zu- 
bač. Ve 2.kole dosáhl nejlepšího výkonu dne, když uhrál 20 úderů a tím vy
rovnal rekord mostkovického hřiště, jehož je sám držitelem spolu s dalším 
hráčem Mostkovic Janem Láníkem (oba z 3.9.1989). N čtyři okruhy zlepšil P. 
Zubač skvělým výkonem 87 úderů rekord hřiště o jeden úder (dosavadní drži
telé : Roman Kováč ze Startu Brno z 2.9.1989 a J. Láník z 3.9.1989).

V soutěži Žen slevila M.Ševčíkové ze svého sobotního výkonu a naopak
se značně zlepšila domácí Šárka Vysloužilová, takže obě závodnice dělil roz
díl jen čtyř úderů.

V soutěži juniorů exceloval velký domácí talent Michal Jansa, který 
zásluhou svého výborného výkonu zvítězil se značným náskokem. Z početné a 
kvalitní juniorské skupiny z Blanska si vedl nejlépe Pavel Smerda, který vy
bojoval druhé místo o dva údery před bystřickým Pavlem Doleželem, který ve 
3. a 4.kole mocně finišoval. Nedařilo se sobotnímu vítězi V.Mackovi, který 
obsadil až 8. místo.

Mezi šestnácti hráči, kteří postoupili do přeboru České republiky je 
šest /!/ hráčů z Mostkovic, čtyři hráči Startu Brno a po dvou hráčích z Kro
měříže, z Blanska a z Bystřice pod Hostýnem.

Výsledky - 3. RTJ
Muži Ženy

1. R. Kučera Start 91 1. M. Sevčívková Krom 99
2. P. Zubač Most 91 2. Š. Vysloužilová Most 143
3. L. Langr Start 95
4. V. Trdlica Krom 96
5. J. Láník Most 97 1. V. Macek Krom 94

2. M. Jansa Most 97
3. P. Frýdek Blan 99

2.kolo II.ligy družstev II,.liqa po 2. kole
1. VS Kroměříž 503 9 1. Olympia Blansko 1 066 . 15
2. TJ Mostkovice 514 7 2. TJ Mostkovice 1 037 14
3. Olympia Blansko 548 6 3. VS Kroměříž 1 058 14
4. PKO Riv.Brno 559 5 4. PKO Brno . 1 112 11
5. TJ Bystř.p.H. 574 4 5. TJ Bystřice p.H. 1 144 8
6. Start Brno 917 3 é. Start Brno 1 508 6
7. Sok.Kojetín 2 520 -2 7. Sok.Kojetín 5 040 -4

Vys.Třebíč 2 520 -2 Vys.Třebíč 5 040 . -4
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Výsledky - Krajský přebor

Muži

1. P. Zubač Most 87
2. L. Langr Start 90
3. 0. Daniel Start 91
4. J. Láník MOst 94
5. V. Trdlica Krom 96

Žen'

1. M. ševčíková Krom 113
2. Š. Vysloužilová Most 117

Junioři

1. M. Jansa Most 93
2. P. Smerda Blan 101
3. P. Doležel Byst 103

-Doležel-

12. SLOVENSKO - Východoslovenský krajský přebor, Prievidza 13.3.1990
Dna 13.5.1990 sa uskutočnil v Prievidzi Krajský prebor. Zúčastnilo sa 

ho 15 mužov, 1 žena a 3 junioři.
Za krásného slnečného počasia, ktoré už tradičné sprevádza prievidzké 

turnaje, sa hněď urputné bojovalo o každý bod. Už v 1. kole sa ukázalo, kto bu
de bojovat o prvé tri miesta. Po prvon kole bol na čele hráč z Března Škoda J. 
s výkonom 21. Hněď za nim domáci Buchcár Š. zahral za 22. Mezi týmito dvomi 
hráčmi sa o prvenstvo rozhodovalo až do konca turnaja.

V druhom kole škoda zvýšil náskok o 3 body.
V treťom kole vedúci pretekár trochu povolil a zahral za 24 bodov. Zato 

Buchcarovi sa dařilo a výkonom 21 bodov vyrovnal náskok vedúceho pretekára.
Boj o titul začal znova. Vo štvrtom kole pretekár Škoda už nikoho nenechal
na pochybách, že titul krajského přeborníka patří jemu. Buchcár zaostal o 1 bod. 

Ostatní nemohli ohrozit týchto dvoch súperov, o čom svědčí velký bodový
odstup. 

Výsledky :

Muži Ženy

1. J. Skoda Brez 86 1. J. Struhárová Prie 100
2. Š. Buchcár Prie 87 Junioři3. J. Gašperan Brez 95
4. P. Struhár Prie 96 1. M . Seman Koši 97
5. R. Baloun Koši 96 2. L. Ištván Brez 99

3. L. Pařák Brez 106

-Buchcar-

13. SLOVENSKO - Západoslovenský krajský přebor, Trnava 13.5.1990

Západoslovenský krajský přebor jednotlivcov za krásného slnečného poča- 
cia sa konal 13.5.1990 v Trnavě. Zviťazil I.Buš výkonom 91 před R.šimanským, 
ktorý vyhrál rozboj s R. Blahom a L. Kontinom. Po rozpade oddielu Lok.Hloho
vec sa v Trnavě zišlo iba 16 hráčov, pričom na M SR nepostúpil iba posledný 
P. Budil.

Výsledky :

Muži Ženy

1. I. Buš Brat 91 bez účasti
2. R. šimanský Trna 95
3. R. Blaha Trna 95 Junioři
4. L. Kontina Trna 95
5. K. Elschek Brat 98 bez účasti (?)

-šimanský-
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FÓ R U M
V minulém čísle jsme zapomněli otisknout dopis pana Vlastimila Doležela 

týkající se nového oddělení kategorie juniorů a otiskli jsme pouze odpověď 
Petera Gašperana. Tuto chybu napravujeme alespoň dodatečně.

Pan
ing.Milan Kožíšek 
Rooseveltova 7
160 00 Praha 6 V Bystřici p.H. 23. března 1990

Vážený pane předsedo,

s velkou lítostí jsem přijal informaci, že hráči juniorského věku nebu
dou od r.1990 započítáváni do soutěží dospělých. Zavedení juniorských soutěží 
v r.1989 byla jistě výborná věc, přispívá k osvěžení a zpestření soutěží, 
hlavními soutěžemi však stále zůstávají kategorie dospělých, v nichž se kva
litní hráči juniorského věku v minulých sezónách jasně uplatňovali. Nyní 
mají být soutěže dospělých pro juniory uzavřeny. Je to správné rozhodnutí?
Vždyť mladí hráči z velké části tím budou ztrácet motivaci a chuť ke hře.

Jak k tomu přijdou např. absolutní juniorské špičky Jiří Trnka a Danuše 
Kubíková? V roce 1989 si vybojovali I.výkonnostní třídu dospělých, zúčastni
li se přeboru ČSR dospělých v Rakovníku a mistrovství ČSSR dospělých v Olo
mouci a ve Šternberku. Nyní tuto možnost mít nebudou,i kdyby v roce 1990 
byli lepší než v r. 1989.

U nás v oddíle je situace obdobná. V r.1989 jsme měli šest hráčů juniorské 
kategorie a všichni zůstanou v této kategorii i v r.1990. Tvoří prakticky 
polovinu aktivních hráčů našeho oddílu. Čtyři z nich v r.1989 získali nebo 
obhájili III.výkonnostní třídu dospělých. V r.1990 tuto příležitost mít nebu
dou. Jeden z této čtveřice se zúčastnil přeboru ČSR dospělých v r.1988 a 
v r.1989 a mistrovství ČSSR dospělých v r.1989. V r.1990 však tyto naděje 
jsou pro něj znemožněny novým neuváženým rozhodnutím.

Bez zařazení juniorů do mistrovských soutěží dospělých i do celostátních 
žebříčků dospělých dojde k znehodnocení těchto soutěží i žebříčků, které 
budou vlastně zkreslené. Bude tu dána možnost méně kvalitním dospělým hráčům, 
kteří budou mít příležitost snadněji si vybojovat výkonnostní třídu, pří
padně účast na přeboru ČR a na mistrovství ČSFR. Nejde tady vlastně o pro
jev určitého úmyslu a vychytralosti? Pomoci letitým hráčům na úkor talento
vaných hráčů-juniorů.

Prosím, abyste ještě před zahájením sezóny zvážili toto nerozumné rozhod
nutí. Vždyť jeden přehmat v dráhovém golfu praktikovaný v r.1988 a v r.1989 
stačí. Mám na mysli systém počítání v soutěžích družstev. Střídání jednoho 
hráče dodnes většina týmů považuje za chybné. Škrtání nejhoršího výkonu v 
každém kole bylo v této soutěži nejen spravedlivější, ale činilo soutěž i 
zajímavější.

Bylo by proto třeba zvážit nešťastnou izolaci juniorských soutěží od 
dospělých, ještě před zahájením soutěži a provést urychleně nápravu. Nebo 
je moje varování zbytečné? Že jde o chybné rozhodnutí si většina kompetent
ních funkcionářů uvědomí asi pozdě, až po skončení sezóny.

Se sportovním pozdravem
Vlastimil Doležel

organizační a propagační pracovník o#d. 
dráhového golfu TJ Tatran Bystřice p<H.

Na vědomí : 
ing. Otakar Daniel 
Ivan Roemer 
Martin Tománek 
Peter Gašperan 
David Valenta
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Tanvald 25.4.1990

Vážení přátelé!

Dne 22.4.1990 jsem absolvoval I.kolo II.ligy DG na Spartaku Praha 4 
se značným nervovým vypětím, i když jsem "kliďas".

Jak je možné, že tak dobrý kolektiv jakým Spartak je, může pustit do 
soutěže RTJ hráče, který má dva míčky bouďáky i nevhodnou hůl se špatnou 
gumou?

Bylo to také pro všechna družstva zdržení minimálně 1,5 hod, neboť ko
nečný výsledek na 4 kola byl u tohoto hráče J22 bodů. V jednom kole na 10 
hřištích a 7 bodech. Být někdo jiný jeho spoluhráčem, tak stěží vydrží jed
no kolo, zahodí hokejku a jede domů.

Copak družstva neprověřují své hráče, aby nepustily do hry někoho, kdo 
nezná ani základy golfu,

U nás v Tanvaldu proběhla před turnajem na "Spartak" soutěž mezi hráči 
o nejlepší výsledek a kdo prostě neuhrál dobrý výsledek,tak nikam nejede. 
Možná by bylo vhodné, aby kolektiv, který nasadí podobného hráče,zaplatil 
pokutu 200 Kčs ve prospěch DG.

Trvám na zveřejnění mého článku , protože hrát s takovým hráčem je pro 
spoluhráče "hendikepem".

S pozdravem Josef Horecký
člen TJ SEBA Tanvald 

odd. DG

Vážený golfový příteli,

nedá mi, abych nereagoval na Vaší stížnost (když mi byla redakcí nabíd
nuta) z důvodu celkem prostého. Odpovědnost za nasazení hráče, o kterém je 
ve Vašem dopise řeč, nesu jako STK oddílu já.

Jedná se o dvanáctiletého chlapce, který svým přístupem jak ke hře, 
tak k práci v oddíle,si plně zasluhoval účast na turnaji. Bohužel, ne každý 
je zrovna talent od přírody a dost těžko se odhaduje, je-li hráč schopen 
zahrát průměr 24 nebo 80,5. Zvláště, když se jedná o první životní turnaj. 
Každý si musí odehrát ten svůj první turnaj a samozřejmě kde jinde než na 
domácím hřišti. Mrzí mě, že los padl zrovna na Vás a slibuji, že tohoto hrá
če nepřipustím ke hře dřív, dokud nebude schopen zahrát součet 114. Co se 
týče zdržení turnaje, nerad bych mu připisoval 1,5 hodiny na triko. Sedmičku 
stihne odehrát rychleji, než hráč mistrovské úrovně M.Arbeit dohrávku z 
kruhu . Turnaj zdrželi všichni hráči, kteří nehráli é 18.

Ještě bych napravil malou nepřesnost, aby nevznikly mezi čtenáři Zpravo
daje dohady. Neabsolvoval jste I.kolo II.ligy, ale republikový turnaj jed
notlivců. I.kolo II.ligy hráli jiní ...
Nerad bych rozdmýchával rozpory mezi Spartakem a Tanvaldem, ale ještě bych 
se vyjádřil k Vašemu návrhu dvousetkorunové pokuty. Mám ještě v živé paměti, 
když Tanvald začínal. Měl jsem tu čest hrát s mnoha hráči Tanvaldu, kteří 
ve svých začátcích také neoplývali perfektními údery. Avšak nikdy mě nena
padlo se podivovat nad tím, jak mizerné mají vybavení a jak se na každé dráze 
trápí. Znám to dobře z vlastních začátků. Možná jsem měl při prvních turna
jích větší štěstí na spoluhráče. Závěr můžeme převést na řeč čísel. Pokud 
budete trvat na dvousetkoruně od Spartaku, budu vyžadovat od Tanvaldu alespoň 
desetinásobek. Raději bych však viděl deset nových hráčů Tanvaldu,se kterými 
si s radostí zahraji.

Nakonec se upřímně omlouvám za handicup ve formě Jana Lapáčka a přeji 
Vám mnoho špičkových spoluhráčů.

Jan Pergl
STK Spartak Praha 4
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V souvislosti s přechodem na tržní ekonomiku, se domnívám, 2e je na
prosto nutné vypracovat nový přestupní řád. Není už nadále možné, aby oddíly 
doplácely na to, že dokážou vychovat špičkové hráče. Chceme-li se přibližo
vat tzv. velkým sportům, musíme převzít i takové věci, jako je finanční vy
rovnání. Uvážíme-li, že špičkový prvoligový hráč přijde oddíl na 2 500 Kčs, 
a to je pouze v oddílech,kde je finanční situace velice špatná a kde se te
dy platí pouze základ, jako je cestovné, nocležné a startovně, pak při čtyř
letém působení takového hráče vzroste tato částka na 10 000 Kčs. Paradoxní 
situace nastává, když oddíl pracuje dobře, přijímá nové hráče, zlepšuje 
neustále výkonnost a nakonec postoupí do nejvyšší soutěže, která je samo
zřejmě finančně nejnáročnější. Vzhledem k počtu hráčů v oddíle (u dobře pra
cujících oddílů je to přibližně 25 lidí) a stále klesajícím dotacím dochází 
potom k přehodnocení rozpočtu a hráči slabší výkonnosti se vlastně obětují 
pro hráče nejvyšší soutěže a svoje turnaje si hradí z vlastní kapsy. Toto 
finanční břímě mnozí neunesou a buď přestávají na turnaje jezdit nebo zanecha
jí závodní činnosti úplně. Nemluvím zde o mladých hráčích, juniorech nebo 
žácích, kteří mají stále velký zájem, ale nemají vlastní příjmy a v oddíle 
už nezbývá. V této situaci nabídne ekonomicky silnější oddíl možnost startu 
některému ze špičkových hráčů a ten pochopitelně většinou přijme. Jedná se 
zpravidla pouze o vyplacení tzv. diet. Za tuto malou částku, která samozřej
mě přilepší, hráč s klidným svědomím opustí mateřský oddíl. Nadále využívá 
bezplatně nebo za zvýhodněnou cenu, kterou musí platit i hráči mateřského 
oddílu, vybudované "domácí" prostředí včetně veškerého zázemí a na turnajích 
kde se setká se svými bývalými kolegy, kteří se mu vlastně po léta obětovali, 
jim vypravuje s úsměvem na rtech, jak je mu dobře u cizích. Nemusí na žádné 
brigády a od A do Z má všechno placené. Oddíl, který takto získá některého 
z dobrých hráčů si mne ruce a pochvaluje si, jak bez finančních nákladů po
stupně stoupá na žebříčku nejvyšší soutěže. Ani v duchu se nezačervená, že 
druhý oddíl třeba už nedostane dotace žádné, protože zase naopak na žebříčku 
I.ligy začne klesat a mnohdy skončí až v nižší soutěži. Ani vlastní hráči 
ho nezajímají. Co jim byla platná snaha o získání výkonnosti a usilování
0 to, aby mohli hrát za svoje družstvo. Jejich vlastní oddíl už je nepotře
buje, protože za mrzké diety nakoupil prostě jinde. Jediná obrana oddílu, 
který takto ztrácí hráče, je nepodepsat přestupní lístky. Na tomto místě
chci poznamenat, že tyto praktiky by měly jednou provždy skončit. Má-li něja-# 
ký oddíl zájem získat kvalitní hráče a bude-li mít na to finanční prostředky, 
musí být toto umožněno, jako je to všude na světě zcela normální a běžné. 
Nemůže to však být stále jenom na úkor finančně slabších oddílů. V době, 
kdy se mění mnoho důležitějších zákonů, jistě nebude tak složité v co nejkrat- 
ší době přepracovat přestupní řád. Navrhuji diferencovat podle dosažených 
VT a provádět vyrovnání v těchto částkách :
M VT - 5 000 Kčs
1 - 4 000 Kčs
II - 2 500 Kčs
III - 1 000 Kčs

- bez vyrovnání.

Závěrem chci apelovat na všechny funkcionáře 'oddílů, aby se nad tímto 
návrhem opravdu vážně zamysleli a v případě, že budou nebo nebudou souhlasit, 
vyjádřili svoje stanovisko na stránkách Zpravodaje a současně seznámili se 
svými názory i komisi STK a svazové orgány. Pokud se tyto nehodlají touto 
otázkou zabývat, pak jsou to lidé, kteří prosazují zájmy pouze úzké špičky 
hráčů na úkor ostatních, kterých je většina a kteří snad mají právo provozo
vat svůj sport. Dosavadní praxe přestupů se mi jeví jako vrchol vypočítavosti, 
neúcty k práci jiných a nemorálního přístupu k věci. Ti, kteří toto schva
luji, nebo dokonce propaqují, nejsou zřejmě lidmi na svých místech.

Zdeněk Kubík
STK oddílu Slavoj Chomutov
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P Ř EČETLI Z A  N Á S
Dnes začínáme v našem časopise s novou rubrikou. Je výsledkem iniciati

vy předsednictva ÍSDG, které zadalo útvaru výstřižkové služby Pražské informač
ní služby vyhledávání všech článků o našem sportu. Na stránkách Zpravoda
je vás budeme seznamovat s jejich obsahem, případně můžeme přetisknout celý 
článek.

Ve Večerní Praze 3.4.1990 byly otištěny informace o možnostech ubytová
ni při papežově návštěvě v Praze v zařízeních TJ Aritma v článku "Dobrou 
noc na Džbánu". V rámci charakteristiky této TJ je zde na prvním místě uve
deno, že "Nejvyšší post drží dráhový golf - jeho oddíl jako jediný startu
je v první lize". Jistě dobrá propagace, i když samotný článek se týká jiné 
problematiky.

Ve východoslovenských novinách "Východ" jsou 18.4. otištěny 2 fotogra
fie z nového MTG hřiště v Humenném v Třebíčské ulici. Je zde uvedena i pro
vozní doba. Vše by bylo v pořádku, kdyby - jak je vidět na jedné z fotogra
fií - nebyl koš na tomto hřišti umístěn basketbalovým způsobem - t.j. vodo
rovně !

Prosíme košické golfisty - spojte se s někým v Humenném a uveďte vše 
na pravou míru.

Nakonec jsem si nechal jeden bonbónek. Pražský polední list "Mladá de
mokracie" věnoval 17.5. prakticky celou sportovní stránku (!) článku "Což 
takhle golf", ve kterém předseda ÍSDG ing. M. Kožíšek informuje nejširšl 
čtenářskou veřejnost o historii dráhového golfu v Evropě i v Československu 
a upozorňuje na naše největší úspěchy i na nejdůležitější události letošního 
roku. Podává také informace, kde si dráhový golf mohou zahrát zájemci z řad 
veřejnosti. Do článku se vloudila jediná nepřesnost - A. Vítek již prý dokáže 
zahrát 4 okruhy na 72 úderů.

Na závěr pár poznámek - o několika golfistech (L.Svihel, I.Roemer) víme, 
že příspěvky do deníků celostátních i krajských posílají a doposud jsme z 
PISu žádný jejich článek nedostali. Upozorněte nás na tyto články - nedostat
ky ve výstřižkové službě je možno prostřednictvím reklamací odstranit. (Okres
ní a místní tiskoviny nejsou do sledovaného přehledu PISu zahrnuty.)

Ještě jedna důležitá připomínka - nestačí jen čekat, až o nás někdo 
sám napíše - musíme se připomenout, musíme o sobě informovat - v krajských 
denících, v tradičních celostátních novinách, v nově vycházejících tisko
vinách - s rozmachem těchto periodik máme mimořádnou příležitost. I pokud 
nebude mít vaše snaha hned konkrétní výsledky, napiště nám alespoň své 
zkušenosti !

-LV-

/ Y B A V E N Í P R O DG
Podařilo se zrealizovat dovoz dalších míčů II.jakosti v ceně 200

Jedná se o tyto typy míčů:

10 x W 67 (3 cm, 47 g) 10 X H1m (14 cm, 41 g)
10 x H4r ( 4 cm, 41 g) 10 X KD1 ( 5 cm, 36 g)
15 x R650r (11 cm, 37 g) 30 X R750 (14 cm, 40 g)
10 x H2x (10 cm, 41 g) 10 X Eu20 ( 7 cm, 41 g)
15 x R750r (13 cm, 37 g) 45 X R350r ( 8 cm, 36 g)
10 x Eu02 ( 3 cm, 48 g) 10 X R200 ( 8 cm, 35 g)
20 x PR07 ( 7 cm, 52 g) 10 X TELE 5 ( 8 cm, 50 g)
20 x W37 ( 3 cm, 39 g) 10 X R650 (12 cm, 37 g)
20 x H4x ( 4 cm, 41 g) 10 X 77 ( 4 cm, 33 g)
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Míče jsou kulaté, případné vady jsou většinou pouze ve vzhledu, ne
vadí v pohybu po dráze. Dále je možno objednat oranž.tvrdý míč pro laby
rint nebo koš v ceně 60,- Kčs.

Vzhledem k tomu, že od některých typů míčů je malý počet kusů (10-15), 
uvádějte v závorce případně náhradní typ mlče.
Informujte všechny členy oddílu. Objednávky zasílejte co nejrychleji.

Další možnosti objednávek do budoucna : násosky (60,-), guma šedivá 
6 mm (60,-), míče pro veřejnost (vroubkáče - do 25,-). Požadavky na vroubkáče 
potřebuji také v co nejkratším termínu.

Výše uvedené míče budou podle vašich požadavků a našich možností roze
sílány na vámi uvedeného člena oddílu dobírkou nebo předávány na CTJ. 
Objednávky zasílejte na adresu : Jan Valenta, Kaprova 6, 110 00 Praha 1, 
telefon : 2312819.

Tato nabídka byla rozeslána všem oddílům v ČSFR. Do 25.5. projevily 
zájem pouze tyto oddíly : Rakovník, Chomutov, Blansko, Tanvald, Kroměříž, 
Aritma, Tempo, Spartak 4, Trnava, Kopřivnice.

Zdá se, že v ostatních oddílech mají materiálu dostatek ! ! !
Především juniorům byla určena nabídka, kterou rozesílal A. Fridrik na 
jednotlivé oddíly. Jednalo se především o míče firmy MG I. jakosti s vý
raznou cenovou dotací svazu. Je zajímavé, Že některé oddíly na tuto nabídku 
vůbec neodpověděly (resp. neprojevily zájem) (Nebo pověřený pracovník s 
tímto dopisem vůbec neseznámil řadové členy ... .)

S P O LE Č E N S K Á  K R O N IK A
Ve výsledkových listinách severní Moravy se v kategorii žen objevilo 

nové jméno Hazalová. Nejde však o novou hráčku. To se v dubnu provdala Petra 
Karásková.

Do stavu manželského vstoupil v březnu i šterrtberský hráč 
Vít Gerža.

Ke gratulantům se připojuje i redakce Zpravodaje.

VĚŘTE NEVĚŘTE
V čísle 2/90 jsme naše čtenáře v rubrice "Omluvy” informovali mimo 

jiné o tom, jak trnitá byla cesta článku o mezinárodním turnaji v Telfsu 
(srpen 1989) na stránky Zpravodaje. Originál článku, který mi původně účast
ník turnaje Zdeněk Andr poslal, jsem tehdy ztratil někde mezi tisící jiných 
papírů na svém pracovišti u Obvodního soudu pro Prahu 9. Nevěřil jsem, že 
se s ním ještě někdy shledám, ale přece ...

Dne 22. května 1990 dorazila Obvodnímu soudu pro Prahu 9 doporučená 
zásilka z Řecka. Městský soud v Athénách nám francouzský psaným přípisem 
potvrzoval příjem listin v právní věci Dolejšová - Troyános o určení otcov
ství, avšak vrátil nám jednu z nich, ke které jsme nezaslali překlad do 
jazyka řeckého. Městský soud v Athénách dal na vlastní náklady překlad pro
vést, zjistil, že dotyčná listina zřejmě s případem Dolejšová - Troyános 
nijak nesouvisí, takže ji přes Ministerstvo spravedlnosti ČR vrátil zpět
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k našemu soudu. Pokoušely se o mě mrákoty, když jsem zjistil, že dotyěná 
listina není nic jiného, než tolik hledaný referát o Telfsu ... .

Škoda jen, že nám Městský soud v Athénách nezaslal i řecký překlad 
tohoto článku - stál by jistě za otištění. Jinak tato příhoda názorně ilustru
je staré soudní úsloví - že u soudu se nikdy nic neztratí, nanejvýš je to 
dobře založeno ... .

Pro zajímavost tedy otiskujeme alespoň onen původní text. Podtržené 
pasáže si zvýraznil tužkou řecký tlumočník - zřejmě se mu v souvislosti 
s určením otcovství zdály obzvlášť podezřelé ... .

-ánek-

Turnaj Telfs

Po srazu určeném na 6. srpna v 9.00 v Praze, jsme vyrazili 12 osob 
ve třech automobilech s dvouhodinovým spožděním směr C.Budějovice (oběd) 
a přechod Dolní Dvořiště. Odbavení bylo s problémy, neboť M.Svobodu nechtě
li pustit do Rakouska naši pasáci, protože díky překlepu na odd. pasů a 
víz v N.Jičíně měl ve výjezdní doložce místo A napsáno D. Až po dlouhém 
vysvětlování a přesvědčování bylo zavoláno na vyšší úřední místa a výjezd 
z ČSSR do A byl Míroví povolen.

S jednou píchlou gumou a cca čtyřhodinovým spožděním jsme asi o půl
noci dorazili do Telfsu, města s asi 9 000 obyvateli 30 km západně od Innsbruc- 
ku. Tam nás čekali v místní klubovně představitelé oddílu v čele s předse
dou Herbertem Ergretzbergerem.

Hřiště bylo zajímavé, poměrně lehké, ale s okénkem (výborné, i když 
dokázalo potrápit). Těžký byl úder na mostě, těžký prohoz trubkou.

Ve středu pro nás uspořádali návštěvu Innsbrucku spojenou a prohlídkou 
města i okolí a návštěvou vystoupení místního folklorního souboru, kde by
li turisté z celého světa. Ve čtvrtek jsme byli pozváni na večeři vícesta- 
rostou města. V sobotu odpoledne jsme byli na utkáni rakouské bundesligy 
FC Tirol proti Wienner Sportclub, čímž bylo vyslyšeno naše tajné přání vi
dět našeho legionáře Václava Danka, který toho ovšem moc neukázal. V neděli 
jsme se byli na skok podívat v Seefeldu, rovněž olympijském městečku.

Systém soutěže byl velmi zajímavý. Startovní pole bylo rozděleno na 
dvě poloviny. Jedna hrála v sobotu dopoledne a v neděli odpoledne, druhá 
naopak, vždy po čtyřech okruzích. Všichni hráči z ČSSR hráli v sobotu dopo
ledne a v neděli odpoledne, což byla zřejmě nevýhoda vzhledem k počasí.

Při turnaji padly dvě "18", jednu přivezl i M.Svoboda. Rozstřel však 
Mirek s domácím hráčem M.Kirchmairem prohrál a přišel tak o cenu za. nejlepší 
okruh.

Vítězný rozstřel o druhé místo v soutěži čtyřčlenných družstev vybojo
val tým "Slovensko" proti domácímu béčku. Vynikajícím způsobem jako v celé 
soutěži si vedla D.Fridriková a k ní se připojil J.Mráz. Oba v rozstřelu 
neudělali chybičku.
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P Ř E D P L A T N É
Je první polovina června a nám se podařilo dostat na svát již čtvrté 

číslo Zpravodaje v tomto roce - přesné dle časového plánu.
Dostávají se k nám obdobné časopisy ze SRN a Rakouska - vítězi nad 

námi v grafické úpravě i v kvalitě papíru. Určitě jsme ale lepší v počtu 
čísel a v aktuálnosti informací ! (Např. rakouský Bahnengolf Info vychází 
4 x ročně a jedno číslo stojí 25 OS.)

Dokonce se nad námi již smilovali někteří golfisté z oblastí a veškeré 
zpravodajství si nemusí "cucat z prstu" 3-4 lidé v Praze.

Vše by vypadalo na světlou budoucnost, kdyby jsme byli 
ekonomicky soběstační! Současný počet předplatitelů nestačí na celoroční 
pokrytí nákladů na vydávání časopisu. Nechceme dále zvyšovat cenu - rezervy 
jsou spíše v počtu prodaných výtisků - v 5 oddílech stále neušetřili ani 
40,- kčs na jedno roční předplatné. Když už se jim nelíbí naše literární 
výplody a nechtějí být informováni o jednotlivých turnajích, přicházejí 
o svazové zprávy o nabídkách míčů, holí, termínové listiny, nominace na 
zahraniční výjezdy atd.

Podivná je také představa, jak se třicetihlavý oddíl Lokomotivy Olo
mouc pere o 2 výtisky ...

Z některých míst se dovídáme, že "distribuce" zásluhou funkcionářů 
oddílů funguje tok, že řadoví hráči se dostanou ke svému výtisku někdy až 
s měsíčním zpožděním ....

Na závěr můžeme pouze připomenout, že po zaplacení předplatného 
40,- Kčs za 1 výtisk (8 čísel za rok) ihned zašleme všechna vydaná čísla 
a další budeme zasílat průběžně.

Předplatné přijímá hospodář ČSDG ing.Libor Vančura na adrese : 
Kotlářova 673, 250 82 Úvaly.

-redakce-
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NOVÁK-SKOUPÝ
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