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ÚVODNÍK
Alternativy

^Eaše televize o tom mluví tonem lhostejně oznamovacím, mě 
to však znepokojuje, Ha náměstích v Lipsku a v Drážďanech a 
v dalších mestech bývalé DDR so znovu shlukují tisícihlavé de
monstrace. Co vlastně chtějí ti lidé, kterým se splnilo, co 
chtěli? Rozmysleli si to, proč demonstrovali před půldruhým ro
kem, chtěli by znovu postavit zeď a nakreslit si kružítko 
na vlajku? Někteří možná ano. Většina je však zřejmě jen zkla
maná, protože sice mají,co chtěli, ale mají to se vším všudy.

 ̂Jenomže oni to nechtěli se vším všudy, oni chtěli jen to 
dobré, chtěli vystoupit na vysokou horu bez bolesti v lýtkách, 
socialisticky pracovat, kapitalisticky žít. Představovali si 
Bundesrepublik jako ten paternalistický stát, v němž žili, ale 
s tvrdou markou. Bohatý strýc je však hrozný lakomec a navíc 
otravuje kázáním o vlastním přičinění. Proto demonstrují.

Pod našimi redakčními okny to zatím nemáme, velcí demago
gové této země teď ohlupují lidi na jiných náměstích a jinými 
hesly. Za pár týdnů to asi uslyším: Klaus raus! Jsme na tom po
dobně jako občané zrušené republiky, navíc nemáme toho bohatého 
strýce. Je hluboko do kapsy a bude hůř. To je nadějný signál 
pro všechny sociální slibotechny, které z toho mohou vytřískat 
politický kapitál.

Na Slovensku, které má ještě horší strukturu průmyslu než 
Československo, jsou už zřetelné snahy některých velmi populár
ních politiků, abychom se po schválení ústav mohli zase přejmeno
vat: Česká Federativní a Slovenská Socialistická Republika. Znělo 
by to hezky, ještě kára do znaku vrazit to kružítko. Ale budeme to 
asi mít i na Václaváku. Zanedlouho.

Takže kam vlastně spějeme? •
Co já vím, spějeme k volbám. Za rok a něco,zrovna když^by- 

chom měli být na nejhlubším dně, půjdeme opět volit své lepší 
příští. Svobodně, omezeni jen vlastní schopností nebo neschopnos
tí vidět dál než na špičku nosu. ?

Dovedu si představit některé alternativy.
První pravděpodobná: Zvítězí nadějná nová koalice a vykročí

me k socialismu. Vzhledem k odbytovým možnostem našich podniků 
spíše etiopského než švédského typu. Kurs dolaru bude stanoven 
na tři koruny dvacet, na černém trhu bude zpočátku jen za stovku, 
později za pět. Nejprve ztaizí dovážené zboží,potom zboží vůbec. 
Některé problémy trhu spravedlivě vyřeší lístkový systém. Trochu 
se přitvrdí, bude cenzura.

Druhá, možná: Zvítězí razantnější z těch, co už zvítězili.
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Volby nebudou, oatatně parlament jen žvaní a zdržuje, tak k če
mu parlament. Vykročíme ráznou chilskou cestou k prosperitě, 
pečlivě prolustrujeme agendy, komunisty, chartisty_a Židy. So- 
siální problematikou se bude zabývat policie, v případě potře
by armáda. Trochu se přitvrdí, bude cenzura.

Třetí, snad možná: K volebním urnám půjde méně lidí než 
minule, jen ti skutečně dospělí. Levice už bude dost silná a 
získá pár křesel ve vládě. Půjdeme dál tímto slzavým údolím na
plněným pocitem nejistoty a budeme si čím dál víc uvědomovat, 
ze všechno má takovou cenu, jakou za to člověk zaplatí. Logika re
formy se začne zvolna potvrzovat. Hebude cenzura.

S tradičním CTJčkovým počasím (zataženo, déši, zima jak 
v morně) se již někteří z nás smířili a vozíme si s sebou na tur
naje vlastní stěrky, deštník a tu nejtlustší bundu,jakou v šat
níku máme. 0 prvním květnovém víkendu vsak byli v Bystřici pod Hos
týnem zaskočeni i ti nejotrlejší: po několika dnech tréninku 
v opravdovém jarním počasí začalo behem páteční noci pršet a pr
šelo pak celou sobotu. Sice příliš slabě, než aby mohl být turnaj 
přerušen, ale o to vytrvaleji; na slušné nachlazení to 3tačilo bohatě. Kdo se někdy v neděli v půl sedmérrano obouval do bot, kter' 
ještě nestačily vyschnout, nepotřebuje další komentář.

Počasí tak trochu pokazilo dojem z jinak výborně připravené
ho turnaje. Hřiště bylo v perfektním technickém stavu, ubytování 
pohodlné, ve městě dostatek stravovacích zařízení, organizace bez
chybná. Výhrady mohli mít účastníci turnaje jen k poněkud neohra
baným stěrkám, i když na druhou stranu se pořadatelé vytasili 
se zajímavou novinkou: 90 cm širokou "globální" stěrkou - od man
tinelu k mantinelu. Fungovala skvěle, škoda, že byla jen jedna.

Celostátní premiéry se zúčastnilo 79 mužů a 7 žen, příjemným 
překvapením byla účast patnácti juniorů ze všech koutů republiky.

Jiří Franěk
(převzato z deníku "Lid.noviny’

Celostátní sezóna našeho vodního sportu zahájena 1

1. CTJ a 1. a 2. kolo I. ligy družstev 
Bystřice pod Hostýnem 4.-5.5.1991
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Obavy z účasti na CTJ přesahující výrazně počet 100 účastníků 
se tentokrát tedy nepotvrdily.

Vytrvalý déšt značně zpomalil chod sobotní části turnaje, 
takže oproti předpokládaným čtyřem okruhům stihli jednotlivci 
odehrát pouze tři (čtvrté kolo ligy se dohrát podařilo). Poča
sí neskutečnost, že žádné z prvoligových družstev nebylo 
na^hřišti doma, měly za následek několik překvapení: První le
tošní kolo vyhrál^MQBY (dříve Hlavoj) Chomutov před Startem 
Brno a nečekaně třetí Aritmou Praha, hlavní "bombou" však by
lo až osmé místo Lokomotivy Olomouc. Jakou výhodou je domácí 
prostředí ukázal výkon místních hráčů J. Mikulíka (hraje 
za Spartak Pha 4) a R.^Doležela, kteří se po třech kolech usa
dili na sarné špičce průběžného pořadí. Teprve druhý den zasáh
li do jejich souboje "papíroví" favorité - A. Pridrilc (v sobo
tu jeden a posledních postupujících, v neděli zahájil 19 a po
kračoval 20, 21) a mimo soutěž hrající A. Vítek (t.č. I.;GC Bam- 
berg). Klání vyvrcholilo rozstřelen mezi llikulíkem a Pridrikem, 
kterého se z prestižních důvodů zúčastnil i Vítek, který zahrál 
stejný ̂ výkon (německý svaz I)G mu nepovolil účastnit se v .ČSFR 
soutěží jednotlivců, proto nefiguruje ani v oficiální výsledko
vé listině).Rozstřel znovu ukázal, ze dokonalá znalost hřiště 
může znamenat víc. než léta zkušeností (líikulík: "Já to tady 
znám i^za sněhu"). J. Hikulíkovi se na domácích hřištích daří 
výborně - poté, co mu loni až v gosledním kole uniklo prvenství 
n^ CTJ Spartak Praha 4, letos jiz nezaváhal a odstartoval do se
zóny tak, jak mu to řada mnohem zkušenějších hráčů může závidět.

Poměrně vyrovnaný souboj žen nakonec rozhodl lepší nedělní 
začátek J. Bečkové (Chomutov), která i přes nevydařené poslední 
kolo zvítězila nad V. Valentovou (Aritma). Stejně jako v mužích 
se rozstřelovalo o první místo i_v kategorii juniorů - k rozřa
zování nastoupili J. Trnka (Plzeň) a L. Hepimach ml. (Tanvald) 
s výkonem 139, který by znamenal 6. místo v kategorii mužů!
V rozstřelu byl nakonec úspěšnější Trnka, rozhodla však až "náh
lá smrt".

Druhé prvoligové kolo dopadlo opět netradičně. Olomouc "vsta
la z mrtvých" a po sobotním debaklu si připsala na konto vítězství 
v neděli. Sobotní vítěz iíOBY Chomutov se naopak propadl na místo 
sedmé, přičemž zlé jazyky tvrdily cosi o závažném porušení živo
tosprávy předchozího večera. 2a Olomoucí se na druhém místě umístil 
Spartak Praha 4 a s odstupem jediného údgru následovala na 3.-4. 
místě družstva Startu Brna a Rakovníka. Černý Petr posledního místa 
zůstal v sobotu i v neděli družstvu Košic.

- ánelc

Výsledky 
lídži: 1. J. liikulík Sp?4 134

■ 2. A. Fridrik Trna 134
3. R. Doležel Bys-tfř 135
4. ií. Svoboda Olom 13b
5. P. gipro Chom 136
6. K. Šmíd Rako 140
7. J. Sehák Rako 140

Ženy:
1. J. Bečkové Chom 145
2. V. Valentová Arit 149
3. V. Trelová Chom 158
4. D. Ilenklová Olom 165
5. II. Doležalová Olom 165
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3. P. Gapperan Brez 140 Junioři:
9. D.

10. P.
./MS A.

Valenta
Mužík
Vítek

Arit
SpP4
SRU

141
141
134/

1. J. Trnka Plzeň
2. L. Hepimach ml.. Tanv
3. P. Doležel Bystr

139
139
144

4. D. Bílek Bystr 145
5. D. Kubíková Unič 147

1. kolo I. ligy družstev: 2. kolo I. ligy družstev
1. Chomutov 488 11 1. Olomouc 340 11
2. Brno 496 8,5 2. Spartak P 4 346 9

Aritma 496 8,5 3. Brno 347 7,5
4. Trnava 497 7 Rakovník 347 7,5
5. Rakovník 499 6 5. Trnava 351 6
6. Tanvald 507 5 6. Aritma 353 5
7. Spartak P 4 509 4 7. Chomutov 357 4
8. Olomouc 528 3 8. Březno 359 3
9. Březno 533 2 9. Tanvald 371 2

10. Košice 551 1 10. Košice 388 1

I. liga družstev po dvou kolech
1. Start Brno 16 b”. 843 ú
2. J.I0BÍ Chomutov 15 845
3. Lokomotiva Olomouc 14 868
4. TJ Rakovník 13,8 846
5. Aritma Praha 13,5

13
849

6. Slavia Trnava 848
7. Spartak Praha 4 /MGC Děkanka/13 855
8. SEBA Tanvald 7 878
9. Mostáren Březno 5 892

10. sxávia VST Košice 2 931

2. MORAVA, Velikonoční turnaj, Šternberk
30.3.1991

Další z nabídky moravských mimosezonních turnajů, tentgkrát 
podle kalendáře již jarní, proběhl o velikonoční neděli ve Štern
berku. Ha hřišti u vypuštěného koupaliště se tentokrát sešlo 16 ju
niorů a 27 mužů z osmi oddílů, mj. tři zástupci vzdáleného Sparta
ku Praha 4.

Dobře připravený turnaj probíhal za mrazivého počasí^ čemuž 
odpovídala i úroveň výsledku. Poprvé byl na Moravě vyzkoušen K.O. 
systém: po dvou okruzích odehraných "klasickým způsobem’' byli 
hráči dle průběžného pořadí nasazeni do dalších dvou okruhů K.O. 
systému.
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Pomlázku vítězství si v kategorii mužů nečekaně odnesl 
"zahraniční" účastník Ladislav Metelka (Spartak Praha 4), kgyž 
ve finále K.O. systému zvítězil nad domácím favoritem V. Vařá
kem. V kategorii juniorů podlehl v závěrečném okruhu P. Papou- 
šeks(Opava)_X). ̂ Kubíkové (Uničov). To turnaji a předání cen ví
tězům a pamětních listů všem účastníkům bylo velikonoční gol- 
fistické setkání zakončeno (jak u tohoto druhu turnajů bývá 
dobrým zvykem) přátelským posezením v bufetu u hřiště.
Výsledky - ánek

1. L* Ivíejelka 3pP4 junioři: 1. D. Kubíková Unič2. V. Vanák Ctbk 2. P. Papoušek Opava
3* 0. Karásek Jtbk 3. 1). V/aligora Opava
4- J. Sednář 3tbk 4. lil. Gerža Stbk
5* L. Holub Kopr 5. D. Burián Jtbk

Se sněhem, ale bez koled

Cechy-3třed, III. ročník turnaje na jamky 
Pompo Praha 20.4.1991

Tradičně mizerné počasí a tradičně nízká úroveň- to byly i 
letos základní charakteristiky turnaje, který ve středočeské 
oblasti otevřel sezónu 1991. Skutečnost, že novoročního turnaje 
na Tempu se pravidelně účastní nejméně dvakrát více hráčů než 
turnaje na jamky konaného v době, kdy by jaro už mělo být v pl
ném proudu, se nám přestane zdát paradoxní, pokud si uvědomíme, 
že za celovi tříletou historii turnaje na jamky byla pokaždé 
na Tempu větší zima než v druhém lednovém týdnu.

7-ájem o nebodobané příležitostní turnaje je v Čechách pod
statně nižší než na Moravě, pouhých 16 účastníků však překvapilo 
i pořadatele, a to ještě účast "vylepšovali" dva zástupci Příbra
mi. Po odehrání dvou okruhů prvního stupně soutěže ('turnaj se 
hraje K.O. systémem a o peníze), se mírné sněžení,^ které^hráče 
doprovázelo již od začátku turnaje, změnilo v parádní sněhovou 
chumelenici, jakou jsme letos v Praze nezažili za celou zimu.
K vánoční atmosféře scházel jen stromeček a koledy- Po půldruhé 
hodině, během kterc se již uvažovalo, zda turnaj dohrát v kuleč
níku nebo v dětském stolním minia tur golfu,'' sněžit přestalo, vyšlo 
3lunce a turnaj mohl být dohrán regulérním způsobem.

Turnaj ve smíšené kategorii vyhrál Vladimír Čneider (Litomě
řice). Blahopřejeme mu a všechny golfisty-otužilce zveme nf čtvr
tý ročník. Turnaj je jistě uspokojí více než oblíbené CTJ v Cho
mutově .

- ánok
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1. OTJ a IX. liga, 1. K.O. systém

Maufava-sever-Olomouc-27. -28. dubna

První oblastní turnaj a K.O. systém na severní Moravě pro
běhl na pečlivě připraveném olomouckém hřišti.

Při účasti 65 hráčů (42 mužů, 4 ženy a 19 juniorů !) se 
ukázalo, že začínat ve 12 hodin je příliš pozdě. K vgčeru 
v 18.00 hodin, když hráči dohráli 3. okruh se pro déšt přeruši
lo a nakonec nedohrálo. I bez deště by turnaj končil dost 
po 19. hodině.

Kromě tradičně dobrých výsledků domácích překvapila dru- 
holigová sestava Šternberka již opět s Kamilem Karáskem po návra
tu s vojny. Od prvního okruhu se dostala do vedení a to si udrže
la až do konce. Uničov skončil až za oběma olomouckými družstvy. 
Do soutěží se vrátili i kopřivničtí, ale zatím bez úspěchu.

V jednotlivcích se o čelo výsledkové listiny postaraly olo
moucké hráčky, u mužů kromě domácích 1 hráči ze Šternberka.
V kategorii juniorů se prosadili opavští. Za zmínku stojí, že 
polovina účastníků v této kategorii tvoří mladí ze Šternberka a 
z nich část jsou teprve žáci.
Sobotní _výsledk2_li_0TJ_a_lI__kola_IIi_li£jr^
m u ž i : ž e n y ;
1. Sperlich P. Olom 64 úderů 1. Doležalová II, Olom 69
2. Benčík L. ylom 63 2. Ilenklová D. Olom 72
3. Karásek K. Jtbk 66 3. ilezsúrošová M. Olom 78
4. Jgšek J. Olom 67 4. Mikulenková Kopr 103
5. Lahner P. Qlom 68
6. Karásek J. Otbk 68
j u n i o ř i  : XI. liga 1. kolo:
1. Hlaváč P. Opav 73 úderů 1. Šternberk A 351 úderů
2. Kubíková D. Unič 74 2. Olomouc B 354
3. Borovička J. Stbk 75 3. Olomouc C 335
4. Víaligora D. Opav 76 4. Uničov 387
5. Papoušek ?. Opav 77 >. Opava 406
6. líetopil J. Olom 78 6. Šternberk B 443

7. Kopřivnice 513

Výsledky sobotního OTJ určily nalosování do nedělního "pavou
ka" K.O. systému. Ti, kteří ai K.O. nezahráli na Velikonoce 
ve Šternberku, byli se způsobem hry obeznámeni.

Jako každá nová věc, byl K.O. systém v průběhu dne živě dis
kutován, proběhl však celkem ke spokojenosti (nejvíce samozřejmě 
těch, co vyhrávali). Hra na jamky se ukázala být jako zajímavá, 
ale i ošidná. Zejména u mužů a juniorů došlo k řadě překvapujících 
výsledků. Sobotní neúspěch si zde vynahradili zejména uničovstí.

C0V.O 
H
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Připomínky však byly ke způsobu určení vítěze při stejném 
Ijootu vyhřátých jamek. První kriterium (tj rozhoduje součet 
úderů za okruh - aí už se hraje na "sedmičky" nebo ne) nesou
visí s^hrou na^jamky. Po dohodě bude zřejmě zrušeno a rozhodovat 
bude ̂ příin© další kriterium - náhlá smrt. Úprava zřejmě způsobí 
menší prodloužení turnaje, protože stejný počet vyhrártých jamek 
se vyskytl u coa 10 % výsledků.

Vítězní "profesionálové" K 
oblasti byli:
m u ž i :
1. Bauer L. Olom
2. Benčík L. Olom
3. Římský J. Unič
4. Gerža V. 3tbk
5. Kubík J. Unič
6. Kuba P. Olom
7. Kožíšek Li. Unič
8. Lflhner P. Olom

0. 3ystému, který vznikl v této 

ž e n y :
Henklová D. Olom
Doležalová H. Olom

u n i 0 ř i :
Kubíková D. Unič
Waligora D. Opava
Smoldasová L. Unič
Borovička J. Čtbk

- Karásek -

1. OTJ a I. kalo II. ligy

Morava-j ih-Blansko-27.4.1991

Jihomoravští golfisté zahájili své mistrovské soutěže v no
vé sezóně již potřetí za sebou v Blansku na hřišti nad vodní 
nádrží Horní Palava. Počasí se tentokrát smilovalo, bylo znatelně 
tepleji než v posledních dubnových víkendech obou předchozích 
sezón, iato skutečnost měla jistě svůj podíl na hodnotrých vý
konech.

Zahájení sezóny přilákalo na hřiště v půvabném údolí celkem 
40 hráčů oblasti. Bylo mezi nimi 23 mužů, jedna žena a 14 junio
rů, z nichž jeden hrál mimo soutěž.

Kategorie mužů měla výbornou úroveň a pět prvních hráčů 
v pořadí překonalo dosavadní rekord hřiště, na čtyři okruhy (95 ú- 
derů Marek Palkovský z Kroměříže z 25.6.1989). Vítězem a novým 
rekordmanem hřiště se stal brněnský Jan IJetya s 87 údery, když^ 
dvakrát - v prvním a ve čtvrtém okruhu zahrál vždy_20 úderů,což 
byl nej lepší výkon dne na jeden okruh. (Hekord hřiště 19 ú$erů 
drží Martin 3auer z Uničova z 28.7*1990 a Aleš Vítek z Olomouce^ 
z 29.7.1990). Výborně si vedli také mostkovičtí hráči Petr Zubač 
a Jan Láník, kteří byli zdatnými soupěři vítěze.

Kategorii žen reprezentovala gouze mostkovická Járka Vyslou
žilová, Její soupeřky daly zatím přednost jarnímu dospávání.
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Kategorie juniorů byla nejen kvalitní, ale také vyrovnaná 
a dramatická. 0 vítězi musel rozhodnout rozstřel hned mezi 
čtyřmi hráči, kteří dosáhli stejného počtu úderů-98 a to jistě 
není věední případ. Rozstřelový kvartet vytvořili kromě kromě- 
řížského Vojtěcha Macka tři hráči Olympie Blansko. Jeden 
z nich - Marcel Šebela zajistil vítězství domácím před V. Mac
kem a dalšími blanenskými dorostenci - Pavlem Frýdkem a Kami
lem Smerdou. Teprve za touto čtveřicí se umístili reprezentan
ti - mostkovický Michal Jansa (100 úderů) a bystřický Pavel Do
ležel (102 úderu).

V 1. kole II. ligy družstev startovalo pouze pět týmů, 
když kroměřížský SK Morava,měl v Blansku jen dva hráče a vyfa
soval tak hned v úvodu sezóny 2 520 úderů. Pochopitelně, že 
v nové sezóně se již nepočítá s "týmy snů roku 1990" (Sokol Ko
jetín a Vysočina Třebíč).

Výborně si vedl domácí tým Olympie Blansko, který po zá- „ 
sluze zvítězil výborným výkonem 435 úderů a obháj-il tak své loň
ské prvenství. Druhá příčka patřila týmu 'TJ Mostkovice, který 
dosáhl 498 úderů a také obhájil své loňské umístění. Třetí místo 
vybojovalo družstvo TJ Bystřice p. H., které po strastiplném 
cestování přes Přerov a Brno dorazilo na hřiště pouhou hodinu 
před zahájením soutěží. První dva okruhy šlapal Bystřici na paty 
brněnský Jtart B, který se nakonec musel spokojit ae 4. místem. 
Druhý brněnský celek bývalý PKO Riviera^ nyní pod novým názvem 
MGC 90 Brno nastoupil jen^se čtyřmi hráči a tak v^klidu hrál 
o pátou příčku. Dokázal však znovu, že v plném počtu bude zdat
ným soupeřem všem účastníkům oblasti.

Pozoruhodná a zároveň potěšitelná je velká účast mladýtili 
hráčů v ligovém klání. Brněnský Jtart B měl v sestavě tři junio
ry, bystřický tým nastoupil dokonce se čtyřmi juniory. I vítězné 
Blansko nastoupilo se čtyřmi dorostenci, jeden z nich (náhradník) 
však do ligy nezasáhl.

Miži: Ženy:
1. liletyš Jan Jtart 87 1. Vysloužilová Šárka Mostk 1352. Zubač Petr Mostk 89 Junioři:3. Láník Jan Mostk 91
4. {>říž Jan Blan 94 i. Jebela Marcel Blan 98
5. Jvihel Karel Jtart 94 2. Macek Vojtěch Krom 98
č. Svihel Ladislav Jtart 97 3- Frýdek Pavel Blan 98
7. Výška Radek Blan 97 4. Jmerda Kamil Blan o;
8. Kučeja Radek Jtart 98 5. Jansa Michal Mostk 100
9. Klvana Daniel MGC 90 99

10. Daniel Otakar Jtart 100
Družstva-l.kolo II. ligy: 
1. Olympia Blansko 485 7
2. TJ Mostkovice 498 5
3. TJ Bystřice p.Hos. 525 4
4. Jtart Brno B 567 3
5. MGC 90 Brno 923 2
6. 8K Morava Kroměříž 2 520 -2
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líor«va-jih~K.O. aystém-aoutěž jednotlivců-Blanako

2 8 . 4 .1 9 9 1

V nedělní nové soutěži jednotlivců se poSet účastníků sní
žil téměř o polovinu. Přičinili se o to hlavně hráči z tlostko- 
vic, kteří v glnéin gočtu (devět) opustili Blansko ještě v sobo
tu. Chyběla vsak i rada hráčů z obou brněnských klubů a také 
z domácího oddílu, líový model soutěže - IÍ.O. systém nakonec 
pokřtilo jen 22 hráčů (14 mužů a 3 juniorů).

Soutěž mužů byla záležitostí hráčů,Startu Brno a glanska.
V kategorii juniorů i při absenci sobotního vítěze ti. Šebely 
zvítězil opět domácí hráč.

YÍ§išÉ]S_íh.2!_52§£2!i* 1B_22!ííŠŠ2 jednotlivců^
Ifiuži: Junioři:
1. Čvihel Ladislav Start 1. Šmerda Kamil Blan
2. Kučera Radek Start 2. Macek Vojtěch Krom
3. Výška Radek Blan 3. Jašík Radim Blan
4. Svihel Karel Start 4* Doležel Pavel Bystr
5- Kříž Jan Blan 5. Krátil Radek Bystr

- doležel -

tentokrát s prezidentem ČDG Fetrem P r c h a l e m :

- Petře, kdysi jsi se proslavil výrokem, žg bys byl neštastný
i z toho, kdybys měl řídit jediného člověka kromě sebe. Ted 
řídíš celý Český svaz dráhového golfu...

- To si členská základna jenom myslí, že ji řídíml
- A kdo ČDG řídí skutečně'?
- Já myslím, že se řídí sam. Je to rozjetý kolos.

ROZHOVOR
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Ze zákulisí prezidia CDG jsme se toho mnoho nedověděli. Zku
sím zabrousit do historie: v kronice lokomotivy Olomouc jsem 
se dočetl, že jsi už někdy před dvaceti lety vyhrál jeden 
z prvních CTJ v Olomouci.
Vzpomínám si na to. Pršelo. Bylo to v roce 1972. Z dnes zná
mých hráči hrál Marcel Arbeit, možná i M. Kožíšek a I. Pave
lek.
Kolik bylo účastníků ?
Já a počasí. Ale vážně - cca 50 lidí.
Po dvaceti letech tě golf baví stále stejně nebo ještě víc ?
Je to stále stejné. Dokonce i trénuji. Navíc letos první sezónu 
hraji jako senior, tak chci vyniknout i v této kategorii. Do
konce i vím, kde se koná letos ME seniorů.
Jak to vypadá s konkursem ČDG na stavbu minigolfového hřiště ?
Do konkursu se přihlásily Spartak Roudnice n.L., Spartak Příb
ram, Baník Příbram a Obecní úřad Příbram. Termín přihlášek byl 
posunut na 30.4.. Vážný zájem měl i Zlín, nakonec ale přihláš
ku neposlal. V dopisech (přihláškách) nejsou uvedeny bližší 
údaje, takže budou navázány kontakty a upřesněny podmínky.
V Příbrami jsem se byl podívate nejlepší je pozemek Obecního 
úřadu. Z komerčního hlediska výborný, u centra města. Baník a 
Spartak nabízejí pozemky na okraji města. Přesné podmínky 
v Roudnici zatím neznáme. Komise, která bude rozhodovat, bude 
složena z funkcionářů CDG, spíše méně lidí, kteří budou záru
kou rychlého, operativního a kvalitního rozhodování.
Kdy se začne s realizací stavby ?
Po konkretizaci všech nabídek - především od Obecního úřadu 
Příbram a Spartaku Roudnice n.L. - bude bšhem května vyhlášen 
vítěz konkursu, podepsána smlouva a poté bychom chtěli co nej
dříve začít stavět.
Takže se máme na co těšit. Jak to vypadá 3 dalšími projekty 
ČDG např. s koupí počítače ?
Zatím vybíráme cenově nejvýhodnější nabídku - měl by být zakou
pen co nejdříve. S hospodářem CDG je vše dohodnuto, nic tomu 
nebrání.
Trošku z jiného soudku: kdy bude hrát Příbram I. ligu ?
Až bude liga rozšířena na 20 klubů.
Vždy? tečí je v Příbrami nová krev. Už dávno to není jenom stará 
garda z Prahy ?!
Nové krve není tolik, aby to mohla ovlivnit. Smůla Příbrami je
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v tom, že každý nadějný hráč zazáří rok a příští rok přestane 
hrát. Skutečně dobří hráči jsou v Příbrami asi 3. Letos jsme 
se poprvé rozdělili - skuteční Příbramáci jsou "A" tým, přespol
ní je "béčko". Jsem zvědav, jak to dopadne.
Závěrečná otázka - jak vidíš budoucnďst Zpravodaje ?
Myslím, si, že s tím si nemusíme dělat starosti.

3 - prc - rozmlouval -LV-

Chcete si zřídit sběrnu SAZKY ?

(rozhovor s JUDr. Josefem Kozákem, ředi
telem organizačně právního odboru pod

niku SAZKn)

Kdo ai dnes může zřídit sběrnu' V
0 otevření sběrny si může v podstatě požádat každý právní sub
jekt, tedy tělovýchovná organizace, Sokol i soukromník, napří
klad už loni v květnu byla otevřena první sběrna jednoho oddí
lu Sokola Bedxichov (Jihlava). U soukromníka budeme požadovat 
registraci v podnikgvém rejstříku. Od tohoto roku je totiž 
sázková činnost zdaňována daní z obratu, tak máme zájem, aby 
všichni provozovatelé měli stejně podmínky.’
Jak si o zřízení sběrny zažádat ?
Písemnou žádostí„na ředitelství podniku Sazka, IJekázanka^S,
116 13 Praha 1. Žadateli pošleme podmínky provozování sběrny. 
Předpokládá to totiž vybavení sborny vhodným nábytkem, přepáž
kami, trezoreiavnebo uzamykatelnou kovovou skříní apod. Zřizo
vatel sběrny musí dodržovat další obecně platné zákony a naří
zení o hospodaření s financemi, o zabezpečení objektu před vy
loupením počínaje a bezúhonností a hmotnou odpovědností za
městnanců konče. Podnik Sazka žádost posoudí a rozhodne. Chci 
zdůraznit, že posuzujeme především umístění sběrnýma předpo
klad dosahování obratu. íředpoklad k dosahování tržeb by 
měl být v první řadě zájmem zřizovatele. *Uám jde o to posou
dit, zda zřízením nové sběrny dojde k absolutnímu nárůstu 
vkladů, nebo pouze o přerozdělení vkladů do několika sběren^ 
v místě. Žádost o zřízení sběrny Sazky musí být doplněna pří
slušným stanoviskem okresní správy spojů ke zřízení sběrny.
Zájemce o zřízení sběrny zajímá především hospodářská stránka 
věci. Jaký je jaho podíl, na provozování sběrny ?
Za provoz a rentabilitu plně odpovídá zřizovatel. My mu posky-



tujeme^lO procent z obratu sběrny, tedy 10 procent z tržeb. 
Upozorňuji, že v případě zjištění porušení právních předpi
su a směrnic Sazky muže podnik Sazka zkrátit tuto odměnu až o tři procenta z úhrnu vkladů v příslušném sázkovém týdnu} 
v opakovaných a vážnějších případech můžeme smlouvu vypovědět. Bližší podrobnosti se ale žadatel dozví na podniku Saz
ka.

- Děkujeme za informaci.

Dáša Hirschmann nám poskytla č. 1 nového ročníku bavorské
ho golfového časopisu BBV-IKPO. Zaujal nás zde článek "Bundes- 
liga láká".

"Bundesliga mužů" na miniaturgolfu je přitažlivá. Proč, 
to je hned jasné. Hěmecká golfová špička je skutečnou výkonnost
ní elitou. Pro dokreslení: na posledním KE vyhráli němečtí hrá
či všechny kategorie. Takže není divu, že se o tento sportovní 
podnik vždy znovu zajímají i zahraniční hráči. Dokonce i česko
slovenský federální trenér Aleš Vítek chce v německé bundeslize 
sbírat vlastní zkušenosti. Přitom disponuje dostatečným vlast-^ 
ním uměním i vynikajícími znalostmi materiálu. ÍTa tomto základě 
30 tedy včlenil do I,iGC Bamberg takříkajíc v rámci "malého po
hraničního styku".(Aleš Vítek pochází z Olomouce, kde doposud 
lirál za místní klub).

Také v porovnání s jinými zeměmi, které hrají významnější 
roli v mezinárodním minjaturgolfu, se ukazuje německý systém 
jako příkladný. C3FR a Švýcarsko nemohou prakticky žádný ligový 
systém nabídnout. Rakousko má svůj vlastní odlišný modus.
Ve čtyřech nebo pěti hracích dnech se konají soutěže na obou 
systémech. Vzhledem k tomuto systému mají kluby výhodu domácího 
prostředíycca lx za 2 roky. Také Švédové neudávají v této 
oblasti tou. Hraji své soutěže především na filcových drahách.
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Ha eternitovych drahách hrají jen velmi málo.
3 Alešem Vítkem chce družstvo 11GC 'Bamberg zopakovat vyni

kající umístění posledních let, kvalifikovat se do závěrečných 
kol němeokého mistrovství a dobře zastupovat bavorské barvy.
MGC Bamberg může s Alešem vyhrávat! Určitě představuje posíle
ní pro tuto skupinu bundesligyl *

Kromě pozornosti věnované přestupu čs. hráče je v článku 
zajímavý i názor na měnící se systémy naší I. ligy.

Laskavou péčí Maxe Baumanna z Bassersdorfu dostáváme pra
videlně švýcarský PIJTDHGOLP (GOU? JUli FIGTIio). V č. 1/91 je 
věnována obrovská pozornost jmenování velké postavy evropské
ho dráhového golfu dr. Gerharda Zimmermanna novým trenérem 
švýcarské reprezentace od 1.2.1991. Umlouva bude automaticky 
obnovována každý rok, pokud se nestane něco neočekávaného.
Tyto základní údaje jsou spolu s fotem G. Zimmermanna obsaženy 
v článku o novinkách ve švýcarském prezidiu. Poté následuje 
další referát "Vítejte ve Jvýcarsku Dr. Gerhard Zimmermann. !" 
Hejprve jsou uvedeny důvody,které ke jmenování zahraničního 
trenéra vedly (na^ř. zlepšení hry na eternitu), goté jsou při
pomenuty různé tréninkové metody v jednotlivých švýcarských 
oblastech, které budou patrně nyní přizpůsobeny jednotému ve
dení nového trenéra. Poslední částí článku je podrobný životo
pis G. Zimmermanna - golfový, soukromý i pracovní.

Aby toho nebylo málo, následuje rubrika "Ifovinky v národ
ním mužstvu", která obsahuje článek "Lekce s novým trenérem".
Lekce ,jc natolik inspirativní, že přinášíme úplný předklad:

"Dohromady 30 mužů a 17 žen bylo pozváno no. počátku sezó
ny do národního kádru. 25 mužů a 9 gen pozvání přijalo a zú
častnilo se prvního výcvikového tábora v Burlenu. Už při prv
ním setkání bylo jasné, že nový šéftrenér dr. G» Zimmermann 
bude klást na všechny členy kádru vysoké nároky, jak po tech
nické, tak po kondiční stránce.

Výcvikový tábor v Burlenu se konal pod heslem "Variantní 
trénink" šlo přitom o tréninkové formy,kdy nejde o nácvik 
herních variant a míčů na jednotlivých drahách, ale o úplni 
nové údery. Tak byl například vchod do labyrintu zmenšen 
na polovinu, ha trubce musel každý prohazovat zcela zprava 
míčem TUHLO 4. Když všichni prošli tímto výcvikem, poznali, 
jak je těžké realizovat takovéto úuery bez většího předběžné
ho tréninku. Uelá věc nebyla přirozeně jenom hříčkou, dosaže
né výsledky budou zohledněny při další činnosti kádru.

Druhý výcvikový tábor se konal v hale v Oltenu. První*den 
musel každý hráč složit "technickou zkoušku": přímé údery ‘i 
(např. 10 ran na labyrintu), liftované údery a "esa" na různé 
vzdálenosti. Druhý den se hrály 4 okruhy s vloženou soutěží 
družstev. ,

Po tomto druhém výcvikovém táboře muselo být bohužel vyřa
zeno 7 mužů. Tito hráči se stanou základem nově založeného 
L-kádrUj, Do 3-kádru budou ještě pozváni další hráči, kteří bě
hem sezóny dosáhnou dobrých výsledků.
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A-kádr pro rok 1991 vypadá následovně:
muži: Antal Peter 

Arber Peter 
Brechbiihl Vincent 
Bgitschgi Bruno 
B^jttiker Daniel 
Buttiker Heiner 
Cazzato Jean Louis 
.Sggenschwiller Ilichel 
Gilgen Aido 
Laffranchi Renato 
Lutz Michael 
Eoesberger Haffael 
Kaiijer Marco 
ucháppi René 
Schonenberger David 
Jtotzfr Christoph 
í/agnieres Michel 
i/eber Rogei'

MG Heuendorf 
HG Olten 
MC Burgdorf 
PCG Kloten 
MC Heuendorf 
MG Heuendorf 
MC Locarno 
MC Heuendorf. 
MC Locarno 
MC Olten 
MC Olten 
PCG Kloten 
MC Bellinzona 
MC Effretikon 
MC Heuendorf 
MC otuden 
MC Locarno 
MC í/etzikon

ženy: Arlitt„Irene 
Brechbiihl Plavia 
Dleuer Annemarie 
Cagienard Helen 
Graf liiranda 
Mahr Evelyn 
Ris Rita 
otricker Helfli 
'.íider Kathrin

PCG Kloten 
MC Burgdorf 
LIC Jtuden 
PCG Kloten 
MC Ascona 
MC Burgdorf 
MC Grenghen 
PC Tivoll 
PC Losone

V Pistengolfu č. 1 je i referát o švýcarském národním mi
strovství v minigolfové hale v Klotenu (v prosinci se hraje me
zinárodní mistrovství, v únoru národní mistrovství). V ženách 
obhájila prvenství z prosince domácí Irene Arlitt, v kategorii 
mužů dosáhl svého..prvního turnajového vítězství dlouhovlasý a 
fousatý Georges MÍiller z Bffretikonu před svým oddílovým kole
gou věcně druhým René Schappira. Ha startu bylo celkem 170 gol- 
fistů, což Klotenská hala bez problémů zvládne.

Zajímavostí, se kterou se zatím v našich podmínkách ne
setkáváme, je uveřejněný seznam láků (proti běžným nemocem), 
které neobsahují žádné zakázané látky (doping).

—l.V—
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TERMINKALENDER- 1 99 1 — INTERNATIONAL
Datum System Bewerb/Ort LA
25. 1 Preis der Kurstadt Baden A

25. 1 Mittelmosel-Turnier MGC Traben-Trarbach D
25. 2 City-Ring Turnier St.Gallen CH

25. 1 Coupe Horlogere Grenchen CH

29.-31. 2+F Int. Seniorenmeistersc.haft / Solná s

co o o 2 24.Niederr.WPT 1.KGC Mbnchengladbach D

31.+01. 1 Marathon T. MGSC Westerwald-Hachenburg D

31.+01 . 1 24 Stunden Marathon Wohlen CH

S e p t e m b e  r~

01 . 2 Burgpokalturnier / Hohenwerfen A
r> 4 1 17.Hochrheinpokalt. MGF Waldshut D
1*1 4 1 Winzerfest-Turnier MSC Bensheim-Auerbach D

01 . 2 4.11lertalpokalturnier D

01 . 1 Cup Telí Butzberg CH

07.+08. 2 Pffinderpokal / Hbrbranz A

08. •5 Nordkettenpokal / 2irl A

oe. 1 Preis von Pongowe / Bischofshofen A

15- 2 30.Trofeo Int. M.C.Eden S.Martino I

20.-22. 2 8.Harz-Heide-Pokal '91 TSV Salzgitter D

21.+22. 1 Libře La Chaux D F CH

28.+29. 1+2 Charly Trautner Gedenkt. Buchs-Bonaduz CH

28.+29. Sul iturnier Gerlafingen CH

28.+29. 1+2 Combiné Argeles-Torei 1 les C.A.G.P.*- F

29. 1 Hochjochpokal / Schruns A

29. 1 Donaupokal/Wien/Ruthnergasse A

29. 1 Challenge Ásčona, CH

O k  t o  b ©  r~

03.-05. 1 Europacup fOr Vereinsmannschaften CH

05.+06. 1 3. Int. Viennateam / Tournement / Wien A
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T E R M I N K A L E N D E R —  1 9 9  1 -  I N T E R N A T I O N A L

Datum Syttani 0 « w * r b / O r t LA

1 ft.WHIy Arnold-Gadank-T. MGF Singen D

0». 1 AbschluBturniar 1.NHC Kehlheim DÍV 2 XlZth Int.Miniatur Golf Tourn. MALTA M
1 2 . + 1 3 . 2 Trofao S.Prokulus S.8.V. Ná t u rna I

12.+ 1 3 . Basiar Marathon / Base! CH

2 0 . 1 12.lnt.Hohentwie1-Poklat. 1.BGC Singen D

2 5 . - 2 7 . 2 Trofeo Kur und Sp o r t  / Algund I

2 5 . - 2 7 . 2 Erfurtpokal BGC S c hloB Paffendorf D

2 6 . + 2 7 . 2 MGC Eindhoven / Eindhoven NL

N o v e m b e  r *

03. 2 Sun Turnier BGrglen CH

1 6 . + 1 7 . 1 30 Runden Marathon Kloten CH

2 4 . 2 Honda Turnier BQrglen CH

2 4 . 1 Mulhouse en Salle / M.S.C. Mulhouse F

D e z o m t > e »  r~

0 7 . +08. 2 Int.Basler Hallenmeistersch. Bachgraben CH

1 4 . + 1 5 . 1 IHM Kloten CH
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PŘEČETLI ZA NÁS
Je zóna se nái'. teprve rozjíždí, ta]; ze ani referátů v no

vinách není mohoi
bohužel pouze ústně jsme se dověděli o rozhovoru 

s L. óvihelem v moravské;.; vydání Gs. sportu a pouze jsme za
hlédli ělánel: o založení slovenského svazu dráhového golfu, 
který si ze slovenských novin vystřihl Peter Gašperan.

Pii! nám dodala velmi zajímavý výstřižek z bánskobýstric- 
kého "úmoru" z 9.4.1221* Jedná še o plošný inzerát, jehož do
slovné znění přetiskujeme:

"HLU itehabilitačný liečebný ústav, 'jé2 Ji Kováčovu vypisuje 
konkurz pre stavebné firrâ  z olcolia na dodávku stavebných 
práo pre alcciu Keliabilitacná zahrada - minigolf.
Rozpočtové nákludy: okolo 1.200 000,-Kčs 
Rozhodujuce ukažovatělo:
- zníženie rozpočtových nákladov- kvalita práo
- termín ukončenia výstavby
Uzávěrka je o 7 dní !
Telefon: 9G007 fax: 23952"

Že^bychom dg na Jlovonsku dočkali nového minigolfu dříve než 
v Cechách ?

-IV-
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VÝZVA

Ha počátku března byla 'ykradena klubo.na TJ Tempo Pra
ha. Heznámý pachatel ai bohužel odnesl i 'šeši i.nožství míčů 
a holí. Pokud by se někdo pokoušel prodat vašim hráčům gol
fový materiál neznámého původu, upozorněte ihned hráče Tempo 
Praha!

-redakce-

VÝHODNÉ NÁKUPY

Hospodář ČGDG vám nabízí výhodné investice vašich peněz: 
za pouhých 40,-Kčs si můžete koupit předplatné tohoto ročníku 
Zpravodaje, ještě levněji - za 25,-Kčs pořídíte celý loňský 
ročník (je to zajímavé čtení - a nejen pro oddílové kronikáře), 
za 7,-Kčs je možno sakoypit Pravidla DG, za 1,-Kčs propag. pla
káty (1 ks) s nápisem "československý dráhový golfj\a na závěr 
supercena: za neuvěřitelných 0,50 Kčs si můžete pořídit samolep
ku 3 historickým nápisem "Dráhový golf SiiSR". (Pro porovnání - 
- nové svazové samolepky stojí 10,-Kčs a vůbec nejsou ve vol
ném prodeji!). Ha vaše objednávky se těší

-LV-

REDAKČNÍ POZNÁMKA

Krutý osud si s námi zahrává. Výsledkem je, že každé čís
lo Zpravodaje vypadá jinak. Minule jsme Vás namlsali krásnou^gra
fickou úpravou provedenou počítačem”a dnes se opět musíme vrátit
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ke klasickému přepisu na stroji. Příčina je jednoduchá - Čes
ký svaz dráhového golfu měl mít již dávno zakoupen vlastní 
počítač, na kterém mohl náš redakční grafik provádět svoje 
kouzla a čáry - leč chyba l^vky - kvůli dle našeho názoru ma
licherným sporům ve vedení CDG počítač v době přepisování to
hoto čísla Zpravodajg zakoupen není. 'iakže - "někdy příště", 
jak říká nejen Olda Říha,ale dnes i vaše

-redakce-

VÝSLEDKY KONKURSU TK ČSDG NA FUNKCE NEHRAJÍCÍCH VRCH. ROZHODČÍCH
1. CTJ Bystřice pod Hostýnem

- jediný přihlášený - Vladimír Šneider /Litoměřice/
2. CTJ Prievidza

- nepřihlásil se nikdo, turnaj řízen hrajícím 
rozhodčím

3. CTJ Příbram
- přihlášeni I. Doležel /Bystřice/, T. Niederle /Litoměřice/, L. Perglová /N. Město n,M./;s ohledem na polohu bydliště a délku výkonu 

funkce rozhodčího dala TK CSDG přednost 
J. Niederlemu.

CTM hotel Intemacionál/Praha
- jediný přihlášený: P. Mužík /Spartak P-4/

Pro další turnaje /M ČSFR, kvalifikace/ konkurs trvá.

Martin Tománek předseda TK ČSDG
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GH1s,girls,girls

■/na následující straně/

Naši přátelé z Příbrami správně pochopili, že se 
se svými přítelkyněmi pochlubila na stránkách Zpravodaje íiž 
celá redakční rada a proto nám "dodali" několik svých děvčat. 
Takže v tomto a dalších číslech můžete posoudit, jaký mají 
vkus "senioři" z Příbrami!

ČESKOSLOVENSKÝ DRÁHOVÝ GOLF 
Zpravodaj Československého svazu dráhového golfu

Redakční rada: Petra Maršálkové, Petr Prchal, Ivo Pavelek,
Martin Tománek, Libor Vančura

Příspěvky sasílejte na adresu:
Martin Tománek, O smaltovny 20/G, 170 00 Praha 7

Objednávky předplatného přijímá:
ing. Libor vančura, Kollárova 673. 250 82 UValy

Tisk: a.s. TISKY, Praha




