




ÚVODNÍK

Tak máme konec sezóny a z plánovaných osmi čísel Zpravodaje 
zatím spatřily světlo světa čtyři, ty poslední navíc ve zmetko- 
tě podobě. „Kde to vázne?" ptají se předplatitelé, kteří by si 
za své peníze představovali poněkud lepší informační servis.

Prakticky současně s rezignací I. Pavelka, který se vzdal 
funkce šéfredaktora Zpravodaje z důvodu pracovní zaneprázdnosti, 
vypukla pracovní zaneprázněnost u zbylých členů redakce. Zpravo
daj se tak bohužel dostává - zřejmě poprvé za celou dobu své 
existence - do aituaoe, kdy hlavní „brzdou" nejsou dopisovatelé 
ani tiskárna, ale nedostatečné časové možnosti členů redakční 
rady.

Ha počátku roku jsme vybrali předplatné za osm čísel. Bude
me jich tedy muset osm stůj co stůj vydat, i když to bude pořád
ná honička. Bohužel,_aktuálnost přinášených informací už dohnat 
nelze, a tak se aspoň pokusíme dát zbývajícím čtyřem číslům ji
nou zajímavou nápln a zpříjemnit vám dlouhé měsíce podzimní a 
zimní herní pouzyv Ta letošní by rozhodně pro Zpravodaj neměla 
být okurkovou sezonou. Už nyní je zřejmé, ze na jaře schválený 
systém soutěží bude pravděpodobně podstatně upravován, v zimě se 
také dozvíme výši dotací pro svazy na příští rok, a tak věřím, 
že bude o čem psát, i když se na našem golfovém nářadí už bude 
zvolna usazovat praoh.

Takže - nezoufejte, negroklínejte nás, ale obrňte se trpě
livostí a čekejte na lepší časy. Určitě jednou přijdou i do re
dakce Zpravodaje.

Martin Tománek

Kresba Fedor Vico
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SOUTĚŽE

IIIi_OTJ_j;_IIi_liga_-_2echv_- střed

ŠiiÍ22_£E5£5i_2i2ii22i
letošním „specifikem" oblasti Čechy-střed z hlediska počtu 

oddílů nejlépe obsazené oblasti v celé federaci byly 2 oblastní 
turnaje jednotlivců hrané současně s lí. ligou a bodované pouze 
do oblastního žebříčku. První z nich proběhl v červnu na Artt- 
mš a přes obavy z nízká účasti ne něm startovalo 59 hráčů a 
hráček.

Na poněkud „vylehčeném" hřišti (střeáák už není nutno hrát 
z rohu pole, koš již většinou skáče) se nejlépe dařilo P. Muží
kovi (MGC Děkanka), který přesvědčivě zvítězil slušným výkonem 
89. 0 druhé místo se „rozstříleli" J. Sulkiewicz (Tanvald) a 
!4. Kotek, který letos posílil řady MGC Dškanky.

Poměrně vyrovnaný souboj v kategorii žen vyhrála D. Šneide- 
rová (Litoměřice) před R. RusnákovóU (Tanvald) a P. Pavelkovou 
(Aritma). Mezi juniory přes špatný začátek zvítězil L. Vlček 
(.Aritma) před D. Malíkem (Tempo) a J. Vlčkem (Aritma).

■ Ve třetím kole II. ligy zvítězil nečekaně tým Tempa před 
Litoměřicemi a 3-zálohou domácího oddílu.

-ánek

Výsledky;

Muži: Ženy:
1. p. Mužík SpP4 89 1. D. Žneiderová Lito 101
2. M. Kotek SpP4 93 2. R. Rusnáková Tanv 103
3. J. Sulkiewicz Tanv 93 3. P. Pavelková • Arit 105
4.
5.

V. Svoboda 
J. Makovec

Temp
Temp

94
94 Junioři:

1. L. Vlček Arit 97
2. D. Malík Temp 104
3. J. Vlček Arit 105

Družstva - 3.kolo II. ligy
1. Tempo Praha 513 ú 9 b
2. Litoměřice 526 7
3. Aritma Praha 547 6
4. Seba Tanvald 550 5•i. Spartak Praha 4 559 4
6. Hradec Králové 602 3
Z- Nové Město n/Metují 632 2
a. Kladruby 954 1



Stav II. ligy do 3. kole:
1. Tempo Praha 22,5 bodů 1412 úderů
2. Slavoj Litoměřice 21 1424
3. Spartak Praha 4 19 1451
4. Aritma Praha 15 1483
5. Spartak GSC Nové Město n.M. 11,5 1624
6. Seba Tanvald 9 15797. Slavia Hradec Králové 8 1623
8. Slovan Kladruby 2 3931

Zemsk2_turnaijednotlivců 
Tanvald , 15.-16-6.21

V polovině června se konala premiéra nověho druhu soutěže - 
zemských přeborů. Země česká měla ten svůj v Tanvaldu. 0 body 
i účast na mistrovství ČSFR přijelo bojovat 70 mužů, 7 žen a 
14 juniorů.

Kategorie mužů byla velmi kvalitní. Souboj těch nejlepších 
znamenal překvapivě vítězství a come-back V. Krejčího juniora, 
kterého jsme v posledním období na turnajích moc nepotkávali. 
Přeboraioký titul získal až v rozstřelove "náhlé smrti", když 
byl v hustém dešti lepší než P. Cipro. 0 1 úder zpět zůstal za ni
mi M. Lipmann.

Mezi ženami a juniory postupovali skoro všichni, ale kvalitní 
výkon odvedl pouze junior L. Nepimach (absolutně 6. místo).
Zemskou přebornicí se stala domácí R. Rusnáková.

Výsledky;

Muži:
1. V. Krejčí jun. Lito 189
2. P. Cipro Chom 189
3. K. Lipmann Chom 190
4. K. Šmíd Rako 192
5. R. Pasek Chom 193
6. Z. Andr Rako 197

Junioři;
1. L. Nepimach Tanv 194
2. J. Kunzendorfer Cheb 212
3. M. Koča FrL 214
Ženy:
1. R. Rusnáková Tanv 216
2. L. Perglová
3. J. Bokrová

NMnN
Příb

221
236
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li_žSá-!?2SSZZ_;_l?ifír£ISÍI-L}?2íSZZ_2S2i
Kopřivnice 15.-16.6.1991

Po dvou letech se sešli moravští dráhoví golflétá na spo
lečném Mistrovství Moravy. V tom posledním zvaném tehdy krajský 
přebor Moravy zvítězil v Bystřioi pod Hostýnem domáoi junior 
Pavel Doležel, který vzhledem k oddělení kategorie juniorů ten
to titul obhájit nemohl. Šanci měl tedy Pavel Prokša z Opavy, 
který tehdy v roce 1988 prohrál s Doleželem v rozstřelu. Taktéž 
v ženách se opakovala stejná situace. Obhájkyně Dana Kubíková 
z Uničova měla již danoi pouze v juniorech, takže prakticky ob
hajovala druhá Hana Doležalová z Olomouce.

Již páteční trénink napovídal slabší početní účast mužů i 
žen, ale zato v juniorech se sešla elita Moravy v hojném počtu 
(45 mužů, 3 ženy a 30 juniorů). Technické kopřivnické hřiště 
bylo ve výborném stavu, ovšem těžkost překážek umožňovala stej
nou pravděpodobnost "osmnáctek" a "šestatřicítek". Žádná dráha 
nebyla zadarmo i na labyrintu často hrozily sedmičky. Sobotní 
zahájení předeslalo již dávno zapomenutou atmosféru celomorav- 
ských "ertéjéček". Po oba dny bylo nehorázné' dusno, nedělní část 
začala prudkém větrgm, který tu nepamatovali ani domácí. I ten 
zamíchal pořádně poradím.

V juniorech vedl po sobotě vcelku suverénně V. Macek, v pa
tách mu byl D. Waligora s D. Kubíkovou. V neděli ovšem kartu 
obrátila Dana Kubíková a rozdílem o 6 úderů suverénně zvítězila. 
Za ní skončil další severomoravan David Waligora, který v roz
střelu porazil Jiřího Borovičku (tomu pomohla k posunu o pět 
míst oproti sobotě také jedna devatenáctka). Od čtvrtého 
do čtrnáctého postupového místa se již umístovali sami jihomora- 
váci. Nejvíce překvapil K. Šmerda a M. Dvoraík. Postoupili tedy 
4 z Bystřice p.H. a Blanska a po jednom z Uničova, Opavy, Štern
berka, Kroměříže, Mostkovic a Startu Brno (včetně I. a M.VTJ).

Soutěž žen byla vcelku jasná. V olomoucké trojici Henklo- 
vá, Doležalová a Meszároszová sl po jedné devatenáctce odnesla 
titul a tím i I.VT Dana Henklová, které vedla po celou dobu. 
Všechny účastnice postoupily.

V mužích po celou dobu vedl s odstupem Jan Metyě, který 
si taktéž zahrál jeden okruh pouze s jednou dvojkou, ovšem 
totéž číslo v posledním kole dopomohlo kopřivnickému Olomoučá- 
kovi Mirkovi Svobodovi k rozstřelu o Mistra Moravy, v němž 
ovšem nakonec prohrál. Metyš si vítězství nejen tvrdě vybojo
val, ale i plné zasloužil. Třetí z rozdělovaných I.VT mužů si vy
bojoval Hádek Doležel, kterému se na jediný úder přiblížil 
Leo Benčík, útočící výrazným finišem ze zadních pozic,, I páté 
místo získal hráč s přímým postupem (I. a ML.VT) na M CSřR 
M. Bauer.

Vysoká úroveň organizace turnaje včetně zajištěných cen, 
výborného bufetu a ubytování svědčí o tom, že dráhový golf 
v Kopřivnici mé stále dost skalních hráčů, kteří nedopustí, 
aby ...



Výsledky 1. ZTJ (bez záruky) - všichni postupující:
Muži: Junioři:
1. Jan Metyš Start
2. Miroslav Svoboda Olom
3. Radek Doležel Bystr
4. Leonard Benčik Olom
5. Martin Baugr Olom
6. Stanislav Římský Unič
7. Leopold Holub Kopř
8. Kamil Karásek Stbk
9. Vít Oerža Štbk
10. Jan Láník Mostk
11. Jan Kříž Blan
12. Václav Vaňák Stbk
13. Svatomír Žoch Unič
14. Favel Sperlich Olom
15. Viktor Trdlica Krom
16. Karel Švihel Start
17. Marek Palkovský Krom
18. Radek Kučgra Start
19. Ladislav Svihel Start
20. Radek Výška Blan
21. Jindřich Jašek Olom
22. Jan Dvořák Olom
23. Zdenšk Skopík Mostk
24. Miroslav Indrák Olom
25. Josef Kubík Unič

175-PP 1. Dana Rubikové Unič 186=PF
175*PP 2. David Waligora Opava 192-PP
180-PP 3. Jiří Borovička Štbk 192
181=PP 4. Kamil Smerda Blan 196
183=PP 5. Vojtěch Macek Krom 196=PP
183 6. Michal Jansa Mostk 197»P?
186*neref. 7. Pavel Doležel Bystř 198*PP
186 8. Vít Kotas Bystř 202
187 9. Marek Dveřník Bystř 204
188 10. Marcel Šebela Blan 206
189 11. Martin Stroblík Start 207
190 12. David Bílek Bystř 208* PP
191 13. Pavel Frýdek Blan 210
191 14. Radim Jasík Blan 214
191
191 Ženy:
191 1. Dana Henklová Olom 212
193 2. Hana Doležalová Olom 221-PP
195»PP 3. Monika Mezsárosová Olom 236 
196
196*PP
200
201.
252 rl> * P*í*0 postupující 
252

-idi-

Majstrovstvá SR v dráh. golfe 

Březno, .1^-16.6.1991

Výsledky:

Mlži: Ženy:
1. M. Putnoky Trn 170 1. Z. Čambálové Trn 219
2. I. £alovič Wat 177 2. J. Struhárová Pri 255
3. R. Simanský Trn 178
4. J. Škoda Bre 179
5. A. Fridrik Tra 180 1. I. Pařák Bre 187

2. L. Ištván Bre 193
3. M. Seman Koš 218
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Mistrovství ČSFRJtmiorských družstev,a celostátnírturnaj mládeže 
22.-23.6. - Praha, Minigolf_International

Předposlední červnový víkend se na minigolf u hotelu Inter
national vrátila po letech vrcholná soutěž - tentokrát to bylo 
Mistrovství Československa Juniorských družstev a Celostátní 
turnaj mládeže.

Účastníky vítaly rekonstruovaná dráhy CSkoda prudkých deš- 
tů, která znemožnily dokončení dráhy č. 7) i celkově příjemná 
prostředí hotelová zahrady. Do Prahy se sjelo celkem 54 hráčů -
- 35 juniorů, 7 juniorek, 12 žáků, 10 druŽBtev.

První den startovní pole suverénně ovládl L. Nepimach a 
zdálo se, že bude pokračovat ve vynikajících výkonech ze zemská- 
ho přeboru na domácím hřiiti. jhruhý den ho ale zastihl v útlumu -
- stačil jeětě v rozstřelu s L. Pařákem vyhrát kategorii juniorů, 
ale v superfinále absolut. kategorie klesl až na 3. místo.

Haopak vynikající hru předvedl v neděli mostkovický M. Jan- 
sa a svá vítězství korunoval "31" v .posledním kole. Ha medailová 
stupně se vešli ještě P. Doležel a L. Pařák. Se svým umístěním 
byla určitě spokojena mládež z Aritmy - 4. Z. Majkus a 6. L. Vl
ček.

Hejlepší juniorkou se stala překvapivě P. Lisová z Chebu 
před D. Rubikovou a S. Valentovou.

Kategorie žáků byla záležitostí Aritmy - vyhrál L. Vlček 
před Z. Majkusem.

Hlavní kategorie - Mistrovství ČSFR juniorských družstev -
- byla nesmírně dramatická. Mistři Československa jsou nakonec 
z Bystřice pod Hostýnem a jmenují se V. Kotas, D. Bílek, P. Do
ležel a R. Krutil. Na 5 okruhů dosáhli slušného průměru 37,07.
0 jediný úder druhá skončila díky neštastnámu střídání na před
poslední dráze Aritma Praha. 0 další 4 údery zpět zůstal MIC 
Hraničář Cheb. Léta jsme o žácích P. Nečekala pouze slyšeli -
- nyní se poprvé projevili na federální úrovni.

Věřme, že to nebyl poslední špičkový turnaj na tomto hřiš
ti. Byla by to určitě škoda.

Výsledkv:
Abs. kat.:
1. M. Jensa Mostk 206
2. P. Doležel Byst 209
3. L. Pařák Bree 211
4. Z. Majkus Arit 213
5. L. Nepimach Tanv 214
6. L. Vlček Arit 215

Junioři:
1. Lt Nepimach Tanv 174
2. L. Pařák Brez 174
3. M. Jansa Mostk 175
Juniorky:
1. P. Lisová Cheb 186
2. D. Kubíková Unič 193
3. S. Valentová Arit 194
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Družstva - Mistrovství ČSFR:
1. I.DGC Bystřice p/H. 556 Žáci:

(V.Kotas, D.Bílek,
P.Doležel, R. Krutil) 

2. Aritma Praha
(Z.Majkus, L.Vlček,

557
1 . L.
2. Z.
3. M.

Vlček
Majkus
Gerža

Arit
Arit
Stbk

J.Vlček, S.Valentové) 
3. MTG Hraničgř Cheb 561

(J.Kunzendorfer, P.Li-
sová, M.lisa ml., F.He- 
čekal ml.)

4. TJ Šternberk "A" 577
5. Golf Opava 579
č. ČSSD Fr. Lázně 586

177
180
188

-LV-

Mezinárodní marathon Aritma Praha - 3. ročník
29.-30.6.1??!

První prázdninový víkend se konal Již třetí ročník mezi
národního marathonu na Aritmě. Tentokrát poprvé hraný nonstop 
24 hodin (od 12.00 do 12.00 hodin), stále macešsky přehlížený 
zahraničním i většinou čs. golfistů. Ha start se postavilo 
12 dvojic, náročnou soutěž dokončilo 1 1 .

Turnaj poprvé nebyl jednoznačnou záležitostí rodiny Talen
tových, ale nesmírně vyrovnaným dramatem. "Circus classic"
(J. a D; Valentovi) se sice po neurovnaném začlátku usadili ve
čer (po 20tí. kolech) na čele, ale odstupy byly minimální. V no
ci přišli chvíle hráčů, kterým se na marathonu tradičně daří - 
- po 28. kole byl na čele "A je to team" (Schicht, Pokorný), 
kteří v hodinách duchů excelovali, zatímco jiné dvojice mely 
problémy fyzické i psychické. V neděli ráno mělo šance na před
ní místa stále ješte 5 dvojic seřazených v minimálních interva
lech. Přišel ale závěrečný koncert P. Mužíka v dresu "Pražských 
bambuli" (Mužík, Sulkiewicz) a výkon 170 na 8 závěrečných kol 
znamenal suverénní vítězství.

Všichni účastníci si vydatně zatrénovali (37 okruhů), 
získali v ČSFR jinak nedosažitelné zkušenosti s tímto typem 
turnaje a shodli se na tom, že příští rok určitě nebudou chybět.

Výsledky:

1. Pražské bambule (J. Sulkiewicz, P. Mužík)
2. Circus "classic" (J. Valenta, D. Valenta)
3. DIAH Praha (J. Mikulík, I. Metelka)
4. A je to team (J. Schicht, B. Pokorný)
5. MGC 16?8 (L. Vančura, M. Tománek)

862 0 23,297
881 0 23,811
883 0 23,865
885 0 23,919
890 0 24,054

-LV.



5. OTJ ■+ II. liga a 5. kolo KG systému - Morava -  »ever 

29.6.-30.6.1^ 1  - Opava

O něco menší účast v kategorii mužů (Kopřivnice se již po
druhé nezúčastnila, ale i tak hrálo 35 účastníků) a dobré poča
sí charakterizovalo předposlední OTJ na severní Moravě. Posled
ní turnaj se hraje az po prázdninové přestávce. Rozhodovalo se 
však ve II. lize, protože kolo v Opavě bylo jíž závěrečné.

Minimální náskok Šternberka a dobré výsledky uničovských 
v poslední době slibovaly zajímavý boj o první místo v tabulce 
II. ligy. Když po dvou okruzích vedl Uničov o 16 úderů, zdálo 
se vše rozhodnuté. Šternberským hráčům však netradičně vyšel 
závěr, což se promítlo nejen v lize, ale i v soutěži jednotliv
ců.

Dobře si vedli i domácí, v kategorii žen bí to jako obvykle 
rozdala trojice olomouckých hráček.

Výsledky - sobota;
Muži:
1. K. garásek Štbk 90 ú
2. S. Římský Unič 92
3. 0. Karásek Štbk 94
4. M. Svoboda 01 om 94
5. P. Prokša Opav 94
6. V. Gerža Štbk 95
5. kolo II. ligy:
1. TJ Šternberk "A" 488 ú 8 b
2. Unez Uničov 493 6
3. Golf Opava 508 5
4. Loko Olomouc "B" 523 4
5. Lokg 0|ornouc "C" 611 3
6. TJ Šternberk "B" 639 2
7. St.Kopřivnice 2 520 -2

Stav II. ligy po 5. kole:

1. TJ Šternberk "A" 35
2. Unex Uničov 31
3. Loko Olomouc "B" 26
4. Golf Opava IQ
5. Loko Olomouc "C" 16
6. TJ Šternberk "B" 9
7. St. Kopřivnice 2

Ženy:
1. H. Doležalová Olom 102 ú
2. D. Henklová 01 om 106
3. M. Mezsárošová Olom 112
Junioři:
1. D. Waligora Opav 97
2. D. Kubíková Unič 98
3. P. §laváč Opav 102
4. L. Smoldasová ynič 103
5. J. Borovička Stbk 103
6. P. Papoušek Opav 107

2 251 ú
2 271
2 293
2 433
2 664
2 759
6 613
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V nedělním K0 systému hrály jen dvě kategorie. Z žen měla 
zájem hrát Mezsárošová, jenže obě soupeřky odjely domů. V mužích 
bylo překvapením vítězství olomouckého Lahnera, který prošel 
"sítem" bez zaváhání 1 se silnými soupeři, v juniorech si to 
o vítězství rozdaly obě uniěovské hráčky. Juniorkám se vůbec ten
to K0 systém v Opavě vydařil, všech 5 zabodovalo.

Výsledky - neděle; 

Muži:
1. Pavel Lahner
2. Leonard BenSík
3. Pavel Prokša
4. Jiří Karásek
5. Kamil Karásek
6. Pavel Šperlich
7. Stanislav Římský
8. Miroslav Svoboda

Olomouc
Olomouc
Opava
Šternberk
Šternberk
Olomouc
Uniěov
Olomouc

Junioři:
1. Lenka Šmoldasová
2. Danuše Kubíková
3. Pavel„Hlaváč
4. René Skrobánek

Uničov
Uniěov
Opava
Opava

V průběžném žebříčku jednotlivců po pěti OTJ a KO vede v ka
tegorii mužů Benčík před K. Karáskem a J. Jaškem, v ženách je po
řadí Doležalová, Henklová a Mezsárošová (všechny tři z Olomouce). 
V kategorii juniorů vede Kubíková před Waligorou a Borovičkou.

Otakar Karásek, Šternberk

3. CTJ-t- I. liga 
6..- 7. 7.1991, Příbram

Závěrečné CTJ a poslední kola prvoligové soutěže absolvova
lo v Příbrami úctyhodných 120 hráčů (23 juniorů, 14 žen, 83 mužů), 
z toho dokonce dva zahraniční.

Počasí, jak se v kraji stalo zvykem, golfu nepřálo. Ve zdraví 
škodlivých klimatických podmínkách (1. mrak: neděle 8.03. 2. mrak 
neděle 8.11 hod., jinak naprosto jasno a teploty přes 30 C) se 
silně obsazený turnaj nesnesitelní vlekl a v sobotu byl o 1 kolo 
krácen.

V soutěži družstev tentokrát nedošlo k žádným překvapením:
Moby Chomutov (So: 1., Ke: 3.) si dle očekávání podržel pozici 
na čele tabulky a stal se tak opět mistrem ČSFR. Letos velmi silné 
družstvo Trnavy se umístilo na místě druhém, půl bodu před A-týmem 
Olomouce. Postupová místa na ZPD pro své země nedokázala zajistit 
družstva Tanvaldu (11.) a Košic (12.).

Vítězem 3. CTJ se po dramatickém boji stal Zdeněk Andr (Ra
kovník), když teprve "19" v posledním kole zlikvidoval náskok do té
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doby nečekaně vedoucího Kamila Karáska (Šternberk). Ha miste tře
tím skončil s vyrovnaným výkonem R. Kučera (Brno.).

V Juniorech obsadil první místo J. Trnka (Plzeň), druhý skon
čil podobně jako v ktg. mužů hráč Šternberka - Jiří Borovička, 
třetí místo patřilo D. Malíkovi (Tempo). Velmi vyrovnaný byl boj 
o čelní pozice u^žen - po rozstřelu s V. Trelovou se vítězkou tur
naje stala J. Bečkové (obě z Chomutova), s odstupem Jediného úderu 
skončila na třetím místě D. Fridriková (Trnava).

-ánek

Výsledky;
Kůži:
1 . Z. Andr Rako

Stbk
132

2. K. Karásek 134
3. R. Kučera Start 137
4. L. Kovář

Svihel
Rako 138

5. 1 . Start 138
6. J. Mandák Chom 139
7. A. Fridrik Trna 139
8. J. Sulkiewicz Tanv 139
9. li. Lipmann Chom 140
10.1 . Benčík Olom 140

Ženy:
1. J. Bečková Chom 146
2. V. Trelová Chom 146
3. D. Fridriková Trna 147
4. V. Valentová Arit 156
5. D. Sneiderová lito 157
Junioři:
1. J. Trnka Plzeň 147
2. J. Borovička Štbk 151
3. D. Malík Tempo 152
4. %• Koča Frl 154
5. 1. Pařák Brez 156

I. liga - 5. kolo 
1. Chomutov 461 ú

I.
11 b 1 .

liga - 6. kolo: 
Olomouc 350 u 11 b

2. Olomouc 478 9 2. Trnava 365 9
3. Trnava 481 8 3. Chomutov 366 8
4. Rakovník 1485

487
7 4. Rakovník 368 7

5. Start Brno 6 5. Start Brno 373 6
6. Spartak Fha 4 500 5 6, Spartak Pha 4 376 5
7.-8. Aritma Pha 507 3,5 7. Tanvald 378 4
7.-8. Tanvald 507 3,5 8. Aritma Pha 380 3
9. Březno 521 .2 9. Březno 392 2
10. Košice 558 1 10 . Košice 416 1

Konečný stav I. ligy ČSFR 1991:

1. MOBY Chomutov 52 b 2 4522. Slávia Trnava 49,5 2 467
3. Lokomotiva Olomouc 49 2 493
4. TJ Rakovník 40 2 485
5. Start Brno 39 2 512
6. Aritma Praha 31,5 2 541
7. Spartak,Praha 4 30 2 548
8. Mostáren Březno 19 2 616
9. SEBA Tanvald 16,5 2 612
10. Slavia VST Košice 9,5 2 729
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Ve lJc»_cena_PreLfa2_— 8. ročník 

Tempo Praha 13.-14.7.ftl

Komentář k turnaji tentokrát netradičně nenajdete v rubrice 
STK, ale mezi "literárními poklesky" (autorka D. Hlrschmann). 
Redakce proto připojuje pouze faktografickou část pro archiváře 
a statistikys

Výsledky:
Muži:
1. J. liandák Chom 132
2. P. Cipro Chom 133
3. L. Kovář Rako 133
4. Z. Andr Rako 135
5. V. Svoboda Temp 137
6. M. Lipmann Chom 139
/46 účastníků/
Senioři:
1. D. Kantor Fříb 149
2. P. Prchal Příb 156
3. R. Bokr Příb 165
/5 účastníků/ 
Seniorky:
1. D. Šneiderová lito 161
2. J. Bokrová Příb 177
3. G. Piedler Kass 179
/4 účastnice/
Páry:
1. P.-A.Klos Arhg 136J. Vozár Temp
2. D. Hlrschmann H u m 137M. Lipmann Chom
3. R.Klos-Selpel Arhg 142I. Qualich Brez

Ženy:
1. D. Hlrschmann N u m 141
2. V. Valentová Arit 155
3. R. Klos-Seipel Arhg 160
/6 účastnic/
Junioři:
1. M. Koča PrL 140
2. P.—A. Klos Arhg 142
3. J. Vlček Arit 145
/16 účastníků/
Družstva: - hlavní kategorie:
1. MOBY Chomutov 568

(liandák, Pasek, Cipro, Lipmann)
2. SK Rakovník 588

(Andr, Sáro, Šmíd, Kovář)
3. MGC Děkanka "A" 598

(Mužík, Hlrschmann, Idikulík, 
Pergl)

4. BREBOLI team 578
(bez superflnále)

5. -6. ARITMA Praha "A" 585
TEMPO Praha "A" 585

/13 družstev/

/12 párů/



V krátkém odstupu po “Velká ceně Prahy" proběhl na hřišti 
Tempa další turnaj - tentokrát 4. QTJ a 4. kolo II. ligy družstev.

Za pěkného počasí se na tradičně dobře připraveném hřišti 
hrály tradičně pěkné výsledky. Přední místa tentokrát nepatřila 
pražákům - zvítězil L.- Kovák (Tanvald) před dvěma příbramskými 
hráči, na jejichž přítomnost jsme si již při středočeských turna
jích zvykli - D. Kantorem a P. Prchalem. Ti si však svá umístění 
museli vybojobat v náročném rozstřelu s J. Mikulíkem a L.- Metel
kou (oba z Děkanky).

Jako obvykle podal na domácím hřišti výborný výkon D. Malík, 
který zvítězil v kategorii juniorů součtem 91. Ha dalších místech 
se v juniorské kategorii umístili S. Valentová a Z. kajkus (oba 
z Aritmy Praha).

Ba prvních třech místech v kategorii žen se s rozestupem 
gvou úderů seřadily L. Perglová (H.Mésto),D. Sneiderová (Litomě
řice), R. Rusnáková (Tanvald).

Podle očekávání v soutěži družstev zvítězil tým domácích 
následovaný Litoměřicemi a B-družstvem Aritmy.

-ánek

Výsledky:

Muži: Ženy:
1. L. Hovák Tanv 90 1. L. ferglová NMoM 100
2. D. Kantor Příb 91 2. D. Sneiderová Lito 102
3. P. Prchal Příb 91 3. R. Rusnáková Tanv 104
4. L. Metelka 
6. J. Hikulík

SpP4
SpP4

91
91 Junioři:

91
954. kolo II. ligy: 1. D.

2. S.
Malík
Valentové

Tempo
Arit

1. Tempo Praha 482 ú 9 b 3. Z. Majkus Arit 98
2. Litoměřice 492 7
3. Aritma Praha 513 6
4. Spartak Praha 4 517 5
5. Seba Tanvald 521 4
6. Hradec Králové 580 3
7* Nové Město n.H. 926 2
8. Kladruby 988 1

Stav II. limy no 4 . kole:

1. Tempo Praha 1 894 ú 31 ,5 b
2. Litoměřice 1 916 28
3. Spartak Praha 4 1 968 24
4. Ar i tma Praha 1 996 21
5. Nové Město n_K. 2 550 13 ,5



6. Tanvald
7. Hradec Králové
8. Kladruby

2 100 ú 
2 203 
4 919

13 t 11
3

MlBtrovBtví ay|ta ^dráhovém golfu 

22.-24.8.91, Ekebcrg, Horsko

Podrobný referát přineseme v příštím čísle, dnes alespoň 
základní výsledky;
Družstva - ženy:
1. SRN
2. Švédsko
3. Švýcarsko
4. Rakousko
5. CSPR
Ženy:
1. 11. Graf (Švýcarsko)
2. H. Listander (SRN)
3. L. Andersson (Švédsko)
4. D. Pridriková (ČSFR)

Družstva - muži:
1. Švýcarsko2. SRN
3. Švédsko
4. Rakousko
5. CSPR
Muži:
1. R. Nosberger (Švýcarsko)
2. X. Wijkstra (Holansko)
3. J. Sturm (SRN)
7. U. Lipmann (CSPR)

LITERÁRNÍ POKLESKY

Ze je Dáša Hirschmann dlouhodobě naší nejlepší hráčkou, to 
všichni víme. Zato literární talent v sobě doposud skrývala. Až 
nyní se dala inspirovat již vzniklými povídkami o Děkance a 
přišla se svou troškou do mlýna. Vzniklé dílko si anj trochu 
nezasluhuje skončit v šuplíku a proto ho rádi uveřejňujeme.
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D Č K A H K A  H R A J E  S li ř E H  F I J i 1 E  
aneb historický úspěch Děkanky v rámci mezinárodního turnaje

Osmý ročník tradičního mezinárodního turnaje o Velkou cenu 
Prahy na Tempu Be odehrál ve znamení nečekaných změn a překvape
ní. Tropické počasí, za kterého se hráči po celý týden pečlive 
připravovali na sobotní a nedělní utkání se takřka přes noc 
zvrátilo v typicky zmoklý turnaj, provázený po celou dobu deští
kem občas přerušovaným průtrží mračen či pokynem „Ha dráhy!". 
Překvapením byl letošní oproti minulým ročníkům poměrně slabý 
počet účastníků, tudíž se nekonalo žádné přivítání na terase ho
telu Intercontinental, ani oblíbený parník, či slavnostní zahá
jení v některých z pražských podniků s kulturním programem plným 
šašků a kouzelníků.

„Ha, šance pro nás!" mnuli si madla holí hráči Spartaku 
Praha 4, a tak snad největším překvapením pro všechny byla po pěk
ném výkonu v předkolech nedělní účast čtyřčlenného družstva Děkan
ky v superfinále, v boji o putovní pohár, trofej to nejvyšší.

Hemalou měrou k tomuto úspěchu přispěla jistě skutečnost, že 
se v "A" týmu Dgkanky objevila bývalá dlouholetá hráčka Spartaku 
Praha 4 Dáša Vánová-Hirschmannová. „Kluci, mohla bych si s vámi 
zahrát? Mně letos nepřijel Bayem a já nemám žádný družstvo." 
„Jasně!" přivítali ji její bývalí kolegové za nepřítomnosti chy
bějících opor-Libora Vančury, Mlljoše Kořínka a Ladí Metelky-mezi 
sebe. A tak se na triku zářící Dašky objevil vedle znaku 1. MT 
Rumberg jí kdysi tak důvěrně známý pětiúhelník Spartaku Praha 4- 
Sestava Pavel Mužik, Ján Pergl, Dagmar Hirschmann a Jarda Miku- 
lík, zvaný Hrouda, byla dokonalá.

V sobotu ráno se původně plánovaný začátek turnaje na desá
tou z důvodu špatného počasí o několik hodin posunul, což mělo 
za následek, že se hráči Děkanky měli možnost na hru řádně psy
chicky připravit a zahnat startovní nervozitu. Pršet přestalo, ̂ 
ale právě včas, než aby to někteří jedinci mohli s přípravou pře
hnat, a tak když se po prvním odehraném kole postupně scházeli 
u výsledkové tabule, strkali do sebe významně loktem: „Vidíš to?
My jsme druzí. Jen tři údery za Chomutovem, no my jim to ukážeme, 
to by bylo, aby si pohár zase odvezli domů do Chomutova." Toto 
předsevzetí se ale během druhého kola ukázalo přeci jenom trochu 
nad jejich síly a nakonec se po třech kolech 1. dne před ně do
stal o pár úderů i Rakovník. To ovšem Děkanee nijak neubíralo 
na dobré náladě a bojovnosti. Třetí místo -to přeci zaručuje ú- 
čast v superfinále.

Druhý dne ráno i přes šedivá mračna visící nad hřištěm ku
podivu nepršelo, což vnášelo mezi právě_rozehrávající cleny Dě
kanky neklid a nervozitu. Vrhali po sobě tázavé pohledy, upíra
li je střídavě k nebi a ke vstupní bráně. Chyběl Pergl. Když se 
přesně v 8 hodin odebrala první skupina na dráhy, sešlo se tor
zo Děkanky u tabule a zoufale se radilo. „Co budeme dělat? Kde 
ten Perry je? Že by v Dejvicích pršelo? To on určitě zaspal!



Anebo si možná spočítal, kdy asi by měl j:Jt hrát a zůstane 
věrný svému oblíbenému způsobu tréninku AU." „Já jsem něco 
slyšel, že měl přijet s Guláškem..." jako ostrý nůž ukončila 
vzniklou debatu tato poslední slova a všichni se začali smi
řovat s tím nejhorším.

Asi půl hodiny po zahájení hry se konečně ve vratech 
objevil udýchaný Pergl.s manželkou. „Gulášek zaspal, samo
zřejmě'1, a uháněl k probe na pyramidy. 0 chvilku za mna. se 
přikolébal dotyčný vinník s nedopitou snídaní v rukách a s ne
vinným úsměvem ve tváři: „Já za to nemoh," vysvětloval, „ob
jednal jsem si na půl sedmou buzení telefonem a matka zřejmě 
na noc odpojila telefon."

První kolo dopadlo pro Děkanku katastrofálně. Všichni čty
ři hráči rozrušeni touto epizodou a asi šesterým přerušením hry 
pro déšt,se sešli na šatných zelených kolech a hrozivém výsledku 
105. U výsledkové tabule pak postávali s protaženými obličeji 
a s hrůzou zjistovali, že propast mezi nimi, Chomutovem a Rakov
níkem se neustále zvětšuje a naopak pravodivná složenina ne-- 
soucí název BHEBOLI sestávající z hráčů Března, Brna a Nového 
Města nad Metují se jim nebezpečně lepí na paty. „Nesmíme to 
vzdát!" povzbuzovali se navzájem. A skutečně. Další dvě kola 
zahrál Perry uklidněn dvojitým rumem na pěkných 45, o pár úde
rů zlipšili i Dáška s Jardou Mikulíkem, ale především dvacítka 
z hole Pavla Mu|íka ukázala ostatním, že se mají držet pěkně 
v odstupu, nebot Děkanka to s tou účastí v superfinále myslí 
smrtelně vážně.

Radost po dokončeném 6. kole a uhájeným třetím místě ne
brala konce. Snažil se ji sice pokazit Jakýsi návrh diskutovat 
ný v jury, že by se turnaj z časových důvodů měl zkrátit a su
perfinále nehrát, když už je stejně prakticky o všem rozhodnu
to. 15ti bodobý náskok Chomutova a ztráta Děkanky o 8 úderů 
na druhý Rakovník ppřadí již pravděpodobně nemůže ovlivnit.
„Tak to tedy ne!" bránili se hráči Děkanky. „Co je to osm úde
rů? My choeae bojovat až do konce!" a horečnatě propočítávali, 
že je teoreticky možno zkousnout i Chomutov. Nakonec se jury 
usneBlo, že superfinále se hrát bude a Děkanka se spokojeně po
debrala do ústraní k bojové poradě. Superfinále se totiž hrálo 
systémem tzv.rychlého kola,to je,že ne všichni všechno,nýbrž 
jednotlivé dráhy odehraje vždy jen jeden předem vybraný zástup
ce družstva, na čemž bylo nutno se důkladně poradit.

Rozjezd dostal na starost Pavel Mužík, závěr bylvpřidělen 
Dášce. „Já bych si vzal looping a šneka,ty mi^docela šly," při
hlásil se o dvě z obtížnějších drah Perry, což ostatní s potě
šením uvítali. Zato o záludnou trubku a labyrint na vodě se 
nikdo nehlásil, tak musely přijít na pomoc skorkarty. Pohled 
na ně nebyl ale nijak optimistický. Co se týče trubky, hemžilo 
se to dvojkami,trojkami ba i jednou pětkou.Tvář,se rozjasnila až 
při pohledu na kartu Jardy Mikulíka. „Dvě dvojky a Čtyři esa, 
Hrouda, je to na tobě." „Tak já si vezmu! ten labyrint, z to
ho bobky nemám." Zbylo uz jen rozdělit pár lehčích drah a eso- 
vek a mohlo se začít hrát.

„Děkanka, Rakovník a Chomutov na dráhy. Děkanka začíná," 
ozvalo se konečně a 12 hráčů se s tlukoucími srdci shromáždilo 
u pyramid. Ticho, které se rozhostilo nad^hřištěm se nikdo ani 
špitnutím neodvážil narušit. Mg5 Pavla Mužíka se rozjela
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po dráze, narazila na druhou pyramidu, opřela se o třetí a 
vklouzla napřímo do jamky- „Dobře Pavle!", oddychli si první 
čtyři hráči. Totéž zopakoval i Rakovník a nakonec za velkého 
jásotu Chomutovského družstva padla i Mandákova jinak málo 
spolehlivá haluz zezadu, čímž favorit jasně demonstroval, že 
bojovat o pohár se musí umět všemi způsoby. Po třech esech 
na úhlu spadl z hráčů další kus nervozity a pomalu narůstají
cí dav diváků se přesunul dále podívat se, jak se borci před
vedou na loopinku.Celá Děkanka s nedočkavostí sledovala, zda 
se Perrymu podaří potvrdit jeho skvělou formu na této dráze, 
ale bohužel místo očekávaného seku na jamku se míč takřka 
pod tupým úhlem odrazil od mantinelu a šinul se pomalu směrem 
k jamce, až se vzápětí na mokré dráze zastavil. „Tys ty esa 
dával po haluzi?" „Ne," zakroutil hlavou zklamaný Honza. „Ale 
zato jsem byl nejblíž k jamce," dodal se zvednutým ukazováč
kem, když pokusy jeho následovníků nedopadly o mnoho lépe, 
jeden dokonce hlubokým zájezdem z kruhu. Rozhodovat se neza
čalo ani díky třem esům Hakovčákem na mostě, až teprve po ne 
zrovna optimálním úderu neSlastného Honzy Pergla na přímé 
dráze na nás soupeři získali bod. Všiohni z Dekanky doufali, 
že se tomu tak nestane na ledvině, ale „sedmý střed," jak oko
mentoval svůj výkon Hrouda, byt hrající na buzára,uklidnil 
své družstvo natolik, že další dvě dráhy v pohodě odesovali.
Na obtížném okýnku se dokonce podařilo získat ztracený bod 
na Rakovník zpátky.

Tak by se na sklonku první poloviny okruhu mohlo zdát,
Že to letošní superfinále proběhne hladce bez okamžiku vzruše
ní či jakéhokoliv dramatu, Ale mýlil by se ten, kdo by takto u- 
važoval.Před námi byla 9.dráha - trubka. Kdyby se někdo zabýval 
dlouholetou statistikou a rozborem hřiště, dospěl by bezpochy
by k závěru, že to byla právě ona, tato zdánlivě nenápadná 
trubička na opačném konci hřiště, které pohrbila nejednu vy
hlídku na úspěch, šanci 5a vítězství či pobrala veškeré_chuti 
djo dalších bojů. Připomeňme jenom např. hráče Thomase Buttne- 
re z NSR a jeho kuriózních 24.se sedmičkou - právě zde na trub
ce. Ale jsou i tací hráči a štastlivcij kteří si dokázali 
s touto překážkou poradit a skoro pokaždé ji opuštěli s vítězo
slavným úsměvem na rtech. Jedním takovým byl i Jerde Uikulík, 
vybraný hráč Děkanky, za jehož bilanci v turnaji by se nemusel 
stydět ani sám vítěz letošního ročníku. Shluk diváků a závodní
ků se semknul blíže kolem dráhy a do popředí soustředěně vykro
čil Hrouda. Nikoho z jeho spoluhráčů ani v těch nejtemnějších 
představách nenapadlo, že by snad mohl nedat. A tak když napo
prvé minul trubku mírně vpravo, pomysleli si jeho kolegové: To 
se stane, tak to bude sekundář. Ale naděje na sekundára zůsta
la pro změnu viset na levé plácačce. Když se Jardovi nepodaři
lo provalit trubku ani napotřetí ani napočtvrté, davem to^šumě
lo a kdosi ho kamarádsky upozornil na konec tréninku. Když se 
míč vracel pošesté směrem od trubky, bylo jasné,^že právě doko
nané Hroudovo dílo družstvu sice nepomůže, ale Děkance jjejí 
proslulou pověst rozhodně nepokazí, oož sklidili; zasloužený po
tlesk. „Proboha, číms to hrál? Nespletl sis balon?* tázali se 
Jardy gděšení spoluhráči. „Ne. To byl trubkáč," zněla strohá 
odpověd a vzápětí neznámý míč tmavšího zabarvení opuštěl vyso
kým obloukem z Hroudovy pravačky hříště a svou kariéru ukončil 
navždy pohřben v nedalekém krčském lesíku.



- 18

Představení na trubce však zdaleka nebylo ještě u konce. 
Ke dráze přistoupil rakovnický Zdeněk Andr a zřejmě poněkud 
rozptýlen a nedostatečně soustředěn předchozím vystoupením 
předvedl pokus o pokoření překážky naprosto stejně. Když to
to zopakoval napodruhé, začínala celá atmosféra nabývat jiné
ho charakteru a davem přilákaní obyvatelé sídliště se dotazo
vali, cože se to tu letos koná za soutěž, napotřetí se Andro- 
vi přeci jenom nějak podařilo dostat míček do trubky, ale 
způsob jakým si opravdu zakončení v jamce nezasloužil. Čtyř
ka. „To jste na nás získali jen tři údery, srabi!" ozvalo se 
s úlevou ze strany Děkanky, ale to se již pozornost všech 
vrátila zpátky k základními bodu, kde cekal přichystaný čer- 1 
veno-zeleno-bílý míček. „A Miláno! To rádo vyskakuje zpátky 
z trubky," neodpustil si kdosi poznámku, ale tvář Milana 
Lipmanna zůstala kamenná a ruka jistá. Čistý prohoz a eso jak 
z čítanky všechny okolo ubezpečilo, že pohár asi poputuje 
do správných rukou.

Za neutuchající diskuse a sdělování právě zažitých doj
mů si málokdo povšiml tří odehraných es na středáku a na ko
ši. Dav zmlkl až teprve ve chvíli, kdy se na labyrintu znovu 
objevil Hrouda. Avšak škodolibě očekávané otloukání o špric- 
le se neozývalo i oba další hráči zvládli tuto překážku 
bez zaváhání. Á tak další možné vzrušení mohl přinést násle
dující šnek, také jedna z poměrně záludných drah na hřišti. 
Hastoupil Feny. Ha eternitové desce poskočil hnědý zázrak 
z dílny Ivana Roemera, kterým Honza údajně v turnaji docílil 
pěti es a jedné evojky. Odskok souhlasí. Chvilka soustředění, 
nápřah a koule jako blesk proletěla šnekem a jámu minula asi 
20 c q vlevo, což zde bývá jevem dosti nevídaným a nechtěným, 
nebot jek známo, hraje se zde na výjezd zprava okolo jamky.
„Ho ty mi děláš pěknou reklamu!" chytal se za vlasy svázané 
do ohonu opodál stojící Ivan. Hlavami kroutili i všichni ko
lem stojící a z údivu nevycházeli ani domáci hráči Tempa, 
kteří na speciální úpravě dráhy strávili několik desítek 
brigádnických hodin. „Pravda, bylo to trošku silnější," po
mrkával rozpačitě Honza a recept úspěšnosti na této dráze 
zůstal bohužel pro mnohé nadále utajen. S dvojkou obsolvovali 
tuto překážku i oba další hráči, čímž průběh superfinále po
zbyl veškerého napětí a vyhlídek na jakoukoliv změnu pořadí. 
Zbývalo pak už jen převalit vlny, prohodit proudy, dát leža
tý, sopku, až konečně třemi vydařenými esy mohlo být celé su
perfinále ukončeno a tím důstojně i letošní turnaj.

Radost všech účastníků po ukončení byla veliká. Chomu
tovští se radovali z vyhraného putovního poháru, který si po
třetí za sebou a navždycky odvezou domů do Chomutova. Rakov
ník se spokojeně uculoval nad svým uhájeným 2. místem, ale 
nejvíce ze všech zářila Děkanka. Cenu za 3. místo -pěknou 
broušenou vázu z Classic Crystal Shopu J. Valenty - si jako- 
krásnnu vzpomínku na toto vystoupení v barvách Děkanky odvez
la domů do Norimberka z družstva nejlépe hrající Dáša Hirsch- 
manňová. Ale největší odměnou všem byl pocit, že to byli^právě 
oni, kdo napsali novou stránku dě.iin svého oddílu, svou účas
tí a výkonem v superfinále zachovali dobré jméno a slavnou 
tradicj Děkanky neposkvrnili. V duchu "HENÍ DoLEŽITE VYHRÁT, 
ALE ZÚČASTNIT SE" se odebrali pak vespolek do prostor místního 
občerstvení, kde opojeni douškem slávy a lahví Bohemky si na



vzájem slibovali:
"Tak za rok zase v superfinále!"

Ha základě skutečných faktů 
a událostí napsala 
Dagmar Hirschmannová

PŘEČETLI ZA NÁS
Letní sezóna.se projevila i ve zvýšeném počtu článků o na

šem sportu z Výsťižkové služby.

0 významné mezinárodní akci - Hationeneupu v Olomouci - ja
ko vždy neinformovaly centrální deníky, ale tradičně bohužel 
pouze (nebo bohudíly alespoň) Brněnský večerník. Referát "Ví
tězní golfisté" z 22.5. je obsažný, bez chyb, "na jedničku".
27.5. vyšla ve Večerníku zpráva "V rekordu dráhy" referující 
o již 18. ročníku kdysi slavného turnaje o Pohár primátora 
města Brna a o vynikajícím výkonu vítězného L. Svihela (172 
na 8 kol). 4.6. následuje stát "Vedení neudrželi" o prvoligo
vém dvojkole v Prievidzi. Poslední dvoukolo I. ligy v Příbrami 
je zachyceno v článku "Bronz neobhájili". Je zde uvedeno 1 cel
kové poradí ligy, stav čs. žebříčku a vyhlídky brněnských hráčů.

Z Pražské rulety byl šot v televizních Aktualitách, vý
sledky byly zveřejněny prostřednictvím CTK, novinová zpráva 
se ale objevila pouze v Brněnském večerníku pod titulkem 
"Buleta pro domácí".

Dalším již tradičním zdrojem informací o dláhovém golfu 
je zásluhou M. Steklého královéhradecká Pochodeň. Od letošní
ho roku nemusí psát již jen o místní Slavii, nebot ve východ
ních Cechách působí také Spartak v Hovém Městě nad Metují. 
Objektivní sportovní informace o druholigovém dění přináší 
články "První údery" z 22.5.» "Z Kladrub na štítě" z 3.6. a 
"Dráhový golf" ze 17.6.. V referátu uveřejněném 17.6. se 
čtenář dozví vítěze i umístění Východočechů, že se jednalo 
o II. ligu na Aritmě zjistí ale pouze odhadem s pomocí ter
nové listiny...

Ha druhé straně musíme ale Pochodeň pochválit, nebot při
nesla 20.6. jako jediná výsledky Zemského přeboru v fanvaldu.

Lidové noviny ve své střede ční rubrioe !£ýáen ve sportu 
informují o významných sportovních akcích v ČSFR v následují
cím týdnu. Z termínové listiny poskytnuté M. Tománkem na za-



šátku sezóny byly uveřejněny informace o 2 turnajích - 26.6. 
o Mezinárodním marattonu na Aritmě a 24.7* o Mistrovství ČSFR 
v Chebu a Františkových Lázních. Zajímavý výběr.

Po loňské dost velké publicitě Velké ceny Prahy se letos 
objevily v tisku pouze 2 fotografie s doprovodným textem dne
17.7. (čs. sport). Musíme ale konstatovat, že mel fotorepor
tér dobrý vkus, Simoně Valentové to na Tempu skutečně slušelo.

Hazávěr jsem si nechal jednu perlu. Čs. sport přinesl
30.7. výsledky Mistrovství ČSFR. Zprávu přetiskujeme doslova 
a do písmene, nebot stojí zato:
"GOLF - Mistrovství ČSFR v dráhovém golfu v Chebu: Muži:
1. Mrázek (256 úderů na 11 kol),ženy;l. Pešková (277), junio
ři: Jansa (273). Vylučovací soutěž: Muži: 1. Hetyš, ženy:
1. Valentové, junioři: 1. Mandík."
Proboha, kdo že to mistrovství vyhrál...

Ještě jedna douška pro naše čtenáře: pokud víte o člán
cích o DG v celostátním a krajském tisku, o kterých jsme ne
referovali, dejte nám vědět, můžeme provést reklamaci u vý
střižkové služby PISu, kterou si za úplné služby platíme!

-LV-

Oficiální listina_čs. rekordů v dráhovém golfu k 30*9 .1991

Jsme vždy. rádi, když můžeme ve fepravodaji otisknout re
kordní listinu, protože to má vždy stejný a radostný důvod -
- nový vynikající výkon či výkony čs. hráčů.

V kategorii žen chyběly Dagmar Hirschmann ve sbírce dva 
rekordy - na 6 a 8 okruhů. Od 10.5.91 to už není pravda -
- alespoň z poloviny. Ha 6 okruhů už má náš rekord její zá
sluhou stejnou hodnotu jako mužský! Ha stejném turnaji navíc 
Dáša zlepšila vlastní nejlepší výkon na 12 okruhů.

Před CTJ v Prievidzi jsme očekávali útok na rekordní 
zápisy a vynikající team z Chomutova naše očekávání splnil. 
Novým rekordem na 4 okruhy - 289. Při zemském přeboru na Á- 
ritmě chrabří hoši z Rakovníka vytvořili nový rekord na je
den okruh i s dvojkami na koši a sopce!
Družstva:
1 okruh Trnava 107 CTJ Plzeň 5.7.1980

Chomutov 106 CTJ Aritma 4.6.1988
Olomouc 105 CTJ Olomouc 27.5.1989
Olomouc 103 CTJ Březno 23.9.1989
RAKOVHXX 102 ZPD Ari tma 28.9.1991

4 okruhy Trnava 448 CTJ Aritma 2.5.1986
Chomutov 440 CTJ Chomutov 26.9.1987
Olomouc 439 CTJ Aritma 4.6.1988



Olomouc 437 CTJ Olomouc 15.10.1988Olomouc 432 CTJ Olomouc 27.5.1989CHOMUTOV 428 CTJ Prievidza 1.6.1991
Ženy:

D. Váňová1 okruh 19 RTJ Příbram 7.6.1981
D. HIRSCHMANN 18 M Bavorska 13.6.1987

družstev žen Hammer
4 okruhy D. Váňová 85 CTJ Xaverov 27.9.1986

D. Hirschmann 84 CSSR-Bavorsko
Hammer

17.6.1989
D. HIRSCHMAHH 79 ME Lucembursko 25-8.1990

6 okruhů M. Kožísková 140 VCP Tempo 6.-7.7.1985
D. Hirschmann 133 A-glasse Hammer 3.10.1987
V. Valentová 130 M ČSSR Olomouc- 

-Šteraberk
26.8.1989

D. HIRSCHMAHH 122 Bundeslanderpokal
Wetzlar

10.5.1991

8 okruhů D. Váňové 181 CTJ Xaverov 27.-28.9.1986
V. VALENTOVÁ 175 Alpencup Aritma 13.-14.5.1989

10 okruhů M. Kožíškové 241 CTJ Olomouc 1.-2.9.1984
D. HIRSCHMAHH 215 A-Klasse Pegnitz 30.4-1.5.1988jÍoC

M
rl V. Valentové 294 k ČSSR Čstí-Lito- 

měřice
9.-10.8.1986

D. Hirschmann 278 ME Vídeň 21.-23.8.1987
D. Hirschmann 257 ME Lucembursko 23.-25.8.1990
D» HIRSCHMAHH 253 Bundeslanderpokal 

Wetzlar/Asslar
10.-11.5.1991

Muži:
1 okruh L. HOLUB 18 RTJ Kopřivnice 9.7.1983
4 okruhy P. Cipro 79 CTJ Xaverov 28.9.1986

I. Palovič 78 ME Vídeň 21.8.1987
A. VÍTEK 75 CTJ Olomouc 27.5.1989

6 okruhů L. b e bSík 122 VCP Tempo 6.-7.7.1985
8 okruhů J. TOLAROVIČ 165 M SSR Trnava 20.-21.7.1985
10 okruhů J. TOLAROVIČ 209 M SSR Trnava 20.-21.7.1985
12 okruhů A. Fridrik 273 M ČSSR ťístí-Lito- 

mšřice
9.-10.8.1986

P. Cipro 
J. MABDAK

257
243

ME Vídeň 
ME Lucembursko

21.-23.8.1987
23.-25.8.1990

Rekordy se evidují zvlášt pro muže a ženy na X, 4, 6, 8, 
10 a 12 okruhů a pro pětičlenná družstva na 1 a 4 okruhy. Musí 
být dosaženy během oficiálního turnaje hráčem s čs.st,,přísluš
ností. Pro rekordy na 4 - 12 okruhů jsou brány v úvahu výkony 
dosažené za 1 den nebo za celý turnaj reep. ucelenou část tur
naje. V přehledu jsou kromě platných rekordů (jméno velkým 
písmem) uvedeny i překonané cs. rekordy (jméno malým písmem).

-IV.



OZNAMUJEME
1. _Radostná zpráva pochází ze severní Moravy: v srpnu vznikl
v Šumperku nový klub dráhového golfu. Je řádní registrován ja
ko člen CSDG a má 20 hráčů* Blíže zpráva 0. Karáska v tomto 
čísle. V adresáři si doplňte adresu pro rozesílání všech 
informačních materiálů, výsledkových listin apod.: Dr. Hynek 
Pálka, nám. Míru 19. 787 01 Šumperk, tel. 39193. Našim novvm 
kolegům přejeme: "At Vám to nadá!"

2. S blížícím se koncem sezóny považujeme za nutné zopakovat 
pravidla pro registraci hráčů (a 10,-Kčs) - v současné době
je to aktuální, nebot kromě hrajících členů klubu může být re
gistrováno 40 % nehrajících - i za ně obdrží klub míčovou pod
poru v hodnotě 50,-Kčs. Tyto registrace bude přijímat hospodář 
federálního svazu do 15.11.1991. Provádí se takto: na adresu 
hospodáře svazu CL. Vančura Kollárova 673. 250 82 Úvaly) se 
zašle vyplněná "Přihláška k registraci" ve dvou eremplaricfa 
spolu s úhradou odpovídaní částky na tutéž adresu. Pokud re
gistraci provedete tímto jednoduchým a jedině správným způso
bem, dostanete obratem od sekretářky svazu potvrzený 1 výtisk 
"Přihlášky" spolu s registračními známkami, které si vlepíte 
do registračních průkazů do dolní části rubriky "disciplinár- 
postihy".

V průběhu celé sezóny jsou zasílány přihlášky bez peněz, 
peníze bez přihlášky, pokud možno někomu úplně jinému. Proto 
dnešní opakování celého postupu.
3. Znovu opakujeme nabídku výhodných obchodů, které s námi mů
žete učinit: *
a) předplatit si letošní Zpravodaj za pouhých 40,-Kčs - 8 čí

sel skutečně vyjde!
b) koupit si celý kompletní loňský ročník za neuvěřitelných 

25,-Kčs
c) ozdobit si svůj kufr novou samolepkou CSDG za zanedbatel

ných 10,-Kčs
d) svoji sbírku rarit doplnit o naši bývalou "socialistickou" 

samolepku, která je levnější než rohlík - 50 hal.!
e) začátečníkům v klubu věnovat pod stromeček hodnotnou knihu - 

- Pravidla DG za 7,-Kčs
f) na novou sezónu ge připravit perfektně i po stránce propa

gační - plakáty a 1,-Kcs jsou připraveny
g) své soukromé koncerny i firmičky prezentovat naší široké 
golfové veřejnosti prostřednictvím placené inzerce - stránka 
za 100,-Kčs, 1 řádek za 4,-Kčs. Stvrzenky pro berní úřad vy
stavujeme na požádání a obratem.
To vše na adrese či telefonu hospodáře svazu.

4. Protože nové oddíly nevznikají zase tak často, představme 
si stručně nové místo dráhového golfu.

Město Šumperk je dosažitelné z hlavního železničního tahu 
ze stanice Zábřeh, popř. z Olomouce přes Uničov. Hřiště vzr.i— 
lo pod soukromou firmou MAPĚ v letošní prázdniny. Je přímo 
u centra města a zájem o hru je^veliký.

Šternberský oddíl navážel začátkem srpna kontakt prostřed-
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nigtvím Václava Vanáka. A protože sami majitelé a zástupci 
v Šumperku projevili snahu a zájem získat cc nejdříve infor
mace a členství ve svazu, objevili se hned na nejbližším tur
naji v^Olomouci.

Již předtím byl ale dohodnutý propagační turnaj a tak se 
7. září uskutečnily 4 přátelské okruhy, ve kterých si s domá
cími zahrálo družstvo Šternberka a Pavel Prokša z Opavy - 
- celkem 19 účastníků.

Hřiště je na poměrně malém prostoru u parkoviště Na hrad
bách a má dvě speciality - totiž zrcadlově instalovaný úhel a 
blesk. Obě překážky jsou již pravidly uznány (obdoba zrcadlo
vého loopinku a dalších minigolfových drah). Prozatím se hrá
lo i na váze.

Sureperští hřiště ještě vylepšují přístřeškem a jistě od
straní i poměrně prašné prostory kolem drah.

Počasí nebylo zrovna příznivé a dvouhodinový trénink také 
nestačil odhalit všechny záludnosti hřiště - proto byl ve vý
sledkový listině jediný červený výsledek. "Třiadvacítka" V. 
Gerži je tedy základním rekordem hřiště.

Z řady netradičních cen , které věnovali sponzoři minia- 
tur-golfu, si nejprve vybírala "rodina" Karáskova. Po roz- 
střelu zvítězil. Jiří Karásek. Výsledky nejlepšíoh;
1. Jiří Karásek
2. Kamil Karásek
3. Otakar Karásek
4. Vít Gerža
5. Marek Koupil
6. Václav Vanák

Žtbk 107 úderů
Stbk 107
Stbk 109
Stbk 110
Stbk 111
Štbk 120 atd.

- Karásek -

Čížku.,?£TPIXA .id+von-Sfcs'! oicamÍ ítČ vo uavioC UEJsre
V ? A fU .A M e*J T U  !

Kresba Vladimír Jirdnek
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OFSETOVÝ
TISK

Nabízíme grafické zpracování, ofsetový tisk a knihařskou úpravu pozvánek, 
vizitek, prospektů; bulletinů, tiskopisů, formulářů, firemních a dopisních 
papírů a dalších tiskovin do velikostí formátu A3. Všechny nabízené služby 
zajistíme v krátkých dodacích lhůtách.V

Těšíme se na Vaši zakázku I
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