




W ;,Ú V O D N Í SLOVO

Děkuji vám pěkně!

Přesto,že už řadu let několikrát do roka bombarduji oddíly požadavkem o důsled
né vykazování své členské základny a hlášení na TJ a potažmo na okresní složky 
ČSTV, stále si nerozumíme.

Co se týká počtu oddílů o to starost nemám. Každá jednota ráda vykáže svůj 
oddíl, když na něj pak obdrží peníze. Stejně tak, by však měl být zájem oddílů vykázat 
svůj co největší členský fond, aby jednak získaly peníze od jednot, ale hlavně, aby 
pomohly svazu k základnímu zisku přidělovaných finančních prostředků ze zdrojů SAZ
KY. Znovu upozorňuji, že peníze ze SAZKY se rozdělují kromě Jiných kritérií (soutěže, 
ekonomická náročnost), z 50 % na členskou základnu.

Každoročně musím obhajovat před komisí ČSTV, složenou ze zástupců ostat
ních svazů, nesoulad mezi mnou vykazovanou členskou základnou a členskou základ
nou dohledanou z údajů okresních pracovišť ČSTV. Pro dokreslení letošní srovnání. 
Viz tabulka :

PTU • Praha AR,DĚ,TE,AB (Dl ?) 4 72 243 -171
Benešov KL 1 10 15 -5
Kladno ? 1 54 . 54
Příbram PB 1 35 59 -24
Rakovník RA 1 13 28 -15
Cheb CH.FL 2 49 124 -75
Plzeň-město PM 1 11 67 -56
Plzeň-JIh PŘ ? 1 2 18 -16
Chomutov c v 1 37 55 -18
Jablonec n/N. TA 1 24 30 -6
Litoměřice LT 1 5 44 -39
Hr.Králové HK 1 31 58 -27
Náchod NM 1 16 22 ■6
Blansko BK 1 8 22 -14
Brno-město BM.B 90 2 47 84 -37
Kroměříž BY 1 29 27 +2
Prostějov MO 1 22 33 -11
Olomouc OL.ŠT.UN 3 84 222 -138
Opava OP (KO.JK ?) 1 13 94 •81
Šumperk SU 1 28 37 -9
krajánci 8

součty 27 592 1290 -698

- první sloupec : příslušný 0V ČSTV
■ druhý sloupec : oddíly DG v příslušném regionu dle ČSDG
■ třetí sloupec : počet oddílů dle OV ČSTV 
• Čtvrtý sloupec : počet členů dle OV ČSTV
- pátý sloupec : počet členů dle ČSDG
- šestý sloupec : rozdíl
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Registr svazu eviduje všechny vámi zaregistrované členy a to je ten minimální 
základ pro statisticky, svazem vykazovaný údaj i když dobře víme, že příznivců a přátel 
sdružených kolem klubů je  nesporně více. Také víme, že ne všichni registrovaní te  
mohou z nejrůznějších důvodů pravidelně zúčastňovat aktivně soutěží, ale našimi 
evidovanými členy zůstávají. A právě tadyje ten zakopaný pes. Tito lidé se většinou do 
vykazované členské základny klubů nedostanou. Oddíly vykazují jen aktivní hráče a tím 
vzniká ta největší diference.

Ve vztahu ke svazu problém není. Svaz požaduje řádné poplatky jen od ak
tivních hráčů. Vztahy oddílů kjednotám už mohou být různé. Někde se oddílové příspěvky 
neplatí, zejména asi tam kde jednota na činnost oddílu nijak nepřispívá. Jinde však se 
oddílové příspěvky odvádí a i jednota se na činnosti klubu finančně podílí. V každém 
případě však oddílové příspěvky, ať už jsou jakkoliv vysoké, jsou určeny pro fungování 
klubu a minimálně do této výše se mohou opět vyčerpat pro potřeby toho, kterého 
klubu.

Praxe podobná nebo stejná, jako je tomu ve vztahu oddíl - svaz, může být 
uplatněna i ve vztahu oddíl -jednota. Výši oddílového příspěvku si přece určuje výroční 
členská schůze klubu. A pokud si členové odsouhlasí pravidla, že aktivní člen, který se 
vtom daném roce bude zúčastňovat soutěží, zaplatí např. 10,- nebo 1000,- Kč, pak to 
tak bude. A pokud si členové odsouhlasí, že ostatní členové oddílu zaplatí udržovací 
poplatek např. 1,- Kč, bude to zase platit. A oddíl bude moci bez jakýchkoliv zábran 
vykázat svou skutečnou členskou základnu bez obav, že porušuje nějaké ustanovení 
našeho registračního řádu. A myslím, že všem se nám to bohatě vrátí.

Stejně však zůstávám pesimista a už se vidím, jak napřesrok stojím opět před 
komisí a vysvětluji, že se musela stát nějaká administrativní chyba. Nebo to bude 
přece jen jinak ?

Petr Prchal

B e z p r á v ý  z  turnajů
^CELO STÁTN Í TURNAJE

1. CTJ + 3. kolo 1. ligy dužstev ■ Praha-DIAN. 7..8.5.1994.

Hrstka minigolfových fandů se opět dočkala. DIAN Praha uspořádal své CTJ na 
minigolfu v "Intíku” , nejstarším hřišti u nás. Od posledního zde hraného CTJ, uplynulo 
už dlouhých 10 let. Od té doby zde proběhlo z významnějších turnajů jen lx  mistrovství 
republiky a l x  CTM.

Hřiště zářilo žlutými překážkami a svépomocné zednické úpravy ho dq»taly z 
nejhoršího, i když je jasné, že hotel shání peníze spíš na obávaný bazén, než na 
nějaké větší opravy stařičkého golfu.
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Na 1. CTJ bývá vždy tradičně vysoká účast a i tentokrát to bylo 118 hráčů a
hráček.

V I. lize Chomutov velmi špatně začal, pak ale všechny převálcoval a o jpdiný 
úder porazil mladé ambiciózní družstvo z Bystřice.

V I. juniorské lize zvítězili mladíci z Aritmy, kteří mají ze všech přece jen k 
minigolfu nejblíže.

Mezi muži se na 1. místo po prvním dnu dostal R. Pašek především díky nové
mu rekordu hřiště - "2 7 " (se 2 chybami) ve druhém kole. Druhý den mu to ale už tolik 
nepadalo a nakonec v rozstřelu přišel i bronz. Ze zadních pozic zaútočil J. Metyš a 
zvítězil s náskokem 3 úderů. Na loňskou jarní formu si vzpomněl V. Krejčí a bylo z toho 
stříbro. Třetí byl po rozstřelu další brněnský útočník ze zálohy, L. Švihel. Jediný úder 
chyběl k medailovému rozstřelu domácímu L. Vančurovi, který hrál velmi vyrovnaně po 
celý turnaj (rozdíl 2),

Suverénně nejlepší výkon předvedl vítězný junior M. Jansa. Vyrovnal rekord 
hřiště, 3x hrál pod 30 a konečný průměr 30,83 včetně nepovedeného kola - "3 7 ", 
hovoří za vše.

Velmi kvalitní hru ukázala i L. Šmoldasová. Soupeřky ji příliš neobtěžovaly. 
Druhá za ní skončila s 18 -ti bodovým odstupem.

Nepřejeme hotelu International nic zlého, ale doufejme, že si na ten bazén 
ještě nějaký ten čas nevydělá !

Výsledky: 3. kolo 1. ligy :

Muži : 72 účastníků 1. SK DG Chomutov 500 9
1. Metyš Jan Start Brno 191 2. 1. DGC Bystřice p.H. 501 7
2. Krejčí Vlastimil ml. Děkanka 194 3. DIAN Praha 507 6
3. Švihel Ladislav Start Brno 196 4. Start Brno 513 5
4. Pašek Roman Chomutov 196 5. Lokomotiva Olomouc 519 4
5. Vančura Libor DIAN 197 6. LEKO Rakovník 524 3
6. Metelka Ladislav DIAN 198 7. Aritma Praha 530 2
7. Benčík Leonard Olomouc 199 8. KDG Šternberk 558 1
8. Mráz Josef Chomutov 199
9. Svoboda Miroslav st. Olomouc 199 Tabulka po 3. kolech :
10. Římský Stanislav Uničov 200

1. SK DG Chomutov 27 1377
Ženy : 20 účastnic 2. l.DGC Bystřice p.H. 17 1441
1. Šmoldasová Lenka Bystřice 197 3. Start Brno 17 1444
2. Perglová Anděla DIAN 215 4. DIAN Praha 14 1469
3. Lisová Petra Cheb 218 5. Lokomotiva Olomouc 11 1471
4. Ječná Hana Oáza 223 6. LEKO Rakovník 11 1484
5. Meszéroszová Monika Olomouc 224 7. Aritma Praha 10 1495

8. KDG Šternberk 4 1545
Junioři : 26 účastníků
1. Jansa Michal Bystřice 185
2. Malík David Aritma 195
3. Špidra Marek Rakovník 206
4. Majkus Zdeněk Aritma 207
5. Hruška Michal Hr. Králové 209
6. Kudr Michal Start Brno 209
7. Vlček Lukáš Aritma 209
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3. kolo I. ligy juniorů :

1. Aritma Praha 296 6
2. Start Brno 325 4
3. TANASO Cheb 337 3
4. KDG Šternberk 344 2
5. MGC Blansko 1134 0

Tabulka po 3. kolech :

1. Aritma Praha 18 880
2. TANASO Cheb 11 954
3. KDG Šternberk 8 1019
4. Start Brno 6 2141
5. MGC Blansko 0 4158

• LV •

&IOBLAST ČECHY-STŘED

1. OTJ + 4. kolo II. ligy družstev - Tempo Praha. 1.5.1994

Letos neobvykle brzo konané OTJ na pražském Tempu proběhlo zcela obvyklým 
způsobem: vysoká účast, kvalitní výkony. Davida Malíka, byť druhý rok v dresu Arltmy, 
na jeho "rodném" hřišti hned tak někdo neporazí - tentokrát napráskal prvnímu muži 
o čtyři údery. Z ostatních domácích se výrazněji prosadil jen Vozár (4. místo), a tak si 
vavříny rozebrali hráči ostatních pražských klubů. Po odmlce způsobené zdravotními 
problémy se na hřiště vrátila Dana Šneiderová a vítězstvím v ženské kategorii prokáza
la, že Tempo stále "umí". V soutěži družstev čelní místa obsadila prvo/druholigová 
družstva DIANu a Aritmy, domácí se tentokrát museli spokojit se čtvrtou příčkou.

Výsledky. Junioři: 14 účastníků

M uži: 55 účastníků 1. Malík David Aritma 86
2. Majkus Zdeněk Aritma 94

1. Niederle Pavel DIAN 90 3. Hruška Michal Hr. Králové 96
2. Pergl Jan DIAN 90
3. Vondrák Michal Oáza 92 4. kolo II. ligy :
4. Vozár Josef Tempo 93
5. Sulklewicz Jan Tanvald 93 1. DIAN Praha "C ‘* 484 11

2. Aritma Praha "B " 499 9
Ženy : 10 účastnic 3. Děkanka Praha 503 8

4. Tempo Praha 505 7
1. Šneiderová Dana N.Město 107 5. SI. Hr. Králové 506 6
2. Prechtlová Michaela Tanvald 108 6. SEBA Tanvald 510 5
3. Vondrákové Milena Oáza 109 7. Oáza Praha 519 4

8. SK N. Město n/M. 529 • 3
9. SI. Kladruby 582 2
10. DIAN Praha "B” 925 1

ánek

2. OTJ + 5 kolo II. ligy družstev - Oáza Praha. 15.8.1994.

Pražská Oáza (bývalý Armabeton) se stává pomalu, ale jistě skutečno# oázou 
pražských i středočeských golfistů. Navíc letos začali točit v blízké restauraci "KruŠovlce" 
! Takže golfistů se za pěkného počasí sešlo 88.
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Někteří borci předvedli po opatrném začátku prvoligový závěr. Konkrétně L. 
Metelka 40 na dvě kola. První místo si ale musel vystřílet až v rozřazování s P. Justizem 
a M. Ječným, který tak doma skončil "až třetí". A. Perglová se s nikým střílet nemu
sela a D. Malík už vůbec ne. Ten si vítězství zajistil "19” v posledním kole. Zároveň to 
znamenalo i absolutní výkon dne "8 8 ".

Ve II. lize zvítězila prvollgovci vylepšená Aritma "B " před stejně kombinovaným 
DIANem “C ". Domácí Oáza má příliš úzký kádr, kterýto doma zvládl jen na třetí místo. 
Celkově vede ještě tým ‘To co zbylo z Děkanky".

Výsledky. 5. kolo II. ligy :

M uži: 62 účastníků 1. Aritma Praha "B " 484 11
2. DIAN Praha "C” 502 9

1. Metelka Ladislav DIAN 90 3. Oáza Praha 505 8
2. Justiz Pavel Aritma 90 4. Děkanka Praha 510 7
3. Ječný Milan Oáza 90 5. SEBA Tanvald 516 6
4. Pergl Jan DIAN 94 6. Tempo Praha 519 5
5. Krejčí Vlastimil ml. Děkanka 95 7. SI. Hr. Králové 521 4

8. SK N. Město n/M. 567 3
Ženy : 12 účastnic 9. DIAN Praha "B ” 572 2

10. Sl. Kladruby 627 1
1. Perglová Anděla DIAN 98
2. VondrákoVá Milena Oáza 107 Tabulka po S. kole :
3. Prechtlová Michaela Tanvald 107

1. Děkanka Praha 46 2468
Junioři : 14 účastníků 2. DIAN Praha "C” 44 2466

3. Aritma Praha "B ” 42 2480
1. Malík David Aritma 88 4. SEBA Tanvald 36 2490
2. Vlček Lukáš Aritma 90 5. Sl. Hr. Králové 28 2524
3. Linhart Ladislav DIAN 95 6. Tempo Praha 27 2593

7. Oáza Praha 26 2626
8. SK N, Město n/M. 16 2747
9. Sl. Kladruby 8 2996
10. DIAN Praha "B ” 7 3701

- LV-

1. OTJ + 4. kolo II. ligy družstev - Rakovník. 24.4.1994.

Tak už je to zase tady. Mnozí jsme si ještě dosyta neužili vánočních dárků á už 
naše zimou ochablá těla jsou opět vystavována nezdravým slunečním paprskům, na 
kterých musíme vykonávat ty směšné pohyby. Kdybychom alespoň věděli, že uvidíme 
nějaké nové tváře, ale ani to ne. Ne, že bych neměl rád některé životní jistoty, ale i 
změna Je život. Pravda, někteří se přes zimu mazaně přejmenovali (co ?! Majerová), 
Jiní zas díky svým přibývajícím šedinám startují v jiných kategoriích ("Kuba” , Kubík, 
Kubíček), ale to gróč golfového světa zůstalo nezměněné i pro letošek. A to nejen
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personálně, ale při pohledu na výsledky i výkonostně. A jelikož v neděli k večeru 
kapitán (nebo major ?) Sáro při hlášení uvedl, že : "Během turnaje se nic zvláštního 
nestalo” , nezbývá než uvést:

Výsledky. Junioři : 12 účastníků

Muži : 56 účastníků 1. Špidra Marek Rakovník 85
2. Hujer Petr Rakovník 108

1. Cipro Petr Chomutov 86 3. Nečekal Fr. ml. Cheb 112
2. Lipmann Milan Chomutov 92
3. Molnár Karel Chomutov 95 4. kolo II. ligy :
4. Bystřičky Tomáš Rakovník 96
5. Lev Pavel Rakovník 98 1. LEKO Rakovník "B ” 497 8

2. SK DG Chomutov “B” 540 6
Ženy : 10 účastnic 3. TANASO Cheb “A” 599 5

4. TANASO Cheb “B” 601 4
1. Bystřická Adéla Rakovník 101 5. LL Frant. Lázně 603 3
2. Trelová Vladimíra Chomutov 103 6. Spartak Příbram 606 2
3. Nečekalová Jana Cheb 117 7. Slávia VŠ Plzeň 619 1

- prc -

2. OTJ + 5. kolo II. ligy družstev - Příbram. 15.5.1994.

Nad příbramským turnajem dlouho visel otazník. Krátce před jeho konáním se 
totiž na hřišti vyřádila tlupa vandalů. Za své vzalo 6 drah. A že to museli být dobře 
živení chasníci, svědčí např. to, že dokázali holýma rukama vytrhnout z plotny šnek, 
utrhnou looping a vzhůru nohama převrátit okénko, tedy celou dráhu. Zbytek drah byl 
zdemolován užjen tak mimoděk a odnesly to hlavně křehké eternitové desky. Likvidační 
akce následovala po dvou nočních výpadech místních lapků, kteří se vloupali do buňky 
správce a klubovny oddílu, z nichž si odnesli několik relikvií, sice bezvýznamných, ale 
za to zanechali neskutečný nepořádek.

Hřiště se nakonec pílí domácích hráčů podařilo dát včas dohromady a turnaj se 
uskutečnil. Do dokonalosti měl ale daleko. Jednak majitel objektu, v současné době 
v likvidaci, nepovažoval za důležité pustit vodu, což bylo nepříjemné nejen pro provoz 
bufetu, ale hlavně na toaletách. Za druhé a hlavně ke spokojenosti hráčů nepřispěl 
nový, ale téměř neprohoditelný šnek. Díky kombinaci šnek - okénko se turnaj protáhl 
až do pozdních večerních hodin a pravděpodobná se jeví možnost, že šnek vezme za 
své znovu. Tentokrát však rukou některého z golfistů.

Výsledky. Ženy : 11 účastnic

Muži : 50 účastníků 1. Bystřická Adéla Rakovník 102
2. Llsová Petra Cheb 113

1. Kantor Dušan Příbram 93 3. Kunzendoerferová 1. Cheb 114
2. Souček Milan Rakovník 94
3. Mandák Josef Chomutov 95 Junioři : 12 účastníků
4. Sáro Ivo Rakovník 95
5. Cipro Petr Chomutov 98 1. Špidra Marek Rakovník 102

2. Hujer Petr Rakovník 102
3. Masár Luděk Fi. Lázně 106
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5. kolo II. ligy družstev :

1. LEKO Rakovník MB" 522 8
2. Spartak Příbram 535 6
3. SISvia VŠ Plzeň .580 . 5
4. SK DG Chomutov "B " 581 4
5. LL Frant. Lázně 589 3
6. TANASO Cheb “A ” 595 2
7. TANASO Cheb "B ” 600 1

Tabulka po 5. kole :

1. LEKO Rakovník "B'* 28 2020
2. SK DG Chomutov “B” 26 2096
3. Spartak Příbram 17 2193
4. TANASO Cheb "A " 15 2229
5. LL Frant. Lázně 12 2253
6. TANASO Cheb “B” 8 2302
7. Slávia VŠ Plzeň 8 3228

* prc -

3. QTJ - Chomutov. 29.5.1994.

Neligové OTJ + zavřený kohoutek financí ze strany svazu = neuvěřitelně malá 
účast pa chomutovském turnaji. Když odečteme domácí, zúčastnilo se např. v katego
rii mužů jen 16 přespolních. Mezi ženami a juniory to bylo v mezích normy, ale také 
málo. Takové účasti známe jen zjihu Moravy. Na výsledcích to však znát nebylo, spíše 
naopak. Vždyť např. všichni bodující muži se dostali pod "1 0 0 ". A to  se myslím ještě 
nikdy nestalo.

Výsledky.

M uži: 28 účastníků

1. Cipro Petr Chomutov 85
2. Mandák Josef Chomutov 85
3. Lipmann Milan Chomutov 88
4. Molnár Karel Chomutov 89
5. Kantor Dušan Příbram 91

Ženy : 9 účastnic

1. Pasevová Jana Chomutov 90
2. Fiedlerová Jaroslava Fr.Lázně 95
3. Trelová Vladimíra Chomutov 99

Junioři: 11 účastníků

1. Masár Luděk Fr.Lázně 96
2. Drozda Zdeněk Chomutov 97
3. Kolář Pavel Chomutov 103

OBLAST MORAVA-SEVER

1. OTJ + 2. kolo II. ligy družstev ■ Opava, 23.4.1994.

První pěkný víkend po dlohotrvající zimě přivítal na úvodním setkání sev,erní 
Moravy přes 80 hráčů a hráček. Pořadatel MGC J. Koupele, který dostal výpověď ze 
svého domovského hřiště pořádal oba turnaje v Opavě. V sobotu se dohrávalo odložené 
kolo II. ligy z podzimu, které bylo v Jánských Koupelích pro déšť zrušeno. Výsledky 
situaci na špici srovnaly a tak bude ještě velice zajímavé sledovat boj o dvě postupová 
místa. V Jednotlivcích se vedlo především hráčům Olomouce a Uničova. Šternbernští 
jsou poněkud oslabeni přestupem K. Karáska a několika hráčů na vojně. Za zmínku 
stojí dobré umístění juniorek.
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Výsledky. Junioři: 32 účastníků

Muži : 45 účastníků 1. Klapal Jan Olomouc 101
2. Vltavská Pavlína J.Koupele 105

1. Šalantai Lubor Olomouc 94 3. Doskočllová Tereza Šumperk 105
2. Gerža Vít Šternberk 95
3. Benčík Leonard Olomouc 97 2. kolo II. ligy :
4. Šeliga Zdeněk Uničov 98
5. Svoboda Miroslav st. Olomouc 99 1. Lok. Olomouc "B” 509 10

2. MAPA Šumperk "B ” 515 8
•Ženy r 8 účastnic 3. UNEX Uničov 533 7

4. MGC Slezská J. Koupele 540 6
1. Meszároszová M. Olomouc 102 5. MAPA Šumperk "A ” 593 5
2. Kubíková Dana Uničov 115 6. Golf Opava 609 4
3. Unzeitigová Renata Uničov 118 7. KDG Šternberk "B " 640 3

8. KDG Šternberk "C” 648 2
9. Start Kopřivnice 761 1

0.Karásek

* N^HoTUA, V4k 'R XcVCK
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2. OTJ ■ Opava. 24.4.1994,

Druhý den pokračoval ve stejných tendencích jako v sobotu. Dobře hráli znovu 
hráči Olomouce a Unlčova. Svůj dobrý výkon zopakovaly i všechny juniorky,které se 
vyrovnaly nejlepším chlapcům. Po loňských zkušenostech, kdy pro velký počet hráčů 
končily turnaje velmi pozdě, přistoupil pořadatel k systému letmého startu. Po oba 
dva dny se to vyplatilo.

Zdá se, že problémy z hřištěm nemají jen v J. Koupelích. Ani druhý opavský 
oddíl to nemá s majitelem hřiště lehké a tak po dohodě bylo rozhodnuto přesunout 
původní 4. OTJ z Opavy do Kopřivnice, kde by se v dvojtermínu odehrálo i 7. OTJ ve 
dnech 11. a 12. června.

Výsledky.

M uži: 43 účastníků

1. Římský Stanislav Uničov 93
2. Benčík Leonard Olomouc 93
3. Žoch Svatomír Uničov 93
4. Jašek Jindfich Olomouc 95
5. Bauer Libor Olomouc 95

Ženy : 7 účastnic

1. Kublková Dana Uničov 97
2. Meszároszová M. Olomouc 99
3. Unzeltigová Renata Uničov 109

Junioři : 28 Účastníků

1. KrecI Mojmír Šternberk 100
2. klapal Jan Olomouc 105
3. Bušlnová Kateřina Šumperk 106

O. Karásek

3. OT1 + 4. kolo II. ligy družstev - Šternberk, 21.5.1994.

Jediný květnový OTJ se uskutečnil ve stejném termínu, kdy reprezentace hrála 
v rakouském Hollabrunnu. Proto chyběli někteří nejlepší. Na turnaj v areálu koupaliště 
se počasí umoudřilo i když po ránu byla ještě pěkná zima. Výsledky však tomu moc 
neodpovídaly. Rozhodně už se zde hrálo lépe, než tomu bylo tentokrát.

Pro menší počet účastníků ( 'je n "  76) nebylo nutné začít letmým startem. V 
posledním "placeném” turnaji to vyšlo domácím, kteří jako pořadatelé zajistili pro 
nejlepší, řadu cen od sponzorů.

V lize si velmi dobře vedla obě šumperská družstva. Béčko bylo dokonce lepší 
než sestava "A ” . Po čtyřech kolech vede Šternberk před Olomoucí a Uničovem. Na 
pomyslné dno se dostala Opava.

Výsledky. Ženy : 4 účastnice

M uži: 40 účastníků 1. Meszároszová Monika Olomouc 99
2. Hlochová Dana Šternberk 99

1. Spáčil Jaroslav Šternberk 91 3. láhnerová Hana MQV Seefeld 101
2. JaSek Jindřich Olomouc 91
3. Borovička Jiří UBGC Baden 95
4. Gerža Vit Šternberk 96
5. Šalantai Lubor Olomouc 96



Junioři: 32 účastníků Tabulka po 4. kolech :

1. Gerža Michal Šternberk 95 1. KDG Šternberk "B” 35 1887
2. KrecI Mojmír Šternberk 96 2. Lok. Olomouc "B” 33 1916
3. Sedláček David Olomouc 98 3. UNEX Uničov 32 1914

4. MGC Slezská Ján. Koup. 20 2065
4. kolo II. ligy : 5. MAPA Šumperk "A” 20 2101

6. MAPA Šumperk “B" 14 2266
1. KDG Šternberk "B” 477 10 7. Start Kopřivnice 11 2368
2. Lok. Olomouc "B ” 504 8 8. KDG Šternberk "C” 10 2313
3. UNEX Uničov 515 7 9. Golf Opava 9 2769
4. MAPA Šumperk “B” 554 6
5. KDG Šternberk “ C " 555 5 0.Karásek
6. MAPA Šumperk "A” 556 4
7. MGC Slezská Ján. Koup. 566 3
8. Start Kopřivnice 586 2
9. Golf Opava 591 1

ÍOBLAST MORAVA-JIH
1. OTJ + 3. kolo II. ligy družstev - Blansko. 24.4.1994.

Zahájení mistrovské sezóny v jihomoravské oblasti se zúčastnilo 49 hráčů, což 
je zatím rekordní počet soutěžících při OTJ na hřišti v rekreační oblasti Pálava.

Největší připravenost na novou sezónu prokázal brněnský M. Stroblík, který 
vyhrál soutěž mužů. Zasloužilo se o to hlavně jeho 19 úderů, které zahrál ve 3. kole a 
to byl také nejlepší výkon dne. Největšími soupeři mu byli P. Doležel, J. Láník a K. 
Šmerda. Tato čtveřice poněkud unikla dalším hráčům v pořadí.

M. Šebela má zřejmě monopol nebo tajný recept na vítězství na tomto hřišti 
nad "Myslivnou". I letos zde zvítězil v soutěži juniorů a bylo to již Jeho páté vítězství. 
Tentokrát však v barvách Startu Brno, kam vloni přestoupil. Téměř až do konce s ním 
držel krok další brněnský hráč M. Kudr, ale rozhodl poslední okruh.

V kategorii žen mezi dvěmi soutěžícími rovněž obhájila své loňské vítězství L. 
Šmoldasová z Bystřice.

Domácí družstvo, oslabené o dva hráče, kteří přestoupili do Brna (Šebela, 
Kříž), měli jen malou naději na obhájení svých čtyř vítězství ve II. lize na domácí půdě 
z let 1990 až 1993. A když nedostal důvěru ani nadějný junior P.Bláha, museli se 
spokojit až s třetí příčkou za rezervami Startu Brno a 1. DGC Bystřice.

Výsledky. Ženy : 2 účastnice

Muži : 33 účastníků 1. Šmoldasová Lenka Bystřice p.H. 99
2. Fridrichová Františka Mostkovice 125

1. Stroblík Martin Start Brno 90
2. Doležel Pavel Bystřice p.H. 92
3. Láník Jan Mostkovice 93
4. Šmerda Kamil Blansko 94
5. Bílek David Bystřice p.H. 97
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Junioři: 14 účastníků 3. kolo II. ligy :

1. Šebela Marcel Start Brno 93
2. Kudr Michal Start 8rno 95
3. Jansa Michal Bystřice p.H. 96

1. Start Brno "B "  484 6 
2 .1 . DGC Bystřice p.H. 512 4
3. MGC Blansko 529 3
4. MGC 90 Brno 536 2
5. TJ Mostkovice 588 1

Vlast.Doležel

2. OTJ - Vyškov. 14.5.1994

Prakticky na prahu sezóny vyzkoušeli golfisté jihomoravské oblasti další nové 
hřiště, když se v počtu 33 sjeli do města, které si sportovní slávu a pověst vydobylo 
ziskem 12 titulů mistrů republiky v ragby. Hřiště však přece jen není úplně neznámé. 
V roce 1992 sem totiž byly převezeny dráhy z bývalého MTG v Kroměříži a rok na to, 
bylo hřiště otevřeno pro veřejnost. Hřiště je  zřízeno na malé ploše ve tvaru písmene L 
v blízkosti krytého bazénu a městského koupaliště, což nemnohým pamětníkům při
pomene polohu hřiště v Uh. Hradišti. K sportovnímu areálu dále patří tělocvična, 
tenisové dvorce, krytý zimní stadion a fotbalový stadion. Areál je  rozdělen na dvě části 
železniční tratí z Vyškova do Kojetína, z níž je  minigolfové hřiště vidět jako na dlani.

Počasí turnaji přálo. Bylo sice větrno, ale teplo. Mezi muži se nejvíce dařilo 
zkušenému I. Roemerovi z brněnského MGC 90, který bezpečně zvítězil a svým výkonem 
vytvořil základní rekord hřiště na 4. kola. Na jedno kolo jsou spoludržitelé rekordu 
mostkovlčtí hráči P. Zubač a J. Láník, výkonem 23. Soutěž juniorů vyhrál s velkým 
náskokem P. Bláha z Blanska a kategorii žen zachraňovala nejpilnější hráčka oblasti 
F. Fridrichová z Mostkovic.

Výsledky.

Muži : 22 účastníků

.1. Fridrichová Frant. Mostkovice 142

Junioři : 9 účastníků

1. Bláha Petr
2. Adam David
3. Janík Pavel

1. Roemer Ivan 
1. Bednář Jiří
3. Rimpler Jiří
4. Zubač Petr
5. Láník Jan

Ženy : 1 účastnice

Blansko 104
Blansko 117
MGC 90 Brno 119

MGC 90 Brno 97 
MGC 90 Brno 103 
Blansko 106 
Mostkovice 106 
Mostkovice 108

í i

Vlast.Doležel



3. OTJ + 4. kolo II. ligy družstev ■ Vyškov. 15.5.1994,

Suverénem turnaje byl nesporně mostkovický J. Láník, který na čtyři kola vy
rovnal rekord hřiště a s velkým náskokem zvítězil. V prvním kole navíc zahrál 20 a 
překonal i svůj rekord na 1 kolo. Z poměrně vyrovnaného souboje dalších hráčů vyšel 
nejlépe bystřický I. Doležel, který si tak po téměř pěti letech vybojoval opět místo na 
bedně. Soutěžjuniorů byla záležitostí blanenských "dvojčat". Tentokráte byl úspěšnější 
D. Adam. Příjemným překvapením v soutěži žen byl start Marcely Ševčíkové, nyní 
Severové, po více než dvou letech. Tato hráčka z blízkých Ivanovic, hájící barvy MGC 
Brno, oslavila svůj návrat bezpečným vítězstvím.

Ve II. lize soutěžily všechny týmy v kombinovaných sestavách. Řada opor totiž 
z nejrůznějších důvodů nestartovala. Korunu všemu nasadil vedoucí celek ligy Start 
Brno, který přestože měl ve Vyškově 3 hráče, do soutěže vůbec nenastoupil. Šetří se 
prostě na každém kroku. Boj o 1. příčku svádělo Blansko a MGC Brno a v tomto pořadí 
také boj skončil.

Výsledky. 4. kolo II. ligy :

Muži ; 21 účastníků 1. MGC Blansko 593 6
2. MGC 90 Brno 596 4

1. Láník Jan Mostkovice 97 3. Bystřice p.H. "B ” 617 3
2. Doležel Ivan Bystřice p.H. 108 4. TJ Mostkovice 622 2
3. Rimpler Jiří Blansko 110 5. Start Brno "B” 2520 -2
4. Urbánek Michael MGC 90 Brno 111
5. Zubač Petr Mostkovice 112 Tabulka po 4. kolech :

Ženy : 2 účastnice 1. Start Brno "B ” 16 4031
2. Bystřice p.H. "B ” 14 2215

1. Severová Marcela MGC 90 Brno 135 3. MGC Blansko 12 2289
2. Fridrichová Františka Mostkovice 141 4. TJ Mostkovice 10 2319

5. MGC 90 Brno 9 2327
Junioři: 9 účastníků

Vlast.Doležel
1. Adam David Blansko 109
2. Bláha Petr Blansko 114
3. Patlejch Jaroslav Mostkovice 130

)STATNI TURNAJE

Novoroční turnaj - Tempo Praha. 8.1.1994,

První víkend po Novém roce se golfisté z Prahy a širokého okolí setkávají již 
skoro tradičněji, než na dřívější oficiální Velké ceně Prahy. Dokonce i jména vítězů se 
někdy shodují.
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Výsledky.

Jednotlivci : 35 účastníků smíšeně ktg.

1. Mandák Josef Chomutov 95
2. Ječný Milan Oáza 97
3. Andr Zdeněk Rakovník 101

Dvojice : 6 smíšených párů

1. Andr-Kovář Rakovník 153
2. JeČný-Vondrák Oáza 156
3. Kantor-Mandák Příbram-Chomutov 164

-L V

POZVÁNKA
V týdnu od 22. do 28. srpna 94 slaví golfový klub PSV Steyr (60 km od 

českých hranic, poblíž Lince) 25 let trvání dráhového golfu ve Steyru. Toto 
výročí nebude slaveno jen 25. ročníkem mezinárodního turnaje, ale bude 
probíhat celý

"TÝDEN DRÁHOVÉHO GOLFU"

Rámcový program:
1. "Švýcarský turnaj" - turnaj jedním míčem, organizovaný a spozoro- 
vaný manželi Bohny z Basileje. (F. Bohny již hrál 2x i v Praze)
2. Seniorský turnaj - na speciálně upraveném hřišti (kombinace MTG a 
MG)
3. Turnaj s překvapením a hodnotnými cenami (systém turnaje není 
předem prozrazován)
4. Slavnostní večer - pátek 26.8. od 18 hodin (hudba, tanec, promítání 
obrázků z golfové historie)
5. 25. ročník mezinárodního turnaje "Cena mčsta Steyru"

Na přání účastníků lze možno zorganizovat i turnaje v kuželkách a 
metané. Potřebné rozpisy obdrží všechny přihlášené kluby přímo od pořa
datele. Pozvání platí i pro české golfisty. Ve Steyru je velmi pěkná 
mládežnická ubytovna (cena cca 80 ATS za noc vč. snídaně). Steyr je velmi 
pěkné město s pěkným okolím.

Zájemci o golfovou dovolenou nechť se přihlásí nejpozději do 15.7. 
na adresu : Ing. L. Vančura, Kollárova 673 - 250 82 Úvaly.

Ještě dodávám, že klub PSV Steyr chystá letos do Prahy na Pražskou 
ruletu oddílový výlet všech členů a udržuje s pražskými golfisty živé kon
takty již několik let, takže přátelské přijetí v Rakousku je se zárukou.

- L V -
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JAŠI V ZAHRANIČÍ
Mezinárodní PSV - SEAT HALLENTROPHY Stevr. 26.- 

27.2.1994.

0 rozmachu halového golfu v  Rakousku během letošní zimy píšeme na jiném 
místě. Jednoho z těchto turnerů se tradičně zúčastnila i česká výprava, tentokrát z 
DIANu a Oázy Praha.

Konkurence bývá pravidelně tvrdá. Letos to bylo 126 účastníků ze 4 zemí a 29 
klubů. Předehrou k vlastnímu turnaji byl ve čtvrtek mezinárodní oddílový přebor (53 
účastníků), který si někteří z nás vyzkoušeli a jak už to bývá, dopadli mnozí lépe, než 
při samotném turnaji.

Pohár jsme vyhráli jen jeden a to za 3. místo L. Linharta mezi žáky. Nejlepší 
výkon podal M. Ječný a nebýt zaváhání v posledním kole, první desítka mu nemohla 
uniknout. V závěrečné tradiční tombole jsme zlaté dukáty nevyhráli, naopak jeden 
zapomětlivý český golfista v hale nechal taštičku s cca 30 -ti míči i (Hmmmmm... no, 
necháme to tam... ■ pozn. cenz.)

Výsledky, (kategorie s českou účastí) M uži: 58 účastníků

Ž á c i: 5 účastníků 1. Berger Markus Wien 156
průměr 22,2

1. Konrád Robert Steyr 165 14. Ječný Milan Oáza 169
průměr 23,5 21. Vančura Libor DIAN 176

3. Linhart Ladislav DIAN 192 24. Tománek Martin DIAN 178
38. Vondrák Michal Oáza 140

Ženy : 19 účastnic méně okruhů
46. HanuŠka Milan Oáza 149

1. Mischinger Helga Linz 171
průměr 24,4 Družstva : 18 účastníků

9. Vondráková Milena Oáza 143
méně okruhů 1. BGCWienlI.

12. Ječná Hana Oáza 146 11. Oáza Praha

-LV

Velká cena města Lince - 20. ročník, 14,4.1994.

I na nádherném minigolfu v Linci jsou čeští golfisťé již pravidelnými návštěvníky. 
Letos si tento turnaj zvolili jako výborný trénink na CTJ v Intemationalu hráči DIANu 
Praha a SI. Hr. Králové. Hradec byl pro pořadatele natolik neznámým, že na výsledkové 
listině prohlásili všechny Čechy za hráče Prahy.

Na místním minigolfu je radost hrát a radost jsme měli i z výsledků. Celkem 4 
poháry byly příjemným zavazadlem při zpáteční cestě. K výsledkům ještě dodejme, že
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klub v Linci založili před 20 -ti lety manželé Kopetzky, kteří se jubilejního 20. ročníku 
zúčastnili jako senioři a převzali upomínkové ceny. Nejlepším dárkem jim ale bylo 
vítězství jejich syna Gerharda a snachy Brigitte v obou hlavních kategoriích.

Výsledky, (kategorie s českou účast?) Muži :

Junioři : 1. Kopetzky Gerhard Linz 82
(průměr 27,3)

1. Hřebec Rene Steyr 93 2. Eklaude Alfred Ternberg 82
(průměr 31) 3. Brillinger Johann Slerning 83

2. Kaltenboeck Uwe Ternberg 96 7. Tománek Martin DIAN 87
3. Jezdinský Aleš Hr. Králové 103 (nejlepší cizinec)

9. Vančura Libor DIAN 89
31. Slezák Šimon Hr. Králové 100
34. Misterka Marek DIAN 106

- L V -

4S ZE ZAHRANIČÍ
Po delší době zalistujeme v zahraničních časopisech, konkrétně v německém 

BAHNENGOLFERU a v rakouském BAHNENGOLF INFO.

Bahnengolferč. 5, který vyšel v listopadu 93, informuje především o německ
ém triumfu na MS v Goeteborgu. Součástí článku je přirozeně i popis strhujícího 
souboje A. Winkela s A. Vítkem o zlatou medaili. Je zmiňován i nejlepší výkon celého 
MS - Vítkovo dvoukolo MG - 24 a MTG - 20, tedy 44 úderů !

Týden po MS byla mistryně světa A. Koblsch pozvána do živého vysílání 
sportovního magazínu německé televize, kde kromě rozhovoru o golfu excelovala něko
lika esy na dráze nainstalované ve studiu.

Bahnengolfer č. 5 věnuje také pozornost ME seniorů v německém Weinheimu, 
kterého se naši senioři nezúčastnili a neměli jsme ani mnoho informací o výsledcích, 
takže alespoň dodatečně. Již trénink naznačil, že hřiště má několik záludností. Přesto 
se za ideálního počasí podařilo německým mužům doladit na konci tréninku výsledky 
cca na průměr 20. První soutěžní den však překvapila účastníky velká zima. Všichni s 
touto změnou měli značné problémy, nejlépe se však se situací vyrovnali v mužích 
Rakušané a v ženách Švédky. Druhý den navíc začalo pršet. Švédky svůj náskok s 
přehledem udržely a vyhrály. Drama se ale odehrálo mezi muži. Rakušané, kteří vedli 
po prvním dnu o 27 úderů a ještě před posledním kolem o 19, dokázali neuvěřitelně 
pokazit poslední kolo. Němci je dotáhli na jediný úder a rozhodla až poslední dráha. 
Rakušan naštěstí zaesoval a tím obhájili svůj loňský titul. (Mimochdem, jedním z 
mistrů Evropy je  i Walter Helm ze Steyru, velký přítel českého golfu, kterého uvidíme 
na letošní Pražské ruletě.) Třetí den si to rozdali jednotlivci. Zvláště suverénní bylo 
vítězství S. Bausch z Lucemburska.
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Výsledky. Senioři : 59 účastníku

Senioři družstva : 8 družstev 1. Kaiisch Manfred Německo 265
průměr 22

i .  Rakousko 1111 2. Prescher Hans Německo 268
2. Německo 1113 3. Eriksson Sven Olof Švédsko 268
3. Švédsko 1118

Seniorky ; 27 účastnic
Seniorky družstva : 6 družstev

1. Bausch Sylvie Lucemb. 266
1. Švédsko 575 průměr 22,1
2. Německo 583 2. Sauer Irene Německo 279
3. Rakousko 600 3. Joensson Gun Švédsko 261

Z bundesllgy přináší Bahnengolfer většinou jen záplavu výsledků, prakticky bez 
komentářů. Tyto výsledkyjsou vždy vynikající úrovně, některé přímo šokující. Čerstvý 
mistr světa A. Winkel zahrál 5.9. v Bad Homburgu "22” , ale na minigolfu !

Od špičkových výkonů tečí na chvíli k masovému sportu. (V Německu je dráhový 
golf skutečně masový.) Koná se i mistrovství Německa neregistrovaných hráčů. V r. 
93 se nejrůznějšlch kvalifikaci zúčastnilo přes tisíc hráčů a stovka postoupila na 
celostátní finále, kde byli vyhlášeni mistři ve všech kategoriích. A kde se ti lidé berou 
? Dobrým nápadem je např. tzv. "Balíček německého svazu pro masový sport", 
prodávaný klubům pro náborové turnaje za 60,- DM. Balíček obsahuje : 2 velké a 2 
malé poháry, 4 míče, 12 medailí, 4 přfvěšky na klíče s mlčkem, 12 diplomů, 100 
hracích protokolů, 100 přihlášek, 4 výsledkové listiny, 100 poznámkových bločků, 20 
plakátů, 10 odznaků, formulář pro pojištění účastníků a formulář zprávy o konání 
turnaje. Ať počítám, jak počítám, obsah balíčku musí svaz dost výrazně dotovat, ale 
asi ví, proč to dělá.

A jak vypadal německý žebříček na konci roku 93. V ženách byla na 1. místě G. 
Rahmlow před mistryní světa A. Kobisch a B. Stumpp. V mužích je  první J. Anthony, 
druhý M. Hueppen a třetí W. Erlbruch. Jeho bratr figuruje na 15. místě, mistr světa A. 
Winkel je dokonce osmnáctý.

První letošní číslo Bahnengolferu, které m.j. vychází v nové grafické úpravě, 
přináší zajímavou zprávu z exekutivy WMF. Holandský tým MGC Geldrop byl dodatečně 
diskvalifikován z PMEZ 93, protože za něj nastoupili 2 hráči z jiného klubu. Toto 
rozhodnutí je  logické, ale zarážející je, že tato skutečnost byla známa již na místě a 
přesto rozhodčí nechali oba Holandany h rá t!

Součástí časopisu je i otevřený dopis předního německého hráče B. Stab- 
likowského, který reaguje na vizi budoucnosti, kterou zveřejnila WMF v r. 93. (Zpra
vodaj toto "d ílo " uveřejnil ve zkrácené verzi v minulém čísle.) Reakce celé Evropyjsou 
obdobné, takže pánové ve vedení asi skutečně šlápli vedle. Stablikowski uvádí, že 
materiál četl "s úžasem" a ptá se, zda autoři někdy vůbec hráli minigolf a vážně o tom 
pochybuje. Hledání různých herních variant, různých míčů, jejich vlastností, teplot a 
pod., považuje za základní princip našeho sportu, který by zavedením předepsaných 
míčů ztratil smysl. Závěrem vyzývá funkcionáře, aby v budoucnu pň plánování zárjbžných 
změn, vedli dialog především s hráči, tzn. s těmi kdo tento sport skutečně provozují.

Také rakouský Bahnegolf Info č. 1/94 se zabývá loňským nápadem WMF, jak 
"vylepšit" dráhový golf. V plném znění otiskuje dopis holandského svazu, určený jak
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prezidiu WMF, tak i všem sdruženým svazům. (Byl doručen i ČSDG.) Kriticky se vy
jadřuje téměř ke všem bodům elaborátu a navrhuje vlastní opatření. Celý dopis vyznívá 
ve smyslu, že způsob léčby, který navrhuje WMF je horší než nemoc, kterou dráhový 
golf v současnosti trpí. Jeden klad však přece jen návrh WMF má. Přinesl širokou 
diskuzi a názorový pohyb v členských zemích, který by mohl přinést žádoucí rozvoj.

Info přináší i obsáhlou informaci z březnového zasedání prezidia WMF. Vzhledem 
k tomu, že naše zastoupení v tomto orgánu je nulové, vezmeme rádi zavděk rozho
vorem se známým rakouským funkcionářem Leo Moikem o výsledcích jednání:

- finanční závislost WMF zůstává hlavním problémem a brání rozvoji. Přesto plány 
na přísné omezení dosavadních míčů a finanční profit z výroby nových, jednotných, byl 
odloženy "ad acta’’

- nebyly však opuštěny úvahy o spolupráci s výrobci míčů. Federace přestala uvažovat 
o milionovém rozpočtu, stačilo by zdvojnásobení současného

- na příštím zasedání WMF bude pravděpodobně přijat za člena svaz USA (Minia
tuře Golf Assoclation of America). Americký svaz by měl mít zastoupení i v prezidiu

- v pořádání MS zatím nebudou žádné změny

- na obou kontinentech by se měl hrát tzv. RIDER CUP. V této souvislosti musí 
proběhnout jednání o pravidlech a systémech

- WMF chystá vydávání vlastního časopisu, zatím na něj nemá peníze

- L. Moik s G. Zimmermannem připravuje světový žebříček hráčů

- chystá se zrušení K.O. systému

- chystá se sjednocení normování na všech systémech

- chystá se změna pravidla o rozstřelu (náhlá smrt od první dráhy)

- chystá se mezinárodní přestupní řád bez ohledu na národní přestupní termíny

- dráhový golf již  splnil všechny podmínky pro přijetí do AGFIS (federace 
neolympijských sportů). Přijetí by mohlo proběhnout ještě v letošním roce. Členství v 
AGFIS je základní podmínkou pro přijetí do federace olympijských sportů a potažmo k 
zařazení dráhového golfu do programu olympijských her

Na závěr ještě kjednomu tématu - hře v halách. U nás stále nic a v Evropě stále 
víc. INFO Informuje o zimních turnajích v Rakousku. Ve Steyru se hraje v hale již 
několik let. Pravidelně jeden víkend ‘Pohár spolkových zemí” v družstvech i jednot
livcích a další víkend mezinárodní turnaj za účasti absolutní rakouské špičky a pár 
Jednotlivců z Německa, Švýcarska a Čech. Ve Vídni se hrál letos první ročník "halové 
ligy” . Prvoligový klub RAIKA Telfs uspořádal v lednu v Innsbrucku ve veletržní hale "1. 
tyrolský Indoor Open” za účasti 84 sportovců ze 4 zemí a 26 klubů. Jak je  vidět, v 
Rakousku se o nějakém zimním spánku nedá hovořit.

- L V -
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£(§ [přečetli za nás
V loňském posledním čísle jsm e vám slíbili bilanci roku 1993, exkurzi do literatury a 

nakonec první výběr z roku 1994.

Takže nejdňve k roku 1993. Pan V. Doležel z Bystrice nám poslal souhrn svých článků 
z TÝDENÍKU KROMĚŘÍŽSKA, brněnské ROVNOSTI a brněnského vydání SPORTU. 33 výstřižků 
nebylo zachyceno pražskou výstřižkovou službou a proto jste  o nich nebyli informováni v 
loňských číslech. Ve SPORTU a ROVNOSTI se jednalo především o výsledkový servis, v 
TÝDENÍKU najde čtenář svůj "kousek golfu”  skutečně prakticky každý týden, v sezóně určitě. 
Ze zajímavých článků bych chtěl připomenout pěkný portrét D. Bílka z 10.2.93 a výsledky 
ankety o nejlepší sportovce Kroměřížska za rok 92 uveřejněné 3.3.93. Na 8. místě najdeme 
D. Bílka a desátý skončil R. Doležel.

Každoročně jsme vám v souhrné tabulce předložili.přehled všech zachycených zpráv o 
DG. Jelikož jak novin, tak i zpráv je čím dál tím víc, rozhodli jsm e se od této formy upustit. Pro 
informaci jen pár statistických údajů. O dráhovém golfu jsm e se mohli v roce 93 dočíst v 31 
různých periodikách v celkem 98 článcích. Nejvíce článků vyšlo v červenci (25), žádný jsme 
nezaznamenali v  lednu a prosinci. Nejvíce článků v roce uveřejnil TÝDENÍK KROMĚŘÍŽSKA 
(22) a brněnské noviny ROVNOST (11) a SPORT (10).

Zvýšil se počet novin a časopisů i počet uveřejněných článků, důvod k uspokojení to 
ale v žádném případě není. Mizivé je  zastoupení především v celostátním tisku, přestože v r. 
93 byla každá celostátní akce ve výsledkovém servisu ČTK.

Než se vrhneme do r. 94, následuje slíbená literární exkurze. Jedná se o literaturu 
odbornou. Encyklopedický slovník (Odeon 1993) se věnuje dráhovému golfu na několika 
místech. Pod heslem GOLF čteme m.j. "modifikací golfu je  dráhový golf s odlišnými pravidly 
pro minigolf a miniaturgolf” . Heslo MINIGOLF : "viz miniaturgolf". Heslo MINIATURGOLF : 
“ spolu s  minigolfem forma tzv. dráhového golfu. Miniaturgolf se hraje na drahách s eternitovým 
povrchem (min. 80 cm širokých a 6 m dlouhých), minigolf na drahách s betonovým povrchem. 
V miniaturgolfu je  cílem jamka nebo koš, v  minigolfu cílový kruh” . Tvrzení o cílovém kruhu 
jsem  autorům slovníku písemně vyvrátil spolu s poděkováním za obšírnou pozornost věno
vanou našemu sportu. Obdržel jsem  dokonce odpověd ujišťující o tom, že při přípravě příštích 
encyklopedií bude využito spolupráce svazu.

Druhá exkurze do literatury je  zahrádkářská I Ne, nelekejte se. Eva Císařová je  autork
ou díla "Bydlíme na zahradě”  (SEVT 1991) a v  kapitole "Sportovní hry”  popisuje stavbu 
zahradního minigolfu. Popis stavby je  doložen i dvěma fotografiemi minigolfové dráhy. Stavba 
zahradní dráhy je  natolik zajímavá, že podstatnou část popisu uveřejňujeme :

Zahradní minigolf.

Velká dráha s betonovým či asfaltovým povrchem a se složitými překážkami jak ji 
známe z některých rekreačních středisek nebo tělovýchovných jednot, nepřichází v omezených 
prostorových podmínkách, na zahradě rodinného domku samozřejmě v úvahu. Nahradí ji 
jednoduchá přímá dráha, jejíž délka se řídí možnostmi. Smysl má od cca 5 m délky. Dráha má 
jedno odpaliště a jeden terč. Princip 18 -ti jamek zůstává Zachován při změněných hracích 
podmínkách. Stabilní překážky, budované na dráze minigolfu, nahradí přemístitelné překážky 
zhotovené ze dřeva. Šířka dráhy je cca 90 cm, což znamená, že k jejímu vybudování můžeme 
použít např. pásy po stranách rodinného domku. Dráhu můžeme provádět podobně jako 
betonový chodník, jehož povrch upravíme cementovým potěrem (následuje odborrtý popis 
provedení), nebo dráhu můžeme vyrobit z prkenných palubek, sestavených do panelů. Povrch 
musí být ohoblován, nebo co je  ještě lepší, povlečen textilní podlahovinou, např. jekorem. 
Takovou dráhu pak můžeme instalovat kdekoli na zahradě a na trávníku a po hře ji opět uložit
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do zahradního skladu. (Opět následuje popis proveden!.) Překážky se zhotovují z dřevěných 
špalků, např. válce, jehlany, krychle, kužely a pokládají v různých sestavách na dráhu. Minigolf 
je  dobře umístit tak, aby míček nemohl vylétnout. Obklopíme proto dráhu např. hustým živým 
plotem. (Autorka myslela skutečně na všechno.)

A ted konečně k letošním článkům. 0 časopisu TĚLOVÝCHOVNÝ PRACOVNÍK jsme 
psali už vloni v  souvislosti s články P. Prchala. V č. 3/94 je  uveřejněna jeho celostránková 
stát s tajůplným názvem "Fundraising". Že nevíte co to je  ? Je to vědní obor zabývající se 
cílevědomým získáváním finančních prostředků, k zpravidla bohulibým, všeobecně prospěšným 
činnostem a to jak jednotlivců, tak i organizací od nejrůznějších subjektů vlastnících zdroje. 
Ovšem za předpokladu, že i strana žádající může nabídnout nějakou protislužbu. Ovládat 
fundraising je  totiž nejlepší cesta při styku se sponzorem, jak opravdu kladně pochodit. 
Různé metody obsažené v tomto článku jsou vážným zájemcům k dispozici na sekretariátu 
svazu.

O nádherném časopisu GOLF CLUB, tištěném na křídovém papíře, s neméně zajímavým 
obsahem, informoval účastníky konference ČSDG jeho dopisovatel J. Bednář z Brna. U něj se 
také lze informovat o předplatném, které můžeme vřele doporučit. Mnoho zajímavých článků 
z oblasti golfu, dráhového golfu, ale i právní, legislativní, burzovní a bankovní poradenství 
poskytuje tento opravdu výjimečný časopis.

První letošní novinový výstřižek se objevil ve ŠPÍGLU, 1.2. pod titulkem "Další zázrak” , 
kde autor m.j. uvádí, že v chystaném novém brněnském areálu LeRK bude i miniaturgolf.

Olomoucký PULS informuje 1.3. o tom, že MTG hřiště Floiy ve Smetanových sadech si 
na 10 let pronajalo BODO CENTRUM a vybuduje zde také dětský minigolf (?!)

V okrese Kroměříž vyhodnocovali nejlepší sportovce za rok 93 a fotky prvních deseti 
uveřejnil TÝDENÍK KROMĚŘÍŽSKA 2.března. Na 9. a 10. místě se vedle sebe usmívají L. 
Šmoldasová a D. Bílek.

Informace o 1. CTJ v Praze nám zkomolila ČTK, takže zkomolené se dostaly i do 
SPORTU a PRÁCE ( Metyš hraje za STAR Brno - v  ženách vyhrála Šmoldavsová).

Moravskoslezský večerník Ostrava sděluje 18.5. svým čtenářům v článku "Na sezónu 
připraveni", že pro rekreanty na Těrlické přehradě bude k dispozici i minigolf.

Pokud byste si nechtěli nechat postavit hřiště od fy SV GOLF, alternativní možnost 
vám nabízí MLADÁ FRONTA DNES 2.6. formou plošného inzerátu olomoucké konkurenční 
firmy ASOP. V inzerátu odpaluje klasický golfista v  kšiltovce a pumpkách míček k praporku č. 
18. Tak nevím ?!

Informace ČTK o CTJ v Rakovníku považoval za nutné převzít jen SPORT 7.6. To 
nejdůležitější sdělil ve 3 řádcích.

Pokud se náhodou nezúčastníte některého CTJ nebo ZTJ a chcete se dozvědět o 
turnéři obsáhlejší informaci, naladte si v pondělí v  11,15 sportovní zpravodajství radia REGI
NA (dosah Praha a střední Čechy). Vysilači prostor našemu sportuje poskytován bez problémů.
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Tiskové opravy.

Zpravodaje mapující roky 92 a 93 byly šity horkou jehlou se značným zpožděním 'jen 
aby to už proboha vyšlo”  a bohužel to je  na nich znát.

Z mnoha chyb se musíme omluvit např. za uveřejnění reprezentačních kádrů v č. 2/ 
93, u kterých zcela vypadla podstatná věta, že tato jména jsou pro archiváře a historiky. 
Čtenáři dostali totiž návrh složení reprezentace do ruky na počátku r. 94 ...

Skutečně jen pro milovníky rébusů a hádanek mohl být srozumitelný shluk písmen a 
čísel na str. 14 Zpravodaje č. 3/93. Měla to být pěkná, přehledná tabulka.

Je asi zbytečné se omlouvat čtenáři, za ta léta již na nějaké útrapy zvyklému. V redakci 
se pokusíme v letošním roce číst po sobě to, co napíšeme.

Zimní přestávku pravidelně využíváme k bilancování roku minulého i plánům na další 
sezónu.

Letošní konference se sešla 20.2.1994 v Praze. Zúčastnilo se 75 % klubů - členů 
svazu. Nejdůležitější projednávané body :

- potíže s finančními prostředky na rok 1994
- problémy s výchovnou prací a následně i s neuspokojivými výsledky juniorské 

reprezentace
- opět vychází Zpravodaj - HURÁ I
- podepsána charta proti dopingu
- nabídka na pořádání PMEZ v roce 1996

Na prvním letošním CTJ se sešlo prezidium svazu. Nejdůležitějším bodem bylo napl
nění nejhorší varianty ve financování sportovních svazů od Sazky. Letos zatím nejsou žádné 
peníze k dispozici. 0 následcích byly kluby již informovány. Doufejme, že se situace během 
roku vyjasní.

Další projednávané záležitosti :
- odstoupili jsme od soudní pře v Tmavě s reklamní agenturou GERMES
- vzhledem k nezájmu zahraničních partnerů je zatím nejasný mezinárodní program junior 

ské reprezentace
- dospělá reprezentace absolvuje dvě mezinárodní utkání na filcu v Hollabrunnu v Ra

kousku f
- senioři se mohou v případě zájmu zúčastnit ME ve Švýcarsku na vlastní náklady
- u WMF byla podána naše kandidatura na pořádání PMEZ 1996 v Bystřici p.H. (náhradník
Chomutov) i

- byly zaregistrovány dva nové jihomoravské kluby. Staronový Billiard Golf Club Kroměříž a 
KMG Vyškov. Držme palce,aby tyto slabé golfové výhonky přežily a staly se brzo konkurencí 
ostatním oddílům.

- L V -

Zprávy z ČSDG.

- L V -
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