




VODNÍ s l o v o
“Už je to tady, paní Milerová."

“Naděje um írá poslední”, říká jedno pravdivé přísloví. A tak, když vedení 
Intemationalu už po řadu let avizovalo zrušeni minigolfu a nic se nedělo, stále v nás 
přežíval pocit, že to nějak dopadne v náš prospěch.. Konec konců loňské MR je toho 
dokladem. Ale “všechno jednou skonči”, řiká další přisloví a  také pravdivé. A nám 
skončila v únoru 96 nejen naděje, ale i možnost zahrát si na jediném provozuschopném 
minigolfu u nás. Hotel začal rekonstruovat objekt a  zahrada s minigolfem se stala 
jediným (?) možným místem technického vstupu do hotelu a zařízením staveniště. Z 
jedné třetiny, té přilehlé ke kolibě, se ještě dá poznat, že tam  hřiště bylo. Betonové 
ostrůvky, ale už bez mantinelů, dokumentují sm utnou skutečnost. Zbytku zahrady 
však dominují stavební buňky, uložený materiál, haldy písku a panelová komunikace 
pro těžké nákladní automobily. Panuje zde čilý ruch ve všední dny i po sobotách a 
nedělích. Osoby však nemají v ruce hůlky a kyblíčky s mlčky, ale krumpáče, lopaty a 
kýble s maltou. Nápisy na zádech mají také, není to však MGC Děkanka nebo l.DGC 
Bystřice, ale je to název stavební firmy.

Zahrada s hřištěm minigolfu, které sloužilo veřejnosti 28 let a závodnímu golfu 
bezmála 24 let, je  neodvratně pryč. Místo, kam se sjížděli hráči z celé Evropy k 
mezinárodním turnajům , hráči z celého Československa k nejdůležitějším akcím naší 
termínové listiny, kde se scházela půlka Prahy k oddechu a zábavě, zejména převážná 
část pražských golfistů zde prožila kus svého života, kde vzniklo i mnoho nekonvenčních 
vztahů, přátelství i mnoho vztahů intimních, vzalo za své a už se nikdy nevrátí. Můžeme 
jen s nostalgií přihlížet “dobové” fotografie a vzpomínat.

Francouzi vymysleli přísloví “Král je  mrtev, ať žije král”. Velice rádi bychom ho 
pragmaticky použili také, pokud by však nějaký král 
byl. V současné době m ám e nejbližší h ra te ln á  
minigolfová hřiště u svých sousedů v Německu, v 
Rakousku a na Slovensku.

Všechny prověřované možnosti co nejdřívějšího 
zprovoznění hřiště nového, naráží na nejrůznější 
objektivní překážky. Tou nejobjektivnější překážkou 
však jsou peníze. Veškeré připravované programy a 
aktivity na území Prahy jsou tedy dlouhodobějšího 
rázu, protože hledají investory. Nejlépe se zatím jeví 
aktivita firmy Bašta na výstavbu sportovního areálu 
včetně m in ia tu ru  a m inigolfu v M odřanech. Do 
dnešního dne (článek píši 5.3.1996) však nem á firma 
podepsanou smlouvu s magistrátem a ani přislíbené 
úvěry nejsou na cestě. Jak  jsme však na začátku 
konstatovali, “naděje umírá poslední”. A kdyby se letos 
stavba zahájila, jak  je  to v záměrech firmy, mohli 
bychom se v roce 1997 dočkat prvních úderů na novém 
minigolfu. Držme si palce!

—prc—
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íPRAVÝ Z  TURNAJU
celostátní turnaje

MČR 28.-30.7.1996 International a Dian Praha

Poslední červencový týden si dala česká elita dostaveníčko v hlavním městě na 
novém MTG hřišti Viktorie Dian Praha 8 v Kobylisích a na nejstarším a jediném 
minigolfu u nás v hotelu International v Dejvicích. Po několika letech chmurných 
předpovědí bylo 17. mistrovství republiky skutečně posledním turnajem na tomto 
hřišti. V následující zimě nad 18-ti betonovými drahami zvítězily buldozery.

Ale v létě se ještě hrálo. V pátek golfisty trápil déšť a především na MTG byly 
výsledky negativně ovlivněny. Zato v Intemationalu se děly věci. A. Bystrická skvělou 
27. vyrovnala rekord hřiště a suverénně se ujala vedení mezi ženami (3 okruhy - 94 
úderů). Čeští muži dostali lekci od bývalého federálního kolegy, Slováka J. Tolaroviče 
hrajícího za WAT Vídeň. “Bianco” hrál také 27 a na 3 kola neuvěřitelných 88.

V sobotu vrcholila nejen základní část soutěže jednotlivců, ale především finále 
I. ligy dospělých, I. juniorské ligy, mezinárodního utkání ČR - Slovensko i vložená 
soutěž trojic “Minigolf Masters”.

Finále ligy vyhrála trochu překvapivě Olomouc i se zdravotně postiženým A. Vítkem, 
který se na miniaturgolf původně jel jenom podívat a pak tam hrál ligových 84. Boj 
o titul pro sebe s přehledem rozhodl Chomutov, když hlavní konkurenti z Rakovníka 
nasadili nerozehraného M.Koču, ale ani tento tah nepomohl.

Finále juniorské ligy vyhráli domácí mladíci a celkově tak dosáhli na stříbrnou 
příčku za suverény z Brna.

V mezistátním utkání neměl nevyrovnaný slovenský reprezentační výběr naději 
ani proti ČR-Old Team ani ČR-Young Team. Zato ve vložené soutěži na minigolfu 
o “Minigolf Masters” ť  o Tolarovič, Šimanský, Trnka vypálilo všem rybník.

V soutěžích jednotlivců si před nedělním finále vytvořili nejlepší pozice A.Bystřická 
(rozhodl páteční náskok z minigolfu), hradečák A. Jezdinský (vyrovnané vynikající 
výkony na obou hřištích) a J. Tolarovič. Nejlepší Čech K.Molnár ztrácel 4 údery.

V kategorii žen bylo v neděli rychle rozhodnuto. A. Bystřická odstartovala dvěma 
“oky” a soutěž mohla dohrát na půl plynu. Konečný náskok 14 úderů před A. Perglovou 
z Viktorie Dian a 18 úderů před L.Šmoldasovou z Bystrice hovoří za vše.

Zato junioři rozpoutali ostrý boj až do posledního kola. Nakonec byl o 1 úder 
šťastnější A. Jezdinský, než V. Král z Brna. Třetí místo obsadila největší naděje 
slovenského golfu, žák Trnka. Bronz z českého mistrovství patří dalšímu hratíečákovi 
M. Hruškoví.

Mezi muži se soutěž vyvíjela překvapivě. Dosavadní suverén J Tolarovič si vytvořil 
skoro nepřekonatelný problém z koše a rozpačitý výsledek ho odsunul až za první 
desítku. Šance se chopil zkušený matador K. Molnár z Chomutova a ještě si stihl
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vytvořit dostatečný náskok před nedávnými juniory, M. Špidrou z Rakovníka a domácím 
D.Malíkem.

Karel získal mistrovský titul podruhé po 7 letech, opět na kombi - mistrovství. 
Nám všem ale zbývá otázka, kdy si příště vůbec kombi mistrovství zahrajeme.

-LV-

Výsledky: Družstva:
1. S V Golf Olomouc 975

Muži: 2. SKDG Chomutov 980
1. Molnár Karel Chom 274 3. TJ Start Brno 984
2. Špidra Marek Rako 279 4. SK LEKO Rakovník 988
3. Malík David ViDi 280 5. MGC Slavia Hr. Králové 999
4. Vítek Aleš Olom 281
5. Metyš Jan StBr 283 Junioři:
6. Pergl Jan ViDi 284 1. Viktorie Dian Praha 8 595
7. Bílek David Byst 284 2. TJ Start Bmo 598
8. Andr Zdeněk Rako 286 3. Tanaso Cheb 636
9. Cipro Petr Chom 287
10. Lipmann Milan Rako 287 Konečné pořadí I-ligy družstev:

1. SKDG Chomutov 41 2325
Ženy: 2. SK LEKO Rakovník 36,5 3357
1. Bystřická Adéla Rako 285 3. SV Golf Olomouc 36 3253
2. Perglová Anděla ViDi 299 4. TJ Start Bmo 29 3280
3. Šmoldasová Lenka Byst 303 5. MGC Slavia Hr. Králové 27 3315
4. Lisová Petra Cheb 307
5. Kubíková Dana Unič 311 Junioři:

1. TJ Start Bmo 33 1990
Junioři: 2. Viktorie Dian Praha 8 20 2124
1. Jezdinský Aleš HrKr 286 3. Tanaso Cheb 17 2172
2. Král Vladimír StBr 287
3. Trnka Ladislav Slovensko 290 Mezistátní utkáni:
4. Hruška Michal HrKr 291 1. ČR Old Team 1553
5. Majkus Zdeněk ViDi 292 2. ČR Young Team 1604
6. Drozda Zdeněk Chom 294 3. Slovensko 1670

Pražská ruleta 26. a 27. 8. 1995

5. ročník jediného mezinárodního turnaje u nás přilákal v ideálním terminu na 
konci srpna na hřiště Viktorie Dian do Kobylis několik píšících novinářů, dvě TV stanice, 
jednoho sponzora (Mc Donalďs), zahraniční konkurenci ze tří zemí a k tomu dokonce 
24 českých goifistů. Ostatní užívali zasloužené dovolené.

V kategorii žen v česko-švýcarském souboji, kde všechny zúčastněné hovořily plynně 
česky, jasně dominovala domácí J. Vysloužilová.

Mezi juniory čest domácích barev hájil nejlépe trochu překvapivě L. Linhart a 
vyhrál před hradeckou polovinou sourozenců Vlčkových a V. Králem z Brna.

V kategorii mužů excelentně odstartoval loňský vítěz D. Kantor, druhý den ovšem 
přišel jako vyměněný (že by náročný společenský život?) a toho využil domácí 
L. Metelka, který se tohoto turnaje zúčastnil po delší pauze způsobené reprezentačními 
povinnostmi. Zato může říci, že vyhraje, kdykoli se zúčastni.
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V superfinále pro vítěze jednotlivých kategorií sice zpočátku trošku zlobil L. Linhart, 
pak ale zvítězila větší zkušenost L. Metelky.

Se sbíráním prémií v jednotlivých kolech se Láďa nezdržoval, ale i finanční odměny 
za 1. místa mezi muži i v absolutní kategorii v celkové výši 1450,- Kč nejsou určitě 
k zahození.

-LV-

Výsledky:

Muži: Junioři:
1 . Metelka Ladislav ViDi 166 1. Linhart Ladislav ViDi 167
2. Pokorný Bohumil ViDi 168 2. Vlček Jan ViDi 172
3. Tománek Martin HrKr 176 3. Král Vladimír StBr 174
4. Švihel Ladislav StBr 176
5. Hýbner Robert ViDi 177 Superfinále:

1. Metelka Ladislav ViDi 23
Ženy: 2. Linhart Ladislav ViDi 27
1 . Vysloužilová Jarmila ViDi 207 3. Vysloužilová Jarmila ViDi 33
2. Koblasa Dagmar Bach 225
3. Skala Jindra Bach 239

Kvalifikace o postup do 1. ligy. Šternberk 2.- 3. září

Odložené dvoudenní kvalifikace na staronovém šternberském hřišti lesnického 
učiliště se zúčastnil nebývalý počet 7 družstev, dychtících po l.lize ročníku 1995/96. 
Chyběli pouze zástupci západních Čech. Hráči si tak mohli vyzkoušet hřiště, na kterém 
se bude konat příští mistrovství ČR.

Turnaji počasí mnoho nepřálo (celý týden víceméně propršel), ale čtyřicítka hráčů 
mokla naštěstí jen v začátku sobotního dopoledne. Nepříjemná zima byla ale pořád.

Reálné ambice na postup si dělala tři družstva, -ligová Viktorie Dian A, exligový a 
skorodomácí Uničov a suverén středočeské II. ligy Oáza Praha. Podle papírových 
předpokladů pouze do počtu měly být “béčka” Dianu a Bystřice p. Host a nezkušené 
týmy Šumperku a Brna 90.

První den skutečně tak proběhl, vyhrál Uničov o jediný úder a za 3. Oázou byla 
výkonostní propast třiceti úderů.

V neděli bylo ale všechno jinak, soutěž byla velmi vyrovnaná a tabulka jen pomalu 
získávala předpokládanou podobu. Před koncem bylo jasné vítězství favorizovaného 
áčka Dianu a prvoligovou příslušnost Uničova po sobotním vítězství už také těžko 
mohl někdo otřást. Přišlo ale poslední kolo, nejlepší okruh zahrál Dian B, vyhrál tento 
okruh a v nedělním pořadí se posunul na třetí místo, hráči Šumperka zahřáli také 
výborně, porazili Unič' v o jediný úder a dali tabulce těžko představitelnou podobu s 
Uničovem na 5. místě. Výsledek: do I. ligy postupuje Dian A a Oáza Praha. Hráči Oázy 
i Uničova tomu ještě dlouho nemohli uvěřit.

O.Karásek + L.Vančura
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Výsledky - l.den: Celkové pořadí družstev:
1. Uničov 506 10 1. Viktorie Dian A 18 984
2. Viktorie Dian A 507 8 2. Oáza Praha 15 1004
3. Oáza Praha 512 7 3. Uničov 15 1027
4. Viktorie Dian B 543 6 4. Viktorie Dian B 13 1057
5. Šumperk 552 5 5. Šumperk 11 1072
6. MGC Brno 90 563 4 6. MGC Brno 90 8 1090
7. Bystřice pod Hostýnem B 584 3 7. Bystřice pod Hostýnem B 6 1117

Výsledky - 2.den:
1. Viktorie Dian A 477 10
2. Oáza Praha 492 8
3. Viktorie Dian B 514 7
4. Šumperk 520 6
5. Uničov 521 5
6. MGC Brno 90 527 4
7. Bystřice pod Hostýnem B 533 3

4. CTJ + 6. kolo I. liyv družstev. Chomutov 9.-10.9.1995

V tradičním podzimním termínu a na tradičně vysoké herní úrovni proběhl celostátní 
tumaj v Chomutově a úvodní kolo nové ligové sezóny. Vítězství domácího týmu v 
prvoligové soutěži se "tak trochu" očekávalo, v jednotlivcích však do pořadí na předních 
místech promluvilo i nečekaně velké množství hráčů z jiných klubů. Velikým 
překvapením bylo zejména vítězství Jarky Fiedlerové (Frant. Lázně) v kategorii žen, 
kde za sebou nechala svoji favorizovanou soupeřku Pasevovou o plných osm úderů. 
Po rozpačitém začátku sezóny nakonec dobrá herní forma "postihla" i hradeckého 
juniora Honzu Vlčka, který ve své kategorii zvítězil velmi přesvědčivým výkonem.

Výsledky: Junioři:
1. Jan Vlček Hr. Králové 174

Muži: 2. Vladimír Král Start Brno 183
1. Karel Molnár Chomutov 167 3. Zdeněk Drozda Chomutov 184
2. Luboš Kovář Rakovník 171 4. Zdeněk Majkus Dian Praha 185
3. Zdeněk Andr Rakovník 172 5. Jan Klapa] Olomouc 189
4. Martin Koča Rakovník 172
5. Kamil Karásek Olomouc 177 1. kolo I. ligy družstev:
6. Marek Špidra Rakovník 179 1. Chomutov 438 9
7. Milan Lipmann Rakovník 180 2. Rakovník 453 7
8. Josef Mandák Chomutov 180 3. Hradec Králové 475 6
9. Jan Pergl Dian Praha 180 4. DIAN Praha 480 4,5
10. David Malík Dian Praha 180 Bystřice p. Hostýnem 480 3

6. Olomouc 489 3
Ženy: 7. Oáza Praha 494 2
1. Jar. Fiedlerová Fr. Lázně 184 8. Start Brno 910 1
2. Jana Pasevová Chomutov 192
3. Vladimíra Trelová Chomutov 198 -ánek
4. Anděla Perglová Dian Praha 202
5. Lenka Šmoldasová Bystřice p./H.203

5



IIOBLAST ČECHY-ZÁPAD

8. a 9. OTJ Čechv-západ. 2. a 3. 9. 1995 - Příbram

Příbram se stala prvním poprázdninovým místem setkání západočeských golíistů 
a začal zde i nový ročník II.ligy. Nevím, zda-li zde hrála roli špatná zkušenost z jara, 
nebo nabitý program prvoligových hráčů a reprezentantů. Stalo se prostě to, že účast 
na těchto turnajích byla prabídná. To už se snad sejde víc hráčů na jižní Moravě. 
V sobotu 43 a na ligu druhý den o 3 více. To je celková bilance. Jedinou výhodou byla 
rychlost, se kterou se hráči s turnaji vypořádali. V sobotu i v neděli se začínalo v 10 a 
ve dvě už se řadili účastnici k rozdílení cen.

Po delší době na hřišti zase všechno fungovalo. Tekla voda, byl puštěný proud, 
bufet i záchody v provozu, tráva posekaná. Byla znát ruka nového pronájemce.

Na západočeské turnaje se po roce vrátil Dušan Kantor a vyhrál co mohl. Tentokrát 
to však nebylo v teamu domácích. Ti kromě žen, vyšli zase naprázdno. A na to všechno 
se z křoví smutně díval a kňučel nový člen oddílu, pes pana Bokra, chodský ovčák 
Bart.

—prc—

Výsledky - 8. OTJ Výsledky - 9. OTJ

Muži: Muži:
1. Kantor Dušan AR 91 1. Kantor Dušan AR 96
2. Mandák Josef CV 98 2. Řehák Jaroslav RA 97
3. Kropáček Václav RA 100 3. Mandák Josef CV 98
4. Souček Milan RA 101 4. Vosmfk Petr CV 100
5. Řehák Jaroslav 
Ženy:

RA 102 5 Horáček Vlast. FL 102

1. Fiedlerová Jar. FL 102 Ženy:
2. Bokrová Josefa PB 109 1. Macourová Eva PB 116
3. Macourová Eva PB 114 2. Fiedlerová Jar. FL 117

3. Kunzendórferová CH 118
Junioři:
1. Nečekal Marek CH 97 Junioři:
2. Landa Pavel AR 99 1. Drozda Zdeněk CV 96
3. Nečekal Frant. CH 99 2. Mojžíš Erik FL 101

3. Nečekal Frant. CH 102

II. liga - 1. kolo 
1. Rakovník B 518 7
2. Frant. Lázně 530 4.5

Chomutov B 530 , 4.5
4. Cheb 546 •> 3
5. Příbram 565 2
6. Plzeň 600 1
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^Ě D B L A S T  MORAVA-SEVER

5. a 6. OTJ. Kopřivnice 12.-13. srpna 1995

Na prázdninové dvojici OTJ se hráči na severní Moravě vrátili zpět ke hře na 
4 okruhy bez finále. Účastníků i přes prázdninový termín přijelo na výborně připravené 
hřiště téměř šedesát. Počasí bylo také perfektní (stejně jako přilehlé koupaliště) a tak 
kvalitní výsledky nebyly překvapením, kdo nezahrál pod 100, prakticky nehodoval.

Úspěšní byli zejména olomoučtí závodnici, i když momentálně nemají k dispozici 
vlastní hřiště; u žen si odnesla obě prvenství uničovská Kubiková.

Druhá liga na severu Moravy skončila již dříve. Od těchto turnajů převzal vedeni 
oblasti Jiří Karásek.

Výsledky 5. OTJ Výsledky - 6. OTJ
Muži: Muži:
1. Svoboda Miroslav Olomouc 83 1. Karásek Kamil Olomouc 81
2. Píša Radek Šumperk 83 2. Gerža Vít Šternberk 84
3. Žoch Svatomír Uničov 86 3. Svoboda Miroslav Olomouc 84
4. Gerža Vít Šternberk 87 4. Holub Leopold Uničov 85
5. Zapletal P.st Šternberk 89 5. Šeliga Zdeněk Uničov 86

Junioři: Junioři
1. Doskočilová Tereza Šumperk 95 1. Navrátil Tomáš Olomouc 89
2. Kučera Martin Šumperk 95 2. Krecl Mojmír Šternberk 91
3. Sedláček David Olomouc 95 3. Sedláček David Olomouc 93
4. Krecl Mojmír Šternberk 97 4. Doskočilová Tereza Šumperk 96
5. Navrátil Tomáš Šternberk 100 5. Šibl Zbyněk Šumperk 98

Ženy: Ženy:
1. Kubiková Dana Uničov 99 1. Kubiková Dana Uničov 93
2. Henklová Dan. Olomouc 106 2. Pustofková R. Olomouc 96
3. Sedláčková L. Golf Opava 138 3. Henklová Dan. Olomouc 107

7



:e  za h r a n ič í

Dnes jsme vybrali několik zajímavostí z rakouského BAHNENGOLF - INFO č. 2/95 
a německého BAHNENGOLFERu č. 4/95.

V Bahnengolf info je přehled výsledků 8 kolové první ligy. Pro nás překvapivé a 
zatím nedostižné je to, že svoji I. ligu mají i ženská družstva. V dlouhodobé nejvyšší 
soutěži jich hraje 7!

Bahnengolfinfo se podíval i do dávné historie a přetiskl celou stránku z německého 
minigolfového časopisu DER PUTTER ze září 1963 (2. ročník časopisu). Článek 
pojednává o 1. ME mezinárodní miniaturgolfové federace FIMS (předchůdce IBGV a 
dnešní WMF), které proběhlo 1. a 2. 7.1963 na dvou MTG v Dortmundu za účasti 12 
žen a 44 mužů z Dánska, Holandska, Švédská, Švýcarska a Německa.

Boje byly velmi napínavé, jen probíhaly na dnes trochu neobvyklé úrovni. Např. 
v posledním kole ztratil budoucí mistr Evropy na středáku a sopce na svého 
pronásledovatele 5 úderů, když zde zahrál “3” a “7”, zatímco jeho soupeř “eso” a “4”.

i
Nakonec měl nejlepší miniaturgolfista v Evropě průměr na 8 kol 37.63 a nejlepší 

žena 46.63 úderů. Ale vraťme se z pravěku do současnosti.

Německý Bahnengolfer popisuje bouřlivý rozvoj nových klubů v bývalé NDR. 
V Sasku je už 6 klubů. První oddíl vznikl i v Meldenbursku - Pomořansku. O filcovém 
hřišti v Kiefemheide Neustrelitz jsme psali již v minulém čísle.

Dnes můžeme informovat o novém filcu přímo na českých hranicích ve známém 
zimním lyžařském středisku Oberwiesenthal v Krušných horách. Hřiště se nachází 
v areálu hotelu Panorama Ring. Členem místního sportovního klubu je legenda 
světových skokanských můstků Jens Weissflog, od září 95 jsou jeho kolegy i dráhoví 
golfisté! Apro české golfisty už nemusí být jedinou tréninkovou možností filcu rakouský 
Hollabrunn.

I když je v Německu nejvíce klubů i hráčů, německý svaz v žádném případě neusíná 
na vavřínech v oblasti masového sportu. Této problematice se věnuje i Bahnengolfer 
č. 4. Tři nejlepší a nejoriginálnější náborové turnaje pro veřejnost v roce 1995 byly 
vyhodnoceny a pořádající kluby si rozdělily prémii svazu ve výši 1000 DEM. Pro první 
polovinu roku 96 je připravena nová akce “Cesta do Dánska”. Budou slosovány hrací 
protokoly neregistrovaných účastníků turnajů pro veřejnost a dva výherci obdrží zájezd 
na ME v Dánsku v srpnu 96!

—LV—
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Mistrovství Evropy juniorů. Skoghall f Švédsko 
10.-12.8.1995

Výsledky:

Junioři:
1. Thulin Staffan s 313
2. Eriksson Per s 316
3. Wiirrer Roman A 321

11. Jezdinský Aleš cz 338
13. Majkus Zdeněk cz 341
20. Petr Bláha cz 352
23. Michal Hruška cz 357
27. Vladimír Král cz 359
34. Marek Nečekal cz 243
36. Jan Klapal cz 245

Juniorky:
1. Zodrow Bianca D 339
2. Jansson Marie s 342
3. Sillmanns Jutta D 342

Družstva • junioři:
1. Švédsko 1310
2. Německo 1378
3. Finsko 1395
5. ČR 1424

Družstva - juniorky:
1. Německo 704
2. Švédsko 730
3. Rakousko 762

Mistrovství světa. Hard fRakousko). 23.-26.8.1995

Výsledky:

Muži: Družstva ■ muži:
1. Winkel Andreas D 302 1. Německo 1646
2. Fetti Italo D 307 2. Rakousko 1702
3. Neuland Michael D 307 3. Švédsko 1724

4. Česká republika 1775
15. Lipmann Milan CZ 262
22. Mandák Josef CZ 269 Družstva - ženy:
26. Molnár Karel CZ 271 1. Německo 862
33. Andr Zdeněk CZ 275 2. Švédsko 876
42. Jansa Michal cz 278 3. Rakousko 895
46. Vítek Aleš cz 279 5. Česká republika 947
50. Kovář Luboš cz 280
61. Malík David cz 288
69. MetyšJan cz 235

Ženy:
1. Wiesenbauer Claudia A 315
2. Wiklund Karin s 316
3. Szablikowsli Anke D 316

13. Šmoldasová Lenka cz 284
20. Bystřická Adéla cz 294
24. Hirschmann Dagmar 297
33. Perglová Anděla 246
36. Lisová Petra 248
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ITERÁRNÍ OKÉNKO

V roce 1995 vydalo nakladatelství Paralela 50 knížku anglického humoristy 
P.G. Wodehouse “Hry ve třech”. Je to 12povídek, které jsou všechny o golfu a golfistech. 
Sice o těch velkých, “klasických”, ale to nebrání tomu, aby se malý český dráhovýgolfista 
při čtení skvěle nebavil. Vzhledem k rozsahu a možnostem našeho časopisu můžeme 
otisknout pouze několik krátkých úryvků a citátů z tohoto půvabného díla. První část 
nyní, druhou v dalším čísle. Dnes tedy na téma partnerské vztahy, příště se budeme 
věnovat dalším aspektům golfové hry.

“Za pěkného počasí na jaře, v létě a brzy na podzim je jenom málokde tak krásně 
jako na terase před naším golfovým klubem. Je to přímo skvělé stanoviště, jaké se 
obzvlášť hodí pro filozoficky založeného člověka, protože odtud se dá ve všech jeho 
aspektech pozorovat ten různorodý nekonečný jev, jemuž se říká golf. Po vaši pravici, 
u prvního odpaliště, stojí rozjaření optimisté, kteří se chystají k prvnímu drajvu, blaženě 
si vědomi, že i topnutý míček se může při dobré vůli z prudkého kopce někam dokutálet. 
Dále v údolí, přímo proti vám, leží jamka u jezírka a tam se z těchto optimistů rychle 
stávají pesimisté, když jim nový míček se šplouchnutím mizí ve vodě. Po straně leží 
devátý grýn s ošidnými vyvýšeninami, které nejednou zničily vracejícího se poutníka 
přímo ve chvíli, kdy měl už před očima domov. A na různých místech, jak je před 
sebou vidíte, leží třetí a šesté odpaliště a hrozivé bankry kolem osmého grýnu, které 
všechny skýtají hloubavému člověku nejeden podnět k zamyšlení. A právě na této 
terase teď sedí nejstarší člen klubu a sleduje hráče mladší generace, jak tlučou do 
drnů.”

...” Láska (říká nejstarší člen) je cit, před nímž by se každý golfista měl mít na 
pozoru. Ne abyste mi špatně rozuměli. Nechci tvrdit, že láskaje snad něco špatného, 
jen to, že je naprosto nevypočitatelná. Znal jsem případy, kdy se v manželství muž 
výrazně zlepšil, ale i jiný, kdy svazek manželský jako by mu doslova zničil úder. 
Zřejmě na to není žádné pravidlo. Tvrdím však důrazně, že v milostných záležitostech 
by měl být golfista obezřelý. Nesmí naletět na první hezkou tvářičku.”

...” Ženská je jenom ženská, ale pořádný drajv, to je paráda.”

..." Víš, podle mě děvče jako ty - co hraje rádo golf a vůbec má zájem o podobné 
věci - by si mělo vzít chlapíka, jako jsem já - co taky hraje golf a tak vůbec. Když; se nad 
tím člověk zamyslí, tak by to vážně byl hotový nesmysl brát si někoho, kdo golf nahraje.”

...” Jane a William se vrátili včas ze svatební cesty a začali žít normálním životem 
zdravých mladých lidí. Den co den si zahráli jedno kolo ráno a dvě odpoledne a večer



sedávali ruku v ruce v poklidném soumraku a připomínali jeden druhému nejlepší 
údery, jaké se jim povedly u různých jamek. Jane třeba líčila Williamovi, jak se u páté 
jamky dostala z bankru, a William jí zase vyprávěl, jak odpálil u sedmičky nízkou 
ránu, která dobře prorazila i proti větru, a pak oba upadli do onoho blaženého mlčení, 
jaké znají jen milenci, načež začal William předvádět Jane vycházkovou holí, jak se 
trefil na šestnáctce pětkou železem rovnou do jamky. Vypadali v této chvíli jako naprosto 
ideální pár.”

...” Mortimere”, pravila dívka nervózně, “ chtěla bych se tě na něco zeptat.”
“ A na co drahoušku? Škoda, že jsi mě neviděla, jak jsem odpálil na osmičce. To 

byla nádhera!”

Betty se na něj pevně zahleděla.
“ Jsme zasnoubeni, nebo ne?”, zeptala se ho.
“ Zasnoubeni? To jako, že se máme brát? Ale samozřejmě. Víš, zkusil jsem tentokrát 

docela jiný postoj a ....”
“ Slíbils mi, že mě dneska ráno někam vyvezeš. A vůbec jsi nepřišel. Kde jsi byl?” 

“ Prostě jsem hrál golf.”
“ Golf? Je mi už z toho slova nanic!”
Mortimer se zachvěl.
“ Něco takového ať od tebe raději nikdo neslyší,” řekl jí. “Při zápřahu jsem měl 

pocit, že tentokrát se mi to povede. Jenomže ...”
“ Dávám ti ještě jednu příležitost. Vyvezeš mě večer někam autem?”
“ Ale já  nemůžu."
“ Proč ne, co děláš?”

“ Prostě budu hrát golf!”
“ Proč se mnou třeba nejdeš tančit?”
“ Neumím tančit.”
“ Mohl by ses to naučit.”
“ Jenomže já si nejsem jistý, jestli tanec neškodí golfu. Jakživ jsem neslyšel, že by 

někdo z prvotřídních hráčů tancoval. James Braid taky netančí.”

“ Ted jsem se tedy rozhodla. Mortimere, musíš si vybrat mezi mnou a golfem.”
“ Ale miláčku, vždyť jsem zrovna včera zahrál jedno kolo za stojedna ran. Nemůžeš 

přece od někoho chtít, aby nechal golfu, když je na vrcholu formy.”
“ Dobrá. Nemám k tomu už co dodat. Tím se naše zasnoubení končí."
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PREZIDIA ČSDG
Pár hodin před začátkem M ČR v Praze se po slavnostním zahájení v ubytovně 

Vodních staveb sešlo prezídium svazu.
Účast byla skoro stoprocentní, na programu byly prakticky pouze 2 stěžejní body 

- definitivní rozpočet svazu na rok 1995 a nominace reprezentantů na MEJ ve Skoghallu 
a MS dospělých v Hardu.

Vše bylo vyřešeno, dnes již známe výsledky finanční i sportovní, takže k této 
schůzi není třeba nic dalšího uvádět.

— LV —

SLOVENSKA
V období zachycené v tomto čísle Zpravodaje se na Slovensku hrála Velká cena 

Slovenska v Březně, závěrečné 8. RTJ ligového ročníku 94-95 v Žilině, kombi mistrovství 
Slovenska v Košicích a 3. RTJ nového ligového ročníku v Dunajské Středě, Tmavě a 
Prievidzi.

Bohužel se nám podařilo získat pouze výsledky ze Žiliny, kde se hrálo na MTG 
“Pri plavámi”.

Kategorii mužů vyhrál s náskokem 14 (!) úderů R. Šimanský z Bystřice p.H., 
slovenský juniorský suverén L. Trnka měl náskok 23 úderů, pouze první dvě ženy 
spolu svedly vyrovnaný souboj (D.Fridriková nehrála).

Výsledky: Celkové pořadí Slovenského poháru:
Muži: 34 účastníků Muži: Gašperan P. Březno
1. Šimanský R. Bystřice 185 Ženy: Fridriková D. Bratislava
2. Putnoky M. Bratislava 197 Junioři: Trnka L. Prievidza
3. Buchcar Š. Prievidza 200

Konečné pořadí Slovenské ligy:
Ženy: 3 hráčky 1. TJ Slávia TV Košice 57.5
1. Vrbová M. D.Streda 199 2. l.MGC Prievidza 54
2. Véghová I. D.Streda 204 3. TJ Mostáren Březno 50
3. Vaňáková L. D.Streda 234 4. GK Dunajská Středa 35.5

5. AŠK Slávia Trnava 30
Junioři: 6 hráčů 6. GK Bratislava 19
1. Trnka L. Prievidza 195 7. MGK Žilina 17
2. Buchcar P. Prievidza 218 8. GC EJřter Košice 14
3. Vančo I. Trnava 233 —LV—
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Q §$P Ř EČ ETLI ZA NÁS
Ve vrcholné letni sezóně se informace o DG objevovaly poměrně často i v tisku. 

Takže to vezmeme chronologicky podle “termínovky”:
O CTM v Šumperku referuje pouze Týdeník Kroměřížska 29.7. a to je jistě trochu 

škoda.

MČR se těšilo větší pozornosti, zaznamenali jsme celkem 11 zpráv v novinách 
od Ústí n/L po Ostravu. Větší články při této příležitosti uveřejnily CVTýden Chomutov 
(10.8.), Severočeský regionální deník SD Ústí n/L (3.8.), Týdeník Kroměřížska (22.8.) 
a především Mladá fronta dnes (31.7.), která na obě hřiště vysílala po dobu konání 
své zpravodaje.

V českých novinách se bohužel neobjevila ani zmínka o MEJ ve Švédsku.
Zato Pražská ruleta byla v centru zájmu nejen televize, ale i pražských deníků 

Mladé fronty dnes a Večerníku Praha. Ten uveřejnil 29.8. větší článek Alchymisté 
s míčky, který obsahuje i několik nechtěných “perliček”. Autor si dělal poznámky sice 
pilně, ale pohříchu nepříliš pečlivě.

MS v Hardu se dostalo poměrně slušné publicity (celkem 6 zpráv, třeba i 
v Hospodářských novinách), rozsáhlejší informace v CV týden Chomutov (7.9.) a 
Týdeníku Kroměřížska (5.9.)

Kvalifikaci o první ligu věnovaly pozornost Večerník Praha 4.9. a Hanácké noviny 
Olomouc 14.9.

Mezi noviny, které musíme pochválit za pozornost, kterou věnují dráhovému golfu, 
patří určitě chomutovský CV týden. Kromě aktuálních výsledků přináší i větší články 
včetně fotografií úspěšných sportovních reprezentantů tohoto města. Např. 27.7. bylo 
připomenuto 20. výročí golfového hřiště na Kamencovém jezeře pod titulkem “Dráhový 
golf je při bližším pohledu míčkovou alchymií”, někdy je golfová problematika 
zachycena z jiného pohledu jako třeba 10.8. pod titulkem “Kvalitní golf bez peněz”.

V novinách se objevují i informace o nových hřištích, o kterých bychom se jinak 
třeba nedozvěděli. Takže golf o dovolené si můžete zahrát u rybníka Sycherák na 
Tachovsku (Rudé právo 28.7.), v areálu tachovského bazénu (tam byl již třetí ročník 
turnaje pro veřejnost - Tachovská Jiskra 27.7.), v pražském hotelu intercontinental 
(tam se jedná o minihřiště klasického golfu s umělým povrchem - Večerník Praha
11.7. ), v Tatranské Lomnici (tam pořádá bývalá federální miss Ivana Christová 
“haluškové párty” - Story 26.7.), v areálu plaveckého stadiónu v Prachaticích (ZN noviny
26.8. ), nebo na Bedřichovce v Orlických horách (Sport 26.7.).

Mladá fronta dnes informovala 2.8. o sportovním areálu, který známe i jinak než 
z novin - je to dějiště M ČR Viktorie Praha 8.

A na závěr jsem si nechal fotodokumentaci negolfových aktivit - 26.8. je  v Mladé 
frontě pokladník golfového svazu Vladimír Holan zachycen v zápalu mariášového 
boje.

—LV—
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Golfista 
z Blackheath 
(kolem 1790)
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APENNY _  G tLFSH tP
ZA H A JU JE

• IHNED Z A  HOTOVÉ 
• VŠECHN Y ZN A ČKY I NEZN AČKOVÉ 

• JA KÝKO LIV  STAV - I KŘIVÉ  
• VYKUPUJEM E I KOM PLETNÍ V ÝBA VY

Kontakt: Martin Tománek
(& (02) 2057 0046  
(D 0602 32 17 19


