




JVODNÍ SLOVO

Omluva
Ač se snažíme sebevíc, nejsme profesionálními redaktory a do čísel 2 a 3 se nám 

opět vloudily “chybičky”.

Takže Mistrovství ČR v Internacionálu a na Dianu se přirozeně nekonalo v roce 
1996, ale v roce 1995.

Informace o CTM v Šumperku, přehled golfových zpráv v tisku a rekordní listinu, 
což z minulých čísel vypadlo úplně, nacházíte ve Zpravodaji nyní.

Omlouváme s e !
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<&$§ZPRÁVYZ TURNAJŮ

^ C E L O S T Á T N Í TURNAJE

5. CTJ + 2. kolo I. ligy družstev Brno 90. 23.-24.9.1995

Příjemné podzimní počasí a romantické prostředí 
okolí brněnské přehrady přispělo ke zdaru závěrečného 
celostátního turnaje sezóny 1995.

Hřiště MGC 90 bylo svědkem špičkových výkonů.
V lize dospělých se Rakovník a Chomutov dostaly pod 
450 úderů na 4 okruhy. Start Brno po blamáži v 
Chomutově sice sestavil kompletní družstvo, ale stačilo 
to pouze na poražení nováčka z Oázy Praha.

V juniorské lize byla kromě vítězství Hradce 
Králové nad favoritem celé soutěže Dianem Praha asi 
největší zajímavostí účast pěti kompletních týmů, což 
se povede bohužel málokdy.

V soutěži žen suverénně zvítězila A.Bystřická velmi 
kvalitn ím  výkonen 177 o 10 úderů  před  další 
reprezentantkou L.Šmoldasovou.

Dobrou formu před MES na Maltě osvědčily 
seniorky V.Valentová, J.Fiedlerová a A.Lehocká třetím, 
čtvrtým a pátým místem.

Vydává Český svaz dráhového 
golfu pro svoji vnitřní potřebu. 

Neprodejné.

tedakce: Petr Prchal
Martin Tománek 
ing. Libor Vančura

Dopisovatelé: Vlastimil Doležel 
dr. Otakar Karásek

tba: tentokrát VI. Holan

Zlom sazby Martin Tománek 
a cenzura:

Tisk obálky tiskárna DIAN, Praha 
a kompletace:

Příspěvky zasílejte na adresu: 
Český svaz dráhového golfu,

PS 40, 160 17 Praha 6

Toto Číslo vyšlo dne 1. srpna 1997
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Kategorie juniorů byla stejně jako soutěž družstev soubojem Hradec - Dian. Zde 
byli výrazně úspěšnější pražští hráči Z.Majkus a L.Linhart zásluhou nedělních výkonů 
“84”.

V soutěži mužů vedl po prvním dnu skorodomácí L.Švihel, nedělní startovní výkon 
“26", ale znamenal při vražedné úrovni turnaje konec všem jeho nadějím a až 9.místo, 
Vyrovnaně a výborně (2 x 84) hrál K.Molnár a zvítězil těsně před svým klubovým 
kolegou P.Ciprem. Ojedinělou exkurzi na golfový turnaj podnikl kdysi nadějný mladý 
hráč D.Valenta a bylo z toho vynikající 3.místo.

Při návratu domů se golfisté sešli ještě jednou ve frontě u McDonalda na dálnici, 
aby proměnili v občerstvení poukázky od sponzora turnaje.

Výsledky:

Muži : 59 účastníků I. liga družstev - 2. kolo
1. Molnár Karel Chomutov 168 1. Rakovník 444 9
2. CiproPetr Chomutov 169 2. Chomutov 447 7
3. Valenta David Aritma 171 3. Olomouc 457 6
4. Mandák Josef Chomutov 172 4. Hradec Králové 462 5
5. BystřickýTomáš Rakovník 172 5. Dian Praha 470 4
6. Lipmann Milan Rakovník 173 6. Bystřice p.H. 478 3
7. Kovář Luboš Rakovník 173 7. Start Brno 479 2
8. Kantor Dušan Aritma 173 8. Oáza Praha 481 1
9. Švihel Ladislav St.Bmo 173
10. Hanuška Milan Oáza 174 Stav po 2. kolech :

1. SKDG Chomutov 16 885
Ženy : 9 účastnic 2. SK Rakovník 16 897
1. Bystřická Adéla Rakovník 177 3. MGC Slávla Hr.Králováll 937
2. Šmoldasová Lenka Bystřice p.H. 187 4 . SV GOLF Olomouc 9 946
3. Valentová Věra Aritma 199 S. Dian Praha 8,5 950
4. Fiedlerová Jaroslava Fr.Lázně 202 6. l.DGC Bystřice p.Host. 7,5 958
5. Lehocká Anna Cheb 206 7. Oáza Praha 3 975

8. Start Brno 3 1389
Junioři : 24 účastníků
1. Majkus Zdeněk Dian 172 Juniorská liga - 2. kolo.
2. Linhart Ladislav Dian 173 1. Hr.Králové 271 6
3. JezdinskýAleš Hr.Králové 176 2. Dian Praha 275 4
4. Vlček Jan Hr.Králové 179 3. Olomouc 317 3
5. tíláhaPetr Jedovnice 180 4. Cheb 338 2

5. Start Brno 700 1

Stav po 2. kole :
1. Dian Praha 10 572
2. MGC Slávia Hr.Králové8 958
3. SV G01.F Olomouc 7 629
4. TANASO Cheb 5 658
5. Start Brno 0 2212

ifl.v
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CTM + kvalifikace o juniorskou 1. ligu, 
Šumperk 14.-16.7.1995

Za překrásného počasí se konal CTM v Šumperku systémem 7+1 na perfektně 
připraveném hřišti s výborným zázemím.

Už v tréninku bylo zřejmé, že se budou hrát nádherná kola a turnaj vše potvrdil. Po 
prvním dnu vedl Aleš Jezdinský z Hradce a Jan Klapal z Olomouce součtem 84. Na 
druhém a třetím místě je stíhali Z. Majkus a největší překvapení turnaje T. Vysloužil, 
oba z Dianu.

I druhého dne hráči pokračovali ve výborných výsledcích a neustále se měnilo pořadí 
na čele turnaje. Do superfinále šlo 5 hráčů s nadějí na vítězství a nakonec vše vyřešily 
rozstřely o 1. místo - Majkus, Vysloužil a o 3. místo Jezdinský, Klapal, Hruška.

Výsledky:

Společná kategorie: Žáci:
1. Zdeněk Majkus DIAN 173 1. Tomáš Vysloužil DIAN 150
2. Tomáš Vysloužil DIAN 173 2. Zbyněk Metelka DIAN 183
3. Michal Hruška Hr. Králové 174 3. Ondřej Techmann Olomouc 188
4. Aleš Jezdinský Hr. Králové 174
5. Jan Klapal Olomouc 174 Družstva:

1. DIAN 469
2. Olomouc 473

Junioři: 3. Hradec Králové 482
1. Aleš Jezdinský Hr. Králové 149
2. Jan Klapal Olomouc 150 JosefVysloužil
3. Zdeněk Majkus DIAN 151

Juniorky:
1. Tereza Doskočilová Šumperk 164
2. Krobotová Šumperk 165
3. Bušinová Šumperk 177
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DBLAST ČECHY-STŘED

8.0TJ Oáza - Oáza Praha. 16.9.1995

Domácí hráči využili domácího prostředí k vítězstvím ti kategoriích mužů I Žen. 
Pouze juniory vyhrál hradecký Pražák J.Vlček.

Výsledky

Muži: 46 účastníků Ženy: 6 účastnic

1. HanuŠka Milan Oáza 89 1. Vondráková Milena Oáza 104
2. Tupý Radek Oáza 90 2. Zahradníková Jitka Dian 111
3. Valenta David Aritma 90 3. Perglová Anděla Dian 114
4. Čech Vladimír Oáza 94
5. Nepimach Luboš ml. Tanvald 94 Junioři: 13 účastníků

i. Vlček Jan Hr.Králové 97
2. Majkus Zdeněk Dian 98
3. Hanák Lukáš Oáza 100

•LV-

SLOTJ + 1. kolo II. liev družstev- Oáza Praha. 17,9-1995

Druhý den zajistila domácím v hlavních kategoriích rodina Vondrákova, juniorské 
vítězství opět putovalo do Hradce.

Druholigové vítězství si vychutnalo domácí “béčko” před Aritmou, která jako by 
měla zájem o postup do I. ligy.

Výsledky. Junioři: 12 účastníků

Muži: 48 účastníků 1. Vlček Jan Hr.Králové 91
2. Majkus Zdeněk Dian 95

1. Vondrák Michal Oáza 87 3. Linhart Ladislav Dian 97
2. Grúnvald Jaroslav Aritma 89
3. Mužík Pavel Aritma 92 1. kolo II. ligy :
4. Nepimach Luboš ml. Tanvald 92
5. Metelka Ladislav Dian 93 1. Oáza "B” 483 9

2. Aritma 486 7
Ženy: 8 účastnic 3. Dian“B” 504 6

4. Tanvald 513 5
1. Vondráková Milena Oáza 101 5. Tempo 549 4
2. Perglová Anděla Dian 101 6. Hr.Králové “B” 560 3
3. Vysloužilová Jarmila Dian 102 7. N.Město n/Mct. 697 2

8. Děkanka 1084 1

- I.V -
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10. OTJ + 2. kolo II. ligy družstev - Tempo Praha.
1.10.1995.

Závěrečný pražský turnaj přinesl překvapivý úspěch hráčům Tanvaldu.
Do druhé ligy nastoupilo pouze 5 týmů kompletních a vyhrála nabitá sestava 

Aritmy o pouhý úder před Tanvaldem.

Výsledky.

Muži: 46 účastníků 2. kolo II. ligy :

1. Nepimach Luboš ml. Tanvald 88 1. Aritma 484 9
2. Malík Milan Tempo 89 2. Tanvald 485 7
3. Hanuška Milan Oáza 91 3. Oáza “B” 492 6
4. Grúnvald Jaroslav Aritma 92 4. Dian “B” 511 5
5. Pokorný Bohumil Dian 92 5. Tempo 512 4

Ženy: 8 účastnic
6. Hr. Králové "B” 952 3
7. N.Město n/Met. 1355 2
8. Děkanka 2520 0

1. Klingerová Renata Tanvald 98
2. Vondráková Milena Oáza 99 Tabulka po dvou kolech
3. Valentová Simona Aritma 103

1. Aritma Praha 16 970
Junioři: 9 Účastníků 2. Oáza Praha “B” 15 975

3. SEBA Tanvald 12 998
1. Linhart Ladislav Dian 93 4. Dian Praha “B” 11 1015
2. Vlček Jan Hr. Králové 94 5. Tempo Praha 8 1061
3. Majkus Zdeněk Dian 94 6. Sl. Hr.Králové “B” 6 1512

7. GSC N.Město n/Met. 4 2053
8. Děkanka Praha 1 3604

-LV-

5



Qt&BLAST ČECHY-ZÁPAD

10. OTJ Františkovy Lázně + 2. kolo II. ligy družstev. 
17.9.1995

Loučení se sezónou v západočeské oblasti připadlo Fr.Lázním. Ty se vylupují z vleklé 
rekonstrukce opravdu nádherně. Nová kolonáda, opravené lázeňské domy, množství 
nových hospůdek, vináren, bister a barů téměř na každém kroku. Ke spokojenosti zbývá 
jen mít dostatečně plnou peněženku nebo mít to správné pohlaví.

Zhodnocuje se i minigolf. Ještě pár turnajů a dočkáme se zlatonosného pole. Po 
zlatém prstýnku Jarky Fiedlerové, který už pár let leží někde na pozemku hřiště, vzala 
tentokráte neodvratně za své zlatá náušnice Anky Lehocké.

Doufejme, že se po této zprávě alespoň zvýší návštěvnost'místního hřiště. A pokud 
zde pak uvidíte hráče s netradičními typy holí, věřte, že to asi budou nejspíše detektory 
kovů.

Takže: AHOJ NA JAŘE!

Výsledky:

Muži: 36 účastníků II. liga - 2. kolo
1. Koča Martin Rakovník 93 1. Fr.Lázně 524 7
2. Kropáček Václav Rakovník 100 2. Rakovník “B" 527 4,5
3. Hála Jan Fr.Lázně 101 Chomutov “B” 527 4,5
4. Stejskal Bedřich Fr.Lázně 102 4. Cheb 529 3
5. Staněk Stanislav Rakovník 102 5. Příbram 582 1,5

Plzeň 582 1,5
Ženy : 9 účastnic
1. BystřickáAdéla Rakovník 100 Stav po 2. kole :
2. Fiedlerová Jaroslava Fr.Lázně 105 1. SK Rakovník “B” 11,5 1045
3. Pasevová Jana Chomutov 107 2. ČLL Frant. Lázně 11,5 1054

3. SKDG Chomutov "B” 9 1057
Junioři : 9 účastníků 4. TANASO Cheb 6 1075
1. Nečekal Marek Cheb 98 5. Spartak Příbram 3,5 1147
2. Mojžíš Erik Fr.Lázně 100 6. Slávia VŠ Plzeň 2,5 1182
3. Drozda Zdeněk Chomutov 102

- prc -
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<if&mLASTMORAVA-SEVER

7. a 8. OTJ Šumperk + 1. kolo II. ligy Šumperk. 16.- 
17..&1S25

První podzimní dvojice OTJ byla pro severomoravské hráče úvodem do bodování 
oblastního žebříčku 1995/96, Tak tomu bude už naposled. S novým oblastním 
vedoucím se vracíme k obvyklému sledování žebříčku jednotlivců v rámci jedné 
kalendářní sezóny. Aby bylo vše spravedlivé, bude hodnocení končit až po 14 turnajích 
(t.j. podzim 95 a celý rok 1996).

Domácí překvapili úpravou drah příčky a dvojitý kužel, které účastníci na letním 
CTM prohlásili za “haluzové”. Obě dráhy se teď musí hrát standartně. Je-li pěkné počasí, 
jako bylo v polovině září, je  areál s přilehlým parkovištěm, vybavením a v blízkosti 
centra pro soutěže ideální.

Hned v úvodu padla absolutní “osmnáctka” z hole pozdějšího vítěze Kamila Karáska. 
Mezi nejlepšlmi byli zástupci většiny klubů, ale Olomouce nejvíc. V lize se hraje bez 
Kopřivnice.

Výsledky - 7. OTJ + li. liga: Junioři: 21 účastníků
1. Krecl Mojmír Šternberk 95

Muži: 33 účastníku 2. Klapal Jan Olomouc 96
1. Karásek Kamil Olomouc 87 3. Sedláček David Olomouc 100
2. Píša Radovan Šumperk 88
3. Zapletal Pavel Šternberk 89 II. liga -1 . kolo :
4. Borovička Jiří Baden 90 1. Uničov “A” 484 7
5. Zapletal Zdeněk Uničov 91 2. Šternberk 486 5

Ženy: 5 účastnic
3. Šumperk 494 4
4. Olomouc “B" 498 3

1. KubíkováDana Uničov 102 5. Uničov “B” 545 2
2. Pustofková Renata Olomouc 120 6, Opava 551 1
3. Sedláčková Ludmila Opava 135

Také v neděli jsme viděli hned dvě “osmnáctky”, tentokrát až na závěr. Kromě 
domácího Kondlera jí završil výbornými výkony v ostatních kolech i olomoucký Jindřich 
Jašek a byl z toho nový rekord šumperského hřiště 79 úderů Ct.j. průměr 19,75).

Muži: 29 účastníků Ženy: 5 účastnic
1. Jašek Jindřich Olomouc 79 1. Kubíková Dana Uničov 102
2. Borovička Jiří Baden 85 2. Pustofková Renata Olomouc 116
3. Kondler Jiří Šumperk 87 3. Sedláčková Ludmila Opava 121
4. Kuba František Olomouc 89
5. Římský Stanislav Uničov 90 Junioři: 19 účastníků

1. Sedláček David Olomouc 88
2. Klapal Jan Olomouc 92
3. Sedláček Břetislav Opava 100

O.Karásek
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9. a 10. OTJ + 2. kolo II. ligrv družstev Opava. 30.9.-
1.10.1995

Na poslední dvojici OTJ se původně měly hrát i dvě ligová kola. Po dohodě zástupců 
oddílů bylo jedno kolo přesunuto pro větší objektivnost až na jaro (menší počet 
účastníků II. ligy znamená i menší počet kol, přičemž s dvojnásobkem lduby nesouhlasily).

Nepříjemné a chladné větrné počasí bylo zřejmě důvodem menší účasti.
I na opavském hřišti došlo ke změně. Příčky byly přeneseny o dráhu dál (místo 

okénka) a jako třetí je nyní klín s okénkem. Tato úprava hře prospěla, ale i tak je úvodní 
část hřiště stále nepříjemná a rozhodující.

Vítězná umístění rovnoměrně sbírali hráči a hráčky tří nejsilnějších oddílů.
Ve II. lize vyhrál Uničov a zřejmě půjde bez problémů opět do kvalifikace. Doma 

tradičně boduje i Opava.

Výsledky - 9. OTJ + II. liga : II. liga - 2. kolo :
1. Uničov “A” • 492 7

Muži: 32 účastníků 2. Opava 503 5
1. Šeliga Zdeněk Uničov 89 3. Šternberk 523 4
2. Zapletal Zdeněk Uničov 93 4. Olomouc “B” 524 3
3. Karásek Kamil Olomouc 94 5. Šumperk 527 2
4. Šperlich Pavel Olomouc 94 6. Uničov “B” 558 1
5. Římský Stanislav Uničov 95

Stav po 2. kole :
Ženy: 4 účastnice 1. UNEX Uničov “A” 14 976
1. HenklováDana Olomouc 103 2. KDG Šternberk 9 1009
2. Kubíková Dana Uničov 103 3. MAPA Šumperk 6 1021
3. Sedláčková Ludmila Opava 105 4. SV GOLF Olomouc “B" 6 1022

5. Slezská Opava 5 1054
Junioři: 15 účastníků 6. UNEX Uničov “B” 3 1103
1. Sedláček Břetislav Opava 93
2. Klapal Jan Olomouc 101
3. Krecl Mojmír Šternberk 101

V neděli bylo ubytování zajištěno na druhém konci Opavy v Domově mládeže. Hráči 
se zřejmě vyspali, protože nedělní výsledky byly o něco lepší.

Muži: 29 účastníků 
1. GeržaVít Šternberk 88
2. Šeliga Zdeněk Uničov 92
3. Kondler Jiří Šumperk 92
4. Římský Stanislav Uničov 94
5. Zapletal Pavel Šternberk 95

Ženy: 4 účastnice 
1. Kubíková Dana Uničov 96
2. Pustofková Renata Olomouc 109
3. Sedláčková Ludmila Opava 112

Junioři: 13 účastníků
1. Klapal Jan Olomouc 91
2. Krecl Mojmír Šternberk 94
3. Sedláček Břetislav Opava 99

0 .Karásek
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<§t@BLAST MORAVA-JIH

8. QTJ a 1. kolo II. ligy - Jedovnice 17.9.1995

Po 84 dnech se jihomoravští golfisté sešli letos podruhé v Jedovnicích u Blanska. 
Celkem 43 hráčů zavítalo do letošního dějiště mistrovství Moraky a Slezska. Soutěžilo 
se ve všech třech kategoriích.

V kategorii žen oplatila bystřická Hana Macková porážku mostkovické Františce 
Fridrichové z Brna - Bystrce ve 4. OTJ.

V soutěži juniorů si Petr Bláha a David Adam zopakovali souboj ze ZTJ. Tentokráte 
byl úspěšnější P. Bláha, porazil však úřadujícího mistra Moravy až v závěrečném okruhu. 
Oba hráči startovali již v dresech MC Jedovnice.

Ve vyrovnaném souboji mužů byl nejblíže k vítězství letošní mistr Moravy, brněnský 
Michal Kudr, ale pokazil závěr a prohrál nakonec i souboj o druhé místo s dalším hráčem 
Startu Brno, Ladislavem Švihelem. Oba se pak museli sklonit před mostkovickým Petrem 
Zubačem, který je předstihl o úder,

Novou sezónu ve II. lize zahájilo pouze šest družstev. Rezerva brněnského MGC 90 
chyběla. Ekonomické problémy MGC Blansko v poslední době byly vyřešeny patrně 
tím nejvhodnějším způsobem v současnosti: celý klub přestoupil do MC Jedovnice. 
Staronové družstvo pod novým názvem hned v úvodním kole naznačilo, že bude patřit 
k favoritům II. ligy a tím naváže na tradici v letech 1990 až 1994, kdy družstvo Blanska 
patřilo k nejlepšlm týmům v jihomoravské II. lize. Tři okruhy si Jedovnice udržovaly 
několikaúderový náskok před dalším favoritem a vítězem II. ligy MGC 90 Brno. Teprve 
skvělý závěr brněnského týmu odsunul Jedovnice na 2. příčku. Velký otazník však visí 
nad pořádáním dalších OTJ v Blansku...

Výsledky - 8. OTJ: Družstva -1. kolo 11. ligy
1. MGC 90 Brno 502 7

Muži (33 účastníků) 2. MC Jedovnice 505 5
1. PetrZubač Most 89 3. IvDGC Bystřice p.H. 516 4
2. Švihel Ladislav StBr 90 4. TJ Sokol Mostkovice 562 3
3. Kudr Michal StBr 90 5. KMG Vyškov 715 2
4. Láník Jan Most 91 6. Start Brno B 1293 1
5. Rimpler Jiří Most 92

Ženy (2 účastnice) Vlastimil Doležel
1. Macková Hana Byst 137
2. Fridrichová Frant. Most 156

Junioři (8 účastníků)
1. Bláha Petr Jedo 92
2. Adam David Jedo 95
3. Král Vladimír StBr 98

9



9. OTJ a 2. kolo II. ligy - Otrokovice'1.10.1995

Jihomoravští golfisté letos rozšířili seznam hřišť, na nichž se pořádají OTJ o dvě 
nová hřiště: 1. července se soutěžilo poprvé ve Valašském Meziříčí a přesně na den o tři 
měsíce později bylo pokřtěno hřiště v Otrokovicích, na které bylo zvědavo 28 soutěžících.

Hřiště se nachází na ploše tvaru obdélníka v rekreační oblasti Štěrkoviště 
ve vzdálenosti několika metrů od vodní nádrže, která před více jak 20 lety sloužila 
k těžbě štěrku v této lokalitě. Některým hráčům z Bystřice a Mostkovic nebylo hřiště 
neznámé. V roce 1992 se zde zúčastnili propagačního turnaje. V Otrokovicích je údajně 
založen klub, který však není registrován v ČSDG ...

V soutěži žen byla tentokrát úspěšnější mostkovická Františka Fridrichová, která 
zásluhou velkého zlepšení v závěrečném okruhu porazila těsně bystřičkou Hanu 
Mackovou. Letošní souboj nejpilnějších hráček oblasti tak skončil poměrem 3:2 pro 
bystřičkou hráčku.

Ve vyrovnaném souboji juniorů si připsal další vítězství jedovnický Petr Bláha 
o jediný úder před dvojicí Martin Žaloudek-Pavel Pohanka z brněnského MGC.

Mostkovický Jan Láník zúročil své znalosti hřiště z roku 1992 (byl tehdy druhý se 
104 údery za bystřickým Pavlem Doleželem 99 úderů) a zvítězil s pětiúderovým 
náskokem. Výkonem 97 úderů vytvořil základní rekord hřiště, rekord najeden okruh 
21 úderů vytvořil v závěrečném kole jedovnický Pavel Šmerda, který však obsadil až 
12. místo. Mezinárodní účast zajistil opět exkroměřížský Martin Rygr, hráč rakouského 
MGC Traboch.

2. kolo II. ligy bylo snadnou záležitosti favorita - brněnského MGC 90, zatímco 
souboj o 2. místo skončil plichtou Jedovnic a Mostkovic.

Výsledky - 9. OTJ:

Muži (23 účastníků)
1. Láník Jan Most 97
2. Kudr Michal StBr 102
3. Petr Zubač Most 102
4. Svoboda Martin StBr 103
5. Rygr Martin Traboch (A) 104

Ženy (2 účastnice)
1. Fridrichová Frant. Most 136
2. Macková Hana Byst 138

Junioři (8 účastníků)
1. Bláha Petr Jedo 106
2. Žaloudek Martin Br90 107
3. Pohanka Pavel Br90 107

Družstva - 2. kolo II. ligy
1. MGC 90 Brno 533 7
2. MC Jedovnice 566 5

TJ Sokol Mostkovice 566 3
4. l.DGC Bystřice p.H. 608 4
5. KMG Vyškov 2520 -2

Start Brno B 2520 -2

Vlastimil Doležel
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10. OTJ a 3. kolo II. ligy, Brno - Lesná 8.10.1995

Soutěže jednotlivců v oblasti Morava - jih byly zakončeny na hřišti Startu Brno 
v Loosově ulici. Poprvé letos chyběly ženy. Soutěžilo celkem 33 hráčů.

Vyrovnaný souboj mužů rozhodl pro sebe zkušený Jiří Bednář, také další místa 
obsadili po rozstřelu brněnští hráči Ladislav Švihel ze Startu a Pavel Láník z MGC 90. 
Tento hráč a hráči na dalších místech, jedovnický Kamil Šmerda a mostkovický Petr 
Zubač zahráli 19 úderů - nejlepší výkon dne.

Soutěž juniorů těsně vyhrál Vladimír Král ze Startu, před jedovnickou dvojicí David 
Adam a Petr Bláha, z nichž ten druhý si místo na bedně zajistil až po vítězném rozstřelu 
s dalším hráčem brněnského Startu Vítem Šenkyříkem.

Také 3. kolo II. ligy skončilo vítězstvím MGC 90 Brno. Jeho vyrovnaný souboj 
s Jedovnicemi po prvním i druhém kole znemožnil až třetí okruh, který Jedovnice 
pokazily. Bystřická rezerva podobně jako v Otrokovicích hrála jakoby bez zájmu a úsilí 
po co nejlepším výkonu. Vyškov po dlouhé době hrál v pěti a Mostkovice jen ve čtyřech.

Výsledky - 10. OTJ:

Muži (23 účastníků): 
1. Bednář Jiří Br90 86
2. Švihel Ladislav StBr 87
3. Janík Pavel Br90 87
4. Šmerda Kamil Jedo 88
5. Petr Zubač Most 88

Junioři (10 účastníků): 
1. Král Vladimír StBr 90
2. Adam David Jedo 91
3- Bláha Petr Jedo 93

Družstva - 3. kolo II. ligy
1. MGC 90 Brno 461 7
2. MC Jedovnice 475 5
3. l.DGC Bystřice p.H. 579 4
4. KMG Vyškov 674 3
5. TJ Sokol Mostkovice 871 2
6. Start Brno B 2520 -2

Pořadí po 3. kole II. ligy
1. MGC 90 Brno 1496 21
2. MC Jedovnice 1546 14.5
3. l.DGC Bystřice p.H. 1703 11
4. TJ Sokol Mostkovice 1999 9.5
5. KMG Vyškov 3909 3
6. Start Brno B 3813 -3

Vlastimil Doležel
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DVORANA SLÁVY 1995

Mistři ČR

M uži: Molnár Karel (SKDG Chomutov)
Ženy: Bystřická Adéla (SK Rakovník)
Junioři: Jezdinský Aleš (MGC Slávia Hradec Králové)
Družstva - celostátní I. liga 1994/95 : SKDG Chomutov 
Juniorská družstva - celostátní I. liga 1994/95 : Start Brno

Celostátní žebříček 1995

Muži

1 . Molnár Karel Chomutov 673
2. Kovář Luboš Rakovník 598
3. Andr Zdeněk Rakovník 586
4. Cipro Petr Chomutov 558
5. Špidra Marek Rakovník 546
6. Mandák Josef Chomutov 539
7. Malík David Dian Praha . 498
8. Švihel Ladislav Start Brno 478
9. Bílek David Bystřice p.H. 460
10. Lipmann Milan Rakovník 447

Ženy:

1 . Bystřická Adéla Rakovník 763
2. Šmoldasová Lenka Bystřice p.H. 688
3. Perglová Anděla Dian Praha 622
4. Valentová Simona Aritma Praha 599
5. Lisová Petra Cheb 592

Junioři:

1. Majkus Zdeněk Dian Praha 496
2. Klapal Jan Olomouc 457
3 Král Vladimír Start Brno 453
4. Vlček Jan Hr.Králové 432
5. Hruška Michal Hr.Králové 419
6. Bláha Petr Jedovnice 405
7. Drozda Zdeněk Chomutov 394



Vítězové zemských soutěží (poháry jednotlivců')

Čechy :
M uži: Hanuška Milan (Oáza Praha)
Ženy : Bystřická Ad61a (SK Rakovník)
Junioři: Majkus Zdeněk (Dian Praha)

Morava :
Muži: Gerža Vít (KDG Šternberk)
Ženy: Kubíková Dana (UNEX Uničov)
Junioři: Klapal Jan (SV GOLF Olomouc)

Vítězové oblastních soutěží fpoháry jednotlivců + II. liga)

Čechy střed:
Muži: Hanuška Milan (Oáza Praha)
Ženy: Valentová Simona (Aritma Praha)
Junioři: Majkus Zdeněk (Dian Praha)
Družstva - II. liga: Oáza Praha

Čechy západ:
M uži: Mandák Josef (SKDG Chomutov)
Ženy: Bystřická Adéla (SK Rakovník)
Junioři: Nečekal Marek (TANASO Cheb)
Družstva - II. liga: SK Rakovník “B”

M orava sever:
M uži: Gerža Vít (KDG Šternberk)
Ženy: Kubíková Dana (UNEX Uničov)
Junioři: Klapal Jan (SV GOLF Olomouc)
Družstva - II. liga : UNEX Uničov

Morava jih:
Muži: Bednář Jiří (MGC 90 Brno)
Ženy : Šmoldasová Lenka (1 .DGC Bystřice p.H.)
Junioři: Bláha Petr (MC Jedovnice)
Družstva - II. liga : MGC 90 Brno

Nejlepší sportovci sezóny 1995:
Dospělí: Molnár Karel (SKDG Chomutov)
Junioři: Majkus Zdeněk (Dian Praha)

- prc -
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m u  AŠI V ZAHRANIČÍ
PMEZ Geldrop 5.-7.10.1995.

Na PMEZ v Geldropu (předměstí Eidhovenu) nás jako v posledních letech již 
tradičně reprezentoval mistrovský tým SKDG Chomutov.

Výprava byla ubytována v luxusních chatíčkách v kempu 5 km od hřiště. Kemp 
byl velmi pěkně vybaven včetně venkovního koupaliště a krytého bazénu. Počasí po 
celou dobu pobytu nepřálo. Byla velká zima a pršelo.

Místní minigolfové hřiště bylo padavé (normální výsledek 27, 28, rekord 23). 
Země Beneluxu si zde uspořádalyměsíc před PMEZ trojutkání, které sloužilo především 
jako výborný trénink. O kvalitách tradičních minigolfových velmocí Švédská, Rakouska 
a především Německa nebylo třeba pochybovat, takže bylo jasné, že nebude snadné 
obhájit “jenom” 5. místo, předplacené z minulých let.

Denně se hrálo od 8 do 20 hodin (večer za umělého osvětlení) a přesto se 
plánovaný počet kol na první den dohrával až následujícího rána.

Nejlépe z chomutovských zahrál Petr Cipro ( průměr 29). Nedařilo se J. Mandákovi, 
který byl střídán J. Mrázem. Celkově z toho bylo až sedmé místo a poprvé po letech 
nepostup do finále.

Soutěž suverénně vyhrál německý 1. MGC Mainz. V kategorii žen vyhrály 
Rakušanky z Hollabrunnu o pouhé 2 údery před holandskými a německými mistryněni.

Výsledky.

Ženy: (8 účastníků)

1. EOFBGC Union Hollabrunn (Rakousko) 730 průměr 30,4
732 
732

1359 průměr 28,3
1381
1393
1441
1442
1097 o 2 okruhy méně

J. Mandák, Z. Drozda, -LV-

2. MGC de Financíen (Holandsko)
3.1. MGC Mainz (Německo)

Muži: (11 účastníků)

1.1. MGC Mainz (Německo)
2. MGC Geldrop (Holandsko)
3. MC Locarno (Švýcarsko)
4. BGSC Klaus (Rakousko)
5. Balsta 1F (Švédsko)
7. SKDG Chomutov
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MESMarsa (Malta) 12.-14.10.1995

Na úplný konec sezóny odletěli na Maltu reprezentantovat Českou republiku naši 
senioři aseniorky. Desetičlenná výprava (7 mužů a 3 ženy) měla několik dní na trénink 
miniaturgolfu ve sportovním areálu poblíž Valletty.

Většina účastníků bydlela v bungalovech u moře. Vzdušnou čarou to sice nebylo 
daleko, jenže pokud se nejelo vlastním vozem, pak se jelo autobusem přes hodinu 
kolem pobřeží a pak kus pěšky.

Počasí bylo solidní i když nejzajímavější část slavnostního zahájení byla odvolána 
pro déšť. Hrálo se na 4 + 4 a 4 finálové okruhy za účasti více než stovky seniorů a 
seniorek. V soutěži družstev nastoupilo 11 a 7 zemí.

Velmi dobrý výkon podal Jiří Karásek, který se stále držel, ještě s dvojicí manželů 
Valentových mezi nejlepšími. Jeden méně vydařený finálový okruh ho nakonec odsunul 
na 16. místo. Družstva našich se umístila zhruba v polovině startovního pole a snad jen 
muži mohli myslet na lepší umístění.

Kromě sportovní části byla na úrovni i část společenská. Ani zde se naše výprava 
mezi tradičními účastníky neztratila.

Výsledky: 

Senioři:

l.LennartKensel (Švédsko) 257
2. Hubert Bayer (Německo) 258
3. RolfNussbaum (Německo) 270
16. Jiří Karásek 276
20. Jan Valenta 277
28. Dušan Kantor 282
45. Pavel Mužík 198
47. Jan Hála 199
57. Otakar Karásek 205
63. Jaroslav Kratochvíl 208

Družstva:

1. Německo 1077
2. Švédsko 1089
3. Rakousko 1136
6. Česká republika 1172

Seniorky:

1. RenatteHess (Německo) 268
2. Sylvie Bausch (Luxembursko) 273
3.MarthaSturm (Rakousko) 281
13. Věra Valentová 293
22. Jaroslava Fiedlerová 214
23. AnnaLehotská 215

Družstva:

1 Německo 562
2. Rakousko 569
3 .Švédsko 593
5. Česká republika 624

Otakar Karásek

15



8. Mezinárodní halové mistrovství Basilej. 2.-3.12.1995.

Tradiční mikulášský výlet do švýcarské haly na hřiště typu “T-5000” si letos 
nenechalo ujít 10 českých hráčů (8 z Dianu, jeden z Tempa a jeden ze Startu Brno).

V konkurenci 101 hráčů z mnoha zemí Evropy jsme se neztratili zejména v 
mládežnických kategoriích (žáci a junioři první dvě místa). V kategorii družstev Viktorie 
Dian obsadila tradiční bramborovou pozici. Muži se umístili sice převážně v první 
polovině starovního pole, ale vavříny jsme museli tentokrát přenechat jiným.

Informace pro účastníky z minulých le t : papoušci řvou stále stejně a pivo je zase 
dražší.

Výsledky kategorií s českou účastí: (6 okruhů)

Žáci a žákyně :

1. Tomáš Vysloužil
2. Richard Brúža
3. Daniela Keller

Junioři:

1. Zdeněk Majkus
2. Ladislav Linhart
3. Mathias Reichle

Muži:

(Dian) 179
(Tempo) 185
(Homburg) 186

(Dian) 158
(Dian) 160
(BSV Inzlingen) 170

16. Ladislav Metelka
18. Josef Vysloužil
19. Libor Vančura
20. Robert Hybner
21. Ladislav Švihel 
28. Bohumil Pokorný 
o okruh méně

Družstva:

(Dian) 155
(Dian) 155
(Dian) 160
(Dian) 160
(Start Brno) 162 
(Dian) 140

l.MC Neuendorf 474
2. HMC Bachgraben 506
3. MGC Basel 533
4. Viktorie Dian Praha 8 537
(Metelka,Vančura,Majkus,Pokorný,Linhart)

1. SachaMúller (Bachgraben) 134
2. M. Eggenschwiller (Neuendorf) 135
3. Urs Mumenthaler (Neuendorf) 142
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Í » T  I ZAHRANIČÍ

Tentokrát musíme využít zahraničních časopisů jako náhradního zdroje za 
nefungující domácí dopisovatele. V případě MEJ ve Švédsku a MS v Rakousku jsme se 
nechali zlákat nabídkami nejmenovaného českého trenéra a hráče, který se zúčastnil 
obou akcí a slíbil podat čtenářům Zpravodaje vyčerpávající informace. Když se to ani 
po roce nepodařilo, uveřejnili jsme v minulém čísle alespoň výsledky a dnes se podíváme 
na tyto vrcholné akce prostřednictvím německých a rakouských golfových novinářů.

Takže Mistrovství Evropy juniorů ve Švédském Skoghallu v podání německého 
Bahnengolferu č. 5/95 :

První dojem ze hřišť byl jasný - filc tuje nadmíru těžký a nedá se srovnávat s hřištěm 
ve Francii, na kterém Němci trénovali. Naproti tomu MTG je normální až lehký.

Pro stravování si němečtí junioři na celý pobyt vybrali pizzerii vedenou Iráčanem. 
Ve Švédsku skutečně originální kombinace.

Trénink byl tvrdý od rána do večera. Hledání optimálních herních systémů a výběru 
míčů byly věnovány první 2 dny. Poté byla intenzivita zmírněna a důraz byl kladen 
spíše na regeneraci.

V úterý večer připravil pořadatel grilovací slavnost na blízkém jezeře, kde si mohl 
každý opéci svého buřta na ohni a dostal k tomu teplou colu nebo pivo.

Hned na začátku turnaje bylo jasné, že cesta za tituly povede především přes vynikající 
Švédy.

Německé dívky ale zvyšovaly svůj náskok kolo od kola a prvenství obhájily s velkým 
náskokem. Úspěšné bylo především nasazení novicek Biancy Zodrow a Jutty Sillmanns.

Těžší to měli chlapci, kteří se od začátku dívali Švédům na záda a nepovedlo se jim 
zahrát ani žádné velmi dobré kolo. Ostatní týmy se dařilo udržovat na distanc, s 
odstupem od Švédů se nedalo dělat nic, takže konečné pořadí bylo jasné.

Finálový den sliboval ještě v soutěžích jednotlivců velkou dávku napětí.
B.Zodrow a J.Sillmanns se v soutěži dívek snažily o dvojitý úspěch pro Německo a 

Bianca také nakonec ME vyhrála, stejně tak jako všechny významné soutěže roku 95, 
kterých se zúčastnila. Jutta se musela o druhé místo rozstřelovat se M.Jansson, ale 
neuspěla. Švédce stačilo ke stříbru eso na první dráze - pyramidách.

V soutěži chlapců šlo do finále 6 hráčů s medailovými ambicemi. Švédové využili 
svého náskoku z předchozích dnů a získali zlato (Staffan Thulinj a stříbro (Per Eriksson), 
bronz putoval do Rakouska zásluhou Romana Wúrrera. Nejlepší Němec T.Kreuzer se 
vklínil mezi dva další Švédy na páté místo.

Projevily se zde chybějící tréninkové možnosti na filcu. Kdo se chce na filcu zlepšovat, 
musí mít dostatek hřišť k tréninku.

Celkově byly výsledky a pobyt na MEJ ve Skoghallu hodnoceny velmi kladně, hráči 
tvořili skutečný tým, nedošlo k žádným disciplinárním problémům, dokonce ani na 
závěrečném večeru se nekonzumoval žádný alkohol.
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NejvětSí sportovní událostí v golfovém roce 1995 bylo MS v Hardu. Přirozeně velký 
prostor tomuto turnaji věnoval rakouský Bahnengolf Info č. 3/95 :

Mistrovství v Hardu předcházel rok tvrdé organizátorské práce.
V pátek před mistrovstvím byl v televizi pořad o MS. Pořad byl zárověň reklamou 

na sobotní turnaj prominentů z různých oborů “HOT-SHOT".
V tomto turnaji se utkali mistři světa z jiných sportů s politiky, sponzory a zástupci 

médií. Největší hvězdou u dětí se stal Peter “COOL MAN” Steiner, který rozdal mezi 
fanoušky 5000 čokolád Milka.

Vítězem turnaje se však stal dráhový golf jako sport pro každého.
Sobota skončila coctailem ve stanu pro pozvané hosty.
V pondělí proběhl slavnostní otevírací večer s tancem, kulturním programem a sektem 

zdarma.
V úterý stoupala nervozita účastníků. Pro VIP hosty byl uspořádán výlet a v televizi 

byl živý vstup do pořadu “Vítejte v Rakousku”. Jako absolutní vrchol pořadu uvedl 
moderátor exmistryni světa Alici Kobisch, která předvedla eso na loopingu.

Všechno skutečně začalo ve středu 23.8.95 v 5,45 hod. ráno, kdy přišli na hřiště 
první nedočkaví účastníci.

První den soutěží proběhl klidně, ve čtvrtek pak starý známý “déšť” způsobil krátké 
přerušeni. V pátek ráno znovu pršelo a rozhodcovský tým Rosy Weyermannové rozhodl 
o posunu začátku na 10,00 hod.. Bylo to rozhodnutí správné. Později se udělalo hezky 
a televizní štáb ORF natáčel už na suchých drahách.

V obou soutěžích družstev vystoupili na nejvyšší stupně Němci. Rakušané získali v 
kategorii mužů stříbro před Švédy a mezi ženami bylo pořadí na 2. a 3. mistě opačné.

Vrcholem mistrovství pro domácí pořadatele bylo superfinále soutěže žen a zisk 
titulu domácí Claudie Wiesenbauer před Švédkou K.Wiklund.

Největší postavou mistrovství byl určitě staronový mistr světa Andreas Winlcel z 
Německa.

Mistrovství bylo zakončena v sobotu v 19,30 hod. závěrečným večerem ve slavnostně 
vyzdobeném sále s vyhlášením vítězů, kulturním programem, obligátním sektem a 
špičkovým menu o čtyřech chodech.

K MS se přirozeně vrací i německý Bahnegolfer. Přopomíná, že mezi muži byli po 
Nationencupu favorité především Rakušané, ale během gamotné soutěže zvyšovali 
Němci svůj náskok kolo od kola. Nakonec, po osmi kolech, byl rozdíl 56 úderů !

Ženy to měly těžší, protože Švédky i Rakušanky se proti Nationencupu velmi zlepšily. 
Konečný rozdíl před stříbrnými Švédkami byl “jen” 14 úderů.

V soutěži jednotlivců se Němkám nevydařilo finále (G.Rahmlow ztratila v posledních 
třech kolech 14 úderů na novou mistryni světa), ale vše vynahradili muži. Obsadili 
první 4 místa a v desítce bylo 7 Němců 1

MS v Hardu bylo rekordní v počtu zúčastněných zemi. Rakousko, Švýcarsko,
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Německo, Lichtenštejnsko, Itálie, Řecko, Česká republika, Slovensko, Francie, 
Portugalsko, Belgie, Holandsko, Dánsko, Švédsko, Norsko, Finsko, Lotyšsko a USA. Tedy 
plných osmnáct.

Američtí “boys a girls” byli nejvíce vyhledávanými rozdavači autogramů a suvenýrů. 
Na absolvování soutěžních okruhů ale spotřebovali více než dvojnásobek úderů než 
Němci.

Okolo obou hřišť bylo umístěno více než 250 metrů reklam. Mistrovství to přineslo 
nejen peníze, ale i dobrý profesionální dojem. Reklamní dominantou mistrovství byla 
šest metrů vysoká fialová kráva Milka.

Rakouský Bahnengolf Info č. 4/95 přinesl po skončení všech mezinárodních soutěží 
tabulku medailové úspěšnosti jednotlivých zemi, do které je zahrnuto MS v Hardu (4 
kategorie), MEJ v Skoghallu (4 kategorie), ME seniorů na Maltě (4 kategorie) a PMEZ 
v Geldropu (2 kategorie).

Země Zlato Stříbro Bronz

1. Německo 9 3 5
2. Švédsko 3 6 2
3. Rakousko 2 2 5
4. Holandsko - 2 -
5. Lucembursko - 1 -

6. Finsko - - 1
Švýcarsko - - 1

Českou republiku bohužel v tabulce medailistů nedajdeme. Protože je podobný 
přehled ovlivněn kromě sportovní výkonností i dějišti soutěží a druhy hřišť, vytvořil 
jsem pro Zpravodaj ještě jednu tabulku, kde je prvních 6 míst na stejných soutěžích 
obodováno 6-5-4-3-2 a 1 bodem. Zde jsme již dopadli o poznáni lépe.

1. Německo 105

2 .Švédsko 76
3. Rakousko 55
4. Švýcarsko 14
5. Holandsko 12

6. ČR 10

7. Itálie 9
8. Lucembursko 6

9. Finsko 4
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Poznámka: za ČR bodovala družstva na MS muži (4.místo), ženy (5.místo), na MEJ 
chlapci (5 .místo), na MES muži (Ď.místo) a ženy (5.místo)

V New Smyrna Beach na Floridě se od 18. do 22.10.1995 konalo otevřeně mistrovství 
MGAA (Miniatuře Golf Association of America). Zúčastnili se ho i rakouští hráči 
M.Lindmayr a M.Berger. Své vyprávění v Bahnengolf Info pojali jako reportáž o rytířské 
výpravě.. Jazykové možnosti překladatelovy i prostorové možnosti Zpravodaje jsou 
omezené, takže překlad je převeden do stručné golfové češtiny :

Amerika aneb poslední dobrodružství dráhového golfisty.
Cesta do Ameriky byla relativně krátká a pohodlná. Horší to bylo s pobytem na 

místě - bylo 35 stupňů Celsia a 90% vlhkost - a na to Rakušané připraveni nebyli. Z 
Evropy se do USA vypravili také Švédové, Finové a Norové.

Od počátku byli bez přehánění fascinováni nádhernými minigolfovými hřišti. První 
den se Rakušané zastavili snad na každém hřišti podél cesty a pořizovali bezpočet fotek. 
Hřiště měla názvy jako “Pirát 's Island", “Congo Golf’, “Jungle Golf’ nebo "Space Golf’.

Hřiště v New Smyrna Beach, malé vesnici na východním pobřeží Floridy, kde se 
mistrovství konalo, se jmenovalo prostě “Buddy World”. I když na hřišti nebyla žádná 
jeskyně, skrz kterou by se muselo hrát a vodopád uprostřed hřiště měl sotva 2 metry, 
ne deset jako na ostatních hřištích, museli bychom v Evropě dlouho hledat tak pro oči 
atraktivní golfové prostředí. Hlavní rozdíl proti jiným hřištím na Floridě byl ten, že 
dráhy byly zelené a jejich povrch byl podobný švédskému filcu.

Vzhledem k tomu, že filc je u obou rakouských hráčů oblíbeným povrchem, ihned 
se vrhli na dráhy, aby zahájili trénink a ukázali “amíkům”, jak se skutečně minigolf 
hraje.

Zpočátku se žalostně pokoušeli dosáhnout úspěchu se svými míči a hrstka přítomných 
amerických hráčů se jim jen smála. Pak zjistili, že na místní zelený koberec na fantastických 
drahách je nejlepší prachobyčejný golfový míč.

Dále se několik hodin snažili dát nějaká esa (během prvních dvou hodin se jim to 
podařilo 3x), pak však šli na špionáž k Američanům. Nedokázali se smířit s tím, že by 
měli být spokojeni s 1 - 2 esy na kolo. Američané jim nepředvedli také nic, takže museli 
dále nacházet vlastní cesty jak překonávat různé pahorky, bunkry, skály a kolíky a 
přitom hrát co nejméně o mantinely. Tyjsou totiž z hrbolatých cihel a mezi nimi jsou až 
centimetrové mezery. Nakonec se museli smířit s tím, že skoro každá dráha je závislá na 
štěstí a že základem úspěchu je dělat co nejméně chyb, což na takovém hřišti není zas 
takjednoduché.

Dalším evropským hráčům se v tréninku dařilo podobně, takže využili možnosti 
vyzkoušet si nové podmínky a přihlásili se do benefičního turnaje, který se konal večer 
před zahájením kvalifikace na vlastní mistrovství.

V nádherné atmosféře za umělého osvětlení zahráli oba Rakušané solidní kol© 4 
pod par (par hřiště byl 39) a získali své první americké ceny. Za druhé a třetí místo 
dostali nádherné (a pro zpáteční leteckou cestu až příliš velké) poháry a poukázky pro 
návštěvy okolních malých restaurací, trička, baseballové čepice a exkluzivní foto v
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lokálních novinách. V místních "New Smyrna Beach Post” jim byl věnován druhý 
den i článek na titulní straně.

Takto motivováni očekávali začátek kvalifikace. Na otázky o velikosti startovního 
pole odpovídali pořadatelé slovy o 100 účastnících. Před turnajem se ale na hřišti 
objevilo cca 30 hráčů, turnaj byl přitom rozlosován pro 256. K soutěži nakonec 
nastoupilo 54 hráčů a hráček, z toho l i z  Evropy. Takže 3 dny trvající kvalifikace se 
hrála zcela zbytečně a všichni postupovali automaticky do hlavní soutěže. Kvalifikace 
vypadala tak, že každý den hrálo 10 - 15 hráčů na prázdném hřišti 3 kvalifikační 
kola. To bylo v porovnání s evropskými soutěžemi, kde jde o každý úder a soutěž je 
napínavá od začátku do konce, veliké rozčarování.

Vzhledem k tomu, že velký faktor štěstí na místním “Fun-Courtu”, jak Američané 
tento systém trefně nazývají, snižuje technické a herní přednosti Evropanů v 
porovnání např. s eternitem, očekávali Rakušané napínavé souboje v hlavní soutěži. 
Ale ani to se nesplnilo. Hrálo se na jamky, dvoukolové K.O. systémem. Někteří 
Američané nedosahovali úrovně ani našich začátečníků, takže jejich souboje s 
Evropany byly jasnou záležitostí.

Tak např. M.Berger vyhrál nad T.Dixonem, jedním z nejlepších amerických hráčů, 
který má m.j. 3 osobní sponzory, 12 : 1 na jamky. (T.Dixon byl i účastníkem MS v 
Hardu, kde obsadil 127. místo, zde se mu ze 134 hráčů podařilo kromě svých kolegů 
porazit i jednoho Evropana z Lichtenštejnská). Skutečně napínavé duely byly jenom 
ty, kde pavouk K.O. systému svedl spolu 2 Evropany. Tuto smůlu měl i M.Lindmayr, 
který už ve 2. kole narazil na H.Olofsona ze Švédská. Byl to souboj dvou nejlepších 
Evropanů na turnaji a k rozhodnutí došlo až na poslední 36. jamce ve prospěch 
Švéda.

M.Berger měl větší štěstí. Po Dixonovi narazil na soupeřku z.Norska (vyhrál 19 : 
1) a poté ho čekal americký favorit T.Cromwell. Zde Rakušan sice špatně začal, ale 
nakonec jasně vyhrál. Tím byl splněn rakouský cíl, alespoň jeden hráč v nedělním 
čtyřčlenném finále. Dalšími účastníky byli Švéd, Fin a domácí obhájce titulu.

Když hráči přišli v neděli ráno na hřiště, nevěřili svým očím. Pořadatel sice sliboval 
televizní přenos z finále, ale zde byli už 2 hodiny před začátkem přítomni tři 
kameramani, dva zvukaři a producent se 2 přenosovými vozy. To si těžko můžeme v 
Evropě představit.

Během tréninku si televizní pracovníci zkoušeli odkud budou nejlepší záběry a u 
každé dráhy hledali optimální postavení všech tří kamer.

Před soutěží přišli i diváci. Nebylo jich tolik jako na MS v Hardu, ale i tak vytvořili 
solidní kulisu. Hráči měli před očima hlavní cenu, sportovní člun v hodnotě 130.000,- 
ATS, takže stoupala jejich nervozita. Další ceny byly pouze drobnosti v hodnotě 500,- 
USD.

Během hry byli hráči poučeni zvukaři, co smějí říkat a co ne. Na každé dráze byli 
nejprve umístěni diváci, potom tabule s reklamami do zorného pole kamer a teprve 
pak se mohlo hrát. Tento ceremoniál začínal znovu a znovu u každé dráhy, takže 
jedno finálové kolo trvalo pět hodin 1 Nakonec se o vítězství museli rozstřelovat 
všichni tři Evropané. Nejšťastnější byl Švéd. Finále byla určitě velkolepá show s 
velkým ohlasem u diváků i hráčů.
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Negativní dojem vzbudilo u účastníků rozdílení cen, kde vítěz dostal cenu ve 
statisícové hodnotě a další, kteří nebyli horší Jen  na místních drahách měli méně štěstí, 
nedostali skoro nic. Takto bylo rozdělení cen atraktivní především a pouze pro média.

Závěr z cesty do Ameriky : V Americe se nyní rozhodují, zda zde vytvoří vlastní 
systém se spravedlivými drahami nebo převezmou náš eternit. Vývoj v současné době 
odpovídá Evropě na začátku 50 let. Američané jsou nyní lepší v zájmu sponzorů a médií. 
Dráhový golf si v Americe najde svoji cestu, pokud se tam najdou stejní fanatici pro 
rozvoj této hry jako byli a jsou v Evropě.

Bahnengolfer 4. 5/95 se vrací k tématu, o kterém jsme už také psali. Jedná se o filc 
v Oberwiesenthalu.

Toto hřiště se nachází přímo na českých hranicích (relativně nedaleko od 
Chomutova) ve známém středisku zimních sportů v Krušných horách.

V rámci propagace zde byl uspořádán turnaj hvězd zimních sportů (Jens Weisflog, 
Silke Otto, Ulrich Wehling, atd.) a dalších osobností vědy, politiky a médií.

Celým odpolednem provázel diváky i účastníky vynikající komentátor. S 
bezdrátovým mikrofonem se pohyboval po celém hřišti, komentoval jednotlivé údery 
a zpovídal zúčastněné prominenty.

Majitelé hřiště i přilehlého “Panorama Rjnghotelu” přispěli k vynikající atmosféře 
výbornými jídly a nápoji.

Vítězem turnaje se stal výkonem 49 úderů najedno filcové kolo bývalý lyžař z NDR 
Karl Súss a převzal z rukou ředitelky hotelu a viceprezidenta německého svazu M.Seize 
pohár věnovaný firmou Gerharda Zimmermanna, která zdejší hřiště stavěla.

Po turnaji byl proveden úspěšný nábor do oberwiesenthalského golfového klubu. 
Do roku 1996 tak vstoupí klub s cca 30 členy.

O společné schůzi vedení českého a německého svazu, o kterém v tomto čísle píšeme 
na jiném místě, se zmiňuje i Bahnengofer č. 6/95 včetně fotomomentek z vlastního 
jednání i z procházky po Hradčanech.

-LV-

O.Daniel, český zástupce ve sportovně - technické komisi WMF (World Minigolfsport 
Federation), informuje v následujícím článku čtenáře Zpravodaje o mezinárodní 
diplomacii na poli dráhového golfu v roce 1995.

Konference WMF
V průběhu MS v rakouském Hardu se konala pravidelná členská konference WMF, 

jíž jsem se jako řádný delegát zúčastnil. Již před samotnou schůzí byla vedena celá řada 
jednání, která ujasnila problémy, které se měly řešit na konferenci.

Jednalo se zejména o názor na licencováni materiálu používaného v dráhovém
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golfu (zejména míčů) a tím i získávání finančních prostředků pro činnost WMF a dále o 
návrhy na diferencovaný počet hlasů delegátů v závislosti na výši členských příspěvků. 
Zvláště tato otázka byla reakcí na loňské usnesení konference, podle něhož velké členské 
země WMF (Německo, Švédsko, Rakousko) nesou značně vyšší zátěž než dříve. 
V Německu byla situace vyřešena částečně tím, že byl zaveden vlastní systém licencování 
míčů (v závislosti od počtu prodaných míčů jednotlivých značek se odvádí finanční 
příspěvek svazu). Takto získané finanční prostředky využívají dále pro rozvoj dráhového 
golfu a získávání nových členů, zejména z řad mládeže. Delegace z Německa byla na 
podzim v Praze a o svých aktivitách nás podrobně informovala a myslím i přesvědčila, 
že získané prostředky jsou dobře využity.

Otázka národních licencí herního náčiní se ukázala do značné míry problematickou 
a měla za následek vyhrocení vztahů mezi německým svazem a členy prezidia WMF za 
Německo. Situaci nakonec vyřešil svým vystoupením pan Snagaýčestný člen prezidia a 
bývalý dlouholetý předseda STK mezinárodní federace. My jej známe i jako účastníka 
prvních ročníků Flory Olomouc, který stál i u zrodu našich kontaktů s dráhovým golfem 
v Evropě). Ve svém projevu poukázal na ejdstenci právních smluv s výrobci míčů a 
německým svazem a na nutnost hledat kompromisní řešení, které by urovnalo vztahy 
mezi německým svazem a mezinárodní federací.

K samotným závěrům konference :
K otázkám STK:

- snížení počtu členů družstev při ME a MS na 6 + 1 u mužů a 3 + 1 u žen. Platí i pro 
mládež.

Jedná se o ustavení platné již od roku 1996 a bylo zdůvodněno rostoucím počtem 
členských zemí WMF (např. v Hardu byl zaznamenán rekordní počet účastníků 135 
mužů a 50 žen)

- od roku 1996 budou mistrovské soutěže čtyřdenní

- byl upřesněn vzorový rozpis pro různé varianty kombinací hřišť (MG, MTG, filc)

- byl přijat mezinárodní přestupní řád (dosud bez prováděcích předpisů a tudíž ho 
nebylo možno uplatňovat)

- pro názvy turnajů se bez souhlasu WMF nesmí používat označení “Mistrovství 
světa”, “Mistrovství Evropy”, “Mezinárodní mistrovství” nebo “Master”

- pravidla hry na dráze č. 3 a 4 na MG : zůstane-li míč v překážce, pokračuje se 
dalším úderem ze základního pole (dosud se míč překážkou prohodil a překážka se 
považovala za překonanou). Platnost pravidla od 1.1.1997

- pravidla hry na dráze č. 18 na MG: míč musí zůstat v cíli (dosud mlč pouze musel 
překonat pomyslnou hranici, která stanovila cíl). Platnost pravidla od 1.1.1999

- výška stoupání u šikmých drah MTG nebude přesně stanovena v pravidlech (dosud 
platily v normalizačních předpisech přesné hodnoty). Platnost od 1.6.1996

- byl zrušen vzor herního protokolu uváděný v příručce WMF. Umožněna variabilita
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K problematice licencování materiálu.
Jak již bylo uvedeno dříve, tato otázka byla velmi bouřlivě diskutována . V diskuzi 

vystupovaly zejména zástupci prezidia WMF a zástupci německého svazu, kteří 
obhajovali vlastni licencování materiálu, podložené právními smlouvami s výrobci míčů.

Závěrem bylo přijato usnesemí, podle něhož je WMF pověřena udílením licenci ve 
spolupráci s národními svazy. Pro upřesnění způsobu licencování materiálu byla 
vytvořena pracovní skupina ze zástupců Rakouska, Německa, ČR, Francie, Holandska, 
Švédská, Švýcarska a dvou zástupců WMF. Na podzimním zasedáni pracovní skupiny 
byl vypracován návrh, vycházející ze systému licencování v Německu, který bude 
předložen ke schválení na konferenci WMF při ME v Dánsku v R. 1996. Platnost 
licencování se předpokládá od začátku roku 1997.

K otázce počtu hlasů jednotlivých národních svazů.
Na návrh delegace Německa byla diskutována otázka diferencovaného počtu hlasů 

národních svazů dle výše příspěvků jednotlivých svazů do poldadny WMF. (Dosud měl 
každý svaz při hlasování 2 hlasy). Přes rozdílné názory na tuto problematiku byl návrh 
při hlasování těsnou většinou přijat. V budoucnu (od r. 1996) tedy členské země WMF 
s členskou základnou do 600 hráčů mají 2 hlasy, země se základnou do 5000 hráčů 
mají 3 hlasy (týká se i ČR) a země nad 5000 hráčů mají 4 hlasy.

Rozvoj nových kontaktů.
- byly navázány kontakty v Číně prostřednictvím švédského svazu a očekává se 

účast pozorovatelů v r. 1996 nebo 1997 na ME nebo MS
- v Litvě a Estonsku jsou již hráči, kteří se zúčastňují tzv. “Baltického poháru” 

(pozvánku na tento turnaj jsme obdrželi i my), chybí však vedení, které by aktivněji 
spolupracovalo s WMF

- v Japonsku již byl založen svaz dráhového golfu. Delegace svazu se zúčastnila MS 
1995

- v Jižní Korei se očekává založení svazu v r. 1996. Pozorovatelé byli rovněž na MS 
1995

- v Maďarsku je 1 hřiště MTG, které postavil Maďar, žijící v Německu. Zúčastnil se 
MS 1995 a přislíbil jednáni o založení svazu a výstavbě dalších hřišť

- s Austrálií jsou navázány první kontakty. Zde se již dokonce konalo koncem 60. let 
mistrovství. Hřiště jsou obdobná jako v Americe a vlastníci hřišť se jednou ročně setkávají 
k výměně zkušeností

- obdobná situace je i na Novém Zélandě
- byly navázány kontakty s Ruskem. Delegace byla na ME v Řecku. Po té se ovšem 

ruská strana přestala ozývat na zasílané dopisy
- se Španělskem byly vedeny rozhovory v Zurichu v r. 1994. Poté se kontakty opět 

přerušily

- pokusy o navázání kontaktů jsou rovněž vedeny v Indii, Brazílii, Bulharsku, Izraeli,
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Jižní Africe a Spojených arabských emirátech. Do těchto zemí jsou na kontaktní adresy 
zasílány informace o aktivitách WMF

- kontakty s Kanadou a Mexikem se očekávají přes americký svaz. V USA došlo k 
založení skutečného svazu dráhového golfu (dosud byla členem WMF organizace 
MGAA, která sdružuje výrobce golfového a sportovního vybavení)

Závěry ze schůze STK WMF z 3.-4.2.1996 v Kloten.
- kladně byly zhodnoceny všechny sportovní akce WMF v roce 1995
- upřesněny byly rozpisy všech sportovních soutěží na rok 1996

- ME v Dánsku bude otevřené i pro mimoevropské země
- všechna budoucí MES se budou konat jako kombi

- pro homologaci systémů byly zpracovány závazné směrnice, podle nichž se STK 
bude řídit při posuzování nových : - systém musí umožňovat vypočítatelnou hru

- systém musí být sportovně selektivní

- systém musí mít mantinely s pravidelnými odrazy
- systém musí mít kvalitní a homogenní povrch drah

- systém musí mít pevné překážky
- minimální délka drah musí být 5,5 m

- v rámci zpřesňování pravidel a odstraňování nejrůznějších výjimek byla diskutována
pravidla filcu a přijaty některé úpravy. Např. všechny dráhy s plošinami. Dosáhne-li 

míč plošiny a vrátí se zpět směrem k základnímu poli, hra pokračuje s plošiny (dosud se 
hrálo znovu ze základního pole). Z existujících cca 45 drah bylo vybráno a do pravidel 
zařazeno 25 drah.

- vyšla nová příručka WMF, kde jsou nově zpracovány nákresy MG drah
- byla diskutována otázka budoucího uspořádání ME a MS. Z důvodů rostoucího 

počtu členských zemí stoupá i počet účastníků, což vyvolává organizační problémy. 
Upřednostněna by měla být soutěž družstev. Z dalších návrhů : - v budoucnu by neměla 
být ME otevřená

- MS pořádat ve 4 letém cyklu
- MS jen soutěží jednotlivců

- ME mohou být rozdělena do skupin

- počet členů družstev zůstane nezměněn
- na MS mohou hrát v každé kategorii jen 4 hráči z jedné země
- v roce MS lze využít pro soutěže družstev např. NC

Tyto návrhy vzešlé ze schůze STK podléhají schválení na zasedání konferenve WMF 
na ME v Dánsku.
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Z informačního bulletinu WMF č.2/96 ( po schůzi prezidia) :
- prezidium doporučuje přijetí Japonska za řádného člena WMF a Nový Zéland jako 

pozorovatele
- prezidium potvrzuje návrh STK na homologaci systémů

- prezidium potvrzuje návrh STK, zeje třeba rozpracovat kritéria pro pořadatelství 
ME a MS

- prezidium navr huje prodloužení funkcionářského období na 3 roky (nejbižší volby 
v roce pořádáni MS)

- všichni současní funkcionáři prezidia i STK budou kandidovat i na následující období

- prezidium potvrzuje návrh pracovní skupiny na licencování míčů

O.Daniel

RECETLIZANAS
Podzim znamená konec sezóny a logicky i méně zpráv o našem sportu ve 

sdělovacích prostředcích.

Hanácké noviny referují 11.11.95 o stěhování olomouckého hřiště ze Sokolské 
zahrady na atletický stadion. Došlo zde k nepříjemnému incidentu - neznámý pachatel 
odcizil 25 uskladněných etemitových ploten !

Mladá fronta 16.11.95 porovnává ceny léčebných procedur v různých českých 
lázních a zároveň sleduje i možnosti využití volného času. Autorka Alena Můllerová 
objevila, že MTG hříště v Karlových Varech je možno si celé celodenně pronajmout ve 
všední den za 500,- Kč a o víkendu za 800,- Kč. Již ale neuvádí, na co bude lázeňský 
host potřebovat celé hřiště pro sebe...

O sportovních akcích informují pouze Moravský demokratický deník Rovnost, 
Týdeník Kroměřížska a CV týden Chomutov a to je i na konci sezóny trošku málo.

Rovnost přináší výsledky CTJ v Brně na přehradě a informuje o konání OTJ v 
Otrokovicích.

CV týden Chomutov přináší 19.10.95 hned dva články. První s příznačným titulkem 
“Až sedmí" informuje o průběhu PMEZ a v rubrice “Poděkování” je vyjádřen dík 
zástupcům města Chomutova, kteří poskytli finanční pomoc na účast chomutovských 
hráčů v Holandsku.

Týdeník Kroměřížska přináší jako správný týdeník každý týden jednu zprávu o 
DG. Konkrétně 26.9.95 OTJ Jedovnice, 3.10.95 CTJ Brno 90,10.10. OTJ Otrokovice a 
17.10.95 OTJ Brno Lesná.
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O konci sezóny 95 informuje i Zpravodaj č. 1/96, který vydává pro své hráče a 
příznivce TJ Šternberk, V poslední době vychází častěji a aktuálněji než celostátní 
Zpravodaj ČSDG. Celkově je to od roku 1979 už 57. číslo.

Nyní mám typ pro dlouhé zimní večery. Česká golfová federace začala vydávat 
časopis GOLF. Vychází lOx ročně, jedno číslo stojí 35,- Kč a je to počteníčko nejen o 
golfu, ale i o whisky nebo o tom, jak se jezdí v Jaguáru.

Na závěr jsem si nechal sdělovací prostředek, kam se náš malý sport dostává jen 
velmi těžko. Přirozeně mám na mysli televizi.

Na přelomu roku jsme se 2x mohli předvést TV divákům na trochu větší ploše.
TV NOVA teprve na konci podzimu odvysílala Sportžurnál natočený na MR v 

hotelu International a na Viktorii v Kobylisich. Diváky musely jistě zaujmout především 
upřímné golfové krédo paní J.Bokrové a temperamentní herní projev D.Kantora.

Na PREMIÉŘE bylo věnováno jedno losování “Šťastných deset” dráhovému golfu. 
Zúčastnili se ho L.Vančura jako zástupce svazu a A.Bystřická, úspěšná reprezentantka. 
Před natáčením jsme si ani nestačili vsadit, takže jsme štěstí přinesli někomu jinému...

-LV-

Z prezidia
Schůzka vedení českého a německého svazu.

Na sklonku roku 1995 dostal náš svaz nabídku od představitelů německého svazu 
k neformálnímu setkání a výměně zkušeností na úrovni vedení obou našich spolků. 
Schůzka se uskutečnila v Praze v hotelu Belvedere za účasti prezidenta německého 
svazu A.Schroda, hospodáře a vedoucího úseku pro masový sport, skupinu doplňoval 
i známý G.Zimmermann. Z naší strany pak zúžené prezidium v počtu 4 osob.

Zástupci německého svazu se představili s “misijním” programem určeným . 
především pro země, které s dráhovým golfem začínají, což není právě náš případ, 
nicméně každá nová informace je inspirující a řadu jejich zkušeností lze aplikovat i do 
našeho prostředí. Na pořadu byla např. struktura svazových orgánů v Německu, 
získávání finančních prostředků a hospodaření s nimi a v neposlední řadě i aktivity v 
oblasti masového sportu. Slovní výklad byl doprovázen promítáním diapozitivů, naše 
strana získala i řadu vzorků propagačních materiálů a tiskopisů.

Jelikož německý svaz je největší a nejúspěšnější v Evropě, jistě na jeho koncepci a 
organizaci něco je a stojí zato seznámit se s ním podrobněji:

- Meziregionální turnaje družstev, které organizuje DBV (Deutscher Bahnengolf 
Verband) :

Champion League - nejvyšší herní kategorie
- hraje se kombi (MG + MTG)
- družstva mužů a žen
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- vítěz je mistrem Německa
Bundesliga - v současné době se hraje ve 2 skupinách (sever a jih)

- na MG pouze muži
- na MTG družstva mužů i žen 

Regionalliga - 3 skupiny (sever, jih a jihozápad)
- pouze MTG, pouze muži

- Regionální turnaje, které organizují zemské svazy:
Landesliga (zemská liga), Bezirksliga (krajská liga), Kreisliga (okresní liga). 

V konkrétních spolkových zemích organizováno rozdílně.
V soutěžích jednotlivců slouží regionální mistrovství zárověň jako kvalifikace pro 

mistrovstvi Německa.
- Meziregionální soutěže jednotlivců:

Mistrovství Německa - systémy 1 -4  (MG, MTG, Filc, Sterngolf)
- dospělí, mládež, senioři

Soutěž spolkových zem! - soutěž výběrů jednotlivých zemských svazů (ženy, muži, 
mládež, senioři)

Spolkový žebříček - žebříčkové turnaje pro nejlepších 80 mužů a 40 žen 
Financování soutěží - základem financování turnajového provozu je startovné

- Příprava na ME, MS :
Září - stanovení širšího kádru reprezentace (80 osob), kádry A, B, C, D 
Listopad, prosinec - obhlídka místa konání a hledání ubytování
Březen, duben - turnaje výběrů spolkových zemí a nebo soustředění 

reprezentačních výběrů
Květen - spolkový žebříček
Červen - turnaj výběrů spolkových zemí
Svatodušní svátky - Nationencup

Mezi NC a ME (MS) - pokud možno ještě jednou s malým družstvem do místa 
soutěže

Mistrovství Německa - poslední možnost prověření formy 

Odjezd na ME (MS) -10 dní před soutěží

Soutěž - zlaté medaile pokud možno ve všech kategoriích (Poslední bod = pozn. 
redakce)

- Sponzorink, financování:
Masový sport.

DBV prodává klubům pro náborové turnaje tzv. “balíček pro masový sport” (hrací
protokoly, diplomy, poháry, plakáty, atd) za zvýhodněnou cenu. Dodavetelé 

materiálu obsaženého v balíčku jej dodávají za příznivých podmínek a ještě platí
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doplňkový “dodavatelský poplatek”.

Společný sponzor pro celý DG - výrobci drah.

Licenční poplatky - platí výrobci a prodejci míčů.
Žebříčkové turnaje spolkových zemí - výnosy z reklam na startovních čísel, 

výsledkových listinách, brožurách a pod.
Turnaje německého žebříčku - turnaje GRAND PRIX odvádějí turnajové poplatky, 

jednotlivé turnaje využitelné pro nejrůznější sponzory :"sponzored b y ...”
Časopis Bahnengolfer - předplatné, příjmy z inzerce.

Prospekty a propagační materiály - zásadně jsou vyrobeny bez vlastních prostředků 
svazu. V současné době jsou k dispozici následující prospekty: “Poznejte minigolf’ (tato 
německá skládačka se stala se souhlasem DBG předlohou stejnojmené české verze). 
“Prospekt A4” (vysoce hodnotný materiál pro média a pro individuální zájemce). 
“Nejoblíbenější hry” (informační brožůra pro masový sport začátečníků). “Minigolf 
speciál” (informační list pro zakládání oddílů).

- V rámci DBV funguje zvláštní orgán pro mládež (Deutsche Bahnengolf - Jugend ), 
zkratka DBJ. Jeho předsedaje členem předsednictva německého svazu. Stejné orgány 
fungují i v jednotlivých spolkových zemích.

Hlavní body činnosti DBJ :

- žebříčky juniorů ve spolkových zemích (převážně v kombi)
- kvalifikace na juniorské mistrovství a určování postupových kvót
- pořádání juniorského mistrovství (kombi)
- pořádání turnajů výběrů jednotlivých spolkových zemí
- péče o reprezentační výběry
- soustředění, výcvikové tábory
- kurzy pro mládežnické funkcionáře

Mládež v číslech : (údaje z roku 1995)
-1502 chlapců, 536 dívek, celkem 2038 evidovaných mladých hráčů (tento počet 

bohužel lehce klesá)

- 347 klubů ve 12 spolkových zemích s mladými hráči (z toho 61% MTG)

- LV -, - prc -
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Schůzovní činnost
16.12.95 se v předvánoční atmosféře sešlo v Praze vedení svazu. Termín se sice 

podepsal i na účasti, takže některé body programu (zprávy z jednotlivých úseků činnosti) 
nemohly být projednány.

Projednané body :
- hospodaření svazu v roce 1995 dovoluje rodělit dotace klubům dle předem 

určeného klíče v celkové výši 400.000,- Kč (nejvíce Šternberk 28.617,- Kč, nejméně 
Kladruby 907,- Kč)

- odměny reprezentantům za výsledky na mezinárodních akcích čin! celkem 40.000,-
- míčová podpora byla rozdělena v hodnotě 97.000,- Kč
- byly projednány některé změny v oblasti STK
- byla odsouhlasena celostátní termínová listina 1996 tak, aby mohly být sestaveny 

oblastní termínové listiny do konference svazu v únoru 1996
- byl sestaven organizační výbor PMEZ 1996 v Bystřici p.H. ve složení: R.Doležel, 

I.Doležel, O.Daniel, J,Bednář, J.Valenta, P.Prchal a zároveň se rozběhly i první přípravné 
práce

- ČSDG se přihlásil na výstavu INSPORT 96 v Brně
-LV-

Literární okénko
Jak jsme minule slíbili, vracíme se ještě jednou ke knize anglického humoristy 

P.G.Wodehouse “Hry ve třech”, která obsahuje povídky o golfu a golfistech. Minule 
jsme se věnovali partnerským vztahům na golfu, dnes si povšimneme i dalších aspektů 
golfové hry.

Jak známo, hřiště na golf je poněkud rozlehlejší než to naše a hráč musí někdy po 
nepovedeném odpalu hrát i ze zvláštních pozic.

“Dům paní Smethurstové sousedil s hřištěm, stál vlastně hned napravo od čtvrtého 
odpaliště a leckterý hráč tu pokazil drajv, když právě ve chvíli, kdy se chystal k úderu, 
zaburácel z blízkého domu hlasitý potlesk. A nedlouho před dobou, jíž začíná toto vyprávění, 
prolétl otevřeným oknem slajsnutý míček a o pouhých pár čísel minul hlavu R.P.Devina, 
mladého spisovatele, který byl nesporně na vzestupu (a v té chvíli poskočil o dobrého půl 
metru), takže nezbývalo mnoho a jeho umělecká dráha byla předčasně ukončena. Vždyť 
stačilo jen pár čísel doprava a Devine byl v pánu.

A aby se všechno ještě víc zkomplikovalo, vzápětí někdo zazvonil u dveří a služebná 
uvedla příjemně vyhlížejícího mladého muže v plandatých pumpkách, který omluvně, leč 
pevně trval na tom, že musí odpálit míček přesně z místa, kde zůstal ležet. Společnost se 
ještě nevzpamatovala ze zděšení, jak jí tu před očima jen taktak vyvázl životem přednášející 
a když teď viděla vetřelce, jak stojí na stole a manipuluje golfovou holí, měla odpolední 
sedánka po náladě."

A  což takhle trochu golfové latiny a dokonce s největším světovým revolucionářem 
v hlavni roli ?

"Brusilov si přitáhl židli ještě blíž. "Povím vám o patování moc legrační historku. 
Hrál jsem jednou s jedním profesionálem proti Leninovi a Trockému a Trocký už měl patovat
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k jamce jenom pět čísel. A zrovna když se chtěl trefit do míčku, vystřelil někdo z diváků po 
Leninovi z revolveru - víte, to je teď takový náš národní sport, střílet po Leninovi. A jak to 
tak bouchlo, zkazil Trocký úder a o pět centimetrů minul jamku a Lenin se po tom leknutí 
taky netrefil ■ chápejte přece, lekl se pořádně - a tak jsme vyhrálijamku a celý zápas a já 
dostal třistadevadesášest tisíc rublů. Víte, to dělá ve vašich penězích asi patnáct šilinků. To 
byla tedy hra ! A ted vám řeknu ještě něco moc legračního

Kdy je nejlépe začít s golfem ? To je vždy aktuální otázka pro různé úvahy:
“Dítě, co se v létě motá po golfovém hřišti (prohlásil nejstarší člen), dokáže samozřejmě 

lézt na nervy hráči, který rád za jedno odpoledne projde celé hřiště, ale musím přiznat, že 
rád vidím, když se do nejvznešenější hry pouštějí mí bližní v nejútlejším věku - a těmi 
bližšími myslím i tuto kategorii dětských golfistú i když momentálně nebudete mít asi 
dost velkorysosti, abyste to uznal. Stejně jako spalničky by měl golf každého chytit už v 
mládí, protože pokud ho dostane ve zralejších letech, může to vést k vážným důsledkům."

Dospělý začátečník je popsán o několik stránek dále :
“Se zájmem jsem ho sledoval. Kdykoli vkládám golfovou hůl do ruky začátečníka, 

připadám si tak trochu jako sochař, který se dívá na beztvarý kopec hlíny. Prožívám pocit 
tvůrce. Přede mnou tady stojí zpola nevědomá bytost, říkám si a do jejího bezduchého těla 
se chystám vdechnout život. Před chvílí sice už existovala, ale byla pouhou tělesnou 
schránkou. Za okamžik z n í  bude golfista.

Jak jsem se tak zahloubal, švihl Mortimer do míčku. Prudkým úderem hole urazil 
gumový povrch míčku, strhl ho z tyčka a jen se díval, jak míček říznutý mírně doleva ulétl 
asi patnáct centimetrů.

"Krucifix", zahuboval a začal si rozmotávat ruce a nohy.
Souhlasně jsem přikývl. Úder nebyl zrovna na takové úrovni, aby se o něm dalo psát 

v golfových časopisech, ale bylo vidět, že Mortimer začíná chápat techniku hry.
“Co se vlastně stalo ?”, zeptal se.
Stručně jsem mu to vysvětlil.
"Špatně jste se postavil, nesprávně jste uchopil hůl, pohnul jste hlavou a houpnul 

tělem, přestal jste se dívat na míček, moc jste přitlačil, zapomněl jste použít zápěstí, moc 
rychle jste napřáhl, dovolil jste rukám, aby byly před holí, ztratil jste rovnováhu, neotočil 
jste se na bříšku pod palcem levé nohy a ohnul jste pravé koleno”.

A co počasí ? Hrajete, jenom když je sluníčko ?
“Hraju rád v zimě”, řekl mladík. "Člověk má celé hřiště pro sebe, protože na světě je 

plno lenochů, co si přijdou zahrát jen když jim počasí vyhovuje. Nechápu, jak si vůbec 
troufají říkat golfisti."

Ale někdy se prostě hrát nedá a golfista si hledá náhradní činnost:
“Ne že by William patřil ke golfistům, kteří hrají jen za dobrého počasí, nějaká ta 

přeháňka mu nemohla vadit, ale tohle byl opravdový déšť, jaký by udolal i největšího 
nadšence. Lilo v jednom kuse od rána do večera a ten liják jen dovršil jeho melancholii. 
William bloumal po domě, propadal se hlouběji do těžké beznaděje a snažil se trochu 
rozptýlit tím, že se cvičil v patování do kalíšku na čištění zubů”.

Doufám, že jsme vás patřičně namlsali a hned po dočtení Zpravodaje se vrhnete 
na knížku “Hry ve třech".

-LV-
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Česká rekordní listina

V roce 1995 jsme zaznamenali dva nové české rekordy. Oba znamenaly vymazání 
hodně starých zápisů - z roku 1989 (8 okruhů ženy) a dokonce 1985 (6 okruhů muži). 
"Pachateli" nových rekordů jsou Dáša Hirschmann Cmistrovství Bavorska - dějiště a datum 
neznáme) a Milan Lipmann (Zemský přebor Chomutov, 24.-25.6.1995).

Na závěr dodejme, že rekordu musí být dosaženo hráčem s českou státní příslušností 
během oficiálního turnaje turnaje. Pro rekordy na 11-12 okruhů se evidují výkony 
dosažené během 1 dne, celého turnaje nebo jeho ucelené části. V přehledu jsou kromě 
platných rekordů (velká písmena) zaznamenané i překonané výkony pro historický 
přehled (malá písmena).
Družstva:
1 okruh Olomouc 103 CTJ Březno 23.9.1989

Rakovník 102 ZPD Aritma 28.9.1991
OLOMOUC 99 CTJ Šternberk 3.9.1994

4 okruhy Olomouc 432 CTJ Olomouc 27.5.1989
Chomutov 428 CTJ Prievidza 1.6.1991
CHOMUTOV 423 CTJ Bystřice p/H. 5.7.1994

Ženy:
1 okruh D. Váňová (Děkanka) 19 RTJ Příbram 7.6.1981

D. HIRSCHMANN (Ntirnberg) 18 MB Hammer 13.6.1987
4 okruhy D. Hirschmann (Nurnberg) 84 ČSSR - Bavorsko Hammer 17.6.1989

D. HIRSCHMANN (Nurnberg) 79 ME Luxemburg 25.8.1990
6 okruhů V. Valentová (Aritma) 130 M ČSSROlomouc-Štemberk 26.8.1989

D. HIRSCHMANN (Nurnberg) 122 BP Wetzlar 10.5.1991
8 okruhů D. Váňová (Děkanka) 181 CTJ Xaverov 28.9.1986

V. Valentová (Aritma) 175 Alpencup Aritma 14.5.1989
D. HIRSCHMANN (Nurnberg) 174 M Bavorska 1995

10 okruhů M. Kožíšková (GC Praha) 241 CTJ Olomouc 2.9.1984
D. HIRSCHMANN (Ntirnberg) 215 MB Pegnitz 1.5.1988

12 okruhů D. Hirschmann (Nurnberg) 257 ME Luxemburg 25.8.1990
D. HIRSCHMANN (Nurnberg) 253 BP Wet.-Ass. 11.5.1991

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

A. VlTEK (Olomouc) 75 CTJ Olomouc 27.5.1989
6 okruhů L. Benčík (Olomouc) 122 VCPTempo 7.7.1985

M. LIPMANN (Rakovník) 119 ZTJ Chomutov 24.-25.6.1995
8 okruhů A. Vítek (Olomouc) 165 Alpencup Aritma 14.5.1989

V. Krejčí jun. (Dian) 162 ČR-Slovensko Prievidza 2.5.1993
P. CIPRO (Chomutov) 161 CTJ Aritma 18.9.1994

10 okruhů J. MANDÁK (Chomutov) 204 ME Luxemburg 25.8.1990
12 okruhů P. Cipro (Chomutov) 257 MEWien 23.8.1987

J. MANDÁK (Chomutov) 243 ME Luxemburg 25.8.1990

Junioři:
1 okruh M. KOČA (Rakovník) 18 CTJ Uničov 24.5.1992
3 okruhy M. KOČA (Rakovník) 62 CTJ Uničóv 24.5.1992
4 okruhy D. BÍLEK (Bystřice) 80 OTJ Bystřice p/H. 31.8.1991
6 okruhů D. BÍLEK (Bystřice) 122 MEJ Olomouc 8.8.1992
7 okruhů D. KUBÍKOVÁ (Uničov) 149 CTM Bystřice 28.6.J992
8 okruhů D. Kublková (Uničov) 171 CTM Bystřice 28.6.1992

M. ŠPIDRA (Rakovník) 168 M ČR Brno 31.7.1994
10 okruhů M. ŠPIDRA (Rakovník) 228 MEJ Olomouc 8.8.1992
11 okruhů D. KUBÍKOVÁ (Uničov) 256 M ČSFR Brno^Blansko 29.7.1990
12 okruhů M. Špidra (Rakovník) 270 MEJ Olomouc 8.8.1992

M. ŠPIDRA (Rakovník) 259 M ČR Brno 31.7.1994
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Stává se již v redakci Zpravodaje téměř železným pravidlem, že každý šéfredaktor 
poté, co převezme úřad, dříve či později upadne do stavu naprostého pracovního 
přetížení, v důsledku kterého nemá na redigování vůbec čas a Zpravodaj pak vychází v 
intervalech zhruba “vždy o slunovratu”. Nejinak i Libor Vančura poté, co nejdříve nasadil 
závratné pracovní tempo (které zmátlo i některé velmi zkušené a pragmatické golfisty 
do té míry, že si Zpravodaj opět nerozumně předplatili), věnuje se několik posledních 
měsíců hlavně šplhání po subordinačním žebříčku nejmenované americké firmy a v 
předtuše vysokých zisků staví nové garáže, jen k tomu psaní Zpravodaje se nějak nemá. 
Proto vám o tom, jak o našem sportu psaly noviny v letních měsících roku 1995, 
poreferuje pro změnu někdo jiný. Alespoň tentokrát, milý čtenáři, budeš ušetřen 
nemístných a nejapných poznámek na adresu jistého perspektivního východočeského 
oddílu. Leč neztrácejme čas a přejděme hbitě k věci!

Začnu tradičně zprávami z kategorie zbloudilých. Severočeský regionální deník SD 
dne 5. června 1995 referuje o nově budovaném sportovním areálu v Jiřetíně pod 
Jedlovou a mezi nabídkou sportovních radovánek uvádí i minigolf a "klasický” golf 
(pozor, ten až od léta příštího roku). V deníku Sport z 8. června si v rozhovoru se 
slibným titulkem “Holka z plakátu je na vdávání” basketbalistka Romana Janálová 
pochvaluje areál v Rozdrojovicích u brněnské přehrady, kde probíhalo soustředění 
reprezentace košíkářek před ME v Brně. Plzeňský týdeník referuje 19.6. o úspěchu 
týmu západočeského týmu na “koncernových hrách” novinářů v již zmíném Jiřetíně 
pod Jedlovou - smíšený tým západočeských novinářů zde vybojoval stříbrnou medaili 
v minigolfu. V olomouckém PULSu pak 29.6. v rubrice Postřehy značka -yne- vítá 
znovuotevření MTG hřiště ve Smetanových sadech.

A nyní k serióznějším zprávám. Nedatovaný výstřižek z novin Obvodního úřadu pro 
Prahu 7 HOBULET sděluje, že od 2. května byl veřejnosti zpřístupněn nový “dráhový 
miniaturgolP’ v areálu Domu dětí a mládeže pod Vodárenskou věží. (Mimochodem, 
jako občan Prahy 7 považuji toto hřiště za nesmírně perspektivní z hlediska možností 
vzniku nového oddílu. Sám Dům dětí a mládeže jako vlastník hřiště byjistě měl zájem 
o založení minigolfového kroužku, přímo naproti hřišti je základní škola a nedaleko i 
sportovní gymnázium. Bohužel kvalita hřiště svému výrobci - firmě SV Golf - zrovna 
dobrou reklamu nedělá.)

O úspěších juniorské reprezentace na mezistátním utkání v Hollabrunu a “dospělé" 
na Nationencupu v Hardu referují 7. června krátkými zprávami Denní Telegraf, MF 
Dnes a ZN noviny. Ve stejnem termínu proběhlo i několik oblastních turnajů, 
komentované výsledky přináší CV Týden Chomutov (“Triumf‘Béčka’v Přešticích”, 8.6.), 
Týdeník Kroměřížska (“David Bílek opět zvítězil”, 7.6.) a Hanácké noviny (“Golfísté 
potvrdili kvalitu”, 6.6.).
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Ve druhém červnovém víkendu proběhlo CTJ s první ligou v Brně. Občany 
kroměřížského okresu zde opět potěšili hráči 1. DGC Bystřice pod Hostýnem, zejména 
vítězstvím v kategorii žen. Referát podává Týdeník Kroměřížska pod titulkem “Lenka 
Šmoldasová vyhrála turnaj” dne 21.6., jinak stál turnaj za zmínku jen celostátnímu 
Sportu, který přinesl průběžné pořadí ligy. O týden později Týdeník Kroměřížska sděluje 
čtenářům, že “Golfistům se dařilo i v Mostkovicích"

O novém českém rekordu 119 úderů na 6 okruhů vytvořeném Milanem Lipmannem 
při ZTJ v Chomutově přináší 28.6. spolu s krátkými výsledky zprávu Ústecký deník. CV 
Týden Chomutov se k turnaji vraci 4.7. a s Lipmannovým výkonem se přitom vypořádal 
velmi svérázně. Značka -jak- píše: “Nejlépe se s překážkami vyrovnal Josef Mandák, 
který skončil jako první z chomutovských hráčů celkově na druhém místě”. Jak 
diplomatické...! Zato jsou ovšem čtenáři informováni o vložené soutěži o tři krásné 
dorty věnované firmou Cukrárna Peterová.

Nejvice místa dráhovému golfu v letních měsících věnoval pražský Expres, když 
14.7. otiskl rozhovor s prezidentem svazu Petrem Prchalem pod sdělným titulkem 
“Převládají hřiště s eternitovým povrchem”. Informační hodnota rozhovoru ovšem již 
tradičně zahrnuje pouze základní seznámeni se sportem, v závěru pak pan prezident 
sděluje, že dráhové golfisty čekáM ČR v Praze a juniorská a seniorská mistrovství Evropy.

Až do poloviny srpna už pak o dráhovém golfu píše jenom nejpilnější Týdeník 
Kroměřížska, přesněji řečeno značka -V1D-. Není divu, bystřičtí golfisté byli v druhé lize 
vidět - “Radek Krutil vyhrál ve Val. Meziříčí” (25.7.), “Třetí vítězství Davida Bílka” (1.8.) 
se konalo doma v Bystřici pod Hostýnem. O CTJ v Hradci Králové informuje 15.8. 
článek s lakonickým názvem "1. liga dráhových golfistů”.

- ánek -
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