




<&$MýVODNÍ SLOVO
Dne 30.3.1996 proběhla v Nymburku letošní valná hrom ada ČSTV. Kromě výrazně 

pozitivní skutečnosti, že jsem  se poprvé za posledních pět let vrátil dom ů z jednán í za 
světla a kromě běžných procedur charakteru ja k o : hlasování o ničem, zbytečné diskuse, 
časté přestávky a pod., byla na  pořadu i řada věcí k zamyšlení. Vlastně jed n a  a to ta 
nejdůležitější.. Ekonomická prognóza do budoucna.

Dle zřejmě pragm atických předpokladů bude do tělovýchovy a  sportu proudit 
stále m éně finančních prostředků. Na ministerstvu, pod které spadá, sport nikoho moc 
nezajímá a tak  horko těžko získáváme už několik let po sobě stejné prostředky ze státního 
rozpočtu. S přih lédnutím  ke každoroční inflaci je to tedy rok od roku vlastně m éně. 
Ještě horší situace je  v oblasti vlastních zdrojů, což je  souhrn příjm ů ze Sazky, prodeje 
m ajetku ČSTV a zanedbatelných příjmů ostatních. Zde rok od roku příjmy klesají. Sazka 
dává m éně a  m éně, záplatou k  dorovnání pak m á být prodej m ajetku (ČSTV už ale 
tém ěř všechno prodal a konec se neodvratně blíží). Od ČSTV tedy m ůžem e čekat jen  to 
nejnutnější, co jakž takž pokryje potřeby reprezentace (státní dotace) a jakž takž pokryje 
potřeby sam otného chodu sekretariátu  svazu (přes mzdy, pronájm y, služby, energie a 
pod.). A to  všechno vede k tom u, že dotace svazu pro oddíly budou zřejmě m enší a 
m enší i když to sam ozřejm ě cílem svazu není.

Nabádat oddíly k  šetření a úsporným opatřením  není cesta. Naopak cesta je  nabádat 
oddíly k sam ostatné hospodářské činnosti a vyhledávání místních zdrojů jak  od sponzorů, 
tak  z rozpočtů m ěst a  obcí, což by měl být v budoucnu jeden  z nejdůležitějších zdrojů.

Dle informací ze státn í správy, již letos šlo do rozpočtů m ěst a  obcí vyšší procento 
finančních prostředků, k teré jsou určeny pro veřejně prospěšnou činnost a tedy i pro 
tělovýchovu a sport. Je  tedy jen  a  jen  n a  šikovnosti funkcionářů jednotlivých jedno t a 
oddílů, jaký díl z tohoto koláče pro sebe získají.

Apeluji ted y  na vás n a  všechny, lobu jte  na  
radnicích, vstupujte do místní politiky, dělejte si přátele 
mezi vlivnými, zviditelňujte svoji činnost jak  jen  to je  
možné. Jinak  se k penězům  jen  těžko dom ůžete.

A do budoucna to už asi jinak  nebude (pokud 
nevyhrají volby kom unisté).

Přehled financí na  rok 1996 :

- státní dotace 926.000,- Kč (při sportovní
úspěšnosti 1,200.000,- Kč)

- talentovaná m ládež 535 .000 ,-Kč

- Sazka 4 4 8 .0 0 0 ,-Kč

- grant 30.000,- Kč (pouze pro pražské oddíly)

Petr Prchal
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< B t"  ZPRÁVY ZTURNA

Qi&ELOSTÁTNÍ tu r n a je

1. CTM - Bystřice pod Hostýnem. 20. a 21.4.1996.

Mimo oficiální termínovou listinu se uskutečnil celostátní turnaj mládeže v Bystřici 
p.H. Soutěže probíhaly po oba dny za nádherného jarního počasí. V dějišti letošního 
PMEZ se očekávala podstatně větší účast. Mezi 28 soutěžícími však byla celá juniorská 
špička i další kandidáti reprezentace. Ti nejlepší potvrdili, že již na začátku sezóny jsou 
ve skvělé formě.

V soutěži žáků bojovali o prvenství olomoucký O.Techmann s dvojicí pražského 
Dianu Z.Metelka a T.Vysloužil, který byl v čele první tři okruhy. Po dalšich dvou kolech 
byl ve vedení Metelka, ale nejlepšími výkony v závěrečných dvou okruzích strhl vítězství 
na svou stranu O.Techmann. Nejlepší výkon na jeden okruh - 22 úderů, dosáhli 
Z.Metelka a O.Techmann.

V kategorii juniorek byla od začátku naprosto suverénní šumperská T.Doskočilová. 
Její největší soupeřka, domáci M.Nelešovská, zaútočila jen ve čtvrtém okruhu, ve většině 
ostatních kol však ztrácela. Ostatní hráčky skončily daleko za touto dvojicí. Nejlepší 
výkon najeden okruh - 20 úderů, zaznamenala T.Doskočilová ve finále.

V nejpočetnější kategorii juniorů byla situace dlouho vyrovnaná a kandidátů na 
vítězství bylo několik. Zásluhou výborných a vyrovnaných výkonů šel ve čtvrtém kole 
do čela L.Linhart z Dianu a svůj náskok neustále zvyšoval, aby bezpečně zvítězil před 
pěticí hráčů, kteří vytvořili vyrovnané pole. Nejlepší výkon najeden okruh - 20 úderů 
zahráli postupně P.Bláha, F.Nečekal, V.Šenkyřík, D.Sedláček a 2x L.Linhart.

V soutěži smíšených dvojic kraloval pár Doskočilová - Linhart, který svůj náskok 
neustále zvyšoval a nakonec zvítězil s obrovským náskokem.

V rámci CTM bylo vybojováno i utkání Čechy - Morava. Po prvním dnu vedla Morava 
o 7 úderů, ale tři okruhy druhého dne stačily Čechám k otočení výsledku a konečnému 
vítězství. Za Moravu nastoupili: D.Adam, P.Bláha, M.Krecl, V.Šenkyřík a D.Sedláček. 
Za Čechy p a k : F.Nečekal, M.Nečekal, T.Vysloužil, L.Linharfa Z.Drozda.

Výsledky: Junioři: 16 účastníků

Žáci: 7 účastníků 1. Linhart Ladislav Dian Praha 153
2. Nečekal iftarek Cheb 158

1. Techmann Ondřej Olomouc 180 3. ŠenkyříkVít St.Bmo 159
2. Metelka Zbyněk Dian Praha 181 4. Drozda Zdeněk Chomutov 160
3. Vysloužil Tomáš Dian Praha 187 5. Adam David Jedovnice 160

Juniorky: 5 účastnic

1. Doskočilová Tereza Šumperk 165
2. Nelešovská Michaela Bystřice p.H. 176
3. Dočkalová Jana Cheb 192
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Absolutní kategorie: 28 účastníků (o jeden Smíšené p á ry : 5 dvojic
okruh navíc)

1. T.Doskočilová - L.Linhart 318
X. Linhart Ladislav Dian Praha 177 2. M.Nelešovská - P. Bláha
2. ŠenkyříkVít StBmo 182 3. J.Dočkalová - M. Nečekal
3. Nečekal Marek Cheb 182
4. Drozda Zdeněk Chomutov 183 Zemské výběry:
5. Nečekal František Cheb 183
6. DoskoČilová Tereza Šumperk 185 1. Čechy 818
7. Adam David Jedovnice 187 2. Morava 824
8. Bláha Petr Jedovnice 189
9. Sedláček David Olomouc 190
10. Pohanka Pavel MGC Brno 193

CTM v Bystřici p.H. byl první z dvojice soutěží, k teré by m ěly určit sestavu 
reprezentačního juniorského družstva ČR na Nationen Cup v holandském  Ridderkerku. 
Tou druhou soutěží bude CTJ v  Rakovníku.

V.Doležel

1. CTJ + 3. kolo I. ligy družstev - Rakovník. 11, -12.5 .1996.

Turnaje v Rakovníku budí v golfistech z celé republiky respekt m inim álně ze dvou 
důvodů : toto hřiště je  upraveno tak, aby bylo extrém ně náročné a  dom ácí hráči to tady 
extrém ně u m í!

Oboje se splnilo. Šest rakovnických m užů v první desítce a dokonce deset ve dvacítce. 
K tom u vítězství v  kategorii žen. Tohovoří za vše. Jenom  žádný domácí ju n io rse  tady v 
květnu 96 nevyskytoval, takže si vítězství m ohl odvézt šternberský M.Krecl.

VI. lize dospělých vyhrál Rakovník s náskokem 29 úderů a dostal se i do čela celkové 
klasifikace. Za dom ácími zuřil vyrovnaný boj a  došlo dokonce k  dělení bodů n a  druhém  
místě.

V juniorské lize byli suverénní mladíci Viktorie DIAN a vedou přesvědčivě i celkově.

Kategorii m užů vyhrál vynikajícím výkonem S .Staněk a odstartoval tak  svoji vynikající 
sezónu. I další stupně vítězů patřily domácím.

V patnáctičlenném  poli žen byla nejlepší A.Bystřická. Pod .“dvěstě" zahrály ještě  
další dvě hráčky.

Výsledky: Ženy: 15 účastnic
1. Bystřická Adéla Rakovník 192

M uži: 61 účastníků 2. Perglová Anděla Viktorie 195
1. Staněk Stanislav Rakovník 170 3.PasevováJana Chomutov 197
2. Špidra Marek Rakovník 173 4. Kubíková Dana Bystřice p.H. 202
3. Bystřický Tomáš Rakovník 179 5. Šmoldasová Lenka Bystřice p.H. 203
4. M andák Josef Chomutov 179
5. Řehák Jaroslav Rakovník 180
6. Majkus Zdeněk Viktorie 182
7. Andr Zdeněk Rakovník 183
8. Jansa Michal St.Bmo 184
9. Lipmann Milan Rakovník 184
10. Cipro Petr Chomutov 185

3



Junioři: 16 účastníků I. juniorská liga - 3. kolo :
1. Krecl Mojmír Šternberk 185
2. Nečekal Marek Cheb 193 1. Viktorie Praha 296 6
3. Drozda Zdeněk Chomutov 199 2. Olomouc 311 4
4. Linhart Ladislav Viktorie 200 3. Cheb 317 3
5. Vysloužil Tomáš Viktorie 203 4. Hr.Králové . 334 2
6. Sedláček David Olomouc 207 5. St.Bmo 1512 0
7. ŠenkyříkVít St.Bmo 208

-LV
I. celostátní liga družstev1 - 3. kolo :

1. Rakovník 453 9
2. Chomutov 482 6,5

St.Bmo 482 6,5
4. Viktorie Praha 487 5
5. Olomouc 496 4
6. Hr.Králové 508 3
7. Bystřice p.H. 514 2
8. Oáza Praha 534 1

H ip B L A S T  ČECHY-STŘED
1. OTJ - Aritma Praha. 27.4.1996.

Středočeští golfisté natěšení na novou sezónu se sešli na konci dubna na pražské 
Aritmě.

První desítka byla záležitostí pražských matadorů a hradeckých ligistů. Překvapivě 
nejúspěšnějším byl po rozstřelu s M.Ječným veterán J. Vysloužil s kvalitním výkonem 
86.

Některé další oblasti by mohly závidět počet zúčastněných žen na OTJ. Sešlo se jich 
8. M.Prechtlové z Tanvaldu stačil k vítězství nad soupeřkami, včetně reprezentantky 
Perglové i slabší výkon 102.

Juniorské vítězství uhájil před početnými pronásledovateli z Dianu domácí P.Landa.

Pořadatelé do výsledkové listiny chvályhodně zařadili i pořadí seniorů a žáků. 
D.Kantor si se svým výkonem hlavu z konkurence dělat nemusel a ani vítězství 
T.Vysloužila mezi žáky nikoho nepřekvapilo.

Výsledky: Ženy: 8 účastnic

M uži: 59 účastníků 1. Prechtlová Michaela Tanvald 102
2. Perglová Anděla Dian Praha 104

1. Vysloužil Josef Dian Praha 86 3. Zahradníková Jitka Dian Praha 106
2. Ječný Milan Oáza Praha 86
3. Slezák Šimon Hr.Králové 87 Junioři: 9 účastníků
4. Kantor Dušan Aritma Praha 88
5. Janík Jiří Hr.Králové 88 1. Landa Pavel Aritma Praha 89

2. Linhart Ladislav Dian Praha 90
3. Vysloužil Tomáš Dian Praha 96

-LV-
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2. OTJ + 3. kolo II. ligy družstev - Aritma Praha. 28.4.1996.

Nedělní pokračování přilákalo na Aritmu celkem 80 golfistů včetně kompletního 
družstva nového klubu White Snake z Pelhřimova. Prvnímu jihočeskému zástupci v 
malé minigolfové rodině přejeme co nejméně potíží a co nejvíce úspěchů !

Na špici tentokrát zaútočili úspěšně hradečtí hráči a Š.Slezák špičkovým výkonem 
83 zvítězil před M. Ječným, kteiý se stříbrným stupínkem měl zkušenosti již se soboty.

A.Perglová si tentokrát vzpomněla na roli středočeské favoritky a suverénně zvítězila.

Starším soupeřům v juniorské kategorii dal pořádně nafrak žák T.Vysloužil. Jeho 
výkon 88 by stačil na 7. místo mezi m u ži!

Nejlepším seniorem byl M.Kašpar z Tanvaldu, když za sebou nechal daleko zvučnější 
jména.

V druholigovém klání byla nejlepší domácí Aritma před rezervou Dianu. Pět družstev 
se dostalo pod 500 a nováček z Pelhřimova získal první skalp v podobě nekompletní 
Děkanky.

Výsledky: Junioři: 9 účastníků

M uži: 63 účastníků 1. Vysloužil Tomáš Dian Praha 88
2. Landa Pavel Aritma Praha 93

1. Slezák Šimon Hr.Králové 83 3. Linhart Ladislav Dian Praha 96
2. Ječný Milan Oáza Praha 84
3. Janík Jiří Hr.Králové 86 II. liga - 3. kolo :
4. Metelka Ladislav Dian Praha 87
5. Malík David Dian Praha 87 1. Aritma Praha 459 10

2. Dian Praha "B” 470 8
Ženy: 8 účastnic 3. Tanvald 476 7

4. Oáza Praha “B” 481 6
1. Perglová Anděla Dian Praha 91 5. Hr.Králové “B” 499 5
2. Vondráková Milena Oáza Praha 99 6. Tempo Praha 513 4
3. Klingerová Renata Tanvald 103 7. Nové Město n/Met. 566 3

8. Pelhřimov 817 2
9. Děkanka Praha 1383 1

LV-

3. OTJ - Nové Město nad Metuií. 5.5.1996.

V kategorii mužů na tomto turnaji dominovali pražští hráči, speciálně Milan Ječný z 
Oázy si zase jednou vytvořil vlastní výkonnostní skupinu (náskok 7 úderů).

Ve vyrovnaném souboji žen byla nejšťastnější tanvaldská M.Prechtlová.

Senzací turnaje bylo určitě vítězství domácího J.Brouma mezi juniory, když osvědčil 
pevnější nervy v rozstřelu než ostřílenější P.Landa.

Druholigovou soutěž suverénně ovládla Aritma se sestavou plnou zvučných jmen. 
K soutěži nastoupilo osm z deviti družstev kompletní, což je  jistě potěšitelné.



Výsledky: Junioři: 12 účastníků

M uži: 49 účastníků 1. BroumJan N.Město n/M. 104
2. Landa Pavel Aritma 104

1. Ječný Milan Oáza 89 3. Linhart Ladislav Viktorie 109
2. Rak Antonín Tempo 96
3. Grunvald Jaroslav Aritma 96 II. liga - 4. kolq :
4. Vlasák Roman Oáza 97
5. Kantor Dušan Aritma 97 1. Aritma Praha 510 10

2. Tempo Praha 535 8
Ženy: 7 účastnic 3. Tanvald 537 7

4. Oáza Praha “B” 543 6
1. Prechtlová Michaela Tanvald 108 5. Viktorie Praha "B” 558 5
2. Vysloužilová Jarmila Viktorie 109 6. N.Město n/M. 609 4
3. Vondráková Milana Oáza 116 7. Hr.Králové “B” 618 3

8. Děkanka Praha 627 2
9. Pelhřimov 1379 1

-LV-

4. OTJ - Hradec Králové. 18.5.1996.

Hradecké hřiště je oblíbenou štací golfistú celé oblasti. Tentokrát se zúčastnilo několik 
reprezentantů odjíždějících na Nationen Cup, domácí reprezentant Š.Slezák odehrál 
dvě kola a pak ho cestovní horečka přemohla a odstoupil. Na špici ho zastoupili oddíloví 
kolegové a na stupně vítězů nikoho cizího nepustili.

Mezi juniory se pod 100 dostal jenom T.Vysloužil a zvítězil s náskokem před 
překvapením z Tanvaldu R.Zamazalovou.

V dámském rozstřelu byla šťastnější M.Prechtlová než M.Vondráková.

Výsledky: Junioři: 10 účastníků
1. Vysloužil Tomáš Dian Praha 99

M uži: 51 účastníků 2. Zamazalová Renata Tanvald 103
1. Janík Jiří Hr.Králové 85 3. Dušek Michal Hr.Králové 106
2. Tománek Martin Hr.Králové 86
3. Martínek Ivo Hr.Králové 89 -LV-
4. Kantor Dušan Aritma Praha 89
5. Vysloužil Josef Dian Praha 91

Ženy: 6 účastnic 
1. Prechtlová Michaela Tanvald 105
2. Vondráková Milena Oáza Praha 105
3. Vysloužilová Jarmila Dian Praha 108

5. OTJ + 5. kolo II. ligy družstev - Hr. Králové. 19.5.1996.

V neděli vyšli domácí z dalšího oblastního kláni překvapivě s prázdnou, nejlepší byl 
M.Hruška na 5. místě, což se v Hradci už dlouho nestalo. Na nejvyšší stupeň vystoupil 
senior P.Mužík, který se v poslední době věnuje spíše podnikání než golfu, ale tentokráte 
mu to skutečně “sedlo”. Výkonem 85 se oproti sobotě zlepšil o 11 úderů. Podobné
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rapidní zlepšení zaznamenali i J.Grunvald a M. Ječný na dalších místech.

Výborně zahrál i nejlepší junior T.Vysloužil, když největším soupeřem mu byl další 
žákR.Brúža!

Mezi středočeskými ženami byla tentokrát nejlepší M.Vondráková z Oázy.

Ke druholigovému souboji družstev nastoupilo 9 kompletních (!) týmů i když právě 
u vítězné Aritmy tomu předcházelo telefonování pro posily.

Výsledky: II. liga - 5. kolo :

M uži: 57 účastníků 1. Aritma Praha 463 10
2. Dian Praha “B” 472 8

1. Mužík Pavel Aritma Praha 85 3. Tempo Praha 481 7
2. Grúnvald Jaroslav Aritma Praha 87 4. Tanvald 507 6
3. Ječný Milan Oáza Praha 89 5. Oáza Praha “B” 535 5
4. Vozár Josef Tempo Praha 89 6. Hr.Králové “B” 540 4
5. Hruška Michal Hr. Králové 90 7. Děkanka Praha 554 3

8. Nové Město n/Met. 577 2
Ženy: 6 účastnic 9. Pelhřimov 741 1

1. Vond raková Milena Oáza Praha 104 Stav po 5. kole :
2. Klingerová Renata Tanvald 105
3. Prechtlová Michaela Tanvald 109 1. Aritma Praha 46 2402

2. Dian Praha “B” 32 2515
Junioři: 10 účastníků 3. SEBA Tanvald 32 2518

4. Oáza Praha “B" 32 2534
1. Vysloužil Tomáš Dian Praha 92 5. Tempo Praha 27 2590
2. Brůža Richard Tempo Praha 99 6. Sl.Hr.Králové “B” 18 3169
3. Landa Pavel Aritma Praha 101 7. GSC Nové Město n/Met. 13 3805

8. l.MGC Děkanka Praha 5 6168
9. WS Pelhřimov 0 6977

-LV-
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1. OTJ + 3. kolo II. liev družstev - Rakovník, 5.5.1996.

Výsledky: Junioři: 8 účastníků

M uži: 49 účastníků 1. Nečekal Marek Cheb 103
2. Drozda Zdeněk Chomutov 113

1. Bystřičky Tomáš Rakovník 85 3. Nečekal František ml. Cheb 115
2. Staněk Stanislav Rakovník 90
3. Lipmann Milan Rakovník 90 II. liga - 3 kolo :
4. Souček Milan Rakovník 93
5. Kovář Luboš Rakovník 93 1. Rakovník “B” 470 7

2. Chomutov “B” 538 5
Ženy: 12 účastnic 3. Cheb 548 4

4. Fr.Lázně 572 3
1. BystřickáAdéla Rakovník 96 5. Příbram 611 2
2. Lisová Petra Cheb 101 6. Plzeň 2520 1
3. Pasevová Jana Chomutov 107

Když jsme si po skončení bojů dávali sbohem, jistě to nikdo se zúčastněných 
nemyslel doslova, nejméně pak právě on. Právě v Rakovníku si odehrál svůj 
první turnaj mezi seniory a těšil se, že nové prostředí mu přinese i novou motivaci 
a konečně už i také nějaké úspěchy, na které tak dlouho čekal. Patřil totiž k těm 
nemnohým, stále aktivním zakládajícím členům československého dráhového 
golfu. Deset dní po jeho, bohužel skutečně posledním úderu, nás zastihla 
neuvěřitelná zpráva. Krutá rána osudu udeřila při výkonu jeho povolání, když 
starostlivě obstarával zajištění pro svou rodinu. Jula Macour zemřel za volantem 
svého firemního automobilu, zcela neočekávaně a bez jakéhokoliv náznaku potíží. 
Pamatovat si ho budeme jako dobrého kamaráda, vždy ochotného a obětavého 
pomoci těm druhým, jako člověka, který kolem sebe neustále rozdával nakažlivou 
dobrou náladu. A nám, kteří jsme ho znali lépe, bude určitě citelně chybět. Nikdy 
na něho nezapomeneme !

- prc -

2. OTJ - Chomutov. 18.5.1996.

Nevím co bylo příčinou, snad to, aby hráči nemuseli přivézt Vlaďce Trelové dárek k 
narozeninám. Na druhou stranu by to zas pro leckterého sexuálního loudila byla 
příležitost dostat od ní pusu. Ať už to bylo z jakéhokoliv důvodu, ale na tento víkend 
přijel do Chomutova snad dosud nejmenší počet účastníků,‘který se kdy v západních 
Čechách na turnaji zúčastnil. Doufejme, že tento trend nebude provázet celou sezónu.

Herně se dařilo především domácím favoritům, kterým sekundovali muži z Rakovníka 
a junioři z Chebu. Jen v ženách domácí neuspěli. Zazářila Jarka Fiedlerová z Fr.Lážní, 
která svým výkonem nechala za sebou, kromě dvou prvních mužů, všechny ostatní 
účastníky turnaje.
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Výsledky: Jun ioři: 9 účastníků

M uži: 30 účastníků 1. Drozda Zdeněk Chomutov 89
2. Nečekal Marek Cheb 97

1. Cipro Petr Chomutov 85 3. Dočkalová Jana Cheb 100
2. Mandák Josef Chomutov 87
3. Staněk Stanislav Rakovník 90
4. VosmíkPetr Chomutov 94 - prc -
5. Kropáček Václav Rakovník 94

Ženy: 8 účastnic

1. Fiedlerová Jaroslava Fr.Lázně 89
2. Lisová Petra Cheb 95
3. Trelová Vladimíra Chomutov 99

3. OTJ + 4. kolo II. ligy družstev - Chomutov. 19.5.1996.

Druhý den pokračovala hrstka účastníků v dalším klání, tentokráte okořeněným 
soubojem družstev. Zde nenechala nikoho na pochybách záloha Rakovníka o svých 
ambicích být v II. lize nejlepší. Rakovník sice těsně,ale přece zvítězil i nad favorizovanou 
rezervou domácích a tvrdě vykročil za vytčeným cílem. Rakovnickým mužům se druhý 
den dařilo 1 mezi jednotlivci. Zvláště na sebe upozornil Václav Kropáček, který už patřil 
k nejlepším v sobotu. V neděli mu pak odolal pouze domácí Petr Cipro. Ostatní favorité, 
vč. všech reprezentantů, zůstali na jeho štítě. V ženách patřilo vítězství opět Fr.Lázním. 
Tentokrát se na nejvyšší příčce objevila Dana Dočkalová, která zastoupila, při výpadku 
formy, J.Fiedlerovou. Mezi juniory se nejvíce dařilo M.Nečekalovi z Chebu, který při 
rozstřelu udolal domácího favorita a vítěze ze soboty Z.Drozdu.

Výsledky: II. liga * 4. kolo :

M uži: 30 účastníků

1. Cipro Petr
2. Kropáček Václav
3. Molnár Karel
4. Mandák Josef
5. Souček Milan

Ženy: 7 účastnic

Chomutov 83
Rakovník 86
Chomutov 87
Chomutov 87
Rakovník 88

1. Dočkalová Dana Fr.Lázně 92
2. Trelová Vladimíra Chomutov 101
3. Lisová Petra Cheb 103

Junioři: 9 účastníků

1 . Rakovník “B” 480 7
2. Chomutov “B” 481 5
3. Fr.Lázně 484 4
4. Cheb 496 3
5. Příbram 941 2
6. Plzeň 2520 -2

Tabulka po 4. kole :

1 . SK Rakovník “B” 25,5 1995
2. SKDG Chomutov 19 2076
3. ČLL Fr.Lázně 18,5 2110
4. TANASO Cheb 13 2129
5. Spartak Příbram 7,5 2699
6. Sl.VŠ Plzeň -1,5 6222

1. Nečekal Marek Cheb 92
2. Drozda Zdeněk Chomutov 92
3. Nečekal František Cheb 100

- prc -
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QgOBLASTMORAVA-SEVER

1. OTJ + 3. kolo II. ligy družstev - Šternberk. 4.5.1996.

Na sobotní hrací den se dostavilo tém ěř 70 hráčů a hráček. Hrálo se na koupališti a 
součástí OTJ bylo i další kolo dlouhodobé II. ligy sezóny 1995/96.

Až do oběda počasí vydrželo, ale pak přišla několikrát přeháňka. Odehrály se sice 
všechny okruhy, ale turnaj proto skončil až kolem sedmé hodiny. To nabouralo plán 
všem, kteří si chtěli ještě natrénovat druhé hřiště pro nedělní pokračování.

Nejlépe zahráli domácí a  hráči Uničova.

V žácích byl nejlepší O.Žoch z Uničova, seniory vyhrál domácí J.Karásek.

Výsledky: Junioři: 20 účastníků

M uži: 40 účastníků 1. Krecl Mojmír Šternberk 94
2. Sedláček David Olomouc 97

1. Římský Stanislav Uničov 88 3. Žoch Ondřej Uničov 102
2. GeržaVit Šternberk 92
3. Klapal Jan Olomouc 95 II. liga - 3. kolo :
4. Karásek Kamil Olomouc 97
5. Karásek Jiří Šternberk 98 1. Šternberk 491 7

2. Uničov “A” 502 5
Ženy: 7 účastnic 3. Uničov “B” 542 4

4. Olomouc “B” 552 3
1. Kubíková Dana Bystřice p.H. 102 5. Opava 553 2
2. HenklováDana Olomouc 107 6. Šumperk 557 1
3. Pekárková Dana Uničov 113

O.Karásek

2. OTJ - Šternberk. 5.5.1996.

Na nedělní OTJ se účastníci přesunuli na hřiště Lesnického učiliště. Někteří však po 
sobotě odjeli domů a tak si body rozdělovala jen padesátka hráčů a hráček. Počasí již 
tentoktát problémy nedělalo a tak vyhlášení vítězů proběhlo brzy odpoledne.

Vyhrát se podařilo S.Římskému v mužích a M.Kreclovi v jbniorech. Olomouckému 
J.Klapalovi se závěrečnou devatenáctkou podařilo vyrovnat loňský rekord hřiště. Jinak 
jsou výsledky na tomto hřišti stále v průměru o jeden až dva údery na okruh horši než 
na koupališti.

Hodnotily i další kategorie. I v neděli byl nejlepším ze žáků O.Žoch a mezi seniory 
J.Karásek
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Výsledky:

M uži: 30 účastníků

1. Římský Stanislav Uničov96
2. Klapal Jan Olomouc97
3. Zapletal ZdeněkUničov98
4. Kadlec Jiří Uničov99
5. Žoch SvatomírUničov 99

Ženy: 2 účastnice

1. Henklová Dana Olomouc 108
2. Geržová Pavlína Šternberk 216

Jun ioři: 18 účastníků

1. Krecl Mojmír Šternberk 105
2. Navrátil Tomáš Olomoucl08
3. Sedláček David Olomoucl09

O. Karásek

3. QTJ + 4. kolo II. ligy družstev - Opava. 18.5.1996.

Tradiční opavské hřiště přivítalo šedesátku startujících. Původně uvažovali domácí 
o tom, že soutěž zajistí na připravovaném hřišti v blízkých Otících. To však ještě není 
vybudováno a po předchozích záplavách v této oblasti, byl navíc celý areál pod vodou.

Počasí bylo tém ěř ideální, ale několik úvodních nepříjemných drah nedovolilo ani 
těm nejlepším dostat se po hranici 90 úderů. Perličkou v závěru byla likvidace zlomené 
větve nad vchodem povolanými hasiči, přičemž současně probíhalo několikanásobné 
rozstřelování a vyhlášení vítězů.

Nejlépe dopadl turnaj pro hráče Uničova a Olomouce.

Výsledky:

M uži: 41 účastníků

1. Zapletal Zdeněk Uničov 91
2. Gerža Vít Šternberk 94
3. Římský Stanislav Uničov 94
4. Karásek Jiří Šternberk 95
5. Waligora David Opava 95

Ženy: 6 účastnic

1. Henklová Dana Olomouc 106
2. Pekárková Dana Uničov 110
3. Waligorová Lenka Opava 110

Junioři: 15 účastníků

1. Sedláček David Olomouc 99
2. Krecl Mojmír Šternberk 99
3. Sedláček Břetislav Opava 104

II. liga - 4. kolo :

1. Uničov “A” 492 7
2. Šternberk 499 5
3. Opava 504 4
4. Olomouc “B” 515 3
5. Uničov “B” 526 2
6. Šumperk 570 1

Stav po 4. kole :

1. UNEX Uničov “A” 26 1970
2 . KDG Šternberk 21 1999
3 . SV GOLF Olomouc “B”12 2090
4 . Slezská Opava 12 2111
5 . UNEX Uničov MB” 9 2104
6. MAPA Šumperk 8 2215

O. Karásek
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Ígi©BLAST MORAVA-JIH

1. OTJ - Mostkovice. 27.4.1996.

Nová sezóna jihomoravských golfistů byla zahájena netradičně v Mostkovicích. 
V sedmi předcházejících letech zahajovala totiž oblast v Blansku. Hřiště v rekreační 
oblasti Pálava je však v současnosti bohužel pro závodní dráhový golf nepřístupné.

Sezónu 1996 otevřelo na hřišti pod hrází Plumlovské přehrady celkem 32 soutěžících. 
Kategorii žen zachraňovala tentokrát Monika Štanclová, hráčka brněnského Startu, 
vloni ještě juniorka.

Soutěž juniorů byla záležitostí jedovnické dvojice Adam, Bláha. O jejich pořadí 
rozhodl nakonec rozstřel. Oba hráči patří mezi kandidáty pro reprezentační tým ČR.

Kvalitní a vyrovnaná byla kategorie mužů, vždyť rozdíl mezi vítězem a šestým v 
pořadí byl pouze jeden úder. O vítězství M. Jansy, nyní hráče Startu Brno, rozhodl až 
rozstřel tří hráčů. Těmi méně šťastnými byli domácí P.Zubač a jedovnický K.Šmerda.

Výsledky:

Muži: 25 účastníků

1. Jansa Michal St.Bmo 85
2. Zubač Petr Mostkovice 85
3. Šmerda Kamil Jedovnice 85
4. Bednář Jiří MGC Bmo 86
5. Král Vladimír St.Bmo 86

Ženy: 1 účastnice

1. Štanclová Monika St.Bmo 139

Junioři: 6 účastníků

1. Adam David Jedovnice 90
2. Bláha Petr Jedovnice 90
3. Heinl Jiří MGC Brno 102

V.Doležel

2. OTJ + 4. kolo II. ligy družstev - Mostkovice. 28.4.1996.

Druhý turnaj sezóny absolvovalo 37 hráčů oblasti. V kategorii žen se osamocená 
M.Štanclová zlepšila o 11 úderů. Roste v ní důstojná soupeřka nejlepším hráčkám oblasti.

Kategorie juniorů skončila opět úspěchem jedovnických hráčů. D.Adam však 
tentokrát zvítězil nad P.Bláhou s velkým náskokem. f

V soutěži mužů chyběla sice sobotní vyrovnanost, ale první dva byli ještě o úder 
lepší než nejlepší hráči z minulého dne. Šlo o jedovnické hráče J.Kříže a J.Rimplera, 
kteří o svém umístění rozhodli až v rozstřelu. Zdatným soupeřem jim byl domácí J.táník, 
ale méně vydařený třetí okruh jej patrně připravil o vítězství.

Zásluhou obou favoritů, družstev Jedovnice a MGC Brno, mělo výbornou úroveň 
4. kolo II. ligy. O první porážce vedoucího družstva rozhodlo hlavně třetí, nevydařené 
kolo brněnských hráčů. V ostatních okruzích byla Jedovnice vždy jen těsně lepší.
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Výsledky: Ju n io ři: 7 účastníků

M uži: 29 účastníků 1. Adam David Jedovnice 92
2. Bláha Petr Jedovnice 100

1. Kříž Jan Jedovnice 84 3. Janíček Petr St.Bmo 104
2. Rim plerJiří Jedovnice 84
3. Láník Jan Mostkovice 85 II. liga - 4. kolo : •
4. Bednář Jiří MGC Brno 89
5. Švihel Ladislav St.Bmo 89 1. Jedovnice 455 7

2. MGC Brno 488 5
Ženy: 1 účastnice 3. Mostkovice 512 4

4. St.Bmo “B” 538 3
1. Štanclová Monika StBmo 128 5. Bystřice p.H. “B” 929 2

6. Vyškov 1419 1

V. Doležel

3. OTJ - MGC 90 Brno. 18.5.1996.

Po třech týdnech pokračovaly soutěže jihom oravských golfistů v  Brně - Bystrci. 
Celkem 38 hráčů soutěžilo na  hřišti v  Rakovci u brněnské přehrady.

Hrdinou dne byl M.Žaloudek z brněnského MGC, který bezpečně vyhrál soutěž 
juniorů  a s 87 údery  byl absolutně nejlepším  hráčem  dne. Zahrál i nejlepší výkon dne 
n a je d en  okruh, když ve třetím  kole dosáhl 19 úderů.

Kategorie žen  poskytla stejnou podívanou  jako  oba tu rnaje  v  M ostkovicích. 
M.Štanclová z brněnského Startu opět sam a zachraňovala tu to  soutěž.

Soutěž m užů rozhodoval již po třetí letos rozstřel. Jedovnický K.Šmerda v něm  
porazil I.Knoflíčka z MGC Brno a napravil tak  svůj nezdar z rozstřelu v 1. OTJ v
M o stk o v ic íc h , v  n ě m ž  b y l a ž  t ř e tí .

Výsledky: Ju n io ři: 12 účastníků

M uži: 25 účastníků 1. Žaloudek Martin MGC Bmo
2. Pohanka Pavel MGC Bmo

1. Šmerda Kamil Jedovnice 90 3. ŠenkyřikVít St.Bmo
2. Knoflíček Ivo MGC Bmo 90
3. Hromek Erik Jedovnice 92 V.Doležel
4. Janík Pavel MGC Bmo 93
5. Škopík Zdeněk Mostkovice 93

Ž eny: 1 účastnice

1. Štanclová Monika St.Bmo 130
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4. OTJ + 5. kolo II. ligy družstev - MGC 90 Brno. 19.5.1996.

Druhý soutěžní den přilákal na  hřiště u brněnské přehrady 43 hráčů. Také nedělní 
program  m ěl nejlepšího hráče v  soutěži juniorů. P.Pohanka z brněnského MGC zahrál 
báječných 82 úderů  a  s velkou převahou vyhrál svou kategorii. Ve druhém  okruhu 
zahrál nejlepší výkon dne n a je d n o  kolo, 19 úderů, což ve třetím  kole dokázal i jeho 
klubový spoluhráč a sobotní vítěz M.Žaloudek. Stupně vítězů obsadili v neděli stejní 
hráči jako v  sobotu, jen  um ístění si proházeli.

Teprve při svém čtvrtém  letošním  sta rtu  m ěla M .Štanclová soupeřku. Byla jí 
dlouholetá hráčka oblasti paní F.Fridrichová z Mostkovic. Hráčka z Brna však vyhrála 
s velkým náskokem.

V soutěži m užů poprvé letos nerozhodoval o vítězi rozstřel. P.Janík z MGC Brno 
vyhrál o dva údery před jedovnickým K.Šmerdou, který až zásluhou závěrečného okruhu 
předstihl o úder další tři hráče brněnského MGC.

K očekávaném u souboji favoritů ve II. lize nedošlo. Domácí tým MGC Brno byl 
příliš suverénní. Družstvo Jedovnice ztrácelo v každém  kole a zvláště ve druhém , které 
totálně pokazilo.

Výsledky: II. liga - 5. kolo :

M uži: 29 účastníků 1. MGC Bmo 457 7
2. Jedovnice 493 5

1. Janík Pavel MGC Brno 90 3. Mostkovice 519 4
2. Šmerda Kamil Jedovnice 92 4. Vyškov 736 3
3. Urbánek Michael MGC Bmo 93 5. St.Bmo “B” 1005 2
4. Roemerlvan MGC Bmo 93 6. Bystřice p.H. “B” 2520 -2
5. Knoflíček Ivo MGC Bmo 93

Pořadí po 5. kole :
Ženy: 2 účastnice

1. MGC 90 Bmo 33 2421
1. Štanclová Monika St.Bmo 123 2. MC Jedovnice 26,5 2494
2. Fridrichová Františka Mostkovice 152 3. Sokol Mostkovice 17,5 3030

4. l.DGC Bystřice p .H .'"B” 11 5152
Ju n io ři: 12 účastníků 5. KMG Vyškov 7 6064

6. Start Bmo “B” 2 7876
1. Pohanka Pavel MGC Bmo 82
2. ŠenkyříkVít St.Bmo 93 V.Doležel
3. Žaloudek Martin MGC Bmo 94
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<M B lA Š I V ZAHRANIČÍ

6. Hallentrophv Stevr. 24. - 25.2.1996

Pravidelné zpestření golfové zimy bylo v roce 96 zcela mimořádné. Česká účast na 
tomto turnaji znamenala nejúspěšnější zahraniční výjezd na klubové úrovni posledních 
let.

V konkurenci 111 jednotlivců a 17 družstev, dokázali zvítězit M.Hanuška, R.Tupý, 
M. Ječný a M.Vondrák v kategorii družstev o jediný úder před domácími. V prestižní 
kategorii mužů odsunul Milan Hanuška na stříbrný a bronzový stupeň rakouské 
reprezentanty Dvoraka a Eklaudeho a vyhrál v novém rekordu hřiště (průměr 21,4)

Ve světle těchto výsledků nemohlo výborný dojem z turnaje zkazit ani několik 
menších dopravních nehod, kterých se čeští golfisté dokázali během krátkého pobytu v 
Rakousku dopustit.

Výsledky: (7 okruhu) Muži:

Žáci : 1. Hanuška M. Oáza 148
2. Dvorak A. URGWien 151

1. Konrád R. Steyr 150 3. EklaudeA. Temberg 154
3. Hanák L. Oáza 178 8. Tupý R. Oáza 158

10. HybnerR. Dian 160
Seniorky I : 11. Tománek M. Hr.Králové 160

12. Ječný M. Oáza 161
1. Briinner Baden 165 13. Vlasák R. Oáza 163
3. Valentová V. Aritma 166 14. Vondrák M. Oáza 165

18. Hruška M. Hr.Králové 165
Senioři I : 23. Liška M. Oáza 168

25. Komada 0 . Oáza 169
1. WallnerW. Linz 156 28. Vlček P. Hr.Králové 172
4. Valenta J. Aritma 166 37. Slezák Š. Hr.Králové 179

40. Fišcher R. Oáza 131
Ženy: o 2 okruhy méně 

43. Rejnek V. Hr.Králové 134
1. Flamm URGWien 166 51. Šulc J. Oáza 145
6. VondrákováM. Oáza 184

Družstva:

1. Oáza I. 455
2. PSV Steyr 456
3. MSC Steyr I. 475
5. Hr.Králové 483
6. Oáza II. 496

-LV-
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V posledních letech se obvykle na severní Moravě začíná Velikonočním turnajem a 
někteří hráči využívají volných dubnových termínů k výjezdům na zahraniční turnaje.

Mezinárodní turnaj - Mierlo (Holandsko!. 7. a 8. 4.1996.

Na pozvání odjel s bývalým šternberským hráčem Jiřím Borovičkou (stále hraje za 
rakouský Baden) na holandský miniatur, Kamil Buchta.

Stovka účastníků odehrála jakoby samostatně v sobotu a v neděli vždy 4 okruhy. 
Zajímavostí pak bylo, že do konečného pořadí se započítával pouze lepší výsledek z 
jednoho z těchto dvou dnů.

Kamilu Buchtoví vyšel mnohem lépe druhý den a tak se v závěru rozstřeloval o 2. - 
6. místo s výkonem 93 úderů. Za pěkného velikonočního počasí si nakonec přivezl 
domů pohár za 3. místo a pro klub jeho menší kopii.

Mezinárodní turnai - Linz (Rakousko). 28.4.1996.

Již popáté odjela k rakouským sportovním přátelům v Linci výprava hráčů ze 
Šternberka. I když v neděli odpoledne turnaj končil za mírného poprchávání, přesto 
jsme se ve víkendových dnech za sluníčka porozhlédli v centru města i na Postlingbergu 
(vyhlídka nad městem s pamětihodnostmi).

Bylo i tradiční sobotní společné zahájení v restauraci sportovního areálu a tombola. 
Málokdo byl “pechvogel”, na každého zbyla cena nebo alespoň suvenýr.

Mezi stovkou rakouských specialistů na minigolf jsme móc šancí neměli. Jen malý 
přík lad : rozřazování v kategorii seniorů skončilo až na páté dráze. Až tam padla první 
dvojka. Dobře však hrál Mojmír Krecl, který si odvezl domů za druhé místo jeden z 
přemnohá pohárů.

O.Karásek

Rationen Cup - Odense fDánskoí. 25. - 26.5.1996.

Jarního NC v Dánsku se tradičně zúčastnily i reprezentační výběry ČR. A tradičně i 
letos se představily v tom nej lepším světle.

Muži získali 2. místo s dostatečným odstupem od svých pronásledovatelů Švédů. 
Sice i s velkým odstupem na vítěze, družstvo Německa, ale ten byl nad síly všech. Ženy 
na medailové místo sice nedosáhly, ale čtvrté byly až po lítém boji s Rakušankami. I 
mezi ženami dominovaly Němky.

V neoficiálním pořadí jednotlivců skončil mezi muži nejlépe J.Mandák, který je při 
stejném výkonu klasifikován na čtvrtém místě jen díky horšímu rozdílu. Slušného 
umístění dosáhl i Z.Andr. Reprezentační trenér zkoušel i dva nováčky. Š.Slezáka z Hradce
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a bývalou oporu juniorské reprezentace Z.Majkuse. Ani jeden z nich však při svém debutu 
příliš neuspěl. V ženách odvedla solidní výkon J.Pasevová a její páté místo je  příslibem 
pro ME, kde se znovu našim ženám otevírá možnost dobrého umístění.

Kuriozitou bylo, že když výprava přijela na místo konání NC, byl beton na MG ještě 
mokrý a překážky čněly z bednění. Když se u nás pár dní před turnajem  hne s deskou 
na MTG, je  z toho málem případ pro prokurátora. (Poznámka hnidopicha: Místo 
prokurátorů teď máme státní zástupce. -MT-) Venku si ale naši kverulanti výhrady proti
pořadatelům  nedovolili.

Výsledky:

Dužstva m uži: 9 účastníků

1. Německo 1292
2. ČR 1341
3. Švédsko 1351

Jednotlivci: 52 účastníků

1. Markus Janssen (Německo) 207
2. WalterErlbruch (Německo) 208
3. Kari Hakala (Švédsko) 215
4. Josef Mandák 215

8. Zdeněk Andr 217
17. PetrCipro 220
22. Milan Lipmann 223
32. Zdeněk Majkus 230
35. Šimon Slezák 233
41. Luboš Kovář 236

Družstva žen : 7 účastníků

1. Německo 657
2. Švédsko 677
3. Rakousko 703
4. ČR 705

Jednotlivkyně: 20 účastnic

1. Anke Szablikowski (Německo) 213
2. Gábi Rahmlow (Německo) 215
3. Karin Wiklund (Švédsko) 219

5. Jana Pasevová 225
12. Lenka Šmoldasová 237
15. Anděla Perglová 243

- prc -

Juniorský Kationencup. Ridderkerk CISlL) - 25. - 26.5.1996.

Generálka na MEJ proběhla za velmi nízké účasti. Na startu se sešlo pouze 33 juniorů 
a 13 juniorekze 4 zemí - Německa, Rakouska, ČR a pořádajícího Holandska. Všechny 
národní svazy musí šetřit. Např. Švédsko vyslalo pouze dva kauče, kteří se objevili v 
neděli ráno, vše natočili na video a zase spokojeně odjeli. Jak se o několik měsíců později 
ukázalo, vyplatilo se jim  to.

Česká výprava sestávala z kompletního družstva juniorů a juniorky zastupovala 
T.Doskočilová, o to bohatší byl doprovod. Naším cílem bylo co možná nejdůkladněji se 
seznámit s oběma hřišti. Zvláštní pozornost byla tradičně věnována minigolfu, na kterém 
míváme větší problémy. Ostamě do juniorské reprezentace nastupuje generace, která 
se s minigolfem bohužel poprvé setkává až právě na NC nebo dokonce na MEJ.

Dá se říci, že turnaj splnil, ba i překonal očekávání. Tím očekáváním bylo třetí místo 
družstva. Nečekaně až za námi zůstalo Rakousko, zatím co neplánovaně jsme dostali 
na frak od Holanďanů. Velmi příjemným překvapením bylo umístění “náhradníka” Petra 
Bláhy.
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Analýza výsledků neukazje nic nového. Zatím co na miniaturgolfu jsou naši junioři 
tém ěř k neporažení (značnou zásluhu na tom nesl kauč Metelka), na minigolfu těžce 
ztrácíme. Nelze proto skončit jinak než konstatováním, že dokud nebude v ČR stát 
korektně postavený minigolf, na kterém se budou pravidelně hrát soutěže, můžeme v 
mezinárodních turnajích tohoto typu tak leda doufat, že jednou nám to konečně 
napadá...

Výsledky: Junioři:

Družstva: 1. BalzerMarco Německo 211
2. Bláha Petr , 220

Junioři: 9. Drozda Zdeněk 234
18. Sedláček David 239

1. Německo 1377 20. Linhart Ladislav 241
2. Holandsko 1427 21. ŠenkyříkVít 242
3. ČR 1446 24. Nečekal Marek 243

28. Adam David 247
Juniorky:

Juniorky:
1. Rakousko 714
2, Německo 717 1. Sillmanns Jutta Německo 229

9. Doskočilová Tereza 249

- ánek -

zahraničí
Ze Slovenska.

Ze Slovenska máme nový zdroj informací - časopis ESO. Zatím si neklade vyšší 
publicistické či literární cíle, aleje aktuální a o to jde především (to v Čechách sice také 
chápeme, ale nějak se to nedaří realizovat).

Prvním slovenským bodovaným turnajem bylo CTJ v Březně 4. a 5.5.1996. ESO 
označuje výkony účastníků za slabé až velmi slabé.

Výsledky. Junioři:
1. L.Tmka 195

Muži: 2. P.Kúkol 198
1. I.Qualich 186 3. I.Farkaš* 203
2. P.Gaáperan 191
3. M.Putnóky 195

Ženy:
1. I.Véghová 198
2. M.Vrbová 198
3. Z.Čambálová 226
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Druhý turnaj v Bratislavě proběhl 18. a 19.5.1996 a byl poznam enán krádeží 
veškerého golfového vybavení z aut hráčů Slávie TU Košice, zaparkovaných před 
hotelem. To vše hodinu před začátkem h ry ! Vedení svazu a slovenské kluby se později 
dohodly na společné m ateriální pomoci postiženému oddílu.

Výsledky. Junioři:

M uži: 1. L.Tmka 199
2. A.Kováč 238

1. R.Šimanský 186 3. I.Farkaš 241
2. T.Végh 189
3. P.Mrázek 192

Ženy:

1. M.Vrbová 214
2. Z.Čambálová 215
3. I.Véghová 219

Jediným nedostatkem  tohoto informačního servisu je, že se nezasvěcený čtenář 
nedozví oddílovou příslušnost hráčů. Doufejme, že to redaktoři.napříště napraví, když 
se jejich časopis čte i v zahraničí.

-LV-

Ze zahraničního tisku

Německý Bahnengolfer č. 1 /96 přináší výsledky ankety o golfistu roku 1995. Mezi 
muži přesvědčivě vyhrál Andreas Winkel, dvojnásobný mistr světa. Mezi ženami byla 
jako nejlepší poprvé v historii vyhodnocena juniorka, Bianca Zodrow. Negativním 
překvapením ankety bylo, že ze 14.000 německých golfistú odevzdalo své hlasovací 
lístky pouhých 20 ! (A to byli motivováni věcnými cenami - tričky a míči.)

Bahnengolfer se také obsáhle věnuje konferenci svazu a  zprávě o činnosti za rok 
1995. Vybíráme některé pro nás zajímavé b o d y :

- velké pokroky byly dosaženy v  masovém sportu, kluby soutěží o nejlepší náborový 
turnaj, dva vylosovaní účastníci z řad veřejnosti pojedou na ME do Dánska, nejlepší 
golfoví propagátoři jsou veřejně oceňováni

- ubývá členská základna mládeže

- dobrá je  hospodářská situace svazu především díky spolupráci s výrobci 
golfového vybavení, kteří jsou vesměs sponzory svazu

- trumfy v oblasti propagace jsou veletrhy v Hanoveru a Hamburgu

Podrobněji se zmíníme o rozvoji masového sportu a propagaci.

Již m nohokrát jsm e psali ve Zpravodaji o “golfovém balíčku”, který obsahuje vše 
potřebné pro náborové turnaje. Za poslední 2 roky prodal německý svaz 300 těchto 
balíčků. To znamená, že 300 akcí pro veřejnost bylo zajištěno plakáty, cenami, herními 
protokoly i golfovými suvenýry.
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Velkým lákadlem pro účastníky náborových turnajů je přirozeně i možnost vyhrát 
zájezd pro 2 osoby na ME do Dánska. Tato výhra je také na všech turnajích náležitě 
propagována.

Nejlepší německé kluby v oblasti propagace byly odměněny prémiemi ve výši 500,- 
, 300,- a 200,- DM. Připomeňme v této souvislosti, v r. 1996 získal ČSDG grant hl. 
města Prahy na pořádání náborových turnajů. Na pokrytí nákladů každého náborového 
turnaje mohl klub obdržet 5.000,- Kč (suma srovnatelná s německou odměnou 
nejlepším organizátorům). Bohužel z 5 pražských oddílů dva nedokázaly žádný turnaj 
uspořádat...

Za rok 1996 budou obdobnými prémiemi oceněny nejlepší německé nápady v oblasti 
zvyšováni členské základny žen a dívek, kterých se na turnajích nedostává asi všude na 
světě.

Na začátku roku 1996 se německý dráhový golf prezentoval na dvou velkých 
veletrzích. Na výstavě Hansa-Golf Hamburg se předvedl dráhový golf na ploše 260 
metrů. Komentáře byly velmi různé. Od “Co tady dělá ten krám na hraní ?” až po “Ono 
to skutečně není tak jednoduché, jak  se první pohled zdálo”. Každopádně se všichni 
přítomní mohli s naším sportem seznámit, Největším překvapením pro přítomné bylo, s 
jakou precizností se musí úder zahrát, aby míč skončil v jamce. Plocha vymezená 
dráhovému golfu byla barevnou tečkou mezi vystavovateli, kteří se věnovali velkému 
golfu. Expozice byla tvořena pavilonem, velkou informační nástěnkou, vlajkami 
německého svazu a mnoha prospekty. Své propagační materiály, permanentky atd. 
zde nabízel také regionální svaz Šlesvicka-Holštýnska. Na ploše bylo instalováno 5 
drah (2 MTG, 2 filc a jedna fantazijní). Bez nich by nebylo možné odstartovat akce pro 
publikum. Expozici navštívili prezident německého svazu A.Schrod a viceprezident 
pro masový rozvoj M.Seiz. K dispozici návštěvníkům svojí radou i ukázkami hry byli 
golfisté z Berlína, Dolního Saska, Hamburgu a Šlesvicka-Holštýnska. Nové kontakty 
byly navázány se zájemci z nových spolkových zemí. Obzvlášť potěšitelné byly návštěvy 
golfistů, kteří již ukončili aktivní činnost. Bohužel na veletrhu chyběli špičkoví hráči, 
protože se ve stejném termínu hrály důležité turnaje. Příští veletrh bude v roce 1998 a 
měl by být pod heslem “Vše okolo malého mičku” rozšířen také o pozemní hokej, tenis 
a pólo. Dráhový golf by měl obdržet větší plochu a již nyní se nabízí spousta nápadů jak 
ji využít: Instalovat celé hřiště, zřídit více informačních a prodejních Stánků, zorganizovat 
mezinárodní veletržní turnaj, nebo dokonce přímo na veletrhu uspořádat 1. kolo 
Champion League ( nejvyšší a jediné celostátní soutěže družstev Německu) . Vedení 
veletrhu a zástupci minigolfového průmyslu již vyjádřili těmto myšlenkám podporu.

V Lipsku proběhl veletrh “Dům, zahrada, volný čas”. Zúčastnilo se ho 572 
vystavovatelů ze 17 zemí a branami prošlo 123.000 lidí. Prezentaci dráhového golfu 
zajišťovali golfisté z Lipska spolu s německým svazem a firmou Fun-Sports. Nebylo to 
první zastoupení na této akci, ale minule byla instalována pouze jedna dráha na 
zastrčeném místě. Tentokrát byly prezentovány 4 dráhy (2 MTG, 2 filc) na centrálním 
místě hned vedle restaurace. Tomu odpovídal i zájem návštěvníků, Hráči BGC Leijízig 
byli chvílemi obleženi zájemci, kterým vysvětlovali pravidla, ukazovaly údery, předávali 
vlastní zkušenosti a zároveň i propagovali svůj klub a golfový svaz. Na výstavě “Dům, 
zahrada, volný čas” se rozhodlo vystavovat celkem 10 sportovních odvětví. Velký bratr 
golf byl zastoupen dvěma pokojovými tréninkovými jamkami pod heslem “Pro kancelář
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vystresovaných managerů”.

Na podzim 1995 navštívilo vedení německého svazu Prahu a vyměňovalo si 
zkušenosti s našimi golfovými generály. O tomto setkání jsme již psali. Němci se v 
cestování neomezili pouze na naši republiku a 13. +  14.1.1996 navštívili Dánsko. 
Program byl prakticky stejný - výměna zkušeností. V Dánsku byla ala německá návštěva 
spojená s dalším účelem, prohlídka dějiště ME v Odense a výběr ubytování pro 
německou výpravu. Zároveň si němečtí funkcionáři prohlédli novou halu v Odense s 
18-ti MTG a 12-ti fantazijními drahami. Hala prý vypadá tak, že se v ní golfista musí cítit 
šťasten.

Bahnengolfer č. 1 /96  uvádí i pravidelný přehled německých sportovních svazů, 
včetně členské základny a podílu na celkové mase německých sportovců. Nejvíce hráčů 
má fotbal (přes 5,5 milionů, t.j. 23%), dráhový golf s 13.660 registrovanými členy je 
na 47. místě. Podíl na celkové členské základně činí 0,06%, ale co do počtu získaných 
medailí jsou na tom naši němečtí kolegové určitě lépe.

V minulém roce jsme psali o turnaji pořádaném  1. KC Homburg, kde cenou za “18” 
byl Opel Corsa. Letos pořadatelé v této tradici pokračovali a účastníkům mezinárodního 
turnaje, hraného 6. a 7.4.1996, nabídli za absolutní výkon autíčko Honda Civic. Hrát 
bez psychického tlaku se určitě nikomu nepodařilo i kdyby sebevíce chtěl. Každý kdo 
dosáhl na prvních devíti drahách esa, byl ve zbytku kola natáčen videokamerou, aby 
byla případná “18” patřičně zdokumentována.

Pokladník německého svazu D.Eisele se čtenářům  Bahnengolferu svěřil se svými 
golfovými zážitky z dovolené na Kanárských ostrovech. Na dovolenou jel jako správný 
golfista až po sezóně, protože v létě nemá čas a byl velmi napjatý, zda se i v místě svého 
pobytu Playa del Ingles setká s minigolfovými hřišti. Bylo jich tam dokonce sedm. 
Nejznámější hřiště leží v parku San Valentin a patří rodině Essigových, kteří pocházejí z 
Německa a exportovali minigolf na Kanárské ostrovy jako první. Hřiště je směsicí MTG, 
MG a fantazijních drah. Dovolenkový program si zde krátilo hned několik “profesionálů” 
z Německa, Rakouska a Skandinávie. Uspořádali mězi sebou dokonce turnaj. Jinak má 
svůj minigolf skoro každý větší hotel. Jedná se většinou o fantazijní filcové dráhy v 
americkém stylu.

O bohaté halové sezóně v Rakousku jsm e psali už několikrát v minulých letech. V 
Bahnengolf Info č. 1 /96  je provedeno srovnání nejvýznamnějších turnajů v Ennsu (5. a 
6.1.1996), Garstenu (24. a 25.2.1996) a Bad Voslau (9. a 10.3.1996). Porovnává se 
startovně, hrací systém, společenský program  a je  uveřejněn i přehled vítězů. Zde na 
čestném místě vítězů v Garstenu jsou uvedeni i čeští golfisté, M.Hanuška mezi muži a 
družstvo Oázy Praha.. V nejprestižnější kategorii těchto turnajů, v mužích, oba dva 
zbývající vyhrál rakouský reprezentant A.Dvorak a právě v  Garstenu mu Milan překazil 
hattrick.
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V některých halách se už koná celá řada sérií turnajů, takže dráhový golf se v Rakousku 
stává pom alu celoroční záležitostí. Zdaje to pozitivní nebo negativní si musí vyzkoušet 
každý sám  na vlastní kůži. Přirozeně, pokud má k takovému vyzkoušení m o žnost...

Na závěr něco málo z jiné  jazykové i geografické oblasti.

Americký barevný časopis Sport N 'Fun for Everyone (64 stránek každé dva měsíce) 
se v  č. 1 /96  věnuje přece jen  vice minigolfu než ostatním  zábavám  provozovaným 
v různých zábavních parcích. Dokonce je  zde v článku “Minigolf (or M iniatuře Golf) a 
Big Sport” vědecké pojednání, včetně nákresů a způsobu hry na pyramidách. Nakresleny 
jsou 4 varianty možností, včetně dvou podvariant, jak  dosáhnout eso. Časopis je přirozeně 
bohatě naplněn reklamami. Kromě běžného vybavení si m ůžete koupit na  hřiště např. 
i kam eně sochy tématicky zam ěřené na m in ia turgo lf. Na fotce doprovázející inzerát 
firmy z Jižní Karoliny je  jakýsi skalnatý ostrov uprostřed jezírka, to vše patrně na  MTG 
hřišti. V čísle jsou i soukromé inzeráty, takže si m ůžete koupit kom pletní MTG hřiště 
s veškerým vybavením včetně klubovny za 15.000,- USD. Trochu dražší je  m inigolf ve 
Španělsku n a  ploše 3.000 m v tropické zahradě s barem , restaurací, terasou a luxusní 
vilou. To vše za 920.000,- USD.

Číslo 2 se bohužel daleko více věnuje hracím autom atům , dětským autodrom ům  a 
dalším  všemožným zábavám než minigolfu. Ke golfovým sochám si tentokrát můžete 
přikoupit i speciální golfový zámeček. Vyrábí ho firma specializovaná na minigolfové 
stavbyjiž od roku 1970. Ve dvoustránkovém článku o ME v Odense je zajímavá fotografie 
slovenského a amerického vlajkonoše, kteří si vyměnili vlajky svých zemí a poté pózovali 
médiím.

Pozorný čtenář musí být poněkud překvapen při čtení čísla 3. Je zde uveřejněn 
nachlup stejný článek o ME v Odense, pouze s jinými fotografiemi (?!) N ádherná je 
reportáž z minigolfového hřiště v Myrtle Beach na Havaji. Dle fotografií soudě by mě 
na takovém  hřišti vůbec nevadilo, že na m ístních drahách nem ůžu dát opakovatelné, 
naučitelné eso a  že bych m nohokrát ani nevěděl, pod kterou palm ou mě míček vyjede 
po překonání p řekážky!

-LV-
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W &jPŘEČETUZA NÁS
Na počátku roku 1996jsme kromě stálic na poli golfového zpravodajství zachytili 

i některé perličky a novinky. Dohromady je to docela pestrý kaleidoskop. Posuďte sami.
Český rozhlas vydává pro své zaměstnance a přátele (jak uvádí v tiráži) měsíčník 

“Vlnění”. V č. 3 /96 se tam zavlnil článek “Malý míček v malé jamce” o mezinárodním 
turnaji ve Steyru. Pachatelem je marketingový manager stanice Praha a hráč pražské 
Oázy, Roman Vlasák. Jen tak dál. Už se těšíme třeba na přímou rozhlasovou reportáž z 
dramatického rozstřelu na mistrovství republiky.

Petr Prchal se v odborném buletinu ČSTV (TP č. 4/96) ještě jednou vrátil ke 
smutnému osudu minigolfu v Internationalu článkem “Už je to tady, paní Miillerová” 
aneb Konec jednoho hřiště.

Na veselejší notu nám zahrála Mladá Fronta 28.2.96 ‘V Modřanech má být za dva 
roky sportovní areál". Dovídáme se, že firma p. Bašty zakoupila rozsáhlé staveniště 
naproti modřanské poště, kde se už 6 let nic nedělo a teďby se dít začít mělo. Mělo by 
zde vyrůst osm squashových kurtů, fitness centrum, kulečníková a bowlingová herna, 
bazén, sauna s masážemi, ubytovna, restaurace, dětská autodráha a prodejna sportovních 
potřeb. Stále vás to nezaujalo ? Tak ted y : v parku před budovou by měla být U-rampa 
pro skateboard a také minigolf ! (Pozn. redakce : 1.12.96 je proti modřanské poště 
stále stejné neutěšené staveniště - nikdo žádnou stavbu nezahájil.)

Postavit si miniaturgolf není problém. Alespoň dle inzerátů v MF Dnes z 13.4 a 
30.5.96 se stačí spojit s firmou ASOP z Olomouce. Kromě MTG stavějí i tenisové kurty, 
takže si můžete pořídit celý sportovní areálek!

Podobné sportoviště s MTG by mělo dle zprávy v Týdeníku Sokolovska z 10.4.1996 
vyrůst u bazénu v Sokolově.

V Třebíči už MTG mají, jenom museli na zasedání městského zastupitelstva vyřešit 
jeho provozní řád ! (Horácké noviny ze 7.5.1996)

První významný turnaj sezóny - CTM v Bystřici p.H. byl zpravodajsky zachycen 
pouze v Týdeníku Kroměřížska (před i po turnaji - 16.4 a 30.4.1996) a v Chebsku 
(velký článek “Golfisté ve velkém stylu”) .

Chebsko ale nereferuje jen o celostátních akcích, ale především o veškerém dění 
na místním hřišti. 15.5.1996 se tak dozvídáme o prvním kole již tradičního okresního 
přeboru (Cheb, Fr.Lázně) a 5.6.1996 o rozehrání podnikové ligy tříčlenných družstev 
pod patronátem chebských golfistů.

Týdeník Kroměřížska se kromě CTM věnoval i OTJ v Mostkovicích (7.5.1996) a 
CTJ v Rakovníku (28.5.1996). O prvním CTJ referují i Hradecké noviny (23.5.1996) a 
Hanácké noviny (18.5.1996). Ty informovaly své čtenáře také o zahájení jarní sezóny 
(13.4.1996) a o OTJ v Opavě (25.4.1996).

CV týden z Chomutova také zachytil jarní start na OTJ v Rakovníku (“První jarní 
údery” z 15.5.1996) a bohužel jako jediný informoval o úspěchu českých reprezentantů 
na NC v Odense (6.6.1996).
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ČSDG na Insportu.

Koncem února, přesně od 21. do 23., se v areálu Brněnských veletrhů a výstav 
konala každoroční trojice výstav KABO, STYL a INSPORT. Pro sportovní část výstavy 
byl vyhrazen pavilon Z, svojí rozlohou největší. Vedle expozic známých sportů 
(motorismus, basketbal, šachy), dostaly prostor i sporty méně známé a nově se rozvíjející 
(sqúash, baseball, hokejbal a pod.).

Mezi nimi mohli návštěvníci využít i Stánku Českého svazu dráhového golfu. Na 
ploše cca 40 m etrů byla instalována jedna miniaturová dráha, na které se střídavě 
objevovaly příčky, okénko, pyramidy a boční okénko. Zde se každý zájemce z řad 
příchozích mohl seznámit s dráhovým golfem v šíři, která většině rekreačních hráčů 
není běžně dostupná. Při konzultacích se zkušenými hráči, či při samotné hře si mohli 
vyzkoušet různé varianty hry na jednotlivých drahách, seznámit se s míči, které 
používáme k závodní hře nebo blíže poznat pravidla hry a strukturu soutěží. Ve vitrínách 
jsme se prezentovali medailemi, plakáty z významnějších mezinárodních akcí, včetně 
hole a stříbrné medaile Aleše Vítka z MS 1995. Pro zaplnění místa byly použity i vlaječky 
a samolepky zahraničních svazů a klubů z archivu Ing. Otakara Daniela. Návštěvníci si 
mohli přečíst i články J.Bednáře z časopisu Golf Club, ev. odnést propagační materiály 
ČSDG (známý leták “Poznejte m inigolf’, samolepky a zápalky).

Větší část expozice byla bohužel věnována soukromé firmě SV GOLF (pozn. autora 
: “co to píšu, zase reklama”). O tři hrací stoly PIT-PATu byl také větší zájem, zejména z 
řad mládeže, o čemž svědčí i zcizeni 11 z 12 míčů, které byly u stolů k dispozici. Tágo 
kupodivu nezmizelo ani jedno.

Za tři dny trvání výstavy navštívilo areál na 20 tisíc lidí (dle statistiky BW ). Kolik 
z nich však navštívilo pavilon Z lze jen  těžko určit, protože výstavy KABO a STYL byly 
umístěny v pavilonech na opačném konci areálu. Dalším záporem (překvapivě) byl 
malý zájem sportovních svazů na prezentaci. Investor akce a.s. Sazka, proto na ochozu 
pavilonu v  1. patře připravil ve spolupráci s dalšími sponzory ultram araton (běh na 24 
hodin).

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se na zdárném průběhu akce podíleli. 
Pro případné další podobné akce bych však doporučoval věnovat mnohem  větší 
pozornost a čas přípravě (např. video z ukázkou hry na turnajích, soutěže pro příchozí 
a pod.), abychom důstojněji seznámili širokou veřejnost s krásami našeho sportu.

J.Bednář

Z prezidia.

Počátek rokuje tradičně časem rokování a sněmování, hodnocení minulé sezóny 
a příprav té další. Nejinak tomu bylo i na začátku roku 1996.

Konference ČSDG proběhla 25.2.1996 v Praze. O den dříve jí předcházela schůze 
prezidia.

Prezidium projednalo udělení cen nejlepším sportovcům a vítězům žebříčku 
zemských a oblastních pohárů, a dále rozdělení odměn reprezentantům  za rok 1995 v 
celkové výši 48.000,- Kč.
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Byly vyhodnoceny zprávy z jednotlivých úseků připravené pro konferenci, nebyla 
dodána jen zpráva o reprezentaci od A. Vítka.

Po dodání oblastních termínových listin byla prakticky dokončena celostátní 
termínová listina včetně návrhu na druhé CTM.

Prezidium se dále podrobně věnovalo přípravám PMEZ v Bystřici p.H.. O.Daniel 
podal informaci o zasedání STK WMF v Lausanne a o výstavě Insport v Brně, kde měl 
ČSDG svou expozici.

I.Doležel informoval o konferenci slovenského svazu, kde byl pozván jako host.

Na samotné konferenci ČSDG se prezentovalo 76% pozvaných delegátů.

V souhm é zprávě prezidenta o činnosti byla kriticky hodnocena především oblast 
reprezentace, její koncepce a vedení. Dále byly přečteny dílčí zprávy z jednotlivých 
úseků a  vyhodnoceni nejlepší sportovci a rozhodčí. (Z.Majkus, K.Molnár a J.Řehák).

K příjemným bodům  programu patřilo přijetí nových dvou klubů - členů ČSDG a 
to White Snake Pelhřimov (úplně nový klub) a  MC Jedovnice (z členů zaniklého 
Blanska).

Několik podnětných diskusních příspěvků přednesl J.Bednář (turnaj Czech Masters, 
změny názvů turnajů - přitažlivé, využitelné pro propagaci, zavedení průběžného 12 ti 
měsíčního žebříčku, jiné rozdělování dotací).

Vzhledem k tomu, že tyto řádky čtete již s určitým časovým odstupem, m ůžete už 
vyhodnotit, nakolik se podařilo splnit úkoly konferencí uložené.

Pro prezidium : - zabezpečit zdárný chod svazu

- dopracovat a konkretizovat rozpočet na r, 1996

- novelizovat adresář klubů

- pravidelně informovat všechny kluby o jednáních prezidia

- pravidelně kontrolovat plnění všech usnesení

- zvážit nové názvy turnajů a přeborů s ohledem na propagaci

- připravit návrh na pořádání turnaje Masters

Pro kluby : - seznámit členskou základnu s průběhem konference

- rozšiřovat členskou základnu s důrazem na mládež a ženy

- vyhledávat sponzory pro udržení ekonomických podmínek 
klubů

Již v rozběhnuté sezóně se prezidium sešlo na schůzi v Rakovníku 10.5.1996. 
Hlavním bodem programu byla reprezentace, kde se vzdal funkce vedoucího A.Vítek a 
řízením byl pověřen M.Lipmann. Byla projednána účast na NC dospělých i juniorů.

Ve věci stížnosti klubu Hraničář Cheb na zajištění ubytování na CTJ Rakovník 
bylo doporučeno případné postoupení a projednání v disciplinárním úseku STK ČSDG.
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Golf

Občas se i v našem časopisu zmiňujeme o našem velkém bratru, klasickém golfu.

Před listopadem 1989 jsme byli členy společného svazu, trpěného někde na samém 
konci socialistické tělovýchovy. Dnes se již mohou svobodně rozvíjet všechny sporty a 
golf míří na výslunní zájmu, tam  kde je  prakticky všude ve světě. U nás mu zatím  chybí 
více hřišť a také sportovní výkonnost špičkových hráčů.

1. až 3.5.1996 se v pražském paláci U Hybernů konala výstava Golf 96. Sponzory 
byly např. Radegast, British Airways, Evropa 2, Mladý svět nebo Passport Scotch.

Mezi vystavovateli byly golfové kluby, stavitelé hřišť, výrobci oblečení a vybavení 
pro golf, golfové školy, cestovní kanceláře, hotely, ale i automobilka Jaguar a časopis 
GOLF, o kterém jsme již psali. Návštěvníci si mohli z výstavy odnést i prospekt “Poznejte 
minigolf’, který všichni znáte.

Návštěvníci se mohli nejen dívat, ale také si zkusit dohrávky nebo kompletní 
golfovou hru na simulátoru. Na tomto zařízení se konal i turnaj pro veřejnost s cenami 
jako je zájezd do Maroka nebo na Jamajku. Kdo na výstavě nebyl, může se něco 
dozvědět z informačního letáku, který byl vytištěn u příležitosti této výstavy a z něhož 
vybírám e:

Data z historie českého golfu.

- 1904 vznik mezinárodního sportovního klubu, jehož součástí je  i klub golfový

- 1904 vystavění “starého” 9 jamkového hřiště v Gejzír parku v Karlových Varech

- 1906 tamtéž konán první turnaj v gofu o “Forstrův stříbrný pohár”

- 1905 otevřeno golfové hřiště v Mar.Lázních. Slavnostní pásku přestřihl anglický 
král EduardVII., který sem jezdil na léčení

- 1925 získáno povolení pro výstavbu golfového hřiště v Motole

- 1927 tam též konán první turnaj

- 1928 ustaven klub v Líšnici

- 1935 první amatérské mistrovství ČSR v golfu v Mar.Lázních

- 1935 otevřeno “nové” hřiště v Karlových Varech u Olšových vrat

- 1936 založen golfový klub Brno

- 1938 svou existenci končí hřiště v Motole a stěhuje se do Klánovic

- 1938 otevřeno 9 jamkové hřiště v Brně, Králově poli.,

- 1940 otevřeno 9 jamkové hřiště ve Svratce

- 1950 obnoveno “nové” hřiště v Karlových Varech

- 1961 založen klub v Poděbradech

- 1965 zahájen provoz na golfovém hřišti v Semilech

- 1970 otevřeno hřiště v Šilhéřovicích
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- 1974 otevřeno hřiště v Motole

- 1992 otevřena nejnovější hřiště ve Štiříně, Slušovicích a na Karlštejně

Statistické údaje.

- ke dni 2.3.1996 sdružuje Česká golfová federace 41 golfových klubů

- v současné době ve výstavbě 10 nových hřišť

- z tabulky zemí sestavené podle toho, kolik lidí se zabývá golfem, se dozvídáme. 
Je to : každý 7. člověk v Kanadě, každý 10. v USA, každý 21. ve Skotsku, v zemi, která 
dala světu golf, každý 65. v Anglii, každý 330. v Rakousku, každý 392. v  Německu a 
každý 2500. v České republice

Zajímavosti.

golf vznikl ve Skotsku a brzy se stal tak populárním, že v r. 1457 musel král Jakub 
tuto hru zakázat zákonem, protože oslaboval obranyschopnost země, když 
odváděl muže od výcviku v lukostřelbě.

v r. 1567 byla královna Marie Stuartovna veřejně pokárána parlamentem , že 
hrála golf už dva dny po smrti svého manžela sira Dumleye a míče zakoupila ze 
státní pokladny

v r. 1969 se hrál golf poprvé mimo naší planetu. Kosmonaut Sheppard odpálil 
dva míče na povrchu Měsíce

nejdelší drajv na normálním hřišti byl naměřen v r. 1974 a to 470 m. Nejdelšího 
drajvu vůbec však dosáhl australský meteorolog N.Lied na ledě v Antarktidě, měřil 
2413 m

hole. Do 30 let se používal neomezený počet holí, někteří nosiči už ani výbavu 
svého hráče neunesli. Tehdy byl stanoven pevný počet 14, což platí dodnes. 
Zpravidla se jedná o tři dřeva, deset želez a putter. Nejvíce ceněným materiálem 
je dodnes eben

míče.Více než 400 let se používaly míčky péřové. Do koženého obalu se stlačilo 
cca 2 litry vařeného peří, obal se zašil a pak vykoval dokulata. Zručný řemeslník 
stihl vyrobit za den až4  míčky. Kolem r. 1850 byly nahrazeny míčky z gutaperči, 
používané až do konce století. V r. 1902 se začaly vyrábět míčky dnešního typu.

Ke golfové tématice se vrátíme i v příštím čísle.
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