
Finálový okruh zachránil reputaci GC 85 Rakovník ! 
 
Porazit Olomouc a dostat se bodově před ní a mít tak lepší pozici do finále, kde by se 

rozhodovalo v přímém souboji o stříbrné medaili. To byl cíl rakovnických golfistů. Letos suverénní 
Tempo Praha si mohlo v předstihu zajistit mistrovský titul a také se muselo rozhodnout o dvou 
sestupujících týmech. Nejvíce namočena byla Jedovnice s Brnem. 

Cíle GC 85 Rakovník měla splnit sestava – David Christou, Jaroslav Řehák, Petr Vosmík, 
Zdeněk Andr, Stanislav Staněk a náhradník Michal Šlapák. Tréninkové okruhy leccos naznačily, ovšem 
skutečnost byla podstatně horší. Okruh družstva za 128 úderů byl jako z nejhoršího snu. Bylo to sice 
páté místo, ale ve skupině pěti týmů v pěti úderech. Suverénní Tempo zahrálo světově za 104 úderů 
a druhou Olomouc porazilo o 15 úderů, Rakovník jich dostal neuvěřitelných 24. Jestli si fanoušci, 
vlastně fanoušek GC 85 Rakovník myslel, že nemůže být hůř, hluboce se mýlil. Okruh za 132 nebyl sice 
nejhorší, ale v součtu dvou okruhů znamenal pokles na sedmou příčku. Ztráta na plánovaného soupeře 
Olomouc, který držel druhou příčku, byla 23 úderů. Tempo na čele trochu polevilo, ale stále hrálo svou 
ligu. Náskok na Olomouc byl už 19 úderů. V boji o udržení v extralize brzy přesvědčil 1. DGC Bystřice 
pod Hostýnem, že boj o záchranu byla jen několikakolová nepříjemná epizoda. Usadil se na třetím 
místě a nechal  tuto nepříjemnost na Hradci Králové, Brnu a Jedovnicích. Do hry se zapojil i slovenský 
tým, který svým umístěním mohl celkový výsledek ovlivnit. 

Tak ve třetím okruhu Rakovník konečně zabere? Bohužel ne! Výkon 127 úderů opět nebyl 
nejhorší, ale v součtu to znamenalo další pokles a to na 8., tudíž poslední místo. Ztráta na sedmé 
hradecké orly byla 3 údery, na šestou Trnavu ztrácel GC 85 Rakovník 4 údery, páté MGC 90 Brno 5 
úderů, čtvrté Jedovnice už byly mimo dosah, jejich náskok 21 úderů byl nedostižný. O první trojici 
v pořadí Tempo Praha, Olomouc a Bystřice není třeba z pohledu náskoku vůbec hovořit. 

Vyjde poslední okruh a rakovnickým golfistům zůstane šance alespoň na bronzovou medaili nebo 
zopakují výsledek z Přerova v roce 2010, kdy byli poslední? Naštěstí a) je správně. Výsledek 113 byl 
nejlepší ze všech výkonů družstev v posledním okruhu, naprosto odlišný od minulých tří rakovnických 
okruhů a posunul GC 85 Rakovník na páté místo. Náskok na poslední tři týmy byl nakonec hodně 
výrazný. Ztráta na čtvrté Jedovnice nakonec byla přijatelných 6 úderů. Tempo si s přehledem náskok 
z prvních dvou okruhů bezpečně pohlídalo, na druhou Olomouc bylo konečný rozdíl 15 úderů. Bystřice 
sice Olomouc pozlobila, ale ztrátu nedohnala. 

Na jaře neporažené Tempo má nedostižný náskok 10 bodů a o titul by jej mohla připravit jen 
neúčast. Olomouc na druhém místě zvýšila náskok na třetí Rakovník na 3,5 bodu a vzhledem ke 
skutečnosti, že hraje finále hraje doma, druhé místo ji neunikne. Třetí Rakovník má náskok na čtvrtou 
Bystřici 6,5 bodu a promrhat jej, by muselo urazit všechny bohy golfu, kteří existují. Nakonec pátým 
týmem, který udržel extraligu i pro příští ročník je MGC Hradečtí Orli. I když porazil jen MGC 90 
Brno, bodový náskok z prvních čtyř kol se hodil. Černý Petr zbyl nakonec podle očekávání na MGC 
Jedovnice a nečekaně na MGC 90 Brno. Nahradit by je měl nejlepší tým z české části 1. ligy TJ MG 
Cheb a nejlepší tým z moravské části 1. ligy ME Blansko.  

V extralize žen potřetí zvítězilo družstvo 1. DGC Bystřice pod Hostýnem a také vede o šest bodů 
před ženami MGC 90 Brno. Pokud jsou ženské týmy Bystřice a Brna kompletní, připadne ženám 
Olomouce třetí místo. Celkově jsou ženy Olomouce třetí, čtyři body za druhým Brnem. A tak to také 
zřejmě zůstane. 

Mezi juniory opět zvítězilo mládí 1. DGC Bystřice pod Hostýnem, ale jen o tři údery před na jaře 
se trápící Olomoucí. Hradečtí junioři byli jasně třetí. Takové pořadí je i před finále v Olomouci. Náskok 
Bystřice na druhou Olomouc jsou tři body. Olomouc na Hradec Králové má náskok 4 body. A tak to 
také zřejmě zůstane. 
  
  5. kolo extraligy  –  Děkanka Praha Tabulka extraligy po 5. kole 

Pořadí Oddíl Body Údery

1. SK Tempo Praha 9 453

2. MGC Olomouc 7 468

3. 1. DGC Bystřice pod Hostýnem 6 473

4. MGC Jedovnice 5 494

5. GOLFCLUB 85 Rakovník 4 500

6. ŠK Adara 2000 Trnava (SK) 3 507

7. MGC Hradečtí Orli 2 510

8. MGC 90 Brno 1 512

Pořadí Oddíl Body Údery

1. SK Tempo Praha 42,5 1884

2. MGC Olomouc 32,5 1942

3. GOLFCLUB 85 Rakovník 29 2007

4. 1. DGC Bystřice pod Hostýnem 22,5 2012

5. MGC Hradečtí Orli 18 2052

6. MGC Jedovnice 17 2062

7. MGC 90 Brno 16 2060

8. ŠK Adara 2000 Trnava (SK) 7,5 2110



4. Grand Prix Děkanka Praha 
 

Omezení účasti na Grand Prix přináší své ovoce. Účast se ustálila na 75-ti až 80-ti hráčích. 
V Praze se prezentovalo 61 mužů a 14 žen. Rakovník byl zastoupen celkem devíti borci. 

Absolutní výkony byly tentokrát doménou mužů. Nejlepší byl nakonec hráč s vazbou na Tempo 
Praha, ale hrající v barvách bundesligové Bochumi Karel Molnár junior. O jeden úder porazil členy 
úspěšného týmu Tempo Praha Majkuse a Martina Ječného. Oba se utkali o stříbrný stupínek v dlouhém 
rozstřelu, který skončil až na jedenácté překážce ve prospěch Zdeňka Majkuse. Z našich borců se do 
první desítky vešel tradičně Stanislav Staněk za výkon 89 úderů a k překvapení všech jediný žák 
v soutěži Ondřej Škaloud. Výkonem 90 úderů obsadil pěkné 6. místo a získal první stovku bodů do 
celostátního žebříčku. Z ostatních rakovnických hráčů stojí za zmínku jen výkon Andra, který zahrál 96 
úderů a skončil na 21. místě. Ostatním se nedařilo, jejich skóre bylo nad 100 úderů a tak skončili v páté, 
resp.v šesté desítce startovního pole. 

Mezi ženami se prosadila Eva Libigerová z Tempa Praha, ale až v dodatečném rozřazování 
s juniorkou Pavelkovou z Bystřice pod Hostýnem. Bronzový stupínek také patřil mládí z Bystřice pod 
Hostýnem v podobě Karolíny Jandové. Vůbec se nedařilo děvčatům z MGC 90 Brno, což se také 
projevilo i v soutěži družstev, i když jim výkony stačily na medailové umístění v samostatné věkové 
kategorii žen. 

Ve dalších věkových kategoriích má GC 85 Rakovník také vítěze, kterým byl Ondřej Škaloud 
v kategorii žáků. Byl sice sám, ale to nijak nesnižuje jeho výkon, protože dokázal být nejlepší ze všech 
hráčů mládežnických kategorií. Porazil všechny reprezentanty a tak se nelze divit, že dostal pozvánku 
do reprezentačního družstva juniorů. Nejblíže k dalšímu medailovému umístění měl Zdeněk Andr 
v kategorii mladších seniorů, kdy mu chyběl jeden úder k rozstřelu o bronzový stupínek. Tady se 
prosadil domácí matador Robert Hölzel. Ve starších seniorech byl tradičně nejlepší reprezentant 
Ladislav Švihel z Olomouce.  Mezi seniorkami byla nejlepší reprezentantka Dagmar Hirschmannová 
z Chebu. Mládežníci se neztratili jak v juniorech, kde byl nejlepší Jiří Staněk z Olomouce, tak 
v juniorkách, které vyhrála Lucie Pavelková z Bystřice pod Hostýnem. O žácích už bylo hovořeno. 
Kategorie mužů kopírovala pořadí absolutní kategorie mužů, včetně pátého Stanislava Staňka. 

 
Absolutní pořadí mužů (61 hráčů): (4 okruhy)  Vítězové kategorií 

 1. Molnár K. jun. [M] (Bochum - D) - 85 úderů              
 2. Majkus [M] (Tempo Pha) - 86    “  Muži (20 – 45):  (4 okruhy) 
 3. Ječný Mar. [M] (Tempo Pha) - 86    “  1. Molnár K. jun. (Bochum - D) - 85 úderů 
 4. Straško [M] (Olomouc) - 88    “       
 5. Staněk S. [M] (Rakovník) - 89    “  Ženy (20 – 45):   (4 okruhy)  
 6. Škaloud O. [ZA] (Rakovník) - 90    “  1. Libigerová (Tempo Pha) - 95 úderů 
 7. Vozár [M] (Olomouc) - 91    “       
 8. Mlčoch M. [M] (Bystř. p. H.) - 91    “  Senioři (46 – 58):  (4 okruhy) 
 9. Doležel R. sen. [M] (Holešov) - 92    “ 1. Hölzel (Děkanka P) - 93 úderů 
 10. Říha [M] (Tempo Pha) - 92    “  
  - - - - - - - - - -       Senioři II (59 a více):  (4 okruhy) 
 21. Andr [S] (Rakovník) - 96    “   1. Švihel (Olomouc) - 97 úderů 
 43. Řehák [S] (Rakovník) - 103    “       
 45. Šlapák [M] (Rakovník) - 104    “  Seniorky (46 a více):  (4 okruhy) 
 46. Vosmík [M] (Rakovník) - 104    “ 1. Hirschmannová (Cheb) - 98 úderů  
 55. Christou [M] (Rakovník) - 108    “ 
 56. Souček M. [M] (Rakovník) - 109    “   Junioři (16 – 19):  (4 okruhy) 
 59. Vitner V. [S] (Rakovník) - 112    “  1. Staněk J. (Olomouc) - 92 úderů  

              
  Absolutní pořadí žen (14 hráček): (4 okruhy)  Juniorky (16 – 19):  (4 okruhy) 
 1. Libigerová [Z] (Tempo Pha) - 95 úderů 1. Pavelková (Bystř. p. H.) - 95 úderů 
 2. Pavelková [JU] (Bystř. p. H.) - 95    “   
 3. Jandová [JU] (Bystř. p. H.) - 96    “  Žáci (15 a méně):  (4 okruhy) 
        1. Škaloud O. (Rakovník) - 90 úderů 
      

         Žákyně (15 a méně):     
         x x x 

              
          
 
Muži [M], Ženy [Z], Senioři [S], Senioři II [S2], Seniorky [SE], Junioři [J], Juniorky [JU], Žáci [ZA], Žákyně [ZK] 

 
 


