
Na betonu v Chebu jen Souček na bedně ! 
 
Původně se tento turnaj měl odehrát na novém hřišti v části Plzně s názvem České údolí, ale neschop-

nost Miroslava Hubingera a také změna poměrů v provozování hřiště vedly k tomu, že sportovně technická 
komise musela změnit místo konání, které tak připadlo chebskému betonovému hřišti na sobotu před pláno-
vaným ligovým Openem. Účastníků bylo v porovnání s ostatními oblastmi neskutečné množství – 41 mužů a 
13 žen. Zajímavostí turnaje je i zahraniční účast, kterou obstarali hráči z německého partnerského klubu 
MGC Ingolstadt. 

V absolutním pořadí mužů kraloval podle očekávání domácí hráč František Nečekal junior, který hrál 
vyrovnaně, ovšem na velmi vysoké úrovni. Že nepatří do starého železa ukázal starší senior Jan Hála ze sou-
sedních Františkových Lázních, který ztratil na Nečekala jen 3 údery. Další hráči již měli ztrátu větší, nej-
lepší z nich byl host z Ingolstadtu Volker Hoyer. Milan Souček byl nakonec šestý, tři údery od bronzu. Kro-
páček a Vitner sice zahráli pod „100“, ale skončili až ve třetí desítce.  

Mezi ženami si skvěle vedla seniorka Dana Dočkalová z Františkových Lázní. O plných 10 úderů pře-
válcovala své nejbližší soupeřky, mezi nimi i zkušenou favoritku turnaje domácí Dagmar Hirschmannovou, 
která  nakonec skončila bez medaile v rozstřelu s hráčkami, od kterých to nikdo nečekal, Brettlové z Jeseni-
ce a Šafářové z Františkových Lázní. 

Pokud se týká rakovnických hráčů, nastoupili v sobotu jen tři senioři. V této kategorii byl nejlepší Mi-
lan Souček a doprovodili jej senioři z Ingolstadtu. V poli patnácti seniorů výkon „98“ stačil Kropáčkovi na 
páté místo, Vitnerovi „99“ na místo osmé. 

V ostatních kategoriích, bez rakovnického zastoupení, lze vyzdvihnout vítěze z kategorie mužů, senio-
rů II a seniorek, vesměs medailistů z absolutního pořadí, Františka Nečekala mladšího z Chebu, resp. Jana 
Hálu z Františkových Lázní a Dany Dočkalové rovněž z Františkových Lázní. Vítězové v ostatních věko-
vých kategoriích podali výsledky, až na Milana Součka, podprůměrné. 

 
5. Open Cheb (beton) 

 
Absolutní pořadí mužů (41 hráčů): (3 okruhy)  Vítězové kategorií 

 1. Nečekal F. sen. [M] (Cheb) - 81 úderů   
   2. Hála J. [S2] (Chomutov) - 84    “  Muži :   (3 okruhy)   
 3. Hoyer [M] (Ingolstadt - D) - 88    “  1. Nečekal F. jun. (Cheb) - 81 úderů  
 4. Wolf J. [M] (Rakovník) - 89    “        
 5. Moutvička O. [M] (Plzeň) - 90    “  Ženy :   (3 okruhy)  
 6. Souček M. [S] (Rakovník) - 91    “  1. Brettlová (Jesenice) - 98 úderů 
 7. Lisa M. sen. [S2] (Jesenice) - 92    “        
 8. Lugauer [S] (Ingolstadt - D) - 93    “  Senioři :   (3 okruhy)  
 9. Horbas [S] (Ingolstadt - D) - 93    “ 1. Souček M. (Rakovník) - 91 úderů 
 10. Tvrdý [M] (Cheb) - 94    “  
  - - - - - - - - - -       Senioři II :    (3 okruhy) 
 21. Kropáček [S] (Rakovník) - 98    “   1. Hála J. (Fr. Lázně) - 84 úderů 
 25. Vitner V. [S] (Rakovník) - 99    “        
         Seniorky :  (3 okruhy)  
  Absolutní pořadí žen (13 hráček): (3 okruhy) 1. Dočkalová D. (Fr. Lázně) - 88 úderů  
 1. Dočkalová D. [SE] (Fr. Lázně) - 88 úderů 
 2. Brettlová [Z] (Jesenice) - 98    “   Junioři :  (3 okruhy) 
 3. Šafářová [Z] (Fr. Lázně) - 98    “ 1. Malárik (Fr. Lázně) - 87 úderů 
              

         Juniorky :       
         x x x  

               
         Žáci :  (3 okruhy)  
        1. Svoboda B. (Cheb) - 98 úderů  
        
         Žákyně :      
         x x x  
 
Muži [M], Ženy [Z], Senioři [S], Senioři II [S2], Seniorky [SE], Junioři [J], Juniorky [JU], Žáci [ZA], Žákyně [ZK] 

 
 
 
 
 
 


