
Ve Františkových Lázních rázný krok od sestupu a zároveň k medaili ! 
 

Třetí extraligové kolo přivedlo českou minigolfovou špičku 8. května 2017 na západ Čech, na 

jedno z nejstarších hřišť. Ačkoliv květen, počasí nestálo vůbec za nic. Zima jak v Rusku. Nejhorší to 

bylo v neděli, kdy se přidal navíc silný a studený vítr. Požadavek na smíšené družstvo byl jasný: 

odpoutat se z pásma sestupu a tím pádem posunout se boje o medaili. Senioři to mají pořád stejné již 

několik let – vyhrát. 

A první okruh dal této snaze konkrétní podobu. Tým v sestavě Petr Vosmík, David Christou, 

Bohumil Pokorný, Jan Metyš, Ondřej Škaloud, Stanislav Staněk a náhradník Jaroslav Řehák udělal jak 

nejlépe mohl a výkonem 137 úderů byl nejlepší. Dva údery ztrácel favorit MGC Olomouc, ostatní 

mnohem více. Třetí SK Tempo Praha 9 úderů, čtvrtý MGC Hradečtí Orli 11 úderů. Zbylé dva týmy už 

byly pozadu o parník pátý 1. DGC Bystřice pod Hostýnem 19 úderů a poslední MGC Jedovnice plných 

32 úderů. Ve druhém okruhu zůstalo rozdělení startovního pole zachováno, na čele dvojice Rakovník, 

Olomouc zahrála shodných 140 úderů, druhá dvojice pražské Tempo a Hradec Králové o 6 úderů hůř 

a pořadí zachovala i dvojice Bystřice s Jedovnicemi, i když ty se přiblížily na 5 úderů. Ve třetím okruhu 

nastoupilo mládí z Olomouce, které zahrálo nejlepší výkon týmu na jeden okruh (133 úderů) 

a poskočilo do čela s náskokem šesti úderů před Rakovník. Tempo na druhý Rakovník ztrácelo 17 

úderů, čtvrtý Hradec 24 úderů a zbylé dva týmy byly pozadu o parník v pořadí Bystřice a Jedovnice. 

Čtvrtý okruh byl z pohledu rakovnických minigolfistů doslova tragický. 153 úderů znamenalo při faktu, 

že Tempo zahrálo okruh nejlepší, strach o druhé místo. Naštěstí to v celkovém součtu vyšlo, i když 

pouze o jeden jediný úder. Olomouc podala v tomto kole nejhorší výkon, ale vedení s přehledem 

udržela. Čtvrtý Hradec už měl poměrně značnou ztrátu, stejně jako pátá Bystřice a poslední Jedovnice. 

V polovině soutěže se GC 85 Rakovník konečně vyhoupl na pozici, která mu určitě náleží a po 

mnoho extraligových ročníků i náležela, tzn. bronzový stupínek. Ba naopak. Ztráta na druhé Tempo se 

snížila na dva body. Ovšem čtvrtí MGC Hradečtí Orli ztrácí na Rakovník jen jeden bod a umístěním na 

stupních vítězů by nepohrdli. Olomouc jasně spěje k dalšímu titulu, v tomto ročníku nebyla ještě 

poražena. Na druhém konci tabulky je pomalu jasno. Který tým však bude hrát baráž a který tým 

sestoupí, se pravděpodobně rozhodne až v 5. kole v Tanvaldu.  
 

3. kolo extraligy –Františkovy Lázně Tabulka extraligy po 3. kole 

 

To seniorské družstvo kráčí ve stopách MGC Olomouc ve smíšených družstvech. V sestavě Petr 

Vosmík, Jan Metyš, Stanislav Staněk a náhradník Bohumil Pokorný opět nedala svým soupeřům šanci 

a jasně zvítězila. Po dvou výborných okruzích (69 a 66 úderů) si vybudovala patnáctiúderový náskok na 

MGC Hradečtí Orli a 18 úderů na seniory MGC Olomouc. Čtvrtí senioři SK Tempo Praha a poslední 

senioři 1. MGC Děkanka Praha už ztráceli 27 resp. 39 úderů. Třetí a čtvrtý okruh už za nic nestál (76 

a 81 úderů), ale na už druhou Olomouc a třetí Hradec Králové a to stačilo.  

V půlce soutěže jsou senioři Rakovníka jasně v čele se sedmibodovým náskokem na seniory 

MGC Olomouc a osmi úderů na seniory MGC Hradečtí Orli. Tyto tři týmy mají největší šanci postoupit 

na MČR v Rakovníku. Sestup se bude týkat jasně seniorů 1. MGC Děkanka Praha, namočený je i tým 

seniorů SK Tempo Praha.  
 

3. kolo extraligy seniorů – Fr. Lázně Tabulka extraligy seniorů po 3. kole 
 

Pořadí Oddíl Body Údery

1. MGC Olomouc 7 556

2. GOLFCLUB 85 Rakovník 5 571

3. SK Tempo Praha 4 572

4. MGC Hradečtí Orli 3 587

5. MGC Jedovnice 2 614

6. 1. DGC Bystřice pod Hostýnem 1 623

Pořadí Oddíl Body Údery

1. MGC Olomouc 21 1579

2. SK Tempo Praha 13 1660

3. GOLFCLUB 85 Rakovník 11 1672

4. MGC Hradečtí Orli 10 1698

5. MGC Jedovnice 6 1735

6. 1. DGC Bystřice pod Hostýnem 5 1749

Pořadí Oddíl Body Údery

1. GC 85 Rakovník 6 292

2. MGC Olomouc 4 298

3. MGC Hradečtí Orli 3 300

4. SK Tempo Praha 2 312

5. 1. MGC Děkanka Praha 1 333

Pořadí Oddíl Body Údery

1. GC 85 Rakovník 18 838

2. MGC Olomouc 11 875

3. MGC Hradečtí Orli 10 882

4. SK Tempo Praha 6 904

5. 1. MGC Děkanka Praha 3 953



 

 2. Grand Prix Františkovy Lázně 
 

Účast ve Františkových Lázních, vzhledem k obtížnosti hřiště, bývá nižší, přesto se sešlo 68 

mužů a 15 žen. Celkem 83 hráčů. Rakovnických hráčů bylo 9 mužů a 1 žena. 

V absolutní kategorii mužů kraloval muž Ivan Macho z MGC Olomouc, který od prvního okruhu 

nedal svým soupeřům šanci. Vyrovnaným výkonem (21, 21, 22, 22 úderů) zahrál o 3 údery lépe, než 

překvapivě druhý junior Jan Kadlec z TJ MG Cheb. Dařilo se i rakovnickému muži Davidovi Christou. 

Ten po prvních dvou nemastných, neslaných okruzích dokázal zahrát „devatenáctku“, která ho vynesla 

do popředí výsledkové listiny. Tu potvrdil ve čtvrtém okruhu výkonem 23 úderů, což jej vyneslo do 

boje o bronzový stupínek. Nakonec musel o třetím místě rozhodnout rozstřel, kterého se mimo 

Christou, zúčastnil i muž z MGC Olomouc Marek Smejkal a dva hráči z SK Tempo Praha, muž Zdeněk 

Majkus a senior Josef Vozár. Hned na první překážce odpadl Vozár, na loopingu, obtížné překážce č. 2 

dokázala zbylá trojice zaesovat. Na trojce, poměrně snadné překážce bohužel Christou jako poslední 

nedokázal odpovědět Smejkalovi a Majkusovi na jejich esa a chyboval. Zmíněná dvojice postupovala 

až na překážku č. 6, kde na dvojku Majkuse reagoval Smejkal esem. Z rakovnických hráčů se do první 

desítky dokázal ještě prosadit senior Bohumil Pokorný na devátém místě. 

Mezi ženami se dokázala neočekávaně prosadit žena Karolína Jandová z MGC Holešov před 

reprezentantkami ženou Evou Molnárovou z SK Tempo Praha a Janou Havlíkovou z MGC 90 Brno. 

Rakovnická žena Petra Vosmíková se vešla do první šestky. 

V pořadí jednotlivých věkových kategorií měl Rakovník na nejvyšším stupínku jedno zastoupení, 

o které se zasloužil starší senior Zdeněk Andr po rozstřelu s Františkem Kubou z MGC Olomouc. 

V tomto případě rozhodla hned první překážka. Další stupně pro Rakovník zaznamenal tradičně mezi 

juniory Ondřej Škaloud, který obsadil stříbrný stupínek a mladší senior Bohumil Pokorný, který skončil 

třetí. 
 

Absolutní pořadí mužů (68 hráčů): (4 okruhy) Vítězové kategorií 

 1. Macho [M] (Olomouc) - 86 úderů              

 2. Kadlec Jan [J] (Tempo Pha) - 89    “  Muži (20 – 45):  (4 okruhy) 

 3. Smejkal [M] (Cheb) - 91    “  1. Macho (Olomouc) - 86 úderů 

 4. Majkus [M] (Tempo Pha) - 91    “       

 5. Christou [M] (Rakovník) - 91    “  Ženy (20 – 45):  (4 okruhy)  

 6. Vozár [S] (Tempo Pha) - 91    “  1. Jandová (Holešov) - 97 úderů 

 7. Straško [M] (Olomouc) - 92    “       

 8. Vlček P. [S] (Hr. Králové) - 92    “  Senioři (46 – 58):  (4 okruhy) 

 9. Pokorný [S] (Rakovník) - 93    “ 1. Vozár (Tempo) - 91 úderů 

 10. Havlík [M] (Brno 90) - 93    “  

  - - - - - - - - - -       Senioři II (59 a více): (4 okruhy) 

 11. Řehák [S] (Rakovník) - 93    “   1. Andr (Rakovník) -  100 úderů 

 16. Šlapák [M] (Rakovník) - 94    “       

 18. Škaloud O. [J] (Rakovník) - 95    “  Seniorky (46 a více): (4 okruhy) 

 21. Metyš [S] (Rakovník) - 96    “ 1. Kadlecová  (Cheb) - 110 úderů 

 23. Vosmík [S] (Rakovník) - 97    “        

 30. Staněk S. [S] (Rakovník) - 99    “   Junioři (16 – 19):  (4 okruhy) 

 34. Andr [S2] (Rakovník) - 100    “  1. Kadlec Jan (Cheb) - 89 úderů 

            

  Absolutní pořadí žen (15 hráček): (4 okruhy)  Juniorky (16 – 19):  (4 okruhy) 

 1. Jandová [Z] (Holešov) - 97 úderů 1. Doleželová A. (Bystřice) - 106 úderů 

 2. Molnárová [Z] (Tempo Pha) - 99    “   

 3. Havlíková [Z] (Brno 90) - 103    “  Žáci (15 a méně):  (4 okruhy) 

     - - - - - - - - - - 1. Brtevník (Jedovnice) - 118 úderů 

 6. Vosmíková [Z] (Rakovník) - 105    “   

         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] 

 

 

 

 

 


