
Smíšenka GC 85 Rakovník opět druhá, senioři počtvrté vítězní ! 

 

Druhý červnový víkend (11.06.2017) se sešli po dvou letech v Jedovnicích nejlepší minigolfisté 

a minigolfistky ČR k extraligovému kolu, které zahájilo druhou polovinu dlouhodobé soutěže. Hráči 

GC 85 Rakovník chtěli učinit další krok k upevnění své bronzové pozice.  

K turnaji dostala důvěru sedmička v podobě Petr Vosmík, David Christou, Jan Metyš, Bohumil 

Pokorný, Ondřej Škaloud, Stanislav Staněk a náhradník Michal Šlapák. V prvním okruhu rakovnická 

šestice pořádně našlápla (133 úderů), ale na vedení to nestačilo. Tam se usadilo mládí z MGC 

Olomouc, které bylo ještě o šest úderů lepší (127 úderů). Naopak na třetí SK Tempo Praha získal 

Rakovník slušných 5 úderů, což se ukázalo jako dobrý základ do dalších třech okruhů. Slabší chvilku si 

totiž rakovničtí borci vybrali hned v druhém okruhu (142 úderů). Naštěstí zahrály kvalitně jen dva 

týmy, bezkonkurenční Olomouc (132 úderů), která si upevnila vedení a překvapivě i 1. DGC Bystřice 

pod Hostýnem (130 úderů), která poskočila z posledního na druhé místo o jeden úder před Rakovník. 

Ve třetím okruhu rakovničtí borci podali zlepšený výkon na úrovni prvního okruhu (134 úderů), který 

znamenal udržení třetí pozice za bezkonkurenční Olomoucí (129 úderů) a nově za pražským Tempem, 

ale jen o jeden úder. Ostatní týmy ztrácely 10 a více úderů, takže to vypadalo na boj o stříbro mezi 

Rakovníkem a Tempem do posledního úderu v posledním okruhu. Ten naštěstí hráčům GC 85 

Rakovník vyšel opět na úrovni prvního a třetího okruhu (133 úderů), což byl výkon o celé čtyři údery 

lepší než u Tempa, takže v celkovém součtu to bylo cenné druhé místo o tři údery. Olomouc potvrdila 

svou třídu (125 úderů) a potvrdila čtvrté vítězství ze čtyř extraligových kol. Druhý Rakovník ztratil na 

první Olomouc propastných 29 úderů. MGC Hradečtí Orli čtvrtým místem potvrdili, že do extraligy 

patří, to naopak opět nepotvrdila pátá Bystřice pod Hostýnem a šestý domácí tým MGC Jedovnice. 

 Po čtyřech odehraných kolech suverénně vede MGC Olomouc a směřuje za dalším titulem. 

Druhý SK Tempo Praha má už náskok jediného bodu před Rakovníkem, pro který se tak rýsuje možnost 

obsadit lepší než bronzovou příčku z minulých let. Čtvrtý MGC Hradečtí Orli už ztrácí na Rakovník tři 

body, ale má náskok na barážovou pozici MGC Jedovnice šest bodů, stejně jako na sestupovou 1. DGC 

Bystřice pod Hostýnem. A právě mezi těmito kluby se rozhodne, který půjde do baráže a který přímo 

sestoupí. 

4. kolo extraligy – Jedovnice Tabulka extraligy po 4. kole 
 

 

Družstvo seniorů opět prokázalo, že nemá letos konkurenci a ve stopách MGC Olomouc počtvrté 

zvítězilo a spěje za dalším titulem. Hrálo v sestavě Jan Metyš, Bohumil Pokorný, Stanislav Staněk 

a náhradník Zdeněk Andr. Už první okruh (63 úderů) znamenal vybudování náskoku osmi úderů na 

druhé seniory MGC Hradečtí Orli. Svůj náskok postupně navyšovali i horšími výkony (70 resp. 67 ve 

druhém a třetím okruhu). Čtvrtý okruh byl opět parádním vystoupením (63 úderů) a znamenal 

v celkovém součtu náskok 20 úderů na druhý Hradec Králové. Zbylé dva týmy už byly jen do počtu, 

lepší byli senioři Tempa před seniory Olomouce. Pátý účastník 1. MGC Děkanka Praha se vůbec 

nezúčastnil. 

Rakovník jasně vede, o stříbro si to rozdají senioři MGC Hradečtí Orli a MGC Olomouc.  

Ze dvou ženských družstev byl lepší tým MGC 90 Brno před ženami 1. DGC Bystřice pod 

Hostýnem. Po čtyřech kolech je pořadí opačné, ale jen na počet úderů. 
 

4. kolo extraligy seniorů – Jedovnice Tabulka extraligy seniorů po 4. kole 
 

Pořadí Oddíl Body Údery

1. MGC Olomouc 7 513

2. GOLFCLUB 85 Rakovník 5 542

3. SK Tempo Praha 4 545

4. MGC Hradečtí Orli 3 548

5. 1. DGC Bystřice pod Hostýnem 2 556

6. MGC Jedovnice 1 560

Pořadí Oddíl Body Údery

1. MGC Olomouc 28 2092

2. SK Tempo Praha 17 2205

3. GOLFCLUB 85 Rakovník 16 2214

4. MGC Hradečtí Orli 13 2246

5. MGC Jedovnice 7 2295

6. 1. DGC Bystřice pod Hostýnem 7 2305

Pořadí Oddíl Body Údery

1. GC 85 Rakovník 6 263

2. MGC Hradečtí Orli 4 283

3. MGC Olomouc 3 312

4. SK Tempo Praha 2 318

5. 1. MGC Děkanka Praha 0 1512

Pořadí Oddíl Body Údery

1. GC 85 Rakovník 24 1101

2. MGC Hradečtí Orli 14 1165

3. MGC Olomouc 13 1193

4. SK Tempo Praha 9 1216

5. 1. MGC Děkanka Praha 3 2465



3. Grand Prix Jedovnice 

 

Pokud se týká účasti v Jedovnicích, byla překvapivě nízká. Jen 54 mužů a k tomu 11 žen. 

Dohromady 65 hráčů je jasně nejnižší v letošním ročníku na Grand Prix. Ale nechyběl žádný z favoritů, 

soutěž tak měla výbornou úroveň. 

A do absolutního pořadí mužů chtěli promluvit i rakovničtí minigolfisté. Hned v prvním okruhu 

tvrdě zaútočil senior Jan Metyš. Jeho „devatenáctka“ znamenala vedení, ale nebyl sám. Stejný výkon 

zahrál i v letošní sezóně nejlepší muž Marián Straško z MGC Olomouc. V těsném dosahu obou lídrů 

byl i další rakovnický senior Stanislav Staněk výkonem 20 úderů. Tento výkon však předvedli další dva 

hráči, senior Josef Vozár z SK Tempo Praha a muž Michal Stančík z MGC Olomouc. Druhý okruh už 

tak slavný v podání rakovnických hráčů nebyl. Bohužel odpadl Metyš, který zahrál 26 úderů. Zuby 

nehty se držel v popředí Staněk (23 úderů), Vozár (24 úderů) i Stančík (23 úderů). Výborně druhý 

okruh zahrál jen Straško, který se tak na čele osamostatnil s poměrně slušným náskokem 3 údery. To už 

se dopředu cpal i muž Jiří Staněk z MGC Olomouc. Třetí okruh potvrdil suverenitu Straška (20 úderů), 

ostatní hráči už v podstatě bojovali jen o stříbrný a bronzový stupínek, mezi kterými se držel 

i rakovnický Staněk. Poslední okruh potvrdil prvenství Straška a druhé místo Vozára. Na třetím místě 

pak byla čtveřice s výkonem 85 úderů, trio olomoučáků Jiří Staněk, Michal Stančík, Marek Smejkal 

doplněné o rakovnického Stanislava Staňka. Nakonec rozhodla až pátá překážka, kterou pokořil jako 

jediný Jiří Staněka získal tak poslední pódiové umístění. Do desítky se vešel ještě jeden rakovnický 

borec, Jan Metyš, který ji uzavíral. 

Mezi ženami si nejlépe vedla nestorka, ale ještě žena, Lenka Doleželová z 1. DGC Bystřice pod 

Hostýnem. O úder za ní skončila stále se lepšící Karolína Jandová z MGC Holešov. O třetí místo pak 

svedly boj tři hráčky, juniorka Alena Doleželová z Bystřice, ženy Simona Handlová a Jana Havlíková, 

obě z MGC 90 Brno. Nejlepší byla také na páté překážce Alena Doleželová, která tak doplnila svou 

matku a Jandovou na stupních vítězů. 

Ve věkových kategoriích brali golfisté GC 85 Rakovník celkem tři poháry za pódiová umístění. 

Za vítězství to byly poháry dva. V kategorii juniorů to byl Ondřej Škaloud, a to dobrým výkonem, 

i když byl v ní sám. Zvítězit také dokázal Zdeněk Andr v kategorii senioři II. Na druhého Františka 

Kubu z MGC Olomouc získal jeden úder. Třetí pohár putoval do Rakovníka zásluhou Stanislava Staňka 

v kategorii mladších seniorů a měl hodnotu druhého místa. Rozhodl jeden úder, o který skončil za 

vítězným Vozárem. 

 
Absolutní pořadí mužů (54 hráčů): (4 okruhy)  Vítězové kategorií 

 1. Straško [M] (Olomouc) - 81 úderů              

 2. Vozár [S] (Tempo Pha) - 84    “  Muži (20 – 45):  (4 okruhy) 

 3. Staněk J. [M] (Olomouc) - 85    “  1. Straško (Olomouc) - 81 úderů 

 4. Stančík [M] (Olomouc) - 85    “       

 5. Staněk S. [S] (Rakovník) - 85    “  Ženy (20 – 45):   (4 okruhy)  

 6. Smejkal [M] (Olomouc) - 85    “  1. Doleželová L. (Bystř. P. H.) - 89 úderů 

 7. Exner [M] (Hr. Králové) - 86    “       

 8. Láník [S] (Jedovnice) - 86    “  Senioři (46 – 58):  (4 okruhy) 

 9. Vančura [S] (Hr. Králové) - 87    “ 1. Vozár (Tempo Pha) - 84 úderů 

 10. Metyš [S] (Rakovník) - 87    “  

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

 20. Škaloud O. [J] (Rakovník) - 90    “   1. Andr (Rakovník) - 91 úderů 

 22. Pokorný [S] (Rakovník) - 91    “       

 23. Andr [S2] (Rakovník) - 91    “  Seniorky (46 a více):  (4 okruhy) 

 32. Christou [M] (Rakovník) - 94    “ 1. Henklová  (Olomouc) - 122 úderů  

 34. Šlapák [M] (Rakovník) - 95    “ 

 35. Vosmík [S] (Rakovník) - 95    “   Junioři (16 – 19):  (4 okruhy) 

 58. Řehák [S] (Rakovník) - 111    “ 1. Škaloud O. (Rakovník) - 90 úderů 

              

  Absolutní pořadí žen (11 hráček): (4 okruhy)  Juniorky (16 – 19):  (4 okruhy) 

 1. Doleželová L. [Z] (Bystř. p. H.) - 89 úderů 1. Doleželová A. (Bystř. p. H.) - 93 úderů 

 2. Jandová [Z] (Holešov) - 90    “        

   3. Doleželová A. [JU] (Bystř. p. H.) - 93    “  Žáci (15 a méně):  (4 okruhy) 

        1. Brtevník (Jedovnice) - 92 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] 

 


