
Rakovník podruhé čtvrtý, senioři podruhé vítězní ! 
 

Druhé kolo proběhlo v poměrně časném termínu, už 9. dubna, na filcovém hřišti v Olomouci. 

Počasí přálo, od pátku do neděle se zlepšovalo, takže při vlastním turnaji bylo přijatelně příjemné. 

Posílený GC 85 Rakovník o jednoho z nejlepších seniorů Jana Metyše měl ambice postoupit do bojů 

o medaile, tedy vylepšit čtvrtou příčku z podzimního turnaje na betonu v Chebu. Seniorský tým, rovněž 

posílený o Metyše, měl pak potvrdit vedoucí postavení v České republice v této věkové kategorii.  

Kapitán Staněk určil po dvoudenním tréninku sestavu Jaroslav Řehák, Jan Metyš, David 

Christou, Ondřej Škaloud, Bohumil Pokorný, Stanislav Staněk a náhradník Michal Šlapák.  

První okruh se rakovnickým hráčům vůbec nevyvedl (200 úderů), a tak se nelze divit, že to 

stačilo jen na předposlední, páté místo s náskokem 14 úderů na poslední 1. DGC Bystřici pod 

Hostýnem. Fantastický okruh se podařilo zahrát domácím hráčům MGC Olomouc, kteří dokázali vejít 

pod průměr 30 úderů na okruh a hráče (174 úderů). Proto také náskok na druhý tým MGC Hradečtí Orli 

dosáhl 17 úderů. Pak už to bylo normální. O 4 údery zpět SK Tempo Praha, o další úder zpět MGC 

Jedovnice. Druhý okruh v podání rakovnických borců byl jen o málo lepší (197 úderů), přesto přinesl 

posun o jedno místo vpřed, tj. na čtvrté. Důvodem byl katastrofický výkon hradeckých minigolfistů, 

který jej snesl z druhého na páté místo. Špičkový výkon podali opět hráči domácích, kteří zahráli opět 

pod průměr 30 (179 úderů). Náskok na druhý tým, teď už pražské Tempo, narostl na celých 28 úderů. 

Vyrovnaný výkon Jedovnic v pohodě stačil na třetí místo. Bystřice opět nepřesvědčila a s přehledem 

držela poslední místo. Třetí okruh byl z pohledu Rakovníka nejlepší (191 úderů), ale žádné zlepšení 

nepřinesl, protože třetí Jedovnice zůstala na svém vysokém standardu. Druhé Tempo také v pohodě 

udrželo druhou příčku. Olomouc zahrála opět nejlépe ze všech (181 úderů), takže konečný náskok na 

druhé místo byl neuvěřitelných 43 úderů. Na opačném konci tabulky oba týmy nepřesvědčily, takže 

zůstaly na svých pozicích. 

Olomouc podruhé zvítězila a jasně vede. Na druhé místo poskočilo Tempo před Hradec Králové. 

Rakovník podruhé čtvrtý je čtvrtý i celkově. Jedovnice se třetím místem z posledního nebezpečně 

přiblížila medailovým pozicím. Bystřice naopak klesla z pátého místa na samotné dno. 
 

2. kolo extraligy – Olomouc (filc) Tabulka extraligy po 2. kole 
 

 

Rakovničtí senioři opět posílili. V Olomouci opomíjený Jan Metyš totiž přestoupil do GC 85 

Rakovník. Ambice týmu tak byly jednoznačné, zvítězit a zvýraznit vedení v seniorské extralize. Tým 

nastoupil ve složení Jan Metyš, Bohumil Pokorný, Stanislav Staněk a náhradník Jaroslav Řehák. 

První okruh vyšel rakovnickým seniorům moc nevyšel (100  úderů). Usadili se na prvním místě, 

o 5 úderů před MGC Hradečtí Orli. Druhý okruh přidali (96 úderů) a navýšili tak náskok na druhý 

Hradec na 15 úderů. To už se tlačila dopředu Olomouc, která na třetím místě ztrácela na Hradec dva 

údery. Třetí okruh (97 úderů) potvrdil ambice rakovnických seniorů. Na druhý tým, už Olomouc, dosáhl 

konečný náskok 23 úderů. Hradec doslova zkolaboval a klesl na třetí místo. Čtvrté Tempo a poslední 

senioři 1. MGC Děkanka Praha jen udrželi své čtvrté resp. páté místo. 

Svůj cíl rakovničtí senioři splnili, upevnili vedení před dvojicí Olomouc a Hradec Králové. 

Čtvrté Tempo a pátá Děkanka také potvrdily svoje pozice. 
 

2. kolo extraligy seniorů – Olomouc (filc) Tabulka extraligy seniorů po 2. kole 
 

Pořadí Oddíl Body Údery

1. MGC Olomouc 7 534

2. SK Tempo Praha 5 577

3. MGC Jedovnice 4 584

4. GOLFCLUB 85 Rakovník 3 588

5. MGC Hradečtí Orli 2 605

6. 1. DGC Bystřice pod Hostýnem 1 609

Pořadí Oddíl Body Údery

1. MGC Olomouc 14 1023

2. SK Tempo Praha 9 1088

3. MGC Hradečtí Orli 7 1111

4. GOLFCLUB 85 Rakovník 6 1101

5. MGC Jedovnice 5 1112

6. 1. DGC Bystřice pod Hostýnem 3 1135

Pořadí Oddíl Body Údery

1. GC 85 Rakovník 6 293

2. MGC Olomouc 4 316

3. MGC Hradečtí Orli 3 324

4. SK Tempo Praha 2 325

5. 1. MGC Děkanka Praha 1 351

Pořadí Oddíl Body Údery

1. GC 85 Rakovník 12 546

2. MGC Olomouc 7 577

3. MGC Hradečtí Orli 7 582

4. SK Tempo Praha 4 592

5. 1. MGC Děkanka Praha 2 620



 1. Grand Prix Olomouc (filc) 

 

První celorepublikový turnaj v roce 2017 se konal, k překvapení všech na venkovním hřišti, na 

filcu v Olomouci. Známý filc svědčil hlavně domácím hráčům, kteří doslova deklasovali zbytek 

startovního pole. To čítalo 60 mužů a 11 žen. 

Do boje o celkové prvenství v absolutní kategorii mužů však promluvil i rakovnický senior Petr 

Vosmík. V prvním okruhu zahrál 30 úderů a zařadil se na 11. až 13. místo. Nejlepší vstup do soutěže 

měl David Bílek muž z MGC Olomouc, který zahrál 25 úderů. Druhý okruh v podání Vosmíka byl 

špičkový (26 úderů) a vynesl jej do čela, o které se dělil s Mariánem Straškem, mužem v dresu 

domácího týmu MGC Olomouc. Ten hrál velmi vyrovnaně (29 a 27 úderů). Ostatní hráči, kteří si dělali 

čáku na vítězství, však ztráceli do třech úderů. V poli pronásledovatelů byl i další rakovnický senior 

Stanislav Staněk s výkonem 59 úderů po dvou okruzích (28 a 31 úderů). Třetí okruh zahrál Vosmík 

dobře (32 úderů), ale na bednu to bohužel nestačilo. Straško prokázal i v posledním okruhu vysoký 

standard (28 úderů), což mu stačilo na prvenství vynikajícím výkonem 84 úderů. Druhý skončil jeho 

týmový kolega, muž Ivan Macho o jediný úder, třetí pak o další úder zpět, opět domácí muž Marek 

Smejkal. Na Vosmíka tak zbylo nepopulární čtvrté místo, ale v součtu 88 úderů je výborný výkon. 

Čtvrtého Vosmíka ještě do desítky doplnil senior Jan Metyš na devátém místě a Stanislav Staněk na 

místě desátém. Kvalitní výkony podali i jedenáctý muž David Christou a šestnáctý muž Michal Šlapák. 

Absolutorium snese i dvacátý druhý junior Ondřej Škaloud. Ostatní muži skončili až v páté desítce.  

 Mezi ženami, bez rakovnické účasti, musel o vítězce rozhodnout rozstřel mezi ženami Evou 

Molnárovou z SK Tempo Praha a Karolínou Jandovou z MGC Holešov, které zahrály velmi dobrý 

výkon 92 úderů. Přesnější byla na hned na první překážce, těžkém čtyřokně, Molnárová.  

Ve věkových kategoriích se rakovničtí prosadili ve dvou kategoriích. Mezi juniory byl 

s přehledem nejlepší Ondřej Škaloud. Výrazně se prosadili rakovničtí senioři, kteří obsadili celé stupně 

vítězů. Na nevyšší se postavil Petr Vosmík. Druhý skončil Jan Metyš až po rozstřelu se Stanislavem 

Staňkem. Rozstřel byl hodně dlouhý, rozhodlo se až na páté překážce, kdy na dvojku Staňka odpověděl 

Metyš esem. 

 

 
Absolutní pořadí mužů (60 hráčů): (3 okruhy)  Vítězové kategorií 

 1. Straško [M] (Olomouc) - 84 úderů              

 2. Macho [M] (Olomouc) - 85    “  Muži (20 – 45):  (3 okruhy) 

 3. Smejkal [M] (Olomouc) - 87    “  1. Straško (Olomouc) - 84 úderů 

 4. Vosmík [S] (Rakovník) - 88    “       

 5. Staněk J. [M] (Olomouc) - 89    “  Ženy (20 – 45):    (3 okruhy)  

 6. Bílek [M] (Olomouc) - 89    “  1. Molnárová (Tempo Pha) - 92 úderů 

 7. Brtevník [ZA] (Jedovnice) - 91    “       

 8. Myšák [M] (Holešov) - 92    “  Senioři (46 – 58):  (3 okruhy) 

 9. Metyš [S] (Rakovník) - 93    “ 1. Vosmík (Rakovník) - 88 úderů 

 10. Staněk S. [S] (Rakovník) - 93    “  

  - - - - - - - - - -       Senioři II (59 a více):  (3 okruhy) 

 11. Christou [M] (Rakovník) - 93    “   1. Jašek J. (Olomouc) - 96 úderů 

 16. Šlapák [M] (Rakovník) - 95    “       

 21. Škaloud O. [J] (Rakovník) - 96    “  Seniorky (46 a více):  (3 okruhy)  

 42. Andr [S2] (Rakovník) - 105    “  1. Henklová (Olomouc) - 111 úderů 

 43. Řehák [S] (Rakovník) - 106    “ 

 48. Pokorný [S] (Rakovník) - 107    “   Junioři (16 – 19):  (3 okruhy) 

        1. Škaloud O. (Rakovník) - 96 úderů  

  Absolutní pořadí žen (11 hráček): (3 okruhy) 

 1. Molnárová [Z] (Tempo Pha.) - 92 úderů  Juniorky (16 – 19):  (3 okruhy) 

 2. Jandová [Z] (Holešov) - 92    “ 1. Doleželová A. (Bystř. p. H.) - 96 úderů 

 3. Handlová [Z] (Brno 90) - 94    “       

         Žáci (15 a méně):  (3 okruhy) 

        1.  Brtevník (Jedovnice)  - 91 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] 

 

 

 

 


