
Senioři opět vítězní, smíšenka až čtvrtá ! 
 

Třetí extraligové kolo přivedlo českou minigolfovou špičku 13. května 2018 na soukromé hřiště 

manželů Doleželových v Holešově. Počasí přálo i v Holešově, zcela v souladu s trendem v celé 

republice. Plán smíšeného družstva byl jasný: pozlobit dvojici Olomouc, Tempo a když to nepůjde, 

alespoň upevnit medailovou pozici. 

První okruh ovšem napověděl, že dnes to nebude snadné. Tým v sestavě Jaroslav Řehák, Michal 

Šlapák, David Christou, Jan Metyš, Bohumil Pokorný, Stanislav Staněk a náhradník Petr Vosmík. 

Výkon 134 úderů  odselektoval dvojici 1. DGC Bystřice pod Hostýnem (153 úderů) a domácí MGC 

Holešov (154 úderů), ale bylo to jen čtvrté místo  za MGC Olomouc (127 úderů), SK Tempo Praha 

(128 úderů) a MGC Hradečtí Orli (131 úderů). Po druhém okruhu zbyly dvě dvojice, o vítězství bojující 

Olomouc a Tempo a o třetí místo Hradec a Rakovník. Rakovník zopakoval výkon z prvního okruhu a to 

stačilo na třetí místo a náskok 10 úderů na Hradec. Na čele Olomouc navýšila náskok na Tempo na 6 

úderů. Třetí okruh byl hodně nepovedený (146 úderů) a rázem byl desetiúderový náskok na Hradec 

smazán a znamenal ještě třetí místo, ale dělené. Na čele zaváhala Olomouc (138 úderů), čehož využilo 

Tempo (127 úderů) a ocitlo se na čele s náskokem pěti úderů. Čtvrtý okruh Rakovník opět zmastil (145 

úderů), což znamenalo ve výsledku čtvrté místo, protože solidní výkon Hradce (135 úderů) na bronzový 

stupínek stačil. Na čele Tempo s přehledem udrželo vedení a navýšilo náskok na konečných 10 úderů.    

Přes čtvrté místo upevnil GC 85 Rakovník bronzový stupínek, protože nejbližší pronásledovatel 

Bystřice pod Hostýnem skončil až pátý. Třetí místo hradeckých minigolfistů je z předposledního pátého 

místa neodpoutalo. Poslední je bezpečně MGC Holešov, který i potřetí obsadil poslední šesté místo. 

Jediná, ale o to větší změna nastala na špici tabulky. Díky vítězství v Holešově se SK Tempo Praha 

posunulo do vedení a rovnou o celý 1,5 bodu před největšího favorita MGC Olomouc.  
 

3. kolo extraligy –Holešov Tabulka extraligy po 3. kole 

 

To seniorské družstvo mělo jediný úkol, potvrdit svoji suverenitu a ukázat soupeřům, že ani 

v letošním ročníku nemají šanci. Sestava byla obměněná, dostali šanci i hráči, kteří se v prvních dvou 

kolech neobjevovali. Jaroslav Řehák, Petr Vosmík, Zdeněk Andr a náhradník Jan Metyš ovšem ukázali, 

že ani „seniorské béčko“ neznamená šanci pro soupeře a těsně zvítězili před svým nejsilnějším 

soupeřem seniory MGC Hradečtí Orli. 

Po prvním okruhu vedli právě hradečtí senioři o 3 údery před Rakovníkem, aby Rakovničtí 

zopakováním výkonu z prvního okruhu (70 úderů) se ve druhém dostali o jeden úder na první místo 

před hradecké seniory. Ve třetím okruhu přidali další čtyři údery (71 ku 75 úderům). Čtvrtý okruh byl 

Rakovník opět lepší (66 ku 69 úderům), takže v závěrečném účtování byl lepší o 8 úderů. Zbylé tři týmy 

byly v podstatě bez šance. V prvním okruhu se srovnaly v pořadí MGC Jedovnice, SK Tempo Praha 

a MGC Olomouc, což bylo pořadí i po čtvrtém okruhu.   

V půlce soutěže jsou senioři Rakovníka bez porážky a jasně v čele se sedmi a půl bodovým 

náskokem na seniory MGC Hradečtí Orli. Ke zbylým medailím má nejblíž tým seniorů z Hradce 

Králové a z Jedovnice. Na Jedovnice se však tlačí senioři sk Tempo Praha. Seniorský tým MGC 

Olomouc se potýká s nedostatkem hráčů, takže je bezpečně na poslední pozici.  
 

3. kolo extraligy seniorů – Holešov Tabulka extraligy seniorů po 3. kole 
 

Pořadí Oddíl Body Údery

1. SK Tempo Praha 7 519

2. MGC Olomouc 5 529

3. MGC Hradečtí Orli 4 549

4. GOLFCLUB 85 Rakovník 3 559

5. 1. DGC Bystřice pod Hostýnem 2 579

6. MGC Holešov 1 598

Pořadí Oddíl Body Údery

1. SK Tempo Praha 17,5 1318

2. MGC Olomouc 16 1325

3. GOLFCLUB 85 Rakovník 11,5 1368

4. 1. DGC Bystřice pod Hostýnem 10 1395

5. MGC Hradečtí Orli 8 1416

6. MGC Holešov 3 1491

Pořadí Oddíl Body Údery

1. GC 85 Rakovník 6 277

2. MGC Hradečtí Orli 4 286

3. MGC Jedovnice 3 295

4. SK Tempo Praha 2 299

5. MGC Olomouc 1 722

Pořadí Oddíl Body Údery

1. GC 85 Rakovník 18 676

2. MGC Hradečtí Orli 10,5 716

3. MGC Jedovnice 8,5 757

4. SK Tempo Praha 7 930

5. MGC Olomouc 3 2401



 2. Grand Prix Holešov 
 

Účast v Holešově byla překvapivě nízká. Zapůsobil zřejmě fakt, že natomto hřišti neumožnil 

Radek Doležel trénovat mimo oficiální trénink. Celkem se sešlo 56 mužů a 13 žen. Celkem pouze 69 

hráčů. Rakovnických hráčů bylo 8 mužů a ani jedna žena. 

V absolutní kategorii mužů neočekávaně a fantasticky vstoupil do turnaje muž Michal Říha z SK 

Tempo Praha. Dvě devatenáctky byly hozenou rukavicí soupeřům a tak se nelze divit, že Říha vedl o tři 

údery před dvojicí muž Ivan Macho z MGC Olomouc a další muž z SK Tempo Praha Martin Skoupý. 

Ve třetím okruhu Říha polevil (22 úderů), ale vedení nepustil, i když na rozdíl jednoho úderu se na něj 

dotáhl oddílový kolega Skoupý. Macho a bývalý rakovnický hráč, nyní v barvách MGC Olomouc, 

Ondřej Škaloud ztráceli údery dva. Drama Říha zařídil ještě na poslední překážce. Ač byl čistý dovolil 

si zahrát čtyřku. Výkon ve čtvrtém okruhu (21 úderů) však na vítězství stačil. Dvacítka pomohla 

Machovi ke druhé příčce. O bronz se musel Skoupý a Škaloud rozstřelovat. Lepší byl a pohár za třetí 

místo hned na první překážce získal Skoupý. Z rakovnických borců se nikdo nedokázal prosadit do 

první desítky. Nakonec nejlepší byla dvojice těch nejmladších muž David Christou a muž Michal 

Šlapák. Oba zahráli 88 úderů a jen díky menšímu rozdílu mezi nejlepším a nejhorším výkonem skončil 

Christou dvanáctý a Šlapák čtrnáctý. Na poslední místo ve dvacítce se ještě výkonem 89 úderů vešel 

rakovnický senior Jaroslav Řehák. 

Mezi ženami byly na vítězství tři kandidátky. V posledním okruhu zaváhala do té doby vedoucí 

žena Petra Machová Kouřilová, čehož využila dvojice žen Karolína Jandová z MGC Holešov a Simona 

Handlová z MGC 90 Brno. Obě byly o úder lepší, takže o vítězce musel opět rozhodnout rozstřel. U 

děvčat rozhodla nakonec třetí překážka, kterou lépe zvládla Jandová. 

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

o které se zasloužil starší senior Zdeněk Andr. K vítězství měl blíž Pokorný, ale vyloženě zpackal 

poslední okruh, takže vítězství spadlo do klína Androvi. Pokorný skončil druhý. Dvě medailová 

umístění v kategorii seniorů II byly pohříchu jediná.  
 

Absolutní pořadí mužů (56 hráčů): (4 okruhy) Vítězové kategorií 

 1. Říha [M] (Tempo Pha) - 81 úderů              

 2. Macho [M] (Olomouc) - 82    “  Muži (20 – 45):  (4 okruhy) 

 3. Skoupý M. [M] (Tempo Pha) - 83    “  1. Říha (Tempo Pha) - 81 úderů 

 4. Škaloud O. [M] (Olomouc) - 83    “       

 5. Urbánek [S] (Brno 90) - 85    “  Ženy (20 – 45):  (4 okruhy)  

 6. Rous [S] (Hr. Králové) - 86    “  1. Jandová (Holešov) - 91 úderů 

 7. Majkus [M] (Tempo Pha) - 86    “       

 8. Novák M. [M] (Bystřice p. H.) - 86    “  Senioři (46 – 58):  (4 okruhy) 

 9. Struhár [M] (Tempo Pha) - 86    “ 1. Urbánek (Brno 90) - 85 úderů 

 10. Láník [S] (Jedovnice) - 87    “  

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

 12. Christou [M] (Rakovník) - 88    “   1. Andr (Rakovník) -  94 úderů 

 14. Šlapák [M] (Rakovník) - 88    “       

 20. Řehák [S] (Rakovník) - 90    “  Seniorky (46 a více):    

 22. Metyš [S] (Rakovník) - 92    “  x x x     

 25. Vosmík [S] (Rakovník) - 93    “        

 30. Andr [S2] (Rakovník) - 94    “   Junioři (16 – 19):  (4 okruhy) 

 37. Pokorný [S2] (Rakovník) - 99    “  1. Brtevník (Jedovnice) - 95 úderů 

 44. Staněk S. [S] (Rakovník) - 103    “    

         Juniorky (16 – 19):  (4 okruhy) 

  Absolutní pořadí žen (13 hráček): (4 okruhy) 1. Doleželová A. (Bystřice) - 97 úderů 

 1. Jandová [Z] (Holešov) - 91 úderů  

 2. Handlová [Z] (Brno 90) - 91    “  Žáci (15 a méně):  (4 okruhy) 

 3. Machová Kouř. [Z] (Bystř. p. H.) - 92    “ 1. Pokorný Jan (Olomouc) - 113 úderů 

          

         Žákyně (15 a méně): (4 okruhy) 

        1. Minaříková (Olomouc) - 104 úderů 

              

              

       

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

 

 

 


