
Smíšenka GC 85 Rakovník upevňuje bronzový stupínek, senioři počtvrté vítězní ! 

 

Druhý červnový víkend (10.06.2018) se sešli na prostorově vylepšeném radotínském hřišti 

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 Jaroslav Řehák, Jan Metyš, David Christou, Petr 

Vosmík, Bohumil Pokorný, Stanislav Staněk a náhradník Zdeněk Andr. V prvním okruhu rakovnická 

šestice zahrála průměrně (138 úderů), a to stačilo na dělené třetí místo spolu s největším soupeřem 

v boji o bronz golfisty 1. DGC Bystřice pod Hostýnem. Dvojice bojující o titul však unikla a v dalších 

okruzích už jim nikdo nestačil. Po prvním okruhu byl lepší MGC Olomouc (129 úderů) o tři údery před 

SK Tempo Praha. Na opačném konci byl překvapivě poslední MGC Hradečtí Orli za MGC Holešov. 

Oba týmy ovšem s výraznou ztrátou na třetí GC 85 Rakovník. V dalších dvou okruzích se Rakovník 

odpoutal od Bystřice s výkony 134 a 137 úderů a před posledním okruhem měl na ní náskok 8 úderů. 

Na čele Olomouc stále vedla, ale Tempo se drželo nebezpečně blízko ve vzdálenosti 2 úderů. V dolní 

části se vše srovnalo, Holešov ukázal, kam patří, tedy na poslední místo. Poslední okruh byl pro 

rakovnické hráče v Radotíně standardní (134 úderů) a znamenal potvrzení třetího místa. Na čele se 

prosadilo nadšení hráčů Tempa. Nejlepším výkonem družstva (124 úderů) dokázali olomoucké favority 

porazit. 

Po čtyřech odehraných kolech Tempo jede a navýšilo náskok na loňského mistra MGC Olomouc. 

Jen tyto týmy mají reálnou šanci titul získat. Ztráta třetího Rakovníka už je propastná, takže cílem je 

udržet třetí místo před Bystřicí. Čtvrtá Bystřice pod Hostýnem ztrácí dva a půl  bodu, ale má náskok na 

barážovou pozici MGC Hradečtí Orli 3 body. Sestupujícím týmem bude bezesporu tým z Holešova, 

který byl poslední ve všech čtyřech kolech. 

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

 

Družstvo seniorů opět prokázalo, že ani letos nemá konkurenci, počtvrté zvítězilo a spěje za 

desátým seniorským titulem. Hrálo v sestavě Jan Metyš, Petr Vosmík, Bohumil Pokorný a náhradník 

Stanislav Staněk. Už první okruh (67 úderů) znamenal náskok pěti úderů na druhé seniory MGC 

Hradečtí Orli. Druhý okruh byli jen o úder horší, ale k velkému výkonu se vypjali hradečtí senioři a 

srovnali s Rakovníkem krok. To bylo z jejich strany všechno. Rakovničtí senioři udrželi vysoký 

standard (65 a 67 úderů) a jasně vyhráli. Za zmínku stojí poslední okruh seniorů SK Tempo Praha (61 

úderů), který je přiblížil druhému Hradci Králové na rozdíl tří úderů. Do počtu byli tak jen senioři 

MGC Jedovnice. 

Rakovník jasně vede, zdá se, že i o stříbru je rozhodnuto a připadne seniorům MGC Hradečtí 

Orli. O třetí místo si to rozdají senioři SK Tempo Praha a MGC Jedovnice.  

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

Hostýnem. Po čtyřech kolech jsou také brněnské ženy v čele s náskokem čtyř bodů. 
 

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

 
 

Pořadí Oddíl Body Údery

1. SK Tempo Praha 7 527

2. MGC Olomouc 5 531

3. GOLFCLUB 85 Rakovník 4 543

4. 1. DGC Bystřice pod Hostýnem 3 551

5. MGC Hradečtí Orli 2 569

6. MGC Holešov 1 620

Pořadí Oddíl Body Údery

1. GC 85 Rakovník 6 267

2. MGC Hradečtí Orli 4 276

3. SK Tempo Praha 3 279

4. MGC Jedovnice 2 314

5. MGC Olomouc 0 1512

Pořadí Oddíl Body Údery

1. SK Tempo Praha 24,5 1845

2. MGC Olomouc 21 1856

3. GOLFCLUB 85 Rakovník 15,5 1911

4. 1. DGC Bystřice pod Hostýnem 13 1946

5. MGC Hradečtí Orli 10 1989

6. MGC Holešov 4 2111

Pořadí Oddíl Body Údery

1. GC 85 Rakovník 24 943

2. MGC Hradečtí Orli 14,5 991

3. MGC Jedovnice 10,5 1072

4. SK Tempo Praha 10 1209

5. MGC Olomouc 3 3913



3. Grand Prix Radotín 

 

Pokud se týká účasti v Radotíně, byla vysoká, tak jak bývá, když se hraje v blízkosti Prahy. Mužů 

bylo 67, žen 14. Dohromady 81 hráčů. Druhá nejvyšší účast po turnaji Grand Prix přímo v Praze na 

hřišti Oaza. Ale nechyběl žádný z favoritů, soutěž tak měla skvělou úroveň. 

Bohužel do absolutního pořadí mužů rakovničtí minigolfisté nepromluvili. Výborně začal senior 

v rakovnickém dresu Jaroslav Řehák (20 úderů), ale ještě lépe začal slovenský hráč v dresu SK Tempo 

Praha muž Radovan Struhár (19 úderů), který vedl. Spolu s Řehákem se „dvacítka“ povedla dalším pěti 

hráčům. Ve druhém okruhu Řehákova „třiadvacítka“ už znamenala ztrátu na vedoucího hráče muže 

Zdeňka Majkuse z SK Tempo Praha tři údery. Tomu se totiž podařilo zopakovat jako jedinému 

„dvacítku“. V zádech však měl silnou trojici Struhára, muže z MGC Olomouc Ondřeje Škalouda 

a seniora z MGC Hradečtí Orli Kamila Rouse. Třetí okruh byl ve znamení nástupu rakovnického 

seniora Jana Metyše, který se „devatenáctkou“ posunul do pozic atakujících první desítku. Řehákova 

„třiadvacítka“ pak znamenala posun o několik míst zpět. Na čele se opět srovnali hráči pražského 

Tempa Majkus a Struhár. V posledním okruhu zahráli oba vedoucí hráči „dvacítku“, což stačilo na 

udržení prvního místa. A protože vítěz může být jen jeden, musel rozhodnout rozstřel. Ten trval 

nekonečných jedenáct překážek, až rozhodlo štěstí ve prospěch Majkuse na trubce. Třetí byl o jeden 

úder nyní už olomoucký Škaloud. Pokud se týká rakovnických hráčů, Metyš potvrdil „jedenadvacítkou“ 

skvělý nástup a posunul se do první desítky na sedmé místo. Řehák skončil osmý. 

 Mezi ženami si nejlépe vedla žena Jana Havlíková z MGC 90 Brno. Sekundovat jí dokázaly jen 

žena Karolína Jandová z MGC Holešov a juniorka z 1. DGC Bystřice pod Hostýnem Alena Doleželová. 

Nakonec byla Havlíková o jeden úder lepší než zmíněná dvojice, která musela do rozstřelu. Ten trval 

také dlouho, skončil na osmé překážce ve prospěch Jandové. 

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

Za vítězství to byly pohár jeden. V kategorii seniorů 2 to byl Bohumil Pokorný s výkonem pod 90 

úderů, tedy výkonem kvalitním. Na stříbrném stupínku stejné kategorie pak skončil Zdeněk Andr, 

ovšem s výraznou ztrátou. Další dva poháry přibyly do vitríny rakovnických hráčů v kategorii seniorů. 

Za vítězným Kamilem Rousem z MGC Hradečtí Orli skončil druhý Jan Metyš, na bronzový stupínek se 

postavil Jaroslav Řehák. 

 
Absolutní pořadí mužů (67 hráčů): (4 okruhy)  Vítězové kategorií 

 1. Majkus [M] (Tempo Pha) - 82 úderů              

 2. Struhár [M] (Tempo Pha) - 82    “  Muži (20 – 45):  (4 okruhy) 

 3. Škaloud O. [M] (Olomouc) - 83    “  1. Majkus (Tempo Pha) - 82 úderů 

 4. Rous K. [S] (Hr. Králové) - 85    “       

 5. Mlčoch M. [M] (Bystř. p. H.) - 87    “  Ženy (20 – 45):   (4 okruhy)  

 6. Bílek [M] (Olomouc) - 87    “  1. Havlíková (Brno 90) - 93 úderů 

 7. Metyš [S] (Rakovník) - 87    “       

 8. Řehák [S] (Rakovník) - 88    “  Senioři (46 – 58):  (4 okruhy) 

 9. Čibik [M] (Bystř. p. H.) - 88    “ 1. Rous K. (Hr. Králové) - 84 úderů 

 10. Ječný Mar. [M] (Hardenberg-D) - 88    “  

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

 12. Pokorný B. [S2] (Rakovník) - 89    “   1. Pokorný (Rakovník) - 89 úderů 

 20. Vosmík [S] (Rakovník) - 91    “       

 25. Christou [M] (Rakovník) - 94    “  Seniorky (46 a více):  (4 okruhy) 

 27. Šlapák [M] (Rakovník) - 94    “ 1. Kadlecová  (Cheb) - 115 úderů  

 28. Staněk S. [S] (Rakovník) - 94    “ 

 30. Andr [S2] (Rakovník) - 95    “   Junioři (16 – 19):  (4 okruhy) 

        1. Kadlec Jan (Cheb) - 91 úderů 

  Absolutní pořadí žen (14 hráček): (4 okruhy)       

 1. Havlíková [Z] (Brno 90) - 93 úderů  Juniorky (16 – 19):  (4 okruhy) 

 2. Jandová [Z] (Holešov) - 94    “ 1. Doleželová A. (Bystř. p. H.) - 94 úderů 

 3. Doleželová A. [JU] (Bystř. p. H.) - 94    “        

           Žáci (15 a méně):  (4 okruhy) 

        1. Červinka (Hr. Králové) - 112 úderů 

              

         Žákyně (15 a méně):  (4 okruhy) 

        1. Minaříková (Olomouc) - 96 úderů 
             

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

 

 

 


