
Smíšenka až čtvrtá, senioři mistři, ale se ztrátou kytičky ! 

 

S cílem potvrdit reálně velikou šanci na bronzovou medaili a doplnit tak bilanci čtyř bronzů 

a stříbra z loňského roku, odjížděli rakovničtí hráči v co nejúspornějším složení na olomoucký eternit. 

Seniorům nic jiného nezbývalo než vyhrát, s jediným cílem, zůstat v soutěži neporažen. Desátý titul byl 

po odehraných dvou třetinách soutěže, prakticky v rukách seniorů GC 85 Rakovník. 

Sestava smíšeného týmu pro uvedený cíl měla podobu: Jaroslav Řehák, Michal Šlapák, Petr 

Vosmík, Stanislav Staněk Bohumil Pokorný, Jan Metyš a náhradník Zdeněk Andr. První okruh v podání 

uvedené šestice, dá se říci, vůbec nesplnil očekávání. Výkon 144 úderů stačil jen na 4. místo, 11 úderů 

za SK Tempo Praha, 5 za 1. DGC Bystřice pod Hostýnem a dva za MGC Olomouc. Pátý byl, 

s odstupem pouze jednoho úderu, MGC Hradečtí Orli. Tradičně odpadl MGC Holešov, jeho ztráta na 

předposlední místo narůstala s každým okruhem. Ve druhém okruhu (145 úderů) se žádné zlepšení 

nekonalo, a znamenalo pokles 5. místo za Hradec Králové. Tempo drželo náskok na už druhou 

Olomouc, na třetím místě se usadila Bystřice. Ve třetím okruhu konečně to konečně rakovnickým 

hráčům vyšlo (130 úderů), ale nic převratného to nepřineslo, jen návrat na 4. místo a snížení ztráty na 

Bystřici na 3 údery. S tím se dalo dobře pracovat, ale poslední okruh také nevyšel pole představ (140 

úderů) a tak Bystřice 3. místo uhájila, i když o pouhý úder. Na čele se marně snažili domácí hráči 

sesadit suverénní Tempo, které fantasticky drželo náskok. Po třetím okruhu to byla pro Olomouc ztráta 

jen 4 údery. Poslední okruh už olomoučtí hráči nenašli v sobě dost sil a tak Tempo náskok navýšilo na 

konečných 7 úderů. Nevýrazní Orli z Hradce skončili pátí, Holešov, jak bylo zmíněno, bezpečně 

poslední. 

Po pěti extraligových kolech je v podstatě o titulu rozhodnuto. Hráči Tempa si určitě nenechají 

titul vzít. Nadšení Olomouce získat další titul, bylo na jaře přeměněno v hluboké zklamání. GC 85 

Rakovník se díky třetímu místu nebezpečně přiblížil 1. DGC Bystřice pod Hostýnem. Při finále to 

nebudou mít rakovničtí minigolfisté určitě jednoduché získat bronzové medaile. Hradečtí Orli potvrdili 

své předchozí umístění, potvrdili tak 5. místo a samozřejmě baráž s prvoligovými týmy při MČR 

v Rakovníku. Přímo a po zásluze sestupuje MGC Holešov, který prokázal, že na udržení v extralize 

nemá. Ve všech kolech skončil poslední. 

Mezi ženami je boj o celkovém prvenství také rozhodnut. Počtvrté v řadě vyhrály ženy z MGC 

90 Brno před ženami z Bystřice pod Hostýnem. Po pěti extraligových kolech je pořadí stejné, vede 

Brno o 6 bodů před Bystřicí. 

  5. kolo extraligy  –  Olomouc Tabulka extraligy po 5. kole 

 

Družstvo seniorů hrálo v sestavě Stanislav Staněk, Bohumil Pokorný, Jan Metyš a náhradník 

Zdeněk Andr. Že to nepůjde hladce bylo jasné hned v prvním okruhu. 71 úderů znamenalo druhé místo 

o čtyři údery za seniory SJK Tempo Praha. Po druhém okruhu (72 úderů) bylo ještě hůř. Tempo vedení 

udrželo a Hradec se posunul na místo druhé, 3 údery před Rakovník. Po třetím okruhu (67 úderů) se 

Rakovník vrátil na 2. místo o jeden úder před Hradec. Tempo navýšilo náskok na 10 úderů a bylo tak 

prakticky rozhodnuto. Čtvrtý okruh už jen kosmeticky upravil rozestupy mezi jednotlivými týmy.  

I přes druhé místo si rakovničtí senioři mohli blahopřát k jubilejnímu desátému titulu 

v průběhu dvanácti sezón, který s předstihem získali. 

5. kolo extraligy seniorů – Olomouc Tabulka extraligy seniorů po 5. kole 

Pořadí Oddíl Body Údery

1. SK Tempo Praha 7 537

2. MGC Olomouc 5 544

3. 1. DGC Bystřice pod Hostýnem 4 558

4. GOLFCLUB 85 Rakovník 3 559

5. MGC Hradečtí Orli 2 569

6. MGC Holešov 1 623

Pořadí Oddíl Body Údery

1. SK Tempo Praha 31,5 2382

2. MGC Olomouc 26 2400

3. GOLFCLUB 85 Rakovník 18,5 2470

4. 1. DGC Bystřice pod Hostýnem 17 2504

5. MGC Hradečtí Orli 12 2558

6. MGC Holešov 5 2734

Pořadí Oddíl Body Údery

1. SK Tempo Praha 6 269

2. GC 85 Rakovník 4 277

3. MGC Hradečtí Orli 3 285

4. MGC Jedovnice 2 302

5. MGC Olomouc 0 1512

Pořadí Oddíl Body Údery

1. GC 85 Rakovník 28 1220

2. MGC Hradečtí Orli 17,5 1276

3. SK Tempo Praha 16 1478

4. MGC Jedovnice 12,5 1374

5. MGC Olomouc 3 5425



4. Grand Prix Olomouc 

 

Začátek prázdnin a české svátky (07.07.2018) přilákali přiměřené množství hráčů, 57 mužů a 13 

žen. Celkem 70 hráčů, tedy účast spíše slabší. Rakovnických borců bylo přesně do počtu tak, aby 

kompletně obsadili extraligu, tedy sedm.  

V absolutní mužské kategorii odehrával souboj o prvenství, stejně jako v extralize, mezi hráči SK 

Tempo Praha a MGC Olomouc. Na rozdíl od extraligy však byli úspěšnější olomoučtí hráči. Oproti 

minulým letů hřiště ztěžklo, a takže výsledky po čtyřech okruzích byly přibližně čtyři rány horší. Mezi 

hráče Tempa a Olomouce se dokázal vklínit i rakovnický senior 2 Zdeněk Andr. V úvodním okruhu 

bylo nejlepším výsledkem „oko“, které dokázali zahrát senioři Stanislav Staněk z GC 85 Rakovník 

a Josef Vozár z SK Tempo Praha. Andr byl se svou „dvaadvacítkou“ v těsném kontaktu. Po druhém 

okruhu bylo nejlepším výkonem 43 úderů, které zahrál olomoucký muž Marián Straško. Andr i Staněk 

byli stále v kontaktu se špicí (oba 45 úderů). Ve třetím okruhu se dostali do čela díky „devatenáctce“ 

rakovnický odchovanec v dresu MGC Olomouc, muž Ondřej Škaloud a senior MGC Jedovnice Jiří 

Rimpler, oba s průběžným součtem 63 úderů. Andr se Staňkem zahráli shodně 22 úderů a tak ztráta 

narostla na vedoucí duo na 4 údery. V posledním okruhu si nejlépe vedli Vozár a Andr, když zahráli 20 

úderů. Pro Vozára to znamenalo dotažení na vedoucí olomoucké duo Straško, Škaloud. Pro Andra 

bohužel jen dotažení na 4. místo. Staňkových 23 úderů pak znamenalo jen 9. místo. Z rozstřelu o stupně 

vítězů vyhrál Škaloud na 2. překážce, když zaznamenal jako jediný „eso“.  Na třetí překážce rozhodl 

esem o druhém místě pro sebe Straško. 

V absolutní kategorii žen kralovala žena Kateřina Tietzová z MGC 90 Brno. Jako jediná zahrála 

pod 90 úderů a s přehledem vyhrála. O druhém místě musel rozhodnout rozstřel mezi zkušenou ženou 

z 1. DGC Bystřice pod Hostýnem Lenkou Doleželovou, asi největší nadějí českého ženského minigolfu 

žákyní Monikou Minaříkovou a další ženou Janou Havlíkovou z MGC 90 Brno. V tomto rozstřelu 

odpadla Havlíková na 2. překážce. Obě zbylé hráčky „esovaly“ až do 9. překážky. Na desáté padla první 

dvojka, ke zklamání domácích z hole Minaříkové.  

Ve věkových kategoriích měl Rakovník jednoho zástupce na nejvyšším stupínku. Dokázal to 

mezi seniory 2 Zdeněk Andr. Dalšími medailisty v dresu GC 85 Rakovník se stal senior 2 Bohumil 

Pokorný, který obsadil stříbrnou příčku, 5 úderů za Andrem a také v kategorii seniorů Stanislav Staněk, 

který obsadil bronzový stupínek. 

  
Absolutní pořadí mužů (57 hráčů): (4 okruhy) Vítězové kategorií 

 1. Škaloud O. [M] (Olomouc) - 86 úderů              

 2. Straško [M] (Olomouc) - 86    “  Muži (20 – 45):  (4 okruhy) 

 3. Vozár [S] (Tempo Pha) - 86    “  1. Škaloud O. (Olomouc) - 86 úderů 

 4. Andr [S2] (Rakovník) - 87    “       

 5. Říha [M] (Tempo Pha) - 87    “  Ženy (20 – 45):   (4 okruhy)  

 6. Sůsa [M] (Tempo Pha) - 88    “  1. Tietzová (Brno 90) - 89 úderů 

 7. Rimpler Ji. [S] (Jedovnice) - 88    “       

 8. Bílek [M] (Olomouc) - 89    “  Senioři (46 – 58):  (4 okruhy) 

 9. Staněk S. [S] (Rakovník) - 90    “ 1. Vozár (Tempo Pha) - 86 úderů 

 10. Dvořák [M] (Bystř. p. H.) - 90    “  

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

 13. Řehák [S] (Rakovník) - 91    “   1. Andr (Rakovník) - 87 úderů 

 16. Pokorný [S2] (Rakovník) - 92    “       

 26. Šlapák [M] (Rakovník - 95    “  Seniorky (46 a více): (4 okruhy) 

 28. Metyš [S] (Rakovník) - 95    “ 1. Henklová (Olomouc) - 108 úderů  

 30. Vosmík [S] (Rakovník) - 96    “ 

         Junioři (16 – 19):  (4 okruhy) 

  Absolutní pořadí žen (13 hráček): (4 okruhy) 1. Brtevník (Jedovnice) - 95 úderů 

 1. Tietzová [Z] (Brno 90) - 89 úderů  

 2. Doleželová L. [Z] (Bystř. p. H.) - 92    “  Juniorky (16 – 19):  (4 okruhy) 

 3. Minaříková [ZK] (Olomouc) - 92    “ 1. Doleželová A. (Bystř. p. H.) - 97 úderů 

         

         Žáci (15 a méně):  (4 okruhy) 

        1. Červinka (Hr. Králové) - 100 úderů 

              

         Žákyně (15 a méně): (4 okruhy) 

        1. Minaříková (Olomouc) - 92 úderů 

             

              

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


