
Senzační Staněk, po letech opět vítězí na Grand Prix ! 
 

Třetí extraligové kolo přivedlo českou minigolfovou špičku 12. května 2019 na opravené hřiště 

na dvoře školy v Hradci Králové. Počasí opět nepřálo, zima a hrozba deště, který naštěstí před devátou 

ranní ustal a překvapivě vydrželo nepršet celý den. Cílem smíšeného družstva bylo pozlobit zatím 

suverénní Olomouc a tak v souběhu s tím, upevnit medailovou pozici. 

Tým hrál v sestavě Jaroslav Řehák, Jan Metyš, David Christou, Bohumil Pokorný, Zdeněk Andr, 

Stanislav Staněk a náhradník Michal Šlapák. Výkon 145 úderů žádná sláva nebyla. Stačil jen na dělené 

3. místo spolu s SK Tempo Praha, se ztrátou na vedoucí MGC Hradečtí Orli 6 úderů a na druhý MGC 

Olomouc 5 úderů. Druhý okruh byl ještě v podání rakovnických hráčů o 2 údery horší (147 úderů), ale 

paradoxně stačil na vylepšení pozice díky horším výkonům Hradce a Olomouce. Právě s těmito týmy 

dělil Rakovník 2. místo. Okruh se povedl Tempu, které se do čela dostalo o 8 úderů. Třetí okruh byl 

rakovnický nejlepší (136 úderů) a znamenal osamostatnění na 2. místě jeden úder za Tempem. Za 

Rakovníkem bylo také těsno, třetí Hradec na Rakovník ztrácel 3 údery, čtvrtá Olomouc 6 úderů. Za 

Olomoucí už ztrácel pátý TJ MG Cheb 8 úderů a poslední 1. DGC Bystřice pod Hostýnem 13 úderů. 

Poslední okruh nejlépe zvládli nejlépe domácí Orli a Olomouc, jejichž výkon byl o 8 úderů lepší než 

výkon rakovnických hráčů (140 úderů). Zvítězilo tedy překvapivě domácí družstvo o tři údery před 

Olomoucí a 5 úderů před Rakovníkem. Prvním smutným týmem bylo Tempo, které výkonem o málo 

horším než Rakovník kleslo na čtvrté místo. Druhým smutným týmem byl Cheb, který totálně 

zkolaboval, takže skončil bezpečně poslední a 5. příčku získala Bystřice. 

Paradoxně přes třetí místo klesl GC 85 Rakovník na čtvrtou pozici a má stejně bodů jako Tempo, 

jen má vyšší počet úderů. Druhý Hradec je díky vítězství druhý, ale jen o jeden bod. Tato trojice si to 

s největší pravděpodobností rozdá v druhé polovině soutěže o stříbro a bronz. Olomouc, i přes druhé 

místo, zvýšila o bod náskok na druhý tým. Na opačném konci tabulky se oddělila dvojice Cheb 

a Bystřice, která ztrácí na jistotu čtvrtého místa 4,5 bodu a boj o záchranu čeká na ni. Zajímavostí je, že 

zbylá 2 kola se konají právě v Bystřici a Chebu. 
 

3. kolo extraligy – Hr. Králové Tabulka extraligy po 3. kole 

 

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

v letošním ročníku nemají šanci. Do sestavy se vešel nově Jaroslav Řehák, kterého doplnili Jan Metyš, 

Stanislav Staněk a náhradník Petr Vosmík. Od prvního okruhu bylo jasné, že dnes to nebude tak 

jednoznačné. Domácí seniorský tým prokázal, že je v dobré formě a favorita může potrápit. 

Po prvním okruhu šli do vedení senioři Hradeckých Orlů o jeden úder před rakovnické seniory 

(70 úderů). Druhý okruh vyšel lépe Rakovníku (76 úderů), který šel do čela o 3 údery. Zahrozilo 

Tempo, které se na jeden úder dotáhlo na Hradec. Ve třetím okruhu byl Hradec o 3 údery lepší než 

Rakovník (68 úderů), takže se oba týmy na čele srovnaly. Čtvrtý okruh Hradec i Rakovník zahrály 

shodně 65 úderů a to znamenalo dělené první místo. Tempo, už s obrovskou ztrátou, bylo třetí 

a s propastnou ztrátou poslední senioři MGC Jedovnice.   

V půlce soutěže jsou senioři Rakovníka bez porážky jasně v čele se čtyřbodovým náskokem na 

seniory MGC Hradečtí Orli. K bronzové medaili má nejblíž tým seniorů z SK Tempo Praha. 

Nejslabším týmem jsou jednoznačně Jedovnice, které z dosavadních tří kol skončily na posledním 

místě.  
 

3. kolo extraligy seniorů – Hr. Králové Tabulka extraligy seniorů po 3. kole 
 

Pořadí Oddíl Body Údery

1. GC 85 Rakovník 14 824

2. MGC Hradečtí Orli 10 852

3. SK Tempo Praha 6 911

4. MGC Jedovnice 3 1032

Pořadí Oddíl Body Údery

GC 85 Rakovník 4 279

MGC Hradečtí Orli 4 279

3. SK Tempo Praha 2 302

4. MGC Jedovnice 1 354

1.

Pořadí Oddíl Body Údery

1. MGC Olomouc 19 1621

2. MGC Hradečtí Orli 12 1724

3. SK Tempo Praha 11 1676

4. GOLFCLUB 85 Rakovník 11 1688

5. 1. DGC Bystřice pod Hostýnem 6,5 1739

6. TJ MG Cheb 6,5 1751

Pořadí Oddíl Body Údery

1. MGC Hradečtí Orli 7 563

2. MGC Olomouc 5 566

3. GOLFCLUB 85 Rakovník 4 568

4. SK Tempo Praha 3 570

5. 1. DGC Bystřice pod Hostýnem 2 597

6. TJ MG Cheb 1 611



 2. Grand Prix Hradec Králové 
 

Účast v Hradci Králové byla i přes nepřízeň počasí slušná. Celkem se sešlo 65 mužů a 15 žen. 

Celkem si za zimy a pod hrozbou deště zahrálo 80 hráčů. Rakovnických hráčů bylo 9 mužů a jedna 

žena. 

V absolutní kategorii mužů se prezentoval skvělým výkonem senior GC 85 Rakovník Stanislav 

Staněk. Od prvního okruhu zůstával v okruhu aspirantů na vítězství, ke kterému nakonec dospěl 

a korunoval ho „devatenáctkou“ v posledním okruhu. Soupeřem mu byl zejména senior z SK Tempo 

Praha, muž Daniel Dvořák z 1. DGC Bystřice pod Hostýnem a překvapivě po roční pauze se navrátivší 

senior z MGC Hradečtí Orli Libor Vančura. Všichni čtyři měli po třech okruzích stejně, 67 úderů. 

O vítězi tak rozhodoval poslední okruh. Vozár, který dohrával, jako první hodil „dvacítkou“ svým 

soupeřům rukavici, kterou nedokázal zvednout jak Vančura, tak Dvořák. Jediným hráčem, který se 

s nastalou situací vyrovnal, byl Staněk, a to měrou vrchovatou. Proti „dvacítce“ dokázal udělat jen 

jednu chybu, zahrát tak zmíněnou „devatenáctku“ a vyhrát. Vozár skončil druhý a na bronzový stupínek 

se nakonec probojoval muž Ivan Macho z MGC Olomouc. Hned do druhé desítky se vešla trojice hráčů 

GC 85 Rakovník. Jedenáctý skončil senior Petr Vosmík, čtrnáctý senior Jan Metyš a sedmnáctý muž 

David Christou.  

Mezi ženami si skvěle počínala v prvních třech okruzích žena z MGC Dragon Pelhřimov Julie 

Kudynová. Byla v této fázi soutěže lepší o 2 údery než nejlepší muži. Poslední okruh však doslova 

pohnojila, takže se před ni dostala o jeden úder žena Jana Havlíková z MGC 90 Brno. Navíc musela 

ještě druhou příčku obhajovat s juniorkou Monikou Minaříkovou z MGC Olomouc a ženou Alenou 

Doleželovou z 1. DGC Bystřice pod Hostýnem, v rozstřelu, který horko těžko zvládla. O stříbře se totiž 

rozhodovalo až na čtvrté překážce. 

V jednotlivých věkových kategoriích měl Rakovník na nejvyšším stupínku dvojí zastoupení, o 

které se zasloužil samozřejmě absolutní vítěz Stanislav Staněk mezi seniory a starší senior Bohumil 

Pokorný. K Pokornému se ještě připojil v kategorii senioři 2 Zdeněk Andr, který obsadil stříbrný 

stupínek.  
 

Absolutní pořadí mužů (65 hráčů): (4 okruhy) Vítězové kategorií 

 1. Staněk S. [S] (Rakovník) - 86 úderů              

 2. Vozár [S] (Tempo Pha) - 87    “  Muži (20 – 45):  (4 okruhy) 

 3. Macho [M] (Olomouc) - 89    “  1. Macho (Olomouc) - 89 úderů 

 4. Dvořák [M] (Bystřice p. H.) - 90    “       

 5. Vančura [S] (Hr. Králové) - 90    “  Ženy (20 – 45):  (4 okruhy)  

 6. Vlček P. [S] (Hr. Králové) - 91    “  1. Havlíková (Brno 90) - 93 úderů 

 7. Bílek [M] (Olomouc) - 91    “       

 8. Rous K. [S] (Hr. Králové) - 91    “  Senioři (46 – 58):  (4 okruhy) 

 9. Staněk J. [M] (Olomouc) - 92    “ 1. Staněk S. (Rakovník) - 86 úderů 

 10. Majkus [M] (Tempo Pha) - 92    “  

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

 12. Vosmík [S] (Rakovník) - 92    “   1. Pokorný B. (Rakovník) -  95 úderů 

 14. Metyš [S] (Rakovník) - 93    “       

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

 21. Pokorný B. [S2] (Rakovník) - 95    “ 1. Doleželová L. (Bysř. p. H.) - 102 úderů 

 25. Šlapák [M] (Rakovník) - 97    “        

 30. Andr [S2] (Rakovník) - 97    “   Junioři (16 – 19):  (4 okruhy) 

 42. Řehák [S] (Rakovník) - 103    “  1. Štěpánek (Hr. Králové) - 105 úderů 

 59. Vitner V. [S2] (Rakovník) - 114    “    

         Juniorky (16 – 19):  (4 okruhy) 

  Absolutní pořadí žen (15 hráček): (4 okruhy) 1. Minaříková (Olomouc) - 94 úderů 

 1. Havlíková [Z] (Brno 90) - 93 úderů  

 2. Kudynová [Z] (Pelhřimov) - 94    “  Žáci (15 a méně):  (4 okruhy) 

 3. Minaříková [JU] (Olomouc) - 94    “ 1. Červinka (Hr. Králové) - 99 úderů 

  - - - - - - - - - -       

 8. Škaloudová [SE] (Rakovník) - 105    “  Žákyně (15 a méně): (4 okruhy) 

 14. Krumhanzlová [JU] (Rakovník) - 121    “ 1. Indráková (Olomouc) - 121 úderů 

              

              

       

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

 

 


