
Smíšenka klesá na třetí místo, senioři v předstihu mistři ! 

 

S cílem potvrdit reálně velikou šanci na stříbrnou medaili a doplnit tak bilanci pěti bronzů 

a stříbra z předloňského roku, odjížděli rakovničtí hráči na chebský beton. 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: Michal Šlapák, Jan Metyš, Jaroslav 

Řehák, Bohumil Pokorný, Petr Vosmík, Stanislav Staněk a náhradník Zdeněk Andr. První okruh 

v podání uvedené šestice, dá se říci, vůbec nesplnil očekávání. Výkon 176 úderů stačil jen na 4. místo, 

10 úderů za dvojicí SK Tempo Praha a MGC Olomouc, 7 úderů za třetím domácím týmem TJ MG 

Cheb. Naštěstí se našly dva týmy, které hrály ještě hůř. Na pátém místě MGC Hradečtí Orli ztráceli na 

Rakovník 4 údery, poslední 1. DGC Bystřice pod Hostýnem 10 úderů. Naděje na lepší výkon ve druhém 

okruhu vzaly brzy za své. Místo zlepšení zahráli rakovničtí borci o 8 úderů hůř (184 úderů) a to přineslo 

očekávaný pokles na pátou pozici. V čele se usadil lídr extraligy MGC Olomouc, na kterého Rakovník 

ztrácel už propastných 30 úderů. Na už druhý Cheb 24 úderů, na třetí Tempo 10 úderů a čtvrtý Hradec 7 

úderů. V dosahu se ocitli i hráči a hráčky Bystřice, která ztrácela jen 6 úderů. Naštěstí v posledním 

okruhu se rakovničtí borci probudili (162 úderů) a dokázali odrazit nápor Bystřice a ještě přespurtovat 

Hradec. Suverénně zvítězili mladíci z MGC Olomouc, před nadšeně bojujícím domácím týmem. Tempo 

skončilo na třetím místě, pátý byl Hradec a poslední Bystřice. 

Po pěti extraligových kolech je o titulu rozhodnuto. Hráči Olomouce mají nedostižitelný náskok. 

Na druhém konci tabulky poslední místo v Chebu jen potvrdilo poslední místo a sestup 1. DGC 

Bystřice pod Hostýnem. Vynikající druhé místo chebských minigolfistů na postup do finálové čtyřky 

nepomohlo, ale dalo jistotu extraligy i pro příští ročník. Při finále tak bude nejzajímavějším momentem 

souboj Rakovníka a Tempa o stříbrné medaile. Do tohoto souboje však mohou nepříjemně zasáhnout 

i hráči z Hradce Králové. 

Mezi ženami je boj o celkovém prvenství také rozhodnut. Tentokrát vyhrály ženy z MGC 90 

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

Bystřice o 9 bodů před Brnem. 

  5. kolo extraligy  –  Cheb (beton) Tabulka extraligy po 5. kole 

 

Družstvo seniorů hrálo v sestavě Jan Metyš, Jaroslav Řehák, Stanislav Staněk a náhradník 

Bohumil Pokorný. První okruh (84 úderů) přinesl první místo, i když jen 3 údery před seniory MGC 

Hradečtí Orli. Druhý okruh nestál za nic (89 úderů) a taky znamenal přiblížení se druhého Hradce na 

jediný úder. Poslední okruh už byl v relaci posledního okruhu smíšeného družstva (80 úderů) a sebral 

tak Hradci veškerou naději na první porážku rakovnických seniorů v soutěži. Zbylé dva týmy seniorů 

byly jen do počtu. Třetí byli senioři SK Tempo Praha, čtvrtí skoro tradičně senioři MGC Jedovnice.  

Před finále jsou senioři prakticky mistry, stačí jen se zúčastnit a zapsat tak 2 body do tabulky. 

Cílem však bude neztratit neporazitelnost v průběhu celého extraligového ročníku. Stříbro mají jasně 

před finále i senioři z Hradce Králové, stejně jasně mají bronz v předstihu i senioři z Jedovnic. Ten 

ovšem jen díky neúčasti seniorů Tempa Praha v Bystřici pod Hostýnem. 
 

5. kolo extraligy seniorů – Cheb (beton) Tabulka extraligy seniorů po 5. kole 

Pořadí Oddíl Body Údery

1. GC 85 Rakovník 24 1335

2. MGC Hradečtí Orli 16 1385

3. MGC Jedovnice 6 1655

4. SK Tempo Praha 6 2703

Pořadí Oddíl Body Údery

1. MGC Olomouc 7 493

2. TJ MG Cheb 5 508

3. SK Tempo Praha 4 511

4. GOLFCLUB 85 Rakovník 3 522

5. MGC Hradečtí Orli 2 527

6. 1. DGC Bystřice pod Hostýnem 1 535

Pořadí Oddíl Body Údery

1. MGC Olomouc 33 2130

2. SK Tempo Praha 19 2724

3. GOLFCLUB 85 Rakovník 19 2743

4. MGC Hradečtí Orli 15 2821

5. TJ MG Cheb 14,5 2798

6. 1. DGC Bystřice pod Hostýnem 9,5 2833

Pořadí Oddíl Body Údery

1. GC 85 Rakovník 5 253

2. MGC Hradečtí Orli 3 259

3. SK Tempo Praha 2 280

4. MGC Jedovnice 1 309



4. Grand Prix Cheb (beton) 

 

Začátek prázdnin a české svátky (07.07.2019) přilákali, jak je na betonové hřiště tradiční, 

nadstandardní počet hráčů, 66 mužů a 18 žen. Celkem 84 hráčů. Rakovnických borců bylo požehnaně, 

téměř jedna osmina startovního pole, celkem 11, 9 mužů a 2 ženy.  

V absolutní mužské kategorii kraloval domácí muž TJ MG Cheb, vloni ještě junior, Jan Kadlec. 

Svým výkonem (25, 26, 26 úderů) prokázal, že domácí hřiště má dobře naučené. Sekundovat mu 

dokázal jen muž Ondřej Škaloud, odchovanec rakovnického minigolfu, v současnosti hájící barvy MGC 

Olomouc.  Ve druhém okruhu byl o jeden úder horší a to rozhodlo o jeho druhém místě. Další úder zpět 

byla dvojice mladších seniorů rakovnický Stanislav Staněk a Vít Gerža, hráč MGC Olomouc. O 

konečném třetím místě tak musel rozhodnout rozstřel, kde zúročil svoji excelentní formu Staněk. Po 

dvojkách obou hráčů na první překážce se rozhodlo na druhé. Po trojce Gerži měl Staněk situaci 

ulehčenou, ale odpověděl mistrovským způsobem, tedy esem. Na třetím turnaji Grand Prix v řadě se 

umístil na bedně. Po vítězství v Hradci Králové, druhém místě v Bystřici pod Hostýnem přišel bronzový 

stupínek v Chebu. Ostatním rakovnickým borcům se tak nevedlo, za zmínku stojí jen dvanáctá příčka 

seniora Jana Metyše.  

V absolutní kategorii žen kralovala seniorka z domácího klubu TJ MG Cheb Eva Kadlecová, 

mimochodem maminka vítězného muže. Dvě absolutní vítězství v rodině se stala možná v dobách 

rodiny Valentů v osmdesátých letech. Navíc zahrála stejný výkon jako její syn, výkon opravdu hodně 

kvalitní. Dokázala porazit i letošní suverénku absolutní ženské kategorie ženu Janu Havlíkovou, která 

výkonem o 2 údery horším obsadila druhé místo. Třetí, už se značnou ztrátou skončila žena, loni ještě 

juniorka, Alena Doleželová. Ze dvou rakovnických zástupkyň si lépe vedla zkušenější z nich žena Petra 

Vosmíková, která zahrála slušně, ovšem její výkon stačil jen na devátou pozici. 

Ve věkových kategoriích se kromě Staňka, který vyhrál svou kategorii seniorů, dokázal prosadit 

na stupně vítězů ještě v téže kategorii Jan Metyš, který obsadil bronzový stupínek. Že senioři jsou 

ozdobou rakovnického minigolfu, potvrdili v kategorii senioři 2 Zdeněk Andr, který osadil druhou 

příčku a Václav Vitner, který byl třetí. Ten však bronzový stupínek vybojoval až v rozstřelu se svým 

oddílovým kolegou Bohumilem Pokorným.  

  
Absolutní pořadí mužů (66 hráčů): (3 okruhy) Vítězové kategorií 

 1. Kadlec Jan [M] (Cheb) - 77 úderů              

 2. Škaloud O. [M] (Olomouc) - 78    “  Muži (20 – 45):  (3 okruhy) 

 3. Staněk S. [S] (Rakovník) - 79    “  1. Kadlec Jan (Cheb) - 77 úderů 

 4. Gerža V. [S] (Olomouc) - 79    “       

 5. Straško [M] (Olomouc) - 80    “  Ženy (20 – 45):   (3 okruhy)  

 6. Exner [M] (Hr. Králové) - 80    “  1. Havlíková (Brno 90) - 79 úderů 

 7. Hölzel [S2] (Děkanka P) - 81    “       

 8. Majkus [M] (Tempo Pha) - 81    “  Senioři (46 – 58):  (3 okruhy) 

 9. Macho [M] (Olomouc) - 82    “ 1. Staněk S. (Rakovník) - 79 úderů 

 10. Skoupý [M] (Tempo Pha) - 82    “  

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

 12. Metyš [S] (Rakovník) - 83    “   1. Hölzel (Děkanka P) - 81 úderů 

 26. Andr [S2] (Rakovník) - 86    “       

 31. Vitner V. [S2] (Rakovník - 87    “  Seniorky (46 a více): (3 okruhy) 

 35. Pokorný B. [S2] (Rakovník) - 87    “ 1. Kadlecová (Cheb) - 77 úderů  

 40. Vosmík [S] (Rakovník) - 89    “ 

 44. Šlapák [M] (Rakovník) - 90    “  Junioři (16 – 19):  (3 okruhy)  

 47. Řehák [S] (Rakovník) - 91    “  1. Cheníček (Cheb) - 94 úderů 

 56. Luxa [M] (Rakovník) - 95    “ 

         Juniorky (16 – 19):  (3 okruhy) 

  Absolutní pořadí žen (18 hráček): (3 okruhy) 1. Palánová K. (Butovice) - 87 úderů 

 1. Kadlecová [SE] (Cheb) - 77 úderů  

 2. Havlíková [Z] (Brno 90) - 79    “  Žáci (15 a méně):  (3 okruhy) 

 3. Doleželová A. [Z] (Bystř. p. H.) - 84    “ 1. Beneš  (Akademie) - 95 úderů 

  - - - - - - - - - -      

 9. Vosmíková [S] (Rakovník) - 91    “    Žákyně (15 a méně): (3 okruhy) 

 18. Krumhanzlová [S] (Rakovník) - 105    “   1. Maderová (Olomouc) - 91 úderů 

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

 

 

 


