
Na úvod extraligy senioři nejlepší, smíšenka jasně druhá ! 
 

Po stříbrných medailích ze sezóny 2018/2019 chtěli rakovničtí hráči získat co nejlepší pozici pro 

jarní boje s vrcholem na Mistrovství ČR 2020, které se uskuteční na eternitovém a betonovém hřišti 

chebského TJ MG. Hřiště v ukryté v nákupním centru brněnského Králova Pole je ve velmi kvalitním 

stavu, je dost náročné a také dráhy jsou těsně u sebe. Pro hodně hráčů to byla na tomto hřišti premiéra. 

Rakovnické družstvo nastoupilo v sestavě Jaroslav Řehák, Jan Metyš, Zdeněk Andr, Michal 

Šlapák, Bohumil Pokorný, Stanislav Staněk a náhradník Petr Vosmík. Vstup do turnaje, potažmo do 

nové sezóny měli minigolfisté GC 85 Rakovník vynikající. První okruh se povedl náramně (131 úderů), 

což také znamenalo první místo. Favorit turnaje, obhájce titulu, MGC Olomouc však ztrácel pouhé 2 

údery. Ostatní týmy hodně zaostaly, třetí SK Tempo Praha na Rakovník ztrácel propastných 14 úderů., 

čtvrtá TJ MG Cheb 17 úderů, pátý nováček SK GC Františkovy Lázně 20 úderů a na posledním místě 

MGC Hradečtí Orli 23 úderů. Výkon Rakovníka nebyl ve 2. okruhu vůbec špatný (133 úderů), přesto 

klesl na 2. místo, protože Olomouc zabrala a šla do čela o 3 údery. Tempo sichrovalo třetí příčku 

a stáhlo na Rakovník 2 údery. Ve 3. okruhu se rakovnickým minigolfistům nedařilo (140 úderů), ale 

druhou příčku udrželi. Ztráta na Olomouc narostla na 15 úderů, naopak Tempo se přiblížilo na rozdíl 

čtyř úderů. Ve 4. okruhu Rakovník znovu zahrál slušně (134 úderů), což pražskému Tempu vzalo 

jakoukoliv naději na stříbrný stupínek. Olomouc i v tomto okruhu byla nejlepší a zvítězila před 

Rakovníkem o 18 úderů. I na ostatních místech byly rozestupy mezi jednotlivými týmy velké. Třetí bylo 

Tempo s odstupem 15 úderů na Rakovník, čtvrtý Cheb ztratil na Tempo 17 úderů, pátý Hradec Králové 

na Cheb 16 úderů a nováček z Františkových Lázní byl poslední s odstupem 21 úderů na Hradec. 

 
 

1. kolo extraligy – Brno – Kr. Pole (hala) 

 

To v dlouhodobé extraligové soutěži už jen čtveřice seniorských družstev má GC 85 Rakovník, 

obhájce titulu, opět ty nejvyšší ambice, které měla na hřišti umístěném v nákupním centru v brněnském 

Králově Poli naplnit sestava Jan Metyš, Bohumil Pokorný, Stanislav Staněk a náhradník Zdeněk Andr.  

První okruh jasně ukázal, že Mistr ČR jde úspěšně za svým cílem. Po prvním okruhu jasně vedl 

(62 úderů) o 17 úderů před seniory MGC Hradečtí Orli, o 19 před seniory MGC Jedovnice a 22 úderů 

před seniory 1. MGC Děkanka Praha. I ve 2. okruhu byli senioři GC 85 Rakovník nejlepší (66 úderů). 

Na Hradec Králové navýšili náskok na 22 úderů. Na třetí místo se dostali senioři z pražské Děkanky, 

avšak se ztrátou 32 úderů. Jedovničtí definitivně klesli na čtvrté a také poslední místo s obrovskou 

ztrátou na Rakovník 38 úderů. I v dalších dvou okruzích byl rakovnický seniorský tým nejlepší (65 

resp. 67 úderů). V konečném účtování nedal soupeřům ani čuchnout. Hradec porazil o 32 úderů, 

Děkanku o 64 úderů a Jedovnice o rovnou „stovku“. 

Ze dvou ženských družstev byl kompletní pouze tým loňského Mistra ČR 1. DGC Bystřice pod 

Hostýnem, proto také snadno zvítězil před předloňským Mistrem ČR MGC 90 Brno. Mezi juniory 

nastoupil jeden tým, a to z MGC Olomouc. O jeho prvenství tak nebylo pochyb. 
 

1. kolo extraligy seniorů – Brno – Kr. Pole (hala) 
 

 

 

Pořadí Oddíl Body Údery

1. MGC Olomouc 7 520

2. GOLFCLUB 85 Rakovník 5 538

3. SK Tempo Praha 4 553

4. TJ MG Cheb 3 570

5. MGC Hradečtí Orli 2 586

6. SK GC Františkovy Lázně 1 607

Pořadí Oddíl Body Údery

1. GC 85 Rakovník 5 260

2. MGC Hradečtí Orli 3 292

3. 1. MGC Děkanka Praha 2 324

4. MGC Jedovnice 1 360



5. Grand Prix Brno – Kr. Pole (hala) 

 

Podzimní Grand Prix se hrála v hale (15.09.2019) a tak přilákala 63 mužů a 12 žen, tedy celkem 

75 hráčů. To ve srovnání s loňským podzimním turnajem, který se hrál v Příboře, znamenalo nárůst o 8 

hráčů. Rakovnických borců bylo 8 mužů ve třech kategoriích a pro všechny to bylo premiéra na tomto 

halovém hřišti. 

V prestižní absolutní kategorii mužů šlo o hodně. Kdo bude vítěze celostátního žebříčku za rok 

2019? Kandidáti byli dva olomoucký muž, bývalý rakovnický hráč, loňský vítěz a senior Stanislav 

Staněk a současný hráč GC 85 Rakovník. Stanislav Staněk hrál na všech nejvíce bodovaných turnajích 

Grand Prix a Mistrovství ČR famózně a nejinak tomu bylo i v Králově Poli. Zahrál svůj vysoký 

standard (20, 21, 21 a 22 úderů), který ho vynesl na bronzový stupínek. Samo o sobě třetí místo nic 

neznamená, protože se boduje výkon. A ten také rozhodl. Škaloud tentokrát zahrál velmi kvalitně, ale 

ne špičkově (25, 20, 20 a 23 úderů), skončil osmý a v celostátním žebříčku o šest bodů za Stanislavem 

Staňkem. Díky Stando !!! Turnaj vyhrál majitel hřiště hájící barvy MGC Olomouc Marián Straško. 

Hřiště si dokonale připravil na svůj oblíbený způsob hry a dokázal jej plně využít. Vítězství ovšem 

nebylo lehké. Už od prvního okruhu mu sekundoval oddílový kolega muž Jiří Staněk. Nakonec rozhodl 

poslední okruh, kde byl Straško o jeden úder lepší. Úspěšné vystoupení rakovnických hráčů v týmových 

soutěžích se odrazilo i v jednotlivcích. Senior Jan Metyš skončil šestý, senior 2 Bohumil Pokorný 

desátý. 

V absolutní kategorii žen vévodila dvanáctičlennému startovnímu poli žena hájící barvy 1. DGC 

Bystřice pod Hostýnem Alena Doleželová. Druhé v pořadí juniorce z MGC Olomouc Monice 

Minaříkové odskočila o celých 5 úderů. Na druhou stranu měla Minaříková náskok dvou úderů na ženu 

z MGC 90 Brno.  

Ve věkových kategoriích má GC 85 Rakovník dva vítěze. Třetí místo v absolutním pořadí stačilo 

mezi dvaceti seniory Stanislavu Staňkovi na vítězství. Metyš se tentokrát na stupně vítězů v této 

kategorii nedostal, skonči těsně pod nimi na čtvrtém místě. To mezi seniory 2 to měla dvojice Bohumil 

Pokorný a Zdeněk Andr mnohem lehčí. Seniorů 2 totiž bylo jen osm. A protože na podzim se mnohem 

více daří Pokornému, s přehledem zvítězil před Andrem a Ladislavem Švihelem z TJ Start Brno.  

 
Absolutní pořadí mužů (63 hráčů): (4 okruhy)  Vítězové věkových kategorií 

 1. Straško [M] (Olomouc) - 80 úderů              

 2. Staněk J. [M] (Olomouc) - 81    “  Muži (20 – 45):  (4 okruhy) 

 3. Staněk S. [S] (Rakovník) - 84    “  1. Straško (Olomouc) - 80 úderů 

 4. Tolarovič [S] (Cheb) - 85    “       

 5. Vozár [S] (Tempo Pha) - 86    “  Ženy (20 – 45):   (4 okruhy)  

 6. Metyš [S] (Rakovník) - 87    “  1. Doleželová A. (Bystřice p. H.) - 84 úderů 

 7. Macho [M] (Olomouc) - 87    “       

 8. Škaloud O. [M] (Olomouc) - 88    “  Senioři (46 – 58):  (4 okruhy) 

 9. Novák M. [M] (Bystřice p. H.) - 88    “ 1. Staněk S. (Rakovník) - 84 úderů 

 10. Pokorný B. [S2] (Rakovník) - 89    “  

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

 19. Andr [S2] (Rakovník) - 92    “   1. Pokorný B. (Rakovník) - 89 úderů 

 22. Řehák [S] (Rakovník) - 93    “       

 23. Vosmík [S] (Rakovník) - 94    “   Seniorky (46 a více): (4 okruhy) 

 29. Šlapák [M] (Rakovník) - 95    “ 1. Doleželová L. (Bystřice p. H.) - 96 úderů  

         

  Absolutní pořadí žen (12 hráček): (4 okruhy)  Junioři (16 – 19):  (4 okruhy) 

 1. Doleželová A [Z] (Bystřice p. H.) - 84 úderů 1. Brtevník (Jedovnice) - 96 úderů 

 2. Minaříková [JU] (Olomouc) - 89    “       

 3. Havlíková [Z] (Brno 90) - 91    “  Juniorky (16 – 19):  (4 okruhy) 

        1. Minaříková (Olomouc) - 89 úderů 

            

         Žáci (15 a méně):  (4 okruhy) 

        1. Červinka (Hr. Králové) - 95 úderů  

           

         Žákyně (15 a méně)  (4 okruhy)  

        1. Indráková (Olomouc) - 115 úderů 

             
 

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

 

 

 


