
V brněnském Futuru konec dobrý, všechno dobré ! 
 

Druhé kolo extraligy proběhlo už 07.04.2019 na eternitovém hřišti v obchodním centru Futurum 

pod pořadatelstvím MGC Rajhrad, v pravdě pod vedením provozovatelů hřiště pánů Ivana Macha 

a Radka Šebely. K přípravě byly vhodné podmínky, neboť se na tomto hřišti uskutečnilo 5 turnajů 

v rámci tzv. Rajhrad Cupu, čehož rakovničtí borci využili při 4. a 5. turnaji. V současné situaci bylo 

rakovnickým cílem odpoutat se z předposlední pozice, což se podařilo. Seniorský tým, měl pak potvrdit 

vedoucí postavení v České republice v této věkové kategorii, což se také podařilo. 

Kapitán Staněk určil po dvoudenním tréninku sestavu Jaroslav Řehák, Jan Metyš, Petr Vosmík, 

Bohumil Pokorný, Zdeněk Andr, Stanislav Staněk a náhradník Michal Šlapák. První okruh ukázal, že 

rakovničtí borci mají šanci na medailové umístění. Výkonem 127 úderů obsadili třetí příčku o 4 údery 

za MGC Olomouc a 2 údery za SK Tempo Praha. Na druhou stranu si vybudovali náskok 4 údery na 

čtvrtý 1. DGC Bystřice pod Hostýnem, 6 úderů na pátý MGC Hradečtí Orli a celých 11 úderů na 

poslední TJ MG Cheb. Druhý okruh už tak slavný nebyl (134 úderů) přesto tento výkon stačil k udržení 

třetího místa, ovšem už 10 úderů za vedoucí Olomoucí. K postupu na 2. místo se vzepjal Hradec, 

naopak na čtvrté kleslo Tempo. Na posledních dvou místech se v rozdílu jednoho úderu usadil Cheb 

a Bystřice. Ve třetím okruhu to nebylo o nic lepší (132 úderů), přesto tento výkon přinesl posun na 

druhé místo. Sice na vedoucí Olomouc narostla ztráta na 18 úderů, náskok na třetí Hradec byl stále 

nepatrný, pouhé 4 údery. Do bojů o stupně vítězů mohlo ještě promluvit čtvrté Tempo. Na 5. a 6. místě 

se úderově srovnaly Cheb a Bystřice. Poslední okruh v podání borců GC 85 Rakovník byl skvělý (124 

úderů), znamenal potvrzení 2. místa za suverénní Olomoucí a před Hradcem Králové. Tempo se ještě 

zamotalo do souboje o poslední místo, ale 4. místo o jeden úder uhájilo před dvojicí Cheb a Bystřice 

pod Hostýnem. 

Po dvou kolech extraligy Olomouc suverénně vede o 6 bodů před druhým Tempem a 7 bodů před 

třetím Rakovníkem, kam se vyšvihl z předposledního místa. Na vavřínech však usnout nelze, neboť 

ztráta 4. Chebu je jen 1,5 bodu, 5. Hradce 2 body a poslední Bystřice jen 2,5 bodu. 
 

2. kolo extraligy – Rajhrad (hala) Tabulka extraligy po 2. kole 
 

 

Ambice týmu seniorů byly jednoznačné, zvítězit a zvýraznit vedení v seniorské extralize. Tým 

nastoupil ve složení Jan Metyš, Zdeněk Andr, Stanislav Staněk a náhradník Petr Vosmík. 

První okruh vyšel rakovnickým seniorům skvěle (61 úderů), a to na vedení před seniory MGC 

Hradečtí Orli, kteří 5 úderů. Ostatní dva týmy výrazně ztratily, Tempo na Rakovník 12 úderů, MGC 

Jedovnice dokonce 32 úderů. Po druhém okruhu se zaskvěli hradečtí senioři (60 úderů) a na Rakovník 

(65 úderů) se dotáhli. Třetí okruh byl v podání obou týmů slabý, ale shodný 68 úderů. V posledním 

okruhu však rakovnická trojice tzv. vypustila koně (59 úderů), na což nenašli hradečtí senioři odpověď. 

Svůj cíl rakovničtí senioři splnili, upevnili vedení před největším sokem, který pro letošní sezónu 

bude Hradec Králové. Výkonnost zbylých dvou týmů ukazuje, že na ně zbyde boj o bronzovou medaili. 
 

2. kolo extraligy seniorů – Rajhrad (hala) Tabulka extraligy seniorů po 2. kole 
 

 

 

 

Pořadí Oddíl Body Údery

1. GC 85 Rakovník 5 253

2. MGC Hradečtí Orli 3 261

3. SK Tempo Praha 2 295

4. MGC Jedovnice 1 315

Pořadí Oddíl Body Údery

1. GC 85 Rakovník 10 545

2. MGC Hradečtí Orli 6 573

3. SK Tempo Praha 4 609

4. MGC Jedovnice 2 678

Pořadí Oddíl Body Údery

1. MGC Olomouc 7 505

2. GOLFCLUB 85 Rakovník 5 517

3. MGC Hradečtí Orli 4 529

4. SK Tempo Praha 3 539

TJ MG Cheb 1,5 540

1. DGC Bystřice pod Hostýnem 1,5 540

5.

Pořadí Oddíl Body Údery

1. MGC Olomouc 14 1055

2. SK Tempo Praha 8 1106

3. GOLFCLUB 85 Rakovník 7 1120

4. TJ MG Cheb 5,5 1140

5. MGC Hradečtí Orli 5 1161

6. 1. DGC Bystřice pod Hostýnem 4,5 1142



 1. Grand Prix Rajhrad (hala) 

 

První celorepublikový turnaj v roce 2019 se konal pod střechou, takže přilákal nejen kvalitu, ale 

také kvantitu. Zúčastnilo se 70 mužů a 12 žen, dohromady 82 hráčů. Nejvíce se dařilo hráčům MGC 

Olomouc, kteří se dokázali prosadit na stupně vítězů.  

V absolutní kategorii mužů bylo jasné, vzhledem k nevelké obtížnosti hřiště, že bude zahráno 

několik výkonů pod 80 úderů na 4 okruhy. Nakonec byly dva a postaraly se o ně hráči MGC Olomouc, 

muži Marián Straško a bývalý hráč GC 85 Rakovník Ondřej Škaloud. Nakonec o vítězství pro Straška 

rozhodl první okruh, kdy Straško zahrál „osmnáctku“, kdežto Škaloud „jen“ 19. Výkon 77 úderů je 

hodně kvalitní, stejně tak 78 úderů Škalouda. Za velmi hodnotný výkon lze považovat i 80 úderů třetího 

hráče, muže Radovana Struhára Z SK Tempo Praha. V absolutním pořadí se neztratila ani dvojice 

mladších seniorů GC 85 Rakovník, Stanislav Staněk a Jan Metyš. Oba hráli naprosto stejné výkony 

v jednotlivých okruzích i ve stejném pořadí. Celkový výkon 81 úderů pak znamenal umístění těsně pod 

stupni vítězů na 4. a 5. místě. Dobře si vedl i starší senior Bohumil Pokorný, který Staňka a Metyše 

doprovodil v první desítce, skončil celkově sedmý.    

V absolutní kategorii žen se, stejně jako mezi muži, žádné překvapení nekonalo. Nejlepší byla 

žena Jana Havlíková z MGC 90 Brno, i když pokazila poslední okruh. Na stupně vítězů ji doplnila na 

druhém místě juniorka Monika Minaříková z MGC Olomouc a na třetím místě, vloni ještě juniorka, 

nyní žena Alena Doleželová z 1. DGC Bystřice pod Hostýnem. 

Ve věkových kategoriích se rakovničtí prosadili na nejvyšší stupínek rovnou dvakrát. Mezi 

mladšími seniory, hráči GC 85 Rakovník Stanislavem Staňkem a Janem Metyšem musel rozhodnout 

rozstřel. V něm byl úspěšnější Staněk, díky své parádní disciplíně, hře na loopingu. I v kategorii senioři 

2 měl Rakovník dvojí zastoupení na stupních vítězů. Tentokrát dokázal zvítězit, ač na Moravě, Bohumil 

Pokorný. Na bronzovém stupínku ho doplnil Zdeněk Andr.  

 

 
Absolutní pořadí mužů (70 hráčů): (4 okruhy)  Vítězové kategorií 

 1. Straško [M] (Olomouc) - 77 úderů              

 2. Škaloud O. [M] (Olomouc) - 78    “  Muži (20 – 45):  (4 okruhy) 

 3. Struhár [M] (Tempo Pha) - 80    “  1. Straško (Olomouc) - 77 úderů 

 4. Staněk S. [S] (Rakovník) - 81    “       

 5. Metyš [S] (Rakovník) - 81    “  Ženy (20 – 45):    (4 okruhy)  

 6. Molnár K. jun. [M] (Hardenberg-D) - 83    “  1. Havlíková  (Brno 90) - 86 úderů 

 7. Pokorný B. [S2] (Rakovník) - 83    “       

 8. Tolarovič [S] (Hardenberg-D) - 83    “  Senioři (46 – 58):  (4 okruhy) 

 9. Vozár [S] (Olomouc) - 84    “ 1. Staněk S. (Rakovník) - 81 úderů 

 10. Skoupý [M] (Olomouc) - 85    “  

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

 19. Vosmík [S] (Rakovník) - 87    “   1. Pokorný B. (Rakovník) - 83 úderů 

 38. Andr [S2] (Rakovník) - 91    “       

 40. Šlapák [M] (Rakovník) - 91    “  Seniorky (46 a více):  (4 okruhy)  

 45. Řehák [M] (Rakovník) - 94    “  1. Doleželová L. (Bystř. p. H.) - 94 úderů 

 

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

 1. Havlíková [Z] (Brno 90) - 86 úderů 1. Brtevník (Jedovnice) - 90 úderů  

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

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

        1. Minaříková (Olomouc)  - 89 úderů 

         

         Žáci (15 a méně):  (4 okruhy) 

        1. Janík M. (Butovice)  - 97 úderů 

      

         Žákyně (15 a méně):  (4 okruhy) 

        1. Indráková (Olomouc)  - 117 úderů 

         
               

 

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

 

 

 

 

 


