
Na úvod extraligy senioři nejlepší, smíšenka jasně třetí ! 
 

Po roce, díky další nucené přestávce způsobené koronavirem, se v Ostravě pod střechou 12.09.2021 

sešla česká minigolfová špička, aby sehrála 1. kolo extraligy nového ročníku 2021/2022. Doufejme, že 

nebude poslední jako v loňském a předloňském ročníku. Koronavirová přestávka vyvolala velkou změnu, 

v extralize smíšených družstev totiž nastoupil neskutečný počet devíti týmů. Kromě smíšených družstev 

sehráli extraligové kolo i senioři s šesti týmy, včetně obhájců titulu z GC 85 Rakovník, ženy a junioři se 

třemi týmy. Mládež sehrála kolo Junior Cupu, kde soupeří sportovní centra mládeže Čech a Moravy. 

V extralize smíšených družstev rakovnický tým nastoupil v sestavě Jaroslav Řehák, Jan Metyš, 

Michal Šlapák, Zdeněk Andr, David Christou, Stanislav Staněk a náhradník Petr Vosmík. Vstup do 

turnaje, potažmo do nové sezóny měli minigolfisté GC 85 Rakovník špatný (136 úderů), což stačilo na 6. 

místo. Na MGC Olomouc a SK Tempo Praha (oba 130 úderů) ztratili, naštěstí na ostatní týmy ne. Jak se 

očekávalo, dramatický boj o prvenství se nesl v duchu těsného boje Tempa s Olomoucí, až do posledního 

okruhu a do posledního hráče, s lepší koncovkou pro pražské Tempo. Zbytek startovního pole se musel 

spokojit s bojem o bronz, který se nakonec zúžil na dvojici GC 85 Rakovník a MGC Hradečtí Orli.  

Rakovník ve druhém okruhu vystřídal, když Šlapáka (premiérové střídání v novém ročníku extraligy) 

nahradil Vosmík, a výkonem 130 úderů se posunul na 4. místo, které ve třetím okruhu (132 úderů) vylepšil 

na místo třetí. V posledním okruhu, i přes výpadek (138 úderů), medailové umístění rakovničtí 

minigolfisté udrželi. Ztráta na duo SK Tempo Praha a MGC Olomouc však byla propastná. 39 resp. 36 

úderů hovoří za vše. Jak shrnul kapitán Staněk: „Na Tempo s Olomoucí ostatní týmy v současnosti 

nemají. Ze zbylých sedmi týmů jsme spolu s Hradcem o krůček před nimi“.  
 

1. kolo extraligy – Ostrava 
 

 

V dlouhodobé extraligové soutěži je nyní šestice seniorských družstev včetně třináctinásobného 

mistra GC 85 Rakovník, který má opět ty nejvyšší ambice.  Ty naplnila sestava Jaroslav Řehák, Jan Metyš, 

Stanislav Staněk a náhradník Zdeněk Andr.  

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

(63 úderů) o 4 údery před seniory MGC Hradečtí Orli a o 10 úderů před seniory SK Tempo Praha. Ve 2. 

okruhu ještě více zatlačili na pilu (62 úderů). Na Hradec Králové narostl náskok na 6 úderů. Třetí a čtvrtý 

okruh už nebyla žádná sláva (66 a 70 úderů), ale luxusní náskok byl postačující a dokonce navýšen na 

konečných 8 úderů. Překvapivě dobře se drželi senioři SK Tempo Praha, kteří s přehledem udrželi 

bronzovou příčku.  

1. kolo extraligy seniorů – Ostrava 

 

 

Žádná dramata se nekonala jak mezi ženami, tak mezi juniory. Mezi ženami dominovaly hráčky 1. 

DGC Bystřice pod Hostýnem, na které mládí v dresu MGC Olomouc nestačilo. To si ovšem s přehledel 

poradilo s ženami TJ MG Cheb. To v juniorské soutěži bylo olomoucké mládí suverénní. Ve trojici 

porazilo to chebské o plných 24 úderů. Souboj sportovních center mládeže vyzněl jednoznačně pro to 

moravské. 

Pořadí Oddíl Body Údery

1. SK Tempo Praha 10 497

2. MGC Olomouc 8 500

3. GOLFCLUB 85 Rakovník 7 536

4. MGC Hradečtí Orli 6 544

5. TJ MG Cheb 5 547

6. 1. DGC Bystřice pod Hostýnem 4 548

7. MGC Jedovnice 3 550

8. DG Fortuna Radotín 2 574

9. SK GC Františkovy Lázně 1 602

Pořadí Oddíl Body Údery

1. GC 85 Rakovník 7 261

2. MGC Hradečtí Orli 5 269

3. SK Tempo Praha 4 273

4. DG Fortuna Radotín 3 281

5. MGC Jedovnice 2 308

6. 1. DGC Bystřice pod Hostýnem 1 325



5. Grand Prix Ostrava 

 

Podzimní Grand Prix hrána pod střechou na ostravském eternitu přilákala, i díky nebývalému počtu 

družstev, po dlouhé době přes 90 hráčů, přesně 79 mužů a 13 žen, tedy celkem 92 hráčů. To ve srovnání 

s loňským podzimním turnajem, který se hrál v Olomouci, znamenalo nárůst o 5 hráčů. Rakovnických 

borců bylo osm, vesměs mužů. 

V prestižní absolutní kategorii mužů se z rakovnických borců dařilo seniorů Janu Metyšovi a Petru 

Vosmíkovi. Zahráli pod průměr 21 úderů na okruh, ale na nejlepší ztratili 4 resp. 5 úderů. Těmi nejlepšími 

byli nakonec muži, v dresu SK Tempo Michal Říha a v dresu MGC Olomouc rakovnický odchovanec 

Ondřej Škaloud. Jako jediní zahráli pod 80 úderů na 4 okruhy, navíc Říha svůj výkon ozdobil dvěma 

osmnáctkami, těch bylo na relativně lehkém hřišti celkem 8. Nicméně o vítězi musel rozhodnout rozstřel, 

který vyšel lépe Říhovi. Poměrně lehká 6. překážka „most“ byla nepřekonatelnou pro Škalouda. Na jeho 

dvojku odpověděl s přehledem Říha esem. Za zmínku stojí i 3. místo pro seniora Davida Bílka, který 

svými výkony dokazuje, že stále mezi minigolfovou elitu v České republice patří. Výkony 82 pro Metyše 

a 83 pro Vosmíka stačily v silné konkurenci na 7. resp. 8. místo. Ostatním rakovnickým hráčů se nedařilo 

a skončili na konci 2., ve 3., 4 a 6. desítce.  

V absolutní kategorii žen byla velkou favoritkou olomoucká juniorka Monika Minaříková. Moc se 

jí nedařilo, i tak její výkon stačil na bronzový stupínek. O vítězství si to rozdaly jiné ženy. Překvapivě 

žena Petra Machová Kouřilová z 1. DGC Bystřice pod Hostýnem a žena Eva Molnárová z SK Tempo 

Praha, která byla nasazena do extraligového družstva a svým výkonem mu určitě k vítězství pomohla. 

V konečném účtování však skončila pouhý 1 úder za Machovou Kouřilovou. 

Ve věkových kategoriích tentokrát nemá GC 85 Rakovník ani jednoho vítěze. Nejblíž k němu měl 

v kategorii senioři 2 Bohumil Pokorný. Po třech okruzích jasně vedl o 2 údery před Ladislavem Švihelem 

z TJ Start Brno. Poslední okruh se mu ale vůbec nepovedl, a tak přepustil Švihelovi 1. místo. Na bronzový 

stupínek v této kategorii vystoupal nakonec další Rakovničan Jaroslav Řehák, který vyhrál jasně rozstřel 

s oddílovým kolegou Zdeňkem Andrem a Petrem Vlčkem z MGC Hradečtí Orli. Bronzový skončil také 

Jan Metyš v kategorii senioři. 

 
Absolutní pořadí mužů (79 hráčů): (4 okruhy)  Vítězové věkových kategorií 

 1. Říha [M] (Tempo Pha) - 78 úderů              

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

 3. Bílek [S] (Olomouc) - 80    “  1. Říha (Tempo Pha) - 78 úderů 

 4. Vozár [S] (Tempo Pha) - 81    “       

 5. Skoupý [M] (Tempo Pha) - 81    “  Ženy (20 – 45):   (4 okruhy)  

 6. Stančík [M] (Olomouc) - 82    “  1. Machová Kouřilová (Bystřice p. H.) - 85 úderů 

 7. Metyš [S] (Rakovník) - 82    “       
 8. Vosmík [S] (Rakovník) - 83    “  Senioři (46 – 58):  (4 okruhy) 

 9. Struhár [M] (Tempo Pha) - 83    “ 1. Bílek (Olomouc) - 80 úderů 

 10. Dvořák D. [M] (Bystřice p. H.) - 84    “  

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

 19. Christou [M] (Rakovník) - 88    “   1. Švihel (Start Brno) - 88 úderů 

 21. Staněk S. [S] (Rakovník) - 88    “       
 33. Pokorný B. [S2] (Rakovník) - 90    “   Seniorky (46 - 58):  (4 okruhy) 

 34. Andr [S2] (Rakovník) - 91    “ 1. Doleželová L. (Bystřice p. H.) - 96 úderů  

 39. Řehák [S2] (Rakovník) - 91    “ 

 59. Šlapák [M] (Rakovník) - 96    “   Seniorky II (59 a více): (4 okruhy) 

        1. Henklová (Olomouc) - 113 úderů 

  Absolutní pořadí žen (13 hráček): (4 okruhy) 

 1. Machová Kouř. [Z] (Bystřice p. H.) - 85 úderů  Junioři (16 – 19):  (4 okruhy) 

 2. Molnárová [Z] (Tempo Pha) - 86    “ 1. Brtevník (Jedovnice) - 88 úderů 

 3. Minaříková [JU] (Olomouc) - 91    “    

         Juniorky (16 – 19):  (4 okruhy) 

        1. Minaříková (Olomouc) - 91 úderů 

          

         Žáci (15 a méně):  (4 okruhy) 

        1. Hakr (Fr. Lázně) - 105 úderů 

            

         Žákyně (15 a méně)  (4 okruhy) 

        1. Indráková (Olomouc) - 94 úderů  
  

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

 

 

 

 

 


