
V Radotíně kraloval Metyš ! 

 

První celorepublikový turnaj po koronapauze se v roce 2021 konal až počátkem července 

(05.07.2021) v Radotíně. Termín 14 dní před Mistrovstvím České republiky, bez extraligové soutěže 

přilákal minimum hráčů a stal se tak turnajem nejvyšší úrovně s jednou z nejmenších hráčských účastí. 

Hrálo celkem 31 hráčů – 29 mužů a 2 ženy. Z Rakovníka přijelo 5 extraligistů a bylo jich stejně jako 

domácích, s největším klubovým zastoupením. 

V absolutní kategorii mužů to bylo ze začátku jako na houpačce. Po prvním okruhu vedl senior 

Kamil Rous z MGC Hradečtí Orli výkonem 21 úderů, jeden úder před dvojicí rakovnických hráčů 

seniorem Stanislavem Staňkem a seniorem 2 Zdeňkem Andrem. Ve druhém okruhu odpadl Rous. Do čela 

šel Staněk s Andrem, kteří zopakovali dvadvacítku, ale 5 hráčů bylo v těsném závěsu v dosahu dvou úderů 

včetně rakovnického seniora Jana Metyše a jeho „oka“. Ve třetím okruhu byly zahrány dvě dvacítky a 

obě z holí rakovnických hráčů, Staňka a Metyše. Tím se dostali oba do vedení, Staněk s výkonem 64 

úderů, Metyš s výkonem 66 úderů. Jediným, kdo mohl ještě rakovnickou dvojici ohrozit byl s výkonem 

67 úderů muž Radovan Struhár z SK Tempo Praha. Jenže Struhár se „odkousl“ pětadvacítkou a tak bylo 

jasné, že vítězem se stane hráč GC 85 Rakovník. Staněk nezahrál nic špičkového (23 úderů), zato Metyš 

explodoval. Jako první na hřišti v Radotíně zahrál „osmnáctku“ a jasně to stačilo na vítězství. Na Staňka 

tak zbylo druhé místo. Třetí nakonec skončil, díky dvaadvacítce“,  senior Josef Vozár z SK Tempo Praha. 

I když se zúčastnily pouze dvě hráčky, byl souboj o prvenství velmi těsný a zajímavý, bohužel na 

velmi nízké úrovni. Nakonec zvítězila o jediný úder ta zkušenější. 

Ve věkových kategoriích se z pětice rakovnických hráčů nedostal na stupně vítězů jen senior 2 

Bohumil Pokorný, který skončil čtvrtý. To Zdeněk Andr v této kategorii byl druhý, Jaroslav Řehák třetí. 

A absolutní vítěz senior Jan Metyš? Samozřejmě byl nejlepší i ve své kategorii, stejně jako absolutně 

druhý senior Stanislav Staněk.  

 
Absolutní pořadí mužů (29 hráčů): (4 okruhy)  Vítězové kategorií 

 1. Metyš [S] (Rakovník) - 84 úderů              

 2. Staněk S. [S] (Rakovník) - 87    “  Muži (20 – 45):  (4 okruhy) 

 3. Vozár [S] (Tempo Pha) - 91    “  1. Struhár (Tempo Pha) - 92 úderů 

 4. Struhár [M] (Tempo Pha) - 92    “       

 5. Ječný Mar. [M] (Hardenberg-D) - 94    “  Ženy (20 – 45):      

 6. Víšek [M] (Radotín) - 94    “   x x x 

 7. Složil [S2] (Start Brno) - 94    “       

 8. Rous K. [S] (Hr. Králové) - 95    “  Senioři (46 – 58):  (4 okruhy) 

 9. Andr [S2] (Rakovník) - 95    “ 1. Metyš (Rakovník) - 84 úderů 

 10. Řehák [S2] (Rakovník) - 97    “  

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

 11. Pokorný B. [S2] (Rakovník) - 98    “ 1. Složil (Start Brno) - 94 úderů 

        

  Absolutní pořadí žen (2 hráčky): (4 okruhy)    Seniorky (46 - 58):     

 1. Komadová [SS] (Děkanka P) - 117 úderů  x x x     

 2. Palánová K. [JU] (Butovice) - 118    “    

         Seniorky II (59 a více): (4 okruhy) 

        1. Komadová (Děkanka P) - 117 úderů 

          

         Junioři (16 – 19):  (4 okruhy) 

        1. Šebor D. (Butovice)  - 100 úderů  

              

         Juniorky (16 – 19):  (4 okruhy) 

        1. Palánová K. (Butovice)  - 118 úderů 

         

         Žáci (15 a méně):   
         x x x 

      

         Žákyně (15 a méně):     
         x x x 

         
           

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

 

 

 

 

 

 

 


