
Senzační Staněk, po třech letech opět vítězí na Grand Prix ! 
 

Třetí extraligové kolo přivedlo českou minigolfovou špičku 1. května 2022 na betonové hřiště 

rakovnického kombiareálu. Počasí tentokrát přálo, teplota tak akorát a hlavně bezvětří. Cílem smíšeného 

družstva bylo konečně po mnoha letech vyhrát. Ve výsledku pak upevnit bronzovou pozici. 

Tým hrál v sestavě Jan Metyš, Michal Šlapák, Petr Vosmík, Jaroslav Řehák, David Christou, 

Stanislav Staněk a náhradník Zdeněk Andr. Výkon 168 úderů byla z pohledu rakovnických hráčů bomba. 

Bylo z toho jasné první místo, a co bylo nejdůležitější, velká naděje, že vyhrát jde. Bohužel z pohledu GC 

85 Rakovník zůstalo pouze u prvního okruhu. Ten druhý totiž nestál za nic (185 úderů). Po dvou okruzích 

to bylo zase třetí místo. Svoje motory totiž zapnula dvojice favoritů MGC Olomouc a SK Tempo Praha 

a suše Rakovník přespurtovala. Stále však byly oba týmy v hratelném dohledu. Takže zopakovat první 

okruh a možná to vyjde. Jenže realita byla hodně, hodně odlišná. Poslední okruh byl totiž o další čtyři 

údery horší a tak bylo nakonec potřebnější ohlížet se za sebe. Tam naštěstí byla propast, která se jen 

zúžila. Třetí místo GC 85 Rakovník tak s přehledem zůstalo. Zajímavé rozuzlení přinesl boj o vítězství 

a také existenci fair play v minigolfu. Po sečtení výsledků měla Olomouc a Tempo stejný počet úderů. 

Jenže hráč Tempa Michal Říha po kontrole protokolu zjistil, že má napsáno na jedné z drah o jeden úder 

méně. Tím pádem pražské Tempo kleslo o jediný úder za MGC Olomouc. Nevídané gesto fair play. 

Třetí místo znamená v polovině soutěže také třetí místo GC 85 Rakovník. V čele se usadil i na body 

MGC Olomouc před SK Tempo Praha. Vypadá to zase na první dvě místa pro tyto kluby. Kdo bude 

nejvýš na konci soutěže? Blíž k tomu má, i když jen o kousíček, Olomouc. Na finálovou pětku to vypadá 

ještě dobře se čtvrtým týmem MGC Hradečtí Orli a pátým 1. DGC Bystřice pod Hostýnem.  

3. kolo extraligy – Rakovník (beton) Tabulka extraligy po 3. kole 
 

To seniorské družstvo po zaváhání v Brně mělo jediný úkol, potvrdit svoji suverenitu a ukázat 

soupeřům, že ani v letošním ročníku nemají šanci. Do sestavy se vešel nově Jaroslav Řehák, kterého 

doplnili Jan Metyš, Stanislav Staněk a náhradník Petr Vosmík. 

Od prvního okruhu bylo jasné, že rakovničtí senioři neponechají nic náhodě. Zahráli 84 úderů 

a bylo z toho jasné vedení o 9 úderů před dvojicí MGC Hradečtí Orli a DG Fortuna Radotín. Ani ve 

druhém okruhu neponechali nic náhodě. Zahráli sice o 3 údery hůř, ale před finálovým okruhem to 

znamenalo navýšení náskoku na 12 úderů před druhým týmem, kterým byli tentokrát senioři SK Tempo 

Praha s náskokem jednoho úderu před seniory z Hradce Králové. I finálový okruh byl v podání Rakovníka 

nejlepším výkonem v okruhu, i když jen 91 úderů. Tentokrát na domácí půdě s přehledem zvítězili. 

Hradečtí senioři se dokázali propracovat na druhé místo. Využíli tak zaváhání seniorů z pražského Tempa.   

V půlce soutěže jsou senioři Rakovníka i s jednou porážkou jasně v čele se čtyřbodovým náskokem 

na seniory SK Tempo Praha. A právě tento tým si to nejspíš rozdá o stříbro se seniory SK Tempo Praha. 

K bronzové medaili má nejblíž tým seniorů z SK Tempo Praha. Čtvrtým týmem do finále seniorské 

extraligy budou s vysokou pravděpodobností radotínští senioři. 
 

3. kolo extraligy seniorů – Rakovník (beton) Tabulka extraligy seniorů po 3. kole 
 

Pořadí Oddíl Body Údery

1. MGC Olomouc 10 526

2. SK Tempo Praha 8 527

3. GOLFCLUB 85 Rakovník 7 542

4. MGC Hradečtí Orli 6 551

5. TJ MG Cheb 5 556

6. MGC Jedovnice 4 566

7. 1. DGC Bystřice pod Hostýnem 3 569

8. SK GC Františkovy Lázně 2 589

9. DG Fortuna Radotín 1 609

Pořadí Oddíl Body Údery

1. MGC Olomouc 28 1539

2. SK Tempo Praha 26 1560

3. GOLFCLUB 85 Rakovník 20 1653

4. MGC Hradečtí Orli 17 1672

5. 1. DGC Bystřice pod Hostýnem 14 1691

6. TJ MG Cheb 12 1733

7. MGC Jedovnice 11 1700

8. DG Fortuna Radotín 6 1803

9. SK GC Františkovy Lázně 4 1835

Pořadí Oddíl Body Údery

1. GC 85 Rakovník 7 262

2. MGC Hradečtí Orli 5 276

3. SK Tempo Praha 4 279

4. DG Fortuna Radotín 3 301

5. 1. DGC Bystřice pod Hostýnem 2 304

6. MGC Jedovnice 1 335

Pořadí Oddíl Body Údery

1. GC 85 Rakovník 19 808

2. SK Tempo Praha 15 831

3. MGC Hradečtí Orli 14 837

4. DG Fortuna Radotín 9 882

5. 1. DGC Bystřice pod Hostýnem 5 936

6. MGC Jedovnice 4 1011



2. Grand Prix Rakovník 
 

Účast v Rakovníku byla i díky předpovědi kvalitního golfového počasí a samozřejmě betonovému 

systému abnormálně vysoká. Hrálo celkem 82 mužů a 16 žen, celkem téměř stovka hráčů. Toto číslo bývá 

spíš na Mistrovství ČR, kde se ovšem hraje na dvou hřištích. Rakovnických hráčů bylo 13 mužů a 3 ženy. 

V absolutní kategorii mužů se prezentoval skvělým výkonem senior GC 85 Rakovník Stanislav 

Staněk. Od prvního okruhu zůstával v okruhu aspirantů na vítězství, ke kterému nakonec dospěl i díky 

„čtyřiadvacítce“ v prvním okruhu. Soupeřem mu byli zejména hráči MGC Olomouc, senior David Bílek, 

rakovnický odchovanec muž Ondřej Škaloud, muž Marián Straško a také překvapivě senior 2 

z německého klubu MGC Ingolstadt hostující v TJ MG Cheb Alexander Horbas. Po prvním okruhu 

Staněk vedl spolu s mužem z MGC Hradečtí Orli, který také dokázal zahrát tento vynikající výkon, jenže 

ten nevydržel a propadl se hodně hluboko ve výsledkové listině. Po druhém okruhu (29 úderů) klesl na 

druhé místo, které dělil se Škaloudem. O jeden úder vedl Straško. Ve finále však Straško nevydržel a klesl 

až na 6. příčku. To Staněk opět zamakal, zahrál vynikajících 27 úderů a nakonec z toho bylo jasné vítězství 

o 3 rány. Trojice za ním musel o druhé a třetí místo ještě bojovat v rozstřelu a to pro sebe získali olomoučtí 

hráči. Do první desítky se z rakovnických hráčů ještě probojoval senior Jan Metyš. Solidní výkon podal 

ještě muž Michal Šlapák, celkově devatenáctý. Ostatním se bohužel nedařilo a skončili v poli poražených.  

Mezi ženami zúročila skvělý vstup do soutěže (24 úderů) žena Alena Dvořáková z 1. DGC Bystřice 

pod Hostýnem. Dobře si také vedla seniorka z TJ MG Cheb Eva Kadlecová. Její výkon byl sice o 6 úderů 

horší než výkon Dvořákové, ale na druhé místo stačil. Vyrovnaně na solidní úrovni (31, 31, 30 úderů) 

zahrála i rakovnická žena Lenka Radnicová a to jí stačilo na bronzový stupínek, pouhý úder za 

Kadlecovou. 

V jednotlivých věkových kategoriích měl Rakovník na nejvyšším stupínku jen jednoho hráče a 

samozřejmě se zasloužil o to mezi seniory absolutní vítěz Stanislav Staněk. Stříbro připadlo v kategorii 

žen Lence Radnicové a v kategorii senioři 2 překvapivě Václavu Kropáčkovi. A to je vlastně všechno.  
 

Absolutní pořadí mužů (82 hráčů): (3 okruhy) Vítězové kategorií 

 1. Staněk S. [S] (Rakovník) - 80 úderů              
 2. Bílek [S] (Olomouc) - 83    “  Muži (20 – 45):  (3 okruhy) 

 3. Škaloud O. [M] (Olomouc) - 83    “  1. Škaloud O. (Olomouc) - 83 úderů 

 4. Horbas [S2] (Ingolstadt-D) - 83    “       

 5. Skoupý M. [M] (Tempo Pha) - 84    “  Ženy (20 – 45):  (3 okruhy)  

 6. Straško [M] (Olomouc) - 84    “  1. Dvořáková (Bystřice p. H.) - 85 úderů 

 7. Metyš [S] (Rakovník) - 86    “       
 8. Sofka [S] (Tempo Pha) - 86    “  Senioři (46 – 58):  (3 okruhy) 

 9. Rous K. [S] (Hr. Králové) - 86    “ 1. Staněk S. (Rakovník) - 80 úderů 

 10. Pokorný J. [J] (Olomouc) - 87    “  

  - - - - - - - - - -       Seniorky (46 - 58):  (3 okruhy) 

 19. Šlapák [M] (Rakovník) - 89    “   1. Kadlecová (Cheb) -  91 úderů 

 25. Kocum [M] (Rakovník) - 90    “       
 31. Kropáček [S2] (Rakovník) - 92    “  Senioři II (59 a více): (3 okruhy) 

 36. Pokorný B. [S2] (Rakovník) - 94    “ 1. Horbas (Ingolstadt-D) - 83 úderů 

 39. Vosmík [S] (Rakovník) - 95    “        
 45. Řehák [S2] (Rakovník) - 96    “   Seniorky II (59 a více): (3 okruhy) 

 47. Christou [M] (Rakovník) - 96    “  1. Birešová (Fr. Lázně) - 102 úderů 

 51. Andr [S2] (Rakovník) - 97    “ 

 58. Vitner V. [S2] (Rakovník) - 99    “   Junioři (16 – 19):  (3 okruhy) 

 63. Kabourek [M] (Rakovník) - 102    “ 1. Červinka (Hr. Králové) - 87 úderů 

 75. Luxa [S] (Rakovník) - 110    “    
         Juniorky (16 – 19):  (3 okruhy) 

  Absolutní pořadí žen (16 hráček): (3 okruhy) 1. Minaříková (Olomouc) - 93 úderů 

 1. Dvořáková [Z] (Bystřice p. H.) - 85 úderů  

 2. Kadlecová [SE] (Cheb) - 91    “  Žáci (15 a méně):  (3 okruhy) 

 3. Radnicová [Z] (Rakovník) - 92    “ 1. Minich L. (One Brno) - 99 úderů 

  - - - - - - - - - -       

 10. Vosmíková [SE] (Rakovník) - 99    “  Žákyně (15 a méně): (3 okruhy) 

 15. Krumhanzlová [JU] (Rakovník) - 107    “ 1. Indráková (Olomouc) - 96 úderů 

              

              

       

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

 

 

 

 

 


