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Když jsem kdysi dávno začal 
koketovat s  golfem, řekl mi jeden 
již věcí znalý hráč, že používat 
umělohmotné týčko je nevhodné, 
o mnoho stylovější jsou týčka dře-
věná. Věřil jsem mu, byl to z mého 
pohledu starý mazák, hrál už dva 
roky a v etiketě se vyznal.
Během následujících deseti let 
jsem si k  dřevěným týčkům vyvi-
nul specifický vztah. V  prvních 
letech jsem měl pocit, že hřeším, 
když jsem vytáhl týčko umělé, byť 
to bylo na tréninku, mimo turnaj. 
Na turnaje jsem používal zásad-
ně týčka dřevěná a trochu překva-
peně jsem pozoroval, že spousta 
jiných hráčů se o  týčkové etiketě 
nedozvěděla. 
Postupně mi to začalo být víc jed-
no. Přesto jsem s nelibostí sledoval 
svého prvního rádce, jak s klidem 
i  při turnaji hraje z  umělých tý-
ček. Nějak to ve mně zůstalo… 
bylo to, jako když tatínek vysvětlí 
synovi škodlivost alkoholu, syn 
nezačne pít a dlouhá léta to dodr-
žuje, zatímco otec celou tu dobu 
pije, byť s mírou.
Nedávno jsem si přečetl, jak týč-
ka vznikla. Než se tak stalo, od-
palovali hráči z hromádky písku. 
Občas ještě narazíte, třeba na tří-
parech, kde se nehraje driverem, 
na borce, který sekne holí do od-
paliště a vytvoří si tím malou vy-
výšeninku, na tu dá míček a bác. 
Většinou to dělají staří mazáci. 
Jednoduché, stylové. Na odpaliště 
to má podobný účinek jako když 
hůl vysekne řízek, ne větší. Před-
pokládám, že si to myslí i  green-
keepeři…
Ale to první týčko prý vymyslel 
a vyrobil v roce 1892 jeden ame-
rický zubař, a  použil k  tomu ná-
stroje ze svého zubařského šuplí-
ku. Nechal si týčko patentovat, 
ale nevyráběl ho. Pak, už po roce 
1900, se do výroby pustil jiný zu-
bař (!), ten ale začal produkovat 
týčka obchodně. Dost dlouho tr-
valo, než se tato skvělá maličkost 
prosadila, lid golfový byl odedáv-
na konzervativní. Ale dnes už si 
asi odpal bez týčka umí předsta-
vit málokdo.

napsal Ivo Doušek

Zápisník Moraváka

Něco o týčkách
napsali & nafotili promotéři (není-li uvedeno jinak)

Klára se na svůj první turnaj sezony, MISSION 
HILLS WORLD LADIES CHAMPIONSHIP, 
velmi těšila. Cítila se skvěle po soustředění 
v Dubaji, přesto se jí nedařilo podle jejích před-
stav. Zdravotní problémy ubraly tolik potřebnou 
energii a  první dvě kola se nepodařila, zapsala 
79 (+6) a  76 (+3). S  celkovým výsledkem +9 
tak zůstala 6 ran za hranicí cutu a  obsadila 85. 
pozici.
Náladu si zlepšila již další týden na LALLA ME-
RYEM CUP v Maroku. Turnaj se již čtvrtý rok 
konal na hřišti Golf de l’Ocean. Kromě Kláry se 
turnaje zúčastnila také Daniela Proroková, v roli 
rozhodčího i zde působil Michael Jon. Spilková 
předvedla velmi stabilní hru, hrála 74 (+3), 69 
(-2), 69 (-2) a 70 (-1). S celkovým výsledkem 
-2 se umístila na děleném 22. místě.
Během dubna je na okruhu LET přestávka a na 
další turnaj se Klára už moc těší, čeká ji Turkish 
Ladies Open od 8. do 11. 5. 2014. 

www.klaraspilkova.eu

Klára 
Spilková 
zahájila Svou 
4.Sezonu na leT

Pokud vám zbyde při cestě do Hořehled na golf ještě 
místo, hoďte na střechu také kolo! Od letošní sezony 
se nabídka hotelu Pod Kokšínem nespecializuje pouze 
na golfisty, začaly se nabízet také kvalitní a spolehlivé 
služby i cyklistům, turistům nebo seniorům. Cyklisté si 
pochutnají na energetických snídaních, mají možnost 
si tu nechat vyprat a usušit své oblečení, samozřejmos-
tí je zabezpečená úschovna kol a vybavení, možnost si 
své kolo umýt nebo opravit základní nabídkou nářadí. 
O  velkém množství cyklotras v  okolí nemluvě. Takže 
neváhejte, počasí je výborné, osedlejte své kolo a  vy-
ražte do Hořehled. www.golf-horehledy.cz

v hořehledech 
víTají nově 

cyKliSTy!
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35 UNIKÁTNÍCH BYTŮ A KOMERČNÍ PROSTORY

BYDLETE STYLOVĚ, ŽIJTE SPORTEM

DOKONČENÍ STAVBY - LÉTO 2015 

3 minuty / tenisové kurty / 5 minut / plavecký bazén / 10 minut / golf

Město na dlani, příroda na dosah

STAVBA ZAHÁJENA

RADLICKÁ
PRAHA 5 
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dýšina v červenci: 
dva profeSionální ženSKé 
Turnaje 
Na loňský úspěšný turnaj ze série LET naváží letos hned dva pro-
fesionální ženské turnaje. Jako první, v termínu 9. – 11. 7., to bude 
premiérové představení LET Access Series Pilsen Golf Challenge, 
které nabídne našim golfistkám 48 ze 120 herních míst. 
Následovat bude klasický turnaj LET Pilsen Golf Masters, jehož 
termín se posunul na 25. – 27. 7. Návštěvníkům se zde oproti loň-
skému roku představí několik novinek, například divácké tribuny 
u jamek č. 1, 8 a 13, kde za zvláštní vstupenku obdrží i občerstvení 
zdarma. Mládež do 15 let a senioři mají zdarma také celkový vstup, 
pro juniory nebude chybět oblíbený a unikátní juniorský PRO-AM. 
Startovat bude celkem 132 hráček, svou účast již potvrdila Klára 
Spilková, která je pro naše diváky spolehlivým magnetem. Přestože 
uzávěrka přihlášek je až v  červenci, můžeme se už těšit na legen-
dární Lauru Davies i vítězky tří předchozích českých turnajů Jade 
Schaeffer, Melissu Reid a Ann-Kathrin Lindner. Zájem již předběž-
ně projevila i Cheyenne Woods a Ai Miyazato. V jednání jsou i další 
zajímavá jména, už nyní je však jisté, že startovní pole bude velmi 
silné a budeme mít na koho se dívat.
Změny zaznamenalo i hřiště, více o nich se dočtete v rozhovoru s ma-
nažerkou Golf Parku Plzeň Martinou Tvarůžkovou na straně 109.

 www.pgmcz.eu

Golf ve STopách velKé 
pardubicKé
Již 9. golfový turnaj Ve stopách Velké pardubické a  zároveň  
6. Mistrovství ČR v  extrémním golfu dvojic Texas Scramble 
se uskuteční na dostihovém závodišti v  Pardubicích v  sobotu  
5. dubna 2014. 
Turnaj na 18 jamek v paru 71 se uskuteční v  již tradičním ex-
trémním golfovém prostředí závodiště Velké pardubické v AG-
ROFERT PARKU v délce 4025 m pro ženy a 4520 m pro muže. 
A pozor na jedno velmi specifické místní pravidlo: Hráči jsou 
povinni dohledat všechny zahrané míče do travnatých a orných 
dostihových drah, v případě nenalezení míče je nutné označit 
přibližné místo dopadu do plánku ve score kartě. Jedná se o za-
bránění následného kontaktu míče s kopytem koně a jeho pří-
padným zraněním při dostihu.

za úSpěch v SpG Tour 
vlaSTní jamKa
Účastníci SPG Tour budou letos bojovat o  netradiční odměnu – 
vlastní jamku v Úholičkách. Tu získají na rok od klubu Golf Snail. 
Příležitost k  tomu budou mít na každé zastávce letošní série SPG 
Tour. Její „získání“ je čistě prestižní a čestné, nikoliv výnosové. Ten, 
kdo jamku získá, bude navždy zapsán do historie hřiště v Úholič-
kách. Na sedmi turnajích, které do letošní SPG Tour patří, bude 
vždy vítězem jamky určen ten, kdo zahraje nejlepší absolutní vý-
sledek. SPG Tour tak v roce 2014 nabízí cenu, kterou nikdy jinde 
získat nemůžete.

www.spgtour.cz

POSUVNÉ ZASTŘEŠENÍ TERASY CORSO
Najděte spolu s námi svou oázu klidu, místo, kde můžete kdykoliv nerušeně relaxovat. Posuvné zastřešení terasy CORSO Vás ochrání 
v chladných, deštivých a větrných dnech, ale zároveň si budete moci svou terasu užívat i za slunečného počasí. 

POHODLÍ - KRÁSA - KVALITA
Nyní navíc s exkluzivním balíčkem služeb ...JEŠTĚ VÍCE PÉČETM 
    prodloužení záruční doby
    bezplatná servisní prohlídka
    systém varování před nepříznivým počasím

VOLEJTE ZDARMA: 800 258 568

ALUKOV a.s., Orel 18, Slatiňany, 538 21

e-mail: info@alukov.cz, mobil: +420 724 888 724
SHOWROOM ROHAN BUSINESS CENTRUM  
Rohanské nábřeží 671/15, Praha 8, 186 00
mobil: +420 777 228 372, e-mail: z.kohak@alukov.cz

DOTVÁŘÍME DOMOV...

www.alukov.cz    www.poolcover-ipc.com
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napsal Pavel Mužík nafotil Martin Kabát
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Dlouhodobě sleduje to, jak 
čeští golfisté přibývají, ubývají, 
případně přecházejí z  místa na 
místo. Toto je jeden ze způsobů, 
jak se o nás-golfistech dozvědět 
více, tak nechme mluvit čísla...

STaTiSTiKa nuda není!
Kolega Pavel Mužík ze spřízněného serveru golfovezpravy.cz strávil nemálo 
času procházením veřejně dostupných zdrojů, mapujících čísla o golfistech 

a jejich „chování“ v kontextu času i prostoru domácího prostředí. 

Klubová záKladna

nejsilnější kluby Počet v 2014 Pořadí v 2012

Golf Club Hostivař 3589 1

Český Golfový Klub 2314 6

Golf & Country Club Prague 1566 2

Golf Club Brno 1278 4

Park Golf Club Hradec Králové 1042 7

Golf Club Austerlitz 972 12

Golf Klub Čechie 971 3

Golf Club Beřovice 952 8

Golf Club Pardubice 897 11

Golf Club Karlovy Vary 860 14

Přehled hráčů 
Podle hcP
nejnižší hcp: +3.7
Počet hráčů s hcp 0 a méně: 
55
Počet hráčů s hcp 0,1-18: 
8 046
Počet hráčů s hcp 18,1-36: 
17 464
Počet hráčů s hcp 37-53: 
5 910
Počet hráčů s hcp 54: 12 193
Průměrný hcp: 34,4
Průměrný hcp (bez hráčů 
s hcp 54): 26,7

Rosteme nebo 
nerosteme?
Vypadá to, že 100 000 golfistů 
do olympiády už asi nestihne-
me. Když se podíváme na ko-
nec sezony 2013, tak meziroční 

nárůst byl už jen 354 golfistů, 
což proti nárůstu 2493 golfistů 
z  přelomu let 2011 / 2012 už 
trochu vzbuzuje obavy. Na dru-
hou stranu, stejným způsobem 
se změnil i  počet nedomov-
ských členství a  tak pořád vy-
chází, že máme 1,1 členství na 
každého hráče.

Všude dobře, doma nejlíp
Přestože máme jen 1,1 členství 
na hráče, některá „nedomovská“ 
členství jsou přeci jen mezi hráči 
ta oblíbenější. Mezi TOP 5 tak 
patří Český Golfový Klub (491), 
Loreta Golf Club Pyšely (175), 
Golf Club Hostivař (157), Nová 
Amerika Country Club (151) 
a Golf Club Brno (139). 
Vítězství ČGK nás vůbec ne-
představilo, přece jen je to po-
řád spíše slevový program, tedy 

se výborně hodí jako doplněk 
k  „normálnímu“ klubovému 
členství. Na druhou stranu Lo-
reta ukazuje, že i svým „malým“ 
členstvím za 1690 Kč a  výbor-
ným marketingem na sociálních 
sítích umí zaujmout a  získat si 
oblibu.

CMR je mrtvé, ať žije ...!
Loňským zrušením CMR (tedy 
dříve nejdostupnější registrace 
golfistů přes ČGF bez dalších 
možných výhod) se uvolnilo 
cca 950 hráčů, kteří si pro leto-
šek museli najít nové domovské 
působiště. A  dokonce téměř 
400 z  nich se to už podařilo. 
Nejvíce si díky tomu pomohl 
ČGK, s  velkým odstupem pak 
Sokrates G&C Club a  Golf 
Club Hostivař. Osobně si mys-
lím, že takhle si to úplně na fe-
deraci nepředstavovali, ale slovy 
klasika „trh nepřetlačíš“.
Dalších 550 členů ještě zřejmě 
čeká, až začnou doopravdy hrát 
a budou své členství reálně po-
třebovat. Ne náhodou tak vzni-
kají nabídky, které pro bývalé 
CMR členy mají něco navíc.



www.helios.eu

„Díky HELIOS Green 
ušetříme na nákladech 
za posílání papírových 
účetních dokladů 
 1 000 000 Kč  
ročně.“

Milan Smutný
finanční ředitel
Seznam.cz
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Veletrh cestovního ruchu HOLIDAY WORLD opět 
potvrdil, že je právem vnímán jako nejvýznamnější 
akce svého druhu nejen v České republice, ale i v re-
gionu střední Evropy.

Také prestižní soutěž o nejpůsobivější stánek má své vítěze. Od-
borné porotě se nejvíce líbily stánky Saska a města Most. Sou-
těžilo se v kategoriích Katalog, Propagační materiál, Stánek do 
60 m2 a Stánek nad 60 m2. V kategorii Stánek do 60 m2 zvítězi-
lo Město Most, stříbrnou příčku obsadila Calabria a  na třetím 
místě se umístil stánek Tip Travel. V kategorii stánek nad 60 m2 
příčku nejvyšší obsadila expozice TMGS Tourismus Marketing 
Gesellschaft Sachsen, pomyslné stříbro má Jihočeská centrála 
cestovního ruchu a na krásném třetím místě se umístil Liberecký 
kraj. Čestné uznání získalo Maroko (Moroccan National Turist 
Office), Nejlepší katalog China Tours, CK Alvarez a Adventura, 
kategorii Nej propagační materiál vyhrála Vysočina Tourism, za 
ní Město Most a Národní vinařské centrum. Všem vítězům bla-
hopřejeme! www.holidayworld.cz

Stejně jako v minulých letech, i tento rok došlo ke spojení největšího veletrhu 
cestovního ruchu holiday World (odehrál se 23. ročník) a jediného golfového veletrhu 
v čr Golf Show (19. ročník). vše se odehrálo na pražském výstavišti mezi  
20. – 23. 2. na více než 18 000 m2 plochy se předvedlo 661 vystavovatelů z 46 zemí, 
kolem jejich stánků (tedy i kolem těch s golfovým zaměřením) prošlo 7480 návštěvníků 
odborné veřejnosti, dohromady zde bylo naměřeno 31 325 návštěvníků. 

holiday World 
hoSTila Tradičně 
Golf ShoW



JSEM ZAČÁTEK CESTY

JSEM NOVÝ A JEDNODUCHÝ D3300. S režimem Průvodce 
vám pomůžu najít dokonalé nastavení. S mými 24,2 megapixely, 
11 zaostřovacími body a citlivostí ISO 100–12 800 zachytím skvělé 
záběry i při slabém světle a nechám vás je sdílet přes volitelné Wi-Fi 
připojení*. Jsem váš velký okamžik v kvalitě, kterou si zasluhuje. 
www.nikon.cz
*Bezdrátové propojení s chytrými zařízeními přes bezdrátový adaptér WU-1a (není součástí dodávky). 

JSEM NIKON

s objektivem AF-S DX 18–55 mm VR

15 490 KčMEGAPIXELŮ

4x čištění čipu v ceně 2 000 Kč ZDARMA!
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