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Přesně tolik je cena fee na hosti
vařskou devítku pro všechny členy 
klubu, kteří využijí možnosti zahrát 
si ve zvýhodněném pásmu – každý 
všední den mezi 11. a 13. hodinou, 
a od pondělí do neděle poslední 
hodinku a půl před západem slun
ce. Hrajte před obědem nebo před 
večeří za „snovou cenu“. 
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E X P R E S

Golf Hostivař www.golfhostivar.cz
H O S T I V A Ř S K Ý

Máte možnost vyzkoušet si běh po 
hostivařském hřišti před samotným 
závodem. Tréninkové běhy pořádáme 
ve třech termínech. 

ady je 5 nejčastějších hostivařských hoaxů:

Hoax č. 1: Hostivařská devítka je drahá
Není… Během oběda a večer pro vás máme takzvané 
levné pásmo, kdy si zahrajete za zvýhodněnou cenu 
390 korun. Děti a senioři ještě o stovku levněji. Nečle
nové u nás hrají od 690 korun.

Hoax č. 2: Další košík, další peníze 
To už taky neplatí. Na hostivařském drivingu můžete 
pálit od rána do večera a nebude vás to stát ani korunu 
navíc. Zaplatíte jen vstup a kolik míčů odpálíte, je jen 
na vás.

Hoax č. 3: Cena za dvě devítky = cena 
za 18 jamek
Přímá úměra v tomto případě nefunguje. Máte čas si 
zahrát u nás osmnáctku? Využijte toho. Odměníme vás 
zvýhodněným fee.

Hoax č. 4: Host v Hostivaři to má drahé
Ale kdepak! V rámci členství DRIVE plus od nás máte 
15 fee na hřiště a můžete je čerpat i pro své hosty. Jak 
je libo. 

Hoax č. 5: Naučit se golf stojí dost peněz
Ale kde? V Hostivaři pořádáme pro nové členy, úplné 
golfové začátečníky, tříměsíční kurzy výuky golfu zdar
ma. Ale o tom už jinde v čísle. 

www.hoax – Hostivař Choďte bez vyzvání, 
zastavte se, když 
pojedete okolo, 
přijďte, kdykoli vás 
to napadne.

P Ř E H L E D  P L Á NOVANÝCH TURNAJŮ N
A 

RO
K  

2 0 1 7

Taky jste si všimli, že informace se šíří stejně rychle, bez ohledu na to, jestli jsou 
pravdivé, nebo ne? V mailu máme pořád stejné poplašné zprávy, v hospodě posloucháte 
tytéž mýty a lidi opakují stejné nesmysly? Spoustu takových fabulací si můžete ověřit na 
stránce hoax.cz. Hostivař tam ale není, takže je to pravda – není to pravda? 

TRÉNINKOVÝ BĚH

. .  8

Turnajový kalendář na celou sezonu!  . .  6

T
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PRÁZDNINY
Nejsou tak daleko, jak si myslíte. 
Přihlaste své děti na naše letní kurzy 
golfu. 

. .  5
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Trénujete na drivingu, nebo až na hřišti?
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kuste to první a na začátku nové 
sezony využijte veškerou vůli k zod
povědnosti a pravidelnému tréninku. 

Podpoříme vás cenově. Míče na drivingu 

nebudeme účtovat. A máme tu novinku v po
době tréninkové karty – celoroční vstup na 
driving a cvičné greeny si můžete koupit za 
3 120 korun. Když to uděláte teď, vyjde vás 

měsíc tréninku do konce roku na 390 korun. 
Vyplatí se to i tehdy, pokud hodláte hole 
v listopadu uklidit. Vaše cena za měsíc bude 
520 korun. A žádné poplatky za míče. 

Maršál tě vidí…
… a proto se neptá. Sem tam to ně
kdo zkusí – proklouznout na driving 
nebo na akademii bez zaplacení 
jednorázového vstupného a urvat 
pár minut golfu „zadarmo“. Že se 
vás to netýká? Ale týká, vždyť i vás 
potom maršálové zastavují ve hře 
a kontrolují, zda máte zaplaceno. 
Aby se vás to opravdu netýkalo, 
máme v letošní sezoně novinku – 
barevné pásky, které hráči umisťují 
na viditelné místo. A protože barvu 
měníme každý den, maršál hned ví, 
na koho se jen usmát a koho slušně, 
ale důrazně zastavit. Děkujeme, že 
respektujete pravidla hry. 

Béčka nehledejte 
I když jsme se snažili přidávat B jam
ky do našich 18jamkových turnajů, 
i když kopce nabízely pěkný výhled, 
i když hra na nich byla atraktivní, 
srdce hráčů si naše béčkové jamky 
nedobyly. Takže je rušíme. Do kopce 
se hráčům nechtělo, jamky budou 
nově sloužit jako technická záloha 
pro případ nutných oprav hřiště.

Tréninkové jamky zdarma 
Opět zvětšujeme tréninkové plochy 
a přidáváme tři jamky zdarma. Jde 
o původní jamky golfové akade
mie – trojku, čtyřku a pětku. V rámci 
nového uspořádání budou tyto 
jamky patřit k tréninkovým plochám, 
na kterých hráči hrají v rámci vstup
ného do areálu. Golfová akademie 
se ale nezmenšuje, během května 
otevřeme tři nové jamky, které 
připravujeme od loňského roku, 
takže i akademie bude mít pořád 
devět jamek. 

Výuka zdarma: Naučíme hrát golf vaši 
maminku, manžela, syna i vnučku

no, je to tak. Po loňské premiéře výuky golfu 
zdarma pro nováčky v klubu pokračujeme letos 
v naší akci nazvané Naučíme vás hrát golf. Být 

úplný začátečník je tentokrát výhoda, právě pro takové 
hráče je kurz určen. Nikdy žádné členství, nikdy žádné 
turnaje? Pokud vaše první setkání s golfem probíhá prá
vě teď a tady, v Hostivaři, můžete zdarma využít deseti

týdenního kurzu golfu s profesionálním trenérem. Od 
dubna do června budete trénovat, a když na konci kurzu 
složíte zkoušku golfové způsobilosti, což vám sice ne
můžeme garantovat, ale budeteli pilní (a to vy budete, 
i individuální procvičování je v době kurzu zdarma), je to 
docela pravděpodobné, prázdniny už si užijete na golfo
vém hřišti. V čem je háček? V ničem. Podmínkou kurzu 
je to, že máte naše členství, protože kurz je určen pouze 
pro nové členy Golf Clubu Hostivař, to ale pořídíte za  
3 000 korun.

Kurzy probíhají jednou týdně ve skupinkách nejvý
še čtyř hráčů, délka každé lekce je 55 minut. V rámci 
kurzu získávají hráči tréninkovou kartu do areálu Golf 
Hostivař, která jim po dobu trvání kurzu umožňuje 
denně vstup na driving range, neomezený počet míčů 
a green fee hřiště golfové akademie. Kurz si můžete 
doplnit skupinovou výukou golfových pravidel a také 
komentovanou prohlídkou hřiště. Golfové vybavení půj
čujeme, pokud budete chtít vlastní, v golf shopu ho zís
káte za zvýhodněnou cenu. Cesta na hřiště nikdy nebyla 
kratší. Chceteli být informováni o nových termínech, 
pište na klub@golfhostivar.cz.

A V Hostivaři 
pořádáme řadu 
kurzů na míru, 
pro nováčky, 
středně pokročilé 
i zdokonalovací 
kurzy pro pokročilé 
hráče, kde se 
zaměřujeme na 
konkrétní herní 
problém. Ptejte se 
na recepci, hledejte 
na našem webu. 

Hlavní změny v ceníku

Úprava časových pásem
Levnější fee mimo špičku 
•	 všední dny 7–11 a 13–15 hodin

Nejvýhodnější hrací časy (fee za 390 Kč) 
•	 polední tee time – všední dny 11–13 
•	 večerní tee time – všechny dny po soumraku

Špička – nejatraktivnější čas na hru
•	 víkendy a svátky, všední dny po 15. hodině 

Úprava cen
•	 zvýhodněná cena na 18 jamek, pro členy  

od 690 Kč, pro nečleny 990 Kč 
•	 výhodnější ceny pro naše děti a seniory – 

fee na hřiště už od 290 Kč 
•	 hřiště akademie – cena za celodenní vstup, žádné 

omezení na počet jamek 
•	 tréninkové karty na akademii za výhodné ceny
•	 venkovní tréninkový areál + vstup na golfovou 

akademii – cena za měsíc:
člen Drive   1 630 Kč
nečlen   2 470 Kč
děti a senioři Drive  1 470 Kč

Nový ceník platí od 1. dubna 2017 

V Í T E ,  Ž E  D E S E T 

N E J A K T I V N Ě J Š Í C H 

G O L F I S T Ů  O D P Á L I L O 

V  L O Ň S K É M  R O C E 

N A  D R I V I N G U  C E L K E M 

1 1 8  0 0 0  M Í Č Ů ? 

K O L I K  O D E H R A J E T E 

Z A  S E Z O N U  V Y ?

V E  Z K R A T C E
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Tréninkové centrum mládeže v Hostivaři
epre nově. Velkým tématem letoš
ní sezony v Hostivaři jsou změny 
v programu tréninku dětí a mláde

že. Tréninkové centrum mládeže ještě více 
otevírá svou náruč a zve bez výjimky všech
ny hráče ve věku od 6 do 12 let. U starších 
dětí už je samozřejmě podmínkou určitá 
výkonnost, a proto je zde nastavena han
dicapová hranice. Důležité je, že všem 
dětem nabízíme spoustu výhod a možnost 
výkonnostního postupu, a to bez ohledu na 
to, zda trénují v dětské skupině nebo indi
viduálně u trenéra. Podstatné je, že trénují 
pravidelně. 

Chceme, aby se naši hráči mohli účast
nit zajímavých turnajů a byli na ně dobře 
připraveni. Proto se budeme věnovat také 
course managementu, tedy dovednostem, 
které uplatní ve složitějších situacích na 
hřišti, tam, kde obvykle rozhoduje psychi
ka… Podmínkou pro vstup do Tréninkové
ho centra mládeže je členství v Golf Clubu 
Hostivař. 

Tréninková karta pro děti do 12 let 
Všechny děti ve věku od 6 do 12 let si nyní 
mohou koupit Dětskou kartu.

Cena 700 Kč/měsíc zahrnuje:
• Každodenní vstup na driving 
• Neomezený počet míčů 
• 1× fee na 9jamkové a 1× na 18jamkové 

hřiště
• Vstup na akademii 
• Hodiny simulátoru
• Hodiny na rohoži v indoorovém  

centru

I hráči od 13 let mohou mít stejnou kartu, jen 
je podmínkou určitá výkonnost a tu měříme 
dosaženým handicapem. 

Handicapové limity pro děti starší 13 let: 
• 13–14 let HCP nejvýše 18
• 15–16 let HCP nejvýše 12
• 16–26 let HCP nejvýše 10 

A pak je tu výkonnostní skupina
Je určena pro hráče, kteří neberou golf 
rekreačně, ale jsou ochotni podřídit mu 
velkou část svého volného času. Tito hráči 
jsou, nebo brzy budou, členy družstev mlá
deže a budou reprezentovat svůj klub. Pro 
sezonu 2017 budou přihlášena družstva: 
U16, U18 dívky, U18 chlapci, Extraliga mužů 
a II. liga žen. Hráče do skupiny doporučují 
trenéři a STK klubu Jan Šonka. Hlavním 
trenérem výkonnostního golfu je Roman 
Chudoba. Dětem z výkonnostní skupiny na
bízí klub 1× za 14 dní společný trénink s Ro
manem, a to zdarma. Smyslem je rozvíjet 
týmového ducha, navzájem se poznat a sa
mozřejmě připravovat hráče na jednotlivé 
soutěže, například Regionální tour mládeže 
a podobně. V Hostivaři byla vždycky dobrá 
parta mladých hráčů, kteří se na turnajích 
navzájem podporovali, fandili a pomáhali si. 
V tom chceme pokračovat. Tréninky výkon
nostní skupiny probíhají každé liché úterý 
od 17 do 18 hodin. Hráči, kteří reprezentují 
klub v soutěžích družstev a mají HCP do 3,0 
(muži) a 5,0 (ženy), získávají nárok na sníže
nou cenu za kartu 300 Kč/měsíc.

Ještě zpráva pro rodiče 
Přemýšlíte o tom, zda je Tréninkové cen
trum mládeže vhodné i pro vaše dítě? 
Uvědomte si prosím, že určité nároky to 
bude klást i na vás. Vaše dítě musí mít chuť 
trénovat a zlepšovat se, bude muset golfu 
obětovat hodně času včetně víkendů. Ně
kdy to půjde samo, ale ty menší budete mu
set sem tam podpořit. Golf se dotkne celé 
vaší rodiny. Rodiče mladších hráčů je musí 
často doprovázet na tréninky a vozit na tur
naje, rodinný kalendář je najednou potřeba 
podřídit tomu golfovému. Mezi ostatními 
kroužky je potřeba udělat rozumnou re
dukci, víkendy na chatě nebo u babičky už 
nebudou železným pravidlem. Pokud už 
některé dítě ve vaší rodině aktivně sportuje, 
určitě to znáte. Ale stojí to za to. Sport učí 
děti zodpovědnosti, cílevědomosti a pra
covitosti, hlavně ale přináší radost, zábavu 
a nové kamarády. Jestli golf ještě nehrajete, 
můžete začít také. 

R

Horáček, Pavouček, 
Pařízek a Topinka

Takže známé firmy… 
To jsou jména vítězů 
zimní simulátorové 
soutěže Kdo s koho, 
kterou jsme letos 
hráli na čtyřech 
osmnácti- a čtyřech 
devítijamkových 
hřištích. Každý 
rekordman dostal 
na oslavu lahev 
šampaňského 
Moët & Chandon 
Impérial Brut. 
Druhého a třetího 
hráče jsme snad 
potěšili feečkem na 
naše hřiště. Na výlet 
ale pojede žena. 
Výhercem, totiž 
výherkyní losování 
o poukaz na víkend 
ve čtyřhvězdičkovém 
hotelu Omnia se 
stala Markéta 
Polesná. 

Pine Rivers (18 j.)

1. Petr Horáček 73

2. Klára Kuchařová 79

3. František Drábek 90

4. Václav Nádvorník 92

5. Hana Pšeničková 93

The Old Course (18 j.)

1. Petr Horáček 72

2. Václav Nádvorník 82

3. Hana Pšeničková 83

4. Tomáš Topinka 86

Myrtle Beach (18 j.)

1. Petr Horáček 73

2. Klára Kuchařová 79

3. František Drábek 90

4. Václav Nádvorník 92

5. Hana Pšeničková 93

SheShan (druhých 9 j.)

1. Petr Horáček 35

2. Hana Pšeničková 40

3. Václav Nádvorník 40

4. Markéta Polesná 42

5. Stanislava Natale 49

5. Kateřina Kohnová 50

7. Jiří Brus 50

8. Hana Brusová 50

Kynžvart (18 j.)

1. Petr Horáček 77

2. Martin Pařízek 78

3. Adam Kratochvíl 84

4. Hana Pšeničková 95

5. Roman Dolejš 104

Waterlefe (prvních 9 j.)

1. Dominik Pavouček 31

2. Petr Horáček 35

3. Hana Pšeničková 38

4. Václav Nádvorník 43

5. František Drábek 46

Texas Tour (druhých 9 j.)

1. Dominik Pavouček 38

2. Tomáš Topinka 39

3. Markéta Polesná 42

4. Václav Nádvorník 44

5. Hana Pšeničková 46

6. Hana Brusová 53

7. Kateřina Kohnová 56

The Preserve (9 j.)

1. Martin Pařízek 33

2. Adam Kratochvíl 36

3. Hana Pšeničková 40

4. Hana Brusová 40

5. Tomáš Topinka 41

6. Václav Nádvorník 41

7. Kateřina Slámová 44

8. Kateřina Kohnová 46

9. Aleš Mikulec 46

10. Markéta Polesná 47

11. Tomáš Vala 62

Proč je tady ten písek?
„Je to dosti zdlouhavá, drahá a gol
fisty neoblíbená operace, ale výsle
dek stojí za pěkný, zdravý a hustý 
trávník,“ říká hlavní greenkeeper 
Tomáš Dymeš. Řeč je o prořezu 
drah, pískování a aerifikaci. Hráči 
si každé jaro stěžují, proč se to 
dělá právě na jaře. A greenkeepeři 
odpovídají, že tráva zkrátka začíná 
růst až na jaře… Člověk se občas 
zapomene a podráždí ho, že dítě 
se obléká déle, starý člověk chodí 
pomaleji, cizinec ve městě bloudí, 
a když dojde sud, chvilku trvá, než 
se narazí nový. Ale tak to prostě je. 
Zastavte se, nadechněte a nechte 
věci být. Večer jsou hvězdy, ráno 
rosa, dítě se směje, stáří je moudré 
a ve světě je taky hezky. Odpusťte 
trávě, že roste až na jaře… 

Prořezáváním drnů a odstra
něním stařiny a plsti odvezeme 
z našeho sedmihektarového 
hřiště na třicet kubíků „nepořádku“. 
Namísto toho rozsypeme mezi 
stébla na 150 tun křemičitého písku 
a při aerifikování se dostáváme do 
hloubky dvaceti centimetrů. Pro 
naše krásné hřiště a vaši příjemnou 
hru se snažíme udělat to nejlepší. 
Po celý rok, nejen na jaře. 

V E  Z K R A T C E

Natřeno, prořezáno…
Změnou, které si všimnou i ti méně 
pozorní, je zámková dlažba kolem 
greenu osmé jamky. Nahradila praš
nou štěrkovou cestu, která zane
chávala stopy na vašich botách. Co 
dalšího je na hřišti jinak? Především 
jsme se museli rozloučit s něko
lika nemocnými stromy, javorem 
na osmičce, který trpěl rozsáhlou 
nekrózou kmene, pětadvacetimet
rovým topolem, jemuž prosychala 
koruna a při větru odpadávaly velké 
kusy větví, jasany v remízku mezi 
pětkou a šestkou, ty napadla houbo
vá choroba, jejíž vinou porosty 
odumírají. Prořezali jsme i mokřady, 
takže u dvojky, pětky a osmičky 
máte otevřenější výhled. Natřeli 
jsme kolíky v areálu, barevné značky 
na drahách, i lavičky (sedat si už 
můžete), přidali postřikovače na 
dvojku i sedmičku, kde při vedrech 
místy pořád prosychala tráva. Na 
hřišti se zkrátka maká celý rok. 

Výsledky zimní soutěže Kdo s koho



Léto daleko, léto za rohem? 
va měsíce utečou stejně rych
le jako… jako potom prázdniny. 
Nejvyšší čas zamluvit si letní kurz 

pro děti u nás v Hostivaři. Pro menší děti, 

od šesti let, i větší, od osmi let, pořádáme 
kurzy plné golfu, her a zábavy. Program 
probíhá vždy od pondělí do čtvrtka, menší 
děti střídají golf a zábavu, větší už jenom 

hrají a trénují, a to pod dohledem trenérů. 
Je přece jasné, že kurzy jsou pro děti, které 
bez golfu nemohou zkrátka být. Proto jsou 
každý den na hřišti a během týdne si mohou 

mimo jiné i vylepšit svůj handicap. Máme 
z toho radost. Rezervujte na emailové ad
rese kurzy@golfhostivar.cz nebo se ptejte 
na recepci. 
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Kurzy pro děti od 6 do 8 let

Termín 1 10. 7. – 13. 7.  od 9.30 do 16.00
Termín 2 17. 7. – 20. 7. od 9.30 do 16.00
Termín 3 24. 7. – 27. 7.  od 9.30 do 16.00
Termín 4  7. 8. – 10. 8.  od 9.30 do 16.00
Termín 5 14. 8. – 17. 8.  od 9.30 do 16.00
Termín 6 21. 8. – 24. 8.  od 9.30 do 16.00

Kapacita: 12 dětí
Minimální počet dětí v kurzu: 4 děti

Program:
 9.30  sraz dětí na dolní recepci
 9.30 – 10.00  rozcvička
10.00 – 11.30  golfový trénink
11.30 – 11.45  příprava na oběd
11.45 – 12.30 oběd
12.30 – 14.30  volný program – kreativní činnost, hry
14.30 – 16.00  golfový trénink

Oběd: polévka, hlavní jídlo, nápoj, pitný režim během dne

V rámci golfového tréninku mají děti zdarma vstup na driving range, 
cvičné greeny, akademii a v případě špatného počasí i vstup do indooru. 
Dětem se budou věnovat dva golfoví asistenti.

Cena: 4 590 Kč 
(pokud je vaše dítě člen GCHOS, má nárok na 10% slevu – 
cena po slevě: 4 131 Kč)

KURZY pro děti od 8 let a pro děti, 
které bez golfu nemohou být

Termín 1  3. 7. –  6. 7. od 9.30 do 16.00 – David Šipla
Termín 2 24. 7. – 27. 7.  od 9.30 do 16.00 – David Šipla
Termín 3 31. 7. –  3. 8.  od 9.30 do 16.00 – David Šipla
Termín 4  7. 8. – 10. 8.  od 9.30 do 16.00 – Tomáš Němec
Termín 5 21. 8. – 24. 8.  od 9.30 do 16.00 – David Šipla

Kapacita:  5 dětí, kurz je určen pro děti, které mají golf rády, 
 mají HCP nebo se k němu blíží.
Minimální počet dětí v kurzu: 3 děti

Program:
 9.30 – 10.00  rozcvička
10.00 – 11.30  golfový trénink, akademie, greeny, driving…
11.30 – 11.45  přestávka před obědem 
11.45 – 12.30  oběd
12.30 – 13.30  a zase trénink 
13.30 – 16.00  hra na golfovém hřišti – možnost úpravy HCP, 
  rozebrání hry

Oběd: polévka, hlavní jídlo, nápoj, pitný režim během dne

V rámci golfového kurzu mají malí hráči a malé hráčky 20 hodin 
tréninku s profesionálním trenérem! A také spočítání výsledků 
a možnost úpravy HCP. Dále také v rámci kurzu prázdninová karta 
nabita na 5 000 korun na golfové služby. Platnost karty je od 
1. července do 31. srpna 2017.

Cena: 8 500 Kč (pokud je vaše dítě člen GCHOS, má nárok na 10% 
slevu – cena po slevě: 7 650 Kč)

D
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Turnajový kalendář na celou sezonu! 

PŘEDSTAVUJEME NAŠE 
TOURS

Masters 50+ 

Nemáte spoluhráče? Nové golfové kama
rády můžete potkat u nás v Hostivaři. Tur
naj Masters 50+ je určen pro všechny, kdo 
už oslavili abrahámoviny, bez rozdílu, zda 
to bylo včera nebo před dvaceti lety. Vítě
zové se mohou těšit na pohárky a pěkné 
ceny. Malé občerstvení v ceně fee. 

Men tour

Nová série na našem hřišti. Svižná jízda 
na devíti jamkách s úpravou HCP. Hrajeme 
vždy od 16 hodin. Odskočte si na chvilku 
z kanceláře nebo to zkrátka jeden den za
balte o trochu dřív a udělejte něco pro sebe 
a svůj golf. 

FINEP HCP středa

Tuhle tour hrajeme už celé roky. Je vů
bec možné, že byt pořád nikdo nevyhrál? 
Ano, je. Ale vy to můžete změnit! Pokud 
na 9. jamce zahrajete holeinone, získá
te byt od společnosti FINEP v hodnotě 
2 000 000 korun. Letos navíc každý čtvrtý 
turnaj losujeme o horské kolo Author. Ob
čerstvení v ceně turnaje, tak si přivstaňte 
a přijďte na ranní devítku před snídaní! 

Schwarzkopf 
Professional 

Dámská golf tour 

Dámská tour nabízí výhodnější cenu fee, 
skvělou společnost bezva žen, hlídání dětí, 
krásné ceny od partnera tour… zkrátka 
čtvrteční dopoledne, jak má být. Malé ob
čerstvení v ceně. Do celkového bodování 
se všem hráčkám počítá pět nejlepších vý
sledků, vítězka tour je vyhlášena na podzim 
na slavnostním klubovém večeru.

Spočítali jsme turnaje a tour – dohromady na 130 akcí! 

Přijměte pozvání 
na Společenský večer 
s rautem, dobrou 
hudbou, tombolou 
a spoustou zábavy 
10. června 2017.

Čarodějnický noční turnaj

Ano, to je noční turnaj, který vás tak baví! 
Ferveje se ve tmě změní v přistávací dráhy, 
greeny osvětlíme hořícími loučemi. Prapor
kové tyče jamek vyšlou blikající signál. Kdo 
přijde v masce, může se těšit na malý dárek. 
Malé občerstvení v ceně. Třeba přiletí i ča
rodějnice. Hrajeme v pátek 28. dubna. 

Caddy golf (9 jamek) 

Puttuje váš caddy lépe než vy? Využijte 
toho a přijďte se pobavit golfem! Turnaj se 
hraje ve dvojici, kdy jeden pouze puttuje 
na greenu, druhý má na svědomí všechny 
údery na ferveji. Dobře si rozmyslete, kdo 
je šéf. Hrajeme v pátek 12. května. 

Glenmorangie Cup 

Máte rádi skotskou whisky? Kdo by neměl. 
Turnaj na 18 jamek začíná welcome drin
kem na první jamce před prvním odpalem. 
Pro vítěze hezké ceny. Hrajeme v sobotu 
20. května. 

Speed Golf

Rychlost není vše. Technika taky ne. A tady 
budete potřebovat navíc kondičku a trochu 
rozhodnosti. Speed golf je svižná zábava 
na golfovém hřišti. Jeho obliba stále roste. 
Přijďte si ho vyzkoušet i vy. Hostivařskou 
devítku v tempu zahrajete za půl hodinky. 
Hrajeme v pátek 26. května. 

SAMUI SPA

Další osmnáctijamkový turnaj s partnerem. 
Přijďte si zahrát a soutěžit o krásné ceny od 
partnera tour SAMUI SPA. Dopřejte si 
úžasný relax. Hrajeme v sobotu 3. června.

Velký klubový turnaj

Sobota na golfu, zábava pro celou rodinu 
Celý den plný golfu, soutěží a dalšího dopro
vodného programu pokračuje až do noci, 
rautem a společenským večerem s tombo
lou. I když turnaj je určen pouze pro členy 
našeho klubu, večer pozvěte hosty. Hrajeme 
v sobotu 10. června.

Golf Hostivař
Hickory Match

Jak se hrál golf před našimi časy? Stejně jako 
dnes – s radostí. Přijďte si vyzkoušet hru his
torickými holemi a s historickými míči. Budete 
překvapeni, jak byly dobré. Vybavení si u nás 
můžete půjčit, dobové oblečení vítáno. Turnaj 
na 9 jamek hrajeme v pátek 16. června. 

Prázdninový noční
turnaj

Začínají prázdniny, kdo by chodil spát! 
Přijďte si užít atmosféru nočního turna
je. Ferveje budou vyznačeny svíčkovými 
světly, greeny hořícími loučemi a prapor
kové tyče jamek zase blikačkami. Malé 
občerstvení v ceně. Sejdeme se v pátek 
30. června. 

Grilované selátko 
v Hostivaři 

Nic menšího než grilované selátko, to je 
cena pro vítěze nedělního turnaje na 18 ja
mek. A když nevyhrajete? Po turnaji nás 
všechny čeká grilování a během hry také 
nenecháme nikoho o hladu. Selátko může
te vyhrát v neděli 16. července.  

Letní texas dvojic 

Osmnáctijamkový turnaj pro ženy, muže, 
děti… Utvořte dvojice a vyzkoušejte prin
cip hry texas scramble. Systém texas 
scram ble je ideální pro hru s někým, kdo 
s golfem teprve začíná a vy si ho chcete 
naladit. Hrajeme v sobotu 12. srpna.  

Kabaret
Night Golf

Poslední noční turnaj v sezoně. Přijďte si 
zahrát a pobavit se na krásně nasvíceném 
hřišti. Zábava a soutěže, občerstvení během 
hry i po turnaji. Hrajeme v pátek 22. září.

Podzimní provázkový 
turnaj, 18 jamek

Letošní novinka! Každý hráč si přinese: 
provázek dlouhý tak, jako je jeho aktuální 
handicap (např. HCP 16,9 = 16,9 metru pro
vázku), nůžky a nervy jako špagát! Netušíte 
na co? Zjistíte to v sobotu 7. října. 

A PAK TU MÁME SPECIÁLNÍ TURNAJE, KTERÉ STOJÍ 
ZA VAŠI POZORNOST, A HLAVNĚ ÚČAST!



Termínová listina

Sezona 2017

 8. 4.  sobota Klubový zahajovací turnaj 
  (kvalifikace jamkovky 18 jamek)
11. 4.  úterý Masters 50+ 
11. 4.  úterý  Men tour, 16 hodin 
12. 4.  středa FINEP HCP středa 
13. 4.  čtvrtek Schwarzkopf Professional dámská golf tour 
18. 4.  úterý Masters 50+, Men tour
19. 4.  středa FINEP HCP středa
20. 4.  čtvrtek Schwarzkopf Professional dámská golf tour
25. 4.  úterý Masters 50+, Men tour
26. 4.  středa FINEP HCP středa
27. 4.  čtvrtek Schwarzkopf Professional dámská golf tour
28. 4.  pátek Čarodějnický noční turnaj 

Duben

 2. 5.  úterý Masters 50+, Men tour
 3. 5.  středa FINEP HCP středa
 4. 5.  čtvrtek Schwarzkopf Professional dámská golf tour
 9. 5.  úterý Masters 50+, Men tour
10. 5.  středa FINEP HCP středa
11. 5.  čtvrtek Schwarzkopf Professional dámská golf tour
12. 5.  pátek Caddy golf (9 jamek) 
16. 5.  úterý Masters 50+, Men tour
17. 5.  středa FINEP HCP středa
18. 5.  čtvrtek Schwarzkopf Professional dámská golf tour
20. 5.  sobota Glenmorangie Cup 
23. 5.  úterý Masters 50+, Men tour
24. 5.  středa FINEP HCP středa
25. 5.  čtvrtek Schwarzkopf Professional dámská golf tour
26. 5.  pátek Speed golf 
30. 5.  úterý Masters 50+, Men tour
31. 5.  středa FINEP HCP středa

Květen

 1. 6.  čtvrtek Schwarzkopf Professional dámská golf tour
 3. 6.  sobota SAMUI SPA – váš úžasný relax nejen po 
  golfu (18 jamek) 
 6. 6.  úterý Masters 50+, Men tour
 7. 6.  středa FINEP HCP středa
 8. 6.  čtvrtek Schwarzkopf Professional dámská golf tour
10. 6.  sobota Velký klubový turnaj (18 jamek) 
13. 6.  úterý Masters 50+, Men tour
14. 6.  středa FINEP HCP středa
15. 6.  čtvrtek Schwarzkopf Professional dámská golf tour
16. 6.  pátek Golf Hostivař Hickory match 
20. 6.  úterý Masters 50+, Men tour
21. 6.  středa FINEP HCP středa
22. 6.  čtvrtek Schwarzkopf Professional dámská golf tour
23. 6.  pátek  Mattel dětský turnaj
27. 6.  úterý Masters 50+, Men tour
28. 6.  středa FINEP HCP středa
29. 6.  čtvrtek Schwarzkopf Professional dámská golf tour
30. 6.  pátek Prázdninový noční turnaj

Červen

 4. 7.  úterý Masters 50+, Men tour
 5. 7.  středa FINEP HCP středa
 6. 7.  čtvrtek Schwarzkopf Professional dámská golf tour
11. 7.  úterý Masters 50+, Men tour
12. 7.  středa FINEP HCP středa
13. 7.  čtvrtek Schwarzkopf Professional dámská golf tour
16. 7.  neděle Grilované selátko v Hostivaři (18 jamek) 
18. 7.  úterý Masters 50+, Men tour
19. 7.  středa FINEP HCP středa

Červenec

 1. 8.  úterý Masters 50+, Men tour
 2. 8.  středa FINEP HCP středa
 3. 8.  čtvrtek Schwarzkopf Professional dámská golf tour
 8. 8.  úterý Masters 50+, Men tour
 9. 8.  středa FINEP HCP středa
10. 8.  čtvrtek Schwarzkopf Professional dámská golf tour
12. 8.  sobota Letní texas scramble dvojic (18 jamek) 
15. 8.  úterý Masters 50+, Men tour
16. 8.  středa FINEP HCP středa
17. 8.  čtvrtek Schwarzkopf Professional dámská golf tour
21. 8.  pondělí Regionální tour mládeže 
22. 8.  úterý Masters 50+, Men tour
23. 8.  středa FINEP HCP středa
24. 8.  čtvrtek Schwarzkopf Professional dámská golf tour
29. 8.  úterý Masters 50+, Men tour
30. 8.  středa FINEP HCP středa
31. 8.  čtvrtek Schwarzkopf Professional dámská golf tour

Srpen

 2. 9.  sobota Mistrovství GCHOS na stb. body (18 jamek) 
 5. 9.  úterý Masters 50+, Men tour
 6. 9.  středa FINEP HCP středa
 7. 9.  čtvrtek Schwarzkopf Professional dámská golf tour
 8. 9.  pátek  Mattel dětský turnaj
 9. 9.  sobota Mistrovství GCHOS na rány (18 jamek) 1. kolo
10. 9.  neděle Mistrovství GCHOS na rány (18 jamek)  2. kolo 
12. 9.  úterý Masters 50+, Men tour
13. 9.  středa FINEP HCP středa
14. 9.  čtvrtek Schwarzkopf Professional dámská golf tour
19. 9.  úterý Masters 50+, Men tour
20. 9.  středa FINEP HCP středa
21. 9.  čtvrtek Schwarzkopf Professional dámská golf tour
22. 9.  pátek Kabaret night golf 
25. 9.  pondělí TT & TB Senior golf tour
26. 9.  úterý Masters 50+, Men tour
27. 9.  středa FINEP HCP středa
28. 9.  čtvrtek Schwarzkopf Professional dámská golf tour

Září

 3. 10.  úterý  Masters 50+, Men tour
 4. 10.  středa FINEP HCP středa
 5. 10.  čtvrtek Schwarzkopf Professional dámská golf tour
 7. 10.  sobota Podzimní provázkový turnaj (18 jamek) 
10. 10.  úterý  Masters 50+, Men tour
11. 10.  středa FINEP HCP středa
12. 10.  čtvrtek Schwarzkopf Professional dámská golf tour
17. 10.  úterý  Masters 50+, Men tour
18. 10.  středa FINEP HCP středa
19. 10.  čtvrtek Schwarzkopf Professional dámská golf tour
20. 10. pátek Turnaj dvou holí (9 jamek) 
21. 10.  sobota Mistrovství klubu Masters 50+ 

Říjen

11. 11.  sobota Svatomartinský turnaj 
   Tradiční poslední turnaj sezony na svatého 
  Martina. Těšit se můžete na skvělé 
  svatomartinské hody. A snad letos nebudeme 
  hrát na zasněženém hřišti.

Listopad
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Turnaj dvou holí

Devět jamek jen se dvěma holemi A proč 
ne? Připravili jsme pro vás další turnaj 
v duchu „bavíme se golfem“. Vyzkoušejte 
v pátek 20. října. 

Svatomartinský turnaj

Poslední turnaj sezony hrajeme tradičně 
na svatého Martina. Těšit se můžete na 
skvělé svatomartinské hody. Snad zas ne
napadne… V sobotu 11. listopadu.

Mistrovské
soutěže
klubu
Ke konci sezony přicházejí mistrovské 
turnaje, ve kterých hledáme nejlepší hráče 
našeho klubu. 

2. září  sobota 
Mistrovství GCHOS na stb. body 
18 jamek
Mistrovství GCHOS ve hře na stablefordo
vé body vyhrávají hráči s nejlepší aktuální 
formou! Turnaj je pro všechny hráče bez 
omezení HCP. V ceně turnaje je i pozvánka 
na společenský večer s vyhlášením vítězů 
v neděli 10. září.

9. a 10. září sobota + neděle  
Mistrovství GCHOS na rány
18 jamek 
Dvoukolový turnaj pro nejlepší hráče 
a hráčky našeho klubu. Hledáme letoš
ního mistra a mistryni! V ceně turnaje je 
i pozvánka na nedělní společenský večer 
s vyhlášením vítězů.

P Ř E H L E D  P L Á NOVANÝCH TURNAJŮ N
A 

RO
K  

2 0 1 7

20. 7.  čtvrtek Schwarzkopf Professional dámská golf tour
25. 7.  úterý Masters 50+, Men tour
26. 7.  středa FINEP HCP středa
27. 7.  čtvrtek Schwarzkopf Professional dámská golf tour

Změna termínů vyhrazena 
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eset kilometrů muži, pět kilometrů ženy. A děti 
kolem vody. Tak dlouhé budou tratě letošního 
ročníku ČSOB Hostivařského běhu, který prole

tí hostivařským hřištěm ve čtvrtek 18. května. Závod je 
atraktivní běžecky, protože nabízí možnost proběhnout 
si trať, na které si během roku rozhodně nezaběháte, ale 
i divácky, a to díky doprovodným soutěžím.

Mistrovství České republiky v běhu na boso je 
jednou z nich. Nízce střižený trávník je pro takový běh 
ideální, a tak možnosti běžet bosky využívá stále více 
běžců. Na trase je jen několik cestiček, ty jsou navíc 
v době závodu chráněné kobercem, a pár krátkých úse
ků se zámkovou dlažbou. A protože na hřišti jak známo 
nic moc nekvete, nehrozí ani riziko, že byste snad během 
závodu šlápli na včelu. 

A pak je tu aquatlon. Je to samostatný závod, taková 
třešnička na dortu celé akce. Začíná plaváním v jezírku 
u klubovny, trať měří 350 metrů, a pokračuje během na 
2,5 kilometru. Závodu se účastní i řada výkonnostních 
sportovců. Diváci tak vidí opravdu hezké výkony a rychlý 
plavecký styl. 

Všechno to ale začíná během dětí kolem jezírka. 
Ty mladší děti mohou na trati doprovázet i rodiče. Pro 
všechny ostatní je připraven doplňkový sportovní pro
gram projektu „ČSOB Na zdraví“ a také ochutnávka 
produktů Pivovaru Hostivar. 

Když si to člověk přeloží, je to vlastně super den. 
Zout botky a chladit si nohy o trávu, skočit do jezírka 

a pak si dát pivko… dobrý program pro život v hlavním 
městě. Pořadateli soutěže jsou Golf Hostivař, ČSOB 
a TTT. Kapacita závodu je 500 běžců, tak neváhejte.

Vyhlašované hlavní kategorie
1. 10 km muži – kategorie do 35 let; 35–45 let; 45+ 

(nejlepší 3 závodníci)
2. 5 km ženy – kategorie do 35 let; 35–45 let; 45+ 

(nejlepší 3 závodnice)
3. Mistrovství ČR mužů v běhu na boso na 10 km 

(nejlepší 3 závodníci)
4. Mistrovství ČR žen v běhu na boso na 5 km 

(nejlepší 3 závodnice)
5. Aquatlon – nejlepší 3 muži a 3 ženy (bez věko

vých kategorií)

Startovné
Hlavní běžecký závod, aquatlon (včetně kombinace): 
300 Kč při registraci a platbě předem (400 Kč na mís
tě). Členové Golf Clubu Hostivař a zaměstnanci ČSOB 
sleva 100 Kč.

V ceně startovného:
• dárek pro účastníky hlavního běžeckého závo

du – funkční běžecká ledvinka
• dárek pro účastníky aquatlonu – značková plavec

ká čepička BornToSwim pro účastníky aquatlonu
• občerstvení (iontový nápoj, ovoce)
• elektronická čipová časomíra
• startovní číslo
• kvalitní zázemí golfového klubu (sprchy, šatny, 

úschovna věcí)

Registrace závodníků
• registrace probíhá formou online přihlášky na 

https://www.sportt.cz/register/511
• online registrace je garantovaná pouze do  

8. 5. 2017

Tréninkový běh
Možnost proběhnout si tréninkově hřiště před sa
motným závodem máte hned třikrát, a to 27. dubna, 
4. a 11. května, vždy po sedmé hodině večer. Účast je 
zdarma, registrace netřeba, sraz na recepci. Partnerem 
akce je naboso.cz. 

Běh, běh na boso, běh a plavání…

D

Závod je atraktivní 
nejen běžecky, 
ale i divácky, a to 
díky doprovodným 
soutěžím.

Jenom já

Anebo vy. V každém případě prostě 
jen jeden z nás může mít na sobě 
jeden jediný kousek oblečení 
značky Déccada. Nabídka tedy 
zní – objednejte si katalog s kolekcí 
jaro/léto, vyberte si, co se vám líbí, 
objednejte a za pár dní obdržíte 
balíček. Vybrané oblečení navíc 
z nabídky zmizí. Budete ho mít 
jen vy. Nikdo víc. 
Více na www.deccada.cz. 

Č T V R T E K 

1 8 .  K V Ě T N A 

2 0 1 7
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Zajděte si na masáž

Do nové golfové sezony vstupuje se zajímavými 
novinkami i masážní studio Green Relax. Rozšířili jsme 
tým našich specialistů  a pro snazší objednání zavedli 
on-line rezervační systém. Aktuální provozní doba 
studia je pondělí, úterý a čtvrtek od 15 do 21 hodin. 
Vše najdete na stránkách www.greenrelax.cz. 

Jak dobře znáte Hostivař?
1. Víte, jaká je rozloha Hostivaře?
a) 6,5 km2

b) 8 km2

c) 11 km2

2.  A co rozloha našeho hostivařského 
 areálu?
a) 17 ha 
b) 19 ha
c) 21 ha 

3.  Uhádnete i greeny na hřišti? 
a) 0,5 ha 
b) 1,3 ha
c) 2,3 ha 

4.  Řekněte rychle z hlavy:  Kolik máme 
 v areálu venkovních krytých odpališť?
a) 12
b) 14
c) 16

5.  Kolik stojí nejlevnější členství?
a) 3 000 Kč
b) 3 500 Kč
c) 7 000 Kč

6. Kolik máme trenérů?
a) 8
b) 10
c) 12

7.   A teď jestli se díváte i na svět mimo 
golf. Historie Hostivaře je velmi 
 dlouhá, zdejší kostel Stětí svatého 
Jana Křtitele pochází pravděpodobně 
už z 11. století. Víte, kde je zapsána 
první zmínka o Hostivaři?

a) Dalimilova kronika 
b) Kosmova kronika 
c) Rukopis Zelenohorský

8.  Kulturní památka v Hostivařském 
 lesoparku se jmenuje 
a) Hradiště Šance
b) Čínský pavilon
c) Nový Hrádek

9.  Hostivařská přehrada je dlouhá 2,5 km 
 a hluboká až 12 metrů. Když jdete 
 procházkou okolo a díváte se na 
 protější stranu, víte, jak je daleko?
a) 300 m 
b) 400 m 
c) 500 m

10.  U největší vodní plochy v Praze ještě 
 zůstaňme. Na jejím zatopeném dně 
 dosud stojí základy mlýna, který zde 
 původně stál. Jak se jmenoval?
a) Mouchův
b) Švehlův
c) Hypšmanův

Správné odpovědi: 1b, 2a, 3b, 4b, 5a, 6c, 7b, 8a, 9b, 10a

FINEP HCP 
STŘEDA! HRAJTE 

O BYT 
1+kk

800 500 506
více info na fi nep.cz

ŠTĚRBOHOLY
MALÝ HÁJ

NEJVĚTŠÍ TREFA 
V ŽIVOTĚ:
•  byty s balkonem, terasou 

nebo lodžií a parkováním 
přímo pod domem

•  bydlete tam, kde to máte 
rádi – třeba ve Štěrboholech 
blízko krásné přírody 
a golfového hřiště

•  kompletní občanská 
vybavenost

KAŽDOU STŘEDU

HOLE-IN-ONE
O BYT 
ZA 2 MIL. KČ

ŘADA SLUŽEB
V BLÍZKOSTI

208-17_FIN_inzerce__GOLF-HOSTIVAR_44x277mm_v1.indd   120.04.2017   11:44:55

Zábava pro 
nejmenší 
golfisty.
Najdeš  
5 rozdílů?

inzerce

Trigolfové  
kurzy pro děti 
od čtyř let
Pro nejmenší hráče máme speciální kurzy, 
ve kterých používáme barevné trigolfové 
hole a větší míče vhodné pro první nácvik 
švihu. Trigolf je víc hrou než tréninkem a je 
vhodný pro každého caparta, který vydrží 
85 minut bez maminky a tatínka. 
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Před deseti lety...
sme stavěli klubovnu. Začalo to 
vlastně už před jedenácti, přesně 
1. dubna 2006 zaryly poprvé bagry 

do země v místě, kde dneska pijete kávu, 

počítáte skóre a možná čtete i tento Ex
pres. Tenkrát se pilo kafe nahoře u recepce, 
tam se také počítalo skóre, jedly se akorát 
tousty, koblihy a nanuky, a když pršelo 

a fičelo, těsnili se všichni uvnitř domečku.  
V roce 2007 už budova hnala do patra a my 
se těšili na nový indoor. Nebo šli trénovat, 
aby nám nebyla taková zima. 

... a nyní
nes působí v hostivařském klubovém 
domě restaurace Wine Food Hostivař. 
Po třičtvrtě roce provozu se přizpů

sobila životu golfového areálu, a to zejména 

svou klouzavou otevírací dobou. Když se hos
tům z krásného prostředí venkovní zahrádky 
nechce domů, nikdo je nevyhání. Když mají 
po setmění hlad, šéfkuchař Jan Zmeškal pro 

ně z italských dobrot připraví vydatnou nebo 
lehkou večeři. Zahrádka restaurace po zimní 
přestávce znovu ožívá, svěží a golfovou, ležér
ní, pohodovou atmosférou. 

Sobota 22. května 
Den otevřených dveří, 
oken a taky Země
Vyřiďte svým kamarádům a zná
mým, že v sobotu 22. května 
máme otevřené dveře do světa 
golfu. Je to skvělá příležitost otevřít 
si další okno do světa poznání, 
tentokrát nové sportovní aktivity. 
Pro všechny, kdo čekali na vhodnou 
příležitost, máme vzkaz – tady je: 
Vyzkoušejte si golf u nás, právě 
teď, samozřejmě zadarmo a pod 
dohledem trenéra. V tento den mají 
všichni příchozí možnost půjčit si 
golfové vybavení, postavit se na 
driving a odpálit své první míčky. 
Doporučujeme pohodlné oblečení, 
ve kterém se můžete dobře hýbat. 

Kromě toho pořádáme pra
videlně co čtrnáct dní hodinový 
kurz s profesionálním trenérem 
Poznej golf, a to za pouhých 
100 Kč. První termín je 6. dubna, 
poslední 29. června. Více informací 
na  recepci.

Záhada vyřešena, takže 
konec Tajemství velkého fleku
Už rok se díváte na suchý flek na 
dráze č. 1 a přemýšlíte:
a) Co jsme to tady dělali?
b) Proč s tím nic neděláme?
c) Co to bylo za zvíře?
d) Jestli je to pořád ten samý flek? 

Jestli vás netrápí, tak nás trápí 
určitě, a tak doséváme, provzduš
ňujeme, hnojíme, zaléváme… a ani 
stéblo. Tajemství je však prozraze
no, nepřítel útočí zespoda. Takový 
malý únik v potrubí uloženém hlubo
ko pod zemí… a kolik to zaměstná 
lidí. Během sezony opravíme. 

TIRÁŽ
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NEW 
BLONDMEBLONDME
SEBEVĚDOMÁ
První bonding barvicí 
a pečující expert pro 
prvotřídní blond
kvalitu a maximální
bezpečnost.

MOCNÁ
Nepřekonatelný
zesvětlovací 
a odbarvovací
výkon – až 
o 9 úrovní.

OSOBITÁ
Na míru šitá 
řešení pro 
jedinečný blond 
servis.

IKONICKÁ
Trendové styly 
oslavující
absolutní blond 
dokonalost.

inzerce



G O L F  H O S T I V A Ř  E X P R E S12

Premium Konto

Vaše brána do světa  
nadstandardních výhod.

800 370 370 | www.csobpremium.cz

SVOBODA
BEZ KOMPROMISU

CSOB_2199-inzerat-Premium-200x260.indd   1 13.04.17   9:48
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