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Přesně na tolika dalších hřištích 
v České republice získáte 
zvýhodněnou cenu fee, pokud 
se prokážete členskou kartou 
z Hostivaře. Novinkou letošní se-
zony je partnerství s Golf Clubem 
Mladá Boleslav, feečko vám tam 
poníží o pětinu. Až se budete 
toulat Českem, nezapomeňte, že 
všude dobře, ale doma nejlíp.
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Golf Hostivař www.golfhostivar.cz
H O S T I V A Ř S K Ý

Co všechno získáte pod jednou 
střechou

Na kopečky si tu nehrají, zvlášť na ty za-
rovnané pěkně na hranu, „abyste se, pani, 
nepředala,“ o objemu 30 mililitrů. Porce 

zmrzliny se v cukrárně na golfu nabírá pořádnou 
špachtlí a měla by mít kolem 70 gramů. Servíruje se 
do kornoutku nebo do kelímku. A pokud si ji chce-
te odvézt domů – nebo odnést za roh –, tak vám ji 
dají do termoobalu o objemu půl litru, což odpovídá 
zhruba sedmi porcím. 

Základem je smetana 
Hlavní pražský zmrzlinář Martin Miler vysvětluje, co 
je pro zmrzlinu zásadní. „Smetanový základ,“ jehož 
přesným složením vás nebudeme zatěžovat, „to je 
stavební kámen každé pořádné zmrzliny.“ V našich 

zeměpisných šířkách to platí již od první poloviny  
18. století a není důvod to po dvou stech letech dob-
rých zkušeností měnit. Takže žádné rostlinné tuky 
ukryté pod názvem mražený krém, které se v našich 
zeměpisných šířkách bohužel rozšířily rovněž. Cuk-
rárna v Hostivaři má samozřejmě toho nejlepšího 
dodavatele, stejného jako slovutné pražské zmrzli-
nárny Angelato, Cafe De La Creme a podobně. 

Pak je potřeba nepodcenit vybavení. Proto mají 
v Hostivaři skvělé stroje, jejichž značku asi nena-
píšeme, důležité je hlavně to, že umožňují krátkou 
dobu úpravy. Důležité to není pro vás, abyste dlou-
ho nečekali, ale pro suroviny, zejména ovoce, kvůli 
jejich zpracování samozřejmě. A pak zbývá to třetí –  

Novinka sezony: zmrzlina na golfu! Bude zmrzlina 
k dostání i na hřišti? 
Nejen tam

V Y R A Z T E  SI S RODINOU A HRAJT
E 

ZD
A R M A 

Jahodová, čokoládová, malinová, mangová, pistáciová, vanilková, černorybízová 
a oříšková, ale příště zas třeba citronová, banánová, borůvková, pomerančová… 
Cukrárna na golfu má osm chladicích válců a v tuto chvíli si můžete každý den vybrat 
z osmi omamných chutí.  

FIREMNÍ BALÍČKY
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Turnajový kalendář – červen a červenec 2017   . .  6
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DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ PRO VEŘEJNOST 

Pozvěte své přátele, známé 
i příbuzné a ukažte jim golf! 
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Zmrzlinář 
Martin Miler

Trávit den tak, že pořád ochut-
návám zmrzlinu, to je docela 
splněný dětský sen. Jak dlouho 
už to trvá?
Intenzivně ochutnáváme tak tři 
týdny. Některé chutě jsou vyla-
děné, jiné zmrzliny trochu zlobí 
ve vyváženosti sladkosti s chutí. 
Nejvíc řešíme paradoxně vanilko-
vou. Ale i ta už je vynikající. 

Máte favority?
Myslím, že mám. Dáváme ochutná-
vat většímu okruhu lidí, hodnoticí 
škála je 1–5 a je zajímavé, jak moc 
se naše chutě liší. Co je pro jed-
noho jednička, dostane u druhého 
pětku. Nejde myslím o to, říci, 
kterou příchuť mám nejraději 
a kterou méně. Myslím, že všechny 
naše zmrzliny jsou velmi dobré, řekl 
bych neskromně až lahodné. 

Takže která bude top?
U mě čokoládová, pistáciová 
nebo nugátová. Spolehlivě se 
nám v hodnoceních objevují 
nejvýše. A myslím si, že budou 
vlajkovou lodí. A pak, a to je 
trochu překvapení, máme velmi 
dobré ohlasy na mangovou 
a vlašský ořech. Chuťově jsou 
zajímavé. Vyrábíme ale i výborné 
sorbety, jahodový, malinový nebo 
netradiční černý rybíz. 

Bude zmrzlina na hřišti?
Určitě. Začneme samozřejmě 
golfovými turnaji, kde ji zařadíme 
do nabízeného cateringu, chystá-
me ale i mobilní zařízení, kterými 
bychom rádi zásobili okolí. Takže 
až potkáte krásnou cukrářku 
nebo sympatického zmrzlináře 
například u Hostivařské přehrady 
na trojkolce se zmrzlinou, bude 
pravděpodobně od nás. :-)

R O Z H O V O R
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dobře vypracované chuťové pohárky, 
protože alchymií je hlavně dochucování. 
To už je v rukou zmrzlinářů z Hostivaře. 
Poctivé suroviny, čerstvé ovoce, je to hra 
poměrů a chutí… U smetanové zmrzliny 
samozřejmě vyšší poměr smetany, nižší 
ovoce, u sorbetu přesně naopak, takže 
třeba na dva litry jahodového sorbetu 
potřebujete dobře kilo jahod. Pak není 
divu, že jedna porce vyjde na pětatřicet 
korun. 

Důležitá je teplota
Další zkušenost, kterou jsme jistě všich-
ni prošli. Zmrzlina, jež vám hned teče po 
rukách, je divná. A pak je ještě druhá va-
rianta – ledová zmrzlina, někdy i obalená 
zmrzlou vrstvičkou, ta, kterou musíte 
chvíli hřát v ústech, abyste vůbec ucítili 

její chuť… I teplota prodává. „Pro správ-
né rozvinutí chuti je potřeba teplota −12 
až −14 stupňů,“ říká s erudicí sommeliera 
Martin Miller. Hluboko zmrazená by se 
změnila v led, což je sice hezké, protože 
právě led ochucený medem či cukrem 
byl prvním předchůdcem zmrzliny, nic-
méně časy starého Egypta jsou přece jen 
pryč a není důvod nevyužít výdobytků 
civilizace. Totiž těch chladicích válců, 
z nichž jsou jednotlivé porce zmrzli-
ny nabírány. A to je asi všechno. Tedy 
o zmrzlině. 

A pak ty dorty 
Jenže jsou i situace, kdy člověk nemá 
na zmrzlinu chuť. Ano, může se to stát. 
Nejtypičtějšími případy jsou virózy, 
a to se přitom zmrzlina při zánětech hr-

dla doporučuje. A pak taky případ, kdy 
si člověk dá pár piv, a protože zná tu 
pranostiku o sládkovi a krávě, na zmrz-
linu už si netroufá. Pro tyto výjimečné 
situace, a pak také pro kterýkoli běžný 
den, má cukrárna v Hostivaři alternati-
vu – dorty a zákusky. Rychlá odpověď 
na úvod: Ano, některé jsou bezlepkové! 
Nejčastěji cool cakes, dozdobené až 
na místě ovocem, tvarohem, mascar-
pone, a budete-li chtít, tak i zmrzlinou. 
Druhou, rozhodně ne nezajímavou sku-
pinkou jsou dobroty od našich babiček. 
Kdo není přítel „cupcaků“ a „coolca-
ků“, může si dát buchtu nebo koláč, 
jako za starých časů. Za starých časů, 
kdy ještě zmrzlina byla poctivou zmrz-
linou… jako v Hostivaři dnes. Bude to 
skvělá sezona!

Vyrazte si s rodinou a hrajte zdarma 
Zaregistrujte svou rodinu do programu 
GOLF HOSTIVAŘ RODINA, a získáte zdarma 
jedno fee pro celý flajt. Jak na to? Na webu na 

stránce www.golfhostivar.cz/sezona-2017/rodina/  
vyplníte krátký formulář a my vám během několik 
dní pošleme poukaz na 9 jamek hostivařského hřiš- 
tě. Pak už si jen objednáte tee time a při objednávce 
nahlásíte číslo poukazu. 

Rodina je v tomto případě skupina příbuzných 
ve složení 2 dospělí + děti do 18 let s podmínkou, 
že všichni jsou členy GCHOS. Dospělí mohou být 
ve vztahu k dětem otec, matka, strýc, teta, babička, 
děda, otčím, macecha, bratr, sestra. Je možné zare-
gistrovat nejvýše dvě dospělé osoby (nad 18 let), ale 
k dispozici máte i variantu jeden dospělý a tři děti 
nebo jen čtyři děti. Minimální počet osob je stano-
ven na tři. Každý člen klubu může nabídku využít jen 
jednou za sezonu, tak si dobře vyberte, která rodina 
je ta vaše. Registrovat se můžete i na recepci. 

S rodinou vyrazte 
na golf i v sobotu 
10. června. Velký 
klubový turnaj doplní 
den plný soutěží 
a zábavy, večer 
pak společenský 
večer s tombolou 
a občerstvením. 

ZA  VYSVĚDČENÍ 1 + 1
Bez ohledu na to, kolik máte na 
vysvědčení jedniček, u nás platí 
30. června akce 1 + 1. Přijďte se 
pochlubit, jak vám to ve škole 
šlo, a k jednomu zakoupenému 
kopečku zmrzliny vám dáme druhý 
zdarma. Jako odměnu, nebo aby 
vám to nebylo líto… Akce platí pro 
žáky základních i středních škol! 

Cukrárna a zmrzlinárna Golf Hostivař
otevírací doba: všední den 10.30–19.00 (a podle počasí), víkend 9.30–19.00 (a podle počasí) 

S M E T A N A , 

O V O C E 

A  P O Ř Á D N Á ,

7 0 G R A M O V Á 

P O R C E .   



Druhý turnaj 
Business Clubu 
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Vítězem v pořadí druhého letošního turnaje Golf Hosti-
vař Business Clubu se stal domácí hostitel Jiří Martin-
ka. Turnaj proběhl v pátek 26. května a na přání samot-

ných zúčastněných, kteří měli o systému hry možnost hlasovat 
předem, se hrál jako „turnaj dvou holí“.

Golf Hostivař Business Club je společenství obchodníků, 
manažerů či podnikatelů z řad partnerů areálu. V současné 
době čítá zhruba šedesát členů, přičemž členství v klubu není 
nijak finančně podmíněno a na rozdíl od amerických filmů není 
ani zakázáno ženám. V rámci sezony jsou členové klubu zváni 
na pět turnajů spojených se společnou snídaní či obědem. Ne-
formální prostředí Hostivaře společně s odlehčenou formou 
hry, kdy nejde o handicap, ale o zábavu, jsou ideální možností 
pro navázání kontaktů, hledání obchodních příležitostí nebo 
jen setkání se starými známými, které se kvůli pracovnímu vy-
tížení stále odkládalo. Příští turnaj proběhne v červnu. 

Zaznamenali jste 
úpravu pravidel?
Po zrušení béčkových jamek 
se kopec na pravé straně dříve 
áčkové druhé jamky stal zase jen 
kopcem. Vodní překážka tu byla 
hlavně pro hru na 2B. Jestli vám 
míč z odpaliště na dvojce poletí 
směrem do kopce a bude hrozit 
jeho hledání, hrajte raději provi-
zorní ránu. Když nenajdete míč, 
bude to rychlejší. Druhá změna je 
spíš kosmetická, jde o drobnou 
úpravu značení hranic hřiště. To 
proto, že místo křoví za greenem 
teď stojí pivovar H2. 

Na zlepšení není nikdy pozdě 
Nabízíme vám celou řadu golfo-
vých kurzů, jejichž pomocí můžete 
zlepšit svou techniku a také se 
přimět – alespoň na čas – pravidel-
ně trénovat. Začínáme hodinkou 
za stovku v kurzu „Poznej golf“ pro 
úplně první oťukání, pak následuje 
čtyřtýdenní výuka základů „Nauč 
se golf“, kdy budete pravidelně 
trénovat jednou týdně 85 minut 
pod dohledem profesionálního 
trenéra. Navázat pak můžete 
pětitýdenním kurzem „Získej HCP“, 
na jehož konci na vás čeká zkouška 
golfové způsobilosti. Tento kurz 
také využijete, pokud patříte mezi 
věčné začátečníky a letos jste 
se, stejně jako v minulých letech, 
zase s jarem vrátili na driving. 
Máme i tematický kurz pravidel, 
ve kterém můžete přímo na hřišti 
probrat všechny nečekané situace. 
Informace o aktuálních termínech 
a cenách získáte na recepci. Hledat 
můžete také na našem webu. 

Uzeniny Radev 
I takhle může vypadat vaše odmě-
na, pokud uspějete v hostivařském 
turnaji, jehož partnerem a doda-
vatelem cen bude Denis Radev 
se svým uzenářstvím RADEV. No 
a když nevyhrajete, můžete se do 
nedaleko sídlící provozovny vydat 
osobně. Kromě uzenin, jejichž 
výroba je založena na starých, 
tradičních recepturách, si zde 
v letních měsících můžete objed-
nat i naložená masa a burgerové 
směsi. Grilovací sezona je v plném 
proudu. 

To je pět druhů firemních balíčků, které nově 
nabízíme v areálu Golf Hostivař. 

Podnikáte blízko areálu? Hledáte příjemnější 
alternativu k pracovním obědům? Potřebujete 
stmelit pracovní tým a také cítíte, že chodit 
společně na pivo vám zrovna nepomůže? Máte 
řadu zajímavých obchodních partnerů a nemáte je 
kam pozvat? Ať už je váš důvod jakýkoli, třeba jen 

ten, že firemní balíčky areálu Golf Hostivař jsou 
daňově uznatelné, pořiďte si je. Firemní balíček, to je 
firemní členství u nás v Hostivaři, doplněné různým 
rozsahem služeb. Golfové služby si vyložte jako 
možnost využití areálu, tréninkových ploch, hřiště, 
trenérů atd. Firemní služby jsou prostory pro akce, 
reklamu a další bonusy jako restaurace, masáže 
a fyzioterapie… Proč právě u nás nemít svůj box 
s holemi, vlajku před vchodem a hlavně tee time? 

V E  Z K R A T C E

Vyrazte si s rodinou a hrajte zdarma 

Basic, Iron, Silver, Golf a Corporate

HRA DVOU HOLÍ 
Každý hráč vybere ze svého bagu jen dvě hole, s nimiž 
bude hrát celý turnaj. Je to trochu o strategii a trochu 
o citech, každý máme nějakou oblíbenou hůl. Bude to ale 
ta pravá pro všechny možnosti, které ve hře nastanou? 
Hra dvou holí je tak trochu zkouška přesnosti, trpělivosti –  
a hlavně zábava. A možná i příležitost pro vaše další hole, 
po kterých nesaháte tak rádi, aby vám na hřišti najednou 
chyběly. 

Druhý turnaj Golf Hostivař Business Club  (9 j.)

1. Jiří Martinka Golf Club Hostivař 

2. Libor Špaček ESCAPE to NATURE

3. Jaroslav Ďurkovský ESCAPE to NATURE
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Představujeme extraligový tým pro sezonu 2017!
Dominik Pavouček, Ondřej Me-
lichar, Lukáš Broda, Jan Gajdo-
šík, Milan Kotrba, Petr Horá-

ček, Filip Horáček, Jan Přerovský, Petr 
Mandera, Adam Krbec, David Srb a Jan 
Hájek. Kapitán: Pavel Fulín.

Extraliga 2017 začíná 10. a 11. červ-
na na Mnichu, kde se hrají dvě kola na 
rány. Pokračujeme  3. a 4. kolem 22. 
a 23. července, opět na rány, tentokrát 
v Šilheřovicích. Závěr, tedy páté kolo, 
proběhne 26. až 29. srpna na Casa Se-
reně. Kromě pátého kola se zde budou 
hrát jednotlivé zápasy týmů o první až 
třetí místo a další umístění.

V extralize startuje dvanáct týmů, 
mezi prvními osmi v pořadí po pátém 
kole proběhne souboj o titul, poslední 
čtyři týmy hrají o udržení v extralize. 
Golf Club Hostivař se účastní extraligy 
třetím rokem. V prvním roce jsme ob-
sadili 5. místo, vloni jsme skončili šes-
tí. Věříme, že i letos budeme úspěšní. 
Držte nám palce. 

Vysoký lesk a nulové riziko poškrábání 

Na jakémkoli místě a bez jakéhokoli odpadu 
či zanechání nečistot, tak funguje princip 
ručního mytí vozu, který nabízí myčka 
No-H2O CZ. Jednu máme v Hostivaři a za-
parkovat sem můžete od pětačtyřiceti do 
sto dvaceti minut – jde o to, kolik omlazující 
kúry hodláte svému autíčku dopřát. Mytí 
ekologickými přípravky, které jsou šetrné  
k laku vozu, prostřednictvím mikrovlákno-
vých utěrek, určitě citlivějších než kulaté 
rotující kartáče, a s využitím karnaubského 

vosku, který nejen zajistí lesk, ale také odpuzuje nečistoty a chrání 
lak před UV zářením, to je jen část výhod, které vám myčka nabízí. 
Chcete-li mít jistotu volného boxu, můžete se telefonicky objednat 
předem. 

Pro členy klubu 15 % sleva
Provozovna nabízí mytí exteriéru, které s ohledem na velikost vozu 
a jeho znečištění může trvat kolem tři čtvrtě hodiny, i komplexní 
mytí interiéru a exteriéru v délce dvou hodin. Jestli se o auto sta-
ráte pravidelně a potřebujete ho jen přeleštit, zaplatíte bez čištění 
mezidveří a detailního odstranění hmyzu z masky 275 korun. 
Standardní cena za zevrubnější očistu exteriéru je pak 490 korun. 
Samotné čištění interiéru vás vyjde na 790 korun, kompletní očista 
zevnitř i vně na 1 190 korun, plus příplatek, je-li interiér obzvlášť 
ve špatném stavu nebo jste přijeli větším vozem. Členové klubu 
Golf Hostivař mají 15% slevu na kterýkoli program. Pro uplatnění 
slevy je potřeba využít aplikaci, která je ke stažení na Google  
Play i App store No-H2O CZ, stačí zadat slevový kód GH2017.  
Jo, a ještě něco: Přípravky na mytí si můžete koupit i v e-shopu 
www.no-h2o.cz a průběžně se o auto starat sami. O to víc oceníte, 
když to někdo udělá za vás, zatímco vy budete hrát golf. 

ČSOB NaNákupy, 
Golf Hostivař na golf 

Všechny platební karty máte 
v mobilu, zabezpečíte je pinem 
nebo otiskem svého prstu. Vy-

bírat peníze můžete z bezkontaktních 
bankomatů, a hlavně všechno funguje, 
i když nemáte signál nebo mobilní data. 
Co k tomu potřebujete? Účet u ČSOB, 
kladný vztah k Hostivaři, telefon s ope-
račním systémem Android nebo telefon 
s technologií NFC. Je to pohodlné i bez-
pečné. A navíc získáte další výhody, tře-
ba u nás v Hostivaři. 

Jednoduchá aplikace pro placení mobilem – 
to je letošní novinka ČSOB platební karty Golf Hostivař. 

BONUSY ROKU 2017
Poskytujeme golfové výhody 
pro nové a stávající držitele karty. 

Dárek pro nové klienty – vyberte 
si jeden ze dvou
• Den na golfu zdarma pro dvě 

osoby. Po předložení platební 
karty Golf Hostivař může její 
držitel a jeho host využít během 
jednoho dne celý areál Golf Hos-
tivař zdarma. Platí pro 9jamkové 
hřiště, hřiště akademie, indoor, 
driving range i cvičné plochy.

• Kurz „Nauč se golf“ zdarma. 
V tomto případě může držitel 
karty zdarma využít kurz pro 
začátečníky v rámci Golfové 
akademie Hostivař. 

A trvalé výhody pro nové 
i stávající držitele karty
• Akce 3 + 1. Čtvrtý hráč ve flajtu 

má green fee na 9jamkové hřiště 
nebo hřiště akademie zdarma. 
Teď už se jen rozhodnout, který 
z vás je čtvrtý. 

Máte doma 
zapáleného golfistu 
nebo golfistku? 
Přihlaste je do 
hostivařského 
Tréninkového centra 
mládeže. Speciální 
podmínky pro nadané 
hráče již od 6 let. 

P R O  Č L E N Y 

K L U B U 

O D  2 3 5  K č . 



ČSOB Hostivařský běh

Heboučká travička, stromy, je-
zírka, sprchy, šatny, restaurace. 
Až neběžecky noblesní pro-

středí… Ti, kdož zvolili pětku naboso 
(a vycházkově), si mohli skutečně užívat 
občerstvující masáž chodidel i uklidňu-
jící výhledy. Kdo to však vzal vážně po 
závodnicku, doběhl si ke slastným en-
dorfinům tak, že docela trpěl.

Povrch totiž není ani tvrdý (natož 
rychlý), ani terénní. Prostě měkká trá-
va… Ani rovina, ani kopce, jen stále se 
vlnící a zatáčející trať s jedním prudkým 
kopečkem před finišem, vzpínající se 
chytit rytmus. Čtyři kola! GPS ukáza-
la délku 10,6 km, pouze čtyři muži je 
zvládli pod čtyřicet minut. Absolutní 
vítěz František Schoval (38:22) z Triex-
pertu běžel bos! „Rozběhl jsem to s Pro-
cházkou (obutý vítěz pětky za 18:14) 
zostra a až později jsem zjistil, že on jde 

jenom pětku. Tak jsem si to pak raději 
už jen hlídal. Ale běželo se mi možná líp 
naboso,“ usmíval se muž, který pozdě-
ji získal ještě druhé místo v aquatlonu 
a hromadu cen málem ani neunesl.

Bosé a obuté časy se v Hostivaři 
lišily jen minimálně. Na rozdíl třeba od 
Hvězdy, kde se před dvěma lety běželo 
po kamíncích a přes kořeny a ti nezkuše-
ní ztráceli od třiceti vteřin až po minutu 
na kilometr oproti obutému tempu. 

Pořadatelé dokázali letos přilákat 
hodně pestré pole. Od výkonnostních 
sportovců, hlavně triatlonistů, které lá-
kal i doplňkový večerní aquatlon, přes 
rekreační běžce ze sídliště s kupou dětí 
až po golfisty a zaměstnance ČSOB, 
hlavního partnera areálu. Včetně ne-
měřeného megahoufu dětí pět stovek 
účastníků nádherného teplého květ-
nového všedního dne. Start obstarala 

Mirka Knapková Topinková, olympijská 
vítězka ve veslování, která se už s vidi-
telným bříškem chystá na jinou roli. 

Druhý v pořadí doběhl znamenitý 
půlželezňák a stavitel přehrad Lukáš 
Slatinský, třetí Milan Souček. Pátý skon-
čil Vojtěch Lím, muž, který organizuje 
přes zimu nádherné freeridové kempy 
pro lyžaře v Japonsku. Tady běžel bos. 
Šestý za ním vítěz prvního ročníku PBP 
Filip Peřinka. Obutý. A sedmý nezniči-
telný vytrvalec Ondřej Teplý. Z Úval při-
jel na kole, obutý. Běžel ale bos. Byl tu 
i Martin Matula, nejlepší Čech na havaj-
ském ironmanovi. A tak dále. Ženskou 
desítku vyhrála Pavla Faltová (55:25), 
ženskou pětku Veronika Andrlová 
(21:14). Nejlepší „bosáci“ získali tituly 
mistrů země v bosoběhu. Hostivařský 
běh je v letošním roce zařazen do pro-
gramu Pražského běžeckého poháru.
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Tenis Hostivař 
Tři hodinky tenisu na modrých 
kurtech. V rámci golfového 
členství Drive, Drive plus i Drive 
top má každý člen nárok na tři 
hodiny na kurtech Tenis Hostivař 
zdarma. Kurty mají moderní 
povrch umělé  antuky a najdete 
je v příjemném prostředí hosti-
vařského lesoparku. V místě je 
také bistro nabízející čepované 
nápoje, dobrou kávu a rychlé 
občerstvení. Více informací na 
www.tenishostivar.cz. 

V E  Z K R A T C E

Michelinský šéfkuchař 
ve Wine Food Hostivař 
Šéfkuchař Massimiliano Celeste, 
který vede restauraci Il Porta-
le na břehu jezera Maggiore, 
vařil ve Wine Food Hostivař. Ve 
středu 24. května tak mohli hosté 
ochutnat jeho menu inspirované 
cestami napříč světem. Podávaly 
se hřebenatky, chřest, burrata 
a mango, vejce Poché, žebírka, 
křupavá oplatka z lískových oříšků 
a slaniny, bramborové gnocchetti 
s vůní čokolády, králičím masem 
a jarní cibulkou na zázvoru 
a pomerančích, prsa z perličky, 
růžové krevety, zelené jablko 
a hrášek a na závěr chlazený dor-
tík s mascarpone a lesními plody. 
Vína pro celý večer vybíral Pier 
Bovone z vinařství Cornarea. 

„Deset nebo pět kilometrů na golfovém hřišti v podvečer, po práci, se sluncem v zádech. Zdá se to být 
báječný zážitek. Není to ale tak jednoduché,“ říká Tomáš Nohejl, sportovní novinář, běžec, triatlonista, lyžař 
a redaktor bezvabeh.cz. Jak to letos šlo? 

Do otevřených dveří 
vstoupili další hosté
Vzdor chladnějšímu počasí využili 
noví návštěvníci sobotního dne 
otevřených dveří, a 20. května 
se přišli podívat a hlavně si vy-
zkoušet, co na tom golfu všichni 
máme. Tak snad už to vědí taky. 
Jestli se jim alespoň jeden odpá-
lený míček vznesl a letěl rovně do 
dálky, není o čem pochybovat.

Další etapa výstavby exkluzivního 
bydlení na golfu startuje
Projekt výstavby Rezidence Golf 
Hostivař úspěšně zakončil čtvrtou 
etapu – k prodeji zbývají poslední tři 
domy. Začíná páté kolo! Rezidence Golf 
Hostivař nabízí bydlení ve městě, a při-
tom v těsné blízkosti golfového hřiště, 
v uzavřeném areálu, kam máte přístup 
jen vy a vaši známí, v obytné zóně 
moderních funkcionalistických domů… 
v Praze 15, místě s plnou občanskou vy-
baveností, kde jsou mateřské i základní 
školy, ambulantní zdravotnická zařízení, 
sportoviště, Hostivařský lesopark 
a Hostivařská přehrada, dva pivovary… 
kde je krásně. Bydlete na golfu. Více na 
www.rezidencegolfhostivar.cz.

Každý měsíc nové kolo
Libor Špaček je letošním prvním vý-
hercem kola Author, kterého losujeme 
jednou měsíčně v rámci FINEP HCP 
středečních turnajů. Ranní turnaj na 
úpravu handicapu si můžete zahrát 
po celou sezonu kterékoli středeční 
ráno. Pokud trefíte hole-in-one na 
jamce číslo 9, získáte od partnera tour 
společnosti FINEP byt v hodnotě 
2 miliony korun. 

Wine Food Hostivař 
Dopolední croissant, polední menu, 
odpolední drink a do toho všude 
vonící káva, taková je nálada na 
terase Wine Food Hostivař. Využijte 
možnosti dobrého oběda připrave-
ného z kvalitních a čerstvých surovin 
a nezapomeňte během návštěvy Hos-
tivaře na zdejší restauraci. Ať už se na 
obloze děje cokoli, zdejší střecha je 
nepropustná a ochrání vás před slun-
cem stejně jako před deštěm. A ať už 
jste zahráli jakkoli a vaše nálada tomu 
odpovídá, u nás si určitě vyberete 
něco, co vám alespoň na chvíli zlepší 
náladu, dodá energii nebo osladí 
život. Nezapomeňte koupit lahev 
dobrého vína na večer. 

VE ZKRATCE

B O S É  A  O B U T É 

Č A S Y  S E  L I Š I L Y 

M I N I M Á L N Ě . 
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Turnajový kalendář 
Červen a červenec 2017

TOUR   6. 6. úterý Masters 50+
TOUR   7. 6. středa FINEP HCP středa
TOUR   8. 6. čtvrtek Schwarzkopf Professional dámská golf tour
TURNAJ  10. 6. sobota Velký klubový turnaj (18 j.) 
    Turnaj pouze pro členy našeho klubu. Celý den 
    plný golfu, soutěží a dalšího doprovodného 
    programu. Soutěž o Longest drive na 1. jamce 
    o skvělou cenu. Společenský večer s bohatou 
    tombolou a občerstvením. 

TOUR   13. 6. úterý Masters 50+
TOUR   14. 6. středa      FINEP HCP středa
TOUR   15. 6. čtvrtek Schwarzkopf Professional dámská golf tour
TURNAJ  16. 6. pátek Golf Hostivař Hickory match 
    Zavítáme zpět do historie a zavzpomínáme na 
    staré golfové časy. Hrajeme s historickými holemi 
    a míči. Dobové oblečení vítáno. Možnost 
    zapůjčení holí.

TOUR   20. 6. úterý Masters 50+
TOUR   21. 6. středa FINEP HCP středa
TOUR   22. 6. čtvrtek Schwarzkopf Professional dámská golf tour
2× TOUR  27. 6. úterý Masters 50+, Men tour
TOUR   28. 6. středa FINEP HCP středa
TOUR   29. 6. čtvrtek Schwarzkopf Professional dámská golf tour
TURNAJ  30. 6. pátek Prázdninový noční turnaj 
    Začínají prázdniny! Nechoďte tak brzy spát 
    a přijďte si užít atmosféru nočního turnaje. 
    Ferveje budou vyznačeny svíčkovými světly, 
    greeny osvětleny hořícími loučemi a praporkové 
    tyče jamek označeny blikačkami. 
    Malé občerstvení v ceně.

TOUR   4. 7. úterý Masters 50+
TOUR   5. 7. středa FINEP HCP středa
TOUR   6. 7. čtvrtek Schwarzkopf Professional dámská golf tour
TOUR   11. 7. úterý Masters 50+
TOUR   12. 7. středa FINEP HCP středa
TOUR   13. 7. čtvrtek Schwarzkopf Professional dámská golf tour
TURNAJ  16. 7. neděle Grilované selátko v Hostivaři (18 j.) 
    Přijďte v neděli do Hostivaře a zahrajte si 
    o grilované selátko. Hrajeme variantu A + A 
    a budeme také soutěžit. Po turnaji nás čeká 
    grilování a během hry vás také nenecháme o hladu.

TOUR   18. 7. úterý Masters 50+
TOUR   19. 7. středa FINEP HCP středa
TOUR   20. 7. čtvrtek Schwarzkopf Professional dámská golf tour
2× TOUR  25. 7. úterý Masters 50+, Men tour
TOUR   26. 7. středa FINEP HCP středa
TOUR   27. 7. čtvrtek Schwarzkopf Professional dámská golf tour

Změna termínů vyhrazena 

Červen Červenec

P Ř E H L E D
 P

LÁNOVANÝCH TU
R

N
A

J Ů 
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L E T N Í 
P R Á Z D N I N O V É 
K U R Z Y 
P R O  D Ě T I  O D  6  L E T

Kurzy se konají od pondělí do čtvrtka, od 9.30 do 16.00.

Pro nejmenší děti:  den plný her, golfu a zábavy (4–12 dětí)
Pro větší děti: den plný golfu a golfu a golfu (3–5 dětí)

Cena:   4 590 Kč za menší dítě 
  8 500 Kč za větší dítě

Termíny 
se plní, 
přihlaste se 
už teď!

více na www.golfhostivar.cz

OBĚD 
V CENĚ!

Zábava pro 
nejmenší 
golfisty
Vymaluj si
obrázek.

2 4 .  Č E R V N A 
O D  1 0 . 0 0  D O  1 4 . 0 0  H O D I N

Pod vedením profesionálních trenérů zkusíte odpálit své 
první golfové míčky a můžete si zasoutěžit o drobné ceny.

A navíc bohatý doprovodný program

• Golfová akademie pod vedením našich  
zkušených trenérů

• Módní přehlídka golfového oblečení Kjus
• Testovací centrum golfových holí
• Herní konzole s možností výuky a virtuální hry golfu
• Degustace francouzských vín
• Beauty Zone – vizážista, diagnostika pleti,  

masáže rukou
• Zóna zdraví – měření na přístroji In Body, nutriční 

terapeut
• Chill Out Zone „EXX“
• Sweet bar – variace minidezertů a cukrovinek
• Tombola s řadou hodnotných cen
• Hudební doprovod

Program je pro vás připraven zdarma.
Golfové vybavení vám zapůjčíme, nezapomeňte na sportovní oblečení a obuv.

Pořádá areál Golf Hostivař společně s business clubem Gentle Women.

D E N 
O T E V Ř E N Ý C H 
D V E Ř Í  P R O 
V E Ř E J N O S T 
P O Z V Ě T E  S V É  P Ř Á T E L E ,  Z N Á M É 
I  P Ř Í B U Z N É  A  U K A Ž T E  J I M  G O L F ! 

Najdi pět 
rozdílů



Schwarzkopf Professional dámská golfová tour 2017

Speed golf

FINEP HCP středa
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Výsledky turnajů

Duben a květen 2017

Na drivingu to začíná…
Děkujeme, že po tréninku uklízíte 
míčky do košíku. Děkujeme, že 
tak umožníte příjemný trénink 
i ostatním hráčům. Děkujeme, že 
respektujete pravidla. Protože 
jen když budete hrát podle 
pravidel, bude ostatní bavit hrát 
s vámi. 

V E  Z K R A T C E

Vědí, co chtějí – vyzkoušet golf
Gentle Women, to je klub zhruba 
3 500 manažerek a podnikatelek 
všech věkových kategorií, který 
pro tuto vzdělanou, úspěšnou 
a také trochu náročnou klientelu 
připravuje zajímavé projekty, ať už 
vzdělávací, poznávací, gastrono-
mické, nebo sportovní. V sobotu 
24. června přijedou Gentle Wo-
men do Hostivaře. Vyzkoušet golf, 
pokud se s ním ještě nesetkaly, 
otestovat golfové hole, jestli už 
to mají trochu v ruce. Podívat 
se na módní přehlídku, navštívit 
maséra i vizážistu, ochutnat nové 
produkty. Akce se obvykle účastní 
i partneři a přátelé klubu a další 
pozvaní hosté. Aktivní a nabitý 
program šetří čas, a když se 
k tomu přidá i program pro celou 
rodinu, zejména děti, je z profes-
ního setkání najednou příjemné 
odpoledne. Klub Gentle Women 
takto prosperuje již od roku 2011. 

31. května  
HCP 0–54 (sloučený)
1. Jiří Beránek
2. Libor Špaček
3. Igor Gorjunov

24. května   
HCP 0–27
1. Vladimír Hofman
2. Roman Müller
3. Si Luong
HCP 27,1–54
1. František Polanský
2. Huong Pham Thanh
3. Jaroslav Šůs

17. května 
HCP 0–27
1. Duong Le Van
2. Jan Sefzig
3. Van Hai Nguyen
HCP 27,1–54
1. Hau Nguyen Duy
2. Jakub Müller
3. Mnih Nguyen Quoc

10. května  
HCP 0–27
1. Jan Streblov
2. Petr Paroulek
3. Si Luong
HCP 27,1–54
1. Jakub Müller
2. Huong Pham Thanh
3. Minh Nguyen Quoc

26. dubna   
HCP 0–27
1. Pavel Janoušek
2. Libor Špaček
3. Kristýna Napoleaová

19. dubna
HCP 0–27
1. Vladimír Hofman
2. Lubomír Bejšovec
3. Libor Špaček
HCP 27,1–54
1. Ladislav Břeska
2. David Soják
3. Václav Kedlický

12. dubna
HCP 27,1–54
1. Jiří Beránek
2. Naděžda Skleničková
3. Josef Kopeček

3. května   
HCP 0–27
1. Si Luong
2. Son Ngyuen Truong
3. Jindřich Blecha
HCP 27,1–54
1. Huong Pham Thanh
2. Mnih Nguyen Quoc
3. Zdeněk Řehoř

25. května
HCP 0–30
1. Naděžda Skleničková
2. Lenka Merxová
3. Stanislava Natale
HCP 30,1–54
1. Andrea Jirků
2. Huong Pham Thanh
3. Regina Řandová

18. května
HCP 0–30
1. Kateřina Slámová
2. Lenka Merxová
3. Kateřina Kohnová
HCP 30,1–54
1. Andrea Jirků
2. Bohdana Štrajtová
3. Terezie Růžičková

11. května
HCP 0–30
1. Blanka Rokosová
2. Lenka Merxová
3. Naděžda Skleničková
HCP 30,1–54
1. Huong Pham Thanh
2. Regina Řandová
3. Andrea Jirků

20. dubna
HCP 0–30
1. Blanka Rokosová
2. Marika Matějů
3. Kateřina Slámová
HCP 30,1–54
1. Regina Řandová
2. Vilma Vachoušková
3. Andrea Jirků

4. května
HCP 0–30
1. Marie Průchová
2. Kateřina Slámová
3. Soňa Hoblová
HCP 30,1–54
1. Dana Kocourková
2. Andrea Jirků
3. Regina Řandová

1. června
HCP 0–30
1. Elena Goryunová
2. Blanka Rokosová
3. Martina Konečná
HCP 30,1–54
1. Andrea Jirků
2. Bohdana Štrajtová
3. Dagmar Otavová

27. dubna
HCP 0–30
1. Kateřina Kohnová
2. Hana Pšeničková
3. Marie Průchová
HCP 30,1–54
1. Vilma Vachoušková
2. Andrea Jirků
3. Huong Pham Thanh

13. dubna
HCP 0–30
1. Kateřina Kohnová
2. Hana Brusová
3. Marika Matějů
HCP 30,1–54
1. Andrea Jirků
2. Vilma Vachoušková
3. Regina Řandová

26. května
Jméno Počet ran Čas Celkové skóre

1. Jiří Spudich 43 29:27:00 72:27:00
2. Martin Macke 45 27:45:00 72:45:00
3. Jan Řežáb 44 31:31:00 75:31:00

Masáž měsíce – švédská
Každý měsíc má pro vás studio 
Green Relax připravenou ochut-
návku vybrané masáže. V červnu 
si můžete vyzkoušet švédskou 
masáž. Jde o relaxační a zároveň 
léčebnou terapii, která se za-
měřuje na problematické partie, 
uvolňuje přetížené či zatuhlé svaly 
a svalové úpony. Tato masáž vám 
přinese větší flexibilitu, úlevu od 
bolesti a tím také větší chuť do 
další hry. Členové hostivařského 
golfového klubu mohou využít 
cenové zvýhodnění ve výši 100 Kč 
z hodinové ceny masáže. Více na 
www.greenrelax.cz.



Samui SPA Zahajovací turnaj

Výsledky ČSOB Hostivařského běhu
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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

inzerce

Běh 
5 km muži
1. Procházka Michal 00:18:14
2. Šlajs Petr 00:19:43
3. Fojtík Aleš 00:20:05
5 km ženy
1. Andrlová Veronika 00:21:14
2. Nováková Martina 00:22:02
3. Košťálová Kristýna 00:22:26

Aquatlon  

Muži
1. Šlajs Petr 00:17:45

2. Schoval František 00:18:49

3. Mužíček Pavel 00:18:51

Ženy
1. Půstová Šárka 00:20:20

2. Nováková Martina 00:20:36

3. Košťálová Kristýna 00:21:32

Bosoběh  

10 km muži
1. Schoval František 00:38:22

2. Jakoubek Matěj 00:39:48

3. Lím Vojtěch 00:40:07

5 km ženy
1. Skuhrová Tereza 00:23:16

2. Fedáková Anna 00:24:26

3. Voborníková Pavla 00:24:35

Masters 50+

16. května
HCP 0–30
1. Jiří Gurecký
2. Miroslav Ebr
3. Duong Le Van
HCP 30,1–54
1. Minh Nguyen Quoc
2. Jiří Beránek
3. Josef Kopeček

30. května
HCP 0–27
1. Roman Müller
2. Marek Vomočil
3. Jindřich Blecha
HCP 27,1–54
1. Radoslav Čajník
2. Jiří Šestíl 
3. Jiří Beránek

23. května
Libor Špaček
Josef Kopeček
Jiří Beránek

11. dubna
HCP 0–30
1. Vladimír Hofman
HCP 30,1–54
1. Jiří Beránek
2. Zdeněk Huml
3. Zdeněk Řehoř

Glenmorangie cup

3. června
HCP 0–23
1. Kateřina Kulová
2. Ondřej Čech
3. Radomír Botek
HCP 23,1–54
1. Marian Čech-Špirek
2. Pavlína Žáčková
3. Milena Malá

20. května
HCP 0–23
1. Samuel Kožíšek
2. Lenka Merxová
3. František Drábek
HCP 23,1–54
1. Tuan Ngyuen Minh
2. Michal Hledík
3. Dai Mai Van

8. dubna
Muži – brutto – jamkovka
1. Filip Horáček
2. Jan Přerovský
3. Jan Němeček
Ženy – brutto – jamkovka
1. Linda Beková
2. Markéta Zrzavá
3. Kateřina Kulová

8. dubna
HCP 0–11,4
1. Jan Přerovský
2. Linda Beková
3. Jan Němeček
HCP 11,5–54
1. Rao Mai Van
2. David Přerovský
3. Ladislav Břeska

Golf Hostivař Business club

21. dubna
HCP 0–20
1. Martin Drábek
2. Jiří Rudolf
3. Karel Švec
HCP 20,1–54
1. Jaroslava Rudolfová
2. Pavel Hochman
3. Jan Damek

26. května
HCP 0–54
1. Jiří Martinka
2. Libor Špaček
3. Jaroslav Ďurkovský

Máte rádi 
noční turnaje? 
Nezapomeňte, 
že další hrajeme 
v pátek 
30. června.

S P E E D  G O L F 

2 0 1 7  P Ř I N E S L 

N O V Ý  R E K O R D .
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R E T R O Před deseti lety

V červnu 2007 se 
v Hostivaři začalo 
vařit. Speciality 
středomořské 
kuchyně, grilovaná 
masa a čerstvé ryby, 
tak začínala éra 
Restaurace Golf 
Hostivař. Úplně poprvé 
se dveře klubovny 
otevřely 7. června 
2007. Kolikrát jste
jimi od té doby 
prošli? 

Hostivařská 
jamkovka

A ještě jedna novinka roku 2007, která zůstala zachová-
na dodnes – Hostivařská jamkovka. Soutěž muže proti 
muži, ženy proti ženě, nejryzejší podoba golfu, původní 

formát hry. Výhody? Soupeře máte na očích, nemusíte se dívat 
po ostatních flajtech. O tom, zda vypadnete, rozhoduje přímo 
váš spoluhráč (a vy, samozřejmě) – stačí, aby zahrál lépe větší 
počet jamek hřiště. Nevýhody? Když bude váš soupeř o hod-
ně lepší, moc si to neužijete. Jamkovka se nemusí dohrávat do 
konce: Jakmile je jasné, že už je rozhodnuto, můžete to zabalit. 
V Hostivaři hrajeme jamkovku během sezony průběžně, na zá-
kladě výsledků jarního turnaje jsou hráči nasazeni do vyřazo-
vacího pavouka, další hru už si smlouvají sami, přičemž každé 
kolo má svůj termín, do nějž musí být dohráno. Hra nervů se 
hraje i letos.

V roce 2017 
pozor na změny

Letos má pavouk mužů místo tradičních 32 jen 24 startu-
jících hráčů. Vzniká tak nutnost odehrání semifinálových 
zápasů mezi třemi hráči. Rozhodnutí soutěžního výboru 

k těmto třem hráčům přidá ještě jednoho, tak aby byla umožněna 
standardní, regulérní hra na jamky mezi dvěma hráči v jednom zá-
pase. Čtvrtým hráčem do semifinále bude vítěz speciální vložené 
jamkové hry třemi míči mezi poraženými třemi hráči ze čtvrtfinále.

Hra třemi míči (threeball) je zápas, ve kterém se utkají tři gol-
fisté, přičemž každý hraje svým míčem. Každý hráč tak hraje dva 
různé zápasy. Pavouk může být změněn tak, aby nedošlo k semifi-
nálovému zápasu mezi dvěma golfisty, kteří již spolu hráli ve čtvrt-
finále. Při nutnosti změny nasazení v pavouku v semifinále bude 
rozhodovat o nasazení k vítězi speciálního vloženého zápasu lepší 
umístění v základní části.

 Speciální zápas mezi poraženými z čtvrtfinále je nutné odehrát 
do 14. července. Pokud nebude možné turnaj odehrát, rozhoduje 
o speciálním postupu do semifinále lepší umístění v základní části. 
V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte hlavního rozhodčího 
jamkového mistrovství Jana Šonku.
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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
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