
Č Í S L O 

3 3 3 
M Ě S Í C E 

Přesně na tolik korun vás  
vyjde jedna devítka na hostivař-
ském hřišti, pokud si jako člen 
klubu zakoupíte naši letní hrací 
kartu s 15 fee za výhodných  
4 995 korun. S letní kartou si 
zahrajete až do konce roku ve 
všech časových pásmech. Co 
víc – kartu lze použít i pro va-
šeho hosta, fíčko za super cenu 
můžete zaplatit i za něj!  
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Golf Hostivař www.golfhostivar.cz
H O S T I V A Ř S K Ý

„Poslední dva roky jsou hodně náročné,“ 
říká česká golfová dvojka Šideri Váňová. 
„Už dávno to není jen o tom hrát dobře 

golf, musíte být i vidět. Pokud chcete najít dobré-
ho sponzora, musíte mít připravené i odpovědi na 
otázky, co ještě děláte, kde všude budete vidět, na 
jakých akcích se pohybujete, jaké další sponzory 
máte. Na každou olympiádu jezdí dejme tomu sto 
padesát skvělých sportovců, k tomu přidejte ještě 
dalších sto, dvě stě, to znamená, že u nás je tako-
vých pět set skvělých sportovců a všichni hledáme 
sponzory…“ popisuje. Jedním ze sponzorů Šideri 
Váňové je i Golf Club Hostivař. 

Šideri Váňová je bezesporu jedinečná. Pocti-
vě trénuje, jezdí po turnajích, nezanedbává kon-
diční přípravu, dodržuje jídelníček. Kromě golfu 
věnuje stejné úsilí i společenským akcím a bu-
dování vlastní značky. Nafotila kalendář, spolu-
pracuje s médii, pořád je to ale především česká 
golfová hráčka číslo 2, hned po Kláře Spilkové. 
„Dva roky pracuju na tom, abych byla vidět, mám 
projekty, chci utvářet svůj brand, postupně po-
stupuju jako po schodech. Dělám věci tak, aby na 
sebe navazovaly, aby to mělo všechny složky,“ říká 
hráčka, která jednou plánuje mít vlastní golfovou 
akademii. 

V Hostivaři uspořádala v červnu charitativní 
turnaj na podporu obecně prospěšné společnosti 
Velvet Smile, což je projekt zpěvačky Victorie Vel-
vet. Na pomoc týraným ženám společně vybraly 
sto tisíc korun. „Charitu dělám už tři roky. Pomá-
hám a chci pomáhat, i na to potřebuju mít jméno, 
aby lidi řekli: ‚Šideri, jasně, té ty peníze dáme.‘ Dě-
lat charitu jako self promo je špatně a poznáte to 
tak, že vám nikdo nic nedá. Ale využít jméno pro 
charitu, to je podle mě v pořádku a to je to, o co se 
snažím i já,“ vysvětluje Šideri. Všechno zkouší na 
sobě, protože je perfekcionistka, a učí se z vlast-
ních chyb. V golfu, v charitě, v životě. „V září budu 
pořádat ještě jeden turnaj, ale dám mu malinko jiný 
formát, už vím, co se musí doladit, vím, že to na 
místě nemůžu organizovat sama, protože potřebu-
ji mít čas a prostor mluvit s lidmi, kteří za mnou 
přišli,“ říká. Koncem června jí nevyšel víkendový 
turnaj LET na tuzemském hřišti Casa Serena. „Po 
výkonu, kdy sportovec neuspěje, má dvě možnos-
ti. První je: ztratí motivaci a chuť do tréninku. A ta 
druhá: bere, že sport je nevyzpytatelný, kousne se 
a maká dál… Já jsem ta druhá varianta!“ napsala 
na svůj Facebook. Nevymýšlí si. Už v pondělí jste ji 
mohli vidět v Hostivaři na drivingu. 

„Dávám do toho srdce,“ říká Šideri 
Váňová, členka Golf Clubu Hostivař 

Jedním ze sponzorů 
Šideri Váňové je 
i Golf Club Hostivař.
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RETRO
Před deseti lety se v Hostivaři poprvé 
hrál Hickory turnaj. 

rozhovor se Šideri najdete na straně 2

..  10

Vyhrát major, to je sen každého 
golfisty.
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Sport je alchymie
Máte před sebou náročnou sezonu. 
Těšíte se na ni? 
Těším se na to, až turnaje zase začnou, 

protože nám teď na LET dva odpadly – jeden 
v Turecku a druhý na konci června v Itálii. Spolu 
s Čeladnou, která taky nebyla, jsou to letos už 
tři turnaje, a to je půlka sezony. Všechny máme 
takovou zvláštní náladu, není tam ani moc dobrá 
atmosféra. 

Jak dlouho dopředu se takovou věc dozvíte? 
Zhruba měsíc. Když nemám LET, vyplním to 
českou tour, ale samozřejmě mě to mrzí. Je to 
kvůli financím, pokud pořadatel nedokáže zajis-
tit dostatečnou částku, vedení LET turnaj ruší. 
Pro nás by bylo i lepší mít možná nižší prize 
money, ale moci hrát. Rozumím tomu, jen je ta 
sezona taková smutná. 

Využila jste pauzy a odjela za trenérem? 
Ano, můj trenér Andrew Malley je Angličan, který 
trénuje slovenskou reprezentaci. Snažím se za 
ním jezdit co nejčastěji, ale teď jsme měli delší 
pauzu, kvůli sportovním povinnostem a zdra-
votním komplikacím jsme se neviděli šest týdnů. 
Už jsem cítila, že moje forma není ideální, takže 
jsem hned využila pauzy a jela za trenérem.

Vaše spolupráce trvá déle než rok. Jak vnímáte 
změnu?
Poznala jsem hodně trenérů, ale Andrew je špič-
ka. Profesionalita, geniální přístup, ještě lepší 
trenérský výstup. Když mě viděl poprvé, řekl mi: 
„Ty máš strašně velký potenciál, ale máš chyby 
ve švihu.“ A když jsme se domluvili na spoluprá-
ci, začali jsme změnou švihu. Představte si to, 
trénujete řadu let, makáte, pracujete s opravdu 
dobrými trenéry, myslíte si, že je to všechno 
dobrý a najednou přijde někdo, kdo řekne – pře-
stavět. 

Jak pak vypadá taková jednodenní tréninková 
konzultace v půlce sezony?
Andrew používá flightscope, který nám okamži-
tě řekne, kde je chyba. Hodně pracujeme i s vi-
deoanalýzou. Potom dostanu nějaký dril, mám 
třeba dva tři standardní drily, a teď jsem k nim 
dostala ještě jeden. Když jste v turnajovém 
tempu, nehlídáte si pozici nebo švih. Turnaje se 
snažíte hrát co nejlíp. A tyhle drily vám pomohou 
udržet švih. 

Golf je hra gentlemanů, prakticky se hraje 
v rukavičkách. A vy máte jako doplňkový sport 
box. Jde to vůbec dohromady?
Chodím na thajský box, do fitness, na atletiku 
a gymnastiku. Thajský box je hodně o ovládání 
těla. Rotujete horní polovinou, musíte perfektně 
držet základnu a ovládat svaly. To všechno je vel-
mi podobné golfu. I golf je řízen středem těla, to 
musí být pevné, ale ne ztuhlé, musí to být v do-
konalé kondici. Navíc jsem přidala výbušnost,  

na tu je box skvělý. Přešla jsem z vytrvalosti na 
výbušnost, dělám kratší a rychlejší tratě, v atle-
tice i na boxu. A na hřišti? Cítím, že jsem se  díky 
tomu hodně prodloužila. Mojí výhodou je dobrá 
svalová paměť, dokážu dobře ovládat svoje tělo, 
žádný sport mi nedělal problém, tedy kromě 
dvojtaktu v basketbalu. 

Budete své klienty jednou také posílat na 
thajský box?

Kdo ví. Sport je velká alchymie, není to jen 
o tom mít super trenéra nebo sportovní před-
poklady, je to i o všem ostatním kolem. Potře-
bujete mít lidi, kteří tomu rozumí a kteří vás 
znovu a znovu dávají do kupy, dobrého fyzio-
terapeuta, kondičního trenéra, potřebujete 
dobře jíst, kvalitně spát. Není lehké takové 
lidi najít. Mám štěstí, že jsem v životě udělala 
pár opravdu dobrých rozhodnutí a Andrew byl 
jedním z nich. 

Ženský evropský golf a české hráčky

ŘEKLI O NÍ

David Šipla, Head Pro areálu golf Hostivař
Rozhodně je to všestranná sportovkyně. Plave, posiluje a do všeho 
dává maximum. Cílevědomá, optimistická, pracovitá. Ne každého 
golfistu vidíte hned další den po nepovedeném turnaji na tréninku, 
Šideri ano. Má zápal a do všeho se vrhá, svou energií někdy zakrývá 
fakt, že je ve skutečnosti velmi citlivá. Líbí se mi na ní, že se ne-
vzdává. 

Jiří Martinka, prezident GCHOS
Proč Golf Club Hostivař podporuje Šideri Váňovou? Protože je už 
několik let trenérkou a nově i členkou klubu. Protože si myslíme, že 
je potřeba podpořit české hráče, kteří mají ambice na úspěch. Pro-
tože  Šideri získala na letošek právo účasti na vrcholných soutěžích 
dámské LET túry. 

„Dobrý švih je jako 
nožička, o kterou 
se můžete opřít," 
říká Šideri. 

Š I D E R I  V Á Ň O V Á
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Co je to LET a LET Access Series? 
A jak si stojí české golfistky na 
mezinárodní golfové scéně? Vez-
měme to jedno po druhém –  
nejprve představením dvou 
nejvyšších golfových ženských 
sérií a hned poté i malou sondou 
do aktuálního působení českých 
hráček.

LET, což znamená Ladies European 
Tour, má sice v názvu „evropská“, 
ale to už dávno neplatí. Turnaje  
se hrají prakticky po celém světě –  
vedle Evropy i v Asii, Africe  

a Austrálii. V letošním kalendáři 
bylo původně v plánu 22 turnajů, 
ale po čtyřech škrtech jich zůstalo 
pouze osmnáct.
 
Strádající LET 
a skvělá Spilková
Bohužel, někteří organizátoři 
a pořadatelská hřiště nedokázali 
zajistit potřebné finance na prize 
money, a tak se letos turnaje LET 
ruší. Mezi čtyři podniky, které ze 
startovacího kalendáře zmizely, 
patří i česká zastávka. Ladies 
European Tour se přitom hrála 

na českém území nepřetržitě od 
roku 2011 – po dvou ročnících na 
Albatrossu se až do loňska hrálo 
na plzeňské Dýšině. Letos se měl 
turnaj odehrát v červenci poprvé 
v Čeladné, ale právě kvůli finanč-
ním problémům byl zrušen.

Čeští fanoušci tak přišli o mož-
nost vidět v akci Kláru Spilkovou, 
jedinou českou hráčku, která je 
členkou LET už od roku 2011. Tehdy 
do elitní evropské série vstoupila 
jako nejmladší golfistka v historii 
tour už v 16 letech. Aktuálně 
22letá Češka letos odehrála zatím 

pouze dva turnaje, ale skvěle –  
v dubnu v Maroku dosáhla na 
své premiérové vítězství na LET, 
a dokonce v polovině roku stále 
vévodila žebříčku Order of Merit se 
ziskem 69 885 eur. Až za českou 
hráčkou byly hvězdy LET Mel 
Reid, Florentyna Parker či Suzann 
Pettersen.

Minimální finanční dotací  
turnaje na LET je částka  
250 000 eur; ve finálovém podni-
ku evropské tour, kterým je Omega 
Dubai Ladies Masters, je v banku 
515 000 eur. Daleko nejlukrativ-



Premiérový titul z majoru s českou stopou
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Dnes 27letý Američan si totiž 
zvolil poněkud netradiční cestu 
do velkého golfu – přes Evropu. 

Přes Challenge Tour. Ještě v roce 2013 
hrál druhou evropskou ligu a objevil se 
i na Kunětické Hoře. Skončil tam sedmý 
a blýskl se parádní finálovou rundou za 
62 ran, což je dosud platný rekord hřiš-
tě. V té samé sezoně ale tři turnaje Cha-
llenge Tour vyhrál a posunul se výš, na 
European Tour.

V jeho podání to šlo jako po más-
le. V roce 2014 první titul na European 
Tour, přestup na zámořskou PGA Tour 
a v roce 2015 premiérové turnajové ví-
tězství i v zámoří. O rok později už hrál 
poprvé Ryder Cup a letos se dočkal 

i prvního titulu z majoru. Parádní golfo-
vý kvapík…

„Je úžasné, co jsem dokázal. A ne- 
uvěřitelné vidět svoje jméno vedle všech 
těch slavných jmen na vítězné trofeji,“ 
přiznal Koepka. A nijak neskrýval, jak mu 
„evropská“ cesta pomohla. „Hrát Cha-
llenge Tour byl skvělý nápad. Ve dvaa-
dvaceti jsem sjezdil celý svět a pomohlo 
mi to dospět. A taky jsem si potvrdil, že 
musím tvrdě makat, abych něčeho dosá-
hl,“ dodal Koepka.

Sedmička prvních vítězů
Je to tak trochu paradox, ale série pre-  
miérových vítězů na majorech neskon-
čila ani na US Open. V Erin Hills, kde se 

letošní US Open hrálo, vyhrál Brooks  
Koepka a stal se už sedmým premiéro-
vým vítězem v řadě. 

Tuto nebývalou sérii načal v roce 
2015 Jason Day na PGA Championship 
a po něm následovali další hráči, kteří do-
sáhli na své první vítězství na turnaji velké 
čtyřky: Danny Willett (Masters), Dustin 
Johnson (US Open), Henrik Stenson (Bri-
tish Open), Jimmy Walker (PGA Cham-  
pionship) a Sergio García (Masters).

Někdo na titul z majoru dosáhl rych-
le, někomu to trvalo déle. Takový Sergio 
García dosáhl na vysněné vítězství až při 
74. startu na turnaji velké čtyřky, a mohl si 
tak definitivně „odpárat“ nálepku skvělé-
ho golfisty, který ale nikdy nevyhrál major.

Nenechte si ujít
Když už je řeč o majorech, tak 
do konce sezony jsou v nabídce 
ještě dva:
• 20.–23. července slavné 

British Open v Royal Birkda-
le, kde titul obhajuje Henrik 
Stenson

• 10.–13. srpna PGA Cham- 
pionship v Quail Hollow, kde 
před rokem vyhrál Jimmy 
Walker

Golfové hvězdy 
i na vlastní oči…
Stačí si zatrhnout v kalendáři 
datum 31. 8. – 3. 9. To je termín 
letošního ročníku D+D Real 
Czech Masters, turnaje první 
evropské ligy. A ve startovním 
poli je hned několik hodně zajíma-
vých jmen.

Jen malá ochutnávka

Martin Kaymer
Bývalá světová jednička, která má 
na kontě sice „jen“ tři tituly z PGA 
Tour, ale všechny stojí za to. 
Vyhrál totiž dva majory – v roce 
2010 PGA Championship a o čtyři 
roky později US Open. A navrch 
přidal triumf na The Players, často 
označovaném jako pátý major. Byl 
i u „zázraku v Medinah“, což bylo 
vítězství Evropanů nad USA v bi-
tvě o Ryder Cup po senzačním 
obratu v téměř ztraceném duelu. 
A Kaymer tehdy obrat stvrdil 
vítězným puttem.

John Daly
Pravda, tenhle 51letý naprosto 
nepřehlédnutelný Američan má 
už své nejlepší golfové roky za 
sebou, ale svým golfem pořád 
baví. Sebe i fanoušky. Ve své více 
než pestré a místy hodně divoké 
kariéře stihl vyhrát i dva majory, 
ale také vyměnit čtyři manželky, 
prohrát miliony dolarů v hazardu 
i bojovat se závislostí na alkoholu. 
Golf ale pořád umí, což ostatně 
předvedl na Albatrossu i loni.

I N F O

nějšími ženskými turnaji v Evropě 
jsou ale dva z pěti majorů – British 
Open, kde se hraje o 3,045 milionu 
eur, a Evian Championship, kde je 
v banku dokonce 3,14 milionu eur. 
A Klára Spilková má jistotu startu 
na obou těchto podnicích.

Druhá liga a Češky
Zatímco na turnaj LET se ostatní 
české hráčky podívají jen díky 
divokým kartám, druhou ligu, tedy 
na turnaje LET Access Series, 
odkud vede cesta mezi elitu, si 
zahrají častěji i ostatní české 

profesionálky, mimo jiné Šideri 
Váňová, Lucie Hinnerová či Eva 
Koželuhová. 

Turnajový kalendář LET 
Access Series čítá v sezoně 2017 
celkem 11 podniků, na nichž se 
hraje o podíly z dotací ve výši od 
35 do 50 000 eur. Letos se jeden 
z turnajů druhé ligy hrál i  v České 
republice na hřišti Casa Serena 
pod názvem Foxconn Czech La-
dies Challenge o prize money  
40 000 eur.

Díky pořadatelství se do 
startovní listiny dostalo celkem 26 

českých golfistek – profesionálek 
i amatérek, ale cutem jich prošlo 
pouze šest. Chyběly mezi nimi 
například všechny tři jmenované 
profesionálky. Nejlépe skončila 
Karolína Vlčková, která dohrála na 
sedmém místě při svém premiéro-
vém startu jako profesionálka.

Pravdou ale je, že turnaj se 
odehrál pouze na dvě kola. To 
třetí zrušil požár v technickém 
zázemí hřiště. Uskutečnilo se 
proto jen play-off na tři  jamky, 
ale do něj žádná z českých hráček 
nezasáhla.

Vyhrát major, to je sen každého golfisty. Ne každému je ovšem vítězství na turnaji velké golfové čtyřky 
přáno. Brooks Koepka si ale tenhle počin může směle odškrtnout poté, co triumfoval na US Open a připsal 
si premiérový titul z majoru. Cesta k němu vedla i přes Česko…

Brooks Koepka 
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Osmdesát kilogramů medu
Zhruba tolik medu vyproduku-
jí za rok včely, které na našem 
hřišti bydlí u jamky číslo 7. 

„Máme tři úly, tedy tři roje, a na roz-
díl od venkovských včelařů nestáčíme 
med dvakrát, ale dokonce třikrát do 
roka,“ říká hlavní greenkeeper Tomáš 
Dymeš. Díky městským parkům, za-
hradám a předzahrádkám rodinných 
domů se totiž v Praze včelám dobře 
daří, a tak mají i vyšší produkci medu. 
První letošní stáčení proběhlo pod ve-
dením vrchního včelaře Honzy Růžičky 
13. června, a protože jsme na ně pro-
střednictvím Facebooku pozvali naše 

členy a návštěvníky, „zvrhlo se“ v mi-
lou společenskou akci. „Jarní stáčení 
je vždycky nejsilnější, získali jsme asi 
čtyřicet kilo, další dvě stáčení budou 
o něco slabší,“ vysvětluje Tomáš. 

Včely si Hostivař ke svému životu 
vybraly vlastně samy. Poté, co se několi-
krát stalo, že na hostivařském hřišti visel 
roj včel, který museli odstraňovat hasiči, 
rozhodli se zahradníci, že včelám nabíd-
nou útočiště. Částečně i jako odpověď 
na všechny poplašné zprávy o naduží-
vání chemických přípravků na golfových 
hřištích. U nás v Hostivaři se včelám daří. 
Máme je tu už několikátý rok. 

SVIŽNĚ A TECHNICKY
Zde prosím jako na dlani. Tři nové 
jamky naší golfové akademie za 
tenisovými kurty se už zelenají. Hra 
na golfové akademii je nejen skvělým 
způsobem tréninku vaší krátké hry 
a přesných přihrávek, oblíbená je 
i mezi rodiči malých hráčů a hráček, 
pro něž je devítijamkové hřiště 
standardních norem přece jen ještě 
dlouhé. Využijte dlouhých letních dní 
a přijďte do Hostivaře. 

Uteklo vám stáčení? Hostivařský med si můžete 
v areálu Golf Hostivař zakoupit, až do vyprodání 
zásob. 

S T Á Č E N Í  M E D U 

P R O B Í H Á 

V  H O S T I V A Ř I 

D O K O N C E 

3 x  R O Č N Ě
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Velký klubový turnaj následoval 
Velký klubový večer. Taková byla 
sobota 10. června u nás v Hosti-

vaři. Osmnáctijamkový turnaj, kterého se 
zúčastnilo 62 hráčů, jsme doplnili putto-
vací soutěží a také soutěží Beat The Pro 
se Šideri Váňovou. Každý, kdo zahrál na 
první jamce dál než ona, dostal její vlastní 
podepsaný nástěnný kalendář. Večer se 
počet hostů ještě o pár desítek rozrostl, 
a to je dobře, protože program byl vskut-
ku pestrý. Módní přehlídka luxusních 

bandážových šatů značky Le Boutique 
potěšila pány i dámy, dámy navíc dosta-
ly slevový kupon a šaty si mohly během 
večera rovnou koupit. Hlavu nám zamotal 
kouzelník Ondřej Pšenička, napětí vyvo-
lala pivní štafeta, zájemci si vyzkoušeli 
fotbalpool. Moderování se skvěle zhostila 
naše produkční turnajů Andrea a rozdali 
jsme spoustu cen, vouchery do saunové-
ho světa SAUNIA, vouchery do luxusního 
pánského holičství Gentlemen Brothers 
pro pány a krásné ceny z Beauty Body Cli-
nic pro dámy, uzeniny RADEV, pěkná Vína 
z Portugalska, poukázky do Centra pre-
vence, green fee nejen k nám do areálu, 
ale také na naše partnerské hřiště, a mno-
ho dalších cen. Věříme, že jste si to užili!

Saunování po celý rok  
Vzdor tropickým nocím, parným 
letním dnům, předbouřkovým 
dusnům… jděte do sauny. Sau-
nování je zdravé, a to po celý rok. 
Odborníci doporučují chodit do 
sauny jednou za deset dní, bez 
ohledu na roční období. Imunita 
nedostává zabrat jen v zimě, 
ale i v létě, kdy často střídáme 
přechod z klimatizovaných do 
neklimatizovaných místností. 
Bakterie a viry útočí celoročně 
a zničíte je právě v sauně. Kromě 
toho sauna posiluje i kardiovas-
kulární systém, čistí kůži, deto-
xikuje a tlumí bolest, odstraňuje 
nervozitu a stres… a hlavně je 
neskutečně příjemná. Partnerem 
areálu Golf Hostivař je společnost 
Saunia, která v Praze provozuje 
saunu na několika místech, a to 
na Černém Mostě, v Nových 
Butovicích a také v Hostivaři, 
v nedalekém nákupním centru 
Vivo!, kde mají kromě tradiční 
finské také herbal nebo tropickou 
saunu, saunu s parním nárazem 
a samozřejmě páru.

V E  Z K R A T C E

SKiMU vás zve do hor 
Krkonoše na elektrokole! 
Vydejte se do Malé Úpy v Krkono-
ších i v létě a poznejte krásy hor na 
kole. Pokud budete bydlet v areálu 
SKiMU, máte jedinečnou možnost 
projet se – fyzička nefyzička, kopec 
nekopec – po okruhu dlouhém ně-
kolik desítek  kilometrů. Krkonoš-
ský areál SKiMU pro vás na letošní 
léto připravil novinku, možnost 
zapůjčení elektrokola Scott na 
jedno- i vícedenní výlet.  Elektro-
kola rozhodně nejsou dopravní 
prostředky jen pro lenochy, díky 
možnosti nastavení úrovně asisten-
ce si každý sám zvolí, jak moc mu 
má elektromotor pomáhat. Jsou 
neocenitelným pomocníkem pro 
každého, kdo si svou fyzičkou není 
úplně jistý nebo se chce prostě 
více kochat a méně potit. Cena 
půjčovného je 600 Kč na půlden, 
800 Kč na celý den. Kontakt pro 
informace a rezervace: +420 602 
606 756 nebo info@skimu.cz

VÝSLEDKY
KLUBOVÉHO
TURNAJE

V kategorii HCP 0–18 zvítězil René 
Donát jr., který zahrál 42 stb. bodů, 
kategorii HCP 18,1–30 vyhrála Elena 
Goryunová, která uhrála krásných 
43 stb. bodů. Suverénní vítězství 
v kategorii HCP 30,1–54 si připsal 
Josef Chodora výsledkem neuvě-
řitelných 59 stb. bodů a z HCP 54 
snížil na HCP 33,5! Ve vedlejších 
kategoriích na rány dominoval mezi 
muži Radomír Botek (81 ran) a mezi 
ženami vítězka druhé kategorie 
Elena Goryunová (91 ran). 

Novoroční odpal, Velký 
klubový turnaj, Vyhlášení 
vítězů mistrovských 
soutěží, to jsou tradiční 
klubová setkání. V září na 
shledanou. 

Golf Club Hostivař má dámskou 
seniorskou reprezentaci! 

V kategorii 50+, což je spodní 
věková hranice umožňující zařa-
zení do české seniorské golfové 

asociace (ČSGA), zastupují náš klub tyto 
dámy:

Hana Pšeničková (kapitánka) HCP 19,7
Blanka Rokosová HCP 21,6
Miroslava Plešková HCP 20,6
Marta Lávičková HCP 13,6

V letošním roce se zúčastnily kvalifikace 
pro Mistrovství České republiky ČSGA 
družstev na jamky. Mistrovství se v po-
lovině května uskutečnilo  v Mladé Bo-
leslavi. V konkurenci osmi týmů se sice 
postup vybojovat nepodařilo, ale jak říká 
kapitánka: „Získaly jsme pár cenných 
zkušeností a hlavně další nová přátel-
ství.“ 

Další klání čeká dámy na konci 
srpna, 30. a 31. 8. se ve Mstěticích zú-
častní Mistrovství ČR ČSGA družstev 
na rány. Vloni skončily jedenácté mezi 
třinácti týmy. „Na tento turnaj by Golf 
Club Hostivař mohl postavit dokonce 
dvě družstva. Zatím ale dáváme těžko 
dohromady i náhradnice pro první druž-
stvo, a tak budeme velmi rádi za každou 

další zájemkyni o reprezentaci,“ říká 
kapitánka. A jako správný kouč dodává: 
„Rozhodně se nikdo nemusí bát, že by 

snad nesplňoval hendikepové požadav-
ky, žádné nejsou. Důležitá je především 
chuť hrát a reprezentovat klub.“ Součas-
né reprezentantky mají HCP od 13,6 do 
24, družstvo B může být složeno i ze za-
čínajících hráček a postupně může zís-
kávat další zkušenosti. Hlavním smys-  
lem turnajů přece není jen poměřová-
ní s dalšími hráčkami, především jde 
o setkání lidí se stejným sportovním du-
chem a o možnost prožívat nádhernou 
atmosféru, která turnaje vždy provází. 
Zájemkyně, které se chtějí přidat nebo 
jen dozvědět víc, mohou kontaktovat 
kapitánku týmu na e-mailové adrese 
hankapsenickova@seznam.cz.

Česká seniorská golfová asociace 
(ČSGA) je určena pro všechny golfist-
ky a golfisty, kteří v daném roce oslaví 
50. narozeniny, a samozřejmě i všechny 
starší. Pro vstup stačí vyplnit registrač-
ní formulář na www.csga.cz a uhradit 
roční členský poplatek ve výši 500 Kč. 
Registrovaní hráči získávají řadu výhod, 
zejména zvýhodněných hracích poplat-
ků na seniorských turnajích pořádaných 
ČSGA, jejichž velmi dlouhý seznam nalez-
nete s mnohými dalšími informacemi na  
www.csga.cz.
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Turnajový kalendář 
Červenec a srpen 2017

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.) od 8 hodin
    Turnaj na 18 jamek hrajeme za zvýhodněnou cenu.
    Po turnaji nás čekají golfové soutěže a ugrilujeme 
    si selátko. K fee získáte zdarma celodenní vstup 
    na driving range a přirozeně také neomezené 
    množství míčů pro váš trénink.

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

TOUR   1. 8. úterý Masters 50+
TOUR  2. 8. středa FINEP HCP středa
TOUR   3. 8. čtvrtek Schwarzkopf Professional dámská golf tour
TOUR   8. 8. úterý Masters 50+
TOUR   9. 8. středa FINEP HCP středa
TOUR   10. 8. čtvrtek Schwarzkopf Professional dámská golf tour
TURNAJ  12. 8. sobota  Letní texas scramble dvojic (18 j.) od 9 hodin
    Známý a oblíbený systém Texas Scramble opět 
    na hřišti. Hrajeme na 18 jamek a vyhrát můžete 
    krásné ceny od sponzorů turnaje. K fee získáte 
    zdarma celodenní vstup na driving range 
    a přirozeně také neomezené množství míčů pro 
    váš trénink.

TOUR   15. 8. úterý Masters 50+
TOUR   16. 8. středa FINEP HCP středa
TOUR   17. 8. čtvrtek Schwarzkopf Professional dámská golf tour
TOUR   21. 8. pondělí  Regionální tour mládeže 
TOUR   22. 8. úterý Masters 50+
TOUR   23. 8. středa FINEP HCP středa
TOUR   24. 8. čtvrtek Schwarzkopf Professional dámská golf tour
TOUR   29. 8. úterý Masters 50+
TOUR   30. 8. středa FINEP HCP středa
TOUR   31. 8. čtvrtek Schwarzkopf Professional dámská golf tour

Červenec Srpen

Vyzkoušejte české paddleboardy značky TAMBO. Pro relaxaci či zájemce  dychtichtivé po adrenalinu, naše SUPy si oblíbí
každý.  Patříme mezi největší  prodejce nafukovacích  paddleboardů v Česku a na Slovensku. Naší nabídku a vše potřebné
naleznete na našem webu.               www.paddleboardshop.cz

inzerce
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Golf Hostivař 
Business Club 22. 6. 
Karel Pícl, člen představen-
stva ČEPS, je vítězem třetího 
turnaje hostivařského Business 
Clubu, který se hrál 22. června, 
tentokrát na body s úpravou HCP. 
Současně byl i nejlepší v soutěži 
Nearest to pin. Nejdelší drive 
potom zahrál Radko Jelínek, ob-
chodní ředitel společnosti Sprinx 
Systems. 

Pořadí na prvních třech místech 
1.  Karel Pícl, ČEPS  
2.  Jiří Martinka, 
 Golf Club Hostivař 
3.  Lubomír Matějíček, AEG  
 Power Solutions spol. s r.o.

V E  Z K R A T C E

Nová zeleň
Dočasný výhled na hlavní silnici 
s hustým provozem pomalu 
mizí. V místech, kde jsme kvůli 
přípojkám do pivovaru H2 museli 
vykácet zeleň, jsme opět vysadili 
stromy a keře. 

Zvýhodněná 
prázdninová masáž 
Na léto pro vás studio Green 
Relax vybralo manuální lymfodre-
náž. Tato bezbolestná technika 
výrazně snižuje pocit únavy, 
těžkých nohou a působí proti 
celulitidě. Je ideálním doplňkem 
při redukci váhy a detoxikaci 
organismu. Členové hostivařské-
ho golfového klubu mohou využít 
cenové zvýhodnění ve výši  
100 Kč z hodinové ceny masáže. 
Více na www.greenrelax.cz

Reprezentace už se rozjíždí…

V roce 2017 má Golf Club Hos-
tivař tři mládežnická družstva, 
družstvo do 16 let a družstva 

chlapců a dívek do 18 let. Kapitány jsou 
David Srb pro první dva týmy a Lukáš 
Broda pro dívčí tým. 

V rámci kvalifikace na Mistrovství 
ČR družstev do 16 let má za sebou tým 
svou premiéru, a to absolutní, hráči se 
takového turnaje účastnili vůbec popr-
vé. Ve složení Roderik Skřivánek, David 
Přerovský, René Donát, Marco Erreguin, 
Denis Kalina a Albert Fila tak prošli křtem 
27. května na hřišti Golf Resort Barbora 
v Teplicích. Na finále to tentokrát ješ-
tě nestačilo. „Je to pro všechny velká 
zkušenost a výsledky hráčů byly nad 
mé očekávání,“ říká šéf hostivařské re-
pre Jan Šonka. „Potěšila mě bojovnost 
i pečlivost hráčů, kteří se poprvé setkali 
s mnohem zkušenějšími týmy.“ 

Týmy hráčů do 18 let jejich letošní 
kvalifikační turnaje teprve čekají, 18. čer-
vence jim držte palce. 

Pěkně našlápnuto mají v tuto chvíli 
týmy dospělých. 

Extraliga mužů má za sebou 1. a 2. 
kolo a zatím jsou druzí. Třetí a čtvrté kolo 
budou hrát 22. a 23. července, 5. kolo 
na rány je pak čeká koncem srpna. Podle 
umístění v této základní části jsou pak 
týmy nasazeny na jamkovku. 

Ženy hrají druhou ligu − po prvním 
turnaji, který proběhl na golfovém hřiš-
ti Barbora v Teplicích, jsou na stříbrné 
pozici. Kapitánem družstva je Petr Man-
dera, tým hraje ve složení Elisabeth Kře-
novská, Markéta Zrzavá, Erika Kotková, 
Kateřina Kulová a Anežka Pavlíčková. 
Koncem července čeká dámský pětilís-
tek 3. kolo na rány a potom podle umís-
tění jamková část. 

Na horní fotografii je družstvo 
mládeže do 16 let − zleva 
Albert Fila, Denis Kalina, 
Roderik Skřivánek, René 
Donát, David Přerovský  
a kapitán David Srb. A na 
spodní pak tým žen − zleva 
Erika Kotková, Markéta 
Zrzavá, Kateřina Kulová, 
Anežka Pavlíčková, Elisabeth 
Křenovská a kapitán Petr 
Mandera.

V minulém čísle jsme vám představili náš extraligový tým mužů, nyní pokračujeme družstvem 
žen a družstvy mládeže. 



Masters 50+

Schwarzkopf Professional dámská golfová tour 2017

FINEP HCP středa
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Výsledky turnajů

Červen a červenec 2017

Nové stroje 
Seznamte se. Představujeme tři 
nové posily v technologickém 
parku areálu Golf Hostivař. Je to 
ruční sekačka odpališť Greens- 
master 1600, sprejer na aplikaci 
kapalných hnojiv a přípravků 
na ochranu rostlin a sekačka 
Reelmaster 3100 na sekání 
okolí greenů, odpališť a drah na 
akademii. Obměna stojů přichází 
po třinácti letech.

V E  Z K R A T C E

Nevypadají krásně?
A jak chutnají!
V Cukrárně u golfu mimo skvělé 
zmrzliny můžete ochutnat i vý-
borné cukrářské výrobky. Nabíd-
ka je nejen poutavá na pohled, ale 
dortíky jsou opravdu chutné. Ke 
kávě si můžete dát čokoládovo-
-pistáciový dezert, malinový, bo-
růvkový nebo jahodový malakov 
s vanilkovou pěnou, tiramisový 
soudek, čokoládovo-rumový 
pohárek zdobený lesním ovocem 
nebo tvarohový dezert s mango-
želé. Do ruky si pak můžete vzít 
minidezertíky zdobené slaným 
karamelem či kokosem, cheese 
cake s meruňkou nebo výborný 
karamelový větrník.

14. 6.   
HCP 0–27
1. Rudolf Opočenský
2. Duong Le Van
3. Pavel Janoušek
HCP 27,1–54
1. Miroslav Dolog
2. Mark Rimmer
3. Marek Honců

21. 6.   
HCP 0–27
1. Kateřina Böhmová
2. Jiří Kučera
3. Pavel Beránek
HCP 27,1–54
1. Roman Čadek
2. Zdeněk Huml
3. Natalie Pflegerová

28. 6.   
HCP 0–27
1. Jiří Kučera
2. Radomír Borek
3. Son Nguyen Truong
HCP 27,1–54
1. Josef Kopeček
2. Duc Nguyen Ngoc
3. Marek Honců

15. 6. 
HCP 0–30
1. Lenka Merxová
2. Miroslava Plešková
3. Soňa Hoblová
HCP 30,1–54
1. Zdeňka Srnková
2. Zdeňka Kvasničková
3. Danuše Urbanová

22. 6. 
HCP 0–30
1. Danuše Urbanová
2. Kateřina Slámová
3. Naděžda Skleničková
HCP 30,1–54
1. Eva Zakouřilová
2. Pavla Dvořáková
3. Lucie Rounová

29. 6. 
Společná HCP 0–54
1. Naděžda Skleničková
2. Soňa Berková
3. Lucie Farnbauerová

8. 6. 
HCP 0–30
1. Kateřina Kohnová
2. Marika Matějů
3. Andrea Jirků
HCP 30,1–54
1. Tereza Víšková
2. Danuše Urbanová
3. Vilma Vachoušková

7. 6. 
HCP 0–27
1. Josefína Řepová
2. Josef Řepa
3. Lubomír Bejšovec
HCP 27,1–54
1. Jakub Müller
2. Zdeněk Huml
3. Josef Kopeček

20. 6.
Společná HCP 0–54
1. Miroslav Ebr
2. Karel Vršecký
3. Jiří Beránek

27. 6. 
Společná HCP 0–54
1. Jiří Beránek
2. Rudolf Opočenský
3. Jaroslav Šůs

6. 6. 
Společná HCP 0–30
1. Martina Konečná
2. Rudolf Opočenský
3. Miroslav Ebr
Společná HCP 30,1–54
1. Huong Thanh Pham
2. Josef Kopeček
3. Ivo Hain

Každou čtvrtou středu 
losování o horské kolo Author
31. 5. – Daniel Vaněk
28. 6. – Luong Si 

Málo tréninku? Zaberte!

Celosezonní karty s 20% slevou.
Od začátku července  můžete výhodně 
zakoupit karty pro venkovní tréninkový 
areál. Karty je možné pořídit ve 
dvou variantách – pro driving range 
včetně neomezeného počtu míčů 

a cvičné greeny, nebo v kombinaci 
s neomezenou hrou na hřišti golfové 
akademie.

Karty jsou jsou platné až do konce 
roku 2017, trénovat a hrát můžete 
třeba každý den!

Půjčovna vybavení: golfová hůl – 50 Kč, golfový set – 400 Kč (9 j.), 600 Kč (18 j.), golfový vozík – 100 Kč (9 j.), 200 Kč (18 j.)

Vysvětlivky:
1) ceny platí i pro 1 hosta řádného člena, člena DRIVE plus a top; nečlen klubu: dítě do 15 let, senior nad 65 let
2) člen klubu – dítě do 15 let, senior nad 65 let
3) cena pro členy DRIVE top, pro řádné/rodinné členy a hráče s uhrazeným green fee na hřiště: 60 Kč
4) cena pro členy DRIVE top: 650 Kč, pro řádné/rodinné členy: 450 Kč
5) cena pro členy DRIVE top: 1 900 Kč, pro řádné/rodinné členy: 1 300 Kč

Při dočasném uzavření nebo provozním omezení tréninkových ploch areálu Golf Hostivař z jakýchkoliv důvodů (turnaje, akce apod.) nelze uplatnit 
nárok na prodloužení karty či plnou nebo částečnou refundaci hodnoty karty. Pro každého návštěvníka areálu Golf Hostivař je závazný PROVOZNÍ 
ŘÁD, který je viditelně umístěn v recepci a který může dále podrobněji upravovat provozní podmínky použití areálu. Každý návštěvník areálu 
je povinen se prokázat uhrazeným vstupným. V případě, že vstupné nemá zaplacené, je povinen ke vstupnému uhradit pokutu ve výši 500 Kč 
(tréninkový areál) nebo 1 000 Kč (hřiště). Nepřenosné hrací karty na jméno mohou být při neoprávněném použití bez náhrady zablokovány. 
Ceník je platný od 1. 4. 2017. Ceny jsou uvedeny včetně 15% DPH.

Golf Hostivař, U Golfu 565, Praha 10, www.golfhostivar.cz, info@golfhostivar.cz, 724 124 818

CENÍK GOLF HOSTIVAŘ
VENKOVNÍ GOLF

ČLEN KLUBU  
+ dítě/senior nečlen

ĆLEN KLUBU 
DÍTĚ/SENIOR

NEČLEN 
KLUBU

HŘIŠTĚ – green fee 9 jamek 18 jamek 9 jamek 18 jamek 9 jamek 18 jamek

všední dny po 15:00, víkendy, svátky 690 Kč 1 190 Kč 590 Kč 990 Kč 890 Kč  1 490 Kč

všední dny 7:00–11:00, 13:00–15:00 490 Kč 790 Kč 390 Kč 690 Kč 690 Kč 1 190 Kč

levné pásmo po–pá 11:00–13:00, po–ne po soumraku 390 Kč 690 Kč 290 Kč 590 Kč 590 Kč 990 Kč

AKADEMIE – celodenní green fee

všechny dny 250 Kč 200 Kč 350 Kč

VENKOVNÍ TRÉNINKOVÝ AREÁl – driving range včetně neomezeného počtu míčků, cvičné greeny

celodenní vstup (nepřenosný) 150 Kč 120 Kč 200 Kč 3)

karta na 1 měsíc (nepřenosná, s fotografií) 1 150 Kč 840 Kč 1 400 Kč 4)

celosezonní karta 2017 (nepřenosná, s fotografií) 3 120 Kč 2 520 Kč 4 200 Kč 5)

VENKOVNÍ TRÉNINKOVÝ AREÁL – driving range včetně neomezeného počtu míčků, cvičné greeny + CVIČNÉ HŘIŠTĚ AKADEMIE

karta na 1 měsíc (nepřenosná, s fotografií) 1 630 Kč 1 470 Kč 2 470 Kč

celosezonní karta 2017 (nepřenosná, s fotografií) 4 900 Kč 4 400 Kč 7 400 Kč

GOLFOVÉ ČLENSTVÍ DRIVE DRIVE plus DRIVE top

roční příspěvek
Dospělí

3 000 Kč  
Děti do 15 let

2 000 Kč 8 000 Kč 19 900 Kč

členské výhody 5 vstupů na hřiště 
9jamkové akademie

5 celodenních 
vstupů na driving 

range včetně 
neomezeného 

odpálení míčků

2 hodiny 
na simulátoru 

v I. pásmu 

a další výhody

15 green fee 
na 9jamkové hřiště 
(možnost odehrát 

s parťákem)

5 vstupů na hřiště 
9jamkové akademie

 5 celodenních vstupů 
na driving range 

včetně neomezeného 
odpálení míčků

2 hodiny na simulátoru 
v I. pásmu

 a další výhody

volný vstup 
na tréninkové 

plochy, na 9jamkové 
hřiště a na hřiště 

9jamkové akademie

10 celodenních 
vstupů na driving 

range včetně 
neomezeného 

odpálení míčků

2 hodiny na simulátoru 
v I. pásmu

a další výhody

1) 2)

−20 %

−20 %
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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

Hrajte ránu, kterou ovládáte, a ne takovou, 
která by se hodila, kdybyste ji uměli.

Harvey Penick 1950, golfový trenér

 Velký klubový turnaj

Golf Hostivař Business club

10. 6. 
HCP 0–18
1. René jr. Donát
2. Radomír Botek
3. František Drábek
HCP 18,1–30
1. Elena Goryunová
2. Igor Gorjunov
3. Paul James Myers

10. 6. 
Nejlepší brutto muž
1. Radomír Botek
2. Viktor Suchý
3. Ladislav Břeska
Nejlepší brutto žena
1. Elena Goryunová
2. Martina Konečná
3. Marta Lávičková

Tawan

27. 6.
Muži
1. Emil Langer
2. Matěj Pára
3. Michal Jursa
Ženy
1. Kateřina Straková
2. Lucie Pitterová
3. Zuzana Koutalová

Mattel dětský turnaj 

23. 6.
věk. kat. do 11 let 
(roč. 2005 a mladší)

1. Alexander Ornst
2. Klára Kulová
3. Filip Kubíček
4. Natalie Pflegerová
5. Kristian Behenský

23. 6.
věk. kat. 12–15 let 
(2001–2004)

1. Denis Kalina
2. David Mareček
3. Tereza Mikšovská
4. Natálie Mikšovská
5. Marek Marian

22. 6.
HCP 0–54
1. Karel Pícl
2. Jiří Martinka
3. Lubomír Matějíček

10. 6. 
HCP 30,1–54
1. Josef Chodora
2. Robert Vacek
3. Štěpánka Fiedlerová

HICKORY MATCH

16. 6.
nbrutto 
1. Libor Jirásek
2. Tomáš Barták
3. Vítězslav Hoffmann 
netto 
1. Hana Škábová  
2. Libor Jirásek 
3. Andrea Hoffmannová 

LETNÍ 
AKCE 
PRO 
NAŠE 
ČLENY

Hrajte hostivařskou 
devítku za 333 korun!

Kupte si hrací kartu na 
15 fíček za 4 995 Kč  
a užívejte za 
fantastickou cenu 
naše hřiště.

Navíc – kartu můžete použit 
i pro vašeho dalšího hosta!
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Už deset let se v Hostivaři hraje Hickory turnaj 

Před deseti lety se v Hostivaři poprvé hrál Hickory turnaj. Tradice 
turnajů hraných historickými holemi a míči vznikla díky koníčku 
našeho prezidenta klubu, spoluzakladatele české sekce Evropské 
asociace golfových historiků a sběratelů. Společně s Prokopem 
Sedlákem, významným golfovým historikem, autorem několik 
knih, a řadou dalších dobrovolníků či nadšenců se historickými 
exkurzemi do „starých dobrých časů“ baví již deset let. 

RÁÈÍME SI VÁS POZVAT 
NA LETNÍ

HICKORY MATCH

GOLF HOSTIVAØ,
KTERÝŽTO POØÁDÁME NA HØIŠTI GOLFOVÉ 

AKADEMIE GOLF HOSTIVAØ 

V PÁTEK 22. SRPNA 2008 OD 16. HODINY

MALÁ PØEHLÍDKA HISTOR. VOZIDEL 
SOUTÌŽ V PUTTOVÁNÍ PRO DOPROVOD 
SOUTÌŽ O NEJZDAØILEJŠÍ MÓDNÍ ÚBOR 

PØIHLÁŠKY PØIJÍMÁME
V RECEPCI CLUBU
ÈI NA SERVERU ÈGF

INFORMACE MOŽNO ZÍSKATI
NA WWW.GOLFHOSTIVAR.CZ

SRDEÈNÌ ZVEME VŠECHNY PLAYERY 
I JEJICH CTÌNÝ DOPROVOD

SOUÈÁSTÍ NAŠEHO PROGRAMU BUDE TÉŽ:

Letošní tradiční Hickory match, 
v pořadí tedy desátý, a tudíž 
jubilejní, se na hostivařském hřišti 
odehrál v pátek 16. června. Na 
turnaj se sjelo celkem 14 playerů 

(deset mužů a čtyři ženy). Šest 
z nich si vůbec poprvé vyzkoušelo 
hru sto let starými holemi. Turnaj 
doprovázelo krásné počasí a jako 
vždy pohodová atmosféra, hráči 

v dobových kostýmech si užívali 
pomalou náladu, hezkou hru 
a po dohrání i dobré jídlo a pití 
v místní restauraci. Vítězem 
kategorie brutto se stal Libor 

Jirásek (Panorama Golf Club) se 
45 ranami. Vítězkou kategorie 
netto se stala Hanka Škábová 
(Golf Club Hostivař) se 35 ranami, 
která byla zároveň i nejlepší ženou. 

... a letos

R E T R O
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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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