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Přesně tolik mistrů klubu 
na rány a na jamky už jsme 
v Hostivaři vyhlásili a oslavili. 
Mistrovství se u nás hraje od 
roku 2004 na rány a od roku 
2007 i na jamky. Kdo bude 
letos nejlepší? Mistrovství klubu 
na rány proběhne o víkendu 
9. a 10. září. 
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Golf Hostivař www.golfhostivar.cz
H O S T I V A Ř S K Ý

Září je „návratem k normálu“. Do školy, do 
práce, do dopravních kolon a plných auto-
busů, snídáme zase ráno a obědváme po 

poledni. Možná vás konec léta trochu mrzí, ale berte 
to jako příležitost! Začíná čas učení, další rok, kdy 
se každý může naučit něco nového. Naučte se golf. 
Nebo se v něm alespoň zdokonalte tak, abyste příští 
jaro neměli na hřišti soupeře. Mezi námi: Nemáte na 
to ani rok – i ten školní trvá jen deset měsíců a to 
je ještě plný prázdnin, a od začátku golfové sezony 
2018 vás dělí měsíců jen osm. Když do toho šlápne-
te hned, užijete si ještě konec té letošní. 

Začneme dětmi, protože dětské kurzy přece 
jen vyžadují více kombinování mezi rozvrhem, dal-

šími kroužky a časovými možnostmi rodičů, často 
i dalších dětských kamarádů. Golfová akademie 
Hostivař má propracovaný systém postupné golfo-
vé přípravy, pro hráče už ve věku od čtyř let. Úrov-
ně jsou prostupné, takže začít může i ten, komu je 
třeba dvanáct, a rozhodně nehrozí, že bychom ho 
zařadili mezi děti ze školky. Naopak nadanějšímu či 
zapálenějšímu hráči umožňujeme jít vpřed rychleji. 
Kurzy jsou skupinové a samozřejmě i individuální. 
Máte-li spíše menší děti, nezapomínejte na to, že 
právě kamarádi jsou důležitou přidanou hodnotou, 
a dopřejte jim trénink v partě. 

Čas učení. Zpátky do lavic a na driving 
S rodiči i s kama-
rády. Golf je sport 
pro celou rodinu. 
Využijte toho.  

M I S T R OVSTVÍ  KLUBU  N
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MISTROVSTVÍ 
KLUBU – PŘEŽILO SE, 
NEBO NE?

Turnajový kalendář – září, říjen a listopad 2017   . .  6
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KDYŽ PIVOVAR VONÍ 
PŘÍMO POD NOSEM
Taky mezi dvojkou a trojkou dostává-
te nečekaně žízeň? 

téma pokračuje na straně 4

..  10

Souboje o titul mistra klubu patřily 
ještě nedávno k těm  nejdůležitějším 
utkáním...

. .  2
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Mistrovství klubu na rány

Turnaje o mistra klubu bývaly v do-
bách dávnějších tím nejdůležitějším 
utkáním, k němuž se upínaly zraky 
mnoha členů klubu. Dnes je situace 
trochu jiná. Čím to je?

Základní jednotkou golfového života 
byl už od 18. století klub a de facto 
jím zůstává dodnes. U jiných sportů 
se význam a potřeba klubu změnily. 
Mnohé sporty se dnes provozují indi-
viduálně, bez potřeby organizování. 
Typickým projevem je systém „pay 
and play“, kdy pouze jednorázově 
platíte za užití sportoviště. Například 
tenis – za pár stovek si pronajmete 
kurt, odehrajete hru a je „hotovo“. 
Především po roce 1989 u nás také 

důležitost tenisového klubu po-
klesla. Ilustrují to čísla: V roce 1985 
bychom napočítali přes 50 000 členů 
tenisových klubů, přičemž mimo tuto 
skupinu mnoho dalších hráčů nebylo. 
Kdo chtěl hrát tenis, musel být členem 
klubu. Dnes mají ovšem tenisové 
kluby 85 000 tenistů, ale reálně u nás 
hraje přes 250 000 lidí.

U golfu je v nejvyspělejších 
zemích situace podobná. V USA 
jsou například z asi 15 000 hřišť dvě 
třetiny veřejných, „pay and play“, ale 
na druhou stranu tu je silná tradice 
golfového klubismu, ryzích privátních 
klubů s konzervativním duchem.

V Česku bývala před rokem 1989 
klubová mistrovství pro desítku až 

dvacítku tehdejších klubů zásadním 
prvkem v jejich životě. Být mistrem 
klubu se cenilo. A to jak v éře třicátých 
let, kdy československý golf rostl, 
tak v období sedmdesátých a osm-
desátých let, kdy sice přežíval na 
sportovním okraji, ale vnitřně žil čilým 
sportovním životem.

Po roce 1990 nastala nová situa- 
ce. Golf se nejprve vydal klasickou 
cestou rozvoje hřišť a s nimi klubů, 
ale s velkým nárůstem počtu hráčů 
po roce 2000 se „konzumace“ golfu 
přesunula výrazněji k podobě „pay 
and play“. Hráči sice bývají členy 
klubů, ale za minimální poplatky 
(tzv. pasivní členové). Jejich souná-
ležitost s klubem je v zásadě pouze 

1. Když jsem byla mistrem 
klubu...

Alena Jinková
… na jamky, tak ano, byl tu pocit 
štěstí. Sáhnout si jednou na ví-
tězství je opojné, ale současně si 
přiznáte, že v tom hrálo roli i štěs-
tí… Prostě to zrovna šlo a to je 
v golfu stejně důležité jako tisíce 
odpálených míčků na drivingu.

Martin Šůs
… tak jsem měl super pocit 
z vítězství.

Tereza Šlancarová
… tak jsme s klukama z výkon-
nostní skupiny naskákali do 
ledové vody hostivařské devítky.

Markéta Spohrová
… tak jsem byla šťastná. 

Vladimír Kula
… tak jsem si pěkně užil večírek. 

2. Jaký turnaj máte rádi 
a nenecháte si ujít?

Alena
Určitě je to zahajovací turnaj 
a jednotlivá kola jamkovky. 

Martin
Takový turnaj asi nemám. Ne-
nechám si ujít golfové víkendy 
s přáteli.

Vláďa
Mistrovství v Hostivaři. Stále 
doufám ve třetí vítězství…

Tereza
Moje nejoblíbenější turnaje jsou 
družstva – pokaždé když jsem 
hrála za Hostivař, projevil se 
týmový duch a nepřekonatelná 
soutěžní atmosféra, díky kterým 
mám zážitky do konce života.

Markéta
Mezinárodní mistrovství ČR mid-
-amatérů, letos se konalo v Golf 
resortu Black Bridge a stálo za 
to, pěkně upravené.

3. Co byste poradili 
nováčkovi mistrovství? 

Alena
Bavit se hrou a prožít skvělý den 
s přáteli.

Martin
Ranního panáčka před hrou.

Vláďa
Přijít včas a mít dost míčků.

Tereza
Je to sice nepopsatelný pocit, 
zahrát pěkné číslo, ale kdyby tam 
ten čtvrtý putt do šestého triple 
bogey býval spadnul, na co byste 
večer, se sklenkou vína v ruce 
a golfovými přáteli po boku, 
vzpomínali?

Markéta
Hlavně klid, nejde o život; a dob-
rý flajt... ostatní přijde samo, na 
nic netlačit.

A N K E T A

Mistrovství klubu na rány, vr-
cholné to klubové soutěže, jejíž 
vítěz obléká podobně jako kolega 

v Augustě zelené sako, má v letošní se-
zoně nový termín. Turnaj tak v Hostivaři 
proběhne v čase babího léta, burčáku 
a začátku školního roku.

 

9. 9. sobota  mistrovství 
 GCHOS na rány 
 (18 j.) 1. kolo
10. 9. neděle  mistrovství 
 GCHOS na rány 
 body (18 j.) 
 2. kolo

V Hostivaři bojují hráči i hráčky o titul 
mistra ve dvou kolech. Sobota je dnem 
kvalifikačním, neděle rozhodujícím. Jsou 
to dny plné napětí, nečekaných zvratů, 
krásných výkonů, soubojů nejlepších 
s nejlepšími, radosti, smutku, fandění 
a samozřejmě fair play. Hřiště je vždy 
skvěle připravené a výkony, i když se hrá-
či možná snaží atmosféře nepodlehnout, 
každoročně potvrzují, že je to opravdu 
golfový svátek. 

Letos poprvé nebude slavnostní ve-
čer s vyhlášením a dekorováním vítězů 
klubových soutěží navazovat na druhý 
turnajový den, ale přesouvá se na úplný 
konec sezony, tedy večer po Svatomar-
tinském turnaji. 

Jaké hráče vyhlašujeme:
• Mistra a mistryni klubu na rány
• Mistra a mistryni klubu na jamky 
• Mistra a mistryni klubu na stable-

fordové body
• Mistra Masters 50+
• Vítězku „Schwarzkopf Professional 

dámské golf tour 2017

Společenský večer s hudbou, dobrým 
jídlem a pitím proběhne v sobotu 11. lis-
topadu. Nezapomeňte si termín v diáři 
označit už teď, bez ohledu na to, zda se 
cítíte být v některé kategorii favoritem či 
favoritkou. Pozvání totiž platí pro všech-
ny. 

MISTROVSTVÍ KLUBU ROZHODNĚ NENÍ PŘEŽITEK 

LETOŠNÍ NOVINKA
Mistrovství Masters 50+
• Hrajeme v sobotu 21. října
• Určeno pouze pro členy klubu
• 18 jamek, start v 9 hodin
• Startovné 300 Kč

Zvýhodněné fee pro hráče 500 Kč.



Vítězná výbavaMistrovství klubu na rány
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Nově mistrovství 
pro hráče 50+
Letos poprvé se v Hostivaři hraje 
speciální mistrovství pro hráče 
klubu starší padesáti let. Mist-
rovství Masters 50+ proběhne 
v sobotu 21. října. Hrát budeme 
na 18 jamek, startovné je 300 Kč 
a fee jednotné pro všechny, za 
500. Přihlašovat se můžete přes 
server ČGF.

V E  Z K R A T C E

Členství do konce roku 
2017 za 500 Kč 
Byli jste trénovat, složili zkoušku 
a chcete hrát turnaje? Takže 
řešíte členství. Od 15. září 2017 si 
můžete v Hostivaři koupit letošní 
členství za 500 korun. Kromě 
registrace na ČGF, která je pro 
turnaje klíčová, získáte také člen-
ské slevy v areálu Golf Hostivař 
a případné další slevy v našich 
partnerských areálech nebo na 
hřištích.

Přemýšlíte o lepších holích, vyladěné formě nebo rozcvičce? A co se spolehnout na vyzkoušené recepty 
ostatních? 

ekonomická. Jedná se o poměrně 
početnou skupinu hráčů z velkých 
měst, především z Prahy, kteří golf 
užívají například jako kratší relax po 
práci (hrají jen devítku), využívají 
komerční a firemní turnaje a hrají 
na různých hřištích. A samozřejmě 
necítí potřebu účastnit se klubových 
mistrovství. 

Na straně druhé je zde ale 
stále početná skupina hráčů, kteří si 
cestu ke spolkovému, komunitnímu 
klubovému životu našli. Je to „jádro“ 
daného klubu. Tito lidé se vzájemně 
znají, setkávají se a tráví spolu čas 
nejen při hře, ale i při posezení po 
ní. Někdy zůstanou v klubovně ještě 
dlouhé hodiny do večera.

Tuto skupinu najdeme logicky 
spíše na menších, devítijamkových 
hřištích, kde mají lidé k sobě obrazně 
i fyzicky blíže. Často jde o hřiště-kluby 
mimo centrum země, o „venkovské“ 
kluby obvykle se dvěma třemi stovka-
mi členů. Na zdejší hřiště nejezdí hrát 
příliš mnoho fýčkařů, koná se tu málo 
tzv. komerčních turnajů. Právě tady 
mají klubová mistrovství stále svoji 
výjimečnost a důležitost. Stmelují 
i zpestřují život klubu. Tyto turnaje 
provází i společenská stránka, kdy se jí 
a pije, akci zpestří večerní zábava atd.

Není asi v dnešní době možné 
chtít, aby pro všechny hráče golfu 
a všechny kluby mělo klubové mistrov-
ství stejnou důležitost. Ale golf coby 

sport konzervativnější si mnohé své 
typické prvky z uplynulých desetiletí, 
a dokonce staletí uchovává dodnes. 
A institut klubového mistrovství k nim 
rozhodně patří. Pro dnešní velké 
kluby, s mnoha stovkami, či dokonce 
několika tisíci hráčů, pak důležitost 
mistrovství může spočívat především 
ve sportovní stránce. Mohou se zde 
setkávat a potkávat ti sportovně nej-
zdatnější členové, měla by to pro ně 
být logická cesta ve sportovním růstu 
do vyšších pater. Tím se sice trochu 
zužuje počet těch, kdo mají ambice 
mistrovství hrát, především na mladší 
hráče věku 15–25 let, ale i v tomto 
případě má a bude mít takový turnaj 
stále svůj jasný význam a smysl.

Šťastný cover, ať 
už je to chlupatý 
bílý pes, opice  
nebo beruška… 

Teečka zapíchlá 
v culíku 

Mince v levé 
kapse

Něco půjčeného, 
třeba kšilt, čepice, 
rukavice nebo 
ponožky

Prima pohoda ve 
flajtu, povídání 
o všem, co nás 
baví

Aplikace Golf Hostivař
Již nyní si můžete na Google 
Play nebo Apple Store stáhnout 
aplikaci Golf Hostivař, díky 
níž budete mít stále aktuální 
informace z areálu po ruce. 
Jednoduše se tak budete moci 
přihlásit na turnaje, rezervovat 
tee time anebo se podívat, co 
si můžete dát k obědu. Když si 
stáhnete aplikaci do konce září, 
získáte v naší cukrárně jednu 
porci zmrzliny zdarma! Obsluze 
se prokážete právě onou staže-
nou aplikací. 

Čtyřlístek 
v peněžence

Markovátko, které 
přineslo štěstí 

Úsměv!

Dostatek míčků, 
jen nezapomínejte 
na pravidla 

Žádná modrá 
teečka

Mince v pravé 
kapse

Maminka
v roli caddyho
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Dětské kurzy v Hostivaři už se pomalu plní
Podzimní běh začíná stej-
ně jako škola hned v pondělí  
4. září a trvá do 10. listopadu. Děti 

chodí s trenérem jednou týdně na trénink 
dlouhý 85 minut, alespoň jednou týdně 
by pak měly přijít trénovat ještě samy. 
Kurzovné stojí od necelých tří do pěti ti-
síc, v závislosti na věku dítěte a typu kur-
zu, na výběr máte z časů od pondělí až do 
soboty, brzké i pozdní odpoledne. Týden 
co týden se u nás na rohožkách i na hřišti 
vystřídá více než 120 dětí. 

Výhodou Hostivaře je rozsáhlé tré-
ninkové zázemí, osvětlené plochy, vyhří-
vané venkovní odpaliště a samozřejmě 
indoor, ve kterém část dětí pokračuje bě-
hem zimního kurzu. Kdo nechce, dá si na 
zimu pauzu a vrací se zpátky zase až na 
jaře. Záleží jen na dětech, jak moc vážně 
to berou a jak je golf baví. Během roku po-
řádáme také dětské turnaje, na hřišti i na 
akademii, aby si zahráli všichni, a v zimě 
v indooru na golfovém simulátoru.

Pro nadané hráče máme výkonnostní 
skupinu. Tady už jsou nároky větší, počí-
tejte s povinností pravidelného tréninku, 
s víkendovými turnaji, ale také s velkou 
podporou klubu a výhodnými tréninko-
vými podmínkami. Golf se pomalu stane 
vaším životním stylem. Zdravým životním 
stylem. 

Golfové hole 
půjčujeme 
dětem v rámci 
kurzovného 
zdarma. 

Děti nemusí mít stále nové hole. Stačí i hrané

Začíná vaše dítko s golfem? Nebo 
už nějaký čas hraje a potřebuje 
nové hole? Jak vybrat ty správné 
a ještě tak, aby neudělaly díru do 
rozpočtu? Není problém – je z čeho 
vybírat a navíc není nutné sáhnout 
pokaždé po nových. Tady je pár 
tipů, jak na to…

Tím základním faktorem 
výběru hole pro vaše dítě je jeho 
výška. Od toho se odvíjí délka hole. 
Dalšími vlastnostmi dětských holí 
je větší a odlehčená hlava hole. 
Díky tomu hůl přece jen odpustí 
nějakou tu chybku a nepřesnost 
a je snazší s ní odpálit míček do 
vzduchu.

Pořiďte si hole z druhé ruky
Samozřejmě je velký rozdíl, zda 
s golfem začíná dítě čtyřleté, nebo 
dvanáctileté. Úplně na začátku ale 
není jisté, zda ho golf chytne. „Když 
není jisté, že bude dítě golf bavit 
a bude ho hrát, půjčujeme v rámci 
našich tréninků hole zdarma,“ říká 
hlavní trenér Golf Clubu Hostivař 
David Šipla.

Pokud golf vaše dítě chytne, 
vyplatí se mu pořídit vlastní 
golfový set. „Doporučujeme 
rodičům, aby nekupovali hole 
nové. Službu odvedou i hrané 
hole z druhé ruky. Jak děti rostou, 
musí mezi 8 až 15 lety měnit 
hole každé dva roky a je nesmysl 

kupovat pokaždé nové,“ radí David 
Šipla. Ceny hraných setů a těch 
nových se výrazně liší – hrané se 
dají pořídit i za 1 000 korun, ale 
nejčastěji se ceny pohybují kolem 
2 000 korun. Nové stojí od 3 500 
korun. 

Dětem bohatě stačí půlset 
„Hole dětem vydrží tak dva 
tři roky a pak si musí pořídit 
jiné. Samozřejmě rodičům rádi 
poradíme, máme možnost každou 
hůl zkontrolovat, víme, zda jsou 
nebo nejsou předražené, a také že 
nejsou nekvalitní,“ doplňuje trenér. 

Jaké hole by měl dětský set 
obsahovat? Dětem bohatě stačí 

půlset, tedy putter, pitching a sand 
wedge, 9- a 7-železo, hybrid 
a dřevo. Leckdy stačí i čtyři hole: 
putter, wedge, 8-železo a dřevo. 
Jednotlivé hole lze samozřejmě 
dokoupit.

Vybírat lze z různých značek 
i typů. „Nejčastěji doporučujeme 
značku US Kids. Nejsou úplně 
nejlevnější, ale pracují s pestrou 
škálou výškové nabídky, jsou 
kvalitní, kované. Mají i takzvané 
tourové hole pro ty, kdo už hrají 
sportovní golf. Ostatně některé 
děti mají v 9 letech handicap 12 až 
13, a to už je hodně kvalitní golf,“ 
vypočítává David Šipla. Dětské 
hole nabízejí i další značky jako 

PODZIMNÍ PRÁZDNINOVÉ KURZY PRO DĚTI 

Datum: 26. a 27. října 
Kapacita: 12 dětí/den
Minimální počet dětí v kurzu: 4 děti
Program:
09:30   sraz dětí na dolní recepci
09:30–10:00  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
14:30–16:00 golfový trénink

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

Rezervace: kurzy@golfhostivar.cz
Cena: 1 500 Kč za 1 den
Sleva pro děti – členy GCHOS je 10 % – 
cena po slevě: 1 350 Kč
Kontakt: kurzy@golfhostivar.cz.

TRI GOLF
Cena:  2 750 Kč
ÚT od 15:00 do 16:25
ST od 15:00 do 16:25
ČT od 16:30 do 17:55
PÁ od 14:00 do 15:25
 
TRI+ GOLF
Cena:  3 300 Kč
PO od 15:00 do 16:25

START GOLF
Cena:  3 800 Kč
PO od 16:30 do 17:55
ÚT od 16:30 do 17:55
ST od 16:30 do 17:55
ČT od 16:30 do 17:55
PÁ od 15:30 do 16:55
PÁ od 17:00 do 18:25
 
PLAY GOLF
Cena:  5 100 Kč

Kalendář termínů najdete na 
stránkách www.golfhostivar.cz/
vyuka-golfu/deti/terminy-kurzu/



Nové termíny kurzů pro dospělé
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Můžete si u nás golf vyzkoušet 
nebo se naučit jeho základy. 
Kurzy pro dospělé trvají větši-

nou měsíc. Čtyřtýdenní výuka základů 
„Nauč se golf“ je kurz, během nějž bu-
dete pravidelně trénovat jednou týdně 
85 minut pod dohledem profesionální-
ho trenéra. Chcete-li si užít hřiště ještě 
letos, využijte pětitýdenní kurz „Získej 
HCP“, na jehož konci vás čeká zkouš-
ka golfové způsobilosti. Výhodou obou 
kurzů je mimo jiné i to, že vám při nich 
půjčíme zdarma golfové hole. Můžete 
tak nejdřív zkusit hrát a teprve potom 
se rozhodnout, zda a kolik do golfového 
vybavení investovat.

Nauč se golf 
• 4× vstup na driving range včetně 

neomezeného počtu míčů
• 4× 85 minut s profesionálním trené-

rem PGA
• Zapůjčení golfových holí
• Pro spuštění kurzu je nutná účast 

alespoň dvou osob
• Cena při 2 osobách 2 800 Kč/osoba, 

při 3 až 5 osobách 2 400 Kč/osoba
• Lekce probíhají jednou týdně, vždy 

ve stejný čas, pondělí od 18:30, úte-
rý od 10:00, středa od 18:30

Získej HCP 4× vstup na driving 
range včetně neomezeného 
počtu míčů
• 4× 85 minut s profesionálním trené-

rem PGA

• Zapůjčení golfových holí
• Pátý týden zkouška golfové způso-

bilosti (green fee na hřiště je zdar-
ma, pokud je zkouška v pondělí, 
nebo pokud uchazeč absolvoval 
kurz Nauč se golf i Získej HCP)

• Pro spuštění kurzu je nutná účast 
alespoň dvou osob

• Cena při 2 osobách 3 900 Kč/osoba, 
při 3 až 4 osobách 3 200 Kč/osoba 

• Lekce probíhají jednou týdně, vždy 
ve stejný čas, pondělí od 18:30, úte-
rý od 10:00, středa od 18:30 

Kurzy si můžete rezervovat na 
adrese kurzy@golfhostivar.cz 
nebo na recepci. 

 

V E  Z K R A T C E

KURZ PRAVIDEL 

Pro všechny zájemce opakovaně pořádáme dnes již velmi oblíbené prak-
tické vysvětlení pravidel přímo na hřišti. Za hodinku a půl s vámi certifi-
kovaný rozhodčí projde řadu nečekaných situací či nejčastějších chyb. 

Podzimní termíny: 
Začátečníci  11. září a 9. října vždy od 17:00
Pokročilí 25. září a 16. října vždy od 17:00

Cena pro členy GCHOS 90 Kč, ostatní 150 Kč. Na kurz je vhodné vzít si 
golfová pravidla, termín rezervujte na recepci nebo na e-mailové adrese 
kurzy@golfhostivar.cz.

Na golf není pozdě nikdy. Ne každý ale trénuje rád sám, proto máme v Hostivaři i kurzy po dospělé. 

například Callaway, Cleveland či 
Wilson.

S golfem ale může začínat 
dítě nejen v pěti letech (leckdy 
i dřív), ale třeba až ve dvanácti. 
„V takovém případě a podle toho, 
jak je dítě urostlé a vysoké, už 
je lepší pořídit mu dámské hole. 
A klidně opět z druhé ruky,“ 
vysvětluje David. 

Ke golfové výbavě patří 
samozřejmě i vozík na bag, kvalitní 
oblečení, nejlépe i nepromokavé, 
protože golf se hraje v každém 
počasí, a také obuv. Děti se v ní 
pohybují po hřišti i několik hodin. 

Úplně nejmenší dítka ve věku 
tři až pět let začínají v Hostivaři 

kurzem „Tri golfu“. Tam se hraje 
s holemi SNAG, což jsou plastové 
hole s velkou hlavou, kterými 
se hraje míč velikosti tenisáku. 
Děti se naučí hole správně držet, 
odpalovat míčky, zkrátka úplné 
golfové základy včetně zásad 
bezpečnosti. Nepočítejte ale s tím, 
že dítě u Tri golfu zůstane dlouho. 
Časem získá každý prcek pocit, že 
už je velký golfista, a bude nutné 
pořídit mu vlastní bag s holemi. 
Vyplatí se to. 

Jak začínali slavní…
Tiger Woods poprvé ukázal své 
golfové umění už ve dvou letech. 
A hned před televizními kamerami 

v show Mika Douglase. Diváci 
v úžasu sledovali, jak tenhle prcek 
suverénně odpálil míček do zadní 
stěny studia. V pěti letech o něm 
psal GolfDigest, v patnácti se stal 
nejmladším vítězem v historii 
amatérských šampionátů.

I Rory McIlroy v devíti letech 
předváděl své umění v televizní 
show. Nejdřív žongloval míčkem 
a pak prohlásil, že doma trénuje tak, 
že pálí míčky do máminy pračky. 
„Cože?“ reagoval moderátor. „Tak 
ukaž,“ a nechal donést pračku 
s předním plněním a hromadu míčků. 
První tři míčky cíl sice minuly, ale 
čtvrtý už skončil v bubnu.

Benefiční turnaj s Mathildou  
Lidem s těžkým zrakovým 
postižením pomáhá Nadační 
fond Mathilda již od roku 2010. 
Mezi aktivity fondu, jehož 
zakladatelkou a patronkou je 
hraběnka Mathilda Nostitzová, 
patří například výchova štěňat, 
výcvik vodicích psů a významná 
podpora Tyfloservisu či digitální 
knihovny pro zrakově postižené. 
V kalendáři benefičních akcí 
fondu každoročně najdete i gol-
fový turnaj, který se hraje u nás 
v Hostivaři a jehož je náš klub 
partnerem. Letos to bude 11. září. 
Svým příspěvkem 2 000 Kč pro 
hrajícího a 500 Kč pro nehrajícího 
účastníka přispějete na užitečnou 
věc. 

13:00–14:30 
registrace a rozehrání (driving 
k dispozici zdarma)

14:45 
slavnostní zahájení

15:00 
start hry

od 18:00 
doprovodný program – módní 
přehlídka, bubenická show Tam 
Tam Batucada, doprovodné sou-
těže a odpal na plovoucí green

Tři nové tréninkové jamky
Nově nabízíme  tři cvičné jamky 
o délce 86, 56 a 48 metrů, a to 
v rámci tréninkového areálu, tedy 
v rámci vstupného na driving.  
Jamky, které jsme uvolnili po 
zprovoznění tří nových jamek aka-
demie,  jsou ideální k nácviku ran 
do greenu. V budoucnosti by měl 
v oblasti těchto tří tréninkových 
jamek vzniknout green 18. jamky 
připravované druhé devítky. 
Je to další rozšíření služeb a výhod 
pro u nás trénující hráče, tedy kro-
mě možnosti odpálení neomeze-
ného počtu míčů, kterou nabízíme 
jako jediný areál v Praze, sedmi 
cvičných greenů, krytých a vy-
hřívaných odpališť  osvětleného 
drivingu. To vše za skvělé ceny  –  
denní vstupné 150 Kč pro členy 
a 200 Kč pro nečleny nebo měsíční 
kartu za pár stovek. 

Na vlastní kůži 
Do kurzu jsem se přihlásil společně 
s kamarádem, se kterým jsme se 
rozhodli začít hrát golf. Kurz vedl 
David Stárek. Zkušenost je vynika-
jící, David byl vždy ochotný, přátel-
ský, a hlavně měl trpělivost s námi 
začátečníky. Poradil mi i při výběru 
holí a fittingu. Kurz jsem úspěšně 
zakončil získáním „zelené karty“ 
a nyní už chodím pravidelně hrát. 
Protože bych se chtěl samozřejmě 
dále zlepšovat, uvažuji po prázdni-
nách o dalším kurzu pro vylepšení 
HCP.

Michal Kukla
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Multifunkční objekt v atraktivní poloze hostivařské průmyslové zóny  
v Praze 10. Výborná dostupnost autem vč. parkoviště, i MHD. Poblíž 
nákupních center Europark a Fashion Point Arena. 

Flexibilní rozvržení schématu prostor ve všech podlažích

Kanceláře 5 075 m2 | Sklady 3 720 m2 | Restaurace 220 m2

Moderně vybavené a klimatizované kanceláře

Recepce a nonstop ostraha areálu - 24 h.

Přístupový systém s evidencí - čipové karty

Moderní výtah pro osm osob

www.prumyslova7.cz Kontakt:    Ondřej Jičínský   |   tel.: +420 720 042 286   |   e-mail: ondrej.jicinsky@anviproperty.cz

Silné datové připojení vč. servisu

VAŠE NOVÉ KANCELÁŘE ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM

VOLNÉ PROSTORY K PRONÁJMU

       Turnajový kalendář 
Září, říjen a listopad 2017

TOUR  2. 9. sobota  Mistrovství GCHOS na stb. body (18 j.)
TOUR  5. 9. úterý  Masters 50+
TOUR  6. 9. středa  FINEP HCP středa
TOUR  7. 9. čtvrtek  Schwarzkopf Professional dámská golf tour
TURNAJ 8. 9. pátek  Mattel dětský turnaj
TOUR  9. 9. sobota  Mistrovství GCHOS na rány (18 j.) 1. kolo
TOUR  10. 9. neděle  Mistrovství GCHOS na rány body (18 j.) 2. kolo
TOUR  12. 9. úterý  Masters 50+
TOUR  13. 9. středa  FINEP HCP středa
TOUR  14. 9. čtvrtek  Schwarzkopf Professional dámská golf tour
TOUR  19. 9. úterý  Masters 50+
TOUR  20. 9. středa  FINEP HCP středa
TOUR  21. 9. čtvrtek  Schwarzkopf Professional dámská golf tour
TURNAJ 22. 9. pátek  Kabaret night golf
TOUR  25. 9. pondělí  TT & TB Senior golf tour
TOUR  26. 9. úterý  Masters 50+
TOUR  27. 9. středa  FINEP HCP středa
TOUR  28. 9. čtvrtek  Schwarzkopf Professional dámská golf tour
TURNAJ 30. 9. sobota  Podzimní provázkový turnaj – pozor změna termínu 

TOUR  3. 10. úterý  Masters 50+
TOUR  4. 10. středa  FINEP HCP středa
TOUR  5. 10. čtvrtek  Schwarzkopf Professional dámská golf tour
TOUR  10. 10. úterý  Masters 50+
TOUR  11. 10. středa  FINEP HCP středa
TOUR  12. 10. čtvrtek  Schwarzkopf Professional dámská golf tour
TOUR  17. 10. úterý  Masters 50+
TOUR  18. 10. středa  FINEP HCP středa
TOUR  19. 10. čtvrtek  Schwarzkopf Professional dámská golf tour
TURNAJ  20. 10. pátek  Turnaj dvou holí
TOUR  21. 10. sobota  Mistrovství klubu Masters 50+

TURNAJ  11. 11. sobota  Svatomartinská husa
  11. 11. sobota Slavnostní večer s vyhlášením vítězů klubových 
    soutěží 
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Září Říjen
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Listopad



Schwarzkopf Professional Dámská golf tour 

FINEP HCP středa
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Výsledky turnajů
Repre ženy třetí
Druhá liga družstev žen je u kon-
ce. Hostivařské hráčky obsadily 
krásné třetí místo. V posledním 
dvoudenním turnaji 22. a 23. 
července nepřehrály tým Mstě-
tic, který nakonec II. ligu vyhrál, 
v souboji o třetí a čtvrté místo 
mezi GSHOS a Albatrossem ale 
zvítězily. Máme bronz! Děkujeme 
Eli Křenovské, Maky Zrzavé, 
Kačce Kulové, Markétě Polesné 
a kapitánovi Petru Manderovi za 
reprezentaci!

V E  Z K R A T C E

Muži pokračují
Extraliga mužů pokračuje ještě na 
konci srpna. V Kácově se hrálo 
v čase uzávěrky tohoto čísla, a tak 
jsme jen drželi palce. Koncem 
července dovolilo v Šilheřovicích 
počasí mužům odehrát pouze 
jedno kolo ze dvou, po třech 
kolech byla naše repre na třetím 
místě. Držíme palce. 

12. 7.   
HCP 0– 27
1  Petr Budera
2  Miroslav Ebr
3  Roman Čadek
HCP 27,1–54
1  Tú Tring Anh
2  Vuong Nguyen Thang
3 Jan Musel

19. 7.   
HCP 0–27
1 Jan Streblov
2 Tri Ha Duc
3  Vladimír Hofman
HCP 27,1–54
1 Thau Nguyen
2  Cuong Phan Kien
3  Thac Tung Nguyen

26. 7.   
HCP 0–27
1 Jan Sefzig
2  Libor Špaček
3  Si Luong
HCP 27,1–54
1  Thac Tung Nguyen
2  Dan Ivanov
3  Monika Chvojková

13. 7. 
HCP 0–30
1 Milena Jonáková
2  Huong Pham Thanh
3  Soňa Berková
HCP 30,1–54
1  Barbora Kupcová
2 Regina Řandová
3  Vilma Vachoušková

20. 7. 
HCP 0–30
1 Veronika Rabová
2  Huong Pham Thanh
3  Markéta Polesná
HCP 30,1–54
1  Jana Šímová
2 Zuzana Břicháčová
3 Regina Řandová

6. 7. 
HCP 0–30
1  Naděžda Skleničková
2  Lenka Merxová
3  Monika Hanušová
HCP 30,1–54
1 Štěpánka Fiedlerová
2 Natalie Pflegerová
3  Monika Chvojková

Červen a červenec 2017

5. 7. 
HCP 0–27
1  Petr Polášek
2 Truong Doan Thin
3  Miroslav Ebr
HCP 27,1–54
1  Thau Nguyen
2 Jaroslav Šůs
3  Jaroslav Handzuš

Selátko mělo úspěch
Grilované selátko od sponzora 
soutěže, firmy Radev s.r.o., jsme 
společně snědli v neděli 18. čer-
vence po stejnojmenném turnaji. 
Bylo skvělé, stejně jako výsledky 
hráčů. 

Maracuja, ananas, maková 
a skořicová 
Naše zmrzlinárna přidala během 
léta hned několik nových chutí. 
A pokračujeme dál, čeká nás 
zmrzlina pivní. Bude to Hostivar 
nebo Trautenberk? 

20. 7. 
HCP 0–30
1  Blanka Rokosová
2 Markéta Polesná
3  Huong Pham Thanh
HCP 30,1–54
1 Barbora Kupcová
2  Regina Řandová
3  Nela Eppingerová

10. 8. 
HCP 0–30
1 Adéla Černochová
2 Huong Pham Thanh
3 Kateřina Kohnová
HCP 30,1–54
1 Hedvika Zítková
2  Karolína Malíková
3  Šárka Piková

17. 8. 
HCP 0–30
1 Lenka Merxová
2 Blanka Rokosová
3 Naděžda Skleničková
HCP 30,1–54
1 Barbora Kupcová
2 Karolína Malíková
3 Regina Řandová

3. 8. 
HCP 0–30
1 Soňa Berková
2  Monika Hanušová
3  Huong Pham Thanh
HCP 30,1–54
1 Barbora Kupcová
2  Iva Hynková
3  Vilma Vachoušková

24. 8. 
HCP 0–30
1 Markéta Polesná
2 Kateřina Slámová
3 Andrea Jirků
HCP 30,1–54
1 Lenka Tejkalová
2 Blanka Bělohradská
3 Anh Van Balá

9. 8.   
HCP 0–27
1 Andrea Němcová
2  Si Luong
3  Duong Le Van
HCP 27,1–54
1 Lukáš Kotek
2  Minh Dang Van
3  Thac Tung Nguyen

16. 8.   
HCP 0–27
1 Jan Damek
2 Jiří Beránek
3 Si Luong
HCP 27,1–54
1 Thien Khanh Luong
2 Martin Dvorský
3 Si Luong

23. 8.   
HCP 0–27
1 Karel Machatka
2 Jan Damek
3 Marek Bína
HCP 27,1–54
1 Irena Pšeničná
2 Thac Tung Nguyen
3 Tomáš Vala

2. 8. 
HCP 0–27
1  Václav Nádvorník
2 Libor Špaček
3  Jiří Beránek
HCP 27,1–54
1  Thac Tung Nguyen
2  Minh Dang Van
3  Barbora Kupcová



Masters 50+
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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_5-2017_v223.05.2017   10:30:41

inzerce

 Neúspěch je úspěch − pokud se z něj něco naučíme.
Malcolm Forbes

Prázdninový noční turnaj

30. 6.
HCP 0–54
1  Michal Valenta
2  Aleš Ulmajer
3 Ladislav Ornst

Grilované selátko 
v Hostivaři 

16. 7.
HCP 0–23 
1  Si Luong
2  Lukáš Skořepa
3  Libor Špaček
HCP 23,1–54 
1 Jiří Kotáb
2  Miroslav Onderka
3  Iva Onderková

11. 7. 
Společná – HCP 0–54
1 Jiří Beránek
2  Karel Vršecký
3  Oldřich Mach

18. 7. 
Společná – HCP 0–30
1 Miroslav Ebr
2  Vasil Polan
3  Duong Le Van
Společná – HCP 30,1–54
1  Thau Nguyen
2  Huong Pham Thanh
3  Josef Kopeček

4. 7. 
Společná – HCP 0–54
1  Jaroslav Šůs
2  Van Hai Nguyen
3  Miroslav Ebr

25. 7. 
Společná – HCP 0–54
1  Huong Pham Thanh
2  Karel Vršecký
3  Josef Kopeček

8. 8. 
Společná – HCP 0–54
1 Tomáš Datel
2  Věra Svatoňová
3  Jiří Beránek

15. 8. 
Společná – HCP 0–30
1 František Herman
2 Jiří Beránek
3 Vasil Polan
Společná – HCP 30,1–54
1 Tomáš Datel
2 Věra Svatoňová
3 Zdenka Datlová

1. 8. 
Společná – HCP 0–54
1 Zdeněk Musil
2  Huong Pham Thanh
3  Květuše Srnová

22. 8. 
Společná – HCP 0–54
1 Thang Quang Pham
2 Tú Anh Trinh
3 Karel Vršecký

Letní texas dvojic

12. 8.
HCP 0–54
1 Jaroslav Kadlec

Martin Pařízek

2 Michal Němeček 
Jan Němeček

3 Ondřej Šindelář
 Lukáš Skořepa

Provázkový turnaj - Pozor, změna termínu

Provázkový turnaj, původně plánovaný až na říjen, 
jsme přesunuli na sobotu 30. září.

Jak se hraje?
Každý hráč si s sebou přinese provázek, ale pozor –  
jeho délka závisí na handicapu. Pro přepočet 
handicapu na centimetry provázku byl použit 
důmyslný vzorec a záhy pochopíte proč. Provázek smí 
hráč použít na greenu k tomu, aby si přesunul míček 
do výhodnější pozice. Míček se posune a provázek 
zkrátí o posunutou délku. Přilepšovat si můžete, 
dokud vám nezbude nic. Je to trochu náhoda, trochu 
taktika a hlavně zábava.

HCP 
kategorie

HCP od HCP do HCP průměr m provázku 
(1 anglická stopa na 1 bod HCP)

zaokrouhleno m 
provázku

1 0 4,4 2,2 0,66 1
2 4,5 11,4 7,95 2,385 2,5
3 11,5 18,4 14,95 4,485 4,5
4 18,5 26,4 22,45 6,735 7
5 26,5 36 31,25 9,375 9
6 37 45 41 12,3 12
7 46 54 49,5 14,85 15
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Když pivovar voní přímo pod nosem

I z toho důvodu doporučujeme odložit 
návštěvu Hostivaru na dobu po hře. H2 
je pro vás otevřen denně od 7 hodin, 

o víkendech od 8, a hráče zve už na snídani, 
ranní kávu nebo pivko. Snídaně se podávají do 
10.30 a kromě tradičních vajíček, párků nebo 
hemenexu nabízí pivovar také pečivo z vlastní 
pekárny, kváskový i celozrnný chléb, pivní roh-
líky i croissanty. Specialitou jsou moravské fr-
gály a nabídka obložených chlebíčků a hambur-  
gerových bulek. 

Obědové menu se skládá z denní polév-
ky a pěti až šesti jídel. Po vyprodání obědů je 
na řadě stálá nabídka pivovarských specialit 
a chuťovek nejen k pivu. Hlavním důvodem, 
proč se akcionáři pivovaru rozhodli stavět dru-
hou provozovnu, byla samozřejmě výroba piva. 

Kapacita původního pivovaru nestačila ani po-
ptávce vlastní restaurace. 

V H2 vaří pivo ve třínádobové varně, do 
které se vejde 30 hektolitrů, a celková kapacita 
obou Hostivarů se může vyšplhat až na hranici 
10 000 hektolitrů piva ročně, což je horní hra-
nice pro minipivovary. Díky technologii H2 tak 
k původní 11 světlé, 12 polotmavé, 13 světlé a 15 
HAle přibyla nová a rychle populární 10 Ale. 
Původně byla uvařená jako „Letňák“, ale pro 
svou lehkost a pitelnost bude na čepu celoroč-
ně. Stálou nabídku završuje Black IPA 14, která 
zaujme výraznou kávovou chutí a příjemnou 
hořkostí. Tuto šestici doplňují sezonní speciály 
jako cyklistická osmička nebo pšeničné pivo. 
Na podzim plánuje Hostivar opět Martinský 
ALE nebo silnější adventní Doppelbock. 

Od 7 do 10:30 
snídaně, přes oběd 
menu a večer 
chuťovky k pivu. 
Skvělé pivo po 
celý den. 

Taky mezi dvojkou a trojkou dostáváte nečekaně žízeň? Pivovar H2, otevřený od dubna 2017, zasahuje do vaší hry mnohem podstatněji 
než jeho o čtyři roky starší bratr H1. Zahrada H2 je od greenu jamky číslo dvě oddělena sítí, na trojce čeká na hráče nebezpečí nejen vpravo 
v podobě železniční tratě na Benešov, ale nově i nalevo, protože zatažené rány končí v pivovarské zahradě. 

H2 má vlastní 
DRIVE IN, 
kde stačí jen 
přibrzdit a nakoupit, 
ať už cestou 
z golfu nebo na 
víkend. 
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