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Milé čtenářky, milí čtenáři, gol-
fisté, golfistky, milí návštěvníci 
našeho areálu, do nového roku 
2018 vám přejeme hodně štěstí, 
zdraví a radosti. Ať je pro vás 
úspěšný a plný samých dobrých 
zpráv. A najděte si čas na golf. 

E X P R E S

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

Hostivařská golfová sezona nikdy nekon-
čí. Přesouváme se jen z drivingu a hřišť 
do tepla indooru. Golf se u nás ale hraje, 

trénuje a řeší po celý rok. Připravili jsme pro vás 
zimní turnaje a soutěže a věříme, že si uděláte 
během následujících měsíců čas a zastavíte se 
u nás. 

Během sezony se na našem hřišti hrálo na  
125 turnajů – ranních, odpoledních, nočních, vel-
kých, malých, pro členy klubu i soukromých, nej-
častěji ale otevřených všem. Komu se letos nejvíc 
dařilo? Každému, komu golf přinesl radost, nové 
zážitky, zkušenosti, poznání nových míst i lidí, 
snad i poznání sebe samého. Přesto jsou mezi 
námi i takoví, kterým se dařilo o něco víc. Jejich 
jména jsou zapsána v seznamu hostivařských mi-
strů klubu všech kategorií nebo mezi vítězi našich 
tour. Gratulujeme vítězům našich soutěží a gratu-
lujeme i vám všem, kdo máte golf rádi. 

Představujeme vítěze mistrovských soutěží 
Mistři na rány
Anežka Pavlíčková 
Jan Gajdošík                  

Mistři na jamky 
Linda Beková                   
Filip Horáček                  

Mistrovství na stablefordové body
HCP 0–18  Luong Si
HCP 18,1–30  Natálie Pflegerová 
HCP 30,1–54  Jakub Šafařík 

Schwarzkopf Professional dámská golfová tour
Na rány  Markéta Polesná 
Na stb. body  Barbora Kupcová

Masters 50+ na rány 
Libor Špaček

Sezona skončila. Ať žije ta příští!

Během sezony 
se na našem 
hřišti odehrálo 
125 turnajů.

Z I M N Í  SEZONA V HOSTIV
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Galavečer 
v Hostivaři 

Vyhlášení vítězů mistrovských soutěží proběhlo letos opravdu v gala stylu. 
Na slavnostní večer, který jsme přesunuli na listopadový termín, po „poslední klapce“, respektive po 

posledním hostivařském turnaji, dorazilo na 130 hostů. 

BARBORA KUPCOVÁ 
Vítězka Schwarzkopf 
Professional dámské golf tour
Stablefordové body 

Z většiny turnajů, co jsem za tento 
rok odehrála, jsem měla dobrý pocit. 
Myslím, že jsem se v golfu posunula 
o něco dál. Nejoblíbenějším turnajem 
byla pro mě tento rok čtvrteční Dám-
ská golfová tour. Jsme tam skvělá
parta, je tam legrace, navzájem se
psychicky podporujeme, a když se
zadaří, je to velká radost.

Do trénování jsem se zakousla 
v červenci, chtěla jsem si zlepšit hru, 
mít delší rány a mít ze hry dobrý pocit. 
Začala jsem chodit k trenérovi a díky 
němu jsem se zlepšila. Když je krás-
ně, tak mi to jde určitě líp, nespěchám 
a užívám si při hře i procházku. Příliš 
mi ale nevadí ani nepříznivé počasí, 
protože golf mám jednoduše ráda.

Jak se vyrovnáváte se situací, kdy 
soupeř hraje výrazně lépe, nebo 
naopak hůře než vy? 
Výrazně hůř nebo líp může hrát člo-
věk klidně hned příští jamku. Když má 
soupeř krásnou ránu, tak ji ocením, 
a když hraje špatně, tak s ním sou-
cítím a snažím se ho podpořit. Obě 
situace moc dobře znám – jak krásný 
pocit, tak momentální beznaděj. Titul 
jsem oslavila v sobotu na Galavečeru 
v Hostivaři se svými spoluhráčkami. 
Moje rada pro ostatní je: Nevzdávat 
to, když to zrovna nejde tak, jak byste 
si přáli. Doporučuji si brát na hřiště 
dobrou náladu, hrát hlavně pro ra-
dost a více se usmívat.

Jak to vidí 
mistři

Mistři klubu. A vítězové 
dalších klubových soutěží – 

jamkovky nebo dámské tour. 
Přálo jim štěstí, poctivě 

trénovali, nebo jen zkusili 
něco jinak? Zeptali jsme se 

i na to, jak snáší rozmary 
počasí, hru s lepším 

soupeřem a samozřejmě, 
co by poradili ostatním. 

Děkujeme všem mistrům 
a mistryním klubu za jejich 

ochotu nám odpovědět. 

Č E K Á N Í 

N A  1 0 

N E J L E P Š Í C H
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Večírek se slovy bulvárního žurnalisty 
nesl v rytmu hudby a uvolněné zábavy. 
Hrála táborská pop-rocková kapela Midi, 

moderování si vzali na starost prezident našeho 
klubu a produkční golfových turnajů Andrea, 
kteří si střídavě předávali slovo ve snaze roz-
pohybovat i ostatní. Někteří hráči, především ti, 
kteří neměli v nohách dopolední svatomartinský 
turnaj a v žaludku svatomartinskou husu ze so-
botního oběda, přidali i tanec. Skvěle se ale ba-
vili všichni. 

Raut byl v duchu našich místních specialit. 
Pila se hostivarská jedenáctka, mlsala pistáciová 
zmrzlina z produkce naší cukrárny, pohoštění zaři-
zoval místní restaurant pod taktovkou svého šéfa 
Lukáše Hromase. 

Zatímco jinde se chodívá na balkon spíše kou-
řit, v Hostivaři se tradičně pálí. Odpaly na plovoucí 

green už máme za ty roky vyzkoušené třeba v saku 
nebo na lodičkách. Ti nejlepší by to už zvládli po 
tmě, i když s osvětlením je to samozřejmě lepší. 
Sychravý podzimní vzduch všechny příjemně osvě-
žil a pak zase rychle dovnitř zpátky do kola. 

Na řadu přišla také tombola plná krásných 
cen poskytnutých samotným klubem i od našich 
partnerů, kteří nás po celou sezonu podporovali 
a kterým srdečně děkujeme. 

Hlavním programem bylo samozřejmě vyhlá-
šení vítězů všech mistrovských soutěží včetně 
dekorování sakem pro mistra klubu, předávání 
diplomů a pohárů a také společné fotografování 
a všemožné gratulování, k němuž se jménem Hos-
tivařského Expresu připojujeme. 

Další společné setkání nás čeká těsně před 
Vánoci, 21. prosince, kdy budeme zdobit vánoční 
strom. Nenechte si to ujít. 

MARKÉTA POLESNÁ 
Vítězka Schwarzkopf Professional 
dámské golf tour
Na rány 

Dámskou golfovou tour jsem vyhrá-
la, ale na mistrovství klubu se mi 
až tak nedařilo. Přesto jsem si hru 
užila, protože jsem šla ve flajtu se 
svojí kamarádkou Kateřinou Kohno-
vou, s kterou chodím i na čtvrteční 
dámské turnaje. Vládne vždy poho-
da, hodně se nasmějeme a hra nám 
vždy rychle uteče. Nevadí mi ani 
to, když soupeř hraje výrazně lépe, 
snažím se bojovat až do konce. Už 
se mi párkrát stalo, že na druhé de-
vítce se to otočilo. Nebo se snažím 
poučit z vlastních chyb do dalších 
her. A když hraje soupeř hůř? Snažím 
se ho povzbudit, protože mám ráda, 
když je hra vyrovnaná až do konce. 

Jak moc vás ruší nebo vám pomáhá 
počasí?
Vliv počasí na moji hru asi není moc 
velký, nejsem ještě moc dobrý hráč. 
U mě, jelikož netrénuji, to buď jde, 
nebo ne. Nevadí mi jít v létě v dešti 
nebo větru, když si domluvím hru 
nebo jsem někde přihlášená na tur-
naj. Jdu za každých podmínek. 

Vyhrála jste letošní dámskou tour. 
Slavila jste?
Oslava samozřejmě proběhla, proto-
že jsme se sešly na vyhlášení vítězů 
mistrovských soutěží s mými úžas-
nými kamarádkami z Dámské tour, 
které také dělají velké pokroky. Už 
se těším na další ročník, vládne tam 
pohoda a zažijeme vždy spoustu leg-
race.

JAKUB ŠAFAŘÍK 

Mistr klubu na stablefordové body - V kategorii HCP 30,1–54

Těžká rána – opilcova. Moje první zásadní rozhodnutí bylo hned po ránu před turnajem. Po 
prospaných třech hodinách bylo nejtěžší se rozhodnout, jestli vstát, nebo zůstat ležet. Díky 
caddymu, který mě byl ochotný transportovat až na hřiště a dělat mi celodenní doprovod, 
jsem se rozhodl vstát a zkusit to. Trénink, abych tak řekl, probíhal celý předchozí večer 
a valnou část rána. I přes katastrofický výsledek ve hře jsem vyhrál. Třikrát sláva za hru na 
stablefordy! Když to srovnám s počasím, ovlivňuje moji hru mnohem méně než alkohol. 
Nevadí mi ani to, když někdo hraje výrazně lépe, stává se to i po letech dost často. A oslava 
proběhla už ten předchozí večer, z čehož mám i radu pro ostatní: Před turnajem nechoďte 
slavit kamarádovy narozeniny.

SI LUONG 

Mistr klubu na stablefordové body - V kategorii HCP 0–18

Na driving chodím skoro denně, tolik jsem se na tento turnaj těšil. Chtěl jsem skončit ales-
poň třetí, proto jsem začal hrát velice opatrně. Změna počasí – z tepla na chladnější – zpří-
jemnila „moje ještě nedokonalé swing“, ale to jsem nakonec překonal. Na šesté jamce jsem 
udělal chybu – místo na green jsem hrál do vody. Byl jsem z toho nervózní, myslel jsem, že 
už je konec. Snažím se hrát svoji hru až do konce. V golfu je velice důležité ignorovat i to, 
jestli je spoupeř lepší. Nakonec to vyšlo. Oslava byla jako obvykle hned po turnaji. Rada 
pro ostatní? Chodit častěji na driving, občas se poradit s trenérem.

Turnaje 
o mistra klubu
patřily v rámci
golfových soutěží
vždy k těm nej-
sledovanějším.
V Hostivaři
mají svou
prestiž i dnes.

Jiří Martinka 
pomáhá Janu 
Gajdošíkovi 
do saka pro 
mistra klubu.
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NATÁLIE PFLEGEROVÁ 
Mistr klubu na stablefordové body 
V kategorii HCP 18,1–30

Pravidelně trénuji v úterý a ve čtvrtek se svým tre-
nérem Romanem Chudobou, a navíc sama také 
chodím hrát se svojí maminkou během týdne a o ví-
kendu. Samozřejmě se mi hraje lépe, když je pěkné 
počasí, což při mistrovství zrovna bylo, počasí nám 
krásně vyšlo. Nejlepší moment turnaje byla jamka 
číslo 8 v první devítce, kdy jsem zahrála par. Pak už 
jsem se uklidnila. Když soupeř hraje lépe než já, tak 
mě to nakopne a inspiruji se jeho výbornou hrou. 
Když soupeř hraje hůř, snažím se nedělat stejné 
chyby. A doporučení ostatním? Určitě hodně tréno-
vat a mít nějaké cíle. Buďte pozitivní v každém pří-
padě, i když vám hra nejde, a jak říká moje mamka: 
Když to zkazíš, nic se neděje. Je to jen hra a bav se 
u toho.

LINDA BEKOVÁ 
Mistryně klubu na jamky  

Na mistrovství ani na jednotlivé souboje v jamkov-
ce jsem se nijak speciálně nepřipravovala. Samo-
zřejmě jsem chodila trénovat každý týden, ale roz-
hodně ne kvůli tomu, že bych se soustředila pouze 
na mistrovství klubu. Jelikož hraji každý rok veliké 
množství turnajů, zvykla jsem si na rozličné pod-
mínky. Ne vždy, ale většinou hraji úplně stejně jak 
ve špatném počasí, tak i za úplného bezvětří. Můj 
největší problém je, že až moc přemýšlím nad tím, 
jak o moc lépe či hůře soupeř hraje… Stává se mi, že 
začnu být nepřejícná, což mě samotnou štve, a pro-
to se většinou nekoukám, když můj protivník put-
tuje. Snažím se tím vyhnat tyto myšlenky z hlavy. 
Psychika je záludná. Ověřila jsem si to i při letošním 
mistrovství na rány. Když jsem hrála v sobotu, ne-
měla jsem ani trochu tušení, jak hrají ostatní. Nebyla 
jsem proto pod žádným stresem. Moje hra v neděli 
nezačala zrovna hvězdně, což mi definitivně dobrou 
náladu zničilo již na začátku nedělního kola, a na-
konec mne přemohl stres, že jsem samu sebe ani 
nepoznávala. Jedna věc, kterou se chci sama řídit, 
je jít do hry pouze s tím, že si jdu zahrát, užít si hez-
ký den na hřišti a nebýt lačná po vítězství. Ze všech 
kol, co jsem kdy hrála, se mi povedla většinou jen ta, 
kdy jsem od své hry nic nečekala. Snad to může být 
i rada pro někoho jiného…

FILIP HORÁČEK 
Mistr klubu na jamky 

Snažil jsem se trénovat přes celou sezonu. Na mis-
trovství jsem nějak speciálně netrénoval. Počasí 
mělo na mou hru velký vliv, především ve druhém 
a třetím kole. Obě dvě kola foukal silný vítr a to je 
pro hráče vždy těžké. Na hřišti v Hostivaři jsem hrál 
nespočetné množství kol, ale i na hřišti, které hraje-
te „denně“, se za špatných podmínek nehraje lehce. 
Nejtěžší pro mě ale letos bylo hrát ve finále se svým 
dlouholetým kamarádem Adamem. Se situací, kdy 
soupeř hraje lépe, se vyrovnávám samozřejmě veli-
ce těžce. Obzvlášť když víte, že jste v tomto souboji 
favoritem. Důležité je hrát si svoji hru, soustředit 
se pouze na sebe. Přímé rady pro další účastníky 
příští jamkové hry nemám. Nejdůležitější je hrát si 
svoji hru a hlavně se nebát, když proti vám jde těžší 
soupeř.

Filip Hořáček, Jan 
Gajdošík, Anežka 
Pavlíčková, Linda 
Beková a Libor 
Špaček.
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JAN GAJDOŠÍK 
Mistr klubu na rány 

Který okamžik byl nejnapínavější?
V druhém kole jsem hrál opravdu 
dobře a po odehrání osmi jamek 
jsem turnaj vedl o 3 rány s denním 
skóre -4 v celkovém součtu v paru. 
Na deváté jamce jsem po nepovede-
né ráně z týčka a třech puttech za-
hrál double-bogey a najednou jsem 
vedl pouze o 1. Nevěnuji však velkou 
pozornost hře svých soupeřů. Sou-
středím se především na sebe a svůj 
golf, díky čemuž jsem se nenechal 
rozhodit, zahrál druhou devítku za  
-1 a celý turnaj nakonec vyhrál.

Lišila se nějak vaše nálada či míra 
stresu v sobotním a nedělním utká-
ní? 
Abych byl upřímný, ani tolik ne. Bě-
hem sobotního i nedělního kola jsem 
byl v psychické pohodě a užíval si 
každou chvíli na hřišti. Obě dvě kola 
jsem šel totiž ve flajtu se svými přá-
teli, díky kterým jsem měl skvělou 
náladu. Také jsem nehrál špatně 
a věřil jsem si. Stres jsem pocítil až 
na posledních dvou jamkách celého 
turnaje, avšak pouze v malé míře, 
takže mne nijak neovlivnil.

Připravoval jste se?
Příprava byla velmi podobná jako na 
každý turnaj v této sezoně – chodil 
jsem trénovat pouze na hřiště –  
s jedním rozdílem: Věnoval jsem 
speciální pozornost ranám v rozmezí 
100 metrů a méně, protože na hosti-
vařském hřišti jsou zejména takové-
to rány potřeba.

Jaký vliv má na vaši hru počasí? 
Stejně jako různé typy hřišť i různé 
počasí ke golfu patří, dělá jej výji-
mečným, což na něm mám rád. Je-
diné počasí, ve kterém se mi nehraje 
nejlépe, je opravdu silný déšť.

Neměl byste radu pro ostatní?
Hřiště někde ránu přidá, ale někde 
ji zase ubere. Důležité je proto být 
trpělivý, zůstat v pohodě a užívat si, 
že máme možnost hrát tuto skvělou 
hru.

Děkujeme všem 
účastníkům 
hostivařských 
turnajů za skvělou 
atmosféru a fér hru. 

K D O  N E U S P Ě L 

N A  H Ř I Š T I , 

M Ě L  Š A N C I

 V  T O M B O L E . 
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ANEŽKA PAVLÍČKOVÁ
Mistryně klubu na rány 

Nejtěžší okamžik na hřišti?
Nejtěžší jamkou pro mě byla jede-
náctka v nedělním kole, kdy jsem 
se musela vzpamatovat z bogey na 
desítce. Na jejím odpališti jsem byla 
v paru a na greenu jsem puttovala 
z pěti metrů do birdie. Nakonec jsem 
byla ráda za 5. 

Lišilo se sobotní a nedělní utkání? 
Nikdy jsem nenastupovala do finá-
lového kola turnaje z tak dobré po-
zice, takže to pro mě byla premiéra. 
Podvědomě si počítám rány, ať chci, 
nebo ne. Pořád přemýšlím, jak na 
tom jsem, jak jsou na tom ostatní. 
Přitom vím, že to je to nejhorší, co 
mohu dělat. 

Jak jste se na mistrovství připravo-
vala? 
Hřiště jsem si šla zahrát týden před 
mistrovstvím. Na hru jsme se s přá-
teli domluvili narychlo předchozí 
den, a proto jsem to vlastně nebrala 
ani jako cvičné kolo. Možná právě to 
mi hodně pomohlo.

Proběhla oslava?
Večer doma, když jsme měly s ka-
marádkou dámskou jízdu a oslavily 
to pizzou. 

A samozřejmě poprosíme o radu pro 
ostatní na příští rok?
Hrát s láskou ke golfu, neřešit výsle-
dek a užívat si času, který strávíte 
venku s rodinou a přáteli.

LIBOR ŠPAČEK

Mistr Masters 50+

Na začátku sezony jsem měl na HCP 23,9, nicméně jsem si dal závazek, že bych chtěl 
letošní rok skončit pod HCP 20. Zúčastňoval jsem se skoro pravidelně středečních turnajů 
a to byl pro mě lepší trénink než být stále na odpališti. Také jsem si vzal trenéra Davida 
Stárka, který mě opět upozornil na mé chyby, a já se snažil dle jeho rad změnit svůj styl. 
Povedlo se.  Moji hru ovlivňuje i počasí. Hrát v dešti nebo zimě prostě nejde tak, jak bych si 
představoval. V nepromokavé bundě, nakonec i ve svetru, se při odpalu necítím tak uvol-
něně a oblečení mi brání v dokonalém švihu.

A rozhodí vás, když je soupeř lepší? 
Mám tendenci se soupeřům vyrovnávat. Když soupeř hraje lépe, o to víc se snažím, je to 
pro mě větší motivace. Když hraje hůře, musím se soustředit více na svou hru. Na mis-
trovství ale pro mě byla nejdůležitější a rozhodující jamka č. 7, kdy jsem se rozhodl, že 
použiji na odpal driver a zkusím hrát přes vodu. Nejen že odpálený míček přelétl zmíněnou 
překážku, ale skončil přímo na greenu. Birdie už pak bylo samozřejmostí. Slavili jsme až 
na galavečeru. 

Máte radu pro ostatní?
Trénovat víc na hřišti než na drivingu a hlavně se nestydět přizvat na extra lekci zkušeného 
trenéra, který vždy dobře poradí.

Slavnostní večer 
s vyhlášením 
mistrů klubu 
patří stejně jako 
Novoroční odpal 
nebo Velký klubový 
turnaj k tradičním 
klubovým akcím. 
Letos přidáváme 
novinku –
předvánoční setkání 
na golfu 21. 12.
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Svatomartinský turnaj

Září, říjen a listopad 2017

Výsledky 
turnajů

11. 11. 
HCP 0–27
1 František Drábek
2 Pavel Paták
3 Adam Kratochvíl
HCP 27,1–54
1  Alexander Ornst
2 Marian Čech-Špirek
3 Dana Hrdinová

Mistrovství klubu Masters 50+ G

21. 10.  
Brutto rány
1 Libor Špaček
2 Michal Lošek
3 František Drábek

Turnaj dvou holí

20. 10. 
1 René Donát jr.
2 Peter Ulašin
3 Jiří Novák

Kabaret Night Golf

22. 9. 
Společná
1 Ondřej Sláma
2 Aleš Doupovec
3 Adam Mixa

Mathilda Golf Open 2017 

11. 9. 
HCP 0–18
1 Libor Svoboda
2  Miroslav Labanič
3 Petr Suchan
HCP 18,1–35,9
1 Daniel Vodička
2 Petr Průcha
3 Milena Avenariusová
HCP 36–54
1 Renata Horáčková
2 Michaela Zunová
3 Jakub Polách

FINEP HCP středa

Schwarzkopf Professional Dámská golf tour 2017 - Texas dvojic

MASTERS 50+ 

11. 10.   
HCP 0– 30
1 Kateřina Slámová
2 Kateřina Kohnová
3 Veroniki Štrosová
HCP 30,1–54
1 Regina Řandová
2 Barbora Kupcová
3 Marina Groutskij

4. 10.   
HCP 0–27
1 Naděžda Skleničková
2 Blanka Rokosová
3 Veroniki Štrosová
HCP 27,1–54
1 Filip Jančárek
2 Petr Ježek
3 Regina Řandová

27. 9.   
HCP 0–27
1 Marika Matějů
2 Huong Phan Thanh
3 Michal Lauda
HCP 27,1–54
1 Thang Le Quy
2 Anh Dung Vu
3 Jan Musel

5. 10. 
HCP 0–30
1 Martina Konečná
2 Huong Phan Thanh
3 Kateřina Slámová

28. 9. 
HCP 0–30
1 Anna Krejcarová
2  Veroniki Štrosová
3 Huong Phan Thanh
HCP 30,1–54
1 Iveta Vejvarová
2  Regina Řandová
3/4 K. T. Minh, K. Lacinová

12. 10. 
HCP 0–30
1 Kateřina Slámová
2 Kateřina Kohnová
3 Veroniki Štrosová
HCP 30,1–54
1 Regina Řandová
2 Barbora Kupcová
3 Marina Groutskij

18. 10. 
HCP 0–27
1 Jiří Martinka
2 Jiří Šmatlák
3 Jan Damek
HCP 27,1–54
1 Regina Řandová
2 Vilma Janoušková
3 Dai Mai Van

21. 9. 
HCP 0–30
1 Kateřina Slámová
2 Olga Vymetálková
3 Adéla Černochová
HCP 30,1–54
1 Karolína Malíková
2 Regina Řandová
3 Vilma Janoušková

7. 9. 
HCP 0–30
1 Kateřina Kohnová
2  Andrea Stančíková
3 Markéta Polesná
HCP 30,1–54
1 Vilma Janoušková
2 Nela Eppingerová
3 Khanh Trinh Minh

31. 8. 
HCP 0–30
1 Danuše Urbanová
2 Elena Goryunová
3  Simona Vlasáková
HCP 30,1–54
1 Martina Nejdlová
2 Barbora Kupcová
3 Regina Řandová

14. 9. 
HCP 0–30
1 Soňa Berková
2/3 S. Natale, K. Slámová
4 Markéta Polesná
HCP 30,1–54
1 Terezie Růžičková
2 Vilma Vachoušková
3 Nela Eppingerová

19. 9.   
HCP 0–27
1 Pavel Paták
2  Van Hai Nguyen
3 Petr Bukovský
HCP 27,1–54
1 Thang Le Quy
2 Minh Dang Van
3 David Klas

6. 9.   
HCP 0–27
1 Vladimír Machatka
2 Bartel Michal
3 Jan Adámek
HCP 27,1–54
1 Ondřej Janoušek
2 Marina Groutskij
3  Minh Dang Van

30. 8.   
HCP 0–27
1 Jiří Beránek
2 Jiří Bohuslav
3/4 V. Hofman, P. Beránek
HCP 27,1–54
1 Thac Tung Nguyen
2 Petr Bartel
3 Dai Mai Van

20. 9. 
HCP 0–27
1 Pavel Pátek
2 Daniel Vaněk
3 Karel Machatka
HCP 27,1–54
1 Anh Dung Vu
2 Michal Hýsek
3 Gerard Plantagie

19. 10. Texas dvojic

1 Kateřina Slámová
+ Jiří Polesný

2 Soňa Berková
+ Vilma Vachoušková

3 Markéta Polesná
+ Stanislav Hervert

10. 10.   
HCP 0–30
1 Michal Lauda
2 Josef Kopeček
3 Jiří Beránek
HCP 30,1–54
1 Zdeněk Řehoř
2 Josef Srna
3 Květuše Srnová

3. 10.   
HCP 0–54
1 Zdeněk Řehoř
2 Josef Kopeček
3  Martina Konečná

26. 9.   
HCP 0–54
1 Duong Le Van
2 Jiří Bohuslav
3 Jaroslav Šůs

17. 10. 
HCP 0–30
1 Věra Svatoňová
2 Pavel Janoušek
3  Karel Vršecký
HCP 30,1–54
1 Hien Ha Nhan
2 Thuong Tran Khanh
3 Zdeněk Huml

12. 9.   
HCP 0–30
1 Rudolf Opočenský
2 Minh Nguyen Quoc
3 Michal Lauda
HCP 30,1–54
1  Tú Trinh Anh
2 Marina Groutskij
3 Thau Nguyen

5. 9.   
HCP 0–30
1 Duong Le Van
2 Vladimír Hofman
3 Pavel Janda
HCP 30,1–54
1 Tomáš Datel
2 Zdenka Datlová
3 Alena Fialová

29. 8.   
HCP 0–30
1 František Babka
2  František Herman
3 Aleš Plešek
HCP 30,1–54
1  Tú Trinh Anh
2 Thang Pham Quang
3 Nina Vršecká

16. 9. 
HCP 0–30
1  Petr Křížka
2 Jindřich Ondruš
3 Věra Svatoňová
HCP 30,1–54
1 Tomáš Datel
2 Zdenka Datlová
3 Dung Mai Trong
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Zima v Hostivaři 

Večírek 
Vánoční setkání na golfu, spo-
lečné zdobení vánočního stro-

mu, zpívání koled, svařák a ochutnávku 
cukroví za doprovodu folklórní kapely 
Muzika Špalíček Praha si u nás užijete  
21. prosince od 18 hodin. Využijte příleži-
tosti popřát ostatním hezký konec roku, 
na jednom místě a v příjemné předvá-
noční atmosféře. Co s sebou? Ozdobu na 
stromeček a malou krabičku cukroví na 
ochutnávku.

Mezi svátky na golf
Všichni stávající členové klubu, tedy ti, co 
měli platné členství v roce 2017, mohou 
ihned po uhrazení příspěvků na rok 2018 
hrát na našem hřišti do konce roku 2017 
ZDARMA!

Čím dříve zaplatíte, tím více si zahra-
jete! Jen pokud bude naše hřiště z důvo-
du nepřízně počasí zavřené, není možné 
uplatnit náhradu.

Akce platí do 31. 12. 2017.

Hra na hřišti 
Jen v případě počasí, které golfisty těší,  
a lyžaře trápí. Přeloženo: Když není sníh. 
Po ránu dejte pozor na jinovatku, od pro-
since počítejte s hrou na zimní greeny, 
tedy bez možnosti úpravy HCP. Ale to 
nevadí… Hrajte pro radost. 

Novoroční lampionový běh
Hodně cukroví a salátu, málo po-
hybu? Začněte hned po Novém 

roce, a to v Hostivaři. Sportovní sezo-
nu zahájíme pro zahřátí už ve čtvrtek  
4. ledna 2018 během  na trase dlouhé 
2,5, 5, 7,5 nebo 10 kilometrů. Trasa závo-
du, který hromadně startuje v 18 hodin, 
bude lemována LED lampiony. Závod-
níkům doporučujeme čelovku a ideálně 
i blikačku či nějaké další světlo. Startovné 
je 100 Kč při přihlášení předem, 150 Kč 
na místě. Registrovat se můžete na strán-
kách pořadatele, kterým je TTT parta, 
www.tttparta.cz. 

Novoroční odpal 
Novoroční odpal 10. ledna – tohle už je 
klasika. Společné a symbolické odpálení 
prvních míčků v roce 2018 jsme připravili 
na neděli 10. ledna od 18 hodin. Program 
neměníme, protože ho máme všichni rádi 
takový, jaký je. Takže: novoroční přípitek, 
novoroční odpal, soutěž o přesný chip na 
vzdálenost 2 018 cm, tombola, svařáček 
a opékání špekáčků. Členové klubu mají 
vstup zdarma, hosté platí 100 Kč. Ale 
zveme vás srdečně všechny!

Indoorové soutěže
Indoorové tour hrajeme celou zimu, kaž- 
dých čtrnáct dní. Zimní Masters 50+ 
v úterý dopoledne, indoorové středy ka-

1
Leden 2018

LAHEV MĚSÍCE 
MOËT & CHANDON 
BRUT IMPÉRIAL 75 cl

To není jen tip, 
čím si na Nový 
rok připít, ale 
také odměna, 
kterou můžete 
v prosinci vyhrát 
v Hostivařské 

parové losovačce. Moët Impérial je 
ta největší legenda mezi šampaň-
skými víny. Vzniklo v roce 1869 
a již od té doby je synonymem oso-
bitého stylu. Vyznačuje se svěžím 
ovocným charakterem a vyzrálou 
elegancí svého projevu na patře. 
Toto šampaňské se vyrábí z více 
než 100 různých vín, z nichž  
20–30 % jsou rezervní vína 
speciálně vybraná díky tomu, že 
vylepšují vyzrálost, komplexnost 
a stálost. Losujeme vždy 5 lahví.

LAHEV MĚSÍCE 
HENNESSY

I v lednu můžete 
vyhrát skvělou 
odměnu. Zúčast-
něte se HOPALO, 
simulátorové 
soutěže, v níž 
může vyhrát kaž- 

dý. Tentokrát pět lahví Hennessy 
Very Special Giftbox 40% 70 cl. 
Komponován ze 40 eaux-de-
-vie dosahuje stáří až osmi let. 
Very Special je vyvážený a živý 
v chuti, s charakteristickým aroma 
dubu s tónem lískového oříšku. 
Je dostupný také jako holá lahev 
a vynikající v koktejlech se zázvo-
rovou limonádou nebo jablečným 
džusem.

ždou druhou středu po ránu a Schwarz- 
kopf Professional zimní dámskou golf 
tour tradičně ve čtvrtek. Začínáme  
2.–4. ledna, pokračujeme 16.–18. ledna 
a naposledy 30. a 31. ledna. 

Turnaj pro děti
Mattel Indoor dětský turnaj pro děti 
mladší 15 let proběhne v sobotu 20. led-
na. Hrajeme ve dvou kategoriích – chlap-
ci a dívky, bez rozlišení HCP. Vítězové 
získávají krásné hračky a hry od sponzora 
turnaje, firmy Mattel.

Útěk na Kostariku
Dokumentární trilogii s tímto názvem 
a podtituly Spojeni se zemí, Příběh pra-
lesa a Volání oceánu vysílala Česká tele-
vize během listopadu a prosince. S jejími 
autory a jejich vyprávěním se můžete 
osobně setkat právě u nás – 25. ledna 
od 18 hodin v prostorách hostivařského 
klubu. Světově ceněná dvojice dokumen-
taristů Libor Špaček a Petra Doležalová 
vám bude vyprávět o zákulisí natáčení 
i o všem, co se do filmu nevešlo. Pustíme 
si ukázky a prohlédneme fotografie. Útěk 
na Kostariku je dalším pořadem z cyklu 
„útěků“ společnosti Escape to Nature. 
V předchozích projektech se podívali tře-
ba na Maledivy, Svatou Lucii nebo Tahiti. 
Více informací naleznete na webových 
stránkách www.escapetonature.eu. 

12
Prosinec 2017

Ú T Ě K  N A 

K O S T A R I K U 

2 5 .  L E D N A 
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Co všechno u nás můžete až do jara zažít

Turnaje a tour
I v únoru pokračují naše indooro-
vé tour. Dámy začnou hned ve 

čtvrtek 1. února ranní Schwarzkopf Profe-
ssional zimní dámskou golf tour, pro je-
jíž ranní termín zajišťujeme i hlídání dětí. 
Další kolo následuje 13., 14. a 15. února  
v pořadí Masters 50+, indoorová středa 
a opět Schwarzkopf Professional zimní 
dámská golf tour. Poslední únorové ter-
míny jsou 27. a 28., úterý a středa. Star-
tujeme vždy od 10 a 12 hodin. 

Dětský od Mattela 
Mattel má dárky pro děti i v únoru. Děti 
mladší 15 let srdečně zveme na únorový 
Mattel Indoor dětský turnaj, a to v sobotu 
10. února. Hrajeme o hračky a hry značky 
Mattel, která je partnerem turnaje, a sou-
těžíme v kategoriích chlapci a dívky. 

Začíná zápis do kurzů pro děti
Nezapomeňte přihlásit své děti do našich 
golfových kurzů. Nabízíme výuku dětí pro 
hráče již od 4 let. Tréninková lekce trvá 
85 minut jednou týdně a alespoň jednou 
týdně by vaše děti měly jít trénovat samy. 
Cena kurzů je od 2 750 do 5 100 Kč v zá-
vislosti na typu kurzu. 

2
Únor 2018

LAHEV MĚSÍCE 
GLENMORANGIE 
ORIGINAL 10 YEAR 
OLD 40% 70 cl

To je únorová 
odměna Hosti-
vařské parové 
losovačky. Plnou 
desítku let zraje 
v sudech po 
bourbonu, a tak 

je buket Glenmorangie doslova 
sadem zrajících citronovníků, me-
runěk, jabloní, mandarinek a hru-
šek. Ucítit lze nádech vanilkové 
a banánové zmrzliny s germaniem 
a divokou mátou. Čtyřicetiprocent-
ní, filtrovaná… Budete patřit mezi 
pět šťastných?

Začněte trénovat
Jestli jste po celou zimu nesáhli 
na golfové hole, je březen právě 

tím měsícem, kdy byste to měli napravit. 
Zajděte do indooru nebo na venkovní ro-
hožky,  využijte otevřených tréninkových 
ploch, pokud nějaké budou. Přidejte své 
pary do HOPALO hry,  zkrátka: Zpátky na 
golf. Za chvíli začíná jarní sezona, tak ať 
jste rozehraní! Taky se na ni budete víc 
těšit. 

Poslední turnaje na simulátoru
Indoorové tour končí v polovině března, 
poslední termíny tedy jsou: 
• Schwarzkopf Professional  

zimní dámská golf tour  
1. a 15. března od 10 a 12 hodin

• Masters 50+ 13. března v 10 a ve 
12 hodin

• Indoorová středa 14. března, opět 
od 10 a 12 hodin. 

 
A pak už zpátky na hřiště! 

Po třetí pro děti 
A zase Mattel. Třetí termín Mattel Indoor 
dětského turnaje je 17. března. Všechno 
beze změn, tedy dvě kategorie a spousta 
odměn a dárků pro vítěze. 

3
Březen 2018

LAHEV MĚSÍCE 
MOËT & CHANDON 
IMPÉRIAL

Poslední loso-
vání nás čeká 
v březnu. A zno-
vu jde o legendu 
mezi šampaň-
skými, tedy 
Moët & Chandon 

Impérial. Losujeme vždy 5 lahví. 
A srdečně děkujeme společnosti 
Moët Hennessy Czech Republic, 
která nám pro letošní indoorovou 
hru dodala ceny!

P O  C E L O U  Z I M U

HOPALO! 
Indoorová soutěž probíhá od  
1. prosince 2017 do 31. března 2018. 
Hostivařská parová, nikoli párová, 
losovačka je celosezonní simulátoro-
vá soutěž. Hrajte kterékoli hřiště, jaké 
si vyberete, ale zahrajte ho v paru! 
Nebo alespoň některé jamky. Když 
to dokážete, zařadíme vás, tedy vaše 
jméno, do osudí, ze kterého budeme 
každý měsíc losovat pět výherců. 
Kolik jamek v paru, tolik příležitostí 
být vylosován, každý měsíc znovu 
a pěkně od nuly. Vyhrát můžete dobré 
pití. Podmínkou účasti v soutěži je 
správné nastavení simulátoru na 
autoputt 2 metry. Skórkartu po hře 
odevzdávejte na recepci, recepční 
vám zapíše celkový počet parů a toli-
krát také přidá vaše jméno do sloso-
vacího osudí. A víc nic, jen sledovat 
náš Facebook a web, kde se vždy 
dozvíte jména výherců. Platí i pro 
výsledky při indoorových turnajích.

Golf, nebo běžky?
Celou zimu vám také nabízíme hru na 
golfovém hřišti, samozřejmě v závis-
losti na sněhové pokrývce a mrazu. 
V zimě hrajeme na zimní greeny. Když 
je sněhu moc, nehrajeme vůbec. 
Když je sněhu moc a vydrží, mění se 
hostivařské hřiště v zimní běžkařský 
okruh. Pro aktuální informace sleduj-
te náš Facebook.

Restaurace
… mění tvář. A to přímo na přelomu 
roku. Vyslyšeli jsme četná přání na-
šich hostů a koncept italské kuchyně 
a delikates rozšiřujeme o další regi-
ony včetně domácí gastrnomie. To je 
také důvod, proč restaurace nebude 
nadále fungovat jako franšíza Wine 
Food Market, ale obchodně se osa-
mostatňuje. Jmenuje se Green. Vše 
dobré, co jste měli rádi, ale zůstává 
zachováno, včetně Lukáše Hromase, 
který restauraci vedl a povede dál. Na 
přeměnu si bereme oddychový čas, 
a to od 25. prosince 2017 do 6. ledna 
2018. Od 7. ledna se na vás znovu 
těšíme!
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18 JAMEK V TEPLE 
NA SIMULÁTORU

Zahrát si s přáteli během zimy v Hos-
tivaři atraktivní cizokrajné hřiště? Proč 
ne? Během hry na golfovém simulá-
toru navíc můžete ochutnat dobroty 
z naší restaurace.  

2 000 Kč

Obsah dárku: Poukazy na 4 hodiny 
hry na golfovém simulátoru. 

+ dárek navíc: Zimní golfová čepice 

MĚSÍČNÍ ZIMNÍ 
TRÉNINK V INDOORU

S měsíční tréninkovou kartou do 
indooru vypiluje golfista svůj švih 
a nastoupí do nové sezony skvěle 
připravený. 

1 100 / 1 400 / 1 800 Kč
(podle typu)

Obsah dárku: Poukaz na měsíční 
tréninkovou kartu. 

+ dárek navíc: Zimní golfová čepice 

DÁRKOVÝ BALÍČEK 
DELIKATES Z NAŠÍ 
RESTAURACE
Ne každý chce přes zimu jen tréno-
vat. Vánoční dárkový balíček delika-
tes z naší restaurace potěší chuťové 
buňky vašich blízkých. 

od 390 Kč
(různé druhy)

Obsah dárku: Dárkový balíček delika-
tes dle vašeho výběru.

TURNAJOVÉ FÍČKO 
VČETNĚ STARTOVNÉ-
HO DO HOSTIVAŘE
Darujte někomu ze svých přátel 
možnost zahrát si s vámi jakýkoli 
z hostivařských 9jamkových turnajů 
v sezoně 2018. 

640 Kč

Obsah dárku: Poukaz na fíčko 
a startovné na turnaj.

ORIGINÁLNÍ 
GOLFOVÁ HŮL

Pokud jste už vyzkoušeli všechny 
možné golfové dárky, máme něco 
opravdu originálního. Sto let starou 
golfovou hůl.

od 1 500 Kč
(různé druhy holí pro dekoraci i hru)

Obsah dárku: Starožitná golfová hůl 
s certifikátem originality.

GOLFOVÝ 
KULICH

Hit letošní zimy. Hra při nízkých 
teplotách má své kouzlo. Limitovaná 
edice čepic v sedmi různých barvách 
s klubovými znaky.

450 Kč

Obsah dárku: Pletený kulich v barvě 
dle vlastního výběru. Vyrobeno v Čes-
ké republice. 

Tucet tipů na vánoční 
dárky našeho areálu  
aneb čím letos uděláte radost 
svým blízkým! 

K U L I C H   –  V Ý B Ě R 

Z E  S E D M I  B A R E V , 

L I M I T O V A N Á 

E D I C E 



11G O L F  H O S T I V A Ř  E X P R E S

PYTLÍK S 50 TÝČKY
A MÍČKEM PRO 
ŠTĚSTÍ
Radost můžete udělat i drobností. 
Balíček padesáti hostivařských týček 
a golfový míček, vše zabalené v plá-
těném pytlíku s originálním potiskem, 
se bude hodit každému.

200 Kč 

Obsah dárku: 50 týček a míček v dár-
kovém plátěném pytlíku. 

DÁRKOVÝ POUKAZ 
NA GOLFOVÉ SLUŽBY 
NAŠEHO AREÁLU

Klasika, která nezklame. Poukazy lze 
uplatnit na hřiště, driving i indoor. 
Stačí si jen vybrat, co se nejvíc hodí.

1 000 Kč

Ke každému poukazu jako dárek 
zimní golfový kulich.  

RELAXAČNÍ MASÁŽ 

Nechte své blízké hýčkat od našich 
masérek a dopřejte jim chvíle odpo-
činku. Zaslouží si to. 

690 / 990 Kč

Obsah dárku: Poukaz na 60- nebo 
90minutovou masáž podle vlastního 
výběru ve studiu Green Relax
(www.greenrelax.cz).

+ dárek navíc: Aromatická mořská sůl 
do koupele

ČSOB HOSTIVAŘSKÝ 
BĚH 2018

Řekli byste, že se dá zvládnout 
devítka za půl hodiny? V rámci dalšího 
ročníku ČSOB Hostivařského běhu 
máte možnost si to vyzkoušet. Neza-
pomeňte obdarovaného uklidnit, že 
poběžíte určitě taky. Na trénink máte 
dost času, běží se až 17. května…

333 Kč 

Obsah dárku: Poukaz na startovné na 
ČSOB Hostivařský běh 2018.

ČLENSTVÍ GOLF 
CLUBU HOSTIVAŘ

Udělejte někomu radost členstvím 
v našem klubu. Třeba získáte i nového 
spoluhráče.

3 000 / 8 000 / 19 900 Kč
(dle typu členství)

Obsah dárku: Balíček se členstvím 
pro nové členy nebo poukaz na úhra-
du příspěvků 2018 pro stávajícího 
člena.

+ dárek navíc: Zimní golfová čepice 

POZVÁNKA NA GOLF 

Pozvěte příští rok své negolfové 
přátele na golf. Konečně pochopí, čím 
trávíte veškerý volný čas. 
Na drivingu jim ukážete základy 
a hurá na hřiště! 

400 Kč

Obsah dárku: Poukazy na 1 vstup 
do tréninkového areálu + 1 fíčko na 
tréninkové hřiště akademie.

Všem čtenářům 
přejeme krásné 
a pohodové 
Vánoce. 

Info

Všechny dárky zakoupíte už od pátku 1. prosince na recepci nebo 
v restauraci areálu Golf Hostivař (fyzicky nebo ve formě poukazů).
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NEJPRODÁVANĚJŠÍ SPORTOVNÍ 
ČASOPIS NA SVĚTĚ
PŘEDPLAŤTE SI GOLF DIGEST

A HRAJTE LEPŠÍ GOLF
www.golfdigest.cz

CELOROČNÍ PŘEDPLATNÉ S ŘADOU VÝHOD JEN ZA 890,- KČ

H-GD-CrossPromo.indd   1 26.11.17   9:32

inzerce
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V E  Z K R A T C E

Kabaret night golf
Zřejmě tu máme kandidáta na 
nejvydařenější turnaj roku nejen 
proto, že noční turnaje jsou 
vždycky hrou na pomezí zábavy 
a golfu, ale i díky atmosféře 
kabaretu. Tančily slečny z tanení 
skupiny Caramella, na programu 
byla bohatá tombola i odpal na 
plovoucí green. A barman míchal 
skvělé drinky. Kabaretní turnaje 
jsme hráli dva, jeden pro hráče, 
druhý pro členy našeho Golf 
Hostivař Business Clubu. 

Výseldky turnaje pro Golf 
Hostivař Business Club
1. Zdeněk Synáček
2. David Moravec
3. Petr Bukovský

Golfová hra v proměnách času 
To je název knihy, jejíž podtitul 
zní Kapitoly z historie a sou-
časnosti českého a světového 
golfu a jejímž autorem je Andrej 
Halada, po léta spolupracov-
ník našeho magazínu. Na 240 
stranách se v šesti kapitolách 
věnuje klíčovým tématům gol-
fové minulosti i dneška. V první 
kapitole je podrobně popsán 
a analyzován rozvoj a dynamický 
růst golfu v Evropě včetně České 
republiky v letech 1985–2015, 
druhá kapitola se věnuje účasti 
golfu na olympijských hrách 
v letech 1900, 1904 a 2016. Třetí 
část vůbec poprvé v naší golfové 
historiografii popisuje existenci 
a činnost Golfového svazu ČSR 
v letech 1931–1948, zatímco 
čtvrtá část porovnává vývoj dvou 
„buržoazních“ sportů – golfu 
a tenisu – v letech 1948–1989. 
Pátá část se věnuje problematice 
českých hřišť včetně jejich vztahu 
k ekologii a poslední mapuje golf 
na televizních obrazovkách u nás 
po roce 1990. Knihu koupíte 
v knihkupectví. Cena je 249 
korun. 

Zimní ceník
Od 15. listopadu platí v Hosti-
vaři nový, zimní ceník. Přijďte si 
i během zimy zahrát hostivařskou 
devítku, trénovat na driving nebo 
oběhnout hostivařskou akademii. 
Když bude opravdu plískanice, 
máme pro vás indoor. 

Nová terasa 
Zastřešená, zateplená a během zimy vyhřívaná… Taková bude nová terasa u naší restaurace. 

Představujeme vám novou podobu naší – a vaší – hos-
tivařské terasy. Zvyšujeme váš komfort a také prodlu-
žujeme venkovní sezonu, protože příště budete moci 

sedět venku celý rok. Architektonické studio ADR navrhlo do-
plnění bočních prosklených stěn, vnořených do současného 
membránového oplachtění terasy, a to tak, aby hostům zůstal 
zachován kontakt s okolními tréninkovými plochami či hřištěm. 
Skleněné stěny budou posuvné s vloženými otočnými dveřmi. 
Budou de facto skládací, v létě tak bude na terase příjemně 

profukovat a v zimě ji dokážeme vyhřát. Další novinkou je roz-
šíření kapacity o 22 míst ve venkovních boxech, které umožní 
oddělené posezení pro uzavřenou společnost. V domečku, kde 
byl původně gril či obchod s delikatesami, vybudujeme nový 
dětský koutek. Jde o poměrně náročnou přestavbu, kterou 
jsme ve snaze co nejméně omezit provoz areálu nechali trochu 
netypicky na zimu. Tak doufejme, že nás počasí nezaskočí a že 
pojedeme podle plánu tak, abychom novou terasu zvládli ote-
vřít na konci března. 

•  Kapacita zastřešené části 84 míst
•  Kapacita boxů 22 míst
• Dětský koutek

Z A T E P L E N Á

 T E R A S A 

N A B Í D N E 

P O S E Z E N Í  P O 

C E L Ý  R O K . 
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Kalendáře s naší devítkou
Fotograf krajinář, který se dotekem golfu stal fotografem golfových hřišť… Petr Červenka, autor dvou 
nástěnných golfových kalendářů, z domova i ze světa, zařadil mezi dvanáct českých měsíců také 
hostivařskou devátou jamku. Za 390 korun si kalendáře můžete koupit i u nás na recepci. 

Zimní provoz drivingu
Na drivingu umožnil letošní 
mírný podzim extrémně dlouhou 
dobu provozu venkovních 
travních odpališť. Nakonec 
ale zima vyhrála, takže do jara 
budeme venku trénovat pouze 
na rohožkách, zato ale samozřej-
mě s možností využít vyhřívané 
odpaliště. Kvůli ochraně trávy 
jsme také, stejně jako každý rok, 
na zimu zavřeli dva putting gree-
ny. Ostatní cvičné greeny budou 
v provozu, samozřejmě pokud 
bude příznivé počasí celou zimu. 
Kvůli ranním mrazíkům se také 
bude stávat, že hráče pustíme na 
hřiště o něco později. A nejen je –  
i naše sekačky a další technika 
musí počkat, až ranní mrazíky 
poleví, takže se občas potkáte na 
hřišti najednou. Nic nového, je to 
o toleranci. Děkujeme.

Nové siluety bunkerů
Opravili jsme bunker u chipping 
greenů, v němž během pár let 
provozu vznikly tak hluboké 
krátery, že nám i trenéři potvrdili, 
že je už vážně těžké dostat z nich 
míček. 

Svatomartinská husa
Poslední venkovní turnaj sezony. 
Pro zahřátí a na oslavu svátku 
svatého Martina si na něm hráči 
letos pochutnali na husích spe-
cialitách, paštice, consommé, 
pečené huse se zelím, kaštany 
a knedlíkem a na svatomar-
tinském víně či čepovaném 
Trautenberkovi. Není divu, že na 
Svatomartinský turnaj se přihlá-
silo 67 hráčů. 

V E  Z K R A T C E

Sluší každému a líbí se všem

Letošní zimu zahřejte uši  a pořiďte si  od nás 
teplý zimní kulich.  Kromě černé a bí lé čepice, 
které dáváme svým členům jako dárek při 
včasném uhrazení členství  na rok 2018 (pozor, 

to je do 20. ledna 2018!),  jsme pro vás upletl i 
i  paletu barevných variant.  Udělejte si  radost. 
Kulichy jsou od českého výrobce,  tedy vyrobené 
v tuzemsku, a stoj í  450 korun. 
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VOLNĚ DÝCHEJ
Řešení kvality vzduchu v interiérech

řešením alergií,
omezením astmatu,
zkvalitněním spánku,
prevencí proti chřipce 
a nachlazení,
odstraněním prachu,
eliminací nepříjemných pachů,
zbavením chemických látek
ze vzduchu.

Změříme kvalitu vzduchu 
certifikovaným přístrojem
Zpracujeme analýzu zdrojů 
znečištění
Navrhneme optimální řešení 
Zapůjčíme Vám přístroje 
k vyzkoušení
Doručíme po celé ČR

Full servis 
pronájem 

Již od 330 Kč bez DPH měsíčně
Pravidelná dodávka filtrů
Služby a podpora zákaznického 
centra
Neomezená záruka
Výměna přístroje do 48 hodin 
při poruše
Nárok na výměnu za nový model
Možnost zvýhodněného odkupu

Zjistěte více na www.aeroguard.cz 

Pomůžeme
Vám s...

Zdarma
a nezávazně

NYNÍ SLEVA 30%

JIŽ OD ROKU 1901

inzerce

Kalendáře s naší devítkou
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Garance kvalitního sněhu je pořád to 
hlavní, podle čeho si lyžaři v Čechách vy-
bírají místo své dovolené. Ve SKi areálu 

Malá Úpa mají v tomto ohledu dvě výhody. Prv-
ní je nadmořská výška – jde o nejvýše položený 
lyžařský areál u nás, spodní stanice lanovky Po-
mezky je ve výšce 1 000 metrů nad mořem, takže 
na teploty pod bodem mrazu umožňující výrobu 
technického sněhu se zde mohou spolehnout. 
Druhou je každoroční investice do technického 
vybavení. I proto ve SKiMU začíná lyžařská se-
zona obvykle ještě před Vánocemi a lyžuje se 
zde nejméně do konce března. V areálu fungují 
lyžařské školy, půjčovny lyží a kolem obce vede 
upravená stopa pro běžkaře.

Čím vás Malá Úpa uhrane? 
Romantikou, to pro ty citlivější, a skvělými služ-
bami pro střízlivější. A zábavou pro všechny buja-
ré. Je to místo, kde si to hezké z minulosti podává 
ruku s tím nejlepším z přítomnosti, a vytváří tak 
skvělou symbiózu.

Pivovar
Dobrou ukázkou je zdejší novinka, Pivovar 
Trautenberk. Ve sklepení více než sto let staré 
Tippeltovy boudy vaří pivo druhým rokem,  už 
víc než rok, letos však nově nabízí i ubytování, 
a to nejen pro pilotních 50, ale rovnou pro 120 
hostů, týden co týden. Restaurace má kapacitu 
150 míst a během sezony sem můžete zajít na 
čepovanou světlou jedenáctku, polotmavou tři-
náctku nebo svrchně kvašenou čtrnáctku APA. 
Když se v sezoně trefíte, tak možná i za nějakým 
dalším pivním speciálem. Pivo horalů, jak mu 
tady říkají, si můžete v unikátních lahvích koupit 
také s sebou. 

Ale abychom se vrátili zpátky na lyže, areál 
nabízí dvě lyžařská střediska, Pomezky a U Kos-
tela, každé s více než kilometr dlouhým svahem 
a několika vleky. Obě střediska spojuje bezplat-
ný skibus. Pomezky mají jihovýchodní orientaci 
a svah U Kostela odráží zase jihozápadní slun-
ce, zima vám nebude. Z obou sjezdovek je také 
skvělý výhled na Sněžku. Na tu se ostatně mohou 

návštěvníci vydat i pěšky, cesta z Malé Úpy až na 
vrchol je dlouhá devět kilometrů. 

Dětské svahy i školy
Hodně se tu myslí na děti. To je dobrá zpráva 
pro ty, kdo děti mají, a vlastně i pro ty ostatní. 
Tam, kde se pamatuje na děti, bývají totiž do-
statečně řešeny jejich specifické potřeby. To 
znamená, že ostatním lyžařům nehrozí, že se 
jim budou děti visící na lyžařské hůlce rodiče 
nebo učitele motat pod nohama ve chvíli, kdy 
zkoušejí zajet rekord na zdejší časomíře. Děti 
tu mají svůj prostor a jsou v něm rády. V obou 
střediscích výbavu dětského parku doplňuje 
kromě krátkého a provázkového vleku i ko-
bercový vlek Fava. Skvělá věc pro úplné začá-
tečníky, pomocník pro utrápené rodiče. Komu 
dojdou síly, může se obrátit na profesionály –  
v místě fungují hned dvě lyžařské školy. Areál 
nabízí i takové výhody jako přenosný skipas pro 
rodiče fungující na principu „jeden hlídá, druhý 
jezdí“. 

V Galerii Celnice 
probíhají výstavy, 
přednášky, 
besedy 
i workshopy.

SKi areál Malá Úpa
Nebude se vám chtít odjet, nebude se vám chtít usnout, nebude se vám chtít přestat. Co? Lyžovat, bavit se, jíst i pít, 
sportovat nebo odpočívat. A také se vám nebude chtít domů. Program zimní sezony 2017/2018, který připravil lyžařský SKi 
areál Malá Úpa, známý jako SKiMU, je nabitý a sníh už se „vaří“. A také padá. 

M A L Á  Ú P A  - 

V E L K Á  Z Á B A V A 
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VÍTE, ŽE…

• členové Golf Clubu Hostivař mají v areálu 20% slevu na ubytování ve SKiMU Sport Centru? 
Sleva platí pro celou rodinu.

• s platným členstvím máte nárok hned na tři jednodenní skipasy zdarma? Stačí zaplatit pří-
spěvky včas a můžete využít lednový, únorový i březnový free skipas. 

• areál nabízí také zvýhodněné ceny a služby pro školní lyžařské kurzy? SKiMU Lyžák, to je 
ucelený program pro školní výcviky se zvýhodněnou cenou a službami jako půjčovna lyží 
nebo pořádání lyžařských závodů na míru. 
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Výhodné ceny 
Cena lyžařských skipasů je ve SKiMU celkově 
velmi přátelská. Při nákupu kterékoli časové jíz-
denky může s sebou dospělý vzít zdarma jako 
doprovod dítě až do věku šesti let. Na poklad-
nách a u ubytovatelů si mohou hosté koupit 
zvýhodněný balíček aktivit pro lyžaře – SKiMU  
Pack. S ním získávají řadu dalších výhod, lev-
nějším jízdným počínaje. Například při nákupu 
rodinného balíčku 2 + 2 pořídí rodiče týdenní 
skipas pro první dítě za 500 a pro druhé dítě 
za 400 korun na den, v případě juniora je to  

1 000 a 900 korun. SKiMU Pack přináší i další 
výhody, jako jsou sportoviště na badminton, te-
nis a ricochet v době od 10 do 15 hodin zdarma. 
A v rámci tohoto týdenního balíčku mohou ly-
žaři na jeden den vyzkoušet i sjezdovky v celém 
SkiResortu.

 
SKiMU Sport Centrum 
Moderní apartmánový dům s více než 50 lůžky, 
multifunkční sportovní halou na fotbal, volejbal, 
florbal a badminton, ricochetovým kurtem a po-
silovnou najedte kousek od pivovaru. Všechna 

sportoviště jsou přístupná veřejnosti, v době pro-
vozu vleků na ně lze uplatnit různé bonusy.

Malá Úpa – Velká zábava
Tento slogan označuje každotýdenní sportovně-
-zábavní a kulturní program, který pro své ná-
vštěvníky obec Malá Úpa a Ski areál Malá Úpa 
po celou zimu společně pořádají. Součástí 
nabídky jsou pravidelné akce, které se kona-
jí na svahu den co den, každodenní Après-ski 
ve SKiMU House, jedna pravidelná party týdně 
pro děti a dvě pro dospělé, středeční večerní 

Na děti se těší 
instruktoři 
hned ve dvou 
lyžařských 
školičkách.

Malá Úpa

Malá Úpa bezesporu patří mezi 
nejkrásnější horská letoviska. 
Původní domy a boudy s šikmými 
střechami a komíny neztratily 
dodnes své kouzlo jedinečné 
horské architektury. Malá okna 
chalup ve stráních tajemně svítí 
do tmy, nové objekty se zde staví 
s citem a smyslem pro krásu. 
Genius loci umocňuje zdejší kostel 
svatého Petra a Pavla a starý 
hřbitov s německými náhrobky. 
Když vystoupáte po svahu nahoru, 

otevře se vám nádherný výhled 
na celé místo a můžete se cítit 
jako pán hor. Když pak kráčíte 
po cestách údolím, jste součástí 
nekonečného příběhu, který tu 
stovky let psaly generace před 
vámi. Příběhu o lásce k horám, 
pokoře k přírodě a touze stoupat 
výš a dostávat se dál. Nad sebou 
vidíte vrchol Sněžky a temnou 
klenutou oblohu plnou hvězd. Je 
tu krásně. 

D Ě T S K É  J Í Z D N É 

O D  4 0 0  K O R U N 

N A  D E N ,  D Ě T I 

D O  6  L E T 

Z D A R M A .
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SKiMU HOUSE

Designu si všimnete. Moderní horská restaurace SKiMU House byla v roce 2012 nominována 
na stavbu roku. Budova je umístěna v terénu tak, aby harmonicky splynula s okolní krajinou. 
Z podstatné části je prosklená, a dovoluje tak hostům přímý výhled na sjezdovku. Kapacita je 80 
míst vevnitř, 80 na terase.  

lyžování, občas obohacené o noc loučí, carvingové čtvrtky 
a páteční lyžařské závody pro nejmenší. Na svahu probíhají 
během sezony i velké akce jako závody rohaček, Krakonoš 
a lyžníci, Moopstock nebo slalomový závod O pohár pana 
starosty. V Galerii Celnice běží doplňkový program, výstavy, 
přednášky, promítání filmů, divadélka i tvořivé dílny pro malé 
i velké. 

Malý festival na Malé Úpě
Letošní novinkou je hudební festival, který nabídne vystoupení 
rockových, popových i folkových interpretů. Zahraje zde na-
příklad Garáž, ETC Vladimíra Mišíka, Visací zámek nebo Buty. 
Organizátory festivalu jsou obec Malá Úpa, SKiMU a lyžařská 
škola Pomeski.

SKiMU Vertical
Baví vás závodit? Přidejte se. SKiMU Vertical je lyžařská soutěž, 
závod o co nejvyšší počet najetých metrů, v němž nejaktivněj-
ší lyžaři vyhrávají sportovní hodinky SUUNTO. Kdo nechce na 
výsledky čekat do konce sezony, může na svahu ve středisku 
U Kostela využít pevné časomíry, která je zde nainstalována pro 
měření rychlosti na slalomové trati. Pro rychlou jízdu na volném 
svahu se také může hodit speciální skipas pro ranní ptáčata ly-
žující do deseti hodin. 

Jasně že výhled na Alpy je 
fascinující. Malá Úpa vás ale 
svou malebností vezme za 
srdce a její romantiku z hlavy 
jen tak nevyženete. Přesvědčte 
se nejlépe sami!
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Zvýhodněné ceny pro trénink i hru

JSTE U NÁS POPRVÉ? 
VÍTEJTE V KLUBU!

„Vítej v klubu“ je název pro akci, kdy vám k va-
šemu nově zakoupenému členství v klubu 
dáme jako dárek zdarma fee na jednu hru na 
našem 9jamkovém hřišti. Takže už minutu po 
zakoupení členství můžete poprvé hrát svoje 
domácí hřiště. 

Členské výhody 
Golf Clubu Hostivař

Jaké výhody získáte nákupem členství

Drive
• Novinka 2018 - 1 green fee na 18 jamek v rámci 

mistrovství klubu
• 5 vstupů na hřiště 9jamkové akademie
• 5 celodenních vstupů na driving range včetně 

neomezeného odpálení míčů
• 2 hodiny na simulátoru v I. pásmu

Drive plus 
• Novinka 2018 - 1 green fee na 18 jamek v rámci 

mistrovství klubu
• 15 green fee na 9jamkové znormované hřiště
• Člen může pozvat na svou kartu hosta (denně 

max. 1 host – green fee hosta je rovněž odečteno 
z karty člena)

• 5 vstupů na hřiště 9jamkové akademie
• 5 celodenních vstupů na driving range včetně 

neomezeného odpálení míčů
• 2 hodiny na simulátoru v I. pásmu

Drive top
• Roční green fee na rok 2018 – volný vstup do 

areálu, na tréninkové plochy, na 9jamkové znor-
mované hřiště a na hřiště 9jamkové akademie

• 10 celodenních vstupů na driving range včetně 
neomezeného odpálení míčů

• 2 hodiny na simulátoru v I. pásmu

Další výhody

Sportovce potěší 
• 3 hodiny tenisu v letní sezoně, v areálu 

Tenis Hostivař
• 3 celodenní lyžařské permanentky ve 

Ski areálu Malá Úpa (1× v lednu, únoru 
a březnu) 

• Poukaz na 30 minut fyzioterapie 
v centru Kinisi 

Levnější ubytování
• 20% sleva na ubytování ve SKiMU 

Sport centrum

Dárky pro radost 
• Pletená zimní čepice – černá nebo bílá, 

za včas uhrazené členství 
• 10% sleva na služby studia Green 

Relax 

Hra do konce roku ZDARMA
• Zaplaťte své členství na rok 2018 už 

nyní a hrajte hřiště až do konce roku 
2017 zdarma 
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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

inzerce

NA HŘIŠTI TO 
PŘES ZIMU 
NENÍ SNADNÉ

Ráno bývá zavřené kvůli mra-
zu, odpoledne je brzy tma. I tak 
ale umožňujeme hru, jak se  
dá. Osvětlený, vyhřívaný driving 
máme v provozu po celý rok. 



Půl hodina fyzioterapie
Golf Club Hostivař nově spolu-
pracuje s centrem fyzioterapie 
Kinisi a díky tomu máme pro 
všechny členy klubu dárek. Je 
jím poukaz na 30minutovou 
fyzioterapii zdarma. Kinisi 
centrum fyzioterapie poskytuje 
profesionální péči s využitím 
nejmodernějších metod, a to 
pro rekreační i profesionální 
sportovce. Klientům napomáhá 
zbavit se akutních i chronických 
obtíží pohybového systému. 
Golf není v tomto směru mezi 
sporty výjimkou, i zde je důležitá 
koncentrace a kvalitní kontrola 
svého těla. Nastavením správ-
ného terapeutického plánu vám 
v Kinisi centru pomohou zlepšit 
trupovou stabilizaci a aktivitu 
břišních svalů, a také mírnit 
bolest. Bude se vám nejen lépe 
žít, ale i hrát. 

V E  Z K R A T C E
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Kurzy pro seniory 65+ 

Golf bourá bariéry mezi lidmi a vytváří nová 
přátelství. Hra trvá dostatečně dlouho, 
abyste stihli poznat své spoluhráče, sezná-

mili se s novými hráči a popovídali si o všem, co 
vás zajímá. 

V kurzu vás naučíme základy hry, pravidel i po-
hybu na hřišti a získáte veškeré dovednosti a zna-
losti potřebné ke složení „zkoušky golfové způsobi-
losti“. Nic už vám pak nebude bránit v tom, abyste 
začali poznávat krásu golfových hřišť.

Rozsah kurzu
• 10× 55 minut (trénink 1× týdně 55 minut, nebo 

podle dohody 2× týdně)

Cena
• 2 450 Kč/osoba při 2 osobách v kurzu
• 2 100 Kč/osoba při 3 až 4 osobách v kurzu

Magistrát hlavního města Prahy finanč-
ně podporuje tyto kurzy a přispívá 50 % 
z částky ceny kurzu.

Termíny
• Začínáme na jaře, kontaktujte nás a rezervujte 

si místo
• Pro přihlášení i informace volejte 724 124 818 

nebo pište na kurzy@golfhostivar.cz 

Doporučujeme vám během kurzu přidat jednu 
až dvě hodiny týdně individuálního tréninku. Vyu-
žijete je na procvičení věcí, které vás bude trenér 
učit, především na driving range a cvičných gree-
nech. 

V ceně kurzu
• 10× vstupné na driving range s neomezeným 

počtem odpálených míčků (dostanete trénin-
kovou kartu do areálu Golf Hostivař na dobu tr-
vání kurzu, umožní vám denní vstup na driving 
range a pokryje green fee hřiště akademie)

• Zapůjčení golfových holí
• 10× 55 minut s profesionálním trenérem PGA
• Green fee na hřiště v den zkoušky
• Závěrečná zkouška golfové způsobilosti 

(v rámci poslední, 10. lekce) – není garantová-
no úspěšné složení zkoušky

• Dárek pro účastníka kurzu (golfové DVD)
• Možnost skupinové výuky golfových pravidel 

v průběhu kurzu, komentovaná prohlídka hřiště

Kurz je určen pro každého, kdo splňuje následu-
jící podmínky
• Program je určen pouze pro úplné golfové za-

čátečníky, kteří nejsou a ani v minulosti nebyli 
registrováni ČGF ani v žádném jiném golfo-
vém klubu

• Účast v programu je podmíněna členstvím 
v Golf Clubu Hostivař. V souvislosti s pod-
mínkou číslo 1 jde tedy o nové členy klubu. 
Podmínkou zařazení do kurzu jsou uhrazené 
členské příspěvky na sezonu 2018 v hodnotě 
3 000 korun 

Členství v Golf Clubu Hostivař 
na rok 2018 zahrnuje
• registraci ČGF 
• drive kartu na celý rok 2018 s pěti volnými 

vstupy na driving range a k tomu neomezené 
množství odpálených míčů 

• 5 volných fee na hřiště golfové akademie
• 2 hodiny na simulátoru v I. pásmu
• členské slevy a výhody pro členy klubu

Už dvacet let si říkáte, že s golfem začnete až na stará kolena. Až vás už z kola budou 
bolet záda a z lyží klouby? Nečekejte na stará kolena, začněte právě teď. Pokud je vám 
65 let a více, nabízíme vám golfové kurzy pro seniory za zvýhodněnou cenu. 

Kurzy pro seniory 
jsou zdarma. 
Rezervujte si 
místo již nyní. 

Domlsáno
Ale jen zdánlivě, protože skvělou 
zmrzlinu z naší cukrárny budete 
potkávat i během zimy – v na-
bídce Pivovaru Hostivar. Na 
hostivařský driving se vrátíme až 
na jaře, cukrárna otevírá 1. dubna 
2018. 

Aplikace Golf Hostivař
Rezervace, turnaje a aktuální 
informace z areálu. To vše 
pohodlně ve vašem mobilu – díky 
aplikaci Golf Hostivař. Stahujte 
na App Store i Google Play. 

V E  Z K R A T C E

S trenérem na kafe?
To zrovna ne, ale ke každé 
golfové lekci pod vedením našich 
profesionálů vám dáme jako 
dárek poukaz na kávu v naší 
restauraci. Poukaz platí ve stejný 
den, v jaký proběhla vaše lekce. 
Na recepci jen ohlaste, že jdete 
hrát s trenérem. 
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