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je za námi další úspěšná sezona, už šestnáctá v historii našeho
areálu. Jako úspěšnou ji vnímám hlavně proto, že se v našem areálu opět naplno hrál golf a děly se zajímavé věci. Uspořádali jsme
pro vás 118 turnajů, kterých se zúčastnilo celkem 2800 hráčů!
V areálu se opět konaly zajímavé akce, například výstavu historických automobilů a motocyklů navštívilo na konci prázdnin na
2000 diváků. A všichni si v rámci programu mohli vyzkoušet golf.
Na poli sportovního golfu se pěkně dařilo i našim reprezentačním týmům. Ženy uhájily svou pozici ve druhé lize, muži se probojovali mezi 8 nejlepších týmů. Velku pochvalu zaslouží naše
dětské týmy, které se ve svých kategoriích umístily ve středu
startovního pole.
Během letošního roku jsme připravili nové služby i pro naše
firemní partnery. Věříme, že balíčky firemního členství budou
zajímavým propojením služeb našeho golfového areálu s podnikáním našich členů a zákazníků.
Za úspěšnou sezonu chceme poděkovat především vám, našim
členům, hráčům i dalším příznivcům klubu. Poděkování patří
i všem firemním partnerům areálu v čele s generálním partnerem ČSOB.
A jaké bude sezona příští? Určitě stejně živá. Čekají nás opět
oblíbené turnaje a akce, tedy spousta golfu a zábavy. Plánujeme
také zkušební provoz elektrických bugin. Významným momentem v historii areálu bude osetí šesti jamek nového hřiště. Již nyní
je jisté, že bude krásné a s krásnou vyhlídkou. Z nejvyššího bodu
uvidíme při pěkném počasí až na Říp.
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Golf v zimě?
No jasně!
Je to každý rok stejné, přijde říjen a některé z vás vidíme zas až na jaře.
Ale proč? Hrajete golf hlavně kvůli tomu, že konečně můžete být po celém dni
v kanceláři chvíli venku, takže se vám nechce se zavírat do indoor haly? Nebo
naopak nechcete mrznout venku? Máme pro to pochopení. Ale i vy dobře víte,
že to pak na jaře určitě několik týdnů trvá, než se dostanete zpět do formy�

Andrea Šimková připravila zajímavé akce
a turnaje a vzkazuje: „U nás se v zimě nudit nebudete.
Na každého z vás se osobně moc těším.“
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V Hostivaři se snažíme dělat maximum pro
to, abyste se u nás bavili golfem i v zimě.
Aby to nebylo jen o pálení jednoho míčku za
druhým do plachty nebo plátna. I na letošní
zimní sezonu pro vás máme připravené
zajímavé akce, soutěže a turnaje – a ceny,
které můžete vyhrát, vás snad doma na
gauči nenechají. A i letošní zimu vás všemi
akcemi provede Andrea Šimková, stálice
našeho týmu, která se o vás starala i v letní
turnajové sezoně.
TŘI MĚSÍCE WELLNESS A SPA ZDARMA
Kdy jindy než v zimě je potřeba tělo hýčkat,
proto jsme spojili síly s pražským hotelem
Carlo IV, především s jejich SPA & Wellness.
Carlo IV byl partnerem i našich letních
turnajů, a tak si už někteří z vás jejich kvalitní wellness služby vyzkoušeli. Potvrdí
vám to třeba Veronika Sluka, která u nás
hrává handicapové středy a dámskou tour,

a z procedur byla doslova nadšená. Na to,
abyste si mohli užít perfektní kombinaci duchovní relaxace a fyzické regenerace, stačí,
když alespoň jednou za zimu zavítáte do našeho Indooru. Na konci března totiž vylosujeme jednoho z vás, kdo vyhraje tříměsíční
členství ve Wellness a SPA v hotelu Carlo
IV. A teď pozor, do slosovacího osudí budete
zařazeni právě tolikrát, kolikrát k nám do
Indooru v zimě přijdete. Šanci na výhru tak
můžete zvýšit vy sami… a ještě díky tomu
potrénujete golf.

V Hostivaři děláme
maximum pro to,
abyste se u nás bavili
golfem i v zimě.

CO VÁS ČEKÁ V ZIMNÍ SEZONĚ:
► Turnajové série I v zimě pokračujeme
v některých turnajových sériích, které
hrajeme v sezoně.
► Mikulášská besídka Akce, která je určena našim nejmenším. Komu hrozí
peklo, a kdo půjde druhý den do školky?
► Vánoční setkání Popřejeme si krásné
a klidné Vánoce, a tak nějak pomalu
vykouzlíme vánoční atmosféru.
► Lampionový běh Společným během
po hostivařském hřišti, pro tuto příležitost krásně osvětleném.
► Novoroční odpal I tentokrát si s vámi
připijeme na zdraví a společně odpálíme první míč roku 2019.
► A mnoho dalšího�
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Není to jen
o turnajích
U nás si přes zimu přijde na
své každý, golfista i negolfista.
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Chcete své děti seznámit s Mikulášem, andělem
nebo čertem? Přijďte 5. prosince k nám na golf.
Máte-li o nadílku zájem, neváhejte a co nejdříve
napište na turnaje@golfhostivar.cz. Do mailu

David Šipla radí zimu nepodceňovat

Mikuláš, koledy, noční
běh po hřišti, opékání
špekáčků. I to je Golf
Hostivař. V zimě.

V rámci tříměsíčního členství můžete být v sauně
každý den, kdykoliv chcete

CARLO IV WELLNESS & SPA
Hotel Carlo IV je považován za synonymum
luxusu a elegance. Ve svých prostorách na
Senovážném náměstí v Praze ukrývá na více
než 800 m² jedinečnou oázu klidu a relaxace.
Luxusnímu prostředí lázní vévodí vyhřívaný
dvacetimetrový bazén s masážními vířivkami, zdobený mozaikou evokující motivy
hadí kůže. Voda v bazénu je vyhřívána na
příjemnou teplotu 29 – 31 ° C. Tlumené osvětlení, modré barvy a vonné svíčky vyvolávají
okamžitý pocit relaxace. V relaxační zóně se
nachází parní lázeň a sauna s osvěžujícím
bazénkem. K dispozici jsou tři lázeňské salonky, které navozují uklidňující atmosféru
a kde se o hosty postarají zkušení terapeuti.
Kromě masáží mohou hosté využít i další
služby, omlazující péči o pleť, pedikúru či
manikúru. Manažerka Carlo IV Wellness
& Spa a golfistka Markéta Jurkovič v zimních
měsících doporučuje především pravidelnou

návštěvu sauny, která má blahodárné účinky
a posiluje imunitu. Hitem letošní zimy je relaxační rituál s himalájskou solí, jedinečné
ošetření pro detoxikaci se solným scrubem
a zábalem, který stimuluje metabolismus,
odstraňuje bolesti svalů a kloubů a zlepšuje
krevní oběh. V prosinci a v lednu můžete
navíc navštívit devadesátiminutový rituál
sestavený terapeutem přímo vám na míru,
při němž vyzkoušíte i speciální aromatický
olej Tranquillity.
TURNAJOVÉ SÉRIE
I v zimě pokračujeme v některých turnajových sériích, které hrajeme v sezoně. Každé
druhé úterý v měsíci, konkrétně 15. ledna,
12. února a 12. března od 10 hodin si můžete
přijít zahrát simulátorovou tour Masters 50+.
Na všechny dámy se pak budeme těšit ve vybrané čtvrtky, 17. ledna, 31. ledna, 14. února,
28. února a 14. března, a to v rámci Zimní

JAKÉ HŘIŠTĚ HRAJETE NA SIMULÁTORU NEJRADĚJI?
Mám rád hřiště Parkland a Shashan. Parkland je parkové hřiště
s řadou vodních překážek, které vyžaduje přesnou poziční hru.
Jde celé obejít bez dřev a je ideální na železný trénink. Shashan je
naopak velmi dlouhé a náročné hřiště, které opravdu otestuje celkovou hru na všech úrovních, od drivu až po puttování.
Ondřej Sláma, loňský několikanásobný vítěz HOPALO
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O JAKÉ ZNAČKY LETOS HRAJEME?
► Prosinec:
Veuve Clicquot Demi Sec
► Leden:
Glenmorangie Original 10 y.o. 40%
► Únor:
Hennessy V.S Gift Box 40%
► Březen:
Moët & Chandon Impérial

Schwarzkopf dámské golfové tour. Dětským
turnajům jsme vyhradili tři soboty: Mattel turnaj máme v kalendáři vypsaný na 19. ledna,
16. února a 16. března.
KAŽDÝ MĚSÍC PĚT LAHVÍ
I letos budeme hrát HOPALO. Vyberte si
na simulátoru jakékoliv hřiště chcete a nastavte simulátor na autoputt 2 metry. Když
zahrajete alespoň jednu jamku v paru, zařadíme vás do osudí, ze kterého budeme
každý měsíc losovat pět výherců. Každý
z nich si odnese lahev vynikajícího pití. Své
šance můžete zvýšit sami, kolik parů zahrajete, tolikrát bude vaše jméno v osudí.
Každý měsíc začínáme nanovo, jestli to nevyjde v lednu, zkuste to znovu v únoru. Pro
zařazení do soutěže stačí, když po hře vytisknete skóre kartu a odevzdáte ji spolu
s kontaktem na vás na recepci. Začínáme
1. prosince 2018 a končíme 31. března 2019. ■

Jedinečný dvacetimetrový vyhřívaný bazén v Carlo IV Wellness & Spa s masážními lůžky a dvěma
vířivkami. Hned za bazénem se nachází sauna a parní lázeň

nám uveďte jména dětí, jejich věk a také to, za
co by je měl Mikuláš pochválit a co by na ně měl
vědět čert. Celé nadělení, a nadílení, vypukne
v 15.30. Komu hrozí letos peklo a kdo půjde
druhý den do školky nebo školy?
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ
Tradice, která píše již svůj třetí ročník. Přijďte
s námi v úterý 11. prosince ozdobit vánoční
stromeček, zazpívat si koledy a zahřát se svařákem. Popřejeme si krásné a klidné Vánoce,
a tak nějak pomalu vykouzlíme vánoční atmosféru. Vezměte s sebou partnery, děti, vánoční cukroví na ochutnávku a jednu vánoční
ozdobu na stromeček.
LAMPIONOVÝ BĚH
Jestli mezi svá předsevzetí na rok 2019 zařadíte i více sportu, můžete začít hned 3. ledna.
A to spolu s námi, společným během po hostivařském, pro tuto příležitost krásně osvětleném, hřišti. Startujeme v 18.15, ale registrace
začíná už od 17.00. S sebou nezapomeňte
čelovku, sportovní obuv a dobrou náladu.
Něco na zahřátí připravíme.
NOVOROČNÍ ODPAL
Zapište si do kalendáře datum 7. ledna 2019
a nezapomeňte si s sebou vzít golfový míček
pro štěstí. Jako každý rok i tentokrát si s vámi
připijeme na zdraví a společně odpálíme první
míč roku 2019. Opečeme špekáčky, popovídáme u krbu a popřejeme si do nového roku
samé šťastné dny a rovné rány. V 18 hodin
se na vás budeme těšit v klubovně u krbu. ■

Zimní spánek v golfu neplatí
Head Pro David Šipla radí: Trénujte i v zimě!
Zimní období je ideální k vylepšení golfového švihu, úpravy základního postoje nebo
třeba držení hole, protože je na vše dostatek prostoru a času – do další turnajové sezony
je daleko. Všechny tyto změny je dobré provádět s profesionálním trenérem, který umí
udělat důkladnou analýzu golfového švihu, postoje a držení a sestavit tréninkový plán.
Náš indoor je pro tyto úpravy naprosto ideální – není závislý na denním světle a teplotě
vzduchu, můžete trénovat jak krátkou, tak dlouhou hru nebo puttování. Dejte si lekci
s některým z hostivařských trenérů, ať na jaře přesně víte, jak na to. ■

Rada nad zlato
Nevíte jaká hřiště na simulátoru vybrat?
► Red Rock Valley – virtuální hřiště v Nevadské poušti je naprosto otevřené a greeny
jsou téměř rovné. I tak je celkem zábavné a člověk se na něm netrápí. ► The Links
At Casa de Campo – l linksové hřiště v Dominikánské Republice s mírně kopcovitým
terénem s vysokými rafy. Občasné bunkry a vodní překážky udrží hráčovu pozornost.
► The Myrtle Beach Tour – výběr jamek z 18 nejlepších hřišť v oblasti Myrtle Beach
v Jižní Karolíně. Na své si přijde hráč každé úrovně. ► Začátečníkům doporučujeme
nastavit Pin Position Novice/Intermediate, Ground Normal/Dry, Gimme 2/3 metry. ■
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E

rika, Lukáš, Markéta a David shodně říkají,
že díky golfu poznali nové spoluhráče, ze
kterých se stali jejich blízcí přátelé na celý
život. Erika s Lukášem vyhráli během dvoukolového Mistrovství klubu na rány. Markéta
s Davidem bojovali o několik dnů déle – v jamkovce pokaždé hrajete s někým jiným a dobrou
formu musíte předvádět po celou sezonu. Ať
už je to jamkovka nebo hra na rány, vždy platí
totéž, hru musíte ustát hlavně psychicky a bojovat musíte až do poslední jamky. Soupeři jsou
na mistrovských turnajích hodně vyrovnaní
a na vítěze si předem prostě s jistotou nikdo
nevsadí. O to je to větší adrenalin. A někdy se
štěstí jen prostě nakloní někomu o něco víc.
Gratulujeme!

Zleva: Lukáš Broda, Markéta Polesná,
Erika Kotková a David Štrouf

Jsme mistři!
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Vyhráli ti, jejichž život je spojený s golfem už pěknou řádku let, nejednou
už od dětství. Vyhráli ti, kteří vnímají Hostivař jako svou srdeční záležitost
a pokaždé, když sem jedou hrát, tak se prostě těší. Vyhráli ti, kteří znají zdejší
hřiště jak své boty a vědí, jaká nástraha na ně kde čeká. Vyhráli ti nejlepší!
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LUKÁŠ BRODA:
Na vítězství jsem myslel,
ale jistý jsem si nebyl

ERIKA KOTKOVÁ:
Holky mě hodně podržely,
abych se nesesypala

MARKÉTA POLESNÁ:
Letos jsem hrála
39 turnajů

DAVID ŠTROUF:
Dobrá hlava pomůže
v jamkovce strašně moc

Mistr klubu ve hře na rány | HCP 0,8

Mistryně klubu ve hře na rány | HCP 7,2

Mistryně klubu ve hře na jamky | HCP 11,6

Mistr klubu ve hře na jamky | HCP 1,6

Ke golfu ho před jedenácti
lety přivedli táta se strejdou.
Nejoblíbenější hostivařské
jamky jsou šestka a osmička.
V bagu má hole Titleist. „Díky
golfu jsem získal přátele, kamarády, sportovní a pracovní
zkušenosti, ale hlavně trpělivost, která je na golfu důležitá,“ říká Lukáš.
JAK SES CÍTIL PŘED TURNAJEM?
Před mistrovstvím jsem se cítil
jako před každým jiným turnajem. Lehká nervozita a soustředěnost na co nejlepší výkon.
Jelikož hostivařské hřiště je
jedno z těch kratších, může na
něm skórovat a vyhrát kdokoliv. Na vítězství jsem myslel, ale

KTEROU JAMKU JSI
ZAHRÁL NEJLÉPE?
Nemůžu říct, kterou jamku
jsem zahrál nejlépe, protože
jsem celkově hrál klidný golf.
Pary a občas nějaké birdie.
Pamatuji si na druhou jamku
v prvním kole, kdy jsem
z týčka trefil první ránu na
green, to se mi povedlo poprvé.
Tím se omlouvám flajtu před
námi, který jsem nejspíš trochu ohrozil.
S KÝM JSI ŠEL VE FLAJTU?
V prvním kole jsem hrál v příjemném a klidném složení
Honza Gajdošík, Tomáš Kotek
a Filip Horáček a v druhém
kole se podařil také prima

„Díky golfu jsem získal přátele,
kamarády, sportovní a pracovní
zkušenosti, ale hlavně trpělivost,
která je na golfu důležitá.“
jistý jsem si rozhodně nebyl.
Na mistrovství se nepřipravuji
nijak speciálně. Před hrou zajdu
na driving, putting a pak už se
snažím zahrát co nejlépe.
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flajt s Honzou Přerovským
a Honzou Sikorou. ■

Ke golfu ji před třinácti lety přivedli rodiče. Podařilo se jí fobie
z poslední jamky zbavit a dnes
tam hraje hezká čísla. Hraje
s holemi Titleist AP2. „Díky
golfu jsem získala jiný pohled
na sebe sama. Je snazší bojovat
proti soupeři, když máte možnost „svést vinu“ na někoho
jiného, jenže na golfu může porazit jen každý sám sebe a bojovat proti hřišti. Je jen na nás, jak
dobře se naučíme se svou psychikou pracovat. Vždycky budu
vděčná za nepřeberné množství
vzpomínek, které jsem v průběhu těch dlouhých let na golfu
zažila, protože pověry, že golf je
nuda pro důchodce, už opravdu
dávno neplatí!“ směje se Erika.
JAK SES CÍTILA PŘED
TURNAJEM?
Beru mistrovství spíš jako společenskou akci, takže dobře. Těším
se, že uvidím kamarády, které
nevídám tak často, jak bych si
přála. Ani nedokážu říct, jestli
jsem si věřila, že vyhraju. Věděla
jsem, že jsme tam tři podobně
dobré hráčky a bude záležet,
komu se bude více dařit. Letos
jsem se na mistrovství bohužel
téměř nepřipravovala. Snažím
se být v životě hodně aktivní
a nevyhraňovat se pouze na
jednu aktivitu, takže toho mám
většinou moc a nestíhám. Letos

jsem trénování golfu popravdě
moc nedala, na druhou stranu
díky tomu také klesla má očekávání na kvalitu hry, což mi pomohlo hrát uvolněněji.
KTEROU JAMKU JSI
ZAHRÁLA NEJLÉPE?
Jako nejlépe zahranou jamku
bych vybrala pětku pěti-par.
První ránu z týčka jsem - konečně - trefila hezky a balónek
zaběhl až mezi stromy po pravé
straně fairwaye. Druhou ránu
jsem musela vyhrávat jen železem směrem na čtyřku, abych se
vyhnula stromu. Balón skončil
na cestě, od které mě zachránil
free drop. Třetí rána z roughu
sice dopadla kousek od jamky,
ale nebyla trefená čistě a odjela asi dvanáct metrů na konec
greenu. Odtamtud se mi nějakým zázrakem podařilo dát single putt a birdie bylo doma!
S KÝM JSI ŠLA VE FLIGHTU?
Ve flightu jsem oba dva dny šla
s Kačkou Kulovou a Markétou
Polesnou. S oběma holkami
hraju ligu za GC Hostivař, takže
se dobře známe, a bylo moc
příjemné jít ve flightu, kde si
všechny vzájemně fandíme
a přejeme si štěstí. Holky mě
hodně podržely, když jsem se
začala „sesypávat“ kvůli špatně
zahraným jamkám. ■

Golf hraje jedenáct let, přivedl
ji k němu manžel, který začal
o něco dříve, když byla těhotná.
Po narození Vašíka vzala poprvé
hůl do ruky i ona. Absolvovala
kurz, získala zelenou kartu
a začala hrát na dámské tour.

PŘIPRAVUJEŠ SE NĚJAK PŘED
TURNAJEM V JAMKOVCE?
Na turnaj se rozhodně nijak
nepřipravuji. Všechny holky
znám, a jdu si to spíše užít.
Myslím, že je to často o štěstí.
Na drivingu jsem letos byla asi

Jsem ráda, že jsem začala golf hrát.
Naučil mě určité sebekontrole, klidu
a zvládání stresových situací.
Hraje s holemi značky Cobra
a Callaway. „Jsem ráda, že jsem
začala golf hrát, kromě toho, že
jsem se seznámila se spoustou
kamarádek, jsem se díky němu
naučila určité sebekontrole,
klidu a zvládání stresových situací,“ přiznává Markéta.
S KÝM BYLO NEJTĚŽŠÍ
V JAMKOVCE VYHRÁT?
V jamkovce to bylo zajímavé hlavně v 1. kole,
když jsem hrála s Blankou
Rokosovou. Očekávalo se, že
bych měla vyhrát, ale musím
ji pochválit, hrála opravdu
výborně. A s Kačkou Kulovou
a s Alenkou Jinkovou, to bylo
spíše o štěstí…, protože obě
holky hrají opravdu výborně.

tak pětkrát, i když si každý rok
říkám, že jestli chci zlepšit hru,
musím chodit více. Bohužel nemám moc času, takže když nějaký je, jdu raději na hřiště.
Potřebovala bych zapracovat
na krátké hře a puttování, to mi
opravdu nejde a do budoucna
bych ho potřebovala rozhodně
zlepšit.
KTERÁ JAMKA SE TI HRAJE
V HOSTIVAŘI NEJLÉPE A PROČ?
V Hostivaři mám nejraději
jamku číslo pět. Sice je handicapově nejtěžší, ale mně
přijde docela lehká oproti
handicapově nejlehčí šestce,
která mi naopak dělá docela
problémy, skoro vždy tam
něco pokazím. ■

Golf hraje skoro 18 let a poprvé
se k němu dostal díky tátovi.
Hostivařské hřiště má moc rád,
říká, že je ideální na večerní
rychlou devítku po práci. Je
věrný značce Titleist. „Na golfu
jsem trávil naprostou většinu
dětství, díky němu jsem potkal
hromadu přátel, které mám dodnes, a díky reprezentaci jsem
se podíval do světa. Mnoho zážitků spojených s golfem, turnaji
a akcemi spojenými s golfem
a s přáteli golfisty nezapomenu
do konce života,“ tvrdí David.
S KÝM BYLO NEJTĚŽŠÍ
V JAMKOVCE VYHRÁT?
Nejtěžší byly poslední dva zápasy
– semifinále s Davidem Srbem
a finále s Filipem Horáčkem.
Kluci hrají za extraligový tým
Hostivaře a umějí se do toho trefit. Naštěstí jsem je uhrál trochu
na zkušenosti. S Davidem jsme šli
hrát v sedm ráno, abychom stihli
finálové kolo European Tour
na Albatrossu, tak to vstávání
bylo horší, naštěstí mi to docela
šlo a vyhrál jsem na šestnáctce.
S Filipem jsme šli hrát v neděli
přes den a já chytil formu na
první devítce, po deseti jamkách
jsem byl 6 pod par a vedl o šest
jamek. Filip se pak chytil, moc
hezky zabojoval, ale ten náskok
už byl znát a na patnáctce jsme
skončili. Ale musím je pochválit,

když si vzpomenu, jak hráli,
když jsem v Hostivaři začal před
přibližně šesti lety trénovat, tak
je vidět velký posun. Je vidět, že
místní akademie funguje dobře.
PŘIPRAVUJEŠ SE NĚJAK PŘED
SOUBOJEM V JAMKOVCE?
Kdysi to tak bývalo, teď už tolik
ne. V jamkovce mám odehráno
hodně, mám medaili z mistrovství republiky na jamky, několik
titulů z mistrovství družstev mládeže a byl jsem i na mistrovství
Evropy družstev juniorů. Člověk
se časem otrká, a pak už to tolik neřeší. V jamkovce se často
mažou rozdíly mezi hráči a vyhrává ten, kdo si víc věří a má víc
nahráno. Jasně, na nejlepší hráče
u nás už dávno nestačím, ale
dobrá hlava pomůže v jamkovce
strašně moc. A nesmím zapomenout na můj rituál jednoho piva
před hrou, který dodržuji vždy,
když má restaurace v klubovně
otevřeno.
KTERÁ JAMKA SE TI HRAJE
V HOSTIVAŘI NEJLÉPE A PROČ?
Nejraději mám jamky 5, 6, 7, 8.
Jsou hodně krátké, na všech se dá
dostat na green pod regulaci a alespoň dvě birdie jsou povinnost. Je
to zábavná série, kde se dá hodně
skórovat. Hřiště celkově mám moc
rád, je ideální na večerní rychlou
devítku po práci. ■
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G O L F Hostivař — Galavečer

Jak to vidí Jiří Sádlík,
Mistr Masters 50+
„Golf hraji od roku 2005, takže 13 let. I přesto, že mám na golf čím dál méně času, zahrál jsem
letos alespoň deset turnajů. Výhrou je pro mě to, když si užiji příjemný golf s fajn spoluhráči.
Letošní Mistrovství Masters 50+ bylo v krásný slunečný den, měl jsem štěstí na skvělý flajt,
nikde se nečekalo, takže golfový ideál. Trochu zlobily greeny, běhalo to jak po linoleu, ale zase
jsem měl radost, že mi po delší době docela dobře fungoval driver.“ ■
Jiří Sádlík, Mistr Masters 50+

↓ Kdo vyhrál ty nejdůležitější
turnaje sezony?
↓ MISTROVSTVÍ KLUBU VE HŘE NA RÁNY
ženy

muži

1. Erika KOTKOVÁ

1. Lukáš BRODA

2. Markéta POLESNÁ

2. Adam KRBEC

3. Kateřina KULOVÁ

3. Martin ŠŮS

↓ MISTROVSTVÍ KLUBU VE HŘE NA JAMKY

Galavečer

ženy

muži

1. Markéta POLESNÁ

1. David ŠTROUF

2. Alena JINKOVÁ

2. Filip HORÁČEK

3. Martina KONEČNÁ

3. Adam KRBEC

↓ MISTROVSTVÍ KLUBU NA STB. BODY
HCP 30,1―54

HCP 18,1 ― 30

HCP 0 ― 18

1. Andrej ŠNAJDER

1. Natalie PFLEGEROVÁ

1. René DONÁT jr.

2. Blanka BĚLOHRADSKÁ

2. Michal JEX

2. Khanh Thien LUONG

3. Miroslav ONDERKA

3. Jean-Francois TARDIF

3. David KULA

↓ MISTROVSTVÍ KLUBU MASTERS 50+

I letos jsme sezonu úspěšně a společně zakončili a zatleskali vítězům.
Také jsme dobře pojedli, popili, zatancovali si, zahráli tradiční soutěž
v odpalu na plovoucí green, a teď už se můžeme těšit na další
hostivařskou párty. Díky vám všem, kteří jste na galavečer přišli, a ještě
jednou gratulujeme všem vítězům, kteří letos stáli na bedně.

1. Jiří SÁDLÍK
2. František DRÁBEK
3. František VYMĚTAL
↓ SCHWARZKOPF PROFESSIONAL DÁMSKÁ GOLF TOUR 2018
společná kategorie na stb. body:

společná kategorie na rány:

1. Regina ŘANDOVÁ

1. Markéta POLESNÁ

2. Lenka ROMANOVÁ

2. Soňa BERKOVÁ

3. Kateřina KOHNOVÁ

3. Kateřina SLÁMOVÁ

216-18_FIN_inzerce__GOLF-HOSTIVAR_43x241mm_10-2018_v
17.10.2018 16:07:33
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Ve zkratce
↑ Absolutní vítěz Eklektiku Libor
Špaček, ideální kolo zahrál na 31 ran.

↑ Poslední turnaj sezony vyhrál v
kategorii 27,1‒54 Martin Platz, uhrál
28 stablefordových bodů.

Jídlo a sport, nejlepší
kombinace

Golfové členství na sezonu 2019 si můžete
koupit už od půlky listopadu. Pokud to stihnete do 20. ledna, máme pro vás dárek – jedno
feečko na hostivařskou devítku. I letos můžete
vybírat ze tří typů členství. Nejlevnější, základní členství v hodnotě 3 000 Kč stále nabízí
nadupaný balíček členských výhod, který se
vyplatí každému, kdo k nám občas zavítá. ■

Každý rok je poslední turnaj sezony jeden
z nejoblíbenějších, a to bez ohledu na počasí.
Důvod? Paštička z husích jater, consommé
a konfitovaná husička s bramborovým knedlíkem a zelím! Letos na Svatomartinském
turnaji zvítězila v kategorii HCP 0–27 Soňa
Berková a v kategorii HCP 27,1–54 se na prvním místě umístil Martin Platz. ■

Eklektik – hostivařská
devítka na 31 ran

V roce 2019 nové
golfové jamky

Vybrali jste si v sezoně jednu tour, kterou
u nás pravidelně hrajete, a Eklektik sledoval
vaše jednotlivá skóre. Následně sečetl nejlepší výkony na jednotlivých jamkách a výsledkem je číslo, za které jste reálně schopni
hostivařskou devítku odehrát. V rámci tour
Masters 50+ vyhrála Martina Konečná, která
zahrála hostivařskou devítku na 32 ran, FINEP
HCP středu ovládl Libor Špaček, jehož ideální kolo čítá 31 úderů, a ve Schwarzkopf
Professional Dámské golf tour se dělí o první
místo Kateřina Kohnová a Markéta Polesná.
Obě zahrály shodně za 32 ran. ■

Významnou novinkou a dobrou zprávou je,
že v příštím roce dokončíme a osejeme šest
jamek nového hřiště, na které se všichni tak
těšíme. Hráči díky tomu budou moci zvolit
hru na 6, 9, 15 nebo 18 jamek. Oproti klasic
kému počtu jamek, na které jsou dnes golfisté
zvyklí, získají hráči v Hostivaři další herní
varianty, ze kterých si mohou vybrat, a to
s ohledem na čas, formu nebo chuť. Nové
jamky budou mít atraktivní členitý design
a krásné výhledy. Chybět nebude ani zají
mavá vodní nádrž. Další důvod, proč zůstat
v Hostivaři členem i v příští sezoně. ■

Tři typy členství. Vyberte si.
drive
plus

drive
základní balíček
Cena:
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Vše, co byste neměli
přehlédnout

Členství v Hostivaři –
green fee jako bonus

↑ Od sezony 2019 budete platit jen za
míče, které budete chtít využít.

↑ Pivovar Hostivar připravil i letos
speciální edici hostivarského
multipacku.



Cena:

3 000 Kč

základní balíček

8 000 Kč

+ 15 green fee

Členství pro děti do 15 let jen za 2 000 Kč.

drive
top

Cena:

19 900 Kč

+ roční green fee

Stavební úpravy
Konec roku 2018 přinesl do našeho areálu řadu rozsáhlých stavebních úprav.
Probíhá kompletní výměna plynového
potrubí vedoucího pod hřištěm, která
představuje dočasné a významné omezení provozu: velké 9jamkové hřiště
i venkovní driving range jsou až do jara
2019 uzavřené úplně, v provozu ale zůstává většina cvičných greenů a také
hřiště akademie. Jsme si vědomi, že tyto
změny pro golfisty, kteří trénují i v zimním období venku, nemusí být příjemné.
Celková výměna plynového potrubí ale
zajistí na příští dlouhá léta klid od častých lokálních oprav, které nás ruší v sezoně při hře. Pokud jste nestihli vyčerpat
služby, které jste od nás v rámci členství
na sezonu 2018 získali, automaticky vám
jejich platnost při prodloužení členství
na rok 2019 prodloužíme také, a to až do
konce roku 2019. Majitelům sezonních
tréninkových karet na driving platných
do 31. 12. 2018 jejich platnost prodloužíme do 30. 6. 2019. ■

Co čeká naše
členy nového?
V rámci členství DRIVE a DRIVE plus
máte možnost hrát zdarma veškeré mistrovské turnaje! Nově vlastníci tohoto
členství získají 10 košů na driving jako
náhradu za 5 neomezených vstupů, jejichž platnost v letošní sezoně skončila.
Od příští sezony najíždíme na systém,
díky kterému budete platit jen za míčky,
které budete chtít využít. Deset košů
na driving range už obsahují i vstupy,
takže si je můžete rozprostřít do deseti
různých návštěv. Členové DRIVE Top od
nás získávají košů rovnou dvacet. Stačí
být členem, vyberte si ze tří typů členství. Děti do 15 let platí jen 2 000 Kč. ■

PROSINEC — BŘEZEN

Indoorová soutěž o tříměsíční členství
ve Wellness a SPA v hotelu Carlo IV
pro všechny, kteří v zimě navštíví
Indoor alespoň jedenkrát
losujeme jednoho výherce na konci března
PROSINEC — BŘEZEN

Simulátorová soutěž Hopalo
pro všechny, kteří na správně nastaveném
simulátoru zahrají alespoň jeden par
každý měsíc losujeme pět výherců lahve
vynikajícího alkoholu
5. PROSINCE

Mikuláš na golfu
pro všechny hodné i zlobivé děti
registrace na turnaje@golfhostivar.cz
začátek v 15.30
11. PROSINCE

Vánoční setkání
pro všechny, kdo milují Vánoce, vánoční
stromeček, koledy, cukroví, svařák
začátek v 18.00
3. LEDNA

Plaťte jen za míče, se
kterými trénujete
Od sezony 2019 měníme systém prodeje
drivingových míčů. Chceme tak zohlednit potřeby velké skupiny hráčů, kteří si
raději dají méně košů, ale s větším soustředěním na každý jeden odpal. Proto
budete platit jen za míče, které budete
potřebovat k tréninku. Za koš s 50 míči
zaplatí členové klubu 100 Kč, děti, senioři a členové Drive Top potom 80 Kč.
Vstup do areálu je již zahrnut v ceně
míčů. Kdo nepůjde na driving a bude
chtít trénovat s vlastními míči pouze
krátkou hru, můžete si koupit samostatný celodenní vstup za 80 Kč, děti a senioři za 60 Kč. V rámci členství získáte
nově 10 košů na driving range včetně
vstupu – Drive Top 20 košů. To znamená,
že tak můžete v rámci vašeho členství
využít až dvojnásobný počet návštěv
drivingu než doposud.
Řádní členové klubu mají denně k dispozici dva koše míčků zdarma, každý
další za 80 Kč. Věříme, že tímto krokem
zlepšíme podmínky na drivingu a že
tento systém vám bude vyhovovat více
než ten dosavadní. ■

Zapište si
do kalendáře:

Lampionový běh
pro všechny, kdo míří dopředu
osvětlené hřiště, čelovky, sportovní obuv
registrace v 17.00, start v 18.15

Nabité dárky –
Vánoční karty
I letos vám nabízíme speciální vánoční
dárky pro vaše blízké, a samozřejmě
také pro vás samé. Vyberte si libovolnou částku a nabijte ji na Vánoční kartu
s platností do konce roku 2019. Jako
bonus vám přidáme 20 % navíc. Pokud
na kartu připíšete částku převyšující
1 000 Kč, získáte od nás hostivařskou
čepici nebo kšiltovku zdarma. ■

Vánoční balení
piva Hostivar
Pivovar Hostivar připravil i letos oblíbené vánoční balení místních piv. Letos
obsahuje světlou 10, polotmavou 12,
Black Ale 14 a Vánoční Ale 16. Cena
jednoho 4packu je 170 Kč a v prodeji
je od poloviny listopadu. ■

7. LEDNA

Novoroční odpal
prostě pro všechny
přípitek, golfový míček pro štěstí,
špekáčky, svařák, začátek v 18.00
15. LEDNA, 12. ÚNORA, 12. BŘEZNA

Masters 50+
pro všechny nad 50 let (včetně)
golfová tour, simulátor

17. LEDNA, 31. LEDNA, 14. ÚNORA,
28. ÚNORA, 14. BŘEZNA

Zimní Schwarzkopf dámská golfová tour
pro všechny dámy
golfová tour, simulátor
19. LEDNA, 16. ÚNORA, 16. BŘEZNA

Mattel turnaj
pro všechny děti do 15 let
golfová tour, simulátor, hračky značky Mattel
CELOU ZIMU

Dětské zimní kurzy
pro děti od 6 let
výuka golfu, dlouhá hra, puttování, simulátor

G O L F Hostivař — magazín nejen o golfu

G O L F Hostivař — Rozhovor

V Hostivaři hrajeme ve dne v noci. Noční turnaje, ať už pro firmy
nebo pro naše golfisty, moc rádi organizujeme.
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G O L F Hostivař — Čtvrtek patří nám

L

etos se dámské tour zúčastnilo 382 golfistek, takže pořádný „babinec“. Čtvrteční
dopoledne bývá prostě v Hostivaři pěkně
rušno, obzvlášť když přeje počasí. I letos jsme
kromě každého samostatného turnaje vyhlašovali celkové vítězky – netto na stablefordové body a brutto na rány. A i letos vyhrály
dvě krásné dámy a vášnivé golfistky, Regina
Řandová, jejíž hlas vám rozhodně bude povědomý, a Markéta Polesná, která v Hostivaři
sbírá pohárky za vítězství už nějaký ten rok.
A tak jsme si řekli, že bychom jim mohli za
odměnu připravit překvapení. Poprosili jsme
další dvě golfistky Markétu Lipšanskou, make-up artistku, a Martinu Dimunovou, vášnivou
fotografku, aby naše vítězky krásně nalíčily,
učesaly a na památku vyfotily. Jste krásné!
Zleva: Markéta Polesná, Regina Řandová

Čtvrtek patří nám
18

Dámskou golfovou tour pořádáme od první sezony, od které máme otevřenou
devítku – letos již 12 let. Poslední dva roky je hlavním partnerem firma Schwarzkopf
Professional a hlavně díky ní se nám daří připravovat pro dámy zajímavé ceny.
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REGINA ŘANDOVÁ:
Dámská golfová tour je
takový dámský klub

MARKÉTA POLESNÁ:
Čtvrteční golf v Hostivaři
se pro mě stal tradicí

HCP 30,8

HCP 11,6

G

olf jsem začala hrát v roce 2014. Byla jsem
z negolfové rodiny a do kurzu mne přivedl kamarád mého manžela. On už bohužel golf nehraje, ale v kurzu s námi byla i Bára
Kupcová, se kterou jsme začaly hrát turnaje, dodávaly si odvahu při hře a díky ní jsem u golfu
vydržela. Později jsem ke golfu naopak já přivedla
manžela i syna, takže máme společného koníčka.
Dámskou golfovou tour hraji dva roky a baví
mě to. Potkám tu spoustou zajímavých dam z různých profesí. Během hry probereme „holčičí“ věci
a na závěr si dáme společnou kávičku. Je to takový
dámský klub. Turnaj je na 9 jamek, takže již po
poledni mohu být zase v klidu v práci v dabingovém studiu. Nejčastěji hraji s Barborou Kupcovou,
která byla vítězkou v loňském roce, a s Marikou
Matějů, všechny tři jsme členky Hostivaře. Letos
jsem byla pětkrát na 1. místě, dvakrát druhá a třikrát třetí. Vloni jsem na tom byla podobně, takže
snad můžu říct, že se mi dařilo.
V bagu nosím talisman, který jsem dostala k narozeninám od kamarádek – růžový míček s mým
jménem. Možná i díky němu mám tolik pohárků.
VZKAZ PRO SPOLUHRÁČKY:
Svým spoluhráčkám bych ráda poděkovala za
příjemnou atmosféru během celé letošní tour
a hráčkám, které se chystají příští rok, vzkazuji,
ať se určitě osmělí a přijdou hrát. Ne vždy se daří,
ale hrajeme především pro radost. ■
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P

oprvé jsem byla na dámské tour v roce 2011
a Hostivař pro mě byla jasná volba, protože v té době jako jediní zajišťovali hlídání
pro malé děti. Bylo super, že jsem si mohla na
mateřské zahrát v klidu alespoň devítku. Byla
jsem nadšená a vždycky jsem si tady odpočinula.
A mám to tak stále. Poznala jsem hodně kamarádek, které na tom byly podobně a některé z nich
hrají tour dodnes.
V posledních letech jsme si vytvořily stálou
partičku, vždy se moc těším na ten náš babinec,
na ranní kávu a na legraci a pohodičku na hřišti. Díky Stáňo, Kačko a Kačko a i tobě Andrejko,
která se o nás na turnaji staráš. Žádný talisman
v bagu nenosím a nikdy jsem ani neměla, ale když

Vždycky jsem si na dámské tour
odpočinula. A mám to tak stále.
stihnu před hrou kafíčko a snídani, hraje se mi
líp. Doufám, že se sejdeme se všemi spoluhráčkami na dámské i příští rok, a moc jim přeji, ať
se jim daří ještě lépe než letos.
VZKAZ PRO NOVÉ GOLFISTY:
Nebojte se a přidejte se k nám. Všechny jsme
začínaly a víme, že čtvrteční dámská vám ty začátky zpříjemní. ■

REinvent

hold

NEW OSiS+
SESSION LABEL
SUPER DRY
MEMORY NET
Nová generace laku
– Super suchý
– Super paměťový efekt
– Super koncentrovaný
– Super výkonný
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G O L F Hostivař — Bistro Green

Oběd na greenu
Maso nebo vege – v místním Bistru Green si vybere každý. Jídlo
tu má společného jmenovatele: šéfkuchaře Honzu Zmeškala
a kvalitní suroviny. Dohromady záruka spokojenosti.

SPAGHETTI
Všechna naše těstovinová jídla připravujeme vždy z čerstvých těstovin, ne ze sušených.
Vyrábějí se ze 100% semolinové mouky a podestýlkových vajec. Vaříme z nich autentická
jídla podle tradičních italských receptů. Kvalitu těstovin host vždy nejlépe ocení u těch
nejjednodušších podob, jako jsou třeba spaghetti aglio olio e peperoncino.
Recept? Jen olivový olej, česnek, chilli, petrželka – a zázrak z Neapole je na světě.
Těstoviny prodáváme i syrové, balené. Můžete si je tak doma zkusit uvařit a přijít
se pochlubit, jak jste to zvládli. Nebo si přijít pro radu jak na ně.

Stračena burger se sázeným vejcem, sýrem pecorino, slaninou guanciale a domácí BBQ omáčkou v poctivé sezamové bulce, kořeněné hranolky, česnekový dip

BURGER
Masožrouty potěší náš vyhlášený burger. Hovězí maso z jalovic
si necháváme dovážet z farmy Nové Dvory u Nového Knína.
Burger meleme ze tří částí masa – krku, pupku a nízkého žebra. Díky optimálnímu podílu tuku
a libového masa je burger chutný, štavnatý a jemný. Bulky, které nám pečou v nedaleké pekárně,
mají jednu zvláštnost: Ke klasickým surovinám, jako je mouka nebo kvasnice, se přidává jedna
netradiční. A sice bramborová kaše, po které je těsto krásně vláčné. Kromě masa a bulky je náš burger
připravený z domácí BBQ omáčky, sázeného vejce, čerstvého salátu, sýru pecorino a slaniny guanciale
z vepřových líček, která je známou ingrediencí i pro naše jiné jídlo, a sice spaghetti carbonara.
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Z Golfu domů za pět
minut. Pěšky!
To není jen sen, může to být i realita. Skoro všechny rodinné domy první
fáze projektu Rezidence Golf Hostivař jsou prodané, a tak jsme se rozhodli,
že nabídku rozšíříme. Startujeme druhou fázi projektu. Na jaře 2019!

Druhá fáze výstavby bude mít několik částí,
na jejímž konci se rezidence rozšíří o tři bytové domy s celkovým počtem 54 bytů, 43
rodinných domů a nový dům pro seniory.

Je krásné žít tam, kde
se cítíte v bezpečí.
Kontrolovaný vjezd
do obytného areálu.
To vše do pěti let. První část – všechny byty
a devět rodinných domů – začínáme stavět na
jaře 2019 a na podzim 2020 se do nich mohou
stěhovat první majitelé.
V blízkosti hostivařského lesoparku tak
vzniknou zbrusu nové rodinné domy s kontrolovaným vjezdem do obytného areálu.
Zamluvte si ten svůj i vy.
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PROČ HOSTIVAŘ?
Stále v centru Prahy, na Václaváku jste i MHD
do dvaceti minut, pořád v zeleni, v lesoparku
jste pěšky za dvě minuty, do půl hodiny venku
z města, přece jen je to pořád tak trochu periferie a autem za půl hodiny ujedete. Klidná
čtvrť, jedna ze dvou částí Prahy 15 (tou druhou
jsou Horní Měcholupy a náš golfový areál leží
na území obou z nich) má bohatou historii
a velmi příjemnou současnost. Ta takzvaná
občanská vybavenost znamená, že tu je nejen dostatek škol a školek, lékař, zubař a řada
ambulantních specialistů, a také samozřejmě
hned několik velkých samoobsluh a dalších
obchodů, ale také řada volných i placených
sportovišť, koupaliště, krytý bazén, sokolovna,
Dům Um, železniční zastávka, vlastně hned
dvě, zahradnictví, tenisová škola, hokejbal,
lukostřelba, fotbal a celá řada organizací nabízejících volnočasové aktivity pro děti, rodiče i seniory, romantické uličky staré části
dole u Botiče i moderní architektura, Pivovar
Hostivar 1 a také Pivovar Hostivar 2 a pár

starších hospůdek, divadélko pro děti, noční
autobusová linka, parkování zatím stále bez
modrých čar a ráj pro všechny běžce, cyklisty
i pejskaře. Je krásné žít tam, kde se cítíte doma.
KONTAKT:
Rezidence Golf Hostivař
www.rgh.cz, rodop@rodop.cz

VÝHODY PROJEKTU:
►
►
►
►
►

Příroda na dosah – hostivařský
lesopark přes ulici
Autobusem na metro A Skalka, C
Háje, 12 minut
Rodina v bezpečí – kontrolovaný
vjezd do areálu
Sportovní vyžití – golf, tenis, plavání aj.
Kompletní občanská vybavenost v blízkém okolí
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Naše repre:
Týmový duch
a dobrá psychika
Nahoře zleva: Jan Přerovský, David Srb, Lukáš Broda, Pavel Fulín,
Milan Kotrba, Adam Krbec; sedí zleva: Jan Hájek, Jan Gajdošík, Filip
Horáček; dole leží: Dominik Pavouček

Zleva: Bára Soukupová, Anežka Pavlíčková, Martin
Šůs, Katka Kulová, Erika Kotková

Zleva: Hanka Pšeničková, Blanka Rokosová, Dana
Kyzlinková, Mirka Plešková
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Snažíme se už řadu let pracovat s dětmi
a mládeží a pod vedením profesionálních
trenérů vedeme i repre týmy.

Reprezentovat Hostivař považuje spousta hráčů za čest,
většina z nich u nás začala trénovat jako malé děti a dnes za
nás hrají Extraligu nebo 2. ligu
žen. Často je vídáte trénovat
na drivingu i za nepříznivého
počasí, potkáváte je na turnajích a míjíte je v klubovně, kde
živě debatují s ostatními hráči,
nejčastěji o golfu. I to je důležité. Týmový duch, vzájemná
podpora a přátelství naše repre
hráče spojuje už několik let.
Možná i proto jsou tu někteří
tak často a možná proto reprezentují Hostivař tak skvěle.
Díky vám všem za to.
EXTRALIGA 2018 — 6. MÍSTO
Již čtyři roky se náš extraligový
tým drží na pátém až šestém
místě. Letos nás reprezentovali
Dominik Pavouček, Lukáš Broda,
Ondřej Melichar, Milan Kotrba,
Jan Gajdošík, Adam Krbec, David
Srb, Filip Horáček, Jan Přerovský
a Kevin Dolejš. Velké díky patří
i kapitánovi Pavlu Fulínovi, který
týmu pomáhá nejen po psychické
stránce, ale hlavně udržuje správného týmového ducha. Důkazem je
i to, že tým přijeli podpořit i Honza
Hájek a Petr Mandera, kteří nemohli být nasazeni, ale i přesto
pomáhali v roli kedíků.
Náš tým byl po základní části ve
hře na rány na pátém místě z dvanácti týmů a postoupil, tak jako ve
třech minulých ročnících, do bojů
o medaile. I letos nám na finálová
kola chyběl Ondřej Melichar, který

studuje v Americe, jeho neúčast
nám neulehčila zápas o postup
mezi první čtyři týmy. I tak je konečné 6. místo skvělým výsledkem.

Jak to vidí náš kapitán
PAVEL FULÍN, KAPITÁN EXTRALIGOVÉHO TÝMU
„Letos to nebyl ani super výkon,
ani propadák. Udržujeme několik let stejnou laťku a věřím, že
se v roce 2019 dostaneme výš.
Pracujeme v dětských kurzech
a výkonnostním golfu na tom,
abychom časem mohli doplňovat

ligové týmy novými tvářemi
a zvýšili tak konkurenci v týmech.
Přál bych si u žen postup do 1. ligy
a u mužů, tak jako každý rok, konečně nějakou tu medaili. Kluci
i já a hlavně Golf Club Hostivař by
si tu medaili zasloužili.“ ■

Naše hráče spojuje
přátelství, podpora
a týmový duch.
DRUHÁ LIGA ŽEN — 6. MÍSTO
Holky a ženy pod vedením kapitána
Martina Šůse hrály letos ve složení
Erika Kotková, Anežka Pavlíčková,
Kačka Kulová, Bára Soukupová,
Maky Zrzavá a Markéta Polesná.
Po prvním a druhém kole na rány
na Slapech byly sedmé. Cílem byl
posunout se v Beřovicích ideálně
na čtvrté místo. Páteční poslední
kolo hry na rány zvládly hráčky
dobře a postoupily na šesté místo.
Na čtvrté místo ztrácely pouze šest
ran. Další dvě kola hrály tedy o finální umístění, nemohly sestoupit ani postoupit do horší či lepší
soutěže.
V sobotu hrály s Mladou Boleslaví, kterou porazily, a to i přesto,
že nehrály jeden singl a musely oba
dva své zápasy vyhrát. Ve foursomu
to dokázaly Erika s Kačkou, Anežka
zvítězila v singlu.
V neděli hrály s Mostem, se kterým prohrály 2:1. Celkové 6. místo
je skvělý výsledek a v příští sezoně
si naše dámská repre dala za cíl
postoupit do první ligy. Držme jim
palce. ■

Čest Hostivaře hájily na
Kaskádě pouze ženy
BLANKA ROKOSOVÁ
Na třetím mistrovství ČR seniorských družstev na rány, které se
uskutečnilo na brněnské Kaskádě
28. a 29. srpna 2018, startovaly
dva týmy žen Golf Clubu Hostivař
ve složení: A – kapitánka Hanka
Pšeničková (HCP 17,9) a Blanka
Rokosová (HCP 22,8), B – Mirka
Plešková (HCP 20,6) a Dana
Kyzlinková (HCP 25,7). Již prostým součtem handicapů bylo jasné,
že nejedeme bojovat o místa na
stupních vítězů, ale spíše o zlepšení
loňského umístění. A to se naštěstí
podařilo. Na prosluněné Kaskádě
se opět ukázalo, jak příjemnou atmosféru dokážou senioři vytvořit,
i když se na hřišti bojovalo velmi
urputně. Kromě toho byly zaznamenáníhodné různé módní kreace,
neboť téměř každé družstvo mělo

na každý den speciální týmové oblečení. Popravdě – trochu jsme záviděly… Sešlo se zde celkem 134
golfistů, z toho 38 žen. První den se
soutěžilo formou fourball – better
ball, druhé kolo pak hráli jednotlivci na rány. Organizátoři připravili kombinaci Železné a Dřevěné
devítky a rozhodně seniory nešetřili. Pro druhý den vybrali nejtěžší
navrtání na šikminách členitých
greenů – když prý jde o mistrovství republiky, tak to zvládneme.
Zvládli jsme, byť ani singlisté tu
nedokázali zahrát své nejlepší letošní výsledky. Družstvo seniorek
Hostivař A nakonec obsadilo 12.
příčku, družstvo B skončilo o tři
místa dál. Vskutku vražedný souboj
singlistek vyhrál tým Prague City
před Poděbrady A a Karlštejnem. ■

Když je golf
týmový sport
BARBORA SOUKUPOVÁ

Ryder Cup je pro hráče obrovská čest a prestiž a svým způsobem odměna za náročnou právě končící sezonu. Souboj
Evropy proti Americe, starý proti novému kontinentu. Podle
tabulek měla být dominance Ameriky jasná, ale američtí
hráči nejsou zvyklí tak často hrát jamkovku a foursomy
a fourbally. Francouzské hřiště Le Golf National nedaleko
Paříže je na konání události rozměru Ryder Cupu jako dělané.
Davy golfových fanoušků vytvořily hráčům neopakovatelnou elektrizující atmosféru. A že si obzvláště evropští hráči
fandění užívali. Tisíce lidí tleskajících ve stejném rytmu a vy-

Fanoušci vytvořili neopakovatelnou
elektrizující atmosféru. Obzvláště
evropští hráči si fandění užívali.
volávajících jména jednotlivých hráčů, to byla vlna, na které
jel tým Evropa. Na rozdíl od amerických hráčů, kteří jsou
spíše individualisté, tvořili Evropané opravdu tým a hráli
srdcem. Kapitánovi evropského týmu Thomasi Björnovi se
podařilo najít skvělý recept na poskládání jednotlivých dvojic.
Obzvláště Ital Molinari a nováček soutěže Fleetwood vytvořili neporazitelný tým, který si získal přezdívku Moliwood,
odkazující k americkému Hollywoodu.
Doma u televize máte skutečně asi větší přehled o hře
a stihnete vidět víc okamžiků a detailů, ale nic nenahradí
atmosféru turnaje, jako je Ryder Cup přímo na hřišti. Když
jsem viděla rozcvičovat se na putting greenu Tigera Woodse,
vedle něj Phila Mickelsona, Justina Rose, Rory McIlroye
a další z hráčů, byl to neuvěřitelný zážitek, taková koncentrace skvělých golfistů!
Nejvíce mě zaujala jejich schopnost soustředit se v tom
ruchu a mumraji, ale zároveň u toho i navázat kontakt s diváky a užívat si týmového ducha turnaje. Ryder Cup se hraje
každé dva roky, příští se tedy bude konat 25.–27. září 2020
ve Spojených státech na hřišti Whistling Straits ve státě
Wisconsin. Na tomto hřišti se konalo PGA Championships
v letech 2004, 2010 a 2015. Už teď se těším! ■
Na fotce je s Bárou španělský golfista José María Olazábal,
dvojnásobný vítěz Masters a několikanásobný účastník Ryder Cupu.
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N

a konci roku 2017 se v Maroku kvalifikovala do nejvyšší evropské ženské
soutěže Ladies European Tour. Je to
teprve třetí Češka, které se to povedlo. Šideri
Váňová má za sebou první sezonu mezi evropskou golfovou elitou.

Šideri Váňová

Golfový blázen
jménem Šideri
28

Déšť, vítr, mráz, nevlídno, tropy, dusno, pařák; brzy ráno i pozdě večer. Prostě
kdykoliv, když je zrovna v Praze, můžete vidět zrzavou holku na drivingu, jak to
tam pálí hlava nehlava a dokud nesplní svůj tréninkový plán, tak prostě NIKAM
NEJDE. „Ta holka je blázen,“ slyšeli jsme v klubovně už tolikrát. Ano, je! Šideri je ve
znamení Býka, a ten, když něco chce, tak si za tím prostě jde. Jako naše Šideri.
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JAKÉ MÁŠ CÍLE NA SEZONU 2019?
Snažím se být každou sezonu
lepší, než jsem byla v té předchozí. Chci se neustále posouvat
vpřed a odvádět 100 % nejen
v tréninku, ale i na turnajích. To
je můj cíl. Neustále se zlepšovat,
inovovat trénink, učit se větší pokoře, novým věcem a trpělivosti.

JAK BY SES CHARAKTERIZOVALA?
Pokorná, dříč, nic nevzdávám,
občas ještě trochu tvrdohlavá.
Věřím v lepší zítřky a na osud,
že všechno se děje z nějakého důvodu. A v neposlední řadě si jdu
vlastní cestou, bez ohledu na to,
co říkají ostatní. Ale názor mého
teamu a rodiny je pro mě svatý. ■

„Hostík je moje srdeční záležitost,
skvěle se mi tady trénuje a mám tady
kolem sebe lidi, které mám ráda.“

RADEK SMEKAL, REDAKTOR ČTK

OČIMA MAMINKY: JAKÁ JE ŠIDERI?
„Moje dcera je velmi empatická a má srdce na pravém místě. I když
má tvrdší slupku na povrchu, tak ji nenechávají klidnou problémy
a starosti druhých. Často pomáhá a málo o tom mluví, za to jsme
na ni všichni v rodině pyšní! Obdivuji na ní její obrovskou disciplínu
a vnitřní sílu, kdy je i přes vleklé zdravotní problémy schopná zvládat
složité situace, do kterých se dostává při častém cestování po světě,
trénincích a hlavně náročných turnajích. Od malička měla výjimečné
sportovní nadání, proto jsme ji nadšeně podporovali. Postupně se
její i naše sny mění ve skutečnost. Fandím a držím palce.“
Šideri Váňová st.

Tenisovou raketu vyměnila za golfovou hůl. Dobře udělala.

Nezlomily ji ani zdravotní komplikace,
ani krádež golfového vybavení včetně
pasu pár dní před odletem.
JAKÁ PRO TEBE BYLA SEZONA 2018?
Letošní sezona je v první řadě hodně dlouhá
a náročná, nejen psychicky, fyzicky, ale i zdravotně. Začala jsem s přípravou na začátku
ledna a čekají mě turnaje až do prosince.
Kvalifikovala jsem se na British Open, odehrála jsem kvalifikace na LPGA, vybojovala
kartu na Symetra tour 2019 a účastnila se turnajů Ladies European Tour. Letos ještě čekám
na pozvánku na poslední turnaj do Španělska.
Pokud ji dostanu a budu hrát dobře, bude to
na konci listopadu můj letošní poslední turnaj
LET. Když pozvání nepřijde, budu muset letět
obhajovat kartu na LET do Maroka. A turnaj
v Maroku je až těsně před Vánoci.
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JAK SE PŘIPRAVUJEŠ PSYCHICKY?
JDE TO VŮBEC?
Mám různé druhy cvičení na rozvoj koncentrace, hemisfér, pozornosti a tak. Třeba
žongluji s míčky nebo píši oběma rukama
zároveň. Tyto tréninky jsou na rozvoj hemisfér. Cílem je naučit obě dvě hemisféry
fungovat stejně.
A JAK ZLEPŠUJEŠ FYZIČKU?
S fyzickou přípravou mi pomáhá Roman
Gomola, trenér atletické reprezentace a trenér Dukly. Roman je dost přísný trenér, ale
jeho tréninky jsou velice efektivní. Za necelé dva roky práce s ním jsem se prodloužila

o 10 metrů na železech i dřevech. Golf je
všestranný sport, proto i moje příprava je
všestranně založená. Co mi tedy hodně pomáhá s kondicí, je box. Úžasný doplněk.
JAK VYPADÁ TVŮJ TRÉNINKOVÝ
DEN V HOSTIVAŘI?
Můj tréninkový den je hlavně dlouhý. Vždy začínám krátkou hrou a končím na dlouhé hře.
Putting je mojí první zastávkou. Mám různé
druhy cvičení, které musím v daný den splnit,
jinak nesmím odejít. Občas se stane, že mi to
trvá i čtyři hodiny. Po dokončení přecházím
na přihrávky, kde mám další cvičení, a poté
odehraji z různých pozic ještě cca 500 balónů.
Končím vždy dlouhou hrou, kde trávím tak
30 procent tréninkového času. Při tréninku
puttování hodně používám puttovací zrcadlo.
Mohu si pohlídat správnou pozici očí nad balónem a pohyb putteru. Mojí nejoblíbenější
tréninkovou pomůckou je ale lajna, kterou si
kreslím lajnovací křídou. Snažím se na ní mít
co nejrovnější pohyb, který je pod kontrolou
ve stejném tempu.

Golf ve světě
SPILKOVÁ S KARTOU NA LPGA
Klára Spilková od šestnácti let táhne český profesionální
golf do světel ramp a nyní udělala další historický krok.
V náročné dvouturnajové kvalifikaci si jako první Češka
zajistila hrací kartu na prestižní americkou sérii LPGA
pro příští sezonu. „Super! Je to splněný sen,“ radovala se.
Tak držme palce!
Mezi muži se v roce 2018 zaskvěli Filip Mrůzek a Stanislav
Matuš. Oba na Challenge Tour obsadili jednou osmé místo
(Matuš dokonce před finále vedl) a mají na druhou evropskou ligu hrací kartu (kat. 14) pro rok 2019.
První sezonu na Symetra Tour odehrála Karolína Vlčková,
účast na LPGA sice nevybojovala, ale zkusí to znovu a nebude sama ‒ přidá se k ní NAŠE Šideri Váňová.
Mezi amatéry vylepšila Sára Kousková 8. místem na ME
vlastní české maximum. A tuzemský golf se dál pokusí v roli
šéftrenéra formovat Švéd Staffan Johansson.
WOODS
Šelma je zpět a golfový svět jásá. Tiger Woods je prostě z jiné
galaxie a osobnost jeho formátu na greenech chyběla. Ať
žije Tigermánie!

Tiger Woods je prostě z jiné
galaxie a osobnost jeho formátu
na greenech chyběla.
GOLF NIKDY NESPÍ
V Česku zima uloží hole k ledu, ale o to víc můžeme sledovat
počínání hvězd ve světě, jelikož golf nikdy nespí. Pauza na
PGA Tour je jen krátce tři týdny v prosinci, jinak se těšme
na pokračování návratu Tigera Woodse do špičky. A než se
nadějeme, začne v březnu The Players, předzvěst dubnového
Masters v Augustě. ■
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Malá Úpa,
velká zábava
Jedinečná sportovní atmosféra, typická horská
vesnička s romantickým kouzlem, místo, kde si své
najde každý. Lyžování v jednom z nejvýše položených
středisek v České republice s kvalitními sněhovými
podmínkami. To je Ski areál Malá Úpa ‒ SKiMU.

Malou Úpou se nechá okouzlit celá rodina,
panuje tu doslova nebeský klid a přesto
spousta zábavy. Ať už pilujete carvingový
oblouk, trénujete kilometry na běžkách,
sáňkujete nebo si vychutnáváte horký čaj
za zasněženými okny – kouzlo Malé Úpy
vás nemine.
Díky širokým a přehledným sjezdovkám
je areál oblíbený zejména u rodin s dětmi.
Právě pro děti je po celou sezonu připravený
pravidelný program – závody na lyžích, loutkové krkonošské divadlo, výtvarné dílničky,
dětské diskotéky a spousta další zábavy.
Své ratolesti mohou rodiče také svěřit
odborníkům na lyžování z místních lyžařských škol – a odpoledne už tleskat prvním
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← SKiMU si zakládá na kvalitě – sjezdovka U kostela.

obloučkům. Areál SKiMU se nachází ve výšce
1050 metrů nad hladinou moře a svoji jedinečnou atmosféru podtrhuje rovněž jedinečnými výhledy na Sněžku a sousední
krkonošské vrcholy. SKiMU si zakládá na
kvalitě, a tak se tu se sněhem doslova mazlí,
návštěvníky láká nejen na perfektně upravené sjezdovky ale i běžkařské tratě, turistické okruhy pro pěší turistiku nebo pro
výlety na sněžnicích.

Jste členem Golf Clubu
Hostivař? Pak u nás máte
tři skipasy zdarma!
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Novinky
SEZONA 2018/19

NOVÁ PŮJČOVNA LYŽAŘSKÉHO VYBAVENÍ

Otevření nové půjčovny lyžařského vybavení ATOMIC a venkovního kluziště. Letos můžete skočit z lyží přímo do bruslí
a užít si zimu se vším všudy. Můžete si zapůjčit lyžařské vybavení, brusle i hokejku.

↑ Moopstock - přejíždění Maloúpského jezírka na lyžích v kostýmech

E-SHOP

Jedinečná možnost přijet do Malé Úpy a lyžovat bez front.
Skvělé výhody pro lyžaře, kteří jsou ubytovaní u partnerů
SKiMU. Své skipasy si můžete objednat v pohodlí domova.
MODERNÍ PÉČE O SJEZDOVKY

SKiMU nespí na vavřínech a své zaměstnance neustále vzdělává v technologiích, které se starají o kvalitní přípravu sjezdovek. Díky své poloze 1050 m n. m., kvalitní práci zasněžovacích techniků a samozřejmě rolbařů se můžete spolehnout,
že v Malé Úpě si zalyžujete na perfektně upravené sjezdovce.
Ve Ski areálu myslí nejen na perfektně připravené sjezdovky, ale společně s Malou Úpou a boudaři připravují pro
hosty pořádně našlapaný program plný zábavy. Vybere si
opravdu každý. ■
↑ Historický závod rohaček

↑ SKiMU si zakládá na kvalitě, a tak se tu se sněhem doslova mazlí

↓ Přejezd Maloúpského jezírka – důležité je mít styl

↓ Barokní kostel svatého Petra a Pavla je srdcem a symbolem Malé Úpy

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT
►

6.– 8. 12. Mezinárodní festival outdoorových filmů

►

25. 12.– 1. 1. Vánoční týden plný zábavy

►

28. 12. Malý festival na Malé Úpě:
GARAGE a Tony Ducháček

►

26. 1. Závod historických rohaček

►

1. 2. Malý festival na Malé Úpě: 100 zvířat

►

5. 3. Masopust na Malé Úpě

►

9. 3. Krakonošovi lyžníci – závod v dobových
kostýmech na historických lyžích a saních

►

22. 3. Malý festival na Malé Úpě:
Vladimír Mišík & ETC

►

29. 3. Moopstock: Maloúpský woodstock, závod
v přejíždění Maloúpského jezírka

Pro členy Golf Clubu Hostivař tři permice zdarma.
Na další skipasy a apartmány získáváte 20% slevu.
Více na webu www.skimu.cz/ghc/
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GOLF HOSTIVAŘ
JE NÁŠ SOUSED.
S NÁMI SE BEZPEČNĚ
TREFÍTE!

Pojištění firem
a podnikatelů
pojištění majetku
pojištění odpovědnosti
za újmu
pojištění vozidel
pojištění přerušení provozu

Pojištění osob
pojištění majetku
cestovní pojištění
úrazové a životní pojištění
pojištění odpovědnosti
za škodu

Pojištění vozidel
povinné ručení
havarijní pojištění
doplňková připojištění
prémiová asistence

Realitní kancelář
prodej
pronájem
financování
právní servis

V galerii pod širým hostivařským nebem se setkají špičková díla nejvýznamnějších
autorů současnosti v jiskřivém dialogu s nejnovějšími pracemi nové vlny umělců.
Oblíbeným materiálem Lukáše Raise jsou kovové trubky, což dokazuje i na hostivařském hřišti. Raise
přitahuje dokonalost tohoto materiálu, který mu otevírá možnosti jeho uměleckého využití.
www.galeriegolfhostivar.cz
IP broker, s.r.o.
U Golfu 701, 109 00 Praha 10
www.ipbroker.cz

37

G O L F Hostivař — magazín nejen o golfu

G O L F Hostivař — Reportáž

Jako za první
republiky
Hostivař je jedno z nejstarších osídlených území
v dnešním katastru Prahy, lidé zde žijí už od 8. či 9. století.
Takže se nedivte, že v  Hostivaři prostě máme k historii
vztah. Oživili jsme tu přece hickory golf! A čím golfisté
hickorové doby na golf jezdili? Na koni už to nebylo…

Letos v srpnu jsme vás potěšili autosalonem
pod širým nebem, výstavou automobilů období především první republiky. Vlastně se
tolik nezměnilo…
Od roku 1885, kdy Karl Benz vyrobil první veřejně prodejné auto, od roku 1901, kdy značka
Oldsmobile začala jako první vyrábět svůj
Model 6 hromadně, nebo od roku 1910, kdy
Ford zahájil sériovou výrobu, člověk se pořád
snaží všechny ty mechanické a elektrické systémy zdokonalit a vylepšit, hledá soulad mezi
krásou a aerodynamikou, řeší požadavky na
rychlost, bezpečnost i využití vozu.
Autem se vždy jezdilo do práce, autem se vždy
jezdilo na výlety, v autech se téměř od začátku
sportuje. Auta už déle než sto let fungují jako
pracovní prostředek, spolehlivý služebník i symbol úspěchu či postavení. Auta vždy byla, jsou
a budou krásná. Jenže ta historická – jsou prostě jiná. Je to jako se starou židlí – mají duši. Je
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← Absolutní vítěz Jawa Minor z roku 1938

to jako s po generace obývaným domem – mají
příběh. Je to jako se starožitným kouskem – investujte do něj peníze, které se vám nikdy nevrátí, a on se vám nevyčíslitelně odmění. Možná
je v těch starých strojích kus naší historie, kus
současnosti našich předků, kterou v sobě i my
někde neseme, po léta nasbíraná úcta a obdiv
k lidské odvaze, zručnosti, kreativitě i pokoře.
Je dobře, že tu tahle Auta s velkým A stále jsou
a je krásné se na ně přijít pěkně zblízka podívat. Jsou to klenoty! Tak jestli vám ty naše letošní Automobilové klenoty v Hostivaři utekly,
nebo ujely, máte příští rok možnost přijít znovu.
V sobotu 22. června 2019 na Automobilových
klenotech II. ■
Nasnímejte si QR kód a podívejte se na videoreportáž, jak
to u nás na Automobilových
klenotech vypadalo.
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← Tatra 57 Sport a její posádka

↑ Vítěz kategorie Aero – Aero 30 z roku 1937

↓ Vítěz kategorie zahraniční americké – Lincoln L 28 z roku 1928

↓ Vítěz kategorie ŠKODA / Laurin & Klement – L&K 110 z roku 1925

↓ Cena ředitele výstavy – Tatra 87

VÍTĚZNÉ EXPONÁTY
HLAVNÍ OCENĚNÍ

VÍTĚZOVÉ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ

Absolutní vítěz: Jawa Minor (1938)

Aero: Aero 30 (1937)

Cena ředitele výstavy: Tatra 87 (1938/45)

Jawa: Jawa Minor (1938)
Praga: Praga Mignon (1916)
Škoda/Laurin & Klement: L&K 110 (1925)

KLENOTY V ČÍSLECH:
►
►
►
►
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72 exponátů
2 027 návštěvníků
12 vyhlašovaných kategorií
28 oficiálních partnerů

Tatra: Tatra 57A Bohemia (1936)
Walter: Walter P4 (1926)
Wikov: Wikov 28 (1930)
Zbrojovka: Zbrojovka 18 (1926)
Evropské automobily: MG TA (1938)
Mimoevropské automobily: Lincoln L 28 (1928)
Motocykly: ČZ 98 sidecar (1932)
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Obchodní schůzka na golfu
Když se z firemního partnera stane golfový parťák, pak je jednodušší řešit obchodní
záležitosti. Poznáte jeho povahu, budete vědět, jak s ním lépe komunikovat,
čemu se vyhnout a na co se zaměřit, prostě na jakou strunu zahrát.

Dvě hodiny zavření v jednací místnosti, nebo dvě hodiny procházky na čerstvém vzduchu, kde
se s klientem poznáte i po lidské stránce? Výměna dlouhých mailů, nebo rychlá devítka, kde vše
proberete při hře? A že golf nehrajete? Tak začněte! Startujeme prodej nového typu firemního
členství, který je pro vás možná už jen posledním impulsem s golfem začít. A že nehraje váš obchodní partner? Není nic jednoduššího, než pro něj zařídit ukázkovou lekci s naším profíkem.
Zařídíme pro vás a váš business vše co bude potřeba.

1) Firemní členství

2) Firemní členství na jméno

3) Firemní karty

► Hrajeme hodně, je nás víc a chceme
zvát naše klienty a partnery na golf.

► Hrajeme hodně, obchodní partnery
chceme na golf pozvat jen občas.

► Hrajeme často a střídá se nám
složení flightů a četnost využití.

► Přenosné

► Nepřenosné

► Přenosné

► All inclusive golf každý den pro
4 hráče, golfové členství na ČGF pro
4 hráče, reklama, akce, karty.

► All inclusive golf každý den pro
1 hráče, golfové členství na ČGF pro
1 hráče, reklama, karty.

► Karta s čerpáním služeb
a finančním bonusem

Členstvím získáte all inclusive golf každý
den pro čtyři hráče a členství na ČGF také
pro čtyři hráče. Doporučujeme firmám,
které často chtějí zvát obchodní partnery
na golf nebo golf chtějí dopřát jako benefit
svým zaměstnancům. Golfové služby nejsou
vázáné na konkrétní jména. Navíc u nás můžete uspořádat akci pro vaši firmu a také se
zviditelnit reklamou v areálu. ■

Firemní členství je vázané na jméno a je
vhodné pro menší firmy a jednotlivce, kteří
chtějí maximum golfu. Každý den si díky
němu můžete užívat all inclusive golf, který
obsahuje od každé služby něco, navíc můžete za zvýhodněných podmínek nabíjet firemní karty a pozvat tak klienty a obchodní
partnery na hru. Ještě zajímavější cenu získáte při koupi pro dva a více golfistů. ■

Nejjednodušší forma využití našich služeb.
Základem je firemní účet, na který odebíráte
golfové služby. Účet může mít dvě formy.
První je účet nabitý předem, kde získáte
bonus podle výše vložené částky. Druhou variantou je účet s následnou fakturací podle
skutečného čerpání. Firemní karty vám nabízejí velkou flexibilitu a doporučujeme je
i těm, kteří k nám zavítají jen občas. ■

POKUD SE O MOŽNOSTECH AREÁLU A SLUŽEB PRO VAŠI FIRMU CHCETE DOZVĚDĚT VÍCE, KONTAKTUJTE
BARBORU SOUKUPOVOU (+420 777 565 562, BARBORA.SOUKUPOVA@GOLFHOSTIVAR.CZ).
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Místo,
kde se z vašeho
firemního partnera
stává golfový parťák.
• Firemní turnaje
• Firemní členství
• Teambuilding

• Školení, semináře, eventy
• Firemní karty
• Golfové služby na míru

Golf Hostivař, U Golfu 565, Praha 10, www.golfhostivar.cz
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