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Upozornění: Výše uvedené sdělení není investičním poradenstvím ani investičním doporučením, nezohledňuje znalosti, zkušenosti v oblasti
investování do investičních nástrojů ani finanční situaci investora, jeho cíle či postoj k riziku. Toto sdělení není nabídkou podle § 1732 zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), ani veřejnou nabídkou podle § 1780 občanského zákoníku. Hodnota, cena či příjem z investičních nástrojů se může měnit anebo být ovlivněna pohybem směnných kurzů. V důsledku
těchto změn může být hodnota investice do investičních nástrojů znehodnocena. Úspěšné investice v minulosti neindikují ani nezaručují
příznivé výsledky do budoucna.
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Milí přátelé,
na rozdíl od jiných sportovišť zůstaly golfové areály a hřiště otevřeny po většinu měsíců roku
2020, a golf tak patřil k nemnoha sportům, které jste si mohli užívat téměř po celý rok. Proto
doufám, že vaše golfová sezona byla úspěšná a že vám alespoň trochu vynahradila to, co jste
museli pandemii obětovat jinde.
I v Hostivaři to bylo letos zajímavé. Kromě zmíněných omezení zejména herně, to proto, že
jsme během roku společně zkoušeli, jak chutná hra na devět, dvanáct, ale i čtrnáct jamek. Podle
drtivé většiny ohlasů i v golfu vítězí dvanáctka. Rozhodli jsme se proto, že příští sezonu nasadíme jako novou vlajkovou loď Hostivaře právě dvanáct jamek. Dvanáctka ale nebude striktním počtem, herní variantu si podle svých časových možností a golfového apetitu budete moci
vybrat sami. Sezonu 2021 zahájíme na hřišti čítajícím šestnáct jamek. Na vás bude, zda zvolíte
kombinaci čtyř, osmi, dvanácti, šestnácti nebo plných dvaceti jamek, to už samozřejmě s využitím opakování kol.
Jak vidíte, v Hostivaři prostě boříme zažitá dogmata. Změnili jsme pravidlo, že golfové členství
stojí desítky až stovky tisíc korun, dovolili jsme na hřiště džíny, teď netrváme na tom, že golf se
prostě musí hrát na 9 nebo 18 jamek. Někomu to může připadat poněkud exotické, nicméně faktem je, že v poslední době vznikají po celém světě nové golfové projekty, které těží právě z popularity šesti či dvanácti jamkových hřišť. Nové trendy se už promítají i do dlouho zažitých golfových pravidel a handicapového systému. Již nyní je akceptována možnost soutěžní hry a úpravy
handicapu na devět jamek a diskutuje se o dalším snižování tohoto počtu.
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Věřím, že golf pro nás i nadále zůstane „povolenou“ formou aktivního odpočinku. Ještě víc si ale
přeji, aby se život a návštěvníci vrátili i na všechna ostatní pandemií uzavřená či omezovaná
sportoviště a abychom si užívali sportu i zdraví všichni zase normálně a především společně.
Krásný závěr sezony, hodně zdraví a klidné Vánoce.

k
JIŘÍ MARTINKA,
prezident klubu
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Kde jste členem?
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G

olf má ve srovnání s jinými sporty hned
několik zvláštností. Když si chcete zahrát tenis, stačí zaplatit kurt a můžete
hrát. Zaběhat si můžete kdykoliv, zahrát fotbálek s kamarády lze taky na každém vhodnějším
plácku. S golfem je to přece jen poněkud složitější.
Chcete-li si zahrát na plnokrevném osmnáctijamkovém hřišti, a platí to i pro poloviční devítku,
musíte – až na pár výjimek – vlastnit minimálně
osvědčení pro hru. Na některých hřištích vyžadují i vaši registraci na České golfové federaci,
a tím pádem potřebujete být členem některého
z golfových klubů v Česku.
Pro mnohé to může v dnešní době zavánět přemírou byrokracie, zbytečným omezováním, ale
golf to má zkrátka tímto způsobem nastavené.
Historicky. Dlouholetou tradicí. Ostatně takhle
golf přeci kdysi začínal, vznikem spolků – golfových klubů, jejichž členové společným úsilím
budovali svá první golfová hřiště.

JAK VŮBEC ČLENSTVÍ VZNIKLO?
Kde jsou kořeny toho, že golfista musí být spjat
s nějakým klubem? Za zrodem klubismu je
třeba se podívat poněkud dále do minulosti, až
do 18. století, a to na britské ostrovy. Právě tam
tenkrát vznikaly golfové kluby. Samozřejmě, že
to bylo ve Skotsku, jež se honosí přívlastkem „domov golfu“.
Klubismus ve Velké Británii nebyl pouze výsadou golfu, tehdejší sportovci se slučovali do
většinou uzavřených spolků i ve fotbale, ragby,
kriketu a dalších sportech. V golfu ale tohle spojení lidí se stejným zájmem bylo ještě o něco pevnější. Nejspíš i proto, že se golf hrál na speciálním hřišti a že byl zpočátku výsadou vyšších
vrstev a znakem příslušnosti k určité garnituře
lidí a společnosti.
Některé kluby si už od svého prvopočátku získaly přívlastek výjimečnosti, exkluzivity. Získat
v nich členství bylo nejen záležitostí vysoké finanční částky za vstupní poplatek, ale leckdy
naráželo i na omezený počet členů. Tak se stávalo – a stává stále – že místa v klubu byla neobyčejně prestižní záležitostí a leckdy předmětem
dědictví či různých pořadníků, přičemž volné
místo se uvolnilo třeba až po úmrtí některého
z předchozích členů.

Foto: Lukáš Bouška

Hned po handicapu to bývá druhá nejčastější otázka mezi golfisty. Do kolika
debat o výhodnosti členství tam nebo jinde jste se letos už přidali? A je vůbec
potřeba být někde členem? Je. A u nás v Hostivaři to je i obrovská výhoda.
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Řada klubů byla po několik století pouze
a striktně pánskou záležitostí. A nejde o nijak historický jev. Ostatně slavný klub
Royal & Ancient přijal ženy poprvé až v roce
2014. Další soukromý klub v Muirfieldu, který
vznikl už v roce 1744, prolomil tohle tabu až
o další tři roky později. Tak trochu pod nátlakem, protože ještě o rok dříve se členové klubu
v hlasování vyslovili proti přijetí žen za právoplatné členky klubu. Na základě toho ale byl
Muirfield vyřazen z rotace hřišť, na nichž se
hraje nejprestižnější golfový turnaj The Open
Championship. Rok na to se vše napravilo…
KLASICKÉ ČLENSTVÍ VERSUS „FEEČKAŘI“
V Česku má golfové klubové členství o poznání mladší historii. Je spjato se vznikem prvních golfových hřišť na našem území na začátku dvacátého století v době ještě před první
světovou válkou – těmi prvními byly Karlovy
Vary a Mariánské Lázně. V Praze vznikl první
český golfový klub v roce 1926. Golf Club
Praha měl už tehdy své hřiště v Motole, ale
na protější straně, než je dnešní devítka. Pro
zajímavost, tehdejší GC Praha měl přibližně
stovku členů.

Až do devadesátých let minulého století
se počty členů golfových klubů v tehdejším
Československu pohybovaly spíš v řádech
stovek, posledních třicet let bylo naopak ve
znamení obrovského golfového boomu, byť
v posledních letech poněkud přibrzděného.
Tedy co se nárůstu členské základny týká.
I tak měl český golf v loňském roce 52 262 registrovaných členů v celkem 187 klubech.
Pravda, o pár tisícovek méně než maximum
56 438 členů z roku 2014.
Během let se nejen u nás, ale především
v zahraničí pohled na golf měnil. Tento sport
pomalu přestával být výsadou vyšších vrstev
společnosti a finančně movitých lidí. S tím se
měnila i struktura golfových klubů, které se
stále více otevíraly zájemcům o hru. Zatímco
ještě v polovině minulého století měly jasnou
převahu kluby a hřiště soukromá, dnes je poměr zcela opačný ve prospěch hřišť veřejných.
Důvod je nasnadě – jak se postupně otevíral svět a rostl zájem o golf, stále méně hráčů
chtělo být upoutáno pouze k jedinému klubu
a tím i hřišti. Vznikla kategorie golfistů, kterým
by se dalo říkat „feečkaři“, tedy hráči, kteří
sice mají členství v některém klubu, ale snaží

Hra do konce roku ZDARMA pro všechny
naše členy. Stačí jen uhradit členské
příspěvky na příští sezonu a můžete hrát na
našem hřišti od rána do večera, a to až do
31. 12. 2020. Akce platí i pro nové členy.
6

se hrát na co největším počtu hřišť v blízkém
i vzdálenějším okolí.
Golfový klub a členství v něm je i dnes
stále základním kamenem pro ty, kteří tomuto sportu propadli. Nicméně mnohé se od
časů golfových „pionýrů“ změnilo. Současné
členství, přesněji řečeno jeho nabídka a možnosti, se muselo adaptovat na dnešní dobu,
nabídku a poptávku.
MĚNÍ SE DOBA, MĚNÍ SE I ČLENSTVÍ
Na základě toho dnes kluby nabízejí typy
a možnosti členství, které ještě před několika roky ani neexistovaly. A pryč už je doba
„devadesátek“ v Česku, kdy se za členství platilo téměř doslova „zlatem“, tedy horentními
částkami. Stačí si připomenout, že zájemce
o členství na Karlštejně musel do své peněženky sáhnout hodně hluboko, pro téměř
300 tisíc korun. A levné nebylo členství ani

NEJSTARŠÍ GOLFOVÉ KLUBY SVĚTA
V 18. století se golf ve Skotsku stával
stále oblíbenější hrou, začala se tvořit
společná pravidla a také vznikaly první
kluby. Podle některých zdrojů byl prvním Royal Burgess Golf Society založený v roce 1735, jiné prameny udávají,
že tím prvním klubem se i na základě
průkazných dokumentů stal v roce 1744
Honourable Company of Edinburgh
Golfers. Tento název lze přeložit jako
Ctihodná společnost edinburských
golfistů. A pro úplnost, slavný Royal
& Ancient Golf Club v St. Andrews má
v „rodném listě“ rok 1754.

Foto: Jakub Řiháček
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v menších klubech disponujících hřišti pouze
s devíti jamkami – i tam se platilo za členství
v řádech několika desítek tisíc korun.
Doba se změnila. Přibylo klubů a především hřišť. Dnes je jich podle oficiálních údajů
České golfové federace v Česku celkem 109 –
od rezortů čítajících 36 jamek až po mnohem
skromnější hřiště nabízející jamek devět. To
se odrazilo nejen na cenách členství, ale především v pestrosti nabídky.
Klubové členství existuje stále a nabízí několik škál využití. Může být doživotní, může
se dědit a zrovna tak prodat. Jeho výše se liší
klub od klubu. I dnes jsou kluby, kde za takové členství zaplatíte šestimístnou částku
(Albatross, Dýšina, Ostravice, Beroun, …), ale
stejně tak můžete doživotní získat jinde za
částku o řád nižší.
Majitelé klubového členství potom platí
ještě roční poplatek a mají možnost hrát na
svém domovském hřišti neomezeně. Už bez
dalších feeček, vstupů, přirážek.
Kluby ale nabízejí i řadu dalších, progresivnějších či volnějších typů členství. Asi nejčastějším je v současnosti členství roční. Za částku
ve výši několika tisíc korun se vám otevřou
i dveře renomovaných rezortů. Pravdou je,
že za každou hru na hřišti pak musíte ještě
zaplatit, i když většinou získáte nějakou slevu
na green fee, driving, do prodejny či do restaurace, spoustě lidí to ale vyhovuje, protože mají
své peníze více pod kontrolou.
Přes různé další typy členství, mezi něž se
dá zařadit například rodinné, partnerské,
studentské či naopak seniorské, případně na
zkoušku, se postupně dostáváme až na protipól, kterým může být členství ve virtuálních
klubech. Co to jsou virtuální kluby? Stručně
řečeno, kluby, které nemají své vlastní hřiště,

Co pro vás znamená být
členem v Hostivaři?

BLANKA BĚLOHRADSKÁ
Považuji se za skalní členku, jsem ve zdejším klubu už od roku 2006.
První roky jsem se golfem jen tak prokousávala a netlačila na pilu. Bylo
mi prostě fajn na čerstvém vzduchu v krásném prostředí a zbožňovala
jsem ten únik do zeleně za pár minut cesty! V roce 2018 jsem ke golfu
konečně přistoupila jako sportovec. Tehdy jsem totiž získala druhé
místo ve hře na stb. body na mistrovství klubu. To byl pro mě zážitek,
včetně vyhlášení vítězů a klubového večera. No až v letošním roce jsem
se do toho už vyloženě obula. Z golfu se stala droga. Obklopila jsem
se, právě díky golfu, fantastickými lidmi a jsem za to strašně vděčná.
Mám členství DRIVE plus a ráda využívám možnosti pozvat si na svou kartu hosta či kamarádku. Hřiště miluju a nedávno jsem si zahrála nové jamky, ze kterých je krásný výhled
do okolí. A pořád mi imponuje ta blízkost, mám to z domova i z práce doslova za rohem.
VAŠEK NÁDVORNÍK
V Hostivaři na sídlišti žiji od svého narození a na místech dnešního hřiště jsem trávil s kamarády své dětství. Tráva sice byla hodně jiná, ale i tak jsou to pro mne vzpomínky. Když
před lety přišla od Jirky Martinky nabídka k členství v novém golfovém klubu, neváhal
jsem ani minutu. Hrát golf pár minut od domova, to je příležitost. Postupně se zlepšoval
driving, první jamky akademie pak dávaly možnost zahrát si velké množství parů. Kdysi tu
bývaly i nedělní odpolední turnaje právě na akademii. Pak se postavila klubovna a začalo
se budovat hřiště. V klubovně jsem zažil příjemný klid na práci, když jsem v ní psal závěrečnou práci na vysoké škole. Mezitím klub otevřel hřiště a přišly první turnaje. Na nich
vždycky vládla pohoda. Nějak se nastavilo, že v Hostivaři se lidé moc za výsledky nehoní
a nějak to tu prochází. Zaujaly mě i alternativní turnaje typu speedgolf, noční nebo hickory.
Kdybych to měl shrnout, napadá mne jediné slovo – svoboda. Tu v Hostivaři opravdu cítím.
TOMÁŠ KOTEK
Hostivařský golf pro mne znamená především možnost kvalitního tréninku. Dobré míče,
rozsáhlé a kvalitně připravované tréninkové plochy a velmi slušné greeny. Je to ale také
sounáležitost s lidmi sdílejícími stejný zájem. Léta se potkáváme, rádi se vidíme, povíme
si o hře, o rodině. S řadou hráčů jsem dříve klub reprezentoval a dnes sledujeme úspěchy našich následovníků. V našich končinách není tak silná sounáležitost s klubem jako
v anglosaských zemích, ale je moc fajn do klubu patřit.
JOSEF PŠENIČKA
V Hostivaři jsem členem od dubna 2004, tedy už krásných 16 let. Začínali jsme tady celá
rodina. Mám tady mnoho kamarádů, se kterými se v Hostivaři na golfu vždy rád setkám. ■
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ale nabízejí golfistům možnost finančně výhodnější hry na řadě hřišť.
JAK SE NESTAT GOLFOVÝM BEZDOMOVCEM
Na rozdíl od minulosti dnes také můžete být
členem klidně i v několika klubech najednou.
Jen v jediném ale budete mít to domovské
členství. Právě v tomto klubu máte vedený
handicap a název tohoto klubu se hrdě skví
u vašeho jména na turnajové startovací listině.
Ale pozor, v českých golfových luzích
a hájích hrozí v případě změny klubu jisté

nebezpečí. Docela klidně se totiž můžete stát
golfovým bezdomovcem. To proto, že pokud
klub změníte, musíte si pohlídat, aby ten předchozí vaše členství zrušil a naopak ten nový
zapsal jako domovské. Jinak se vám může stát,
že přijedete na turnaj a zjistíte, že si nezahrajete. Nebo možná zahrajete, ale výsledek se
vám nezapočítá.
Z pohledu dnešní uspěchané doby se členství v golfových klubech může na první pohled zdát jako přežitek, anachronismus, ale
ke golfové tradici tak nějak patří. Zatímco

v zahraničí se golfisté obejdou i bez registrace a mohou si na většině hřišť zahrát (samozřejmě musí prokázat určité golfové dovednosti), v Česku se neregistrovaný hráč setká
s prvním problémem už na recepci. A další
možné trable většinou následují, dost často
se bez uvedení domovského klubu nelze přihlásit na golfový turnaj.
Ale jak jsme zmínili, klubů je u nás sto a devět a stačí si jen vybrat. Pokud možno dobře
vybrat a pak už jen trénovat, hrát a užívat si
všech radostí, které golf skýtá. ■

Nové členské balíčky
Členské balíčky jsme po spoustě let vylepšili a do každého, i do
toho základního, přidali green fee na hřiště. Vyberte si členský
balíček podle toho, jak často se dostanete na golf.
Máme pro vás pět důvodů, proč by vás měly nové členské balíčky oslovit: fee pro všechny, kredit 2 000 Kč, převod nevyčerpaných služeb, možnost využívat výhody se svými přáteli a levnější ceny pro členy rodiny, děti i seniory. Hrajete málo, nebo jste golfový nadšenec? U nás si vyberete.

drive

plus

vip

• 1 green fee na hřiště (6–18 jamek)

• 7 green fee na hřiště (6–18 jamek)

• neomezená hra na hřišti

• kredit na trénink v hodnotě 2 000 Kč

• denně 2 koše míčů na driving

• denně 2 koše míčů na driving

• až 30% sleva na trénink

• neomezená hra na akademii

• neomezená hra na akademii

• až 40% sleva na hru

• až 30% sleva na trénink

• denně hodina indoor rohože

• host může čerpat služby z kreditu člena

• až 40% sleva na hru

• 5 hodin na simulátoru

• nevyčerpané služby převádíme do další sezony

• host může čerpat green fee z kreditu člena

• 5× půjčení buggy

• až 50% sleva na partnerských hřištích

• host hraje na hřišti za členské ceny

• host hraje na hřišti za členské ceny

• další slevy a výhody

• nevyčerpané služby převádíme do další sezony

• voda na hřiště

• až 50% sleva na partnerských hřištích

• startovné na klubové turnaje

• další slevy a výhody

• až 50% sleva na partnerských hřištích
• další slevy a výhody

3 600

9 000

↓

↓

děti, senioři
2 400 Kč

děti, senioři
6 000 Kč

Kč/rok

Kč/rok

18 000

Kč/rok,
rodina 50% sleva

↓
děti, senioři
12 000 Kč

DÁREK 6 000 KČ
6 000 Kč můžete využít jako slevu na VIP členství, kdy pak členský příspěvek vyjde na 12 000 Kč, nebo na deset půjčení buggy na hřiště
v sezoně 2021. Dárek lze uplatnit pouze za předpokladu uhrazení členských příspěvků do doby jejich splatnosti, tedy do 20. 1. 2021.
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Jiří Martinka,
prezident Golf Clubu Hostivař již 18 let
Hostivařský klub letos dosáhl své plnoletosti, už 18 let patří mezi oblíbené golfové
kluby v České republice. Hostivař byla prvním klubem, kde výrazně zlevnili
členské příspěvky. V době, kdy se v jiných klubech za členství platily desetitisíce,
jsme v Hostivaři šli opačnou cestou. Co k tomu prezidenta klubu Jiřího Martinku
vedlo, je cena důležitá a jak vidí klub v budoucnu? Vyzpovídali jsme ho.
PAMATUJEŠ SI, CO TĚ VEDLO K TOMU,
ŽE JSI NA TEHDEJŠÍ DOBU NEOBVYKLE
RAZANTNĚ SNÍŽIL ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY?
Snížení vstupních bariér do golfu a přiblížení golfu jako sportu pro širší veřejnost byl
jeden ze základních cílů našeho klubu, který
jsme i veřejně hlásali již v době přijetí hostivařského klubu do ČGF. Ke konkrétnímu
impulzu došlo krátce poté, kdy se v letech
2004–5 na půdě ČGF řešila otázka fungování
CMR (Centrální mimoklubové registrace). Ta
vznikla z popudu ČGF a jejím cílem bylo zastřešení začínajících golfistů v rámci ČGF.
Poplatek byl 3 000 korun ročně, nenabízel
však kromě federační kartičky a vedení handicapu nic dalšího. V CMR bylo tehdy zhruba
tisíc hráčů, a byla tak vlastně nejpočetnějším
virtuálním „klubem“ u nás. Hráč měl však
možnost v CMR setrvat maximálně tři roky,
poté se měl rozhodnout pro nějaký konkrétní
klub. Když začala ČGF navrhovat prodloužení
této doby, velmi se to nelíbilo jednotlivým klubům, kteří v CMR viděli vnitřní „konkurenci“,
která nízkou cenou odlákává členy, kteří měli
zakotvit v klubech. Nevím, jestli jsme byli
úplně první, ale je fakt, že od 1. 3. 2006 jsme
v Hostivaři nabídli golfistům převratnou novinku – členství bez vstupního poplatku a za
tři tisíce. To samé udělaly zakrátko i některé
další kluby, nicméně tím, že jsme do našeho

členství zahrnuli služby v hodnotě několika
tisíc korun, stalo se bestselerem a Hostivař
se během krátké doby stala klubovým lídrem
s bezkonkurečně největší základnou v zemi.

Za běžnou cenu
je ochotna hrát jen
menší část hráčů
NA ZAČÁTKU BYLA PRO
GOLFISTY ZAJÍMAVÁ HLAVNĚ
CENA, PLATÍ TO I DNESKA?
Cena je pro hráče samozřejmě velmi důležitá.
Platilo to vždy nejen v golfu. V Čechách, kde
jsme neustále manipulováni slevovými masážemi, je sleva bohužel často vnímána stále
jako hlavní parametr rozhodování. Za běžnou
cenu je ochotna hrát jen menší část hráčů,
sleva je magickým slovem i v golfu. Svůj díl
viny samozřejmě nesou i hřiště – když před
několika lety začala klesat poptávka po golfu
a hřiště se po úvodním boomu vylidnila, řešili situaci nabídkou podhodnocených fíček.
Provozovat kvalitní golfové hřiště a přitom
účtovat za feečko na osmnáctce pár stovek

je naprosto nereálné. Pro hráče super, pro
hřiště však cesta do pekel. Už dnes je spousta
areálů ve velké provozní ztrátě a odhaduji, že
některé budou brzy zavírat. Jediným řešením
je udržet lidi u golfu, přivést nové hráče, ne
však pomocí dumpingových cen, ale nabídkou
atraktivních služeb, turnajů, akcí, klubového
života, zkrátka zábavy. Golf je skvělý sport,
ale hřiště to stále nedokážou dobře prodat.
JAKÉ MÁŠ PLÁNY S GOLFOVÝM
KLUBEM DO BUDOUCNA?
To, že příští sezonu získá dnes již osmnáctiletý klub osmnáctijamkové hřiště, vidím jako
významný milník. Věřím, že stávající členové
se konečně po letech dočkají naplnění naší
vize a budou Hostivaři věrni i nadále. Areál
se stane atraktivním i pro nové hráče – existují stále hráči, kteří z nějakého důvodu devítky ignorují, a jediný správný golf je pro
ně ten osmnáctijamkový. Předpokládám, že
přijdou i noví členové, v souvislosti s otevřením osmnáctijamkového hřiště jsme připravili nové členské balíčky, o kterých si myslím, že představují jeden z nejlepších poměrů
cena/výkon, které u nás může golfista získat.
Čas však ukáže, nakolik jsou tato naše očekávání správná. ■
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Přišli, zahráli, vyhráli.
Všechno
Anežka a Ondřej, dva třiadvacetiletí sympaťáci,
kteří jako první v osmnáctileté historii klubu ovládli
jamkovku i hru na rány najednou. Poprvé tak píše
klub shodná jména na poháry pro oba mistry.
Jamkovku hrají hráči během celé sezony, mistrovství
klubu ve hře na rány je vyhrazen jediný víkend na podzim.
Letos připadlo na 12. a 13. září. Počasí tentokrát vyšlo
na jedničku a možná i to přispělo ke skvělým golfovým
výsledkům hodných sportovního vrcholu této sezony.
Foto: Libor Špaček
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Mistři Anežka a Ondřej vyhráli jamkovku i hru na rány.

Z

pětačtyřiceti výsledků soupeřících golfistů stojí určitě za úvodní zmínku výsledek prvního kola papírově nejlepší
trojice hráčů – Filipa Horáčka, Dominika
Pavoučka a Ondřeje Melichara. Všichni
tři obešli hřiště pod par. Filip zahrál -1,
Dominik -7 a Ondra -9 ran pod par hřiště. Ondřej Melichar se tak bezesporu zapisuje na pamětní desku, jelikož se jedná
o nový turnajový rekord hřiště.
Skvělé výsledky předvedli chlapci i ve druhém kole. Bronzový post nakonec „urval“

12

Martin Šůs, který druhý den přinesl ránu
pod par a po nezdařeném zakončení Filipa
Horáčka ve druhém kole tohoto soupeře porazil. Stříbrný Dominik Pavouček svým výkonem napínal Ondru Melichara celé kolo, ale
v součtu byla Ondrova hra nakonec o 2 rány
lepší. Dominikův výsledek -13 po dvou dnech
je ale úctyhodný a pro většinu z nás z říše
snů.
V kategorii žen se utkalo pouze jedenáct
hráček. První den přinesl ovoce v podobě
72 ran pro Anežku Pavlíčkovou, která za

sebou v závěsu téměř deseti ran nechala
Nelu Trávníčkovou a Kateřinu Kulovou. Po
méně vydařeném nedělním kole se změnilo
jen pořadí na druhé a třetí pozici, Anežka vyhrála kategorii žen a stala se mistryní klubu
ve hře na rány.
Mistrovi a mistryni klubu moc gratulujeme.
Ondro a Anežko, byla radost vaši hru sledovat.

G O L F Hostivař — Téma: Mistři

Anežka Pavlíčková
Věk: 23, HCP: 5,9
První fotografii s golfovou holí má z doby, kdy
jí byly asi dva roky, trénovat začala přibližně
před osmnácti lety. Cíleně se golfu věnuje až od
roku 2015, a to právě tady v Hostivaři. Ke golfu
ji přivedli rodiče, a jak říká, „hraje, jakmile je
možnost a nálada“. Kromě golfu ráda lyžuje
a čte. V její golfové kariéře jí nejvíce pomohly
tréninky hostivařské reprezentace, které, jak
sama dodává, jsou výborně zaštítěné Pavlem
Fulínem.
CO PRO TEBE ZNAMENÁ BÝT MISTRYNÍ
HOSTIVAŘSKÉHO KLUBU?
Je to zcela mimořádné. Moc jsem se na mistrovství těšila, přece jen je to moje domovské
hřiště a chtěla jsem do klubovny přinést dobrý
výsledek. Hostivařský klub mám moc ráda.
Je tu bezva parta lidí, dobře připravené tréninkové plochy a skvělé zázemí. Letos jsem
zkombinovala přípravu v golfu, snažila jsem
se během celých prázdnin chodit pravidelně
trénovat, a ve škole – mít splněné všechny
zkoušky, abych měla dost času na hru. A nakonec se to vyplatilo.
DAŘILA SE TI HRA PODLE PŘEDSTAV?
V sobotu, v prvním turnajovém kole, které
bylo opravu výjimečné, se mi podařil můj zatím nejlepší turnajový výsledek. V neděli byla
zejména druhá devítka hodně napínavá, na
skórkartě se to hemžilo od birdie až po double
bogey, a tak byl výsledek blíže mé současné
standardní hře. Hra na známém domácím
hřišti je pro mne výhodná tím, že vím, kde si
mohu dovolit hrát agresivně a kde je třeba
hrát na jistotu. Nevýhodou zase je, že si s sebou nesu všechny potenciálně i reálně nepovedené rány, které jsem kdy na tomto hřišti
zahrála. Třeba na jamce č. 2 jsem už tolika
různými způsoby zkazila odpal, takže je první
rána vždycky výzvou. Mám tedy ještě hodně
prostoru pro zlepšení. Kromě vlastního golfového drilu se musím hodně soustředit i na
to, abych o hře moc nepřemýšlela.

BYL NĚJAKÝ MOMENT, KTERÝ
SI ZE HRY PAMATUJEŠ?
Určitě nově normovaný pětipar jamky č. 4.
Během mistrovství byla na této jamce první
turnajová příležitost popasovat se s její prodlouženou variantou. Přestože jamka není
úplně dlouhá, druhou ránu do greenu značně
ztěžuje trať na pravé straně a svah na levé.
Pokud ale hráč nechce útočit na eagle nebo
si není jistý odpalem, tři delší železa na tuto
jamku stačí. Celkově ale byla super atmosféra, hrála jsem s Kristýnou Hořejší, Nelou
Trávníčkovou a Kačkou Kulovou. Byl to moc
hezký víkend.
A CO ATMOSFÉRA BĚHEM
JAMKOVKY? PŘECI JEN JE TO
MOMENT BUĎ TY, NEBO SOUPEŘ.
Je skvělá! Jamkovka, podle mého, vrací golf
k úplným základům – máte konkrétního
soupeře, úplně stejné podmínky na hřišti,
a to včetně počasí, hned po dohrání jamky
víte výsledek. Moc jsem se těšila na finálový
zápas a byl opravdu napínavý. Začaly jsme
s Andreou Volfovou v odpoledních hodinách
a během klidného večera svedly až do konce
vyrovnaný souboj.

PŘIPRAVUJEŠ SE NA TURNAJE
NĚJAK SPECIÁLNĚ?
Moje příprava před hrou na rány a před hrou
na jamky se moc neliší. Když je možnost, tak
mi pomůže cvičné kolo na hřišti den před
utkáním a v samotný turnajový den se snažím nevynechat driving.
A CO PSYCHIKA?
Jak kdy. Často se mi nedaří se soustředit po
celou dobu turnaje. Což je asi dobře, protože
když nad svojí hrou moc přemýšlím, tak zahraji horší číslo, než když zkažené rány tolik
neřeším. Snažím se hrát ránu za ranou a nepočítat celkový výsledek.
KTERÁ JAMKA SE TI HRAJE NEJLÉPE?
Mám jich ráda vlastně hned několik, ale nejlépe se mi hraje jamka č. 5. Na odpalu z červených odpališť není moc co zkazit. Když se
povede pěkný drive a míček dobře leží, jde
hrát druhou ránu dřevem na green. Líbí se
mi, že přestože ta jamka není na par pět úplně
dlouhá, tak v okolí greenu může potrápit.
Ale i v případě špatně zahrané rány se dá
zachránit par.

↓ MISTROVSTVÍ KLUBU VE HŘE NA RÁNY
ženy

muži

1. Anežka Pavlíčková (celkem 72 + 78 ran/ +6)

1. Ondřej Melichar (celkem 63 + 66 ran/ -15)

2. Kateřina Kulová (celkem 83 + 79 ran/ +18)

2. Dominik Pavouček (celkem 65 + 66 ran/ -13)

3. Nela Trávníčková (81 + 85 ran / +22)

3. Martin Šůs (celkem 73 + 71/ E)

↓ MISTROVSTVÍ KLUBU VE HŘE NA JAMKY
ženy

muži

1. Anežka Pavlíčková

1. Ondřej Melichar

2. Andrea Volfová

2. David Štrouf

3. Natalie Pflegerová

3. Dominik Pavouček
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Ondra Melichar
Věk: 23, HCP: +3,7

Ke golfu ho před třinácti lety přivedl táta,
trénovat chodila celá rodina. Handicapově
je všechny přerostl, nyní patří mezi nejlepší
hráče hostivařského klubu. Na golf se kvůli
svému časovému vytížení momentálně dostane
nejvýše dvakrát týdně. Nejraději si zahraje
s lepšími hráči, než je on sám. V jeho golfovém
životě mu nejvíce pomohlo naučit se odstoupit
od rány, když si na ni nevěří.
MÁŠ NĚJAKÝ RECEPT, JAK SE STÁT
MISTREM KLUBU VE HŘE NA RÁNY?
Letos mi kola -9 a -6 sotva stačila. Recept
je prostě takový, že musíte porazit všechny
ostatní!
PAMATUJEŠ SI, JESTLI SE TI VYMKLA
NĚJAKÁ JAMKA KONTROLE?
Moje hra byla relativně standardní, ale HCP
jsem ještě zhoršil, opravdu se mi nedařila
jamka č. 5, kde jsem dal pouze jedno birdie,
i když jsem do greenu hrál druhou ranou
nejvíce šestku železo. Jinak si pamatuji nejen
všechny své rány, ale i všechny Dominikovy,
proti kterému jsem hrál.
CO PRO TEBE ZNAMENÁ
BÝT MISTR KLUBU?
Jsem hostivařský srdcař a jsem opravdu rád,
že jsem si po pěti letech konečně mohl mistrovství klubu zahrát. Je to jeden z mých nejoblíbenějších turnajů v roce. I přesto, že se ve
hře zaměřuji jen na sebe a svoji hru, atmosféru
turnaje jsem si užíval. Hrál jsem s Dominikem
Pavoučkem a Filipem Horáčkem a doprovázel
mě i skvělý caddy. Sice jsem neměl moc čas se
na turnaj připravit, dva týdny před mistrovstvím jsem nastoupil do práce, a tak jsem za
tu dobu byl na golfu asi dvakrát, ale byl jsem
rozehraný z léta.
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A CO JAMKOVKA, BYLO
FINÁLE NAPÍNAVÉ?
Finální zápas jsem odehrál s Davidem
Štroufem. Naše kalendáře se sešly pouze
v jediný den, který byl ještě před termínem
splnění. Hráli jsme v pondělí 28. 9. Byl to ten
první prodloužený podzimní víkend, kdy už
bylo opravdu hnusné počasí a pršelo celou
dobu. Naštěstí při finálovém zápase jen mrholilo a zima se dala vydržet. Od Davida jsem
si birdíkem na dvojce vynutil jednu jamku
a poté, co zahrál na čtyřce drive na koleje,
jsem vedl o dvě. O to větší na mě byl pak tlak,
když jsem „celou dobu vedl“, měli jsme před
sebou tři poslední jamky a byli jsme najednou
all square. V tu chvíli jsem si říkal, že nesmím
Davida nechat si vynutit rozehrávku a že je
potřeba pokud možno vyhrát jednu nebo dvě
jamky ze tří, abych nemusel být ve stresu.
Na sedmičce mi David ale dal birdie, na osmičce mi David dal birdie, ale naštěstí jsem
byl schopen odpovědět eaglem na sedmičce
a vzápětí hned další eagle na osmičce mi zpečetil výhru. Atmosféra byla super, na to, jaká
byla zima, jsem si s Davidem dobře popovídal. Jsme kamarádi a dlouho součást jedné
velké party, tudíž jsme si měli o čem povídat
celou dobu.
Za zmínku stojí zápas v semifinále, ve kterém jsem hrál proti Honzovi Gajdošíkovi a na
poslední jamku jsme docházeli za osvětlení
bugyny od marshalla Davida Kuly, kterému
jsme moc vděční, protože jsme ani jeden neměli další den ráno čas zápas dohrávat.
PŘIPRAVUJEŠ SE NĚJAK PŘED
SOUBOJEM V JAMKOVCE?
Příprava na jamkovku je úplně stejná jako na
rány. Člověk by neměl zkoušet nic nového,
měl by být dobře mentálně naladěn, ať jde

hrát proti hřišti, lepšímu hráči, nebo horšímu
hráči. Jediné, co člověk může ovlivnit, je, jak
hraje on sám. Když jdu na golfový turnaj nebo
zápas, tak vím, že do toho dám všechno a uvidím, zda to bude stačit na výhru, nebo ne. Za
poslední roky mi toto nastavení mentality
dost pomohlo. I když sám vím, že v tréninku
takový přístup občas nemám, což je chyba.
JAK JE NA TOM TVOJE PSYCHIKA
PŘI TURNAJÍCH?
Mým cílem je dát do hry všechno, soustředit se na přípravu a rutinu, nestresovat se
tolik z celkového výsledku. Snažím se starat
a soustředit jen na věci, které mohu ovlivnit.
Soupeři, špatné bouncy, výbuchy na jamkách
a minuté metráky mě nesmí rozhodit.
Měl jsem také v předešlých letech možnost
zahrát si European Challenge Tour a – i když
jsem hrál vždy jako amatér – byl jsem hodně
nervózní, i když jsem věděl, že nemám důvod.
A KOLIK JSI LETOS UHRÁL TURNAJŮ?
Letos jsem ukončoval studium v USA, kde jsem
hrál golf. Kvůli pandemii jsem stihl odehrát
v únoru pouze dva turnaje a zbytek jsem hrál
zde v ČR. Z kalkulátoru mého HCP vidím, že
jsem letos odehrál jen 18 turnajových kol na
rány a celkem 10 turnajů.
KTERÁ JAMKA SE TI HRAJE NA
HOSTIVAŘI NEJLÉPE A PROČ?
Nemám specifickou jamku, ale jamky 2, 4, 5,
6, 7, 8 jsou rozhodně ty, kde pravidelně dopaluji pod regulaci na green, tudíž zde se snažím opravdu soustředit na dobrý ball striking
a dobrou krátkou hru, protože tyto jamky
opravdu rozhodují o mém výsledku. Snažím
se těchto šest jamek vždy jít celkově alespoň
-4 nebo lépe. ■

G O L F Hostivař — Rozhovor

NOVÝ
FIBRE CLINIX
VYTVOŘEN
PRO VÁS.
Doporučte vaší klientce režim domácí
péče na míru. Exkluzivně v salonech.
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Anuloid od Lukáše Raise se pomalu stává oblíbeným místem pro selfie během hry

G O L F Hostivař — Téma: Nové jamky

Nové jamky
Sezona 2021 bude
výjimečná
Konečně se z našeho malého hřiště stane to, co si už dlouho zaslouží.
Plnohodnotné. Nové jamky hřiště pozvednou, a to doslova. V původně
rovném terénu najednou přibydou krásné výhledy. A nové jamky přinesou
také nové výzvy. Hostivařské hřiště bude mít šťávu. Členitost terénu dodá
hře novou dimenzi. Už to nebude malý Hostík, ale velká Hostivař.
Foto: Petr Červenka

N

ejen sezona bude výjimečná, ale i celá
hostivařská osmnáctka. Hlavně v tom,
že jsme se rozhodli v Hostivaři nabízet
netradiční, avšak atraktivní možnosti hry,
a to tak, že po dokončení osmnáctky nebude
už možné kombinovat hru 9 + 9 ale nově na
12 + 6. Hostivařská dvanáctka se tak stane
unikátní a ideální variantou pro ty hráče, pro
které je devítka prostě málo a osmnáctka moc.
Tuto možnost kvituje i novinář Andrej Halada,
golfista tělem i duší, který dodává: „Šel jsem
nynějších hostivařských čtrnáct jamek a ke
konci kola už jsem byl trochu unavený: čtrnáct jamek jako by se víc blížilo osmnáctce.
Naopak pokud jsem přes léto šel jen dvanáct jamek (tedy devět starých a tři nové),
byl to podle mne ideální počet pro městský
golf. Devět jamek je někdy docela málo, ale

dvanáct je přesně ta míra, která poskytne
hráči plný zážitek.“ Samotných šest jamek by
pak mohlo být atraktivních pro začátečníky,
rodiny s dětmi, seniory nebo prostě pro ty,
co nemají moc času.
„Naše osmnáctka bude variabilní, od jara
2021 spustíme možnost zahrát si buď 12 jamek,
nebo samotné 4, ke kterým by v průběhu sezony přibyly další dvě. Hostivařská devítka
se tak stane na nějakou dobu minulostí, nezavrhujeme ji napořád, pokud po ní bude poptávka, jednoduše ji přivedeme opět k životu.
Po letním provozu jsme ale měli tak pozitivní
reakce od golfistů, že díky Hostivaři a hře na
dvanáct jamek objevili nový styl hry, že jsme
zvážili všechna pro a proti a rozhodli se jít
proti proudu a zavedeným možnostem a z klasické devítky udělali ideální dvanáctku. Díky

této změně můžeme nabídnout i kratší hru na
šest jamek,“ doplňuje Jiří Martinka, prezident
Golf Clubu Hostivař.
A JAK TY NOVÉ JAMKY HRÁT?
Protože jsme se v průběhu realizace rozhodli
pro pár významných změn, aby si hráči hru
užili na maximum, posunulo se nám otevření
osmnáctky na sezonu 2021. Nyní na podzim
nabízíme možnost zahrát si čtrnáct jamek,
devět současných, pět nových. V sychravých
dnech ideální počet pro všechny. Pět nových
hostivařských jamek si můžete během zimy
zahrát vždy o víkendu. Jaké jsou? Jak je hrát?
Na co si dát pozor? Přinášíme vám rady, jak
se s nimi poprat vítězně. ■
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Z pohledu hráče i pravidel

Honza Šonka:
Není bunker
jako bunker
provozní ředitel, STK klubu
Jamky č. 2 a 3 jsou zajímavé především herně. U jamky č. 2 je potřeba
hrát výrazně hlavou a nenechat se zviklat relativně krátkou délkou
čtyřparu. Celková délka 250 metrů rozhodně dává určitému procentu
hráčů možnost hrát rovnou na green, který je ale obklopen z jedné
strany hranicí hřiště, z druhé křovím. Není to tedy promyšlená rána
jistoty, ale zbytečný hazard, který v drtivé většině případů nebude
končit úsměvem na rtech.
Středně dlouzí hráči, kteří by rádi atakovali cca 200metrovou hranici, také nepochodí. Jamka je vymyšlena jako čtyřpar a zcela ideální
je zahrát zhruba 140–160 metrů dlouhou ránu na plato před pomyslným klesáním, které je vidět z odpaliště. Druhá rána do greenu
tak bude bezpečná a hráč relativně lehce dosáhne vysněného paru.
Fairway jamky je z levé strany lemována červenou trestnou oblastí
a z pravé strany je aut, který se zhruba ve 180 metrech od odpaliště
dost nebezpečně přibližuje k pomyslné dopadové zóně. Rány jistoty
zde mají určitě své pevné místo.
Před greenem jamky č. 2 je velice rozsáhlá písečná oblast (waste
bunker), která částečně prorůstá trsy okrasných trav a především
chrání hráče na greenu před doběhy míčů hráčů, kteří své první rány
zahrají příliš dlouhé. Tato písečná oblast není ovšem považována za
bunker, jak ho všichni známe. Místní pravidla nám o ní říkají, že se
jedná o součást pole. Hráči tedy na rozdíl od standardního bunkeru
mají možnost dát si v takové oblasti cvičnou ránu a chovají se tedy,
jako by byli standardně na fairwayi nebo v roughu (s výjimkou možnosti využít beztrestnou úlevu od zabořeného míče).
Z hlediska pravidel stojí na jamce č. 2 za zmínku také skutečnost, že
červená trestná oblast, která lemuje levou část této jamky, je platná
pouze pro hru na této jamce a je v podstatě neomezeně široká. Hráčů
se toto místní pravidlo dotýká především při silnějším zatažení rány
doleva, tedy směrem na fairway jamky č. 3. Hráči mají možnost postupovat standardně podle pravidel pro trestnou oblast. Nejvýhodnější
možností je však bezesporu s jednou trestnou dropovat v místě, kde
míč okraj trestné oblasti překročil. Hráči nemusí ve strmém srázu
hledat svůj původní míč. Hra se tak nebude nikterak zdržovat, a to je
v dnešní době žádoucí. ■

Jamka č. 2: 247 m / 226 m, par 4
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Pavel Janoušek:
Zkrocení
vlastního ega
golfista, člen Hostivaře

Novou dvojku jsem si pro sebe pojmenoval „Kozí hřbety“. Je to jamka,
která z odpaliště vypadá – díky tomu, jak je úzká – trochu děsivě. Ale je
fajn, že nutí člověka zkrotit vlastní ego a první ránu hrát bez velkých
ambicí, pouze s maximální přesností. Ani druhá rána není snadná,
a tak není radno ztrácet koncentraci. Na druhou stranu je odměnou
moc pěkný výhled z greenu na celou původní devítku. Na téhle jamce
ani green v regulaci neznamená lehkou dohrávku. Díky trojputtu jsem
zapsal bogey a šel dál na novou trojku. Ne úplně snadný par 3 je po
předchozí jamce vlastně docela odpočinkový. Mám rád jamky z kopce,
přeci jen nějaký ten metr přidají. Ale tady to nakonec ani nemusí být
potřeba. Když se člověk zrovna necítí, klidně může zahrát kratší ránu
„na jistotu“ před green a pokusit se o co nejpřesnější přihrávku. Zahrál
jsem ji stejně jako předchozí – bogey. Tentokrát kvůli netrefenému
greenu. Ale zase jsem si zkusil efektní flop shot přes břízy na pravé
straně greenu. A jak by se podle mě mohla jmenovat? Tak třeba „Pod
keřem“ nebo „Za větrem“. ■
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Jamka č. 3: 150 m / 132 m, par 3

G O L F Hostivař — Rozhovor
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Tomáš Němec:
Riskantnější hra
bude potrestána
profesionální trenér

Nová jamka č. 3 je opravdu nádhernou, avšak nelehkou a dlouhou
tříparovou jamkou s výraznějším převýšením. Jamka se hraje z kopce,
svažuje se ostře doprava a patří spíše mezi úzké jamky s menším
prostorem pro nepřesné rány. To vše bude mít zásadní význam pro
výběr hole, strategie a stylu hry na této jamce. Hráč by měl zvolit alespoň o číslo vyšší hůl a klidnější tempo. Jak již bylo řečeno, jamka se
svažuje ostře doprava, míč je tak vhodné odpalovat z pravé strany
odpaliště (blíže pravému kolíku, a to pro pravoruké i levoruké hráče)
a mířit mírně na levou stranu jamky. K dobrému zamíření poslouží
vysoká borovice umístěná na levém okraji jamky, která zvýrazňuje
již tak pěkný design. Kdo bude hrát více na jistotu, ten bude mít jednodušší přístup na green a po následné jednoduché přihrávce i možnost zaskórovat. Riskantnější hra bude naopak většinou potrestána,
green je užší a na pravé straně blízko greenu se jamka svažuje ostře
doprava do vysokého roughu a ke stromům, které tvoří hranici mezi
touto jamkou a jamkou následující. Rána odtud na green bude zcela
jistě oříškem i pro otrlejší hráče. Jamku hodnotím velice pozitivně
a všem hráčům přeji skvělou hru! ■

Jamka č. 3: 150 m / 132 m, par 3
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Od prvního dne otevření nových jamek
máte možnost ovlivnit jejich budoucí
názvy. Nejzajímavější tipy s vámi sdílíme.

Jamka č. 2 nové šestky: Panoramata, Krpál, Vyhlídka, Levý žabák, Potůčky, Proradný potůček,
Druhé patro, Vize, Tůňka, Rozhledna, Střelnice, Fooore!, Něžný hřích, Na větrné hůrce,
Překvapení, Rybí panorama, Žabák, Vodník, Vlnky, Vodní svět, První koupel

24

G O L F Hostivař — Téma: Nové jamky

Jamka č. 1 nové šestky: Dubečská, Panelákov, Pantograf, Krkonošská, Myší díry, Písečné nory, Rozhledna, Koleje osudu, Kopeček,
Grafiti, Průvodčí, Užovka, Písečná bouře, Ostře sledované vlaky, Počernická, Plážový dech, Horizont, Rozhledy, Nory

Jamka č. 7 nové dvanáctky: Šemíkův skok, Bonbonek, Macocha, Zkrať to!, Par nebo nic, Rychlý spád, Pytlákovo oko, Maledivy, Kolej,
Pokušení, Rozhledna, Vyhlídka Hostivař, Dolíček, Metráček, Červí díra, Pokušení, Zrádná kolej, Krtkova zahrada, Hod koulí,
Pupek světa, Svíčka, Na dosah
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Jak se bude v Hostivaři hrát v sezoně 2021?
Na výběr budete mít hned pět variant. Bude jen na vás, kolik času na golf
budete mít a jestli třeba po dohrané dvanáctce dostanete chuť ještě na další
jamky. Nově v Hostivaři bude platit 12 + 6 = 18. Hra na dvanáct jamek se tak
stane vlajkovou lodí. Zbylý počet jamek – od jara čtyři, po dokončení celého
hřiště šest – bude možné hrát i samostatně. Ideální tak na rychlou hru.

5

A 12 jamek – vlajková loď

6

1

Dvanáctku jste si během sezony natolik
oblíbili, že jsme vaše prosby vyslyšeli
a nahradili tak stávající klasickou devítku.
První odpal začíná a poslední putt končí
u klubovny.

2
7

3
4

B 6 jamek – od jara 4, na podzim již 6
6

8

Alternativa pro rodiny s dětmi nebo
hráče, kteří nemají moc času nebo si
po tréninku chtějí obejít jen pár jamek.
Jamky umístěné dole pod Rezidencí Golf
Hostivař.

9
10

11

12

4
3

1

5

2

C 12 + 6 – s jídlem roste chuť
+
Pro golfisty, kteří si chtějí během hry
dát v klidu oběd, kávu nebo si třeba
jen odpočinout. Anebo prostě jen po
dvanáctce zjistíte, že vám to nestačilo
a chcete přidat – od sezony 2021 není
problém.

10
11
12
7

D 18 jamek – bez přestávky

13

8

Kombinace a routing jamek je jako
kompletní 18jamkové hřiště se startem
i koncem u klubovny (nikoliv jako
varianta 12 + 6). Varianta připravená pro
mistrovské turnaje nebo velké firemní
turnaje.

9

6

14
15

E 6 + 6 – dvakrát po sobě
+

16
17

18

4
3

1
2
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5

Dvanáct jamek poskládaných jako dvě
šestijamková kola, která si můžete zahrát
dvakrát za sebou.

Audi Service

G O L F Hostivař — Rozhovor

It‘s Audi

time.

Audi sezonní servis.

~

V pohybu a v pohodě si užijete sezonu s perfektně připraveným vozem v našem
autorizovaném servisu Audi. Odborně vyškolený tým, precizně zpracované originální díly,
dokonale funkční příslušenství, kompletní služby Audi Pneuservisu se širokou nabídkou
zimních pneumatik s PneuGarancí. Využijte naše profesionální servisní služby
a užijte si bez obav každou cestu. It‘s Audi time.

TUkas a.s.
Štěrboholská 391, 102 00 Praha 10, tel.: 272 072 219, e-mail: servis.audi@tukas.cz, www.tukas.cz
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Stříbrný hostivařský tým společně s vítězi z Beskydského golfového klubu

Hostivařští dravci
Většina kluků z extraligového týmu začínala v našem klubu už jako děti, které sotva
viděly přes pult recepce. Vyrostli. Vyrostli v Hostivaři, herně, lidsky, osobnostně, a to
i díky Pavlu Fulínovi, nebo chcete-li Fuldovi, jak mu oni sami říkají. Trenérovi, který
je už řadu let světem golfu provází, který je stmeluje a ke kterému oni vzhlíží. Jak
říká David Srb: „Máme nejlepšího kapitána!“ Ostatní jedním dechem dodávají, že
měli štěstí, že se navzájem potkali. A že se jim splnil sen. Nejen tím, že se navzájem
mají, ale i proto, že letos konečně stáli na bedně vítězů. Stříbrná medaile je obrovský
úspěch, za kterým stojí řada let tréninků, vzájemná podpora a touha vyhrávat.
Foto: Jiří Kaminský

„Jsme tým! Extraligový tým, ale taky parta
kluků, která se potkává i mimo golf. Rádi trávíme čas společně, známe navzájem své rodiny, přítelkyně, podporujeme se. To je to, co
nás odlišuje od ostatních týmů,“ shodují se
naprosto všichni. A Honza Gajdošík dodává:
„Většina golfových týmů v extralize je složena
z hráčů, kteří jsou individualisté. Hrají sice
společně, ale vlastně každý sám za sebe. My
jsme oproti tomu opravdu tým v pravém slova
smyslu. Parta kamarádů, které pojí stejná
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životní radost. Když mě v roce 2015 oslovil
Honza Šonka, jestli se nechci do týmu přidat,
neváhal jsem.“ Filipa Horáčka přivedl do hostivařské repre trenér Pavel Fulín, ještě když
byl kluk. „Začalo to u mládežnických kategorií,
pokračovalo až po nominaci do extraligového
týmu a jsem šťastný, že mohu být součástí této
skvělé party,“ popisuje Filip.
S tím souhlasí i David Štrouf: „Jsme prostě
banda pondělních golfistů s nejlepší partou ze
všech. Myslím, že tím se můžou všechny ostatní

kluby, plné mladých nadějných hráčů, co jsou
ale docela individualisti, inspirovat. Byl jsem
členem jiného klubu a hrál za něj. Časem jsem
ale s Hostivařskými dravci začal trávit víc a víc
času a už to tak dopadlo. Neměnil bych. Jsem
za to moc rád.“

Máme nejlepšího
kapitána a super partu

G O L F Hostivař — Extraliga

► Lukáš Broda
Můj sen je hrát častěji
Věk: 26, HCP: 0,1
Jak dlouho hraji: 13 let
O extralize: Všechna kola letošní extraligy byla těžká, od prvního kola to
bylo velice vyrovnané. Nejvíc pyšný
jsem na druhé kolo jamkovky, kdy
jsme porazili GC Mariánské Lázně
a měli jsme jistou medaili.
O své hře: Nejvíce se můžu spolehnout na psychiku a železa, ta mě
většinou podrží. V příští sezoně potřebuji zapracovat na pravidelnějším
tréninku a hraní.

► David Srb
V Hostivaři hraji od mala, je to pro
mě srdeční záležitost
Věk: 23, HCP: 5,4
Jak dlouho hraji: 12 let

Jeden za všechny, všichni za jednoho

O extralize: Z letošní extraligy mám
pořád před očima finále na Čeladné,
kde to bylo pořádně vyhrocené. Šlo
o všechno a nám se úžasně zadařilo.
A pak samozřejmě finále, fungovali
jsme skvěle. Jako tým.
O své hře: Podrží mě hlavně psychika,
jsem celkem vyrovnaný a s ničím si
nedělám hlavu. Musím se více zaměřit na dlouhé rány, krátkou hru,
putty…

► Ondra Melichar
Nečekalo se od nás moc a přinesli
jsme hodně
Věk: 23, HCP: +3,7
Jak dlouho hraji: 13 let

Vzájemná podpora během hry je pro tým důležitá

Ondra Melichar, handicapově nejlepší hráč
týmu, dodává: „Všichni sice hrajeme dobře
golf, ale jezdíme spolu třeba i lyžovat. To
jsou důležité akce, které tým spojují.“ I Adam
Krbec potvrzuje to, co říkají všichni ostatní:
„Podobný teamspirit jsem mezi ostatními
týmy nepotkal.“
„Do letošní sezony kluci vstupovali s tím, že
by to konečně na tu medaili mohlo vyjít. V extralize se pohybují už šest let a vždycky se drželi na pátém šestém místě,“ popisuje začátek

sezony trenér Pavel Fulín. Výjimkou byl rok
2019, kdy se tým musel obejít bez dvou skvělých hráčů – Ondry Melichara, který studoval
v Americe, a Dominika Pavoučka. Skončili
na děleném 7. – 8. místě. Letos ale byli znovu
komplet a v plné síle, a tak byla naděje na
medailové umístění konečně reálná.
Bylo však zapotřebí dobře zvládnout kvalifikační kola na rány. Pandemie koronaviru ale
na jaře zrušila první a druhé kolo v Kynžvartu.
Třetí a čtvrté kolo kvalifikace ve Mstěticích

O extralize: Nejtěžší byla rozhodně
Čeladná. Hrálo se i dvakrát denně
a byl jsem ještě unavený z MČR,
které skončilo den před extraligou.
Medaile s Hostivaří byla opravdu
vysněná!
O své hře: Vždy na 100 % vím, že
budu mít po hře hlad.

► Filip Horáček
Z medaile jsem neskutečně šťastný,
splnil se mi sen
Věk: 23 let, HCP: 1,8
Jak dlouho hraji: 10 let
O extralize: Letos to bylo nejtěžší na
Čeladné. Je známa svou obtížností,
jak fyzicky, tak psychicky. ►
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Na náročnosti nám nepřidával ani
fakt, že jsme museli chodit dvě hřiště
za den. Všechno ale dobře dopadlo
a s radostí se do tohoto resortu kdykoli vrátím.
O své hře: Poslední dvě nebo tři sezony mě velice drží puttovaní. To
mi dodává potřebné sebevědomí.
Nedílnou součástí golfového hráče
je samozřejmě psychická odolnost.
Důležité je soustředit se na svou
hru a nenechat se ničím a nikým
rozhodit. Toto pravidlo platí hlavně
při jamkové hře. Byl to právě náš
kapitán Pavel Fulín, který nám vždy
kladl na srdce, že nehrajeme proti
hráči, nýbrž proti hřišti. Do příští sezony si dávám za cíl zlepšit rány do
greenu od 50 do 100 metrů. Právě
tyto rány mě během letošní sezony
nejvíce trápily a byly hlavním úskalím
mé hry.

► Jan Přerovský
Jednou bych si chtěl zahrát na hřišti
Augusta National
Věk: 23, HCP: 5,5
Jak dlouho hraji: 13 let

Hostivařský tým umí táhnout za jeden provaz

O extralize: Nejtěžší byl čtvrtfinálový
zápas proti Greensgatu. Byl to nejdůležitější zápas celé sezony, vyhráli
jsme těsně. Skládám velkou poklonu
Ondrovi Melicharovi, který na osmnácté jamce krásně zavěsil putt na
vítězství ve svém zápase, a také
Davidu Štroufovi, který donesl rozhodující bod.
O své hře: Spolehnout se mohu na
pozitivní přístup ke hře a rány kolem
greenu. Zlepšit potřebuji rány dlouhými železy.
Dominik Pavouček gratuluje soupeři Matěji Bačovi

► Adam Krbec
Soupeře jsme museli doslova
zakousnout
Věk: 24, HCP: 3,6
Jak dloho hraji: 10 let
O extralize: Nejtěžší byl bezpochyby
poslední finálový turnaj, kdy jsme
museli soupeře do slova zakousnout, abychom se dostali do vysněné
top 4.
O své hře: Spoléhám se na svůj zápal
nikdy nic nevzdávat.
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se naštěstí odehrálo a kluci hráli výborně.
Mezi dvanácti extraligovými týmy se drželi
na pátém místě. Na poslední kvalifikační kolo
a play-off a play-out vyrazili na Čeladnou.
Výborná hra na rány je posunula na čtvrté
místo. Tím skončila kvalifikace.
Pavel Fulín popisuje další průběh sezony: „Utkání o postup mezi čtyři poslední
týmy jsme hráli s pátým týmem, jímž byl
Greensgate, plzeňská Dýšina. To je tým, který
každoročně bojuje o medaile a má ve svém
středu mnoho reprezentantů. Po vynikajících
výkonech našich hráčů jsme ale vyhráli my.
A poprvé postoupili do bojů o medaile.“

Tam čekal hostivařské dravce tým
Mariánských Lázní, který velice překvapivě
porazil Kunětickou Horu. „Věděli jsme, že
máme silnější tým, ale jamková hra je velmi

Kluci se rvali
jako lvi
ošidná. Byla to naše obrovská šance… a nenechali jsme si ji ujít. Medaile byla jistá. Šlo
jen o to, jaká bude, zlatá nebo stříbrná?“

G O L F Hostivař — Extraliga

► Jakub Srb
Věk: 18, HCP: 2,1
O týmu: Být členem jakéhokoli týmu
je vždy výzva. Být však součástí hostivařského týmu je něco ještě trochu
jiného. Panuje mezi námi přátelská,
rodinná atmosféra, zejména díky
kapitánu Pavlovi. Úspěchy týmu
jsou tedy z velké části jeho zásluhou. Hra s tímto týmem pro mě není
jen skvělý koníček, zábava a únik od
každodenního života, ale zejména
přátelství a vztahy na celý život. Jsem
moc rád, že jsem měl možnost se
stát členem takového týmu.

► Jan Hájek
Jednou tu extraligu vyhrajeme!
Věk: 24, HCP: 6
Jak dlouho hraji: 13 let
O extralize: Nejtěžší byla Čeladná,
psychicky i fyzicky. Jedná se totiž
o technicky velmi těžké a kopcovité
hřiště. Snad nikdy nezapomenu ten
pocit, když David Štrouf na 18. jamce
ve čtvrtfinále zavěsil přibližně metr
a půl dlouhý putt, díky němuž jsme
poprvé postoupili do bojů o medaile.

Dominik Pavouček

O týmu: Na extraligu nejezdíme
jen jako „individuální golfisté
z Hostivaře“, ale hlavně jako parťáci.
A taky máme kapitána, který už od
našich dětských let dělal všechno
pro to, abychom takovou partou byli.
(Díky, Fuldo!)

Pavla Fulína dobrá nálada neopouští

Lukáš Broda, stálice hostivařského týmu

pokračuje kapitán extraligového týmu. Ve
finále pak hráči z Hostivaře nastoupili proti
Beskydskému golfovému klubu, i ten má ve
svých řadách mnoho reprezentantů. „Kluci
se rvali jako lvi a po devíti odehraných jamkách to dokonce vypadalo, že bychom mohli
dosáhnout i na titul. Na druhé devítce nás
soupeř nakonec přetlačil a vyhrál 3 : 2 na
zápasy. Rozhodlo trochu více štěstí na straně
soupeře,“ říká Pavel.
Druhé místo je vynikající. Potvrdilo se, že
dlouhodobá a systematická práce s mládeží
přináší výsledky. V dravém hostivařském
týmu je dvanáct hráčů, z toho deset z nich

začínalo v hostivařských dětských kurzech.
Do extraligového týmu se může dostat každý
člen Golf Clubu Hostivař, a to na základě výkonnosti a vlastností, které umožňují hráče
zapojit do týmové soutěže. Extraliga je kolektivní týmová hra, proto si musí celá parta,
jak se říká, „sednout“. Výběr a nasazení hráčů
provádí po poradě s lídry týmu jeho kapitán.
Složení hostivařského týmu: Ondřej Melichar,
Dominik Pavouček, Lukáš Broda, David Štrouf,
Filip Horáček, Adam Krbec, Jan Přerovský,
David Srb, Jan Gajdošík, Jan Hájek, Jakub Srb,
Petr Mandera. Kapitán týmu: Pavel Fulín. ■

► Dominik Pavouček
Náš tým umí táhnout za jeden
provaz
Věk: 24, HCP: +2.6
Jak dlouho hraji: 8 let
O extralize: Na každém turnaji jsme
museli předvést to nejlepší. Když
vezmeme v potaz, že v našem týmu
máme jednoho aktivního golfistu, pak
tanečníka a beachvolejbalistu v jednom a zbytek jsou příležitostní hráči,
tak je téměř zázrak, čeho jsme dosáhli.
Na co jsi nejvíc pyšný: Jednoznačně
jsem nejvíc pyšný na kluky, kteří buď
přímo hráli, nebo se aspoň psychicky podíleli na VÍTĚZSTVÍ PROTI
GREENSGATE (PLZNI). Já se nemohl
zúčastnit, ale pak jsem se vrátil a pomohl k získání stříbrné medaile.
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► David Štrouf
Zkušenosti se moc okecat nedají
Věk: 26, HCP: +0.1
Jak dlouho hraji: 20 let
Na co jsem pyšný: Dvě kola pod par
ve Mstěticích (jedno v dešti) a výhra
ve čtvrtfinále nad Plzní.
O své hře: Při jamkovce se můžu
spolehnout na psychiku, mám už
takový svůj mód, ve kterém se
zvládnu neskutečně hecnout, obzvlášť když mám papírově lepšího
soupeře. Trochu mi pomáhá i to, že
většinou mám už více odehráno.
Zkušenosti se moc okecat nedají. Při
hře na rány letos velmi překvapivě
vycházelo puttování a krátká hra.
Nevím, jak se to stalo, a pořád to
nechápu. Letos mi docela pomohl
koronavirus, takhle často jsem na
golfu dlouho nebyl.

► Jan Gajdošík
Finále extraligy je jeden z mých
nejkrásnějších zážitků v životě
Věk: 24, HCP: 3,7
Jak dlouho hraji: 12 let
O extralize: Nejtěžší bylo rozhodně
finále extraligy na Čeladné, z psychického i fyzického hlediska.
Díky výhře nad favorizovaným GC
Greensgate jsme se poprvé za
dobu, co hrajeme extraligu, dostali
mezi poslední čtyři týmy, které byly
ve hře o kýžený titul. Samotná tato
výhra v prvním kole byla obrovským
úspěchem, avšak víkendová kola
přinesla úplně nové výzvy. S myšlenkou, že můžeme opravdu být
šampiony extraligy, jsme do toho
během sobotního a nedělního kola
dali úplně všechno. Nakonec z toho
bylo neuvěřitelné 2. místo. Na tento
zážitek nikdy v životě nezapomenu.
Bylo to krásné.

► Petr Mandera
Doufám, že to takhle potáhneme
ještě dlouho
Věk: 25, HCP: 5,8
Co pro tebe znamená reprezentovat
Hostivař: Hrozně moc, a to vůbec ne
kvůli golfu, ale hlavně kvůli partě
lidí, která je pro mě jako druhá rodina. Je to úžasný pocit být v kolektivu super lidí a kamarádů. ■
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3 OTÁZKY PRO ROMANA
Roman Chudoba,
trenér výkonnostního golfu
JAK SE DOSTAT DO DĚTSKÉ
VÝKONNOSTNÍ SKUPINY?
V Hostivaři celoročně pořádáme dětské kurzy,
kde se děti můžou seznámit s ostatními hráči
a postupně se zdokonalovat. Pokud chtějí hrát
výkonnostní golf, máme v klubu pravidelné
dvouhodinové tréninky určené pouze pro
děti z výkonnostní skupiny. Do této skupiny
dítě navrhuje jeho osobní trenér nebo trenér
z dětského kurzu.
REPREZENTUJÍ PAK HOSTIVAŘ?
Ano, během roku se hrají mistrovství republiky v družstvech do 14, 16 a 18 let, do kterých

jsou nominováni hráči z této skupiny podle
výsledků z federačních turnajů.
MAJÍ DĚTI NĚJAKÉ VÝHODY?
Děti, které jsou ve výkonnostním golfu, mají
neomezeně hru na hřišti, 200 míčků denně
na driving, vstup na akademii, indoor + tréninky s trenérem. Vše za 700 Kč měsíčně pro
děti, které trénují v našich dětských kurzech,
u našich trenérů nebo reprezentují náš klub.
Výkonnostní skupina má tuto dětskou kartu
za 300 Kč/měsíc. ■

I výkonnostní skupina
letos válela

↓ ÚSPĚCHY V DÍLČÍM TURNAJI
A – mladší žáci a žákyně HCP do 28,0
2. místo DIAS Matěj

Na finálovém turnaji Regionální tour mládeže Západ B, který se uskutečnil 28. září 2020
v Beřovicích, se na prvních místech umístili naši
hráči. Celý rok pilně trénovali, aby pak porovnali
sílu nejen v dílčím turnaji, ale aby se ukázali jako
silní koně i v žebříčku celé tour.
Během sezony 2020 se také účastnili celosezónní
soutěže Pohár klubové mládeže. V této soutěži se
vytvoří žebříček klubů na základě započítání 10 nejlepších výsledků z dílčích soutěží tour. Vítězství
družstva je dáno ziskem nejvyššího počtu bodů.
Hostivař je za přispění hráčů z výkonnostní skupiny
na skvělém druhém místě!
Obrovským úspěchem je i celkové vítězství Matěje
Diase v absolutním pořadí žebříčku Regionální tour
mládeže Západ B.
Všem hráčům moc děkujeme za skvělou reprezentaci – vážíme si vašeho nasazení!
Velké poděkování patří i vašim rodinám, bez nichž
byste takových úspěchů nedosáhli! ■

B – starší žáci a žákyně HCP do 28,0
3. místo FILA Albert
↓Ú
 SPĚCHY V KOMPLETNÍM
HODNOCENÍ ŽEBŘÍČKU RTM
ZÁPAD B ZA CELÝ ROK 2020
A – Mladší žáci a žákyně (do 12 let)
1. místo DIAS Matěj
5. místo ČERVENKA Tadeáš
B – Starší žáci a žákyně (13–14 let)
2. místo CEDZO Matúš
3. místo BRYCHTOVÁ Adéla
6. místo FILA Albert
22. místo BULANTSEVA Dariya
25. místo PFLEGEROVÁ Natalie
C – Smíšená (15–18 let)
2. místo MAREČEK David
3. místo KALINA Denis
5. místo TRÁVNÍČKOVÁ Nela

G O L F Hostivař — magazín nejen o golfu

#golfhostivar
V roce 2020 jste se vrátili ke golfu. Nebo ho hráli víc. Nebo s ním začali...
To vlastně není důležité. Golf se stal jedním ze sportů, který jste mohli hrát
i během nouzového stavu a v době vládních restrikcí, a my jsme rádi, že to byl
mimo jiné i náš areál, který vám umožnil trávit hodiny na čerstvém vzduchu
a alespoň na chvíli zaměstnávat hlavu radostnějšími věcmi. Třeba tím, jakou
si vezmete hůl a jak daleko asi máte na green. Jak to víme? Rezervační telefon
u nás zvonil od rána do večera a na sociálních sítích jsme ještě nikdy nebyli tak
často označováni, jako právě v roce 2020. A jak se vám u nás hrálo? Podle všeho
skvěle. Alespoň dle vašich recenzí na portále golfadvisor.cz. Děkujeme za ně.

Hezky upravené hřiště se skvělým servisem a krásnými
greeny, které jsou letos opravdu rychlé. Hostivař je hřiště
s výbornou vybaveností přímo v Praze, za adekvátní cenu
a výstavba nové 18 vůbec neruší hru.
— Jakub H.

regina.randova
#golfhostivar #niceday️ #casprosebe #relaxtime

libor.spacek
Hickory Match Golf Hostivar
#golf #hickory #hickorygolf #golfhostivar #golfprague
#golfpraha #hickorymatch
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Pěkné hřiště přímo v Praze, vždy dobře upravené a v dobré
kondici. Přistavují nové jamky, takže o víkendech si zahrajete
dvanáctku. Restaurace podává skvělé jídlo. Doporučuji.
— Radek K.

G O L F Hostivař — Hra během pandemie

Už delší dobu jsem na Hostivaři
nebyl a musím říct, že je hřiště stále
v perfektní kondici, a to i přesto, že
zde probíhá výstavba celé 18. Hrál
jsem nové 3 jamky a jsou opravdu
hodně zajímavé. Greeny – letos jsem
na lepších nehrál.
— Tomáš V.

aliprag
Po dlouhé době.
#golfhostivar #golf #golfczechrepublic
#golfcz #golfpraha #golfstagram

paja_ves
#golf #golflife #golfclub #golfer #golfhostivar
#golfcourse #golfswing #czechgolf #training #fall #chip
#golfstagram

Na hostivařské hřiště se vždy těším
a nebojím se hrát i v největším lijáku
včetně studeného větru, což se mi se
spoluhráčkou povedlo. Přesto jsme
si to užili a za odměnu si vychutnali
sladkou a výbornou odměnu
v restauraci.
— Marek T.

Moje domovské hřiště splňuje
maximálně očekávání na městské
hřiště. Kvalita je na velmi vysoké
úrovni. S otevřením 18 jamek to
bude 100% :-)
— František K.

alkajnk
Nedělní ráno na Hostíku bylo fakt studené, ale nádherné.
TeeTime 7:00, 4 °C #spolumydva @tomas_jnk #golfhostivar

Horký letní den, ale dopoledne pod
deštníkem se dalo dobře přežít.
Velmi ochotný maršál poskytl na
hřišti studenou vodu. Děkujeme!
Restauraci jsme tentokrát nevyužili.
— Lucie R.

michaelacintlova
Minulou sobotu to ještě šlo️ v @golfhostivar.
#golf #golfday #golfhostivar #primachvile #vikend
#sunnyday #golfing #relax #hostivar

golf_maniacka
Sice jenom ve dvou ale i tak je skvele ze muzeme stale hrat
#dikygolfu #golf #golfinprague #golfhostivar
#zenskanagolfu #nadhernydennagolfu #jduhrat #jdunagolf
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Ve zkratce
Hrajte do konce
roku zdarma
Vyberte si některý z našich nových nadupaných členských balíčků, zaplaťte příspěvky
na příští sezonu 2021 již nyní a dáme vám
jako bonus možnost hrát až do konce roku

2020 na hostivařském hřišti zdarma! A to bez
omezení – od rána do večera, od pondělí do
neděle, v kterýkoli čas a kolik kol budete chtít.
Tato speciální akce platí pro nové i stávající
členy. Hezkou hru všem. ■

Vše, co byste neměli
přehlédnout

Ideální kolo

Mistr mistrů

Zajímalo by vás, za kolik byste vlastně zahráli
hostivařskou devítku, pokud by se z celé sezony vybraly jen vaše nejlepší výsledky na
jednotlivých jamkách? My to víme. Systém
eklektik, který v rámci Masters 50+, HCP
středy a Schwarzkopf Professional dámské

Druhý říjnový víkend se již tradičně na
Konopišti konal turnaj Tipsport Pohár mistrů, na kterém mezi sebou soupeří mistři jednotlivých klubů z celé republiky. Absolutní
vítězkou se letos stala žena, Karolína Stará zvítězila s výsledkem -3. Mezi muži letos zvítězil
skvělý Ondřej Melichar, člen a mistr našeho
hostivařského klubu. Děkujeme Ondrovi za
skvělou reprezentaci a gratulujeme! ■

tour hrajeme, to spočítal za vás. Absolutně
nejlepší výsledek ze všech zahrála Alena
Jinková s ideálním skóre 29 ran, výsledek se
počítal na dámské tour. Borcem HCP středy
se stal Denis Kalina s 30 ranami a v rámci
Masters 50+ zvítězili hned dva hráči, a to Soňa
Berková a Libor Špaček, oba s 32 ranami.
Gratulujeme! ■

Mistři klubu na
stablefordové body
Mistrovství, při němž celkové výsledky ovlivní
váš aktuální handicap, je oblíbené převážně
u hráčů, kteří si na hru na rány v konkurenci
našich nejlepších hráčů zatím netroufnou.
Letos se mistry klubu stali Anh Do Tuan (0–18),
Anh Dung Vu (18,1–30), Thuong Tran Khanh
(30,1–54). ■

NEPŘEHLÉDNĚTE:
Bonus 6 000 Kč pro naše členy
Pro každého našeho člena máme na sezonu 2021 připraven bonus v hodnotě 6 000 Kč. Máte dvě možnosti, jak s ním naložit. Buď
ho použijete během roku na zapůjčení 10 buggy na naše hřiště, nebo bonus uplatníte v rámci úhrady svého příspěvku za VIP členství. V takovém případě vás tento typ členství, díky němuž máte neomezenou hru na našem hřišti a další VIP výhody, vyjde jen na
12 000 Kč. Volba je jen na vás. Bonus v hodnotě 6 000 Kč lze odečíst pouze ze základní částky VIP členství 18 000 Kč, podmínkou pro
jeho uplatnění je uhrazení členských příspěvků do doby jejich splatnosti, tedy do 20. 1. 2021. ■
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Pendolino má
nový green
Od září hrajeme jamku č. 4 na nový green,
jamka se tak prodloužila z paru 4 na par 5!
Pendolino, jeho nový green a jeho okolí přináší
hráčům nové výzvy a stává se tak další oblíbenou částí našeho hřiště. Nová délka jamky
je 424 metrů z pánských a 362 metrů z dámských odpališť. ■

V indooru, nebo
přírodě?
Všimli jste si té změny? V indooru jsme vyměnili plachtu, zatraktivnili jsme její vizuál
a protáhli ji po stranách o dalších deset metrů. Při tréninku se tak budete cítit skoro jako
venku. ■

jsou vhodné pro všechny plně elektrické vozy
i plug-in hybridní vozy. Při takovém výkonu
dobijete elektromobil na 100 % zhruba za 3 až
5 hodin. Stanice je schopna dobíjet dvě vozidla najednou, najdete zde tedy dvě vyhrazená
parkovací stání.

Pro příští sezonu jsme naše členské balíčky vylepšili a do každého, i do toho základního, přidali green fee na hřiště. V základním balíčku členství DRIVE získáváte
nově i kredit 2 000 Kč, který můžete využít
na trénink i na hru na hřišti. Kredit můžete použít i pro své přátele.

Dobíjet můžete několika způsoby. Pokud jste
registrovaný zákazník pro dobíjení v nabíjecí síti PRE, postup pomocí čipu je stejný jako
u jiných PREpointů. Chcete-li se nově zaregistrovat, stačí vyplnit podklady na stránkách
www.premobilita.cz. V případě, že patříte mezi
neregistrované zákazníky, jednoduše načtete
QR kód umístěný u dobíjecí zásuvky a pomocí
internetové platební brány zaplatíte 60, 120
nebo 180 minut dobíjení. Jestliže vlastníte zahraniční kartu či kartu od prodejce vozu, stačí
po připojení elektromobilu ke stanici přiložit
kartu na identifikační čtečku. Na PREpointu
dobije svůj vůz opravdu každý. Nyní nemusíte zbytečně ztrácet čas čekáním u dobíjecích
stanic, ale můžete pohodlně dobíjet svůj vůz
během hry nebo návštěvy naší restaurace. ■

Vánoce
I letos si můžete zakoupit vánoční dárky za zvýhodněné ceny. Pokud si nabijete kredit v hodnotě 1 000 až 3 000 korun, nabízíme vám speciální bonus v hodnotě 20, 25 a 30 procent z ceny.
Od nás tak můžete získat až 900 Kč navíc, to je
například jedno fee na hřiště. Kredit můžete
využít na indoor i outdoor golf. Neváhejte, nabídka je platná pouze do 23. 12. 2020. Kredit
pak můžete čerpat po celý rok 2021. ■

Novinka pro
elektromobilisty
Vlastníte elektromobil? U nás ho můžete pohodlně dobíjet. Pražská energetika, a. s., instalovala hned vedle vchodu do recepce veřejnou
dobíjecí stanici PREpoint. Stanice má dobíjecí výkon 22 kW a konektory Type 2, které

Nové členské
balíčky – green
fee pro všechny

CENA

BONUS %

Název členského balíčku DRIVE plus jsme
nově zkrátili na PLUS a přidali jsme do
něj možnost trénování zdarma. V balíčku PLUS tak od nás získáváte 7 green
fee na 18jamkové hřiště. Tato fee můžete
využít nejen pro svou hru, ale i pro hru
svých přátel. Nově máte navíc možnost
převést nevyčerpané služby do další sezony. Nemusíte tak propočítávat, zda stihnete všechny výhody vyčerpat včas. I balíček DRIVE top doznal změn. Především
je ještě víc nadupaný službami, a proto
jsme ho právem přejmenovali na balíček VIP. Podstatně zpříjemní váš trénink
i hru v Hostivaři. Nově máte například
možnost si během sezony půjčovat na
hřiště buggy, na drivingu můžete denně
odpálit až 100 míčků zdarma, stejně tak
máte zdarma trénink v indooru. Hra na
hřišti i akademii je samozřejmostí. Pořídit
VIP členství pak můžete i pro svou rodinu, a to za zvýhodněnou cenu 9 000 Kč.
Výhody členského balíčku můžete čerpat
už nyní a nemusíte čekat, než začne příští sezona. TIP: Využijte na zaplacení
členského příspěvku bonus v hodnotě
6 000 Kč a VIP členství vás tak vyjde na
12 000 Kč.
Hrajete málo, nebo jste golfový nadšenec? Z nových členských balíčků si vybere každý. ■

HODNOTA
KARTY

1 000 Kč

20 %

1 200 Kč

2 000 Kč

25 %

2 500 Kč

3 000 Kč

30 %

3 900 Kč
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Röhnisch – nové turnaje
jen pro golfistky
Navázali jsme spolupráci se společností
Golf & Leisure, s. r. o., která se od roku 2003
věnuje dovozu a distribuci golfového oblečení.
Zastupuje například módní značku RÖHNISCH,
která má ve svém portfoliu oblečení a doplňky
výhradně pro ženy, od triček, přes sukně a kalhoty až po windstoppery, nepromoky a různé
doplňky. Celá kolekce má vždy promyšlenou
kombinaci barev, vzorů a materiálů, které lze
vzájemně kombinovat. Vysoká kvalita a dobré
ceny zajistily značce RÖHNISCH dobré jméno
i mezi našimi hráčkami. Proto se firma rozhodla propojit s Hostivaří a pro novou sezonu
2021 připravuje několik speciálních dámských
víkendových turnajů, kde si budete moci zahrát o zajímavé ceny a prohlédnout si novinky
od značky RÖHNISCH. ■

Mistrovství ČR do 16 let

Výměna plynu

Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, nasbírat
zkušenosti a zažít jiný pohled na svět golfu.
Naše šestnáctky na mistrovství v Sokolově
vybojovaly 10. místo v konkurenci 41 týmů.
Děkujeme za reprezentaci a gratulujeme. Tým
ve složení: Adéla Brychtová, Natalie Pflegerová,
Nela Trávníčková, Albert Fila, Denis Kalina,
David Mareček, Roman Chudoba (kapitán). ■

Pod hřištěm akademie proběhla výměna plynového potrubí. Do konce roku bude hotovo
a akademie bude opět připravena na plnohodnotnou hru. ■

Návrat
Sobota 3. října, den, kdy se alespoň na chvíli
vrátila na golf úcta k historii a noblesa. Golfoví
gentlemani a dámy ve stylovém oblečení si užili
krásu golfu se dřevěnými dobovými holemi.
Hrál se totiž Hickory Match Golf Hostivař. ■

Zimní ceny
Foto Libor Špaček

Od začátku listopadu můžete hrát za nové,
zimní, levnější ceny. V zimní sezoně jsme upravili provoz na našem hřišti – od pondělí do
pátku hrajeme na 9 jamek a o víkendu a ve
svátky 14 jamek. Hezkou hru. ■

Akce v zimě
Máme pro vás připravený indoor turnajový
kalendář a další hezké akce. Bude-li to jen
trochu možné a situace nám to dovolí, vše
proběhne podle plánu. Zapište si je raději
do svého kalendáře, ať nic neprošvihnete.

Leden, únor, březen
Během prvních tří měsíců roku 2021 si můžete přijít do indooru poměřit síly s ostatními golfisty. Všechny turnaje startujeme
dopoledne. Začínáme hned po Novém roce.

4. ledna 2021
Novoroční odpal
První pondělí v novém roce si zabalte golfové hole, míček pro štěstí a dobrou náladu
a dorazte za námi do klubovny. V 18.00 rozděláme oheň, opečeme si špekáčky a odpálíme první míče roku 2021. Těšíme se na vás!

► Úterky – Masters 50+
• start v 10.00
• pro všechny nadšené golfisty, kteří již
oslavili padesáté narozeniny
• 12. ledna, 26. ledna, 9. února, 23. února,
9. března

7. ledna 2021
Lampionový běh
Tentokrát již po páté po Novém roce vyrazíme na pětikilometrovou anebo desetikilometrovou trasu po osvětleném hostivařském
hřišti. Necítíte-li se na takovou vzdálenost,
můžete absolvovat nesoutěžní kolo dlouhé
2,5 kilometru. Startujeme v 17.15, registrace
začíná v 16 hodin. Vezměte si s sebou i čelovku, ať se nám na hřišti neztratíte.
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► Středy
• start v 9.00
• pro všechny muže, ženy, děti
• 13. ledna, 27. ledna, 10. února, 24. února
a 10. března
►	Čtvrtek – Dámská Schwarzkopf
Professional tour
• start v 10.00
• pro všechny golfistky, které si chtějí zahrát i v zimě a popovídat u kávičky.

• 14. ledna, 28. ledna, 11. února, 25. února
a 11. března
► Sobota – Mattel dětské turnaje
• start v 9.00, po naplnění kapacity i v 11.00
• pro všechny děti do 15 let
• 16. ledna, 13. února a 13. března
► Chcete si zasoutěžit, ale nehodí se vám
žádný termín našich turnajů? Nevadí!
Hrajte HOPALO.
• Přijdete kdykoli, s kýmkoli, klidně sami,
vyberete si hřiště, jaké chcete, nastavíte
autoputt 2 metry a hrajete. Podle toho, kolik zahrajete parů, tolikrát vás zařadíme
do osudí. Každý měsíc vylosujeme 5 šťastlivců, kteří vyhrají masáž do SAMUI SPA.
Začínáme už 1. prosince a hrajeme až do
konce března.
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G O L F Hostivař — Restaurace

Grilovaný jelení hřbet s liškovou omáčkou, restované špecle s čerstvými kapustičkami na másle

Zvěřina na golfu
Málokdo z nás zařazuje zvěřinu do svého jídelníčku pravidelně, ještě
méně lidí ji připravuje doma. Důvody jsou jasné – cena, náročnost přípravy, ale třeba i to, že poznat a koupit dobré kančí, dančí nebo jelení
maso není úplně jednoduché. Svěřte se do rukou profesionálů a zajděte
si na vynikající zvěřinový oběd či večeři do Bistra Green v Hostivaři.
Říká se, že právě tohle maso je podzimní nakopávač pro vaše tělo.

Zvířata jsou sice chovaná na „farmách“, ale pod odborným dohledem,
s dostatkem pohybu a zdravou životosprávou. Jejich maso je bohatší
na proteiny, minerály a vitamíny a je skvělou volbou pro každého
sportovce, nejen golfistu. V Bistru Green je pro vás navíc připravujeme
v zajímavých úpravách, lehké formě, se spoustou sezonní zeleniny
a hlavně v prvotřídní kvalitě. Přijďte ochutnat. ■

◄ Restované kachní prsíčko s kaštanovým pyré, gratinovanými bramborami, nakládanými václavkami a portskou omáčkou
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DAVID BUREŠ, SPECIALISTA NA INVESTIČNÍ NEMOVITOSTI, RADÍ:

Investujte do nemovitostí.
I v průběhu koronavirové krize

V

šude slyšíme, jak se tisknou peníze, a každý investor se ptá, jak se bránit inflaci.
Nemovitosti na pronájem jsou nejoblíbenějším nástrojem investorů v České republice.
A proč tomu tak je? Každý chce kupovat to, na
co si může sáhnout, a současně si na to může
ještě vzít levný úvěr až do 90 % kupní ceny.
Během koronaviru se zájem o investice do nemovitostí ještě zvýšil, protože se lidé báli o své
peníze na účtech. Za devět měsíců se tak zvýšila cena bytů v Praze o 12,6 %. Pro srovnání,
průměrný nárůst ceny bytů v Praze během
posledních dvaceti let nepřesáhl 8 % ročně.
K tomu je však třeba přičíst ještě výnos z nájemného, které v posledních dvaceti letech
roste o 5,9 % ročně. Průměrné snížení nájemného o 10 % v průběhu jarní vlny koronaviru
způsobilo jednorázové uvolnění bytů z Airbnb
a šlo pouze o dočasný trend. Všichni víme, že
ani koronavirus nezmění rychlost výstavby
bytů, nesníží cenu stavebních prací, zvláště
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když mnoho levných pracovníků ze zahraničí
od nás takřka uteklo. Současně se do Prahy rok
co rok přistěhuje 10 až 15 tisíc lidí. Za stejnou
dobu, tedy za rok, ale v Praze přibudou pouze
4 000 nových bytů. Toto všechno zvyšuje ceny
pražských bytů a při silné ekonomické krizi
se u bytů na dobrém místě očekává pouze pozastavení růstu cen. Podobně jako tomu bylo
v roce 2009 při finanční krizi.

Ve společnosti Bureš & partneři připravujeme investorům plán, hledáme vhodné byty,
připravíme úvěr, byt(y) pronajímáme a následně i spravujeme. Jak správně vybrat nemovitost pro vaši investici a s čím vším je nutné
počítat při sledování výnosnosti investice společně probereme na Businessovém setkání
na golfu s Davidem Burešem v lednu 2021. ■

David Bureš se přes 20 let zaměřuje na investiční nemovitosti v Praze. Ve svém portfoliu má více než 1 200 klientů, kterým spravuje nemovitosti v hodně 1,2 miliardy korun.
Jeho tým vždy zajišťuje celý proces. Začíná přípravou plánu, kdy zjistí, jak velkou měsíční
rentu a za kolik let investor potřebuje, což jasně určí potřebný počet bytů k nákupu.
Následně řeší vyhledávání vhodných bytů, přípravu úvěrů, přípravu bytů na pronájem,
vyhledání nájemníka a pak i samotnou správu. Investor se nemusí o nic starat. Pro velké
klienty pak ve spojení s Havel & Partners dokáže zajistit diskrétní nákupy bytů přes nově
vytvořenou společnost či svěřenský fond.

REISHI
a směs
sibiřských
bylin

www.eskeri.cz
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Eskeri s obsahem zinku přispívá
k normální funkci imunitního systému.
Eskeri – doplněk stravy
Složení:
1 kapsle obsahuje:
Lesklokorka lesklá (Ganoderma lucidum)
Rozchodnice růžová – 1 % salidrosidy, 3 % rosaviny (Rhodiola rosea)
Klanopraška čínská – 2 % schisandriny (Schisandra sinensis)
Eleuterokok ostnitý – 1 % eleutherosidy (Eleutorococcus senticosus)
Zinek
Balení: 30 kapslí, 1 kapsle = 612 mg, Hmotnost obsahu: 18,4 g
CZ-20-ESK-Q4-44

Dávkování: Užívejte 2–3 měsíce 1 × 1 kapsli denně. Po pauze
3 měsíců užívejte znovu 2–3 měsíce. V případě zvýšené zátěže užívejte
2 × 2 kapsle denně po dobu 2 týdnů. Poté pokračujte opět 1 × 1 kapsli denně.
Nepřekračujte doporučené denní dávkování.
200
120
80
40
10

mg
mg
mg
mg
mg

Upozornění: Ukládejte mimo dosah dětí! Nepřekračujte doporučenou denní
dávku. Přípravek není určen pro děti, těhotné a kojící ženy. Minimální trvanlivost do
konce data uvedeného na obalu. Výrobek neslouží jako náhrada pestré stravy.
Dbejte na vyváženou stravu a zdravý životní styl. Uchovávejte v suchu, na tmavém
místě při teplotě do 25 °C.
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PREMIUM KARTA

S naší prestižní kartou jste ve světě
online nákupů v bezpečí
Přičaruje zdarma třeba rok záruky navíc a 6 měsíců pojištění
proti poškození a krádeži, když s ní nakoupíte například bílé
zboží a elektroniku. Díky Premium Kontu můžete mít zároveň
bezplatně i pojištění internetových rizik. A to zdaleka není vše!
Nechte se okouzlit na www.csobpremium.cz/kouzelnakarta.
Poskytovatelem pojištění je ČSOB Pojišťovna, a. s.
800 370 370 | www.csobpremium.cz

