
POŘÁD JSME TO MY
První dubnový den jsme pustili 
do světa zprávu, že jsme Golf 
Hostivař přejmenovali na Galerie 
Golf Hostivař.

JSME KOMPLET
Herní systém 12 + 6 jamek 
odstartujeme již během léta.  
Máte se skutečně na co těšit.

LÁSKA NA DRUHÝ POHLED
Kristýna Napoleaová je 
ctižádostivá a na co sáhne, to 
jí jde. Tedy u golfu to platilo až 
napodruhé.

NEMÁM CHUŤ  
MÍT KOLEM SEBE  
PRŮMĚRNÉ VĚCI
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Architekt Martin Rajniš,  
autor hostivařského včelína
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Jedna legendární česká rocková kapela zpívá 
ve svém vizionářském songu „až se bude 

psát rok 2006“. Píseň je z roku 1979 a v době, kdy 
vznikala, by sotva někdo předpověděl otevření 
devítijamkového znormovaného golfového 
hřiště v Praze-Hostivaři. Není divu, o golfu se 
skoro nesmělo mluvit a byl stále na černé listině 
nežádoucích sportů. Pokud by někdo dohléd-
nul až do dvacetiletky následující, napočítal by 
celkově jamek osmnáct. Jsme hrdí na to, že jsme 
celkově se třemi golfovými hřišti se sedmadva-
ceti jamkami, drivingem i zimní golfovou halou 
přispěli do krásné golfové mapy svobodné České 
republiky. 

Jeden legendární český tvůrce spojuje architek-
turu s čistou magií. Mluví především o stavbách, 
které hledají inspiraci v přírodě a jejích primár-
ních materiálech, a snaží se najít často ztracené 
propojení s přírodou. Já bych si dovolil rozšířit 
jeho metaforu i na architekturu golfových hřišť. 
Na zemi jich je kolem 40 tisíc a projdou jimi 
možná stovky milionů hráčů. Každé je přitom 
úplně jiné, klidně obyčejné, nebo naopak nablýs-
kaně honosné. Některá vznikla na původním 
rostlém terénu, jiná vytvořili lidé uměle třeba na 
vyprahlé poušti. Spojují je však dvě věci — každé 
se stalo trvalou součástí přírody a slouží pro po-
těšení lidí. Je to i příběh našeho hřiště. 

Se zkompletováním našeho areálu jsme se roz-
hodli přijmout i jeho nový název. Věříme totiž, 
že kromě přírody a aktivního pohybu vnáší do 
našich životů velkou radost také umění. Věříme, 
že v Galerii Golf Hostivař objevíte všechny tyto 
radosti i vy!

Krásné léto přeje

Jirka Martinka 
prezident Golf Clubu Hostivař
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Pořád jsme  
to my

První dubnový den jsme pustili do světa zprávu, 
že jsme Golf Hostivař přejmenovali na Galerii 
Golf Hostivař. A nebyl to apríl. Je tomu opravdu 
tak. Po dvaceti letech jsme vstoupili do nové éry 
a rozhodli jsme se tak oficiálně spojit s naší láskou 
k umění a přijmout jméno naší venkovní galerie. 
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„Jedná se vlastně o unikátní 
osmnáctijamkovou galerii pod 
širým nebem, ve které vysta-
vují renomovaní autoři jako 
Stanislav Kolíbal, Karel Malich 
nebo David Černý. Každá hra 
nebo jen návštěva areálu se tak 
stává nejen sportovním a spo-
lečenským, ale i kulturním 
zážitkem. Tuto filozofii vysti-
huje i nový slogan, který golf 
a venkovní galerii spojuje — co 
jamka, to originál. Překvapivé 
souvislosti a nečekané průniky 
golfu a umění se postupně ob-
jevují v rámci orientačního sys-
tému nebo v mediální komuni-
kaci. Mezi klíčovými motivy tak 
najdete typické golfové rekvizity 
jako rukavice, hole nebo fangle, 
které prozrazují, že jejich maji-
tel není jen vášnivým hráčem 
golfu, ale i umělcem, který tvoří 
ve svém ateliéru. Není tedy divu, 
že malba či jiné výtvarné tech-
niky zanechají své stopy i na 
golfovém vybavení,“ popisuje šéf 
Dynamo designu Michal Richtr, 
který má sám k umění velmi 
blízko a jako golfista zná hosti-
vařský areál od samých začátků.

JAK SE DÍVAT NA LOGO 
VAŠIMA OČIMA? 
„Logo Galerie Golf Hostivař se 
skládá ze tří linií opisujících 
tvary skutečných greenů na 
místním hřišti. V centru loga 
je umístěn třířádkově uspo-
řádaný název Galerie Golf 
Hostivař. Zvolený font Bio Sans 
působí jako těžiště celého loga, 
dává mu stabilitu, dobrou či-
telnost a okam žitou poznatel-
nost. Zároveň ale dobře reaguje 
v rámci tzv. dynamické identity 
— tedy loga, které má při zacho-
vání stejného principu více po-
dob. Mění se jednak skladba linií 

(tvary greenů), jednak barevné 
provedení. Základní verze je 
černobílá, doplňují ji varianty se 
žlutým, modrým nebo zeleným 
vnitřním prostorem.

Z principu loga vychází i celý 
vizuální styl, který organické 
linie odvozené od tvaru jamek 
či greenů využívá například 
k ohraničení fotografií nebo 
informačních barevných ploch. 
Flexibilita tohoto systému 
umožňuje vytvářet jak elegantní 
merkantilie, tedy vizitky, kom-
plimentky, desky, bloky, tašky, 
tak atraktivní design triček 
a další merchandising,“ vysvět-
luje kreativní ředitel Dynama 
Martin Holub.

(Ilustrační materiál)

Nebylo to hned
Rostlo to v nás dlouho, ale cítili 
jsme stále víc, že je trochu po-
třeba vylézt z naší ulity. Že to, 
jak naše značka Golf Hostivař 
vystupuje, jakým stylem komu-
nikujeme a jak mladí se pořád 
cítíme, úplně nekoresponduje 
s tím, co o nás říká náš starý gra-
fický manuál. Chtělo to změnu. 
A pořádnou, nejen přistřihnout 
konečky, ale rovnou namíchat 
pořádné barvy a dát tomu ce-
lému pěknou fazónu. Svěřili 
jsme se do péče studia Dynamo 
design a ti pro nás připravili 
vizuální identitu, ve které se 
cítíme skvěle a fit. Ještě bude 
chvíli trvat, než se do nového 
designu postupně kompletně 
převlékneme, ale už teď se ne-
můžeme dočkat, až to bude.

NOVÝ KABÁT, STARÉ 
DOBRÉ SRDCE
Pro vás se vlastně nic nemění… 
i když máme nový kabát, tak po-
řád jsme to my. My, co milujeme 
golf a děláme vše pro to, abyste 
ho u nás milovali i vy. Naše nad-
šení dělat pro golfisty maximum 
neochabuje a vy se tak můžete 
těšit, že i v této sezoně pro vás 
máme připravené samé zají-
mavé turnaje a akce.

MÍT VLASTNÍ STYL
Jeden z našich hostivařských 
členů nám na recepci říkal: „No 
jó, Hostivař měla vždycky svůj 
vlastní styl.“ My se tomu za-
smáli, ale… vlastně měl pravdu. 
Jsme trošku takoví berani, kteří 
jdou svou neprošlapanou cestou. 

Když jsme před lety zavedli nej-
levnější typ členství v republice, 
budilo to kontroverze, ale my 
jsme přitom přivedli ke golfu 
stovky, možná tisíce lidí, kteří 
by jinak kvůli drahému členství 
hůl do ruky nikdy nevzali. Když 
jsme dovolili, aby se u nás hrálo 
i v džínách, klepaly si tradiční 
kluby na hlavu… a vidíte, není 
potřeba zakazovat, golfista ví 
nejlíp, co se sluší. Když jsme se 
rozhodli změnit zaběhlý herní 
systém na dvanáctijamkové hři-
ště, někteří se smáli, jestli jsme 
se nezbláznili. A dneska nám 
dávají za pravdu. 

A tak když nás napadlo vytvo-
řit největší uměleckou galerii 
pod širým nebem, vybrali jsme 
si mezi těmi nejlepšími. Naše 
galerie představuje umělecky 
hodnotná a odbornou veřejností 
velmi ceněná díla. Dokazujeme 
tak, že propojit golf s uměním 
lze. Alespoň u nás. A i proto jsme 
Galerie Golf Hostivař. Od sezony 
2022 už oficiálně.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NA SLOVECH ZÁLEŽÍ

„Mohli jsme k rebrandingu 
vydat tiskovou zprávu, 
rozeslat ji a nechat to být. 
Ale my nechtěli. Chtěli 
jsme ke každému golfistovi 
promluvit a říct mu, jak 
to cítíme, a proto jsme se 
rozhodli, že natočíme video. 
Oslovili jsme Denobulla 
Films, vymysleli scénář, 
napsali texty a do hlavní role 
postavili prezidenta klubu, 
který je u hostivařského 
golfu od úplného začátku. 
Chtěli jsme, aby to bylo co 
nejautentičtější, proto ve 
videu příběh namlouvá 
právě on. Potřebovali jsme 
předat informaci, že se sice 
jmenujeme jinak, vypadáme 
jinak, ale že pro golfisty se 
vlastně zas až tak nic nemění, 
že jsme to pořád my, ti blázni, 
co ve dne v noci vymýšlí, co 
udělat lépe, a nespokojí se 
s průměrností. Reakce, které 
nám na video přišly, byly 
skvělé. A nám spadl kámen 
ze srdce, že nás naši golfisti 
mají rádi se vším všudy,“ 
shrnuje Lenka Černá, která 
měla strategii marketingové 
komunikace na starosti. 

Logo Galerie Golf Hostivař se 
skládá ze tří linií opisujících tvary 
skutečných greenů na místním hřišti. 

Jak to celé vzniklo? Rukopis patří 
studiu Dynamo design. Co je ve 
vašich očích Galerie Golf Hostivař?

Prezident klubu Jirka Martinka  
v hlavní roli hostivařského videa

Ukázka aplikace vizuálního stylu (Ilustrační materiál)
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PETR MIKULENKA

Petr je hostivařský head marshal, 
a tak má to štěstí, že je součástí 
galerie v podstatě denně. Jaký je 
jeho pohled na propojení umění 
a golfu v Hostivaři? A jak to 
vnímají golfisté? Zeptali jsme se.

JAK VNÍMÁŠ PROPOJENÍ 
UMĚNÍ A GOLFU V HOSTIVAŘI?
Jednoznačně pozitivně. Můj 
vztah k umění je letitý a celo-
životní, zatímco golf hraji asi 
patnáct let. Když jsem začal 
pracovat a hrát v Hostivaři, byl 
jsem nadšený z toho, že se na 
hřišti nacházejí různé umě-
lecké instalace a sochy, a to i od 
věhlasných autorů z různých 
generací. Vnímám to jako velmi 
příjemné zpestření pobytu na 
hřišti a vždy se během hraní 
golfu těším na jamky, na kterých 
mám své oblíbené kousky. I když 
ne pokaždé se na ně dokážu 
soustředit, podle toho, jestli mi 
golf zrovna jde, nebo ne. Coby 
maršál vnímám také většinou 

pozitivní reakce hráčů a několi-
krát jsem po hřišti prováděl též 
zájemce ne-golfisty, kteří se již 
o naší galerii dozvěděli, větši-
nou díky Davidu Černému a In 
Utero na dvanácté jamce. A to 
včetně zahraničních fanoušků. 
Nedávno se například jednalo 
o milovníky umění z Polska 
a Nizozemí. Se zvyšujícím se po-
vědomím o galerii pod širým ne-
bem v kombinaci s golfem bude 
nejspíš potřeba přemýšlet i nad 
tím, jak umění v Hostivaři zpří-
stupnit širší veřejnosti. A bude 
také skvělé, když budou další 
umělecká díla v našem areálu 
i nadále přibývat. 

Podívejte se na naše video na YouTube

Pohled maršála
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Autorem včelína je profesor 
Martin Rajniš a jeho Huť archi-
tektury (Martin Rajniš, Tomáš 
Kosnar, David Kubík, Zbyněk 
Šrůtek). Ještě před hostivařskou 
instalací byl včelín veřejnosti 
představen na výstavě Česká 
moderní architektura od secese 
k dnešku v Jízdárně Pražského 
hradu. V roce 2022 získal oce-
nění v soutěži Dřevěná stavba 
roku, kterou vyhlašuje Nadace 
dřevo pro život. Autor stavby byl 
laskav a věnoval nám svůj čas.

„Žiju v budoucnosti,“ říká Martin 
Rajniš. „Nemám rád školu, man-
želství, policajty, úředníky, kri-
minál a penzi. Víte proč penzi? 
Protože ta ničí člověka. Ničí jeho 
schopnost bejt divokej. A zajíma-
vej. A připravenej na budoucnost. 

Bere mu schopnost mentálně 
skákat o desítky let dopředu a dí-
vat se, jak bude vypadat budoucí 
svět. A právě tak se snažím žít já.“ 

MUSEL JSTE VĚDĚT O VČELÁCH 
NĚCO SPECIÁLNÍHO, KDYŽ 
JSTE NAVRHOVAL VČELÍN?
Že bez nich bychom se ve světě 
ztratili. Že jich je čím dál míň. 
A že je potřeba jim pomáhat. Ale 
vážně, víte, co třeba musí každý 
architekt v Čechách vědět? Kolik 
stupňů má slunce tady, na pade-
sátém stupni severní šířky a pat-
náctém východní délky, když 
je 12 hodin letního slunovratu. 
Tohle musí každej pořádnej ar-
chitekt umět. 

A o včelách mě naučili včelaři. 
Se včelami to původně začalo 

tak, že nás oslovily hrozně pří-
jemný dámy, které se starají 
o včely na Petříně, jestli bychom 
jim sem, na Malou Stranu, ne-
navrhli včelín. To je historie 
stará už asi osm let. My jsme ho 
z lásky k Malé Straně, ke včelám 
a z obdivu k těm dámám vyšili…, 
ale z jiných důvodů se zatím ne-
realizoval. Realizoval se nyní ten, 
co je v Hostivaři. Je osmiboký. 
Víte proč? Inspiroval nás k tomu 
dóm ve Florencii. Jeho kopule, 
kterou projektoval Brunelleschi, 
je právě osmiboká. A já si uvě-
domil, jak je to chytrý. A jak 
obrovskou magii to v sobě má. 
A zároveň, protože je osmiboký, 
tak se to dobře dělá. Protože 
všechny žbrdlinky jsou rovný. 
Je obrovskej rozdíl, když máte 
několik set žbrdlinek a všechny 
musíte tvarovat do zatáčky, 
navíc v kaž dý vrstvě s jiným 
poloměrem. Poprvé jsme tenhle 
geniální Brunelleschiho nápad 
použili, už když jsme dělali věž 
Ester v Jeruzalémě. A včelín je 
vlastně její zmenšený bratříček. 

Nemám chuť 
mít kolem sebe 
průměrné věci
Architekt Martin Rajniš, autor hostivařského včelína

Od listopadu 2021 má Galerie Golf Hostivař novou 
dominantu. Je jí včelín, šestimetrová osmiboká 
lamelová kopule stojící na kopci oddělujícím driving 
a hřiště. Je vidět nejen z hřiště a restaurace, ale 
i z dalekého okolí, a to zvláště v noci, kdy rozsvícený 
do tmy připomíná malý kostelík. Od jara 2022 se 
včelín navíc rozezvučel, instalovali jsme sem včelí úly. 

Se včelami to původně začalo tak, že nás oslovily 
hrozně příjemný dámy, které se starají o včely na 
Petříně, jestli bychom jim sem, na Malou Stranu, 
nenavrhli včelín.
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NÁPAD NA VČELÍN PŘIŠEL DŘÍV, 
ESTER STÁLA JAKO PRVNÍ? 
Ester v Jeruzalémě, to je dva-
náctimetrová věž. Včelín je 
zmenšený na polovinu. Ester, 
to je jeden z našich největ-
ších úspěchů. Podívejte se na 
stěnu za mnou, máme tu pět-
advacet všech možných cen. 

Nejvýznamnější je samozřejmě 
ta světová (Global Award for 
Sustainable Architecture, Paříž 
2014, pozn. red.). Máme ji jako je-
diný z východní Evropy. Protože 
tady bohužel většinou stojej 
nový věci, co se architektury 
týče, za prd. Většina zdejších 
architektů se prostě dala snést 

tím českým prostředím, který je 
hodně průměrný, a dělaj se prů-
měrný nebo i špatný věci. Ale 
už se z toho vybabráváme… Jen 
myslím, že to bude trvat tak pa-
desát sto let, než se tu bude dělat 
architektura na světový úrovni. 
Na úrovni, na který jsme byli za 
první republiky. 

No a v Jeruzalémě jsme my 
s Hutí architektury jako jedni 
z mála nežidovských středoev-
ropských architektů zaťali svou 
stopu do pupku světa, protože 
Jeruzalém je jeden z pupků 
světa. Kam se hrabe New York, 
Paříž nebo Londýn, mít stavbu 
v Jeruzalémě, to je něco. Věž 
Ester stojí jen 1,5 kilometru od 
Zdi nářků. Věříme, že tam vy-
drží třeba sto let. A jsme rádi, že 
jsme tam mohli ukázat, kudy 
vede krása budoucí architektury 
Čech. Protože my děláme věci 
tak s třicetiletým předstihem. 

TO JE PRAVDA. EVROPA 
OBJEVILA UDRŽITELNOST 
A PŘÍRODNÍ MATERIÁLY PŘED 
PÁR LETY, VY TAK TVOŘÍTE 
UŽ NEJMÍŇ DVACET LET. JAK 
SE BAVÍTE SOUČASNOU 
CELODEBATOU NA TOHLE TÉMA? 
Řekl bych to takhle, dneska 
zase různý prapodivný týpci do 
toho zase přidávají nesmyslný 
věci. Oteplí se? No tak se oteplí. 
Podívejte se, čím je zformovanej 
svět. Vodou, větrem, mrazem, 
teplotou, pískem, vlnama… vším 
možným. A má přitom podob-
nou estestiku jako vaše nebo 
moje ruce. Taky nejsou pra-
videlný, odrážejí chaos, který 
je v celým světě a ze kterýho 
se ty tvary vynořují. Jako je to 

vidět na každým stromě, na 
každý květině. Vy jste z buněk, 
buňky jsou z molekul, mo-
lekuly jsou z atomů. Sluneční 
soustava obíhá kolem Galaxie 
a čeká ji jednou za 35 milionů 
let průchod mrakem černý 
hmoty. Nikdo neví, jak přesně to 
zamíchá s Kuiperovým pásem. 
Podstata všeho je někde hluboko 
v základech vesmíru… Země 
přece nemůže být plánovaná. 

Tak se prostě přizpůsobíme, 
stáhneme do polárních krajin 
a ze sedmi miliard nás zbyde 

půl jedné. Prosadí se ti nej-
schopnější. Ti, co viděli do 
budoucna. Jako lidstvo se ale 
znovu obrodíme a čeká nás 
úžasná civilizace. Ale nemů-
žou si ty týpci myslet, že to řídí 
z Bruselu. Stejně jako si nemů-
žou architekti myslet, že jde 
tenhle báječnej, úžasnej, magic-
kej vesmír splácat do čtverečků 
a krychliček. Pak to vede k tomu, 
že koncentrák v Dachau, vý-

krmna prasat v Letech a půdo-
rys sídliště Červený Vrch jsou 
prakticky identický. K tomu 
došla ta úžasná architektura. 
Funkcionalistický baráky, 
který plynule přešly do pane-
láků. Jsou národy, který to už 
proklely a bourají je, třeba Skoti 
v Glasgow. A jsou národy, který 
paneláky milují. Češi například. 

KAM NYNÍ SMĚŘUJETE VY?
Já se snažím vymýšlet jen tak 
mimochodem věci, který jsou 
jednoduchý, krásný, levný a dají 
se stavět. Tak jako si lidi pěs-
tují a budují vlastní zahrádku, 
tak si představuju, že si budou 
vytvářet proměnlivý domy. 
Ale nebudou to solidní stavby 
na doživotí. Rychlost změn se 
bude stupňovat a dům, který 
byl postaven před třiceti lety, 
už v řadě aspektů nebude vy-
hovovat a nebude použitelný. 

Stavět na věky je středově-
kej pohled. Nádhernej, ale 
nerealizovatelnej.

Naše směřování do budoucna 
je ale příjemný a jednoduchý. 
Děláme stavby všeho druhu, 
který se mají lidem na první 
pohled líbit. Ale ne tak, že se 
tam udělají nějaký eklektický 
opičárny nebo dekor. Naše 
stavby mají člověka oslovovat 
z hloubky. Má vnímat jejich 
zvláštní magický systémy, pro-
tože magie je na architektuře to 
nejhlavnější. Jestli se někomu 
doma potí okna…, koho to za-
jímá. My děláme magický stavby. 
Děláme průhledy barákama 
a všechny ty jednotlivý systémy 
si spolu povídaj. Čára, kterou 
vidíte, tam není, ale vlastně je, 
pohnete hlavou a ona se pohne 
taky. Máte kromě reálnýho ob-
razu i imaginární interferenční 
obraz. My chceme, aby se lidi 
vrátili a znovu a spolu s archi-
tekty vytvářeli svého nejlepšího 
přítele. Tím není pes, tím je 
architektura.

MYSLÍM, ŽE I ČECHŮM SE 
VAŠE STAVBY MIMOŘÁDNĚ 
LÍBÍ. NEJEN NA TEN PRVNÍ 
POHLED, JAK ŘÍKÁTE VY, ALE 
I TISÍCÍ. NEOKOUKAJÍ SE. 
To říkáte dobře za mě, já se zas 
nemůžu tak nestoudně vytaho-
vat. I když ano, určitě patříme, 
buďme skromní, mezi nejlepší 
ateliéry tady v zemi. To beze-
sporu. Mám kolem sebe smečku 
milých a inteligentních a ne-
smírně nadaných mladých lidí, 
Huť architektury. 

My chceme, aby se lidi vrátili a znovu a spolu 
s architekty vytvářeli svého nejlepšího přítele. 
Tím není pes, tím je architektura.

Děláme magický stavby. Děláme 
průhledy barákama a všechny 
ty jednotlivý systémy si spolu 
povídaj.

Věž Ester stojí jen 1,5 kilometru od Zdi nářků.  
Věříme, že tam vydrží třeba sto let. 
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V renesanci malíři, sochaři, 
architekti měli hutě. I já jsem 
posledních deset let studia 
strávil v huti, ve Školce SIAL, 
tažené Karlem Hubáčkem 
a Miroslavem Masákem. Huť je 
o tom, aby se tam pracovalo, pro-
jektovalo, vymýšlely věci, učili 
lidi, stavělo se to při tom a tohle 
celý se promíchalo, aby nejinte-
ligentnějším možným způso-
bem proudily znalosti do toho 
jednoho procenta začínajících 
architektů. My bereme řekněme 
každýho stýho. A snažíme se to 

dělat právě takovým renesanč-
ním způsobem. Všechno je přece 
důvod k zamyšlení. 

ČASTO SE VRACÍTE K MAGII. 
K MAGII V ARCHITEKTUŘE, 
ALE I VE SVĚTĚ… 
Magie je strašně důležitá, víte. 
Dnes ženy konečně dostávají 
prostor a dostanou ho ještě víc, 
tak za tři až čtyři generace. A bu-
dou používat to, co je na nich 
úžasný. Protože ženy jsou uspo-
řádáním svého mozku daleko 
empatičtější než muži. Nebo 
alespoň než já. Dokážou myslet 
v neracionálních magických 
pojmech; ve vůních, láskách, ve 
věcech, který se nedají vymlátit 
z počítače. A to je jejich neu-
věřitelná síla. Mají schopnost 
poznat magii ve světě. I v chla-
pech. Budeme potřebovat magii 
ve světě. Budeme ovládaný že-
nami. To už se částečně děje, už 
dnes jsou vysoký školy, kde je 70 
procent holek. To je nádhera. Já 
jsem nadšenej. A bude toho víc 
a víc. Třeba taková instituce jako 

manželství. Dneska žijeme příliš 
dlouho na to, abychom vydrželi 
celý život s jedním člověkem.

Místo v manželství budeme žít 
řekněme v klanech; proč by člo-
věk měl mít jen jednu ženskou 
a proč by ženská měla mít jen 
jednoho chlapa? Jeden je silnej, 
druhej je chytrej, třetí je něžnej… 
Tak bude mít všechny. 

PANE PROFESORE, NA TO 
MUŽI NIKDY NEPŘISTOUPÍ.
Cha! Tak se jeďte podívat na 
Andamanské ostrovy! 

Ženy dokážou myslet 
v neracionálních magických 
pojmech; ve vůních, láskách, ve 
věcech, který se nedají vymlátit 
z počítače. 
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Jsme komplet
Herní systém 12 + 6 odstartujeme během léta. 
Kdyby nám někdo před dvaceti lety, kdy jsme 
zakládali hostivařský klub, řekl, že změníme 
zaběhlá pravidla a zrušíme tradiční golfovou 
devítku, klepali bychom si na čelo. Ale teď? 
Jsme nadšení a jsme rádi, že vy také.
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Seznamte se
Posledními zbudovanými jam-
kami hostivařské osmnáctky 
jsou Nádražní a Zpáteční. Dva 
příznačné názvy lehce nazna-
čují, že vlak bude opět v dohledu 
nebo skoro ve hře. Když budete 
hrát spodní jamky, tedy naši 
šestku, budou mít tyhle jamky 
čísla tři a čtyři. 

NÁDRAŽNÍ

PAR: 4 
Ženy: 178 m
Muži: 206 m

 
Jamka č. 3 Nádražní vede přímo 
z odpaliště směrem k vlakové 
stanici Nádraží Hostivař. Odtud 
si taky půjčila název. Jedná se 
o krátký, ale zato velmi technic-
ky náročný čtyřpar. Délka jen 
lehce přesahuje 200 metrů, to 
dává řadě střelců šanci dosáh-
nout green už první ranou. To 
ale není záměr. Podobně jako 
tomu je na jamce Sahara nebo 
Brána, je mnohem jistější hrát 
první ránu železem do strate-
gické dopadové zóny. Zhruba 80 
metrů před greenem se totiž na-
chází rybník, který sice není při 
první ráně z odpaliště vidět, ale 
leckoho by mohl při ráně kratší 
než 170 metrů nepříjemně pře-
kvapit. Navíc celá pravá strana 

jamky ke kolejím je označena 
jako out a snaha dotlačit míč 
první ranou až na green by moh-
la hráče vytrestat. Dvě lehká že-
leza jsou tedy strategicky správ-
nou volbou.

ZPÁTEČNÍ

PAR: 3 
Ženy: 68 m
Muži: 73 m

Čtvrtá jamka v pořadí, tedy 
Zpáteční se vrací zpět do areálu. 
Možná by se dalo říci, že některé 
hráče může vrátit zpět do hry; 
proto její název, který můžeme 
vyložit více způsoby. Tato jamka 
je nejkratší na hřišti. Muži 
lehce přes 70 metrů, ženy ko-
lem 65 metrů. Green je kruhový 

a poctivě velký, hráči by neměli 
mít problém ho zasáhnout. Proti 
jde snad jen převýšení, které 
způsobuje, že hráč nevidí dopad 
svého míče na green a nezná 
tedy ani úplně přesnou pozici 
vlajky na jamkovišti. K tomu 
mu ale poslouží přesné znázor-
nění pin pozice na skórkartě. 

Jamka je úzká, pravá strana je 
obklíčena outem a prudkým 
svahem k nové příjezdové silnici 
do obytné části Rezidence Golf 
Hostivař. Levá stráň padá do 
rybníka. Je potřeba se psychicky 
oprostit od možnosti nezasáh-
nout green. Ale jinak se vlastně 
jedná o jednoduchou a krátkou 
jamku.

Postupem času jsme dospěli 
do fáze, kdy bylo sice devět 

pořád málo, ale osmnáct zase 
moc, a tak jsme se jako první 
v České republice rozhodli změ-
nit zaběhnutá golfová pravidla 
a osmnáct jamek rozdělit netra-
dičně na 12 a 6. Nebáli jsme se 
toho, věděli jsme, že tento kom-
promis bude pro většinu golfistů 
velkým oživením. 

Před dvěma lety jsme dali této 
variantě život a začali nové 
jamky postupně otevírat. 
Dvanáctku jste si oblíbili a za 
to jsme opravdu moc rádi. Teď 
ale přichází další krok a je čas 
otevřít kompletně celou novou 
šestku. Poslední dvě jamky jsou 
připraveny a těší se na všechny 
dopady vašich míčků. Užijte 
si je.

Zpáteční vrací zpět do hry  
i do areálu.

Před 16 lety jsme otevřeli devítijamkové hřiště. 
Po čase jsme začali přemýšlet nad tím, že devět je 
málo, že chceme víc, a začali plánovat osmnáctku. 

Pohled na nejvzdálenější kout hřiště — jamka č. 3 Nádražní. Rybník potrápí nejednoho hráče

Tunel Alberta Kulíka spojuje pánské 
a dámské odpaliště jamky č. 5 
s názvem Okna. Nejen umělecké dílo, 
ale i ochranný prvek.

Humanoidi od Michala Trpáka. Jedno z děl naší galerie pod širým nebem
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Kdo chce víc, nemá nic

„Mezi hráči se jistě najdou milov-
níci těchto technicky obtížněj-
ších jamek, které nejsou nejdelší. 
Jsem rád, že nakonec budeme 
mít všech 18 jamek v podobném 
duchu — tedy kratší, technič-
tější a v parkové úpravě. Hřiště 
tak bude mít jednotný ráz. 

Dobré výsledky jsou u nás na 
dosah, ale pamatujme na to, že 
kdo chce víc, nemá nic. U těchto 
dvou nových jamek to platí dvoj-
násob. Tak hezkou hru!“

Co si myslí  
Honza Šonka — 
ředitel areálu

Jamka č. 12 Poslední koupel. Chramostovo dílo Shark in the Gulf může připomenout slavný film Čelisti

MOBIL TABLETONLINE
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Také digitální verzi můžete objednat na www.yacht.cz/e-shop/predplatne
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Rozhodně to ale není tak, 
že by se Zbyněk z ničeho 

nic rozhodl otevřít si golfový 
obchod. S golfovým byznysem 
má on i jeho obchodní partner 
mnoholeté zkušenosti. Dvacet 
let pracuje ve velkoobchodu 
s golfovým vybavením, má vý-
hradní zastoupení pro značky 
Bridgestone Golf a Benross 
Golf, a to nejen v Čechách, ale 
i na Slovensku a v Maďarsku. 
Ani Hostivař není pro Zbyňka 
novým prostředím. Na zdejším 
hřišti hraje od roku 2006 a patří 
k hostivařským známým tvářím, 
ať už proto, že v době existence 

horní recepce spoluvytvářel 
zdejší klubovou komunitu, nebo 
proto, že na jednu sezonu pro-
půjčil Hostivaři svou tvář míst-
ního srdcaře. 

TEĎ JSTE SE VRHNUL 
DO MALOOBCHODU, 
JAK VÁS TO BAVÍ?
Je to úplně jiný sport. 
Velkoobchodní byznys je sice 
těžký, ale ne tak vyčerpávající. 
Maloobchod je na rozdíl od vel-
koobchodu o setkávání s lidmi 
a interakci. Ale to mě na tom 
právě teď baví. Jsem extrovert, 
rád s lidmi mluvím, baví mě 
jim radit a říkat jim věci tak, jak 
jsou. Před námi už tady bylo pár 
nájemců, a ne každý to uchopil 
tak, jak já si představuju… Zatím 
ještě pořád vysvětlujeme lidem, 
že my jsme někdo jiný a děláme 

věci jinak. Maloobchodní byz-
nys v golfu totiž posledních pět 
let spíš uvadá. My neslibujeme 
dodací lhůty, které nemůžeme 
dodržet, neříkáme, že máme 

skladem věci, které skladem 
nemáme, abychom si pak vy-
mýšleli spoustu důvodů, proč 
se zboží zdrželo. To se v dnešní 
době, bohužel, děje velmi často. 
To ale není náš styl. Zvětšili 
jsme prodejní plochu o asi 
49 metrů, přidali jsme golfové 
vozíky, bagy, tréninkové po-
můcky, máme zkušební kabinku 
navíc. Od 1. března, kdy jsme 
otevřeli, obchod jen zásobu-
jeme a zásobujeme… a teď máme 
obchod kompletně zaplněný, 
že si u nás to svoje najde snad 
každý golfista. Nejvíc nadšený 
jsem z golfových bot Lottusse. 
Nic tak pohodlného jsem na 
noze snad ještě nikdy neměl. Je 
to španělská firma, ručně šité, 
ručně broušená kůže, něco, 
co tady moc není. Drahé, ale 
krásné. Každému je doporučuji 
vyzkoušet, jsem z nich opravdu 
nadšený.

Jsem jeden z vás

Zbyněk Kemr je spolumajitel nového obchodu 
s golfovým vybavením v Galerii Golf Hostivař, nadšený 
golfista, táta dvou malých holčiček a člověk, za 
kterým můžete přijít pokaždé, když budete potřebovat 
poradit s golfovým vybavením. Je tu pro vás.

Maloobchod je na rozdíl od velkoobchodu o setkávání 
s lidmi a interakci. Ale to mě na tom právě teď baví.
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Není to risk, otevřít kamennou 
prodejnu v éře e-shopů?
E-shopů, které k sobě nemají 
kamennou prodejnu, je v golfu 
málo. Velké firmy, a to včetně 
mě s Bridgestone, nedají zboží 
někomu, u koho nebudou mít 
pod kontrolou, jak věci prezen-
tuje a prodává. Já si navíc stojím 
za tím, že osobní a hlavně od-
borný přístup k lidem, i když za 
trochu dražší peníze, je to, co by 
zákazníci měli chtít. Asi to lze 

dělat tak, že na kase sedí proda-
vačka, která o golfu neví vůbec 
nic, ale ne tady u nás. Já tu mám 
odborný personál, který má 
handicap od 2 do 9. Díky svým 
zkušenostem v oblasti golfu 
vám tak jsou schopni dobře po-
radit. A pokud jde o on-line na-
kupování, máme svoji speciální 
aplikaci a s tou vás bude bavit 
nakupovat ještě víc. 

JAK TO FUNGUJE? 
Každý uživatel má své indivi-
duální slevy. Na základě přihla-
šovacího QR kódu se dostanete 
do prostředí, kde uvidíte svoje 
individuální ceny zboží. A uvi-
díte je nejen na internetu, ale 
i v prodejně. Aplikace má sou-
časně vlastní čtečku EAN kódů. 
Když budete v obchodě, můžete 
si vlastním telefonem načítat 
vystavené zboží a zjistit si svou 
speciální cenu. Budou se vám 
třeba líbit boty Under Armour, 
které stojí 3000 korun, aplikace 
vám hned ukáže vaši indivi-
duální cenu 2700 Kč. Nebudete 
se muset ptát prodavačky. A co 
víc, ukáže vám rovnou i velikosti 
a třeba i barvy, ve kterých jsou 
ty boty skladem. Chystáme spe-
ciální programy pro členy jed-
notlivých golfových klubů, hráče 
golfových tour, klienty trenérů… 
ti všichni budou mít svoje spe-
ciální QR kódy, které budou moci 
sdílet i se svými přáteli pomocí 
SMS. Já neříkám, že sem tam se 
na trhu neobjeví něco levnějšího, 
ale v globálu dává naše aplikace 
Golfshop4you svým uživatelům 
výjimečné podmínky. 

KDYŽ SEM VSTOUPÍM DO 
OBCHODU, NEMOHU SI 
NEVŠIMNOUT KRÁSNÉ 
A ŠIROKÉ NABÍDKY DÁMSKÉHO 
GOLFOVÉHO OBLEČENÍ. 
Je to tak, v oděvech se budeme 
jednoznačně zaměřovat na 
holky. Neříkám, že chlapi na 
sobě nemají rádi hezké věci. 
Mají, ale holky mají větší po-
třebu nemít na sobě každý den 
totéž. A hlavně chtějí oble-
čení víc ladit. Máme v nabídce 

Golfino, Backtee, Daily Sports 
a sportovní Under Armour… 
Chlapi chodí do obchodu za 
věcmi, které holky neřeší. 
Nákup holí, bagů, vozíků, vý-
měna gripů, zkrácení, prodlou-
žení, lie, loft… Ale dělat si radost 
je důležité pro všechny. 

I VY SI TAKHLE DĚLÁTE RADOST? 
Já? Já mám s mým obchodním 
partnerem exkluzivní zastou-
pení na japonskou značku 
Bridgestone Golf. Bridgestone, to 
je dokonalý design, výborná kva-
lita a krásné provedení. Takže 
každý druhý rok si vezmu nové 
modely a vždy se z toho moc 
těším.

Víte, koupit si novou hůl pro 
radost, to je úplně v pořádku. 
Protože víte, proč to děláte. Líbí 
se vám, udělá vám radost, tak 
si ji koupíte. Mnohem horší 
je, když si lidi myslí, že když si 
koupí lepší putter, budou líp 
hrát. Chcete nový putter? Jasně, 
kupte si ho. Ale jestli budete 
puttovat tak, jak puttujete, tak se 
nezlepšíte, i kdybyste si koupili 
putter za sto tisíc. Nebo přijde 
zákazník s tím, že mu trenér 
řekl, že má vyměnit hole. A moje 
odpověď je: Podívejte, máte dvě 
možnosti. Buď ty hole vymě-
níte, protože vám to někdo řekl, 
a koupíte si možná nový model, 
ale vlastně úplně stejný, jako 

máte, nebo si chcete udělat ra-
dost. V tom druhém případě je to 
o. k. Ale jinak to nedělejte. Běžte 
domů a trénujte. Zlepšete se 
a pak teprve přijďte. 

TAKŽE NE OBCHOD ZA 
KAŽDOU CENU?
Golfový obchod je místo, kde 
si dovedu představit, že někdo 
výřečný může lidem prodat 
úplně všechno na světě… Ale 
to není moje cesta. Já chci, aby 
lidi odcházeli s vybavením, se 
kterým budou na hřišti spoko-
jení. Aby, až mě potkají příště, 
neříkali: „No co vy jste mi to pro-
dali.“ Nemám to zapotřebí. Tento 
byznys je složitý a křehký. A já 
mu za ta léta myslím rozumím. 
Budu rád, když z těch hostivař-
ských golfistů se u nás zastaví 
aspoň 90 procent. 

 
GOLFSHOP4YOU.CZ

Nový pro shop v Galerii 
Golf Hostivař. Je výhradní 
autorizovaný prodejce 
světových golfových 
značek včetně TaylorMade, 
Callaway, Odyssey, 
Bridgestone Golf, Nike Golf, 
Under Armour, PG Powergolf, 
Davies Caddy, Bettinardi, 
Lottusse, Golfino, Daily 
Sports, Benross Golf, Bag Boy, 
Bennington, Sun Mountain, 
LYNX, Nikon, Garmin, 
Backtee, Golf Pride, Super 
Stroke, ZeroFrixion, SunDog, 
PuttOut a mnoha dalších. 
Nabízí kompletní servis 
a fitting holí, gripování, 
opravy šaftů atd. Výhledově 
přibude také vlastní 
indoor pro vyzkoušení 
holí. Aktuálně sponzoruje 
všechny hostivařské turnaje 
a golfové tour, kde můžete 
vyhrát pěkné ceny a dárkové 
poukazy v zajímavé hodnotě. 

 
STÁHNĚTE SI APLIKACI  
A VYUŽÍVEJTE VÝHOD NAPLNO!

Já chci, aby lidi odcházeli s vybavením, se kterým 
budou na hřišti spokojení. 

Já chci, aby lidi odcházeli 
s vybavením, se kterým budou na 
hřišti spoko jení. 

Pokud jde o on-line nakupování, máme svoji speciální 
aplikaci a s tou vás bude bavit nakupovat ještě víc.

Google Play App Store

Zbyněk Kemr je v obchodě 
v podstatě denně, rád vám tak 
osobně poradí s výběrem.
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ZAČNĚME SLÁVOU 
V SAÚDSKÉ ARÁBII, KDE 
JSTE PO DVOU LETECH 
MEZI PROFESIONÁLKAMI 
V BŘEZNU ZAZÁŘILA NA 
EVROPSKÉM OKRUHU LET 
DRUHÝM MÍSTEM. JAK ÚSPĚCH 
S ODSTUPEM VNÍMÁTE?
Přišlo to asi rychleji, než jsme 
všichni očekávali. Doufali jsme, 
možná hodně doufali, že to ně-
kdy přijde. Jenom nikdo z nás 
nečekal, že už teď. Je to pro mě 
ukazatel, že na to mám, že jsem 
se rozhodla dobře. Teď to chce 
přidat a dostat se nahoru. Líbilo 
se mi to tam. Rozhodně je pro-
stor se zlepšovat a doufám, že 
ještě ukážu, co ve mně je.

JAK SE NA VRCHOLU UDRŽET?
Je třeba vybudovat stabilitu, 
konzistentnost. Důležitá je 
adaptabilita, protože každý tý-
den se hraje jiné hřiště v jiných 
podmínkách a je třeba se tam 
prokousat co nejlíp. To je cíl.

JAK SE VYROVNÁVÁTE 
S TLAKEM OČEKÁVÁNÍ?
Nejtěžší to bylo v JAR hned tý-
den nato. Hodně jsem od toho 
čekala a věděla, že se bude mlu-
vit o tom, jestli to nebyla v Saudi 
náhoda. Hlavou mi lítalo milion 
myšlenek. Ale ukázalo se, že 
když musím, že to jde. Mentálně 
na to rozhodně mám. (Skončila 
devátá — pozn. red.).

JE REÁLNÝ UŽ START NA 
OLYMPIÁDĚ V PAŘÍŽI 2024?
Věřím, že to není tak daleko, 
ale je to hodně práce. Snad toho 
docílíme.

A JAKÝ MÁTE PLÁN NA 
CESTU DO LPGA?
Je otázka, jestli jít skrz Symetru, 
nebo natvrdo rovnou přes kvali-
fikaci. Možná bych se viděla rok 
dva ještě na LETce. Nechám to 
otevřené.

POJĎME NA ZAČÁTEK. PROČ VÁS 
GOLF NAPOPRVÉ NECHYTIL?
Poprvé mě to nechytilo, protože 
jsem měla v hlavě hlavně fot-
bal. Ale nemohla jsem ho kvůli 
zranění hrát na plno. Byla jsem 
otrávená a neměla na jiné sporty 
ani pomyšlení. Věděla jsem, že 
golf mi to nevynahradí, napo-
prvé mi to nešlo, neměla jsem 
trpělivost.

Láska na druhý 
pohled

Je mladá, dravá a veselá. Především ctižádostivá 
a na co sáhne, to jí jde. Tedy u golfu to platilo 
až napodruhé. Z Kristýny Napoleaové rostla 
skvělá fotbalistka, hrála za Spartu i mládežnické 
národní výběry, ale kariéru s míčem u nohy 
zhatilo zranění kolen. Zkoušela to s píšťalkou 
jako rozhodčí a pak vyhrál golf. Díky tréninkové 
píli — i v našem golfovém areálu — se rychle 
vyšvihla a usadila mezi profesionálkami a už myslí 
na elitní americký okruh LPGA i olympiádu.

Teď to chce přidat a dostat se nahoru. Rozhodně je 
prostor se zlepšovat a doufám, že ještě ukážu,  
co ve mně je.
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NAPODRUHÉ UŽ SI VÁS 
GOLF PŘIVÁBIL, ŽE?
Začala jsem hrát doma po prv-
ním roce na škole (v anglickém 
Northamptonu). Vrátila jsem se 
na prázdniny a mamina, která 
s golfem začínala, mě donutila, 
že nechce hrát sama. Udělala 
jsem si s ní handicap a pak jsem 
po Česku objížděla turnaje tři 
měsíce jeden za druhým. Chytilo 
mě to, bavilo a šlo. Najednou mě 
to až neuvěřitelně nabíjelo.

V ANGLII UŽ JSTE V GOLFU 
POKRAČOVALA?
Mezi školou a prací jsem si šla 
zahrát nebo zatrénovat. Po baka-
láři jsem magistra hledala v zá-
vislosti na golfu. Věděla jsem, že 
do USA na univerzitu mě nevez-
mou. V Anglii jsem si našla dvě 
univerzity s dobrým golfovým 
programem. 
 

A VYBRALA SI SKOTSKÉ 
ST. ANDREWS. JAKÉ TO BYLO?
Tam to klaplo i neklaplo. 
Nedostala jsem se do A týmu, 
protože trenér nepodporoval 
magisterské studenty, kteří 
předtím nestudovali bakaláře. 
Možná mě to i donutilo ukázat, 
že bych si to místo zasloužila. 
Tam jsem se cítila trošku až 
odděleně, ale rozhodně mi to do 
budoucna prospělo.

KDY JSTE SI UVĚDOMILA, ŽE 
PŮJDETE PROFESIONÁLNÍ 
CESTOU?
Právě v St. Andrews. Tam jsem 
šla, že otestuju, jestli to bude 
dávat smysl. Pak jsme měli ro-
dinnou poradu a zvažovali, jestli 
to zkusit. Věděli jsme, že to je 
hodně financí, dřiny a odříkání. 
Dali jsme tomu zelenou na dva 
roky, že si pak řekneme, jestli to 
má smysl prodlužovat.

TO BYLO V ROCE 2019, ALE 
COVID TO TROŠKU ZTÍŽIL, ŽE?
I proto jsme ten náš termín 
trošku posunuli, protože bylo 
jen pár turnajů. A pro mě to byla 
vlastně výhoda. Měla jsem mož-
nost trošku dohnat tréninkové 
manko, protože přeci jen ne-
hraju tak dlouho. A myslím, že 
jsem toho využila perfektně. 

V PŘÍPRAVĚ POMOHLA 
I HOSTIVAŘ. JAK JSTE 
NÁS OBJEVILA?
První bližší seznámení bylo 
díky Šideri Váňové. A měla jsem 
Hostivař tři minuty od bytu, 
kde jsem do loňska bydlela. 
Bylo ideální, že jsem to měla 
kousek od baráku, k tomu tady 
Šíďu a mohly jsme trénovat 
dohromady.

CO SE VÁM V HOSTIVAŘI LÍBÍ?
Nejvíc zázemí, na hřiště jsem 
se tak často nedostávala, ale 
zázemí pro mě bylo nejvíc prio-
ritní. Ať už je to perfektně situo-
vaný driving range s dobrým 
puttingem a chippingem, nebo 
i perfektní restaurace. A i když 
nejsem indoorová, tak když už 
v zimě musím, tak na Hostivař.

JAKÝ JE ŽIVOT GOLFOVÉ 
PROFESIONÁLKY?
Jako život cirkusáka, ale strašně 
se mi to líbí. Je to perfektní, 
chtěla jsem to a chci to, ale zna-
mená to každý týden jiné město, 
jinou zemi. Má to něco do sebe.

JAK SE NA CESTY BALÍTE?
Někdy je problém všechno do 
tašek smrsknout. Většinou 
mám od všeho trošku. I když 
jedu třeba do teplých krajin, tak 
si tam nepromokavé kalhoty 
stejně dám. Nikdy nevím, co na 
mě kde vyskočí nebo se ukáže. 
Lepší to tam mít a nepotřebovat 
než obráceně.

CO NESMÍ CHYBĚT?
Rubikova kostka.

OPRAVDU? JAK JSTE 
SE K NÍ DOSTALA?
Při pandemii jsme v Dubaji 
nevěděly, co dělat, tak jsme si 
se Šíďou koupily každá vlastní. 
Chtěly jsme na to přijít samy, 
to nám nevyšlo a s youtubem 
to nebylo taky nic perfektního. 
Kousla jsem se, našla si způsob 
a vyšlo to.

ZA JAK DLOUHO 
KOSTKU SLOŽÍTE?
Pod minutu, myslím. Rekord je 
šest vteřin, takže mám na čem 
zapracovat. Tam kariéru určitě 
neudělám (smích).

KRISTÝNA NAPOLEAOVÁ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26letá dívka z Pelhřimova s 
golfem začala po nuceném 
konci s fotbalem ve 20 letech. 
Profesionálkou je od roku 
2020 a na okruhu LET prošla 
poprvé cutem v Berouně 
na Tipsport Czech Ladies 
Open 2021. Letos při svém 
devátém startu na LET 
oslnila 2. místem na Saudi 
Ladies International a poté 
byla 9. na Joburg Ladies 
Open v JAR. Nejnižší skóre 
na kolo na LET má 66 ran 
a ve světovém žebříčku 
už je 334. (k 20. květnu 
2022). Trenérem je Ir 
Jamie McConnell.

Žiju život cirkusáka, ale strašně se mi to líbí. 

Rubikovu kostku složím pod 
minutu, myslím. Rekord je 
šest vteřin, takže mám na čem 
zapracovat.

Udělala jsem si s ní handicap a pak jsem po Česku 
objížděla turnaje tři měsíce jeden za druhým.  
Chytilo mě to, bavilo a šlo. Najednou mě to až 
neuvěřitelně nabíjelo.
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Hostivař nezná hranic

Před nedávnem nás napadla myšlenka, že 
by bylo fajn poměřit vzájemně síly i na jiném 
hřišti než na tom hostivařském. Prostě 
jednou za čas vyrazit někam, kde neznáme 
každý strom i keř. A protože od myšlenek 
k činům nemíváme daleko, máme za sebou 
už dva klubové výjezdy. Ten druhý proběhl 
začátkem května a naším cílem byla Telč.

Je to pokaždé víkend plný golfu, zábavy, 
prosecca, piva, rumu, pálenky a jídla. A když 
vyjde i počasí, a to vyšlo na jedničku, je to 
prostě skvělý víkend za hranicí Hostivaře. 
Tentokrát si ho užilo šestnáct hráčů. Pršet 
začalo až v neděli při vyhlašování výsledků. 

Turnaj jsme hráli ve dvou HCP kategoriích 
a přidali i čtyři vložené soutěže, longest 
muži, ženy a 2× společný nearest to pin. 
Stejný systém plánujeme i na naše další 
výjezdy, které se už připravují. „Baví nás to 
a baví to i hráče, po druhé akci slyšíme jen 
samá slova chvály a to nás motivuje dál po-
kračovat,“ slibuje Adam Kratochvíl, který si 
hostivařské klubové výjezdy vzal pod svá kří-
dla a momentálně vybírá další skvělé hřiště, 
kam se s golfisty vydá. 

VÝSLEDKY

KATEGORIE ELITE
HCP 0—24 

1. Róbert Richtárik
2. Monika Hášová
3. Simona Hammerová

KATEGORIE TOUR
HCP 24,1—54

1. Eva Kovářová
2. Gabriela Brůhová
3. Irena Trunečková

Zeptali 
jsme se:
JAK JSTE SI AKCI UŽILY?

Simona 
Hammerová

Klubový výjezd do Telče byl již druhou akcí, 
kterou jsem absolvovala. S přáteli jsme si 
tento víkend opravdu naplno užili, a to i díky 
skvělé organizaci, kterou zajistil Adam 
Kratochvíl. Program byl nabitý, kromě golfu 
jsme měli možnost dalšího vyžití v podobě 
bowlingového turnaje, návštěvy Telče a rezer-
vován byl i tenisový kurt. Víc se toho stihnout 
už ani nedalo. Nejvíc mě pochopitelně bavil 
golf na hřišti, které jsem hrála poprvé a moc 
se mi líbilo. Ostatním golfistům mohu další 
plánovanou akci jen doporučit. Užijí si víkend 
v příjemné atmosféře, kde o ně bude skvěle 
postaráno. Za bonus považuji i příznivou cenu 
golfového pobytu. Klubové akci nelze nic vy-
tknout, skvěle vyšlo i počasí. Nechám se pře-
kvapit, kam vyrazíme příště. Už teď se těším.

Gabriela 
Brůhová

Turnaj jsem si užila moc, byl perfektně zor-
ganizovaný. Kromě golfu jsme měli čas projít 
se po krásné Telči. Příjemným zpestřením 
byl i večerní bowlingový turnaj. Další po-
dobné akce se moc ráda zúčastním, je fajn 
poznat další členy z Hostivaře.

OSLOVTE S NÁMI VĚTŠINU  
ČESKÉ GOLFOVÉ POPULACE

www.golfdigest.cz

ONLINE UŽIVATELÉ web golfdigest.cz  12 000
   web cgf.cz   31 000
   web golf.cz   14 000

GOLFOVÉ TURNAJE pro předplatitele  12 turnajů
   pro partnery   27 turnajů

SOCIÁLNÍ SÍTĚ Instagram golfdigestcs  11 000
   Instagram golfboom  3700
   Facebook golfdigestcs  5200

GOLFOVÉ TELEVIZNÍ MAGAZÍNY
 
 GOLFTIME na ČT Sport 26 dílů / 91 000 diváků
 GOLFTIPS na O2TV Sport 20 dílů / 40 000 diváků

TIŠTĚNÝ NÁKLAD    10 000 KUSŮ
     2700 PŘEDPLATITELŮ

SPOLUPRÁCE  
S NÁMI SE  
VYPLATÍ,
NEJSME  
JEN ČASOPIS

JAK HRÁT     ČÍM HRÁT     KDE HRÁT
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Letní golfové kurzy
I letos v létě se o vaše děti rádi postaráme. 
Naše golfové kurzy probíhají vždy od pondělí 
do pátku v čase od 9.30 do 16.00. Začínáme 
rozcvičkou, pokračujeme dopoledním gol-
fovým tréninkem. Po skvělém obědě se 
program dělí, pro mladší děti máme řadu ne-
golfových aktivit, aby si odpočinuly. Ty starší 
pokračují v tréninku a přidáváme i hru na 
hřišti. Vyberte si z naší prázdninové nabídky 
dětských golfových týdnů:

Pro děti od 5 do 10 let
Od pondělí do pátku, od 9.30 do 16.00

1. 4. 7.—8. 7. 
2. 11. 7.—15. 7. 
3. 18. 7.—22. 7. 
4. 25. 7.—29. 7. 
5. 1. 8.—5. 8. 
6. 8. 8.—12. 8. 
7. 15. 8.—19. 8. 
8. 22. 8.—26. 8. 

Cena: 4 890 Kč (pokud je vaše dítě člen 
GCHOS, má nárok na 10% slevu)

Pro děti od 10 do 15 let

DAVID ŠIPLA
1. 4. 7.—8. 7. 
2. 25. 7.—29. 7. 
3. 1. 8.—5. 8. 
4. 22. 8.—26. 8. 
5. 29. 8.—2. 9. 

ROMAN CHUDOBA
1. 4. 7.—8. 7. 
2. 18.—22. 7. 
3. 8. 8.—12. 8. 
4. 22. 8.—26. 8. 

MARTIN MĚCH
1. 25. 7.—29. 7. 
2. 22. 8.—26. 8. 

Cena: 6 790 Kč (pokud je vaše dítě člen 
GCHOS, má nárok na 10% slevu)

Přihlášky a více info 
na kurzy@golfhostivar.cz.

Trenér Hepnar 
ukončil kariéru

Pavla Hepnara lze po právu označit za za-
kladatele jihočeského golfu a velkého pro-
pagátora golfu v České republice. Postavil 
golfové hřiště v Bechyni a uvedl do života 
1. Jihočeský golfový klub Bechyně. Díky své 
trenérské činnosti má velkou zásluhu na 
zvětšující se jihočeské golfové hráčské zá-
kladně, zejména v 90. letech. Po ukončení 
své úspěšné mise v Bechyni působil Pavel na 
řadě dalších míst v jižních Čechách, napří-
klad v golfové akademii ve Větřní. Později se 
stal profesionálním učitelem golfu a své pů-
sobení přesunul i do dalších regionů včetně 
Prahy. U nás v Hostivaři Pavel pracoval jako 
trenér dlouhých 19 let a svým přístupem k vý-
uce změnil stovkám lidí život — nadchnul je 
pro golf. 

Koncem března 2022 se Pavel rozhodl 
ukončit svou trenérskou činnost. Golf Club 
Hostivař udělil Pavlu Hepnarovi čestné člen-
ství. Přejeme hodně zdraví a pohody a dou-
fáme, že se na hřišti ještě uvidíme. 

Turnaje na akademii 
pro začátečníky 
i seniory
Máte nově HCP a bojíte se na naše turnaje? 
Nevadí! Právě pro vás jsme do našeho tur-
najového kalendáře zařadili turnajovou 
novinku na akademii. Hrajeme 18 jamek na 
rány v kategoriích hráči s HCP 45—54 a čle-
nové klubu bez HCP. Turnaj je určený přede-
vším pro děti i seniory a také pro účastníky 
kurzu Budu golfista. Nebojte se a přijďte si to 
vyzkoušet!

Včelín je dřevěnou 
stavbou roku

Dvanáctý ročník prestižní architektonické 
soutěže Dřevěná stavba roku 2022 má své 
vítěze. V šesti soutěžních kategoriích bylo 
oceněno celkem devět soutěžních děl. 
Vítězem hlasování veřejnosti se stal pro-
jekt Včelín Hostivař. Včelín je od tvůrců Huť 
architektury Martin Rajniš (Martin Rajniš, 
David Kubík, Tomáš Kosnar, Zbyněk Šrůtek). 
V Hostivaři stojí na kopci nad cvičnými 
plochami a večer je navíc krásně osvětlen. 
„Včelín“ není jen poetickým názvem stavby, 
během května jsme v tomto unikátním díle 
opravdu včelky ubytovali.

Nové ladies turnaje 
již od soboty 7. 5.
V turnajovém kalendáři se letos nově obje-
vily sobotní turnaje určené jen pro golfistky! 
Probíhají ve spolupráci s naším novým golf 
shopem GOLFSHOP4YOU. Turnaje jsou ur-
čeny pro všechny ženy, které mají rády golf 
a také módu. Hrajeme 16 jamek na stb. body 
ve dvou kategoriích. Welcome drink je samo-
zřejmostí, přijďte si přiťuknout a zahrát.

Termíny:
sobota 24. 9. Ladies tour by Under Armour 
sobota 22. 10. Ladies tour by Daily Sports

Přihlásit se můžete tradičně přes mobilní 
aplikaci nebo portál ČGF.

Publikace Český 
golf byla slavnostně 
uvedena na trh

Publikace ČESKÝ GOLF — HISTORIE OD 
ROKU 1990 DO SOUČASNOSTI byla slav-
nostně uvedena na český knižní trh. Dílo 
golfového publicisty a historika Andreje 
Halady na více než 400 stranách mapuje dě-
jiny českého golfu za posledních 33 let. Křest 
této knihy se uskutečnil v prostorách Galerie 
Golf Hostivař.

Kmotry knihy jsou prezident ČGF Vratislav 
Janda, golfista, herec a hudebník Ondřej 
Havelka, generální ředitel Raiffeisenbank 

Igor Vida,  golfový historik a autor předmluvy 
k dílu Prokop Sedlák a prezident hostivař-
ského golfového klubu Jiří Martinka. Autor 
knihy říká: „Jsem velmi rád, že se na křtu 
sešli lidé, kteří golf dobře znají a dlouho se 
v něm pohybují. Když jsem začal o golfu psát 
a tyto osobnosti jsem postupně poznával, 
uvědomoval jsem si, že golf tvoří společen-
ství lidí zajímavých, mezi nimiž je člověku 
dobře.“ Kniha  je k dostání v knihkupectvích 
i v e-shopech, vydavatelem je nakladatelství 
Euromedia Group. 

Naše družstvo žen 
rozehrálo na Dýšině 
I. ligu

Poprvé za svou existenci hraje naše hosti-
vařské družstvo žen I. ligu. Administrativně 
jsme do ní postoupili díky 2. místu ve II. lize 
Západ B v minulém roce. První dvě kola 
se hrála na Dýšině a našemu družstvu ve 
složení Adéla Brychtová, Erika Kotková, 
Kateřina Kulová a Anežka Pavlíčková bo-
hužel nakonec příliš nevyšla. Před závěreč-
ným 3. kvalifikačním kolem figurujeme na 
9. místě, které nás odsuzuje do bojů o zá-
chranu a sestup zpátky do II. ligy. Jediným 
světlým bodem v prvních dvou kolech byl 
výkon Adély Brychtové, která zahrála kola 
82 a 83 ran a její výkon byl dvanáctý nejlepší 
z celkových 54. Jde ale o soutěž družstev 
a ostatním hráčkám se nepodařilo Adélin 
výkon úplně podpořit. Nezbývá nám, než 
holkám popřát hodně štěstí do finálové 
části, která se hraje 29. až 31. 7. 2022 v Mladé 
Boleslavi. Na 8. místo zaručující prvoligovou 
příslušnost na příští rok a také boje o titul 
ztrácíme osm ran. 

Jsme nejlepší hřiště roku 2021
Na základě výsledků čtenářské ankety maga-
zínu GOLF DIGEST C&S roku 2021 se Galerie 
Golf Hostivař v kategorii devítijamkových 
hřišť umístila na 1. místě. Tentokrát o těch 
nejlepších nerozhodovali pouze čtenáři, ale 
do hodnocení se zapojily i dvě nezávislé „od-
borné“ skupiny. První je spolek Všudehrálů, 
tedy těch, kteří mají odehraná všechna hři-
ště v České republice. Takových golfistů je 
u nás v republice celkem jedenáct. A druhou 
dvaadvacet profesionálů, kteří se v golfu 
dennodenně pohybují. Na základě hlaso-
vání čtenářů magazínu Golf Digest a hodno-
cení těchto odborníků pak tým hodnotitelů 
vybral ta nejoblíbenější hřiště v roce 2021. 
Děkujeme za každý hlas, máme z toho radost.
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Novinky studia 
Green Relax 
Studio Green Relax do svého repertoáru 
nově zařadilo havajskou terapii „Lomi Lomi“, 
která je označovaná za perlu mezi masážemi. 
Terapie vychází z ostrovní léčitelské tradice 
a filozofie Huna, jejímž cílem je zachování 
celkového zdraví a harmonie lidské bytosti.  
Další novinkou je terapie „Ritual Touch“, 
která spočívá v kompletní péči o obličej, krk, 
dekolt a ruce, včetně aplikace přírodní ple-
ťové masky, hydratačních a výživných sér 
a krémů čistě přírodní kosmetiky značky 
J.OLI ORIGINS. Součástí je liftingová masáž 
obličeje, hlavy a šíje. Procedura též výrazně 
pomáhá při bolestech hlavy, migrénách 
a uvolnění napětí v celém těle. Objednávky 
terapií on-line na www.greenrelax.cz, kde si 
také můžete koupit dárkový poukaz. 

Multisport  
Běh naboso

Téměř dvě stovky běžců všech věkových 
skupin se ve čtvrtek 16. června zúčastnily 
13. ročníku Multisport Běhu naboso. Kromě 
krásného slunečného počasí přinesl  letošní 
ročník i nového titulárního partnera, který 
osvěžili náš tradiční závod doprovodným 
programem, atraktivními cenami pro vítěze 
i pěknou prezentací svých služeb. V rámci 
hlavního běžeckého závodu na 5 a 10 km 
se na stejných tratích tradičně vyhlašovalo 
Mistrovství ČR v běhu naboso. Na závěr se 
konal i samostatný atraktivní závod TTT 
Swim run, kde závodníci změřili své síly 
v kombinaci plavání a běhu. Přehled vítězů 
i fotografie najdete www.behnaboso.cz.

Pravidelné turnaje 
výhodněji
Od 31. 5. jsme cenově zvýhodnili všechny 
naše pravidelné turnaje. Každou středu se 
můžete těšit na HCP středu by Golf shop 
4 you, turnaj startuje od 8 hodin. Jeho part-
nerem je náš nový golfový obchod, který do 
turnaje také poskytuje ceny. Zvýhodněné 
startovné platí i na úterní Masters 50+ i na 
dámské turnaje Schwarzkopf Professional, 
které se konají každý čtvrtek od 9 hodin. 
Partnerem dámského turnaje je dodavatel 
vlasové kosmetiky firma Henkel. Čtvrteční 
dámská tour je, jako již tradičně, s hlídá-
ním dětí. Fee na úterní Masters 50+ i stře-
deční HCP turnaj současně zahrnuje vstup 
na driving range, neomezené míčky a také 
svačinu do bagu.  Přihlásit se můžete na 
www.cgf.cz.

Cena turnaje: člen klubu 150 Kč startovné 
+ 700 Kč green fee, člen klubu senior 150 Kč 
startovné + 630 Kč green fee, nečlen 150 Kč 
startovné + 840 Kč green fee. 

Hickory Match 
v Hostivaři

Letos již po patnácté vyrazila skupina nadše-
ných golfistů v dobovém oblečení s hickory 
holemi a zahráli si dvanáctijamkové hosti-
vařské hřiště. Nezapomenutlená atmosféra 
je tou největší výhrou pro všechny. První 
místo v kategorii brutto vyhrál Jiří Vozka, 
netto Olga Veverková. Nejlépe oblečenou 
hráčkou byla Hana Škábová.  
 
Foto: Ivan Paggio

The prismatic responsive hair colour. 

#doyousee

3 důvody, proč 
hrát v létě 
v Hostivaři
PRÁZDNINOVÁ LETNÍ KARTA
Každý hostivařský člen si může celé 
prázdniny pořídit letní kartu na deset 
feeček až na 18 jamek. Cena zvýhodněné 
prázdninové karty je 6 900 Kč. Tato green 
fee jsou přenosná a můžete tak pozvat na 
hru svého parťáka! Podmínkou je, že při 
čerpání feeček pro vaše přátele půjdete, 
jako držitelé karty, s nimi. Všechna fee 
z této prázdninové karty jsou platná do 
konce září tohoto roku. Hezkou hru.

DĚTI HRAJÍ ZA STOVKU
Prázdniny jsou pro školáky ideálním 
časem pro golfové tréninky a hru. U nás 
mohou všechny děti (do 15 let) hrát celé 
letní prázdniny za 100 Kč. Akce platí ne-
jen na feečka na hřiště golfové akademie, 
ale i na všechny jamky našeho hřiště 
(dvanáctka i šestka). Akce neplatí na tur-
najová fee. 

LOSOVÁNÍ O ČLENSTVÍ VIP NA ROK 2023
Pokud se o prázdninách zúčastníte jaké-
hokoliv turnaje, který je pořádán naším 
golfovým klubem, zařadíme vás do sloso-
vání o členství VIP na rok 2023. Aktuální 
hodnota VIP členství je 18 000 Kč a tito 
členové mají k dispozici každý den 2 koše 
míčů, hřiště golfové akademie a 30 green 
fee na hřiště. A platí, že kolikrát se zú-
častníte, tolikrát bude vaše jméno ve slo-
sovacím osudí. Losování se uskuteční na 
začátku září.
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JAKOU MAJÍ?
To záleží na tom, na jakou mají 
ten den zrovna kluci chuť. 
Příchutě mění čtyřikrát do týdne 
a všechny mají jedno společné 
— jsou naprosto fantastické. 
Vždycky se snaží, abyste vedle 
sebe našli dokonale našlehaný 
smetanový základ a naproti 
tomu svěží sorbet. Ta kombinace 
totiž dělá neskutečnou parádu.

ZA ODMĚNU
Hřešit je lidské a tento hřích 
vám i vaše váha odpustí. Kromě 
točené zmrzliny si můžete dát 
třeba věneček. Kluci si je dě-
lají sami a ta chuť vyšlehaného 
mascarpone s karamelem prolo-
ženým ovocem a přelivu z kara-
melu je prostě dokonalá. A kluci 
tvrdí, že vám tyhle dobroty do-
dají tolik energie, že po nich 
míčky na drivingu lítají rovně. 
Tak to zkuste otestovat.

SLADKÉ NERADI?
I na vás kluci mysleli. Pro ty, kdo 
dezertům nefandí nebo mají jen 
hlad, pečou italskou pinsu. Její 
těsto je dokonale nadýchané, 
vždyť ho nechávají 72 hodin zrát. 
Kluci si na něm dávají záležet, 
používají 30 procent rýžové 
mouky, 30 procent sójové a zby-
tek italskou semolu. Můžete si 
vybrat že čtyř druhů — marghe-
ritu, šunkovou, pikantní salám 
a quattro formaggi.

ALKO I NEALKO
Fantastická ledová káva s pří-
chutí vanilky, karamelu nebo 
třeba kokosu potěší snad kaž-
dého, a pokud zrovna neřídíte 
a už vám bylo osmnáct, zkuste 
třeba gin tonic.

Lukáš s Honzou, kluci z místního Bistra Green dali 
cukrárně u driving range nový facelift, rozšířili 
sortiment a zaměřili se na útulné posezení.  
A letošní letní sezonu plánují roztočit  
se zmrzlinou. Ale pozor, s točenou. Sledujte Míček — Kafe & Zmrzka na facebooku 

nebo instagramu. A když vás bude honit mlsná 
a nebude se vám chtít dorazit osobně, zavolejte 
774 326 273 a kluci vám ty dobroty dovezou.

MÍČEK — KAFE & ZMRZKA

Otevírací doba
13.00—19.00 pondělí až pátek
10.00—19.00 víkend

Na točenou?
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Ne, to nejsou poznámky 
psychoterapeuta týkající 

se divokých snů klienta, ale 
názvy zlomku sochařských děl, 
která v rámci open air festivalu 
SCULPTURE LINE povyšují 
léto v Praze a dalších českých 
městech na uměleckou sezonu 
bohatou na zážitky. Galerie 
Golf Hostivař se opětovně stala 
partnerem této akce, která jak 
prostým kolemjdoucím či hrá-
čům golfu, tak i lidem, kteří se 
vydávají zhlédnout jednotlivá 
díla záměrně, zprostředkovává 
silné dojmy z velkoformátových 
skulptur rozmístěných ve veřej-
ném prostoru. 

Již 8. ročník mezinárod-
ního sochařského festivalu 
SCULPTURE LINE dělá z me-
tropole, a dalších devíti čes-
kých měst a z prostranství 
před českým velvyslanectvím 
v Lucemburku ojedinělou galerii 
pod širým nebem. Unikátní je 
i to, že na tuto open air umě-
leckou přehlídku nemusí ná-
vštěvníci shánět žádné lístky, 
je komukoli a kdykoli volně pří-
stupná, a tak si díla můžete přijít 
prohlédnout klidně i uprostřed 
noci. 

Mezi stálice festivalu patří i další 
etablovaní čeští umělci jako 
Jaroslav Róna, Jakub Flejšar, 
Michal Trpák aj. Nesmíme zapo-
menout na Lukáše Raise, jehož 
lesklý Archimedon II se již pár 
týdnů vyjímá před budovou 
Velvyslanectví České republiky 
v centru města Lucemburk.

Sladké sny, 
Nohy z vody 
a Chobotnice

Více informací na www.sculptureline.cz.

Ústí nad Orlicí, 17. listopadu | Alexandra Koláčková — Dvě ruce

Praha, Chodov Park | Lukáš Rittstein — Sladké sny

Olomouc, Smetanovy sady | Viktor Paluš — Chobotnice
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Upozornění pro investory:
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. Návratnost investice není vždy jistá, 
každá investice obnáší riziko. Vysoký výnos představuje vyšší riziko, nízký výnos není 
vždy zárukou nižšího rizika. Úspěšné investice v minulosti neindikují ani nezaručují 
příznivé výsledky do budoucna.

P Ř I N Á Š Í  P A T R I A

Výše uvedené sdělení není investičním poradenstvím ani investičním doporučením, Výše uvedené sdělení není investičním poradenstvím ani investičním doporučením, 
nezohledňuje znalosti, zkušenosti v oblasti investování do investičních nástrojů ani nezohledňuje znalosti, zkušenosti v oblasti investování do investičních nástrojů ani 
finanční situaci investora, jeho cíle či postoj k riziku. Toto sdělení není nabídkou podle finanční situaci investora, jeho cíle či postoj k riziku. Toto sdělení není nabídkou podle 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 § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“) ani veřejnou nabídkou podle § 1780 občanského (dále jen „občanský zákoník“) ani veřejnou nabídkou podle § 1780 občanského (dále jen „občanský zákoník“) ani veřejnou nabídkou podle § 1780 občanského 
zákoníku. Hodnota, cena či příjem z investičních nástrojů se může měnit anebo být zákoníku. Hodnota, cena či příjem z investičních nástrojů se může měnit anebo být 
ovlivněna pohybem směnných kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota ovlivněna pohybem směnných kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota 
investice do investičních nástrojů znehodnocena. Návratnost investice není vždy jistá, investice do investičních nástrojů znehodnocena. Návratnost investice není vždy jistá, 
každá investice obnáší riziko. Vysoký výnos představuje vyšší riziko, nízký výnos není každá investice obnáší riziko. Vysoký výnos představuje vyšší riziko, nízký výnos není 
vždy zárukou nižšího rizika. Úspěšné investice v minulosti neindikují ani nezaručují vždy zárukou nižšího rizika. Úspěšné investice v minulosti neindikují ani nezaručují 

Pro více informací a stažení aplikací navštivte
indigo.patria.cz

indigo.patria.czmobilní aplikace 
iOS

mobilní aplikace 
Android

Finanční svoboda.
To chci! Investuji s indigo
od Patria Finance
   Pravidelné, nepravidelné i jednorázové investice už od 100 Kč

   Investici za Vás hlídá vyspělý algoritmus a špičkový tým analytiků

   Pro začínající investory, i ty zkušené

   Potenciálně vyšší výnosy oproti spořícím účtům

   Silné a bezpečné zázemí skupiny ČSOB

   Dostupné i jako mobilní aplikace

DRIVE
člen klubu 3 600
dítě / senior 2 700

• 1 green fee na hřiště (až 18 j.)
• kredit na trénink v hodnotě 2 000 Kč
• až 30% sleva na cvičné plochy
• až 40% sleva na hru 

 

nevyčerpaný kredit převádíme do 
další sezony, 1 hodina na multifunkč-
ním hřišti, další slevy a výhody

PLUS
člen klubu 9 000
dítě / senior 6 300

• 7 green fees na hřiště (až 18 j.)*
• denně 1 koš míčů na driving
• neomezená hra na akademii
• až 30% sleva na cvičné plochy
• až 40% sleva na hru
• 1× buggy pro hru na hřišti

host hraje za členské ceny, nevy-
čerpané služby převádíme do další 
sezony, 2 hodiny na multifunkč-
ním hřišti, další slevy a výhody

*green fees jsou nepřenosná

VIP
člen klubu 18 000**
dítě / senior 12 000

• 30 green fees na hřiště
• denně 2 koše míčů na driving  

(100 ks míčů každý den)
• neomezená hra na akademii
• 3× buggy pro hru na hřišti 

hosté hrají za členské ceny, nevyčerpané 
služby převádíme do další sezony, ne-
soutěžní výsledky zdarma, 3 hodiny na 
multifunkčním hřišti, další slevy a vý-
hody, zvýhodněný balíček dalších 30 her 
a 3× půjčení buggy jen za 15 000 Kč

*green fees jsou nepřenosná
** rodina má 50% slevu

GOLFOVÉ ČLENSTVÍ 2022

Vyberte si členský balíček podle 
toho, jak často hrajete. Trénujte 
a bavte se v Galerii Golf Hostivař.

www.golfhostivar.cz

Green fee na 18 jamek 
jako dárek pro každého 
nového člena



Business
CO NAŠE BUSINESS CENTRUM NABÍZÍ FLEETOVÝM ZÁKAZNÍKŮM?

PRODEJNÍ SLUŽBY
• Vyškolený tým určený pouze pro fleetové zákazníky
• Odborné poradenství při plánování firemní mobility, cenové optimalizace financování a pojištění vozů
• Rozšířená flotila vozidel určených k zapůjčení na testovací jízdy. Je možné otestovat technologické novinky jako 

např. elektromobily Kia EV6, Kia e-Niro a Kia e-Soul, plug-in hybridní vozy rodiny Kia Ceed a Sorento nebo Kia 
Niro PHEV

SERVISNÍ SLUŽBY
• Přednostní příjem na servis
• Náhradní vozidlo za zvýhodněných podmínek
• Pick-up servis – možnost zajištění vyzvednutí vozidla na klientem určeném místě
• Po každém servisním zákroku (jehož celková cena přesáhne 1500 Kč bez DPH) mytí vozu zdarma
• Příjem servisních objednávek 24 hodin denně, 7 dní v týdnu (elektronicky přes e-mail nebo webový formulář)
• Drobné opravy (např. výměna stěračů a žárovek) bez předchozího objednání

JSME PRO VÁSTUkas Modřany, Povodňová 4, Praha 4

*Aby bylo dosaženo maximální rychlosti nabíjení, musí EV6 používat 800voltovou elektrickou nabíječku do auta, která dodá minimálně 250 kW elektrické energie. 
Skutečná rychlost nabíjení a doba nabíjení může být ovlivněna teplotou baterie a vnějšími povětrnostními podmínkami. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 Kia 
EV6: 165 – 172 Wh/km, 0 g/km. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu.

Zcela elektrický crossover Ultra rychlé nabíjení Dojezd až 528 km*

Nová Kia EV6
Auto roku 2022.


	Pořád jsme to my
	Nemám chuť mít kolem sebe průměrné věci
	Jsme komplet
	Jsem jeden z vás
	Láska na druhý pohled
	Na točenou?
	Sladké sny, Nohy z vody a Chobotnice

