
A NAJEDNOU OSMNÁCT
Technicky zajímavá, 
herně zábavná. Příjemná 
i komplikovaná zároveň. 
Taková je naše osmnáctka.

DALŠÍ PATRO
Kromě toho, že se naše hřiště 
rozrostlo na osmnáct jamek, 
povyskočila o patro i hostivařská 
klubovna. 

MISTROVSTVÍ KLUBU
Skvělou hru předvedli všichni 
hráči. O něco lepší pak Anežka, 
Nela, David a Filip. Jak se jim 
hrálo? Vyzpovídali jsme je.

RÁD  
ZKOUŠÍM  
NOVÉ
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Sochař Michal Trpák,  
autor několika hostivařských 
instalací
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Letošní sezona byla výjimečná. Především tím, 
že jsme si mohli konečně doma vyzkoušet, 

jak chutná golf na osmnácti jamkách.  Ohlasy 
máme zatím jen pozitivní a je vidět, že naši do-
mácí hráči i hosté přišli novým jamkám rychle 
na chuť. Bude určitě zajímavé, jaký bude v bu-
doucnu poměr hry na šest, dvanáct a osmnáct 
jamek. Je příjemné slyšet, že se naprosté většině 
našich hostů moc líbí i nový kabát našeho areálu 
a náš nový název i barvy jsou jim sympatické. 
Máme radost, že i letos byl náš golfový klub do-
movem pro dvě a půl tisícovky členů, kteří se 
u nás dobře cítí a užívají si golf. Velmi pěkně se 
svým sortimentem i službami představil nový 
golfový obchod GolfShop4You, který s téměř 
padesátkou prodávaných značek a osmi tisícov-
kami položek zboží uspokojí přání snad všech 
golfistů. Hlavní stavební ruch je už za námi, ale 
pořád plánujeme naši Galerii nadále vylepšo-
vat. Čeká nás ještě dokončení nového zázemí 
pro buggyny hned vedle hlavní budovy, úpravy 
klubových prostor v prvním patře a vybudování 
zázemí pro hráče u nových jamek na šestijamko-
vém hřišti. V rámci Galerie Golf Hostivař připra-
vujeme do další sezony i nové zajímavé projekty, 
které představí náš resort širší veřejnosti a přive-
dou do něj nové návštěvníky.

Do nové sezony přejeme všem hráčům, aby si 
užívali golf, byli zdraví, radovali se z maličkostí 
a už nyní se těšili, až se ze zimního spánku opět 
v plné kráse probudí naše hřiště.  

Krásnou zimu přeje

Jirka Martinka 
prezident Golf Clubu Hostivař
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A najednou 
osmnáct 

Technicky zajímavá, herně 
zábavná. Příjemná i komplikovaná 
zároveň. Taková je naše 
osmnáctka. Hřiště je komplet 
a je na čase představit si, 
jak ho budeme hrát. Protože 
jak jste si asi všimli, pořadí 
jamek se u nás často mění.
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Když nově budované jamky 
postupně zarůstaly travou, za-
čali jsme je postupně otevírat. 
Nejdřív víkendové připojení 
jamek „Vyhlídková“, „Pantograf“ 
a „Dolíček“, následně přibyly 

„Sahara“ a „Vlny“. To jsou jamky 
vsazené do prostoru, kde se 
dříve nacházely alternativní 
jamky 2b a 3b, tedy v kopcích po 
pravé straně bývalé dvojky, prá-
vem zvané „Psí noha“. Od října 
2020 jsme rázem hráli o víken-
dech jamek čtrnáct, ve všední 
dny devět. A my víme, že někteří 
hráči byli už tenkrát trochu ne-
poslušní a i v týdnu se tajně vr-
hali na kopec zkusit nové jamky. 
Ale nás to vlastně těšilo… 

Právě v té době jsme také zjistili 
to, co se potvrzuje již řadu mě-
síců, totiž že podle vás je právě 
12 jamek ideálním počtem na 
městskou hru. Devět je málo, 
čtrnáct je moc… natož šestnáct, 
když nám ještě přibyla „Okna“ 
a „Rezidenční“ ve spodní části 
hřiště. A tak vzhledem k dobrým 
ohlasům na dvanáctku jsme 

se na jaře 2021 rozhodli otevřít 
hřiště ve formátu 12 + 4. Hra na 
dvanáct jamek se tak stala vlaj-
kovou lodí. Oblíbená byla nejen 
pro svou délku, 3107 metrů ze 
žlutých, a časovou nenáročnost 
2,5 hodiny. I zbylé nové jamky 
našly využití, ať už v rámci tré-
ninku začínajících hráčů, nebo 
pro dětské kurzy. Cestu si na ně 
našli i hráči, kteří hledali golfo-
vou kratochvíli pod 60 minut. 

OSMNÁCTKA V KUSE
Letos v létě jsme otevřeli po-
slední dvě jamky, nesoucí 
název „Nádražní“ a „Zpáteční“, 
které jsou v nejspodnější části 
našeho areálu. Při pohledu na 
rezervační systém je stále vidět, 
že o víkendech většina hráčů 
obejde dvanáctku a následně 
pokračuje přes soubor obytných 
domů odehrát ještě zbývajících 
6 jamek. Takže jsme se rozhodli 
jít vám naproti. Od dubna 2023 
naše hřiště proto o víkendech 
budeme hrát jako plnohodnotné 
18jamkové. Zjednodušeně ře-
čeno „začneš a skončíš u klu-
bovny“. Mnoho z vás říká, že 
v týdnu nemá tolik času obejít 
18 jamek, ale o víkendu to jde. 
Takže ano, o víkendech a ve 
svátcích se u nás na osmnáctku 
můžete těšit.

JAROSLAV ABT: 
TY DVĚ NOVÉ MI DÁVAJÍ  
ZABRAT

 
Před hrou si rád dávám 
kávu nebo někdy malé pivo 
na uvolnění švihu. Hostivař 
je pro mě příjemné městské 
hřiště a doporučuji každému 
vyzkoušet. Kvalitu areálu 
podtrhuje tým, který se 
o chod stará — Andrea 
Šindelářová a celá recepce 
jsou skvělí, zavolat si o tee 
time je vždy radost a vše 
perfektně funguje. Mám rád 
všechny jamky, ale ty dvě 
nové mě dokáží potrápit 
a zatím se s nimi moje golfové 
hole moc nekamarádí. 

VILMA VACHOUŠKOVÁ: 
NEJVÍC SE DO HOSTIVAŘE 
TĚŠÍM VE ČTVRTEK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na novou osmnáctku jsem 
se moc těšila, je to velmi 
milé hřiště, zvlášť pro 
nás děvčata. Délka jamek 
je oproti jiným hřištím 
příznivá. Hostivař mám moc 
ráda, a to nejen že ji mám 
blízko domova, ale i kvůli 
lidem, kteří se o chod hřiště 
a restaurace starají. Důvod, 
proč se těším na turnaje, 
je Andrejka, která je srdce 
všech hostivařských turnajů 
a hlavně těch dámských — 
pohodový čtvrtek s úžasnými 
děvčaty. I když si před 
hrou dám ráda skleničku 
prosecca, tak na páté jamce 
pak bojuju o sud piva — 
zatím se mi tam hole in 
one nepodařila zahrát. Ale 
nesmutním, užívám si hru. 

Celých osmnáct jamek si v příští sezoně 
v Hostivaři zahrajete vždycky o víkendu. 
V týdnu vám ale nabídneme i kratší variantu 
a tou je hra na dvanáct jamek. Proč? Vyplývá 
to právě z toho, co se dozvídáme od vás. 
Nejen z debat na fervejích a na hřištích, ale 
i ze sledování toho, jak se na hřišti doopravdy 
pohybujete a které nabídky nejvíc využíváte. 

V týdnu budeme držet zaběh-
nutý a oblíbený formát 12 + 6. 
Ten, kdo si i ve všední den bude 
chtít obejít 18 jamek, samo-
zřejmě tuto možnost mít bude. 
Jen si jamky zahraje v trochu ji-
ném pořadí. Nejprve obejde dva-
náctku a pak přejde na spodních 
šest jamek. 

POŘADÍ JAMEK SPODNÍ ŠESTKY
Během letošní sezony, kdy jsme 
otevřeli poslední dvě jamky 
nové šestky, jsme je hráli v po-
řadí, které není finální. Dost 
možná jste si při hře říkali, že 
byste zvolili jiné pořadí. A my 
si to říkáme také. Takže během 
zimy plánujeme dodělat lepší 
přechod na první jamku nové 
šestky. S tím je spojena výstavba 
úkrytu před nepřízní počasí 
a také toalet, tak jako to máme 

završíme hru na spodních jam-
kách. V tomto pořadí budeme 
jamky hrát i o víkendových 
hrách na 18 jamek. Jen začneme 

„Vyhlídkovou“, ale na pořadí 
jamek se nic nemění.

NÁZVY JAMEK
„Kolik jsi hrál na čtyřce?“ 
„Na který myslíš?“ 
„No přeci na tý dlouhý.“

Hráči, kteří jsou u nás poprvé 
či podruhé, se ptají, proč mají 
jamky názvy. Bez ohledu na 
tradici starých hřišť je to u nás 
opravu praktické. Kromě toho 
nás to samozřejmě baví. Vyplácí 
se to zejména nyní, kdy mě-
níme číslování a pořadí jamek. 
V podstatě není čtyřka jako 
čtyřka a jedniček tu máme něko-
lik. Názvy nám všem pomáhají 
se orientovat. Každopádně je 
krásné mezi hráči slyšet, že se 

„podařilo Pendolino bez kolejí“, 
nebo „přestřelil vodu na Oknech 
jen tak tak“. 

na přechodu mezi „Dlouhým 
kouřem“ a „Rohlíčky“ na naší 
dvanáctce. Jen jsme potřebo-
vali, aby nám zarostl a zpevnil 
se svah, kde je nyní na nových 
jamkách ochranná síť. Kromě 
budování úkrytu vylepšíme přes 
zimu i stávající cestu k budoucí 
první jamce nové šestky. 

Co bude výsledkem? Při hře 
na šestce tedy budeme začí-
nat jamkou „Nádražní“, která je 
krátkým, ale náročným čtyřpa-
rem směrem k nádraží Hostivař. 
Následně se vrátíme kopcovitým 
tříparem „Zpáteční“ a pokračo-
vat budeme podél kolejí jam-
kou s názvem „Pantograf“. Od 
Anuloidu od Raise pak půjdeme 
zpět dolů jamkou „Vyhlídková“. 
Nejkratším přechodem na další 
odpaliště bude směr vlevo na 
jamku „Okna“ a krátkým tří-
parem „Rezidenční“ přes vodu 

Od dubna 2023 naše hřiště 
o víkendech budeme hrát jako 
plnohodnotné 18jamkové.

Foto: Jan Šonka
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LUCIE ZVĚŘINOVÁ: 
OKNA JSOU MOJE 
NEJOBLÍBENĚJŠÍ

Hostivař mám moc ráda, trávím tu poměrně hodně času. Vyhovuje 
mi i systém 12 jamek a 6 jamek zvlášť, je fajn, že se po dvanácti 
jamkách může člověk občerstvit, nabrat síly a následně vyrazit 
na zbývajících šest jamek. Hřiště je pro mě technicky náročnější, 
ale baví mě, je to pro mě zábava a výzva zároveň. Vždy mě něčím 
překvapí. Moje nejoblíbenější je jamka „Okna“ — když se zadaří, 
jsem druhou ranou na greenu, kde se následně bavím jeho 
zvlněným povrchem. Naopak bojuji s těmi dvěma nejnovějšími 
jamkami, na jamce „Nádražní“ mě přitahuje voda tak magicky, že 
se málokdy dostanu přes ni, a jamka „Zpáteční“ je též báječná, ten 
kopeček mě zatím stále trápí. Golf je pro mě neuvěřitelný relax, 
je to místo, kde si opravdu odpočinu. No a v Hostivaři jsem se 
seznámila se samými milými a skvělými lidmi, a i když nejraději 
chodím hrát s přáteli, poměrně často a ráda chodím hrát i sama. 

 
 
 
 
 
PETER JACINA: 
NEJHEZČÍ HRA JE 
ZA ROZBŘESKU

Na hostivařské hřiště chodím rád, nejenom proto, že ho mám 
relativně blízko, ale i pro jeho profil a technickou náročnost. 
Hřiště se mi obzvlášť líbí teď na podzim, kdy hraje všemi 
barvami. Když jsem v dobré pohodě, tak se mi líbí všechny 
jamky, zvlášť ty tříparové, na kterých se mi poštěstilo zahrát 
i nějaké to birdie. Naopak, když nejsem v dobrém rozpoložení, 
tak mi dělají problémy téměř všechny jamky, hlavně ty s úzkou 
fervejí. To pak je značná spotřeba míčků. Nejhezčí hra je za 
rozbřesku, a to zejména v létě, pozdější vysoké letní teploty 
mi nedělají dobře. Občas se přidá nějaký známý, ale většinou 
chodím sám. To je velká výhoda golfu, že ho můžete praktikovat 
individuálně. Nespornou výhodou hostivařského hřiště je jeho 
celoroční provoz. Žádný rituál před hrou nemám, na rozcvičení 
si dám pár puttů, a když jdu sám, tak si popřeji: „Hezkou hru!“

A CO DÁL
Pevně věříme, že se nám za po-
slední roky podařilo vychytat, 
jaký formát hry je mezi našimi 
zákazníky oblíbený. Přijít na to, 
co chcete a potřebujete a v ja-
kém pořadí bude hra na našich 
jamkách nejpohodlnější. Snažili 
jsme se o dialog a vy jste jej 
přijali, moc vám za to děku-
jeme. Děkujeme, že nám pomá-
háte tvořit hřiště zajímavější 
a oblíbenější.

Podzim dodává celé Galerii Golf Hostivař úplně jinou atmosféru

Inzerce-magazin-golf-210x270.indd   1Inzerce-magazin-golf-210x270.indd   1 09.11.2022   16:27:3409.11.2022   16:27:34
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POCHÁZÍTE Z UMĚLECKÉ 
RODINY? 
Vlastně moc ne. Táta sice po re-
voluci ilustroval několik knížek 
pro děti, které i psal, a maloval 
trochu obrazy, ale výtvarnou 
školu nestudoval. Ani já jsem 
původně neměl nic uměleckého 
studovat, rodiče říkali, že půjdu 
na střední ekonomickou. Mě 
sice vždycky bavilo něco tvořit, 
malovat nebo modelovat z hlíny, 
nakonec to ale byla dost náhoda. 
Byl jsem u nás v Budějovicích 
na veletrhu vzdělávání a tam 
jsem si dělal na počítači test, na 
co bych se hodil. Výsledkem 

byly v první řadě výtvarné 
sklony, pak cestování a ekono-
mika byla až někde dole. Když 
jsem to přinesl domů, rodiče 
to vzali vážně a začali hledat 
možnosti. Pak nám kdosi po-
radil, že v Českém Krumlově je 
výtvarná škola, která pořádá den 
otevřených dveří. Jeli jsme se 
podívat a já jsem po té návštěvě 
rovnou věděl, že chci být sochař. 
Protože sochaři tvořili z kamene 
na školním dvoře… Byli pěkně 
venku, ne zavření v učebně. To 
rozhodlo. 

MYSLÍTE, ŽE ODBORNÉ 
VZDĚLÁNÍ JE PRO 
UMĚLCE ZÁSADNÍ? 
Myslím, že spíš ne. Škola vám 
umožní, že se dostanete do ur-
čité komunity. Já jsem střední 
škole vděčný, že umím řemeslo. 
Umím vymodelovat postavu, 
udělat na ni formu, odlít to 
z jakéhokoli materiálu. Umím 

pracovat s kamenem. Střední 
mi dala řemeslo. Vysoká škola 
mi pak umožnila dvě stáže v ci-
zině, a to bylo hodně zajímavé, 
byla to možnost být v komunitě 
výtvarníků a profesorů a vidět, 
jak o té práci kdo přemýšlí. Ale 
nezbytně nutné to není. Lidi, co 
tyhle školy studují, v sobě tu 
potřebu tvořit většinou prostě 
mají. Ta je zásadní. A škola pak 
studenty nějak ohýbá a snaží se 
formovat jejich výtvarné vní-
mání, někdy dobře, ale někdy 
zbytečně moc… Jenže vždycky 
pak může přijít někdo z druhého 
konce světa, totálně bez vý-
tvarného vzdělání, kdo to všem 
nandá, protože to, co bude tvořit, 
bude prostě skvělý. Umění je 
vždycky o emoci a subjektivním 
pocitu a vnímání a hledat v něm 
nějakou objektivitu prostě nejde. 
Takže studium určitě můžete vy-
užít, ale nezbytně nutné není. 

Rád zkouším  
nové

„Líbí se mi tu,“ říká Michal Trpák o Galerii Golf 
Hostivař. „Mám rád veřejný prostor a instalaci v něm. 
Je jedno, jestli je to ve městě nebo v krajině. A tohle 
je určitě zajímavý prostor.“ Naše setkání proběhlo 
při již několikáté návštěvě tohoto talentovaného 
českého sochaře v hostivařském golfovém areálu. 
Jejich výsledkem jsou dvě instalace a několik nápadů, 
co zrealizovat. „Chci s tím pracovat, protože ten 
prostor mě baví,“ říká autor soch Humanoidi a Mazlík, 
které můžete na hostivařském hřišti vidět už dnes. 

Umění je vždycky o emoci 
a subjektivním pocitu a vnímání 
a hledat v něm nějakou objektivitu 
prostě nejde.

Fo
to

: V
oj

tě
ch

 V
lk

Sochař Michal Trpák,  
autor několika hostivařských instalací
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ČÍM VÁS BAVÍ PRÁVĚ 
VEŘEJNÝ PROSTOR?
Když to trochu srovnám, práce 
pro galerii, to je taková výstavni-
čina. Čistý bílý prostor, kam mů-
žeme umístit cokoli. Ale venku, 
tam musíte pracovat s měřítkem 
a s okolím. Je to golf, město, pěší 

zóna nebo park, i to určuje, jak 
konkrétní socha komunikuje 
a jak na místě zapadne. Kontext 
místa může soše pomoct, ale 
i ublížit. Socha, která vám v ate-
liéru přijde obrovská, se může 
ve veřejném prostoru ztratit. 
Anebo naopak zazářit. Když 

dělám sochu na konkrétní místo, 
je právě to dané místo stopro-
centní inspirací. Vymýšlím to 
přesně tak, aby tam socha fun-
govala a byla v dialogu s okolím. 
Netvořím ale jen takové sochy. 
Jsou věci, které dělám, protože 
si je chci udělat, nemají dané 
umístění. Mám nějaký nápad, 
potřebu a třeba i peníze, abych 
je do toho investoval… Tak pak 
vzniknou sochy, které jezdí 
po výstavách, nebo je různě 
instaluju a až časem si najdou 
to svoje trvalé místo… Nebo 
taky ne. 

A JAKÝ MÁTE KE SVÝM 
DÍLŮM VZTAH? MÁTE TŘEBA 
NEJOBLÍBENĚJŠÍ?
Já mám většinou nejradši to, 
které zrovna dokončím. Ono kaž- 
dé z nich má nějaký svůj příběh, 
něco v něm bylo zábavné nebo 
i trochu utrpením, když vzni-
kalo. Příklad? Třeba socha, která 
vznikla na sochařském sym-
poziu galerie Klatovy Klenová. 
Jsou to takové tři hlavy v krajině, 
kde je můžou lidi roztočit, je to 
vlastně parafráze na modlitební 
mlýnky v Nepálu. A tohle místo 
i celou tu instalaci mám moc rád. 

Nebo jsem třeba instaloval so-
chy na zámořské výletní lodi. 
Moje sochy tam v atriu cestují 
napříč oceány. Byla to z pohledu 
zkušeností zajímavá práce. 
Přitom ale to samotné prostředí 
nebo představa, že si zaplatím 
pobyt na takové lodi, mě vůbec 
nepřitahuje. A pak jsou věci, 
které nemají ani žádnou velkou 
slávu, ani finanční dopad, ale 
pro mě jsou kolikrát zábavnější 
a zajímavější. To je třeba socha, 
kterou jsem dával pod vodu na 
Lomečku u Domažlic. Je to velká 
pětimetrová hlava s lodním 
šroubem, většina té sochy je pod 
vodou. Mě to ale bavilo tím mís-
tem a tou instalací. 

BAVÍ VÁS VEŘEJNÝ PROSTOR, 
TVOŘÍTE PRO NĚJ. JSTE 
ZAKLADATELEM FESTIVALU 
UMĚNÍ VE MĚSTĚ, KTERÝ UŽ 
PATNÁCT LET PŘIVÁŽÍ DO 
ČESKÝCH BUDĚJOVIC A DNES 
UŽ I ŘADY DALŠÍCH MĚST 
VENKOVNÍ INSTALACE. MYSLÍTE, 
ŽE KDYBY SE NA ŠKOLÁCH UČILA 
ESTETICKÁ VÝCHOVA, UMĚLI 
BY SE LIDÉ K VEŘEJNÉMU 
PROSTORU CHOVAT LÉPE? 
Já doufám, že právě my tako-
vou estetickou/sochařskou 
výchovu děláme naší výstavou 

Umění ve městě. Začínali jsme 
před patnácti lety, původně jako 
čtyři spolužáci. A mám pocit, 
že za těch patnáct let se vztah 
lidí k sochám zlepšil. Nejdřív 
nám nadávali, co ve městě in-
stalujeme za „nesmysly“ a že 
to je třeba rezavé, ale každý rok 
přibývá lidí, co chodí s mapkou 
a obejdou si postupně všechno, 
co se v Budějovicích vystaví. 
A my jsme se také za ty roky po-
učili a kromě umělecké hodnoty 
bohužel musíme řešit i to, aby 
vystavené sochy byly vandalům 
vzdorné. Velké, těžké, neodno-
sitelné, nepovalitelné a pokud 
možno nezničitelné. 

A KDYŽ VAŠE DÍLO PŘESTO 
NĚKDO POŠKODÍ, JAK SE 
S TÍM VYROVNÁVÁTE?
Nejdřív jsem z toho býval něš-
ťastný. Ale pak jsem si uvědomil, 
že když to dílo dávám do veřej-
ného prostoru, tak ho prostě 
dávám všem všanc. A že musím 
počítat s tím, že ne všichni ve 
společnosti jsou uvědomělí a že 
se budou jen dívat a mít z in-
stalace radost. Zvlášť na konci 
páteční nebo sobotní noci a po 
pár pivech to měly sochy těžké. 
To pak mají lidi spoustu nápadů 
a také bohužel spoustu síly.

Začínali jsme před patnácti lety, 
původně jako čtyři spolužáci. 
A mám pocit, že za těch patnáct 
let se vztah lidí k sochám zlepšil.

My jsme se také za ty roky poučili 
a kromě umělecké hodnoty 
bohužel musíme řešit i to, aby 
vystavené sochy byly vandalům 
vzdorné.

Jsou věci, které dělám, protože si je chci udělat, 
nemají dané umístění. Mám nějaký nápad, potřebu 
a třeba i peníze, abych je do toho investoval…

Humanoidi

Původně diplomová práce, po-
prvé vystavená na Lannově třídě 
v Českých Budějovicích. Huma-
noidi následně absolvovali pár 
výstav, například na pražském 
letišti v Ruzyni, nakonec trvale 
zakotvili na golfu v Hostivaři. 
Českým Budějovicím začali 
ale po pár letech chybět, a tak 
vznikly kopie, které znovu kráčí 
po českobudějovické dlažbě.

Mazlíci

Inspirace živočišnou říší je na první pohled zjevná, u mazlíků 
se jedná konkrétně o svět bakterií. Nesčetněkrát zvětšené 
by měly vyvolávat možná i děsivé emoce, ve skutečnosti ale 
zůstávají mazlíky.



G A L E R I E  G O L F  H O S T I VA Ř

1514

DOVEDETE TŘEBA POCHOPIT 
MENTALITU SPREJERŮ? JE TO 
TAKY POTŘEBA TVOŘIT, I KDYŽ 
ČASTO S NULOVÝM TALENTEM?
Je v tom rozdíl. Když někdo jen 
chodí a háže svoje tagy na co nej-
víc fasád, aniž by tam byl nějaký 
hlubší záměr nebo smysl, tak to 
je podle mě vandalismus. Ale 
ve chvíli, kdy oživím betonovou 
zeď nějakým murálem a přidám 
k tomu ještě něco navíc, pak už 
jde o něco jiného a může to být 
fajn. Vždycky je to o té pohnutce, 
o záměru, co chci dělat a proč. 
A samozřejmě o schopnosti roz-
lišit, kde ty stopy zanechám. 

NA ČEM TEĎ PRACUJETE? 
Pro jeden developerský projekt 
v Modřanech připravuju sochy, 
před každým domem bude jedna. 
Celkem jich bude pět, dvě už 
jsou na místě. Pak jsem se před 
pár lety pustil s architekty do 
tisknutí betonu na 3D tiskárně. 
Teď v tomhle projektu připra-
vujeme dvoupatrový dům do 
Kanady. A sám dělám světelné 
obrazy, což jsou letos novinky, 
kombinace skla a laserovaného 
plechu. 

MATERIÁLY STŘÍDÁTE 
ČASTO, BAVÍ VÁS TO?
Hodně. Já rád zkouším. Vlastně 
je to tak, že když si něco osahám 
a už se v tom cítím bezpečně 
a mohl bych to rozvíjet, tak mě 
to přestane bavit. A místo toho 
si najdu zase novou technologii 
a nový materiál. Začínal jsem 
s kamenem, pak jsem mode-
loval a odléval, pak přišlo sklo, 
teď kombinuji zámečničinu, 
svařování nerezu, plechů a skla. 
A ještě 3D tištěný beton. 

Vlastně je to tak, že když si něco 
osahám a už se v tom cítím 
bezpečně a mohl bych to rozvíjet, 
tak mě to přestane bavit. 

MICHAL TRPÁK 

 
 

 
 
Sochař. Autor desítek 
realizací v České republice 
i v zahraničí. Založil a od 
roku 2007 každý rok pořádá 
výstavu Umění ve městě 
v Českých Budějovicích, 
stál také u zrodu pražského 
sochařského festivalu 
Sculpture line. Vedle 
sochařství se věnuje třeba 
architektuře s ateliérem 
Scoolpt. 
 
Více na michaltrpak.com

MOBIL TABLETONLINE

Předplatné objednávejte na www.yacht.cz/e-shop/predplatne, e-mailem na adresu 
info@yacht.cz nebo telefonicky na čísle +420 225 985 225.

Také digitální verzi můžete objednat na www.yacht.cz/e-shop/predplatne

www.yacht.cz

PŘEDPLATNÉ PRO VÁS I PŘEDPLATNÉ JAKO DÁREK
Předplatné 10 čísel časopisu Yacht za rok.

Doručením do vaší schránky ušetříte čas a peníze. Nikdy vám nebude chybět žádné číslo.

890 Kč 
na rok

1 190 Kč 
na rok
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Další patro

Máme za sebou další pilný rok. Kromě toho, 
že se naše hřiště rozrostlo na osmnáct jamek, 
povyskočila o patro i hostivařská klubovna. 
Takže, co to tam pod střechou schováváme?
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Pohled na hřiště z nových kanceláří 
nám dává možnost sledovat dění 
v areálu z nové perspektivy 

Kanceláře a kanceláře…
Většinu prostoru zabírají kan-
celáře… Pracuje zde nově nejen 
náš tým, který pečuje o hosti-
vařský areál, ale i kolegové ze 
společnosti RODOP, a. s., která 
je developerem Rezidence Golf 
Hostivař. Je to areál rodinných 
domů, který sousedí s naším hři-
štěm, a je to stále se rozrůstající 
projekt. Kromě rodinných domů 
zde RODOP vybudoval i tři domy 
bytové a na řadě je i bydlení pro 
seniory plus další zázemí. 

Úpravy hostivařské klubovny 
ale nezasáhly jen horní parto. 
Přebudováváme i zázemí venku 
v přízemí, jde o prostor za 
greenem jamky „Poslední kou-
pel“. Zde vzniká nové zastřešené 
parkování pro buggyny. Od příští 
sezony tak budou tahle jezdítka, 
která si u hráčů získávají stále 
větší oblibu, k vyzvednutí přímo 
u vstupu na hřiště a tam se také 
budou vracet. Na parkování 
bude navazovat i mycí centrum 
pro golfové hole, vozíky a třeba 
i boty. Další patro, stejně jako 
ta předchozí, jsou z dílny ADR 
— architektonického ateliéru 
založeného architekty Petrem 
Kolářem a Alešem Lapkou.

Naše zasedačka je na první pohled klidná...  
podněcuje ale i tvůrčí atmosféru 

Výhledy na golfové plochy i architektonická díla



G A L E R I E  G O L F  H O S T I VA Ř

1918

Velkorysá venkovní terasa s okrasnými truhlíky přímo svádí k nabrání nové energie

Prostor jídelny slouží pro všechny 
naše zaměstnance a poskytuje 
tak další nové útočiště 

LIMITOVANÁ
DÁRKOVÁ KOLEKCE

Správný výběr produktů 
pro chvíle krásy 
a všímavosti nabízený 
v našem udržitelném 
kosmetickém boxu.

Udělejte radost sobě 
nebo svým blízkým.

P R É M I O V Á  S A D A :  U D R Ž I T E L N Á  S P O N K A  D O  V L A S Ů ,
Š A M P O N  A  K O N D I C I O N É R  Z  N A Š Í  R O Z J A S Ň U J Í C Í ,

H Y D R A T A Č N Í  A  R E G E N E R A Č N Í  Ř A D Y.
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Jen tak si jezdit  
na sekačce…

Nepřekážet hráčům. To je 
podle Jindry Jedličky jedno 
z hlavních pravidel, které by 
měl dobrý greenkeeper ctít. 
Při objemu takové práce, jakou 
představuje právě údržba celého 
areálu Galerie Golf Hostivař, 
je to někdy pěkná fuška.

Práce na golfu očima greenkeepera
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Ranní směna začíná v půl 
šesté a do sedmi je to šru-

mec. Před otvíračkou je totiž 
potřeba připravit celé hřiště 
i tréninkové plochy. Od jara do 
podzimu se tak denně sečou či 
pro zpevnění válí greeny, a to 
nejen na hřišti, ale i na chipping 

a putting zóně. Alespoň tři-
krát týdně pak sekačky vyrazí 
i na ferveje, forgreeny, semi-
rafy a odpaliště. Obden se také 
převrtávají jamky, a to podle 
předem stanoveného plánu pin 
pozic tak, aby se ve stejný den 
neopakovala stejná rozložení. 
Brzy ráno, tedy pořád do sedmé 
hodiny ranní, je také potřeba 
uklidit i všechny bunkery 
a kompletně driving. V sedm 
hodin musí být všechno nachys-
tané v plné parádě. První flight 

je totiž v Hostivaři prakticky 
denně vyprodán, stejně tak se 
golfová ranní ptáčata objevují už 
od sedmi i na cvičných odpa-
lištích. Někdy je to tak trochu 
závod, protože se práce může 
třeba kvůli počasí protáhnout 
a zahradník má v takovém pří-
padě před hráči náskok třeba 
jen pár jamek. Tady je na místě 
hostivařské golfisty pochválit, 
a to za jejich chování na hřišti. 
Nic víc než běžné opotřebení 
způsobené hrou greenkeepeři 
ráno obvykle řešit nemusí. Sem 
tam nedostatečné vypichování 
greenů, hlavně po turnajích, ob-
čas nějaký větší zásah opeřence, 
který lze rychle opravit díky 
rezervnímu greenu sloužícímu 
pro opravy. Velké kalamity se 
v Galerii Golf Hostivař nekonají. 

Větší a větší 
V Hostivaři Jindra Jedlička pra-
cuje už dvanáctým rokem. I když 
se náplň jeho práce za ty roky 
až tolik nezměnila, s výjimkou 
stále lepších technologií použí-
vaných sekaček a dalších strojů, 
narostla na objemu. Místo pů-
vodních devíti jamek se dnes 
zahradníci starají o osmnáct, 
k tomu je potřeba přičíst i tré-
ninkové plochy. A přibyly bu-
ggyny. To je další věc, která musí 
ráno pěkně šlapat. I buggyny 
musí být v sedm ráno nabité, 
umyté a připravené na první 
ranní golfisty. 

Tady se nekončí nikdy 
Další denní práce už probí-
hají v závislosti na sezoně, 
potřebách hřiště a také na 
počasí. Stejnou péči, jaké se 
dostává hřišti, je potřeba vě-
novat také golfové akademii, 
kromě toho je v areálu i řada 
dalších zelených ploch a také 
keřů a stromů, které je po-
třeba prořezávat. Když s pod-
zimním počasím přestává 
tráva růst, nahradí sekačku 
fukary nebo stroje na sbírání 
spadaného listí. Když v zimě 
driving zapadne sněhem, vy-
razí greenkeepeři s traktorem 
a válci, aby dopadovou plo-
chu pro míče více zpevnili.   

Nebo budují lyžařský okruh pro 
milovníky běžek. A tak pořád do-
kola. Odpolední čas stejně jako 
chvíle, kdy prší, je také vyhrazen 
hnojení ploch a údržbě strojů. 

Práce greenkeepra je podle 
Jindry hezká, ale koho nechytne, 
ten u ní prý nevydrží. V létě, 
v zimě, na větru nebo v dešti, ve 
všední dny stejně jako o víkendu 
a pořád venku. A vlastně nikdy 
není hotovo, tráva roste pořád. 
Jindra má ale golf rád, dokonce 
ho i hraje, a tak vyráží i se ženou 
či přáteli na jiná hřiště, aby měl 
srovnání. Hostivař ale jeho mě-
řítkům kvality vyhoví, jak říká, 
naše hřiště je takové nažeh-
lené a pořád dobře udržované. 
Jediný trávník, který je ještě 
hezčí, je tak možná u Jedličků 
doma. Protože po práci se Jindra 
Jedlička věnuje právě vlastní 
zahradě.

Práce greenkeepera je podle Jindry hezká, ale koho nechytne, ten u ní 
prý nevydrží. A vlastně nikdy není hotovo, tráva roste pořád. 

Místo původních devíti jamek se  
dnes zahradníci starají o osmnáct.

JINDŘICH JEDLIČKA

 
Hostivařským 
greenkeeperem je už dvanáct 
let, čtenáři ho ale možná 
budou znát spíš jako jednoho 
ze střelců hole-in-one na 
původně deváté jamce. 
Kromě golfu si rád najde 
čas i na tenis, hokej a dva 
psí parťáky, i když těm se 
nejvíc věnuje jeho dcera. 
Trávu doma seče rád, ale 
pro sousedy funguje v rámci 
údržby zahrady jen jako 
rádce či konzultant. 

Jindra červený stroj osedlá, když se chystá sekat okolí odpališť a greenů anebo semiroughy

Každá jamka si zaslouží stejnou péči

Jindra se svým parťákem Martinem Dočekalem
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Na golfu vznikl zcela nový salonek 
a my vám ho nabízíme k využití.

Nově si hned vedle venkovní te-
rasy Bistra Green můžete prona-
jmout salonek, kde nebudete ni-
kým rušeni. Je to ideální prostor 
pro uspořádání malé firemní 
akce či jednání, stejně jako 
oslavy nebo rodinného oběda. 
Můžete ho využít i jako prostor 
pro degustaci, a to nejen vína, 
ale i jiných gastronomických 
specialit. Prostě pro cokoli, co 
plánujete pro deset a s trochou 
dobré vůle i pro čtrnáct lidí. 

A ještě máme tip navíc. Pokud 
chystáte takové setkání a hle-
dáte pro ně atraktivní program, 
nabízíme vám naopak, že de-
gustaci či ukázku snoubení po-
krmů a vína pro vás uspořádáme 
na klíč. Pro naše Bistro Green 
je to hračka a vy budete určitě 
spokojeni. 

5 DŮVODŮ, PROČ SI 
SALONEK PRONAJMOUT

1. Parkování zdarma — 
neřešíte žádné zóny ani 
parkovací automaty.

2. Televize na projekci nebo 
klidně na sportovní utkání, 
fandit a smát se můžete dle 
libosti, nikoho nerušíte.

3. Připravíme vám občerstvení 
na míru nebo si vyberete 
z našeho menu. Co třeba 
naše skvělé tapas boxy?

4. Salonek je přímo na golfu, 
doprovodný program se tak 
sám nabízí.

5. Cenu za pronájem vám 
převedeme na kredit a je jen 
na vás, jestli ho projíte nebo 
propijete.

CENA ZA PRONÁJEM → 3 500 KČ

Jedná se o kredit, který využijete na útratu za jídlo i nápoje.
Rádi byste salonek využili úplně jinak? Není problém, 
ozvěte se na manager@bistrogreen.cz a společně s kluky 
z Bistra Green určitě vymyslíte společné řešení na míru.

Pronajměte  
si salonek 
a slavte nebo pracujte v soukromí 
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JAK SE TI HRÁLO?
Skvěle! Hrál jsem solidní 
a klidný golf. Velmi dobře 
jsem puttoval, takže jsem měl 
relativně málo bogey a pro-
měnil většinu velkých birdie 
šancí. Výsledkem byla dvě 
konzistentní kola pod par, 
takže nemám nač si stěžovat. 
Hrál jsem ve flightu s ostří-
leným matadorem našeho 
týmu Lukášem Brodou, kte-
rému jsem letos vrátil loňskou 
porážku. Pak se u nás prostří-
daly mladé pušky Matuš Cedzo 
a David Mareček. Atmosféra 
byla taková, jakou bych od na-
šeho klubu očekával — spor-
tovní a zároveň pohodová. Hrálo 
se mi skvěle oba dva dny.

CO TVOJE PSYCHIKA 
BĚHEM HRY?
Vzhledem k tomu, že jsem si od 
prvních sobotních jamek držel 

stabilní vedení, tak žádná velká 
krize nepřišla. Hrál jsem dobře 
a až ke konci druhého dne jsem 
byl trochu nervózní, abych neu-
dělal nějakou hloupost. Naštěstí 
jsem proměnil pár dalších 
birdie, takže jsem se uklidnil 
a žádné drama se nekonalo.

JAKÝ SI PAMATUJEŠ NEJHEZČÍ 
MOMENT ZE HRY?
Asi poslední ránu na green na 
osmnáctce a gratulace od spolu-
hráčů a našeho kapitána Pavla 
už cestou z odpaliště. Následně 
pak to, že jsem se neztrapnil 
trojputtem na poslední jamce…

JAK SE TI HOSTIVAŘSKÁ 
OSMNÁCTKA HRAJE? 
Hostivař je jedno z mých nej-
oblíbenějších hřišť u nás. Asi 
není ani nejhezčí nebo hráčsky 

nejlepší, ale je naše a tak skvělý 
klub a tým člověk jen tak nena-
jde. A hlavně je ideální na hru po 
práci, což je většinou to jediné, 
co stíhám. Osobně mám rád těch 
standardních 12 jamek, nejraději 
asi sérii 8 až 11, kde se dá velmi 
dobře skórovat. Jamka, kterou 
doslova nesnáším, je zadní nový 
třípar podél nových řadových 
domů. Tam mám určitě víc trefe-
ných vod než greenů.

JAKÝ MÁŠ K HOSTIVAŘI VZTAH?
Hostivař je naprosto srdcová 
záležitost. Máme tu skvělý ex-
traligový tým plný skvělých 
hráčů, a ještě lepších kamarádů. 
Na rozdíl od ostatních jsem 
na Hostivaři nezačínal a jsem 
moc rád, že jsem nakonec skon-
čil tady.

Mistři
Hostivařská osmnáctka měla letos svoji premiéru 
nejen jako hřiště pro veřejnost, ale i jako místo, kde 
se konalo mistrovství klubu. Poprvé v historii klubu 
se tak nešly dvě devítky, ale jedinečných 18 jamek.

Skvělou hru předvedli všichni. O něco lepší 
pak čtyři golfisté — Anežka, Nela, David a Filip. 
Jak se jim hrálo? Vyzpovídali jsme je.

Hostivař je naprosto srdcová 
záležitost. Máme tu skvělý 
extraligový tým plný skvělých 
hráčů, a ještě lepších kamarádů.

Před 22 lety ho ke golfu přivedli rodiče a pořád ho má rád. Hraje, 
kdykoli má chvíli čas — s přítelkyní, s kamarády, hlavně ale s týmem 
Hostivařských dravců. Jeho handicap 0,7 nasvědčuje, že to letošní 
první místo nebude náhoda. A není, mistrem klubu je už potřetí.
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David Štrouf
MISTR KLUBU VE HŘE NA RÁNY
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Ke golfu má vztah už od dětství, 
kdy chodívala s rodiči na golfová 
hřiště. Hrát ale začala až v roce 
2015 a hned v roce 2017 se poprvé 
stala mistryní klubu. A od té doby 
pak úspěch ještě třikrát zopa-
kovala. Dneska má HCP 5,1 a její 
cíl pro příští sezonu je chodit víc 
turnajová kola.

JAKÁ BYLA TVOJE HRA?
Stabilní. Překvapilo mě, jak 
málo jsem tato dvě turnajová 
kola chybovala. Povětšinou mi 
sedne buď krátká, nebo dlouhá 
hra. O víkendu se to krásně 
doplňovalo, měla jsem z toho 
vážně radost. Flight byl parádní. 
Oba dva turnajové dny jsem šla 
s Adélou Brychtovou a Nelou 
Trávníčkovou.

CO TVOJE PSYCHIKA 
BĚHEM HRY?
V sobotu, ve druhém turnajo-
vém kole, se mi nepovedla jamka 
číslo 16. To mě rozhodilo víc, než 

jsem chtěla, takže jsem šla na 
následující jamku s pocitem, že 
musím zaskórovat. A nepovedlo 
se. Zkazila jsem hned dva putty 
za sebou a odešla jsem z této 
jamky s bogey. Když si v putto-
vání nevěřím, tak dělám zby-
tečné chyby. A přesně to se stalo. 

JAKÝ SI PAMATUJEŠ NEJHEZČÍ 
MOMENT ZE HRY?
Nejvíc jsem pyšná na ránu do 
greenu na jamce číslo 2 v neděl-
ním kole. Pocitově byla za ten 
den nejlepší ranou železem.

JAK SE TI HRAJE HOSTIVAŘSKÁ 
OSMNÁCTKA? 
Hřiště je krátké, ale zároveň 
velmi technicky náročné. 
Nepatřím mezi dlouhé hráče, 
takže na našem hřišti hraji 
dost na jistotu železy. Trvalo 
mi pár kol, než jsem si zvykla 
na nové jamky dva a tři. Zvlášť 
první třípar na hřišti je pro mne 
technicky náročný — často tam 
fouká protivítr a zároveň green 
a jeho okolí nejsou nejlehčí a do-
káží potrápit.

Nejradši mám jamku číslo 14. 
Přestože se nepodaří první rána, 
tak se tam dá zachránit par. 

JAKÝ MÁŠ K HOSTIVAŘI VZTAH?
Galerii Golf Hostivař mám moc 
ráda, je tu skvělé zázemí, milí 
lidé a přátelská atmosféra. 
V rámci reprezentační skupiny 
je prima parta, která se pravi-
delně schází na trénincích vede-
ných Pavlem Fulínem, kterému 
bych tímto chtěla poděkovat.

V Hostivaři jsem golfově vyrostl.

Nejdůležitější je radost, která plyne 
z každého odehraného kola. 

Filip je stálým členem hostivařské 
repre, aktuálně s handicapem 1,7. 
Ke golfu ho před deseti lety při-
vedl táta, ale golfové dovednosti 
u něj pořádně rozvinul až trenér 
Pavel Fulín. Mistrem klubu je 
letos poprvé, doposud zůstával 
nejvýše na druhých příčkách. 
Věří, že smůla byla letos prolo-
mena a tyto tituly bude přidávat 
i v budoucnu.

JAKÉ BYLY ZÁPASY 
V PRŮBĚHU CELÉ JAMKOVKY, 
KTERÝ BYL NEJTĚŽŠÍ? 
Tento rok byl celý jamkový tur-
naj velice náročný. V podstatě 
celou jamkovku hrajete proti 
svým spoluhráčům a kama-
rádům. Každý zápas na hřišti 
v Hostivaři je svým způsobem 
složitý. Kdybych měl ale jeden 
zápas vypíchnout, bude to hned 
druhý zápas proti Honzovi 
Přerovskému, jelikož jsem 
s ním musel jít až do rozehrávky 
znovu na jamku č. 1. 

JAKÝ BYL POSLEDNÍ ZÁPAS? 
Finále letošní jamkovky jsme 
odehráli s Davidem Štroufem. 
David patří mezi nejlepší hráče 
našeho klubu, proto jsem věděl, 
že to bude tuhý boj. Z nervozity 
jsem ztratil hned na úvod první 
jamku. V tento moment jsem 
si řekl, že nemám co ztratit. Na 
čtvrté jamce dohnala Davida sé-
rie nešťastných ran, které vedly 
k otočení zápasu v můj pro-
spěch. Od šesté jamky jsem držel 
vedení „o dvě“ a tento výsledek 
jsem donesl až do konce. 

JAKÝ MOMENT Z CELÉHO 
MISTROVSTVÍ POVAŽUJEŠ 
ZA TEN NEJPOVEDENĚJŠÍ?
Mezi nejpovedenější moment 
bych určitě zařadil drive na 
první jamce rozehrávky ve dru-
hém kole, který mi připravil 
skvělou možnost zaútočit na 
birdie a rozhodnout tak hned na 
první jamce. 

CO BY MĚL REKREAČNÍ 
GOLFISTA DĚLAT, ABY SE Z NĚJ 
JEDNOU STAL MISTR KLUBU?
Po několika letech hraní golfu 
jsem si uvědomil, že nejdůle-
žitější je si ho užít. Dřív jsem 

hodně trénoval, vyvíjel na 
sebe zbytečný tlak, který při 
každém neúspěchu stoupal. 
Samozřejmě, že trénink je velice 
podstatná a nezbytná věc, ale 
nejdůležitější je radost, která 
plyne z každého odehraného 
kola. 

JAK SE TI HOSTIVAŘSKÁ 
OSMNÁCTKA HRAJE? 
Nejdříve bych chtěl rád vyzdvih-
nout nově postavené jamky, 
které se velice povedly. Nemám 
tu zvlášť oblíbené jamky, jelikož 
každá dokáže být velice nepří-
jemná. Nejvíce mne zatím trápí 
nové jamky dva a tři, které jsou 
na „rozehrání“ velice obtížné 
a chyba se může dostavit velice 
snadno. Výhodou pro extra-
ligové hráče jsou ale naopak 
krátké čtyřpary, na kterých se 
dá útočit první ranou na green, 
a tak si hráč dokáže vynutit 
slibný útok na skórování. 

POŘÁD TĚ TO U NÁS BAVÍ?
V Hostivaři jsem golfově vyrostl. 
Vzpomínám, jak si mne na chip-
pingu všiml Pavel Fulín, který 
mi dal tu možnost stát se čle-
nem hostivařského týmu. Od té 
doby jsme si vybudovali v týmu 
takové pouto, že by mne ani ve 
snu nenapadlo klub opustit. 
Nemohu opomenout také skvělé 
tréninkové podmínky, které 
nám klub nabízí. Právě díky 
těmto podmínkám reprezentu-
jeme Galerii Golf Hostivař na re-
publikové scéně a to je pro mne 
obrovská čest. 

Nejradši mám jamku číslo 14. Přestože se nepodaří 
první rána, tak se tam dá zachránit par. 

Filip Horáček
MISTR KLUBU VE HŘE NA JAMKY

Anežka Pavlíčková
MISTRYNĚ KLUBU VE HŘE NA RÁNY



G A L E R I E  G O L F  H O S T I VA Ř

3130

0 2 / 2 0 2 2

Jak zlepšit 
puttování
ROZHOVORY: 

Pieters 
Poulsen 
Spilková

Nejpodivnější 
hřiště světa

02
/2

02
2 

• 9
5 

K
č

50
nejvlivnějších osobností 

českého golfu

TOP
POWER CUT

JAKÉ BYLY ZÁPASY 
V PRŮBĚHU CELÉ JAMKOVKY, 
KTERÝ BYL NEJTĚŽŠÍ? 
Kontinuální napětí. Souboj na 
každé jamce. O každou ránu. 
Všechny zápasy byly vyrovnané 
a po celou hru panovala dobrá 
nálada. Všechny jsme si přály 
dobré výsledky a motivovaly 
jsme se navzájem, abychom 
hrály náš nejlepší golf. Z mého 
pohledu nejtěžší jamkovka byla 
proti Lindě Frýbertové. Hra byla 
neskutečně vyrovnaná a výhru 
rozhodla až druhá jamka náhlé 
smrti.

JAKÝ BYL POSLEDNÍ ZÁPAS? 
Finálovou jamkovku jsem hrála 
proti Natce Pfleger. Zápas byl 
vyrovnaný, rozhodlo se až na 
poslední dvanácté jamce. Natka 
je jedna z mých dlouholetých 
golfových parťaček a vždy si s ní 
ráda zahraju. V zápase panovala 
přátelská nálada a navzájem 
jsme si přály hrát náš nejlepší 
golf. 

JAKÝ MOMENT Z CELÉHO 
MISTROVSTVÍ POVAŽUJEŠ 
ZA TEN NEJPOVEDENĚJŠÍ? 
Jsem na sebe neskutečně pyšná, 
že jsem dokázala ovládnout 
klubové mistrovství dva roky po 
sobě. Určitě jsem na sobě cítila 
větší tlak v každém kole, protože 
jsem si moc přála titul obhájit. 
Jsem neskutečně ráda, že se mi 
to povedlo.

CO BY MĚL REKREAČNÍ 
GOLFISTA UDĚLAT, ABY SE Z NĚJ 
JEDNOU STAL MISTR KLUBU?
Vytrvalost, pravidelný tré-
nink, ambice být lepší a hlavně 

pokora. Umisťovat se a vyhrá-
vat nejde ze dne na den. Golfista 
musí být trpělivý a věřit svým 
snům, které se s poctivým tréno-
váním splní.

JAK SE TI HRAJE HOSTIVAŘSKÁ 
OSMNÁCTKA? 
Každá jamka je něčím výji-
mečná, ale má nejvíce oblíbená 
je 13. jamka. Krátký třípar, dolů 
z kopce a nádherný výhled na 
hřiště. Naopak trojka je za mě 
nejtěžší jamka na hřišti. Zleva 
kopec a voda, zprava rokle 
a stromy. Velmi náročná jamka 
na psychiku. 

BYL NĚJAKÝ MOMENT, KDY ŠLA 
TVOJE PSYCHIKA KE DNU? 
Snažím se na sebe nevytvářet 
tlak, ale ne v každé situaci je to 
lehké. Jak se blížily poslední 
jamky, napětí stoupalo a já 
chtěla vyhrát co nejdříve. To mě 
ale často rozhodilo psychiku 
a přepadl mě pocit nejistoty. 
Abych se tohoto pocitu nejistoty 
zbavila, snažila jsem se skóre 
vypustit z hlavy a hrát, jak nej-
lépe umím. 

JAKÝ MÁŠ K HOSTIVAŘI VZTAH 
— POŘÁD TĚ TO U NÁS BAVÍ?
Hostivař je pro mě srdeční 
místo, kde jsem začala s gol-
fem. Pamatuji si, jak jsem tu 
měla v sedmi letech svůj první 
trénink. Strašně mě to nadchlo 
a řekla si, to je ten sport, který 
bych hrozně ráda dělala i do bu-
doucna. Trénování na Hostivaři 
mě hrozně baví, protože z mého 
pohledu je to jedno z nejlepších 
tréninkových zázemí v Čechách.

Nela Trávníčková
MISTRYNĚ KLUBU VE HŘE NA JAMKY

Golfista musí být trpělivý a věřit svým snům, které se 
s poctivým trénováním splní.

Nela obhájila titul z minulého 
roku a potvrdila tak, že právem 
patří mezi nejlepší hostivařské 
hráčky. Golf hraje deset let. Má 
HCP 2,0 a nejvíc ji baví hrát s ka-
marády, kteří mají handicap ještě 
lepší. Ráda totiž kouká na jejich 
švihy a sleduje, jak nad svou hrou 
přemýšlejí.
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1. LIGA ŽEN
Sezona začala pro tým žen ad-
ministrativním postupem do 
1. ligy — západ, a to díky našemu 
loňskému 2. místu v 2. lize a od-
hlášení jednoho týmu z 1. ligy. 
Cílem této sezony tedy bylo 
rozkoukat se ve vyšší soutěži 
a udržet prvoligovou přísluš-
nost. První dvě kola se hrála 
v polovině května na plzeň-
ské Dýšině. Zde náš tým táhla 
svými výkony Adéla Brychtová, 
ale ostatní hráčky ji nedoká-
zaly napodobit. Znamenalo to 
až 9. místo po první kvalifikační 
části a to náš tým odsoudilo do 
bojů o sestup. Druhá kvalifi-
kační část a finále se odehrály 
na konci července v Mladé 
Boleslavi. Holky dokázaly sma-
zat manko osmi ran a poskočit 
tak na 8. místo, které zaručuje 
boje o titul. Ale hned ve čtvrtfi-
nále narazily na pozdější vítězky 
ze Mstětic a to i přes srdnatý 
boj  pro naše družstvo žen zna-
menalo konec sezony. Sezonu 
je ale nutno vnímat pozitivně. 
Podařilo se udržet prvoligovou 

příslušnost a příští rok bychom 
rádi zabojovali o vyšší příčky 
v první lize, a to i díky plánova-
nému posílení týmu žen o zku-
šené hráčky.

Složení týmu: 
Adéla Brychtová, 
Erika Kotková, Anežka 
Pavlíčková, Kateřina 
Kulová a Natalie Pfleger 

EXTRALIGA MUŽŮ
O měsíc později než ženy za-
čali bojovat o titul v extralize 
i muži. Do našeho týmu nově 
přibyl i člen výkonnostní sku-
piny Matúš Cedzo a hned se stal 
jedním ze základních staveb-
ních kamenů. První kvalifikační 
část se odehrála na jihočeském 
Mnichu v Nové Bystřici. Již po 
těchto prvních třech kolech bylo 
víceméně jisté, že po předcho-
zích úspěších v podobě 2. místa 
v roce 2020 a 4. místa o rok poz-
ději budeme tentokrát spíše bo-
jovat o udržení extraligové pří-
slušnosti. Tu měli kluci za úkol 

udržet během finále hraného na 
konci července na Kácově. To se 
i podařilo, když dokázali v rámci 
prvních dvou dní play-out pora-
zit jak družstvo Olomouce, tak 
družstvo Svobodných Hamrů. 
Třetí den už tak mohli hrát s jis-
totou, že si extraligu zahrajeme 
i příští rok. Ačkoliv očekávání 
byla na začátku roku jistě větší, 
vinou nečekaného oslabení 
týmu těsně před začátkem se-
zony nakonec musíme hodnotit 
udržení extraligy jako úspěch. 
Do příští sezony plánujeme 
omlazení extraligového týmu 
dravci z výkonnostní skupiny 
a také vytvoření B týmu pro naše 
hostivařské srdcaře.

Složení týmu: 
David Štrouf, Lukáš  
Broda, Ondřej Melichar, 
Filip Horáček, Jan 
Červenka, Adam Krbec, 
David Srb, Petr Mandera, 
Martin Sládek, Jan 
Přerovský, Matúš Cedzo 

Naše repre DRUŽSTVO DO 14 LET
Kvalifikace družstev mládeže 
do 14 let se odehrála v polo-
vině července na Darovanském 
dvoře. V konkurenci šestnácti 
týmů naše družstvo skončilo na 
výborném 5. místě, které bylo 
ale také bohužel první nepostu-
pové. Po minulém roce, kdy jsme 
v této kategorii postoupili do fi-
nále, to bylo lehké pohoršení, ale 
i tak skvělý výsledek, jelikož tým 
prošel velkou obměnou.

Složení týmu: 
Sofie Chramostová, 
Matěj Dias, Tadeáš 
Červenka, Lukáš Vala 

DRUŽSTVO DO 16 LET
Hráči, kteří minulý rok dokázali 
postoupit do finále družstev do 
14 let, se tento rok prali v kate-
gorii do 16 let a znamenalo to 
další postup do finále. V kvalifi-
kaci obsadili skvělé postupové 
4. místo. Na finále hrané v po-
lovině srpna v Telči se potom 
hrálo jedno kvalifikační kolo 
pro rozřazení šestnácti týmů do 
dvou pavouků. Náš tým se pro-
bojoval do prvního pavouka, ve 
kterém se soutěží o titul mistra 
ČR. Po velkých bojích především 

ve druhém a třetím kole nako-
nec naši borci obsadili výborné 
8. místo. Jelikož většina členů 
tohoto týmu může hrát stejnou 
soutěž i příští rok, věříme v opě-
tovný postup do finále.

Složení týmu: 
Adéla Brychtová, Natalie 
Pfleger, Linda Frýbertová, 
Sofie Chramostová, 
Matúš Cedzo, Tadeáš 
Červenka, Matěj Dias 

DRUŽSTVO CHLAPCŮ DO 18 LET
Kvalifikace družstev chlapců 
a dívek do 18 let se hrála na 
konci srpna v Mladé Boleslavi. 
Naši hráči byli odhodláni po-
stoupit do finále, neboť to pro 
polovinu z nich byl poslední tur-
naj družstev mládeže. Bojovali 
v nelehkých podmínkách, které 
jim ten den přichystalo středo-
české hřiště. Bohužel, ačkoliv 
byl postup poměrně blízko, 
se klukům nepodařilo zahrát 
tři výsledky na jejich výkon-
nost. To znamenalo konečné 
8. místo (7 ran za čtvrtým po-
sledním postupovým místem). 
Předpokládáme, že příští rok za 
Hostivař do souboje nastoupí 
nejen chlapci, ale i dívky do 
18 let.

Složení týmu: 
Matúš Cedzo, Denis 
Kalina, David Mareček, 
Adam Guth

REGIONÁLNÍ TOUR 
MLÁDEŽE ZÁPAD B
Naši hráči se v rámci regio-
nální tour již tradičně umisťují 
na předních pozicích, a to jak 
jednotlivých turnajů, tak i ce-
losezonních žebříčků. Nejinak 
tomu bylo i tento rok, kdy tour 
čítala třicet turnajových kol. 
Vypisovat všechny úspěchy 
v rámci jednotlivých turnajů 
by bylo dlouhé, tak se pojďme 
podívat na ty celosezonní. 

V individuálních žebříčcích 
tour se hraje v pěti kategoriích: 
A, B, C, D a absolutní. Vítězem 
v nejstarší kategorii C se stal 
Denis Kalina, který zároveň bral 
2. místo v absolutním žebříčku. 
Celkově 3. místo v kategorii C 
obsadil David Mareček, 2. místo 
v kategorii B (starší žáci a žá-
kyně) uhrál Tadeáš Červenka. 
V rámci soutěže klubů pod ná-
zvem Pohár klubové mládeže 
brali naši hráči a hráčky 3. místo 
a bronzové medaile v konku-
renci celkem devatenácti týmů. 
Pevně věříme, že naše úspěchy 
z minulých let budou v této sou-
těži i nadále pokračovat.

VÝKONNOSTNÍ SKUPINA
Obecně z hlediska naší výkon-
nostní skupiny musíme sezonu 
hodnotit pozitivně, jelikož vět-
šina našich svěřenců významně 
zlepšila svůj HCP i předváděnou 
hru. To nám ukazuje, že jdeme 
po správné cestě. A chceme 
tak i nadále pokračovat. Rádi 
bychom současně rozšiřovali 
naši výkonnostní skupinu 
o další mladé nadané hráče. 
Nesmíme zapomenout vyzdvih-
nout naše nejmenší naděje, Sofii 
Chramostovou (9 let) a Lukáše 
Valu (10 let), kterým se letos 
podařilo zahrát hole-in-one na 
Čeladné a v Yard Resortu.

Všem našim hráčům, kteří re-
prezentují hostivařský klub, 
patří velký dík za další skvělou 
sezonu. Už teď se těšíme na tu 
následující, do níž všem přejeme 
spoustu pěkných ran a skvělé 
výsledky.

Před letošní sezonou jsme měli i díky úspěchům z minulých let velká 
očekávání. Ta se bohužel nenaplnila. I tak ale sezonu musíme ve 
výsledku hodnotit jako úspěšnou, a to především vzhledem k jejímu 
průběhu. Mezi největší týmové úspěchy této sezony můžeme počítat 
postup na mistrovství ČR a konečné 8. místo družstva do 16 let, 
udržení prvoligové příslušnosti družstva žen, konečné 3. místo 
v Poháru klubové mládeže a odstartování procesu začleňovaní 
mladých nadějí do extraligového družstva. Ale popořádku. 

Hostivařské holky s Davidem Kulou

Extraligový tým mužů s trenérem Pavlem Fulínem. Foto: Zdeněk Sluka



Členské příspěvky
První listopadový den jsme spustili prodej 
členských příspěvků na sezonu 2023. Všem 
našim členům jsme rozeslali e-mail s pla-
tebním předpisem — pokud jej náhodou ve 
svých e-mailových schránkách nenajdete, 
podívejte se prosím do spamu nebo nevyžá-
dané pošty. Když ani tam e-mail nebude, kon-
taktujte prosím naši recepci, tel. 724 124 818.

A nezapomeňte, 
že do konce roku 
můžete hrát na 
hostivařském 
hřišti zdarma.
Všichni naši stávající členové, kteří se roz-
hodnou členství v klubu prodloužit i na příští 
rok, mohou po zaplacení členství 2023 rov-
nou vyrazit na hřiště a hrát až do konce le-
tošního roku zdarma. Kolikrát si naši šestku, 
dvanáctku nebo osmnáctku obejdete, je jen 
a jen na vás. Tak hezkou hru a děkujeme.

Dětské zimní 
golfové kurzy
V půlce listopadu jsme zahájili dětské zimní 
kurzy, které potrvají až do 17. března 2023. 
Celých šestnáct týdnů se vašim dětem věnují 
naši golfoví trenéři a asistenti, kteří pro ně 
mají připravený program jak do indoor haly, 
tak v případě hezkého počasí i ven. Kurzy 
jsou pro děti od 6 do 15 let a naskočit můžete 
kdykoliv, poměrnou část za kurzovné vám 
případně odečteme. Více na našem webu 
nebo u Andrey na kurzy@golfhostivar.cz.

Hostivař vyjela 
na Kácov

Předposlední říjnový víkend vyrazili hosti-
vařští hráči na dvoudenní turnaj do Kácova. 
Akci jsme dali název Hostivař jede do Kácova 
vol. 2. Turnaje se zúčastnilo celkem 23 hráčů 
a užili si výborně připravené hřiště i pře-
vážně slunečné počasí s nedělními teplo-
tami odpovídajícími spíše létu než konci 
října. Hrála se kombinace Forest & Meadows, 
která nabízí to nejlepší z kácovského hřiště. 
Hráči se utkali ve třech kategoriích se čtyřmi 
vloženými soutěžemi. Nevlídné sobotní 
dopoledne jsme pomohli hráčům překo-
nat teplým svařákem a čajem. Od sobotního 
odpoledne potom až do nedělního odjezdu 
hráčům na hru svítilo sluníčko, takže došlo 
i na prosecco. Sobotní večer se nesl v duchu 
regenerace v místním wellness a na neděl-
ních výsledcích bylo znát, že si hráči opravdu 
dobře odpočinuli. Všem vítězům ještě jednou 
gratulujeme a už teď se těšíme na jarní po-
kračování naší akce „Hostivař jede…“

NONAME 
na Hostivaři

Na konci září v rámci Dnů Prahy 15 vystou-
pila přímo na našem golfovém drivingu slo-
venská kapela NoName. Výtěžek z dobrovol-
ného vstupného byl použit na podporu FOD 
— Klokánek Štěrboholy.

Mistrovství klubu 
ve hře na rány
Poprvé v historii klubu jsme hráli podzimní 
mistrovství na vlastním osmnáctijamkovém 
hřišti. Vstupujeme tak do nové éry mistrov-
ství, kdy budeme poměřovat síly na plnohod-
notném hřišti. V turnaji konaném v půlce 
září ukázalo své umění 33 mužů a 16 žen.

V kategorii mužů nejlepší výsledky do-
nesl David Štrouf a stal se tak novým mis-
trem klubu ve hře na rány. Oba dny zapsal 
červená čísla — v sobotu 65 ran (-3) a v neděli 
66 ran (-2). Druhé místo patří zkušenému 
borci Lukáši Brodovi, který na vítěze ztratil 
9 ran. Jeho výsledky 69 (+1) a 71 (+3) stačily 
na stříbrnou pozici. Nadějný hráč Denis 
Kalina obsadil po výsledcích 72 (+4) a 71 (+3) 
bronzovou příčku. Shodně 7 ran nad par hrál 
také David Mareček, který nakonec skončil 
na nepopulárním 4. místě. O umístění roz-
hodla lépe zahraná nedělní runda.

Mezi ženami bylo od prvního kola poměrně 
vyrovnáno a ani po nedělní hře tomu nebylo 
jinak.

Shodný výsledek po dvou kolech 139 ran 
(+3) zahrály Anežka Pavlíčková a Nela 
Trávníčková. Rozhodnout o vítězce musela 

rozehrávka formou sudden death (náhlá 
smrt) na 1. jamce hostivařského hřiště. 
Úspěšně puttovala Anežka Pavlíčková a po 
výsledcích 70 (+2) a 69 (+1) se stala mistryní 
klubu ve hře na rány.  Stříbro si připsala  Nela 
Trávníčková s výsledky 73 (+5) a 66 (-2).  
Třetí bronzová příčka patří ostřílené hráčce 
a několikanásobné mistryni klubu Erice 
Kotkové. Ta donesla v sobotu 73 (+5) a v ne-
děli 71 (+3) ran. Shodný výsledek měla Adéla 
Brychtová, která měla po prvním kole na-
šlápnuto na zlato. Nakonec po výsledcích 
70 (+2) a 74 (+6) obsazuje kvůli horšímu ne-
dělnímu kolu čtvrté místo.

Všem hráčům srdečně gratulujeme a děku-
jeme za krásné výkony. 

Kurz Budu golfista 
Jednoznačně nejoblíbenější kurz pro širokou 
veřejnost opět odstartoval v září. Tentokrát 
se učí základy golfu a trénuje a trénuje, 
aby si mohli na konci kurzu odnést golfové 
osvědčení, 75 nadšených začátečníků. Kurz 
je pro ty, kteří se stanou našimi členy a nikdy 
doposud golf nehráli, zcela zdarma. Další 
kolo plánujeme zase na jaře, sledujte náš web 
a sociální sítě, ať vám nic neunikne.

Bonus 30 % 
jako dárek
Co udělá golfistovi radost? Čas strávený na 
golfu. I proto jsme letos opět spustili prodej 
nabitých golfových dárkových karet, kde vám  
k částce nad 1 000 Kč přičteme 30 % navíc. 
Darovat takovou kartu můžete i sami sobě, 
byla by škoda té 30% akce nevyužít. Hodnota, 
na kterou kartu nabijete, je čistě na vás, 
abyste získali 30% bonus, je potřeba vložit 
minimálně 1 000 Kč. Budget na kartě můžete 
využít na golfové služby. Dárkovou kartu si 
pořídíte na naší recepci.

Foto: NoName, Anett Jodar

Andrea Pospíšilová, Monika Hášová  
a Radka Zámostná

Erika Kotková, Anežka Pavlíčková  
a Nela Trávníčková

Lukáš Broda, David Štrouf a Denis Kalina
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Ve věku 87 let 
zemřel Pavel 
Hepnar
Zasáhla nás smutná zpráva, zemřel Pavel 
Hepnar. Pavel byl člen sítě slávy České gol-
fové federace. Stojí za vznikem golfového 
hřiště v Bechyni i za vznikem 1. jihočeského 
golfového klubu, a to nejen formálně, ale 
především svou trenérskou prací, díky níž 
vytvořil základ pro jihočeskou golfovou hráč-
skou základnu. Po ukončení této své úspěšné 
bechyňské mise působil na řadě dalších míst 
v Jižních Čechách, například v golfové aka-
demii ve Větřní. Později se stal profesionál-
ním učitelem golfu a své působení přesunul 
i do dalších regionů včetně Prahy.  
 
 
 

 
U nás v Hostivaři působil krásných devate-
náct let a svým přístupem k výuce změnil 
život stovkám lidí, protože je prostě přivedl 
ke golfu. Když se koncem března 2022 Pavel 
rozhodl ukončit svou trenérskou činnost, 
udělil mu Golf Club Hostivař čestné členství. 
Pavel Hepnar zemřel ve středu 3. srpna 2022. 
Pavla Hepnara lze po právu označit za zakla-
datele jihočeského golfu a velkého propagá-
tora golfu v ČR.

Mikuláš na 
golfu 5. 12. 
V pondělí 5. prosince od 15.30 jsme pro malé 
absolventy dětských golfových kurzů i další 
zájemce o prožití netradiční mikulášské 
nadílky připravili odpoledne plné zábavy. 
Připravte si básničky a písničky, Mikuláš 
se svými pomocníky andělem a čertem při-
jdou nadělovat. Na akci je nutné se nahlásit 
e-mailem na kurzy@golfhostivar.cz. Více na 
našem webu.

Soutěž HOPALO
Indoorová soutěž od 1. prosince 2022 do 
31. března 2023. Vyberte si jakékoliv hři-
ště chcete. Když zahrajete alespoň některé 
jamky v paru, zařadíme vaše jméno do osudí, 
ze kterého budeme každý měsíc losovat pět 
výherců, kteří vyhrají krásné ceny od našich 
sponzorů. Stačí po hře vytisknout skóre 
kartu a odevzdat s kontaktem na recepci. 
Každý měsíc začínáme nanovo. 

Vyhrál Lubomír 
Bejšovec
O letních prázdninách jste mohli vyhrát VIP 
členství na rok 2023, stačilo se jen zúčastnit 
jakéhokoliv klubového turnaje a my jsme 
každou vaši návštěvu automaticky zařa-
dili do osudí. Štěstí se usmálo na Lubomíra 
Bejšovce, který se stal naším VIP členem. 
Gratulujeme.

Turnaje na 
simulátorech
Venkovní turnaje přesouváme na zimu do 
indooru. Simulátory jsou plně připraveny 
na vaše údery. Přihlašovat se na indoor de-
vítijamkové turnaje můžete na stránkách 
www.cgf.cz. Startujeme vždy v 9 hodin, při 
větším zájmu otevřeme i startovní časy 
v 11 hodin. 

TURNAJOVÉ ÚTERÝ 
Termíny: 10. 1., 24. 1., 7. 2., 21. 2., 7. 3., 21. 3.

SCHWARZKOPF PROFESSIONAL DGT
Termíny: 12. 1., 26. 1., 9. 2., 23. 2., 9. 3., 23. 3.

MATTEL DĚTSKÝ TURNAJ 
Termíny: 14. 1., 11. 2., 11. 3.

Novoroční odpal
První míčky sezony 2023 společně odpálíme 
v pondělí 9. 1. 2023 v 18 hodin. Všechny vás  
srdečně zveme na novoroční setkání. Jako 
každý rok si spolu připijeme, popřejeme 
rovné a přesné rány, zasoutěžíme o přesný 
chip a dáme něco dobrého na připraveném 
rautu. Těšíme na vás v  1. patře klubovny.

Buggy výhodněji

Pro ty z vás, kteří máte PLUS, VIP nebo 
Rezident členství anebo jste našimi řád-
nými/rodinnými členy jsme připravili spe-
ciální BUGGY BALÍČEK, který obsahuje 5× 
půjčení golfové buggy. Pořídit si jej můžete 
na naší recepci za speciální cenu 2 500 Kč. 

Lampiónový běh
Nejeden z nás si jako novoroční předsevzetí 
dává, že se začne více hýbat. Můžete se do 
toho pustit s námi, a to hned 5. ledna 2023, 
kdy pořádáme již tradiční novoroční běh pro 
širokou veřejnost. Sraz účastníků je od 17.30 
do 18.30, na osvětlené hřiště pak vyběhneme 
v 19.00. Trasa měří pět nebo deset kilome-
trů. Můžete se vydat i na nesoutěžní trasu 
dlouhou 2,5 kilometru. Kromě dobré nálady 
přibalte i čelovku. Registrovat sebude možné 
u nás na webu.

VIP zpráva
Pro všechny naše VIP členy jsme rozšířili 
nabídku green fee balíčků, které si mohou ke 
svému VIP členství přikoupit. 

• 10 green fee — 7 700 Kč
• 20 green fee — 13 400 Kč
• 30 green fee — 15 000 Kč

3 skipasy zdarma
I v letošní zimní sezoně lyžují hostivařští 
členové jeden den v lednu, únoru a v březnu 
zdarma. Na zbylé dny máte ve Skiareálu Malá 
Úpa 20% slevu na skipas. O slevový kód na 
100% nebo 20% slevu si napište na naši re-
cepci — recepce@golfhostivar.cz. Samotný 
kód pak využijete k nákupu skipasu na 
e-shopu www.skimu.cz.

Poháry předány

Na slavnostním večeru, který se konal 
12. 11. 2022, jsme ocenili ty nejlepší vý-
sledky letošní sezony. Poháry jsme pře-
dali těmto hráčům. Gratulujeme.

SCHWARZKOPF PROFESSIONAL DGT 2022 
Společná kategorie na stb. body: 
1. Regina Řandová 
2. Simona Hammerová 
3. Blanka Potočková 

SPOLEČNÁ KATEGORIE NA RÁNY: 
1. Markéta Polesná 
2. Alena Jinková 
3. Dita Marchal 

MISTROVSTVÍ KLUBU VE HŘE NA RÁNY: 
ženy 
1. Anežka Pavlíčková 
2. Nela Trávníčková 
3. Erika Kotková 
 
muži 
1. David Štrouf 
2. Lukáš Broda 
3. Denis Kalina 

MISTROVSTVÍ KLUBU VE HŘE NA JAMKY: 
ženy 
1. Nela Trávníčková 
2. Natalie Pfleger 
3. Linda Frýbertová 
 
muži 
1. Filip Horáček 
2. David Štrouf 
3. David Kula 

MISTROVSTVÍ KLUBU 
MASTERS 50+ RÁNY: 
1. Nguyen Xuan Hiep 
2. Pham Chi Thuyen 
3. František Drábek

Soutěž 
o golfový 
zájezd na 
Mauricius
Láká vás exotická golfová dovolená? Máte 
možnost ji u nás vyhrát. Stačí si do 20. ledna 
2023 pořídit naše VIP členství a my vás au-
tomaticky zařadíme do slosování o týdenní 
pobyt pro 2 osoby na ostrově rumu a čoko-
lády, na Mauriciu. Resort Heritage Le Telfair 
leží na špičkovém 18jamkovém hřišti. Tento 
5* hotel je inspirovaný koloniální architek-
turou a zaujme nejen výbornou gastrono-
mií, ale také skvělým servisem a nádherným 
hotelovým wellness. Pobyt zahrnuje 7 nocí 
s polopenzí a 5× green fee na hotelové hřiště 
pro 2 osoby.

Foto: Jakub Řiháček
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SPOLUPRÁCE S NÁMI SE VYPLATÍ,
NEJSME JEN ČASOPIS

www.golfdigest.cz

TIŠTĚNÝ NÁKLAD 10 000 KUSŮ / 2700 PŘEDPLATITELŮ

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

OSLOVTE S NÁMI 
VĚTŠINU ČESKÉ 
A SLOVENSKÉ 
GOLFOVÉ 
POPULACE

JAK HRÁT     ČÍM HRÁT     KDE HRÁT

DRIVE
člen klubu 3 800 Kč
dítě / senior 2 850 Kč

• 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 9 600 Kč
dítě / senior 7 200 Kč

• 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, nevyčerpané 
služby převádíme do další sezony, 2 hodiny 
na multifunkčním hřišti, speciální 
buggy balíček, další slevy a výhody.

*Green fees jsou nepřenosná.

VIP
člen klubu 19 600 Kč**
dítě / senior 14 700 Kč

• 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, zvýhodněný ba-
líček na dalších 10, 20 nebo 30 her, spe-
ciální buggy balíček, další slevy a výhody.

*Green fees jsou nepřenosná.
** Rodina má 50% slevu.

GOLFOVÉ ČLENSTVÍ 2023

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.
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ZAČNĚME TĚMI NETRPĚLIVÝMI. 
TEDY TĚMI, KTERÉ VÍCE 
ZAJÍMAJÍ RODINNÉ DOMY 
PŘIPRAVENÉ ROVNOU 
K NASTĚHOVÁNÍ. 
Pokud vás jeden z posledních 
tří volných domů dokončené 
VII. etapy zaujme, můžete se 
stěhovat! Stačí si jen pořídit vy-
bavení, které vám bude vyhovo-
vat. Domy s užitnou plochou od 
171 do 197 m² čítají pět pokojů + 
kuchyňský kout. A ke všem patří 
zahrady. Velikost jednotlivých 
parcel se pohybuje od 634 m² do 
1 112 m², takže vašim předsta-
vám o velikosti zahrady jistě do-
stojíme. Vybavení všech domů si 
můžete ladit podle svého vkusu, 
představ i snů. 

ATRIOVÉ DOMY V NOVÉ ETAPĚ 
A to není všechno, nově do 
prodeje zařazujeme i X. etapu. 
Tentokrát stavíme deset přízem-
ních atriových domů s užitnou 
plochou okolo 350 m² a opět dis-
pozicí 5+kk. Ke každému domu 
navíc náleží malý zahradní 
dům, kde je možné vybudovat 
pracovnu, fitness, kancelář nebo 
možná i menší byt. Pozemky 
mají výměru od 500 do 700 m². 
Dostatek prostoru budete mít 
i pro všechna vaše vozidla, pro 
jeden každý dům totiž počítáme 
se čtyřmi parkovacími místy. 

PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT
Vidíte se už na terase po úspěšně 
zahrané osmnáctce? Hledáte 
vhodnou investiční příležitost? 
Pokud byste se z jakéhokoli dů-
vodu o projektu rádi dozvěděli 
víc a prošli si nabídku volných 
domů, zavolejte. Rádi vás naším 
obytným areálem schovaným 
uprostřed golfového hřiště pro-
vedeme. Více informací a půdo-
rysy jednotlivých bytů nalez-
nete na www.rgh.cz nebo pište 
na rodop@rodop.cz a volejte na 
čísla 257 325 010 a 257 328 201.

REZIDENCE GOLF HOSTIVAŘ 
— PLÁN DO BUDOUCNA 

I.—VI. etapa, 1. fáze 
projektu, rok 2009—2020. 
Celkem 117 rodinných 
domů a 24 samostatných 
garáží. Etapa je stavebně 
dokončena, domy prodány. 

VII. etapa, 1. část, rok 
2019—2022. Celkem 54 
bytů a 19 rodinných domů. 
Na prodej posledních pět 
nemovitostí — tři rodinné 
domy a dva přízemní byty 
2+kk s předzahrádkou.

X. etapa, 2023—2025. 
Deset velkých atriových 
rodinných domů s užitnou 
plochou cca 350 m² a 14 
dvojdomů, každý s užitnou 
plochou 180 m² a pozemkem 
cca 350 m². Předprodej 
atriových domů zahájen.

Souběžně s touto výstavbou 
bude probíhat i stavba Zátiší 
Hostivař, areálu seniorů 
s 222 byty pro 320 osob.

Dům na golfu

Aktuální informace z Rezidence Golf Hostivař zní: 
zahajujeme prodej další etapy. A pro nedočkavé 
máme pár posledních domů k nastěhování ihned!

Obytná čtvrť přímo v srdci gol-
fového areálu splňuje všechny 
nároky, které má člověk snící 
o bydlení současně blízko cen-
tra Prahy, a přitom stále v pří-
rodě. Které to jsou? Co třeba 
bezpečí, dostupnost, klid… 
samozřejmě veškerá občanská 
vybavenost po ruce. A přede-
vším styl a krásná moderní 
architektura. 

Ano, tak právě to jsme my, 
Rezidence Golf Hostivař, areál 
rodinných domů, který se už 
řadu let rozrůstá v srdci golfo-
vého areálu. A ano, právě to je 
možná ten důvod, proč nám ze 
sedmé, již ukončené etapy zbý-
vají k prodeji pouze poslední tři 
domy. A proč úspěšně startu-
jeme další výstavbu.

Poslední tři domy čekají na své majitele

Přízemní atriové domy se začnou stavět v roce 2023, předprodej je zahájen
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Upozornění: Výše uvedené sdělení není investičním poradenstvím ani investičním doporučením, nezohledňuje znalosti, zkušenosti v�oblasti investování do 
investičních nástrojů ani  nanční situaci investora, jeho cíle či postoj k�riziku. Toto sdělení není nabídkou podle § 1732 zákona c. 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 kurzu.

V�důsledku těchto změn může být hodnota investice do investičních nástrojů znehodnocena.

Nejste při investování
ve své kůži?

Kč

Nabídněte si sladkou odměnu!
Přiveďte do Patrie svého známého a�získejte
nyní až 2 000 Kč na poplatky.

•  Obchodování nejen s�akciemi 
na světových burzách

•  Profesionální tým makléřů 
s�individuálním přístupem

•  Pravidelná investiční doporučení 
zkušeného analytického týmu

•  Nepřetržité investiční zpravodajství

•  Jednoduché nastavení pravidelných 
investic do ETF pro začínající 
i�zkušené investory

•  Mobilní aplikaci MobileTrader
•  Investiční vzdělávání od e-booků

přes webináře až po semináře
•  Stabilní zázemí skupiny ČSOB

Spojte se s�důvěryhodným partnerem

 nance.patria.cz

Odměna nemine ani Vaše blízké – každý, kdo si na Vaše doporučení 
otevře u�Patrie účet, získá 1 000 Kč na poplatky.
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Novinky v pravidlech
Během listopadu bylo uvolněno 
znění nové edice Pravidel 
golfu, která vstoupí v platnost 
příští rok (2023). Tentokrát 
nejde o revoluční změny jako 
v posledním případě (2019), ale 
„jen“ o standardní změnovou 
edici, která se opakuje každé 
čtyři roky. I tak ale stojí za to si 
představit, na co se můžeme těšit.

Jako vždy jde změny rozdělit do 
několika kategorií. Gendrově 
neutrální jazyková úprava 
anglické verze se s ohledem 
na rozdílnou strukturu ja-
zyka v té české nijak neprojeví. 
Strukturální změna, kterou je 
začlenění pravidel pro golfisty 
s tělesným postižením jako nové 
Pravidlo č. 25, samozřejmě ano. 
Všech se nás ale dotknou změny 
faktické dotýkající se situací 
a postupů.

Jako první lze zmínit různá 
upřesnění a vzorová místní pra-
vidla, která byla za poslední roky 
přidána a osvědčila se — ta byla 
v té či oné podobě kodifikována 
přímo do nové verze. Jde o:

• Stávající vzorové místní pra-
vidlo G-9 (Pravidlo 4.1a (2) 
— Hráč bude moci vyměnit po-
škozenou hůl, jestliže k poško-
zení došlo „normální“ cestou 
(nikoli např. ve vzteku). Jde 
vlastně o návrat k dlouholeté 
dikci předchozí verze pravidel.

• Stávající vzorové místní pra-
vidlo D-7 (Pravidlo 11.1b) — 
Jestliže míč po úderu na jam-
kovišti zasáhne hmyz, hráče 
nebo hůl, kterou hráč hrál, 
není to trestné a míč se hraje, 
jak leží.

• Stávající vzorové místní 
pravidlo E-12 (Pravidlo 14.3b 
a všechna pravidla nabí-
zející úlevu po spojnici) — 
Komplexně jiné řešení úlevy 

po spojnici, kdy míč nově (ale 
vlastně i historicky dle před-
chozí verze!) musí být spuštěn 
přímo na spojnici, ale může 
se odkutálet do jedné délky 
hole libovolným směrem 
(i dopředu).

Z dalších si zaslouží zmínku:

• Změna Pravidla 1.3c (4) — 
Vyjasnění výkladu a jedno-
dušší rozhodování, kdy má 
být v případě porušení více 
pravidel uplatněn násobný 
trest (většinou bude aplikován 
pouze jeden).

• Změna Pravidla 3.3b (4) — 
Hráč nově nebude zodpovědný 
za uvedení svého hendikepu 
na výsledkovém lístku (ani 
za jeho případnou aplikaci), 
to vše bude zodpovědnost 
Soutěžního výboru (určitě ví-
taná změna s ohledem na to, 
že výsledky a hendikepy jsou 
dnes povětšinou zpracová-
vány počítačově a centrálně). 
Ovšem pozor — na druhou 
stranu je zase příslušným vý-
kladem (3.3b (4)/1) stanoveno, 
že pokud si je hráč vědom, že 
Soutěžní výbor udělal nějakou 
technickou chybu (např. mu 
započítal nesprávný hendi-
kep), a neupozorní na to, bude 
diskvalifikován.

• Změna Pravidla 6.3b (3) — 
Trest za zahrání neoprávněně 
nahrazeného míče je z všeo-
becného trestu snížen na pou-
hou jednu trestnou ránu.

• Změna Pravidla 9.3 — Nová 
výjimka stanovuje, že jest-
liže míčem, který byl úspěšně 
spuštěn, umístěn nebo vrácen, 
následně pohnou přírodní síly 
(tj. voda, vítr nebo gravitace), 

a míč se zastaví v jiné části 
hřiště (např. se z pole zaku-
tálí do bankru), nebo dokonce 
mimo hřiště, pak se míč musí 
beztrestně vrátit na původní 
místo (určitě vítaná změna 
při místně pozičně obtížných 
úlevách).

• Změna Pravidla 10.2b — Celé 
pravidlo týkající se pomoci 
v rámci rány či přípravy na ni 
bylo upraveno tak, aby bylo vý-
kladově jednodušší a zřejmější 
(týká se to mj. postavení nosiče 
za hráčem v prodloužení linie, 
ale i dalších možné pomoci).

• Změna Pravidla 21.1b a 21.3c 
— Vybrané tresty (příliš 
mnoho holí, čas startu, nepří-
pustné zdržování hry) se při 
Stablefordu (a hře proti Par/
Bogey) již nebudou aplikovat 
odečtením bodů od celko-
vého výsledku, ale stejně jako 
při běžné hře na rány přímo 
v rámci dané jamky.

• Změna více pravidel týkají-
cích se situace, kdy se rána 
ruší a opakuje (např. 11.1b nebo 
vzorové místní pravidlo pro 
trefení elektrických drátů) — 
Jestliže hráč ránu nezruší, pak 
se tato počítá a hráč obdrží vše-
obecný trest, ale neposuzuje 
se to jako hra z nesprávného 
místa, takže hráči v takové si-
tuaci již nehrozí diskvalifikace.

Autor: Dalibor Procházka 
Zdroj: www.cgf.cz



XC90 MILD HYBRID
již od 1 597 000 Kč s DPH

XC60 MILD HYBRID
již od 1 292 000 Kč s DPH

XC40 MILD HYBRID
již od 779 000 Kč s DPH

Ilustrační fotografie

Ilustrační fotografie

Ilustrační fotografie

U vás za 3 až 6 měsíců

U vás za 3 až 6 měsíců

U vás za 3 až 6 měsíců

TUkas AUTO-STAIGER CZ a.s. Černokostelecká 621/122
108 00 Praha 10 volvocars.auto-staiger.cz
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