
 
 
 
CO VŠE JSME PRO NAŠE ČLENY PŘIPRAVILI?  

• Každé pond ělí v m ěsíci jsme losovali 10 členů, kte ří získali fee zdarma  – green fee jsme 

posílali e-mailem. Losovat jsme začali 2. 4. 2012. Celkem rozdali 300 green fee. Platnost fee: 

14 dní.  

• Členové m ěli po celou dobu o 10 mí čků v koši víc  – za každý rok klubu jste si mohli odpálit 

míček na víc. Do malého košíku se vejde 60 míčků, do velkého max. 100.  

  
NEJVĚTŠÍ OSLAVY PROBĚHLY ZAČÁTKEM PRÁZDNIN  

 

„2 TÝDNY OSLAV“  Od 1. 7. do 14. 7.  

• Po tuto dobu měli naši členové 1 fee zdarma  – vybrat si ho mohli kdykoliv během této doby 

(mimo turnaje)  

• Po celou dobu dostávali k fee malý dárek   

• 50% sleva na vybrané masáže  

• 13. + 14. 7. pořádáme narozeninové turnaje  

Narozeninové turnaje  pro naše členy – členové si mohli pozvat "parťáky", kteří našimi členy zatím 

nejsou. Všichni členové měli startovné zdarma + fee dle členských slev. 

13. 7. (pátek) 9 jamek denní - výsledky zde, 9 jamek noční - výsledky zde. 

14. 7. (sobota) 18 jamek hřiště - výsledky zde, 2 x 9 jamek akademie (večer mejdan) 

  

14. 7. NAROZENINOVÝ MEJDAN  

V sobotu večer jsme udělali tečku za 

oslavami 10. narozenin Golf Clubu 

Hostivař. Na téměř 300 lidí, kteří přišli na 

večerní oslavu, čekalo nejen dobré jídlo a 

pití zdarma, ale i spousta soutěží a 

možností, jak vyhrát hezké ceny. Všichni, 

kteří se umístili v narozeninových 

turnajích nebo se účastnili připravených 

soutěží, vyhrávali hostivařské peníze. 

Tuto speciální měnu určenou pouze na 

tento večer pak mohli proměnit ve večerní 

aukci na opravdu hodnotné ceny. Aukce byla úspěšná, celkem se vydražilo za 380 600 



hostivařských korun. Závěrečné losování o diamantový šperk v hodnotě 38 000 Kč a následné 

krájení obřího narozeninového dortu oficiálně ukončilo organizovaný program a dalo prostor volné 

zábavě. Nezbývá než popřát hodně štěstí a úspěchů do druhé dekády! Fotografie z celé akce zde. 

 

  

PŘIPRAVILI JSME I SOBOTNÍ ODPOLEDNE NA 

GOLFU 14:00 - 16:00  

- chipovací soutěž 

- puttovací soutěž 

- tri golfové soutěže pro děti 

- profesionální trenér volně k dispozici pro 

začátečníky i pokročilé 

 

 

  

ROZDALI JSME DÁRKY DESETILETÝM D ĚTEM 

- děti (členi Golf Clubu Hostivař), které jsou stejně staré jako náš klub, tzn. 

oslavily nebo oslaví letos desáté narozeniny dostaly sladký dárek 

 

Speciální akce pro naše členy v pr ůběhu sezony  

Každý měsíc byla připravena speciální nabídka pro naše členy jako 

poděkování za vaši přízeň. 

KVĚTEN pro ženy 

ČERVEN pro seniory 

ČERVENEC + SRPEN pro děti 

ZÁŘÍ pro muže 

ŘÍJEN pro ženy 

V průběhu každého měsíce byly vypsané 4 lekce zaměřené na určitý typ 

hry: 

1.       krátká hra 

2.       hra z bunkeru 

3.       putting 

4.       dlouhá hra 

Vše bylo zdarma!  

 


