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Areál Golf 
Hostivař 
Pro firemní zákazníky





Vítejte v Hostivaři!
Golf je výjimečný tím, že je nejen 
atraktivním sportem, který lze 
provozovat na všech výkonnostních 
úrovních, ale i společenskou aktivitou 
účinně sbližující své aktéry. Firemním 

pohledem je tedy golf ideálním 
nástrojem pro osobní komunikaci. 
Hraje se v každém věku, soupeři 
mohou být na různých výkonnostních 
úrovních a obliba tohoto sportu 

neustále stoupá. Jsme přesvědčeni, 
že se s vámi vaši zákazníci, 
spolupracovníci i obchodní partneři 
budou při golfu v Hostivaři vždy rádi 
setkávat.
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golfová-hřiště.cz

Areál Golf Hostivař je moderním golfovým 
zařízením nabízejícím možnosti špičkového 
tréninku i kvalitní hry na hřišti. Součástí areálu 
je velkorysé zázemí, prostory pro přednášky, 
prezentace, konference, uzavřený klub 
a restaurace Green House. Pro řadu firem je 
oblíbeným místem, které využívají pro nejrůznější
obchodní aktivity. 

Díky kvalitě služeb, dopravní dostupnosti 20 minut 
z centra města směrem na jihovýchod a také díky naší 
dobré pověsti se k nám pravidelně vrací téměř 12 tisíc 
stálých zákazníků. Zdejší Golf Club Hostivař je jednoznačně 
největší v republice a má 4 tisíce členů. 

O areálu 
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Devítijamkové hřiště  
Odborníky i hráči výborně hodnoce-
né hřiště má ve skutečnosti jamek 
dvanáct, díky třem alternativním 
jamkám (1b, 2b, 3b). Hráči si tak 
mohou zpestřit hru a vydat se na 
„hřebeny“ po okraji hřiště, kde se 
„B“ varianty jamek nachází. Všechny 
jamky jsou oficiálně znormované 
a dají se na nich hrát soutěžní tur-
naje.

Devítijamková akademie 
Tréninkové hřiště s kratšími jam-
kami okolo 50–90 m je vítanou 
možností především pro začáteč-
níky nebo hráče, kteří si chtějí 
zahrát golf ve zkráceném čase. Na 
hřišti akademie mohou hráči hrát 
i bez „handicapu“. 

Driving range  
Cvičné plochy pro trénování dlou-
hých odpalů, přihrávek i puttování. 
Díky osvětlení a vyhřívaným prosto-
rám cvičných rohoží zde můžete tré-
novat po celý rok od rána do večera. 
Driving range nabízí 34 odpališť, 
z toho 14 krytých a vyhřívaných, 
čtyři chipping greeny a tři putting 
greeny. K dispozici je tým profesio-
nálních trenérů.

Indoor centrum  
Moderní hala s útulným zázemím je 
dominantou celého areálu. Hráčům 
je k dispozici 14 odpališť, putting 
green a tři moderní golfové simulá-
tory About golf. 

Restaurant Green House 
Restaurace se zastřešenou terasou 
nabízí kvalitní gastronomii, sezonní 
pokrmy z čerstvých surovin, domácí 
dezerty. Svými cateringovými služ-
bami perfektně zajišťuje společen-
ské, sportovní i soukromé akce. 

Klubové prostory  
Klub s vlastním barem, vnitřním 
krbem a krytou terasou v prvním 
patře budovy je ideálním místem 
pro klidné posezení i pro umístění 
cateringu. Z terasy je krásný výhled 
na jezírko a jamku číslo 9, dají se 
z ní pořádat atraktivní soutěže, jako 
například hra na plovoucí green. 

Konferenční sál  
Moderně vybavený prostor vhodný 
pro jednání, konference, prezen-
tace. Díky variabilnímu systému 
uspořádání se v místnosti může 
pohodlně usadit až 80 hostů. 

Meeting room  
Malý salonek s výhledem na driving 
range určený pro privátní jednání 
do osmi osob. 

Hřiště Tri-golf  
Unikátní malé hřiště s devíti jam-
kami určené dětem předškolního 
věku. Hřiště lze využít například 
při velkých společenských akcích 
pro uspořádání vlastního dětského 
golfového programu. 

Golf shop Roman Chudoba 
Golfový obchod s širokým výběrem 
zboží přímo v hlavní budově. 

Centrum Green Relax  
Masážní a relaxační oáza v suterénu 
hlavní budovy.

Parkoviště  
Vlastní komfortní parkoviště přímo 
před hlavní budovou má kapacitu 
cca 150 míst.

Areál Golf Hostivař nabízí:
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Co vám můžeme 
nabídnout? 
Možnosti, které areál Golf Hostivař nabízí pro firemní využití, lze shrnout do šesti 
základních oblastí. Každá z nich nabízí několik konkrétních možností, ze kterých si 
můžete vybrat to, co vám bude nejvíce vyhovovat:
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1.  Naučte své partnery golf! 
golfové kurzy a individuální lekce

2.  Choďte se svými partnery na golf! 
firemní karty a členství

3.  Uspořádejte pro své partnery zajímavou golfovou akci! 
golfové turnaje a akademie

4.  Využijte areál Golf Hostivař pro vaše další firemní akce! 
konference, školení, prezentace

5.  Oslovte 12 tisíc našich klientů vašimi produkty či službami! 
reklama, marketing, partnerství 

6.  Pozvěte svého obchodního partnera na oběd! 
Green House Restaurant – kvalitní catering šitý na míru



1.  Naučte své partnery golf  
 — golfové kurzy a lekce

Potěšte své vybrané zákazníky pozváním: „Pojďte se s námi naučit hrát golf!“ 
I když někteří z vašich obchodních partnerů a zákazníků už golf hrají, zdaleka to nejsou všichni. 
Naučte je hrát golf! Pomůže vám to vybudovat osobní vztahy, které jsou nezbytné pro každý kvalitní 
obchod. Pokud golf u vás ve firmě zatím nehrajete, nevadí. Můžete se jej naučit společně s vašimi 
zákazníky! Lépe se s nimi poznáte a navážete osobní vztahy, které mohou přetrvat desítky let.
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Golfové kurzy 
Kurzy vám připravíme na míru. Mohou být úvodní, 
určené pro základní seznámení s golfem, nebo rovnou 
takové, které povedou k získání golfového handicapu, 
tedy oprávnění ke hře na většině hřišť. Kurz je většinou 
určen pro skupinky tří až čtyř účastníků a jeho délka je 
12 týdnů (12 lekcí, každá trvá 55 minut). Během kurzu je 
doporučován individuální trénink alespoň jednou týdně. 

Individuální lekce
Pod vedením našich trenérů se spolu s vaším 
zákazníkem nebo kolegou velmi rychle zdokonalíte 
v golfových dovednostech. Hra vám pak lépe půjde 
a utužování obchodních vztahů při golfu tak bude 
mnohem snazší. 



2.  Choďte se svými partnery na golf  
 — firemní karty a členství

Golf je od nepaměti ideálním místem pro neformální setkání s obchodními partnery, zákazníky 
i spolupracovníky. Během hry se pobavíte a své partnery lépe poznáte. Po hře je běžné posedět 
u dobré kávy, oběda či večeře. Náš areál nabízí k těmto přátelským setkáním ideální podmínky. 
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Kromě širokého výběru běžných 
hracích karet, které najdete v naší 
standardní nabídce, poskytuje areál 
Golf Hostivař i další produkty, které 
jsme vytvořili na základě potřeb 
našich firemních klientů: 

Firemní účet 
je nejjednodušší formou využití 
služeb našeho areálu, umožňuje 
přímé čerpání jednotlivých 
golfových služeb. Základem je 
firemní účet, na který firma odebírá 
poskytované golfové služby areálu 

Golf Hostivař. K firemnímu účtu vám 
vystavíme libovolný počet firemních 
karet a v případě potřeby vám 
předložíme detailní přehled čerpání 
služeb. 

Firemní účet může mít dvě 
formy:
• účet nabitý předem — firma 
složí libovolnou částku vycházející 
z předpokládaného využití areálu 
během roku. Podle výše složeného 
a ročně spotřebovaného objemu 
získáte zajímavé bonusy ve formě 

prémiového navýšení hodnoty 
vašeho účtu. 
• účet s následnou fakturací 
— firmě se zpětně fakturují 
odebrané služby. 

VIP Zlatá karta
Tato karta opravňuje držitele ke 
každodennímu čerpání téměř 
neomezených služeb našeho areálu. 
Je vystavena na jméno konkrétního 
uživatele a je nepřenosná. 
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Firemní flight
Karta je šita na míru firmám, které 
chtějí mít garantovánu neomezenou 
hru za předem stanovený rozpočet. 
Karta je plně přenosná, její držitel 
může hrát denně jednu hru na 
9jamkovém hřišti a na hřišti golfové 
akademie. 

 

Dárkové certifikáty 
a poukazy 
Poukazy a certifikáty na veškeré 
služby. 

Firemní členství 
Veškeré služby, které si 
u nás vyberete, mohou být 
zakomponovány do „firemního 
členství“ v našem golfovém klubu. 
Firemní členství může zahrnovat 
i klubová členství jednotlivých 
osob – vašich obchodních partnerů, 
zákazníků či zaměstnanců.



3.  Uspořádejte pro své partnery    
 zajímavou golfovou akci  
— golfové turnaje a akademie
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Golfový turnaj  
na hřišti 
Své hosty můžete pozvat na svůj 
golfový turnaj. Připravíme vám 
klasický sportovní turnaj na 9 nebo 
18 jamek s úpravou handicapu nebo 
třeba jen zábavnou hru s nevšedními 
prvky v odlehčeném duchu. Naše 
golfové hřiště je parkového typu, 
střední velikosti a patří svou kvalitou 
mezi nejlépe hodnocené resorty v 
České republice. 

Hřiště má devět jamek, nicméně ani 
při 18jamkovém turnaji nepůjdete 
dvakrát týž okruh. Máme k dispozici 
další tři atraktivní alternativní jamky, 
které můžete zařadit do druhé 
devítky a doslova vyvést vaše hráče 
nahoru na svahy nad hřištěm. 

... i na akademii 
Turnaj je možné uspořádat nejen 
na standardní „devítce“, ale také 
na našem druhém golfovém hřišti 
– golfové akademii, která má devět 
kratších jamek s parem 3. Menší hřiště 
využijete především při neformálních 
turnajích pro hráče s menšími 
golfovými zkušenostmi. Po hráčích 
zde nevyžadujeme „golfový handicap“ 
(oprávnění ke hře na hřišti), turnaj 
je možné odehrát v polovičním čase 
a při velmi nízkých nákladech. 

Výhodou areálu Golf Hostivař je, že 
můžeme pro vaše hosty uspořádat 
dva golfové turnaje najednou, každý 
na jiném hřišti. Na „velké devítce“ 
si zahrají pokročilejší hráči, na 
hřišti akademie začátečníci!

Postaráme se o vše, co k turnaji 
patří: spočítání výsledků, zadání 
turnaje do systému České golfové 
federace, doprovodný program. 
Zajistíme výrobu trofejí, dohled 
na plynulý průběh hry, slavnostní 
vyhlášení.
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Noční turnaj  
– naše specialita 
Noční turnaj představuje výjimečnou 
zážitkovou akci pro vaše hosty. 
Hraje se po setmění na nasvětleném 
golfovém hřišti za využití speciálních 
svítících míčů. Noční turnaj zdaleka 
není jen o golfu – nehraje se na 
úpravu handicapu a jde v něm spíše 
o nový zážitek a o zábavu. Turnaje 
se mohou zúčastnit golfisté všech 
herních úrovní, začátečníci i pokročilí 
hráči. Svítící míče opisují oproti 
tmavé obloze jedinečnou trajektorii, 
hřiště nasvětlené loučemi a svítilnami 
působí romanticky a tajuplně. Turnaj 
doporučujeme startovat canon 
startem, to proto, aby se všichni hráči 
na konci sešli najednou v klubovně 
u krbu a mohli probrat své dojmy 
ze hry. Hráčům jsou doporučeny 
čelovky, podobně jako svítící míče 
si je mohou opatřit přímo u nás. 
Oblíbeným zpestřením turnaje je 
rozvoz občerstvení na jamky během 

hry. V našem areálu pořádáme noční 
turnaje pro firemní klienty již několik 
let a vždy s velkým úspěchem. 

Noční turnaj je možné uspořádat 
na našich dvou golfových hřištích. 
Standardní devítijamkové hřiště 
pojme až 40 hráčů, pro hřiště golfové 
akademie doporučujeme maximální 
počet 36 startujících hráčů. Pro hru se 
většinou používají jen tři hole (putter 
a dvě železa), i to bývá pro golfisty 
příjemnou změnou. Při turnajích 
používáme speciální svítící míče 
s výkonnými LED diodami, které jsou 
jasně vidět po celou dobu hry. 





Noční turnaj – naše specialita
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Golfová akademie pro 
začátečníky 
„Chtěl bych si k vám se svým týmem 
přijít zahrát golf.“ Obdobnou větu 
slýcháme často. Přijďte! Pod vedením 
profesionálních trenérů je možné 
si SPOLEČNĚ VYZKOUŠET PRVNÍ 
GOLFOVÉ ÚDERY a v doprovodných 
soutěžích porovnat svůj golfový 
talent. Jeden trenér se efektivně 
může věnovat skupince až deseti 
osob, ideální doba takové společné 
výuky jsou dvě hodiny. Poté se 
můžete vrátit ke svým pracovním 
záležitostem, pokračovat poradou 
v našich konferenčních prostorách 
nebo zajít společně na večeři. 

Pro tuto společnou golfovou 
akademii využíváme venkovní 
tréninkové plochy i naše indoorové 
centrum se simulátory, putting 
greenem a odpalovacími rohožemi. 
Díky tomu můžete akci domlouvat 
bez ohledu na předpověď počasí či 
roční období. 

Doprovodný program 
Ani ten, kdo golf nehraje, se nemusí 
o zábavu v golfovém areálu obávat. 
Mnohdy mají „nehráči“ možnost 
pestřejšího programu než golfisté… 
To je výhodou například při pořádání 
větších sportovně společenských 
akcí, na něž hosté přicházejí 
s doprovodem, často i s dětmi. 
Vybrat si můžete například masáže, 
program pro dámy, zábavný program 
pro děti, umělecká vystoupení, 
prezentace, ochutnávky, degustace a 
mnoho dalšího. 
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4.  Využijte areál Golf Hostivař 
pro vaše další firemní akce  
 — konference, školení, prezentace

Konference, jednání, workshop, prezentace produktu, výstava, neformální posezení s kolegy 
a zákazníky… Na Golfu Hostivař je možné uspořádat ledaco! Řada firem využívá náš areál 
k různým obchodním účelům a spojuje krásné prostředí a atraktivní sport s dalšími jednáními 
a společenskými událostmi. Jsme na to dobře připraveni.

Zajistíme vám příjemné prostředí 
pro různé typy akcí. Disponujeme 
velkým konferenčním sálem 
s kapacitou od 44 míst při 
školním sezení až po 80 míst při 
divadelním rozložení sedadel. 
Kromě toho máme malou jednací 
místnost pro 6 až 8 osob a moderní 
klubové prostory s útulným 
posezením, vnitřním krbem, 
barem a zastřešenou terasou. Pro 
větší prezentace můžete využít 
rozlehlou halu indoorového centra 
o rozloze 300 m2. Celková kapacita 

indoorového centra, jehož součástí 
jsou zmiňované klubové prostory, 
je až 300 osob. Konání větší akce 
lze domluvit i v prostorách místní 
golfové restaurace Green House, ke 
které náleží přízemní krytá terasa. 

Od jednoduchého 
občerstvení  
po zážitkový catering
Restaurace Green House vám 
navrhne občerstvení od zákusku 
s kávou či teplého oběda až po 
velkolepé rauty. Poradíme vám 
i s jejich umístěním. K dispozici 
vám mohou být prostory celého 
indoorového centra, terasy či 
restaurace. 



5.  Oslovte 12 tisíc našich klientů  
vašimi produkty či službami  
— reklama, marketing, partnerství
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Reklamní plochy 
a  inzerce
Protože reklamu v našem areálu 
držíme ve velmi omezené míře, je vaše 
zviditelnění na takto frekventovaném 
a atraktivním místě opravdu 
jedinečnou možností. 

Naplánujeme s vámi nejvhodnější 
formu zviditelnění vaší značky, služeb 
či produktů. K dispozici pro vás 
máme veřejné billboardy při hlavní 
komunikaci, velkoplošné bannery, 
vlajky, miniboardy a další atraktivní 
plochy. Reklamu můžete v areálu 
umístit na stálo, nebo pouze během 
pořádaných turnajů. 

Tištěný magazín 
a elektronický 
newsletter
Své produkty nebo značku můžete 
představit v našem vlastním tištěném 
magazínu Golf Hostivař. Má náklad 
4,5 tisíce kusů a již několik let je 
čtvrtletně distribuován do poštovních 
schránek našich členů. Kromě toho 
je volně k dispozici i pro ostatní 
návštěvníky areálu. 

Magazín získal v roce 2011 ocenění 
Top Rated v soutěži Zlatý středník, 
v elektronické verzi je k dispozici 
i v anglické mutaci.

Můžete také využít inzerci 
prostřednictvím našeho newsletteru, 
který e-mailem rozesíláme každý 
týden všem našim členům i dalším 
zákazníkům. 

Areál Golf Hostivař nabízí firemním partnerům širokou škálu možností v oblasti marketingu. Ročně 
jím projde téměř čtvrtina všech golfistů České republiky. Je škoda je neoslovit…
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Partner turnaje nebo golfové 
série
Vaše společnost se může stát i oficiálním partnerem 
některého z turnajů nebo jedné ze dvou golfových 
sérií, které v Hostivaři organizujeme. Tím bude 
vaše společnost automaticky uváděna na všech 
propagačních materiálech souvisejících s turnajem 
nebo tour. Hráči mohou obdržet vaše reklamní 
materiály a předměty, během turnaje či turnajů 
viditelně umístíme váš banner. Poskytneme vám 
vouchery pro hru na našem hřišti. Automaticky máte 
možnost uplatnění významných slev na inzerci, reklamu 
a pronájmy prostor. 

Marketingové partnerství
Kromě úzké spolupráce na konkrétním projektu vám 
nabízíme i širší marketingové partnerství s areálem 
Golf Hostivař. Celoročně vám tak budou k dispozici 
atraktivní a velmi dobře viditelné reklamní plochy, 
dárkové poukazy, hrací karty i další možná plnění. 



6.  Pozvěte svého obchodního 
partnera na oběd!  
Green House – kvalitní catering šitý na míru
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Nabízené pokrmy učarují svou pestrostí 
a čerstvostí, na niž je kladen největší 
důraz. Místní kuchyně se specializuje 
na domácí speciality a vlastní výrobu, 
která začíná například už u přípravy 
těstovin či bramborových hranolků. 
Restaurace zaměstnává i vlastní 
cukrářku. Klimatizované prostory 
spolu s velkou zahrádkou a terasou 
poskytnou díky výhledu na golfové 
hřiště jedinečnou atmosféru.

Hledáte místo pro vaši firemní 
akci? Doporučujeme naši restauraci 
GREEN HOUSE. Díky prostorám, jimiž 
restaurace disponuje, zde můžete 
uspořádat večírek v soukromí horního 

klubu, aniž byste přitom zasáhli 
do běžného provozu restaurace. To 
má jednu velkou výhodu – snadno 
získáte přesně ten termín, který 
jste pro svůj večírek zvolili. Velkou 
devizou místní restaurace je její 
personál, který je připraven vyjít vám 
vstříc ve vašich požadavcích. Umíme 
připravit velkolepé i monotematické 
rauty, dětské oslavy s čokoládovým 
fondue a čerstvým ovocem, součástí 
vašeho programu může být například 
barmanská show, diskotéka nebo 
soutěž o nejlepší odpal z horní terasy 
restaurace na osvětlený plovoucí green 
jezera jamky číslo 9. Vaše přání tak 
bude výzvou, která baví…

Skvělá restaurace, která svým stylem zaujme nejen vaše obchodní partnery, přátele nebo přítelkyni, 
ale také dokonale utěší vaše chuťové pohárky, se nachází přímo mezi greeny golfového areálu. 

Adresa a kontakty:
GREEN HOUSE Restaurant 
Tel.: 271 960 405, 725 442 177  
info@restaurant-greenhouse.cz 
www.restaurant-greenhouse.cz 

Otevírací doba:  
otevřeno denně - 8.00 – 22.00
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Firmy, se kterými spolupracujeme

„Vracíme se k vám rádi na naše akce pro zaměstnance – vzdělávání, workshopy, setkání se 
zahraničními dodavateli apod. Jsme spokojeni se standardní kvalitou servisu v konferenčním 
centru, vysokou kvalitou coffee breaků, vysokou kvalitou stravování a příjemným personálem.“  
Petr Barcal, AV MEDIA

„Naše velmi úspěšná spolupráce začala před sedmi lety. Partnerství nám přineslo mnoho 
zajímavých akcí, zážitků a náš život se tím stal o mnoho bohatším.“ Jaroslava Rudolfová, ČSOB

„Autocentrum ESA a.s. si velmi pečlivě vybírá partnery pro vzájemnou spolupráci. Golf Hostivař 
je partner, s nímž spolupracujeme již řadu let. Jsme rádi, že můžeme prezentovat svoji širokou 
nabídku produktů a služeb cílové skupině, která je spojena s golfem na jednom z nejlepších hřišť 
v Praze.“ Tomáš Jinek, Autocentrum ESA a.s.

1.pozitivní ⋅ 4 P & P ⋅ A.ga.ma ⋅ ABASTO ⋅ Acca ⋅ Accenture ⋅ Adastra ⋅ Addex ⋅ AEG Power Solutions ⋅ Agentura Petr Ehrlich ⋅ AIG Europe ⋅ Alcatel-Lucent 
Czech ⋅ Alfa Classic ⋅ Altamira ⋅ Alternetivo ⋅ Amden ⋅ Amer Sports ⋅ Arkadia ⋅ Arthur D. Little ⋅ ARTIS 3 000 ⋅ Astellas Pharma ⋅ Atelier A1 ⋅ Atlantis Telecom ⋅ 
Atlas Copco ⋅ ATOZ EVENT ⋅ ATYP INTERIÉRY ⋅ Auto Base ⋅ Autocentrum ESA ⋅ AV Media ⋅ Avnet ⋅ Axamit ⋅ AZTA ⋅ Baader Computer ⋅ BE-ONE ⋅ Beta Control ⋅ 
Bienzin CZ ⋅ Blyth ⋅ BMW ⋅ Brand Promotion CZ ⋅ CAC leasing ⋅ CALLAWAY ⋅ Canon ⋅ Caverna agency ⋅ CCB ⋅ CCL - CONFERENCE CZECHOSLOVAKIA ⋅ CISCO 
SYSTEMS ⋅ Citrix Systems ⋅ CK FISCHER ⋅ CK Neckermann ⋅ Confidence Human Capital ⋅ CONNEA ⋅ Czech golf travel asociation ⋅ ČD Telematika ⋅ Česká golfová 
federace  ⋅ Česká spořitelna ⋅ Česká Unigrafie ⋅ Český rozhlas ⋅ ČEZ ⋅ ČNB ⋅ ČSOB ⋅ Data Storage ⋅ Delor ⋅ Deutsche Boerse Services ⋅ DHL ⋅ DIGI TRADE ⋅ DPD ⋅ 
E&S Software ⋅ E15 ⋅ East Building ⋅ ECONOMIA ⋅ EFIN ⋅ EKORENT ⋅ ELEKTRO S.M.S. ⋅ ELEKTRODESIGN ventilátory ⋅ Energy Studio Václava Krejčíka ⋅ ENIC ⋅ 
Enyzone ⋅ epravo.cz ⋅ ESTA XAWAX ⋅ ESTETICO ⋅ Eurogolf Group ⋅ Euronews ⋅ EUROVIA CS ⋅ Event & Promotion ⋅ Evropská Cestovní pojišťovna ⋅ Finder CZ ⋅ 
FINEP ⋅ Media Drive ⋅ Fortis bank ⋅ G2000 ⋅ GANT ⋅ GC Systém ⋅ GE Money bank ⋅ GEM System ⋅ General Motors ⋅ Generali ⋅ GORAM ⋅ GreenScape Consulting ⋅ 
Harsco Infrastructure ⋅ HB REAVIS GROUP ⋅ HEWLETT-PACKARD ⋅ Hogg Robinson ⋅ Hochtief ⋅ Hotel Selský dvůr ⋅ HR GURU ⋅ Hypoteční banka ⋅ CHARTIS 
EUROPE ⋅ IBRS ⋅ ICZ ⋅ IDS Scheer ⋅ INGOLF ⋅ INTERACTIVITY ⋅ INTERTURBINE ⋅ Intrum Justitia ⋅ KB ⋅ ITEG ⋅ ITS ⋅ J.K.R. ⋅ JM Agency ⋅ John Deere ⋅ Johnson & 
Johnson ⋅ KAST ⋅ Kooperativa ⋅ KORLEA INVEST ⋅ KREKOM ⋅ K-STAVBY ⋅ LANGMaster ⋅ LEONES ⋅ MAFRA ⋅ Mauri ⋅ MAXX KUCHYNĚ ⋅ Mazda ⋅ MČ Praha 15 ⋅ Miele ⋅ 
MICHAEL K PRODUCTIONS ⋅ MIXTUM ⋅ MUCOS Pharma ⋅ MUT Tubes ⋅ NEOS INVEST ⋅ Ness ⋅ Nowire ⋅ NUTREND ⋅ O2 Golf Adventures ⋅ OGILVY ONE ⋅ OKIN GROUP 
⋅ OK-TOURS ⋅ Omega Group Holding ⋅ OMT ⋅ OPTAGLIO ⋅ OVB ⋅ Palatinum ⋅ PEARS HEALTH CYBER ⋅ Pentacle Consulting ⋅ Philips ⋅ Playboy ⋅ Plzeňský Prazdroj ⋅ 
Prague Post ⋅ PRE ⋅ PRO KENNEX SPORT ⋅ PRO.MED.CS ⋅ Process Solutions ⋅ Profigrass ⋅ Profimark ⋅ Profinit ⋅ Public service ⋅ Putt PD ⋅ QUENT ⋅ Raiffeisenbank ⋅ 
Real Estate & Invest ⋅ REDA ⋅ REGIE RADIO MUSIC ⋅ Rehau ⋅ Resort Media ⋅ Ringier ⋅ Rolino ⋅ Ruční mytí aut Hostivař ⋅ Rudolf Jelínek ⋅ SANOMA Magazines 
⋅ SAUTER Consulting Group ⋅ Servodata ⋅ SGB Praha ⋅ SI Corporate Finance ⋅ Siemens ⋅ SOFTConsult ⋅ SOFTEC ⋅ Software602 ⋅ SPADEA ⋅ STAPRO ⋅ Stopka 
Nábytek ⋅ STOWE DEVELOPMENTS ⋅ ŠKODA INVESTMENT ⋅ TATE ⋅ TAWAN ⋅ TeeTime ⋅ TECHNOEXPORT ⋅ TECHO ⋅ Telefónica O2 ⋅ THULE ⋅ TISKAP ⋅ TITBIT ⋅ T-Mobile 
⋅ TPA Horwath ⋅ Trexima Zlín ⋅ TUkas ⋅ TÜV SÜD ⋅ Unicorn ⋅ UNILEVER ⋅ Univerzita Karlova v Praze ⋅ UPC ⋅ Village Cinemas ⋅ Vodafone ⋅ Volvo - Centrum Praha 
Štěrboholy ⋅ Volvo Auto Czech ⋅ VZP ⋅ WEBCOM ⋅ XEROX ⋅ YACHT ⋅ YourComm ⋅ Zentiva ⋅ ZEPRIS



Hrad
20 minut

Muzeum
15 minut

Vyšehrad
16 minut

Golf Hostivař

Háje
10 minut

Skalka 
6 minut

Letiště 
30 minut
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Naše poloha

Vzhledem k časové vytíženosti naprosté většiny lidí z businessu se hřiště přímo v Praze stává často 

jediným řešením, jak si zahrát golf během pracovního týdne! Golf Hostivař má ideální polohu – nachází se 

PŘÍMO V PRAZE.

Kontaktní osoba:
Ing. Gabriela Horká
e-mail:  
gabriela.horka@golfhostivar.cz 
telefon: + 420 606 471 844


