
Golf Hostivař Business Tour 2018 

Golf je ideálním prostředkem pro udržení stávajících obchodních kontaktů a také pro 

navázání nových. Zúčastníte-li se našich turnajů v rámci Golf Hostivař Business Tour, 

můžete pozvat své významné zákazníky na zajímavou golfovou túru a získat zároveň 

nové obchodní kontakty.  

 

Co nabízíme 

Firemní flight v sérii pěti turnajů Golf Hostivař Business Tour 2018. Během hlavní golfové sezony 

pořádáme pět golfových turnajů na devět jamek spojených se snídaní nebo dobrým obědem,  jeden 

z turnajů je noční. Každý turnaj se hraje jiným systémem hry. Kromě golfu zbude dostatek času i na 

business  - prohloubení stávajících i navázání nových obchodních vztahů.  Vše v příjemné přátelské 

atmosféře. 

 

Benefity naší turnajové série 

 výborná dopravní dostupnost golfového hřiště (Praha Hostivař) 

 malá časová náročnost  - turnaj zabere jen ½ dne (9 jamek)  

 netradiční formát hry a zábava, vždy navíc s těmito vloženými soutěžemi 

o soutěž Hole in One na 9. jamce (o prémiové ceny, kamerový záznam) 

o trouble shot z horní terasy klubovny o ceny na plovoucí green  

 vysoká kvalita hřiště 

 kvalitní catering 

 nízká cena  

Termíny  

1. pátek 20. dubna 2018……………Texas Scramble týmů 

2. pátek 25. května 2018  …………Starý dobrý Dr. Stableford 

3. čtvrtek  28. června 2018………...Hickory Match 

4. čtvrtek  20. září 2018 ……………Kabaret Night Golf 

5. pátek 12. října 2018………………Turnaj dvou holí 

Cena 

plný flight, 4 hrací místa………………………….. 39 tis. Kč + DPH 

(poloviční flight, 2 hrací místa……………….….. 29 tis. Kč + DPH) 

 

Máte zájem dozvědět se více?  
 
Neváhejte mne kontaktovat. Ráda se s vámi domluvím na osobní schůzce. 
Ing. Gabriela Horká, e-mail: gabriela.horka@golfhostivar.cz, tel.: 606 471 844 

mailto:gabriela.horka@golfhostivat.cz


Popis turnajů  

 

Texas Scramble týmů 

Hráči týmu odehrají vždy každý svým míčem ránu, tým si 

vybere nejlepší z nich. Na toto místo si hráči umístí opět svůj 

míč a v libovolném pořadí zahrají další ránu. Opět vyberou 

nejlepší míč a tak pokračují dále až do jamky. Tým zapisuje na 

každé jamce výsledný počet ran. Tým může spolupracovat a 

libovolně si radit. 

 

Starý dobrý Dr. Stableford 

Nejznámější a nejčastější systém hry. Vítězem je ten, kdo získá 

na hostivařské devítce nejvíc stablefordových bodů. Hlavní 

výhodou hry je to, že často porazíte lepšího soupeře. Kromě 

jednotlivců budeme vyhodnocovat i firemní týmy. 

 

Hickory Match 

Skutečná golfová lahůdka - hra s historickým golfovým 

náčiním. S původními holemi  s dřevěnými „hickory“ šafty, 

které byly vyrobené před zhruba sto lety převážně skotskými, 

anglickými a americkými clubmakery. Zjistíte, že je vlastně 

skoro jedno, čím hrajete.    

 

Kabaret Night Golf  

Noční turnaj představuje výjimečnou akci, hraje se po setmění 

na nasvětleném golfovém hřišti za využití speciálních svítících 

míčků. Noční turnaj zdaleka není jen o 

golfu, ale jde především o nový zážitek 

a zábavu. Naučíte se tančit stylový 

kankán a můžete zazářit i na baru. 

 

Turnaj dvou holí 

Na hřiště jen se dvěma holemi? Ano, bagy nechte tentokrát 

klidně doma a vezměte si jen dvě oblíbené hole. Zjistíte, že 

ostatní hole vlastně vůbec nepotřebujete. 

 


