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Albatross Newsletter 1
 

Vážení členové,

 Začátek sezóny se již urputně blíží, a proto bychom s vámi chtěli sdílet, na čem jsme přes
zimu pracovali a co máme na sezónu připravené.

 

Otevření hřiště

V současnosti tým Thomase Sedlmeiera dělá vše pro to, abychom mohli co nejdříve otevřít
hřiště a zahájit sezónu. Dodělávají se závlahy na místech, kde to bylo potřeba, a zároveň
se nyní provádí práce na tzv. approaches a grýnech. Rádi bychom otevřeli hřiště v kvalitě,

kterou od nás očekáváte. Předpověď na nebližší dny není příliš příznivá, noční teploty
pravidelně padají pod bod mrazu.

Vše směřujeme k tomu, abychom zahájili 18. března.

K tomu datu bude fungovat i Pro shop a restaurace.

Do té doby můžete využívat driving range, kde bychom chtěli též v nejbližší době otevřít
jeden z cvičných chipping grýnů. Budeme vás průběžně informovat o vývoji.

  

Nový e-shop

Minulý týden jsme spustili e-shop, kde je možné platit roční hrací poplatky, ale také zde
bude možné v budoucnu kupovat hrací fee a také golfové míče.

 Pokud jste se ještě nepřihlásili do e-shopu, prosíme využijte unikátní link v tomto emailu.
Je určený pro první přihlášení a vytvoření hesla.

 Váš link: https://eshop.albatross.cz/?
member=a721cb06034cb692de1813f73edb70f7797378814d8ed3abe950bd232f6c7c85
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 Nová aplikace Albatross

V zimě jsem také upravili naší aplikaci, která má nyní nové funkce. Stále si zde můžete
rezervovat hru na hřišti, ale také zde máte nově přístup na vaší virtuální federační kartičku

a zároveň si na ní můžete nahrát tréninkové míče na driving range.

 Nákup je velice jednoduchý. Vyberte možnost driving range, poté koupit košíky. Z nabídky
si vyberete kolik košíků si přejete zakoupit a pokračujte k platbě. Aplikace rozezná členství

a podle toho určí správně i cenu za košík.

 

 Úpravy na hřišti

Největší změnou pro letošní sezónu jsou tři nové bunkery na 14. jamce. Dva bunkery nyní
lemují levou stranu fairwaye a jeden bunker přibyl také na pravé straně. Tyto bunkery

budou hlavně překážkou pro delší hráče, kterým budou ztěžovat první odpal. Jak můžete
vidět na fotce, bunkery výrazně zlepšily celkový dojem z jamky a přidaly jí na kráse.

 Na 17. jamce jsme se soustředili na úpravu vodních překážek. Celá pravá strana ferveje
byla upravená tak, že travnatý porost dosahuje až k vodě a celá sestava vodních překážek

je tak přehledně viditelná. Voda tak nyní působí mnohem dominantněji než před tím.
Podobně byl vyčistěn i potok na levé straně. Také jsme přidali nové kaskády do jezírka mezi

17. a 18. jamkou pro ještě příjemnější vzhled.



 

 Kalendář akcí

Připravili jsme pro vás kalendář akcí, který můžete najít přiložený k tomuto emailu nebo si
ho můžete kdykoliv stáhnout z našich stránek. Nejdůležitějšími daty jsou finálová kola

mistrovství klubu na jamky a také mistrovství klub, které se bude konat 10. - 11. 9. 2022.

 Zahajovací turnaj plánujeme na 3. 4. 2022.

 

 Dětské tréninky

Se začátkem sezóny opět začínají pravidelné dětské tréninky určené pro děti od 5 do 18
let. Tréninky jsou vedené našimi zkušenými trenéry a kvalita tréninků je zaručena malými

skupinami.

 Pro více informací se podívejte na naše stránky zde nebo nás kontaktujte na
zelinkova@albatross.cz

 

 

S přáním hezkého dne,

Albatross Golf Resort Team
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