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Albatross Newsletter #3
 

Vážení členové, 

v tomto emailu naleznete nejnovější informace z našeho hřiště.

 

Pozvánka na Svítání

chtěli bychom vás pozvat na další ročník našeho již tradičního turnaje "Svítání
na Albatrossu”, který se koná 19.6. V jednom z nejdelších dnů v roce máte

šanci vykročit pravou nohou a začít ho golfem. 

Před hrou vás čeká malé občerstvení a ve 4:50 startujeme formou canonu. Po
hře pro vás bude připravena vydatná snídaně v restauraci.

Registrace je možná na serveru CGF zde nebo na recepci klubu.

 

 

Úspěchy Albatross Golf Academy

S radostí sledujeme, jak se naší akademii a sportovnímu týmu ze začátku
sezóny velice daří.
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Již proběhly dva turnaje z nové série Czech Open Golf Tour a oba měly vítěze z
Albatrossu. Na prvním turnaji na brněnské Kaskádě zvítězil Filip Mrůzek a na

druhém turnaji v Beřovicích poté dominoval Dominik Pavouček. Oběma
hráčům gratulujeme!

Také již proběhlo první kolo 1. ligy, kde máme zastoupení mezi ženami. Ty se
prozatím drží na 4. místě a jsou v dobré pozici v boji o prvenství a postoupení

do extraligy.

Úspěchy máme také mezi mladšími hráči. Na poslední Národní golfové tour
mládeže minulý víkend se v kategorii žáků umístil na 2. místě Tomáš Hejda a

na 3. místě Ondřej Doležal.

Děkujeme za skvělou reprezentaci našeho klubu a držíme palce do dalších
turnajů.

Pro bližší informace o našem sportovním týmu sledujte naše stránky zde.

 

Údržba

Jak jsem vás již v minulosti informovali, zahájili jsme na začátku sezóny práce
na odstranění nechtěné a invazivní trávy na odpalištích a approaches. Je

pravdou, že počasí nám zrovna nepřálo a celý proces je poněkud delší, než
jsme předpokládali.

Zejména approaches však nabírají rychle na kvalitě a v nejbližších dnech
bychom měli docílit kýženého stavu. Na odpalištích jde o pomalejší proces, ke
kterému bohužel „přispěly“ problémy se zavlažovacím systémem. I zde je však

vidět progres a proto věříme, že odpaliště budou brzy v kvalitě, kterou
očekáváte.

 

Mistrovství klubu na jamky

Chtěli bychom všem účastníkům mistrovství klubu na jamky připomenout, že
konec prvního kola se pomalu ale jistě blíží. Zápasy by měli být dohrány do

12. 6. 2022.

Pavouka a jiné užitečné informace ohledně mistrovství na jamky naleznete na
našich stánkách zde.

 

Dětské kempy

https://albatross.cz/cs/akademie/sportovni-tym
https://albatross.cz/cs/klub/mistrovstvi-klubu-na-jamky-2022


Jarní prázdniny se blíží a s ním také naše tradiční letní kempy pro děti. Pro
děti je připravený celodenní program od 9:00 do 17:00 včetně stravy a

pitného režimu. Toto vše pod vedením našich zkušených trenérů.

První turnus začíná již 11. 7. a přihlašování je možné emailem na
zelinkova@albatross.cz.

Více informací o kempech naleznete zde.

 

S přáním hezkého dne,

Albatross Golf Resort Team 
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