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Albatross Newsletter #5
 

Vážení členové,

zde naleznete aktuální informace z našeho hřiště

 

Údržba hřiště

Pravidelná údržba hřiště je v plném proudu a tým Thomase Sedlemeiera
pracuje na plné otáčky. Vzhledem k nepřiznivému deštivému počasí se i přes
plné nasazení našich greenkeeperů údržba protáhne do pátku 1. 7. Děkujeme
za vaši trpělivost a věříme, že hřiště bude po zotavení ještě v lepším stavu než

před tím.

 

Ryder Cup

Vzhledem k nemilostné bouřce minulý pátek, kdy přes noc napršelo
nevídaných 105 mm, jsme museli tradiční Ryder Cup s Dýšinou zrušit. Nový
termín se s našimi kamarády nepodařilo najít a po vzájemné domluvě tak
dlouholetá tradice bude pokračovat až v roce 2023, opět na našem hřišti.

Ryder Cup s Penati je se bude konat 15. -16. 7. na jejich hřišti. Zde jde o
dvoudenní zápas, ubytování je již zajištěno. Prosíme hráče, kteří mají zájem

se akcí zúčastnit, aby kontaktovali Stanislava Lisnera na 725 998 000.
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 Ian Poulter na Czech Masters

D+D Real Czech Master se bude konat na našem hřišti v termínu od 18. do 21.
srpna. Na turnaji se opět objeví ti nejlepší hráči Evropy a dalším přírůstkem

není nikdo jiný než hrdina evropského Ryder cupového týmu, takzvaný
"postman," Ian Poulter. 

Pro další novinky o turnaji Czech Master můžete sledovat naše stránky zde.

 

Testování holí Titleist

 v úterý 5. 7. bude na našem drivingu probíhat testovací den holí s
Golfcentrem. Tentokrát máte možnost si vyzkoušet hole značky Titleist.

Testování bude probíhat od 12:00 do 18:00 a čas si můžete rezervovat na
telefonním čísle +420 602 511 300.

 

S přáním hezkého dne,

Albatross Golf Resort Team
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