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Vážení členové,
Rádi bychom vám poskytli informace o dění na našem hřišti.

 

Plánované otevření hřiště
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a nepřízni počasí jsme se rozhodli
odsunout termín otevření hřiště. Předběžně počítáme s termínem 26. 3., včas

vás budeme informovat. Driving range a krátká hra jsou nadále otevřené v
následujících časech:

Všední dny: 9:00 – 18:00
Víkendy: 8:00 – 18:00

O víkendu bude otevřená horní recepce na drivingu, kde si budete moci
zakoupit míče či malé občerstvení.

 

Změna na pozici hlavního greenkeepera
Náš hlavní greenkeeper Ben Lovett se po čtyřech letech strávených u nás na
Albatrossu rozhodl vrátit zpět do vlasti a rozloučí se s námi k 31. březnu. Ben

nastoupil v roce 2017 a během krátké doby se mu podařilo významným
způsobem zvýšit kvalitu hřiště, a to jak na fervejích, tak i grýnech. Zejména
kvalita grýnů je nyní již pověstná, vždyť máme možnost hrát na perfektních



plochách od začátku sezóny až do jejího konce. Srdečně děkujeme Benovi za
jeho 4 roky skvěle odvedené práce a přejeme mu vše nejlepší v další etapě

jeho života, v jeho novém působišti v Ashridge Golf Clubu.
 

Na jeho místo nastupuje Thomas Sedlmeier, zkušený greenkeeper s letitými
zkušenostmi v zahraničí, kde působil, podobně jako Ben, v rámci Troon Golf.
Thomas získal své vzdělání v Pennsylvania State University a působil v řadě

prestižních klubů:

Mazagan Beach & Golf Resort, El Jadida, Maroko
Golf Club Sempachersee, Sempach, Švýcarsko 

Arabian Ranches Golf Club, Dubai, Spojené Arabské Emiráty

Thomas je německého původu a domluví se několika jazyky. Kromě němčiny
hovoří též anglicky a francouzsky. Tímto vítáme našeho nového člena týmu a

přejeme hodně zdaru! 
 

David Carter a příprava na sezónu
Co se dělo v Albatross Golf Academy během zimy? Byl to čas na oddych a

zhodnocení minulé sezóny. Zaměřili jsme se na pozitiva, co se nám povedlo a
také na slabší stránky, které je třeba zlepšit. Do letošní sezóny jsme doplnili

naše týmy o nové a výtečné hráče ve všech věkových kategorií (chlapci a dívky
U14, U16, U18, ale též v obou A týmech). Po velmi úspěšné sezóně jsme



motivovaní udržet nastavený trend a ještě ho dále zlepšovat.

Hlavní změnou tohoto roku bude to, že každý mládežnický tým bude veden
dvěma trenéry, kteří povedou společné tréninky. Zároveň bude trenér
přítomen i při týmových soutěžích, což našim hráčům umožní vytvoření

týmového ducha a lepší přípravu na turnaj. S postupným zlepšením počasí
doufáme, že první skupinové tréninky začnou nejspíš počátkem dubna. Věřme,

že proti epidemiologická opatření nám toto umožní co nejdříve.

Přejeme všem pevné zdraví v této nelehké době a těšíme se brzy na
viděnou na Albatrossu. 
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