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Vážení členové, 

Jsme rádi, že golf zůstává stále jednou z mála aktivit, které je možné i v této
době provozovat. Jak jistě víte, byla ukončena omezení týkající se možností

cestování, stejně tak je nyní možné hrát po 4 hráčích ve flightu. Bohužel stále
nemůžeme organizovat turnaje, tak jak bychom si přáli. Věříme, že se situace v

nejbližší době změní.

Rádi bychom vás informovali o dění v klubu a chystaných akcích.
 

HCP den o víkendu 
V neděli 25.4. se uskuteční první HCP den v této sezóně. Jak víte, organizace

turnajů stále není povolena, ale forma hry na nesoutěžní výsledek bez
udělování cen či vyhlašování výsledků je v pořádku.

Registrovat se můžete na serveru ČGF a poté si zarezervovat vámi
preferovaný startovní čas zavoláním na recepci. 

Registrace je možná zde.

Telefonní číslo pro rezervaci tee time je +420 311 549 510.

https://www.cgf.cz/cz/turnaje/turnaje-vyhledavani/turnaj?id=654252401


Dokončení úprav na hřišti - nová lávka na 17. jamce
Písek v nových bunkerech si postupně sedá a již nyní je možné říci, že hra z
nich je bezproblémová. Kolem těchto bunkerů jsou stále plochy, které byly
předrnované, nebo jsou nově oseté, a jsou označené jako půda v opravě.

Pevně věříme, že počasí se konečně umoudří a tyto plochy budou v nejbližších
týdnech opět v plné kvalitě.  

Na 17. jamce jsme vyčistili a rozšířili potok. V tomto týdnu byl dokončen nový
most na pravé straně, který je nyní v lepší pozici a zároveň poskytuje lepší

pohled na celý potok. 
 

Fitting s Golfcentrem
Golfcentrum pořádá 27. dubna  fitting holí značky Titleist. Fitting proběhne v
čase od 12:30 do 18:00 hod. Objednat se můžete telefonicky na 602 511 300

nebo na naší recepci. 

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