
 
 

 

 

Milí členové a přátelé golfu, 

jaro rychle uteklo a my pevně věříme, že golf byl pro vás během uplynulých náročných měsíců jednou  
z aktivit, kde jste se mohli zcela zrelaxovat, a vrátit se tak do aktivního způsobu života. My jsme moc 

rádi, že se díky postupnému uvolňování restrikcí vracíme do plného provozu, a děláme vše pro to,  
aby zážitek z golfu na našem hřišti byl pro vás co nejlepší, více se dočtete v našich novinkách.  

 

Pokud ještě nemáte plán na 6. července v den státního svátku a rádi byste si u nás zahráli,  
prosím berte na vědomí, že náš klub bude otevřen v omezeném provozu a volné časy pro hru  

budou dostupné přes náš online booking systém.  

Přejeme vám pohodový začátek léta a těšíme se, až vás opět přivítáme na našem hřišti. 

S přátelským pozdravem  

Paul Dennis  

Ředitel PGA National Czech Republic   

 

 

 

12 hracích jamek na PGA National Czech Republic 

 

S velikou radostí vám oznamujeme, že jamky č. 10 až 12 se budou koncem června otevírat ke hře.  
Při této příležitosti pořádáme 28. června členský turnaj (turnaj je v současnosti již plně obsazen),  
kde si hráči budou moct poprvé zahrát na první části jižní devítky areálu Oaks Prague. V průběhu 

června se budou tyto 3 jamky hrát vždy ve středu a ve čtvrtek (celkem se tedy bude hrát 12 jamek), 
přičemž ve dnech pátek a neděle bude vždy možné hrát klasickou kombinaci 9/18 jamek. 

 

Po dohrání 3. jamky půjdete přes most tak, jak jste v současné době zvyklí. Ovšem místo pokračování 
lesní cestou na jamku č. 13 půjdete doleva, na jižní část k odpališti jamky č. 10. Par 4 o vzdálenosti  

448 m, následovaný krásným parem 3 hraným z kopce. Dvanáctá jamka, kterou si většina z vás 



 
 

prohlížela již v současné době při hraní 13. jamky, bude jednou z nejtěžších jamek na hřišti  
se vzdáleností 460 m z černých odpališť a s úzkým průstřelem lesa na dobře chráněný green.  

 

Doufáme, že si naplno užijete první ochutnávku dalších devíti jamek! 

 

 

 

 

Lexus novým partnerem PGA National Czech Republic 
 

Jsme hrdí, že se značka luxusních automobilů Lexus Česká republika stala novým partnerem PGA 
National Czech Republic. Lexus se soustředí na vysoce specializovaný segment automobilového trhu 
pro klienty s nejvyššími požadavky, nabízí nejen nejnovější technologické postupy a výbornou kvalitu 

svých produktů, ale i bezkonkurenční klientský přístup. Právě proto je naše spojení ideální  
a těšíme se na dlouhodobou spolupráci v rámci členských programů a turnajů.  

Lexus bude sponzorovat vybrané členské turnaje, podpoří nás také v rámci členských balíčků či cen  
za hole in one, a navíc našim členům nabídne zvýhodněné ceny, pokud budou zvažovat koupi či leasing 

automobilu značky Lexus. 

Tímto bychom chtěli Lexus přivítat v naší společnosti a těšíme se na další spolupráci v horizontu 
dalších let! 

 

 

 

 

 



 
 

Dokončení jižní devítky pokračuje dle harmonogramu 

 

Když už je řeč o posledních devíti jamkách, tak musíme potvrdit, že výstavba je již téměř hotova.  
Zbývá dokončit pouze několik bankrů a drenáží, přičemž Jordan Fairweather a jeho tým již plně 

pracují na finálních úpravách.  

Rádi bychom tento významný krok oslavili upořádáním členského turnaje dne 1. srpna 2020.  
Detaily k této akci budou následovat. 

 

 
 

Příjezdová cesta bude otevřena 1. července 
 

Mnoho z vás, kteří v průběhu června hráli naše hřiště, si určitě všimlo, o kolik postoupila stavba 
příjezdové cesty. Stavební tým v současné době dokončuje jak příjezdovou cestu, tak parkoviště  

u zámku. Znamená to, že příjezdová cesta se otevře již 1. července 2020. Do konce letošní sezóny bude 
k parkování určen i nadále současný prostor před prodejním centrem. Otevření nového parkoviště 

společně s novou klubovnou je plánováno na zahájení sezóny 2021. 
 

 



 
 

Výsledky turnajů 

 

Gratulujeme Jaroslavě Fejtové, která se stala historicky první vítězkou našeho nedělního  
Roll up Stablefordu s výsledkem 17 bodů. Další turnaj konaný tento víkend ovládl Henry Bourgin  

s výsledkem 19 stb bodů. 

  

Náš mužský závodní tým se zúčastnil svého prvního turnaje, kdy 6 našich hráčů reprezentovalo PGA 
National Czech Republic v týmové soutěži ve 3. lize na golfovém hřišti Golf Club Slapy. Díky skvělým 
výkonům v průběhu obou dnů se v konkurenci dalších 16 týmů naši reprezentanti prozatím umístili  

na skvělém 2. místě. Finálová kola se budou odehrávat v polovině července v golfovém resortu  
Black Bridge. Přejeme mnoho štěstí v boji o postup do 2. ligy! Reprezentovali nás tito hráči:  

Maxmilián Jelínek, Jiří Jelínek, Tomáš Kotek, Jan Sikora, Adam Lipšanský a Richard Svátek. 

 

Seznamte se s našim týmem 

 

Do našeho pracovního týmu jsme letos přivítali nové členy: Jana, Jan a Klára, kteří s námi od začátku 
sezony pracují. Jana a Klára, obě jsou hráčky s velmi nízkým HCP, pečují o hladký chod recepce.  

Jan, kterého mnoho z vás zná z působení z jiného českého golfového hřiště v posledních 6 sezonách,  
je velkým přínosem pro náš servisní tým. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Výstavba bytů s výhledem do zeleně úspěšně pokračuje 
 

Výstavba v Oaks Prague úspěšně postupuje společně s rekonstrukcí našeho zámku. Z jamky číslo 3 
sami uvidíte bytové domy na náměstí, zatímco z fairweje jamky číslo 4 spatříte nadzemní výstavbu 

bytového domu s výhledem do zeleně od ateliéru RM&PA a Vivien Lee. Pokud sníte o novém bydlení 
 v Oaks Prague neváhejte kontaktovat náš obchodní tým.   
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