
 
Editorial 
Na tomto místě bude obvykle krátký 
aktuální úvodník. Tentokrát toto místo 
vyhradím pro ještě kratší informaci                 
o redakčním týmu:-). 

1. Adam Koukol, manažer hřiště klubu a šéf týmu s právem veta. 

2. Jakub Maštalíř, klubový profesionál, t.č. vedoucí Tréninkového centra   
mládeže. Znáte ze hřiště, drivingu, youtube, podcastů a vůbec médií. 

3. Tomáš Čapek, příležitostný cvičitel, maršál, styčný důstojník (viz dále)  

  

Beřovické novinky 
Jděte a užijte si to. Golf je hro pro každého, nejen pro těch pár talentovaných… 

                                                                                                                                                                                      Harvey Penick 

19. března 2021

Počínaje příštím 
číslem najdete 
na tomto místě 
aktuální 
informace o 
uskutečněných i 
plánovaných 
akcích. Prozatím 
alespoň něco 
zajímavého. 

Tenhle gentleman 
se jmenuje Harvey 
Penick. Asi jste o 
něm ještě neslyšeli, 
ale je to trenérská 
legenda, pověstná 
svým jednoduchým 
a lidským 
přístupem. Jeho dvě 
knihy, Malá červená 
kniha a Když hraješ 
golf, jsi můj přítel 
jsou plné krátkých 
úvah a postřehů, 
které nikde jinde 
nenajdete. 
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Každý golfista vám potvrdí, že jeho 
začátky byly sice nadšené, ale také 
krušné, případně aspoň plné nejasností, 
zmatků, nejistot a slepých uliček. (Sám 
jsem si po podzimním kurzu nakoupil 
spoustu pomůcek a usilovným zimním 
tréninkem ve sklepě jsem si kromě 
stropního sádrokartonu dokonale zničil i 
ty základy, které jsem v kurzu pracně 
nabyl. A odepsal celou sezónu, protože 
jsem se styděl požádat o odbornou 
pomoc... ) K tomu se může přidat 
spousta dalších faktorů, které tak trochu 
omezují radost z hraní si - a golf je hra!  - 
a to obavy z:


• velkého hřiště 

• vlastní nedokonalé hry

• zdržování ostatních

• neznalosti pravidel

• neznámých spoluhráčů

• turnajů

• snobů

• doplňte dle potřeby


Pokud vám výše uvedené situace 
připadají povědomé, nejste v tom 
rozhodně sami. Každý si tím prošel, a 
kdo to popírá, ten se aspoň něčeho z 
toho bojí dodnes. 


Máme pro vás nabídku, která by vám 
mohla těžké začátky zpříjemnit. 

Postupně, bez stresů, společně nebo 
individuálně můžeme vysvětlovat, 
pomáhat a i hrát tak, abyste se cítili na 
golfovém hřišti pohodlně, hru si užili, 
něco se naučili a případně i poznali nové 
spoluhráče. Může být je na vás, jestli a 
jakým způsobem nás zaúkolujete. 
Můžeme se sejít ve skupině (tedy až nás 
rozvolní) nebo i jednotlivě a projít si 
akademii, vysvětlit pravidla, 
demonstrovat jednoduchou a účinnou 
krátkou hru, podívat se na vaše 
patování, poradit jak zvládnout velké 
hřiště, pomoci vybrat správné hole, 
zorganizovat miniturnaj pro vyšší 
hendikepy… a přitom se pobavit, snad 
si dát i něco dobrého v restauraci a 
třeba i poznat sympatického spoluhráče 
či spoluhráčku na další golfové dny. 
Samozřejmě stále máte možnost 
objednat si individuální trénink, ale 
můžeme se dohodnout i na tréninku ve 
skupině - přijďte se známými, kamarády, 
spolupracovníky, dětmi a určitě se 
domluvíme na vhodném programu. Na 
plnění vašich přání a potřeb bude 
připravena sestava trenérů - vyberte 
si:-).


A teď konečně k slíbeným nápadům. Pohodlně se posaďte, je to trochu delší.                     

AKČNÍ PLÁN 2021

BEŘOVICE MAJÍ KANÁL NA YOUTUBE 
Pokud máte nějaké otázky týkající se hry, pravidel, 
vybavení, nechte si je vysvětlit od odborníků! 

Petr Přibyl, komerční manažer hřiště a Kuba 
Maštalíř, náš Head Pro, odpovídají na dotazy na 
našem novém kanálu na Youtube. Podívejte se, 
poslechněte si a pošlete svoje dotazy - pamatujte, 
neexistuje hloupá otázka, pouze hloupá 
odpověď! 

Kromě toho máme také Facebook, Instagram a 
možná časem přibydou i další platformy, 
abychom vyhověli všem. Ale nebojte se, pořád s 
námi můžete mluvit i naživo, 

https://www.youtube.com/watch?v=LD_cF-LSjr0


Podle posledních zpráv o vývoji 
koronaviru v Čechách se můžeme začít 
pohybovat alespoň v rámci okresu, což 
znamená i otevření golfového areálu. 
Tímto jsme vám k dispozici a můžeme 
začít plnit vaše golfová přání. Od té 
chvíle také počítáme s vyčleněním 
jednoho nebo dvou víkendových 
odpolední, kdy vám budu v Beřovicích k 
dispozici a kdykoliv se na mě budete 
moci obrátit. Můžeme si jít zatrénovat to 
co vás zrovna trápí, projít hřiště, 
naplánovat nějakou akci, můžete si mi i 
postěžovat, co vám v Beřovicích vadí a 
co by bylo třeba zlepšit. Jinými slovy, 
budu takový styčný důstojník. Jakékoliv 
vaše podněty mi samozřejmě můžete 
psát i na email a neobávejte se ani 
zavolat. Jednoduše řečeno, taktické věci 
půjdou jako dosud přes recepci, 
strategické mohou jít přes vašeho 
důstojníka.


Myslím, že jsem právě na hraně toho, co 
bych byl ochoten sám číst, takže vám už 
jen popřeji krásné dny, stálé zdraví, 
optimismus  - a úspěšnou golfovou 
sezónu.


Tomáš Čapek


Golf je hra, jejímž cílem je dopravit velmi malý 
míček do ještě menší jamky, se zbraněmi 
neobyčejně nevhodnými pro tento účel. 

Winston Churchill - Londýn 1937 
britský premiér 

Kontakty: Adam Koukol  606 320 394    

   Jakub Maštalíř  607 529 788 

  Tomáš Čapek   777 572 737 

  recepce 602 525 242 

OPRAVDU CHCETE TRÉNOVAT DOMA?! 
Domácí trénink většinou vede jen ke dvěma 
výsledkům - zabetonování starých chyb a vytvoření 
nových…ale jak chcete. 

Najděte místo na zahradě, které potřebuje 
provzdušnit. Vezměte týčko a zapíchněte ho do 
země, jen tak špičkou. Lehkým švihem ho trefte, a 
pokud uděláte řízek, měl by měl začínat ZA týčkem 
(směrem k cíli). Povedlo se? Fajn, zapíchněte týčko 
hlouběji. Zkuste to samé. Pak ještě hlouběji, až 
bude koukat jen hlavička. Pokud i teď se trefujete a 
řízek nezačíná před týčkem, jste dobří a těšte se na 
hřiště.  Jestli ne, trénujte jen tohle, dokud to 
nezvládnete. A až pak budete stát nad míčkem, 
představte si, že musíte odpálit i to týčko schované 
pod ním… 

Na zahradě je to na vás, ale na drivingu by to mělo 
pak vypadat jako na obrázku uprostřed. 

DOČTENO. A CHCI VÁM NĚCO SDĚLIT 
Mám něco ke klubu, údržbě hřiště atd. 

Vím co chci - profíka pro sebe nebo pro potomka 

Potřebuji  se zlepšit, ale nevím, jak na to. 

Mám takový problém…nápad… 

Neotravujte mě.  

A pamatujte, na hřišti řízky VŽDY vracíme! 
Nikdo nechce hrát z divotu.

mailto:Adam.Koukol@gcbr.cz
mailto:jakub.mastalir@gcbr.cz
mailto:tomas.capek1@gmail.com
mailto:recepce@gcbr.cz
mailto:adam.koukol@gcbr.cz
mailto:jakub.mastalir@gcbr.cz
mailto:tomas.capek1@gmail.com
mailto:tomas.capek1@gmail.com
mailto:tomas.capek1@gmail.com?subject=odhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD

	Počínaje příštím číslem najdete na tomto místě aktuální informace o uskutečněných i plánovaných akcích. Prozatím alespoň něco zajímavého.
	Editorial
	Na tomto místě bude obvykle krátký aktuální úvodník. Tentokrát toto místo vyhradím pro ještě kratší informaci                 o redakčním týmu:-).
	Beřovice mají kanál na youtube
	opravdu chcete trénovat doma?!
	DoČteno. a Chci Vám něco sdělit

