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Vážení členové, 

Zde jsou aktuální zprávy z našeho hřiště. 

Ryder cup s Greensgate Golf

I letos se bude konat každoroční Ryder cup s našimi partnerskými hřišti. První se
bude hrát již 5. 6. na hřišti Greensgate. V tomto přátelském utkání našich dvou
klubů se proti sobě postaví tradiční týmy 8 mužů a 4 žen, a proto bychom chtěli

požádat zájemce o účast o zaslání emailu na lisner@albatross.cz.

Hrajeme o putovní pohár, který je nyní v držení našich soupeřů. Minulý zápas na
Albatrossu skončil remízou 9:9 a chybělo nám málo získat pohár zpět. Věříme, že

se to povede letos!  Jedná se též o společenskou událost, a proto bude po hře
zajištěno také malé pohoštění pro všechny hráče. 

Úspěchy našich reprezentantů

Jak jste jistě zaznamenali, našim reprezentantům se nesmírně dařilo na prvních
dvou turnajích Czech Golf Amateur Tour. (CGAT)

První turnaj CGAT na Zbraslavi vyhrál se suverénním náskokem Václav Tichý,
když vyhrál od neuvěřitelných 11 ran. Na tomto turnaji se prosadila také Adéla

Tarantová, která obsadila 4. místo.

Na druhém turnaji CGAT na Kunětické Hoře ukázala pevné nervy Klára
Sionková, která se dostala po třech dnech do play-off o titul a vyhrála ho již na

první jamce. Skvěle si na Kuňce vedli také Hynek Groh (3. místo) a Sofie
Dimitrová (4. místo).
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Dimitrová (4. místo).

Mezi mládeží slaví Albatross také úspěchy! Matouš Zach zvítězil mezi žáky na 1.
Národní Golfové Tour Mládeže v Beřovicích (NGTM) a poté David Sionko vyhrál

také v kategorii žáku ovšem na 2. NGTM v České Lípě.

Srdečně gratulujeme Kláře, Václavovi, Matoušovi a Davidovi k jejich vítězstvím a
také ostatním reprezentantům za jejich skvělé výkony již takto brzo v sezóně.

Držíme jim palce do dalších turnajů.

 

Odkazy na jednotlivé tunaje

CGAT Zbraslav CGAT Kunětická hora NGTM Beřovice NGTM Česká Lípa

 

Otevírací doba

Vzhledem k příchodu jara se snažíme mít pro vás otevřené hřiště co nejvíce, a
proto jsme upravili otevírací dobu. Vypadá následovně:

Po: 10:00 – 20:30

Út – Ne: 7:00 – 20:30

Kemp ČGF na Albatrossu o víkendu

Tento víkend proběhne na Albatrossu kemp výkonnostních hráčů národního týmu.
Jsme s organizátory v kontaktu a zajistíme co nejmenší narušení normálního chodu
hřiště. Hráči se budou pohybovat mezi drivingem kde budou mít pár vyhrazených

míst, chippingem vedle vjezdové brány a puttingem.

Proshop a hlavní recepce

V tomto týdnu jsme již otevřeli recepci v hlavní budově a souběžně s ní se
rozeběhl také proshop Golfcentrum. Vzhledem k aktuálním proti pandemickým

opatřením jsou otevřené pouze toalety před šatnami. Šatny jsou stále uzavřené.

Restaurace

Od této soboty 15. 5. bude na Albatrossu otevřené výdejové okénko restaurace
Kogo a od pondělí je plánováno otevření venkovní terasy. Restaurace Kogo

v současnosti připravuje speciální nabídku pro naše členy, o které vás budeme
informovat v následujících dnech. 

Fitting s Golfcentrem

Nově bude na drivingu každý pátek přítomný fitter od našeho partnera Golfcentra.
V dílně bude k dispozici od 9:00 do 13:00, ovšem je možné se individuálně

domluvit na fittingu či úpravách na vašich holích telefonicky.
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domluvit na fittingu či úpravách na vašich holích telefonicky.

Golfcentrum také pořádá příští úterý 18. 5. další fitting, tentokrát se značkou
Titleist v časech od 12:30 až 18:00. Rezervace jsou možné na recepci, nebo

telefonicky.

Tel.:  +420 602 511 300.

Prohlédněte si domy ve Vysokém Újezdu

Rodinné domy ve Vysokém Újezdu si lidé oblíbili pro velké zahrady, chytře řešené
prostory a kvalitu zpracování. Pro milovníky golfu je velkým bonusem hřiště,

kterému vskutku mohou říkat domácí. Obliba bydlení v domě kousek za Prahou a
pokojem navíc vhodným jako pracovna nebo pokoj pro hosty se v poslední době
ještě zvýšila a skupina CRESTYL tak rozšířila svoji nabídku o moderní bungalovy

v klidné jižní části obce.

Stále váháte? Spojte golf s prohlídkou vzorového domu.

Navštivte vzorový dům

 

S přáním krásného dne,

Albatross Golf Resort Tým

   

Albatross Golf Resort
U Hřiště 162

267 16 Vysoký Újezd
Česká republika

https://golferis-click.albatross.cz/tracking_web.php?linkh=22afa8ab&linkk=7&idk=2751
https://golferis-click.albatross.cz/tracking_web.php?linkh=22afa8ab&linkk=7&idk=2752
https://golferis-click.albatross.cz/tracking_web.php?linkh=22afa8ab&linkk=7&idk=2753
https://golferis-click.albatross.cz/tracking_web.php?linkh=22afa8ab&linkk=7&idk=2754


Česká republika

 

Copyright 2020, Albatross Golf Resort, All rights reserved.

https://golferis-click.albatross.cz/tracking_web.php?linkh=22afa8ab&linkk=7&idk=2755
https://golferis-click.albatross.cz/tracking_web.php?linkh=22afa8ab&linkk=7&idk=2756

