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V roce 2018 oslavíme 50. výročí založení
Park Golf Clubu Ostrava
Vážení golfisté, dovolte, abych na úvod letošního prvního vydání Klubového newsletteru několika slovy zmínil důležitost roku 2018 pro náš klub. Slavíme v něm všichni společně významné
výročí. Je tomu letos už 50 let, kdy byl založen Park Golf Club Ostrava. Klub patří k nejstarším
golfovým klubům na našem území a jedinečné šilheřovické hřiště nepochybně vyniká nejen
v republikovém, ale i středoevropském kontextu. Padesátileté jubileum si určitě zaslouží důkladné zdokumentování historie. Připravili jsme výpravnou publikaci k 50. výročí klubu, která
bude nejen pro nás členy velkým dárkem. Mimořádnou událostí bude určitě letošní Cieslarův memoriál, vždyť paní Alžběta Cieslarová, manželka zakladatele klubu, dlouholetá členka,
hráčka, trenérka, se letos dožívá 100 let! Sportovním vrcholem sezóny pak nepochybně bude
Mezinárodní mistrovství na rány, které je pro nás velkou ctí na našem hřišti hostit.
Významné výročí by si měl každý z našich členů užít naplno. Velký krok, příjemné prostředí
nové klubovny, jsme učinili už vloni. Jsem rád, že naši členové i hosté mají opět důstojné místo
k setkávání a relaxaci.
Přeji nám všem, ať se sportovní i společenské akce vydaří a ať na sezónu 2018 vzpomínáme
rádi.
Pavel Vidura
prezident PGCOV

Akce k 50. výročí založení klubu
• Cieslarův memoriál 23. - 26. 8. 2018 (turnaje pro seniory, pro členy klubu a pro hosty)
• Mezinárodní mistrovství na rány (8. - 11. 8. 2018)
• Czech Golf Amateur Tour (2. - 4. 6. 2018)
• Publikace k 50. výročí klubu
• Nový web
• Akce pro děti k 50. výročí klubu
• Akce „50 členství bez vstupního poplatku“

Největší amatérský turnaj v Česku
bude v Šilheřovicích!
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Parkové hřiště v Šilheřovicích bude při
50. výročí založení klubu pořadatelem
MMČR ve hře na rány.

CZECH INTERNATIONAL AMATEUR
CHAMPIONSHIP 7. - 11. 8. 2018

Rádi bychom požádali členy klubu starší 15-ti let o spolupráci při organizaci turnaje.
Odměnou za čtyřdenní dobrovolnickou činnost, budou 2 klubová trička z nové série.

René Pink je novým HEAD PRO v našem klubu
René Pink se po 8-mi leté pauze vrací do Šilheřovic na pozici hlavního trenéra. K Šilheřovicím
má velmi silný vztah nejen proto, že zde v roce 1994 s golfem začínal, ale i proto, že zde prožil
velmi úspěšné období v roli hlavního trenéra.
Přestože v našem regionu působí dlouho, připomínáme jeho důležitá období a okamžiky:
1994 		

první setkání s golfem

1999 		

1. místo Extraliga (jako amatérský hráč)

2000 		

1. místo mistrovství ČR na jamky (jako amatérský hráč)

2002 		

vstup do PGA

2004		

ukončení studia PGA s kvalifikací Golf Professional A

2015		

rozšíření kvalifikace na PGA Head Professional

2002 – 2009 hlavní trenér PGCOV (v roce 2007 ČGF hodnotila naše TCM jako nejlepší)
2007 – 2010 asistent trenéra reprezentace ČR Keitha Williamse (trenér rozvojové skupiny)
2012 – 2017 trenér golfové školy Golf Resortu Lipiny

Od roku 2002 do roku 2017 získali Reného svěřenci více než 20 medailových umístění na mistrovstvích ČR a mezinárodních mistrovstvích.
V případě zájmu o individuální, skupinové či firemní lekce, kontaktujte prosím Reného Pinka:
M: 777 660 481, E: rene.pink@seznam.cz.

Vedení klubu, trenéři a hráči by chtěli poděkovat Martinu Kopeckému za jeho
předchozí působení na pozici hlavního trenéra.

Jamkové mistrovství klubu 2018
Pod patronací Petra Čuraje opět letos proběhne klubová jamková soutěž, a to jak v jednotlivcích, tak ve dvojicích. Pro dvojice platí pravidlo, že jeden hráč z dvojice může mít HCP nižší
než 8. Obhájce vítězství v jednotlivcích je Tomáš Sokolovský, druhý skončil Vojtěch Antoš
a třetí Vojtěch Pittermann.
Vítězná dvojice, Tomáš a Viktor Sokolovští, porazila ve finále další tým ve složení otec a syn,
tedy Martina a Tadeáše Bodingerovy. Bronzová dvojice byla „greenkeeperská“ – Pavel Michálek a Mirek Juhaniak. Přihlášky do letošního ročníku obou soutěží je nutné podat do 22. 4.
přes server cgf.cz.

Zimní příprava hráčů TCM a REPREZENTACE

Jarní porcelánové slavnosti

Letošní příprava hráčů tréninkového systému začala začátkem prosince pod vedením Reného
Pinka. Z důvodu uzavření Golf Arény na Černé louce jsme byli nuceni hledat nové možnosti.
Nakonec jsme po dohodě se starostou obce Šilheřovice, našli azyl v šilheřovickém kinosále,
kde po natažení sítí, podložek a patovacích koberců, vznikl vhodný prostor pro trénink. Obci
Šilheřovice děkujeme☺.
Beze změny pokračuje fyzická příprava. Pod vedením Jindry Byrtuse probíhají tréninky
v Ludgeřovicích, a to pro reprezentační hráče 2x týdně, pro všechny ostatní hráče v tréninkovém systému 1x týdně. Podobným způsobem budou tréninky fyzické přípravy probíhat i během letní sezóny v Šilheřovicích.

Vlevo trénink reprezentace, vpravo Adam Návrat a jeho postoj na gymnastickém míči.

Zimní soustředění na Pradědu
Těsně před vánočními svátky, v termínu 15. – 17. 12., proběhlo pod vedením Jindry Byrtuse
zimní soustředění na Pradědu. Na soustředění vyrazilo 7 dětí, které byly ubytovány na oblíbené „Barborce“. Hráči se věnovali běžkám, sněžnicím, ale i nočnímu stavění bunkrů.

Všichni účastníci kempu na Pradědu.

Běžkování bylo doprovázeno i pády.

Tréninky mládeže
KDE:

V letním období tréninky probíhají na cvičné louce v Šilheřovicích, během zimy
v šilheřovickém kinosále a v Ludgeřovicích, kde se hráči věnují fyzické přípravě.

KDY:

Každé úterý, čtvrtek a pátek (pátek fyzická příprava). Začátek letní přípravy začíná
od 2. 4. 2018. Tréninky probíhají včetně letních prázdnin.

V KOLIK: Od 15.00 PŘÍPRAVKA, od 16.00 TCM I, od 17.00 TCM II. Skupiny jsou rozděleny
podle výkonnosti.

POPLATEK ZA ROČNÍ PŘÍPRAVU: 5 500 Kč – REPREZENTACE
6 500 Kč – TCM I, II
7 500 Kč – PŘÍPRAVKA

• O rozvoj golfových dovedností dětí se stará HEAD PRO klubu - René Pink, profesionální
trenérka - Mgr. Dagmar Klásková a trenér III. třídy - Ondřej Chlebiš.
• Již čtvrtým rokem probíhají tréninky fyzické přípravy s Jindrou Byrtusem, trenérem III. třídy,
na cvičné louce v Šilheřovicích. Během zimní přípravy probíhají tréninky v Ludgeřovicích.
• Vstup do klubu je pro děti do 11 let zdarma.
• V případě, že dítě v Tréninkovém systému přivede do Tréninkového systému hráče do
18 let, získává úlevu na příští rok na tréninkovou přípravu 50%.
• Hráči Reprezentace a TCM jsou mimo jiné podporováni na nejbližších turnajích v rámci mládežnických turnajů jednotlivců – Morava Cup a Junior Challenge. Při reprezentaci klubu na
turnajích družstev, jsou náklady hrazeny klubem.

Golfová školička
Tréninky SNAG, pro děti od 4 do 6-ti let, mají v klubu již 7-mi letou tradici a pokračujeme i letos.
KDE:

Tyto tréninky budou probíhat na cvičné louce v Šilheřovicích.

KDY:
		
		

Každou středu od 16.00 nebo od 17.00 hodin. První trénink proběhne 18. 4.
Ukončení pak bude začátkem října (v závislosti na počasí). Tréninky probíhají také
v období velkých letních prázdnin.

CENA:

3 500 Kč

VÝBAVA, TRENÉŘI: Hole i míče budou k dispozici (SNAG golf)
• O rozvoj dětí se bude starat Ondřej Chlebiš
• V případě zájmu je možné si trénink vyzkoušet

KONTAKT: Ondra.chlebis@gmail.com, M: 737 811 494

Letní kemp
16. – 20. 7. proběhne letní kemp s komplexní přípravou, pod vedením Jindry Byrtuse.

Foto z roku 2017.

SPEEDGOLF
Rádi bychom Vám představili novou formu golfu. Je to rychlejší formát hry ve spojení s během.
Lze to říci i takto: Odpal a běž! Vítězem je hráč s nejnižším skóre, které se skládá z počtu ran
a času, který na 9-ti či 18-ti jamkách hráč dosáhl. Příklad: ve hře na 9 jamek hráč zahrál 45
ran a dosáhl času 47:22. Výsledné skóre je 92:22. Nutnou úpravou projdou i pravidla. Mezi
ty nejdůležitější patří to, že se hraje pouze v běžeckých botách, ztracený míč se dropuje na
dráze letu s jednou trestnou ranou. Hráči mohou patovat s vlajkou v ruce a v bagu mohou mít
maximálně 7 holí.
Tento formát hry se v zahraničí těší větší a větší oblibě a my se letos chystáme představit malou
túru, o které Vás budeme dále informovat.

Bav se golfem
Pod hlavičkou ČGF vzniká nový projekt s názvem „Bav se golfem“. Jeho cílem je oslovit začínající hráče, ale i hráče, kteří si golf v minulosti vyzkoušeli. V letošním roce pro tyto hráče
plánujeme blok 6-ti tréninkových lekcí, ve skupině s maximálním počtem 5 hráčů.
Více informací bude v nejbližší době na www.bavsegolfem.cz

Znáte někoho, kdo se zajímá o golf? Předejte mu prosím tyto informace.
Přejeme nám všem společně pohodovou sezónu a úspěchy ve sportovní činnosti.

Za PGCOV
Pavel Pniak
Generální sekretář

