
Nabídka golfových kurzů pro začátečníky i pokročilé 
GKL ve spolupráci s golfovými profesionálními trenéry Pavlem Májem, Květoslavem Strachotou  
a Františkem Léblem nabízí ve III. čtvrtletí 2016 tyto golfové kurzy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Název kurzu 
Počet osob 

Popis Detailní popis Program kurzu Cena za osobu Délka kurzu 
Den otevřených dveří  Seznámení 

s golfem  
Informace o hře, golfovém 
vybavení, základy techniky 
úderů, základy pravidel hry a 
etikety 

Demo-úvod, ukázka 
Vlastní zkušenost 
Po ukončení ukázek diskuze s účastníky 

0,- Kč  Zapůjčení golfového 
vybavení zdarma 
Každý účastník obdrží 
poukaz na slevu 20% 
z Kurzu pro začátečníky 

4 hodiny/den                   
2x ve 3. Q. 2016                      
termín bude včas 
zveřejněn                                    

Základní kurz pro 
začátečníky 
  
2 - 4 

Seznámení s 
golfem, příprava 
na získání 
způsobilosti 

Kurz je určen pro zájemce o 
golfovou hru a začínající 
golfisty. Obsahem kurzu je 
seznámení s historií, vybavením, 
výuka jednotlivých úderů, 
výklad pravidel a etikety. Cílem 
kurzu je snaha zájemce 
systematicky připravit na 
získání herní způsobilosti 
(HCP). 
 

1) Úvod, prezentace vybavení, držení a 
postoj, jednotlivé odpaly 

2) Putting, chip 
3) Pitch, ukázka hry bunker 
4) Hra železy, hra dřevy 
5) ½ švih, plný švih, pravidla 
6) Rekapitulace 

2.990,- Kč 
(cena za 2 osoby     
4.980,- Kč)  
V ceně je zahrnuto: 
Míče během výuky 
Vstup na cvičné plochy 
Příp. možné zapůjčení holí 
během výuky 
Získání herní 
způsobilosti (HCP) 
1.800,-Kč 

6 x 55 minut 

Dětské prázdninové 
kurzy 
 2-6 dětí 

Určen dětem bez 
rozdílu věku 

Pětidenní kurz, složený 
z dopoledního a odpoledního 
bloku. Kurz zakončen hrou na 
hřišti na 6 jamek. 

Výuka je složena z bloků krátké a dlouhé hry, 
ukázky pravidel a chování na hřišti.                
Pro zvýšení atraktivity doplněno o hry a 
dovednostní soutěže.                     

4.500,- Kč/ osoba V ceně fee na hřiště  
V ceně malé občerstvení  
a nápoje během výuky 

2 x 90 minut každý den    
 

Individuální nabídky 
jednotlivých trenérů 
GKL  
 

Individuální 
forma výuky 

  Dle ceníků individuální 
výuky jednotlivých 
trenérů GKL 

 


