
Golf Week
...staňte se součástí jedinečné golfové události!



Golf Week 2021

29.6. – 2.7.2021 v Beroun Golf Club

• Hra na mistrovském neveřejném hřišti
• Jedinečná událost pro hráče a fanoušky golfu
• Skvělá příležitost pro prezentaci firmy
• Čtyři tématické turnaje
• VIP hosté
• Doprovodný program
• Golfová show
• Golfová akademie s profesionály
• Golf Market
• Tombola s hodnotnými cenami
• Charitativní troubleshot
• Slavnostní galavečer

Klára Spilková

Zahrajte si na hřišti Ladies European Tour

Vítězka Czech Ladies 2020 - Emily Kristine Pedersen



Ceník hrací karty

1 turnaj – 2 500 Kč
2 turnaje – 2 000 Kč/turnaj
3 turnaje – 1 500 Kč/turnaj
4 turnaje – 1 000 Kč/turnaj
Hrací karta je v rámci tohoto balíčku nepřenosná.

Individuální hra

Ubytování a doprava

Hotel Grand Litava Beroun
jednolůžkový pokoj vč. snídaně – 1 035 Kč (bez 10% dph a rekreačního poplatku)
dvoulůžkový pokoj vč. snídaně – 1 260 Kč (bez 10% dph a rekreačního poplatku)

Hotel Courtyard by Marriott Prague Airport
jednolůžkový pokoj vč. snídaně – 2 100 Kč (bez 10% dph a rekreačního poplatku)
dvoulůžkový pokoj vč. snídaně – 2 400 Kč (bez 10% dph a rekreačního poplatku)

Transfer na/z hřiště zajištěn

Cena zahrnuje

Účast na golfovém turnaji či turnajích dle Vašeho výběru
Žetony na driving range 
Cvičné kolo – každý den před konáním Vámi zvoleného turnaje – vždy od 15:00 hodin
Využití cvičných ploch
Občerstvení 
Účast na galavečeru s doprovodem (bohatý program, živá hudba, tombola, raut)
Golfová show v podání golfového profesionála
Možnost zkušební jízdy automobilů značky Hyundai
Golf Market (stánky s nabídkou občerstvení a ochutnávek po celou dobu konání Golf Weeku)
Slavnostní vyhlášení a hodnotné ceny



Generální partner

Název partnera v názvu akce Golf Week
Logo v pozvánce
Až 6 flightů ve svém turnaji
Až 4 flighty v ostatních třech turnajích
Reklamní banner v prostorách klubového domu po celou dobu konání Golf Weeku
Reklama na televizním okruhu klubového domu po celou dobu konání Golf Weeku
Reklamní banner na drivingu po celou dobu konání Golf Weeku
Reklamní banner na hřišti po celou dobu konání Golf Weeku
Reklamní prostor v klubovém zpravodaji
Reklama na sociálních sítích a v médiích
Prezentace firmy na slavnostním vyhlášení všech čtyř turnajů

100 000 Kč

Hlavní partner

Logo v pozvánce
Až 6 flightů ve svém turnaji
Reklamní banner v prostorách klubového domu v rámci svého turnaje
Reklama na televizním okruhu klubového domu v rámci svého turnaje
Reklamní banner na drivingu v rámci svého turnaje
Reklamní banner na hřišti v rámci svého turnaje
Reklamní banner na hřišti po celou dobu konání Golf Weeku
Reklamní prostor v klubovém zpravodaji
Reklama na sociálních sítích a v médiích
Prezentace firmy na slavnostním vyhlášení v rámci svého turnaje

50 OOO Kč

Partnerství

Partner

Logo v pozvánce
1x flight v každém ze čtyř turnajů
Reklamní banner v prostorách klubového domu po celou dobu konání Golf Weeku
Reklamní banner na hřišti po celou dobu konání Golf Weeku

20 OOO Kč

Mediální partner

Od 2 míst v každém turnaji
Logo v pozvánce
Reklamní banner v prostorách klubového domu po celou dobu konání Golf Weeku
Reklamní banner na hřišti po celou dobu konání Golf Weeku
Účast zástupců mediálního partnera v každém turnaji

Hrací karty v rámci partnerských balíčků jsou přenosné.



KDO PROPADL OBLÍBENÉMU SPORTU?

7

S partnerem přijela 
na golf Sandra Nováková. 
Golfovou hůl držela poprvé.

MODERÁTOR Roman 
Šebrle tráví golfem 
alespoň hodinu denně

ONDŘEJI Hejmovi se dařilo 
nejen ve hře, ale vyhrál  
i v charitativní tombole

‘‘ 
„Byly časy, kdy 

jsem zahodil 
hůl nebo jsem ji 
vzteky zarazil 
do země. Teď 

se snažím brát 
hru pozitivně.“ 

P
řezdívá se mu sice sport milionářů, už dáv-
no ho ale nehraje jen horních deset tisíc. 
Ani Petr, když s ním začínal, neoplýval tuč-
ným kontem a naditou peněženkou, přesto 
se v golfu slušně vypracoval. Na golfovém 

turnaji v Berouně poměřil navzdory dešti své síly s Ro-
manem Šebrlem či Ondřejem Hejmou a nedopadl vůbec 
špatně. „Někdo golf chápe jako snobskou záležitost, což 
se dá pochopit, ale kupříkladu já ho hraju hlavně pro 
požitek ze hry, z procházky přírodou a pro boj se sebou 
samým,“ říká. 

Jak dlouho už golf hrajete?
Svůj úplně první míček jsem odpálil někdy v osmi le-
tech, což už je šestatřicet let. Do Golf Clubu Praha 
jsem pak vstoupil v roce 1988, to mi bylo dvanáct. 
Na tehdejší dobu jste začal hrát hodně brzo. Před-
pokládám, že vás k tomu někdo vedl?
Tenkrát bylo v socialistickém Československu asi jen 
šest set registrovaných golfistů. Ten sport nebyl vůbec 
populární, jako je dnes. Bylo tady jen sedm hřišť  
a já měl to štěstí, že můj strýc hrál golf už od šedesá-
tých let v Poděbradech, takže jsem k tomu automaticky 
jako kluk přičichl a začalo mě to bavit.
Hrajete ho raději sám, s kamarády, nebo partnerkou?

SPOJILA JE 
ZÁLIBA

GOLFISTOU V OSMI 
LETECH
Dnes hraje golf 
nejedna celebrita.  
V době, kdy s ním ale 
začínal muzikant Petr 
Vondráček (44), byste 
tu golfistů napočítali  
na jedné ruce. Co ho  
k tomu přivedlo?

Upřímně řečeno, všechno má svoje. Třeba v Poděbra-
dech jsem často chodil sám, kde jsem se učil jako malý 
kluk, to mě nesmírně bavilo, protože je povoleno hrát  
se dvěma míčky. Měl jsem čas zamyslet se nad věcmi, 
nad kterými jsem nikdy tolik nepřemýšlel. Pak je druhá 
dimenze, a to, že se potkáte s lidmi, což je také perfekt-
ní, když se sejde příjemná skupinka lidí, kde jsou inteli-
gentní kluci, tak je s nimi dobrý hovor. To mi asi vyho-
vuje nejvíc. Ačkoli golf hraje člověk sám proti sobě, je 
to společenská hra.  
S partnerkou na golf nechodíte? 
Partnerka mě někdy doprovází. Asi dvakrát mi děla-
la caddyho, ale sama aktivně golf nehraje. Tančí, dělá 
jógu a podobně.  
Když jste na greenu, rozčilujete se u hry, nebo jste 
kliďas? 
Prožívání už je pryč, ale byly časy, kdy jsem zahodil hůl 
nebo jsem ji vzteky zarazil do země. Teď se snažím brát 
si ze hry jen to pozitivní. Když se mi nepovede úder, tak 
si vsugeruji, že ten příští bude určitě lepší. A pokud je 
ten další ještě horší, tak hůl letí. (smích)
Jak jinak se udržujete v kondici? 
Teď byl „koronáč“, takže jsme trochu „bumbali“. Člo-
věk je přece jen dlouhou dobu doma, takže pivo koli-
krát zasyčelo už před obědem. (smích) Ale snažím se 
chodit na procházky, ty mě baví, nebo jízda na kole je 
fajn. Hrával jsem i fotbal, ale na to už jsem opatrněj-
ší, protože jsem si před pěti lety zlomil nohu. A ještě 
mám moc rád tenis, to je takový gentlemanský anglic-
ký sport. FO
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S PETREM se v Beroun 
Golf Clubu setkala 
modelka a podnikatelka 
Romana Pavelková

Story
Datum: 13.7.2020 
Čtenost: 64 000

Prima CNN News - Showtime
Datum: 4.7.2020

Facebook - TopStar
Datum: 4.7.2020 
Sledující: 150 000

Instagram - Sandra Nováková
Datum: 3.7.2020 
Sledující: 98 000

Vybrané mediální výstupy

FirstStyle Pražský zpravodaj Golf Channel CZ
Datum: 7.7.2020 
Čtenost: 300 000

Datum: 7.7.2020 
Návštěvnost: 150 000

Datum: 4.7.2020 
Sledující: 4 650



Exclusive Life
Datum: 11.7.2020 
Návštěvnost: 55 000

Čas pro hvězdy
Datum: 4.8.2020 
Čtenost: 58 000

Vybrané mediální výstupy

iLuxus
Datum: 12.7.2020 
Návštěvnost: 43 000

To je senzace Lifestyle News
Datum: 20.7.2020 
Návštěvnost: 30 000

Datum: 23.7.2020 
Návštěvnost: 29 000

Topclass
Datum: 17.9.2020 
Čtenost: 31 000



Petr Vondráček a Roman Šebrle

Ondřej Hejma

Romana Pavelková

Sandra Nováková a Vojtěch Moravec

Fotoreport

Petr Vondráček pro CNN Prima News

Golfová akademie

Golfová show



Prezentace společnosti Altoa

Živá hudba

Kuchařský tým BGC

Ondřej Hejma se zástupkyní Rodinného vinařství Jedlička, Bořetice

Fotoreport

Prezident BGC Vojtěch Matějček

Ohňostroj Charitativní troubleshot

Tombola



Partnerská přihláška Golf Week 2021

Název firmy:

Adresa:

IČ: DIČ:

E-mailová adresa:Kontaktní osoba: Telefonní číslo:

Máme zájem o:

Generální partnerství Hlavní partnerství Partnerství Mediální partnerství

Další informace:
Po vyplnění a zaslání přihlášky vám bude připravena faktura k platbě vámi zvoleného partnerství.
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte Veroniku Růžičkovou na telefonu: +420 728 080 775  
nebo na emailu: ruzickova@golfberoun.cz

Podpis:
BEROUN FORESTJ-Trading Fancy 

Diamonds

Hlavní partneři 2020

Partneři 2020

Mediální partneři 2020



Individuální přihláška Golf Week 2021

Jméno a příjmení:

E-mailová adresa

Domovský klub:Registrační číslo ČGF:

Telefonní číslo:

Další informace:
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte Veroniku Růžičkovou na telefonu: +420 728 080 775  
nebo na emailu: ruzickova@golfberoun.cz

Podpis:

Chtěl bych se zúčastnit:

29. 6. 2021 30. 6. 2021 1. 7. 2021 2. 7. 2021

Skočte do toho s námi!



Beroun Golf Club, z.s.
Na Veselou 909
266 01, Beroun

Sales & marketing 
manager: 
Veronika Růžičková
+420 728 080 775
ruzickova@golfberoun.cz

www.beroungolfweek.cz

20 min.

30 min.

Courtyard by Marriott 
Premium Outlet Prague Airport

Beroun - Centrum 
Hotel Grand Litava Beroun 


