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

29.6. - 2.7.2022



Sandra Gal

Zahrajte si na hřišti Ladies European Tour

Vítězka Czech Ladies 2021 - Atthaya Thitikul



Golf Week 2022

29.6. – 2.7.2022 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

Golf Week těsně navazuje na prestižní soutěž Ladies European Tour.



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



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 + DPH

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 + DPH

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 + DPH

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

Super.cz
Datum: 16.7.2021 
Návštěvnost: 73 469 893

Vybrané mediální výstupy



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



Metropol
Datum: 28.7.2021 
Čtenost: 750 000

Čas pro hvězdy
Datum: 4.8.2020 
Čtenost: 58 000

Vybrané mediální výstupy

Blesk
Datum: 10.8.2021 
Návštěvnost: 4 173 000

Topclass
Datum: 17.9.2020 
Čtenost: 31 000



Super.cz
Datum: 6.7.2021 
Návštěvnost: 73 469 893

Aha!

Číslo 1  
Ročník 1

18. července 2021 
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Herečka Alena Mihulová (56 let): „Když jsem se přišla pop

1. Znáte ho ze seriálu Okresní přebor.

ADEKVÁTNOST - ANKETA - ATEST - BONSAJ - CÍCHOVINA - CYRILICE 

DOUŠKA - EDIKT - EKIPA - EPIKUREJEC - 

ICIÁLKA - JIZVA
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Nejhezčí truhlík 2021
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PRAHA (pel) – A pak že je golf nuda! Dlouholeté 
kamarádky Romana Pavelková (36) a Hana Mašlíko-
vá (39) se vydaly se svými malými raubíři na green.  
„Tady v berounském golfovém klubu se cítím skoro 
jako doma. Nejen že tu hraju, ale ráda sem jezdím i 
odpočívat. Maxík si to tu vždycky užije, tak mě na-
padlo pozvat Hanku s Andreáskem, aby si to taky 
vyzkoušeli,“ říká Romana. 

Čtyřletého Andrease a šestiletého Maxe nejvíc na-
dchla jízda golfovými buginami.

Po sedmdesáti letech a ve Zlíně...Po sedmdesáti letech a ve Zlíně...ZLÍN (sč) – Legendární malíř a ilustrátor Zdeněk Bu-
rian (†76) namaloval v roce 1952 čtyři velká plátna. 
Společně nebyla nikdy vystavena. Bezmála po sedm-
desáti letech se nyní potkala na výstavě ve Zlíně s ná-
zvem Zdeněk Burian: Za dinosaury a dobrodružstvím.

Více než 200 originálů od ole-
jů po perokresby v nové zlínské 
Galerii Desítka na střeše ob-
chodního domu včera obohatily 
další skvosty, které dorazily ze 
Slovenského národního muzea v 
Bratislavě. 

„Podařila se velká věc. Bu-
rian namaloval v roce 1952 na 
objednávku čtyři rozměrné ob-
razy pro výstavu Vývoj vesmí-
ru, Země a člověka. V Praze U 
Hybernů byly vystaveny dva a 
na stejné výstavě v Bratislavě 
taky dva. Ty z Prahy skončily 
v Národním muzeu a zbývají-

cí zase ve Slovenském národ-
ním muzeu. Takže pohromadě 
je lidé nikdy neviděli, až teď. 
Jejich hodnota je obrovská. 
Vždyť je to národní bohatství,“ 
přiblížil organizátor výstavy Pa-
vel Chmelík. 

Zapůjčení z Bratislavy pro-
cházelo náročným schvalovacím 
povolením. „Musel to podepsat 
generální ředitel muzea a tam-
ní ministr kultury. Čekali jsme 
na jeho podpis, proto jsme díla 
přivezli o pět dnů později, kdy 
už je výstava v proudu,“ dodal 
Chmelík. Zároveň dovezl ještě 
tři menší oleje z roku 1954.

Čtyři velké obrazy geniálního malíře Čtyři velké obrazy geniálního malíře Zdeňka Buriana (†76)Zdeňka Buriana (†76) na výstavě na výstavě
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Se svými raubíři na golfu!Se svými raubíři na golfu!
Single mámy Pavelková a MašlíkováSingle mámy Pavelková a Mašlíková

Měl obrovskou fantazii
Burian se narodil v Kopřivnici. Již 
od svých 16 let ilustroval dobro-
družné knihy. Měl obrovskou fan-
tazii a dokázal se vžít do života na 
sedmi kontinentech. Ve skutečnosti 
byl nejdál jen v italském Rimini na 
dovolené. Vytvořil více než 12 tisíc 
děl. Ilustroval 500 knih.

200 
nejlepších 

děl
V galerii je soustředěno 

více než 200 jeho nejlepších 
děl.  Kromě národních muzeií 
z Prahy a Bratislavy jsou díla 

i z Moravského zemského 
muzea v Brně a od šesti 

soukromých sběra-
telů. 

Za 
dinosaury 

a dobrodružstvím
KDE: Obchodní dům Zlín, 

10. patro
KDY: denně 10 až 19 hodin,

 do 15. září
ZA KOLIK: 150 Kč, snížené 70 Kč, 

rodinné 300 Kč
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áTak to jsou ony. Čtyři z pěti 
největších obrazů, které 
kdy Burian namaloval. 
V pozadí české: vlevo 
Karbonský močál, vpravo 
Diplodokus. Vpředu 
slovenské: vlevo Miocenní 
kraj střední Evropy, vpravo 
Diplodokus carnegie. 

Pavelková se Pavelková se 
svým Maxem.svým Maxem.

Mašlíková Mašlíková 
se synem se synem 
Andreasem.Andreasem.
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POPRVÉ SPOLU! POPRVÉ SPOLU! 
Pravěký člověk na svém Pravěký člověk na svém 

sídlišti z roku 1954.sídlišti z roku 1954.Neandrtálci 1954.Neandrtálci 1954.

Člověk zpřímený 1954.Člověk zpřímený 1954.

Měl b k f t i
Burianům autoportrét.  

 O výstavu je značný zájem.

10 AKTUÁLNĚ 22. července 2021 

Datum: 22.7.2021 
Čtenost: 150 000

Choice mag

2 |  | 3

jedenáct. Padá skoro dolů snad dvacet metrů. Hned na začátku 
dvanáctky musíte přepálit rokli, která jako po zemětřesení rozře-
zává napříč fairway zvedající se vzhůru v téměř vysokohorském 
tempu. Na šestnáctou jamku pak shlíží velká okna moderních 
vil golfových nadšenců s adresou Na Veselé a veselo vám bude 
i na „visuté“ osmnáctce. Právě z ní se otevírá širokoúhlý záběr 
na celé údolí. Masochističtí golfisté a ti s nízkými handicapy ji 
označují za nejhezčí jamku hřiště... Pravdou je, že míček musí 
letět opravdu dlouho a především pořádně daleko a rovně. Cestu 
na green sice ještě chrání voda, ale přátelsky vyhlížející klubovna 
a restaurace jsou už nedaleko...

Po náročném dni a plnohodnotném sportovním 
výkonu si zasloužíte pořádný odpočinek.

Je libo husičku, nebo kachničku? Ale stačí zvednout oči od 
talíře a vidíte jen uklidňující zelenou.

Právě v Golf Clubu Beroun trénoval Roman Šebrle tak 
dlouho, až se vyšvihl na profesionální úroveň.

Osmnáctka s parem 72 nese rukopis kanadského architek-
ta Lese Furbera. Ten jí dal do vínku podobně jako karlštějn-

skému hřišti zřetelně viditelné dopadové plochy, ale i hodně vody. 
A především možnost buď zariskovat, nebo se dostat k hebce 
měkkým greenům sice delší, zato bezpečnou cestou. Tedy po-
kud míček mezitím nezakotví v některém ze sedmdesáti bunkerů...  
    Z roviny kolem klubovny se brzy vydáte vzhůru do táhlých kopců, 
odkud se nabízí výhledy na drze vyplázlé jazyky fairwayí orámova-
né romantickým krajkovím brdských lesů. Uvidíte odtamtud i údolí 
kterým protéká řeka Berounka či vzdálenou siluetu dnes již 20 000 
okresního města. Během chůze při hře na osmnáctce průměrně spá-
líte 1500 kalorií a procházka stále se měnícím terénem, který dříve 
sloužil jako vojenský prostor, se může stát balzámem pro unavenou 
duši. Zvlášť máte-li dostatečnou fyzičku. Trochu toho adrenalinu 
a mrazení v zádech přinese už odpal z jedničky přes zrcadlovou 
hladinu jezera nebo pohled na kulatý green tříparové jamky číslo 

SLOVY FORRESTA GUMPA JE GOLF JAKO BONBONIÉRA. NIKDY NEVÍTE JAKÝ BONBÓNEK SI VYTÁHNETE A JAK VÁM 
ZACHUTNÁ. KAŽDIČKÉ ZE 107 ZNORMOVANÝCH ČESKÝCH A MORAVSKÝCH GOLFOVÝCH HŘIŠŤ JE ODLIŠNÉ, BEROUN  
JE VŠAK POUZE JEDEN. NEDALEKO PRAHY, TĚSNĚ U DÁLNICE NA PLZEŇ A PŘESTO UPROSTŘED PŘÍRODY. 

výzva délky 6 078 m

DOBROU CHUŤ A DOBROU NOC
Budou tam čekat golfisté začátečníci i kolegové gurmáni, protože 
restaurace je dlouhodobě zařazená mezi vybrané gastronomické 
podniky a figuruje i na stránkách publikace Top Life. Je součástí 
hotelu Beroun Golf Club s devíti dvoulůžkovými pokoji včetně pře-
pychových apartmá s vlastní vířivkou na venkovní terase a jedním 
prostorným určeným pro rodinu s dětmi. Právě tam lze příjemně 
strávit třeba poobědovou siestu samozřejmě s výhledem na „ze-
lené pahorky berounské“. Probuzení v posteli nadohled po ránu 
zamlžených orosených greenů však ocení nejen golfisté. 
Viz: www.golfberoun.cz

Datum: 10.7.2021 
Čtenost: 11 000 (VIP B2B distribuce)



Petr Vondráček a Roman Šebrle

Ondřej Hejma

Romana Pavelková

Sandra Nováková a Vojtěch Moravec

Fotoreport



Petr Vondráček pro CNN Prima News

Michaela Nosková s partnerem na golfové akademii Hana Mašlíková se synem

Golfová show



Prezentace společnosti Altoa

Živá hudba

Kuchařský tým BGC

Petr Ryšavý, Jan Kopečný, Hana Mašlíková a Romana Pavelková

Fotoreport



Fotoreport

Prezident BGC Vojtěch Matějček

Ohňostroj Charitativní troubleshot

Tombola



Hlavní partneři

Partneři

Generální partner



Partnerská přihláška Golf Week 2022

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:



Individuální přihláška Golf Week 2022

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. 2022 30. 6. 2022 1. 7. 2022 2. 7. 2022



Individuální přihláška Golf Week 2022 Skočte do toho s námi!



Royal 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 


