
 

 

 Vážení členové, přátelé golfu, 

 

s blížícím se zahájením sezóny 2020 nám dovolte Vás seznámit s novinkami a plánem otevření 

golfového resortu za neobvyklých podmínek.  

Tým našich greenkeeperů se v zimě věnoval převážně servisu strojů, úpravám hracích ploch a jejich 

okolí a zejména zdokonalení závlahového systému. To vše by mělo přispět k dalšímu zkvalitnění 

hřiště. V letošní sezóně se na Vás budou těšit také noví členové našeho týmu, jak na hřišti, tak na 

recepci.  

Během zimy a jara jsme zahájili výstavbu rozšíření klubového zázemí (klubovna, WC, šatny, sprchy, 

skladové prostory, ubytování). Můžete s námi sledovat, jak nám nové zázemí postupně roste. 

Intenzivně jsme pracovali na také přípravě hřiště, a to je tak díky tomu již nyní připraveno ve výborné 

kvalitě.  

Chcete-li mít nejčerstvější zprávy o dění na hřišti nebo z klubu, pak nás sledujte na                                          

Facebooku. Najdete zde i řadu fotografií s ukázkami aktuálního stavu hřiště. 

https://www.facebook.com/golflaznebohdanec/ 

 

Zřídili jsme také Instagramový účet, pro fanoušky tohoto media. 

https://instagram.com/golflaznebohdanec?igshid=nuo640cbj59k 

 

Připravujeme pro Vás také jednu velkou novinku na 

našich stránkách – elektronickou Birdie kartu 

CaddyView. U každé jamky si budete moci spustit 

krátké video, které Vás z pohledu letícího dronu 

provede celou jamkou, včetně grafických informací o 

vzdálenostech k dopadovým zónám a překážkám. Více 

na našem Facebooku. 

Zde si můžete prohlédnout úvodní videotrailer k 

tomuto projektu (doporučujeme).  

Video trailer zde 

https://www.facebook.com/golflaznebohdanec/
https://instagram.com/golflaznebohdanec?igshid=nuo640cbj59k
https://youtu.be/vs4j7Q3PkKc


Věříme, že po Velikonocích nebo i dříve dojde k uvolnění vládních opatření a že bude povolena 

golfová hra za dodržení určitých podmínek. Počítáme s regulací počtu osob ve flightu (např. 

maximálně 2 osoby), s regulací celkového počtu osob přítomných v areálu v jeden čas, s rozestupy 

atd. 

Abychom co nejvíce omezili osobní kontakt, zvažujeme následující způsoby. Vytváření rezervací na 

dálku (prostřednictvím systému TeeTime nebo telefonicky), platba fee převodem na bankovní účet 

(případně platba bezkontaktně kartou v okénku), odbavení telefonicky přes recepci.  

Pro hráče s předplaceným ročním fee bude stačit závazná rezervace v systému TeeTime bez 

nutnosti dalšího odbavení.  

Roční hrací fee lze uhradit na účet č. 19-2521200277/0100, jako variabilní symbol uveďte členské 

číslo (případně do poznámky specifikujte jméno hráče a typ poplatku). Cena pro dospělého člena na 

rok 2020 činí 12 000,- Kč, pro seniora 9 000,- Kč, pro děti od 16 do 18 let a pro studenty do 25 let 

3 000,- Kč.  

Zároveň lze stále hradit členské příspěvky do klubu na účet č. 78-9260490297/0100 (netýká se 

členů s předplaceným ročním fee), jako variabilní symbol uveďte členské číslo. Cena členského 

příspěvku činí 2 600,- Kč (zahrnuje zvýhodněné ceny fee + 2x fee na 18 jamek zdarma). Poplatek pro 

udržení členství bez nároku na zvýhodněné fee činí 1 000,- Kč. 

Děti do 15 let s domovským členstvím mají opět hrací fee zdarma a platí pouze členský příspěvek ve 

výši 1 000,- Kč. 

Celý areál hřiště včetně klubovny zůstává v tuto chvíli bohužel pro veřejnost uzavřen. V případě 

změny Vás budeme informovat. 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím emailu gcpa@mybox.cz 

nebo telefonicky na čísle 723 625 525. 

 

V Lázních Bohdaneč  4.4.2020 

 

Těšíme se na Vás. 

 

Tým Golf Resort Lázně Bohdaneč a Golf Club Pardubice 

 

mailto:gcpa@mybox.cz

