
Golf je hra, která 
vám změní život

Golf je sport a společenská zábava, která má navíc i výchovný 
charakter. Nutí hráče dodržovat pravidla, nepodvádět druhé 
ani sebe a motivuje k soutěživosti. Golf je volnočasová 
aktivita, se kterou lze začít v každém věku. Není tak fyzicky 
náročný a má společenský charakter. Lze ho hrát na mnoha 
úrovních, od zábavného „adventure golfu“ (dobrodružného), 
přes klasický golf na veřejných hřištích, až po výkonnostní 
hru registrovaných hráčů. Je to ušlechtilý sport se silnými 
etickými pravidly, spojený s pobytem v přírodě. Navíc bývá 
umocněn poznáváním dalších hřišť a krás naší vlasti.

Pokud vás golf „chytí“, můžete si dohodnout individuální 
trénink, zakončený získáním „zelené karty“. Je to hráčské 
osvědčení umožňující hrát na jakémkoliv golfovém hřišti 
v naší republice. Můžete se stát i členy našeho klubu a po 
uhrazení celoročního hracího poplatku zde hrát třeba každý 
den. Navíc budete mít možnost velmi výhodně zakoupit hrací 
fee na další golfová hřiště nebo ubytování v rámci sítě BHC. 
Proti záloze vám zapůjčíme i golfové hole domů, takže není 
potřeba si zpočátku kupovat žádné vybavení.

Byli bychom rádi, kdybyste se zbavili předsudků, že golf je 
hra pouze pro „vyvolené“. Golf totiž není dražším sportem 
než třeba sjezdové lyžování. Chce to jen překonat počáteční 
ostych, získat potřebné informace a odbourat vžité představy. 

Golfový areál Ještěd je jedním z nejkrásnějších českých 
přírodních hřišť na slunném úpatí hory Ještěd. Jeho 
rozmanitou nabídku služeb, navíc ve spojení s libereckým 
Centrem Babylon, jinde nenajdete.

www.bhc.cz
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Podještědský adventure golf je prvním svého druhu v České 
republice, který byl vybudován na golfovém hřišti. Tvoří ho 
dvakrát devět greenů s jamkami. Greeny jsou ohraničeny 
kamennými mantinely a každý má „svůj“ PAR. Jejich povrch 
tvoří umělá tráva a hraje se pouze putterem. Cílem hry je 
dostat golfový míček na co nejmenší počet ran do jamky.

Pro vstup a hru na adventure golfu není třeba oprávnění 
ke hře ani registrace (zelená karta). Naopak, hřiště slouží 
k zábavě a případně i k výuce pravidel. Golfovou hůl vám ke 
hře zapůjčíme a míček věnujeme.

Adventure golf je společenská hra se sportovními prvky pro 
děti, dospělé i seniory. Zkrátka pro celou rodinu. Přijďte si hru 
vyzkoušet, pobavit se a osvojit si základy golfové hry. 
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