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Nezávislý měsíčník
pro Prahu 1

Problémem číslo 1 je vizuální smog. Do
moderní městské části, kterou Praha 1
bezesporu je, patří i reklama. Ale otáz-

kou je: jaká. Především by měla být vkusná
a ladit s okolím, aby nepřehlušovala přiroze-
nou atmosféru místa, jeho podobu a kulturní
dědictví. Platí to samozřejmě především
o historickém centru města.

Právě proto je reklama v Praze regulovaná
nařízením č. 26/2005 Sb. hl. m. Prahy a jeho
novelizací z října loňského roku. Je to naří-
zení, které významně zpřísňuje podmínky
pro prezentaci reklamy ve veřejném pro-
storu. Jeho hlavním cílem je především sna -
ha o zamezení reklamy na fasádách domů,
což ničí jejich architektonickou hodnotu.

Jednička chce kultivovat veřejný
prostor. Moc se to zatím nedaří

Kultivace veřejného prostoru má vést ke zlepšování kvality života
obyvatel i k umocnění zážitků a pocitů návštěvníků města. O to
má jít zejména v centru metropole, kam míří jak Pražané
z okolních městských částí, tak turisté, teď už dá se říci, opět
z celého světa. Jak se Praha 1 představí, takové budou jejich
vzpomínky i případně chuť se sem vrátit.

„Přísné podmínky pro používání reklamy
respektujeme, nepoužíváme na trzích napří-
klad reklamu produktů velkých značek, pro
příklad uvádím třeba Coca-Colu, i když je to
pro nás z marketingového hlediska nevý-
hodné. Naší povinností je i každodenní úklid
v době trvání trhů,“ potvrzuje Hana Tietze,
tisková mluvčí společnosti TAIKO, pořada-
tele vánočních a velikonočních trhů na Sta-
roměstském a Václavském náměstí. 

Manuál máme. A co dál?
Manuál pro kultivovanou Prahu je návod,

jak očistit ulice od nevkusné rekla my a vi -
zuál ního smogu, s nímž se potýká především
historické centrum. 

pokračování na straně 3
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2Zpravodajství z Prahy 1

NEMOVITOSTI od A do Z

603 278 555

Nabízím kompletní profesionální služby
v oblasti nemovitostí – prodej, výměnu nebo

výkup Vašeho domu, bytu, pozemku.

Vyřeším i složitější právní případy,
exekuce, zástavy, a jiné.

Poradenství zdarma – 20 let praxe.
Rychle, seriózně.

INZERCE V1-0601

Hlavním tématem výstavy je majále-
sová tradice a její proměny se zamě-
řením na období po druhé světové

válce. Návštěvníci zde najdou mnoho nezve-
řejněných fotografií, ale také dokumentů,
které zažívají svou výstavní premiéru. „Na
majálesu, tedy studentském karnevalovém
reji, hrály pokaždé prim satira, vtip a recese,
které však zároveň reflektovaly problémy ur-
čité doby. V minulosti tedy samozřejmě po -
ukazovaly na problémy totalitního režimu.
Proto byly slavnosti také po pražském jaru
zakázány. Dnes už se studenti mohou svo-
bodně vyjadřovat a opět touto veselou for-
mou poukázat na nešvary současnosti. To
považuji pro fungování svobodné společnosti
za velmi zdravé,“ uvedl první místostarosta
Prahy 1 Petr Burgr (KDU-ČSL).

Výstava Králové majálesů prostřednictvím
řady dosud nepublikovaných fotografií a do-
kumentů mapuje mimo jiné, jak studentské

slavnosti odrážely povahu a proměny poli-
tických poměrů, nálady ve společnosti a také
míru sebevědomí studentského hnutí, které
sehrálo důležitou roli v mnoha přelomových
okamžicích naší země.

„Májové studentské karnevaly mají téměř
stejně dlouhou tradici jako moderní univer-
zitní vzdělání. Za zdánlivě neškodnou recesí
s volbou krále, nasazením bláznivé koruny,
hudbou a průvody bylo vždy možné cítit čer-
stvou energii nesenou mladými vzdělanými
lidmi. Tato víra ve vzdělání, pospolitost, kri-
tický rozum, humor a přesvědčení, že svou
budoucnost si chceme psát sami, nenechá-
vala žádný nedemokratický režim chladným.
A právě o tom, jak květnové studentské open-
-air oslavy testovaly demokracii a otevřenost
společnosti, vypovídá i naše výstava,“ řekl
zastupitel hlavního města a předseda správní
rady Musea Kampa Jiří Pospíšil (TOP 09).
Výstava podrobně připomíná i nejznámější

„Při úpravě dolní části náměstí jsme
kladli důraz na jeho zklidnění a re-
kreační rozměr. Nová fontána

s okolními lavičkami jsou jedněmi z prvků,
které k tomu přispívají. Lavičky navíc fon-
tánu chrání před tím, aby na ni najelo auto,
byť omylem, a poškodilo ji. V parných dnech
pak Pražanům přijde vhod i nové pítko, které
stojí pár metrů opodál,“ uvedl k revitalizaci
náměstí pražský radní Jan Chabr (TOP 09).
Podle jeho slov se myslelo také na udržitel-
nost. „Pod Václavským náměstím se nachází
šachta s akumulační nádrží. Voda z trysek

fontány stéká zpět do nádrže, kde prochází
skrze filtry a znovu – už čistá – vyvěrá nad
povrch. Dochází tak k recyklaci vody, která
nám umožňuje výrazně snížit její spotřebu
a chovat se ekologicky,“ doplnil radní.

Fontánu tvoří 16 vodních trysek ve čtyřech
řadách, které podtrhují dokola osázená LED
svítidla vyzařující bílé světlo. Výšku tryska-
jící vody je možné měnit pomocí frekvenč-
ního měniče umístěného v šachtě. Společ-
nost Technologie hlavního města Prahy
připravuje ovládání na dálku, díky čemuž
bude schopna přímo ze svého dispečinku

nejen určovat zmíněnou výšku vodotrysků,
ale i v případě potřeby fontánu vypnout
a opětovně zapnout. Dalším chystaným po-
sunem je samoregulace trysek na základě
pohybu větru.

Oblíbený vodní prvek si Pražané a návštěv-
níci metropole užijí od ranních do pozdních
večerních hodin. S ohledem na klimatické
podmínky bude v provozu od jara do pod-
zimu. V nadcházejících letech by na Václav-
ském náměstí měly přibýt ještě dvě další
menší fontány, a to v jeho horní části. Záměr
je nyní ve fázi projektu. red
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Na Kampě se představují
králové majálesů 
Muzeum paměti XX. století společně s Museem Kampa – Nadací
Jana a Medy Mládkových připravilo venkovní výstavu nazvanou
Králové Majálesů s podtitulem Studentské slavnosti
v Československu 1945–1990. Výstava v parku Kampa mezi budovou
Musea Kampa a Werichovou vilou a potrvá až do 27. července. 

majálesovou slavnost v Praze. Uskutečnila
se v roce 1965, kdy byl králem zvolen ame-
rický básník a představitel beatnického hnutí
Allen Ginsberg. Slavnost byla tehdy povolena
ve snaze dostat pod kontrolu opakované vý-
tržnosti a protirežimní vystoupení, které se
konaly od počátku 60. let u pomníku Karla
Hynka Máchy na Petříně. red

Václavské náměstí zdobí
nová fontána a pítko
Ve spodní části Václavského náměstí vznikla v říjnu loňského roku
při jeho rekonstrukci nová fontána a v polovině května letošního
roku byla spuštěna. Ve správě ji má městská společnost
Technologie hlavního města Prahy, která současně s fontánou
zprovoznila na nejznámějším pražském bulváru i nové pítko.
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3 Zpravodajství z Prahy 1

Obsahuje soubor pravidel, kte -
rá by měl dodržet každý, kdo
chce svou provozovnu označit
s respektem k hodnotám histo-
rického města. Zároveň nabízí
přehledný návod, jak se vyznat
v nejrůznějších předpisech a ús -
pěšně získat potřebná povolení
od příslušných úřadů.

„Málokteré město se může
pyšnit takovou mnohotvárností
architektonických vrstev a stylů,
jen to občas nepoznáte v úrovni
očí: původní bohatství pražské
architektury je překryto zápla-
vou tuctových reklamních prvků
z laciných materiálů. Věřím, že
se v tomto směru dá najít řešení,
které pozvedne vizuální podobu
historického centra, a přitom bu -
de respektovat soukromé vlast -
nictví, právo na pokojné bydlení

a sladí rozdílné estetické cítění.
Víme, že vůle něco změnit je
i v řadách vlastníků nemovitostí
a provozoven. Je to o vzájemné
komunikaci,“ píše na strán kách
Jedničky o projektu radní měst-
ské části radě MČ Michal Caban
(My co tady žijeme).

Jsou to impozantní proklama -
ce, ale Praha 1 stále od nevkusné
reklamy očištěná není. Pana rad-
ního jsme se chtěli zeptat na kon-
krétní kroky, bohužel celý den te-
lefon nezvedal. 

Fontána na Václaváku
to nezachrání

V centru metropole, na Václav-
ském náměstí začíná, jak se zdá,
svítat konečně na lepší, snad kul-
tivované časy, ale jen velmi po-
malu. 

V minulých dnech byla už ko-
nečně oficiálně spuštěna v dolní

části náměstí bezbariérová fon-
tána a nové pítko. Rekonstrukce
by se také měly dočkat další části
náměstí, zatím však není zřej -
mé, kdy, a zda vůbec, začne.
V hor ní části náměstí by to měly
být další dvě fontány.

Vadou na kráse snah o kulti-
vaci dosud stále nevzhledného
a špinavého Václaváku, který je
dosud spíš ostudou, než kýže-
ným bulvárem metropole a Pra -
hy 1, je velmi pomalá a zdlou-
havá realizace rekonstrukce, na
kterou vznikl architektonický
návrh už před mnoha lety. Prů-
tahy navíc zvyšují cenu. Podle
loňských informací se práce pro -
ti původnímu rozpočtu prodraží
o více než 100 milionů, a to ještě
nemusí být konečná suma.

Něco zmizelo,
něco přibývá

Po ulicích Jedničky se už ne-
prohání pivní kola. Pomohla vy-
hláška a posléze i covid, takže
provozovatelé těchto hospod na
kolečkách s podnapilými turisty,
by stejně museli na dva roky
skončit. Místo pivních kol se ale

na Jedničku řítí vyšší formy pivní
opilecké turistiky, a to pub crawl.

„Je to návrat neblahého feno-
ménu, který přinese hodně po-
tíží. To není skupinka jen něko-
lika lidí, kteří doslova táhnou
historickým centrem, nejčastěji
Starým Městem, od baru k baru,
ale je to dav sto nebo mnohdy až
dvousetčlenný,“ připomíná Mo-
nika Vlková ze Sdružení Nového
Města pražského, které se zasa-
zuje o změny v kultivovanosti
prostředí zejména na Václavském
náměstí, v ulicích 28. října a Na
Příkopě. A dodává: „To je situace,
se kterou si bude muset Praha 1
poradit, a tyto davové pijatyky za-
kázat, a to velmi rychle. Turisté
začínají opět jezdit do Pra hy –
a bohužel nemalé procento z nich
právě kvůli pijatykám.“

„Nezbytné je v centru města
dbát na bezpečnost a pořádek,
jen v opečovávaném prostředí se
lidé cítí dobře, nečinnost by je-
nom dehonestovala investice vy-
naložené na revitalizace,“ připo-
míná v této souvislosti předseda
zmíněného sdružení Jan Kotrbá-
ček. Táňa Pikartová

INZERCE V1-0604

Jednička chce kultivovat veřejný
prostor. Moc se to zatím nedaří

dokončení ze strany 1

Jen v opečovávaném prostředí se lidé cítí dobře.
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4Zpravodajství z Prahy 1

„Jedná se o úpravy, s ni-
miž jsme občany poprvé
seznámili na loňském

participačním setkání v Galerii 1,
kde jsme mimo jiné diskutovali
o revitalizaci ulice Na Poříčí a je-
jího okolí. Ulice Těšnov už od té
doby byla zobousměrněna a od-
vádí vozidla, která dříve zatěžo-
vala Zlatnickou ulici a Petrskou
čtvrť, nejkratší cestou na magis-
trálu,“ popsal radní pro dopravu
Prahy 1 Richard Bureš a dodal,
že v jednání je ještě povolení od-
bočení vlevo z ulice Na Poříčí do
ulice Těšnov a umožnění odbo-
čení vlevo z ulice Na Florenci do
ulice Na Poříčí.

Havlíčkova ulice je podle jeho
slov nyní v rekonstrukci a maji-
telé jednotlivých domů dostali

čas na revize a případné opravy
přípojek. Poté ulice získá nové
kvalitní povrchy s historizující
dlažbou. „Uzavření Havlíčkovy
ulice, které bude trvat i po do-
končení rekonstrukce, má už teď
kladný dopad na snížení do-
pravní zátěže v širší lokalitě,“ do-
plnil Richard Bureš.

Před dokončením je studie
společnosti Jakub Cigler Archi-
tekti, řešící dopravní situaci v ob-
lasti Hybernské ulice a jejího
okolí. Aby pro ni byly získány dů-
ležité ověřovací statistické údaje,
bude Hybernská ulice po vybu-
dování provizorního kruhového
objezdu u Prašné brány zobous-
měrněna. Na základě získaných
dat pak bude zvolena finální ver -
ze dopravního řešení. 

„Naším cílem je jak zde, tak
i na jiných místech zklidnění do-
pravy pod okny obyvatel. V tom -
to případě by se po zobousměr-
nění Hybernské mělo ulevit
Senovážnému náměstí, Jindřiš-
ské, kde nyní auta často blokují
projíždějící tramvaje, Panské
a návazně ulici Na Příkopě,“ vy-
světlil Richard Bureš s tím, že
pokud bude po analýze dat roz-
hodnuto o ponechání režimu
kruhového objezdu u Prašné

brány, bude vybudován v takové
podobě, která bude maximálně
odpovídat charakteru historic-
kého centra. Bez významné spo-
lupráce s architekty, památkáři,
magistrátem i veřejností to ale
nebude možné. 

„Na druhou stranu musíme re-
spektovat dopravní předpisy
a vyhlášku, které jsou u nás
v tomto směru bohužel dost
striktní,“ uzavřel Richard Bureš. 

red

Velkoobjemové
kontejnery

Nádoby na sběr olejů
a tuků z domácností 

Velkoobjemové kontejnery
(VOK) jsou přistaveny
v odpoledních hodinách

po dobu čtyř hodin (od 14.00 do
18.00 hodin). Po celou dobu při-
stavení je přítomna obsluha,
která koordinuje ukládání odpa -
dů, aby byla maximálně využita
kapacita 10 m3.

Do VOK je možné odložit starý
nábytek, koberce, linolea, zrcad -
la, umyvadla, vany a WC mísy,
staré sportovní náčiní, autosklo
a kovové předměty.

Do VOK nelze odkládat živnos-
tenský odpad, jiný odpad než ob-
jemný jako je např. směsný ko-
munální odpad, který lze vhodit
do běžné sběrné nádoby, nebez-
pečný odpad, bioodpad, stavební
odpad, dále pak pneumatiky,
elektrospotřebiče, televizory po-
čítače, lednice a sporáky.

10. 6. pátek
■ Ostrovní ulice (naproti č. 12)
■ Hellichova ulice

14. 6. úterý
■ Štěpánská x Řeznická

21. 6. úterý
■ Masná x Malá Štupartská
■ Pohořelec (horní parkoviště)
■ Široká (naproti FF UK)

24. 6. pátek
■ Besední ulice (roh parčíku)
■ Barvířská

Objemný odpad lze zdarma od-
ložit v některém z 16 sběrných
dvorů hl. m. Prahy. Tato služba
je pro občany s trvalým pobytem
na území města bezplatná. Ve
sběrných dvorech je možné si do-
mluvit zajištění odvozu odpadu.
Cena této nadstandardní služby
je stanovena za naložení a za
ujeté kilometry. Odvézt je možné
veškerý odpad, který lze ode-
vzdat v jakémkoliv sběrném
dvoře hlavního města Prahy.

Praha 1 vlastní sběrný dvůr
ne má, nejblíže je celopražský
sběrný dvůr v Praze 6, Probošt-
ská ulice 1. Zdroj MČ Praha 1

■ ulice Říční
■ ulice Voršilská
■ Malostranské náměstí
■ Pohořelec

■ ulice Bolzanova
■ ulice Revoluční

Zdroj MČ Praha 1

Přerušení dodávky vody na
Novém Městě a na Malé Straně
● Z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a reviz-
ních prací bude dne 9. června od 7.30 do 16.00 hodin přerušena
dodávka pitné vody v oblasti Praha 1 – Nové Město.
●Výluka vody se bude týkat odběrných míst v ulicích Havlíčkova
1025/4; Na Florenci 1420/3, 1496/5, 1685/7, 2116/15,
1023/21 a parc. č. 2537/169.
● Od 8.00 do 11.00 hodin bude přerušena dodávka pitné vody
v oblasti Praha 1 – Malá Strana. Výluka vody se bude týkat od-
běrných míst v ulicích Jánský vršek 350/2; Vlašská 358/7,
355/9, 351/11, 631/11a, 591/13, 353/14, 349/15 a 352/16.
● Náhradní zásobování bude zajištěno na základě požadavků
odběratelů a dle dopravních a technických možností přistavením
cisterny s pitnou vodou. Podrobné informace nepřetržitě podává
zákaznická linka PVK na telefonu 840 111 112 nebo 601 274
274. Zdroj PVK

Praha 1 zklidňuje dopravu v obytných zónách
Ulice Těšnov, Havlíčkova a Hybernská – to jsou
místa, kde byla v nedávné době realizována
anebo jsou plánována dopravní opatření, jejichž
cílem je zklidnění dopravy a zjednodušené
odvedení tranzitujících vozidel z oblasti od
Dvořákova nábřeží po Jindřišskou ulici a okolí.
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5 Zpravodajství z Prahy 1

INZERCE V1-0603BINZERCE V1-0603A

„Chceme chránit po-
kojné bydlení našich
občanů a jedním z ná-

strojů jsou přísná pra vidla pro
konzumaci alkoholu na veřej-
nosti zejména v nočních hodi-
nách,“ shrnul starosta Pra hy 1
Petr Hejma, který kompromis
dojednával.

Díky tomu se tak v no vé vy-
hlášce oproti té dosavadní rozší-
řil počet lokalit, ve kterých je za-
kázáno požívání alkoholu na
veřejnosti, a to 24 hodin denně.
Praha 1 rovněž hlavnímu městu

kromě jiného navrhla i přesnou
podobu prohřešků, aby strážníci
měli jasný návod, jak postupo-
vat. I tady bylo nakonec nutné
hledat kompromis.

Současně naše městská část
stupňuje tlak na navýšení počtu
strážníků, aby také bylo možné
novou vyhlášku v nočních ulicích
efektivně vymáhat.

Praha 1 se totiž dlouhodobě
potýká se zásadním nedostat-
kem strážníků. Jejich počet na-
víc v uplynulých zhruba deseti
letech dokonce poklesl, zatímco

počet turistů – zejména těch,
kteří přijíždějí hlav ně za alkoho-
lem – razantně narostl. Zřizova-
telem Městské policie hl. m.
Prahy je ale hlavní město a jejím
nejvyšším velitelem je pak praž-
ský primátor.

„Doposud při stanovování poč -
tů strážníků není bohužel zo-
hledňována náročnost služby
v centru a podle nás prostě nelze
v tomto směru klást rovnítko
mezi centrem metropole a jejími
okrajovými částmi. To množství
alkoholových turistů v nočních

Radnice Prahy 1 stupňuje
boj proti alkoturismu
Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo nové znění vyhlášky
o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích.
Praha 1 původně navrhla plošný zákaz, a to v době nočního klidu, kdy se
ulice naší městské části stávají cílem opilých alkoturistů. Hlavní město s tím
bohužel nesouhlasilo. Naštěstí se naší radnici ale podařilo vyjednat
kompromis, který byl poté předložen pražským zastupitelům.

hodinách je u nás opravdu obrov-
ské a vyžaduje zvýšený počet
městských strážníků,“ vysvětlil
Petr Hejma.

Důkazem je fenomén tzv. pub
crawl a podobných aktivit, při
kterých táhnou pod okny stá-
lých obyvatel velké skupiny až
stovek opilých lidí. Starosta pro -
to v uply nulých týdnech ostře vy-
stoupil proti provozovatelům
těchto bezohledných alkoholo-
vých atrakcí. Výsledkem bylo za-
hájení vzájemných jednání o zá-
sadní nápravě.

„Naší prioritou je vynutit si do-
držování nočního klidu občanů.
Snažíme se komunikovat jak
s provozovateli pub crawl a po-
dobných aktivit, tak i s podnika-
teli v provozovnách, které se na
alkoturismu podílejí. V přípa-
dech, kdy ale nezaznamenáme
vstřícný postoj a uvědomění si,
jak je těmito akcemi narušován
klidný život obyvatel, jsme při-
praveni zesílit kontrolní činnost
a přizvat k tomu kontrolní or-
gány státní správy, hasiče, poli-
cisty a podobně,“ prohlásil sta-
rosta Hejma. red
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● Na prázdniny připravujete
tady v Hodkovičkách dětské
golfové kempy. O co přes ně
půjde?

Jedná se o klasické příměstské
tábory, kdy u nás děti stráví celý
den od 9.00 hodin od rána, ale
večer se vrátí domů k rodičům.
Děti máme podle věku rozdělené
do dvou skupin, ty menší se bu-
dou vždy dopoledne učit hrát golf
a na odpoledne budou mít na-
plánovaný jiný program, který
bude pochopitelně záviset na po-
časí. Když bude venku pěkně,
budou si hrát na hřišti, zahrají
si míčové hry, půjdou si zaplavat
do bazénu do Podolí, když bude
ošklivo, půjdou třeba do kina.
Star ší děti budou na golfovém
hřišti celý den. Věnovat se dětem
bu dou na hřišti naši profesi-
onální trenéři.
● Jak staré děti se mohou při-
hlásit?

Příměstské golfové tábory jsou
určeny pro děti zhruba od šesti
do osmnácti let. Každý trenér
bude mít ve skupině maximálně
šest dětí. Turnusy se střídají kaž -
dý týden. Stává se nám, že rodiče
zaplatí dítěti jeden turnus a na
jeho konci už si zamlouvají ještě
jeden týden. Kempy pořádáme
pravidelně a víme, že děti se
k nám každý rok rády vracejí,
a ta ké jsme samozřejmě vypozo-
rovali, že k nám přišel na tábor
úpl ný začátečník a golf ho natolik
zaujal, že se mu začal věnovat.
Hned v září nám zač nou dětské
kur zy. Ty mohou navštěvovat děti
od čtyř let až po třiadvacetileté
juniory. Chodí se hrát jednou až
dvakrát týdně  dle věku dětí. Při-
hlásit se ale též mohou začáteční -
ci, kteří v létě na kemp nepřijdou.
● Mohou se přihlásit i děti,
které v životě nedržely golfo-
vou hůl v ruce?

Program na léto?
Co třeba golfový kemp?
Ráno na tábor, v podvečer domů – v tom spočívá
princip příměstských táborů. Jeden takový se
bude konat v průběhu léta v Golfovém klubu
Hodkovičky – zaměřen bude pochopitelně na
golf. Přihlásit se mohou děti od šesti do osmnácti
let. „Menší děti se budou vždy dopoledne učit
hrát golf a na odpoledne budou mít naplánovaný
jiný program. Starší děti budou na golfovém
hřišti celý den. Věnovat se dětem budou na hřišti
naši profesionální trenéři,“ popisuje letní kempy
Filip Jettmar, manažer Golfového klubu
Hodkovičky.

Samozřejmě, vůbec neřešíme,
kdo na tom jak s golfem je. Kdo
ho ještě nehrál, může se naučit
něco nového, kdo už nějakou
zkušenost má, zatrénuje si. Den
začne protažením, děti si zabě-
hají, procvičí, zahrají hry. Potom
už dostanou do ruky hole a učí se
odpalovat, ty zkušenější trénují. 
● Co si musejí účastníci kem -
pů přinést?

Děti, které už golf hrají, si mo-
hou přinést vlastní hole, nikdo si
ale nemusí nic kupovat a shánět.
Stačí pevné boty a sportovní oble-
čení. Vše ostatní zajistíme my. A to
včetně svačin a obědů a pravidel-
ného pití. I když možná ješ tě k to -
mu oblečení: budeme rádi, když
děti budou nosit trička s límečkem
a díky tomu si začnou okamžitě
zvykat na golfovou módu.
● Mluvíme o dětských kem-
pech, chuť začít s golfem ale

mohou mít i dospělí. I pro ně
pořádáte nějaké začátečnické
kurzy?

Ano, i takové kurzy máme. Za-
čátečnické kurzy pro dospělé tr-
vají měsíc a skládají se z osmi
lekcí po osmdesáti minutách. Po
jejich absolvování jsou účastníci
připraveni získat osvědčení pro
hru na hřišti a stávají se tak pl-
nohodnotnými golfisty. Kurzy
probíhají od dubna do října. Mě-
síc jim stačí k to mu se dobře při-
pravit.
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