
Soustředění (nejen) seniorských golfistů 24.-29.3.2014 

golfové hřiště Beroun

Datum: 24.-29.3.2014

Místo:  golfové hřiště Beroun

Pondělí 24.3.2014

• 8.30 - 11.30:  rozcvičení,  driving, hra na hřišti 9 jamek z jamky č.10
(otestujeme si, jak na tom jsme, puty, chipy  a hru na hřišti  a po 6 
dnech tréninku porovnáme, kam jsme se posunuli)

• 11.30 – 12.30:   oběd

• 12.30 – 14.00:   1.část přednášky PhDr. Jiřího Šlédra , 
místopředsedy asociace psychologů sportu ČR (odkaz 
http://www.hamrsport.cz/psycho4sport/640-3/phdr-jiri-sledr)

Název přednášky:      Golf a psychika

Příprava na ránu, Psychika mezi ránami, Příprava na turnaj, Řízení
psychických stavů, Psychická odolnost, Vnímání – myšlení a  
poznávací procesy 

• 14.00 – 15.30: putovací mini soutěž (všichni společně)
• 15.30 – 17.00:   2.praktická část přednášky PhDr. Jiřího Šlédra

• 17.00 – 19.00: individuální možnost využití fitness studia a 
relaxačního centra (sauna, jacuzzi), masáže

Úterý 25.3.2014

• 9.00 – 11.00:  zázračná norská metoda RED CORD (trénink 
s váhou vlastního těla v popruzích)  – přednáška a praktické 
ukázky Mgr. Alice Hamáčková (více info  
www.redcord.cz/active/uvod/ ), možnost otestování si vlastní 
kondice

http://www.redcord.cz/active/uvod/
http://www.hamrsport.cz/psycho4sport/640-3/phdr-jiri-sledr


• 11.00 – 12.30: rozcvičení, krátká hra a driving

• 12.30 – 14.00:  oběd

• 14.00 – 17.00:  rozcvičení, hra na hřišti 9 jamek z jamky č.1, 
putování, krátká hra

• 17.00 – 19.00: individuální možnost využití fitness studia a 
relaxačního centra (sauna, jacuzzi), masáže

Středa 26.3.2014

• 8.30 – 12.00: rozcvičení, driving, hra na hřišti 9 jamek z jamky č.10,
putování soutěž

• 12.00 – 13.30: oběd

• 13.30 – 15.30: krátká hra, putování a driving 

• 15.30 – 17.00: JÓGA (pí. Alena Vejříková – speciální jóga pro 
golfisty a relaxace)

• 17.00 – 19.00: individuální možnost využití fitness studia a 
relaxačního centra (sauna, jacuzzi), masáže

Čtvrtek 27.3.2014

• 8.30 – 13.00: rozcvičení, driving, hra na hřišti 18 jamek z jamky č.1
• 13.00 – 15.00: oběd

• 15.00 – 19.00: individuální trénink, možnost využití fitness studia a 
relaxačního centra (sauna, jacuzzi), masáže

Pátek 28.3.2014

• 8.30 – 11.30: rozcvičení, driving, hra na hřišti 9 jamek z jamky č.10,
putování

• 11.30 – 13.30: oběd

• 13.30 – 15.00: JÓGA (pí. Alena Vejříková – speciální jóga pro 
golfisty a relaxace)



• 15.00 – 19.00: individuální trénink, možnost využití fitness studia a 
relaxačního centra (sauna, jacuzzi), masáže

Sobota 29.3.2014

• 8.30 – 13.00:  rozcvičení, driving, hra na hřišti 9 jamek z jamky č.10
nebo 18 jamek z jamky č.1, (otestování si putů a chipů a porovnání
s pondělními výdledky)

• 13.00 – 15.00: oběd a ukončení soustředění

• Odpoledne možnost individuálního tréninku 

 Podmínky golfového hřiště Beroun pro účastníky (hřiště bude 
v té době otevřeno pouze pro členy a jejich hosty a účastníky 
soustředění):

Green fee 9 jamek po – pá         750,-Kč

Green fee 18 jamek po – pá 1.000,- Kč

Green fee 9 jamek sobota          1.000,-Kč

Green fee 18 jamek sobota 1.500,-Kč

Vstup na cvičné plochy                 zdarma

Žeton driving range                       pro každého účastníka 3 žetony denně zdarma,  

další žetony 60,-Kč / 50 míčů   

Konferenční prostory                   zdarma

Vstup do fitness a wellness        200,-Kč / osoba / 2 hodiny, každá další započatá 

hodina 100,-Kč ( běžná cena 200,- Kč na 1 hodinu)

 Možnost objednání si individuálních masáží  paní Olga 
Dřevěná – odkaz: 
http://www.golfberoun.cz/html/cz/Hotel-&-Wellness/Masaze.htm

http://www.golfberoun.cz/html/cz/Hotel-&-Wellness/Masaze.htm


nebo viz stránky golfové hřiště Beroun, napište kdo a kdy by jste měl zájem 

 Možnost objednání si tréninku s fitness trenérem Petrem 
Pavlíčkem, cena 300,- Kč/hod , napište kdo a kdy by jste měl zájem

 Možnost objednání si lekce s golfovým trenérem Lukášem 
Princem, cena 1.000,-Kč/hod pro 1-2 osoby,  napište kdo a kdy by jste měl 
zájem. Celkem 5 hodin společného tréninku krátké hry a putů je hrazeno 
manžely Dzurendovými. 

 Možnost objednání ubytování přímo v resortu golfového 
hřiště, odkaz http://www.golfberoun.cz/html/cz/Hotel-&-Wellness   , napište 
kdo a kdy by jste měl zájem 

Ráno je možnost zakoupit si kávu, nápoje a sendvič. K obědu budou 
ráno nabídnuty 3 varianty, každý účastník si vybere jednu, abychom 
s čekáním na přípravu obědu neztráceli čas. (Jídelníček a ceny Vám 
zašlu co nejdříve). Během všech dní bude k dispozici ovoce a 
energetické tyčinky. Restaurace golfového hřiště nabízí i možnost 
večeře.

Vezměte si s sebou tréninkové míče a sběrač míčků na krátkou hru, 
volné oblečení na cvičení red cord a jógy (není potřeba žádná obuv), 
podložku na jógu a deku na přikrytí při relaxaci. (Několik podložek a dek 
bude k dispozici)

Je možné zúčastnit se celého soustředění nebo jednotlivých dní. 

Kontakt pro přihlášení:    Anna Dzurenda,  tel. 602 224 614 
anna.dzurenda@gmail.com

Náklady na přednášející a cvičitele a 5 hodin společného tréninku 
s golfovým trenérem Lukášem Princem, ovoce a energetické 
tyčinky  hradí  Anna a Vladimír Dzurenda a firma KD ELEKTRONIKA 
s.r.o., prodejce značek Bang&Olufsen, Lutron, Kaleidescape            
a C-seed. 

http://www.golfberoun.cz/html/cz/Hotel-&-Wellness



