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CO JE GOLFOVÁ KLINIKA?

PROČ GOLFOVÁ KLINIKA? 

Golfová klinika nabízí klientům první seznámení s golfem. 
Prostřednictvím golfových profesionálů se účastníci stručně 
dozvědí něco o historii golfu, golfové etiketě a běžné 
výbavě golfisty. Profesionální trenéři předvedou a vysvětlí tech-
niku švihu v jednotlivých herních situacích. Největší část kliniky 
zabere praktický nácvik golfového švihu, odpalování míčů na 
odpališti a nácvik patování na cvičném jamkovišti. To vše pod 
neustálým dohledem profesionálních trenérů. Doporučujeme 
na závěr zařadit soutěž v patování.

V zimním období záleží na klimatických podmínkách. Jestliže 
leží sníh anebo je námraza, není možné provádět nácvik krátké 
hry a patování. Je možné odpalovat ve skupinkách po deseti 
v krytých a vyhřívaných odpalištích. Samozřejmě vše pod dohle-
dem profesionálního trenéra.

Oblečení/obuv

Cokoli, v čem se cítíte pohodlně, je správnou volbou.
Sportovním oblečením určitě nešlápnete vedle. 

Jak dlouho se budu učit?

„Výuka“ trvá cca 2,5 hodiny, tak krátká doba stačí na to, abyste 
se do golfu zamilovali.

GOLFOVÉ AKTIVITY
GOLFOVÁ KLINIKA

GOLFOVÉ AKTIVITY
GOLFOVÁ AKADEMIE

TURNAJ

Golfová klinika je dobrým krokem pro všechny, kteří nemají 
žádnou zkušenost s golfem a nikdy by se sami neodhodlali jej 
zkusit. Za podpory kolegů a našich sympatických trenérů se 
budete cítit příjemně, i když Vám odpaly nepůjdou (a věřte, že 
golf je opravdu věda a žádný učený z nebe nespadl, něco o 
tom víme). Aktivita je skvělá pro podporu a budování kolegiál-
ních vztahů. Nabízí účastníkům nezapomenutelný zážitek, proč 
ho tedy nedopřát i vašim zaměstnancům či klientům?

Co mám v ceně?

- Služby profesionálního trenéra
- Pronájem tréninkových ploch
- Neomezené množství míčků po dobu trvání akce
- Zapůjčení vybavení pro všechny účastníky
- Pronájem krytého a vyhřívaného odpaliště v zimním období

Pro osoby, které mají s golfem zkušenosti, je golfová akademie 
ideálním zpestřením firemního života. Klienti „poměří“ své 
schopnosti, vypilují zdravou soutěživost, předají si zkušenosti 
a rady. V neposlední řadě golfová akademie přispěje k utužení 
kolektivu, ne nadarmo se říká, že na golfu vznikají nejsilnější 
přátelství.

A co dál?

Dál pro Vás připravíme nezapomenutelné chvilky spojené s 
občerstvením (hudbou – klidně i živou) v naší kavárně a na te-
rase, odkud můžete sledovat ostatní golfisty nebo si v případě 
golfové kliniky znovu odběhnout odpálit pár míčků. Spolupra-
cujeme s předními cateringovými firmami v Brně (Butchers, 
Tripoli, Jakoby...).

CO JE GOLFOVÁ AKADEMIE? 

Nabízíme pronájem 6-ti jamkového golfového hřiště na 
uspořádání turnaje pro klienty, kteří už mají s golfem minimálně 
základní zkušenosti. Golfová akademie se skládá ze šesti jamek 
v délkách od 70 do 140 m. Parametry hřiště jsou stejné jako 
u velkých hřišť, pouze jamky jsou kratší. Na golfové akademii 
je možné uspořádat různé formáty soutěží od turnaje na rány, 
dvojic až po noční turnaj se svítícími míčky. Celou plochu je 
možné také využít například na DISCGOLF. 

Oblečení/obuv

Klidně dorazte ve Vašem golfovém oblečku, pokud nemáte, 
postačí sportovní obuv a oblečení. Hlavně, abyste se cítili dob-
ře a hra Vám šla od ruky.

Jak dlouho to bude trvat?

Klasický turnaj trvá cca 3 hodiny, pokud ovšem budete chtít na 
hřišti být delší dobu, není to problém.

PROČ GOLFOVÁ AKADEMIE? 



CO JE FOTBALGOLF?

Fotbalgolf (neboli FOLF) je technická, soutěživá hra, která je 
kombinací fotbalu, golfu a minigolfu. Fotbalgolfové hřiště tvoří 
18 jamek, ke kterým vede 18 drah. V každé dráze jsou umís-
těné různé překážky (tunel, zeď, písek atp.), ty stojí v přímé 
cestě míči do jamky a je tedy potřeba překážky ¨zdolat/obejít.¨ 
Každou jamku zahajujete vykopnutím míče z určeného místa
odkopiště a znovu kopete, až když se míč zastaví. Cílem hry 
je „dokopat“ míč do jamky a obejít celé hřiště na co nejmenší 
počet kopů.

Má nějaká pravidla?

Pravidla samozřejmě existují, je však pouze na vás, zda se jimi 
budete chtít řídit nebo si uděláte pravidla svoje. O to větší 
zábava může fotbalgolf být.

Na začátku každé dráhy je popis, jak míč hrát a na kolik kopů 
by měl být míč poslaný do jamky. Jestliže nedostanete míč do 
jamky na maximální počet kopů (trojnásobek paru), píše se do 
scorecard čtyřnásobek paru.

SPORTOVNÍ AKTIVITY
FOTBALGOLF

Obuv/oblečení

Vezměte si na sebe něco pohodlného, sportovního (klidně 
tepláky). Obutí záleží na vás, nejlepší jsou botasky, turfy. 
Zakázané jsou kopačky se špunty.

Hra

FOLF umožňuje hrát různé typy soutěží pro jednotlivce i 
družstva. Soutěžit se dá i uvnitř jednoho flightu (skupiny čtyř 
hráču hrajicích současně jednu jamku).

SPORTOVNÍ AKTIVITY
FOTBALGOLF

PROČ FOTBALGOLF?

Motokáry, rafty a horostěny už určitě vyzkoušel každý, ale 
fotbalgolf je novou, teprve se rozvíjející aktivitou v České 
republice. Mimo to splňuje veškeré požadavky, které byste od 
teambuildingu či podobné akce mohli mít – budete akční do 
té míry, do jaké sami budete chtít, užijete si spoustu legrace 
(zdolání některých překážek je vážně oříšek), můžete uspořádat 
soukromý turnájek a zdravě si zasoutěžit (o co je jen na vás), 
získáte společné zážitky a utužíte kolektiv.

Jak dlouho to trvá a kolik toho naběhám?

Na jednu hru máme časový limit 2 hodiny, ale zvládnete ji i 
podstatně rychleji, záleží na tom, jak moc budete šikovní. Běhat 
nebo dělat nějaké zvláštní kreace vůbec nemusíte, míč si v klidu 
dojdete. Na rychlost přece nehrajeme. Každopádně procházka 
vás čeká pěkná, cca 1,5 kilásku, takže si potom v klidu můžete 
dát nějakou baštu.

Hrou to končí?

Kdepak. Víme, že při hře člověku pořádně vyhládne, proto je 
potřeba se poté občerstvit a doplnit energii. Pokud budete mít 
zájem, připravíme pro vás občerstvení dle vašich představ klid-
ně přímo na hřišti (nebo v naší kavárně a na terase), na FOLF 
doporučujeme především grilování, ale zvládneme cokoliv.

Fotbalgolf je mladý sport, který se zrodil v 
roce 2004 ve Švédsku a Dánsku.



CO JE MINIGOLF?

Minigolf je zábavná miniaturní verze golfu, hraje se na spe-
ciálně upravených dráhách. Naše minigolfové hřiště tvoří 18 
cementovláknitých drah s jamkami. Stěžejní v této aktivitě je 
počet úderu, na který se dostane míček do jamky.
Zní to velmi jednoduše, ale nepočítejte s tím, že dráhy budou 
rovné a bez překážek. Většina z nich je záludných a
otestuje vaši šikovnost i nervy.

Má nějaká pravidla?

Pravidla jsou opět jednoduchá, u každé dráhy by měl být míček 
dopraven do jamky maximálně 6-ti odpaly, pokud se tak nesta-
ne, do scorecard se píše 7 úderů (sedmý jako trestný) a po-
kračuje se na další dráhu. Není však nutné pravidla dodržovat, 
znovu můžete hrát až do té doby,
než ten zpropadený míček bude v jamce.

Obuv/oblečení

Zvolte takový oděv a obuv, ve které se budete cítit pohodlně.

Hra

Je vhodné se rozdělit do týmů cca po 4 členech a soutěžit 
v týmu mezi sebou (o to lépe se Vám bude dařit rozhodit nebo 
podpořit protihráče, nemusíte se přece na sebe jenom koukat). 
I u této aktivity je vhodné vyhlásit vítěze (osobu s nejmenším 
počtem úderů a třeba ocenit i nejhoršího hráče – nakonec jste 
přece jeden firemní
tým).

SPORTOVNÍ AKTIVITY
MINIGOLF

Jak dlouho hra trvá, a zapotím se při ní?

Jedna hra trvá cca 60 - 90 minut, ale pokud máte dobrou 
mušku a ten správný švih, zvládnete to i rychleji. Minigolf není 
nijak fyzicky náročný, zapotí se pouze vzteklouni.

SPORTOVNÍ AKTIVITY
MINIGOLF

PROČ MINIGOLF?

Určitě znáte z amerických filmů scény, kde je rodinka v zábav-
ním parku a zkouší dostat míček do kouřící tlamy a chtěli jste si 
to někdy zkusit. My Vám nabízíme poctivou variantu takovýchto 
„překážkových“ drah, ale bez kouřících tlam. Minigolfové dráhy 
odpovídají předepsaným pravidlům, a pokud by Vám nějaká 
kouřící tlama chyběla, můžete si na ni zahrát sami, a vytvořit tak 
ostatním další nezapomenutelný zážitek. Pro budování přátel-
ských vztahů, zdravé soutěživosti i trpělivosti a vytrvalosti je 
minigolf jako dělaný.

Kde se po hře občerstvit?

Na minigolfovém hřišti jde pohodlně připravit občerstvení pro 
50 – 80 osob, a to od lehké varianty čítající kanapky, sendviče, 
croissanty... až třeba po guláš a řízečky. Navíc se nemusíte ni-
kam složitě přesouvat, vše budete mít pěkně na jednom místě. 
Během hodování se můžete společně zasmát novým zážitkům 
a navíc na čerstvém vzduchu v obklopení stromů se přece lépe 
tráví.



DALŠÍ AKTIVITY V AREÁLU KŠÍROVKY

1. GOLFOVÝ SIMULÁTOR

Nabízí klientům, trénink golfového švihu v teple budovy, hru na 40-ti světových hřišťích, nebo různé dovednostní sou-
těže, jako jsou nejdelší odpal, nejlepší přihrávka atd.

2. DISCGOLF

Slyšeli jste někdy o golfu s létajícím talířem? Připadá Vám to jako hloupost? Věřte, že není. Jedná se o oblíbenou, 
zábavnou hru, která se řídí pravidly golfu. Místo hole a míčku se ovšem hraje s létajícím diskem, který se hráči snaží 
dostat do jamky. Délka dráhy je obvykle 100-120 m a největší machři dokáží disk dostat do cíle na pouhé 2 hody. Jak 
jste na tom Vy

3. MULTIFUNKČNÍ TRAVNATÉ HŘIŠTĚ 
 
Nejen na fotbal máme k dispozici travnatou plochu o rozměrech cca 60 x 30 m. Plochu je možné využít pro libovol-
nou outdoorovou aktivitu (lukostřelba, skákací hrad, frisbee, zorball atd.)

 
4. FITNESS - TĚLOCVIČNA

K dispozici je na necelých 30-ti m2 plně vybavená zóna pro funkční trénink. Fitness vybavení: závěsný systém TRX, 
TRX Rip trainery, Kettlebelly, Bosu, Gymbally, Overbally, Reebok stepy, Medicimbally, Fitbagy, činky. Zacvičit si může-
te sami, s osobním trenérem nebo na skupinové lekci. Skupinové lekce: maximální kapacita 8 osob.

5. MASÁŽE KŠÍROVKA
 
Abyste mohli provozovat sport a všechno, co vás baví, je potřeba také myslet na svoje zdraví. Udržovat si v kondici 
svalstvo a v neposlední řadě i svoje duševní zdraví. Také proto jsou součástí nabídky Kšírovky masáže, které provo-
zujeme v komfortním zázemí hlavní budovy golfového areálu. Kromě klasické masáže zad, šíje nebo celého těla, si 
můžete přát i masáž medovou, Breussovu nebo ženami tolik oblíbený omlazující manuální lifting obličeje.
Zdeňka Křivánková, masérské služby.

6. PILATES REFORMER - LEKCE S FITNESS TRENÉREM

Během akce mohou Vaši klienti vyzkoušet exkluzivní cvičení na Reformers strojích. Jedná se o nové, speciální cviky, 
díky kterým mohou docílit posílení problémových partií, odbourání bolesti (např. zad), zlepšení fyzické kondice, lepší-
ho držení těla atd.
Během 25 minutové lekce klienti vyzkouší základní cviky a zjistí, jaké jsou výhody cvičení na Reformeru.
V případě zájmu doporučujeme, aby klienti potvrdili, zda budou mít o Pilates Reformer zájem z kapacitních důvodů. 
Aby byla zajištěna maximální profesionalita a koncentrace, mohou posilovat pouze dvě osoby současně.

CO JE ARROW GAME?

Arrow Game je novinkou mezi zážitkovými aktivitami, pokud 
jste byli někdy na paintballu, princip hry víceméně znáte – mís-
to paintballových pušek s kuličkami máte luk a šípy, kterými 
se snažíte zasáhnout soupeře z druhého týmu. Samozřejmě 
vyhrává ten tým, který jako první „vystřílí“ všechny členy 
soupeře. Před samotnou hrou je možné naladit mušku střelbou 
do terčů. A nebojte se, že byste někomu ublížili, hroty šípů 
vypadají jako marshmallow.

Obuv/Oblečení

Pohodlné, sportovní oblečení a obuv bude nejlepší.

Hra

Týmy proti sobě hrají na uzavřeném prostoru. Na začátku hry 
jsou doprostřed hřiště dané nástroje (luky, šípy) a po zaznění 
signálu je na jednotlivcích z každého týmu, aby pro sebe (i svůj 
tým) urvali luk, šípy a následně se s nimi přesunuli z dostřelu 
soupeře, kterého se snaží zlikvidovat.

Jak dlouho hra trvá?

Jedna hra trvá cca 5-10 minut, záleží na výdrži a zkušenosti 
protivníků.

ARROW GAME

PROČ ARROW GAME?
Na rozdíl od paintballu u této hry musíte myslet a taktizovat, 
nejen bezhlavě střílet kolem sebe. Vyřazení druhého týmu 
dokáže stmelit i ty největší nepřátele, navíc proč si nezahrát 
na Legolase? ;)



AKTIVITY VE SPOLUPRÁCI S NAŠIMI SOUSEDY

1. TENISOVÉ KURTY

Ve vzdálenosti cca 500 m jsou k dispozici tři venkovní tenisové kurty s nejmodernějším povrchem vhodným pro rekre-
ační tenisty, na kterých se klienti mohou rozhýbat a zároveň vyzvat protihráče na přátelský mač.

2. LEZECKÁ STĚNA

Skupinové lezení je ideální aktivitou pro začátečníky i pokročilé lezce, účastníci se mohou jistit a podporovat navzá-
jem. Vše probíhá pod dohledem kvalifikovaného instruktora. K dispozici je lezecká stěna velká 1000 m2 se 62 liniemi, 
převis nebo boulderová stěna, kterou jistě využijí ti, kteří si na výšky nevěří.

3. ROZHLEDNA A LANOVKA

Součástí sousedského areálu je vysoký komín, na jehož vrcholu po rekonstrukci vyrostla vyhlídková rozhledna.
Na vrchol, který se tyčí ve výšce 29 metrů, vede od baru celkem 154 schodů, z toho 117 tvoří točité schodiště okolo 
komína. K dispozici je také akční lanovka z vrcholu rozhledny. 

5. LIDSKÝ STOLNÍ FOTBAL

Klasický stolní fotbálek určitě znáte, co takhle stát se na chvíli panáčky v něm? Pravidla se nijak neliší, dva týmy proti 
sobě, míč a branky. Úspěšnost týmu záleží pouze na spolupráci hráčů, kteří umístí ruce do popruhů na „tyči“, takže 
se mohou pohybovat jen do stran. Jak úspěšný bude Váš tým?

6. SUMO OBLEKY

Sumo zápasy jsou geniální zábavou pro každého. Nemusíte přibírat, abyste se do takového zápasu mohli pustit. 
Půjčíme Vám speciální nafukovací sumo obleky, už při jejich oblékání se budete smíchy popadat za břicho (stejně 
jako diváci). Účelem zápasu je samozřejmě vytlačit protivníka z kruhu nebo jej donutit, aby se dotkl ringu jinou části 
těla, než je chodidlo. To vše v obleku kuličky. Máte živou představivost? Už vidíte kolegy, přátele nebo šéfa v takové 
situaci? Užijte si to naživo a nejen ve své fantazii!

7. ZÁVODNÍ SIMULÁTOR

Hltáte závody Formule 1 a toužíte vyzkoušet si jízdu po okruhu na vlastní kůži? V teple naší kavárny se na splnění 
tohoto snu můžete připravit. V závodním simulátoru zapomenete na svět okolo a stanete se znovu dětmi.

8. KARAOKE

Karaoke rozproudí každý večírek, není důležité, jak dobrý je kdo zpěvák. Důležité je, abyste se při této aktivitě poba-
vili a plně si užili možnost vžít se například do Karla Gotta nebo Lady Gaga a oblažili publikum svým umem.

9. FOTOKOUTEK

Fotografie, které vzniknou ve fotokoutku jsou stále trendy. Tento výstřelek si na Kšírovce můžete dopřát i Vy a Vaši 
hosté. Dopřejte si perfektní foto z párty.

10. KVÍZY

Kvízy nyní zažívají svůj boom a není se čemu divit, zábavné otázky z různých kategorií, při kterých otestujete svůj 
rozhled a zároveň se královsky pobavíte. Princip je jednoduchý, utvoří se týmy, které mezi sebou soupeří – ten tým, 
který má v součtu nejvíce bodů, vítězí. Aktivita je vhodná zejména pro rozvoj spolupráce, na níž jednotlivé týmy stojí.

OSTATNÍ

1. MOBILNÍ CASINO

Mobilní casino nabízí možnost vyzkoušet si vzrušení z hazardní hry bez rizika finanční ztráty (nepravé peníze obdrží 
každý host před začátkem akce). Hrou Vás provedou profesionální krupiéři, kteří Vás na začátku seznámí s pravidly. 
Chybět samozřejmě nesmí reálné žetony, ruletové kolo, hrací stoly.
Mobilní casino je skvělou volbou pro jakýkoli večírek nebo akci, ze které si odnesete nezapomenutelný zážitek.

2. BARMANSKÁ SHOW

Varianta A) Excelentní a profesionální show, kdy Vám zkušený a profesionální barman, za doprovodu moderní hudby 
a s vlastními efekty, předvede barmanské triky, při kterých létají vzduchem láhve, skleničky, šejkry, led, slámky a další 
předměty.
Varianta B) Při kombinaci UV a NEON show se při vystoupení používají speciální UV světla a láhve nastříkané fosfo-
reskující barvou, které v tmavém prostředí vytvářejí barevné efekty.
Barmanská show je zakončena 2 originálně připravenými koktejly pro diváky.

4. KARIKATURISTA

Jedná se o originální a nezapomenutelný zážitek pro Vaše hosty, kteří si jako dárek odnesou decentní karikatury (na 
vyžádání možné nakreslit i více „ulítlé“ podobizny). Po domluvě je možné nakreslit i rychlé portréty.

Standardní kresba (tužkou) - 1 karikaturista, formát
A4: 12 karikatur za 1 hodinu. Cca 5 minut jeden obličej.



Sportovní areál 
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