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Právě proto, že byly použity uvedené 

komponenty a nejnovější software, je 

simulátor citlivý a přesný, takže se stává 

velmi oblíbenou zimní pomůckou pro 

řadu hráčů, a to nejen amatérských, ale 

i  profesionálních. Systém golfového 

simulátoru ProTee  2.0 je skutečným 

uměleckým dílem vytvořeným díky 

více než deseti tisícům hodin vývoje. 

Nabízí všechny vlastnosti, jaké mají 

konkurenční simulátory, a navíc ještě 

mnoho dalších inovací. Simulátor 

zaznamenává rány jako hook, slice, 

push a pull a stejně tak pěkné rány, jako 

jsou fade a draw a samozřejmě jakékoli 

propojení výše zmíněných push hook, 

pull slice atd., včetně zaznamenání 

obou faktorů větru (síly a  směru). 

Při chippování a  puttování míč vždy 

kopíruje povrch a chová se podle jeho 

vlastností, které ovlivňují směr a rychlost 

míče. Trajektorie letu špatných ran 

(topnuté rány, podjeté rány či jiné) je 

také zobrazena a zanalyzována. Dráha 

letu míčku je vypočítávána podle 

několika matematických vzorců, které 

používají funkce obsahující všechny 

parametry hlavy hole při úderu do míče 

společně s vlastnostmi míče, jako jsou 

JAK JSTE SE NA ZAČÁTKU 
TOHOTO ČÍSLA MOHLI 
DOČÍST, V PRAZE 10 SE 
OTEVŘELO NOVÉ GOLFOVÉ 
INDOOR CENTRUM. TO 
NA PLOŠE 1000 M2 NABÍZÍ 
DRIVING RANGE, TVAROVANÝ 
PUTTING GREEN A ŠEST 
SIMULÁTORŮ PROTEE 2.0, 
KTERÉ JSOU UNIKÁTNÍ 
POUŽITÍM TECHNOLOGIE 
VYSOKORYCHLOSTNÍCH 
KAMER A ROHOŽE SE 
ZABUDOVANÝMI OPTICKÝMI 
SENZORY. NAVÍC JE GICP 
JEDINÝM CENTREM V ČESKÉ 
REPUBLICE, KDE JSOU TYTO 
MODERNÍ SIMULÁTORY 
INSTALOVÁNY. 

GOLF INDOOR CENTER PRAGUE

GOLF INDOOR CLUB PRAGUE

KONEČNĚ  
REÁLNÁ SIMULACE  
GOLFOVÉ HRY!
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úhly odrazu, letu a  všechny možné 

rotace a rychlosti míče.

Centrum je ideálním místem pro vaši 

zimní přípravu, fi remní večírek nebo 

jako místo oddechu vašich ratolestí. 

Za velmi příznivé ceny členství, ale 

i různých balíčků, si zde užijete zimní 

golfové radovánky. Pokud byste měli 

trable se svým švihem, bude se vám 

zde věnovat John Horský, kanadský 

profesionál působící jako vedoucí 

instruktor Golfcourses Academy, nebo 

další trenéři. V  kryté hale naleznete 

kromě šesti nejnovějších simulátorů 

ProTee 2.0, které jsou jedinečné i díky 

své velikosti a  hernímu enginu, také 

tvarovaný putting green a  odpaliště. 

Velmi dobrou pomůckou pro váš 

trénink je možnost napojení vašeho 

smart zařízení přímo na simulátor, 

a  tak můžete dostávat informace 

o  svém úderu přímo do mobilu či 

tabletu. S tím je také spojena možnost 

základního fittingu holí, který vám 

v GICP rádi provedou. Velmi oblíbené 

začínají být i zimní dětské tréninky, ve 

kterých se vaše děti mohou zdokonalit 

v golfu už od 125 Kč na hodinu. Přijďte 

se sami přesvědčit do nejnovějšího 

indoorového centra v Praze a seznamte 

se s  moderním prostředím, velkou 

kapacitou parkoviště, pestrou škálou 

členství a  třeba i  turnajovou sérií 

FUTURO DESIGN TOUR, kde je pro 

vítěze hlavní cenou kompletní wrap 

převlek barvy automobilu! Navíc je tour 

podpořena i dalšími partnery, například 

restaurací DOCK HOUSE, která do 

každého turnaje věnuje vouchery na 

konzumaci v  tomto skvělém „steak 

house“. Mediálním partnerem je 

časopis Golf&Style. 

Kontakt: 

GICP

Hornoměcholupská 497a, Praha 10

Rezervace hracích časů: 

+420 773 123 123

recepce@gicp.cz

www.GICP.cz

Staňte se našimi fanoušky na 

www.facebook.com/golfovyindoor
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Grand opening party byl slavnostně 

zahájen provoz nového indoor 

centra GICP v  Praze 10-Horních 

Měcholupech. Během programu si jak 

profesionálové (Jakub Kučera, John 

Horský), tak známé celebrity v  čele 

s  Antonínem Panenkou vyzkoušeli 

moderní golfové simulátory ProTee 2.0 

a nemohli si je vynachválit. Golf Indoor 

Centrum Prague je jen pár set metrů 

od známého 9jamkového hřiště 

v  Hostivaři v  Hornoměcholupské 

ulici směrem na Uhříněves. Večer 

vládla skvělá atmosféra, hosté se 

měli možnost zúčastnit několika 

soutěží na simulátorech, na drivingu 

a  na modelovaném putting greenu. 

John Horský s  Jakubem Kučerou 

pak spolu „on-line“ odehráli několik 

jamek, aby demonstrovali schopnost 

těchto simulátorů umožnit hru 

pomocí internetové sítě s  kýmkoliv, 

byť by byl právě na opačné polokouli. 

Vynikající catering zajistila restaurace 

Dock House. Večerním programem 

provázela Pavla Charvátová a  každý 

host si odnesl dárek. 

V PRAZE SE PROBUDIL 
K ŽIVOTU NOVÝ INDOOR

Stovku setů dětských holí předali 

členové Nadace Hanuše Goldscheidera 

pro český golf zástupcům Tréninkových 

center mládeže a  klubů pracujících 

s mládeží. Mezi obdarovanými byl i Golf 

Club Slapy sv. Jan, který by chtěl tímto 

za dar rád poděkovat. „Oba dětské 

sety golfových holí Tour Eagle pro 

děti ve věku 5−8 a 9−12 let využijeme 

nejen pro naše juniory v týmu, ale také 

při pravidelných návštěvách místní 

mateřské a základní školy Slapy u nás 

na golfu,“ řekla manažerka resortu 

Pavla Charvátová. Děti ze všech 

tříd, dokonce i  z  mateřinky, chodí 

pravidelně na jaře a  na podzim na 

několik hodin tělocviku na golf, aby 

se tak nejen teoreticky, ale zejména 

prakticky seznámily s tímto krásným 

sportem. Trenéři a vedení klubu pro 

ně připravuje komponované hodiny 

na golfu, trénink na drivingu, chippingu 

i  puttingu kombinovaný s  výlety do 

historie golfu a  do zeměpisu. Děti 

se tam při návštěvě tréninkových 

ploch a hřiště samotného nenuceně 

učí golfovým dovednostem a také si 

mohou v praxi osvojit pravidla golfové 

etiky a vůbec slušného fair play chování 

obecně. 

Více na www.golfslapy.cz

NADAČNÍ DAR 
MALÝM HRÁČŮM GOLFU


