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Adventure Golf 

Areál Adventure Golf Horní Bezděkov 

www.adventuregolf.cz 

 
Adventure Golf Horní Bezděkov zahajuje 1. dubna 2011 již třetí sezonu !!! 
 
 
1. areál Adventure Golfu v České republice, který se nachází v Horním Bezděkově, osmnáct km od 
Prahy a pět km od Kladna, zahajuje první dubnový den již třetí letní sezónu. Osmnáctijamkové 
hřiště nabízí hráčům tvarované jamky s povrchem umělé trávy, písečné i vodní bunkry a různé jiné 
originální překážky. Hřiště nabízí zábavu pro volný čas všem věkovým skupinám. Sedm dní v týdnu 
jsou připraveny denně čištěné jamky, hráči hrají s vlastními puttery nebo využívají možnosti 
bezplatného zapůjčení míčků a golfových holí nebo minigolfových kladívek. 
 
Areál je zároveň certifikován pro oficiální turnaje a mistrovství. V loňském roce se zde konalo 1. 
Mistrovství ČR v Adventure Golfu i první český turnaj s mezinárodní účastí – Czech Open 2010. 
Kromě Olivie Prokopové, čtyřnásobné mistryně světa, která považuje hřiště AGHB za své 
domovské hřiště, se vrcholného klání zúčastnili hráči ze Švédska, Anglie a USA. Pro profesionální i 
zájmové hráče začíná prvním dubnovým dnem i druhý ročník Ligy AGHB. Po dobu následujících 
sedmi měsíců budou bojovat zúčastnění hráči o prestižní titul i zajímavé věcné ceny. 
 
V areálu AGHB se v letních měsících budou konat i další turnaje pro zájmové hráče - turnaj 
výhradně pro ženy „Babí léto“, nový turnaj pro partnerské páry „Turnaj naruby pro smíšené 
dvojice“, velmi oblíbené „Noční turnaje čtveřic“ pořádané po setmění pouze s vlastními baterkami. 
Letos se uskuteční i druhý ročník turnaje firemních družstev „Devět statečných“ a třetí ročník 
Poháru Galerie WWG.CZ.. Překvapením na závěr sezony bude nový „Dýňový turnaj“. 
 
Součástí areálu je kavárna s provozem po celý týden umístěná v pravém kanadském srubu. Její 
specialitou jsou kromě výborné kávy také každý den čerstvé napečené domácí štrůdly, bábovky, 
koláče, v neděli doplňované o domácí škvarkové placky. Stále větší počet příznivců si našla i 
Tyrolská hospůdka, nabízející tyrolská jídla od pátku do neděle. Kvalita jídel vychází z 
opakovaných pracovních pobytů zdejších kuchařů v kuchyni tyrolského penzionu spolu s přímým 
dovozem kvalitních uzenin a sýrů z Tyrolska.  
 
Novinkou letošního roku jsou i besedy s významnými herci, fotografy a jinými umělci. Hostem 
besed fotografa a publicisty Jiřího Hellera „Večer s fotografem“ byli např. Robert Vano, Jan 
Saudek, Sára Saudková. Dlouhodobě dopředu byl zaplněn koncert významného hráče na didgeridoo 
Ondřeje Smeykala spolu s bubeníkem Milošem Dvořáčkem. Stejný zájem vzbudila anonce 
dubnového hosta Bezděkovských večerů – s hercem Janem Přeučilem. Zájem z blízkého i 
vzdálenějšího okolí byl o cyklus „Zadáno pro ženy“ s tématicky připravenými večery.. 
 
Areál Adventure Golf Horní Bezděkov tak nabízí zážitky sportovní, kulturní i kulinářské. 
 
 
 
 
 
 



 
Příloha:  
 

� Termín akcí v roce 2011 
� Fotografie z areálu Adventure Golf Horní Bezděkov, Foto: Jiří Heller 

 
 
 
Otevírací doba AGHB:  
Adventure Golf a kavárna: Pondělí - neděle 10 - 21 hodin. 
Tyrolská hospůdka: Pátek 15 – 21 hodin, sobota, neděle a svátky 10 – 21 hodin. 
 
 
Adresa: Valdecká 213, Horní Bezděkov 273 51 
 
Doprava:  Z Prahy po rychlostní silnici R6 Praha – Karlovy Vary, sjezd na exitu 16 – Velká Dobrá, na 
křižovatce odbočit vlevo, přejet dálnici a ve vesnici Braškov-Valdek dle značky odbočit vpravo. Areál se 
spolu se srubem nachází po dvou kilometrech cesty před vjezdem do obce Horní Bezděkov po pravé straně. 
 
GPS: 50°5´9.857"N, 14°4´31.264"E 
 
 
Další informace: 
 
Adventure Golf Horní Bezděkov - www.adventuregolf.cz, Facebook 
Olivia Prokopová, osobní stránky - www.oliviaprokopova.com,  
Stránky českého putt-putt golfu - www.putt-golf.info 
 
Provozovatelka areálu "Adventure Golf Horní Bezděkov a Tyrolská hospůdka": 
Jitka Vl čková, www.adventuregolf.cz, info@adventuregolf.cz, tel. 602 111 895, FB 
 
Tvorba a distribuce tiskové zprávy: 
ing. Jiří Heller, HELLER.CZ s r.o., jiri@heller.cz, tel. 602 111 051, FB 


