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ŠKODA podruhé partnerem prestižního golfového turnaje 
 

› Czech Masters je nejprestižnějším golfovým turnajem v ČR 

› ŠKODA je oficiálním automobilovým partnerem turnaje  

› Tradiční česká značka zajistí dopravu hráčů a VIP-hostů 30 vozy ŠKODA SUPERB a 

ŠKODA KODIAQ 

› Hráč, který na 16. jamce jako první zahraje hole-in-one, získá vůz ŠKODA KODIAQ  

› Doprovodný program pro celé rodiny zahrnuje i testovací jízdy s vozy ŠKODA 

 

Mladá Boleslav, 21. srpna 2017 – Partnerství společnosti ŠKODA AUTO s prestižním 

golfovým turnajem vstupuje do 2. ročníku. V něm nabídne více předváděcích vozů pro 

testovací jízdy a současně připraví bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Pořadateli 

zapůjčí celkem 30 vozů ŠKODA SUPERB a KODIAQ  pro přepravu hráčů a VIP-hostů, nově 

přidá i cenu pro nejlepšího hráče v podobě SUV ŠKODA KODIAQ za přesný úder v podobě 

tzv. hole-in-one na 16. jamce.  

 

ŠKODA AUTO si spolupráci premiérově vyzkoušela v loňském roce a letos bude přítomna v ještě 

větší intenzitě. „Loňskou účast na turnaji jsme brali jako pilotní projekt. Ověřili jsme si, že 

prostřednictvím naší atraktivní modelové palety umíme dobře a cíleně oslovit nové zákazníky z řad 

golfových fanoušků i aktivních hráčů. I letos bychom chtěli prezentovat atraktivní produktové 

novinky a další zajímavosti ze světa značky ŠKODA,“ říká vedoucí marketingu ŠKODA AUTO 

Česká republika Michal Pres.  

 

Značný zájem diváků o předváděcí jízdy v průběhu loňského turnaje i množství nových kontaktů, 

které se podařilo získat, lze hodnotit jako velký úspěch. Celkem 30 vozů ŠKODA SUPERB a 

KODIAQ poslouží k přepravě účastníků turnaje a VIP-hostů. ŠKODA tak opět získá statut 

oficiálního automobilového partnera turnaje. Letos navíc nově věnuje do soutěže motivační cenu 

pro hráče. První z hráčů, který na turnaji zahraje na 16. jamce, tzv. hole-in-one, si odveze domů 

nové SUV ŠKODA KODIAQ. Další vozy ŠKODA budou vystaveny jak na samotném hřišti, tak v 

turnajové vesničce. Každý den budou probíhat testovací jízdy, při nichž si návštěvníci budou moci 

vyzkoušet nejnovější modely z portfolia automobilky. V letošním roce bude k dispozici 7 atraktivních 

vozů, mezi nimiž nebude chybět ŠKODA SUPERB SPORTLINE, ŠKODA OCTAVIA RS nebo právě 

ŠKODA KODIAQ. V turnajové vesničce bude i letos pro diváky připravena relaxační zóna, chybět 

nebudou soutěže, rally simulátor nebo interaktivní bludiště.  

 

Čtvrtý ročník golfového turnaje Czech Masters hostí od 31. srpna do 3. září Albatross Golf Resort 

ve Vysokém Újezdu u Prahy. Jeho zařazení do série European Tour a kvalifikace pro Ryder Cup 

z něj činí mimořádně prestižní událost, která přiláká do Česka skutečné hvězdy světového golfu. 

Tou největší se stane 32letý německý hráč Martin Kaymer – vítěz US Open 2014 a PGA 

Championship 2010. Kromě těchto dvou major titulů má na kontě 11 triumfů na European Tour a 3 

na PGA Tour, navíc třikrát vyhrál týmový Ryder Cup. Vedle Kaymera potvrdila svou účast další 

bývalá světová jednička Lee Westwood (vítěz 42 světových turnajů). Opět dorazí Američan John 

Daly (dvojnásobný major vítěz) a vůbec poprvé bude na turnaji startovat vítěz The Open 2011, 

bývalá světová dvojka a loňský kapitán rydercupového týmu Evropy Darren Clarke. V nejsilnějším 

startovním poli, které se kdy na českých golfových greenech sešlo, nechybějí ani další zvučná 

jména včetně 10 domácích hráčů v čele s Filipem Mrůzkem. 
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Jozef Baláž,  Vítězslav Pelc 

Vedoucí Komunikace podniku Tiskový mluvčí ŠKODA AUTO ČR 

T +420 326 811 773 T +420 326 811 788 

jozef.balaz@skoda-auto.cz vitezslav.pelc@skoda-auto.cz 

 

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA podruhé partnerem prestižního golfového 

turnaje 

ŠKODA AUTO podpoří nejprestižnější golfový turnaj 

České republiky, za účasti mezinárodních hvězd sportovní 

scény, flotilou 30 vozů ŠKODA SUPERB a ŠKODA 

KODIAQ. 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA podruhé partnerem prestižního golfového 

turnaje  

První z hráčů, který na turnaji zahraje na 16. jamce, tzv. 

hole-in-one, si odveze domů nové SUV ŠKODA KODIAQ. 

 

 

 

Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

  

ŠKODA AUTO 
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků automobilu, 

dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ, 

KODIAQ a SUPERB,  
› v roce 2016 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. ŠKODA 

AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky,  
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  
› zaměstnává celosvětově více než 30 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 

https://media.skoda-auto.com/en/Pages/SKODA-Media-Services.aspx
mailto:skoda-storyboard.com
http://www.media.skoda-auto.com/
mailto:media@skoda-auto.cz
mailto:jozef.balaz@skoda-auto.cz
mailto:vitezslav.pelc@skoda-auto.cz
https://cdn.skoda-storyboard.com/2017/08/170721-%C5%A0KODA-podruh%C3%A9-partnerem-presti%C5%BEn%C3%ADho-golfov%C3%A9ho-turnaje.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2016/09/Ko_073.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2017/08/170721-%C5%A0KODA-podruh%C3%A9-partnerem-presti%C5%BEn%C3%ADho-golfov%C3%A9ho-turnaje.jpg
https://cdn.skoda-storyboard.com/2016/09/Ko_073.jpg

