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Golf Cup Unie pro rozhodčí
a mediační řízení ČR 2011
Radost ze hry, originální program, dobročinnost, býk i zajíčci
Text a foto: Miroslav Mašek
Více než šesti desítkám hráčů počasí ten den přálo.

VÝSLEDKY TURNAJE
HCP 0–22,9

1.
2.

Vladimír Oprchal

3.

Kateřina Němcová

HCP 36,1–54 HCP 23–36

Pořadí Hráč/hráčka

1.

Petr Jandl

2.

Michal Viktorin

3.

Klára Fenclová

1.

František Dvořák

2.

Monika Chasáková

3.

Otakar Medek

Best brutto
1.
2.
3.
Akademie
1.
2.
3.

Opět po roce přivítalo kořenecké hřiště
2. září 2011 stále populárnější turnaj GOLF
CUP UNIE PRO ROZHODČÍ A MEDIAČNÍ ŘÍZENÍ ČR 2011. Desítky hráčů si v krásném letním počasí užily hru na grínech, na nehráče
čekala golfová akademie a výcvik. A jak je na
akcích Unie už tradicí, připraven byl i další
program, který na hřišti jen tak někde nezažijete. Na nejodvážnější čekal elektrický
rodeo býk, na milovníky her Mobilní Casino,
na příznivce golfové módy přehlídka kolekce
návrhářky Kamily Vodochodské a na motoristické nadšence luxusní vozy Peugeot.

Živo bylo také na akademii.

Všichni si pak mohli užít ochutnávky prémiových doutníků, evropských vín a sektů,
několikaletých rumů a belgické čokolády.
Občerstvení nebylo odepřeno ani golﬁstům při samotném turnaji. Mezi jamkami
č. 1 a 10 na ně čekal stan s italskými specialitami, alko i nealko nápoji a dalšími
dobrotami, u srubu v srdci hřiště pak třeba
grilované klobásky. K příjemné atmosféře
přispěli i zajíčci z časopisu Playboy, kteří
pomáhali týmu hostesek.

pečuje o poraněné děti. Součástí turnaje
se proto staly vložené charitativní soutěže
v jeho prospěch, a to na hřišti i na akademii.
Přímo na grínu se např. hráči v dobročinném klání mohli utkat s profesionální
hráčkou Melánií Vendelbergerovou, které
je sice teprve deset let, ale její hendikep
je ještě o něco nižší…
Novinkou letošního ročníku se stala tombola, jejíž výtěžek byl připočten k výtěžku
dobročinných soutěží. A ceny byly více
než lákavé – např. stříbrné mince, víkendový pobyt v designovém hotelu nebo
značkové golfové vybavení. Celkem se pořadatelům pro Nadační fond Modrý hroch
podařilo získat více než 38 000 korun.

Unie dlouhodobě podporuje činnost
Nadačního fondu Modrý hroch, který

Ještě než začalo zapadat slunce, sedm
vylosovaných šťastlivců nastoupilo
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Martin Štrupl

Vladimír Oprchal
Dušan Gistl
Martin Štrupl
Miroslav Přibyl
Jan Hlavatý
Lenka Müllerová

do obřího horkovzdušného balónu a vydalo se na vyhlídkový let po okolí. Přes počáteční obavy vzduchoplavců-začátečníků
si všichni tento zážitek naplno užili.
Příjemně strávený den završila Last Summer
Night Party, kterou kromě míchaných koktejlů rozproudila i hudba skupiny WooDoo,
ohňostroj u klubovny a grilování selátek.
Ortodoxní golﬁsté pak ještě neodolali výzvě
a za úplné tmy si se svítícími míčky zahráli
miniturnaj „noční odveta“.

Na sedm vylosovaných šťastlivců čekal
po turnaji i tento horkovzdušný balón.

