
 

 

 

 

 

Program 

 

Pátek, 19. října  tréninkové kolo kdykoliv, od 20 hod ochutnávka vína 

Sobota, 20. října hlavní turnaj začne ve 12 hod (pravidla vizte níže) 

 3 hráči ve flajtu, 

 V každém flajtu nejméně jeden hráč hikory, 

 Stroke play, Stableford 

 Hikory hráči hcp x 1,5 

 Od 20 hod Slavnostní večer ve stylu  

 

ROARING TWENTIES, FLAPPERS & CHARLESTON! 

Oblečení ve stylu Dvacátých let. Vstup v moderním 

oblečení bude umožněn za charitativní příspěvek ve výši 

CZK 500. 

Neděle, 21. října Veselý turnaj ve Skotském Foursomu.  

 Dva týmy, dva hráči v každém týmu, 

 V každém týmu hraje jeden hráč hikory, druhý 

s moderními holemi, 

 Hraje se na rány (Stableford), rány se alternují. 

 

 

 



 

 

 

Platba     na recepci Panorama Golf Resortu  

 

o Pátek (golf fee + ochutnávka)       CZK 1.250/EUR 50 

o Sobota (golf fee + večeře + pití1 + ROARING TWENTIES!)   CZK 2.500/EUR 99 

o Sobotní večer bez golfu (večeře + pití + ROARING TWENTIES!)  CZK 1.250/EUR 50 

o Neděle (fee + snack + suvenýr)       CZK 1.250/EUR 50 

 

Budeme šťastní, pokud svou přítomností ozdobíte byť jen jeden den! Sobotní večer bude opravdu 

speciální: podívejte se na stránky SIDEREA (http://www.siderea.cz/video), které se nám postarají 

o naši zábavu. Odvážní z vás se s děvčaty naučí tančit Charleston!  

 

Ubytování   Hotel PGR, Vila Mánička a Sporthotel je zajištěno. Prosím, 

rezervujte včas (kdo dříve přijde, ten dříve…spí). Přibližná 

cena je CZK 1.000 na osobu a noc. 

 Objednávejte na  libor.jirasek@golfer.eu  

  

Nabídka pro nehráče   seznámení s golfem a hikory golfem zvlášť zdarma 

Hikory hole - půjčovné  

 Jeden den     CZK 1.000 

 Dva dny     CZK 1.800 

 Tři dny    CZK 2.600 

Charity V průběhu všech tří dnů si můžete zakoupit mulligany - za 

200 CZK / ks a i jako diváci můžete přispět na dětský a 

juniorský golf kácovské mládeže. Při slavnostním večeru si 

můžete zakoupit mulligan na jeden tanec s našimi 

FLAPPERS! 

 

Bohaté ceny pro vítěze všech kategorií! 

 

R.S.V.P. do 12. října na libor.jirasek@golfer.eu! 

 

 

                                                           
1 V ceně jsou nealko, víno, pivo. 
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