
Aktuality 

Cihelny 28.4.2014 vloženo: 28.4.2014 

Lázeňská seniorská golfová tour odstartovala dvanáctidílný program již tradičně na Cihelnách 28.4.2014. Zahajovací turnaj se odehrál 

za nepříliš příznivého počasí, ačkoliv veškeré dostupné meteoservery nám i během dne ukazovaly tvrdošíjně polojasné počasí. Po většinu 

hracího dne pršelo a ke konci se přehnala i bouřka s krupobitím, která způsobila předčasné stop pro několik flightů. Z výsledkové listiny 

je vidět, že tentokráte to na zlepšování hcp nebylo-nikomu se to nepovedlo a jen 9 hrajícím se zadařilo svůj hcp nezhoršit. Turnaje se 

zúčastnilo celkem 121 hráčů a hráček, pro nepřízeň počasí byla ukončena hra pro 20 startujících. Hřiště bylo jako vždy ve skvělé kondici 

a restaurace nás potěšila výběrem oběda ze 2 chutných jídel. 

Ve výsledcích se na prvních místech umístili: 

Kategorie ženy 0-54 Kategorie muži 0-54 

1.Sommerschuhová Věra 35 stb 1.Švarc Josef 36 stb 

2. Kopúnová Jana 34 stb 2.Klúj Ivan 36 stb 

3. Budinová Lenka 30 stb 3.Krupna Karel 35 stb 

Kategorie ženy btto Kategorie muži btto 

1.Janoudová Helena sn. 23 bb 1.Trněný Milan 27 bb 

2.Budinová Lenka 21 bb 2.Hoffman Petr 26 bb 

3.Kopúnová Jana 20 bb 3.Krupna Karel 25 bb 

Díky bouřkovému počasí se jste si mohli výsledky přečíst až druhý den po turnaji, porucha nebyla na Vašem přijímači ale na přijímači 

v Cihelnách :-) 

Přeji všem hezký golfový rok! 

Dagmar Jánská 

  

          

    

Darovanský dvůr 14.5.2014 vloženo: 14.5.2014 

Po loňském vedru nás letos Darovanský dvůr přivítal větrným a chladným počasím. Šťavnaté rafy byly pro méně přesné hráče těžkou 

překážkou. Hendikep si z 97 účastníků zlepšili pouze dva hráči. 

V kategorii netto ženy zvítězila J. Volfová 36 b. (Darová) před A. Šilhanovou 35 b. a J. Lukačovou 33 b. (obě Sokolov). 

V kategorii brutto ženy zvítězila H. Janoudová 21b. (Mar. Lázně) před D. Knaizlovou 15 b. (Dýšina) a V. Peterkovou 15 b. (K. Vary). 

Vítězem kategorie netto muži se stal J. Kotek 43 b (Cihelny). Druhé místo obsadil J. Eliášek 39 b. (Darová) a třetí byl K. Hacker 35 b. 

(Mar. Lázně). 

V kategorii brutto muži zvítězil K. Krupna 26 b. (Mar. Lázně) před K. Hackerem 25 b. a I. Hodou 24 b. (Darová). 

Příští turnaj je v pondělí 26.5. v Sokolově. 

Rudolf Komas 

  

http://www.seniorgolftour.cz/lsgt/photos/Cimg1894.jpg
http://www.seniorgolftour.cz/lsgt/photos/Cimg1895.jpg
http://www.seniorgolftour.cz/lsgt/photos/Cimg1896.jpg
http://www.seniorgolftour.cz/lsgt/photos/Cximg1893.jpg


          

          

          

          

       

Sokolov 26.5.2014 vloženo: 29.5.2014 

Tak konečně sluníčko! V Sokolově byl v letošním roce odehrán první turnaj za slunečného počasí. Bylo sice větrno, občas hráčům 

ulétávaly čepice, ale slunce hřálo, takže si většina účastníků užila hry v kraťasech. Hřiště bylo perfektně připravené, oběd po hře 

vynikající a zažili jsme i premiéru nově vybudovaného občerstvovacího altánku po 10. jamce. 

Pěkné počasí umožnilo i 110 hrajícím seniorkám a seniorům již lepší výsledky, než v předchozích kolech, došlo i k několika zlepšením 

HCP. 

V kategorii netto ženy zvítězila L.Třísková 42b před E.Ledinskou 37b a J.Lukáčovou 36b všechny Sokolov. 

V kategorii brutto ženy bylo pořadí H.Janoudová 24b M.Lázně, D.Knaizlová 15b Dýšiná, P.Marešová 15b M.Lázně 

V kategorii netto muži zvítězil a celkové vedení si upevnil J.Eliášek 38b D.Dvůr, před J.Šimonkem 38b K.Vary a V.Bílým 38b Dýšiná. 

V kategorii brutto muži bylo pořadí oprávněných účastníků LSGT V.Bílý 27b, L.Štrunc 22b. Alfredov, J.Borowský 21b M.Lázně. 

Družstva s převahou vyhrál domácí GC Sokolov se 183 body. 

A nyní už se těšíme do Házlova 9.6.2014. 

Ladislav Šulda 
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Františkovy L{zně 9. 6. 2014 vloženo: 9.6.2014 

V pořadí již čtvrtý turnaj letošní Lázeňské senior golf tour 2014 nám sice připoměl dovolenkový golf v tropech, ale překrásné hřiště v 

Hazlově - Františkových Lázních poskytlo dostatek stínu a tak nejenže nedošlo k žádným zdravotním kolapsům v tomto neobvyklém 

horku, ale hráči dokonce přinesli hodně dobrých výsledků i osobních zlepšení. 

V kategorii muži netto zvítězil s úžasným výsledkem 48 stbl.bodů Vladislav Krumer z 1.plz.slov.golf.klubu, o 2 stbl. body předčil Jana 

Kotka z Cihelen a to Čeněk Born se 43 stbl.body a 88 ranami skončil "jen" na třetím místě. Gratulujeme! 

V kategorii brutto zvítězil Jan Zedníček z Dýšiny před J.Borowským a K.Krupnou oba z Mar.Lázní. 

V ženách se v kategoii netto dařilo místní hráčce klubu Frant.Lázně Gabriele Dressen, která skončila na prvním místě před Jaroslavou 

Müllerovou z Alfrédova a Alenou Šilhanovou ze Sokolova. Všechny hráčky dosáhly 40 stbl.bodů.  

V kategorii brutto přesvědčila jako obvykle svým výsledkem Helena Janoudová a předčila tak svou kolegini Marii Štangl rovněž z klubu 

M.L. a Vlastu Peterkovou z K.V. 

V soutěži družstev se nenechalo porazit místním klubem hojně zastoupení družstvo Sokolova a tak zůstává i po čtyřech kolech ve 

vedení soutěže před družstvem Alfrédova. 

To bude příští týden hostitelem dalšího, již pátého turnaje letošní Lázeňské senior golf tour 2014 a tak se těšíme na další měření sil v 

našem oblíbeném golfu. Doufám, že klapne počasí i lepší domluva v pořízení fotodokumentace. A tak se budeme těšit i na obrazové 

zpravodajství ze hry i srdečného setkání. 

Jaroslava Müllerová 

  

Alfrédov 16.6.2014 vloženo: 16.6.2014 

Pátý letošní turnaj Lázeňské senior golf tour 2014 se konal v Alfrédově za ideálního golfového počasí na perfektně připraveném hřišti. 

V kategorii muži netto kralovali domácí hráči. Na vítězství tentokrát nestačilo ani 44 stbl. Vítěz Šamberger Jan zahrál fantastický 

výsledek 68 stbl., druhý Kolář Václav též úžasný výsledek 57 stbl. a třetí Zeman Josef 45stbl., všichni GC Alfrédov. 

V kategorii ženy netto zvítězila Jánská Dagmar AGCCI s velmi pěkným výsledkem 42 stbl., druhá Sommerschuhová Věra GCSOK 37 
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stbl., třetí Hůlová Jaroslava GKDDV 36 stbl. 

V kategorii muži brutto vyhrál Bílý Václav GKPLD, druhý Kratochvíl ST. Petr GCCAR, třetí Krupina Petr RGCML. 

V kategorii ženy brutto vyhrála Peterková Vlasta GCKVA, druhá Hůlová Jaroslava GKDDV, třetí Marešová Petra RGCML. 

V soutěži klubů se ujal vedení Golf Club Alfrédov díky suverénnímu vítězství v kategorii mužů. 

Už teď se těšíme na další soutěžní klání, tentokrát ve Stiftlandu 8.7.2014 

Miroslava Marešová 

  

Stiftland 8.7.2014 vloženo: 9.7.2014 

Po loňské zkušenosti a avizované předpovědi počasí jsme s obavou vzhlíželi k obloze v německém Stiftlandu, kde se konal již šestý 

turnaj letošní Lázeňské senior golf tour 2014. Bouřka nás minula, ale část hráčů, bohužel, došla turnaj za deště. Přesto krásně upravené 

hřiště poskytlo pěkný zážitek ze hry a dosažené velmi zdařilé výsledky už začínají pomalu míchat pořadím v regionálním žebříčku tour. 

Ve Stiftlandu v kategoii muži netto zvítězil Vl.Kádě ze Sokolova s krásným výsledkem 41 stbl.bodů před M.Krupnou z ML, rovněž s 41 

stbl.body a E.Richtersem ze stejného klubu se 40 stbl.body. V kategorii brutto : 1. a 2. místo obsadili již zmínění hráči ML M.Krupna a 

E.Richters, třetí se umístil J.Zedníček z Dýšiny. 

V kategorii ženy netto se také dařilo zlepšovat hcp. Zvítězila B.Ulrychová ze Sokolova, která dosáhla 45 stbl.bodů před druhou 

J.Komasovou z Dar.Dvora s 39 body a třetí M.Herovou z Kynžvartu s 37 body. V katerorii brutto jako obvykle na nejvyšším postu skončila 

H.Janoudová z ML před V.Peterkovou z KV a třetí M.Štangl z ML. 

Soutěž družstev ovládlo družstvo Sokolova se ziskem 198 bodů před družstvem ML se 192 body a družstvem Darovanského Dvora se 

179 body. 

Do výsledkové listiny se nám tentokrát zatoulal šotek a někam se poděl výsledek D.Knaizlové z Alfrédova i přes odevzdanou 

scorecard. 

Snad ztracený počet uhraných bodů nebude mít vliv na celkové závěrečné hodnocení v kategorii jednotlivců. Ale to je ještě daleko. 

Příští - již sedmý turnaj Lázeňské senior golf tour 2014 se bude konat v Kynžvartu a to v úterý 22.července 2014. 

Jaroslava Müllerová 
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Kynžvart 22.7.2014 vloženo: 23.7.2014 

V úterý 22.července se Lázeňská seniorská tour překlopila do druhé poloviny a druhá šestice turnajů začala na hřišti Kynžvart. Celý 

týden nám masmedia vyhrožovala na úterý bouřkami, průtržemi a podobnými nečasy. Po intervenci u Sv.Petra „tam nahoře“, tak ráno 

před startem přestalo pršet, žádný flight nezmokl a později dokonce svítilo slunce. Po celonočním vydatném lijáku bylo hřiště lehce 

podmáčené, takže se start posunul o hodinu a po několika úpravách startovní listiny, neboť téměř 20% přihlášených se nedostavila, už 

vše probíhalo bez komplikací. 

Hřiště bylo tentokrát v bezva kondici a úroveň úprav nejméně o „level“ výš než v loňském roce. Za to patří dík managerovi hřiště p. 

Kučerovi a jeho týmu. Úroveň hry tím stoupla a relativně vysoké procento hrajících si handicap zlepšilo nebo aspoň nehoršilo. Dík též 

děvčatům v recepci a též p.Vančurové za výborný oběd. 

Abych splnil zpravodajskou povinnost, tak vítězi se v jednotlivých kategoriích stali Zedníček Jan, Janoudová Helena, Dressen Gerd, 

Svašková Jarmila a tým Sokolova. Další pořadí je na internetu. 

Příští program Lázeňské seniorské tour se uskuteční v pondělí 4.8. v Mariánských Lázních a hned další pondělí 11.8. následuje Hof. 

Miloš Micka 

  

          

          

       

Mari{nské L{zně 4. 8. 2014 vloženo: 4.8.2014 

Dne 4.8.2014 byl odehrán turnaj serie Regionální lázeňské senior tour. Velký zájem o tento turnaj (190 přihlášených) nás přinutil 

vyřadit 26 seniorů a seniorek . Posunutím startovních časů od 7.20 hod. ráno, se nám podařilo zařadit do turnaje 164 hráčů. 

Chceme se omluvit všem vyřazeným hráčům,že se nemohli zúčastnit letošního ročníku a nemohli si zahrát na našem krásném hřišti. 
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Nemuselo tomu tak být, kdyby se všichni přihlašovali zodpovědně a nečekali s odhlašováním až po zhotovení startovní listiny a na to, 

zda-li jim bude vyhovovat počasí. Takto se omluvilo i neomluvilo 17 osob. Nakonec v pohodě odehrálo 148 hráčů. 

Až na 15 minutový přívalový déšť, po kterém opět vysvitlo slunce, se vydařilo i počasí. 

Výsledky: 

Kategorie ženy (42 os.) 

1. Herová Marie 37 bodů 

2. Merglová Vlasta 36 bodů 

3. Ledinská Evž. 36 bodů 

Kategorie muži (106 os.) 

1. Lukáš Josef 44 bodů 

2. Ježek Jaroslav 40 bodů 

3. Větrovský Jarosl. 38 bodů 

BTTO ženy: 1. Peterková Vlasta 89 ran 

BTTO muži: 1. Bílý Václav 80 ran 

Chci poděkovat všem zúčastněným seniorům a seniorkám za vzornou a celkem rychlou hru, RGCML za vzornou organizaci a výborně 

připravené hřiště a také restauraci za chutné a kvalitně připravené obědy. 

Na start se nedostavili: Bajerová, Bornová,Budínová,Erni,Hojda,Horáčková D.,Houdek,Chaloupka, Kocian,Marešová M.,Meisner, 

Neubauerová,Nevšímalová,Šamberger,Šlechta,Vojáčková, Wagner 

Josef Mrůzek 

  

          

          

          

Hof 11. 8. 2014 vloženo: 11.8.2014 

Do naší Lázeňské senior golf tour 2014 jsou zahrnuta atraktivní hřiště, kde je třeba redukovat počet hráčů. Ale kdo se nezúčastnil 

turnaje v dnešním Hofu, prohloupil. Nejen nádherně upravené hřiště bravurně zasazené do kouzelné krajiny a v neposlední řadě 

vydařené počasí, které bylo diametrálně odlišné od počasí v západočeské metropoli, nechalo v nás velmi příjemný golfový zážitek. 

Pochopitelně, chybné patování na velmi rychlých greenech, či úzké lesní úseky nás připravily o mnoho cenných i vytoužených bodů v 

soutěži, která už se neúprosně blíží k závěru, ale skalním účastníkům naší tour se tyto nepředloženosti nepodepsaly na hezkém zážitku. 

Přes tato úskalí se dokonce povedlo zlepšit svůj hcp i několika hráčům. 

Soutěž jednotlivců v kategorii mužů ovládl místní hráč R.Schübel s dosaženými 39 stbl.body před J.Zemanem v z Alfrédova a 

Zd.Markuzzim z ML. 
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Soutěž žen zase ovládla a zlepšila svůj hcp B. Ulrychová, před M.Herovou z Kynžvartu a J.Lukáčovou ze Sokolova. 

Soutěž brutto : muži 1. R.Schübl - Hof, 2. J.Zedníček-Dýšina a 3. R.Kunz- Hof, ženy : 1.H.Janoudová - M.L., 2. V.Peterková - KVA a 3. 

D.Knaizlová - Dýšina. 

Soutěž družstev byla dost vyrovnaná : Alfrédov potvrdil svou vedoucí pozici se 164 body, na druhém místě před M.L. se 158 body a na 

třetím místě KVA se 155 body. 

Benevolentní přístup některých hráčů k přihlášené účasti na turnaji, tak jak již bylo kritizováno v předešlých turnajích, bude 

radikálně řešeno v propozicích příštího ročníku Lázeňské senior golf tour 2015 a soutěž bude jednoznačně povýšena na soutěžní úroveň a 

ne na oddychové a nezávazné seniorské dopolene - odpoledne. 

Dnešního turnaje se i přes přihlášení do soutěže nezúčastnili : Vl.Mach, J.Borowský, J.Kastner, T.Johánková, D.Jánská, P.Přibyl, 

V.Kolář, J.Šamberger, J.Jelínek, V.Přibylová a J.Halavič. 

Jaroslava Müllerová 
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GKPLD – Dýšina 25.8. vloženo: 25.8.2014 

Již drobná mlha ráno naznačovala, že bude hezké počasí. Vzhledem k velkému počtu přihlášených hráčů a limitujícímu času do 13:00 

jsme byli nuceni začínat již v 7:20. Bohužel, prvním flajtům dělaly zvukovou kulisu sekací stroje, ale tomu se asi nelze vyhnout. Hřiště 

bylo velmi pěkně upravené „ferveje“ jako koberec a „rafy“ byly zatraceně šťavnaté. Asi největším oříškem pro všechny golfisty byla 

rychlost greenů, pohybovala se něco mezi 8 až 9, na naše podmínky dost rychlé. Nicméně naše oblíbená golfová túra finišuje na plné 

obrátky, další v řadě je velmi oblíbené hřiště v Karlových Varech a po něm již následuje finální turnaj v Sokolově, tak přátelé….HEZKOU 

HRU. 

Ve výsledcích se na předních místech umístili: 

Kategorie muži 0 - 54 Kategorie ženy 0 - 54 

1. ŠTRUNC Ladislav (GCALF) 38/82 1. HORÁKOVÁ Jiřina (GCSOK) 37/--- 

2. NECKÁŘ Jan (GCALF) 37/87 2. VOLFOVÁ Jana (GKDDV) 35/--- 

3. ANTON Petr (GRCKV) 37/81 3. MAREŠOVÁ Miroslava (GCALF) 34/--- 

Kategorie muži best brutto Kategorie ženy best brutto 

1. HOFFMAN Petr (GCKVA) 27/80 1. MAREŠOVÁ Petra (RGCML) 18/--- 

2. HRÁDEK Jan (GKPLD) 27/81 2. HŮLOVÁ Jaroslava (GKDDV) 17/91 

3. ŠTRUNC Ladislav (GCALF) 26/82 3. KOPÚNOVÁ Jana (GCFRL) 17/--- 
 

Václav Bílý 
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Karlovy Vary 8. 9. 2014 vloženo: 10.9.2014 

Poslední turnaj, jehož výsledky se započítávají do žebříčků Tour 2014 proběhl 8.9. na hřišti v Karlových Varech. 

Počet přihlášených hráčů zdaleka přesáhl možnost zařadit je všechny do turnaje. Byl vytvořen seznam náhradníků. Díky těm, kteří 

byli zařazeni do startovní listiny a omluvili svoji neúčast, jsme mohli povolat náhradníky a tak tentokrát nezůstalo mnoho volných míst 

nevyužito. 

Počasí bylo zpočátku po ranní mlze takřka ideální, ale odpoledne, po krátkém hromobití přišla i dešťová přeháňka. 

Na krásném a výborně upraveném hřišti bylo dosaženo skvělých výsledků, 15 mužů a 7 žen snižovalo svůj HCP. 

V soutěži netto zvítězil Jiří Jelínek (43), před Františkem Kopúnem (42) a Josefem Švarcem (40) 

V ženách zvítězila Blanka Konečná (40), před Marcelou Antonovou (40) a Jitkou Rajzakterovou (40) 

V soutěži brutto zvítězil Petr Hoffman (32), před Františkem Kopúnem (30) a Janem Hrádkem (26). 

V ženách Marcela Antonová (22) před Helenou Janoudovou (22) a Vlastou Peterkovou (21). 

V družstvech zvítězil domácí GCKVA (197), před GCSOK (186) a GCDDV (178). 

Závěr naší letošní Tour proběhne dne 15.9. turnajem na hřišti v Sokolově – již jen na úpravu HCP. Po něm bude raut se slavnostním 

vyhlášením vítězů celé Tour 2014. 

Připomínám, že přihlásit se mohou pouze hráči a hráčky, kteří mají odehráno nejméně 6 kol v naší Tour 2014 a mají domovské 

členství v některém z klubů pořádajících LSGT. 

Vlasta Peterková 

  

          

       

Turnaj v Pyšelích vloženo: 12.9.2014 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

Kdo nebude v pátek 19.9.2014 na pěkném hřišti v Pyšelích přijde o historicky první MASTER seniorskou soutěž v ČR (druhá 13.10.2014 

na Kaskádě). Stačí se přihlásit, přijet osmnáctého a ubytovat se na klubovně, případně rovnou na start, který je od 10:00 hod. 

Sleva na FEE a startovné hradí ČSGA , viz propozice. Pěkné počasí objednáno. 

Srdečně zve 

Jiří Svoboda 

  

Z{věrečný turnaj LSGT Sokolov – 15. 9. 2014 vloženo: 29.9.2014 

Za neočekávaně pěkného počasí se uskutečnil závěrečný turnaj Tour, když ještě dva dny předtím, díky dlouhodobým dešťům, to 
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vypadalo na přeložení turnaje. Vše nakonec dobře dopadlo, počasí se umoudřilo a Sokolov, který byl v letošním roce pověřen 

uspořádáním závěrečného turnaje, mohl na výborně připraveném hřišti přivítat 82 účastníků. Výsledky se sice již nezapočítávaly do 

celkového skóre a hrálo se tedy pouze na úpravu HCP, přesto byly zahrány pěkné výsledky. Po ukončení turnaje se konal skvěle 

připravený raut, včetně opečeného selátka a při příjemném posezení u sklenky něčeho dobrého došlo ke slavnostnímu vyhlášení výsledků 

celé Tour. Na úplný závěr bylo poděkováno za šest let usilovné práce pro Lázeňskou Senior Golf Tour paní Vlastě Peterkové, ředitelce 

turnaje, panu Josefu Mrůzkovi a panu Rudolfu Komasovi, kteří oznámili ukončení své činnosti ve vedení Tour. Pro další ročníky byl 

představen nový ředitel Tour pan Pavel Šťástka ze sokolovského klubu. 

Výsledky sokolovského turnaje: 

Kategorie muži 0 - 54 

1 RADOSTA Jiří GCSOK 38 

2 KOTEK Jan AGCCI 37 

3 BÍLÝ Václav GKPLD 36 

Kategorie ženy 0 – 54 

1 PETERKOVÁ Vlasta GCKVA 33stb 

2 ŠILHANOVÁ Alena GCSOK 32 

3 FIŠEROVÁ Yvetta GCSOK 31 

Celkové výsledky LSGT 

(Kompletní výsledky celé Tour najdete zde ) 

Netto muži a ženy 

1 KOTEK Jan (27,1) AGCCI 201 46/43/39/39/34 

1 TŘÍSKOVÁ Ludmila (41) GCSOK 180 42/38/36/35/29 

Brutto muži a ženy 

1 HOFFMAN Petr (4,7) GCKVA 137 32/27/27/26/25 

1 JANOUDOVÁ Helena sn. (8,8) RGCML 124 27/26/24/24/23 

Soutěž klubů 

1 Golf Club Alfrédov 984 +262+189+182+176+175 

2 Golf Club Sokolov 950 +198+190+189+187+186 

3 Golf Klub Darovanský Dvůr 912 +195+180+180+179+178 

Nejlepší hráči a hráčky naší Tour nás budou v říjnu reprezentovat na Poháru regionů. 

Pro příští ročník vám všem přeji „ať vám to lítá“. 

Vladimír Sojka 
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Poh{r regionů 2014 - Mnich vloženo: 13.10.2014 

Letošní Pohár regionů 2014 poznamenal déšť a vedení soutěže v zastoupení ČSGA p.J.Svobody a ředitele turnaje dtto kapitána 

pořádajícího regionu p.Hnátka, odmítlo přesunout soutěž pro nezpůsobilost hřiště Mnich na sousední hratelné hřiště Hauschlag a celou 

soutěž zrušilo. O trvalejším zamokření hřiště Mnich a 99% předpovědi počasí celonočního a celodenního deště v den zahájení soutěže se 

vědělo dopředu, přesto nechali stovku soutěžících cestovat napříč republikou, uhradit noclehy a ani se nepokusit včas řešit vzniklou 

situaci. Až v klubovně ve vřavě stovky hráčů se těžko hledá řešení, kdy do diskuse zasahuje svými dohady kde kdo. Vlastní iniciativou, 

kdy ředitel turnaje p.Hnátek toto odmítl učinit, jsme získali informaci o hratelnosti sousedního hřiště Hauschlag a zveřejnili i 

nabídnutou 60% slevu na fee pro uspořádání 1. kola soutěže. Zřejmě zvítězila rivalita mezi jednotlivými kluby, či nechuf soutěžit v dešti 

a proto nebyla nabídnutá alternativa vůbec vzata v úvahu a konečné rozhodnutí bylo odsunuto až na odpolední čas. Hlavním bodem se 

stalo řešení ještě neobjednaných obědů . 

Nečekali jsme na odpolední verdikt a hřiště Hauschlag jsme si zahráli. Tuto možnost, ne však s takovou slevou na fee, využilo více 

hráčů a všichni jsme se přesvědčili, že se zde skutečně mohlo odehrát úvodní kolo soutěže. Paní A. Dzurenda sem nechala přesunout i 

její připravené sponzorské občerstvení po s-té jamce, ale takové množství bohatého pikniku nemohlo torzo hráčů zkonzumovat a tak 

spousta jídla přišla nazmar. 

Velmi nás zaskočila informace o zrušení celé soutěže. Jelikož jsme museli uhradit i druhý nocleh (pokoje se musely opustit do 

10:00hod.) zůstali jsme a hřiště Hauschlag jsem si zahráli i druhý den, bez deště a hru jsme končili i s občasným sluníčkem. Hřiště Mnich 

zůstalo zavřené i druhý den. 

Škoda, že soutěž dopadla tak, jak dopadla. Ale máme ponaučení, že za této "režie" pana Hnátka a Svobody se případně opakované 

soutěže i dalších ročníků určitě nezúčastníme. Tratili na tomto všichni a rozhodutím ponechat v soutěží i nečleny ČSGA za cenu 

zvýšeného fee, kdy by vlastně profitoval pouze pořádající klub, tratila vlastně i ČSGA, tím že nezískala žádného nového člena. 

Tak čí to vlastně byl obchod? 

Za družstvo našeho regionu 

Jaroslava Müllerová 
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