
  
 
 

Informace k turnaji 
 

 

LC Plzen Ladies pořádá v neděli 19.5.2019 v Resortu DarovanskýDvůr 
pod záštitou guvernéra D 122 ČR a SR Jana Kalaše 

 

golfový turnaj STOP DIABETU – PODANÉ RUCE  
DĚTSKÝM DIABETIKŮM FN PLZEŇ 

 
Turnaj je uzavřený, zúčastní se pozvaní hráči a doprovod.  
Volná místa budou nabídnuta od 30.4.2019 hráčům golfových klubů v regionu. 
 
Darovanský dvůr se nachází v nádherné a klidné krajině přírodního parku Horní 
Berounka nedaleko Plzně s velmi dobrou dostupností z dálnice Praha – Plzeň.  
Rezort je velice známý a oblíbený. Uskutečnily se zde rovněž evropské turnaje pro 
handicapované hráče. Prohlédněte si web www.darovanskydvur.cz 
 

 
Systém hry: 
Hraje sena 18 jamek,  
Společné HCP 0-18, HCP 18,1-36, HCP -37-57 
Canon start výstřelem 
 
Vložené soutěže, jejichžvítězovéobdrží odměnu 
Nearest to the pin společný 
Longest drive muži a ženy zvlášť 
Trouble shot – sponzorský odpal na předem určené jamce 

 
V přihlášce dostupné ZDE, jež je třeba odeslat do 30.4.2019 
prosíme uveďte: 

 
Údaje o hráči 
Údaje o účastnících doprovodného programu-vyznačit zájem o témata a o oběd 

• Golfová akademie pro děti – zdarma 

• Golfová akademie pro dospělé – zdarma, 

• Wellness,  

• Masáže – dle ceníku 

• Turistika – návštěva vodopádu a historického přívozu 
 
Oběd je v ceně 300 Kč, účastník hradí sám 
 
Požadavky na ubytování 
z 18. na 19.5. a z příp. na další dny a objednanou večeři sihradí účastník sám 
 

Přihlášky zašlete: MUDr Helena Bastlová -mail: golf.lions@seznam.cz, 601376153 
 

http://www.darovanskydvur.cz/
https://www.lci-d122.org/data/editor/66066/Prihlaska_GOLF_LIONS_MASTERS_2019.pdf
mailto:golf.lions@seznam.cz


 

Pro hráče jsou připraveny věcné ceny 
 

Výtěžek turnaje bude předáván diabetickým dětem FN Plzeň 

V Plzni je na Dětské klinice FN 250 dětí, jimž byl diagnostikován po narození, v dětství či pubertě 

diabetes 1. typu (IDDM), což je úplná absence tvorby inzulinu vlastním organismem. Správné léčení 

cukrovky vyžaduje znalost glykémie, a proto je nutné se zaměřit na její časté měření glukometrem 

nebo monitoraci senzorem. Základem úspěšné léčby je dokonalé komplexní technické vybavení při 

měření glykémie, dostatek testovacích proužků a podpora správného životního stylu každého jedince. 

V celé ČR je těchto dětí asi 3800, nárůst se za 20 let ztrojnásobil. 

 
Těšíme se na Vás, seznámíte se s dalšími golfisty – členy 
lionských klubů, známými golfovými osobnostmi, vozíčkáři 
Plzeňska a hlavně se zapálenými bojovníky s diabetem – 
současnou nejnebezpečnější civilizační chorobou. 
 
 

 
 
INFO K TURNAJI  
 

GARANT AKCE MUDr Helena Bastlová - mail: golf.lions@seznam.cz, 601376153 
prezidentka LC Plzeň Ladies Ing Jana Flanderová - janaflanderova@gmail.com  
a všechny členky LC Plzeň Ladies 
 
 www.lci-d122.org/plzen-ladies/, facebook: LIONS CLUB PLZEŇ Ladies, 
 www.darovanskydvur.cz, tel. 371 740 711 

 

 
V Plzni 2.2.2019 
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