
              
 
 

Informace k turnaji  
GOLF LIONS MASTERS 2021 

 

LC Plzeň Ladies pořádá v neděli 20.6.2021 v Resortu Darovanský dvůr 
pod záštitou JUDr. Vojtěcha Trapla, 

Past District Governor LCI D 122 ČR a SR 1992-1993 
 

3. dobročinný golfový turnaj 

PODANÉ RUCE 
POSTIŽENÝM DĚTEM REGIONU NA VÝCVIK ASISTENČNÍCH A VODÍCÍCH PSŮ 

Turnaj se uskuteční v Resortu Darovanský dvůr, který je jedním z nejkrásnějších areálů pro 
trávení volného času. Je vyhledáván především pro svoji unikátní polohu uprostřed čisté 
přírody. Nachází se nedaleko Plzně, v nádherné a klidné krajině přírodního parku Horní 
Berounka s velmi dobrou dostupností z dálnice D5 Praha-Plzeň. Je ideálním místem pro 
sportovní týmová utkání, romantické pobyty,  odpočinek v lázních i pro netradiční firemní 
setkání. Více informací naleznete na www.darovanskydvur.cz 

 

GOLF LIONS MASTERS 2021 
 
Systém hry  
Formát turnaje : 18 jamek stableford  s úpravou HCP 
Kategorie turnaje: Společná  HCP 0-18, HCP 18,1-36, HCP 37-54 
Start turnaje: 10:00 canon start výstřelem 
 
Vložené soutěže, jejichž  vítězové  obdrží odměnu. 
Nearest to the pin společný. Longest drive muži a ženy zvlášť 

Pro vítěze vložených soutěží a hráče na 1.-3. místě kategorií  jsou připraveny zajímavé ceny. 

 
Přihlášku zašlete nejpozději do 10.6.2021 
prostřednictvím webu klubu www.lionsclub-plzenladies.cz nebo na e-mail golf.lions@seznam.cz  
 

A. Údaje o hráči  
Dobročinné startovné  1500 Kč zahrnuje příspěvek na charitativní účely a občerstvení – 
snídani, svačinu a oběd. 

B. Údaje o  účastnících doprovodného programu a jejich zájmech  

• Golfová akademie-  pro děti zdarma, pro dospělé 100 Kč 

• Turistika – vycházka k vodopádu Dírka 

http://www.darovanskydvur.cz/
http://www.lionsclub-plzenladies.cz/
mailto:golf.lions@seznam.cz


 

• Návštěva luxusního wellness centra – Antických lázní pouze po předchozí objednávce 

• Oběd v ceně 300 Kč hradí účastník na účet nebo při registraci 
 

 
Co Vás bude ještě zajímat? 

• Další příspěvky na charitativní účely lze hradit i v hotovosti  při registraci nebo poslat na 
účet klubu  č. 284176795/0300. 

• Rádi zajistíme reklamu pro Vaši firmu, a to formou  Smlouvy o reklamě. 

• Ubytování lze zajistit přímo v rezortu Darovanský dvůr, v ceně je snídaně. Nocleh hradí  
účastník sám podle požadavku v přihlášce.   

• V recepci si můžete předem objednat golfový vozík buggy. 

 

VÝTĚŽEK TURNAJE BUDE PŘEDÁN 

organizaci s celostátní působností PESTRÁ – psí asistence, o.p.s. na výcvik 
asistenčních a vodících psů pro postižené děti našeho regionu. 

 
1. Turnaje GLM 2019 se zúčastnilo 56 hráčů z 15 golfových klubů. Dětští diabetici z FN Plzeň 

obdrželi za 30 000 Kč tři přístroje na celodenní sledování glykémie. 
 

2. Turnaje GLM 2020 se zúčastnilo 48 hráčů z 15 golfových kubů. Přijeli lioni z 6 klubů. Golfové 
akademie se zúčastnilo 22 zájemců. Dětské ambulanci Oční kliniky FN Plzeň byly zakoupeny 
moderní přístroje za 40 000 Kč, Lvímu očku v Plzni a na Rokycansku předáno 10 000 Kč na 
materiální náklady. 
 

 
TĚŠÍME SE NA VÁS, SEZNÁMÍTE SE S DALŠÍMI GOLFISTY - ČLENY LIONSKÝCH 
KLUBŮ A ZNÁMÝMI GOLFOVÝMI OSOBNOSTMI.  
 
Prezidentka klubu MUDr. Eva Dortová a členky LC Plzeň Ladies. 
 

 
 
Další INFO K TURNAJI  podají  
 

GARANTI AKCE  
Ing. Jana Flanderová - mob. 603 112 273, mail: golf.lions@seznam.cz, 
Ing. Martina Šmuclerová - mob. 602 707 400 
 

web: www.lionsclub-plzenladies.cz; www.lci-d122.org/plzen-ladies/ 
facebook: LIONS CLUB PLZEŇ Ladies 

 
 
V Plzni 20.5.2021 

mailto:golf.lions@seznam.cz

