Jak jsme hrály na Konopišti
Celkem 88 hráček se v pondělí 18.7. sešlo na Konopišti ke třetímu letošnímu "Major" turnaji zařazenému
do naší Golf Tour. Uprostřed deštivých dní se naštěstí ukázalo sluníčko, jen teploměr se možná vyšplhal
trochu výše než bychom si přály. Ale i ve 30 stupňovém vedru se podávaly opravdu kvalitní sportovní
výkony, čemuž odpovídaly i výsledky, kdy mnohé z přítomných opět docílily snížení hendikepu.
Bylo také o co bojovat. Hlavní cenu věnovala společnost Louis Vuitton, která zde měla výstavu svých
krásných výrobků. Cena se tentokrát losovala z vítězek všech čtyř kategorii. Štěstí měla Marie Jehličková,
ředitelka cestovní kanceláře Intercontact, kterou teď bude cestovní taška Louis Vuitton doprovázet na
jejích četných služebních cestách. Ceny také věnovaly firmy : Acitivia - Danone, Bally golf , Canon, CAC
Leasing, Douwe Egberts, Henkel, Schwarzkopf, Le Cygne Sportif, gef+s. Nová značka na trhu, kosmetika Dr.
Irena Eris zde také měla svou prezentaci a věnovala všem hráčkám, které se turnaje zúčastnily, balení
tělového krému. Vložené soutěže vyhrály: Nejblíže jamce - Eva Svátková a Nejdelší odpal - Martina Plachá.
Krásné poháry opět věnovala Lenka Budínová. Vítězkou na brutto body se stala opět Iveta Uhrová, která si
od Ivany Kociánové s sebou odnesla mimo jiné i ledničku do auta na dlouhé cesty po turnajích. Další
vítězky:
kat. 0 - 18:
Iveta Uhrová
Jana Jensenová
Barbora Stárková
kat. 18,1 - 28:
Marie Jehlíčková
Libuše Vojáčková
Šárka Kaehler
kat. 28,1 - 36:
Šnajdrová Daniela
Jana Fialová
Daria Paggio
kat. ZK:
Ivana Kadavá
Alena Tulpová
Renata Handlová
Děkujeme dalším partnerům turnaje - Aquila, tyčinky Fly, Mark Distri - kosmetika Sebamed, Soare Sekt.
Tato firma věnovala pro letošní ročník různé druhy svého sektu Freixenet a tak jsme jej mohly ochutnat
hned ve třech variantách : brutto, white a rose. A firma Chervo opět věnovala 3 šťastné karty na nákup
zboží v jejich prodejně každou v ceně 1.500,- Kč.
Turnaj se všem opět velmi líbil, rozcházely jsme se s pocitem krásně prožitého dne až k večeru a již nyní se
můžeme těšit na náš další turnaj, který odehrajeme v pondělí 8.8.05 na Dýšině, na hřišti, které jsme ještě s
naší Golf Tour nehrály.
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