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3. ČERVNA 2021 

  

Vážení Rotariáni, přátelé golfisté a milovníci jídla, 

Co nejsrdečněji zveme na OPEN golf turnaj na golf resortu Beroun, který se bude konat 
3.6.2021.  

Výtěžek turnaje, za který předem děkujeme, bude věnován na posílení činnosti společnosti 
ICTUS Jana Dohnálka, pomáhající lidem po mozkové příhodě http://www.ictus.cz 

Turnaj bude spojen s degustační večeří Rotary Gourmet Fellowship, takže se všichni můžeme 
těšit na velký zážitek. 

Termín:   3.6.2021 – čtvrtek 
Zahájení turnaje:   10:30  
Postupný start:  11:00   

Systém hry:   Stableford 
Kategorie dle handicapu:   1 – 18;   18,1 – 28;   28,1 – 54 

Pro negolfisty bude připravena možnost vyzkoušet golf na driving range 

Green Fee:  Kč 1.500,-                      
 (Green Fee pro členy GC Beroun:   Kč 300,-) 
Občerstvení na hřiště a oběd po hře:   Kč 400,- 
Občerstvení na hřiště a Gourmet večeře:   Kč 1.000,- 
Pouze Gourmet večeře:   Kč 750,- 

V rámci večeře (začíná 18:00) se můžeme těšit na: 

1. Salát z uzených ryb od místního dodavatele www.sadkylety.cz  
2. Pošírovaný pstruh od stejného zdroje s omáčkou Beurre Blanc 
3. Grilování různých řezů masa z plemene Aberdeen Angus z místní farmy Tetín 

www.velkostatektetin.cz  nové brambory, ochutnávka omáček Titbit, salátek 4 
4. Ochutnávka vín s možností jejich zakoupení přímo na místě  
5. Sýry z místní farmy Homolka www.syryodkarlstejna.cz, ovoce 

Veškeré nápoje kromě welcome drinku na vlastní náklady. GC Beroun nám laskavě umožnil 
přinést vlastní lahve vína, korkovné je Kč 200,-/lahev. 

Hostům z daleka je možno zajistit ubytování v hotelu v resortu za příjemné ceny, zvláště 
sjednané pro tuto příležitost.: ¨ 

1/1 pokoj      Kč 1.150,-  
1/2 pokoj      Kč 1.460,-. 

Po turnaji bude následovat aukce a Jan Dohnálek osobně nám poví o činnosti společnosti 
ICTUS. Podpořit ICTUS můžete i prostřednictvím Charity Boxu a my Vás prosíme, abyste byli při 
vkládání finančních darů štědří. 

 

http://www.ictus.cz/
http://www.velkostatektetin.cz/
http://www.syryodkarlstejna.cz/
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Přihlášky na email:  

mbirdiej@gmail.com  
havranek@titbit.cz 

případné přihlášky „pouze na golf“ i prostřednictvím serveru ČGF. 

Turnaj organizuje RC Telč, který je sponzorským klubem nově zakládaného satelitního klubu 
Rotary Club Prague Golf – NGW*. 

Prosíme účastníky turnaje, aby během celého jeho průběhu & jeho společenské části 

respektovali aktuální protiepidemická opatření. 

Další informace o golfovém klubu, hotelu, restauraci a místě konání jsou k dispozici na webové 

adrese: http://www.golfberoun.cz 

Moc se na vás těšíme a přejeme si, abychom si akci všichni užili stejně jako loni. 
  
 
Za organizační výbor:    Za Gourmet Fellowship 

Marie Jehličková    Vojta Havránek 
Zakládající člen RCPG-NGW                                
mbirdiej@gmail.com    havranek@titbit.cz 
Tel.: +420 777 668 833   Tel.: +420 608 111 671 
  

* NGW: Non-Golfers Welcome 
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