
Zpravodaj indoorové golfové Tour č.2

V totálně naplněném druhém kole
Grant́s Indoor Golf Tour se děly
věci … Až do 14.jamky večerního
kola bylo zřejmé, že vítěz vzejde
z předehrávky minulý pátek. Jenže
poslední (a nutno poznamenat, že
rozhodně nikterak jednoduché) jamky v podání vítězné dvojice Světlana Kerhartová a Vláďa
Bartoš zcela popřely papírové předpoklady a při některých ranách této dvojice i fyzikální
zákony …☺ První tři páry se vešly do jedné rány po vyrovnání hendikepů a opět se potvrdilo,
že o výsledku nerozhoduje délka drajvu ale to, kolik puttů do 4m zahrajete „in“ … Gratulujeme
vítězům (majitelům dvou modrých lahví Grant´s Ale Cask) i ostatním medailistům a děkujeme
všem za účast a tím i podporuCentraParaple,do jehož kasičky putuje dalších900 Kč ze

1.kolo, 8.1.2016

Whisky&Kilt
Golf Club

Dramatický
závěr turnaje 

Jsme klub!
… a tak nás těší, že přicházíte s nabídkami
účastnit se i jinak, než jen jako hráči. Pro příští
turnaje už připravujeme prezentaci jednoho z
partnerů klubu - vršovické restaurace Kozlovna
zal.1874, ceny pro nejlepší obohatí někteří
účastníci Tour, a už nyní připravujeme třeba
dopravu na (a hlavně ze…) závěrečné setkání
účastníků Tour v sobotu 5.března v naší
klubovně ve Whisky&Kilt Clubu v Praze 2,
Legerově 26.
O co méně prostoru (a to doslova i v
přeneseném smyslu) máme v indooru na
Černém Mostě, o to více Vám chceme, a
můžeme, nabídnout v rámci akcí během
venkovní sezóny, kterou Vám představíme
během turnaje 12.února. Pro některé její
součásti, např. tripy za golfem a whiskou do

všem za účast a tím i podporuCentraParaple,do jehož kasičky putuje dalších900 Kč ze
startovného a 400 Kč za dva Žolíky. Více najdete na www.whiskyandkilt.cz v Akcích 2016.

Zleva: třetí Vláďa Bartoš,

vítěz turnaje Petr Brňák a Jirka Křížek

hráč hcp

3/5 součtu 
HCP brutto netto pořadí body

Kerhartová Světlana 31,8 16

Bartoš Vladimír 25,3 16

Lacina Vladimír 16,3 15

Zeman Milan 23,1 15

Stacho Peter 34,7 28

Hrouda Milan 14 28

Dvořák Jiří 10,8 13

Trlová Věra 25,9 13

Brňák Petr 12,3 12

Brňák Martin 20,5 12

Svoboda Pavel 10,5 11

Škoda Petr 17,2 11

Kešner Josef 11,2 10

Lacina Vladimír 16,3 10

Kocián Jaroslav 7 9

Kociánová Ivana 13,2 9

Fron Miroslav 26,5 8

Křížek Jiří 22,2 8

  Žolík ve hře = double body!
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Styl akcí budeme stále držet!

Ceny pro nejlepší jsme tentokrát vybrali v
jednom ze tří pražských shopů společnosti
The Candy Store - skvělé skotské pivo
CRABBIE´S Ginger Beer (zal.1801),
skotské polévky firmy Baxters (zal.1868),
mimo jiné, dodavatele britské královského
dvora, cukrovinky firmy Leés of Scotland
a máslové sušenky PATERSON´S
(zal.1895). Za výborné club sandwiches
děkujeme restauraci Black Bridge!

Skotsko nabízí opravdu velmi typické
produkty a i když není vČechách snadné se
k nim propracovat, budeme i nadále držet
styl, nejen zimních turnajů, ale i akcí
venkovních. 2.kolo Grant´s Tour bylo ve
znamení dalších produktů firmy William
Grant & Sons: jedinečná MONKEY
SHOULDER - skvělý blend tří malt whisky
se severu Highlands, z oblasti Spyside
(www.monkeyshoulder.com) a stejně skvělý

(modrý) Grant́s Ale Cask, jehož výjimečností je finální 4měsíční
dozrávání v sudech po edinburghském pivním speciálu! Na pokračování
v modrém stylu Ale Cask se těšte i v rámci 3.kola naší Tour!

www.candy-store.cz

součásti, např. tripy za golfem a whiskou do
Skotska a Irska, je Vaše účast na sestavení
obsahu vítána dvojnásob.


