STA L O S E

VRCHOL SEZONY
na greenech i nad nimi
Před závěrem golfové sezony proběhl na Kořenci turnaj Unie pro rozhodčí
a mediační řízení ČR. Nechť vás název nemate – tato Unie je společnost,
urychlující řešení sporů mezi firmami, a je mezi českými průmyslovými
i obchodními subjekty velice známá a vyhledávaná. Proto se i startovní
listina hemžila známými jmény z podnikatelských kruhů.
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ešlo však jen o klasický komerční
turnaj, i když motivací organizátorů bylo pozvat své obchodní
partnery a klienty na neformální
setkání. To navíc byla myšlenka charity, která
celým turnajem prolínala. Obchodní ředitelka
firmy Štěpánka Faranová: „Dohodli jsme se
s nadačním fondem Modrý hroch, který svými
aktivitami přispívá na léčbu poraněných dětí.
Pomocí několika soutěží v průběhu i po skončení turnaje se podařilo mezi účastníky vybrat
částku 55 tisíc korun.“
Účastníků se sešlo víc, než by kořenecké hřiště
bylo schopno pojmout, ale naštěstí ne všichni
spěchali na odpaliště: mnozí zvolili akademii na
tréninkových plochách resortu, jiní se dokonce
přijeli jen podívat… Mezi hráči byl i olympijský vítěz ve střelbě David Kostelecký, který je
kmotrem firemního časopisu Satisfakce.

Turnaj byl pozoruhodný také svým doplňkovým programem. Tady se organizátoři činili.
Milovníci motorů z řad hráčů i doprovodu
si mohli vyzkoušet jízdu terénem na čtyřkolkách i v automobilech Hyundai. Ti, kdo
vyhledávají adrenalin, si zaskákali na atrakci
známé jako skákací moucha, tam bylo plno
pořád. Plno bylo i ve vzduchu: někteří hráči se po turnaji proletěli helikoptérou, která
poletovala nad greeny až do setmění. A vyvrcholení – se soumrakem odletělo několik
šťastných výherců v horkovzdušných balonech neznámo kam…
Ti, kdo hrávají na Kořenci častěji, prohlašovali
turnaj Unie pro rozhodčí a mediační řízení za
vrchol sezony. To je velká pochvala pro organizátory, ale zároveň závazek: tak vysoko posazená laťka se bude v budoucnu těžko překonávat.
www.urmr.cz
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