GOLF FOR MUSIC FOR GOLF
IV. benefiční golfový turnaj festivalu Concentus Moraviae
Pod záštitou mezzosopranistky Magdaleny Kožené
Datum akce: pátek 28. 7. a sobota 29. 7. 2017
Místo konání: Golf Resort Kaskáda
Hlavním smyslem akce je získání finanční podpory pro organizaci festivalu Concentus
Moraviae a organizece společensko-sportovní událost, při níž se golf snoubí s hudbou.

Harmonogram akce:

pátek 28. července 2017
• odpoledne trénink na 9 jamkovém hřišti (pro zájemce)
• od 18:00 – welcome drink
• 19:00 hodin – zahájení programu:


večerem Vás provede známý golfový komentátor a moderátor Mike Hrubý



koncert renomovaného marimbisty Martina Opršála (20 – 25 min.)

• servírovaná večeře snoubená se špičkovými víny připravená šéfkuchaři Tomášem
Černým z restaurace La Finestra in Cucina a Tomášem Koplíkem z restaurace Golf
Resortu Kaskáda
• představení vín a festivalové vinotéky – sommeliér Pavel Chrást
• pro zájemce bude program pokračovat se sklenicí dobrého vína z festivalové vinotéky
či při degustaci letitých rumů z karibské oblasti
• dress code: smart casual
sobota 29. července 2017
• 7:30 – 9:15 snídaně před turnajem (v restauraci)
• 8:30 – 9:15 registrace, trénink na driving range
• v 9:15 – slavnostní zahájení turnaje s hudebním překvapením
• pokyny k turnaji + prezentace cen

• v 10:00 – zahájení golfového turnaje – systém Stableford, Cannon start
• každá z osmnácti jamek ponese jméno jednoho z festivalových měst; první jamku
s flightem jako host půjde starosta / zástupce příslušného festivalového města
• mezi 16:30 – 17:30 vyhlášení výsledků a předání cen (hodnotné ceny – vstupenky na
koncert Magdaleny Kožené s Berlínskou filharmonií pod taktovkou Sira Simona
Rattlea s možností navštívit zákulisí budovy Filharmonie a setkání s umělci, vína
z festivalové vinotéky, CD, ceny od festivalových měst, vouchery na 18 a 9 jamkové
hřiště Golf Resortu Kaskáda apod.)

Program pro nehrající účastníky:
• golfová akademie
Jamky a jejich festivalová města:
jamka č. 1 Boskovice
jamka č. 2 Brno
jamka č. 3 Bystřice nad Pernštejnem
jamka č. 4 Hustopeče
jamka č. 5 Ivančice
jamka č. 6 Kyjov
jamka č. 7 Lysice
jamka č. 8 Mikulov
jamka č. 9 Moravský Krumlov
jamka č. 10 Náměšť nad Oslavou
jamka č. 11 Rájec-Jestřebí
jamka č. 12 Retz
jamka č. 13 Slavkov u Brna
jamka č. 14 Tišnov
jamka č. 15 Třebíč
jamka č. 16 Valtice

jamka č. 17 Velké Meziříčí
jamka č. 18 Žďár nad Sázavou

Služby pro účastníky akce, které si uhradí sami:
• ubytování
• odvoz z Resortu
Ubytování:
• nabízíme možnost ubytování v Hotelu Kaskáda (www.golfbrno.cz/Hotel/O%20hotelu)
za zvýhodněnou cenu pro účastníky turnaje:
dvoulůžkový pokoj 1600 Kč/noc, jednolůžkový pokoj 999 Kč/noc
Check-in od 14:00 hodin.
Zvýhodněná cena platí pouze pro účastníky turnaje a jejich doprovod při rezervaci na níže
uvedeném kontaktu.

Parkování:
V areálu Golf Resortu Kaskáda je možno parkovat na místech vyhrazených pro hosty.

V případě zájmu o účast v turnaji prosím kontaktujte Jana Macha nebo Davida Dittricha na
níže uvedených číslech či adrese.

Kontakt:
Jan Mach
tel. +420 542 210 713
mobil: +420 731 507 672
e-mail: jan@concentus-moraviae.cz
David Dittrich
mobil: +420 603 843 534

