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Tentokrát byl turnaj zaměřen na podporu onkologicky ne-
mocných dětí. Výtěžek turnaje – šek na částku 100 000 Kč

– převzala Kateřina Doležalová za Nadační fond Krtek, který
se dlouhé roky věnuje pomoci dětem s cílem, aby co nejméně
času trávily v nemocnici a více se léčily v domácím prostředí.
Pomoc se zaměřuje nejen na zapůjčení potřebných pomůcek
a přístrojů, ale také na vybavení skupiny lékařů, kteří v ja-
koukoli denní dobu pomáhají rodinám s nemocnými dětmi. 

Obrovské poděkování patří všem, kteří přispěli, a samoz-
řejmě i těm, kdo se podíleli na přípravě turnaje, především Lu-
bomíru Spurnému a Jiřímu Střelcovi ze sportovního klubu
Ante. Sportovní akce byla netradiční i svým morálním aspek-
tem. Všichni účastníci obdrželi dárek, „Šátek pro sílu k životu“,
aby tak vyjádřili podporu nejen nemocným dětem, ale všem
lidem kolem nich, kteří potřebují hodně síly, aby mohli po-
máhat dětem na jejich cestě ke zdraví. 

Novou multifunkční relaxační místnost pro autistické děti,
která byla postavena z výtěžku loňského turnaje, představil ře-
ditel brněnské základní školy Lidická Gordon Brei.

Jak se stalo na těchto benefičních turnajích již dobrým
zvykem, nešlo jen o sportovní výsledek, ale o radost ze hry
a především z pomoci těm, kteří ji potřebují.

Partneři turnaje: Rotary Club Brno City, CBM CZ a Agentura
Vlastní cesta 
Mediální partner: Development News
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The tournament was this time focused on the support of
oncologically suffering children. The money raised from

the tournament – a cheque for CZK 100,000 – was received
by Kateřina Doležalová on behalf of the Foundation Fund
Krtek, which has been, in the long term, devoted to helping
children spend as little time as possible in hospital and treat-
ed more at home. The help specialises in leasing necessary
aids and tools as well as equipment for the group of doctors
who help families with sick children at any time of the day. 

Many thanks go to all who contributed and naturally also
to those who participated in the preparation of the tourna-
ment, especially Lubomír Spurný a Jiří Střelec from sports club
Ante. The sports event was also untraditional for its moral
aspect. All participants received a gift, a 'Scarf for Strength for
Life' so that they could express support for sick children as
well as all the children around them who need a lot of strength
in order to help the children on their journey to health. 

Gordon Brei, headmaster of the primary school Lidická, in-
troduced a new multifunctional relaxation room for autistic
children which was built from money raised at last year‘s tour-
nament. 

As has already become a beneficial habit at these charitable
tournaments, it was not just about the sports results but
about joy derived from the game and primarily about helping
those who need it. 

Partners of the tournament: Rotary Club Brno City, CBM CZ and
Vlastní cesta Agency 
Media partner: Development News
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The third charitable golf tournament was held at the end 
of October at the Svratka golf course. There continued  
the successful co-operation between Ante Sport Club 
and Rotary Club Brno City.  

Již třetí benefiční golfový turnaj se uskutečnil na konci října  
na hřišti Svratka. Pokračovala tak úspěšná spolupráce

sportovního klubu Ante s Rotary Club City. 

Pro sílu k životu

For strength for life 


