
Projekt Se školou na golf  Česká golfová federace spustila na jaře tohoto roku. Do začátku srpna se 
do něj aktivně zapojilo už 48 klub ů a na 60 škol  z celé České republiky. Do konce školního roku 
2013-2014 byl projekt víceméně v pilotní fázi, jeho „ostrý“ start přichází s blížícím se školním rokem 
2014-2015. Do projektu se zapojily mateřské a základní školy, také některá gymnázia a střední školy 
s různým zaměřením, ale i několik dětských domovů. 

 
 
Rozpočet projektu Se školou na golf  ve výši 2,5 mil. Kč je pro letošek naplňován výhradně 
z vlastních prostředků České golfové federace. V polovině srpna je rozpočet vyčerpán ze zhruba 60 
procent. Prostředky byly vynaloženy především na podporu zapojených klubů, a to materiálním 
vybavením, finančními příspěvky a dále na propagaci projektu. O aktivitách v některých klubech byly 
natočeny reportáže a spoty, které jsou vysílány na regionálních televizních stanicích. Projekt Se 
školou na golf podpořila také R&A , která České golfové federaci darovala 10 sad startovacího 
vybavení, a Nadace Hanuše Goldscheidera pro český golf , která nakoupila 800 dětských holí a 
plánuje pořídit další.  
  
Široká veřejnost měla možnost se s projektem Se školou na golf  blíž seznámit, vyzkoušet si 
používané startovací vybavení a konečně i odnést si míče a čepice s logem či publikace o projektu při 
několika akcích, které se konaly v celé České republice. Mimo jiné to byly: 

• 1. 6. Family Day v Prague City Golf Clubu na Zbrasl avi  
• 8. 6. Rodinné odpoledne s Raiffeisenbank na zámku v  Klášterci nad Oh ří 
• 20. 6. Den otev řených dve ří v Golf Clubu Hrádek 1995 - žáci ZŠ v Nechanicích  
• 25. - 27. 7. Stan ČGF při turnaji Pilsen Golf Masters v Dýšin ě 

  
Další akce, při nichž se určitě potkáte s projektem Se školou na golf , jsou plánovány na následující 
data a místa: 

• 21. - 24. 8. Stan ČGF na D+D Real Czech Masters 2014 na Albatrossu (Eu ropean Tour)  
• 28. - 29. 8. TěloOlomouc - workshop u čitelů tělocviku na Univerzit ě Palackého v 

Olomouci  
• 4. - 5. 9. Obchodní Centrum Chodov - v rámci eventu  Back to school  
• 6. - 7. 9. Obchodní Centrum Černý most - v rámci eventu Back to school  
• 6.9. Spor ťáček - Hamr Braník - Praha  
• 13. 9. Spor ťáček - TJ Lokomotiva -  Plze ň 
• 20.9. Spor ťáček - Městský stadion - Ostrava  
• 21.9. Rodinné odpoledne s Raiffeisen Bank - Nám ěšť nad Oslavou  

  
Těšíme se na vaši návštěvu. 
  
Pro více informací o projektu Se školu na golf klikněte na logo níže 

 
 


