
9. ročník 
Charity golf tour 
Modrý hroch 2016
Motto: Hrajte golf s hrochem a pomůžete dětem.

Série 4 golfových turnajů:

Golf & Ski Resort Kořenec  / neděle 22. května 2016

Prosper Golf Resort Čeladná  / úterý 14. června 2016

Golf Resort Kaskáda  / úterý 16. srpna 2016

Austerlitz Golf Resort  / neděle 9. října 2016

Patronem tour je Ondřej Bank 

reprezentant České republiky ve sjezdovém lyžování.



Charity golf tour Modrý hroch
Díky golfové tour Modrého hrocha se podařilo získat pro děti již více než 8,5 milionu korun!

Nezisková organizace Nadační fond Modrý pomáhá 
jedenáct let dětem po těžkých úrazech, ale stará 
se také o dětské pacienty přímo v nemocnici, a to 
například v rámci zábavných programů a volno-
časových aktivit. Prioritním cílem fondu je kromě 
materiální pomoci v podobě nových nadstandard-
ních přístrojů, lůžek a vybavení pro volný čas, také 
rozšíření možnosti společné hospitalizace rodičů 
s dětmi.

Další prostředky věnuje nadační fond do osvěty 
a prevence dětských úrazů mezi širokou veřejnost. 
Jedním z důležitých cílů je také podpora jednotlivých 
dětských pacientů po těžkých úrazech a pomoc při 
jejich návratu do běžného i sportovního života.

Svou pomoc postupně rozšířil Modrý hroch také do 
dalších měst a nemocnic v rámci celé České republiky.

Jednou z největších akcí fondu na podporu dětí po 
úrazech je již osmým rokem charitativní golfová 

tour pod názvem Charity golf tour Modrý hroch, 
jejímž patronem je olympionik v alpském lyžování 
Ondřej Bank.

Byly zakoupeny lineární dávkovače na léky, infúzní 
pumpy, monitory vitálních funkcí, nová pojízdná 
polohovací lůžka, antidekubitární matrace, speciální 
chirurgické nástroje, traumatologické instrumen-
tárium, noční nemocniční stolky a další.

Byly zrekonstruovány herny pro děti a dovybaveny 
pokoje pro rodiče a děti na Klinice dětské chirurgie, 
ortopedie a traumatologie FN Brno.

Největším projektem byla rekonstrukce celého 
oddělení na Klinice dětské chirurgie, ortopedie 
a traumatologie FN Brno pod názvem Nemocnice 
u Modrého hrocha za více než 1 milion korun.

Část finančních prostředků byla využita na akce pro 
děti a protiúrazovou prevenci.



Zhodnocení Charity golf tour 
Modrý hroch 2015

Patronem charitativní golfové tour Modrý hroch 
je reprezentant České republiky v alpském lyžování 
Ondřej Bank, který uvedl: „Sám jsem byl již několi-
krát zraněn, takže si uvědomuju, že být zdravý je to 
úplně nejdůležitější a že je to přednější než úspěchy 
ve sportu. Proto jsem rád, že toto své přesvědčení 
můžu vyjádřit právě prostřednictvím této akce 
s Modrým hrochem.“

Golfovou tour Modrýho hroch 2015 podpořilo 
finančně 20 společností a 5 jednotlivců. Věcnou 
pomocí přispělo celkem 38 společností.



Dražba a celkový finanční výtěžek

V rámci tour probíhala dražba závodního čísla 
Ondřeje Banka ze Světového poháru a ve Slavkově 
se uskutečnila dražba vína s podepsanou etiketou 
Ondřeje a dvou obrazů od dětských pacientů.

Za tuto částku byly zakoupeny pro Kliniku dětské 
chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno (jedno 
z největších traumacenter v ČR) mechanické vozíky 
pro nemocné děti, počítačová výbava, speciální 
nábytek pro pokoje „matka a dítě“ …převazový stůl, 
pulsní oxymetr, ultrazvukový zvlhčovač, babysense, 
speciální polohovací lůžka, resektoskop, gynekologický 
a urologický zákrokový stůl atd.

 
Finanční výtěžek 

Charity golf tour Modrý hroch 2015 

1 329 000 Kč

Kořenec

Kaskáda Slavkov

Čeladná



9. ročník charitativní golfová série Charity golf tour 
Modrý hroch podporuje především dětskou trauma-
tologii a konkrétní děti po těžkých úrazech.

Cíle tour:

∞ Podporovat dětskou traumatologii

∞ Prezentovat golf jako hru pro všechny

∞ Využít ideální prostředí golfu k setkání 
 s obchodními partnery

∞ Zabezpečit kvalitní prostředí pro hráče a jejich 
 hosty

∞ Zajistit zajímavý doprovodný program pro 
 nehráče včetně výuky golfu

∞ Prezentovat firmu jako donátora

Termíny turnajů Charity Golf Tour Modrý hroch 2016: 
 
Golf & Ski Resort Kořenec / neděle 22. května 2016

Prosper Golf Resort Čeladná / úterý 14. června 2016

Golf Resort Kaskáda / úterý 16. srpna 2016

Austerlitz Golf Resort / neděle 9. října 2016 
 
 
Jak se můžete zúčastnit:

Svou účastí na 9. ročníku Charity golf tour Modrý 
hroch 2016 můžete i Vy podpořit léčbu poúrazových 
stavů dětských pacientů. Jako sponzor turnaje zís-
káte hráčská místa na třech turnajích a pro nehráče 
možnost zúčastnit se základní výuky golfu. V rámci  
golfové akademie bude zajištěn profesionálními 
trenéry speciální program výuky odpalů a patování. 

Finančním darem v hodnotě 70 000 Kč získáte: 
 
∞ 4 volné karty do turnaje na hřišti Sokrates Golf & Country Club + účast v golfové akademii 
∞ 4 volné karty do turnaje na hřišti Prosper Golf Resort Čeladná + účast v golfové akademii (po domluvě) 
∞ 4 volné karty do turnaje na hřišti Golf Resort Kaskáda + účast v golfové akademii (po domluvě) 
∞ 4 volné karty do turnaje na hřišti Austerlitz Golf Resort + účast v golfové akademii

Celkem 16 hráčských míst a vytvoření 1 firemního flajtu v rámci tour.

Pokud máte zájem pozvat na golfové turnaje více obchodních partnerů, je možné získat další volné hráčské 
karty v rámci celé série:

Finančním darem v hodnotě 17 000 Kč získáte: 
 
∞ 1 hráčské místo do turnaje na hřišti Sokrates Golf & Country Club + účast v golfové akademii 
∞ 1 hráčské místo do turnaje na hřišti Prosper Golf Resort Čeladná 
∞ 1 hráčské místo do turnaje na hřišti Golf Resort Kaskáda 
∞ 1 hráčské místo do turnaje na hřišti Austerlitz Golf Resort + účast v golfové akademii

Na základě poskytnutého finančního daru bude vystavena finanční darovací smlouva (viz str.7) 
Přihláška do turnaje bude zaslána nejpozději dva týdny před každým turnajem.

Charity golf tour Modrý hroch 2016
Patronem tour je od jejího počátku reprezentant České republiky v alpském lyžování Ondřej Bank.



8:00—9:00 / Snídaně, akreditace hráčů

9:00—9:30 / Trénink na driving range

9:30 / Slavnostní zahájení turnaje

10:00 / Cannon start

10:15 / Začátek doprovodných akcí pro děti

10:30 / Výuka golfu pro nehrající

12:00 / Občerstvení pro nehrající

13:00 / Golfová akademie pro nehrající

16:00 / Kulturní program, raut

16:30 / Tombola

17:00 / Vyhlášení výsledků a slavnostní zakončení 
  turnaje

* Občerstvení je zajištěno po celý den.

Kontakt: Monika Chasáková, tel.:+420 728 750 779, e-mail:chasakova@modryhroch.cz www.modryhroch.cz

Předpokládaný harmonogram turnajů:

V rámci série čtyř turnajů získáte:

∞ CD s fotografiemi daného turnaje, 
∞ golfové míčky s logem Nadačního fondu Modrý 
 hroch, 
∞ závěrečné DVD s prezentací všech turnajů, 
 závěrečnou zprávou a fotografiemi z jednotlivých 
 turnajů.

Prezentace partnerů a sponzorů:

∞ uvedení loga na prezentačních materiálech tour, 
∞ uvedení loga na prezentačních materiálech 
 jednotlivých turnajů, 
∞ uvedení loga na pozvánkách celé tour i jednotlivých 
 turnajů, 
∞ uvedení loga na prezentačním paravanu partnerů 
 a sponzorů tour v rámci jednotlivých turnajů, 
∞ označení jamky vlaječkou s Vaším logem, 
∞ uvedení v závěrečné zprávě z celé tour (CD).

Mediální prezentace:

∞ prezentace partnera moderátorem na všech 
 turnajích, 
∞ prezentace partnera v rámci článků o tour 
 v časopisu Golf (před, v průběhu, po skončení). 
∞ prezentace partnera v rámci tiskové zprávy v rámci 
 jednotlivých turnajů a po skončení celé tour 
∞ prezentace v rámci regionálního tisku.

Akce bude nabídnuta pro zpravodajství všech TV 
stanic. Zpráva z akce bude zaslána do regionálního 
tisku a nabídnuta k prezentaci pro regionální rádia.

Prezentace loga partnera/sponzora na webo-
vých stránkách Nadačního fondu Modrý hroch.

Předpokládaný hrací systém:

Charitativní turnaje pořádané Nadačním fondem 
Modrý hroch, v rámci Charity golf tour Modrý hroch 
2014, jsou uzavřené turnaje jednotlivců. Turnaje se 
hrají na 18 jamek systémem stableford s cannon 
startem. Hraje se s vyrovnáním a na úpravu hen-
dikepu. Muži hrají ze žlutých a ženy z červených 
odpališť. Podmínkou účasti je potvrzené zapsání 
hráče do startovní listiny a platná HCP. Vypsány 
jsou 3 kategorie: A (HCP 0—18), B (HCP 18,1—36) 
a C (HCP 36,1—54) a v každé z nich budou oceněni 
tři nejlepší netto výsledky. Dále bude oceněn nejlepší 
brutto výsledek muži a ženy, nejlepší ženský výkon, 
nearest to pin a longest drive pro muže a longest 
drive pro ženy. Ceny jsou věcné. Turnaj se hraje podle 
golfových pravidel, místních pravidel a v případě 
rovnosti bodů se o pořadí rozhoduje podle Soutěžního 
řádu ČGF.



Smlouva o poskytnutí finančního daru 
uzavřená dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012, Sb., občanský zákoník 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 
 
Nadační fond Modrý hroch 
se sídlem: Rašínova 2, 602 00 Brno, 
zastoupený: Mgr. Radovanem Vrbkou (zřizovatelem fondu), Mgr. Monikou Chasákovou (ředitelkou fondu) 
IČ: 26973278 
bankovní spojení: ČSOB,a.s, oblastní pobočka Brno/Joštova 5, 
číslo účtu: 197206466/0300, variabilní symbol: 42016

(dále jen obdarovaný)

a

(jméno/název)  …………………………………………………………… 
se sídlem:  …………………………………………………………… 
zastoupený:  …………………………………………………………… 
IČ:   …………………………………………………………… 
bankovní spojení: ……………………………………………………………

(dále jen dárce) 

tuto smlouvu o poskytnutí finančního daru:

I. 
 

Dárce poskytuje NADAČNÍMU FONDU MODRÝ HROCH podle ustanovení § 20, odst. 8 Zákona o dani z příjmu 
finanční dar na prohloubení péče o dětské pacienty postižené úrazem v době jejich léčení a rekonvalescence ve 

výši

.................................................…………. Kč (slovy………........................................................…………. korun českých)

NADAČNÍ FOND MODRÝ HROCH tento dar přijímá jako finanční podporu pro činnost a splnění cílů, za jejichž 
účelem byl založen.

II.

Dárce poskytuje NF dar pro účel výše jmenovaný. Pokud nebude poskytnutý dar použit k tomuto účelu, je 
povinen obdarovaný dar vrátit.

III.

Bankovní převod finančních prostředků, popřípadě složení hotovosti bude uskutečněno do 10 dnů ode dne 
podpisu této smlouvy. Dárce si přeje / nepřeje být zveřejněn. */nehodící se škrtněte

IV.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se vyhotovuje ve dvou 
exemplářích, z nichž obdrží každá strana po jednom. Strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně 
seznámily, porozuměly mu a souhlasí s jejím obsahem.

V ………..................................…… dne ……………… 2016

................................................
dárce

V Brně dne ………………… 2016

................................................
obdarovaný



Snažíme se vracet děti po těžkých úrazech do „běžného“ života.

Díky Vám všem, kteří nám pomáháte…nejen svou účastí 

na golfových turnajích

Za organizační výbor turnaje: 

Mgr. Monika Chasáková / Ředitelka NF MH 

Mgr. Radovan Vrbka / Předseda správní rady NF MH

Ondřej Bank / Patron NF MH


