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Stav členské dětské základny v roce 2017 

Celkem registrováno 5354 dětí do věku 18 let! 
Data k 15. 10. 2017 
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Prvočlenové v roce 2017 podle věku 

V roce 2017 se registrovalo 855 dětí do věku 18 let! 
Data k 15. 10. 2017 
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Cíle projektu SŠNG pro rok 2017 

1. Uspořádání meziškolních turnajů s cílem vyvolat soutěživost mezi dětmi a 
jednotlivými školami.  
 
 

2. Prezentace projektu Se školou na golf na vybraných akcích s cílem rozšířit 
prezentaci projektu z plastového sportovního náčiní až na golfové hole. Po vzoru 
olympijského parku zapojit více puttovací aktivity a možnosti prvních odpalů.  
 
 

3. Reorganizace podpory golfových klubů s cílem rozdělit finanční podporu klubům 
na dvě části: první část navazující na první fázi projektu a druhou, motivační část, 
která je úzce provázána s hlavním cílem celého projektu: registrací dětí do 
golfových klubů. 



Uspořádání meziškolních turnajů 

Meziškolní turnaje odstartovaly kvalitní spolupráci s Czech Snag Association z.s.  
(dále jen CZSGA). Do turnaje se zapojilo 38 škol a golfových kroužků. Z toho cca 
polovina z projektu SŠNG a polovina podporovaná od CZSGA. 
 
Finálové utkání se uskutečnilo v pátečním turnajovém dni na D + D Real Czech 
Masters a zúčastnilo se ho 6 nejlepších družstev. 
 

Celkovým vítězem se stalo družstvo  
kroužku při Golf Clubu Praha.  

 

8 golfových klubů vyslalo své zástupce 
na exhibice v rámci D + D Real Czech Masters  

 



Uspořádání meziškolních turnajů 

Meziškolní turnaje pokračují podzimním kolem ve stávajícím školním roce 2017/2018. 
 
Formát z letošního roku bude zachován i v příštím roce.  

Jarní kvalifikační kolo v Třešti  

 

Vítězná fotografie v soutěži na sociální síti Facebook 

 

ZAPOJTE SE! 
 



Prezentace projektu Se školou na golf 

Součástí projektu SŠNG je i propagace golfu na akcích určených pro širokou veřejnost, 
zejména pro děti či rodiny s dětmi. V roce 2017 bylo hlavní snahou změnit způsob 
prezentace směrem blíže ke golfu.  
 
První příležitostí pro změnu byla Olympiáda dětí a mládeže pořádaná ČOV v Brně. 
Projekt SŠNG se zde prezentoval ve spolupráci s firmou TeeTime Se a golfovým 
hřištěm Kaskáda. 
 
Nový způsob prezentace způsobil zájem ČOV o další spolupráci, a bylo tak nutné 
přizpůsobit vlastní prezentační materiál poptávce. 
 
 



Prezentace projektu Se školou na golf 

Nové vybavení prezentované v rámci OVOV (odznak všestrannosti -  projekt ČOV) v září  
 
 

Nafukovací stany X-GLOO a puttovací koberec 

 
Odpalovací nafukovací oblouky jsou prozatím řešeny zápůjčkou 

 



Prezentace projektu Se školou na golf 

Pro rok 2018 budou vybrány nové akce, v nichž se projekt bude prezentovat 
veřejnosti.  
 
Příkladem je zájem ZŠ Třebíč, která bude 19. května 2018 pořádat 4. ročník 
Václavského sportování - akce pro rodiny s dětmi s nabídkou různých sportovních 
aktivit. Odhadovaná účast cca 400 lidí. 

ZAPOJTE SE! 
 

Pořádá škola, se kterou spolupracujete, 
podobný formát akce? 

 



Reorganizace podpory golfových klubů 

V letošním roce byla finanční podpora klubům ze strany ČGF nově rozdělena na dvě části: 
• finanční podpora golfových klubů na základě jejich žádostí, 
• příspěvek na rozvoj práce s mládeží na základě počtu dětí do 18 let registrovaných v 

klubu. 

Žádost o finanční podporu odeslalo tento rok pouze 37 klubů. 
Předpokládáme, že hlavním důvodem je, že menší projekty zanikly. Zároveň svoji žádost 
neodeslaly některé kluby, které řešily financování svojí vlastní cestou.  

ZAPOJTE SE DO PROJEKTU SŠNG! 

Příspěvek na rozvoj práce s mládeží na základě počtu dětí do 18 let registrovaných v klubu 
bude vyhodnocen na konci října a zapojené kluby do projektu SŠNG budou kontaktovány. 

STÁLE NÁM CHYBÍ SMLOUVY A DODATKY K VYPLACENÍ PŘÍSPĚVKŮ. BEZ NICH VÁM 
PŘÍSPĚVEK NEMŮŽEME VYPLATIT! 



Proč se zapojit do projektu SŠNG? 

Z dlouhodobého pohledu je první stupeň základní školy rozhodující pro budoucí vnímání 
golfu. Děti, které si vyzkouší v raném věku golf, si nesou pozitivní zkušenost do 
produktivního věku.  
 
Kluby, které se zapojují do oslovování dětí prvního stupně ZŠ, aktivně pracují na rozvoji své 
budoucí základny.  

Největší přírůstek dětské základny je v 7. až 10. roku dítěte! 
 

Pravděpodobnost, že od 16 do 18 let začne dítě s golfem, je nízká. 
 



Spolupráce s Nadací Hanuše Goldscheidera 

Nadace Hanuše Goldscheidera pro český golf podporuje Vaše 
aktivity v SŠNG tak, že nabízí klubům možnost získání dětských 
golfových holí pro jejich projekty. 
 
• Představte nám svůj záměr  
• Definujte své potřeby 

 
Zajistíme pro Vás potřebné vybavení. 

V letošním roce jsme díky NHG zajistili 
golfové hole dětem v několika golfových 
klubech, obdarovali jsme výherce v rámci 
představení SŠNG na ODM 2017 a OVOV. 

DĚTSKÁ RADOST Z GOLFOVÉHO VYBAVENÍ JE NAŠÍ MOTIVACÍ 



Spolupráce s Nadací Hanuše Goldscheidera 

Nový projekt Golfového klubu a ZŠ Velvary 
 
• Výuka 2x týdně na hřišti v Beřovicích se zajištěním dopravy na hřiště 
• Sportovní třída golfu v rámci volitelného předmětu 
• Klasifikace hry golfu na státním vysvědčení 

NADACE NHG ZAJISTILA „ŠKOLNÍ POMŮCKY“ DĚTEM 



Vize a směr projektu SŠNG 

Realizace sportovní třídy golfu jako volitelný předmět při základní škole na základě 
schváleného Školního výukového programu MŠMT.  

VYPRACOVÁNÍ METODIKY VČETNĚ ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ  
JE VIZÍ PROJEKTU SŠNG 

Realizovat volitelný předmět golfu při ZŠ naráží na největší úskalí, kterým je doprava na golfová 
hřiště. Při cenách 25 Kč za km jsou náklady na dopravu jedné takové třídy při výuce 1x týdně po 
dobu 40 týdnů 50.000 Kč, při vzdálenosti školy 20 km od golfového hřiště. 
 
Finance však nejsou jediným problémem celého projektu. Zájem školy je zásadní. Příkladové 
řešení již existuje: 
 
ZŠ ve Slavkově, v Brně Kuřimi, v Plzni a nově i ve Velvarech postupují podle školních norem a 
osnov. 



Připravujeme ve spolupráci s Vámi 

Zaujmout děti golfem – s tímto cílem jsme připravili propagační deskovou hru pro děti,    
ve které mají děti možnost poznat základní pravidla golfu. 

JIŽ VYROBENO: 
 
2: Golf CLUB PRAHA 
9: Park golf Hradec Králové 
13: Prague City Golf 
18: Golf Resort Kaskáda 
 

PŘIPRAVUJEME: 
1: Greensgate 
5: Golf Beřovice  
 
 

SESTAVÍME SPOLEČNĚ S VÁMI KOLEKCI ČESKÝCH JAMEK? 
PROPAGUJTE GOLF DĚTEM NA SVÝCH RECEPCÍCH. 



ZAPOJTE SE DO PROJEKTU SŠNG 
 

PRACUJETE NA SVÉ BUDOUCÍ ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ 
 


