
 

Media Invitational 2016 

Tisková zpráva – Praha, 14. dubna 2016 

Sociální sítě, servis pro novináře, profesionální golf, významné golfové akce u nás, nová strategie, ale také letní 

olympijské hry v Rio de Janeriu. To byla hlavní témata tiskové konference Media Invitational, která se uskutečnila 

ve čtvrtek 14. dubna 2016.  

Česká golfová federace se rozhodla změnit způsob komunikace s médii a veřejností a jako důležitý komunikační nástroj 

začala lépe využívat sociální sítě. „Bez moderních způsobů komunikace se dnes neobejde nikdo, ani sportovní svazy. 

Sociální sítě nám umožňují být v lepším kontaktu s hráči, sponzory a partnery. Snažíme se o to, aby popularita golfu 

u nás rostla a do budoucna jsme ke golfu přilákali další hráče,“ říká prezident České golfové federace Zdeněk Kodejš. 

Kromě oficiálního facebookového profilu, mezi jehož priority patří kvalitní výsledkový servis, Česká golfová federace 

komunikuje prostřednictvím kanálu YouTube, kde je možné sledovat rozhovory a reportáže z bezprostřední blízkosti 

našich nejlepších hráčů. Další novinkou je facebookový profil Czech Golf Teamu, který Česká golfová federace založila 

v interakci s vybranými reprezentanty, kteří pravidelně přidávají fotky a videa z tréninků i z turnajů. 

Několika změn se dočkal také federační web. Na hlavní stránce se objevila loga sociálních sítí, sekce věnovaná 

reprezentaci dostala nový kabát i nový obsah a novináři mají na federačním webu vlastní sekci, kde najdou všechny 

důležité podklady pro články a zároveň se dozví, jaké akce mohou sledovat. 

Česká golfová federace podporuje nejen amatérský, ale také profesionální golf. Je dlouholetým partnerem naší 

nejlepší golfistky Kláry Spilkové a nově také partnerem našeho nejlepšího golfisty Filipa Mrůzka. Kromě toho Česká 

golfová federace spolupořádá turnaj Ladies European Tour, který se koná v červnu v Dýšině, a je partnerem turnaje 

European Tour na Albatrossu, díky čemuž mají všichni registrovaní golfisté vstup na turnaj evropské série zdarma. 

Česká republika letos hostí několik významných golfových akcí, na kterých se Česká golfová federace podílí. Patří mezi 

ně mistrovství Evropy v golfu hendikepovaných, mistrovství Evropy MIDů, turnaj série Long Drivers European Tour, 

zasedání EGA nebo turnaj European Boys Team Championship. 

Na tiskové konferenci Media Invitational se mluvilo také o nové strategii, která se týká tréninkového systému 

a podpory našich nejlepších hráčů. 

Česká golfová federace nezapomněla poděkovat svým partnerům, mezi které bude následující tři sezony patřit 

Raiffeisenbank. „Naše banka je tradičním podporovatelem golfu v České republice a jsem proto rád, že jsme se stali 

partnerem České golfové federace nejen pro rok 2016, ale i pro následující dvě sezony. Jde o další z řady kroků, které 

podnikáme pro vzestup a popularizaci tohoto atraktivního a zdravého sportu,“ říká Igor Vida, generální ředitel 

Raiffeisenbank. Dalšími partnery jsou Pilsner Urquell, CityGolf.CZ, Bang & Olufsen a Czech Tourism. 

Jedním z hlavních cílů České golfové federace pro sezonu 2016 je podpora olympijských nadějí. Česká golfová federace 

podporuje nejen Kláru Spilkovou na cestě na olympijské hry v Rio de Janeiru, ale také talentované hráče, kteří mají 

šanci probojovat se na olympijské hry v Tokiu v roce 2020. 

Další informace: www.cgf.cz 


