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Po t řech letech jednotného schématu projetku Dne otev řených dve ří dochází v 
letošním roce k jeho zásadním inovacím. Nový projek t „Golf je hra – hrou ke 
golfu“ pod záštitou České golfové federace celoro čně zajiš ťuje p řiblížení 
tohoto sportu široké ve řejnosti.  V letošním roce je jedna zásadní novinka a to 
je pestrost termín ů. Od května do zá ří se všem ú častník ům postupn ě otev řou 
brány 54 golfových h řišť po celé ČR. Připraven je program v četně 
počítačového golfu a mnoho výherních sout ěží s hlavní sout ěží o vůz Mazda2. 
Celý projekt zárove ň doprovází 5 prezentací „Roadshows“ ve vybraných 
městech v negolfovém prost ředí – tyto akce prob ěhnout v t ěchto termínech a 
lokalitách:  
 
17. 5. 2008 Ústí nad Labem 
18. 5. 2008 Hradec Králové  
31. 5. 2008 Brno 
1. 6. 2008 Ostrava 
21. 6. 2008 České Budějovice  
 
Název „Golf je hra – hrou ke golfu” vystihuje podstatu nového celoročního projektu, 
který má za cíl oslovit veřejnost, mládež i celé rodiny. Přiblíží golf jako stále 
populárnější sport všem věkovým a ekonomickým skupinám. Očekáváme, že 
zvýšíme jeho povědomí a přilákáme nové  potenciální hráče. Sekundárním efektem 
bude jistě seznámení návštěvníků s konkrétním hřištěm v daném regionu. Narozdíl 
od předchozích Dnů otevřených dveří realizovaných pouze v jednom 
celorepublikovém dni bez doprovodného programu,  dochází letošní rok k časovému 
rozložení od května do září se zapojením 54 hřišť /seznam hřišt viz. Příloha tiskové 
zprávy/.  



 
Projekt je podrobně prezentován na webových stránkách www.golfjehra.cz, kde si lze 
prohlédnout mimo jiné golfový areál. Na samotném herním dni pak budou nejen 
profesionální trenéři golfu, ale naleznete zde i speciální stan pro děti i dospělé 
s počítačovými konzolemi a hrou Tiger Woods PGA TOUR® 07. Všichni návštěvníci 
se mohou zúčastnit výherních soutěží, hlavní pak o vůz Mazda2.  

Celý projekt zároveň doprovází 5 golfových prezentací ve vybraných městech v negolfovém 
prostředí.  Opět umožní vyzkoušet kouzlo této hry a upozorní na příchozí Dny otevřených 
dveří v daném regionu. Uskuteční se na parkovištích před nákupními centry Tesco a Avion 
Shopping Park v Brně:  

Ústí nad Labem 17. 5. 2008  

Hradec Králové 18. 5. 2008  

Brno 31. 5. 2008  

Ostrava 1. 6. 2008  

České Budějovice 21. 6. 2008  

 

A co bude k vidění? Velkým lákadlem pro děti se jistě stanou golfové atrakce. Dohled 
nad školou golfu zajistí odborný asistent, který  dětem a kolemjdoucím poradí, jak 
hrát či kam se v dané lokalitě nejlépe vydat za golfem. Program začíná vždy ve 12 
hodin (do 17 hodin).  
 
 
Celoroční koncept „Golf je hra – hrou ke golfu“ je podpořen mezi mládeží e-mailovou 
kampaní a komunikován bude také samostatnou mediální kampaní. 
 

 
 
 
Více informací o projektu naleznete na www.golfjehra.cz  
 
 
 
 
V případě dotazů kontaktujte generálního sekretáře České golfové federace, 
Miroslava Holuba na tel/fax: +420 257 318 618 nebo e-mail: secretary@cgf.cz  
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