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Za uplynulý rok jsme pokročili 

o  vel ik ý kus dál .  Od pr vních 

předvedení výukového systému 

SNAG jako doprovodného programu 

p ř i  g o l f ov ýc h t u r n a j í c h ,  p ř i 

předvánočních zábavně-sportovních 

akcích pro děti v obchodních centrech 

přes první oficiální představení na 

výstavě Golf Show až po seznamovací 

g o lfové h o diny tě lo c v iku n a 

základních školách. Všechny tyto 

akce přinesly velmi mnoho cenných 

zkušeností. 

 Jinak berou výuku se SNAGem děti, 

které už golf hrají, pro ty je SNAG skvělá 

zimní či domácí alternativa k běžné 

výuce na hřišti. A docela jinak hru se 

SNAGem přijímají děti, které s golfem 

zatím zkušenost nemají. Základy hry 

se jim s těmito pomůckami učí snadno 

a rychle. A zjistí, že se čas a prostor ke 

hře dá najít skutečně všude. Docela 

jinak přijímají výsledky snažení svých 

dětí přihlížející rodiče, kteří mnohdy 

přímo na místě mění svůj skeptický 

pohled na golf i na způsob jeho výuky. 

Golfové dny byly uspořádány pro děti 

hendikepovaných golfistů, pro děti 

z motolské nemocnice nebo pro děti 

z průhonické sokolovny. Stačil pouze 

kousek trávníku a dětské nadšení. 

Systém SNAG už získal mnoho příznivců 

z  řad golfových trenérů i  školských 

učitelů. Do práce se SNAGem se 

pustili učitelé na prvních vybraných 

školách i lektoři z tréninkových center 

mládeže. V České republice je nyní 40 

proškolených trenérů a cvičitelů golfu 

se třemi hlavními lektory, kteří výuku 

se SNAGem vedou. Rovněž vznikají tři 

hlavní výuková centra a několik menších 

dětských golfových školiček, ve kterých 

se děti prostřednictvím systému SNAG 

s golfem seznamují. Golf Dětem, tak 

se jmenuje projekt, který si dal za cíl 

přiblížit golfovou hru dětem ze široké 

veřejnosti. Třeba už od mateřské školy, 

na základních školách i  v  rodinných 

a rekreačních centrech. Tento projekt se 

stará také o výuku sportovních lektorů 

a učitelů tělocviku, aby zajistil kvalitní 

metodiku výuky na všech stupních. 

A práce se daří. Dnes už mnoho dětí 

i  jejich rodičů ví, že golf se dá naučit 

a hrát všude a že to není žádná věda. 

NA POČÁTKU BYLA SNAHA 
UKÁZAT DĚTEM NĚCO, CO 
TU JEŠTĚ NENÍ TAK BĚŽNÉ. 
TŘEBA HRÁT GOLF NA 
LOUCE ZA DOMEM NEBO 
V TĚLOCVIČNĚ. A PODAŘILO 
SE, DĚTI UŽ DNES VĚDÍ, ŽE 
NAUČIT SE HRÁT TUTO HRU 
MOHOU I VE ŠKOLE.
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