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HRANÍ SE SNAGEM
KAŽDÁ DOBA SI S SEBOU
NESE SVÉ. MÓDU, OBLÍBENÉ
KRATOCHVÍLE I DRUHY
SPORTU. KDYŽ POMINEME
PRVOREPUBLIKOVÝ ZÁPAL
PRO GOLF, GOLFOVÁ
HRA SE STÁVÁ V NAŠICH
ZEMÍCH FENOMÉNEM AŽ
V POSLEDNÍCH DVACETI
LETECH. BOHUŽEL TAK
TROCHU S PŘÍDOMKEM
ZÁBAVY PRO BOHATOU
ČÁST POPULACE. A TO JE
VELKÁ ŠKODA.
Jak tedy zlepšit povědomí o golfu
a zpřístupnit tento sport daleko
širší veřejnosti než dosud? Jedním
z možných způsobů je přiblížit golf
jako sportovní a volnočasovou aktivitu
právě dětem. Jestliže se děti od raného
věku učí běhat za míčem, jezdit na kole
nebo na lyžích, proč by se nemohly
učit také trefit míček golfovou holí?
Když budeme s touto myšlenkou
pracovat dál, lze si představit, že se
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základy golfové hry může dítě naučit
už v mateřské škole, na základní škole
při tělocviku nebo odpoledne ve školní
družině. Výukov ý systém SNAG je
k tomuto účelu skvělý nástroj, může
se stát tělocvičným nářadím tak jako
volejbalový míč nebo švihadlo, dětem
je pro potřebu výuky ve škole nebo na
škole v přírodě neustále k dispozici. Ke
hře se SNAGem není třeba žádných
zvláštních bezpečnostních opatření,
SNAG se hodí pro všechny děti,
dokonce i pro ty méně sportovně
nadané nebo hůře pohyblivé.
Za tímto účelem se úspěšně rozbíhá
projekt Golf dětem, který má za úkol
uvést základy golfové hry mezi děti
na prvním stupni základních škol. Na
vybraných školách se pořádají ukázkové
hodiny golfu se SNAGem, kde si děti
v rámci tělocviku mnohdy poprvé ve
svém životě vyzkouší golfový úder.
Ukázkové hodiny probíhají po dobu
45−50 minut pro skupinu zhruba
dvaceti dětí. Jsou vedeny proškolenými
trenéry, kteří dětem nejprve vysvětlí,
co vlastně golf je a kam až sahá jeho

historie, a poté dětem předvedou
všechny druhy základních úderů,
správný postoj a švih. Samozřejmostí je
dostatečný prostor pro hru, děti musí
mít čas si hůl pořádně „osahat“ a údery
vyzkoušet. Ukázkové hodiny bývají
velmi akční a pro děti zábavné, zlatým
hřebem programu bývá obvykle palba
míčky na figuranta v obleku SNAGmana,
který má terče po celém těle i na hlavě.
A protože výuka golfu musí děti bavit, je
hravý způsob výuky pro systém SNAG
tím zásadním prvkem.
První ukázkové hodiny již na některých
pražských školách proběhly a postupně
budou poskytovány školám po celé ČR.
Zpřístupnit golf dětem i dospělým je
běh na dlouho trať, ale první kroky jsou
již učiněny. 

