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Česká golfová asociace 
hendikepovaných (CZDGA) pořádá 

golfovou akademii pro hendikepované 
příslušníky – veterány ozbrojených 

a záchranných sborů členských států 
European Disabled Golf Association, 

kteří utrpěli během své služby 
zranění. Golfová akademie proběhne 

13.–14. června 2015 v golfovém 
resortu Darovanský dvůr v rámci 

mezinárodního golfového turnaje Czech 
Disabled Golf Masters 2015, který je 
zařazen do prestižní série European 
Disabled Golf Tour – Order of Merit.

Golfová akademie  
pro novodobé veterány

Tuto unikátní sportovní akci podporuje European 
Disabled Golf Association (EDGA), Česká golfová 
federace (ČGF) a Česká profesionální golfová aso-
ciace (PGA Czech). Patronem akce je režisér Václav 

Marhoul. Záštitu nad akcí převzali ministr vnitra Milan Cho-
vanec, ministr obrany Martin Stropnický, předseda Výboru 
pro obranu David Kádner a členové Podvýboru pro válečné 
veterány Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Seznáme-
ní s golfovými základy a praktický trénink hendikepovaných 
novodobých veteránů povedou nejlepší hráči European Dis- 
abled Golf Tour z jednotlivých členských zemí společně 
s profesionálními trenéry PGA Czech. 

Smyslem akademie je představit golf jako vhodnou společ-
nou sportovní aktivitu zdravých a hendikepovaných. Hendi-
golfisté EDGA tak chtějí pořádáním této golfové akademie 
vyjádřit úctu příslušníkům ozbrojených a záchranných sborů. 
A zároveň velký respekt ke všem povoláním, jejichž poslá-
ním je služba veřejnosti a ochrana lidských životů. Součástí 
bude pietní vzpomínka na padlé a zahynulé příslušníky těch-
to složek, která proběhne při slavnostním zahájení turnaje 
CZDGM 2015 dne 14. června.

Na golfovou akademii budou z každého členského státu 
EDGA pozváni zástupci vojáků, policistů, hasičů a záchraná-

Czech Disabled Golf Masters 2014 – zleva hráči Pavel Kamír (ČR),  
Sebastian Lorente (Španělsko), Cédric Lescut (Belgie) a Marek Eben 
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řů. Českou republiku budou zastupovat zranění příslušníci 
Armády ČR, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR 
a Zdravotnických záchranných služeb ČR. Pozvání obdrží 
představitelé všech zastupitelských úřadů členských zemí 
EDGA v ČR, Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, Minis-
terstva zdravotnictví,  Asociace zdravotnických záchranných 
služeb, Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Senátu ČR 
a dalších spolupracujících subjektů.

Czech Disabled Golf  Masters 2015
Pátý ročník mezinárodního golfového turnaje hendikepova-

ných Czech Disabled Golf Masters 2015 proběhne ve dnech 
14.–16. června 2015 v golfovém resortu Darovanský Dvůr. 
Turnaj je stejně jako v minulých letech zařazen do prestižní 
evropské série European Disabled Golf Association Tour – 
Order of Merit v nejvyšší úrovni PREMIER, ve které nejlepší 
hendigolfisté Evropy bojují o celkové vítězství v Evropském 
poháru. Loňského ročníku CZDGM 2014 se účastnilo 50 
hendikepovaných golfistů ze 13 zemí. V letošním roce bude 
startovat 68 nejlepších reprezentantů ze 17 států Evropy. 

Pro Českou republiku je tento turnaj stejně významným 
sportovním podnikem, jako například pořádání mužského 
European PGA Tour, Challenge Open nebo Ladies European 
Tour. Mezi nejvýznamnější spolupracující pořadatelské sub-
jekty patří společnost Sport Invest Group, Česká golfová fe-
derace, Profesionální golfová asociace ČR, Evropská golfová 
asociace hendikepovaných EDGA a Resort Darovanský dvůr.

Patronkou turnaje se letos opět stala nejlepší profesionální 
hráčka v České republice Klára Spilková. Tento turnaj je pořá-
dán na podporu golfu tělesně a zdravotně postižených a jeho 
další rozvoj v České republice. Společnou snahou nás všech je 
představit golf v očích široké veřejnosti jako sport „bez bari-
ér“ a dílčím cílem je oslovení dalších hendikepovaných spor-
tovců v ČR. Tréninkové kolo, které bude probíhat v neděli 14. 
června, je doplněno o zajímavý doprovodný program. V rámci 
Dne otevřených dveří na golfu s CZDGA se začínající hen-
dikepovaní i zdraví golfisté mohou zúčastnit golfové akademie 
pod vedením trenérů PGAC, firma ITTEC představí SNAG 
Golf – tréninky pro nejmenší a hendikepované. 

Dny na golfu s CZDGA
Den s Golfem pro děti, mládež, veřejnost a hendikepova-

né proběhl 4. května ve sportovním areálu SK Oplocenka 
– Nový Knín. Dopolední seznamovací bloky byly připrave-
ny pro žáky základní školy a odpolední program byl věno-
ván veřejnosti. Žáci 1. až 4. tříd se seznámili s golfovou hrou 
prostřednictvím SNAG akademie, která zábavnou formou 
rozvíjí golfové dovednosti. Vyšší ročníky pak na improvizo-
vaném Driving Range vyzkoušeli první „opravdové“ odpaly. 
Zapůjčené podložky a sítě byly po celý den neustále obsaze-
ny a trenéři hendigolfu neměli chvíli oddechu. Potěšující byla 
početná návštěva rodin, kde si každý našel „to své“.

Golfová akademie pro hendikepované 
Rohanský ostrov

Tuto sportovně – propagační akci uskutečnila Česká gol-
fová asociace hendikepovaných (CZDGA) v rámci projektu 
Golf bez bariér, do kterého se na počátku letošního roku 
zapojil i nový partnerský subjekt CZ Golf. Místem konání se 
stal Driving Range Rohanský ostrov v Praze v sobotu 16. 5. 
2015, který je zároveň Tréninkovým centrem hendikepova-
ných golfistů.

Hlavním smyslem této akce byla prezentace sportovního 
odvětví, golfu, jako ideální volnočasové aktivity pro zdravot-
ně/tělesně hendikepované a jejich sociální okolí – rodiny 
a přátele. Možnost návštěvy měla i běžná veřejnost, zejména 
děti a mládež.

Manuel de los Santos – 
Absolutní vítěz Czech  

Disabled Golf Masters 2014 

Den otevřených dveří na golfu pro žáky OA, Janské Lázně 

Golfové dny otevřených dveří, Hluboká nad Vltavou 
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11. jubilejní ročník 
golfového turnaje 

PRO – AM AMBASSADOR GROUP CUP

 2015 – INVITATION 

se bude konat 
v pondělí 17. 08. 2015

v GOLFOVÉM CLUBU KYNŽVART

Za plánování a technickou přípravu zodpovídali členové 
CZDGA. Trénink a praktické ukázky zajistil kombinovaný 
tým reprezentantů ČR v golfu hendikepovaných, lektorů 
SNAG a cvičitelů-trenérů hendigolfu. Odborné konzulta-
ce z oblasti fyzioterapie, cvičení a zdravé výživy poskytoval 
v průběhu konání akademie tým specialistů Centralizované-
ho pracoviště hendikepovaných golfistů Norman´s Fitness. 
Celou akci přijel osobně podpořit Ondřej Lieser, člen PGAC 
a v současnosti jeden z nejúspěšnějších golfových profesio-
nálů v ČR. Výše jmenovaný se aktivně zapojili do tréninku 
hendikepovaných účastníků a během svých vložených exhibic 
odpovídal na velké množství dotazů.

Záštitu nad akcí převzal ministr školství PhDr. Marcel 
Chládek, MBA.

Všichni účastníci měli možnost vyzkoušet své první golfo-
vé odpaly, patování do jamky, krátkou i dlouhou hru ze spe-
ciálních vertikalizačních vozíků pro paraplegiky Paragolferů 
a jízdu na elektrických vozících Mantis, které slouží k přesu-
nu hráčů s amputacemi dolních končetin po hřišti. Nejmladší 
návštěvníci – děti, poznali golfovou hru díky startovacímu 
zábavnému projektu SNAG, který je určen také pro zájemce 
s těžkým stupněm tělesného postižení. 

Golfová akademie se nesla ve velmi přátelské a uvolněné 
atmosféře. Setkala se s velkým zájmem, který se projevil ze-
jména účastí hendikepovaných zájemců, kteří v řadě případů 
dorazili se svými rodinnými příslušníky. Několik z nich dora-
zilo ze sousedních krajů a tento fakt jednoznačně ukazuje, 
že je hendigolf optimální volnočasovou aktivitou nejen pro 
tělesně/zdravotně postižené.  

Výsledek akce – představit golf jako plnohodnotné spor-
tovní odvětví pro každého a jako opravdový sport „bez bari-
ér“, byl jednoznačně splněn. 

CZDGA Golf  Tour 2015
Na základě konceptu projektu Golf bez bariér usiluje 

CZDGA o zlepšení herní výkonnosti všech členů a to sys-
tematickým a postupným utvářením optimálních podmínek 
ke hře a tréninku na celém území ČR. Primární snahou jsou 
taktéž společné aktivity hráčů, trenérů hendigolfu a dalších 
osob z řad partnerů a příznivců. Z tohoto důvodu byla po-
řádána série turnajů pod názvem CZDGA Golf Tour, kte-

rá vstupuje do své třetí sezony. Tour probíhá na vybraných 
partnerských hřištích CZDGA v celé ČR. Do osmi turnajů 
série nastupují řádní členové CZDGA, podporovatelé CZD-
GA, trenéři hendigolfu, profesionální hráči, pozvaní partneři 
a především členové domácích klubů. Hlavní myšlenkou akce 
bylo prezentovat golf jako opravdový sport bez bariér, kdy 
se na golfových greenech mohou společně potkávat zdraví 
i hendikepovaní hráči. 
15. květen – pátek Mstětice
30. květen – sobota Benátky nad Jizerou
14. červen – neděle Darovanský dvůr –  
 PRO-AM CZDGM 2015
15.–16. červen –  
           pondělí, úterý Darovanský dvůr – CZDGM 2015
28. červen – neděle Hluboká nad Vltavou
23. srpen – neděle Český Krumlov
25. září – pátek Nová Amerika (Alfrédov)
3.– 4. říjen sobota–neděle MČR Mariánské Lázně

text: Miroslav Lidinský
foto: Jana Brabníková

Vítězové Czech Disabled Golf Masters 2014 


