






Dětí chodí do škol

a

Školka chodí za 
dětmi





















































































Ve zdravém modulu, 

zdravý duch



























































ČESKÁ FOTBALGOLFOVÁ ASOCIACE

prezentuje



Proč KOMA a FOTBALGOLF

• KOMA se stala v roce 2015 hlavním partnerem 
ČFGA a zajišťuje zázemí ve volnočasových 
centrech, tzv. FOTBALPARCÍCH

Zázemí ve FotbalParku Praha



CO JE TO FOTBALGOLF

• FOTBALGOLF je outdoorová aktivita, která je 
svou nenáročností určená pro všechny věkové 
kategorie, od dětí až po seniory



Kde se FOTBALGOLF provozuje

• Hraje se v nově vybudovaných aktivních parcích 
(volněčasových centrech), které jsou volně 

přístupné a mimo fotbalgolfu se v nich shromažďují 
další aktivity, např. naučné a edukativní stezky, 
workoutové a dětské hřiště, pétanque, activity 

přírodní centra a další



Kde už můžete “FotbalParky” najít, a 
kolik se jich v ČR chystá vybudovat

• FotbalPark je Československý projekt. V ČR se ČFGA chystá do 5 
let vybudovat 30 volnočasových center, na Slovensku pak 15. 

Seznam volnočasových areálů a detailní informace o nich najdete na portálu www.fotbalpark.cz



Pro vybudování volnočasových center 
“FOTBALPARK” hledáme:

• Obecní a městské nevyužité pozemky k revitalizaci o výměře min. 4 ha

• K dlohodobé výpůjčce, nebo pronájmu

• Nepožadujeme žádné finanční krytí, vše financujeme z vlastních zdrojů.

• Projekt do lokality přinese atraktivní sportovně-volněčasovou náplň, která je 

určena pro širokou veřejnost od dětí až po seniory. 

• Fotbalgolf lze také vhodně využít jako doplněk tělesné výchovy ve škole 

nebo v rámci tréninku fotbalu nebo futsalu.

• Využití plochy, pro aktivní pobyt v přírodě

• Podpora a doplnění aktuálních služeb v okolí  

• Příliv nových návštěvníků do lokality

• Zvýšení zájmu o lokalitu díky centrálnímu marketingu a PR

• Jediněčnost projektu, pouze 30 míst v ČR

Přínos pro lokalitu



ZÁVĚR

• Fotbalgolf má ambice stát se největší organizovanou
outdoorovou aktivitou v ČR a SR.

• Je podporován renomovanými společnostmi, např. 
PEPSI, KOMA, FAČR, BERNARD, JOHN DEERE, ZPMV 
211, MAKRO a další

• Staňte se jeho součástí

Více o fotbalgolfu najdete na portálech:

www.cfga.cz - oficiální portál České fotbalgolfové asociace

www.fotbalpark.cz - oficiální portál areálů

www.gscore.cz - portál turnajů, členů, klubů a výsledků

DĚKUJEME ZA POZORNOST

http://www.cfga.cz
http://www.fotbalpark.cz
http://www.gscore.cz


Modul není kontejner

Kultura v modulu





























































































Koma je všude

doma





























Nemožné v praxi

Škola do 7 týdnů

po objednání

















Pomáháme tvořit 

obraz Česka






























