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CESTY ZA GOLFEM | USA

Nejlepší juniorská golfová
akademie v USA. Studium
na privátní střední
škole,
kombinované
s vrcholovým sportem
a nejlepším možným
tréninkem. Škola, kde
trénuje Sean Foley,
trenér Tigera Woodse.

Core Golf Academy
Za zlepšením i za studiem
Text: Tomáš Jízdný, foto: Tomáš Jízdný, Core Golf Academy
V posledních letech je ve světě juniorského sportu stále častější, že mladí,
talentovaní sportovci z celého světa
mají zájem o studium, při kterém se
lze na nejvyšší možné úrovni věnovat
svému sportu, a to v zemi nabízející ty
nejlepší podmínky. Co se týče golfu,
tak samozřejmě musíme zmínit USA.
Především na Floridě je velká koncentrace golfových akademií, jež mezi sebou soupeří.
Mezi těmito školami jednoznačně vyniká
Core Golf Academy, sídlící necelou půlhodinu od centra Orlanda, na pravděpodobně nejhezčím veřejném golfovém
hřišti Floridy – Orange County National.
Je to kombinace sportovní akademie
a studia na takzvané „prep school“, což
je typ privátní školy, kde je naprostou prioritou individuální přístup ke studentům
a co nejvyšší kvalita vzdělání.
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Zajímavostí je, že 89 % amerických středoškoláků studuje na státních středních
školách, zbylých 11 % právě na těchto
prep schools, odkud se rekrutuje naprostá většina studentů přijatých na ty
nejlepší univerzity. Studenti žijí ve vilách nacházejících se nedaleko hřiště
a školy. Nepřetržitě je v domě přítomen

vyučování, které končí kolem druhé třetí
hodiny odpolední, poté jdou opět trénovat. Stejně jako přístup ve škole, tak
přístup v tréninku je vysoce individuální,
přičemž je k dispozici nejmodernější tréninkové vybavení.
Trenéři na Core Golf Academy jsou několikrát ročně velice důkladně proško-

Trenéři na Core Golf Academy jsou několikrát ročně
velice důkladně proškoleni přímo od Seana
Foleyho, bývalého trenéra Tigera Woodse. Ten
je často v akademii přítomen a studenti s ním tak
přijdou do kontaktu.
tzv. „dorm parent“, který na studenty
dohlíží a stará se o ně.
Ráno odjedou do školy, případně na
individuální ranní trénink, následuje

leni přímo od Seana Foleyho, bývalého
trenéra Tigera Woodse. Ten je často
v akademii přítomen a studenti s ním
tak přijdou do kontaktu.

Studenti navštěvují ty nejprestižnější
turnaje ve své věkové kategorii, kde je
přítomno velké množství univerzitních
skautů. Ti zde hledají talentované hráče,
kteří by mohli vyniknout na jejich univerzitě. Akademie má vynikající kontakty na
univerzity se silným golfovým programem a je schopna zařídit návštěvu skautů
přímo na tréninku konkrétního hráče.
Škola samotná má celé jedno oddělení,
jež se věnuje jednak vyhledávání případných zájemců z řad univerzit, ale také
zpracování veškerých administrativních
záležitostí spojených s celým procesem.
Studenti na Core Golf Academy se rekrutují z řad Američanů, ale zejména je zde

silné mezinárodní zastoupení, a to jak
studentů z Asie, tak z Evropy, ze zemí
jako Rusko, Itálie, Česká republika nebo
třeba Německo.
Akademie je poměrně selektivní, především přijímací proces je poměrně
složitý. Z toho důvodu vyhledávají spolupráci s důvěryhodnými partnery v podobě agentur v jednotlivých zemích,
které se věnují poradenské činnosti
v oblasti privátního středního školství v USA. Pro Českou republiku má
Core Golf Academy exkluzivní spolupráci s agenturou J&K Consulting.
Pokud chcete spojit kvalitní středoškolské studium v zahraničí
spolu s prvotřídním golfovým programem a vidinou možného studia na prestižní univerzitě, je pro vás
Core Golf Academy ideální volba.
Foto: Tomáš Jízdný

nákladech na univerzitní studium v USA,
od milionu korun po milion a půl, velká
přidaná hodnota.

V akademii působí i nedávný trenér Tigera Woods Sean Foley.
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Akademie je určena studentům, kteří
chtějí spojit kvalitní studium v angličtině s golfovým programem té nejvyšší
kvality. Jedná se o studenty od 9. třídy
základní školy až po ty, kteří mají rok po
maturitě a budou navštěvovat postgraduální program. Jde samozřejmě o velkou investici, rok na takové škole vychází
na více než milion korun.
I přes vysokou cenu je však o studium na
akademii veliký zájem. Každý rok má totiž téměř stoprocentní úspěšnost s umísťováním svých absolventů na kvalitních
amerických univerzitách a pro většinu
z nich zajistí i sportovní stipendia, takže
pokud má nějaký student vynikající sportovní i akademické výsledky, je dost
dobře možné, že dostane plné sportovní
stipendium a může absolvovat univerzitu
zadarmo. A to je při průměrných ročních
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