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ZPRAVODAJ ČESKÉ ASOCIACE EXTRÉMNÍHO GOLFU

ÚVODNÍ SLOVO
Navzdory toku dějin-extrémní golfisté triumfují.  Sezonu 2011 lze 
směle nazvat úspěšnou a vyhlídky růžovými. 

Vánoce  i  silvestr  a  vypadá  to,  že  i  zima  jsou  již  doopravdy  v 
zasloužené Walhalle a po  časech blaženého tlení vás do sedmé 

sezony extrémního golfu vítá i náš newsletter České Asociace Extrémního Golfu.  

V tomto čísle se seznámíte s kalendářem turnajů A, B a Turnaje Mistrů na rok 2012. 
Předseda ČAEG Filip Šrámek poinformuje o novinkách z provozu a neušetří vás ani 
„Hovorů F.“ 

Plody naší neutuchající aktivity opět libě zavoněly a my neseme svou kůži na trh, 
překračujeme hranice běžné hráčské zkušenosti.  Věříme, že pouť xgolfovými turnaji 
vás pobaví  a dá možnost sdílet  s  námi akce plné zážitků,  napětí  a že ani  vy se 
nenecháte omezit golfem.

Směle do hry!
Jitka Šrámková
(šéfredaktorka)

partneři a přátelé

ROZHOVOR 

Takový normální golfista ? 

Je to jeho styl, nebo zenový klid co nás fascinuje? Nebo prostě 
Bůh na Neumanna svítí svou posvátnou baterkou štěstí?
Tomáš  Neuman  se  z  útrob  Iron  7  Clubu  vyklubal  v  hvězdu 
zahráním  dvou  „hole  in  one“  v  jednom  turnaji?  Zcela  zastínil 
zástup hráčů, z nichž drtivá většina zahrála „h.o.“, náhodně a jen 
jednou v životě.

Po rozverném a osobním rozhovoru v minulém čísle Newslettru s 
Xavierem Baumaxou, oslovil jsem tentokrát třemi milými otázkámi 
hvězdu českého světa extrémního golfu Tomáše Neumanna z Iron 
7 Clubu. Není výjimkou, že kdejaký hráč má štěstí se na první 
úder strefit do jamky, ale aby to někdo dokázal hned dvakrát v 
jednom zápase, se nepodaří každému.

ODKAZY:

stránky ČAEG

BLOG

FÓRUM
(návštěvní kniha)

- Ahoj Tomáši, tak jak je na piedestalu? 

Tento pomyslný podstavec, spíše podstaveček, je především velká náhoda. Už při rozlosování byla náhoda se 
dostat do flajtu s budoucím vítězem Filipem Šrámkem. Sledovat jeho ladnost úderů a lehkost dohrávek, to 
dokáže nabudit hráče k takovým výkonům, které neodpovídají jeho handicapu. Zdravím, Fílo!
...

http://www.caeg.cz/
http://blueboard.cz/kniha/o249bj80ajf5vvuoiuc5uep7rejk0e?hid=o249bj80ajf5vvuoiuc5uep7rejk0e
http://blueboard.cz/kniha/o249bj80ajf5vvuoiuc5uep7rejk0e?hid=o249bj80ajf5vvuoiuc5uep7rejk0e
http://extremegolfblog.blogspot.com/


...
- Bude tam letos po konci Extraligy nějaký kov?

Má malá účast v letošním roce odpovídá umístění v žebříčku. Při letní přípravě 
v  Bohdanovicích  na  Opavsku  jsem  začal  teoreticky  trénovat  rotaci  těla. 
Veškerá snaha se zhroutila na poznání, že nemám golfový pas. Tak asi začnu 
nejdříve od rukou.   

- Co Iron 7 Club, vstane z mrtvých?

Samozřejmě!!! Je tu dost borců, kteří dokážou předvést své umění. A pokud 
se to náhodou některému z nich právě nedaří, dokáže ho vždy směle nahradit 
jiný  a  zajistit  tak  body  pro  club.  Iron  7  se  letos  zaměřil  především  na 
propagaci ČAEG nejen v Čechách, ale i v zahraničí.

AKCE

Dovolujeme si vám zde 
prezentovat  aktuální 
kalendář turnajů A, B a 
Turnaje  Mistrů  pro  rok 
2012.  Můžeme  říci,  že 
všech  13  turnajů  se 
odehraje  v  pěti 
regionech  ČR.  Pořádat 
je pak bude celkem šest 
klubů. Respekt!

>>>   KALENDÁŘ   <<<  

Z PROVOZU

Filip Šrámek (předseda ČAEG) informuje

Litvínovský klub EGC WC ve spolupráci s ČAEG připravuje Super Extreme 
Golf Open Sérii (SEGOS). 

Nová prestižní série turnajů Open hraná v přibližně tříměsíčních intervalech. Prestižní 
tím, že bude hrána ve výjimečném a nečekaném prostředí, extrémním i pro extrémní 
golfisty. Být eso v nejtěžších turnajích sezony Extraligy bude mít v budoucnu jistě svou 
váhu. A jak to bude vypadat?

Dvanáct dobrodruhů se vydá do nitra země – do štoly, nebo zdolá pětietážový lom. Odehraje jamku z 
dvacetipatrového domu nebo si  potyká  s  industriálním prostředím továrny či  města… Takže  jen  hřiště 
balancující na hraně hratelnosti a zdravého rozumu.

Série bude mít své vlastní bodování i svůj žebříček. Zároveň se body ze SEGOS budou klasicky započítávat 
jako kategorie C v EEG. - První turnaj „SEGOS“ je plánován v lednu či v únoru 2012. 

Podrobnější informace budou průběžně zveřejňovány na stránkách ČAEG.

Náhradní způsob zveřejňování příspěvků – reportáží do blogu.

Redakční  systém  našeho  blogu  umožňuje  několik  nových  způsobů  vkládání 
příspěvků. Jeden z nich vám chceme doporučit. 

Vaše  texty  můžete  zasílat  prostřednictvím  e-mailové  zprávy  přímo  do  blogu. 
Nejsou nutné žádné úpravy, ani přihlašování do systému. Text reportáže napište 
přímo do těla e-mailu (nevkládejte jako přílohu) a do přílohy vložte pouze fotky. Je 
možné posílat maximálně dvě fotografie pro reportáž z MiniMatche a maximálně 
tři pro Open. Další úpravy za vás provede správce blogu.

Registrace

Za poplatek 200 Kč se stejně jako vloni můžete stát členy Extraligy Extrémního 
Golfu. Ovšem registrace není podmínkou k účasti na turnajích. S členstvím získáte 
i  padesáti  procentní  slevu  na  poplatek  na  všech  turnajích  kategorií  A  a  B. 
Nezapomeňte, že zaregistrovat do sezony 2012 můžete i váš klub. Připomínáme 
vám zde také, že ze všech (12) turnajůkategorií  A i B se započítávají tři nejlepší z 
šesti  turnajů  každé  kategorie.  Takže  na  registraci  není  nikdy  pozdě.  Fotky  na 
registrační průkaz EEG a vyplněné přihlášky zasílejte na info@caeg.cz.

Extreme golf – Red Sands
(Saúdská Arábie)

http://www.caeg.cz/index.php?src=doc_download.php&btn=download
mailto:info@caeg.cz
http://www.caeg.cz/index.php?src=doc_kalendar.php&btn=kalendar


PŘEDSTAVUJEME

Exgolf Jičín Club

To je sympatická skupina 
přátel  kolem  Mirka 
Jedličky.  Pravidelnými 
akcemi  a  houževnatou 
účastí  přesvědčují,  že 
(slovy  Bláži)  viróza 
eXgolfismu  si  našla 
úrodnou  půdu.  V  Jičíně 
se  extrémním  golfistům 
klubou  silní  hráči  a 
mnohým  houževnatí 
sokové.  Tady je o Jičínu 
něco víc. 

Orlicko a.s.

Golf Club Symbioza Nebeská Rybná v 
Orlických  horách  je  po  všech 
stránkách výjimečný.  Jde o pravou 
golfovou symbiózu. V Nebeské Rybné 
hrají golf klasický i extrémní, přičemž 
také  některé  turnaje  jsou 
kombinované.  Jde  o  dost  atraktivní 
záležitost, kdy si golfisté z obou pólů 
mohou  podat  ruce  na  rovníku.  Ten 
golfový  prochází  Nebeskou  Rybnou. 
Autor toho projektu, Pepa Jehlička je 
činorodá  osobnost,  která  dokáže 
rozvířit život kolem sebe. Neváhejte a 
více čtěte zde.  

Písek 2m3

Milovaný  Písek.  Rodinný  klan 
Lipovských  s  akční  buňkou 
hráčů  dokážou  vždy 
přesvědčit,  že  extrémní  golf 
má pro každého něco. Turnaje 
pořádané  klubem  Písek  2m3 
patří  k  tomu 
nejoriginálnějšímu,  co  EEG 
může nabídnout. Silná hráčská 
základna a pravidelná kadence 
akcí dává tušit, že jsme v Písku 
ještě  zdaleka  nezažili  vše. 
Něco o Písku     

PŘEDSTAVUJEME...Z REGIONU
Co je MAT?

V první  řadě  brilantní  golfový  úder  do  hnízda  všech  milovníků  slovních 
hříček.  MAT  je  zkratkou  názvu  Most  Amazing  Team.  Znamená  to  však 
„Nejskvělejší klub“ anebo „Úžasný mostecký tým“? Členství výborných x-
golfistů, výhradně z Mostu, dává za pravdu tomu i tomu překladu. A díky 
příslušenství špičkových hráčů Tomáše Kojzara a Romana Hodka v tomto 
klubu  může  být  MAT  chápán  také  jako  mat  všem  bývalým  králům  na 
šachovnici extrémního golfu. 

Kromě Tomáše a Romana bojuje pod standartou MATu dalších devět statečných: Honza Bechyňský, Káťa 
Bártlová, Bláža Hamouzová, Hasa Hamouz, Jirka Harant, Jarda Hodek, Štěpán Mareček, Luboš Pitín a Iveta 
Urbanová. Pouze Mareček a Bechyňský to táhnou s ČAEG od dřevních dob. Ostatní jsou nováčky. Přesto už 
se do letopisů českého extrémního golfu zapisují počiny jdoucími za ohrádku jejich osobního pískoviště.
MAT je pionýrem na území speciálních minimatchů (Comenius Match, Lady Match, Mix Golf, Putovní pohár V. 
I. Lenina, Elsev Cup, turnaje k různým výročím a svátkům). V režii členů MATu se rozběhly i ryze juniorské 
soutěže, do kterých se dospělí zapojují jen coby dozor, rozhodčí a sponzoři cen.
Pod taktovkou MATu bylo odehráno také šest OPEN turnajů: ve Sklárně, v ZŠ J. Arbesa Most, na Štvanici v 
Praze (první Prize Money Match) a tři na aquadromu v Mostě. Posledně jmenovanou lokalitu využije MAT v  
letošní sezóně ke konání turnaje kategorie B. Pro pořádání EG CUPu (turnaj kategorie A) zvolil MAT pastviny 
v Hoře sv. Kateřiny. 
Shrnuto a sečteno: „maťáci“ jsou dobrými organizátory s osvěžující jiskrou. Přitom však nezapomínají na 
úkol prvořadý. Plánují dát letos opět MAT všem ostatním týmům.

Blaja Hamouzová

CHCETE TAKÉ ZKUSIT? INFORMUJTE SE
Info  pro ty, co si chtějí extrémní golf vyzkoušet.

Turnaje kategorie C – MiniMatche se uskutečňují každý týden v různých místech Česka. Na Návštěvní knize 
ZDE pořadatelé zveřejňují plánované MM, do kterých se může kdokoliv přihlásit.  Anebo si  prostě zkuste 
extrémní golf na vlastní pěst podle návodu na stránkách ČAEG TADY.

Česká Asociace Extrémního Golfu ArsenGraphix 2012

http://www.caeg.cz/index.php?src=doc_cotoje.html&btn=egolf
http://blueboard.cz/kniha/o249bj80ajf5vvuoiuc5uep7rejk0e?hid=o249bj80ajf5vvuoiuc5uep7rejk0e%20%20
http://www.spoluhraci.cz/pisek-2m3
http://www.gcnebeskarybna.websnadno.cz/O-nas.html
http://www.spoluhraci.cz/extremni-golf-jicin

