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ZPRAVODAJ ČESKÉ ASOCIACE EXTRÉMNÍHO GOLFU

ÚVODNÍ SLOVO

Milí hráči, příznivci a přátelé extrémního golfu,

ráda bych vám úvodem poděkovala za pomoc a přízeň v 
roce 2012 a věřím, že s extrémním golfem jste vykročili 
zvesela do nového roku.

Konec světa je za námi a extrémní golf stále tu a s ním i 
newsletter České Asociace Extrémního Golfu. Nelze, abych 
se obligátně neohlédla za přežitým rokem 2012 a jeho xg 
sezonou.  Je  zde  rekord  v  počtu  účastníků  na  turnaji! 

Rekordmanem (zatím) je 5. EG CUP, 29. září, Raná u Loun – 41 hráčů.  Extrémní 
golf také poprvé v rámci „velkého turnaje“ opustil otevřený prostor a 3. EG Match 
se 19. května ve Starých Splavech odehrál pod taktovkou Lama Clubu v borovém 
lese u pláže Máchova jezera. Oslavné salvy vysíláme také do nového inkubátoru 
xg v Orlických horách a Dobrušce, kde již vidíme klokot a čekáme boom.  

I v tomto čísle newsletteru na vás čekají zajímavé příspěvky. Dozvíte se tak třeba, 
co si myslí o sportu i životě v Litvínově jeho starosta Milan Šťovíček. Vyzpovídali  
jsme pro vás také nejmladší hvězdu xg, Míšu Poštovou. Z provozu samozřejmě 
nezapomene poinformovat předseda ČAEG. A jestliže jste se chtěli vždy dozvědět 
něco víc o Rané, nyní máte jedinečnou možnost. 

Přeji  krásný dobrý rok 2013 a mnoho zábavy s newsletterem České Asociace 
Extrémního Golfu.

Jitka Šrámková
(šéfredaktorka)

partneři a přátelé

KOLEM NÁS...

Vrch Raná  
 
Celý masiv vrchu Raná (457 m n. m.) je mezinárodně významnou lokalitou s dochovanými zbytky velmi suchých, 
stepních travinných společenstev. Součástí masivu je Národní přírodní rezervace Raná rozkládající se na výměře 10,94 
ha, v západní části vrchu, tzv. Malá boule. Hlavním předmětem ochrany rezervace je kriticky ohrožený ovsíř stepní a 
biotop stepních společenstev. Tento druh je zde a na blízkém Janském vrchu nejzápadnějším místem světového 
rozšíření. Travnaté porosty celého masivu jsou bohaté na tyto zvláště chráněné druhy rostlin: tařice skalní, bělozářka 
liliovitá, kozinec bezlodyžný, k. rakouský a k. dánský, hlaváček jarní, koniklec luční český, divizna brunátná, kavyl 
Ivanův, kavyl sličný, kavyl tenkolistý. Unikátem Rané je speciální forma kavylu – kavyl sličný lysý, známá na celém 
světě jen odtud. 

http://www.caeg.cz/
http://www.sdas.cz/
http://www.czechxgolf.cz/
http://www.orlickoas.cz/


Ze zoologického hlediska jsou nejvýznamnější teplomilná a suchomilná společenstva skalních stepí, kavylových stepí a 
přilehlých pastvin, které se však nacházejí mimo hranice NPR. Ze zajímavějších druhů obratlovců (zjištěno celkem 65 
druhů) se zde vyskytují např. užovka hladká, z ptáků strnad zahradní, bělořit šedý, ze savců je dosud hojný sysel 
obecný. Hlavně díky výskytu sysla a stepních stanovišť je Raná i s přilehlým letištěm u Hrádku vyhlášena jako Evropsky 
významná lokalita (EVL) Raná – Hrádek. Okolí vrchu Raná patří do I. zóny odstupňované ochrany CHKO. Je i 
významným biocentrem.

Zdejší faunu bezobratlých lze hodnotit jako výjimečnou a v 
rámci Čech unikátní. Byly zde zjištěny endemické druhy – 
druhy, které se vyskytují pouze zde. Z 637 zjištěných převážně 
nočních druhů motýlů bylo 12 vyhodnoceno jako nových pro 
ČR nebo pro Čechy. Z denních druhů je významný výskyt okáče 
skalního, modráska ligrusového a dalších. Ze 485 dosud 
zaznamenaných druhů brouků jsou velmi početní střevlíci 
(zjištěno celkem 123 druhů), z nich významní jsou např. 
Harpalus cisteloides hurkai (endemit Lounského středohoří). Na 
Rané se vyskytuje endemické saranče Stenobothrus eurasius 
bohemicus a mnoho dalších, často velmi významných zástupců 
hmyzu (křísi, mravenci, blanokřídlí).

Na Rané, v jejím okolí a v oblasti Lounského středohoří 
v současné době probíhá evropský projekt LIFE - Aktivní 
ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v jihozápadní části Českého středohoří 
(zkrácený název: Stepi Středohoří). V rámci projektu probíhá rozsáhlé odkřovinování, následné kosení a pastva 
smíšených stád ovcí a koz, které povedou k rozšíření stepních společenstev. Pro udržení stepní vegetace je důležitý i 
ošlap vegetace smíšenými stády, který ale může být nahrazen i ošlapem prováděným lidmi při sportovní činnosti – 
paraglidisti, modeláři, turisti, extrémní golfisté. Nízká tráva vyhovuje hlavně syslovi, ale je dobrá i pro vývoj okáče 

skalního. Další činností, v oblasti Rané, je i vyplocování ploch 
s vičencem, na který je vývojově vázán modrásek ligrusový, aby jej 
stáda nespásla společně s vyvíjejícími se larvami modrásků. Část 
projektu je zaměřena i na revitalizaci sadů se starými a krajovými druhy 
ovoce.

Na Rané, která byla již od roku 1936 městskou rezervací Loun, mimo 
vlastní plochu rezervace, je jeden z nejstarších areálů sportovního létání 
v bývalém Československu (blízké letiště založeno roku 1932), pořádají 
se tu i akce leteckého modelářství. 

    Autor článku: Mgr. Lubomír Peterka
(CHKO České středohoří, práce s veřejností, monitoring MCHÚ)

obrázky: Koniklec Luční Český, Sysel Obecný

ROZHOVOR

Extrémní golf se zrodil v Litvínově a stal se součástí bohatého sportovního podhoubí tohoto města. Sport tu 
má obrovskou tradici a pomyslná síň slávy se chlubí opravdovými ikonami. Ale nejen chlebem živ je člověk! 
Každý ví, že naše město neproslulo pouze hokejem. Jaký názor na to má starosta Litvínova Mgr. Milan 
Šťovíček, se dozvíte v následujícím rozhovoru.

- Cílem extrémního golfu je prostřednictvím soutěžního sportu popularizovat krajinné a kulturní 
prostředí, ve kterém žijeme. Vidíme ale, že nadšení mladších lidí po sportu slábne. Souhlasíte s tím? Jste 
bývalý učitel i ředitel, byl jste v kontaktu s dětmi a studenty před revolucí i po. V čem se změnil jejich 
vztah ke sportu?

Nejen děti a mládež, ale my všichni máme nyní, daleko více možností jak trávit volný čas. Vedle nesporných výhod to 
s sebou nese také zvyšování nabídky pasivních způsobů zábavy. V této oblasti hraje bezesporu velkou roli rodina a její 
životní styl. Osobně jsem v tomto ohledu spíš optimista. Vidím kolem sebe spoustu mladých lidí, kteří se věnují sportu, i 
když ne třeba organizovaně. 
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- Jste krušnohorským rodákem, žil jste v Meziboří i v Litvínově. Co ve vás zanechala krajina Krušných hor 
protnutá obří průmyslovou stavbou sousedící s jámou?

Na Krušné hory nedám dopustit, jsou to hory netušených možností a teprve čekají na své objevení vyznavači aktivního 
životního stylu. Litvínov má k tomu ideální polohu, nádherná a dlouhá údolí máme doslova za humny se všemi 
možnostmi pro sport a relaxaci. Právě onen kontrast s průmyslem zatíženou krajinou pod Krušnými horami ještě 
zvyšuje jejich hodnotu pro život zdejších lidí.

- Čím jsou podle vás Krušné hory zvláštní. Jste znalec ptáků, čím se okolí Litvínova dostává do 
ornitologických učebnic?

Po katastrofální devastaci porostů v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století v důsledku exhalací se 
postupně v Krušných horách obnovují jejich životní funkce, vrací se do nich zvěř i ptáci. Vrcholové partie jsou 
hnízdištěm vzácných tetřívků, nad litvínovským údolím můžete pozorovat čápa černého nebo na břehu potoka vidět 
ledňáčka. Všímavý a pozorný návštěvník toho najde ve zdejších horách opravdu hodně.

- V období přestárlých ředitelek českých škol jste se stal ve třiceti 
dvou letech - v roce 1990 -  ředitelem základní školy, za další dva 
roky ředitelem ojedinělé školy Scholy Humanitas. Byl jste v té době 
svobodný a úspěšný, mohlo být lákavé se uhnízdit někde na 
ministerstvu školství či životního prostředí. Vy jste ale zůstal, co vás 
tu drželo?

Především přesvědčení, že tenhle kraj má budoucnost, pokud se k němu 
budeme chovat ohleduplně. Poznání, že desetiletí devastace krajiny i lidí musí 
skončit a nahradí jí trvale udržitelný rozvoj s respektem k životnímu prostředí, 
lidem a jejich domovům.

- Tradiční podpora litvínovského hokeje způsobila, že vedle spalovacích věží je Litvínov znám i jako 
místo, kde se místní rodáci svým sousedům chlubí nejcennějšími světovými hokejovými trofejemi. Jaká 
je ale šance, že bude jednou reputace města založena například na líhni kultury či zajímavých 
podnikatelích?

Pravdou je, že Litvínov se věnuje hokeji velmi intenzivně. Ale nezapomínejme, že zde také vzniklo a velmi úspěšně 
působilo Docela malé divadlo, vynikající loutkoherci, máme tu řadu pěveckých souborů a je spojen s tvorbou řady 
významných osobností – například Bohdan Kopecký, Sylva Prchlíková, Mirek Kovářík nebo Stanislav Hanzík. Bez 
povšimnutí by určitě neměla zůstat výstavní činnost galerie v Radničním sklípku či úspěšná práce Základní umělecké 
školy. 

- Jaké sporty v Litvínově mají podle vás šanci dosáhnout republikový ohlas – v kterých dalších 
sportovních disciplínách litvínovští válcují své soupeře?

Tradičně má Litvínov velmi dobré plavce i atlety, patří mezi nejlepší v lukostřelbě nebo v judu. Ze zimních sportů se 
velmi slibně rozvíjí zejména lyžování.

- Kdybyste se měl vydat s holí a golfovou jamkou a přál jste si zahrát extrémní golf, jaký kopec či 
průmyslový prostor byste si vybral? A proč?

Golf jsem zkoušel pouze jednou na standardním hřišti a mé současné vytížení mi bohužel neumožňuje to zkusit znovu. 
A pokud najdu volnou chvíli k návštěvě hor, vyrazím určitě jen s dalekohledem jen tak na túru, abych mohl v tichosti 
pozorovat přírodu.

Medailonek: Kdo je Milan Šťovíček?
Milan Šťovíček se narodil v roce 1958. Je významný krušnohorský ekolog, pedagog a politik. V roce 1990 se stal 
ředitelem Základní školy v Meziboří, v roce 1992 vyhrál výběrové řízení na tehdy založenou – jednu z prvních a dodnes 
jednu z nejvýznamnějších – škol zaměřenou na ochranu přírody Scholy Humanitas v Litvínově. V roce 2003 se stal 
místostarostou Litvínova, v roce 2006 starostou. V roce 2009 v důsledku krize v místní stranické buňce rezignoval na 
všechny politické funkce. V roce 2010 byl opětovně zvolen starostou Litvínova a zároveň se stal poslancem. V široké 
veřejnosti je znám především jako zastánce zachování těžebních limitů. 

Autoři: Michal Kaderka, Jitka Šrámková



 Z PROVOZU

Turnajem mistrů v říjnu  skončila sezona Extraligy 2012 a hned o půlnoci se rozjela nová, 
tradičním půlnočním MiniMatchem  .                
Bez ohledu na zimu, sníh a led je v současné době odehráno 45 turnajů kategorie C. Je vidět, že 
spousta hráčů nepodceňuje přípravu. Už v březnu startuje první  z hlavních turnajů Extraligy, 
turnaj  kat.  B  v Nebeské  Rybné (Orlické hory).   Kompletní  kalendář  turnajů  bude  zveřejněn 
v průběhu února na stránkách ČAEG. Reporty z proběhlých akcí.

Všechny hráče a  přátele  xg bych rád  pozval  na  party  s  vyhlašováním vítězů Extraligy 
Extrémního Golfu 2012, která startuje v sobotu 2. února ve 20 hod. a to v salonku restaurace 
Krušnohor v Litvínově.  Před vyhlášením proběhne v 18 hod.  Valná hromada (jen pro členy 
ČAEG).

Díky  přívalům  sněhu  jsme  byli  prozatím  nuceni  odložit  první  turnaj  Extreme  Golf  Open  Serie  de  Luxe   -   
Transkrušnohorský XG Maraton, a to na dobu, kdy bude trať zcela bez sněhu. Tedy nejspíš na jaro. Místo 10 kilometrů  
xgolfu po zasněžených horách, jsme si pro hráče nachystali zcela opačný xg zážitek a to Indoor ve sportovní hale. Hrálo 
se v celém areálu, například na sportovní ploše, na ochozech a po tribunách, na chodbách. Ke hře hráči používali  
výhradně odlehčené (almostgolf) míčky. Více o chystaných akcích najdete na www.caeg.cz.

VÍTĚZOVÉ EXTRALIGY EXTRÉMNÍHO GOLFU 2012
Roman Hodek (MAT), Blaja Hamouzová (MAT), Míša Poštová (Iron7 Club) a Luboš Poucha (Iron 7 Club)

PŘEDSTAVUJEME...

Ani jsme si moc nemuseli lámat hlavy s tím, koho vám představíme tentokrát. Bez váhání jsme sáhli do líhně talentů 
litvínovského Iron 7 Clubu a vyzpovídali jejich juniorskou favoritku Míšu Poštovou (11let). 
Míša se umístila na třetím místě v žebříčku žen EEG 2012. Může se tak pochlubit pěknou řádkou úspěchů na turnajích. 
Extrémní golf začala hrát v roce 2010 a již rok na to se umístila šestá v ženském žebříčku.

- Předpokládáme, že tě xg baví. Co se ti nejvíc na xg líbí?

Je to pro mě zábava a lidi. Poznala jsem tady hodně dobrých lidí. Kromě xg dělám i balet a je to opravdu velký rozdíl. 
Ale já mám prostě ráda i přírodu a nevadí mi být venku a hrát i ve špatném počasí.

- Co na to říkají kamarádi a spolužáci, že hraješ xg? Ví to?

Kámošky ve škole ví, že hraju extrémní golf. Ptají se mě o čem ta hra je a jestli mě to baví. K extrémnímu golfu jsem 
přivedla i svojí spolužačku Katku a jejího tátu. Oba hrají pravidelně a já s nimi.

- Slečna jako ty se neohroženě vrhla do bandy xgolfistů, často lidí starších než ty sama. Jak si tu s lidmi 
rozumíš?

Všichni mi rádi poradí. Třeba když špatně stojím nebo mířím. Řeknou mi jak se pootočit a dobře zamířit. Všichni jsou 
v pohodě. 

http://extremegolfblog.blogspot.cz/2012_10_01_archive.html
http://www.caeg.cz/tab_zebr_prehled.php?idsezony=7&idkategorie=7&j=1
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http://extremegolfblog.blogspot.cz/2012/12/04-open.html
http://caeg.cz/index.php?src=doc_egos.html
http://extremegolfblog.blogspot.cz/
http://www.caeg.cz/index.php?src=doc_kalendar.php&btn=kalendar
http://www.caeg.cz/tab_vysl_detail.php?idturnaje=496&idsezony=8&j=1


- A to některé i pravidelně porážíš…

Když vyhraju tak z toho mám pokaždé velkou radost, ale jako hvězda si teda moc 
nepřipadám)))) Ale letos bych chtěla vyhrát ženskou extraligu.

- Co klasický golf, láká tě to?

Zkusit bych to mohla. Možná bych měla úspěch. Ale pro mě je lepší hrát extrémní golf. 
Zatím se mi moc nechce na posekaný trávník.

- Myslíš, že budeš hrát xg i za 10 let?

Když extrémní golf vydrží !  :))) 
Autor: Jitka Šrámková
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