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ZPRAVODAJ ČESKÉ ASOCIACE EXTRÉMNÍHO GOLFU

ÚVODNÍ SLOVO
Zas je jeden březen ten tam. Vitríny našly své trofeje láskyplně 
oprašované vítězi a nám nezbývá než na ně opět směle zaútočit. 
Letos se tak poprvé stalo 24. března na EG Openu v Nebeské 
Rybné v Orlických horách.   7. dubna se tamtéž stane i podruhé 

a my se tak na prvním turnaji kategorie B sejdeme opět v Nebeské Rybné. Mimo 
provařené severní regiony sezona pokračuje ovšem dále. První áčko si společně 
užijeme 21. dubna v Písku. Je nejvyšší čas začít plánovat!  
I tentokrát jsme pro vás v nejnovějším čísle newsletteru připravili trochu toho 
počteníčka.  Do sladkých časů malin nezralých nás vezme matador extrémního 
golfu Luboš Poucha, který si zavzpomíná na to, proč někdy není špatné se mýlit.
  Doufám, že vám čelist spadne!  Takto v náš údiv věří jedna z nových tváří 
předsednictva ČAEG Michal Jonák, kterého pro nás exkluzivně vyzpovídal vizionář 
extrémního golfu Michal Kaderka. Z regionů nám představí našlápnutý tým  Exgolf 
Jičín jeho vůdčí osobnost Mirek Jedlička.  A z provozu vám vlídně poreferuji 
osobně.  S každou novou sezonou se zas a znova ptáme. Jakým způsobem se 
můžeme přiblížit přírodě, aniž bychom ji museli obehnat plotem a vzít si k tomu 
límeček? Jak vytvářet v rámci městských aglomerací i něco užitečného, zábavného 
a dostupného? Ptáme se na současný stav věcí a hledáme řešení. Stále.
 Směle do hry!

Jitka Šrámková
(šéfredaktorka)

partneři a přátelé

STALO SE... 

Někdy není špatné se mýlit
1.Mistrovství Krušných hor - Dlouhá Louka, 16. září 2006

Zase asi nějaká kravina. Ale když už i Radka se rozhodla vyrazit 
do hor, omrknout jak, mimo jiné, tráví Jaryn volný čas, musel 
jsem také.  Prý  Mistrovství  Krušných  hor  v  Extrémním golfu. 
Dobrá recese, proč ne.

Pár účastníků a organizátorů (Fíla, Renné, Neal), spíše podle 
vidění  a  slyšení  trochu  znám.  Výkonnostní  úroveň  většiny 
ostatních hráčů při rozcvičování, když to řeknu diplomaticky, nic 
moc. Vždyť kolikrát ani netrefili míček, o jamce ani nemluvě. 
Pěkný nemehla. Ale co, počasí se vyvedlo a jako pozorovatel 
jsem se docela bavil. Až do chvíle, kdy přišla nabídka k účasti v 
turnaji.  Vybavení  ti  půjčíme,  začátečníků  je  tu  víc,  tak  se 
předveď.  No, vlastně proč ne. Hůl i míček sice držím v ruce ve 
svých  56.  letech  poprvé,  ale  takový  odpal  nemůže  být  nic 
složitého.
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http://www.caeg.cz/index.php?src=doc_kalendar.php&btn=kalendar%20
http://blueboard.cz/kniha/o249bj80ajf5vvuoiuc5uep7rejk0e?hid=o249bj80ajf5vvuoiuc5uep7rejk0e
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http://extremegolfblog.blogspot.com/


Dostal  jsem  pár  "zbytečných  rad",  ohledně  postoje,  držení  hole,  síly  švihu  atp.  A  brzy  bylo  po  
uchechtávání. Tedy mému uchechtávání. Mnou prvně odpálený, dobře trefený míček, odletěl neznámo 
kam a nikdo se ho ani nepokoušel hledat. A zase rady. Že do toho nemám tak řezat, ale spíš mířit a 
podobně. Jasně. Jenže ani samotné trefení míčku už tak samozřejmé nebylo a moje sebevědomí se začalo 
pomalu hroutit. Mistrem Krušných hor jsem se tedy nestal. Kdyby alespoň ty dvě ženské byly horší než já.  
Nebyly.  Tak  pro  tenhle  sport  jsem se  určitě  nenarodil.  Stejně  je  to  jenom taková  nějaká  chvilková, 
extravagantní záležitost, zcela jistě bez budoucnosti. Nebo že bych se mýlil? Ano, je to už šest let a mýlil 
jsem se rád.

Luboš Poucha

ROZHOVOR

Doufám, že vám čelist spadne!

Na valné hromadě ČAEG jsme rozhodli o přibrání dvou členů do předsednictva. 
Romana  Hodka  (40)  z  Most  Amazing  Teamu  a  Michala  Jonáka  (34)  z 
multilokálního Lama Clubu. Takřka po dvou letech, kdy jsme se rozhodli vylepšit  
obsah i formu informací mezi ČAEG a hráči, můžeme s klidným srdcem oznámit 
další významný strategický krok k rozvoji zastřešující organizace. Například Michal 
je  zkušený  ekonom,  který  srovnává  rozpočet  největší  české  humanitární 
organizace Člověk v tísni.  Jeho zkušenosti  pro výkon asociačního hospodáře – 
tedy funkci, která je pro něj jak stvořená – uvolní dalším členům předsednictva 
ruce k tomu, aby vytáhli úroveň i prestiž extrémního golfu o další stupeň výše. 
Michal vyrostl v Ústí nad Labem, odkud se přemístil před 7 lety do metropole. 
Popovídali jsme si s ním o extrémním golfu v srdci Prahy, o turnaji v borovém lese 
v atmosféře dohledu Máchova jezera a o tom, čím může přispět pro rozvoj ČAEG.

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   <<<  

Každý, kdo vyroste mimo Prahu, si představí ubohé dětství pražských dětí mezi pluky 
paneláků. Kde se ve městě plném turistů, umělých parků a bloků domů dá hrát extrémní 
golf? 
I tohle je součástí celé strategy LAMY… samozřejmě, že je to naprosto v pohodě. Hřiště hledají Filip 
Šrámek a kluci z EGC Praha. My se akorát paseme na výsledcích jejich hledání.

Kolik lidí v Praze propadlo myšlence extrémního golfu. Netlučete se s frisbeekaři a pejskaři 
na vykolíkovaném prostoru?
Tlučeme se s maminkami s kočárky (ty mimochodem brání své kočárky opravdu nelítostně) a různými 
„městskými“ turisty a Frisbeečkaře jsem ještě neviděl a pejskařů si nevšímáme, je jich tolik, že by se 
člověk nemohl vůbec na golf soustředit.

Jak dlouho hraješ extrémní golf, kdo jsou lidi, s kterými jsi v teamu? Spojuje vás něco s 
druhým pražským teamem EGC Praha mimo hru? 
Začal bych odpovědí na druhou otázku – s EGC Praha nás spojuje velká rivalita, něco jako hráčské 
nepřátelství. Scházíme se jenom proto, abychom se mohli tvrdě střetnout jak herně, tak slovně… ne 
nadarmo má Ondra Novotný přezdívku DIKTÁTOR.  Extrémní golf hraju 3 roky a přivedli mě k němu 
kamarádi, kteří klub Lama založili už na počátku x-golfu v Čechách.

A co název Lama Club? Je za tím nějaká hlubší myšlenka?
Původně za tím byla určitě jiná myšlenka, ale v současné době to skončilo u toho, že když už neumíme 
hrát, tak aspoň umíme na protivníky flusat.

V sobotu 19. Května pořádáte 3. EG Match ve Starých Splavech u Máchova jezera. Z čeho 
nám během turnaje spadne čelist? 
Doufám, že vám čelist spadne – a ne zklamáním. Měl by to být první OPRAVDOVÝ FOREST CUP v 
krásném borovém lese. Měly by zde být ovšem i vrchařské prémie a další skvělé nápadité jamky, které 
však z pochopitelných důvodů nechci prozrazovat. Jednu perličku si však dovolím: přemýšlíme o umístění 
jamky na umělý mobilní ostrůvek, připojený za motorový člun, který by brázdil na Máchově jezeře. 

Michal Kaderka

http://www.caeg.cz/index.php?src=doc_kalendar.php&btn=kalendar


Z PROVOZU

Nejdůležitější  provozní  událostí  byla  dozajista  valná  hromada.  Došlo  k důležitým 
změnám a v zápise z  valné hromady  se dovíte nejvíc. Vyřešilo se několik letitých 
problémů a zase jsme o něco blíž jasnějším pravidlům bez zbytečných brzd. Valná 
hromada je nejenom oblíbenou společenskou událostí, ale i příležitostí, kde se vize 
extrémního golfu uvádí v reálný život. Naším cílem není mentorovat, ale hledat nové 
cesty, jimiž vykročit. 
Rozpumpovaní z bouřlivých diskuzí na valné hromadě jsme se plynule přehoupli do 
víru  oslav.  Letošní  předávání  cen  vítězům  se  mělo  nést  v komornějším  duchu. 
Tentokrát bylo nakonec nemožné držet se naší vánoční tradice, protože ta se stala 
tradicí jiných litvínovských patriotů a nám nezbylo než si poradit jinak.

Slavnostní  chvíle  jsme  trávili  v  hospodě  Partyzán  v  Litvínově. 
Okamžik předávání cen vítězům za sezonu 2011-2012 se přiblížil 
natolik, až hrozilo, že nás mine.  Ale problém s WIFI se nakonec 
podařilo  vyřešit  a  naši  milí  písečtí  hráči  se  díky  telemostu  k 
bujarým oslavám připojili.
 Extrémní golf je nespoutaný živel a jiných kulis než velkolepých 
si nezaslouží. Širé nebe plné hvězd a hřeben Krušných hor dodali 
okamžikům slávy správný drive. Prostředí,  do něhož se letošní 
oslavy  přesunuly,  mělo  v  sobě  přesně  tu  divokost,  jež  k 
extrémnímu golfu patří. Bujně a vesele se slavilo, až dokud nás 
prostě nevyrazili. Velký pocit sounáležitosti a radosti z toho, že 
vytváříme něco, co se vymyká klasickým normám sportu a očekáváním běžného uživatele předčil vše, co 
by škarohlíd mohl snad kritizovat. Slávu vítězům a čest poraženým. 

Jitka Šrámková

PŘEDSTAVUJEME...Z REGIONU

     
Kronika jičínského klubu

V roce 2010 jsem koupil v bazaru za stovku golfovou hůl SW a za městem o 
velikonočním  pondělí  jsem  minimálně  dvě  hodinky  zkoušel  odpaly  z 
hromádek listí. Touto činností jsem byl přímo fascinován – úžasný byl zvuk 
podařeného úderu, let míčku mě též uchvátil, a když let byl ještě správným 
směrem, tak jsem se ocitl přímo na vrcholu blaha.
   Pak už to šlo rychle, přes internet jsem přišel na Extrémní golf …. (pak 
správná hůl, jamka, týčka ). Jen samotnému mně bylo jaksi smutně. Mému 
vyprávění  podlehl  Vráťa Jedlička a začali  jsme soutěžit.  Při  bowlingových 
utkáních jsme inspirovali dalšího budoucího spoluhráče Petra Bernýho a už 
bylo  veseleji.  Neustálou  propagací  a  hraním  se  postupně  naše  základna 
rozšířila o Míru Fialu a Karla Kubánka.
   6. listopadu 2010 nás navštívila delegace ze svazu – Jitka s Fílou a byl 
sehrán historicky první oficiální MM v Jičíně. Pravidelné nedělní turnaje tak 
občas dostaly punc oficiality a byly zaneseny do análů „caegu“.
   Se začátkem roku 2011 se přidali další hráči, mezi nimiž se objevila dosud 
jediná stálá zástupkyně něžného pohlaví Míla Petrová a další budoucí opora 
týmu Petr  Čeřen.  Na internetu  byly  založeny jičínské klubové stránky na 
www.spoluhraci.cz v  sekci  extrémní  golf.  Tam  se  především  domlouvají 
klubové turnaje atd.
   V březnu jsme poprvé vyrazili na turnaj za hradby našeho města a to 
přímo do Prahy, když jsme turnaj spojili s návštěvou výstavy Golf show. V 
květnu přišel na řadu první turnaj nejvyšší kvality – Cup na Klínovci. Sen o 
postupu do finále se mužům splnil, navíc Petr Čeřen zazářil s hole-in-one a 
2. místem po základní části. Míla Petrová si odvezla první pohár do Jičína za 
2. místo mezi ženami. Tak jsme naskočili do koloběhu turnajů.

http://www.spoluhraci.cz/
http://caeg.cz/index.php?src=valda_01_2012.html&btn=valda_01_2012


   V červenci  2011 jsme na Čeřovce uspořádali Open s ukázkami pro veřejnost, akci  přijeli  podpořit i  
Litvínováci (či Pražáci?) Kíťa, Fíla a René. Za poznámku stojí, že tento turnaj přivedl mezi nás stále se 
lepšícího Milana Raulíma a že nevyhrál Fíla :-).
   Další velké turnaje přinesly i poháry 
za  3.  místo  mezi  muže  do  Jičína 
(M.Jedlička),  nejprve  to  usnadnila 
nízká účast v Kamýku u Písku a pak 
na  sjezdovce  v  Meziboří,  kde  měl 
smůlu v téměř v bratrovražedném boji 
v  rozstřelu  o  3.  místo  Petr  Čeřen. 
Konec sezóny vyšel výborně Milanovi 
Raulímovi  na  Turnaji  mistrů,  když 
skončil těsně pod stupni vítězů.
První závodní sezóna skončila pro nás 
Jičíňáky více než úspěšně: překvapivé 
4. místo v týmech za týmy Litvínova a 
Mostu  určitě  nikdo  nečekal.  Taktéž 
nemohl  nikdo  očekávat,  že  Míla 
Petrová po celé sezóně obsadí skvělé 
5. místo mezi ženami a budeme mít i 
v celkovém pořadí na 5. místě svého 
zástupce  (M.Jedlička)  a  v  první 
dvacítce budeme mít 3 hráče.
        Sezónu 2011-12 Jičíňáci začali s neztenčenou aktivitou a žádné rozmary počasí je nedonutilo přerušit  
nedělní turnaje. Zatím přihlásili nejvíce turnajů na svaz, i když to zdaleka nejsou všechny odehrané turnaje.
       Po jarních prázdninách se v jičínském Káčku (středisku pro volný čas) rozeběhne kroužek extrémního  
golfu pro děti, kam už se pár dětí přihlásilo. Až budoucnost ukáže, zda krok směrem k mládeži byl správný  
a náš golfík se ještě více rozšíří.

gmj aka Guru Mirek Jedlička

Česká Asociace Extrémního Golfu ArsenGraphix 2012


