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SEDM

   Přeměříme-li čas od prvního velkého turnaje, pořádaného ČAEG (16. 9. 2006), k letošnímu 
podzimku, výsledkem bude sedm let. Magická SEDMA! Dnešní archeologové nepochybují, že 
zvláštní  symbolika  čísla  sedm  začíná  už  někde  v  prehistorii.  U  Irkutska  se  našly  šperky  z 
mamutího klu zdobené sedmi zářezy. Svět byl stvořen za sedm dní a právě tolik dní má týden.  
Na  světě  je  sedm  kontinentů  a  duha  se  skládá  ze  sedmi  barev.  V  hudbě  existuje  sedm 
základních tónů, lidstvo ohromuje sedm divů světa, Sněhurka kamarádila se sedmi trpaslíky a 
většina  savců  má sedm krčních  obratlů.  Sedmička  ale  není  jen  šťastným číslem.  Po  sedmi  
tučných letech přichází sedm hubených, vedle sedmi ctností existuje sedm hříchů, je sedm nebí  
i sedm bran pekla. Po sedmém roce vztahu je občas láska přidušena oblaky nudy, dochází ke 
krizi.

   A jak si stojí ČAEG v závěru sedmiletky? Zdá se, že jeho status quo je mystikou sedmičky zcela  
pohlcen. Jen si zkuste sami pohrát s následujícími čísly: seznam hráčů asociace obsahuje 581 
jmen, za  sedm sezón bylo do dnešního dne (16.  10.  2013!!!)  odehráno 565 registrovaných 
tréninků, soupis XG hřišť čítá 142 lokalit … a tak by se dalo pokračovat donekonečna. Při sčítání  
jednotlivých cifer vám vždy vyjde číslo SEDM nebo jeho násobky.

   Není však všechno pouze o numerologických hodech. Dle pravidla o cyklických sedmiletých 
krizích, prosvištěly i extrémním golfem v sedmém roce života různé názorové třenice a drobné 
neshody. Kde je však vůle korigovat představy a přežitá pravidla, tam je i šance se něco nového  
naučit a schopnost dosáhnout vyšších cílů. To jsou dobré vyhlídky!

SEDM ctností eXgolfisty

POKORA (humilitas) - Uvědomuje si 
vlastní  nedokonalost  a  slabost. 
Dokud mu promluvy vyšších bytostí 
nevyjeví  skutečnou pravdu: „Nikdo 
na tebe nemá, chvástání je, se vší pokorou, na místě“ (budiž řečeno, že tak promlouvají éterické 
hlasy ke dvěma golfistům ze dvou), nikdy nevelebí sám sebe.

ŠTĚDROST (liberalitas) -  Není  lakotný.  Nezištně se  podělí  o  pití,  svačinu,  golfové pomůcky, 
frustrace, sarkastické poznámky a špatné rady.

PŘEJÍCNOST (humanitas, charitas) - Bez předsudků a zjevné příčiny se přátelí s ostatními ex-
golfisty, obdivuje je a přeje jim úspěchy - pokud ovšem nebudou větší než jeho vlastní.

MÍRUMILOVNOST (patientia) - Vyznačuje se sebeovládáním a Mírymilovností (na něj si fakt 
troufne málokdo). Při hře nikdy nelétají facky, pouze hole nebo silnější slova.

CUDNOST (castitas) - Během hry je sexuálně umírněný – zvláště pak v krutém mrazu.

STŘÍDMOST (frenum) - Chová se zdrženlivě. S dobrými věcmi (alkohol, drogy, tabák) zachází s 
rozumem, špatné (projímací čaj, neochucené rybí filé nebo prošlý jogurt) neužívá během hry 
vůbec. 

ČINORODOST (industria) -  Bojuje s lenivostí,  někdy i vyhrává. Dobře hospodaří s časem – u 
žádné jamky se nezdrží déle, než na dobu osmi úderů.
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SEDM
eXgolfových hřišť

Klíny – pevná Sport areál Klíny 
je  v  Ústeckém  kraji,  v 
nadmořské výšce 750 m, asi  6 
km od  Litvínova.  Sjezdovka  po 
nedávných úpravách ztratila pro 
Xgolf  leccos  ze  své  dřívější 
zajímavosti, ale skalní eXgolfisté 

jí zachovávají věrnost. 14. 7. 2013 tu bylo otevřeno a úvodním minimatchem pokřtěno první veřejné hřiště extrémního 
golfu. Osm pevných jamek stojí  po celou dobu letního provozu skiareálu, zájemci si  mohou zapůjčit  pomůcky ke hře  
v místě. K plusům této lokality patří krásné prostředí Krušných hor a dobré zázemí (restaurace, ubytování).

Kamenná Voda   Kamenná Voda byl název zaniklé osady v okrese Most v Ústeckém kraji (asi 5 km od centra dnešního  
města).  Byla  zbořena  v  70.  letech  20.  století  při  rozšíření  Velebudické  výsypky.  Nenápadná  lokalita  bez  zázemí  a 
s obtížnější přístupností (nejvhodnější pro cyklisty, jinak asi 1, 5 km pěšky od parkovacího místa) není hojně navštěvována.  
Přitom nemá v ČR obdoby - patří k nejzajímavějším Xgolfovým hřištím. Na místě zlikvidované obce vzniklo bizarní město. 
Z neobdělávaných luk ční do mnohametrové výšky osamocené pískové hory, někde uplácané do hladka, jinde narušené  
hlubokými trhlinami. Na vrcholy strmých kopců vedou cesty vyryté čtyřkolkami. Hřiště se vyznačuje velkou náročností.

Velký Kamýk   Každá z popisovaných lokalit je něčím výjimečná.  Na rozlehlých pastvinách pod rozhlednou Velký Kamýk 
(Písecko, obec Velké Nepodřice) je dostatek prostoru k postavení hřiště pro milovníky dlouhých drivů. K „nahým“ jamkách 
na širém poli se dostanete bez kličkování přes překážky, ale vyžadují megadlouhou první ránu. Střídají je odpaliště, kde  
před sebou vidíte hrůzu vzbuzující úzkou fairway lemovanou lesíkem, hrází křoví nebo plotem. Sportovní výzvou jsou i  
jamky chráněné stromy,  bažinou, kameny a dalšími  záludnostmi.  Škoda,  že v této atraktivní  lokalitě chybí  zázemí.  Je 
možné se najíst v Písku, ubytování se dá vyhledat v okolí. 

Lom Nerestce  Nerestský  lom (okres  Písek,  Dolní  Nerestce)  jsou  ve  skutečnosti  dva  opuštěné  lomy na  krystalický  
vápenec. Těžba zde skončila už v roce 1926, lom byl zařazen mezi přírodní památky. Předmětem ochrany jsou zachovalé 
menší krasové prostory, výskyt krystalického vápence a také zástupci ohrožené fauny a vzácné flóry. Vstup do lomu je 
povolen, vyhláška o této geologické lokalitě pouze definuje, jak se návštěvníci mají chovat. Při zde pořádaných akcích  
nelze vždy daná pravidla do puntíku dodržet, což je lehce proti filozofii extrémního golfu. Ale mysticky působící prostředí,  
patra lemovaná úzkými stezkami i fosilní obrazce na dně lomu jsou příliš velkým lákadlem. Zdejší turnaje jsou populární,  
přestože velmi náročné. Umístění míčku do jamky je tady v podstatě dílem náhody.

Nebeská Rybná  Turnaje „služebně“ nejmladšího EXgolfového klubu v Nebeské Rybné v Orlických horách (6 km od 
Rokytnice v O. H.) se odehrávají zčásti na divokém terénu, zčásti na zdejším devítijamkovém golfovém hřišti. Hra „cukr a  
bič“. Přívětivé jamky na greenu jsou střídány hrůznými situacemi s odpaly do prudkého svahu přes divoké křoví. Kromě 
toho se všichni účastníci z nízko položených oblastí republiky musí připravit na to, že počasí v neletních měsících tu bude 
vždy extrémnější než u nich v údolí. Lokalita má výborné 
zázemí. Ubytování je možné sehnat jak přímo na místě, 
tak v blízké Rokytnici (penzión Sporting).

Štvanice  Pražský  vltavský  ostrov  mezi  Karlínem  a 
Holešovicemi  proslavila  nejrůznější  sportoviště.  Byla  tu 
veřejná plovárna, areál pro vodní slalomáře, v roce 1986 
byly  otevřeny  tenisové  kurty,  do  roku  2011  fungoval 
zimní  stadion  –  v jeho  prostorách  je  nyní  areál  pro 
terénní cyklistiku - a v prosinci 2010 byl na ostrově odehrán první miniturnaj v extrémním golfu. Od té doby už si úzké 
ferveje Štvanice, kde hrozí při nepovedeném odpalu pád míčku do řeky na jedné i na druhé straně, vyzkoušeli na vlastní  
kůži  golfisté  téměř  ze  všech  klubů  republiky.  Místo  je  vhodné  k pořádání  minimatchů,  pro  velké  turnaje  je  zde 
nedostatečný prostor. Na kraji hrací plochy je restaurace.

Štikovská rokle  Hliněný, jílovitý a písčitý povrch autokrosové tratě u Nové Paky bývá nazýván Mekkou tohoto sportu. 
Konají se tu domácí šampionáty i Mistrovství Evropy. Díky jičínskému eXgolfovému klubu vstupuje mezinárodně proslulá  
dráha do podvědomí také jako zajímavá lokalita extrémního golfu. V místě byly uspořádány už dva EG Cupy nemalé 
náročnosti.  Ojedinělý  povrch,  velké  převýšení,  svodidla  podél  tratě  i  přírodní  překážky  připravily  golfistům  mnohou  
krušnou chvilku. Zázemí nedaleko: v Nové Pace je možné sehnat ubytování (obecně však vyšší ceny), je tu několik míst, 
kde je možné se najíst.



SEDM
ohlédnutí za minulou sezónou

• Účast na VALNÉ hromadě 2. 2. 2013 byl NEVALNÝ. V salónku Krušňáku (sic) to však vřelo, jako by bylo plně obsazeno. 
Výsledkem vášnivé debaty byly drobné úpravy HERNÍCH PRAVIDEL a SOUTĚŽNÍHO ŘÁDU.

• V sezóně 2013 byl odehrán rekordní počet turnajů všech kategorií. Na stránkách ČAEG najdete  VÝSLEDKY devíti 
áčkových turnajů (včetně Turnaje Mistrů), sedmi béček, šestnácti EG Open a neuvěřitelných 164 EG MM.

• Mimo hranice republiky byly letos odehrány tři turnaje. V  POLSKU, v  CHORVATSKU a v MOLDÁVII.

• 15. 12. 2012 byla zahájena série EGOS de Luxe. Unikátem byla její druhá část: TRANSKRUŠNOHORSKÝ MARATÓN, 
který trval 10 hod 30 min, jeho aktéři prošli desetikilometrovou trať a odehráli 76 jamek.

• Na podzim 2013 vznikla společnost Extrémní Golf Olomouc. Olomoučáci se hlásí k ČAEG a hrají v souladu s jejími 
pravidly.

• K nejlepšímu počinu pro utužování vztahů v extrémním golfu patřil bezesporu pobyt v táboře „Buzuluk“ u Karlova 
(Smetanova Lhota). Víkend kolem 7. EG Cupu v Písku byl veselou a bujarou společenskou událostí, během které se 
velkolepě hodovalo kolem ohně, ale zároveň se stihly odehrát DENNÍ i NOČNÍ minimatche.

• Těsně před závěrem sezóny mají na vítězství v extralize 2013 založeno: Roman Hodek (muži), Lenka Zemanová (ženy), 
Míša Poštová (junioři), Jirka Walter (senioři), ExGolf Jičín (kluby). Uvidíme, zda poslední dva turnaje přinesou ještě  
nějaké překvapivé zvraty.

• SPOLE  ČNÝ ŽEBŘÍČEK  

SEDM
otázek pro Lenku Zemanovou

20.  října 2012 se po odehrání 98. MM objevilo na výsledovce ČAEG nové jméno - Lenka Zemanová. Ta si zapsala 0,2 bodů a  
skončila tak v sezóně 2012 jako 178. ve společném žebříčku a 49. v ženách. Rok 2013 má však zcela jiný scénář: 18. místo v 
celkovém žebříčku a vedoucí žena extraligy. Kdo je Lenka Zemanová?

Ahoj Lenko, tak nám, prosím, o sobě něco pověz.   Jmenuji se Lenka a jsem extrémní golfistka… (smích). Ne, to bylo jiné 
sezení! Letos jsem oslavila kulatiny, a pracuji jako fyzioterapeut a fitness instruktor. A jsem soutěživá…

Tvůj letošní raketový nástup napovídá, že ses golfem zabývala již dříve…   Ne, tak to není. Golfovou hůl jsem skutečně 
poprvé držela v ruce onoho zmiňovaného 20. října 2012. Před tímto datem jsem ani nevěděla, co golf obnáší, natož ten  
extrémní.

Takže se nabízí otázka: Jak ses ke golfu vůbec dostala?   Ohřívala jsem pizzu v mikrovlnce… (smích). Ne, skutečně! Spolu 
s Hankou Cvejnovou jsme se staraly na 6. EG CUPu 2012 o hladové eXgolfisty a po turnaji, když jsme umyly a uklidily  
všechno nádobí, přišli Fíla, Emil a Renda a ukecali nás na Mini Match. Že prý o nic nejde. Tak to byl můj první kontakt s

http://www.caeg.cz/index.php?src=doc_pravidla.html&btn=pravidla
http://www.caeg.cz/tab_zebr_prehled.php
http://www.caeg.cz/tab_zebr_prehled.php
http://extremegolfblog.blogspot.cz/2013/10/15-16-eg-open.html
http://extremegolfblog.blogspot.cz/2013/10/154-157-eg-minimatch.html
http://www.extremni-golf.cz/#
http://extremegolfblog.blogspot.cz/2013/04/2-egos-de-luxe.html
http://extremegolfblog.blogspot.cz/2013/09/148.html?spref=fb
http://extremegolfblog.blogspot.cz/2013/06/09-open-eg-match-junior.html
http://extremegolfblog.blogspot.cz/2013/01/048-eg-minimatch.html
http://www.caeg.cz/tab_vysl_prehled.php
http://www.caeg.cz/index.php?src=doc_rad.html&btn=rad


 extrémním golfem. A protože EG začal hrát i můj Kamyl a to čím dál častěji a já nechtěla být sama doma, prakticky mi nic  
jiného nezbylo.

Zdá se to až neuvěřitelné, chodíš někam trénovat?   Myslíš jako na Čeladnou? (smích) Ne, tak to rozhodně ne. Já snad 
ani netrénuji. Máme u nás v Dobrušce takovou partičku, už konečně pojmenovanou jako KEG Dobruška a občas si jdeme 
střelit. Náš všesportovní stadion v Dobrušce už znají i Jičíňáci a spoustu dalších lidí.

A co  ty  a  normální  golf?
Samozřejmě,  pokusy  byly. 
Už  jen  proto,  že  ten 
zmiňovaný 6. EG CUP 2012 
pořádal  Pepík  Jehlička  a 
GC  Symbioza,  jsem  si 
normální hřiště prošla. Ale 
neoslovilo mne to. Spíš si 
občas  zkusím  nějaký 
kompromis  jako 

Lukavickou sedmičku Péti Maříka (pozn.: normální golfová devítka, ale hraje se pouze železem 7 a putterem ), EG Tour 
Jirky Šourka (pozn.: extrém á la Babický) a jiné legrácky. Ale skutečně, puttování mě neláká. Jak jsem již předeslala, 
jmenuji se Lenka a jsem extrémní golfistka… (smích)

Puttování Tě tedy neláká. Co ty a „makarov“?   No, lhát nebudu, hraji ho. Když tak občas koukám na Ondru, je to sice 
velká paráda, ale účel světí prostředky. Makarov k extrémnímu golfu holt patří...

Co považuješ za svůj největší úspěch? Myslím v EG, samozřejmě.   Tento rozhovor? (smích) Ne, rozhodně to není žádný 
konkrétní výsledek nějakého turnaje. Extrémní golf nehraji pro pozici v žebříčku, ale zkrátka mě to baví a užívám si ho ve  
společnosti skvělých lidí, dobrých kamarádů.  A navíc, jak jsi mi vysvětloval Myldo, golf nehrajeme proti sobě, ale proti  
hřišti. A ty máme v extrémním golfu ty úplně nejlepší.                                                    Děkuji za rozhovor. (autor: Milan Cvejn)
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