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“X-MASS”“X-MASS”
EXTRÉMNÍ GOLF- MASIVNÍ ZÁBAVAEXTRÉMNÍ GOLF- MASIVNÍ ZÁBAVA

Co se stane, když namixujete X-golf s masivní 
zábavou? 

Báječně zapaříte na kultovní Vánoční besídce- 
Plese extrémních golfistů!!! 

Česká Asociace Extrémního Golfu vás srdečně zve 
na svou Vánoční besídku- Ples extrémních 
golfistů. Přijďte společně s námi oslavit úspěšnou 
sezónu 2010.  Přijďte se pobavit a setkat s přáteli. 

O zábavu se postará slavný litvínovský bard, 
mistr slova a rýmu Xavier Baumaxa.  S nímž vám 
v tomto speciálním vydaní newsletteru přinášíme 
také exkluzivní interview. 

Na mistrův verbální nářez vás skvěle připraví další 
hvězda večera- věčně pozitivní hudební formace 
Definitivní Ententýk. Rafinovanou lyriku zabalenou 
do nadupaných rytmů, provázející nás svorně 
všechny už od gymplu (i toho mosteckého), si 
budete moci vychutnat s novou frotmankou 
kapely Ampájou. 

Na Vánoční besídce- Plese extrémních golfistů se 
budete moci seznámit se špičkami extrémního 
golfu a vzdát jim hold při slavnostním vyhlášení 
vítězů Extraligy Extrémního Golfu. 

Tato noc bude masivní, plná přátel a pohody. Tak 
to s námi přijďte roztočit!

VÁNOČNÍ BESÍDKAVÁNOČNÍ BESÍDKA
ples extrémních golfistů

START: 19hod

VSTUPNÉ: 200KČ

MÍSTO: Sál restaurace Rudý 
dům (Litvínov-Chudeřín)

REZERVACE: tel. 721948 396 
e-mail: info@caeg.cz 

EXKLUZIVNÍ INTERVIEWEXKLUZIVNÍ INTERVIEW
S MISTREM MISTRS MISTREM MISTRŮ XAVIEREMŮ XAVIEREM  

BAUMAXOU:BAUMAXOU:

1) Co chystáš na letošní vánoční besídku? Můžeme 
se těšit na podobné
kusy, jako bylo zvolání M. Rudenka "chci s tebou 
dítě, ale musí to být jedině
 Ježíš!"?

Na letošní vánoční besídce opět vystoupí Em 
Rudenko, chystáme nějakou
Strejčkovu poezii a také pásmo nových básní od  
Rudenkova kolegy Igora
Popkova, z cyklu Má rodná krajina U.

2) Jsi slavný umělec. Získal jsi hraním, kromě 
bohatství, i něco jiného?
 
V oblasti jater mám podivnou bouli, neudržím moc  
moč a mám velmi žluté
konečky prstů. Dále mne bolí kyčel, páteř a šlachy  
na rukou. Je to celkem
pohodový džob, tahle posraná práce, ale asi bych  
nesvedl být doktorem...

3) Prozradíš nám, co chystáš v nejbližší době? 

V nejbližší době bych chtěl namluvit hudební  
rozhlasovou hru dle knižní
předlohy s názvem Kontrabas od Patrika  
Süskinda. Dále, a to je podstatné,
chystáme s hochy z Duck Daniel, Em Rudenkem a  
panem Lafim comeback, ovšem
půjde o rap-metalový projekt v klasickém složení  
kytara-basa-bicí a 3-4
frontmani. Chtěli bychom, aby Beastie Boys oproti  
tomu zněli jako školáci. 

   Česká Asociace Extrémního GolfuČeská Asociace Extrémního Golfu
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