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150 metrů

velké zábavy

poprvé

VE SVÉM!

… a taky golf!
PRÁZDNINY se blíží … ☺

Historicky první vítěz: Tomáš Krupinský
„Bacha, ať Vám ten řízek nevyrazí oko!“

PRAVIDLA

si užijete!

Tak jsme se konečně
dočkali … Po třech letech
„po hospodách“ se od
neděle
26.října
2014
můžeme sejít ve svém
a ještě si při tom zahrát
náš milovaný golf …
Díky panu Machalíčkovi
st., který našemu klubu
velkoryse poskytl k užívání
nádherný prostor na okraji
Klánovic můžeme ještě
lépe plnit náš slib - vracet
golfu
jeho
starobylé
hodnoty!
Všechno to začalo 23.srpna, kdy se na tomto
místě odbývala večerní párty, jako součást
Poháru Prezidenta GSUK. Večer byl skvělý a tak
následovala nabídka využívat prostory jako
klubovní dům za podmínky, že zbudujeme
golfový green a několik odpališť a pozemek
bude mít patřičnou péči. Stačily dva dny
příprav, měření a kalkulací a bylo jasno 8.srpna byly všechny plochy ošetřeny
přípravky pro odstranění plevele a týden po
Mistrovství klubu mohly začít práce na greenu
o ploše 100m a čtyřech odpalištích.
Jak se nám to povedlo můžete posoudit sami,
ale za podmínek, které máme k dispozici, a
vzhledem k ročnímu období, se nám, myslím,
povedlo založit všechny plochy tak, aby během
podzimu byly v hratelném stavu a během zimy
jsme mohli v pracích pokračovat tak, aby jaro
2015 mohlo být ve znamení standardní kvality
golfového hřiště …

POPRVÉ VE SVÉM!

Stará tráva, zbytky plevelů a mechy musí pryč!
Zeminu do hloubky 6 cm rádně nakypřit! Ze sta
metrů plochy 14 koleček odpadu, dobré, že?

11.9.2014
Kropit, kropit a kropit …
A poprvé jdeme sekat! A hned zase pískovat.

6.10.2014

nejlepší průzkumníci: Jirka a Michaela

Dva kubíky písku, pár hektolitrů vody, ruční
„děrování“, hrabičky a velké koště a místo téhle
hromady je něco, co při troše dobré vůle můžeme na
jaře nazývat greenem …

Pod pískem je klasická greenová směs Psinečku a
Kostřav a samozřejmě kvalitní hnojivo!

12.9.2014

A protože jsme se starali, můžeme už hrát! Pro premiéru
jsme green ráno „přežehlili“ takže rychlost byla závratná ☺

26.10.2014

Slušné golfové plochy, stejně
jako hra, nejsou až tak náročné
finančně,
ale
časově.
Samozřejmě, když máte k
dispozici správnou techniku,
můžete čas péče výrazně
zkrátit. Pokud technika chybí,
musíte ji nahradit dobou
technikou dvou rukou a pár
kilogramy lidského sádla … ☺
Spoustu věcí můžete nahradit,
ale bez jedné věci se dobrá
golfová plocha neobejde - bez
vřetenové sekačky …
Golfovou trávu totiž nesmíte
„sekat“ vrtulí, ale dokonale
stříhat vřetenem!
Během zimy nás tedy, pokud
chceme opravdu hrát golf,
zřejmě čeká menší investice …

150
velké zábavy
metrů

Všechny čtyři dosavadní jamky měří v
součtu něco kolem 150m, ale
zaručujeme Vám, že si užijete golfu a
zábavy víc než dost! Až vás přestane
bavit hrát ze „normovaných“ odpališť
můžete si cestu na green okořenit
překážkou před míčkem, speciálním
místem pro odpal někde kolem greenu,
nebo třeba jen hrou holemi „na druhou
stranu …“
A protože chceme nabízet atraktivní a
zároveň férové soutěže, můžete se od
jara těšit na HRACÍ HENDIKEP a tím
pádem i na turnajovou hru na „Stejbly“

PRAVIDLA

si užijete!
Na našem hřišti se setkáte se všemi
základními pravidlovými situacemi. „K
dispozici“ je podélná biozóna (a bude
také příčná), out of bounds, půda v
opravě, nepohyblivé i pohyblivé závady
nebo třeba nehratelný heavy rough …
Pravidla golfu budeme striktně ctít, ať se
bude jednat o soutěžní hru, nebo
(možná právě o to víc!) jen o panáky …

Hned při otevření jsme si vyzkoušeli, že také
noční turnaje budou velmi atraktivní. Už teď se
těšíme na tradiční prázdninové čtvrtky (proslulá
Summer Tour …), samozřejmě, že si zahrajeme
„malou“ jamkovku i „malé“ mistrovství na rány a
mezi vrcholy sezóny jistě budou patřit utkání
Jihu proti Severu či utkání týmů dam a pánů!
Velmi by nás potěšilo, kdybychom se na hřišti
mohli setkat s kamarády, kteří s námi před pár
lety trávili dny i večery na golfu „za lesem“ …

jednička

Štěpánka a
Tomáš byli první!

„Míši Fuchse“
Pardon, vážený pane
prezidente, ale na
jamce, která ponese jméno člena
Síně slávy
českého golfu a
našeho čestného prezidenta,
Jaromíra „Míši“ Fuchse, nemohl,
jako první, hrát nikdo jiný než
jeho dcera Štěpánka …
A protože naše zahajovací hra
byla zároveň soutěžní, máme
také prvního vítěze: půl metru
od jamky zahrál svůj míč Tomáš
Krupinský.

dvojka

„the Rock“

Druhá jamka, je
poctou Siru Seanu
Connerymu
–
skvělému
skotskému herci a výbornému golfistovi …
Filmový název „Skála“ je symbolický, neboť
alternativním odpalištěm dvojky jsou velké
kameny v její blízkosti. Jak ještě uvidíte, nebude
to lehká jamka, z trávy ani „skály“, i když je
jamkou nejkratší …

trojka

„oak“

Dub letní (lat. Quercus Robur) angl. Summer Oak, nebo také
English Oak či French Oak … Dub letní je v mnoha zemích
Evropy už tisíce let uctíván jako silný a odolný strom a velmi často se
motiv listu objevuje v erbech slavných rodů, státních znacích a na mincích i v názvech a
znacích golfových klubů a hřišť. Naše „trojka“ má odpaliště ve stínu těchto majestátných
stromů. Ránu na green Vám budou zřejmě komplikovat velké kameny těsně před týčkem.
Jak vidíte, jejich název „Křížkových kameny“ je výstižný! Pozor, odraz míče je závislý na
tom, ze které strany kámen chcete trefit. Míša s Jirkou, na „jejich“ kamenech, předvedli
hned obě varianty odrazu.

čtyřka

„the Links“

Nejdelší a ,
podle mne také
nejkrásnější, jamkou je čtyřka, která by
vám měla připomínat skotské třípary.
Najdete na ní heavy rough, sušší frevej i
bunker. Průstřel mezi klubovnou vlevo a
„mořem stromů“ s autem vpravo asi
nebude jednoduchý a ani biozóna za
greenem Vám na klidu pro odpal nepřidá
…
Jak vidíte z fotek, bude to věčné dilema,
zda plný swing „šedesátkou“ nebo příhra
devítkou na doběh … Jistě bude záležet
na tom, kde bude navrtáno, a jak moc
budete muset při turnajové hře riskovat.

Už jednou jsme okusili, jaké to je, když se
členové klubu mohou vídat i jindy, než jen na
turnajích. To, když do klubovny dorazíte
kterýkoliv den, v kteroukoliv dobu a vždycky
si máte s kým dát kafe (po desáté dopolední i
skleničku …) nebo vzít hůl a dát si jamku nebo
devět o drink, je na klubovém životě to
pravé, ořechové …
A přesně s tímhle cílem otevíráme klubovnu,
stometrový green a (zatím) čtyři odpaliště. Až
do doby, kdy podmínky změníme, můžete do
Vaší klubovny dorazit každou sobotu od 11
do 22 h. a každé pondělí od 17 do 22 h.
Nabídneme Vám osvědčené sezónní drinky a
také něco malého k zakousnutí za ceny
lidové, ale přesto přispívající na provoz
areálu, stejně jako „startovné“ na
sportovních a společenských akcích,
kterými bude Vaše klubovna žít …

těšte se …
Pravidla golfu v praxi!
(So, 8.11., 11 h)
Výroční členská schůzka GSUK
Golfový večer GSUK 2014
(Pá, 28.11., 19h resp. 20h)
Zdobení vánočního stromu, výroba ozdob
Mikulášská a rozsvícení vánočního stromu
(so, 6.12, 13h resp. 18h)
Novoroční odpal
(čt, 1.1.2015,13h)

… a taky golf!
Klubové prostory jsou vám k dispozici pro pořádání oslav nebo
firemních akcí. Za pronájem, jako členové GSUK, platit nic nebudete
a navíc pro Vás zajistíme kompletní servis od grilování, studeného
bufetu, nápojů, muziky nebo třeba hlídání dětí a dopravu hostů.
Venkovní plochy jsou, kromě golfu, skvělé také pro pétanque,
kroket, lukostřelbu, střelbu ze vzduchovky, vyjížďky na kole nebo
dětské bojovky v lese.
Disponujeme vlastním grilem a velkým otevřeným ohništěm pro 20
osob. Také interiér klubovny pojme cca 20 hostů. V rámci Vaší akce
si můžete objednat i malou golfovou školu a turnaj v krátké hře.

PRÁZDNINY

… jsou tady už za 212 dnů!

Na
prázdniny
chystáme
týdenní
příměstský dětský tábor nejméně ve 2
turnusech. Pro nejmenší (4 až 6 let) bude
zaměřen na golfové začátky, pro větší
bude koncipován jako všesportovní.
Detaily zveřejníme v průběhu května, ale
už teď nám můžete psát požadavky na
termín!

Zpravodaj Golfové společnosti Újezd nad Lesy - Klánovice
Číslo 15 vyšlo 5.listopadu2014 u příležitosti otevření klubovny GSUK.
Inzerce možná pouze ve výjimečných případech za odpovídající ceny … ☺
Kontakt: Milan Hrouda, manažer GSUK, tel.: 602 166 814, e-mail: milan.hrouda@gsuk.cz

www.gsuk.cz

