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Tradice, hodnoty
a sportovní duch
Klánovice a Újezd nad Lesy jsou nesmazatelně

spojeny se začátky golfu v Čechách. Jedno z
nejmodernějších evropských hřišť, které bylo v
roce 1938 v Klánovicích otevřeno a bylo
provozováno Golf Clubem Praha se stalo jedním
z centerčeského golfového života a rýsovala se
před ním skvělá budoucnost …
Jenže válka a především komunistický režim
učinily přítrž nejen hřišti, ale také klubu. Když
už se zdálo, že sametová revoluce přinese jeho
obnovu, stalo se neuvěřitelné - malost, primitivní
myšlení a osobní zášť ukončily snahy o
zvelebení tohoto malebného koutu Prahy a o
obnovu společenského a sportovního života v
klánovickém golfovém resortu …
Stovky vyznavačů této starobylé gentlemanské
hry od dětí „školkou“ povinných po české
seniorské golfové legendy nezmohly nic proti
aroganci a ignoranci a jejich golfový sportovní i
kulturní život se zastavil …
Naštěstí ne na dlouho - koncem roku 2011 se tři
z bývalýchčlenů klánovické golfové party sešli,

Jaký člen,KLUBOVÉ

aby obnovili (už potřetí …) slávu klánovického a
újezdského golfu. Výsledkem bylo založení
občanského družení s názvem Golfová
Společnost Újezd nad Lesy - Klánovice. Velice
rychle získali několik desítek hráček a hráčů
golfu pro své myšlenky - vracet golfu jeho
historické sportovní a společenské hodnoty a
golfem pomáhat potřebným. Že se to, i bez
vlastního tréninkového zázemí a hřiště daří, o
tom svědčí už třetí sezóna plná charitativních
událostí, ryze sportovních golfových akcí a
společenských aktivit.
Počet členů, který se pohybuje kolemčísla 50, se
samozřejmě klub snaží rozšiřovat, ale nikoliv na
úkor kvality. Ostatně, charakter akcí a styl
fungování klubu, není určen každému - více než
hra na „Stejbly“ je pročleny GSUK důležitější
zábava, golf jako ryzí sport, respekt k jeho
hodnotám, tradicím, Pravidlům a všemu, co se
skrývá pod magickým slovním spojením „FAIR
PLAY“ …

Aleš Machalíček, prezident GSUK

Ročník I./ číslo 1 Cena: dobrovolná, ve prospěch Dětského domova Radost

Jaký člen,
Jako klub (a nejen golfový) můžete mít cíle, jaké
chcete, ale pokudčlenstvo není „naladěno“ a
stejnou, a to tu pravou notu, nezmůžete nic!
Naštěstí GSUK si pečlivě vybírá, komučlenství
nabídne, nebo komučlenství schválí …
Všem členům patří velký dík za to, jak naplňují
myšlenky klubu, jak reprezentují klub i golf.
Snad i díky tomu v roce 2012 přijaly naši
nabídku čestnéhočlenství dvě legendy golfu
světového - pánové Lee Westwood a Darren
Clarke! Je to pro nás velkáčest a závazek
pokračovat ve snaze vrátitčeský golf zpět na
cestu pokory, slušnosti a úcty …

Náš golf pomáhá …
Dáváme o sobě vědět!
Díky českým (nejen) golfovým médiím můžeme
dávat vědět především o charitativních
projektech našeho klubu. Spolupráce s portály
golfinfo.cz, golf.cz, s časopisy GREEN,
FORGOLF, GOLFaSTYLE a GOLF DIGEST,
ale také s regionálnímičasopisy obcí Květnice,
Klánovice, Újezd nad Lesy, Koloděje nebo
Šestajovice, přináší své ovoce a povědomí o
našem klubu a našich aktivitách je mezičeskou
golfovou veřejností stále větší a větší. To nám
velmi pomáhá při přípravě dalších akcí na
pomoc potřebným a pro získávání novýchčlenů,
bez kterých se naše snaha o návrat golfu mezi
uznávané a bohulibé aktivity, těžko podařila …

Jednou z velkých prezentačních akcí roku 2012
byla také spolupráce s obchodním centrem
EUROPARK Štěrboholy, se kterým jsme úzce
spolupracovali na prázdninové akci „Minigolf v
Europarku“. Díky tomu si několik zájemců
mohlo zdarma, u našeho klubového trenéra,
vyzkoušet, že golf je sportem těžším, než v
televizi vypadá …☺

To, že našičlenové hrají i jiné, než klubové
turnaje, v oblečení s výšivkou loga klubu, se
stalo nepsanou samozřejmostí. O to větší
hodnotu a efekt pak má, když jejich hra (a tím
nemyslíme jen počet ran …) je příkladná, v
souladu s naší snahou vracet golfu jeho hodnoty!

Nejstarším členem GSUK je legendačeského
golfu: Jaromír „Míša“ Fuchs, který je zároveň
naším čestným prezidentem. Těšíme se,
kdykoliv Míšovi jeho zdraví umožní zahrát si s
námi! Je to opravdu výjimečný zážitek!

takový klub!
KLUBOVÉ
STŘEPY …

Nejslavnějšími členy GSUK jsou pánové Lee
Westwood (letos sedmý na The Masters!) a
Darren Clarke (vítěz The Open z roku 2011. Oba
pánové jsou našimičestnýmičleny!

Nejmladším členem klubu je desetiletý Kryštof
Kohout. S golfem začínal před 5 lety ještě v
Klánovicích. Golf hraje nejčastěji s tátou a
kamarády Adamem a Martinkou …

Nejvýšepoložené hřiště, na kterém jsme hráli, je
Harrachov – je tradičním dějištěm klubové
jamkovky a kdo z Vás zde hrál, pochopí, jak
napínavé souboje zde mohou svádět i dvojice s
velmi různými hendikepy …☺

Golfem se nejen bavíme, ale také pomáháme! Už
v dobách, kdy jsme ještě měli možnost využívat
klánovický areál, jsme organizovali benefiční
akce - noční turnaje, které pomáhaly nevidomým
k zakoupení vodicích psů byly vždy velkou
společenskou události a jejich atmosféra nás
vždy dokonale „dostala“ …
I proto, že jsme rozhodli každoročně zařazovat
do kalendáře sezóny GSUK několik akcí,
kterými, alespoň symbolicky, „upravíme“
hendikep někomu, kdo rozhodně není v situaci,
kdy by mohl „pobíhat“ po golfovém hřišti s holí
a míčkem … A tak jsme byli jsme u toho, když
se v roce 2011 ve Mstěticích hrálo pro Japonsko

postižené zemětřesením, už jako GSUK jsme
přispěli na účet stejně postiženého italského
města Ferrara, tradičně hrajeme golf pro
PESTROU SPOLEČNOST a její asistenční
pejsky, od loňska podporujeme Dětský domov
Radost v Dolních Měcholupech a podpořili jsme
také Domov Sue Ryder. V rámci zlepšení
fyzické kondice a pro trénink rychlosti hry letos
opět poběžíme s bagy a vozíky pro Centrum
Paraple! Zkrátka, osud ostatních nám není
lhostejný! Děkujeme resortům, které nám
umožňují odehrát naše benefice: Líšnice, Lázně
Bohdaneč, Benátky n. Jizerou (CZ Golf),
Harrachov a Mstětice.

Nejprestižnější akcí GSUK je tradiční utkání
JIH proti SEVERU. Pro nezasvěcené, hrají proti
sobě týmy hráčů, bydlících buď od železniční
trati na Kolín na jih nebo na sever …

Jak se hraje„GSUK Jamkovka“? Je to speciální
formát pro utkání Jih vs. Sever, kdy se tradiční
jamovka hraje až do osmnácté jamky - nehraje se
tedy na body za vítězství v zápasech, ale pro
výsledek týmu se počítá konečný počet jamek
vyhraných oběma hráči – ty se pak sčítají s
ostatními členy týmu a tak je určen výsledek
utkání …

Nejčastější věta mezi členy klubu? Náš portál
www.GSUK.cz je zaplněn detailními
informacemi o akcích, nabízí sekci Aktuality a
skvělý registrační systém na turnaje … A i
přesto se objevují nejrůznější triviální dotazy
typu: „Kdy?, V kolik?, Kde?, S kým?“ apod. …
Zeptejte se kteréhokolivčlena, odpověď ale
čekejte jen jedinou … „MÁŠ TO NA WEBU!“

Nejcennější trofejí turnajů GSUK je Zlatý klíč –
trofej Memoriálu Mirka Chlubny. Turnaj se hraje
každý rok v jiném, vesměs velmi zábavném
formátu …

Děkujeme, Tomášku!
Náš klub by byl poloviční, bez Tomáška
Hradeckého, fotografa, který žije golfem (a nejen
klánovickým …). Jemu vděčíme za drtivý počet
fotografií z klubových akcí. Díky němu víme, co
a kde se v českém golfu šustne ☺.
Tomášek měl kde „brát“, jeho maminka byla
skvělou českou hráčkou a díky ní je pro
Tomáška golf životním posláním!

Nejoblíbenější akcí GSUK je Memoriál
Dadulky Hradecké. Hraje se tradičně na Líšnici
jako vzpomínka na slavnoučeskou hráčku a
maminku našeho klubového fotografa, Tomáška.
Oblíbenost akce tkví ve formátu hry – Texas
Scramble smíšených párů…



20 akcí, 19 hřišť, 12 formátů! 

Náš sport: Liga družstev

Mistrovství klubu? Hrajeme hned 3 krát!

Meziklubová utkání!

KLUBOVÝ
Sport je v podání našeho klubu reprezentován
vším, jen ne hrou na „Stejbly“ … Proto, i když
naše reálné šance ohrožovat nejvyšší příčky
ligového žebříčku jsou mizivé, přesto (nebo
možná s o to větším nadšením …) se účastníme
Ligy družstev ČGF. V roce 2012 jsme hráli
poprvé, proto dámy i pánové hrají nejnižší
soutěže - dámy třetí, pánovéčtvrtou ligu.
Účast v reprezentačním týmu GSUK nemá nikdo
z členů jistou, tedy ani aktuální hendikep nikomu
nezaručuje, že bude reprezentovat. Před každým
kolem Ligy, těsně před jeho konáním, se hrají
klubové kvalifikace a o sestavě týmů tedy
rozhoduje aktuální forma!

Týmového ducha podporujeme jednotným
oblečením v barvách značky DUNLOP GOLF,
ale také tréninkovými rundami, podporou
kapitána a kapitánky ale i ostatních, nehrajících
členů týmu, na hřišti i mezi jednotlivými koly.
Výsledné umístění v polovině startovního pole
považujeme za skvělý výsledek, ale pro sezónu
2014 máme cíle trochu vyšší – porazit v interním
„derby“ naše sousedy z Forest GC Klánovice,
zahrát tak, aby všichničlenové týmů zahráli „na
sebe“, tedy takový počet ran, který odpovídá
jejich hendikepu – to by nám mělo zaručit jisté
umístění v horní polovině tabulky!
Oběma týmům držíme palce!

Utkání mezi vesnicemi, klany nebo kluby – tak
nějak golf začínal. Málo kdo tuší, jak moc je golf
týmovým sportem. Týmová utkání jsou kořením
golfu a i když nejde o přihrávky, kombinace
nebo taktiku mezičleny týmu (ale vlastně, jak to
že ne?!). Jde to, jak já sám svou hrou dokážu
přispět týmu!
Nicméně, pořád jde o utkání týmů, a tak bojovný
duch, vzájemné povzbuzování nebo týmové
oblečení jsou v golfu stejné jako v hokeji,
ruggby, nebo fotbale.
My hrajeme utkání s ostatními kluby také od
samotného počátku naší golfové historie. Ještě
pod hlavičkou Klánovic jsme „rozjeli“ tradici
utkání s Terezínem a Svobodnými Hamry. Letos
tak už budeme hrát popáté s našimi tradičními
rivaly, po druhé pak s harrachovskými, potažmo
krkonošskými hráčkami a hráči.
Fakt, že na Kotlinu si pravidelně jezdíme pro
„příděl“ a v Hamrech se nám podařilo zvítězit
jen při prvním ročníku, nám rozhodně potěšení
ze hry nakazí, ostatně, o to více nás bude
vítězství těšit právě letos!
Děláme proto všechno - Zimní Tour GSUK na

simulátorech, pravidelné tréninky jsou jednou z
cest. Tou druhou je snaha najít ten „pravý“
formát hry tak, aby byl „spravedlivý“ také pro
nás☺. Letos to zkusíme ve formátu na součet
Stableford netto a brutto. Tím bychom měli
eliminovat fakt, že Hamry každý rok odkudsi
„vytasí“ tři zázračné hendikepy 54, které zahrají
polovinu všech bodů týmu a že Terezínští hřeší
na fakt, že zatím nemáme vlastní, naběhané
hřiště, a na jejich terezínském watter-landu nás
dokonale rozeberou …☺
Snad jen utkání s Harrachovem je pro nás
alespoň minimální šancí na úspěch – loňská
VELMI t ěsná prohra na jejich hřišti, kde znalost
jamek je důležitější, než kdekoliv jinde, byla
vykoupena třídenním tvrdým tréninkem v rámci
naší Jamkovky! Vítězná odveta ve Mstěticích,
které můžeme považovat za naše „téměř“
domovské hřiště, nám opět vrátila optimismus a
víru, že se to s výsledky našich meziklubových
utkáních konečně obrací k lepšímu! No, uvidíme
letos, věříme, že novíčlenové se stanou našimi
černými koňmi!

ČLEN & NEČLEN (19.dubna, Mstětice) - turnaj dvojic, tvořených členem GSUK a hostem - nečlenem …
DÍVČÍ VÁLKA (sobota 26.dubna, Mladá Boleslav) - tradiční souboj týmů dam a pánů v atraktivním formátu Chapman
MEMORIÁL DADULKY HRADECKÉ (8.května, Líšnice) - turnaj smíšených dvojic ve formátu Texas Scramble

MAGAZÍN!

SEZÓNA 2014:

Mistrovství Světa, Evropy, republiky nebo
klubu? Je jedno, na jaké úrovní a v jakém
odvětví, zkrátka jde o to zjistit, kdo je absolutně
nejlepší! I proto se golfová mistrovství hrají bez
vyrovnání hendikepu, na rány a ze stejných
odpališť! Náš klub hraje hned tři mistrovství – ta
obecně známá, tedy na rány jednotlivců nebo ve
hře na jamky, jsou jasná. Ale v GSUK se hraje
také ve smíšených párech!
Je velmi potěšitelné (nebo samozřejmé …?), že
všechna mistrovství mají, i při formátu hry na
rány bez vyrovnání, vždy velmi velkou účast! I
když o tituly hraje vždy omezený počet
účastníků, je krásné vidět, že ti ostatní se
rozhodně nechovají „odevzdaně“ , ale naopak

srdnatěbojují o co nejlepší umístění!
Každé mistrovství totiž je (nebo, alespoň, mělo
by být …), kromě sportu také velkou a prestižní
společenskou klubu.
Této prestiži také odpovídá výběr hřišť, tak aby
splnila přísná kritéria kvality, ale v našem
případě, aby byla také zárukou velké zábavy☺.
Ne náhodou jsou mistrovství na rány a
Jamkovka tradičně koncipovány jako vícedenní
akce mimo Prahu (Český Krumlov a Harrachov).

Zdaleka ne každý golfový klub se může
pochlubit svým magazínem. GSUK si ale
zakládá na informovanostičlenů i na prezentaci
klubu na veřejnosti a tak už tři roky, od
samotného začátku fungování klubu, vydáváme
(zatím jen elektronický) magazín.
Jeho název, FORE!, má být synonymem pro
něco, na co si musíte dávat pozor, na něco očem
nevíte, odkud přiletí a co Vás může trefit …☺.
Fotky z akcí, výsledky, doprovodné texty,
informace o připravovaných událostech, ale také
informace ze světa Pravidel golfu, golfového
vybavení a jiných sportů, zeměpisu, dějepisu,
techniky a kultury a mnoha jiných oborů lidské
činnosti - to vše je (zhruba) měsíčník FORE!
K dnešnímu dni bylo vydáno 24 dvou až pěti
stránkových magazínů.
Těšíme se, žečlenové se postupně ještě více
zapojí do jejich vydávání dodávánímčlánků,
fotografií a informací cenných pro všechnyčleny
klubu. Prostor na to rozhodněmají …

MEMORIÁL DADULKY HRADECKÉ (8.května, Líšnice) - turnaj smíšených dvojic ve formátu Texas Scramble
PÁNOVÉ SOBĚ ... (16. - 17.května, Mariánské Lázně a Lázně Kynžvart) - ryze pánský výjezd! Pozor, velmi náročné!
JIH PROTI SEVERU (24.května, Nová Amerika) - utkání týmů Klánovic a Újezdu nad Lesy ve formátu „Jamkovky GSUK“
KLUBOVÁ KVALIFIKACE NA LIGU DRUŽSTEV I. (4.června, Mladá Boleslav) - poperte se o účast v „repre“ týmu GSUK
GOLF PRO RADOST (7.června, Benátky n.J., Akademie par 3) - Golf a trénink s dětmi z Dětského domova Radost
BĚH PRO PARAPLE (neděle 8.června, Praha - Letná) - překonejte náš vlastní světový rekord v běhu na 100m s bagem!
LIGA DRUŽSTEV (ženy 14. a 15.června, Benátky, muži 15.června, Mladá Boleslav) - dámy hrají 2 kola, pánové kvalifikaci
JAMKOVKA 2014 (20. - 21.června, Harrachov) - loňský model hry během jednoho víkendu slavil úspěch!
PRAHA VS. KRKONOŠE (22.června, Harrachov) - Dvanáct nejúspěšnějších účastníků Jamkovky GSUK bude náš klub
a "stověžatou matičku" reprezentovat v prestižním utkání s výběrem 3 klubů z našich velehor …
KLUBOVÁ KVALIFIKACE NA LIGU DRUŽSTEV II. (9.července, Mstětice)
GSUK VS. MARIA THERESIA GC (12.července, Terezín) - tradiční meziklubové utkání odehrajeme opět u Litoměřic!
LIGA DRUŽTEV (19. a 20.července, ženy v Ústí nad Labem, muži v Beřovicích)
GSUK VS. GCC SVOBODNÉ HAMRY (2.srpna, Svobodné Hamry) - nový formát nám snad konečně přinese vítězství...
GOLF PRO PESTROU SPOLEČNOST (sobota 30.srpna, Lázně Bohdaneč) - hrát budeme opět ve formátu Texas
Scramble pro asistenční pejsky a jejich paničky a páníčky na vozíčku! Akci otevřeme pro širokou veřejnost!
MISTROVSTVÍ GSUK SMÍŠENÝCH DVOJIC 2014 (13.září, Telč) - loňská skvělá účast je příslibem kvalitního golfu!
MISTROVSTVÍ GSUK NA RÁNY 2014 (26. - 27.září, Český Krumlov) - velká, ale opravdu velká tradice! Už po šesté bude
Svachův Dvůr jen náš! Letos navíc okořeněno sledováním Ryder Cupu a programem ve skotském stylu!
MEMORIÁL MIRKA CHLUBNY (11.října, Čertovo Břemeno) – zábavné hřiště a zábavný formát hry, rozhodně …
PREZIDENT CUP (28.října) - v den české státnosti odehrajeme definitivně poslední turnaj sezóny …
II.Golfový večer GSUK - společenský večer s hudbou zakončí venkovní sezónu 2014

Základní typy členství v klubu GSUK pro rok 2014:

Členství „JUNIOR“ je určeno mládeži do 18 let. Roční poplatek: 1.000 Kč

Členství „POPRVÉ“ je připraveno pro Vaši první sezónu v GSUK. Roční poplatek: 2.500 Kč
Členství „TOUR“ pro stálé členy klubu. Roční poplatek: 3.500 Kč
Členství „FIRMA“ je členství spojené s prezentací Vaší firmy! Roční poplatek: 3.900 Kč resp.

4.900 Kč (podle typu členství „Poprvé“ resp. „Tour“)

Líbí se vám gsuk?
Věříme, že jsme Vám tímto speciálním,
velkoformátovým číslem magazínu FORE!,
vydaným u příležitosti prvního turnaje sezóny
2014 („Člen & Nečlen“) udělali radost a že jste
se třeba zase dozvěděli něco nového …
Pokud jste se „pročetli“ až k tomuto odstavci,
pak zřejmě smýšlíte stejným způsobem, jako
našičlenové. A pokud jste po jeho přečtení navíc
zjistili, že Golfová Společnost Újezd nad Lesy -
Klánovice je přesně tím, co v golfu marně
hledáte, budeme rádi, když se k nám připojíte a
společně s námi si budete golf užívat, golf
propagovat a golfem pomáhat!
Co pro to můžete udělat? Nejprve můžete
navštívit náš web WWW.GSUK.CZ, na kterém

se dozvíte ještě více, o dění v klubu a pak
můžete kontaktovat kohokoliv zčlenů výboru
klubu, nebo manažera klubu (viz. kontakt níže).
Rádi si s Vámi popovídáme a představíme Vám
náš klub i aktivity, které by Vás mohly zajímat.
Níže najdete, pro Vaši orientaci,částky, které
platíčlenové GSUK za roční členství.
Nechceme Vás získávat slevami na hřištích ani
jinými výhodami. Naším cílem je připravit
členům sezónu plnou zábavy, sportovních
zážitkůa pohodové atmosféry.
Při našich turnajích ušetříte na green fee, ale pro
nikoho z našich členů to není tím pravým
důvodem, proč jsou mezi námi.
Těšíme se na Vás, pokud máte klubu co dát …

www.gsuk.cz
Výbor Golfové společnosti Újezd nad Lesy & Klánovice:
Ing. Aleš Machalíček, prezident, JUDr. Jiří Křížek, víceprezident
Milan Matějů, Štěpánka Hofmannová, Ing. Milan Hrouda

Golfová společnost Újezd nad Lesy & Klánovice
Třebětínská 591, 190 16 - Praha 9, Újezd nad Lesy
IČ: 22755501, reg.č.: VS/1-1/87397/12-R ze dne 31.1.2012

Kontakt: Ing. Milan Hrouda, manažer klubu - tel.: 602 166 814, e-mail: milan.hrouda@gsuk.cz

Oficiální značkou klubového oblečení GSUK je DUNLOP
GOLF - volba pánů Darrena Clarka a Lee Westwooda,
čestnýchčlenů GSUK.

Pomáhejte s námi těm,
jejichž osobní hendikep
vždycky bude vyšší,
než ten Váš, golfový …


