
 

UŽ JE TO TADY… 
Po přečtení posledního čísla KLÁNOVICKÉHO  ZPRAVODAJE jsem se musel 
podívat na datum jeho vydání, měl jsem totiž pocit, že jsem se ocitl  před rokem 
1989. Tak jsme si pochválili, jak jsme si zachránili ten náš les pro nás pro všechny a 
jak si vlastně ti golfisti za to mohou sami, že jim ten golf rozorali…… Lázně si za to 
asi také mohou sami, že je zbořili…… Zajímavé je, že jedním z prvních důvodů proč 
být proti golfu, byl strach místních obyvatel, že se zvýší průjezdnost aut obcí. To, že 
se teď tady přímo v centru Klánovic staví novodobý panelák s dvaceti byty a tedy 
nejméně s 20 auty, která tu budou denně projíždět a parkovat už nevadí nikomu. 
Staví se tu něco, co se do Klánovic nehodí a ani sem nepatří. Záměrem Úřadu je 
zřejmě Klánovice zbavit jejich dávno zapomenutého vilového a buržoazního 
charakteru, co nejvíce je zprůměrovat , a  tak přiblížit k okolním obcím a jejich 
úžasné architektonické koncepci ( bez ladu a skladu – hlavně levně a čím více, tím 
lépe). Alespoň si tak budeme opět všichni rovni….  
UŽ JE TO OPRAVDU TADY…. 
JUDr.Ludovít Katuščák 

 

Golf dokáže pomáhat potřebným … 

Újezd nad Lesy a Klánovice žily golfem už před mnoha desítkami let - sportovně i 

společensky. Golfem žil náš region také v době velmi nedávné, bohužel v ne příliš dobrém 

světle pro tuto starobylou hru … V jistém smyslu ale měly tyto události svůj přínos - v lednu 

roku 2012 vznikla Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice o.s. a od samého počátku 

měla jasný cíl: vracet golfu jeho historické sportovní a společenské hodnoty. Nejen ve vztahu 

k našemu regionu, ale i mezi českou golfovou a negolfovou veřejností. GSUK je členem České 

golfové federace a sdružuje aktuálně 53 členy všech věkových kategorií. Není to mnoho, ale i 

přesto má GSUK za sebou bohatou sportovní a společenskou činnost, kterou reprezentuje 

region Újezdu nad Lesy a Klánovic nejlépe, jak může.  

Součástí života GSUK jsou totiž charitativní projekty. V roce 2012 podpořili členové GSUK 

Pestrou společnost, která připravuje asistenční a vodicí pejsky pro hendikepované 

spoluobčany a jedna z akcí byla věnována zemětřesením postiženému italskému městu 

Ferrara, které, k překvapení členů GSUK, zaslalo obratem osobní děkovný dopis starosty 

města! 

Také sezóna 2013 přinese celkové finanční prostředky v řádu desítek tisíc korun. Kromě 

Pestré společnosti také například pro Centrum Paraple a Domov pro seniory Sue Ryder. 

Pokud jsou golfové hole ve „správných rukách“, může golf pomáhat potřebným. 

Pokud se chcete o GSUK dozvědět více, hledejte na stránkách www.gsuk.cz. 

 



Aleš Machalíček, Bc. 

Prezident GSUK 

 


