
1

Pan Golf

Od: Pan Golf <tomashradecky@volny.cz>
Odesláno: 3. března 2013 16:28
Komu: 'Petr Somol'
Předmět: RE: fotky

Dobré odpoledne pane Somol  

Se vším souhlasím. Mariánskolázeňský  byl můj prázdninový domov. Bohužel už nevím jaké fotky jsem vám zaslal a tudíž nemohu Vám s popiskami pomoct. Můžete si 

stáhnout i fotky z mých stránek.    

 

 

 

S pozdravem 

Tomáš Hradecký 

Sendražická 315 

Praha Klánovice  

190 14 

 

pevná linka: 281961154 

mobil: 606 084 595 

www.tomashradecky.cz  

 

-----Original Message----- 

From: Petr Somol [mailto:petr.somol@gmail.com]  

Sent: Sunday, March 03, 2013 11:57 AM 

To: 'Pan Golf' 

Cc: "JUDr. Milan Veselý" 

Subject: Re: fotky 

 

Vážený pane Golf-Hradecký, 

        před nedávnem ke mě prostřednictvím Milana Veselého doputovaly fotografie od Vás z mariánskolázeňského poválečného golfu. Pro mariánskolázeňský golf klub teď 

shromažďuji všechny možné historické fotografie a materiály, protože jsem zjistil že naše archivy jsou více než děravé. Dáváme dohromady archiv nejen v rámci klubu, ale 

také ve spolupráci s Městským muzeem Mariánské Lázně. Z období padesátých až vlastně devadesátých let máme fotografií neuvěřitelně málo. Proto Vaše fotografie jsou 

naprosto výjmečné a nejen pro mě objevné. Tímto Vám velice děkuji za jejich poskytnutí, jejich hodnota stále poroste s časem. Zároveň se pro jistotu chci zeptat, jestli 

souhlasíte s jejich uložením také v archivu Městského muzea Mariánské Lázně, nejen v klubu ?  
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A ještě jedna otázka - na mnoha fotografiích Vás poznávám, většinu golfistů a návštěvníků na nich ale neznám. Kdybyste byl ochoten dodat i pár stručných popisek, alespoň 

pro povšechnou orientaci ohledně toho o jaké akce na fotografiích jde a kdy se konaly a případně které známé či méně známé osobnosti českého golfu na nich jsou, 

pomohlo by to lépe uchovat historickou paměť. Prohlížel jsem si také Vaše internetové stránky na kterých je neuvěřitelně mnoho zajímavých věcí k vidění a ke čtení o 

českém golfu obecně. Našel jsem tam také pro nás velmi zajímavou sadu fotek z našeho hřiště z roku 1993, z exhibice profesionálního golfu, z které se nám také 

nezachovaly skoro žádné naše fotografie. Na Vašich fotkách je dobře vidět tehdejší atmosféra českého golfu na počátku nového rozletu. Také v tomto případě se chci 

zeptat, jestli byste souhlasil s okopírováním těchto fotek k nám do klubu a do městského muzea. 

       Každopádně jste nám velmi pomohl, za což znovu děkuji. 

Váš, 

Petr Somol 

Vice-prezident RGCML 

 

P.S. Asi si mě nepamatujete, ale já jsem Vás v Mariánkách v minulosti potkal; najdete mě i na Vašich skvělých internetových stránkách. Na stránce věnované Lady Luise 

Abrahams máte výbornou fotku smějící se Lady se smějícím se Princem Edwardem. Shodou okolností tam za ní sedím v bílém tričku. 


