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 Golfová legenda Tomáš Hradecký

Od: Milan Hrouda <milan.hrouda@seznam.cz>
Odesláno: 2. března 2014 8:17
Komu: milan.hrouda@seznam.cz
Předmět: GSUK_pozvánka_Pánové sobě ...
Přílohy: pozvánka_pánové.pdf

 
 
Vážení pánové (a dámy),  
pánské část GSUK, jako každý rok, vyráží na klubový, ryze pánský, družební výjezd.  
Pozvánka v příloze nebo na webu GSUK obsahuje základní informace sportovní části výjezdu. 
Společenská část bude upřesněna na místě, ale jak je zvykem, bude zaměřena především na: 
 

Návštěvu kulturních akcí v místě pobytu 
Seminář na téma „domácí práce v praxi“, letos s přihlédnutím k praní a žehlení … 
Vliv dostatečného pitného režimu na organismus člověka 
Bilaterální jednání s kluby v regionu 
 
Tým organizátorů, kteří předběžně potvrdili účast: Machalíček – vedoucí zájezdu, Lacina – sportovní ředitel, Zeman – stavební dozor, Křížek – právní služby, Matějů – 
pokladník, Majer – delegát CK, Pirout – stavby a dekorace, Fitzner – požární dozor, Stacho – výpočetní středisko, Chochola – kulturní referent, Dvořák – spojař, Hrouda – 
tiskový odbor a asistent trenéra. 
Funkce dalších případných účastníků: Hradecký – kamera, Staroba – e.shop, Molín – stravovací referent, Voseček – přestavba penzionu, Korseska, Šimeček, Köppel, Fišer – 
bourací práce, Zoulík – poradce pro historii, Kučírek – revize kvality golfových služeb, Gabriel – případná dodávka kyslíkových přístrojů, Fron – tělocvikář, Kohout – design 
kostýmů, Katušák – tajemník, Lukáš – koordinace transferů, Mareš – zásobování kuchyně, Kubánek – kuchyně, Výborný – hlavní trenér. 
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p.s. Prosíme o předání této zprávy Vašim manželům. Protože někteří pánové uvedli do databáze e-maily svých drahých poloviček, v případě, že dotyční se přihlásí na 
uvedenou událost, obratem zašleme „ostrou“ verzi pozvánky (nezahrnuje návštěvu kulturních zařízení …) ☺☺. 
 
REGISTRUJTE SE opravdu co nejdříve (max. do 15.března), abychom mohli potvrdit hrací časy, neblokovali jsme penzion a případně objednali větší bus, než 19ti místný … 
děkujeme. 
 
Potvrzení obvodního lékaře o bezinfekčnosti není nutné! 
 
Těšíme se na Vás 
 
Milan 
 
Milan Hrouda 
manažer 
Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice 
tel.: 602 166 814 
tel.: 776 456 821 
milan.hrouda@gsuk.cz 
www.gsuk.cz 
 

               
           
 

 
 


