
1

Pan Golf Tomášek  Hradecký 

Od: Věra Sommerschuhová <vera.sommerschuhova@seznam.cz>
Odesláno: 2. března 2012 10:07
Komu: tomashradecky@volny.cz
Předmět: Pozdrav z Klánovic - pozdrav ze Sokolova

Ahoj Tomáši, 
včera mi moje bývalá kolegyně poslala Tvůj mejlík z 1. března. 
Omlouvám se, že jsem Tě dříve neinformovala o změně mejlové adresy. Poslední tři roky vzaly rychlý spád a firma Hexion se přejmenovala na Momentive. 
Nicméně, spadla jsem taky do krizového řešení některých firem a byla jsem vypovězena. To znamená, že ve firmě Hexion alias Momentive již nepracuju. Díky 
mockrát za zprávy, které jsi mi napsal. Víš, že dění kolem klánovického golfu mě vždycky zajímá a to, že Míša Fuchs je čestným prezidentem a Ty čestným 
členem nově vzniklé golfové společnosti, mě moc těší. Opravdu, moc. Prosím, pozdravuj Míšu Fuschse ode mne. 
Takže moje mejlová adresa - nejlepší je ta soukromá, protože se jen tak nemění - je: vera.sommerschuhova@seznam.cz. Na tu hexionovou zapomeň. Tu zruš. 
Já jsem jinak stále domovským členstvím v GC Karlovy Vary a druhým členstvím v GC Sokolov. V Sokolově bydlím, pracuju, žiju a taky nejčastěji hraju golf. 
Do Varů se tolik nedostanu a nehraju tam. Neplatím si totiž hráčské poplatky, takže se mě to netýká. Jinak každá jednotlivá hra je tam drahá, co si budeme 
povídat. 
Už se těšíme, až začne zase golfová sezóna. Už se těšíme ven, až si zase zahrajeme. U nás v Sokolově by měla začít kolem 25. nebo 26. března. To už je brzy. 
 
Tomáši, doufám, že jsi zdráv a v pořádku a fotografování Tě pořád baví. 
Měj se moc hezky a užívej si golfovou společnost dosyta se vším, co k tomu patří. 
 
Zdravím, 
Věra 
 

From: Pan Golf Tomášek Hradecký [mailto:tomashradecky@volny.cz]  
Sent: Thursday, March 01, 2012 4:08 AM 
To: export@lasting.eu 
Subject: pozdrav z Klánovic?  
Importance: High 

Nevím jestli jsi to ty Věro ale já pořád píšu na e-mail Vera.Sommerschuhova@hexion a pořád mě to se vrací. Mám se dobře a pořád fotím a fotím. Tady 
v Klánovicích se vytvořila nová Golfová společnost Újezd nad Lesy a Klánovice, kde jsem se stal cestným členem a Míša Fuchs čestným prezidentem.  

S pozdravem 
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Tomáš Hradecký 

Sendražická 315 

Praha Klánovice  

190 14 

pevná linka: 281961154 

mobil: 606 084 595 

www.tomashradecky.cz  

  

  

 


