
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monika Granja          Radek Hradil  

Ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové     Ředitel společnosti aeqoom technologies s.r.o. 
The Director of the Committee of Good Will –       The Director of aeqoom technologies s.r.o.  
Olga Havel Foundation 

 

Dear Sir or Madam, 
 
it is an honour for us to invite you, on 

behalf of the Committee of Good Will - Olga 
Havel Foundation and aeqoom technologies 
s.r.o. to a charity GOOD WILL GOLF 
tournament that will take place on Wednesday 
of May 20th, 2020 on the course of the 
Panorama Golf Resort in Kácov (60 players, a 
successive start from holes no. 1 and 10, 
organized by Putt PD). 

 
In the course of the tournament, you will also 
have the opportunity to support those who 
need it most - seniors and people with 
disabilities or endangered by the social 
exclusion. The starting fee of CZK 1.200 and 
potential "CZK 100 penalties" collected during 
the game shall be credited to an account of a 
specific project of the Committee of Good Will. 

 
We will be pleased if you mark the date of the 
golf tournament in Kácov in your calendars. 
You can confirm your prospective participation 
on email: kubinova@vdv.cz. 
 
Every shot helps! 
 
We are looking forward to meeting you! 
 
Prague, December 17th 2019 

 

 

 

Vážený pane/Vážená paní,  
 
 jménem Výboru dobré vůle – Nadace 
Olgy Havlové a společnosti aeqoom 
technologies s.r.o. si Vás dovolujeme pozvat 
na charitativní turnaj GOLF DOBRÉ VŮLE, 
který se uskuteční ve středu 20. května 2020 
na hřišti Panorama Golf Resortu v Kácově (60 
hráčů, postupný start z jamek č. 1 a 10, 
organizátor Putt PD). 
 
  
V rámci turnaje budete mít možnost podpořit 
ty, kteří to potřebují nejvíce – seniory, lidi se 
zdravotním postižením či ohrožené sociálním 
vyloučením. Celé startovné ve výši 1 200 Kč 
půjde na účet vybraného projektu Výboru 
dobré vůle, stejně jako případné stokorunové 
„pokuty“ nasbírané při hře. 
 
  
Budeme rádi, pokud si termín golfového 
turnaje v Kácově rezervujete ve Vašich 
kalendářích. Případnou účast, prosím, potvrďte 
na email: kubinova@vdv.cz. 
 
Každá rána pomáhá! 
 
Těšíme se na Vás!  
 
V Praze dne 17. prosince 2019 
 
 
 

 


