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 Golfová legenda Tomáš Hradecký

Od: davidg <davidg@xsinet.co.za>
Odesláno: 4. října 2013 22:00
Komu: tomashradecky@volny.cz
Předmět: RE: Staré foto z Klánovického golfu

Ahoj Tomasi, 
Nemej starost, mne se to otvira dobre 
K tem fotkam: otce jsem poznal, Milana Sommershuh a Ivana Vavru take, ty ostatni ne 
O Hynkovych mam trochu jine mineni: M Hynkova byla zaryta komunistka a byla to ona ktera se hlavne pricinila o zavreni 
Klanovic. Hynek sam jednou rekl, kdyz mne po unoru 1948 videl, “co tady ten burzoust jeste dela!” Ironii osudu, kdyz jsem v 
roce 1990 prijel do Karlovych Varu prvniho koho jsem tam potkal byl Hynek, velice pratelsky mne zdravil a rekl “To jsme to 
dopracovali!” Mel jsem sto chuti mu rict “To jste to dopracovali” ale radeji jsem byl zticha. Hynek hral dobry golf (pokud 
nemel za soupere Hanno Tondera) a golf mel rad ale ne Klanovickou golfovou spolecnost. Zato M Hynkova ji otevrene 
nenavidela. 
My tu mame uz mesic krasne leto a tak zdatne golfuji 
Zdravi Te Jirka 
 

From: Golfová legenda Tomáš Hradecký [mailto:tomashradecky@volny.cz]  
Sent: 4. října 2013 16:32 
To: Golfová legenda Tomáš Hradecký 
Subject: Staré foto z Klánovického golfu 
 

Staré foto z Klánovického golfu  

 

Než jsem p řijel z kávy v Mst ěticích na golfu, kde jsem byl s mým caddiem, tak js em měl e-mail od 
Prokopa Sedláka kde m ě poslal jména lidí na t ěch t řech fotkách až na jednoho s čepicí.  Jinak m ě 
naštval caddie Ji ří Smetana a to že m ě řekl že se mu ty stránky neotevírají a že je mám p ředělat 
aby se mu otevírali. Já jsem mu řekl že 100 lidí m ě říká že se jim to otev ře a že je mám hezké a on 
mě na to řekl že ti ty lidi lžou.         
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