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 Golfová legenda Tomáš Hradecký

Od: ladislavakuri@seznam.cz
Odesláno: 20. ledna 2014 13:29
Komu: tomashradecky@volny.cz
Předmět: Re: Miroslav Horníček - Vyznání Mariánským Lázním v červnu. A červnu v Mariánských Lázních

Díky za tuto připomínku Mariánek, moc mě potěšilo poslechnout si pana Horníčka. Měla jsem ho ráda a ty lázně také. Nebydleli jsme tam nijak dlouho, ale 
mám z těch let moc krásné vzpomínky. Můj syn tam absolvoval první třídu, já jsem tam rok pracovala dole pod nádražím. Bydleli jsme hned vedle kasáren, 
která jsou teď zcela zbořená. Je tam vůbec mnoho změn v tom městě dole a tak jsem neměla ani chuť tam jezdit. /nebo spíše odvahu/. Nebyla jsem tam přes 
dvacet let. V loňském roce už jsem měla se známými zajištěno ubytování i odvoz, ale nakonec jsem to zrušila. Bála jsem se těch vzpomínek, bylo to dost krátce 
po manželově smrti. Možná, že přece se tam ještě jednou podívám.  
Počasí je letos nějaké podivné, ale já jsem ráda, že to na chodníku neklouže. Mám psa, se kterým musím chodit ven. Když je sníh a ledovka, tak to je obtížné. 
Psal jste v jedno emailu, že jste uklouzl a upadl. Nic se Vám nestalo? Já mám z takového jednoho upadnutí pěkně naraženou ruku. Tak dávejte na cestě pozor, 
já jsem teď také poučená, že nemám nikam pospíchat. Mějte se hezky s pozdravem LL 
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