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Pan Golf

Od: Lucie Gaudlová <lutska@email.cz>
Odesláno: 27. listopadu 2012 17:27
Komu: Pan Golf
Předmět: Re: Vyšla kniha OSUD NA MĚ UKÁZAL

Tomasku, jsi hodny, moc dekujeme!!! Knizka se lidem libi, tak mam radost. Musis mi ji podepsat... 
 
Drzim palce, at uz nikam nemusis behat a muzes byt castejc na golfu :) L. 
 
--  
Lucie Gaudlova 
lutska@email.cz 

 
---------- Původní zpráva ---------- 
Od: Pan Golf <tomashradecky@volny.cz> 
Datum: 27. 11. 2012 
Předmět: RE: Vyšla kniha OSUD NA MĚ UKÁZAL 

Ahoj Lucko  

Tak jsem to dal na moje stránky. Jinak jsem dnes celí den chodím po doktorech kvůli legitimaci ZTP. Doufám že už ji budu mít trvale  nebudou 
mě za čtyři roky honit na další kontrolu.  

  

  

  

S pozdravem  

Tomáš Hradecký  
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Sendražická 315  

Praha Klánovice  

190 14  

  

pevná linka: 281961154  

mobil: 606 084 595  

www.tomashradecky.cz  

  

From: Lucie Gaudlová [mailto:lutska@email.cz]  
Sent: Tuesday, November 27, 2012 1:45 PM 
To: tomashradecky@volny.cz 
Subject: Vyšla kniha OSUD NA MĚ UKÁZAL  

  

Ahoj Tomasi, posilam Ti anotaci nasi knizky, jak jsem slibila, kterou muzes dat na stranky :) Knizku je mozne objednat na nasich strankach 
www.a-ga-ma.cz  

  

Osud na mě ukázal  

  

Deset p říb ěhů, které mrazí. Deset p říb ěhů, které vženou slzy do o čí. Deset p říb ěhů deseti 

state čných, kte ří našli odvahu bojovat s osudem. A proto za čali hrát golf.  
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Příb ěhy o lásce, bolesti, nezm ěrné v ůli, state čném srdci, utrpení, porozum ění, spln ěných 

snech, št ěstí. A Nad ěji.   

Kdyby podle nich nato čili film, ženským by tekly slzy. Chlapi by mávli ru kou: takový ký č můžou 

udělat jenom v Hollywoodu.  

Jenže hrdinové jsou skute ční. Stejn ě jako jejich Osudy.  

   

Osud muže, který se čty řikrát narodil. Kluka bez ruky, který si umí plnit s vé sny. 

Hendikepovaného Čecha, který jako jediný porazil v golfu všechny zdr avé. Osud nejúsp ěšnějšího 

paralympionika všech dob. Bývalého p říslušníka elitního útvaru SOG, kterého si ve sprše 

pletou s opilcem. Chlapa, který si nechal na vlastn í žádost amputovat nohu, protože cht ěl 

zpátky sv ůj život. Osud nosi če holí, který nemohl nikdy hrát golf, a p řesto se o n ěj praly 

celebrity. Osud t ří mistr ů Evropy. Vozí čkáře, který bude jednou hrát fotbal. Chlapíka, který 

svou ženu žádal o ruku na rukách.   
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Až p říb ěhy p řečtete, oto čí i s vaším sv ětem...  

   

Vydalo nakladatelství a.ga.ma , 2012   

Autorky Daniela a Lucie Gaudlová   

Prodejní cena 149 K č  

 
--  
Lucie Gaudlova 
lutska@email.cz  
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