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 Golfová legenda Tomáš Hradecký

Od: vera.sommerschuhova@seznam.cz
Odesláno: 3. října 2013 8:41
Komu: tomashradecky@volny.cz
Předmět: Staré foto z Klánovického golfu

Ahoj Tomáši, 

to je smutné, že už ani Marunka Hynková není mezi námi. Vyjádřil se dost stručně, že "oba dva Hynkové zemřeli". O Karlu Hynkovi jsem to samozřejmě 
věděla. To už je opravdu velmi dlouho, kdy on zemřel. Ale o Marunce nevíme vůbec nic. Mohl byl mi trochu více napsat, kdy přesně zemřela (nějaké datum?), 
kolik jí bylo let a zdali byla nějak nemocná? Prostě nějaké další detaily. Víš, chtěla bych to říci doma mé mamince, protože ta ji taky znala. A tak by nás 
jakákoliv zpráva zajímala. My (já, moje sestra, bratr - prostě celá rodina) jsme Hynkovi znali už jako malé děti. A měli jsme je moc rádi. My jsme jim říkali 
"strejda Karel" a "teta Marunka". Je to škoda, že už tady nemůžou být s námi. Zrovna tak, jako můj náš táta. Ale na té fotce je prostě hezký.  

S celou pozůstalostí po Hynkových je to asi všelijaké, žejo? Oni neměli děti, snad ani žádné další bližší příbuzné, a tak nebylo možné na koho odkázat jejich 
pozůstalost. Doufám, že se panu Sedlákovi podařilo toho hodně zachránit! Hlavně všechno možné, co se týkalo golfu! Myslím, že historicky jsou to cenné 
materiály. 

No nic, já se dneska večer podívám a proberu ty fotky s maminkou. Opravdu si myslím, že Ti budu moct nějaká další jména dodat. Uvidíme. 

Páčko, 

Věra 

 
  

---------- Původní zpráva ---------- 
Od: Golfová legenda Tomáš Hradecký <tomashradecky@volny.cz> 
Datum: 2. 10. 2013 
Předmět: Staré foto z Klánovického golfu 

 

Ahoj Věro  
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Oba dva Hynkové zemřeli. Ty fotky jsem získal od pána, který údajně u nich dělal a má doma plno věcí po nich a rozprodává to. Něco si koupil 
Prokop Sedlák a něco nějaký Jiří Martinka. Jinak se mám dobře. Tento víkend jsem byl v Českém Krumlově na klubovém mistrovství GSUK 
jak asi víš z mých stránek.  

  

Jinak jsem rád že jsi mi napsala jména na fotce a doufám že mě napíšeš další jména. Já už si přitápím. Od listopadu budu zase jezdit do 
Erpetu fotit dětské turnaje a i se těším.   
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