
Dopisy 5. A zajímavým osobnostem 
 
DOPIS EMILU ZÁTOPKOVI 
Milý Emile Zátopku! 
Obdivuji, co jsi všechno dokázal. Jsi pro mě největší vytrvalec planety. Přečetl jsem si o 
Tobě, že jsi vyhrál tři zlaté medaile ve třech disciplínách na jediných olympijských hrách, 
závody na 5 km, 10 km a maraton na 42 km. Chci Ti říct, že Tě doopravdy obdivuji. Obdi-
vuhodné jsou především tvé tréninkové metody. Vůbec nechápu, jak jsi mohl při tréninku 
naběhat tolik kilometrů. Natož ještě vyhrávat. Škoda, že už nežiješ. Rád bych se s Tebou 
setkal.                            

Vlastík  
 
DOPIS JANU AMOSI KOMENSKÉMU 
Vážený pane,                 
jmenuji se Jakub Matys a jsem žákem páté třídy základní školy. Mnohokrát jsem o Vás 
slyšel. Vím, že Vás nazývají Učitelem národů, a prý jste napsal velké množství knih, přede-
vším o vzdělávání, školní učebnice a slovníky. Musel jste být velice smutný, když v Lešně 
roku 1656 došlo k obrovskému požáru. A při požáru jste přišel o značnou část své práce. 
Jak Vám asi bylo? Já bych se rozbrečel, kdyby moje práce, na které jsem pracoval velice 
dlouho, prostě shořela. Jednou bych se chtěl podívat do Amsterdamu a chtěl bych navštívit 
Vaše muzeum.                      

Jakub  
 

DOPIS JOSEFU SOMROVI 
Dobrý den, pane Somre!  
Jste známý český herec, působil jste v divadle, televizi, hrál v řadě filmů a často vystupoval 
i v rozhlase, daboval jste mnoho filmů. Hrál jste mimo jiné v Brně, v Pardubicích, v praž-
ském Činoherním klubu a nejdéle v pražském Národním divadle. Jedna z prvních filmo-
vých rolí, ve které jste se proslavil, byla ve filmu Ostře sledované vlaky. Tento film získal 
filmového Oskara. V roce 2012 jste získal Českého lva za přínos české kinematografii a v 
roce 2014 Cenu Thálie za celoživotní činoherní mistrovství. Velice ráda bych se Vás ze-
ptala, jaké to bylo vystupovat na divadelních prknech a před filmovou kamerou?  

                       Nelly  
 

DOPIS KARLU GOTTOVI 
Milý pane Gotte,  
chci Vám poděkovat za to, co jste dokázal, a především za to, že jste celý život rozdával 
potěšení a nádherné písně svým posluchačům. Byl jste skvělý zpěvák, malíř a herec. Už 
v roce 1957 jste nahrál píseň pro svou maminku. A v roce 1958 jste získal první místo 
v soutěži amatérských zpěváků. Odehrál jste neskutečné množství koncertů. Tolik, že to 
ani nespočítám. Získal jste čtyřicet dva Slavíků. O Vašich prvenstvích rozhodovali Vaši 
příznivci. Na Vašem vystupování bylo znát, že Vás zpívání velice baví a těší. Děkuji za 
krásné písně.                     

Natálie  
 
DOPIS MILANU HEJDUKOVI 
Milý Milane,  
moc obdivuji, jak jsi hrál hokej. Během hokejového turnaje v Naganu ses dostal z pozice 
náhradníka až do první lajny. Výborně jsi podržel ruského útočníka a díky Tobě mohl dát 
Petr Svoboda vítězný gól. Pořádně jsi zabral a vybrali si Tě do NHL do týmu Colorado 



Avalanche. S tímto klubem jsi získal v roce 2001 Stanley cup. Tvůj dres s číslem 23 visí v 
hokejové aréně Pepsi center v Denveru. Jsi můj velký hokejový vzor. I já bych si přál jed-
nou zahrát v NHL a na olympiádě jako Ty. Škoda, že už hokej nehraješ.              

Štěpán  
  
DOPIS PETRU PAVLOVI, NOVÉMU ČESKÉMU PREZIDENTOVI 
Dobrý den, pane prezidente! 
Nejprve si Vám dovolím poblahopřát ke zvolení do funkce prezidenta České republiky. 
Nedokážu popsat, jakou úctu k Vám cítím a jak si Vás vážím. Pod Vaším velením jste za-
chránili skupinku francouzských vojáků. Jako generál jste byl několik let ve významné 
funkci v NATO. V minulosti jste jednal velice často s mnoha významnými osobnostmi. Vě-
řím a doufám, že budete dělat pouze správná rozhodnutí. Chtěla bych se zeptat na tři věci. 
Kdo Vás navrhl na prezidenta? Jak Vám pomáhala Vaše paní a rodina v prezidentské kam-
pani? A jaký to je pocit, když Vám všichni říkají pane prezidente?  

Kristiana  
 

DOPIS PRO PRVNÍHO ČESKOSLOVENSKÉHO PREZIDENTA  
Dobrý den, vážený pane Masaryku!  
V hodině vlastivědy jsme dostali za úkol napsat významné osobnosti československých 
dějin. A já jsem si vybrala Vás. Vím, že jste byl zvolen v roce 1918 prvním prezidentem 
samostatného československého státu. A velice jste se zasloužil o jeho vznik. Dočetla jsem 
se, že jste byl velmi vzdělaný a dobrý prezident. Za Vašeho prezidentování se ČSR zařadila 
mezi dvacet nejvýznamnějších států světa. Škoda, že jste se v roce 1935 vzdal svého úřadu. 
Líbí se mi Vaše přezdívka Tatíček Masaryk a vaše zásada: nebát se, nelhat a nekrást. Byl 
jste jistě velmi sympatický pán, ráda bych vás poznala na živo. Sice to nepůjde, ale i tak 
doufám, že by Vás můj dopis potěšil.                

Barbora  
 
DOPIS VÁCLAVU HAVLOVI 
Dobrý den, pane Havle! 
Hodně jsem o Vás slyšel od svých rodičů a prarodičů. Byl jste jejich nejoblíbenější prezi-
dent. Prý jste toho pro naši zemi hodně udělal. Zajímalo by mě, co jste vystudoval za školy, 
abyste mohl být prezidentem? A také by mě zajímalo, co pro Vás bylo nejtěžší po nástupu 
do funkce prezidenta? Jako prezident jste navštívil spoustu cizích zemí, která se Vám líbila 
nejvíce? Snad bude náš nový prezident stejně dobrý jako Vy.    

Filip  
 
DOPIS DAVIDU PASTRŇÁKOVI 
Jmenuji se Alex a chodím do 5. třídy v Pardubicích. Hraji hokej za HC Dynamo Pardubice. 
Chtěl bych se Vás zeptat na pár věcí ohledně Vaší hokejové kariéry. Zajímalo by mě, kdo 
Vás k hokeji přivedl? V kolika letech jste začal bruslit a hrát? Jak moc těžké bylo se do 
nejlepší hokejové ligy dostat a prosadit se? Jistě jste musel vynaložit hodně usilí na ledě i 
mimo led při tréninku, abyste se dostal tam, kde jste. Jaký byl a je Váš oblíbený trenér? 
Kdo byl Vaším hokejovým vzorem v mládí? A s kterým spoluhráčem si na ledě nejlépe ro-
zumíte? Jste výborný hráč NHL, sleduji pravidelně výsledky a statistiky, ve kterých se ne-
ustále zlepšujete.  Určitě jste v mládí dělal i jiné sporty. Které to byly? Jaké je Vaše oblí-
bené české jídlo a co si dáváte dobrého po zápase? Děkuji Vám za odpověď a přeji nejen 
hodně hokejových úspěchů.           

Alex  


