
DOPIS TOMÁŠI GARRIGU MASARYKOVI 
Dobrý den, pane Tomáši Garrigue Masaryku!  
Tímto dopisem bych Vám chtěl poděkovat za všechno, co jste pro nás udělal. Za to, že 
jste byl naším prvním prezidentem, který se zasloužil především o to, že vznikl 
samostatný stát, Československá republika. Byl jste velmi vzdělaný, spravedlivý a 
moudrý, zanechal jste nám mnoho knih. Vím o Vás, že jste byl mezinárodně uznávanou 
osobností. Přesto jste se rád stýkal i s obyčejnými lidmi a naslouchal jim. Až do 
vysokého věku jste byl aktivní a rád jezdil na koni. Podporoval jste sokolské hnutí. 
Znám Vaši oblíbenou písničku „Ach synku, synku“. Přál bych si, abyste byl naším 
prezidentem i v dnešní době.  

S pozdravem David Fuchs 

 
DOPIS TOMÁŠI GARRIGU MASARYKOVI 
Dobrý den, pane prezidente Tomáši Garrigue Masaryku, 
píšu Vám tento dopis, protože jste moudrý, chytrý a nesobecký. V 21. století tu lítá 
covid-19, svět se pravděpodobně zbláznil, děje se mnoho nepochopitelných věcí a lidé 
se k sobě chovají prazvláštně. Vy jste byl prvním československým prezidentem a 
tehdejší zcela nová republika se zařadila mezi dvacet nejvyspělejších států světa. Mohl 
byste nám přijít na pomoc? Mnohokrát děkuji. 

S pozdravem Jaroslav Mokříž 

 
DOPIS CHARLOTTĚ GARRIGUE MASARYKOVÉ 
Dobrý den, paní Masaryková! 
Byla jste manželkou prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua 
Masaryka. Já Vás popravdě ještě moc neznám, ale něco jsem o Vás slyšela. A proto Vám 
píšu dopis. Kéž by to bylo všechno jako předtím. Teď si lidé ubližují, kradou, lžou, 
mluví vulgárně a tak dál. Vím o Vás, že jste uměla výborně hrát na klavír. Byla jste 
velice společenská, pomáhala ženám, dětem. Především jste ale podporovala svého 
manžela a byla jste pro něj rovnocenným partnerem. A také vím, že jste měla hodně 
zájmů a věnovala jste se více věcem. Třeba, že jste studovala matematiku. Moc Vás 
obdivuji. Takových lidí, jako jste byla Vy, na světě moc není. Doufám, že Vás tímto 
dopisem potěším. Ráda bych se s Vámi osobně setkala.                                                                      

Mnoho dobrého Vám přeje Tereza Randáková 

 
DOPIS PANÍ ELIŠCE JUNKOVÉ 
Vážená paní Eliško Junková, 
mnoho jsem o Vás četla. Hodně mi o Vás vyprávěl i dědeček, který má rád automobily. 
Řídila jste slavné automobily Bugatti. Vím, že jste ve dvacátých letech minulého století 
byla špičková závodnice. Svými výkony jste se vyrovnala mužům. Bohužel, po tragické 
smrti Vašeho manžela jste v roce 1928 ukončila svoji závodní kariéru. Věnovala jste 
se motoristickému sportu i nadále. Podílela jste se například i na přípravách výstavby 
Masarykova závodního okruhu v Brně. Také jste psala do odborných časopisů a vydala 
jste knihu „Má vzpomínka je Bugatti“. Velmi Vás obdivuji.  

S pozdravem Diana Nesměráková 

 



DOPIS MARII TEREZII       
Dobrý den, vážená paní Marie Terezie z rodu Habsburků, arcivévodkyně rakouská, 
královno uherská, královno česká a markraběnko moravská! 
Jmenuji se Sára Mohamed. Ráda bych Vám poděkovala za to, že jste v roce 1774 
zavedla pětiletou školní docházku, a díky Vám můžeme být ve škole a studovat. Také 
Vám chci poděkovat, že jste s Vaším nejstarším synem Josefem II. zrušili zastaralé 
zákony a nařízení. Místo toho jste zavedli mnoho změn, které zlepšily a ulehčily život 
obyčejných lidí. Patří Vám velký dík za to, co jste dokázala. 

Se srdečným pozdravem Sára Mohamed 

DOPIS DOMINIKU KUBALÍKOVI 
Dobrý den Dominiku, 
rozhodl jsem se, že Ti napíšu dopis až do Ameriky. Vždy jsi byl a stále jsi mým vzorem. 
Chtěl bych jednou hrát hokej jako Ty. Přemluvili jsem s bráchou rodiče, aby nám 
připlatili sportovní kanály. Můžu teď sledovat NHL v televizi a vidět také Tebe, jak 
hraješ za Chicago. Sledujeme ještě Edmonton kvůli Conorovi McDavidovi. Je to další 
vynikající útočník. Ale Ty jsi, Dominiku, Čech, a proto fandím hlavně Tobě! Moc mě 
mrzí, že kluci z NHL nehráli na olympiádě. Zcela určitě bys tam byl také! Jsem rád, že 
se Ti splnil sen a můžeš hrát NHL. Bez snů to totiž nejde. Měj se krásně a hraj i střílej 
srdcem. 

Zdraví Štěpán Smetánka 

DOPIS EMILU ZÁTOPKOVI 
Dobrý den, pane Emile Zátopku! 
Jmenuji se Maxmilián Jeřábek a jsem žákem 5. B. Viděl jsem o Vás film, který se mi moc 
líbil. Popisuje Vaše začátky se sportem. Také rád sportuji a jste můj velký vzor. 
Úspěchy, kterých jste dosáhl, jsou pro mě velkou motivací. Vaše ctižádost, vytrvalost a 
chuť vítězit je obdivuhodná. Je až výjimečné, aby jeden člověk během svého života 
dokázal tolik vítězství, titulů a rekordů. Mé velké přání by bylo, být tak cílevědomý 
jako Vy. Viděl jsem o Vás i dokument. 

S pozdravem Maxmilián Jeřábek 

DOPIS TOMÁŠI BAŤOVI 
Dobrý den, pane Tomáši Baťo!  
Chtěl bych Vám poděkovat za to, co jste udělal pro Československou republiku. Že jste 
vyrobil první boty, které byly podle pamětníků opravdu dobré. Nemůžu je osobně 
ohodnotit, v roce 1912 jsem ještě nežil. Ale výrobky Vaší firmy se prodávají 
dodnes. Tyto boty jsou opravdu dobré a zcela určitě neztratily nic na kvalitě. Nevadí 
mi ani jejich cena. Jde především o to, jak vypadají a jak dlouho vydrží. Také vím, že 
jste odletěl do Ameriky, abyste nabral nové zkušenosti. Továrny a prodejny jste 
zakládal i mimo Evropu. Jste nezapomenutelný. 

S pozdravem Petr Mužátko 

 
 
 
 
 
 



DOPIS PANU VÁCLAVU HAVLOVI  
Dobrý den, pane Václave Havle! 
Sice jste byl panem prezidentem v době, kdy jsem ještě nebyl na světě, ale i tak jsem o 
Vás hodně slyšel, viděl i četl. Musel jste být hodně statečný, když jste vystupoval proti 
komunistické straně a musel jste strávit i několik let ve vězení. Jsem pyšný na to, že 
jsem z České republiky, když třeba v televizi slyším, jak Vás chválí lidé z celého světa. 
Píše se o Vás, že jste byl spravedlivý, pravdomluvný a čestný člověk. Rodiče vždycky 
říkají, že škoda, že na světě není takových lidí, jako jste Vy, víc. Mým přáním by bylo 
vidět, jak by to v České republice vypadalo, kdybyste byl panem prezidentem v dnešní 
době. Doufám, že příští rok v lednu, až se bude volit nový prezident České republiky, 
zvítězí někdo, kdo se bude nejvíce podobat Vám.  

S pozdravem Štěpán Svozil 

 
DOPIS PANÍ VĚŘE ČÁSLAVSKÉ 
Dobrý den, paní Čáslavská, 
jako malá jsem se také věnovala gymnastice a od té doby jste pro mě velký vzor. Bylo 
pro mě zajímavé, že jste se jako malá nejdříve věnovala baletu a krasobruslení. S 
gymnastikou jste začala až v necelých 15 letech. Získala jste sedm olympijských 
medailí a přes čtyřicet let již držíte mezi gymnasty rekord, za což Vás obdivuji. Byla 
jste nejenom moc dobrá sportovkyně, ale i trenérka. Sama vím, jak je důležité mít 
dobrého trenéra. Já takové štěstí neměla, a proto jsem s gymnastikou skončila. 
Dozvěděla jsem se, že je po Vás pojmenovaná i planetka „Čáslavská“. I když se 
v současné době věnuji jinému sportu, budete napořád moje oblíbená sportovkyně. 

S pozdravem a úctou Adéla Pírková 

 

DOPIS EMILU HOLUBOVI                                                                                                
Milý pane Emile Holube!  
Jmenuji se Viktoria Machatá. Moc Vám děkuji, že jste léčil lidi a reprezentoval město 
Holice. Obdivuji Vás, že jste procestoval velkou část Afriky a také ji zmapoval. Velkým 
zážitkem musely pro Vás být Viktoriiny vodopády. Já také ráda cestuji, když tedy 
můžu. Někdy bych se chtěla podívat do Keni v Africe. Byla jsem i ve Vašem Africkém 
muzeu v Holicích. Moc se mi tam líbilo. V Holicích jsem i nějakou dobu s rodinou 
bydlela. Teď tam jezdíme za babičkou, dědou a strejdou. Pane Holube, ráda bych Vám 
položila několik otázek. Když jste jel do Afriky, nebál jste se zvířat, že vás mohou 
zranit? Chtěl jste tam léčit lidi, nebo poznávat doposud neprozkoumaný kraj? 
Poznávat přírodu, rostliny, zvířata a především místní lid a jeho tradice a zvyky? Nebo 
prožívat různá dobrodružství? Velmi by mě to zajímalo. Proč jste si zrovna vybral 
Afriku? Vím, že je tam krásná příroda a zvířata. 

S pozdravem Viktoria Machatá   

 


