
Královna KLEOPATRA 

 

                             V Třebotově dne 26. 1. 2021 

 

 

 

Vážená královno Kleopatro, 

 je to skoro 14 dní, co jsme o Vás hovořili na hodinách dějepisu u nás ve škole. Vaše 
osobnost mne zaujala, a proto jsem se rozhodla, že Vám napíši tento dopis. Chtěla jsem Vám 
říci, že Vás obdivuji za to, že umíte hovořit devíti jazyky. My se na škole učíme kromě rodného 
českého jazyka ještě angličtinu. V dalších ročnících nám přibude ještě nejspíš němčina, ale na 
tu se vůbec netěším. Raději bych se učila španělštinu.  

 Dále bych Vám chtěla říci, že obdivuji to, jak umíte využít své chytrosti, krásy a ženské 
smyslnosti k dosažení toho, co chcete….  

 Na druhou stranu Vám musím říci, že se mi vůbec nelíbí, že jste ochotná např. obětovat 
svou vlastní sestru (nechat ji popravit), abyste dosáhla trůnu. Další věc, která se mi nelíbí, ale 
to ve Vaší době je normální, že jste si vzala za manžely své bratry. To se v dnešní době nedělá 
a je to považováno za „ODPORNÉ“!  

 Největší obdiv máte u mne za to, že jste ochotná obětovat svůj vlastní život na záchranu 
Egypta, i když Vám bohužel musím sdělit, že to nevyšlo… 

 S úctou 

 

 

 

 

 

        Eliška Berdychová 

 

 

 

 



Slečna 

Eliška Berdychová 

Třebotov 

 

                                V Egyptě 69. př. n. l. 

 

 

Milá Eliško, 

 moc Ti děkuji za Tvůj dopis. Velice mě potěšilo, že i někdo z pro mne nemyslitelného 
roku 2021 se zajímá o mou osobnost.  

 Umět jazyky byla jedna z mých velkých předností. Je pravda, že tolika jazyky hovořil 
málokdo.  

 Moje sňatky s bratry i ostatními muži byly vlastně jen politické tahy. Jediný muž, 
kterého jsem kdy opravdu milovala, byl Markus Antonius a přeji Ti, abys také takovou lásku 
ve svém životě zažila. 

 Mou krásu obdivovat nemusíš. V podstatě jsem tak krásná nebyla, měla jsem velký 
zahnutý nos. Má krása spočívala prý hlavně v mém charisma, tzn., že ze mě vyzařovalo něco, 
co muže přitahovalo. To byla moje největší síla. Každý člověk je svým způsobem přece 
krásný…. 

 A jak to tedy s Egyptem po mé smrti vlastně dopadlo? Určitě mi zase napiš, jsem moc 
zvědavá a musím, říci, že mne mrzí, že jsem se obětovala „zbytečně“. 

 Moc Tě zdravím 

 

 

        Kleopatra 







DOPIS PRO JOSEFA JUNGMANNA 

Dobrý den pane Jungmanne. 

Jmenuji se Daniel Dvorský a chodím do 8. třídy základní školy v Třebotově. Učili jsme se o 

Vás v hodině dějepisu s panem učitelem Műllerem. 

Dozvěděli jsme se o Vás plno zajímavých informací. Víme, že jste byl velmi vzdělaný člověk. 

Studoval jste na filozofické fakultě v Praze. 

Je úžasné, jak jste se zasloužil o rozvoj a zdokonalování češtiny. 

Také Vaše zkušenosti a učení, které jste předával studentům na gymnáziu, a na filozofické fakultě 

pražské univerzity jistě všichni ocenili. 

Mohu Vám za všechny určitě poděkovat za Vaše napsané knihy, které jste napsal. Vaše vrcholné dílo 

– pětidílný Slovník Česko – německý ustálil spisovnou podobu novověké češtiny. 

Jako vděk za Vaše celoživotní dílo je po Vás v Litoměřicích pojmenované gymnázium a v Litovli 

základní škola. V Praze je ještě po Vás pojmenovaná ulice a náměstí, na kterém je postaven Váš 

pomník. 

S pozdravem Daniel Dvorský.       V Kosoři 30. 1. 2021 

 

DOPIS PRO DANIELA DVORSKÉHO 

Drahý Danieli. 

Tvůj dopis mě velice potěšil. 

Jsem rád, že vás ve škole učí dějiny českého národa. Budou z vás vzdělaní lidé. 

Čeština je krásná a jsem šťastný, že moje celoživotní práce a snaha měla smysl. 

Na svou práci učitele moc rád vzpomínám. Měl jsem moc šikovných žáků, kteří se chtěli něco 

dozvědět. 

I z mých žáků se se později stali vzdělaní lidé. 

Doufám, že ty i tvoji spolužáci se dobře učí a rádi čtou knihy. 

Budu rád, když mi zase napíšeš. Pozdravuj pana učitele. Děkuji za dopis. 

S pozdravem Josef Jungmann. 



Dobrý den,  

pane Chamberlaine. Chtěla jsem se vyjádřit k situaci, která nastala roku 1938. Podepsání Mnichovské 

dohody a tolerování Hitlerových “přešlapů”. Vaše akce mi přišly nesprávné, i když jste se to snažil 

udělat pro dobro Velké Británie. Nesouhlasím s vaším rozhodnutím ohledně podepsání Mnichovské 

dohody, ale dá se to pochopit a nechci vás soudit, když já jsem před sebou takové rozhodnutí 

neměla. Pokud by vám to nevadilo, mohu si s vámi o tomto tématu popovídat na šálkem čaje. 

Předem děkuji za odpověď. 

Gabriela Brůžková  

 

Dobrý den, 

přečetl jsem si váš dopis a vaší nabídku odmítám. Nemám čas, jsem zaneprázdněn ležením v rakvi.  

A.N. Chamberlain  



Praha 7.6. 1779 

Milá Marie Terezie,  

Děkuji Ti, za to, co jsi zatím dokázala. Zajímalo by mě kdo si myslíš, že bude tvůj 

nástupce. Pochválila bych tě hned za, několik věcí. Například za to, že jsi zavedla 

povinnou školní docházku, díky tobě mám možnost chodit do školy.  Zakládáš  

manufaktury, nechala jsi vyrobit první papírové peníze, zavedla jsi první sčítání 

lidu taky jsi zavedla jednotky míry a váhy nesmím zapomenou na trestní zákoník 

pro celou říši, budování úřadů a plno dalších věcí díky kterým se tu teď lépe žije. 

Musíš mít velice těžký život, když vládneš  jako žena a to, že jsi v sedmileté válce 

(o Rakouské dědictví) ztratila jen Slezsko, Lužici, Kladsko je obdivuhodné. Ale nic 

s toho by se nestalo kdyby tvůj otec Karel VI. nebojoval celý svůj život za 

pragmatickou sankci, abys mohla vládnou i jako žena a proto i jemu patří velký 

dík. Obdivuji tě za to, co jsi dokázala, za to, že jsi vzdělaná, dobře vládneš a ještě 

jsi porodila 16 dětí a jeden z tvých synů se stane tvým následovníkem a bude 

pokračovat v tvých šlépějích. 

 

Přeji ti, aby si se opatrovala v těchto těžkých časech. 

Se srdečným pozdravem, 

Nikol Musilová. 

 

Vídeň 5.7. 1779 

Milá Nikol, 

I já Ti děkuji za milí dopis. Jsem ráda, že mně někdo obdivuje. Myslím si, že můj 

nástupce bude můj syn Josef II.. Doufám, že bude dobrý a spravedlivý vládce 

jako se snažím být já. Ano, sedmiletá válka byla skutečně těžká, ale poděkování 

nepatří jen mě, ale všem kteří se války o Rakouské dědictví zúčastnili, protože já 

jsem to zvládla jen díky nim. Souhlasím s tebou v tom, že můj otec byl vskutku 

báječný člověk a jen jemu vděčím za to kde jsem teď a i za to, že tu vůbec můžu 

být! Na všechny své děti jsem a budu vždy velmi pyšná, ale opravdu hodně mě 

mrzí, že kvůli vládnutí s nimi nemůžu býti tak často. 

 

Přeji Ti, abys zvládla a ve zdraví přečkala tuto dobu a doufám, že tato špatná 

situace brzy skončí. 

S láskou,  

Marie Terezie Valpurga 

Amálie Kristýna 

 



 

Dobrý den, vaše Veličenstvo. 

I přes to, že vám letos bude 279 let vám píšu. Mám k vám pár otázek. Jmenuji se Honza, chodím do 

osmé třídy a bydlím ve vesnici kousek od Prahy. Tento úkol pro nás vymyslel pan učitel dějepisu.  

Dočetl jsem se, že vám zemřelo několik sourozenců, obě manželky a dcery. Mělo to vliv na vaše 

vládnutí? Byl jste hodně pracovitý, když dnes někdo pracuje 12 - 18hodin denně můžeme ho označit 

za workoholik. Pomáhala vám při odpočinku třeba hudba? Myslíte ,že jste byl o českých zemích 

oblíbený? Došlo vám, že jste zrušil kláštery a tím způsobil spálení mnoha knih a zničení mnoha 

cenných památek. Podporoval jste rozvoj průmyslu, zrušil cenzuru, reformoval právo (rovnost před 

zákonem), srovnal daně, podpora výstavbu nemocnic, reformoval školství, zavedl povinnost používat 

příjmení a omezil moc církve a další.  

Víte ,že  vaše jméno (Josef) bylo jeden čas velmi oblíbené. I můj praděda a strýc byli Josefové. 

Mějte se hezky Honza 

 

 

 

Ahoj Honzo děkuji ti za tvůj dopis a zájem o mě. 

Divím se že tě překvapila moje pracovitost 

Po smrti mé první ženy, bylo velmi těžké milovat další. Úmrtí dětí bylo v té době běžné. Ptal jsi se na 

hudbu. Ano, měl jsem ji rád. Mým dvorním skladatelem byl italský hudební skladatel Antonio Salieri, 

který patřil ve své době mezi nejvýznamnější. Prosazení novinek a reforem nebylo vždy jednoduché, 

ale většina měla obrovský význam a projevila se za nějakou dobu. 

I ty, když jsi budeš stát za svým názorem, budeš pracovitý, dosáhneš v životě to, co chceš. 

Měj se hezky a mákni si nejen v dějepisu. Josef II, císař Svaté říše římské. 

 



Dobrý den pane Watte, 
Jmenuji se Anna. Jste pro mě velice zajímavý a významný muž. 
Jestli bych mohla, tak bych se Vás velice ráda zeptala na pár 
otázek. 
Jedna z nich je, že bych se Vás ráda zeptala na to, co Vás vedlo k 
tomu, abyste vynalezl parní stroj. Vím, že to ulehčilo práci spoustě 
lidem, ale zase na druhou stranu díky němu lidé často skončili na 
ulici. S tímto jste taky počítal, nebo ne? 
Má další otázka je, jestli jste vynalezl také i jiný vynález než je jen 
parní stroj. Vím, že jste už jako malý v matematice hodně vynikal, 
takže Vás to muselo i dohnat k tomu, abyste vynalézal, nemám 
pravdu? 
Za své vynálezy jste musel dostat určitě také nějaká ocenění, a ne 
jen tak ledajaká. Mohl byste mi prosím prozradit, která ocenění 
jste dostal? 
Také bych se Vás zeptala na trochu osobní věc. Na tuto otázku mi 
nemusíte odpovídat, vím, že je těžké o tom mluvit, ale kolik jste 
měl dětí, popřípadě manželek? Ptám se z toho důvodu, protože 
mám informaci, že Vám manželka zemřela. Proto se ptám, jestli 
jste neměl třeba více manželek. 
 
Opravdu vím, že na nějaké otázky pro Vás asi nebude velmi 
snadné odpovídat, ale byla moc ráda, a velmi si vážila, kdybyste 
mi odepsal na co nejvíce z mých otázek. 
 
 
 
Předem velmi děkuji. 
Doufám, že si na můj dopis najdete alespoň malou chvilku. 
 
 
 
 



 
Vážená slečno Anno, 
dostal jsem Váš dopis a rád  Vám na vaše otázky odpovím. 
Opravdu si velice vážím toho, že jsem se do historie zapsal jako 
správný muž pro spoustu lidí. Ohledně mého vynálezu parního 
stroje, tušil jsem, že se něco takového může stát, že lidé přijdou o 
práci, že dokonce můžou i skončit na ulici, ale nemohl jsem vědět, 
že to dosáhne až to takových měřítek, jakých to dosáhlo, a teď mě 
to velice mrzí. Ano, vynalezl jsem i jiné stroje, například kopírovací 
stroj, který umožnil lidem zkopírovat jakoukoli jistinu, dopis apod.  
A ano, opravdu mě matematika bavila, takže jak jste říkala, táhla 
mě k tomu, abych vynalézal nové věci, které by pomohly dalším 
generacím. Ocenění jsem teda nedostal za své vynálezy, ale dostal 
jsem ocenění ‘‘Čestný doktor University v Glasgow‘‘ , které jsem 
dostal v roce 1806, dále jsem dostal ocenění ‘‘Člen Královské 
společnosti‘‘ a ‘‘Společník Edinburské Královské společnosti‘‘. 
A co se týče mé rodiny, měl jsem dvě manželky. Má první 
manželka, Margaret Millerová, zemřela po porodu v roce 1772. 
Měli jsme spolu celkem 5 dětí, ale přežily jen dvě. Později jsem se 
oženil s Ann McGrigorovou, se kterou jsem měl 2 děti, obě dvě ale 
zemřely v dětství. 
 

Jsem rád, že jste mi napsala a doufám, že jsem vám odpověděl 
srozumitelně. 
A velice Vám děkuji za vaše otázky slečno, pár z nich mě donutilo 
zamyslet se sám nad sebou. 
 

 

 

 

 

S úctou 

 

 



Trněný Újezd 33, 29.1.2021

Vážený pane Purkyně,
chtěla jsem Vám říct, že jste byl úžasný člověk. Děkuji Vám a moc si vážím
toho co jste udělal nejen pro moderní medicínu. Bez vás by jsme neznali tolik
podstatných věcí. I ste mou velkou inspirací, i když se nechci v budoucnu
věnovat výzkumům. Obdivuji, že jste dělal pokusy na sobě. Kdyby se něco
nepovedlo odnesl by jste si to vy a ne třeba nějaký člověk nebo zvíře. To jak
jste se s panem Náprstkem snažil o emancipaci žen nebo psal do novin a
překládal básně. Jak jste to všechno zvládl? Slyšela jsem, že jste sestrojil
filmový kotouč animovaného srdce. Je to pravda? Myslím, že jste svůj
potenciál využil jak nejlépe jste mohl. Život jste prožil naplno. Určitě Vám
psalo spoustu obdivovatelů, jak jste už asi poznal jedním z nich jsem i já. Jste
opravdu výjimečný.

Adéla Strejčková

Dobrý den Adélo,
váš dopis mě velmi zaujal a potěšil. Život jsem prožil opravdu krásně. Jsem
velice rád, že si na mě ještě někdo po tolika letech vzpomene. Je zajímavé a
jsem za to velice rád, že v dnešní době ještě někdo posílá dopis. Já a ta
moderní technika nejsme úplně kamarádi. I když velmi obdivuji lidi a hlavně
děti co s ní umí. Dřívější technika nebylo nic složitého.A tak kotouč o kterém
jste psala, který jsem zhotovil byl sice náročný na čas ale zhotovoval se velmi
lehce. I přes svůj věk se snažím věnovat medicíně. Pokusy už tedy nedělám,
ale miluji čtení, tak si alespoň někdy přečtu nějakou studii. Psala jste, že mě
obdivujete za to, že jsem své teorie testoval na sobě. Je to pravda. Nepřijde
mi totiž správné aby za mou chybu někdo trpěl. Snažil jsem každou chvilku
života využít k něčemu dobrému.Český jazyk je velmi rozmanitý. Překlad
básní byla moje vášeň. S mými přáteli jsme se někdy velmi pobavili. Třeba
když se Pepa Jungman snažil vymýšlet nová slova. Jsem rád že slova jako
nosočistoplena se naštěstí neuchytila. Vojta Náprstek byl hlavním
prosazovatelem emancipace žen. Já a spoustu dalších jsme se k němu
přidali. Sice emancipace žen u nás proběhla až o několik let později, ale
myslím že my jsme tomu dost pomohli. Děkuji že jsme si mohli takhle napsat.

J. Evangelista Purkyně



Dopis pro Chamberlaina 

Vážený pane, ministerský předsedo, 

v roce 1938 jste byl jednou z politických s osobností, které mohly ovlivnit osud milionů lidí. 

Zastupoval jste Velkou Británii, jednu z úhlavních demokratických velmocí v Evropě. V tomto roce 

docházelo k ohrožení mojí země, Československa (míru v Evropě) ze strany nacistické Německé říše 

včele s Adolfem Hitlerem. Díky Vaší politice Appeasementu (pacifické politice), jste zaslepeně 

přehlížel nacistickou hrozbu pro celou Evropu. V rámci této Vaší politiky jste postupně plnil všechny 

požadavky Adolfa Hitlera a přitom zrazoval moji zemi, a k tomuto jste nutil I další Evropské země s 

výstrahou, že jen takto bude zachována jejich bezpečnost. Kdyby jste  A. Hitlerovi neustupoval, ale 

naopak jste se postavil na odpor jeho požadavkům, mohlo být ušetřeno mnoho lidských životů, měl 

jste využít spojenectví demokratických zemí a snažit se nacistickou hrozbu porazit ještě v jejím 

počátku. Vaše nešťastná úloha vyvrcholila podepsáním mnichovské dohody a nečinnému přihlížení, 

obsazování zbytku mé země. 

 

Dopis od Chamberlaina 

Já ministerský předseda Neville Chamberlain, chci na svojí obhajobu podotknout následující. Při svém 

rozhodování jsem byl ovlivněn hrůzami 1WW. Chtěl jsem tedy Evropu a především Velkou Británii 

před další válkou za každou cenu ochránit. S anglickou hrdostí jsem tedy přivíral oči před sídlící 

hrozbou německé říše. Byl jsem ochoten zradit Československo. Raději jsem přistoupil na 

zpochybňování kulturního a historického odkazu českého národa a toleroval, ne-li přímo schvaloval 

jeho německé ponižování. Bohužel mé počínání nevedlo k zachování míru ba naopak přispělo 

k postupnému sílení nacistického Německa a jeho agrese vůči ostatním státům (národům) v Evropě. I 

má země se po sléze málem stala jeho obětí. 


