
Dopis Dominikovi - únor 2019: 

Milý Dominiku, 

děkujeme Ti za milý dopis a obrázek. Vždycky se na něj těšíme a je znovu na nástěnce, 

aby si jej mohli všichni přečíst. Jsme na Tebe pyšní a máme opravdu radost, že jsi 

v pořádku a jde Ti to ve škole. 

Psal si nám o výletě do Goa, určitě to tam bylo skvělé. Byl tam s Tebou také kamarád 

Sujal? 

V roce 2018 jsme oslavovali 100 let České republiky, byla založena 28. října. K tomuto 

výročí se konalo po celé zemi mnoho výstav, koncertů a společenských akcí. V našem 

kostele se konal krásný koncert sboru Musica Alternativa. Dále jsme slavili 25 let založení 

Charity České republiky. 

Těší nás, že se Ti líbil pohled Berouna a naši dva medvědi. Naše město je vzdáleno asi 30 

kilometrů od Prahy – našeho hlavního města. Praha leží v severozápadní části země, kde 

žije asi 1,3 miliónu obyvatel. Městem protéká řeka Vltava. Nejznámější památky jsou 

Pražský hrad, Karlův most, Staroměstské náměstí a Pražský orloj. 

Zima už končí a my se těšíme na jaro a Velikonoce. V únoru tu děti měly jeden týden 

prázdniny. Nakreslily pro Tebe obrázek. 

A také budeš mít brzy narozeniny, Dominiku. Posíláme Ti přání k narozeninám! 

Vám všem přejeme všechno dobré v novém roce 2019! 

Modlíme se za Tebe, ať Tě Pán chrání! 

Za věřící z Římskokatolické farnosti Beroun 

Šárka, otec Petr Bouška 

 

Dopis od Dominika - červen 2019: 

Milý Petře Bouško a Šárko, 

srdečně zdraví Dominic a posílá láskyplné pozdravy. Jak se máte? Mně i mým kamarádům 

ze školy se daří dobře. 

Chtěl bych moc poděkovat za dopis, krásné přání k narozeninám, pohled a obrázek. 

S velkou radostí jsem četl dopis od Vás, dozvěděl jsem se o oslavách 100 let České 

republiky a 25 let od založení Charity. A jak jsem minule psal o výletu do Goa, tak můj 

kamarád Sujal jel se mnou také. 

Školní den spojený s oslavou a sportovními soutěžemi připadl na prosinec. Závodil jsem 

v běhu na 100 metrů a byl jsem druhý. Závěrečné zkoušky jsem úspěšně složil v březnu, 

ukončil 5. třídu a postoupil do 6. Pak byly 2 měsíce prázdniny a to jsem byl na internátu se 

spolužáky. 

Hráli jsme kriket, lagori (míčová hra) a volejbal. Škola nám znovu začala 29. května. 

Teď je u nás letní období a je tu opravdu horko. Nemůžeme se dočkat deště, aby se trochu 

ochladilo. 

Ještě jednou děkuju za Vaši laskavou podporu, díky níž mohu studovat. Modlím se za Vás. 

Tady bych dopis s láskou ukončil. 

Váš Dominic 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


