
 

  

Dopis Marii - únor 2018: 

Milá Mášo, děkujeme Ti za dopis, moc nás potěšil. Píšeš, že v Udělu máte zemědělská 

družstva. Zajímalo by nás, jaká zvířata se tam chovají. Taky bychom chtěli vědět, která 

jídla umíš uvařit a co vaříš nejraději. 

V minulém dopise jsme Ti psali o Berouně, kde je sídlo naší farnosti a kde mnoho z nás 

bydlí. Teď bychom Ti chtěli napsat o našem hlavním městě, které se jmenuje Praha a od 

Berouna je vzdálené jenom 24 km. Hodně lidí od nás jezdí do Prahy do práce nebo na 

střední školu či univerzitu.   

Praha je velkoměsto, ve kterém žije asi 1 300 000 obyvatel. Je tam hodně historických 

památek a taky moderních budov. Mezi nejznámější památky patří Pražský hrad, Karlův 

most a Národní divadlo. 

Pražský hrad je velmi rozlehlý, tvoří ho množství budov a je jedním z největších hradních 

celků na světě. V areálu Pražského hradu je sídlo našeho prezidenta Miloše Zemana a taky 

katedrála sv. Víta, Vojtěcha a Václava, což je nejdůležitější římskokatolický kostel v zemi. 

Prahou protéká řeka Vltava, přes kterou vede několik mostů, z nichž nejstarší a 

nejznámější se jmenuje Karlův. Ve 14. století ho nechal postavit král Karel IV. Podle 

pověsti se stavbou pomáhali lidé z celé země, např. tím, že do Prahy dováželi vajíčka, 

která se přidávala do malty na stavbu mostu. Most zdobí krásné sochy. Na fotografii vidíš 

Karlův most a za ním areál Pražského hradu. 

Blízko Karlova mostu stojí Národní divadlo. Bylo postaveno v 19. století, v době, kdy 

české země nebyly samostatné, ale patřily pod Rakousko – Uhersko. Češi přesto chtěli mít 

svoje divadlo, ve kterém by se mohly hrát české hry, a proto mezi sebou vybírali peníze na 

jeho stavbu. Když byla stavba dokončena, stala se strašná věc! Divadlo vyhořelo. Češi 

začali znovu dávat dohromady peníze a za dva roky po požáru se podařilo vystavět nové 

divadlo. Národní divadlo je na další fotografii. 

Mášo, napiš nám prosím něco o hlavním městě Běloruska.  

Těšíme se na Tvůj dopis. Modlíme se za Tebe a za celou Tvoji rodinu. 

Za věřící z Římskokatolické farnosti Beroun 

Dana 

 

Dopis od Marie – červenec 2018:  

Dobrý den, píše Vám Marie. 

Dostala jsem Váš dopis, promiňte, že jsem tak dlouho 

neodpovídala. Neměla jsem čas, pomáhala jsem rodičům 

sušit seno na zimu pro naši krávu. Ptali jste se, jaká zvířata 

žijí u nás v družstvu. Jsou to krávy a telata, v našem kraji je 

mnoho mlékáren. 

Ráda připravuju saláty, v kuchyni pracuju už také s nožem a 

se sporákem. V době prázdnin chodím s maminkou do 

družstva, pomáhám jí krmit malá telátka z lahviček. Větším 

dáváme pít z věder. Maminka pracuje u malých i větších 

telátek. 

Hlavní město naší vlasti se jmenuje Minsk. Od Uděla je 



 

  

hodně daleko, asi 250 km. V Minsku žije náš prezident Alexandr Lukašenko. V Minsku je 

hodně kostelů, divadel a obchodů. Byla jsem tam na výletě už čtyřikrát a doufám, že tam 

pojedu zase. Už jsem postoupila do 5. třídy a můj bratr Alexej jde do 1. třídy. Vadim, můj 

starší bratr, slouží v armádě. 

U nás je počasí dobré, je slunečno a velké horko. 

To je všechno. Na shledanou. 

S úctou Máša  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


