
Dopisy ke zvláštním příležitostem v osobní sféře 
 
Jsou speciální události, při kterých je obvyklé napsat dopis nebo alespoň pohlednici. Patří 

k nim každý rok se opakující přání k Vánocům, novému roku, narozeninám (obzvláště pak 

kulatým), ale také jedinečné události jako svatby, narození, první svaté přijímání, biřmování, 

úspěšně složené zkoušky, jubilea nebo také úmrtí. 

 

Opravdu dobrým přátelům a blízkým příbuzným můžete i při těchto příležitostech napsat čistě 

osobní dopis. Ale většinou i hodně dobří přátelé se obvykle ostýchají např. při událostech jako 

je úmrtí „psát od plic“ a raději sáhnou spíše k neosobním frázím. Ustálily se totiž určité 

konvence, „jak co psát“. 

 

K tomu píšeme při zvláštních příležitostech i lidem, které nepočítáme k blízkým přátelům 

nebo příbuzným. Když např. soused slaví 60. narozeniny, vdává se vzdálená sestřenice, syn 

známého složil maturitu, tak budete nejspíš chtít aspoň pár řádky reagovat a budete se 

pravděpodobně ptát, jak a co máte napsat. 

 

Zvláštní události jsou často také příležitostmi k oslavě. A pokud má být uspořádána oslava, 

např. k svatbě, stříbrné svatbě, ke křtu nebo k narozeninám, tak by jste měli rozeslat 

pozvánky. Musíte si rozmyslet, koho pozvete, tedy jak bude velký okruh pozvaných. Potom 

vyvstane určitě otázka, jak máte takové pozvání formulovat. Pokud zvete na svatbu šéfa, bude 

Vaše pozvání jistě formulováno jinak než pozvání příbuzným. 

 

U dopisů k zvláštním událostem je ustálen určitý druh ritualizované korespondence: 

 

• Protože oslavy jsou většinou plánované, očekává se od pozvaných potvrzení, zda přijdou 

nebo ne. 

• Každopádně je nutné poděkování. 

 

Druhou trochu jinou formou dopisu k zvláštním příležitostem v osobní sféře jsou dopisy 

zasílané člověku v krizové situaci nebo po nehodě. Zde je přechod k čistě osobnímu dopisu 

plynulý. Jak psát člověku, který měl právě těžkou nehodu? Jak ženě, kterou opustil její muž? 

 



Dopisy k zvláštním příležitostem v osobní sféře jsou vedle pohlednic z dovolené hlavním 

obchodním artiklem pohlednicového průmyslu. Téměř ke každé příležitosti existují pěkné 

někdy ale i méně vkusné pohlednice s předformulovaným textem nebo přání, ke kterým stačí 

přidat pár řádků, pozdrav a podpis. 

 

Protože není žádná velká věda taková přání vyplnit, budeme se v této knize věnovat pouze 

„pravým“ dopisům. 

 

Vánoce a novoroční přání 
 

Pošta má málokdy tolik práce jako v čase vánočním. Tehdy jsou rozesílány statisíce balíčků 

s vánočními dárky. Vánoční čas a konec roku jsou příležitostí k tomu dát známým a 

příbuzným, které jsme po zbytek roku zanedbávali, vědět, že jsme v pořádku. 

 

Většinou jsou ale takováto přání velmi krátká. Kdo by neznal pohlednice, kterých někdy 

dostaneme celý tucet a na kterých víceméně stojí to samé: 

 

Ahoj Petře, 
 
přeji ti veselé Vánoce a šťastná nový rok!1 
Mně se daří dobře. A co ty? Dej o sobě někdy zas vědět. 
 
Zdraví 
… 
 

Někdy bývá do textu vložena jedna nebo dvě krátké věty navíc: 

 

Milý Petře,  
 
sníh už leží vysoko a vánoční stres je jako vždy strašný. I přesto se nám daří dobře. 
Přejeme ti veselé Vánoce a šťastný nový rok! 
 
Tato pohlednicová přání plní svůj účel. Dáváme vědět, že jsme v pořádku, a zároveň dáváme 

také příjemci najevo, že na něj myslíme. Jsou vlastně takovým zdvořilým gestem.  

 

Pokud píšete nadřízenému nebo obchodnímu partnerovi, pak je správná tato forma: 



 

Vážený pane Stanitzi,  
 
veselé svátky vánoční a šťastný nový rok Vám přeje 
 
Váš  
 
Herbert Massling 
 
Pokud ovšem posíláte přání blízkým známým, klidně napište dopis. Nemusí být dlouhý. 

Konec konců čas vánoční je časem rozjímání. Připojte prostě k vánočnímu přání a 

novoročnímu pozdravu ještě pár osobních řádků.  

 

Pokud píšete opravdu dobrým přátelům , můžete i zde nechat volný průchod svojí fantazii. 

Georg Christoph Lichtenberg např. posílal bizarní, humoristické novoročenky: 

 

PREKLAD LICHTENBERGA DODAM POZDEJI 

 

Udělejte si někdy následující zkoušku: Napište Vaše novoroční přání a pak si položte otázku, 

kolika lidem by jste takové přání mohli poslat. Pokud jste psali pohlednici tetě Anně, ale 

můžete ji stejně dobře poslat i strýci Fridrichovi, starému známému Petrovi nebo Vaší 

babičce, potom to znamená, že jste při psaní vůbec nemysleli na příjemce. 

 

Tip: Dejte si i u pohlednic záležet na tom, aby jste v ní měli aspoň jednu osobní větu. 

 

Milá této Anno,  
 
přeji ti veselé vánoce a šťastný nový rok! Daří se mi dobře. Doufám, že tobě také. Copak je 
s tvým pekařským uměním? Mohu opět brzy počítat s malým balíčkem tvých oříškových 
placiček? 
Vše nejlepší do nového roku! 
 
Tvoje Petra 
 
Pro příjemce je ale nejmilejší, když si uděláte čas a napíšete mu/jí opravdový dopis. Zde dva 

příklady: 

 
Penemünde, 22. prosince 2004 

 
                                                                                                                                                                                     
1 Doslovný německý překlad zní: šťastné Vánoce a dobré vklouznutí do nového roku. 



Vážený pane Bauersi, 
 
k svátku vánočnímu posílám své nejlepší pozdravy a přání. 
 
Doufám, že jste si i přes předvánoční hektický spěch, kterým všichni každoročně trpíme, 
vychutnal také radosti, které tento čas přináší, a získal také pár klidných hodin pro sebe a svou 
rodinu. 
 
Do nového roku Vám a Vaší rodině přeji mnoho pěkných chvil, mnoho úspěchů, legrace a 
především spokojenost a zdraví. 
 
Vánoční pozdrav posílá 
 
Váš 
 
Peter Mansfeld 
 

Mörbing, 22. prosince 2004 
 
Milá Beo, 
 
Vánoce znovu stojí přede dveřmi. Město je ozdobeno spoustou světýlek a jedliček. Nálada je 
jako vždy krátce před Vánocemi současně pokojná a hektická. 
 
O víkendu jsem se s celou rodinou courala po vánočním trhu. Jedli jsme horké vafle a kaštany 
a pila jsem také svařené víno. V této zvláštní atmosféře smíchané z předvánoční radosti a 
temně mlhavé nálady pozdně podzimního počasí jsem se sama sebe ohromeně ptala, kde jen 
zůstal uplynulý čas. Opravdu jsou minulé Vánoce tak dlouho za námi? Skutečně už zase 
uplynul jeden celý rok? 
 
Život je tak hektický, jen kolem nás proběhne. I my jsme během posledních měsíců spolu 
telefonovaly vždy jen krátce. Ale zde na vánočním trhu, uprostřed zmatku, se mi zdálo, že se 
na okamžik čas zastavil. Náhle jsem byla úplně klidná, viděla jsem jen radost mých dětí a 
měla jsem chuť ti napsat dopis. 
 
Musím myslet pořád na to, že o Vánocích se slaví narození děťátka. Slavíme tedy obnovení, 
slavíme změnu. To vše leží v každém novorozeňátku. A i přesto nám tento svátek každý rok 
přináší znovu čas pokoje a rozjímání v této neklidné době. 
 
Přeji ti, milá Beo, k Vánocům trochu klidu a mnoho radosti. Přeji také úspěšný vstup do 
nového roku! 
 
Tvoje Karin 
 

Narozeniny 
 
Stejně jako Vánoce, Nový rok a Velikonoce jsou také narozeniny každoročně se opakující 

událostí. A podobně jako pro Vánoce se také pro tuto příležitost vytvořila jistá „pohlednicová 



kultura“. Zjistíme ve svém adresáři, že jeden starý přítel nebo nějaká známá má narozeniny, 

jdeme do nejbližšího obchodního domu a koupíme narozeninové blahopřání. Potom napíšeme 

dvě, tři věty a blahopřání je hotové. 

 

Milá Vereno,  
 
srdečně blahopřeji k tvým 22. narozeninám! Co pořád děláš? Dlouho jsem o tobě nic neslyšel. 
No jo. Pravděpodobně budeš slavit ve velkém a mě jsi nepozvala! Uvidíme se, až někdy budu 
zas v Berlíně. Do té doby hodně lásky 
 
Hartmut 
 

Největším uměním na koupi blahopřání je výběr motivu. Ten je veliký: od totálně bláznivých, 

přes veselé nebo romantické k nanejvýš seriózním. Dejte se práci a popřemýšlejte, jaký druh 

narozeninového blahopřání se ke komu hodí. 

 

Pozvánky k narozeninám 

 

Jsou narozeniny, které se od těch ostatních liší. Jedná se o tzv. kulaté narozeniny jako 30., 40., 

50., 60., 65., 70., 75., 80., 90., 100., a také 18. narozeniny, kterými se mladiství oficiálně 

stávají dospělí. 

 

Některé lidi zveme na každou narozeninovou oslavu, ale právě při výše zmíněných 

narozeninách se často slaví ve velkém.  

 

Máme tři možnosti, jak můžeme na takovou oslavu někoho pozvat: 

 

• krátká kartička s pozváním 

• nenucené dopisní pozvání 

• formální dopis 

 

Pozvánky jsou normálně, pokud jich neposíláte jen hrstku, psány na stroji, potom 

v odpovídajícím množství okopírovány a jako soukromý hromadný dopis rozeslány. Pouze 

jméno příjemce a podpis se doplňuje rukou. 



Pokud plánujete větší oslavu, musíte alespoň přibližně vědět, kolik hostů přijde. Proto by jste 

měli pozvánky rozeslat včas a poprosit o odpověď, zda pozvaný přijde či nikoli. 

V německých dopisech často najdete na konci dopisu místo prosby o odpověď jen zkratku  

u. A. w. g (= um Antwort wird gebeten = prosí se o odpověď). 

 

Nezapomeňte, že pokud neslavíte doma, měli by jste do pozvánky uvést také přesně místo, 

kde se oslava koná, nebo přiložit plánek. 

 

Bonn, 5. července 2004 

 

Milí příbuzní a přátelé! 
 
10. července mám opravdu už zase narozeniny. Sice už ani neumím spočítat, kolikáté to jsou, 
ale přesto bych je s vámi rád oslavil. 
 
Přijďte za večera ke mně domů a vezměte s sebou vaši dobrou náladu! 
 
Váš Harry 
 
Dobré přátele můžeme pozvat také humorným soukromým psaním, na kterém je poznat, že 

platí jen tomuto určitému adresátovi. 

 
Dortmund, 25. května 2004 

 
Ahoj kamarádi! 
 
Věk, který dosáhnu 23.6. není sice biblický, ale mnoho už nechybí! 
 
Díky Bohu je člověku 30 jen jednou v životě a to se musí oslavit. 
 
O nápoje je zaručeně dostatečně postaráno. A pod grilem už teď hoří oheň. A naše kapela 
„Hladoví“ nás určitě vydatně rozpálí. 
 
Chybí jen, aby jste přišli a přinesli s sebou hodně času a dobré nálady. Pokud můžete přijít, 
tak předtím krátce zavolejte, abych věděl, s kolika lidmi mám počítat. 
 
Přikládám popis cesty, podle níž najdete náš domek. 
 
Očekávám vás! 
 
Bernd 
 
Méně známé přátele by jste zato měli pozvat krátkým věcným dopisem. 
 



Freihafen, 1. února 2004 
 
Vážený pane Hussmanne! 
 
29. února slavím mé 50. narozeniny. 
 
Chtěl bych Vás a Vaši manželku srdečně pozvat na oslavu. 
 
Mou ženu a mě by velmi potěšilo, kdybychom Vás mohli u nás,  Albertstrasse 12, 2. patro, 
přivítat. Oslava začíná v 19. hodin. 
 
Dejte nám prosím krátkou zprávu, zda můžete přijít. 
 
Přátelsky Vás zdraví 
 
Váš 
 
Herbert Brommelt 
 

Blahopřání 

 
Blahopřání se posílají obvykle při zvláštních narozeninách. Jak už bylo výše zmíněno, jedná 

se především o kulaté narozeniny, ale také o narozeniny, které jsou spojeny s nějakou 

důležitou událostí. Jsou to např. 18. narozeniny nebo 65.2, ale stejně tak můžeme napsat i 

dětem, které slaví 6. narozeniny a pogratulovat jim k brzkému nástupu do základní školy, 

nebo dětem, které slaví 10. narozeniny a přecházejí na jinou školu. 

 

Narozeniny, ke kterým se obzvláště gratuluje, jsou většinou bodem změny a vyhlídkou do 

budoucna. Dávají tedy příležitost k ohlédnutí se zpět do minulosti a také k vyhlížení toho 

budoucího. A tak by jste také měli Váš dopis pojmout. 

 

Gratulace se píší obvykle rukou. 

 

Pokud ovšem gratulujete jako skupina (sousedi, kolegové z oddílu, pracovní kolegové, 

sportovní družstvo), tak by jste měli psát na stroji a každého ze skupiny pak nechat gratulaci 

rukou podepsat. 

 

Dnes už jen zřídka se vyskytujícím typem blahopřání, je dopis k prvním narozeninám dítěte. 

Pokud chcete vyjádřit svoji radost nad dítětem a tím, že má narozeniny, nemusíte čekat do 



doby, až bude umět číst. Klidně mu napište hned. Někdy až bude umět číst, z něho bude mít 

určitě radost. 

 
Öttning, 15. dubna 2004 

 
Můj milý Karstene, 
 
nyní máš za sebou nekonečnou a na události bohatou cestu prvním rokem života. Viděl jsi při 
ní neuvěřitelně mnoho nového a zvědavě jsi do sebe vše vstřebával. Dokonce jsi začal po 
světě běhat po dvou. 
 
Je to pro tebe už jistě věčnost od doby, kdy jsem tě držel v náručí. I mně připadne, že už je to 
strašně dávno, co jsem tě držel nad křtitelnicí. 
 
Teď ještě neumíš tento dopis číst, ale tvoji rodiče ho pro tebe schovají a někdy si ho přečteš a 
snad tě potěší. Přeji ti, abys zůstal pořád tak radostný jak teď a aby tvoje veselost nakažovala 
nadále celé tvoje okolí. 
 
Srdečná blahopřání k tvým prvním narozeninám a mnoho lásky přeje  
 
tvůj strýc Markus 
 

Bergdorf, 3. ledna 2004 
 
Milý Christiane,  
 
dnes slavíš už své třetí narozeniny. A všichni tam jsou. Tvoji rodiče, tvá sestra, tvoje babičky 
a dědečkové, tvoji strýčci a tety. 
 
Byla bych tam také ráda, ale dnes k vám bohužel nemůžu přijít. Vždyť jsi viděl tu tlustou 
sádru okolo mé nohy, když jsi mě posledně navštívil. Pořád ještě si s radostí prohlížím to, co 
jsi mi na ni namaloval. 
 
Až ti bude maminka tento dopis předčítat, tak si můžeš být jistý, že na tebe myslím. 
 
K tvým narozeninám ti každopádně přeji vše nejlepší. Mnoho radosti při rozbalování dárečků. 
 
Brzy se uvidíme 
 
tvoje teta Hannelore 
 
Zatímco dopisy malým dětem jsou vždy jaksi „spoluadresovány“ i jejím rodičům, starší děti 

můžeme oslovit přímo. 

 

Lüneburg, 23. března 2004 
 
                                                                                                                                                                                     
2 V SRN se v tomto věku obvykle odchází do důchodu. 



Milá Anno,  
 
zítra ti bude 10 let. 
 
Těším se z toho s tebou a rád bych k vám přišel na návštěvu. Bohužel nemůžu přijít, abych 
slavil s vámi. Proto ti píšu tento malý dopis. 
 
Desáté narozeniny jsou něčím významným. Začíná jimi pro tebe nové životní období. Za pár 
týdnů půjdeš na novou školu, poznáš nové kamarády a kamarádky. Jdeš na gymnázium. Jsem 
na tebe hrdý, mé chytré dítě! 
 
Přeji ti, aby toto nové období tvého života probíhalo stejně pěkné, šťastně a úspěšně jako to 
předchozí. 
 
Srdečné blahopřání k narozeninám od 
 
tvého  
 
strýce Heinze 
 

Peenemünde, 17. října 2004 
 
Milá Beato! 
 
Zítra ti bude 18. Vím jak horečně jsi tyto narozeniny očekávala. 
 
Teď můžeš konečně dělat všechny věci, které se ti v posledních letech zdály tak důležité a ty 
jsi je dělat nesměla. Můžeš tedy konečně volit. Můžeš řídit auto. 
 
Řidičský průkaz už máš. Teď se tedy můžeš sama rozhodnout, jak se svým životem naložíš. 
 
Zjistíš, že s většími právy, jsou spojeny ale také větší povinnosti. Už nikdy nebudeš moci říct, 
že vše bude jiné, až se do toho budeš moci smět vmísit. Teď totiž smíš. A jsem zvědavý, jak 
to uděláš. 
 
Gratuluji ti ke tvým narozeninám a přeji ti dlouhou a šťastnou budoucnost. Zůstaň zdravá, 
užívej si života a pořádně tyto báječné narozeniny oslav. 
 
Ze srdce tě zdraví 
 

tvůj Jürgen Grossmann 

 

V dopise k 18. narozeninám se většinou mluví o právech a povinnostech dospělého, v dopise 

k 20. narozeninám zase spíš o svobodách a možnostech mládí. 

 



Iseltwald, 6. září 2004 
 
Milá Annette, 
 
v mém kalendáři je 8. září zakroužkováno červeně a vedle stojí tvoje jméno. Máš tedy 
narozeniny a pokud mě má paměť neklame, jsou to dvacetiny. 
 
Bohužel tě vidím jen dvakrát do roka, když sem ty s rodiči vážíte dlouhou cestu. Má to ale tu 
výhodu, že můžu zřetelněji než kdo jiný vidět tvůj vývoj. 
 
Před pár lety jsi ještě byla docela pěkně prostořeká uličnice. Teď jsi sebevědomá mladá dáma, 
máš vlastní povolání a stojíš na vlastních nohou. A taky jsi zkrásněla. Jsem opravdu hrdá, že 
jsem tvoje babička. 
 
Srdečně ti gratuluji k narozeninám! 
 
Tvůj tatínek mi říkal, že chceš dělat velkou oslavu se spoustou přátel. To je správné. Užij si 
svoje mládí. Pěkně narozeniny oslav! 
 
Pozdravuj ode mě také tvoje rodiče. 
 
Doufám, že nebude trvat dlouho než mě zase přijdeš navštívit. Potom tu u mě najdeš ještě 
malý narozeninový dárek. 
 
Hodně lásky 
 
tvoje babička 
 
V dopise k 30. narozeninám se zmiňuje definitivní konec mládí a současně se mluví o tom, 

čeho všeho může člověk na vrcholu tvůrčí síly dosáhnout. 

 
Darmstadt, 8. srpna 2004 

 
Milá Barbaro, 
 
není tomu dlouho, co jsme se na třicátníky dívaly jako na kmety, na staré lidičky, kteří už 
pomalu kornatí. 
 
Nyní ti už smím pogratulovat k tvým 30. narozeninám. Vítej do klubu. Poněvadž do klubu 
patřím už tři roky, můžu tě ujistit, že to tu není vůbec tak špatné. 
 
Jediné, co tu člověka vždy vyleká, je vědomí, jak čas strašně rychle letí. Jinak je život 
třicátníků báječný. Podívej se někdy dolů na ty malé děti, na ty dvacátníky, jak jen jsou 
nezralí. Ti přece o životě nemají ani ponětí. 
 
Těš se proto na příští roky! Příští jsou vždy ty nejlepší! 
 
Ve starém spojenectví 
 



tvoje přítelkyně 
 
Saskia 
 
V dopise k 50. narozeninám se často hovoří o nabytých životních zkušenostech a přeje se 

mnoho let do budoucna. 

 

Jünteln, 23. března 2004 

 
Milá Elisabetho, 
 
když se na tebe podívám, tak ani nemůžu uvěřit, že už je ti 50 let. Ale poněvadž jsi mi ukázala 
občanský průkaz, tak tomu musím věřit. Jsi opravdu dobře zachovalá. A protože vypadáš ještě 
tak svěže, fit a zdravě jakodřív, je to ještě větší důvod ke gratulaci a oslavě. 
 
Z celého srdce ti přeji, abys i v následujících letech zůstala zdravá a neztratila radost ze 
života. Mám radost z toho, že jsi mě pozvala na oslavu. Přijdu ráda. 
 
Srdečně tě zdraví 
 
tvoje Ottilie 
 
U všech pozdějších narozenin se mluví hodně o tom minulém. A blahopřání jsou vždy 

spojena s nadějí na co možno nejvíce ve zdraví strávených dalších let. 

 

Karlsberg, 9. září 2004 
 
Milý Waltere, 
 
dnes jsi to konečně zvládl. Završil jsi 65. rok života a také svůj pracovní život. Tvůj psací stůl 
je prázdný. Tvůj nástupce přijde až za pár dní. Už tě tu trochu postrádáme – a závidíme ti. 
K tvým narozeninám ti přejí každopádně tví pracovní kolegové – tví bývalí pracovní kolegové 
– vše nejlepší, na co se jen dá pomyslet. A to je především: dobré zdraví. 
 
Byla by ostuda, kdyby sis penzi vydatně neužil. Teď se můžeš konečně naplno věnovat svým 
koníčkům. Abys měl před sebou ještě mnoho ve zdraví strávených a šťastných let, ti přejí 
 
tvoji bývalí pracovní kolegové 
 
Peter, Nina, Luigi 
 

Mannheim, 3. září 2004 
 
Milá Susanno,  
 



dovršila jsi dnes 70. rok tvého života a já bych ti chtěla k tvé další cestě životem popřát 
mnoho štěstí! 
 
Trošku ti závidím všechny tvé zkušenosti, které jsi během svého dlouhého života 
shromáždila. Máš přede mnou obrovský předstih. Proto k tobě vždy ráda chodím, vyprávím ti 
o svých nápadech a problémech a jsem vždy překvapená, když mi vyprávěním, povídkami a 
zkušenostmi ze svého života pomůžeš. 
Přesto ale vůbec nežiješ v minulosti, ale jsi vždy připravena objevovat nové. Jsi tak zvídavá. 
Doufám, že pokud jednou dosáhnu taky takového věku, tak budu mít tolik elánu a zvídavosti 
jako ty. 
 
Tak tedy ještě jednou: srdečné blahopřání k tvým 70. narozeninám. 
 
Mnohokrát tě zdravím a těším se, až s tebou zase budu mluvit 
 
tvoje Albertine 
 

Oberhausen, 7. července 2004 
 
Milá této Paulo! 
 
Tento rok je ti 80. Vlastně je to důvod pro velikou rodinnou oslavu, ty jsi ji však odmítla. 
 
Říkala jsi, kdo ví, naplánujete velkou oslavu a já třeba předtím umřu. A to jsi nechtěla. Místo 
toho mi raději napište, říkala jsi, dostávám poštu tak ráda. Doufám, že v příštích dnech bude 
mít pošťák mnoho práce, když se u tebe zastaví. 
 
Ale nyní, dřív než na to zapomenu: srdečně blahopřeji k tvým narozeninám. 
 
Někdy se ptáme, jestli je požehnáním nebo kletbou žít tak dlouho. Když minulý rok zemřel 
Paul, naříkala jsi, jak je trpké muset zažít smrt vlastních dětí. Ale i přesto říkáš, když se tě na 
to ptají, že dokud zůstáváš zdravá a nejsi nikomu na obtíž, tak žiješ ráda. 
 
Není jednoduché zestárnout a žít ve stáří. Obdivuji tě za to, jak dobře to zvládáš. Baví mě 
poslouchat, když vyprávíš o své dlouhé minulosti.  
 
Každopádně Ti přeji pevné zdraví a dobrou náladu do dalších let. 
 
Žij blaze a buď srdečně pozdravena od 
 
tvého 
 
Antona 
 

Peeters, 9. května 2004 
 
Milý pane Seelere! 
 
Srdeční blahopřání k Vašim narozeninám Vám zasílá sdružení vlastníků domu Siedlerweg 57! 
 



Přejeme Vám štěstí a zdraví. Ať další roky ubíhají stejně šťastně jak těch předchozích 90. 
 
Dnes máte 90. Jaký to neuvěřitelný věk! Když jsme dříve četli v novinách o lidech, kteří 
dosáhli tohoto věku, tak jsme to nevěřícně přijímali s  úctou. Člověk si jen stěží dokáže 
představit, že by někdo mohl být tak starý. 
 
A teď máme jednoho takového mezi námi a připadá nám to úplně normální. Vy, milý pane 
Seelere, jste dosáhl tohoto hrdého věku v tichosti a pokoře. Jste zdráv a my víme, jak moc za 
to děkujete Bohu. 
 
90 let života je tak dlouhá doba, doba plná zážitků, plná výšek a pádů. Stačí, když člověk 
pomyslí na to, že za Vašeho dětství nelétala žádná letadla, nebyly postaveny dálnice, 
nejdůležitějším dopravním prostředkem byl kočár a Německo mělo ještě císaře. O Hitlerovi 
tehdy ještě nikdo nic nevěděl. My všichni rádi posloucháme, když hovoříte o těchto starých 
dobrých časech, které byly ale i velmi tvrdé. Kdo si to dnes ještě dokáže představit. Toalety 
venku na dvoře, kamna na uhlí a hlad. 
 
V tento slavnostní den Vám přejeme mnoho radosti v kruhu Vašich narozeninových hostů. 
 
Vaši 
 
Dieter Jung – Wilfried Krämer – Otto Reis 
 

Hannover, 1. května 2004 
 
Milá paní Susemannová, 
 
dnes jste dovršila sta let! Plni úžasu a vděčnosti za to, že nám Vás Bůh tak dlouho zachoval, 
stojíme před Vámi, abychom Vám k Vašim 100. narozeninám pogratulovali. 
 
Jen velmi málo lidem je poskytnuta milost žít tak dlouho a ještě vzácnější je, když se někdo 
dožije takto vysokého věku ve zdraví. Ačkoli jste občas sužována tou či onou malou nemocí, 
stoupání do schodů Vám připadá obtížné a neslyšíte už dobře, i přesto se viditelně těšíte 
z každého nového dne. Je radost zažít člověka, který každý den přijímá s tak radostným 
klidem jako vy. 
 
Porodila jste šest dětí. Zažila jste ve Vaší rodině narození i smrt. Tři z Vašich dětí již zemřely, 
zato ale ještě zažíváte, jak vyrůstají Vaše pravnoučata. 
 
Dnes se k oslavě dostaví celé Vaše příbuzenstvo a vy jste musela pronajmout celou halu, aby 
si všichni měli kam sednout. Co může být hezčího? 
 
Vše nejlepší a další krásné roky přejí 
 
Vaši sousedé 
 

Dopisy ke svatbě (zasnoubení) 
 



Když se lidé berou, obvykle vychází z toho, že to bude neopakovatelná událost jejich života – 

a doufají, že též neopakovatelný krásný zážitek. Že tomu tak v dnešní době už není, a mnoho 

lidí se bere dvakrát nebo třikrát, přitom nehraje žádnou roli. Svatba je většinou lidí slavena 

jako zvláštní vrchol života. Snoubenci zvou přátele a příbuzné. A každý, kdo je s budoucím 

manželským párem jen vzdáleně známý, posílá blahopřání k svatbě. 

Pozvánky 

 
Jsou různé možnosti, jak svatbu oslavit. Nezávisle na tom, zda se berete na úřadě nebo 

v kostele stanovíte den (buď úřední nebo církevní svatby), který chcete slavit jako Váš den 

svatební. K tomuto termínu pozvete všechny své příbuzné a známé. Mnozí snoubenci to tak 

dělají. Ale stejně tak mnoho snoubenců v SRN dodržuje tradiční rozdělení mezi rozlučkovým 

večerem se svobodou (Polterabend)3 a vlastním sňatkem jako ceremonií. 

 

Polterabend je rozloučení se životem jako single. Slaví se den před svatbou. K rozlučkovému 

večeru jsou zváni obvykle přátelé, sousedi a kolegové z práce. Je to zde divočejší a hlasité a 

rozbije se spoustu porcelánu. Neboť jak říká lidové rčení, střepy přinášejí štěstí. 

 
Pokud se slaví Polterabend je následující den vlastní svatba spíše menší. Jedná se více o 

rodinou záležitost, která se slaví s příbuznými a nejbližšími přáteli. 

 
Na Polterabend stejně tak jako na svatbu ostatní zveme textem psaným na stroji. Jen hostům, 

kteří jsou Vám obzvláště blízcí a nebo na jejichž přítomnosti Vám záleží, můžete poslat 

speciální rukou psanou pozvánku. 

 

Svatba se dá uspořádat v principu dvěma způsoby. Dnes se o svatební oslavu starají většinou 

sami snoubenci. Proto také ostatní zvou oni sami. Pokud to ovšem někdo chce mít tradiční, 

tak přenechá tuto záležitost rodičům nevěsty. 

 
V pozvánce by mělo stát: 

 

• přesný termín a čas svatební slavnosti 

• místo, kde se koná 

• plánek 



• prosba o odpověď 

 

Pokud se koná svatba v kostele, připojuje se čas svatební mše a název kostela, ve kterém se 

bohoslužba koná, aby se jí hosté mohli zúčastnit 

 

Se svobodou se loučí: 
 
Anne-Katrin Schäfer 
Herbert Schlauer 
 
3. května 2004 
v Gilchingu, Zürcher Straße 57 
od 20.00 
 
Loučit se budeme s: ………….(=prosba o odpověď; dotyčný má doplnit své jméno a 

v případě, že se zúčastní, odeslat) 
 
 
Pozvánka 
 
k našemu rozloučení se se svobodou: 
Hermannstraße 23 
Bielefeld 
Začátek: 19.00 
 
Anne-Katrin Schäfer 
Herbert Schlauer 
 
Děkujeme, přijdeme: ………….(=prosba o odpověď; dotyčný má doplnit své jméno a 

v případě, že se zúčastní, odeslat) 
 
Trochu podrobněji a osobněji je formulována tato pozvánka dobrému příteli: 
 

Galred, 7. května 2004 
 
Můj milý Manfrede, 
 
tak už je to tady. Roky mládeneckého života pro mě končí. Mnoho z nich jsme prožili spolu. 
Teď se jako první loučím s těmito pěknými starými časy abych, jak doufám, vstoupil do 
nových ještě hezčích. Ale rozloučení bez tebe, můj milý, je pro mě nepředstavitelné. 
 
Proto tě Ulrike a já srdečně zveme k našemu rozloučení se svobodou (v sobotu, 21. května, od 
18.00). Přijdeš? 
 
                                                                                                                                                                                     
3 Polterabend je rozloučení se svobodou, které se slaví jeden den před svatbou. V SRN slaví oba snoubenci 
společně. Podle starého zvyku se před dveřmi nevěstiných rodičů rozbíjí porcelán a.j., neboť střepy mají 
snoubencům přinést štěstí. 



Tvůj Ralf 
 
Často se svatební oslava koná ve stejný den jako církevní uzavření manželství. 
 

Oberschaustein, 25. dubna 2004 
 
Pan Dr. Amadeus Walter s manželkou si dovolují pozvat 
 
paní Eriku Grabowski 
 
na svatební oslavu své dcery Sabine s panem Dipl. Ing. Arndtem Schmidtbauerem, která se 
koná 10. května, ve 13.00, v hotelu Savoyen, Königsstraße 12-24. 
 
Církevně budou oddáni v 11.00 v Kostele sv. Jana na Wenzelsplatz. 
 
Obere Steige 17 
78234 Trünnen 
 
Prosíme o odpověď 
 

Frankfurt, 23. dubna 2004 
 
Milí příbuzní, milí přátelé, 
 
tak je to konečně tady: Bereme se! 
 
8. května budeme oddáni úředně, 10. května církevně. 10. května odpoledne kolem 16.00 
bychom vás rádi přivítali v domě Beyných rodičů (Hasensteige 14), abychom to s vámi 
oslavili. 
 
Bylo by pěkné, kdyby jste se mohli zúčastnit už také bohoslužby. Manželství uzavřeme v 
10.30 v Kostele sv. Josefa v Hoechstu. 
 
Dejte nám prosím krátce vědět, zda můžete přijít. 
 
Do té doby vás zdraví 
 
Beate Larsen 
Erwin Paulsen 
 

Odpověď na pozvání 

 
Každopádně je dobré na pozvání odpovědět písemně. Kdo někdy organizoval velkou oslavu, 

ví, že někdy prostě vypukne chaos. Někam si sice poznamenáte, kdo a kdy se telefonicky 

ozval, ale seznam garantovaně ztratíte nebo zjistíte, že není úplný nebo jsou v něm chyby. A 

to je právě moment, kdy by jste si přáli mít něco v ruce, aby jste se mohli jednoduše podívat. 

 



Tedy: Odpovídejte písemně. Tím ušetříte hostiteli práci. 

 

Odpověď může být velice krátká. Na formu nemusíte moc dbát. Hostitelé často přikládají také 

odpovědní kartičky, které stačí jen vyplnit. 

 
Oberschaustein, 30. dubna 

 
Vážená paní Walterová, vážený pane Waltere, 
 
mnohokrát děkuji za laskavé pozvání na svatbu Vaší dcery Sabiny. Přijdu ráda. 
 
Vaše 
 
Erika Grabowski 
 

Svatební blahopřání 

 

Svatební blahopřání se píší rukou. Jsou adresována oběma snoubencům, pokud ale znáte 

osobně pouze jednoho z partnerů, tak v textu můžete přímo oslovit jen jeho. 

 

Nejdůležitější větou, která by v žádném takovém dopise neměla chybět, je bez pochyby 

gratulace. Jinak se ve svatebních dopisech krátce dívá zpět a dlouze dopředu a to vše je 

doprovázeno mnoha dobrými přáními. 

 
Grabenstein, 12. března 2004 

 
Milá Sabine, 
 
srdečně blahopřejeme k svatbě! 
 
Tvému muži a tobě přejeme na vaší společné cestě životem vše nejlepší. Doufáme, že 
prožijete život ve zdraví a spokojenosti. Přejeme vám úspěch, trpělivost a klid, aby jste mohli 
všechny změny a bouře života společně zvládnout. 
Doufáme, že si i v tento den vedle všech těch slavnostních akcí najdete trochu času pro sebe, 
aby byl tento den opravdu vašim dnem a vy jste na něho nikdy nezapomněli. Takový den, 
takové okamžiky pospolitosti spojují po celý život. 
 
To vám přejeme z celého srdce  
 
Karin a Erich Stolze 
 

Wamen, 6. srpna 2004 
 



Vážená paní Abelová, vážený pane Abele, 
 
k Vašemu sňatku Vám přeji vše nejlepší a hodně lásky. 
 
Doufám, že pro Vás tímto úsekem života začíná čas naplnění a spokojenosti a že spolu 
strávíte spoustu šťastných let. 
 
Ve Váš slavnostní den Vám přeji mnoho šťastných hodin, ve kterých v kruhu Vaší rodiny, 
Vašich přátel a známých snad zažijete mnoho vzrušení, ale také legrace a rozpustilosti. 
 
Nejdůležitější přání nakonec: Přeji Vám zdraví pro dlouhý život ve dvou, neboť bez zdraví je 
život lopotný. 
 
Srdečně Vás zdraví 
 
Váš 
 
Dr. Karel Witek 
 

Poděkování 

 
Během svatby přijímají snoubenci mnoho hostů, mnoho dopisů a mnoho dárků. Když je 

svatební zmatek za nimi, vrátili se ze svatební cesty a uspořádali dárky, měli by ještě jednou 

poděkovat všem, kdo se podíleli na tom, aby svatba byla úspěšná. 

 

Přitom mohou novomanželé napsat buď každému zvlášť nebo navrhnout jedno poděkování, 

které pak rozešlou všem. Většinou se dělá obojí: Několika osobám se napíše osobně, většině 

se pak pošle poděkování formou hromadného dopisu. 

 

Při osobním poděkování by jste se měli zmínit o zcela osobním přínosu dané osoby, kterým 

přispěla k tomu, aby byla oslava úspěšná: tedy např. dárkem nebo pomocí při organizaci. 

 

Freiburg, 5. září 2004 
Vážený pane řediteli Petersi, 
 
srdečně děkujeme za pozornost, kterou jste věnoval naší svatbě. 
 
Vašim milým dopisem a báječným dárkem jste nám v náš slavnostní den udělal velkou radost. 
Obzvláště příjemným překvapením pro nás ale bylo, že jste byl přítomen svatební bohoslužbě. 
 
S nejlepšími pozdravy 
 
Michael a Nikola Heitersovi 



 
Frankfurt, 3. října  

 

Milí přátelé, milí příbuzní, 
 
naše svatba a svatební cesta už jsou za námi. Nyní máme čas a klid si ještě jednou celou 
oslavu projít, vzít do rukou vaše dárky a myslet na vás. 
 
Byla to krásné oslava. Vašimi mnohými milými pozdravy, srdečnými slovy, bláznivými 
nápady, vaší dobrou náladou a opravdu skvělými dárky jste z naší svatby udělali slavnost, na 
kterou budeme dlouho – pravděpodobně do konce života –vzpomínat. 
 
Mnohokrát děkujeme! 
 
Vaši 
 
Petra a Ulli 
 

Düsseldorf, 17. listopadu 
 
Vážený pane Dr. Müllere,  
 
Vaše milá přání k naší svatbě nás moc potěšila. 
 
Obzvláště velkou radost jsme měli z Vašeho dárku. Ta starořímská váza je opravdu kouzelná. 
Jak víte, mám rád okolo sebe staré věci. A moje žena tento můj vkus sdílí.  
 
Srdečně ještě jednou děkujeme! 
 
Vaši 
 
Herta a Harald Czerny 
 

Dopisy k narození dítěte 
 

Narození dítěte je pro rodiče důvodem k tomu, aby tuto radostnou událost sdělili přátelům, 

příbuzným, ale také veřejnosti. 

 

Oznámení narození 

 
Do novin se může dát např. malý inzerát. 
 
Heureka! 
 
Od soboty máme dceru! 
Narodila se nám Bettina. 



Její tři bratři se těší s námi. 
 
S velkou radostí šťastní rodiče: 
 
Adriana Herzel 
Karel Weber 
Herzogenauraucher Straße 17 
78534 Kaben 
 
Máme novou spolubydlící! 
 
19. září se narodila naše dcera  
 
Karin 

 

Matce i dceři se daří dobře. 
 
Ve vděčné radosti: 
Krestin Malker, roz. Mahler 
Herbart Malker 
 
Wendeweg 12 
67129 Anchen 
 

V takovémto oznámení by nemělo chybět datum narození a jméno dítěte, ale také jméno a 

adresa rodičů. Neboť každý, koho se to týká, by měl mít možnost napsat blahopřání popř. 

blahopřejný dopis. 

 

Oznámené v novinách ulehčí rodičům práci s psaním dopisů. Po narození dítěte jsou 

vyčerpaní, ale zároveň musí spoustu věcí zařídit. 

 

I přátelům a příbuzným může být prvně určeno jen malé oznámení v novinách. V takových 

případech se často připojuje přesný čas narození, výška a váha dítěte. 

 
Od 23. května jsme tři. 
 
Šťastné narození syna  
 
Stefana 

 

radostně oznamují: 
Edda Hempel, roz. Maiwald 
Hans Hempel 
Hinterer Weg 2a 
56432 Zwunse 



 
Stefan přišel na svět ve 2.53. Má 52 cm a váží už 3425 g. 
 
Přátelům a příbuzným posílají rodiče o něco později ještě: 

• hromadný dopis 

• nebo/a (většinou ještě později) osobní dopis 

 

Hromadný dopis se píše na stroji a pak se okopíruje. Měl by obsahovat: 
 
• jméno dítěte 
• datum narození 
• pozvání k návštěvě 
• omluvu 
 
Protože by některý z příjemců mohl pokládat hromadný dopis za příliš neosobní, doporučuje 
se do dopisu vepsat omluvu za to, že jste poslali jenom hromadný dopis. Každý by to měl 
pochopit. 
 

Karlsruhe, 23. dubna 2004 
 

Milí příbuzní, milí přátelé! 
 
Dlouho očekávané se stalo skutečností: Včera v noci Vera přivedla na svět zdravou dceru! A 
to na minutu přesně v 00.01 předem určeného dne. Co to asi znamená? Jsme už moc zvědaví 
na nový život ve třech. 
 
Vera a Christine (na jméně jsme se shodli rychle) jsou v pořádku – a já též. 
 
Vera a já jsme samozřejmě ohromně pyšní na náš skvostný a spanilý „produkt“ a rádi bychom 
vám ho všem co nejdříve ukázali. 
 
Doufáme tedy, že se u nás brzo ukážete. Bylo by milé, kdyby jste před tím zavolali. 
 
Promiňte, že jsme každému z vás nenapsali osobní dopis, ale jsme teď zaneprázdněni, jak si 
jistě dokážete představit. To malé stvoření nás drží pěkně v jednom kole! 
 
Mnoho milých pozdravů 
 
Vera Bürgel 
Karsten Bürgel 
 
Osobní dopis se píše pak rukou. 
 

Harberg, 4. května 2004 
 

Milá Sixto, 
 



zvládli jsme to! 
 
Dnes jsem už tři dny maminkou. Pořád tomu ještě nemůžu uvěřit. Když se na Stefana (ano, je 
to kluk!) podívám nebo ho držím v náruči, jsem pořád úplně zmatená. To, že jsem porodila 
toto malé sladké stvoření, je pro mne pokaždé nepochopitelné. 
 
Martin je samozřejmě ohromně pyšný. Měla bys ty dva vidět pohromadě. 
 
Porod přišel neočekávaně o dva dny dříve a Martin, který chtěl být vlastně u toho, nebyl 
samozřejmě k zastižení. Teď je trochu zklamaný – ale možná si i oddechl. Díky Bohu šlo 
všechno, i bez Martina, rychle a hladce. 
 
Nyní mám především hezký pocit. Cítím se uvolněná a šťastná. A na to, co v příštích letech 
přijde, ještě vůbec nemyslím.  
 
Milá Sixto, v posledních měsících jsi mi tolik pomohla. Chtěla bych ti za to ještě jednou 
poděkovat.  
 
Musíš mě v příštích dnech bezpodmínečně navštívit! Samozřejmě kvůli tomu, abys poznala 
Stefana. Možná se ti také podaří přivést Martina aspoň trošku znovu na zem. 
 
Do té doby mnoho lásky 
 
Susanne 
 

Blahopřání k narození dítěte 

 
Pokud se dozvíte o narození dítěte, které se Vás určitým způsobem týká, a potěší Vás to, tak 

by jste měli napsat blahopřejný dopis, rodiče z něho budou mít určitě radost. 

 

Pokud jste dostali oznámení o narození dítěte, buď formou hromadného dopisu nebo osobním 

dopisem, tak by jste za ně měli ve svém psaní poděkovat. 

 
Bernstadt, 5. května 2004 

 
Můj milý Franku! 
Bratříčku! 
 
Mamka mi včera hned volala a všechno mi řekla. 
 
Jsi teď tedy otcem dcery! 
 
K této radostné události bych tobě a Hanně chtěla srdečně pogratulovat. 
 
Tuto radost a zároveň zmatek jsem už taky prodělala. Vlastně už třikrát. A vím, jak se teď 
cítíš. 



 
Lehce, šťastně – a možná trošičku ustaraně? Konečně jsi teď otec od rodiny. Muž 
s opravdovou odpovědností. Teď tedy můj bratr opravdu dospěl. 
 
V nejbližší době se mi ozvi, ať se můžeme domluvit na návštěvě. 
 
Tak tedy na viděnou. 
 
Ještě jednou srdečně blahopřeji a posílám Hanně mnoho milých pozdravů 
 
Giselle 
 

Frankfurt, 8. září 2004 

 
Milá Karin, 
 
mnohokrát děkujeme za vaše pěkné oznámení o narození dítěte, které jsme včera obdrželi. 
 
Srdečně blahopřejeme tobě a tvému muži. 
 
Je pěkné vědět, že ještě pořád jsou mladí lidé, kteří se rozhodnou mít děti, i přes všechny 
problémy, jež jsou s tím spojené. A máme velkou radost z toho, že i v naší rodině je teď úplně 
nová generace.  
 
Už přemýšlíme, čím bychom malou Stefanii mohli potěšit. 
 
Každopádně se radujeme s vámi 
 
vaše teta Bertha a váš strýc Anton 
 

Hamstel, 1. června 
 

Milá Regino, milý Georgu, 
 
není nic lepšího než Happy End. A po 9 měsíců dlouhém napínavém filmu máme z Happy 
Endu velkou radost. 
 
Jeho výsledkem je tedy dcera. Bettina. Krásné jméno. Srdečně blahopřejeme! 
 
Jsme přirozeně zvědaví, komu se ta malá podobá. Jestli se vám to hodí, rádi bychom vás brzy 
navštívili. 
 
Srdečně vás zdravíme 
 
Mirella a Peter 
 



Obzvlášť obtížné je psát blahopřání k narození dítěte, jehož porod neproběhl bezproblémově. 

Gratulovat k narození postiženého dítěte nebo zdravého dítěte, jehož porod matce ublížil nebo 

při něm dokonce zemřela, vyžaduje mnoho taktu. Pokud rodiče opravdu dobře neznáte a 

nevíte, jak se k této situaci staví, tak by jste od blahopřání měli upustit. 

 

Deutzen, 8. března 2004 
 
Moje milá Sabino, můj milý Hansi, 
 
velmi nerada jsem slyšela o vrozené vadě vaší dcery Inge. Přesto bych vám chtěla k jejímu 
narození pogratulovat. Vím, že to pochopíte správně. 
 
Nakonec vím, jak moc jste se na toto dítě těšili. Jsem si jistá, že až se vzpamatujete 
z prvotního šoku a trápení, tak budete mít Inge rádi stejně tak, jako by jste měli rádi zdravé 
dítě. Přirozeně bolí pomyšlení, že tento malý tvoreček, kterého Sabina porodila, nikdy nebude 
jako normální dítě a nebude moci vést normální život. Ale stále je to to dítě, na které jste se 
měsíce těšili. A jistě vám, jako kterékoli jiné dítě, přinese mnoho radosti. 
 
Víte, že jsem střízlivý člověk a formulacím jako „výzva osudu“, „zkouška boží“ nebo tak 
podobně moc nevěřím, myslím si jen, že každé dítě, ať je jakékoli, má právo být milováno a 
každé dítě, které je milováno, lásku vrátí zpět. Jen jsem vám to chtěla říct. 
 
Myslím na vás. Kdybych vám mohla jakkoli pomoci, tak mi řekněte. 
 
Hodně lásky 
 
Maria 
 

Poděkování za blahopřání 

 
Bližší příbuzní a přátelé přijdou rodiče a dítě navštívit už v prvních dnech po porodu. Jim 

mohou rodiče za blahopřání poděkovat ústně. O něco později, když se život opět poněkud 

ustálí, poděkují rodiče za blahopřání a účast na této radostné události také o něco 

vzdálenějším známým a rovněž je pozvou na návštěvu nebo na oslavu. 

 

Brockhausen, 15. září 2004 
 
Ahoj, milí přátelé zpěvu! 
 
Annette a já jsme byli dojatí, s jakou živou účastí se všichni zajímáte o naši radostnou událost. 
 
Ostatně to vypadá, že vaše snaha byla korunována úspěchem. Ten malý bude určitě zpěvák 
velkého formátu. Jeho hlas už teď stačí na to, aby naplnil zvukem celou čtvrt. Jen na čistotě 
tónů by se ještě mělo trošku zapracovat. 



 
Annette a já každopádně žehnáme špuntům do uší. 
 
Všechny vás srdečně zveme na 28. září okolo 18.00 k setkání v „Möve“. Těšíme se, že zas 
všechny uvidíme. 
 
Toho času ne zcela svěží jako dřív 
 
Annette a Karl 
 

Creutzen, 6. června 2004 
 
Milá rodino Neunerova, 
 
srdečně děkujeme za Váš milý dopis. 
 
Už je to tak, předali jste nám štafetový kolík. Sotva Váš Reinhard přestal křičet, začala s tím 
naše Marlies. Je s podivem, kolik křiku může vyjít z tak malinkého tělíčka. 
 
Byli bychom rádi, kdyby jste nás mohli v příštích dnech navštívit. 
 
Zdraví  
 
Anneliese Wissmann 
Hans Wissmann 
 

Gastreng, 2. prosince 2004 
 
Milé kolegyně, milí kolegové, 
 
srdečně Vám všem děkuji za Vaše milé řádky. A také za obrovskou překrásnou kytici. 
 
Mé dceři a mně se daří dobře. 
 
Je to zvláštní. Nyní jsem teprve dva týdny pryč z kanceláře, ale v tomto okamžiku si dokážu 
jen stěží představit, že bych někdy měla opět dělat něco jiného než se starat o svou dceru. 
 
Buďte srdečně pozdraveni 
 
Vaše 
 
Christine Karl 
 


