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Drazí přátelé v ZŠ Dobříš, 

posílám Vám srdečné pozdravy. Mám se dobře.  Jak se máte Vy? Doufám, že i Vy se z milosti Boží 

máte dobře.  Studium mi jde dobře. Děkuji za milý dopis a přání k narozeninám. Vyřiďte prosím mé 

srdečné pozdravy všem učitelům a žákům Vaší školy.  

Děkuji za pohlednici, dopis a naskenované obrázky. Obrázky jsou velmi pěkné. Líbí se mi Vaše 

charitativní akce. Doufám, že jste měli pěkné vánoční svátky.  

Zkoušky za třetí semestr mám za sebou. Myslím, že se mi dařilo. Teoretické zkoušky byly pro mě ale 

docela těžké. Nyní čekám na výsledky. 

Učiliště nás vzalo na exkurzi do KSRTC Depa v Hubli, abychom si udělali představu o práci tam.  

Dozvěděli jsme se, jak se vyrábí autobusy, od začátku až do konce. Seznámili jsme se s částmi motoru, 

jak jsou autobusy navrhovány, jak se vyrábí a připevňují sedadla, jak se připevňují okna do rámů. 

Byli jsme informováni o ceně předního skla a bylo nám řečeno, abychom ho nepoškodili. Byli jsme 

poučeni, abychom se kolem nich pohybovali opatrně, že v případě jakékoli nedbalosti poneseme 

následky. Poté jsme byli seznámeni s tím, jak elektrikáři montují světla, jak se připevňují plechy 

autobusu nýty. Pokud jde o interiér autobusu, dozvěděli jsme se, že dříve byla držadla pro stojící 

cestující kovová a nyní se vyrábějí ze dřeva. Takže jsme se toho dozvěděli docela dost. 

Cestou domů jsme navštívili vodopády Shirali. Pak jsem strávil nějakou dobu se svými kamarády a 

vrátil se domů. 

Naše učiliště navštívili pracovníci z Bhavani Industries.  Nejdříve jsme pod jejich vedením složili 

zkoušku. Potom nás rozdělili do skupin po třech a kladli nám otázky.  Pak vybrali dvacet studentů. Byl 

jsem jedním z nich. Měl jsem radost, že vyvolali mé jméno.  Řekli nám, kdy jim budeme moci oplatit 

návštěvu. 

Naše učiliště navštívili také zástupci hasičského sboru. Hovořil k nám o příčinách požárů a jejich 

ničivých následcích. Také nás seznámili o preventivních opatřeních, způsobech varování v případě 

požáru a jeho likvidaci. Byli jsme poučeni, že v případě střetu s požárem máme překonat strach a 

pokusit se zlikvidovat oheň. Pak nám ještě ukázali různé druhy hadic, které byli v požárním voze, a 

vysvětlili nám, jak jimi protéká voda. 

Díky Vaší podpoře jsem dostal sešity, tašku a deštník, za což Vám mnohokrát děkuji. 

Váš Deepak 


