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5ÚVODEM

O srdcařích 
aneb Čísla (ne)vládnou světu
Jako všichni rodiče jsme chtěli při zrodu naše-

ho Srdce s  láskou darovaného před pěti lety 
pro naše dítko to nejlepší. Navíc hned premi-

érový rok ukázal, že jsme vyplnili vakuum týmo-
vých soutěží, když se do něj zapojily tisíce dětí. 
Spolu se svými učitelkami a učiteli s námi sdíleli 
své nadšení, že jde o správnou věc, a tak jsme se 
stejným nadšením oslovili velké korporátní firmy, 
které se ohánějí společenskou zodpovědností. 
(Psali jsme i Billu Gatesovi, chacha!) Naivně jsme 
si mysleli, že se nám tak podaří sehnat víc pro-
středků na to, abychom mohli projekt intenzivněji 
a rychleji rozšířit. 

Jenže manažeři v těch korporátech se nechtěli za-
číst do soutěžních prací dětí, nechat si od nás vy-
právět o obrovské vlně radosti a posoudit hloub-
ku myšlenky. Zajímala je jen čísla: kde všude se 
soutěž objevila v médiích (těch správných), jaká je 
zpětná vazba, kolik procent škol jsme pokryli, jaký 
růst můžeme zaručit do dalších let a  tak dále… 
Tak nějak z toho všeho čouhala otázka „co z toho 
budeme mít“. Prostě čísla prý vládnou světu. Hlav-
ně ta proměněná do finančního zisku.

Za čas jsme pochopili, že tudy naše cesta nevede, 
neboť v Srdci s láskou darovaném jde o něco jiné-
ho. Jak totiž změříte a zvážíte, když se dají třeba 
deváťáci dohromady a místo telefonu a PC se vrh-
nou na přišívání knoflíků na vlastnoručně vyrobe-
né polštářky pro děti z mateřské 
školky? Nebo když si zdravé 
a  handicapované děti spo-

lečně zatančí? Když se dojetím nad odpolednem 
stráveným s dětmi rozpláče domov pro seniory? 

Bylo nám tedy jasné, že se musíme propojit se 
stejnými srdcaři (Kloboučník v Alence v říši divů 
by nás asi trefněji nazval potrhlíky), pro které 
bude odměnou sdílená radost, znovuobjevená 
člověčina. S těmi, kteří nebudou počítat, ale bu-
dou chtít něco udělat. 

Podařilo se! Těm všem, kteří jsou dnes součás-
tí naší Rodiny Srdce s  láskou darovaného, patří 
náš obrovský dík! Stejně jako patří všem peda-
gogům, kteří dokáží své žáky nadchnout a získat 
pro dobrou věc. Protože vědí, že vědomosti jsou 
sice důležité, ale na prvním místě děti potřebují 
především lásku a lidskost. A samozřejmě děku-
jeme i všem dětem, které se s vervou pustily do 
soutěžních projektů a vykouzlily úsměv na dese-
titisících tvářích dětí i dospěláků!

Ze srdce
Jana Jenšíková a Jan Vícha,

organizátoři soutěže Srdce s láskou darované

P. S.: A pro ty, co přece jen potřebují čísla: 598 228. 
Tedy skoro šest set tisíc! Tolik hlasů získaly naše 
soutěžní týmy za všechny ročníky dohromady 
v  on-line hlasování. Pokud by si ty hlasy stouply, 
rozpažily a  chytily se za ruce, vytvořily by řetěz 

z Aše až do Košic. A pozor, ne 
vzdušnou čarou, ale po sil-

nici. Můžete si to ověřit na 
internetu.



Vítězové soutěže
Srdce s láskou darované 2018/2019

KATEGORIE MATEŘSKÉ ŠKOLY + 1. A 2. ROČNÍKY ZŠ KATEGORIE 3.–9. ROČNÍKY ZŠ

4.–10. místo
(není určeno přesné pořadí)

4.–10. místo
(není určeno přesné pořadí)

KDO SI HRAJE, NESTÁRNE

ZŠ a MŠ Hvozdná, příspěvková  
organizace, třída Kapitáni 
28 dětí pod vedením pana učitele Marka 
Havelky a paní učitelky Bronislavy Fialové

PŘÁTELÉ JSOU JAKO ANDĚLÉ

Klienti Nízkoprahového zařízení pro 
děti a mládež ZASTÁVka Telč

POUKAZ NA RADOST

ZŠ Hanspaulka, Praha 6 
2. B (25 dětí) pod vedením paní 
učitelky Markéty Platzové

ANDĚL SESTŘIČKÁM Z „FAKULTKY“

ZŠ Aleše Hrdličky, Ostrava-Poruba 
8. B (19 dětí) pod vedením paní 
učitelky Andrey Mezihorákové

1.

3.

2.

BÍLÁ HOLUBICE A JEJÍ VELKÉ SRDCE  
ANEB TANEC A HANDICAP

ZŠ Porubská 832, Ostrava-Poruba 
2. B (7 dětí) pod vedením paní učitelky 
Andrey Mičíkové a asistentky pedagoga 
Andrey Kopcové

SRDCE PRO KREVNÍ CENTRUM  
A JEJICH DÁRCE KRVE 

ZŠ Porubská 832, Ostrava-Poruba 
4. B (8 dětí) pod vedením paní učitelky 
Andrey Mičíkové

Srdečný kalendář – ZŠ Uhlířské Janovice, 8. C (25 dětí)  
pod vedením paní učitelky Petry Procházkové

Srdce pro Lombok – ZŠ a MŠ Záhuní u Frenštátu pod 
Radhoštěm, 4. C (19 dětí) pod vedením paní učitelky  
Yvony Plasgurové

Usínání s láskou – ZŠ a MŠ Krnsko, 4. třída (14 dětí)  
pod vedením paní učitelky Jany Opltové

Andělka Hana – ZŠ s RVMPP Teplice III – Řetenice,  
9. D + A (3 děti) pod vedením paní učitelky Lenky Soukupové

Okřídlená láska – ZŠ a MŠ Krnsko, 5. třída (4 děti) pod vedením 
paní učitelky Ivany Nohýnkové

Srdce pro Masaryka – ZŠ Budyně nad Ohří, 8. třída  
(27 dětí) pod vedením paní učitelky Jitky Mayové

Polštářky dárcům – ZŠ Česká Ves, 8. B (22 dětí)  
pod vedením paní učitelky Ivany Chocholové

Srdce pro IKEM – MŠ 4 pastelky, Praha 4, Zeleňáci (28 dětí)  
pod vedením paní učitelky Lady Janusové

Narozeninová kniha 100 let – ZŠ a MŠ Rudolfov, školní družina  
(30 dětí) pod vedením paní vychovatelky Petry Kubouškové

Srdce pro anděly – ZŠ a MŠ Habry, oddělení školní družiny  
(21 dětí) pod vedením paní vychovatelky Dany Machotové

Tisíc srdcí pro Přemečka – MŠ Opava, Riegrova, třída Motýlků  
(25 dětí) pod vedením paní učitelky Ivety Václavíkové

Srdce v dětských dlaních – MŠ Zahrádka Říčany, příspěvková 
organizace, třída Jablíčka (28 dětí) pod vedením paní učitelky 
Marcely Vokounové

List pro seniory – ZŠ a MŠ Kobylnice, p. o., školní družina  
(30 dětí) pod vedením paní vychovatelky Magdalény Klaškové

Srdce pro dobrovolné hasiče – ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem, 
Lvíčata (23 dětí) pod vedením paní učitelky Aleny Křížkové

1.

2.

3.



ZVLÁŠTNÍ CENA ZA ŠÍŘENÍ MYŠLENKY PROJEKTU

Všem vítězům srdečně gratulujeme!
Jubilejní pátý ročník našeho celostátního projektu tedy skončil, ať žije následující šestý ročník Srdce s láskou 
darované 2019/2020, slavnostně vyhlášený na setkání vítězných týmů v Poslanecké sněmovně Parlamentu 
České republiky 20. 5. 2019.

Další informace najdete v zářijovém vydání časopisu AGE a na webu www.srdceslaskou.cz.

POSELSTVÍ OD HVĚZDIČEK

Hudební soubor Stračovské  
hvězdičky (8 dětí) 
pod vedením vedoucí Petry Luštické

SRDCE PRO ČESKOU REPUBLIKU

Czech School Scotland CIC, Edinburgh 
29 dětí pod vedením paní ředitelek Veroniky 
MacLeod a Radky Petersen

ZVLÁŠTNÍ CENA PŘEDSEDY POSLANECKÉ 
SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

KOUZELNÝ STROM

MŠ Čtyřlístek, Říčany u Prahy 
Zajíčci (11 dětí) pod vedením  
paní učitelky Jany Michaličkové

SRDÍČKA PRO NEMOCNÁ SRDCE

ZŠ a MŠ Kyjovice 
Pastelka (28 dětí) pod vedením paní učitelek 
Miroslavy Rychtářové a Miroslavy Milotové

SRDCE PRO SABINU A JEJÍ ZVÍŘÁTKA

ZŠ a MŠ Libouchec 
9. třída (11 dětí) pod vedením paní učitelky 
Libuše Krupičkové

SRDCE OD KUBIKA

Česká škola KuBiK  
ve Frankfurtu nad Mohanem 
1.–5. třída (6 dětí) pod vedením  
paní učitelky Miloslavy Schwebel

VEŘEJNÁ HLASOVACÍ SOUTĚŽ

NIC NENÍ ČERNOBÍLÉ!

ZŠ Hálkova, Humpolec 
kolektiv dětí pod vedením  
paní učitelek Ivony Krčilové  
a Heleny Kahounové

FOŤÁK PRO MEDOU

ZŠ Hálkova, Humpolec 
7. B, D + 8. A (25 dětí) pod 
vedením paní učitelek Ivony 
Krčilové a Heleny Kahounové

SEN

ZŠ Peruc  
9. A (15 dětí) pod vedením  
paní učitelky Moniky Mackeové

ZVLÁŠTNÍ CENA PRO ŠKOLU ZA ŠKOLNÍ KOLO

KNIHA DOBRÝCH SKUTKŮ

ZŠ Chýnov 
žáci a učitelé školy (18 prací)

ZVLÁŠTNÍ CENA ZA TECHNICKOU TVOŘIVOST

SRDCE PRO PTÁČKY

Kutilové ze Starého Sedla u Tachova 
skupina 11 dětí pod vedením paní 
Růženy Barhoňové

ZVLÁŠTNÍ CENA MÍROVÉHO BĚHU

POLŠTÁŘKY PLNĚNÉ LÁSKOU

ZŠ Náměšť nad Oslavou, Komenského 
9. ročník (25 dětí) pod vedením  
paní učitelky Lucie Vlčkové

1.

2.

3.



Děkuji organizátorům, porotcům, pedagogům. 
Smekám přede všemi, kdo se do soutěže zapo-
jili. Třeba díky „Srdci“ navážete nová přátelství, 
máte toho totiž mnoho společného: nezavíráte 
oči před trápením, smutkem či nespravedlností 
a máte vůli pomáhat. Svůj čas jste mohli strávit 
jakkoli, a vy jste si vybrali právě tenhle projekt. 
To není samozřejmost. Dali jste si tu práci a ma-
povali situaci ve svém okolí, vymýšleli jste krea-
tivní návrhy a svoje plány dotáhli do konce. Ani 
to není samozřejmost v dnešní on-line době.
 
Minulý rok jsem v  historickém sále sněmovny 
předával ceny těm nejúspěšnějším v  soutěži. 
V  pátém ročníku jsem se navíc stal součástí 
poroty. Musím přiznat: dostali jste mě. Na na-
bídku udělit Zvláštní cenu předsedy Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR jsem okamžitě kývl. 
A  bylo celkem rychle rozhodnuto i  o  podobě 
překvapení pro tři vítězné týmy – bude to plyšo-
vý dvouocasý lvíček. 

Zajímá vás, kde se vzal? Když naše republika 
loni v říjnu slavila 100. výročí, dostal jsem ne-
tradiční dárek: kluci a holky z Chráněné dílny 
svatý Prokop u  červeného javoru mi nakreslili 
státní znak – dvouocasého lva. Každý po svém, 
udělali mi radost. No a já jsem přemýšlel, jak jim 
to oplatit. Vznikla limitovaná edice plyšového 
lvíčka, inspirovaná zmiňovanými výkresy. Lví-
ček je ještě v plenkách, ale kdoví, možná časem 
dostane i jméno a čeká ho zajímavá budoucnost. 

V hodnocení jednotlivých prací jsem se samo-
zřejmě snažil být maximálně objektivní, novou 
úlohu porotce jsem bral zodpovědně. Ovšem 
i tak se v mém rozhodnutí odrazily dvě osobní 

zkušenosti. Jedna souvisí s generací našich rodi-
čů a prarodičů a ta druhá se zvířátky. 

Nedávno jsem se v Poslanecké sněmovně sešel 
se  členy Senior parlamentu, jehož jsem patro-
nem. Povídali jsme si o politice i o životě a já se 
opět utvrdil v  tom, že si starší generace musí-
me víc vážit, naslouchat jí a v případě potřeby 
jí být maximálně nápomocni. Proto jsem ocenil 
zvláštní cenou dvě práce, které jdou tímto smě-
rem.

Moje srdce si získali také žáci ze Základní ško-
ly  Libouchec. Přihlásili se s  projektem „Srdce 
pro Sabinu a  její zvířátka“ ve prospěch opuš-
těných, nemocných či starých zvířat, některá 
z nich dokonce měla být utracena. 

Zvířata mám rád od malička a celý život mě pro-
vázejí hlavně kočky. Doma v Kroměříži už něja-
kou dobu bydlí sibiřský kocour Pafi a loni jsme 
mu pořídili kamarádku Deu. A v březnu se náš 
zvěřinec nečekaně rozrostl. Když jsem byl na 
jarních prázdninách s dětmi na Slovensku, do-
nesl se k nám příběh dvou kočičích babiček, si-
rotků. Původní majitel bohužel tragicky zemřel 
a ani v novém domově to pro ně nebylo úplně 
ono. A když to zkrátím, po dvou týdnech už obě 
kočičky spokojeně předly v mém pražském oby-
dlí. Nejspíš i proto u mě letos zabodovali mladí 
zachránci zvířat. Jak to bude příští rok? Nechme 
se překvapit, kam nás srdce zavede...

Přeji vám krásné léto a už teď se moc těším na  
6. ročník soutěže.  

Váš Radek Vondráček,  
předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Lvíček s láskou darovaný
„Srdce s láskou darované“ slaví už páté narozeniny, roste 
a získává na věhlasu, což mě těší. Stovky soutěžních týmů, 
desítky tisíc dětí z celé České republiky a k tomu další z českých 
škol v zahraničí, to je prostě paráda!

Radek Vondráček:  

Předseda PS PČR Radek 
Vondráček se třemi „českými 
lvíčky", kterými obdaroval tři 
vybrané soutěžní týmy

8 POZDRAV ZE SNĚMOVNY
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JAN SCHMID
předseda poroty, 
zakladatel a ředitel  
Studia Ypsilon

JIŘÍ LÁBUS
za Studio Ypsilon

MARTIN DEJDAR
za Studio Ypsilon

JAN JIRÁŇ
za Studio Ypsilon

JANA JENŠÍKOVÁ
za společnost ANTECOM,
vydavatele časopisu AGE

JAN VÍCHA
za společnost OPTYS,
partnera časopisu AGE

ANNA MAJEWSKÁ
za společnost OPTYS,
partnera časopisu AGE

POROTA

má svou hymnu

1/ 

Srdce tluče pomaličku,

zamyslí se na chviličku.

/:K srdci dětí najde klíč,

ví, že tma je dávno pryč.:/

2/ 

Dospěláku, ohlédni se,

uvidíš náš krásný svět.

/:Srdce láskou otevřené,

cestu, co je samý květ.:/

Text, který vznikl na základě prací zaslaných do soutěže  
Srdce s láskou darované, zhudebnil Jindra Fritsch.

Písničku si můžete poslechnout na stránkách www.srdceslaskou.cz

Refrén:

/:Srdce s láskou darované

podávám Ti na dlani.

Stačí dotek, pohlazení,

úsměv mraky odhání.:/

RADEK 
VONDRÁČEK
předseda Poslanecké 
sněmovny Parlamentu 
České republiky

9SOUTĚŽ
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očima vedoucích vítězných týmů

Letošní ročník projektu Srdce s láskou darované jsme si 
s dětmi opravdu užili. Všechny děti si rády hrají a díky 
návštěvě domova důchodců jsme zjistili, že dospělí jsou 
na tom vlastně stejně. Navíc už teď víme, že všechny hry 
i hračky, co máme ve školce, se jen tak kouzlem neobjeví, 
ale musí je někdo vyrobit a někdy to dá docela dost práce. 

Projekt Srdce s láskou darované

Marek Havelka a Bronislava Fialová,
učitelé, ZŠ a MŠ Hvozdná, příspěvková organizace

Srdce s láskou darované jsme 
si s dětmi opravdu užili!

Do soutěže jsme se zapojili podruhé. Letos byl 
naším cílem co největší počet obdarovaných. 
Rozdávali jsme poukaz na radost, protože radost 
si zaslouží každý z nás. Přála bych všem zažít ten 
skvělý pocit a energii, která při rozdávání poukazů 
kolemjdoucím panovala okolo nás a předávala se 
dál a dál. Nikomu jsme nebyli k smíchu, ale všichni 
se usmívali. Věřím, že si tento zážitek děti uchovají 
v paměti i v srdci.

Jsem nadšená z úspěchu dětí. Jejich radost je  
nesdělitelná, čistá a bezprostřední.

Markéta Platzová,
učitelka, ZŠ Hanspaulka, Praha 6

Sdílená radost je 
skvělým posláním 
této soutěže,  
díky za ni.

Myšlenka srdce vlastnoručně vyrobit, s láskou předat a udělat 
někomu radost naše hvězdičkové děti neopustila ani na chvilku. 
Chtěly se podělit o své zážitky a úspěch v minulém ročníku tohoto 
celorepublikového projektu ve svých třídách a kolektivech, kde 
tráví mnohdy víc než polovinu dne. Dobře si uvědomují, kolik 
času tráví společně, kamarádí se, spolupracují a pomáhají si. Díky 
nim se vlastně každodenní obyčejná věc a povinnost jít do školy 
stala zároveň srdeční záležitostí. Vzniklo tak poselství… A přineslo 
i mnoho nového, co je a bude předáváno dál.

Petra Luštická,
vedoucí hudebního souboru Stračovské hvězdičky Dětská upřímnost, 

nadšení a energie 
neznají překážek 
stejně jako dětská 
fantazie, komu 
a kam srdce s láskou 
darované věnovat.
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Do projektu Srdce s láskou darované se zapojujeme 
každoročně. Letos jsem pracovala se dvěma malými 
skupinkami nadšených dětí, které chtěly někomu udělat 
radost a obdarovat ho. Projekt Bílá holubice a její velké 
srdce aneb Tanec a handicap byl výzvou a zároveň 
motivací. Lidé, kteří tančí, jsou úžasní, s jakou chutí 
a láskou k tanci přistupují, i když mají omezení. Samotné 
předání naší holubice bylo emotivní a plné upřímné 
radosti. Druhým projektem bylo Srdce pro Krevní centrum 
a jejich dárce krve. Všechna děvčata byla skvělá, s jakou 
chutí a nadšením tvořila svou kapku. 

Děkuji žákům za jejich přístup, nadšení a krásnou, 
obohacující práci na projektech. A především děkuji 
kolegyním a vedení školy za podporu. Soutěžní práce 
tvoříme vždycky srdcem.

Projekt Srdce s láskou darované mě 
zaujal zejména proto, že opisuje poslání 
práce sociálních pracovníků a pracovníků 
v nízkoprahovém zařízení obzvlášť. Svou 
kreativitu, výtvarné nadání a smysl pro 
spolupráci prokázali naši klienti tím, 
že si společně s námi zvolili za téma 
projektu význam přátelství. Klienti si 
plně uvědomují, že v našich životech 
hraje ústřední roli, a také to, že NZDM 
ZASTÁVka Telč poskytuje ideální prostředí 

pro navázání nových přátelství. Jejich 
symbolem se pro nás nyní stala velká 
andělská křídla, která zdobí zeď sálu 
v našem zařízení. 

My, sociální pracovníci, si nesmírně vážíme 
toho, že klienti uznávají náš podíl na 
vytvoření tohoto prostředí a rádi se za námi 
vrací. I z toho důvodu se křídla rozhodli 
věnovat nám jako poděkování za to, že my 
jim svá srdce otevíráme a s láskou dáváme.  

Andrea Mičíková,
učitelka, ZŠ Porubská 832, Ostrava-Poruba

Monika Smejkalová,
sociální pracovnice, 
Nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež ZASTÁVka Telč

Naše sociální zařízení má podobné poslání jako projekt 
Srdce s láskou darované. Otevíráme lidská srdce.

Děkuji žákům za 
krásnou, obohacující 
práci a za to, že 
tvoříme vždycky 
srdcem.

Do projektu Srdce s láskou darované jsme se letos 
zapojili prvně a chytil nás za srdce, protože z něj 
čiší láska a lidskost. Když jsem se ptala dětí, proč 
chtějí pomáhat, jednoduše odpověděly: „Protože 
můžeme!“ Jak prosté, že?  A svoje Srdce z lásky 
s láskou věnovaly člověku, který sám své srdce denně 
rozdává druhým.

Martin Luther King kdysi řekl: „Každý může být 
skvělý…protože každý může pomáhat. K tomu 
potřebuje jen srdce plné ušlechtilosti, duši stvořenou 
láskou.“ Těší nás, že můžeme být součástí tohoto 
projektu plného skvělých lidí, opravdových srdcařů.

Práce všech týmů jsou nádherné a vítězem je každý, 
kdo v sobě srdíčko našel a kousek z něj věnoval 
druhým. Gratulujeme!

Libuše Krupičková,
učitelka, ZŠ a MŠ Libouchec

Těší nás, že 
můžeme být 
součástí tohoto 
projektu plného 
skvělých lidí, 
opravdových 
srdcařů.
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Tohoto nádherného projektu se s mou třídou 8. B 
účastníme již třetím rokem. S nápadem zapojit své 
tehdejší šesťáky do soutěže jsem přišla já a oni nadšeně 
souhlasili. No a následující roky, vždy už v září, se u nás 
ve třídě živě diskutovalo pouze nad tím, komu srdce 
darujeme tentokrát. A vždycky do toho jde všech 
devatenáct žáků. A každý rok mě to znovu dojímá. 

Na děti, které opravdu nazývám mými, jsem nesmírně 
hrdá. Smekám před nimi, že svůj volný čas věnovaly 

právě pomoci druhým a rozhodly se darovat kousek sebe 
a potěšit někoho jiného. Při výrobě se i dost nasmějeme 
a samotné předávání „srdce“ je pak vždy krásná záležitost 
plná emocí.

Velké poděkování a má vděčnost patří organizátorům 
soutěže. Díky vašemu projektu jsem měla úžasnou 
možnost děti poznat i jinak než jen ve školní lavici 
a nelituji ani minuty strávené s nimi nad rámec výuky. Jsou 
moje zlatíčka, skvělá parta a hlavně obrovští srdcaři.

Andrea Mezihoráková,
učitelka, ZŠ Aleše Hrdličky, Ostrava-Poruba

Smekám před dětmi, že svůj volný čas věnovaly pomoci druhým 
a rozhodly se darovat kousek sebe a někoho potěšit.

Jana 
Michaličková,
učitelka, MŠ Čtyřlístek, 
Říčany u Prahy

Díky soutěži Srdce s láskou darované jsme 
měli příležitost podělit se o radost z našich 
mezigeneračních setkávání, jimž se věnujeme 
téměř deset let. Připomenout si ta současná, 
zavzpomínat na společné zážitky a zároveň 
vytvořit něco pro ty, kteří jsou našemu srdíčku 
opravdu blízko – pro naše přátele seniory. 
Bylo úžasné sledovat, s jakým nadšením 
a zaujetím celá skupina čtyř až pětiletých 
dětí spolupracovala. Svojí bezprostředností 
dokázala strhnout i seniory, kteří se aktivně 
zapojili do společného tvoření. 

Děti vždycky říkají, že babičkám a dědečkům 
přinášejí radost. A mají pravdu. Předávání 

srdíček na pokojích seniorů i předání 
„kouzelného stromu“ bylo velmi silným 
emočním zážitkem. 

Jsem nesmírně pyšná na naše děti i seniory za 
to, co všechno společně dokáží a jak báječnou 
a neopakovatelnou atmosféru vytvářejí při 
každém setkání.

Ráda bych poděkovala za podporu 
a spolupráci své kolegyni Ivě Jirsové, 
ergoterapeutce DPKS Veronice Šmejdové 
a rodičům. Za báječný nápad a inspiraci 
potom organizátorům soutěže Srdce s láskou 
darované.

I malé děti dokáží velké věci, když jim  
dáme příležitost, motivaci a prostor.
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V projektu Srdce s láskou darované mají své místo emoce, 
pokora, upřímnost, snaha pomáhat a také v něm můžeme 
realizovat své nápady. Letos jsme se do něj zapojili již 
potřetí a každým rokem objevujeme nové možnosti, nové 
pohledy, nové cesty. V tomto ročníku jsme se s myšlenkou 
darování srdíček pustili až za hranice naší republiky. 
Předškolní děti, přestože jsou malé, mají velké nadšení 
a obrovskou touhu poznávat nové věci. Chtějí pomáhat 
a umí se o radost podělit. Společně s nimi jsme do světa 
poslali srdíčkové vlaštovky. Pozdravy se nám vracely nejen 
z různých míst ČR, ale také ze světa. Ten poslední byl 
z ostravské nemocnice, kde léčí nemocná srdce. Rozhodli 
jsme se, že chceme více poznat problematiku lidského 
srdce. Učili jsme děti, jak je důležité mít srdce zdravé a také 
je mít na pravém místě. 

Zapojení do projektu nevnímáme jen jako soutěž. Jde 
především o krásný pocit někomu udělat radost, někoho 
potěšit, někomu pomoci. Srdce s láskou darované je 
poselství. Chtěla bych poděkovat paní učitelce Miroslavě 
Milotové za nadšení, s jakým se do akce zapojila, jak krásně 
motivovala děti a šířila projekt mezi veřejnost. Děkuji 
všem rodičům dětí naší MŠ, kteří myšlenku podporovali 
a kteří nám pomáhali s putováním srdíčkových vlaštovek. 
Také bych chtěla poděkovat paní Ludmile Klemsové 
z Kardiovaskulárního oddělení a mluvčí FN v Ostravě paní 
Nadě Chattové, které nás v našem konání podporovaly.

Miroslava Rychtářová,
učitelka, ZŠ a MŠ Kyjovice

Srdce s láskou 
darované je projekt, 
do kterého má smysl 
se zapojit. Je to 
poselství.

Projektu Srdce s láskou darované se účastníme 
pravidelně. Letos jsme s dětmi vytvořili práce 
dvě. Prostřednictvím první jsme pokračovali ve 
spolupráci s organizací Medou, která se věnuje 
handicapovaným lidem z Humpolce a okolí, 
a vytvářeli jsme „foťák“ pro Dominika. Nešlo však 
jen o soutěžní práci, ale hlavně o to, že do Medou 
pravidelně chodíme, připravují pro nás spoustu 
akcí. Děti to milují a já a moje kolegyně Helena 
Kahounová, která mi s projekty pomáhá, také. 
Největší odměnou pro nás jsou rozzářená očka jak 
našich dětí ze školy, tak kamarádů z Medou. 

I další srdce bylo letos pro nás mimořádné. Je nám 
moc líto, že náš pan ředitel odchází do důchodu, 
bude nám moc chybět! A tak jsme pro něj chtěli 
něco s láskou udělat! Pan ředitel miluje šachy, 
takže téma bylo jasné – srdíčko jako šachový 
stoleček. Bylo nám jasné, že celou akci musíme 
utajit až do předávání. Pan ředitel je natolik 
skromný, že by nám vše „zatrhl“. Práci jsme říkali 
„tajná akce“, proto se zapojilo jen několik žáků. Bylo 
to velice dobrodružné. Ale výsledné překvapení 
a obrovská radost pana ředitele stály za to!

Moc děkujeme, že můžeme tímto projektem 
rozdávat radost. Je jí dost pro obdarované, ale i pro 
nás!

Ivona Krčilová,
učitelka, ZŠ Hálkova, Humpolec

Moc děkujeme, 
že můžeme 
tímto projektem 
rozdávat radost!

>>



Při tvorbě soutěžní práce jsme propojili hned 
několik aktivit. Vzpomínali jsme na místa, 
která máme rádi, vyjádřili jsme lásku k České 
republice a její kultuře, nad dopisem si procvičili 
mluvenou i psanou češtinu a oprášili svoje 
vědomosti. Scházíme se pouze dvě odpoledne 
v měsíci a musíme toho hodně stihnout. 
Fiktivně vždy odletíme do ČR, abychom přepnuli 
z angličtiny do češtiny. Děti mají české kořeny 
a pozitivní vztah k Česku, proto volba věnovat 
srdce právě této zemi byla jasná. Ocenění nás 
velmi těší a všem organizátorům děkujeme.

Během chvilky přišly děti s prvními nápady, jak si s tímto 
zadáním poradit, a rozhodly se namalovat obraz, kterým chtěly 
vyjádřit velké poděkování IB Langen, která nám poskytuje 
prostory, a dává nám tím možnost výuky českého jazyka 
v krásném prostředí. Zároveň chtěly také ukázat propojení 
se svými kořeny v České republice, což se jim díky symbolice 
lipových listů a trikolory povedlo velice hezky vystihnout. 
Myslím, že nám všem ukázaly, jak moc v nich bije i české srdce, 
přestože vyrůstají v zahraničí.

Při malování jsme si s dětmi povídali nejen o České republice, ale 
i o tom, jak krásné je udělat někomu jinému radost. A radost byla 
vidět i při předávání obrazu v očích paní Einloft-Achenbach z IB 
Langen. Náš obraz dostal čestné místo ve školní budově, a díky 
tomu si tak nejen děti mohou každou sobotu připomenout svoji 
účast v krásném projektu Srdce s láskou darované.

Veronika MacLeod,
ředitelka Czech School Scotland CIC, Edinburgh

Projekt Srdce 
s láskou 
darované pro 
nás byl skvělou 
zkušeností. 

Lucie Vlčková,
učitelka, ZŠ Náměšť 
nad Oslavou, 
Komenského ul.

Srdce s láskou darované je krásná myšlenka, která obohacuje život.

„Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce 
– který ti ji předzpívá, když ji zapomeneš.“ 
Srdce s láskou darované je přesně takový 
přítel. Účast v tomto projektu nám opět 
připomněla, jak je důležité mít kolem sebe 
přátele, kterých si musíme vážit.

Na začátku probíhaly velké diskuze o tom, 
co a především pro koho budeme vyrábět. 
Celý projekt je však o vzájemné spolupráci, 
komunikaci, toleranci a důvěře. Aby mohl být 
tým úspěšný, musí se jeho členové spolu cítit 
bezpečně. Nám se to podařilo! Domluvili jsme 
se a nic už nebránilo ve výrobě polštářků, které 
jsme pro děti z MŠ šili opravdu s láskou. Bylo 
krásné pozorovat, s jakou pečlivostí se deváťáci 
pustili do práce. Občas nás trochu pozlobil šicí 

stroj, molitanová výplň létala všude možně 
a ouškem jehly se nedařilo provléct nit. 
Všechny překážky jsme překonali s úsměvem 
a dobrou náladou. Jsem ráda, že mám takový 
tým! Jsem ráda, že mohu být jeho součástí! 
Nádhernou odměnou pak byly rozzářené 
oči a úsměvy dětí v MŠ. Deváťáci se na 
chvilku vrátili do svých dětských let. Postavit 
autodráhu, namalovat princeznu, zahrát si na 
hasiče nebyl vůbec žádný problém.
 
Srdce s láskou darované je krásná myšlenka, 
která obohacuje život, rozdává radost, lásku 
a pochopení dětem i dospělým. Děkujeme 
pořadatelům a organizátorům za jejich práci. 
Moc si vážíme toho, co děláte, a děkujeme za 
možnost se do projektu zapojit.
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Miloslava Schwebel,
učitelka, Česká škola KuBiK, 
Frankfurt nad Mohanem

Bylo krásné pozorovat, 
s jakou chutí a motivací 
se děti do projektu 
Srdce s láskou darované 
společně zapojily.
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Náš projekt Srdce pro ptáčky zavedl přes zimu 
k našim srdíčkovým krmítkům hodně lidí, které 
běžně nevídám. Možná nás chtěli podpořit 
v nápadu a krásné soutěži, možná byli zvědaví, 
jak jsme krmítka udělali, možná jen šli nasypat 
ptáčkům, ale možná jim došlo, že obyčejná 
procházka a čas strávený se svými blízkými je 
důležitější než cokoli jiného. 

Projekt u nás pohltil všechny věkové kategorie. 
Děti, když šly sáňkovat, nezapomněly vzít hrst 
slunečnice, vídali jsme děti s rodiči při procházce 
ke krmítkům a každou neděli po obědě chodívá 
devadesátiletá paní se svým vnukem ruku v ruce 
dosypat krmítko ve vedlejší vsi. Myslíte, že těm 
všem záleželo jen na tom, aby ptáčkům ulehčili 
dlouhou zimu? 

Mám radost, že náš projekt obstál před lidmi i před 
porotou a že splnil hlubší význam, který jsem mu na 
počátku toho všeho v duchu dala. Organizátorům 
celé této krásné soutěže patří mé obrovské díky za 
krásnou myšlenku v této uspěchané době.

Soutěž Srdce s láskou darované mě zaujala již vloni a mým 
cílem bylo vymyslet projekt, který by měl opravdu hlubší 
smysl. Přednesla jsem svůj nápad kolegům ve škole a k mé 
radosti mě celý náš učitelský sbor plně podpořil. Všichni se 
aktivně zapojili, za což jim velice děkuji, protože jen díky 
spolupráci mohla naše Kniha dobrých skutků vzniknout. 

Děkuji dětem ze školy, že dotáhly myšlenku udělat 
někomu cíleně radost v daný den do konce, a vytvořily 
tak zmiňovanou knihu naplněnou empatií, láskou 
a přátelstvím. Velké díky patří paní ředitelce Marcele 
Vosátkové za podporu a panu zástupci Milanu Radovi 
za technickou stránku projektu. V neposlední řadě bych 
chtěla poděkovat organizátorům, že nám dali příležitost 
na chvíli se zastavit a zamyslet se nad důležitostí lásky 
k bližnímu.

Přeji všem pevné zdraví, které je nejdůležitější, štěstí,  
které nás naplňuje, nepromarnit příležitosti, které nás 
dobíjejí, a plňme si přání, když už máme tu jedinečnou 
příležitost žít!

Růžena Barhoňová,
vedoucí spolku Kutilové ze Starého Sedla u Tachova

Soutěž Srdce 
s láskou darované 
vnímám jako 
citovou zkoušku 
pro spoustu lidí. 

Hana Kášková,
učitelka, ZŠ Chýnov, okres Tábor

Za každým z nás, který 
vykonal alespoň jeden 
dobrý skutek, zůstává 
v životě nesmazatelná 
stopa, a to má smysl.

Srdce s láskou darované náš 
kolektiv velice stmelilo.

Soutěž Srdce s láskou darované, do které jsme se letos poprvé zapojili, nám rozšířila obzory 
v pohledu na život kolem nás. Vyzkoušeli jsme si, jaké to je mít každý svůj názor na danou věc, 
a pak dojít ke kompromisu. Náš kolektiv to velice stmelilo. Už víme, že informace, které kolem 
sebe slyšíme, jsou mnohdy zkreslené, nebo dokonce nepravdivé a že si je vždy musíme pečlivě 
ověřit. Velmi mile nás překvapilo, s jakou ochotou a zápalem pro věc s námi jednali lidé na 
vysokých postech Armády České republiky. Nalili nám tím nezměrnou dávku energie do žil 
a do našich srdcí. Děkujeme všem za tuto zkušenost.

Monika Mackeová,
učitelka, ZŠ Peruc
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Inspirací pro náš letošní projekt „Kdo 
si hraje, nestárne“ byla návštěva paní 
učitelky v Domově pro seniory v Lu-

kově. Když jsme zjistili, že si dědečko-
vé a babičky také rádi hrají, jen nemají 
tolik her, bylo téma letošního projektu 
zcela jasné. 

Naše třída se na dlouhé týdny změnila 
v  dílnu, kde se neustále něco natíralo, 
lakovalo, laminovalo, vrtalo, stříhalo, 
řezalo, lepilo, přetíralo nebo pájelo. 
Jako hlavní materiál při výrobě poslou-
žil starý nábytek pana učitele a na zby-
tek už stačil jen papír, barvy, lepidlo, lak 
a pájka. 

Postupně jsme vyrobili dvě sady na 
dámu, tři sady člověče, nezlob se, tři ba-
lanční labyrinty, jednu sadu severských 
šachů (tablut), deskovou hru lodě, 
velké filmové pexeso a  automobilové 
puzzle. Osmnáctého prosince jsme pak 
vše zavezli pod stromeček do Lukova 
a rovnou dědečkům a babičkám uspo-
řádali vánoční koncert. 

Kapitáni

Kategorie MŠ + 1. a 2. třídy ZŠ

ZŠ a MŠ Hvozdná, příspěvková organizace, třída Kapitáni
28 dětí pod vedením pana učitele Marka Havelky a paní učitelky Bronislavy Fialové

2–3/2019

Kdo si hraje, nestárne 1.místo
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17ZŠ A MŠ HVOZDNÁ

Soutěžní video:

Byli jsme velmi rádi, když nás 
oslovila Mateřská škola Hvozdná 
s nabídkou spolupráce v projektu 

Srdce s láskou darované. Učitelé při-
šli s návrhem, jak zpestřit seniorům 

jejich volný čas prostřednictvím 
her, které mohou hrát nejen mezi 

sebou, ale také se svými příbuznými 
při jejich návštěvách. Jednalo se 

o běžné deskové hry, které učitelé 
společně s dětmi dokázali přizpůso-

bit úchopovým schopnostem se- 
niorů. Pexeso bylo například vytvo-
řeno z fotek herců jejich mládí, což 
v klientech vyvolávalo i vzpomínky, 
o které se rádi podělili s ostatními. 
Dobrým nápadem bylo, že všech-
ny tyto hry uložili organizátoři do 

staré skříně, kterou senioři mívali za 
svého mládí běžně v domácnosti, 
čímž dotvořili ucelený herní kom-
plet. Předání proběhlo v domově 

pro seniory a za tímto účelem děti 
vytvořily také krásné hudební a re-
citační pásmo, které naše seniory 

velmi dojalo a potěšilo. Herní skříň 
jsme umístili do společenské míst-
nosti, kde je klientům i příbuzným 
stále k dispozici a hry se využívají 

při různých aktivitách. 

Tímto bychom chtěli ještě jednou 
mateřské školce ve Hvozdné velmi 

poděkovat a jsme velmi rádi, že 
jejich práce dělaná srdcem došla 

ocenění. 

Pracovníci Domova pro seniory Lukov



Bílá holubice a její velké 
srdce aneb Tanec a handicap

ZŠ Porubská 832, Ostrava-Poruba
2. B (7 dětí) pod vedením paní učitelky Andrey Mičíkové 
a asistentky pedagoga Andrey Kopcové 
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„Nemůžeš chodit, můžeš tančit!“

Jsme třída malých neposedů 
a  lumpíků. O přestávkách tančí-
me, pobíháme po třídě a děláme 

rošťárny. Nevydržíme v  klidu. Proto 
jsme si vybrali k vyjádření lásky, po-
rozumění a  úcty lidičky z  Bílé holu-
bice.

Bílá holubice je taneční soubor han-
dicapovaných a  zdravých tanečníků 
v  Ostravě. Tanec pomáhá jednotli-
vým členům se sociálním začleněním 
do společnosti a  zároveň jim dává 
možnost strávit příjemně volný čas. 
Vystoupením na veřejných předsta-
veních tak mnohdy získávají sebe-
vědomí pramenící z poznání, že jsou 
schopni vytvářet umělecké hodnoty.

Vystoupení tanečníků bere dech, 
ohromuje a  naplňuje uměleckým 
zážitkem a  prožitkem. Současný vý-
razový tanec je zde prostředkem 
komunikace a  sebevyjádření. Bílá 
holubice je důkazem toho, že hudba 
a tanec jsou všemohoucí a léčivé. 

Soutěžní text a foto



Tanečníci tančí srdcem, rozdávají srdce 
a radost všem. Tedy i nám. My otevírá-
me svá srdíčka na oplátku jim. 

Všem tanečníkům proto věnujeme na-
ši mobilní holubici. Je pohyblivá, lze ji 
přemisťovat a jezdit na ní. Může sloužit 
k odpočinku během tréninku i po něm 
nebo jako rekvizita při tanci, která po-
máhá. 

Křídla naší holubice jsme vytvořili 
z  jednotlivých papírových pírek a  na-
šich rukou. Můžeme tak symbolicky 
zahřát, obejmout každého, kdo si na 
naši holubici sedne. A  je jedno, jestli 
má handicap, nebo je zdravý. Holubice 
se tak stává prostředkem a  nástrojem 
lásky a čistoty duše. 

Pohyblivé okřídlené srdce je součástí 
holubice – nerozlučná dvojice. Srdce, 
která patří k  sobě. Okřídlené holubí 
srdce vzdává hold všem, co mají velký 
podíl a zásluhu na tom, jak Bílá holubi-
ce již dvanáctým rokem funguje. 

Lucka: Bylo to moc hezké. Tanečníci na 
vozíčku byli rozkošní. Je mi líto, že jsou 
nemocní. Jsou to takoví andílci, kteří 
umí na vozíčku tančit.

Vaneska: Hodně se mi líbilo, že jsme 
společně vyrobili jezdící holubici 
a  srdíčko pro lidi na vozíčku. Všechno 

můžou použít na tréninku nebo vy-
stoupení.

Míša: Líbilo se mi vyrábění. Hodně 
jsem se toho naučila a dozvěděla.

Lenička: Pracovalo se mi dobře s  ka-
marády Dančou, Vaneskou, Sofčou, 
Míšou, Luckou a  Lukášem. Společně 
jsme s  kamarády předali naši holubici 
dětem, které jsou starší než my, moc se 
nám to všem líbilo.     

Sofinka: Malovala jsem, bylo to moc 
fajn. Přišly k  nám děti a  my jsme jim 
předali naše dárky, bílou holubici a srd-
ce. Byli moc rádi a my jsme byli taky rá-
di. Děkujeme mockrát, děkujeme!

Danielka: Bylo to velmi hezké. Dobře 
se mi pracovalo a jsem vděčná za to, že 
u nás mohla být Bílá holubice.

Předání provázely oboustranné sym-
patie a nadšení. Byla to příjemná tečka 
v závěru našeho tvoření. Zatančili jsme 
si společně a vytvořili obraz, který nám 
tento den bude připomínat. Již nyní se 
těšíme na další setkání, kdy si společně 
na jaře zatančíme venku nebo ve zku-
šebně a zázemí Bílé holubice.

Žáci 2. B, vyučující výtvarné výchovy 
Mgr. Andrea Mičíková a asistentka 

pedagoga Bc. Andrea Kopcová

2–3/2019

19ZŠ PORUBSKÁ 832, OSTRAVA-PORUBA

Soutěžní video:

My jsme malí lumpíci,
neposední ďáblíci.
Do školy rádi chodíme,
všelicos se učíme. 

Však výtvarka je top,
vyrábíme jak o závod.
Srdce s láskou vytvoříme,
společně si zatančíme.
S handicapem nebo bez
tančí všichni skvěle, všechna čest.

Tahle holubice bílá ví,
že v lásce je síla.
Tancem srdce rozdávají,
předsudky překonávají.
Symbol míru holubice
rozdá lásky víc a více.

Holubici a srdce své  
věnujeme všem vám,
by nikdo z vás víc nebyl sám.



20 VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ 2018/2019

Reportáž ze 2. B

V poslední době se ve třídě 2. B 
na naší škole pořád něco děje. 
Děti tam cosi tvoří a  tváří se 

děsně tajemně. Našim reportérům to 
nedalo a po několika marných poku-
sech se dostáváme k reportáži přímo 
ze třídy:

R: Dobrý den, jsme ze školního časo-
pisu Hanča a moc nás zajímá, co se tu 
u  vás děje? To nevypadá na běžnou 
výuku... 

U: Dobrý den, no máte pravdu, ne-
máme v  poslední době úplně běžnou 
výuku, ale rozhodně to neznamená, že 
bychom se neučili. Tvoříme materiál do 
jednoho projektu.

R: To zní skoro tajemně, můžete našim 
čtenářům říci, o co se jedná?

D: My darujeme srdíčko!!! 

U: Ano, zapojujeme se do projektu Srd-
ce s láskou darované a snažíme se ně-
koho potěšit. Letos se chceme vypravit 

do ulic a  udělat radost co největšímu 
počtu kolemjdoucích. 

R: A jak to chcete udělat?

U: Vytváříme Poukazy na radost. Je to 
malá kartička s milým vzkazem a srdíč-
kem, tu zalaminujeme, aby vydržela co 
nejdéle a  lidé ji mohli nosit například 
v  kapse nebo peněžence a  přinášela 
jim radost dlouhodobě. Nebo ji mohou 
darovat někomu dalšímu.

R: To zní zajímavě, jak jste na to přišli?

U: Děti mají vždycky plno nápadů a vy-
brat jediný je moc těžké. Letos ale Jo-
náše napadlo, že si radost zasloužíme 
všichni, a už to bylo. A mně se před Vá-
noci stalo několik nepříjemných situací, 
kdy se ke mně bezdůvodně nějací lidé 
chovali nepříjemně až neurvale. S dět-
mi v  naší třídě jsme si o  tom povídali 
a někoho také teď napadlo, že bychom 

Kategorie MŠ + 1. a 2. třídy ZŠ

ZŠ Hanspaulka, Praha 6
2. B (25 dětí) pod vedením paní učitelky Markéty Platzové

2–3/2019

Poukaz na radost 1.místo
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21ZŠ HANSPAULKA, PRAHA 6

Soutěžní video:

to zlé chování mohli zkusit otočit. To 
mě moc potěšilo.

R: A kdy vyrazíte?

U: Chystáme se pozítří, tak se pak přijď-
te zeptat, jak jsme dopadli.

R: Určitě přijdeme, díky za pozvání.

***

R: Tak už jsme zase zpátky! Tak povídej-
te! Jak se to povedlo?

D: To bylo super! Dostali jsme i čokolá-
du! A pusu! A mě jedna paní pohladila 
(děti mluví jedno přes druhé). A taky tam 
byli cizinci a vůbec to nepochopili, ale 
vyfotili se s náma! Jen pán od policie se 
nechtěl s náma bavit. A  jeden pán, co 
telefonoval.

R: No to je zážitků!

D: Jó a dali nám čaj! Jeden pán, co kou-
sek pracuje.

U: To je pravda! Také nám číšník z  ka-
várny donesl zdarma dvě termosky 
s čajem a kelímky! To se vážně moc ho-
dilo v té zimě!

R: Zdá se, že to, co jste chtěli, se po-
vedlo, je to tak?

U: Určitě! Všichni se usmívali radostí. 
A  děti byly skvělé! Každému zvládly 
všechno vysvětlit a  hodně lidí pře-
svědčily, aby se nechali vyfotit a měli 
jsme vzpomínku. Jedna paní se do-
konce vrátila a  „půjčila“ si děti pro 
svoji kolegyni, která byla po nějakém 
smutném zážitku celá přešlá. Ale po-
tom se na nás už usmívala. Pomohlo 
jí to.

R: To je vidět, že to bylo užitečné. Měli 
jste i nějaké negativní reakce?

U: Také nějaké byly, ale šlo spíš o lidi, 
kteří spěchali a  neměli čas nechat si 
vysvětlit, o co jde, takže to tak nega-
tivně nevidíme :-).

R: Je něco, co vás překvapilo?

U: Určitě! Ta vlna radosti, která kolem 
nás pulzovala a  šířila se dál! To byla 
tedy energie!!! Také některé paní byly 
dojaté až k slzám.

D: Mě teda překvapilo, že se nás hod-
ně ptali, co za to chceme, mysleli si, že 
to jako prodáváme!

D: Mně jedna pani dala pusu!!!

D: Jo a  celé to bude do soutěže, tak 
prosíme všechny, kdo to budou číst, 
aby nám dali na internetu hlas! Ať vy-
hrajem!

R: Dobře, tak uvidíme, co na to čtenáři. 
Díky za rozhovor.

Povídali jsme si s dětmi ze 2. B ZŠ Hans-
paulka a  jejich třídní učitelkou Marké-
tou Platzovou

Honza Zvědálek, reportér Hanči

(R = redaktor, U= učitelka, D = děti)
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Prátelé jsou jako andelé
Klienti Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ZASTÁVka Telč 

Ach jo, pořád se mě někdo ptá, 
co to je přátelství, co to pro mě 
znamená. Pro mě je přítel ten, 

kdo o mně ví všechno a pořád mě má 
stejně rád. Dá se takovej v týhle době 
ještě najít?

Pro mě je kámoš ten, kdo mě vyslech-
ne, podpoří, můžu mu důvěřovat. Já 
mám pocit, že jsem přátelství ještě ne-
poznala. Kámoši, který mám, se zajíma-
jí jen o to, co mám, kdy jim půjčím svůj 
nejnovější iPhone, co jim zase koupím. 
Nezajímají se o to, co prožívám, co mě 
trápí. Jsou tohle opravdoví kámoši?

Aspoň se o tebe někdo zajímá. Máš si 
s kým popovídat, nejsi sama. Dovedeš 
si představit, že jdeš po ulici, cítíš ne-
návistný a opovrhující pohledy, lidi se 
ti vysmívají přímo do obličeje nebo ti 
nadávají? V  autobuse si k  tobě nikdo 
nesedne. Než abych tomu přihlížel, 
radši sklopím oči, nasadím kapucu 
a dělám, že se mě to nedotýká.

Možná nejsem sama, ale cítím se tak.  

Jak se můžeš cítit sama, když máš oko-
lo sebe spoustu lidí? Ty nevíš, co je sa-
mota. Stalo se ti někdy, že na tebe ro-
diče nepromluví, zajímají se jen o sebe 
nebo o ostatních pět sourozenců, že ti 
nikdo za celý den nenapíše, nikdo pro 
tebe nepřijde, abys šel ven. Tohle zna-
mená bejt opravdu sám. 
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23KLIENTI NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ ZASTÁVKA TELČ

Soutěžní video:

Jo, jasný, na mě kámoši mluví. Ale tebe 
by bavilo odpovídat pořád dokola na 
otázky: Kdy mi koupíš čokoládu? Půjčíš 
mi mobil nebo tablet? Můžeme k tobě 
na X-box? Mluví se mnou jenom proto, 
že něco chtějí nebo potřebují. Všechno 
jim půjčím nebo koupím, protože vě-
řím, že se jednou budou zajímat i o mě 
a nejen o to, co jim dávám.

Tý jo, to mě vůbec nenapadlo, že i  ty, 
která máš kolem sebe tolik lidí, kámo-
še žádnýho nemáš. Vždycky jsem si 
myslel, že k tomu, abych měl kámoše, 
musím bejt bílej a  mít peníze. Máš to 
vlastně stejně těžký jako já.

U mě vidíš, že ani peníze a barva pleti 
nepomůže k tomu mít pravé přátelství. 
Taky jsem netušila, že o kámoše stojíš. 
Přišlo mi, že je odmítáš stejně jako oni 
tebe.  

To je úleva, když si o tom můžu popo-
vídat.

Mně se taky ulevilo a víš, co mi došlo? 
Teď se spolu bavíme a ty ses mě ještě 

nezeptal na to, co ti můžu půjčit. Takhle 
bych si představovala přátelství.   

A víš, co došlo mně? Že ty sedíš vedle 
mě, nevysmíváš se mi a nasloucháš mi, 
i když vidíš, že jsem jinej. 

Celou dobu se bavíme o tom, že niko-
ho nemáme, a teď jsme přišli na to, že 
máme jeden druhýho. 

Oba dobře víme, že přátelství je nejvíc, 
co může člověk v  životě získat. Pro-
to jsme společně s  ostatními klienty 
NZDM ZASTÁVky Telč vyrobili tato kří-
dla, která chceme věnovat všem, kteří 
do našeho nízkopraháče chodí.

V  ZASTÁVce je totiž úplně jedno, ja-
kou máme barvu kůže nebo z  jakých 
majetkových poměrů pocházíme. Je 
jedno, jestli je nám jedenáct nebo šest-
advacet. Tady jsme si všichni naprosto 
rovni, a všichni se tak k sobě chováme. 
ZASTÁVka je pro nás místo, kde mů-
žeme být sami sebou a  nikdo nás za 
to nesoudí. ZASTÁVka je místo, kde se 
utvářejí nová přátelství. Přátelé jsou to-

tiž jako andělé, pomohou ti vstát, když 
tvá křídla zapomenou létat. Odteď 
vždy, když se na tato křídla podíváme, 
uvědomíme si, jaký význam v sobě sku-
tečné přátelství skrývá.  

Smyslem těchto křídel je poděkovat 
pracovníkům za to, kolik času a energie 
nám věnují. Oni jsou pro nás ti, kteří 
nám otevírají svá srdce a s láskou je da-
rují. My jim za to darujeme tato křídla, 
aby nikdy nezapomněli na to, jak moc 
si jejich práce vážíme. 

Klienti NZDM ZASTÁVka Telč

Nízkoprahové zařízení pro 
děti a  mládež ZASTÁVka Telč 
poskytuje bezpečí, podporu 
a pomoc mladým lidem ve vě-
ku od 11 do 26 let. Tito mladí 
lidé se často setkávají s  pro-
blémy s  vrstevníky, ale také 
v rodině, jako je rozpad man-
želství rodičů, časté stěhová-
ní, útěky z  domova, konflikty 
se sourozenci. Není výjimkou, 
že jejich rodiče neplní své ro-
dičovské povinnosti, a  pro-
to hledají pochopení, oporu 
a  přijetí právě u  pracovníků 
NZDM. Ti se snaží vytvářet ta-
kové podmínky a  prostředí, 
aby si byli klienti co nejvíce 
rovni a  co nejméně ohroženi 
rasismem a  srovnáváním ma-
jetkových poměrů. 

So
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Srdce pro Krevní 
 centrum a jejich dárce krve 

ZŠ Porubská 832, Ostrava-Poruba
4. B (8 dětí) pod vedením paní učitelky Andrey Mičíkové
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Jsme holky ze 4. B Základní školy Po-
rubská 832 v  Ostravě-Porubě. Rády 
vyrábíme a tvoříme. Rozhodly jsme 

se věnovat naše srdce Krevnímu centru 
FN Ostrava. Volba zprvu nebyla jednot-
ná, měly jsme každá někoho, kdo by si 
naši pozornost zasloužil. Nakonec jsme 
se rozhodly pro Krevní centrum. Naši 
rodiče a  známí krev dávají pravidelně 
a víme, jak je potřebná. Je to jediná věc/
tekutina, kterou neumí naše věda na-
hradit nebo vyrobit. Každá kapka krve 
pomáhá denně při operacích nebo akut-
ních záchranách života. Jeden špatný 
manévr – a z  rodinného výletu či cesty 
domů může být tragédie, při které se 
záchranáři a lékaři bez krve neobejdou. 
Stačí si večer poslechnout s rodiči zprávy 
a vidíme i slyšíme, kde všude krev našich 
dárců pomohla. Krev potřebují lidé, kteří 
jsou vážně nemocní, například rakovi-
nou, onemocněním ledvin a podobně.

Naši velkou kapku jsme vytvořily z  le-
penky a  sololitu. Boční strany jsou 
z  dřevěných proužků, a  to proto, aby 
vše bylo pevné. Do vnitřní části kapky 
jsme umístily s láskou vyrobené šuplíčky 
a  opatřily je úchytkou ve tvaru srdíčka. 
Celou kapku a šuplíčky jsme pojaly jako 



Za devatero cestami a devatero domy
stojí krevní království, každý dárce to ví.
Tam kapička krve ke kapičce kape,
ať srdíčko všem potřebným správně šlape.
Nejkrásnější na světě písničku pomoci pějí
a uzdravení lidé se pak s láskou spokojeně smějí.
Vždyť život díky tomu mnohým dán byl znovu do vínku,
aby mohl třeba klouček obejmout zase svou maminku.
Každý obětavý dárce svou krev pro nový život dává
a celý kolektiv sestřiček odběry usilovně obstarává.
Kapičky krve pak jako nadané tanečnice
rozehrají velkolepý koncert přes krevní vlásečnice.
Tolik je v tom odhodlání a velké lásky,
aby už neměl nikdo na čele v době nemoci vrásky.
Za tento velký dar všem v krevním království děkujeme, 
dokud království existuje – naděje života stále je. 

skříňku s  různými krevními skupinami. 
Do připravených šuplíčků jsme vložily 
různé dárky pro dárce, jako například 
smaltované lžičky, přívěsky a  klíčenky 
atd. Takovýchto překvapení a  radostí 
s láskou vyrobených a darovaných jsme 
vytvořily přes dvě stovky. 

Cesta sněhem zavátou Hlavní třídou 
nám nevadila. Hrdě jsme nesly naši 
kapku. I když se nám Natálka díky vlo-
čkám a  jejich hře s  rozpuštěnými bar-
vami kapky přibarvila do růžova, i  tak 
bylo pořád veselo. Cesta tam i zpět by-
la plná úsměvů a my se bavily od srdce. 
Pořádně jsme si to s naší kapkou užily.

Při samotném předání bylo na Krevním 
centru živo. Nikdo netušil, kdo jsme 
a co přinášíme. Po předání kapky pra-
covníkům centra a dárcům byli všichni 
obdarováni. Vybírali naše dárečky z lás-
ky z šuplíčků a v místnosti bylo najed-
nou plno radosti, upřímnosti, dobroty 
a hřejivé lásky. 

Laura: U nás v rodině dává krev strejda. 
Dárce krve tak pomáhá druhým lidem, 
kteří to velmi potřebují.

Sofi: Samotné tvoření bylo dobré. Ba-
vilo mě a zahřálo u srdíčka.

Barča: Z  výsledného tvoření mám 
dobrý pocit. Krev dává můj tatínek, 
a tak vím, jak může pomoci. Každá kap-

ka může zachránit život nebo pomoci 
člověku, který potřebuje transfuzi stej-
né krevní skupiny.

Ella: Pracovalo se mi na projektu krás-
ně, protože je pro dobrou věc. Mám tak 
dobrý pocit. Krev dává moje teta a vím, 
že tím zachrání spoustu lidských životů 
při operacích nebo zraněních.

Naty: Výroba kapky a dárků mě bavila. 
Mám skvělý pocit z výsledného tvoření 
i předání. Mělo to smysl. Moje babička 
a dědeček darovali krev a maminka da-
rovala dvakrát. Darujme krev k  tomu, 
abychom mohli druhým pomoci. 

„Darování krve je jedinečným da-
rem člověka člověku.“

Dárci, děkujeme vám!
A vy další, přidejte se svou kapkou krve 
k nám!

Holky ze třídy 4. B 
a Mgr. Andrea Mičíková

2–3/2019

25ZŠ PORUBSKÁ 832, OSTRAVA-PORUBA

Soutěžní video:

Děkujeme za včerejší nádher-
nou akci – předávání kapky krve 
s dárečky pro naše dárce. Spolu-
práce se žáky ZŠ Porubská 832 
je nádherná. Děvčátka to měla 
velmi krásně připravené, sólo 
na trubku a  báseň, která byla 
připravená pro tuto akci, byly 
super. Děkujeme, děkujeme, 
děkujeme. Dárcovství krve je 
bezplatné a  dobrovolné a  dár-
ci v Krevním centru FN Ostrava 
jsou opravdu hrdinové. Jsme 
poctěni, že si děti v  projektu 
Srdce s láskou darované vybra-
ly naše pracoviště, a  tím našim 
dárcům vyjádřily úctu, kterou si 
právem zaslouží. Děkujeme.

Za kolektiv Krevního centra 

Fakultní nemocnice Ostrava 

Naděžda Kalužová
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Jsme žáci 8. B ze ZŠ Aleše Hrdličky v Ostravě-Porubě. Soutěž Srdce s láskou 
darované je opravdu naše srdeční záležitost. Účastníme se již třetím rokem 
a pokaždé si to moc užíváme. Vždycky na začátku školního roku se nás naše 
paní učitelka třídní už neptá, JESTLI do toho znovu půjdeme, ale rovnou KO-
MU své srdce věnujeme tentokrát. A my se pokaždé zapojíme úplně všichni 
– prostě celá třída, všech 19 dětí. Každý z nás chce přispět troškou své práce, 
a tím darovat i kousek sebe. 

Andel sestrickám  
                     z „fakultky“

ZŠ Aleše Hrdličky, Ostrava-Poruba
8. B (19 dětí) pod vedením paní učitelky Andrey Mezihorákové

Soutěžní text a foto



2–3/2019

27ZŠ ALEŠE HRDLIČKY, OSTRAVA-PORUBA

Soutěžní video:

V  letošním ročníku jsme měli jas-
nou volbu. Maminka naší paní 
učitelky během loňských Vánoc 

velmi vážně onemocněla a celé svátky 
strávila na oddělení metabolické JIPky 
ve Fakultní nemocnici v  Ostravě-Poru-
bě. Paní učitelka ji denně navštěvovala 
a vyprávěla nám, jak milé a laskavé ses-
třičky se o ni staraly. Také maminka naší 
spolužačky Klárky pracuje jako zdra-
votní sestra, a tak i od Klárky víme, jak 
je tato práce náročná. Proto jsme přišli 
s nápadem vytvořit sochu anděla… 

Někteří lidé vstoupí do našeho života 
a  rychle z  něj zase odejdou. Někteří 
v něm ale nějakou dobu zůstanou a za-
nechají v našich srdcích stopy – a ony, 
zdravotní sestry, jsou jako andělé, kteří 
nás zdvihnou, když naše křídla zapo-
menou létat.

Moc dobře si uvědomujeme, jak velkou 
zodpovědnost mají. Že musí vždyc-
ky zachovat rozvahu a  často statečně 
a s úsměvem bojují i  s náladami paci-
entů. Vždyť když nás něco bolí, doká-
žeme být pěkně protivní. (A někdy nás 
nemusí ani nic bolet .)

Jsou prostě skvělé, úžasné, laskavé a ka-
ždý den v práci rozdávají kus sebe. Tak 
jsme jim taky chtěli udělat radost a vy-
robili sochu anděla i srdíčka pro jednot-
livá oddělení jako vyjádření naší úcty 
a  obdivu k  nim – andělům nemocnic. 
Dovolili jsme si přetextovat známý hit 
Sestřička z  Kramárov od skupiny Elán. 
Snad nám to Jožo Ráž odpustí... Písnič-
ku jsme si pak společně zazpívali i se se-
střičkami při samotném předávání. 

Samotná výroba anděla nám trvala 
čtyři měsíce, od září do prosince. Zákla-
dem sochy byla zmenšenina krejčov-
ské panny na kovovém stojanu, kterou 
jsme koupili za peníze z  třídního fon-
du, protože vyrobit ji bychom technic-
ky nezvládli. Potřebovali jsme hlavně 
kovový stojan, aby socha pevně stála 
a  nekymácela se. Všechno ostatní už 
pak byla jen naše vlastní práce.

Na trup panny jsme připevnili drátěnou 
konstrukci ve tvaru jehlanu. Na kon-
strukci jsme postupně lepili vrstvy no-
vinového papíru. Trošku jsme měli pro-
blém s vytvořením ženského hrudníku. 
(Tato část výroby se nejvíce zamlouvala 
našim klukům .) Zkoušeli jsme nej-
dříve různé kelímky, pak modelování 
jen z  papíru, ale pořád to nebylo ono. 
Nakonec paní učitelka objevila ve svém 
kabinetě vánoční ozdobu ve tvaru kou-
le, kterou jsme vyráběli rok předtím na 
náš školní vánoční jarmark. Kouli jsme 
rozpůlili, obě půlky připevnili opět drá-
tem, polepili vrstvou papíru – a  ňadra 
byla perfektní (a hlavně stejná)!

Na hlavu anděla jsme použili nafouk-
nutý balonek, který jsme zase oblepi-
li. Nos jsme vytvarovali jen z  papíru. 

Na vlasy jsme spletli provázky. Křídla 
jsme vystřihli z kartonu a pak na ně za-
se přišla vrstva novin. Když jsme křídla 
upevňovali, socha nám začala padat 
dozadu. Proto jsme museli v  přední 
části konstrukce zespodu připevnit zá-
važí, zavěsili jsme tam sáček s malými 
kamínky. Nakonec jsme celou sochu 
nastříkali bronzovou barvou. 

Malá srdíčka pro jednotlivá lůžková 
oddělení jsou vyrobena taky z papíru. 
Z lepenky jsme vystřihli 35 srdcí, pole-
pili je papírovými ruličkami a následně 
nabarvili. Špejli, na které byla připev-
něna, jsme obtočili provázky. Vyrobit 
takové množství ruliček bylo celkem 
náročné. „Ruličkovali“ jsme snad všude: 
ve škole, doma a někteří i ve snu .

Předávání našich dárků proběhlo  
20. prosince ve vestibulu fakultní ne-
mocnice. Přišla nás podpořit i mamin-
ka naší paní učitelky, která už je naštěs-
tí zdravá, a  podívat se přišli i  někteří 
rodiče. Bylo to moc hezké a některé se-
střičky měly dokonce i slzy v očích. 

Předávání se nám vždycky líbí ze vše-
ho nejvíc. Když vidíme radost obda-
rovaných, okamžitě zapomeneme na 
všechnu tu práci a  čas, co se za tím 
skrývá.

Děkujeme moc za tuto skvělou sou-
těž, která již třetím rokem obdaro-
vává i  naši třídu. Díky ní spolu trá-
víme čas také mimo vyučování a při 
samotné výrobě si užijeme i spoustu 
legrace.  

Třída 8. B

Milá, tichá, když nám  
píchá infuzi a injekci.

Když je u nás, neskolí nás  
žádná z hrozných infekcí.

Její kouzla, tajné čáry  
dodávají naději.

Hojí, léčí, dává klystýr,  
modlí se k ní ateisti.

Refrén: Sestřička z fakultky  
nosí nám pilulky,

které nám chutnají jak  
Modré z nebe.

S ochotou, bez řečí  
za pár dní vyléčí,

úsměv vždy vyléčí, co je třeba.

Usměvavá, modrobílá,  
podobá se na anděla.

Vždy, když na nás chmury přijdou, 
oči už jen pro pláč zbydou,

už k nám chvátá rozevlátá…  
Zdá se nám, že nemá nárok

odběhnout si ani na skok,  
maják v moři nemocničním.

Náladu udržet, nemocné podržet,
srdce své rozdávat – škoda řečí.

Ta něžná osoba seslaná od Boha
odvahu dodává, duši léčí.

Naše verze písničky  
pro sestřičky z „fakultky“
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ZŠ Chýnov
žáci a učitelé školy (18 prací)

Kniha dobrých skutku°
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29ZŠ CHÝNOV

Soutěžní video:

Ve čtvrtek 27. září 2018 proběhl na 
naší škole Den pro srdce. Hlavní 
myšlenkou akce bylo udělat dob-

rý skutek. Každý z  naší školy, včetně 
učitelů, měl v  tento den udělat něco 
hezkého pro druhé, dobrý skutek, po-
těšit slovem či dárkem, udělat radost 
nebo pomoci. Všichni se k  tomu po-
stavili zodpovědně, potěšili v  ten den 
nejednoho člověka a  své skutky spo-
lečně v  rámci třídy sepsali, povídali si 
o  důležitosti přátelství, podpory a  po-
moci druhému a o lásce. Jeden potěšil 
kamaráda hezkým slovem, další uvařil 
rodičům večeři, někdo vyrobil dárek, 
jedna z  paní učitelek odeslala peníze 
na nadační fond dětské onkologie… 
Dobrých skutků bylo víc než 500. 

Dobrým skutkům však předcházelo 
aktivní dopoledne se stanovišti, která 
souvisela se srdcem a  zdravým život-
ním stylem, společně si všichni zacvičili 
tabatu s profesionálem a vyvrcholením 
bylo sestavení živého srdce ze všech 
dětí a učitelů školy.

Do soutěže Srdce s láskou darované za-
síláme Knihu dobrých skutků, kde kon-
krétně popisujeme, co dobrého kdo ve 

Dni pro srdce vykonal. Na každé straně 
pracovaly jednotlivé třídy společně.

Rádi bychom udělali z této akce tradici 
a opět se za rok společně sešli s cílem 
rozdávat radost, lásku a  potěšit své 
blízké nebo osoby, které potřebují po-
moct.

Žáci a učitelé ZŠ Chýnov

Soutěžní text a foto
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MŠ Čtyřlístek, Říčany u Prahy
Zajíčci (11 dětí) pod vedením Jany Michaličkové
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Kouzelný strom

Všechno to začalo pohádkou. 
Pohádkou O kouzelném stromu. 
O  tom, který rostl dlouhá léta 

a všechno si pamatoval. Naše babičky, 
když byly malé holčičky, naše dědečky, 
kteří pod ním běhali jako malí kluci 
a zažívali různá dobrodružství. Všechny 
ty příběhy si schovával strom do svého 
srdíčka a potom je vyprávěl dál…

„Co myslíte, děti, líbil by se kouzelný 
strom i našim přátelům v Domově Pod 
Kavčí Skálou?“ zeptala se paní učitelka 
dětí.

„To určitě! Zvlášť kdyby také uměl vy-
právět příběhy,“ ozvala se Josefínka.

„Co kdybychom jeden takový kou-
zelný strom vyrobili pro radost našim 
babičkám a  dědečkům v  domově?“ 
navrhla paní učitelka. „To by bylo pri-
ma! Chodíme za nimi často a  vždycky 
něco pěkného vyrábíme,“ přihlásila se 
Anička.

„Jaké příběhy bude vyprávět náš 
strom?“ zajímal se Martínek.

„Přece ty, které jsme u  babiček a  dě-
dečků zažili,“ odpověděla paní učitelka. 
„Třeba jak jsme pekli dortíky a všichni si 
společně pochutnali!“ nedočkavě zavo-
lala Leuška. „Nebo jak jsme zpívali spo- So
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lečně koledy!“ přidal se Olí. „A rozdávali 
dárečky, které nám pomohli připravit 
rodiče!“ napadlo Kristýnku.

„A každý příběh schováme do jednoho 
srdíčka,“ dodala paní učitelka.

„A  budeme strom vyrábět společně 
u babiček a dědečků?“ zeptala se Amál-
ka. „To je výborný nápad!“ souhlasila 
paní učitelka. „Společně nám to půjde 
určitě lépe.“

Hned jsme se dali do práce. Barvy, štět-
ce a  za chvilku byla celá plocha veli-
kého kartonu pokrytá bílou a modrou 
barvou.

Potom jsme začali malovat strom. To 
bylo těžší, ale zvládli jsme to skvěle.

Druhý den jsme se vypravili do domo-
va, aby nám babičky a dědečkové tro-

chu pomohli. Společně strávené chvíle 
jsou také takovým dárkem.

V domově bylo hned veselo.
Babičky natíraly dětské ruce zelenou 
barvou. Dědečkům to šlo také báječně. 
Rychle otisknout ruce do koruny stro-
mu a honem zpátky nabarvit.

Další parta stříhala červená srdíč-
ka. A další skupinka do nich lepila „pří-
běhy“.

Všude panuje pracovní ruch, báječná 
a přátelská nálada. Je slyšet veselé ště-
betání, vyprávění u prohlížených fotek.

A honem ještě všechna srdíčka nalepit 
na strom.

Nesmíme zapomenout také na naše 
babičky a dědečky, kteří za námi již ne-
mohou přijít do pracovny. Pravidelně je 

navštěvujeme, tak ještě nějaké srdíčko 
z kouzelného stromu vyrobíme pro ně.

Hotovo.

Zbývá předat srdíčka obyvatelům na 
pokojích. Jako vždy jsme radostně vítá-
ni a přinášíme radost.
Tak, milé babičky a  dědečkové, tady 
máte ten kouzelný strom. Je plný srdí-
ček naplněných láskou, porozuměním 
a společnými zážitky.

A  my vám ho s  láskou darujeme. Aby 
naše společné příběhy mohl vyprávět 
dál.

Strom je vystaven ve vstupní hale Do-
mova Pod Kavčí Skálou, kde nejen jeho 
obyvatelům připomíná neopakovatel-
nou a  jedinečnou atmosféru mnoha 
kouzelných setkání dětí a seniorů.

Zajíčci
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Soutěžní video:
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Do projektu Srdce s  láskou daro-
vané se zapojujeme již potřetí. 
Také letos jsme moc přemýšle-

li, jak se k  této výzvě postavit. Dlouho 
jsme hledali nápad, komu udělat ra-
dost nebo koho potěšit. 

V jarním období, při návratu vlaštovek 
z  teplých krajin, jsme se s  dětmi uči-
li vlaštovky skládat. Zdařilými kousky 
jsme obdarovali obyvatele domova 
důchodců. A  tak se zrodil i  nápad na 
výrobu prázdninových vlaštovek, které 
„obletí svět“. Pomocí linorytu jsme vy-
robili speciální papír na prázdninové 
vlaštovky. Za vydatné pomoci dětí jsme 
poskládali padesát vlaštovek a připojili 
k nim krátký dopis. Postupně nám cho-
dily zprávy, kam všude se vlaštovky do-
staly: do Hradce Králové, na Slovensko, 
do Chorvatska, do Kanady, do Thajska, 
do Řecka. Vlaštovky dolétly k paní spi-
sovatelce, k venezuelské malířce a také 
do Fakultní nemocnice v Ostravě-Poru-
bě – na kardiovaskulární oddělení. 

Největší pozornost jsme věnovali zprá-
vě, která nám došla jako poslední. Roz-
hodli jsme se obdarovat svými srdíčky 
lidi, kteří trpí poruchami srdce. Pilně 

Zvláštní cena předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

2–3/2019

Srdícka pro  
           nemocná srdce

1.místo

ZŠ a MŠ Kyjovice
Pastelka (28 dětí) pod vedením paní učitelek Miroslavy Rychtářové a Miroslavy Milotové

Soutěžní text a foto
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Soutěžní video:

jsme se pustili do práce, ať to do Vánoc 
stihneme. Děti namalovaly na malíř-
ská plátna akrylovými barvami obrazy 
veselých srdcí. Ze sádry jsme pilně ně-
kolik dní odlévali a pomalovávali malá 
srdíčka.

Mít dobré srdce je moc důležité, stej-
ně jako mít srdce zdravé.

Dne 20. 11. 2018 jsme předali naše 
Srdce zástupcům kardiovaskulárního 
oddělení Fakultní nemocnice Ostrava-
-Poruba Mgr. Ludmile Klemsové, Ph.D., 
a mluvčí FN Mgr. Nadě Chattové, které 
také osobně navštívily naši mateřskou 
školu. 

Naše obrazy srdcí zpříjemní interiér pa-
cientům kardiovaskulárního oddělení 
FN. Snad naše s láskou malovaná srdíč-
ka zahřejí, nemocná srdíčka pookřejí 
a  budou se trošičku lépe uzdravo-
vat. Jménem našich dětí budou malá 
sádrová srdíčka rozdávat sestřičky 
s přáním brzkého uzdravení.

Miroslava Rychtářová a Miroslava  
Milotová se svou třídou Pastelka



ZŠ a MŠ Libouchec
9. třída (11 dětí) pod vedením paní učitelky Libuše Krupičkové
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Své  věnují žáci 9. třídy ZŠ Libou-
chec veterinární sestřičce Sabině 
Fiedlerové, která ve svém domku 

ve vesnici Čeřeniště s  láskou pečuje 
o  opuštěná, nemocná či stará zvířata 
všech druhů, o  zvířata, která měla být 
utracena, protože je majitelé už ne-
chtěli.

Se svými svěřenci rozdává radost dě-
tem v MŠ nebo starým lidem v domově 
důchodců, s pejsky vyráží na výlety, po-
řádá akce pro děti. Zvířatům se věnuje 
i  ve své profesi – je vrchní sestrou ve 
veterinární ordinaci na Skřivánku v Ústí 
nad Labem.

Zvířat v  jejím „hospodářství trochu ji-
nak“, jak je sama nazývá, stále přibývá. 
Aby jim mohla poskytovat veškerou 
péči (stravu, pelíšky, přístřešky, ohra-
dy a  také léčbu), potřebuje dostatek 
finančních prostředků. To jí do loň-
ského podzimu pomáhalo zajišťovat 
občanské sdružení U pejska a kočičky. 
Bohužel muselo být zrušeno zásluhou 
„dobrých lidí“. Přesto se Sabina nevzda-
la, o svá zvířata nadále pečuje s největ-
ší starostlivostí, ale už pouze z vlastních 
zdrojů, příspěvků a darů svých přátel.

Naše škola každoročně podpoří něja-
ký z  menších zvířecích útulků v  okolí 
předvánoční sbírkou. Žáci vyrobí drob-
né předměty (keramické či látkové oz-
doby, vánoční přání atd.), které prodají 
na vánočním trhu. Všechen výdělek 

potom putuje do útulku. Vloni jsme 
podarovali právě útulek v  Čeřeništi, 
a protože se nám velmi líbilo, jak paní 
Fiedlerová o své svěřence s láskou pe-
čuje, zrodil se nápad – darovat jí naše 
„srdce“.

Zvláštní cena předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

2–3/2019

1.místoSrdce pro Sabinu 
              a její zvírátka
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Soutěžní video:

V  hodinách pracovních činností žáci 
deváté třídy vyrobili cca 300 originál-
ních keramických srdíček, ta zavěsili 
na velké dřevěné srdce, které přibili na 
vlastnoručně vyrobený vánoční stá-
nek, a srdíčka prodávali na školní akci 
Rozsvěcení stromečku. Utržené peníze 
spolu s věcmi, které do sbírky nanosili 
žáci a učitelé naší školy (deky, pelíšky, 
ručníky, dobroty pro pejsky a kočičky, 
granule, suché pečivo, hračky…), od-
vezly děti na Čeřeniště, pomazlily se 
se zvířátky, paní Sabině věnovali jed-
no speciální keramické srdce, hrníček 
a pohádkový příběh, který spolu s krát-
kým kresleným filmem pro tuto příleži-
tost vytvořily. 

Deváťáci z Libouchce s paní učitelkou 
Libuší Krupičkovou

Pohádka o velkém  víly Sabiny 

Milé děti, pohodlně se posaďte,  
budu vám vyprávět pohádku o hodné víle Sabině…

Za hory, za doly, kdesi v kopci – tam, kde v zimě čepice je bílá, 
zlým lidem navzdory laskavá víla žila.

Víla to byla hodná, milá, nešťastným zvířátkům svůj život zasvětila.
A že srdce velké měla, o svůj domek se s nimi rozdělila  

a šťastná s nimi byla.
Každý opuštěný, nemocný či starý „kožíšek“

našel u ní lásku, mističku i pelíšek.

Tak tam žili – pejsci, kočičky, myšáci, kozičky,  
ovečky s beránkem, koník i kravička
a všem víla dala kus svého srdíčka.

A čím víc zvířátek v domečku žilo, tím větší Sabiny srdíčko bylo.

Jednoho dne však srdíčku víly začaly škodit zlé lidské síly!
Protože zvířátka nerady měly, z domečku v kopci vyhnat je chtěly.

Tak Sabině víle nastaly smutné chvíle…
Každý den zlé síly kus srdce víle ukrojily…a že chtěly stále víc a víc,

nakonec ze srdce nezbylo nic.

Zazvonil zvonec a víly i pohádky je konec!

No to néé! Volají děti jedno přes druhé. Copak takhle smí končit pohádka?
Takhle my to nenecháme! A už se hrnou za vrátka.

Utíkají, sotva funí, zlé síly je nedohoní.
A protože děti srdíčka velká mají, každé svůj kousek Sabině dají.

A v domečku opět zavládne radost a klid, 
a tak to má v pohádkách být! 

Soutěžní text a foto
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Zvláštní cena za technickou tvořivost

2–3/2019

Srdce pro ptácky
Kutilové ze Starého Sedla u Tachova
skupina 11 dětí pod vedením paní Růženy Barhoňové

Dovoluji si vám nejprve představit 
svou skupinku. Říkáme si „Kutilo-
vé ze Starého Sedla“ a já, Růžena 

Barhoňová, jsem vedoucí téhle super 
party dětí ve věku od 3 do 13 let.

Pocházíme ze Starého Sedla, Racova 
a  Darmyšle na Tachovsku. Tyto obce 
mají dohromady 247 obyvatel. Nej-

sem pedagog, jsem máma dvou dcer 
Anežky a Ivanky na mateřské dovolené. 
V roce 2017 mne oslovila naše paní sta-
rostka Jana Svobodová s tím, jestli bych 
vedla nově zrekonstruovanou knihov-
nu. S radostí jsem souhlasila a už to šlo 
jako po másle. Obvolala jsem další ro-
diče s dětmi a vzhledem k novým hez-
kým prostorům knihovny jsme si hned 

na prvním setkání vyrobili záložku do 
knihy. Tvoření se nám natolik zalíbilo, 
že se pravidelně scházíme, vždycky si 
něco nového vyrobíme a  přečteme 
pohádku. Díky šikovným maminkám, 
které pro děti pokaždé něco dobrého 
připraví, děti při čtení svačí a  trpělivě 
poslouchají. Vyrobili jsme si například 
pexeso, lodičky, papírové kytičky, ježky 
ze šišek, strašidýlka, adventní kalendá-
ře, ozdoby na stromek, malovali jsme 
na kameny a podobně. 

Přestože v obci nemáme školu ani škol-
ku, nezapomněli jsme na naše dědečky 
a  babičky při jejich každoročním po-
sezení a  secvičili jsme program s  pís-
ničkami a  básničkami, ze kterých měli 
opravdu radost. 

V našem kostele v Racově jsme 23. pro-
since zazpívali koledy, a  tím pobavili 
skoro osmdesát místních i přespolních 
lidí. 

Letos 9. ledna se na jedné sociální síti 
objevil projekt Srdce s láskou darované. 
Řekla jsem o tom naší skupince dětí, ty 
nápad velice nadchl a už vymýšlely, co 
by vyrobily. Báli jsme se, že to nestihne-
me. Poslala jsem odkaz na projekt naší 
starostce, ta hned volala a  podpořila 
nás se slovy: „Je teprve začátek ledna, 
to stihnete a děti budou mít radost.“
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Chtělo to něco výjimečného a  milé-
ho zároveň. Po dlouhém přemýšlení 
a spoustě nápadů jsme na to přišli. Sy-
pali jsme zrovna ptáčkům do krmítka 
a nápad byl na světě. Vyrobíme jedno-
duchá krmítka a věnujeme je ptáčkům. 
V  tu chvíli jeden z  tatínků nabídl po-
moc s přípravou dřevěných polotovarů 
tak, aby si je děti dále dotvořily samy. 
Následně přišly další nápady na jedno-
duchá krmítka a rozjeli jsme to naplno. 
Souhra pár rodičů a jedenácti dětí byla 

naprosto úžasná. Dokonce už měli vy-
myšlené, kam všude krmítka pověsí. 
Do našeho obecního zpravodaje dáme 
článek o tom, kde jsou umístěna, a po-
prosíme hodné lidi, aby se i oni podělili 
o radost z krmítek a třeba je plnili sypá-
ním celou zimu s námi.

To, co z  toho vzniklo, vidíte na přilo-
žených fotografiích. Je to projekt dětí 
a  trochy dospělých z  malé vesničky 
s  velkým srdcem. Nejstarší z  dětí Sára 

vymyslela název: Srdce pro ptáčky. Ta-
to krmítka od samého začátku srdce 
mají, ať už díky podpoře naší milé pa-
ní starostky nebo díky nám všem, kteří 
jsme se na projektu podíleli. A vlastně 
ten náš příběh teprve začíná.

Děkuji za celou svou skupinku Kutilů ze 
Starého Sedla za váš čas, který věnuje-
te našemu příběhu, a  bylo mi ctí tuto 
práci prezentovat. 

Růžena Barhoňová

Soutěžní text a foto
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Náš hudební soubor Stračovské 
hvězdičky se v minulém ročníku 
zapojil do soutěže Srdce s láskou 

darované projektem Srdce za odvahu. 
Děti ze souboru se rozhodly poselství 
srdce předávat dál. V létě minulého ro-
ku při oslavách výročí 660 let založení 
obce Stračova předaly perníkové srdce 
panu starostovi jako poděkování za je-
ho obětavost a podporu.

Myšlenka srdce vlastnoručně vyrobit, 
s  láskou předat a  udělat někomu ra-

dost děti neopustila ani po skončení 
léta. Když se v  září setkaly na hodině 
zpěvu, byly jednoznačně rozhodnuty. 
Budeme zase vyrábět, předávat srdce, 
úsměvy, radovat se a také vyprávět na-
še zkušenosti.

A na to nešlo říci ne.

Starší školou povinné děti ze soubo-
ru se rozhodly podělit o své zážitky ve 
svých třídách a  kolektivech. Připravily 
si vyprávění o  tom, co prožily, předaly 

i získaly díky srdcím za odvahu pro zá-
chranáře. Pro své kamarády spolužáky 
vyrobily z  papírových srdíček stromky 
a pro paní učitelky andělíčky. Vymyslely 
tematické balení do svačinových sáčků 
a na sáčky napsaly vzkaz: 

Děkuji za to, že jsi můj spolužák/
moje spolužačka…/Děkujeme paní 
učitelce… 

Každodenní obyčejná věc a povinnost 
jít do školy se díky dětem stala srdeční 

Zvláštní cena za šíření myšlenky projektu

Hudební soubor Stračovské hvězdičky (8 dětí) 
pod vedením vedoucí Petry Luštické

2–3/2019

Poselství od hvezdicek 1.místo



2–3/2019

39HUDEBNÍ SOUBOR STRAČOVSKÉ HVĚZDIČKY

Soutěžní video:

záležitostí. Uvědomily si, kolik času trá-
ví společně, kamarádí se, spolupracují 
a pomáhají si.

Své poselství předaly hvězdičky svým 
spolužákům poslední dny měsíce listo-
padu. V souboru jsou prima parta a ka-
marádi, a tak navštívily postupně všech 
pět tříd, do kterých jednotlivě chodí. 
Jak jinak než zase s  písničkou, tento-
krát s písní Kdo jsi kamarád, tak pojď si 
s námi hrát.

Návštěvy všech tříd měly podobný 
koncept, přesto byla každá jiná. V kaž-
dé třídě nejdříve pozdravili spolužáky 
i paní učitelku, představili třídě kama-
rády ze souboru, promluvili o zapálení 
do soutěže Srdce s  láskou darované 
a  přiblížili loňský projekt Srdce za od-
vahu. Pak se třídou rozezněla společná 
píseň Kdo jsi kamarád a  nastalo pře-
dávání srdíčkových stromků a andílků, 
radost a úsměvy.

Cesta poselství nebyla zdaleka u  kon-
ce. Hvězdičky chtěly poselství šířit ješ-
tě dál. Zapojily také své spolužáky. Na 
návštěvě ve třídách si s kamarády spo-

lečně vyzkoušeli, jak srdce jednoduše 
vyrobit z  papíru, a  promysleli, komu 
a  proč ho chtějí dát. A  výsledek? Ná-
stěnku ve tvaru srdce, kterou hvězdič-
ky přinesly se svým vzkazem, zaplnili 
jejich spolužáci svými srdíčky a vzkazy.  

A  nebylo to vůbec těžké a  zabralo to 
jen pár minut. 

Jako poděkování za přijetí ve třídách, 
možnost podělit se o  zážitky a  nové 
získat z předání poselství dostaly hvěz-
dičky od vedení obce Stračov bonus. 
Mohly vylosovat pět vzkazů od spo-
lužáků a předat jim poukázky na spo-
lečně strávený čas pro dvě osoby. Při 
vánočním vystoupení souboru v pátek 
21. prosince byli vylosovaní spolužáci 
odměněni. 

A předávaly se nejen poukázky, rozdá-
valy se i úsměvy, přání a za zvuku písní 
a  koled si všichni uvědomili, jak důle-
žité je si společně strávený čas užít. Za 
příběh plný ponaučení, za krásné před-
vánoční odpoledne poděkovali všichni 
přítomní posluchači dětem mohutným 
potleskem – ze srdce a s láskou. 

Hvězdičky děkují organizátorům 
soutěže za krásný podnět k  zamy-
šlení, který vedl děti tentokrát ces-
tou poselství, a  to nejen ke společ-
ně strávenému času. Poděkování 
od hvězdiček dále patří rodičům za 
pomoc při realizaci, za doprovod 
a  fotodokumentaci Gábině Klikové, 
za finanční podporu vedení obce 
Stračov, za hudební doprovod a  za 
mluvené slovo Štěpánce Kovářové 
a  Lukáši Novákovi a  všem dalším 
zúčastněným, přátelům a  poslucha-
čům za přízeň.

Petra Luštická, vedoucí hudebního 
souboru Stračovské hvězdičky

So
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Zvláštní cena za šíření myšlenky projektu

2–3/2019

Srdce pro  
      Ceskou republiku

Czech School Scotland CIC, Edinburgh
29 dětí pod vedením paní ředitelek Veroniky MacLeod a Radky Petersen

Milá Česká republiko!
 
Jsi naší srdcovou záležitostí. Jsi zemí, od-
kud pochází většinou jeden z našich rodi-
čů. Někteří z nás se také narodili v ČR, ale 
spousta z nás se narodila už za hranice-
mi. Žijeme ve Skotsku, ale často na Tebe, 
Česká republiko, myslíme! Telefonujeme 
si s  rodinou v  ČR, létáme na prázdniny. 
Doma dodržujeme i některé české zvyky 
a  tradice. Dvě soboty v  měsíci chodíme 
do české školy, kde se učíme o Tvojí his-
torii, o  tradicích a  hlavně procvičujeme 
mluvenou i psanou češtinu.

Máme ohromné štěstí, že nám rodiče 
předávají českou kulturu, i když jsme od 
Tebe tak daleko. Naučí nás to toleranci, 
porozumění, porovnání, uvědomění si 
našich kořenů a otevře nám to také mož-
nosti do budoucna. 

Česká republiko, jsi náš druhý domov, 
tak ať se Ti daří!

S pozdravem

Žáci (6–11 let) z Czech School Scotland 
CIC v Edinburghu a paní ředitelky  

Veronika MacLeod a Radka Petersen
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1. Dohodli jsme se, zda a jak da-
rujeme srdce České republice.

2. O České republice  
jsme si povídali.

3. Napsali jsme pro ČR dopisy. 
Sdělili jsme v nich naše oblíbe-
ná místa, či co přejeme České 

republice do budoucna.

4. Každý svůj dopis podepsal 
a otiskl na něj palec natřený čer-
venou barvou. Žáci tak vytvořili 

vlastní srdce.

5. Napsali jsme průvodní dopis.

6. Společně jsme se vyfotogra-
fovali s dopisy a srdíčky, a tak 

vznikla soutěžní fotografie.

7. Dopisy jsme poslali do České 
republiky v jedné velké obálce.

Jak vznikalo 
naše soutěžní Srdce:

Soutěžní text a foto
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Jsme parta českých dětí žijících ve 
Frankfurtu nad Mohanem a  jeho 
okolí. Přes týden každý z  nás cho-

dí do své německé školy. Ale v sobotu 
se vždycky těšíme na setkání s  našimi 
českými učitelkami a českými kamará-
dy v České škole KuBiK. Leckdo se po-
divuje, co je to za zábavu chodit v so-
botu do školy. Jakmile však vyprávíme, 
co všechno už jsme spolu v naší české 
škole zažili, tak pochopí, a  někteří ně-
mečtí kamarádi nám sobotní školu asi 
i trochu závidí.

Naše pravidelná sobotní setkání by ne-
byla možná bez podpory organizace IB 
Bildungszentrum Langen, které nám 
každou sobotu poskytuje své krásné 
prostory, a  naše škola tak má zajiště-
nu střechu nad hlavou. Tím, že nám IB 
Langen vyšlo vstříc, nám také umožni-
lo přivítat mezi námi nové kamarády. 
A čím více nás je, tím lépe se spolu učí-
me česky, a hlavně tím více toho spo-
lečně zažijeme. 

Když jsme se od naší paní učitelky do-
zvěděli o projektu Srdce s láskou daro-
vané, netrvalo dlouho a všichni jsme se 
dohodli, že by bylo hezké IB Langen za 
jejich ochotu, podporu a  milý přístup 
poděkovat.

Zvláštní cena za šíření myšlenky projektu

2–3/2019

Srdce od KuBiKa 1.místo

Česká škola KuBiK ve Frankfurtu nad Mohanem
1.–5. třída (6 dětí) pod vedením paní učitelky Miloslavy Schwebel

So
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Soutěžní video:

Společně s naší paní učitelkou jsme se 
radili, jak by naše srdce mělo vypadat. 
Kromě srdce jsme chtěli v  našem ob-
raze vyjádřit i symboliku školy a České 
republiky. Rozhodli jsme se zakompo-
novat do obrazu postavy rodičů a nás 
dětí, českou trikoloru a lipové listy.

My, starší žáci, jsme namalovali hlavní 
obrysy srdce a  postav. Na vybarvová-
ní olejovými barvami se podíleli i naši 
mladší kamarádi. Ti kreativnější z  nás 
se pustili do malování lipových listů.        

Myslíme, že se nám obraz docela poda-
řil. Jsme moc rádi, že nám projekt Srdce 
s láskou darované pomohl vyjádřit náš 
veliký dík a udělat radost milým lidem 
z IB Bildungszentrum Langen.   

Kolektiv žáků České školy KuBiK
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Veřejné hlasování na internetu

2–3/2019

Náš pan ředitel působí na ZŠ 
Humpolec, Hálkova 591, okres 
Pelhřimov, od roku 2002. Toho 

roku nikdo z našeho srdíčkového týmu 
ještě ve škole nepůsobil, i když někteří 
z nás zde v dětství studovali. Jsme však 
všichni rádi, že zde nyní pracujeme, 
studujeme a můžeme hrdě říct: „Zná-
me pana ředitele Strnada a můžeme 
být s ním!“

Výčet věcí, které udělal a stále pro ško-
lu dělá, je velký, na to by nám rozsah, 
který můžeme napsat, nestačil, a proto 
budeme psát pouze za náš tým:

Pane řediteli, děkujeme Vám za… 
…všechna vlídná slova, pochvalu i kri-
tiku, které mě táhnou dál, vím, že je vše 
upřímné. (Ivona)

…to, že jsi mě v roce 2016 přijal do ško-
ly na 1. stupeň. (Helča)

…vstřícný a  přátelský přístup. (Aneta 
a Martin)

…to, že se děti mohou účastnit růz-
ných soutěží a akcí. (Radka a Pepa)

…všechno, co pro nás děláte. (Anička 
a Markétka)

…Vaši aktivitu a zapojení se do aktivit. 
(Vojta a Jirka)

…to, jaký jste. (Ivona)

…to, že jste maminku zaměstnal, ma-
minka je v práci spokojená, má peníz-
ky a můžeme jezdit na výlety a něco si 
koupit. (Faník, Martinka a Anička)

…to, že nám dáváte ředitelská volna. 
(Patrik a Ema)

…to, že máte takový lidský přístup 
k dětem i rodičům. (Radka a Pepa)

…to, že mě motivuješ ke zlepšování se, 
učíš mě nové věci a vyžaduješ kvalitní 
výkony. (Helča)

…šachové turnaje a  kvalitní přípravy 
na ně. (Aneta a Martin)

…to, že tady máme hezké zážitky.  
(Patrik a Ema)

…pochopení problémů dětí a za jejich 
řešení. (Radka a Pepa)

…Vaši přístupnost a ochotu pomáhat. 
(Vojta a Jirka)

…Vaši dobrou náladu a  milý úsměv. 
(Anička a Markétka)

…to, že jste umožnil mému synu Ale-
šovi dále růst, našel v  něm lásku k  ša-
chům a vůbec ke vzdělání. Podpořil jste 
ho, aby mohl přeskočit dva ročníky ZŠ, 
upevnil v něm sebevědomí, a tím získal 
i tolik cenných republikových ocenění. 
(Ivona)

…to, že mi věříš a podporuješ moje ná-
pady. (Helča)

ZŠ Hálkova, Humpolec
kolektiv dětí pod vedením paní učitelek Ivony Krčilové a Heleny Kahounové

Nic není cernobílé!
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Soutěžní video:

…krásná nová hřiště. (Vojta a Jirka)

…to, že mě i  v  určitých momentech 
brzdíš, třeba když maraton vyběhnu 
jako stovku. (Helča)

…čas, který jste nám věnoval. (Aneta 
a Martin)

…to, že se Vy osobně zapojujete do 
aktivit s  dětmi − fotbal, piškvorky, ša-
chy… (Radka a Pepa)

…to, že je naše škola hezká a příjemná. 
(Patrik a Ema)

…to, že můžeme navštěvovat školu 
pod Vaším vedením. (Radka a Pepa)

…to, že jste dovolil mému synu Davi-
dovi studovat ze zdravotních důvodů 
individuálně, i díky Vám je teď studen-
tem vysoké školy a  studium ho baví. 
(Ivona)

…všechna ředitelská volna, také za 
ta volna, která jste nám nemusel dát. 
(Anička a Markétka)

…to, že jsi mi odpustil mé chyby, po-
klesky a selhání. (Helča)

…to, že jste mě nechal učit ve škole 
a  toleroval všechny mé „bláznivé“ ná-
pady a ve všem mě podporoval. (Ivona)

…Vaše velmi propracované hodiny pří-
rodopisu. (Vojta a Jirka)

…umožnění činnosti parlamentu a  za 
všechny akce na naší škole. (Anička 
a Markétka)

…to, že si vždycky na mě najdeš čas, 
když potřebuju. (Helča)

…zdravý pohled na různé situace. 
(Aneta a Martin)

…to, že nás doprovázíte na soutěže. 
(Radka a Pepa)

…to, že jste tak přístupný, spravedli-
vý, jste tu pro nás pro všechny. (Patrik 
a Ema) 

…to, že jste sestavil tým výborných 
učitelů a jste jim oporou. (Radka a Pepa)

…cenné rady, podporu, trpělivost, 
úsměv, za to, že v těžších chvílích a si-
tuacích stojíš při mně, dokážeš mě po-
chválit i mi vynadat. (Helča)

…to, že jste mému nejstaršímu  
synu Tomášovi dopřál bezproblémo-
vou praxi a ve všem ho povzbuzujete. 
(Ivona)

…mnoho let obětovaných této škole. 
(Aneta a Martin)

…to, že ve mně vidíš něco víc než já 
sama. (Helča)

…posun, který díky Vám tato škola do-
kázala. (Aneta a Martin)

Na závěr bychom rádi napsali, jak 
vlastně srdíčko-šachovnice vznikalo:
Na první pohled by se mohlo zdát,  
že jsme koupili stoleček, plátno na 
šachy, udělali šustrmat a  je hotovo. 
Všechno by bylo jednoduché. Omyl! 
My jsme chtěli, pane řediteli, abyste 
měl všechno opravdu od nás, od naše-
ho srdíčka, z našich srdcí. Práci jsme si 
rozdělili a věřte, že vše je děláno ručně 
a pracně . 

Kolektiv dětí ze ZŠ Hálkova Humpolec 
a paní učitelky Ivona Krčilová  

a Helena Kahounová

Dodatek:
 Děkujeme rodině pana ře-

ditele za intenzivní pomoc při 
vytváření srdíčka.

 Do poděkování by se určitě 
zapojilo více lidí ze školy, ale 

v rámci zachování neprozrazení 
před předáváním jsme náš tým 

museli zúžit.
 Nelekněte se, že jsou „koleč-
kové“ figurky vyměněné, je 

to úmyslně − máte to v názvu. 
A důvod? Nic v životě přece není 

černobílé, vše je třeba posu-
zovat s odstupem a z několika 

stran, třeba ani Váš odchod do 
důchodu, pane řediteli, není 

jasný − černobílý . Pořád 
se ještě hraje. Partie ještě 

neskončila. 

Soutěžní text a foto
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V  loňském roce jsme oslavovali sto let 
od založení Československé republiky. 
Oslavy však bohužel nebyly to jediné, 
co nás v minulém roce potkalo. Přiho-
dilo se i několik smutných událostí. 

V pondělí 22. října 2018 padl na základ-
ně Shindand v  Afghánistánu štábní 
praporčík i. m. Tomáš Procházka, pso-
vod, kterého na jeho misi doprovodili 
německý ovčák Bred a  belgický ovčák 
Doky. Dvaačtyřicetiletý Tomáš Procház-
ka, žijící v Hrádku nad Nisou, byl neče-
kaně zastřelen afghánským vojákem, 

jenž byl pravděpodobně navázán na 
Tálibán.     

Studené čenichy nepomáhají jen nám 
samotným, ale pomáhají nám jakožto 
státu, a především těm, kteří brání na-
ši zem. Vojenští psi pomáhají vojákům 
překonávat citové propasti, když už by 
nejraději odjeli domů, zároveň utužují 
kolektiv mezi samotnými vojáky, což je 
neméně důležité.

Výcvik armádních psů trvá několik mě-
síců a kritéria pro jejich výběr jsou ve-

lice přísná. U  nás se armádní psi cvičí 
a připravují na zahraniční mise v Choty-
ni v Centru vojenské kynologie Agentu-
ry vojenského zdravotnictví. Chotyňští 
psí svěřenci patří mezi nejlépe vycviče-
né armádní psy na světě. 

Rozhodnout se, komu srdce poslat, ov-
šem zprvu nebylo tak jednoduché, jak 
by se na první pohled zdálo. Naše třída 
se nemohla dohodnout. Jedna část na-
ší rozpolcené třídy chtěla srdce poslat 
válečným veteránům. Druhá část chtě-
la naopak srdce darovat vodicím psům. 

Veřejné hlasování na internetu

2–3/2019

Sen 1.místo

ZŠ Peruc 
9. A (15 dětí) pod vedením paní učitelky Moniky Mackeové

Soutěžní text a foto
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Soutěžní video:

Tyto dohady trvaly dva měsíce. Jedno-
ho dne nás naše spolužačka Lucka, kte-
rá psy miluje a v budoucnu by se chtěla 
kynologii věnovat, podrobně seznámi-
la s  osudem Tomáše, Dokyho a  Breda 
a  navrhla poslat srdce právě do Cent-
ra vojenské kynologie v  Chotyni, kde 
zesnulý Tomáš Procházka sloužil a své 
psy cvičil. Svým nápadem si všechny 
získala. Nastalo studování dostupných 
materiálů, mnohdy doprovázené slza-
mi v očích.

Nyní mohly započít naše plány na výro-
bu srdce. Padla celá řada návrhů, z čeho 
a jak je vyrobit. Přes plastové míčky až 
po ostnaté dráty. Byla to dlouhá cesta, 
než srdce získalo podobu, jakou vidíte 
dnes. Na tomto projektu se podílela ce-
lá naše třída a paní učitelka Mackeová. 
Vyřezávali jsme přímočarkou i  skalpe-
lem, brousili jsme, zatloukali hřebíky, 
tvořili známky pro Dokyho, Breda i To-
máše, jednali s  Generálním štábem 
Armády České republiky, telefonovali 
s Ing. Andrejem Vítkem, velitelem cho-
tyňského centra, prosili jsme o oficiální 
fotografie, sestavovali jsme průvodní 
dopis, vybírali fotografie, tvořili video-
prezentaci, pohádali jsme se i usmiřo-
vali. Vašek se dokonce vzdal své sbírky 
prázdných nábojnic. Zkrátka většina 
z nás překonala sama sebe. 

Předání srdce bylo pro nás odměnou. 
I když jsme plánovali poslat srdce poš-
tou, podařilo se nám něco, o čem jsme 
ani nesnili. Ve středu 23. ledna 2019 
přivítala naše škola vzácnou návštěvu. 
Po předchozím telefonickém rozhovo-
ru nás navštívili podplukovník Vítek, 
Doky se svou novou parťačkou Vali-
nou, jejich psovod rotmistr Bečka a ka-
pitánka Ferkálová. Slavnostní předání 
srdce proběhlo v  tělocvičně za účasti 
většiny žáků školy. Všichni zúčastně-
ní byli dojati a budou na tuto událost 
dlouho vzpomínat. Pro IX. A  následo-
vala „soukromá“ beseda zakončená 
pozváním do Chotyně. Ještě týž den 
odpoledne nám z  Chotyně přišla fo-
tografie zachycující  pamětní lavičku 
štábního praporčíka i. m. Tomáše Pro-
cházky, kam bylo umístěno naše srd-
ce. O tomto vzácném setkání se psalo 
i  na Facebooku Armády České repub-
liky a Facebooku Agentury vojenského 
zdravotnictví.

Ať už se z Dokyho nebo Breda stanou 
či nestanou psí hrdinové, jako byl sta-
tečný seržant Stubby (pravděpodobně 
bostonský teriér), který za 1. světové 
války hledal raněné a  zachránil své 
americké spolubojovníky před ply-
nem, jsou i oni našimi hrdiny a bude-
me jim držet palce!

Protože pes je nejlepší přítel člověka 
a pouto mezi ním a člověkem bývá tak 
silné, že se ani jinými slovy vyjádřit ne-
dá, darujeme srdce vám, vojákům a ar-
mádním psům, zejména zesnulému 
Tomáši Procházkovi, Dokymu a  Bre-
dovi, jako poděkování za vaši službu 
a projev cti a úcty vůči vám. Ale i vám 
obyčejným lidem i  obyčejným domá-
cím psům, protože vy, milovníci psů 
a psovodi a vaši psi, jste vzorem a zo-
sobněním tohoto krásného rčení.

Děkujeme, že smíme toto srdce daro-
vat právě vám. 

IX. A, ZŠ Peruc
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Veřejné hlasování na internetu

2–3/2019

Foták pro Medou 1.místo

ZŠ Hálkova, Humpolec
7. B, D + 8. A (25 dětí) pod vedením paní učitelky Ivony Krčilové a Heleny Kahounové

’

Soutěžní text a foto
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Soutěžní video:

ČLOVĚK S POSTIŽENÍM MÁ STEJNÉ 
POTŘEBY JAKO ZDRAVÝ ČLOVĚK. 
PRVNÍ Z NICH JE BÝT UZNÁN A MI-
LOVÁN TAKOVÝ, JAKÝ JE.

I letos jsme se na naší škole rozhodli, že 
srdíčko věnujeme organizaci Medou, 
působící v  Humpolci. Je to nestátní 
nezisková společnost. Byla založena 
z  iniciativy rodičů a  přátel zdravotně 
znevýhodněných dětí a  mladých lidí 
s  cílem pomoci postiženým zapojit 
se do běžného života. Jejím posláním 
je sdružování a  zkvalitňování života 
dospělých lidí s  tělesným, mentálním 
nebo kombinovaným postižením a lidí 
s autismem.

Také tento rok jsme si vybrali osobnost 
z  Medou. Jde o  chlapce, jehož souro-
zenci studují nebo studovali u  nás na 
škole. Jmenuje se Dominik Halla.  

Dominik je dospělý mladý muž, kte-
rý rád fotografuje. Je uzavřený, ve 
známém kolektivu dokáže být spole-
čenský, usměvavý, vstřícný a empatic-
ký. To jsou vlastnosti, jimiž ovlivňuje 
i  tvorbu fotografií. Jeho snem bylo 
naučit se pořizovat fotografie profesio-

nálním fotoaparátem. Dominik navště-
vuje každý den Medou, které podporu-
je jeho individualitu a schopnosti. Jeho 
fotografie jsou názorným příkladem 
naplnění lidského snu.  

Ze společných schůzek s  Annou Pří-
hodovou, která Dominika při fotogra-
fování vedla, vznikla série detailních 
snímků přírody. Zároveň si Dominik 
osvojil úpravu fotografií ve speciálním 
programu. Díky fotografování získal 
vnitřní klid a  jistotu, zvýšilo se mu se-
bevědomí, získal pocit, že je užitečný 
pro ostatní.

Dominik o svém koníčku říká: „Ve svém 
fotografování cítím pokroky. Fotky 
mi dávají smysl života. Jsem rád, když 
ostatním dělají radost.“

A  také nám Dominikovy fotky dělají 
radost. Naše srdíčko je plné jeho foto-
grafií. Na naší škole plánujeme udělat 
z nich výstavu a moc se na to těšíme.

Srdíčkem chceme poděkovat nejen 
Dominikovi, ale též všem z  Medou, 
za kterými můžeme chodit, s  který-
mi si můžeme zazpívat a  kterým už 

můžeme říkat kamarádi. Vždycky se 
na návštěvy k nim moc těšíme. Urči-
tě musíme z  této organizace zmínit 
dvě jména, a  to paní ředitelku Mgr. 
Zuzanu Žaloudkovou a paní zástup-
kyni Mgr. Helenu Kratochvílovou.

Jsme rádi, že jsme vás všechny po-
znali, a  věříme, že se budeme schá-
zet ještě dlouhá léta. Děkujeme!   

ZŠ Hálkova, VII. B, D, VIII. A
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Polštárky plnené láskou 1.místo

ZŠ Náměšť nad Oslavou, Komenského
9. ročník (25 dětí) pod vedením paní učitelky Lucie Vlčkové

Rok uběhl jako voda a my se opět 
s  radostí zapojujeme do dalšího 
ročníku projektu Srdce s  láskou 

darované. Na začátku jsme řešili po-
měrně zapeklité otázky. Přemýšleli 
jsme o tom, komu bychom chtěli udě-
lat radost a jaký dáreček k tomu vyrobit. 
Nápadů bylo mnoho. Výběr však už tak 
jednoduchý nebyl. Nejvíc se nám zalí-
bila představa, že navštívíme malé děti 
v mateřské školce. Rozhodli jsme se, že 
jim vlastnoručně ušijeme polštářky. 

Soutěžní text a foto
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Soutěžní video:

A jak to všechno dopadlo?
Dne 29. ledna 2019 jsme navštívili 
„Modrou třídu“ v MŠ Husova – E. F. Buri-
ana v Náměšti nad Oslavou.  Po přícho-
du do školky jsme si nejprve odložili 
věci a posadili se na koberec. Předsta-
vili jsme program, který jsme pro děti 
a jejich paní učitelky připravili.

Program začal tím, že jsme dětem pře-
četli pohádku, v níž vystupovali skřítci 
a zlá čarodějnice. Děti si skřítky i čaro-
dějnici prohlédly na obrázcích. Pohád-
ka se jim moc líbila.

Dále jsme děti požádali, aby si každý 
vymaloval svého skřítka. Když jsme 
dali namalované skřítky na nástěnku, 
následovalo trochu toho hraní. Děti se 
rozdělily mezi nás a  ukázaly nám své 
oblíbené hračky. Společně jsme si za-
hráli různé hry (pexeso), skládali jsme 
puzzle i stavebnici.

Po dlouhém hraní jsme se museli s dět-
mi rozloučit. Rozdali jsme jim na pa-
mátku srdíčkové polštářky, které jsme 
pro ně ušili. Viděli jsme, že děti měly 
z polštářků velikou radost. 

Polštářky plněné láskou

Jeden zimní den
byl dětskými úsměvy rozzářen.

Polštářky plněné láskou
ochrání sny,  

když světla zhasnou.

Polštářky jako z peří
stráží skřítci, kterým děti věří.

Srdce s láskou darované,
jsme moc rádi, že Tě máme.

Jsi projekt, který radost dává,
9. třída Tě zdraví a z Náměště  

na pozdrav mává.

Na památku jsme se společně vyfotili 
a šli zpět do školy. Nám se s dětmi veli-
ce líbilo a zavzpomínali jsme si, jaké to 
bylo, když jsme do školky chodili my. 
Tento den jsme si pořádně užili.

S  dětmi jsme ve školce strávili krásné 
dopoledne plné her, zábavy a smíchu. 
Naše „mise“ splnila svůj cíl!

S pozdravem Mgr. Lucie Vlčková  
a žáci 9. třídy



Soutěžilo se o tyto ceny:
KATEGORIE ZÁKLADNÍ ŠKOLY (3. až 9. ročníky)

1. místo:
 ■ účast celého týmu na slavnostním 

setkání vítězů v historických 
prostorách Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR, 

 ■ originální balíčky výtvarných 
potřeb pro každého člena kolektivu 
(celková hodnota 15 000 Kč),

 ■  přívěsky srdíčka se šlupnou 
Swarovski pro celý tým,

 ■ originální medaile s logem soutěže,

 ■   knižní poukázky v hodnotě 300 Kč,

 ■   dřevěný certifikát s vyřezaným 
logem soutěže pro školu,

 ■ zábavná vzdělávací hra z dílny 
malířky Lucie Ernestové,

 ■ článek o vítězném kolektivu a jeho 
uveřejnění v časopise AGE,

 ■ sladké odměny pro všechny členy 
kolektivu.

Odměny pro školu/zařízení:

 ■ dárkový certifikát v hodnotě 
40 000 Kč na zřízení a instalaci 
systému Ámos Vision,

 ■ volné vstupenky do všech expozic 
Muzea a galerie Orlických hor pro 
celou školu.

Odměny pro učitelku/učitele/
dospělého vedoucího kolektivu:

 ■  třídenní relaxační pobyt v lázních 
Luhačovice pro 2 osoby ve 
čtyřhvězdičkovém boutique hotelu 
Radun,

 ■ originální dárek z vamberecké 
krajky,

 ■ inspirační karty z dílny malířky 
Lucie Ernestové,

 ■ dvě vstupenky na koncert.

2. místo:
 ■ účast celého týmu na slavnostním 

setkání vítězů v historických 
prostorách Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR,

 ■ originální balíčky výtvarných 
potřeb pro každého člena kolektivu 
(celková hodnota 10 000 Kč), 

 ■  přívěsky srdíčka se šlupnou 
Swarovski pro celý tým,

 ■ originální medaile s logem soutěže,

 ■  knižní poukázky v hodnotě 300 Kč,

 ■   dřevěný certifikát s vyřezaným 
logem soutěže pro školu,

 ■ zábavná vzdělávací hra z dílny 
malířky Lucie Ernestové,

 ■  článek o vítězném kolektivu a jeho 
uveřejnění v časopise AGE,

 ■ sladké odměny.

Odměny pro školu/zařízení:

 ■ dárkový certifikát v hodnotě 
40 000 Kč na zřízení a instalaci 
systému Ámos Vision,

 ■ volné vstupenky do všech expozic 
Muzea a galerie Orlických hor pro 
celou školu.

Odměny pro učitelku/učitele/
dospělého vedoucího kolektivu: 

 ■ originální dárek z vamberecké 
krajky,

 ■ inspirační karty z dílny malířky 
Lucie Ernestové,

 ■ dvě vstupenky na koncert.

3. místo:
 ■  účast celého týmu na slavnostním 

setkání vítězů v historických 
prostorách Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR,

 ■ originální balíčky výtvarných 
potřeb pro každého člena kolektivu 
(celková hodnota 5000 Kč), 

 ■ přívěsky srdíčka se šlupnou 
Swarovski pro celý tým,

 ■ originální medaile s logem soutěže,

 ■ dřevěný certifikát s vyřezaným 
logem soutěže pro školu,

 ■ zábavná vzdělávací hra z dílny 
malířky Lucie Ernestové,

 ■ článek o vítězném kolektivu a jeho 
uveřejnění v časopise AGE,

 ■ sladké odměny.

Odměna pro školu/zařízení:

 ■ volné vstupenky do všech expozic 
Muzea a galerie Orlických hor pro 
celou školu.

Odměny pro učitelku/učitele/
dospělého vedoucího kolektivu: 

 ■ originální dárek z vamberecké 
krajky,

 ■ inspirační karty z dílny malířky 
Lucie Ernestové,

 ■ dvě vstupenky na koncert.

4.–10. místo:
(v obou kategoriích)

 ■ balíček s překvapením  
(ze sortimentu firmy OPTYS).

VEŘEJNÁ HLASOVACÍ SOUTĚŽ

ZVLÁŠTNÍ CENA PŘEDSEDY POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Předseda PS PČR Radek Vondráček ocenil 3 soutěžní týmy.

1. místo:
Odměny pro školu/zařízení:

 ■ účast celého týmu na slavnostním setkání vítězů v historických prostorách 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,

 ■ dárkový certifikát v hodnotě 40 000 Kč na zřízení a instalaci systému  
Ámos Vision.

1.–3. místo:
 ■   dřevěný certifikát s vyřezaným logem soutěže pro školu,

 ■ přívěsky srdíčka se šlupnou Swarovski pro celou tvořivou skupinu,

 ■ originální medaile s logem soutěže pro celý tým,

 ■ volné vstupenky do všech expozic Muzea a galerie Orlických hor pro celou školu,

 ■ dárky Centropen,

 ■ zábavná vzdělávací hra z dílny malířky Lucie Ernestové,

 ■ sladké odměny pro všechny členy kolektivu,

 ■ článek o vítězném kolektivu a jeho uveřejnění v časopise AGE.

Odměny pro učitelku/učitele/dospělého vedoucího kolektivu:

 ■ originální dárek z vamberecké krajky,

 ■ dvě vstupenky na koncert.

 ■ účast týmu na slavnostním setkání vítězů v historických prostorách 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,

 ■ lvíček s láskou darovaný od předsedy PS PČR,

 ■   dřevěný certifikát s vyřezaným logem soutěže pro školu,

 ■ přívěsky srdíčka se šlupnou Swarovski pro celou tvořivou skupinu,

 ■ originální medaile s logem soutěže pro všechny členy kolektivu,

 ■ volné vstupenky do všech expozic Muzea a galerie Orlických hor  
pro celou školu, 

 ■ dvě vstupenky na koncert pro vedoucí kolektivu,

 ■ článek o vítězném kolektivu a jeho uveřejnění v časopise AGE,

 ■ sladké odměny.
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Tím výčet cen a dárků nekončí. Udělena byla také Zvláštní cena Mírového běhu. A v naší soutěži obdrží milé dárečky všichni soutěžící (viz následující stránka)! 

KATEGORIE MATEŘSKÉ ŠKOLY + 1. A 2. ROČNÍKY ZŠ

1. místo:
 ■ účast pedagoga/vedoucího 

kolektivu na slavnostním vyhlášení 
vítězů soutěže v Poslanecké 
sněmovně Parlamentu ČR,

 ■ originální balíčky výtvarných 
potřeb pro každého člena kolektivu 
(celková hodnota 10 000 Kč),

 ■ přívěsky srdíčka se šlupnou 
Swarovski pro celou tvořivou 
skupinu,

 ■ originální medaile s logem soutěže 
pro všechny členy kolektivu,

 ■ dřevěný certifikát s vyřezaným 
logem soutěže pro školu,

 ■ zábavná vzdělávací hra z dílny 
malířky Lucie Ernestové,

 ■ článek o vítězném kolektivu a jeho 
uveřejnění v časopise AGE,

 ■ sladké odměny pro všechny členy 
kolektivu,

 ■ volné vstupenky do všech expozic 
Muzea a galerie Orlických hor pro 
celou školu.

Odměny pro učitelku/učitele/
dospělého vedoucího kolektivu:

 ■ originální dárek z vamberecké 
krajky,

 ■ inspirační karty z dílny malířky 
Lucie Ernestové,

 ■ dvě vstupenky na koncert.

2. místo:
 ■ účast pedagoga/vedoucího 

kolektivu na slavnostním vyhlášení 
vítězů soutěže v Poslanecké 
sněmovně Parlamentu ČR,

 ■ originální balíčky výtvarných 
potřeb pro každého člena kolektivu 
(celková hodnota 6000 Kč),

 ■ přívěsky srdíčka se šlupnou 
Swarovski pro celou tvořivou 
skupinu,

 ■ originální medaile s logem soutěže 
pro všechny členy kolektivu,

 ■ dřevěný certifikát s vyřezaným 
logem soutěže pro školu,

 ■ zábavná vzdělávací hra z dílny 
malířky Lucie Ernestové,

 ■ článek o vítězném kolektivu a jeho 
uveřejnění v časopise AGE,

 ■ sladké odměny pro všechny členy 
kolektivu,

 ■ volné vstupenky do všech expozic 
Muzea a galerie Orlických hor pro 
celou školu.

Odměny pro učitelku/učitele/
dospělého vedoucího kolektivu:

 ■ originální dárek z vamberecké 
krajky,

 ■ inspirační karty z dílny malířky 
Lucie Ernestové,

 ■ dvě vstupenky na koncert.

3. místo:
 ■ účast pedagoga/vedoucího 

kolektivu na slavnostním vyhlášení 
vítězů soutěže v Poslanecké 
sněmovně Parlamentu ČR,

 ■ originální balíčky výtvarných 
potřeb pro každého člena kolektivu 
(celková hodnota 3000 Kč),

 ■ přívěsky srdíčka se šlupnou 
Swarovski pro celou tvořivou 
skupinu,

 ■ originální medaile s logem soutěže 
pro všechny členy kolektivu,

 ■ dřevěný certifikát s vyřezaným 
logem soutěže pro školu,

 ■ zábavná vzdělávací hra z dílny 
malířky Lucie Ernestové,

 ■ článek o vítězném kolektivu a jeho 
uveřejnění v časopise AGE,

 ■ sladké odměny pro všechny členy 
kolektivu,

 ■ volné vstupenky do všech expozic 
Muzea a galerie Orlických hor pro 
celou školu.

Odměny pro učitelku/učitele/
dospělého vedoucího kolektivu:

 ■ originální dárek z vamberecké 
krajky, 

 ■ inspirační karty z dílny malířky 
Lucie Ernestové,

 ■ dvě vstupenky na koncert.

 ■ účast pedagoga/vedoucího 
kolektivu na slavnostním 
vyhlášení vítězů soutěže 
v Poslanecké sněmovně 
Parlamentu ČR,

 ■ dárkový certifikát v hodnotě 
40 000 Kč na zřízení a instalaci 
systému Ámos Vision,

 ■ výtvarné potřeby a dárky Optys  
a Centropen v hodnotě 10 000 Kč,

 ■ dřevěný certifikát s vyřezaným 
logem soutěže pro školu,

 ■ článek o vítězném kolektivu 
a jeho uveřejnění v časopise AGE,

 ■ volné vstupenky do všech expozic 
Muzea a galerie Orlických hor pro 
celou školu.

Odměny pro učitelku/učitele/
dospělého vedoucího kolektivu:

 ■ originální dárek z vamberecké 
krajky, 

 ■ inspirační karty z dílny malířky 
Lucie Ernestové,

 ■ přívěsek srdíčka se šlupnou 
Swarovski,

 ■ dvě vstupenky na koncert,

 ■ sladká odměna.

ZVLÁŠTNÍ CENA 
PRO ŠKOLU ZA 
ŠKOLNÍ KOLO
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ZVLÁŠTNÍ CENA ZA TECHNICKOU TVOŘIVOST
 ■  účast celého kolektivu na slavnostním setkání vítězů v PS PČR,

 ■ originální dřevěné bloky se jménem,

 ■ beseda s průmyslovým designérem,

 ■ přívěsky srdíčka se šlupnou Swarovski pro celou tvořivou skupinu,

 ■ dřevěný certifikát s vyřezaným logem soutěže pro školu,

 ■ originální medaile s logem soutěže pro celý tým,

 ■ článek o vítězném kolektivu a jeho uveřejnění v časopise AGE,

 ■ sladké odměny pro všechny členy kolektivu.

Odměny pro školu/zařízení:

 ■ dárkový certifikát v hodnotě 40 000 Kč na zřízení a instalaci systému  
Ámos Vision,

 ■ volné vstupenky do všech expozic Muzea a galerie Orlických hor pro celou 
školu.

Odměny pro učitelku/učitele/dospělého vedoucího kolektivu:

 ■ originální dárek z vamberecké krajky,

 ■ inspirační karty z dílny malířky Lucie Ernestové, 

 ■ dvě vstupenky na koncert.

ZVLÁŠTNÍ CENA ZA ŠÍŘENÍ MYŠLENKY PROJEKTU
 ■ účast vedoucích kolektivu na slavnostním setkání v PS PČR, 

 ■ dřevěný certifikát s vyřezaným logem soutěže pro školu,

 ■ přívěsky srdíčka se šlupnou Swarovski pro celou tvořivou skupinu,

 ■ poukázka na knihy v hodnotě 1000 Kč pro kolektiv,

 ■ originální medaile s logem soutěže pro všechny členy kolektivu,

 ■ článek o vítězném kolektivu a jeho uveřejnění v časopise AGE,

 ■ sladké odměny pro všechny členy kolektivu.

Odměny pro učitelku/učitele/dospělého vedoucího kolektivu:

 ■ inspirační karty z dílny malířky Lucie Ernestové,

 ■ originální dárek z vamberecké krajky,

 ■ luxusní bonboniéra v dřevěné krabičce s motivem srdce.

 ■ dvě vstupenky na koncert.

Odměna pro školu/zařízení:

 ■ volné vstupenky do všech expozic Muzea a galerie Orlických hor pro celou školu.

Oceněny 3 soutěžní týmy.



Papírový výřez červeného srdíčka (36 ks) 

Papírový výřez květin – mix motivů (64 ks) 

Bloček 9,5 cm x 18,5 cm, 20 listů (30 ks) 

Grafický papír 20 cm x 20 cm, motiv srdíčka (50 ks) 

Grafický papír 10 cm x 21 cm, motiv dřevo (30 ks) 

Kartičky omalovánek – mix motivů (50 ks)

Seznámili jsme vás se všemi příspěvky, které získaly hlavní 
ceny v pátém ročníku soutěže Srdce s láskou darované.

Vybrat vítěze nebylo vůbec jednoduché. Obdiv poroty 
mají všichni soutěžící, a všechny jejich práce tak zůstanou 
zveřejněny na www.srdceslaskou.cz.

A všichni také obdrží milé dárky ze sortimentu společnosti 
Optys jako poděkování za účast.



edno z předních českých divadel

je tu s námi už 55 let!

A zůstává také patronem naší soutěže 

Srdce s láskou darované.

J

Do soutěže Srdce s láskou darované se dále zapojí:

Předsedou poroty je tvůrce
a zakladatel Studia Ypsilon Jan Schmid

Jan Schmid

Jiří LábusPetr VacekMartin Dejdar

Pavel Nový

Jan Jiráň

Jana SynkováJan Onder Petr Vršek

Srdce
 s  láskou darované
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56 RUBRIKA

6/2018 6/2018

Duhová kočka – autorský obchoD Lucie ernestové

věnuje letošním vítězům soutěže Srdce s láskou darované  

nádherné hry a inspirační karty.

www. d uho va k o c k a . c z

Hrdí partneři
celostátní soutěže



ÁMOS vision je interaktivní dotyková nástěnka připravená poskytnout žákům, učitelům a přátelům školy 
informace, které denně potřebují, mohou využít nebo jim pomohou v osobním životě. 

POUŽÍVEJTE MODERNÍHO POMOCNÍKA VE VAŠÍ ŠKOLE

PREVENCE, OSVĚTA A VZDĚLÁVÁNÍ

OBSAH ŠKOLY
Jakékoliv informace, které si škola přeje sdělit 
svým studentům a jejich rodičům. 
Obsah si škola aktualizuje podle svých potřeb.
 

 | Jídelníček | Události školy

 | Suplování | Úspěchy studentů

 | Fotografie | Aktuální rozvrhy

 | Školní řád | Dokumenty školy

 | Mapa školy | Školní knihovna

 | Zpravodajství | Školní časopis

 | Dotazníky | Formuláře

Garance odbornosti Jednoduché ovládání

Ámosova knihovna Moderní technologie

133 cm

67 cm

Životospráva Drogová prevence Dopravní výchova IT bezpečnost První pomoc Volba povolání

Prevence kriminality Etické chování Společenská odpovědnost Podpora sportu Ekonomická gramotnost Zpravodajství

OBSAH VYSÍLANÝCH POŘADŮ

KONTAKT: +420 724 70 50 60, office@inpublic.cz
Systém ÁMOS vision provozuje společnost inpublic group s. r. o. 
Mečislavova 7, Praha 4, 140 00 

www.amosvision.cz

TECHNICKÉ PARAMETRY 

• Interaktivní dotykové zařízení s úhlopříčkou 48“

• Rozlišení full HD 

• PC, síťové LAN připojení  

• Odolný kovový kryt a bezpečnostní sklo  

• Integrované školní informační systémy

Hrdý partner
celostátní soutěže



Město vaMberk 

a MuzeuM krajky vaMberk

vás zvou na prohlídku 
• trvalých expozic paličkovaných krajek

• specializovaných tematických výstav

• proměny krajky v Čechách od počátku 

18. století až do současnosti

• unikátního paličkovacího stroje

Otevřeno celoročně

Více na www.muzeumkrajky.cz.

Hrdí partneři
celostátní soutěže



Prostřeno

Výstavní prostory muzea přivítají návštěvníky 
novou výstavou z  muzejních sbírek s  názvem 
Prostřeno!, která představuje stolování ve měs-
tech i na venkově v období 19. a 30. let 20. století. 
Sály druhého patra Kolowratského zámku, kde se 
výstava nachází, byly rozděleny do jednotlivých 
„pokojíčků“, představujících například posvícen-
skou hostinu, odpolední kávu v salonu či chudý 
stůl pouze s miskou brambor a krajáčem mléka. 

Nejen pro malé návštěvníky a školní skupiny byla 
v prostorách muzejní dílny vytvořena hravá po-
doba této výstavy. Děti mají za úkol připravit šest 
plyšáčků na společnou slavnostní večeři podle 
pravidel etikety. Čeká je nejen samotné prostření 
stolu, ale také oblékání plyšáků do vhodných šatů 
a jejich správné usazení ke stolu. Muzejní dílna je 
pro tento rok dále doplněna o malý fotokoutek, 
výrobu vlastního papírového hrnečku s podšál-
kem či stolní hru na téma etikety.

Hledá se skřítek
I v Orlické galerii je pro školní skupiny připrave-
na novinka. K  již stávajícímu souboru edukač-
ních programů Umění není mučení se přidává 
zcela nový program zaměřený především na 

žáky MŠ a prvního stupně ZŠ. Bude mít přímo 
detektivní zápletku. V  Orlické galerii se totiž 
ztratil skřítek Galerísek, který má za úkol správ-
né fungování galerie. Jako pomocnice při pátrá-
ní se objevuje tajemná víla Prášilka. Ta s dětmi 
řeší sérii úkolů a hádanek, které by měly pátrací 
skupinu dovést za ztraceným skřítkem. 

Výtvarným uměním na výlet
Pro Orlickou galerii byl k aktuální výstavě Rané 
projevy akčního umění ve východních Čechách 
připraven také nový edukační program v podo-
bě výletů do okolí Rychnova nad Kněžnou. Děti 
budou poznávat krajinu, často pro ně známou, 
a to skrze výtvarné umění. Jejich malířskými po-
třebami však nebudou barvy a štětce, ale přírod-
niny a vlastní ruce.

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad 
Kněžnou připravuje novinky i pro své další po-
bočky. Na podzim představíme nový edukační 
program pro stálou expozici Muzea krajky Vam-
berk. Sýpka – Muzeum Orlických hor v Rokyt-
nici v Orlických horách pak chystá zcela novou 
podobu pracovních listů pro veřejnost i  školní 
skupiny. 

Text: Martina Marxová
Foto: archiv MGOH
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v Rychnově nad KněžnouTaké tento rok je pro návštěvníky 
i školní skupiny připraveno mnoho 

novinek a zajímavostí

Muzeum a galerie Orlických hor

Muzeum a galerie 
Orlických hor 

v Rychnově nad 
Kněžnou je také partnerem 

soutěže Srdce s láskou 
darované. Školám, z nichž 

pocházejí vítězné týmy, věnuje 
volné vstupenky do všech 

svých expozic. 

>
Vhodně oblečení medvídci mohou 
usednout k prostřenému stolu

^
Skřítek Galerísek a víla Prášilka 
provázejí děti jednou z nových 
edukativních her

2–3/2019
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si můžete čokoládové dobroty zkusit s dětmi vyrobit

Zdravíme všechny, kteří mají rádi dobrou 
čokoládu a  zároveň s  dětmi rádi něco tvoří. 
V naší domácí čokoládovně Pralinka nedaleko 
veltruského zámku vám nejen vyrobíme pra-
linku „na míru“ podle momentální chuti a přá-
ní. Můžete sem přijít se svými dětmi a užít si 
čokoládového světa daleko víc. 

Kromě mlsání se mimo jiné ve Sladké tvořivé 
dílničce naučíte vyrábět čokoládové barevné 
bonbony, pralinky, malovat čokoládou, zdobit 
medové perníčky a tvořit z marcipánové hmo-
ty. Samozřejmě nechybí povídání o čokoládě, 
její historii a  výrobě, přičemž celý program 
vždy přizpůsobujeme věku dětí.

Pravidelně se s námi můžete potkat také pří-
mo ve veltruském zámku, třeba během vítání 
jara, při Slavnosti růží nebo adventních pro-
gramech.

Ale klidně přijedeme i za vámi do mateřských 
školek a základních škol nebo na nějakou akci, 
kde chcete udělat radost nejmenším návštěv-
níkům a jejich rodinám.

Těšíme se na vás.

Vaše Pralinka

POZVÁNKA60

Ve veltruské čokoládovně Pralinka

Hrdý partner
celostátní soutěže
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Už po čtyřiadvacáté se pražské Staré Měs-
to v  létě rozezvučí nádhernými tóny 
jedněch z  největších varhan v  České 

republice. V bazilice sv. Jakuba v Malé Štupart-
ské u Staroměstského náměstí se totiž koná Me-
zinárodní varhanní festival. Před téměř čtvrt 
stoletím ho přivedla na svět a  dodnes s  láskou 
organizuje uznávaná varhanice a ředitelka kůru 
Svatojakubské baziliky Irena Chřibková. 

Jaké hudební zážitky připravujete?
Svatojakubské varhany se rozezní pod rukama 
i  nohama skvělých interpretů a  improvizáto-
rů z  celé Evropy, Spojených států amerických 
a  Japonska. Pestrobarevná varhanní hostina 
je možná jen díky svatojakubským varhanám, 
které svými četnými hlasy umožňují provedení 
skladeb všech stylových epoch. Navíc v bazilice, 
která má nádherný interiér a vynikající akustiku. 

Provází letošní ročník nějaká výjimečná za-
jímavost?
Například koncert čtyř rukou a čtyř nohou. Na-
víc se letošní ročník zapíše do historie festivalu 
jako jeden z nejmladších, pokud jde o věk inter-
pretů. 

Na co se osobně nejvíc těšíte?
V  lednu tohoto roku jsme si připomněli deva-
desáté výročí narození skladatele Petra Ebena. 
Jeho osobnost byla součástí života baziliky sv. 
Jakuba. A jeho hudba se slovem Jana Amose Ko-
menského nás bude provázet při posledním fes-
tivalovém setkání. Kéž jejich poselství zakoření 
v našich srdcích natrvalo!

Text: Jana Jenšíková
Foto: archiv Ireny Chřibkové

24)24)24)uvádí

Bazilika sv. Jakuba

1. 8. –19. 9. 2019

Praha – Staré Město, Malá Štupartská 6

www.auditeorganum.cz
www.facebook.com/aomvf

1. 8.   Američan v Praze 
MARK STEINBACH  (USA)

8. 8.   Španělské rytmy
JESÚS SAMPEDRO  (Španělsko)

15. 8.   Napříč Evropou – napříč staletími 
ANASTASIA KOVBYK  (Rusko)

22. 8.   Děkujeme Ti, Bože 
KENSUKE OHIRA  (Japonsko)

29. 8.   Čtyři B  
MARIA MAGDALENA KACZOR  (Polsko)

5. 9.   Z hlubin do nebes
PAVLA SALVOVÁ, 

JAN ROTREKL  (Česká republika)

12. 9.   Od východu až na západ  
JEAN-BAPTISTE DUPONT  (Francie)

19. 9.   Labyrint světa a ráj srdce
K poctě Petra Ebena u příležitosti 

90. výročí jeho narození 

MAREK EBEN  recitace, 

IRENA CHŘIBKOVÁ  varhany 
(Česká republika)

24)24)24)24)24)24)

Hlavní mediální partner

inz_178x120.indd   2 25.04.19   22:30

Přijďte si vychutnat varhanní hostinu

Irena Chřibková věnuje všem 

vedoucím vítězných týmů  

5. ročníku soutěže Srdce s láskou 

darované dvě volné vstupenky 

na Mezinárodní varhanní 

festival. A přeje jim nádherné 

prožitky, nejen hudební!

POZVÁNKA
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Kalendárium lásky
A je tu květen. Lásky čas. Čas darovat své srdce. Zasvětit ho své cestě, svým 
blízkým, a udělat tak svět lepší. V duchu soutěže Srdce s láskou darované k vám 
přicházím opět s kalendáriem na následující období. V souladu s cyklem Slunce 
a Luny můžeme v sobě opět rozvíjet odpovídající kvality a ctnosti. Být zkrátka 
lidmi s velkým L.

ÚPLNĚK 

Slunce v Býku, Luna ve Štíru
18. 5. 2019 ve 23:11
Osa Býk‒Štír je především o transformaci hmo-
ty. Najít k  hmotnému světu správný poměr. 
Umět stát nohama na zemi a znát hodnotu věcí 
i  sebe sama (Býk) a  současně nelpět a umět se 
povznést k  duchu (Štír/Orel). S  vědomím ko-
nečnosti a pomíjivosti všech věcí (kvalita Štíra) 
se pak můžeme snáze naladit na hojnost, krásu, 
lásku a umění ve všech jeho formách včetně nej-
vyššího umění – užívat si život (kvality Býka). 
Harmonie a  schopnost vychutnávání si (Býk) 
se spojuje s intenzitou, hloubkou až naléhavostí 
(Štír). Zaměřte se na harmonické zvládání svých 
emocí a dovolte si prožívat to dobré. Věřím, že 
i okolní příroda nás bude těšit svým barevným 
životem.

Afirmace: Žiji naplno. Otvírám se hojnosti. Ce-
ním si sebe sama. Ve všem nalézám tu správnou 
míru. Dovoluji si prožívat rozkoš a radost.

Slunce vstupuje do znamení Blíženců
21. 5. 2019 v 9:59
Motto: Po nalezení vlastní zodpovědnosti přichází 
odlehčení a humor.

Témata znamení Blíženců:
humor, lehkost, hravost, schopnost nebrat vše 
tak vážně, komunikace, informace, umění se 
učit, logika, praktičnost, přizpůsobivost.

NOVOLUNÍ 
Slunce i Luna v Blížencích
3. 6. 2019 ve 12:02
Čas sloučit vnitřní rozpory a  najít uspokojivé 
řešení, vycházející z  vnitřní celistvosti. Blížen-

ci nás učí lehkosti a  nadhledu. Chceme-li žít 
šťastně, je třeba umět pracovat se svou myslí, se 
svými mentálními postoji. Správným způsobem 
myšlení pak korigujeme své emoce a vnitřní na-
ladění, tedy negativní stavy vědomě opouštíme 
a vracíme se do těch pozitivních. Novoluní v Blí-
žencích je pro to jako stvořené. Věnujme tomu 
krátkou meditaci a  možná v  srdci podpořme 
lidi, kteří to nejvíce potřebují.

Afirmace: Mám zdravou mysl. Žiji s lehkostí a ra-
dostí. Jednám moudře. Jsem celistvý/á. Žiji s leh-
kostí. Jsem humor sám. 

ÚPLNĚK  
Slunce v Blížencích, Luna ve Střelci
17. 6. 2019 v 10:31
V tomto čase je dobré komunikovat sám se se-
bou, harmonizovat svoji osobnost. Pokud máte 
pocit, že jste rozpolcení, dopřejte si ponor do 
nitra a nalaďte se na tu nejmoudřejší a nejlásky-
plnější část v sobě. A ideálně jí předejte vedení. 
Naučte se volit správná slova a myšlenky. Neří-
kejte si (ani v duchu) cokoliv negativního, co ne-
chcete posílit. Vaše DNA vás totiž slyší a rozumí, 
jak konečně prokázali i vědci. Buďte k sobě tedy 
laskaví.

Afirmace: S lehkostí se učím nové věci. Jsem mistr 
slova. Svou mysl zaměřuji na to, co chci. Žiji s leh-
kostí. Všechny mé části spolupracují.

LETNÍ SLUNOVRAT
Slunce vstupuje do znamení Raka 
21. 6. 2019 v 17:54
Motto: Poté, co jsme ocenili povrch, noříme se do 
hloubek svého nitra.
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www.kalendarsily.cz
www.pracenasobe.cz

Témata znamení Raka:
pocit bezpečí, hloubka emocí, citlivost, zázemí, 
klid, blízkost, rodina, domov, schopnost vytvořit 
si pro sebe útulné místo.

NOVOLUNÍ 
Slunce i Luna v Raku
2. 7. 2019 ve 3:24
Čas očisty od starých programů a modelů, osvo-
bození se od starých emocí a nevhodných návy-
ků, které nám už neslouží. Pouštění minulosti. 
Čas, kdy na nás doléhají račí témata: city, domov, 
rodina, pocit bezpečí. Čas vhodný na to propojit 
se více se svým nitrem, s duší. Procítit si, že svět 
je bezpečné místo. Kdy jindy než teď je vhodné 
udělat si chvilku pro sebe?

Afirmace: Jsem v bezpečí. Je bezpečné sdílet city 
s druhými. Otvírám se světlu.

ÚPLNĚK 
Slunce v Raku, Luna v Kozorohu
16. 7. 2019 ve 23:38
V  tomto úplňku se spojuje citlivost Raka  
a soustředěnost Kozoroha. Je to čas, kdy v sobě 
můžeme najít určitou rovnováhu. Umění kon-
centrovat se na to, co je podstatné. Víte, co je 
v  životě skutečně podstatné? Rodina, dobré 
vztahy, otevřené srdce, bezpodmínečná láska, 
životní harmonie. Věnujte tomu v těchto dnech 
pozornost.

Afirmace: S  láskou pečuji o  sebe, svou rodinu 
a blízké. Řídím se svým srdcem.

Slunce vstupuje do znamení Lva.
23. 7. 2019 ve 4:50
Motto: Po zútulnění domova vyrážíme na oslavu.

Témata znamení Lva:
tvořivost, talenty, oslava, jedinečnost, úspěch, 
hravost, individualita, sebevědomí, humor, vel-
korysost, radost, vitalita, umění vládnout sobě 
samému.

NOVOLUNÍ 
Slunce i Luna ve Lvu
1. 8. 2019 v 5:12
Možnost dotknout se tématu sebevědomí, hra-
vosti, srdečnosti. Otevřít své srdce a najít v sobě 
sílu a energii, která je nám přirozená. Dělat věci 
způsobem, který nás baví a  dává nám smysl. 
Důležitý okamžik pro každého, kdo chce být au-

tentický a nevzdává život. Kdy jindy v sobě pro-
budit sebevědomí než teď? Kdy jindy si užívat, 
radovat se a být tak trochu jako malé dítě?

Afirmace: Oslavuji svůj život. Miluji svůj život. 
Cítím a následuji své srdce. Žiji radostně a lehce.

ÚPLNĚK 
Slunce ve Lvu, Luna ve Vodnáři
15. 8. 2019 ve 14:29
Čas k osvobození vaší tvůrčí síly. Čas k oslavě. 
Pro každého to znamená něco jiného, protože 
tvořivost má mnoho tváří. Může to být cokoliv, 
co umožní vaší energii, aby se svobodně a  ra-
dostně projevovala. Je to potřeba osvobodit se 
od všeho, co nám brání tvořit si život takový, 
jaký bychom měli rádi, jaký by nás bavil. Oprašte 
svou tvořivost, sebevědomí, hravost nebo mile-
neckou složku svého vztahu. Můžete si vybrat, 
ale jedno z  toho udělejte. V  tomto čase máme 
zvýšenou možnost uvědomit si a ocenit svou je-
dinečnost a neopakovatelnost.

Afirmace: Jsem tvůrcem svého života. Oslavuji 
svůj život. Věřím si. Jsem Král. Jsem Královna. 
Miluji sebe sama. Tvořím. Jsem jedinečný/á.

Slunce vstupuje do znamení Panny
23. 8. 2019 ve 12:02
Motto: Po oslavě přichází úklid a očista.

Témata znamení Panny:
pořádek, očista, péče o tělo, zdraví, analýza a vy-
ladění detailů, přijetí sebe i  druhých, pokora, 
zdokonalování, schopnost plánovat, trpělivá 
práce a služba světu.

NOVOLUNÍ 
Slunce i Luna v Panně
30. 8. 2019 ve 12:37
Velmi očistný nov, ideální pro držení půstu nebo 
odlehčení stravy. Vhodný okamžik k  naladění 
se na rytmy svého těla. Čas na ponoření se do 
sebe a  naladění se na vnitřní řád. Čas pro na-
prosto konkrétní činy směřující k větší harmonii 
ve vašem životě. Touha po dokonalosti se může 
projevit v úklidu vnějším i vnitřním.

Afirmace: Miluji sebe sama. Naslouchám svému 
tělu a  jeho potřebám. Přijímám sebe sama. Vní-
mám a naplňuji své potřeby. Očišťuji se. Následuji 
svůj vnitřní řád.

Text a ilustrace: Květoslava Kolouchová



Lis na papír 

Big Shot

• vyřezávací šablony
• embosovací kapsy
Široká	nabídka	sezonních	i	celoročních	motivů

Obj.	č.:	4090900416

Na	www.youtube.com/c/optysspolsro	
se	můžete	podívat	na	naše	výuková	a	inspirační	videa.

3 128 Kč
cena s DPH

www.optys.cz
v sekci Výtvarné potřeby – Práce s papírem – Lis na papír, Big Shot

Ceny již 
od 35 Kč



Všechen materiál naleznete na

www.optys.cz
v sekci Výtvarné potřeby

Malovaný hrníček 
  s fixy na porcelán 

Co potřebujete? 

•  fixy na porcelán Edding, sada 6 ks

 např. obj. č. 2010202600

•  fixy na porcelán Edding, jednotlivě

 např. obj. č. 4071510830

•  šablony pro tečkování

 např. písmena obj. č. 6158, 6192

•  bílý hrneček, talířek, aj.

Jak na to?

Fixy na porcelán Edding jsou vhodné  

i pro malé děti. Mají štětečkovitý hrot  

s inkoustem na vodní bázi. Hrotem můžete 

malovat drobné detaily i větší plochy.  

Barvy rychle zasychají a nerozmazávají se. 

Namalujte hrníček jednoduchou malbou 

nebo popište textem. Pak malbu zafixujte 

vložením hrníčku do trouby nastavenou na 

160 °C na dobu 25 minut. Poté lze hrníček 

umývat i v myčce.

Fixy na porcelán využijete také na sklo, 

kov, keramiku apod. 

Tip: jednoduchým „tečkováním“ špičkou fixu 

vytvoříte opravdu originální kousky. Kdo si 

netroufne přímo, může si pomoci papírovými 

výřezy Optys.



Věda, technika a vzdělávání zblízka.

8000 výtisků do škol, fi rem a institucí

www.techedu.cz

Děkujeme za váš zájem o časopis AGE Management, který ve shodě s tiskovým zákonem vydavatelství ANTECOM dlouhodobě připravuje ve spolupráci se společností OPTYS. 
Zůstaňte s námi a budete i nadále informováni nejen o celostátním projektu pro mateřské a základní školy SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ. Společnost ANTECOM s.r.o.,  
IČ: 28362926, se sídlem Blatenská 2166/7, 148 00 Praha 4, pracuje s osobními údaji odpovědně a v souladu s požadavky zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V sou-
vislosti s implementací požadavků GDPR, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů, si vás dovolujeme informovat, že zpracování vašich 
osobních údajů pro přípravu direct mailingové databáze, která obsahuje pouze poštovní doručovací adresy a slouží výhradně k bezúplatnému zasílání titulu AGE Management, 
provádíme z důvodů oprávněného zájmu společnosti ANTECOM s.r.o., kterým je poskytování informací nejen o mezigenerační spolupráci a životních hodnotách. Předmětná 
databáze byla sestavená na základě veřejně přístupné databáze MŠMT ČR a je průběžně doplňovaná například ze subjektů, které se hlásí ke společenské odpovědnosti nebo přímo 
na základě vašeho požadavku. Aktualizuje se před každým novým vydáním a předešlá databáze se vymazává. Proto vás nebudeme obtěžovat žádostí o udělení souhlasu se zasílá-
ním titulu AGE Management, ale umožníme vám, pokud si to budete přát, váš subjekt (firma/jméno/ulice-číslo/obec/PSČ) z předmětné databáze pro bezúplatný direct mailing 
magazínu jednoduše odhlásit na adrese: produkce@antecom.cz. Nařízení GDPR vstoupilo v platnost 25. května 2018. Od tohoto data máte možnost uplatnit tato svá práva: právo 
na výpis evidovaných údajů, opravu, výmaz, omezení zpracování, vznést námitku, podat stížnost prostřednictvím e-mailové adresy: poverenec@antecom.cz.
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RUBRIKA

ANTI-STRESS BLACK

Unikátní kreativní set metalických popisovačů 
s výraznými barvami a netradičními omalovánkami, 
které jsou vytištěny transparentním lakem 

na kvalitním černém papíru s motivem býka, 
chameleona, koně a páva.

V kombinaci s fantazií vznikají jedinečné 
obrázky s vysokým kontrastem barev.

Sada obsahuje 6 popisovačů s metalickými inkousty 
a 4 černé omalovánky A4.

ukázka vymalování

www.centropen.cz

Hrdý partner
celostátní soutěže



TrIčkO
v barvách léta

Všechen materiál naleznete na

www.optys.cz
v sekci Výtvarné potřeby

Co budete potřebovat: 

•	 	liner ........................................................... obj. č. 4010101204

•	  tekuté barvy .......................................... obj. č. 4010408154

  ..................................................................... obj. č. 4010408149

• perlový popisovač Perlen Pen ...... obj. č. 4010404057

  ..................................................................... obj. č. 4010404060

•	  barvu na textil  ..................................... obj. č. 4010401248

  ..................................................................... obj. č. 4010401251

•	  šablony .................................................... obj. č. 6668 a 6737

Postup:

Pomocí širokého štětce a čisté vody tričko lehce navlhčíme a ještě 

do mokrého podkladu nasprejujeme žlutou a modrou barvu.  

Po důkladném zaschnutí natupujeme textilní barvou přes šablonu  

motivy pampelišek a peříček. Prostor mezi motivy z šablon  

vyplníme kresbou pomocí textilních linerů a dozdobíme tekutými 

perličkami. Po zaschnutí vše důkladně zažehlíme – vzhledem  

k perličkám žehlíme z rubu a tričko podložíme froté ručníkem,  

aby se perličky nezdeformovaly.


