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O dětech, mládeži  
a směrování světa
To máme mládež! Jen zpívají si rock a zpívají si 
roll, no já vám povim, milá pani, škoda pro ně 
škol. To máme mládež... A všechno chtějí hned 
a  všechno vědí líp. A  když jim člověk moudře 
radí, mají na to vtip…

To zpívaly Věra Špinarová a Petra Janů v písnič-
ce, které je už pár desítek let. A kdo z nás dospě-
lých si někdy nepřisadil, ať už ho naštvalo dítě 
vlastní nebo sousedovo. Podobné věty se dědí 
z generace na generaci. Pronášeli je naši prapra-
rodiče, prarodiče, rodiče. Jen kulisy jsou jiné, 
a  tím i  konkrétní nářky. Dnes většinou nechy-
bí dovětek: Pořád by jen seděli u počítače nebo 
čučeli do toho svého telefonu. Nic jiného je ne-
zajímá. 

Kam ten svět spěje?

Protože už třetím rokem organizujeme Srdce 
s láskou darované, nemáme o správné směrová-
ní našeho světa strach. Tedy alespoň co se týká 
mladého pokolení. Víme, že naše děti nejsou ne-
všímavé a lhostejné a nemyslí jen na sebe. Opět 
nás zahrnuly obrovským množstvím silných 
příběhů a  nápaditých srdcí, která pro někoho 
společně vyrobily. Nakonec, s mnohými z nich 
se můžete seznámit na následujících stránkách 
a se všemi na našem webu srdceslaskou.cz. 

A  co si o  soutěži myslí? Za všechny nechme 
„mluvit“ šesťáky z Ostravy-Poruby:

Anička: Mám dobrý pocit, že někomu uděláme 
radost a  že někomu můžeme srdce dát. Zlepšilo 
mi to náladu.

Stella: Celá třída pracovala bez zbytečných há-
dek, protože každý měl svou práci a všichni ales-
poň trochu pomohli.

Radka: Získala jsem důvěru k některým spolužá-
kům, ke kterým jsem ji neměla, ale teď vím, že 
spolupráce s nimi může dopadnout dobře.

Lucka Ř.: Radost budou mít nejen děti ze Čtyř-
lístku, když se nebudou nudit a  budou skládat 
hlavolam vyrobený s láskou, ale i já.

Terka H.: Líbilo se mi, že jsme pracovali jako 
tým. Kdybychom vyhráli, bylo by to super, ale 
kdyby ne, tak vím, že jsme se snažili.

Viktor: Mám radost, že můžeme dětem udělat 
radost. 

Lucka G.: Sice nám to dalo hodně práce, ale byla 
to sranda! Nejde o  to, abychom vyhráli, ale že 
jsme pomohli nemocným dětem.

Michal: Mám fajn pocit, že už se nestarám jen 
o sebe a mamku, ale můžu pomoct i druhým.

Tomáš: Už vím, že mohu pomoct nejen sobě a své 
rodině, ale i někomu, koho jsem nikdy neviděl.

Ano, dnešní děti je možné nadchnout a  získat 
pro dobrou věc. Záleží jen na nás dospělých, ko-
lik času a energie jim budeme věnovat. Děkuje-
me všem pedagogům, kteří jim obojího věnují 
požehnaně. A to nejen v naší celostátní soutěži. 
A  děkujeme všem, kteří jsou součástí naší Ro-
diny Srdce s láskou darované. Bez nich by naše 
soutěž nebyla taková, jaká je. Těšíme se na její 
další ročník!

Ze srdce

Jana Jenšíková a Jan Vícha 
organizátoři soutěže Srdce s láskou darované

Pochopili jsme, 
že má-li se něco 
měnit k lepšímu 
ve vzájemných 

vztazích mezi lidmi, 
musíme k tomu 
vychovávat už  

naše děti. 
Je to otázka 

nastavení životních 
hodnot. A ty se 
vytvářejí hlavně 

na dvou místech – 
v rodině a ve škole.
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Soutěž vyhlašují a pořádají PatronZáštita Mediální partner 

CESTA SVĚTEM NEVIDOMÝCH
ZŠ Jižní, Praha 4
3. L (26 dětí) pod vedením  
paní učitelky Ireny Červenkové

SRDCOVÁ KNÍŽKA PRO RÍŠU 
1. a 2. díl – práce dvou týmů
ZŠ Dřevohostice 
1. díl – výtvarný kroužek | 19 dětí pod 
vedením paní učitelky Evy Luljakové
2. díl – 8. třída | 25 žáků pod vedením 
paní ředitelky Nataši Kučerové

HASIČSKÉ AUTO S HOŘÍCÍM SRDCEM  
ZŠ Aleše Hrdličky, Ostrava
8. A (15 žáků) pod vedením  
paní učitelky Andrey Mezihorákové

SRDCE PRO FANDU A ŠTĚPÁNKA 
ZŠ Porubská 832, Ostrava-Poruba 
1. C (19 dětí) pod vedením  
paní učitelky Petry Řehové

SRDCE PRO HASIČE 
ZŠ a MŠ Hvozdná
MŠ třída Kapitáni (28 dětí)  
pod vedením učitelů MŠ

SRDCE ŠKOLÁCKÉ
Církevní ZŠ, Veselí nad Moravou
1. A (19 dětí)  
pod vedením paní učitelky  
Štěpánky Tomčalové

Vítězové soutěže
Srdce s láskou darované 2016/2017 

1

2

3

1

2

3

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

4.–10. místo
(není určeno přesné pořadí)
ZŠ Velké Pavlovice (Srdce pro Míšu) 

ZUŠ Velká Bíteš (Srdce pro hudebního pedagoga)

ZŠ speciální a MŠ Palachova, Chomutov (Knoflík ze srdce)

ZŠ a MŠ Veselá, okres Zlín 
(I my jednou zestárneme)

ZŠ a MŠ Kyjovice, okres Opava  
(Srdce pro obyvatele Domova na zámku)

ZŠ J. Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště 
(Srdce pro opuštěná zvířátka)

ZŠ Bartošovice (Srdíčkové pexeso)

4.–10. místo
(není určeno přesné pořadí)
ZŠ a MŠ Kopřivnice, 17. listopadu (Srdce pro Martina) 

ZŠ s RVMPP Buzulucká, Teplice  
(Srdce darované anděly)

SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ Keplerova,  
Ústí nad Labem (Medvídci pro nemocné děti)

ZŠ Hroznová 1, Brno 
(Srdce pro Domov seniorů)

ZŠ A. Hrdličky, Ostrava-Poruba (Klaun pro klauny)

ZŠ a MŠ Markvartice (Srdce pro záchranu života)

ZŠ Porubská 832, Ostrava-Poruba (Srdce pro Čtyřlístek)
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Hlavní partner Partneři

Všem vítězům srdečně gratulujeme!

Srdce s láskou darované 2015/2016 tedy skončilo, ať žije nový ročník soutěže 2016/2017,  
který byl slavnostně vyhlášen na setkání vítězných týmů v Poslanecké sněmovně 
Parlamentu České republiky 25. 4. 2016. 

Informace o něm naleznete už v tomto čísle AGE na str. 50 až 55 a dále sledujte web www.srdceslaskou.cz. 

Těšíme se na vaše další krásné příspěvky!

LABYRINT SRDCE
ZŠ a MŠ Bořitov
3. třída (15 dětí) pod vedením  
paní učitelky Anety Kolínkové
11 417 hlasů

SRDCE DAROVANÉ ANDĚLY
ZŠ s RVMPP Buzulucká, Teplice
8. D a 5. A (3 děti) pod vedením  
paní učitelky Lenky Soukupové
9332 hlasů

SRDCE PRO GRANDPARK
ZŠ Štefánikova, Hradec Králové
5. B (24 dětí) pod vedením  
paní učitelky Jany Jiškové
6801 hlasů

ZŠ a MŠ Kopřivnice, 17. listopadu  
7 prací zaslaných do soutěže
123 dětí celkem

SRDCE PŘÁTELSTVÍ
ZŠ a MŠ Habry 
III. oddělení školní družiny (27 dětí) 
pod vedením paní vychovatelky  
Dany Machotové

SRDCE PŘÁTELSTVÍ
ZŠ Vrdy 
Výtvarně dramatický kroužek (9 dětí) 
pod vedením paní učitelky  
Jindry Chejnové

MAJÁK
ZŠ Mozartova, Jablonec nad Nisou
třeťáci ze školní družiny pod vedením 
paní vychovatelky Marcely Vaníčkové

SRDCE PRO OTCE MICHALA
ZŠ Porubská 832, Ostrava-Poruba
9. B (4 žáci) pod vedením  
paní učitelky Andrey Mičíkové

1

2

3

VEŘEJNÁ HLASOVACÍ SOUTĚŽ

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ PRO ŠKOLU

ZVLÁŠTNÍ CENA MÍROVÉHO BĚHU

ZVLÁŠTNÍ CENA – ORIGINÁLNÍ DESIGN  
 SVĚTLO NA CESTUHLAVNÍ CENA

ČESTNÉ UZNÁNÍ

Všem vítězům srdečně gratulujeme!

Srdce s láskou darované 2016/2017 tedy skončilo, ať žije nový ročník soutěže 2017/2018, slavnostně vyhlášený 
na setkání vítězných týmů v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky 22. 5. 2017.

Další informace najdete v červnu v časopisu AGE a na webu www.srdceslaskou.cz.
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Jan Schmid

je český režisér, herec, 
kulturní publicista, textař, 
výtvarník, ilustrátor, 
scenárista, dramatik, 
moderátor, divadelní 
manažer a pedagog. 
Studio Ypsilon založil 
před padesáti lety a po 
celou dobu usiluje o jeho 
naprosto originální, 
tvůrčí a poetický 
charakter založený na 
kolektivní improvizaci 
hereckých osobností. 
Jan Schmid je jedním 
z těch, kteří stojí od 
počátku za vyhlášením 
soutěže Srdce z lásky 
darované a je také jejím 
předsedou poroty

„Vítám další pokračování 

týmové dětské soutěže 

Srdce s láskou darované 

s myšlenkou někoho 

obdarovat a vyjádřit mu 

svůj obdiv, ale především 

s výsledkem vytvořit 

umělecké dílko na toto téma, 

jež pak udělá dotyčnému 

radost a také bohatě vypoví 

o stavu a samotném tvůrčím 

procesu dotyčné skupiny 

mladých autorů. Divadlo 

Studio Ypsilon je patronem 

této soutěže rádo.“

Srdce s láskou darované  
je tu už tri roky

Cíle soutěže
 ■ Podpora tradičních lidských hodnot, jako 

jsou láska, přátelství, rodina, vzájemná úcta.
 ■ Podpora týmové práce a  rozvoj tvůrčích 

dovedností dětí. 
 ■ Radost z vlastnoručně vytvořených výrobků 

i z darování, sdílení zážitků v kolektivu.

Kdo se mohl zúčastnit 
Účastníkem soutěže se mohly stát kolektivy 
z  mateřských a  základních škol, družiny, ko-
lektivy dětí z  dětských domovů, ZUŠ, mateř-
ských center a ostatní dětské kolektivy (nejméně  
tři a nejvíce třicet dětí/kolektiv). 

Pravidla
 ■ Před výrobou srdce se měly děti v kolektivu 

zamyslet nad tím, komu by je chtěly darovat 
a proč. 

 ■ Děti mohly vyrábět srdíčka pro maminku, 
dědečka, pro seniory v  domově důchodců, 
mohly vybrat jednoho člověka ve svém 
blízkém i vzdáleném okolí, který by si srdce 
zasloužil za nějaký mimořádný čin apod. 

 ■ Při výrobě srdce nebyly děti limitovány ani 
velikostí ani materiálem. 

 ■ Mohly vyrobit kolektivně jedno srdce 
libovolné velikosti, nebo každý člen kolektivu 
mohl vyrobit srdíčko samostatně.

 ■ Fotografii výrobku a  nebo i  celého procesu 
děti doprovodily textem, z  něhož bylo 
zřetelné, komu a proč srdce darují. 

 ■ Dále měly týmy možnost nahrát k přihlášce  
další fotografie a video dokumentující proces 
tvorby i předání. Porota hodnotila celý tento 
proces.

Soutěžní kategorie

Soutěžilo se ve dvou kategoriích (u smíšených 
skupin rozhodoval věk u převažujícího počtu 
dětí): 

 ■ Mateřská škola + 1. a 2. ročníky ZŠ –  
1. kategorie, 

 ■ Základní škola (3. až 9. ročníky) –  
2. kategorie.

Zvláštní cena Originální 
design – Světlo na cestu

Cílem této zvláštní ceny 2. kategorie je pod-
pořit technickou tvořivost a kreativitu dětí. Ty 
měly najít ve svém okolí místo, kde si myslí, 
že chybí světlo. Svítilnu si vymyslet, nakres-
lit a  určit, kde by mohla stát. Svítilna mohla 
mít jakýkoli tvar, fantazii se  meze nekladly. 
Bylo však důležité se také trochu vžít do práce 
průmyslového designéra – aby se svítilna dala 
vyrobit. Více o Světle na cestu najdete také ve 
druhém vydání TECH EDU, které je přílohou 
tohoto AGE.

Zvláštní ocenění pro školu
Soutěž si získává stále více pozornosti a  není 
výjimkou, že školy pořádají samy školní kola, 
z nichž teprve vyplyne jedna nebo více vítězných 
prací, které zasílají do celostátní soutěže. 
Porota se proto rozhodla tutu iniciativu ocenit 
a  vyhodnotit školu, která v  přihlášce doloží, 
že  uspořádala školní kolo, a  práce jejích žáků 
se umístí do desátého místa z  hlediska výběru 
poroty.



2–3/2017

9SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ 2016/2017

Jan Hamáček

je předsedou Poslanecké 
sněmovny Parlamentu 
České republiky a již 
druhým rokem udělil 
soutěži Srdce s láskou 
darované záštitu

„Srdce s láskou 
darované nám 
ukazuje naše 

lepší já.“

„Když někdo druhému 

daruje srdce, vyjádří tím 

svou lidskost. Když ví, 

proč to udělal, prokazuje 

tím moudrost. Přeji všem 

účastníkům soutěže, aby 

jim tato lidskost a moudrost 

vydržely do dospělosti. 

Protože my dospělí býváme 

cyničtí a pošetilí. Srdce 

s láskou darované nám 

ukazuje naše lepší já. Naše 

dětské já.“

18 tisíc soutežících
880 soutežních prací
Hlasování veřejnosti na 
stránkách www.srdceslaskou.cz
Nezávisle na hodnocení poroty soutěže Srdce 
s láskou darované probíhalo hlasování na strán-
kách www.srdceslaskou.cz, kde jsme v prosinci 

2016 uveřejnili všechny došlé soutěžní příspěv-
ky 1. a 2. kategorie (netýká se soutěže o zvlášt-
ní cenu Originální design  – Světlo na cestu). 
Tímto mohl kdokoli dát hlas tomu týmu, je-
hož práce se mu líbila. Celkově bylo zasláno  
99 937 hlasů!



2–3/2017

10 OHLÉDNUTÍ

 Jan Filák

je jednatelem a majitelem 
společnosti FILÁK, která je 
už třetím rokem hlavním 
partnerem soutěže 
Srdce s láskou darované, 
iniciátor Zvláštního 
ocenění Originální 
design – Světlo na cestu

„Velice mile mne překvapil 

všeobecný posun 

soutěžních prací k technice 

a manuálním dovednostem. 

V mnoha případech už nešlo 

pouze o to něco nakreslit 

nebo se postavit či lehnout 

si do tvaru srdce a vyfotit 

se, ale děti vyráběly pod 

vedením svých pedagogů 

často velice náročné výrobky 

po stránce manuální 

i technické – z drátu, ze 

dřeva, z kovu, z papíru, 

z látek… Na dokládaných 

fotografiích a videích 

je vidět, že je to bavilo, 

a některé práce jsou víc 

než pozoruhodné. Není 

tedy pravdou, že nemáme 

šikovné děti, jen jim musíme 

dát prostor, aby se v tomto 

směru rozvíjely. Děkuji všem 

pedagogům, kteří se jim 

při výrobě soutěžních prací 

věnovali.“

Soutěž očima pedagogů

„Vždyť tím, že někomu 
dáme dárek,  

obdarujeme i sebe.“

Irena Červenková, 
učitelka, ZŠ Jižní, Praha 4

Cesta světem nevidomých
kategorie 3.–9. třída ZŠ, 1. místo
3. L (26 dětí)

„Projekt Srdce s láskou darované je pro mne krásným poselstvím. Zastavením se v této hektic-
ké době. Myšlenka, která umožnila dětem myslet na druhé, spolupracovat, prožívat neobvyklá 
setkání, obdarovávat někoho. Každý okamžik nám přinesl zajímavý prožitek a zkušenost, na 
kterou budeme vzpomínat. Vždyť tím, že někomu dáme dárek, obdarujeme i sebe. 

Chtěla bych velmi poděkovat organizátorům, že toto poselství vyslali do světa.“

„Kdo zasévá radost,  
sklízí radost.“

Eva Luljaková,
učitelka, ZŠ Dřevohostice

Srdcová knížka pro Ríšu – 1. díl
kategorie 3.–9. třída ZŠ, 2. místo
Výtvarný kroužek (19 dětí)

„Když se mi před třemi lety dostal časopis AGE do ruky a já si v něm přečetla o soutěži Srdce s lás-
kou darované, věděla jsem hned, že je to ta správná myšlenka, která děti chytí. 

Mám s obdobnými aktivitami mnohaleté zkušenosti. Od roku 1990 spolupracuji s paní Bělou 
Gran Jensen, zakladatelkou humanitární mírové organizace Na vlastních nohou, v níž děti po-
máhají dětem – nemocným, zbídačeným válkou… Dodnes mí dospělí svěřenci vzpomínají na 
Stonožku. Proto jsem si byla jistá, že se děti mých dřívějších dětí se stejnou vervou do této soutěže 
zapojí. Nemýlila jsem se. 

Na podzim jsme ve výtvarném kroužku tvořili do soutěže Srdce s láskou darované již třetí srdce. 
Děti pracovaly jako v předešlých letech tvořivě, svědomitě, ale řekla bych, že s větším nasazením 
a zodpovědností. Každý chtěl mít svou stránku nejpěknější. Vždyť vyráběly srdce pro Ríšu, který 
před rokem tvořil s nimi. Proto musela být srdcová knížka super! A to mě dostalo. Víte, já si k těm 
dětem chodím ‚dobít baterky‘. Čistota dětských srdíček, radost z tvoření, jásavá radost z výhry, to 
je balzám pro každou kantorskou duši, to je moje největší odměna. Říká se, že zlo plodí zlo, dobro 
plodí dobro. Kdo zasévá radost, sklízí radost. 

Kéž je té radosti pro všechny dostatek.“
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„Kousek zdraví jsme mu 
dát nemohli, a tak jsme za 
ním do nemocnice poslali 

své tvořivé nápady.“

„Již tak skvělý kolektiv 
třídy se ještě více stmelil, 

zažili jsme poustu  
zábavy a poučení.“

Helena Kohoutová,

majitelka společnosti 
MAGIC HELENA, která 
je už druhým rokem 
partnerem soutěže Srdce 
s láskou darované

„Chci ocenit 
pedagogy, kteří 
na projektech 

s dětmi strávili 
kus práce 
a spoustu 

volného času. “

„Zdi Poslanecké sněmovny 

určitě nezažily tolik srdeční 

záležitosti, tolik zdravých 

srdíček. Znám projekt Srdce 

s láskou darované od jeho 

začátku a hledala jsem, jak 

bych jej mohla podpořit. Až 

jsem přišla na to, že ocením 

právě pedagogy, kteří na 

projektech s dětmi strávili 

kus práce a spoustu volného 

času. Věnuji jim tedy celý 

den. Budu je hýčkat a získají 

jeden den jen pro sebe.“

Andrea Mezihoráková, 
učitelka, ZŠ A. Hrdličky, Ostrava

Hasičské auto s hořícím srdcem
kategorie 3.–9. třída ZŠ, 3. místo
8. A (15 žáků)

Nataša Kučerová, 
ředitelka, ZŠ Dřevohostice

Srdcová knížka pro Ríšu – 2. díl
kategorie 3.–9. třída ZŠ, 2. místo
8. třída (25 žáků)

„Dát někomu své srdce, dokázat projevit svoji lásku, ocenit někoho, koho si vážíme. Myslím, 
že právě to je hlavní poslání této soutěže. Mám velikou radost z toho, kolik dětí naší školy 
toto poslání oslovilo. Další stránkou projektu je samotné zpracování. Tady se naplno proje-
vila fantazie a šikovnost našich dětí. A již tak skvělý kolektiv třídy se ještě více stmelil, zažili 
jsme spolu i spoustu zábavy a poučení. No a tím největším oceněním pro nás bylo poděko-
vání hasičů při předání našeho ‚hořícího srdce‘…“

„Spolužáci jsou jako sourozenci, ‚nevlastní kámoši‘, jak říkají naše děti. Když se někdo z nich 
odstěhuje, ještě dlouho si dopisují a volají. Když přijde nový, přivítají ho s otevřenou náručí. 
Ríša z tehdy sedmé třídy odešel a zároveň neodešel. Jeho zdravotní stav se zhoršil najednou 
a prudce, zničehonic nám zmizel z očí, ale ne ze srdcí. Za ten rok a půl jsme ho spatřili jen pár-
krát, vždy s ochrannou rouškou přes obličej. Kousek zdraví jsme mu dát nemohli, a tak jsme za 
ním do nemocnice poslali své tvořivé nápady a práci.

K myšlence vytvořit pro Ríšu knížku nás přivedla právě výzva Srdce s láskou darované a ná-
pad se zdál skvělý až do momentu, kdy jsme začali přemýšlet, o čem vlastně psát. ‚Napišme, 
namalujme a vytvořme to, co bychom si přáli číst, kdybychom se ocitli sami,‘ motivovali jsme 
se navzájem. Pro inspiraci jsem stvořila ilustrovanou prázdninovou příhodu, děcka se hned 
chytla a už to jelo. Vzpomínky na společné vylomeniny, novinky a průšvihy ze třídy, doplňo-
vačka, šílené vtipy, krátké komiksy, obrázky a fotky… Tvořili psavci i ti, kterým jsou hodiny 
slohu nebo výtvarky z duše protivné. 

A výsledek? Letos hned po Velikonocích se otevřely dveře a v nich stál Ríša! S berličkami, bledý 
a unavený, ale už i s vlasy na hlavě. ‚Tak jsem zpátky,‘ oddechl si.

Ještě není úplně vyhráno a my si těžko představíme, jaké utrpení prožívá Ríša v průběhu své-
ho boje o život a jaká příkoří ještě oslabené zdraví připraví, ale snad mu střípky našich srdcí 
v zápase pomáhají.“
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Libor Sedláček

je marketingovým 
ředitelem společnosti 
GUMEX, která je už 
druhým rokem partnerem 
soutěže Srdce s láskou 
darované

„Jak je možné, že my dospělí 

se všemi těmi školami, 

zkušenostmi a postojem lidí, 

kteří ‚už vědí‘, selháváme ve 

výběru člověka, kterému 

je skutečně třeba pomoci? 

Možná bychom se měli víc 

učit od dětí. Jak se zpívá 

ve znělce Srdce s láskou 

darované: ‚Dospěláku, 

ohlédni se, uvidíš náš 

krásný svět, srdce láskou 

otevřené…‘ Díky nim a jejich 

srdcím se dostalo báječného 

poděkování nebo podpory 

těm správným lidem. Děti 

v soutěži dokázaly, že na 

rozdíl od nás dospělých 

mají velmi citlivý ‚radar‘ na 

to, komu pomoci. A proto 

děkuji dětem, že nás občas 

přinutí se ohlédnout a ukazují 

tu správnou cestu. Je pro 

nás čest být partnerem této 

krásně lidské akce, která lidi 

sbližuje a dává naději do 

budoucna.“

Petra Řehová,  
učitelka, ZŠ Porubská 832, 
Ostrava-Poruba

Srdce pro Fandu a Štěpánka
kategorie MŠ + 1. a 2. třída ZŠ
1. místo
1. C (19 dětí)

„Celá soutěž byla zvláštní 
hlavně v tom, že ji nikdo 
z nás jako soutěž vlastně 

nevnímal.“

„Celá soutěž byla zvláštní hlavně v tom, že ji nikdo z nás jako soutěž vlastně nevnímal. Společná 
práce na srdci byla pro všechny hlavně veliká zábava a společné tvoření jsme si opravdu užili. 
Proto nás docela mrzelo, když byl náš projekt hotový. Díky tomu, že nás práce na společné díle 
tolik stmelila jako kolektiv, už teď víme, že určitě nezůstane naším posledním projektem.“

Marek Havelka,  
učitel, ZŠ a MŠ Hvozdná

Srdce pro hasiče
kategorie MŠ + 1. a 2. třída ZŠ
2. místo
MŠ třída Kapitáni (28 dětí)

„Soutěž Srdce s láskou darované vnímáme jako skvělou motivaci pro děti udělat něco pro dru-
hé. V našem případě byla navíc cesta současně cílem. Velkou radost máme z toho, jak se nám 
kromě dětí podařilo zapojit i rodiče. Už jen předání srdce na hasičské stanici bylo pro děti vel-
kou odměnou. Velkou radost nám udělalo i nadšení hasičů z toho, že pro ně někdo něco udělal.“

„Soutěž vnímáme jako 
skvělou motivaci pro děti 
udělat něco pro druhé.“
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Štěpánka Tomčalová,
učitelka, Církevní ZŠ, 
Veselí nad Moravou

Srdce školácké
kategorie MŠ + 1. a 2. třída ZŠ
3. místo
1. A (19 dětí)

„Smutná událost ‒ prázdninové vážné zranění Hanky (absolventky deváté třídy) – v našem 
kantorském sboru iniciovala ochotu přispět na její nákladnou a dlouhou léčbu. Během naší 
pracovní porady vyvstala řada námětů k tomuto účelu. Účast v soutěži Srdce s láskou darova-
né se ukázala být jedním z báječných počinů k povzbuzení nemocné Hanky. Kolektivy žáků 
napříč všemi ročníky vyráběly rozmanitá SRDCE pro Hanku, z nichž jsme utvořili výstavu ve 
školní jídelně. 

Moje třída prvňáčků přispěla do výstavy Srdcem školáckým, které je dílem ochoty věnovat 
svůj čas, kreativity a empatické reakce jedné z maminek mých žáků. Paní Jana Nejezchlebová 
s námi celou dobu tvořila a těšila se z pracovního nasazení dětí a výsledné podoby výrobku. 
Další rodiče přispěli materiálem a já jsem si v úžasu uvědomovala, že obdarovanou jsem také 
já, vždyť to ‚srdce školácké‘ se projevuje právě i nadšením rodičů se školou, potažmo s učiteli, 
spolupracovat.“

Aneta Kolínková, 
učitelka, ZŠ a MŠ Bořitov

Labyrint srdce
Hlasovací soutěž, 1. místo
3. třída (15 dětí)

„Projekt Srdce s láskou darované všechny účastníky velmi obohacuje. Člověk se občas zamýšlí 
nad smyslem života, jeho prioritami i jeho pomíjivostí. Z toho důvodu by se každý měl umět 
těšit z maličkostí a dokázat rozdávat radost, byť jen svým úsměvem. 

Právě při vytváření našeho Labyrintu srdce bylo úžasné, s jakým nadšením a zodpovědností se 
na něm děti podílely. Všichni se pyšnili tím, co společnými silami dokázali, a jejich potěšení se 
umocnilo v okamžiku, kdy viděli rozzářené oči těch, jimž se rozhodli své dílo věnovat. Kéž by 
takových smysluplných projektů bylo více!“

„Kéž by takových 
smysluplných projektů 

bylo více!“

„Kolektivy žáků napříč všemi 
ročníky vyráběly rozmanitá 

SRDCE pro Hanku, z nichž jsme 
utvořili výstavu ve školní jídelně.“

Jana a Marek Nesázalovi 
jsou majiteli Boutique 
hotelu RADUN**** 
v Luhačovicích, který 
svými službami navazuje 
na prvorepublikovou 
tradici. Od počátku 
podporují soutěž Srdce 
s láskou darované také 
tím, že pedagogovi 
vítězného týmu poskytují 
ve svém hotelu třídenní 
relaxační pobyt pro dvě 
osoby

„AGE a Srdce s láskou 

darované nás velmi 

obohacují zejména tím, že 

posilují naše sebevědomí 

a navzdory strašení 

většinových médií podporují 

naši naději, že svět kolem nás 

se vyvíjí dobrým směrem.

A také nás inspirují. 

Například když jsme na 

našem nádvoří obnovili 

prvorepublikovou tradici 

Vánočního stromu 

republiky, věnujeme 

sbírku s ním spojenou na 

organizaci soutěže Srdce 

s láskou darované. Náš 

symbolický Vánoční strom 

republiky rázem dostal 

prostřednictvím této úžasné 

soutěže krásný novodobý 

smysl, jak účinně pomáhat 

druhým. Děkujeme!“
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Jarmila Janurová,

majitelka rodinné firmy 
JaJa Pardubický perník, 
podporuje soutěž Srdce 
s láskou darované od 
jejího počátku

„Myšlenky soutěže Srdce 

s láskou darované nás zaujaly 

hned, ale to jsme si zdaleka 

nedovedli představit, jaký 

bude mít tato soutěž dosah. 

Každý rok nás děti svými 

srdíčky a příběhy překvapí 

a dojmou, sledujeme je celá 

naše firma. A atmosféra 

z předání cen vítězům je 

neopakovatelná, hřejivá 

a srdečná. Přejeme této 

nádherné soutěži, aby si 

získala ještě hodně srdcí ze 

všech koutů naší republiky. 

Jsme rádi, že svou malou 

měrou můžeme přispět a být 

u toho.“

Jana Jišková, 
učitelka, ZŠ Štefánikova, 
Hradec Králové

Srdce pro GrandPark
Hlasovací soutěž, 3. místo
5. B (24 dětí)

Anna Kadeřávková, 
asistentka, ZŠ Štefánikova, 
Hradec Králové

Srdce pro GrandPark
Hlasovací soutěž, 3. místo
5. B (24 dětí)

Lenka Soukupová, 
učitelka, ZŠ s RVMPP 

 Buzulucká, Teplice

Srdce darované anděly
Hlasovací soutěž, 2. místo
3. D a 5. A (3 děti)

„Pro mě bylo velmi zásadním 
okamžikem vidět své žáky, 
jak se s neuvěřitelnou chutí 

a odhodláním pouštějí do práce.“

„Netušili jsme, že 
vznikne tak velký projekt 

a dlouhodobá spolupráce.“

„Díky časopisu AGE jsem se dozvěděla o projektu Srdce s láskou darované. Hned po přečtení 
propozic jsem si uvědomila, že se jedná o výjimečnou možnost, jak někomu za něco poděko-
vat. Díky této úžasné soutěži se nám všem zúčastněným otevřely nové možnosti vyjádření. Je 
těžké definovat pocity, které ze soutěže člověk má. Pro mě bylo velmi zásadním okamžikem 
vidět své žáky, jak se s neuvěřitelnou chutí a odhodláním pouštějí do práce. Měsíc trvalo, než 
vznikl výtvor Srdce darované anděly. Ten jsme se rozhodli věnovat pražskému Kardiocentru 
IKEM, konkrétně panu profesoru MUDr. Janu Pirkovi, DrSc., a jeho týmu. Předání finálního 
díla panu profesorovi bylo emočně velmi silným zážitkem. Troufám si tvrdit, že tato skutečnost 
v našich srdcích zůstane zakořeněná a při vzpomínkách nás bude hřát po dlouhá léta. 

Celý koncept soutěže má pohádkovou výpovědní hodnotu se šťastným koncem. Výhra 2. místa 
ve veřejném hlasování je pro nás třešničkou na dortu. Všem moc děkujeme.“

„Když jsme přemýšleli, komu srdíčko darujeme a jakým způsobem, netušili jsme, že vznikne 
tak velký projekt a dlouhodobá spolupráce s GrandParkem. Děti jsou úžasné a každá návštěva 
je odměněna radostí a úsměvy seniorů.“

„S myšlenkou zapojit se do soutěže vznikla spo-
lupráce dětí se seniory, jejímž cílem je podpořit 
přirozené navazování mezigeneračních vztahů. 
Snaha, aby se staří lidé cítili dobře v přítomnosti 
dětí a děti přijímaly a respektovaly babičky a dě-
dečky, se naplnila. V rámci dílniček, zpívání nebo 
čtení mne děti vždy potěší. Důstojně a mile umí 
svůj úkol plnit.“
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Dana Machotová,  
vychovatelka, ZŠ a MŠ Habry

Srdce přátelství
Zvláštní cena Mírového běhu
Školní družina (27 dětí)

Jindra Chejnová, 
učitelka, ZŠ Vrdy

Srdce přátelství
Zvláštní cena Mírového běhu
Výtvarně dramatický kroužek 
(9 dětí)

„Už teď přemýšlíme 
o tom, komu svá srdce 

věnujeme příště.“

„Chtěla bych moc poděkovat za příležitost zúčastnit se soutěže Srdce s láskou darované. Náš 
kroužek se schází jednou týdně, není nás moc, ale tvoření si pokaždé užíváme a při práci je 
vždy veselo.  Minulého ročníku soutěže se zúčastnily dvě třídy naší školy, a protože nás myš-
lenka darovat srdce nadchla, do tohoto ročníku jsme se už zapojili i my. Děti hned od začátku 
přemýšlely, komu svoje srdce darují, padaly nejrůznější nápady, ale nakonec se vždy shodly. 
Loni svá srdce věnovaly svým babičkám, letos to jedno velké společné všem opravdovým přá-
telům. Při práci vzájemně spolupracovaly, pomáhaly si, nemyslely jen na sebe, respektovaly 
názory ostatních.  A tak vlastně vytvářely srdce i jeden pro druhého. 

Jsem na svých devět ‚výtvarníků‘ moc pyšná, práce s nimi mě baví a obohacuje, je vždycky ra-
dost pracovat s dětmi, které všechno, co dělají, dělají s nadšením, velkým zápalem a projevují 
při tom kreativitu, fantazii a zručnost. A výsledkem toho všeho je i naše Srdce přátelství, které 
má teď místo přímo ve vchodu naší školy, aby udělalo radost každému, kdo přijde. A my už teď 
přemýšlíme o tom, komu svá srdce věnujeme příště.“

„Do rukou se mi dostal časopis AGE s výzvou k účasti v soutěži. Zaujalo mě to a neváhala jsem 
se přihlásit se svou skupinou družinových dětí. Napadlo nás obkreslit své vlastní ruce a vyzdobit 
je. Chtěli jsme tím přenést své přátelství a pozitivní energii na nemocné děti, dodat jim odvahu 
a optimismus k jejich uzdravení. Soutěž pro nás byla velkým přínosem. Při předávání srdcí si děti 
uvědomily, jak důležité je zdraví. Mě osobně potěšila soudržnost dětí a radost při práci.“

„Potěšila mě soudržnost 
dětí a radost při práci.“

Martina Rejzlová, 

etnoložka Muzea krajky 
ve Vamberku, které je 
spolu s městem Vamberk 
partnerem soutěže Srdce 
s láskou darované již 
druhým rokem

„Jsem moc ráda, že můžeme 

být součástí takového 

skvělého projektu, jako je 

Srdce s láskou darované, 

a svými paličkovanými 

srdíčky udělat radost těm 

pedagogům, kteří s dětmi 

srdce vyráběli a vložili do 

nich také něco ze svých 

srdíček. Přejeme této 

celostátní soutěži, aby měla 

před sebou ještě spoustu 

dalších ročníků plných 

srdcí, která udělají někomu 

radost!“
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Soutěžilo se o tyto ceny:
KATEGORIE ZÁKLADNÍ ŠKOLY (3. až 9. ročníky)
1. místo:
 ■  příspěvek na školní výlet ve výši 

30 000 Kč,
 ■  přívěsky srdíčka se šlupnou 

Swarovski pro celou tvořivou 
skupinu i pro vedoucího kolektivu – 
pedagoga,

 ■ originální odznaky s logem soutěže 
pro všechny členy kolektivu i pro 
vedoucího kolektivu – pedagoga,

 ■   knižní poukázky v hodnotě 300 Kč,
 ■   dřevěný certifikát s vyřezaným 

logem soutěže pro školu,
 ■ článek o vítězném kolektivu 

a jeho uveřejnění v časopise AGE 
(dvoustrana),

 ■ sladké odměny pro všechny členy 
kolektivu.

Cena pro školu/zařízení:
 ■ vybavení 1 třídy (místnosti) 

energeticky úsporným LED 
osvětlením značky Filák včetně 
pasportizace v hodnotě 30 000 Kč. 

Ceny pro učitelku/učitele/dospělého 
vedoucího kolektivu:
 ■  třídenní relaxační pobyt v lázních 

Luhačovice pro 2 osoby ve 
čtyřhvězdičkovém boutique hotelu 
Radun,

 ■  Den pro sebe od firmy Magic 
Helena,

 ■ originální srdíčko z vamberecké 
krajky.

2. místo:
 ■  příspěvek na školní výlet ve výši 

20 000 Kč, 
 ■  přívěsky srdíčka se šlupnou 

Swarovski pro celou tvořivou 
skupinu i pro vedoucího kolektivu – 
pedagoga,

 ■ originální odznaky s logem 
soutěže pro všechny členy 
kolektivu i pro vedoucího 
kolektivu – pedagoga,

 ■  knižní poukázky v hodnotě 300 Kč,

 ■   dřevěný certifikát s vyřezaným 
logem soutěže pro školu,

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

 ■ sladké odměny pro všechny členy 
kolektivu. 

Ceny pro učitelku/učitele/dospělého 
vedoucího kolektivu: 
 ■ Den pro sebe od firmy Magic 

Helena,
 ■ originální srdíčko z vamberecké 

krajky.

3. místo:
 ■  příspěvek na školní výlet ve výši 

10 000 Kč, 
 ■ přívěsky srdíčka se šlupnou 

Swarovski pro celou tvořivou 
skupinu i pro vedoucího kolektivu – 
pedagoga,

 ■ originální odznaky s logem soutěže 
pro všechny členy kolektivu i pro 

vedoucího kolektivu – pedagoga,
 ■ knižní poukázky v hodnotě 300 Kč,
 ■ dřevěný certifikát s vyřezaným 

logem soutěže pro školu,
 ■ článek o vítězném kolektivu 

a jeho uveřejnění v časopise AGE 
(dvoustrana),

 ■ sladké odměny pro všechny členy 
kolektivu.

Ceny pro učitelku/učitele/dospělého 
vedoucího kolektivu: 
 ■ Den pro sebe od firmy Magic 

Helena,
 ■ originální srdíčko z vamberecké 

krajky.

4.–10. místo:
 ■ balíček s překvapením  

(ze sortimentu firmy OPTYS).

KATEGORIE MATEŘSKÉ ŠKOLY + 1. a 2. ročníky ZŠ

Dárky obdrží také všechny 
další oceněné kolektivy, které 
se zúčastní slavnostního 
setkání vítězů v Poslanecké 
sněmovně PČR (první tři 
místa v hlasovací soutěži, 
Zvláštní cena Originální 
design – Světlo na cestu, 
Zvláštní cena Mírového běhu, 
Zvláštní cena pro školu).

Další informace najdete na webových stránkách www.srdceslaskou.cz

1. místo:
 ■ příspěvek v hodnotě 10 000 Kč,
 ■ přívěsky srdíčka se šlupnou 

Swarovski pro celou tvořivou 
skupinu i pro vedoucího 
kolektivu – pedagoga,

 ■ originální odznaky s logem soutěže 
pro všechny členy kolektivu i pro 
vedoucího kolektivu – pedagoga,

 ■ dřevěný certifikát s vyřezaným 
logem soutěže pro školu,

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

 ■ sladké odměny pro všechny členy 
kolektivu.

Ceny pro učitelku/učitele/dospělého 
vedoucího kolektivu:
 ■ Den pro sebe od firmy Magic 

Helena,
 ■ originální srdíčko z vamberecké 

krajky.

2. místo:
 ■ příspěvek v hodnotě 6000 Kč, 
 ■ přívěsky srdíčka se šlupnou 

Swarovski pro celou tvořivou 
skupinu i pro vedoucího 
kolektivu – pedagoga,

 ■ originální odznaky s logem soutěže 
pro všechny členy kolektivu i pro 
vedoucího kolektivu – pedagoga,

 ■ dřevěný certifikát s vyřezaným 
logem soutěže pro školu,

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

 ■ sladké odměny pro všechny členy 
kolektivu.

Ceny pro učitelku/učitele/dospělého 
vedoucího kolektivu:
 ■ Den pro sebe od firmy Magic 

Helena,
 ■ originální srdíčko z vamberecké 

krajky.

3. místo:
 ■ příspěvek v hodnotě 3000 Kč,
 ■ přívěsky srdíčka se šlupnou 

Swarovski pro celou tvořivou 
skupinu i pro vedoucího 
kolektivu – pedagoga,

 ■ originální odznaky s logem soutěže 
pro všechny členy kolektivu i pro 
vedoucího kolektivu – pedagoga,

 ■ dřevěný certifikát s vyřezaným 
logem soutěže pro školu,

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

 ■ sladké odměny pro všechny členy 
kolektivu.

Ceny pro učitelku/učitele/dospělého 
vedoucího kolektivu:
 ■ Den pro sebe od firmy Magic 

Helena,
 ■ originální srdíčko z vamberecké 

krajky.

Všichni účastníci obdrží originální odznaky Srdce s láskou darované od firmy FILÁK a drobné dárky  
ze sortimentu KREATIV OPTYS. 

4.–10. místo:
 ■ balíček s překvapením  

(ze sortimentu firmy OPTYS).
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Děkujeme všem více než osmnácti tisícům soutěžících  
z celé naší republiky, kteří se dosud do soutěže  

Srdce s láskou darované zapojili. 

Informace ke všem třem ročníkům Srdce s láskou darované  
najdete v průběhu června na webu www.srdceslaskou.cz

stejně jako pravidla nového ročníku 2017/2018.

Uč
ím

e d
ět

i m
ít 

srd
ce na správném místě
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Vybrat vítěze nebylo vůbec jednoduché.  
Obdiv poroty získali všichni soutěžící, a všechny jejich práce tak 

zůstanou zveřejněny na www.srdceslaskou.cz.

Na následujících stránkách přinášíme všechny 
příspěvky, které získaly ocenění ve třetím ročníku 

Srdce s láskou darované.

Uč
ím

e d
ět

i m
ít 

srd
ce na správném místě

18 SOUTĚŽ
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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

IVANA UVÍROVÁ
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.:/
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Cesta svetem nevidomých
20

ZŠ Jižní, Praha 4
3. L (26 dětí) pod vedením paní učitelky Ireny Červenkové

PRVNÍ ZASTAVENÍ: DIVADELNÍ 
PŘEDSTAVENÍ „VIDÍM, NEVIDÍM“

Četli jsme knihu, ze které vzniklo předsta-
vení. (Klára)

Moc se mi to líbilo. Uvědomil jsem si, jak 
to mají ti, kteří nevidí, těžké. (Jonáš)

Ve tvůrčí dílně jsem zkoušel hmat a po-
depsat se poslepu. (Jáchym)

Bylo to moc hezké, nejkrásnější na celém 
světě a moc roztomilé divadlo. (Lenka)

Bylo to krásné. Agátka (hlavní hrdinka) 
byla moc šikovná holka. Bylo mi jí líto, že 
neviděla. Obdivuji ji. Na celé divadlo bylo 
radost pohledět. (Linda)

DRUHÉ ZASTAVENÍ: NEVIDITELNÁ 
VÝSTAVA

Nevidomý průvodce nás provázel v úpl-
né tmě. Mohli jsme si osahat různé věci, 
třeba i sochy v galerii. (Fanda)

Já a Adélka jsme si hrály s míčem, který 
cinkal. Potom jsme v  obrovské tmě šli 
podle hmatu a sluchu. (Tereza)

Trochu jsem se bála v  té tmě. Líbily se 
mi zvuky v  přírodě, na silnici i  v  domě. 
(Nikola)

TŘETÍ ZASTAVENÍ: VÝROBA SRDÍČEK

Pro nevidomé děti vyrábíme hmatová 
a čichová srdce. Bude to hra pexeso. Ma-

minka našeho spolužáka nám předšila 
látková srdce. (Klára)

Nejdříve jsme nevěděli, z čeho srdce vy-
robit. Potom jsme se zamysleli a napadla 
nás kůra. Doufám, že ta kůra nebude opa-
dávat. (Bára)

Dostal jsem zajímavý úkol. Vyrobit srdíč-
ko, které by nevidomé děti poznaly po 
hmatu. Oblepil jsem srdíčko drsnou stu-
hou. (Filip)

Chvíli jsem nevěděl, z čeho srdce vyrobit. 
Potom mě napadlo použít svoje džíny. 
(Kryštof )

Vyráběli jsme hmatová srdce z  různých 
materiálů. Pak jsme přinesli různé by-
linky. Látková srdce jsme vyplnili vatou 
a bylinkami. Potom jsme je zašili, aby nic 
nevypadlo. (Nikola)

Dalo nám práci najít materiál, který by 
pro nevidomé děti byl zajímavý po hma-
tu. Všechno mělo být po dvojicích, aby se 
dalo hrát pexeso. (Fanda)

Bavilo mě šití čichového srdce. Přehnal 
jsem to s hřebíčkem. (Damián)

Hned na začátku jsem věděl, že nechci 
žádný jiný materiál než kožíšek. Je hebký 
na dotek. (Jonáš)

Mámu napadlo, že bychom mohli vyrobit 
dřevěné srdce. Táta ho vyříznul a já obrousil. 
Mamce se moc líbilo a chtěla ho také. (Lukáš)

1. místo
kategorie 3.–9. ročníky ZŠ

VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ 2016/2017
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ČTVRTÉ ZASTAVENÍ: NÁVŠTĚVA 
NEVIDOMÉHO PANA UČITELE HUDBY, 
PŘEDSTAVENÍ STROJE NA BRAILLOVO 
PÍSMO, VÝROBA POPISEK NA 
ČICHOVÁ SRDCE

Pan učitel nám ukazoval stroj na Braillovo 
písmo. Napsal nám na něm bylinky, které 
se nacházely uvnitř čichových srdcí (např. 
badyán, mateřídouška, máta...). (Klára)

Obdivoval jsem, jak to všechno může do-
kázat. Braillovo písmo mě strašně zaujalo. 
(Štěpán)

Pan učitel byl strašně hodný. Stroj, na kte-
rém psal, byl starý 40 let. (Lukáš)

Měli jsme hodně otázek. Na závěr jsme 
panu učiteli předali voňavé srdce, ve kte-
rém byla levandule. (Adéla)

PATÉ ZASTAVENÍ: PŘEDÁNÍ SRDCÍ VE 
ŠKOLE „ZRAK“

Návštěva byla moc poučná. Byl jsem moc 
rád, že jsme je potěšili. Velmi se mi líbilo 
jejich vystoupení. (Matěj)

Bylo dobré všechny ty dary předávat. 
Paní zástupkyně, která nás provázela, 
nám řekla, že v té škole jsou děti se zbyt-
ky zraku. Některé se učí chodit s  bílou 
holí. Učí se stejně jako my, jen to mají 
trošku těžší. (Štěpán)

Jeli jsme několika dopravními prostřed-
ky do školy pro slabozraké děti. Tam nás 
chvíli prováděla paní zástupkyně. Potom 
jsme šli předat dar a  jako poděkování 

jsme se byli podívat na jejich vánoční 
představení. (Vojta)

Dozvěděl jsem se, jak se hraje hra show-
down. (Damián)

Nebyly tam úplně nevidomé děti. Byli 
jsme pozváni na besídku. (Eliška)

Bylo pro mě těžké představit si, že něja-
ké děti nemohou vidět stejně dobře jako 

my. Hřálo mě, že jsme těmto dětem po-
mohli rozšířit jejich hračky o dvě pomůc-
ky. Potom nám tam ještě hráli představe-
ní, to bylo moc pěkné. (Linda)

ŠESTÉ ZASTAVENÍ: PROŽITKY

Spolupracovali jsme a  moc nám to po-
mohlo. Byla to dřina, ale my jsme to 
zvládli. (Adéla)

Moc mě zajímaly všechny podrobnosti ze 
světa nevidomých. (Damián)

Bylo fajn všechny ty materiály vymyslet. 
Všechno mne bavilo a  chci, aby se to 
všem líbilo. (Štěpán)

Hodně jsem se dozvěděla o  světě nevi-
domých. Vůbec to nemají lehké, ale jsou 
moc šikovní. (Adéla) 

Byl to super návrh věnovat srdce dětem 
s vadou zraku. Vyrobené hry je moc potě-
šily. (Angelika)

soutěžní text a foto
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ZŠ Dřevohostice
Výtvarný kroužek (19 dětí) pod vedením paní učitelky Evy Luljakové + 8. třída (25 žáků)  
pod vedením paní ředitelky Nataši Kučerové – práce dvou týmů různých věkových kategorií

Srdcová knížka pro Ríšu  
1.díl – výtvarný kroužek 

Soutěže Srdce s  láskou darované se 
žáci výtvarného kroužku při ZŠ Dře-
vohostice účastní již potřetí.

Jakou podobu bude mít srdce, to jsme 
hned nevěděli, ale je jisté, že když jsme 
se na konci loňského školního roku do-
mlouvali, komu srdce věnujeme, nedalo 
nám to vůbec žádnou práci dohodnout 
se. Všichni jsme byli zajedno: srdce dosta-
ne Ríša.

Ríša Mikeška vloni chodil do výtvarného 
kroužku a spolu s ostatními dětmi tvořil 
srdce pro naši paní doktorku Kleinerovou 
a  zúčastnil se i  předávání. Za pár týdnů 
už byl Ríša v  nemocnici. Dodnes bojuje 
se zákeřnou rakovinou.

Dumali jsme, jaké srdce uděláme. Aby 
to byl obraz, něco jako nástěnka či visící 
objekt, to se nám nezdálo, protože Ríša je 
často v nemocnici. Pak se ujal nápad: vy-
tvoříme knížku ve tvaru srdce, která bude 
plná obrázků, fotek, doplňovaček, aby Rí-
šovi dny strávené na lůžku lépe ubíhaly, 

aby se zabavil, pousmál a  abychom ho 
potěšili. Třeba knížku ukáže i  nějakému 
malému pacientovi, tak zaujmeme i  jiné 
nemocné dítě.

Tvar srdce ale vybrali jeho spolužáci  
z 8. třídy, kteří se do tvoření také zapojili 
pod vedením paní ředitelky. Nám se ten 
ležatý nepravidelný tvar také líbil. Formát 
A3 o rozměrech srdce 45 cm x 33 cm od-
povídal rozměrům pro laminování.

Vytvořili jsme dvojice, aby každý pracoval 
na jedné straně srdce.

Protože prvňáčci Ríšu neznali, chtěli také 
kreslit, ale neumějí psát, tak paní učitelce 
řekli, co má napsat. Autor stránky se před-
stavil a  zdůvodnil svou kresbu a  připojil 
přání. Některé děti přinesly fotografie 
nebo jejich kopie, které nalepily a zbýva-
jící plochu domalovaly. Teď jsme srdce 
vystřihli, paní učitelka ale některá poopra-
vila. Pak jsme strany srdce po dvou slepili 
k sobě a větší děti pomáhaly ve sborovně 
při laminování. Nastalo další obstřihování 
přebytečné fólie. Paní učitelka potom na 
strojku udělala dírky na kroužkovací vaz-
bu. Srdcová knížka byla na světě!

Na první straně je název: Srdcová knížka 
pro Ríšu, pod ním je nalepená fotogra-

fie dětí, které knížku tvořily. Jsou tam 
napsaná i  jména dětí, dole je připsáno 
1. díl. To proto, že 2. díl vytvořili Ríšovi 
spolužáci z  8. třídy, kteří patří do jiné 
soutěžní kategorie. Druhá strana na fo-
tografiích ukazuje děti při práci. Další 
strany zaplňují dětské kresby, doplňo-
vačky, osmisměrka, pozdravy. Vyplnit 
tak velkou plochu bylo pro prvňáčky 
i druháky velmi náročné. Děti se ale moc 
snažily, aby se jim práce podařila a aby 

kategorie 3.–9. ročníky ZŠ

VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ 2016/2017

2. místo

Srdcová knížka  
pro Ríšu, 1. a 2. díl
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knížka byla krásná. Poslední dvě strany 
o největších špindírech na světě vytvoři-
la paní učitelka. Závěrečná zadní strana 
je křestním listem knížky:

Název: Srdcová knížka pro Ríšu
Autoři: Členové výtvarného kroužku
Nakladatelství ZŠ Dřevohostice, Školní 355
Edice Srdce s láskou darované
1. publikace, originál
Dřevohostice 2016
Neprodejné, s láskou darované

Teď už zbývalo srdce Ríšovi darovat. Jeho 
sestřenice Eda nám v kroužku hlásila, že 
je Ríša doma, jenže pak to bylo náhle 
úplně jinak – Ríša byl zase ve Fakultní ne-
mocnici Olomouc. 

Po telefonické domluvě nám jeho ošet-
řující lékařka MUDr. Kateřina Procház-
ková dovolila, že tři děti za ním mohou 
přijet předat mu dárek. Nikola Josieková 

a Naďa Klvaňová z 8. třídy a Monika Roha-
nová ze 3. třídy ve čtvrtek 15. 12. čekaly 
před lůžkovou částí dětské hemato-on-
kologické kliniky a  opakovaly si posled-
ní sloku hymny Srdce s  láskou darované 
a  svou řeč. Těšily se i  s  paní učitelkou 
Luljakovou, která je doprovázela, jak Ríšu 
překvapí. Jaké bylo jejich zklamání, když 
po nějaké době přišla staniční sestra Eva 
Hůlková se zprávou, že Ríšovi není dobře, 
dostal analgetika a usnul. Sestra navrhla, 
že obě knížky i ostatní drobné dárky pře-
vezme a Ríšovi je předá, až mu bude lépe. 

Skutečně tentýž den Ríša obě knížky 
dostal, sestra vyřídila i  naše pozdravy. 
Ríša byl překvapený, se zájmem rozvá-
zal mašle a začal si v srdcových knížkách 
listovat. Sestřička také projevila zájem 
a prosila Ríšu, jestli by si neobvyklý dárek 
mohla prohlédnout.

Věříme, že náš cíl byl splněn – srdcové 
knihy mu pomohou zpříjemnit čas strá-
vený v nemocnici.

Možná, až bude zdravý, si knížky zase 
prolistuje a pročte.

Kolektiv výtvarného kroužku  
při ZŠ Dřevohostice

soutěžní text a foto

Srdcová knížka pro Ríšu, 2. díl >>

^
Ríša v nemocnici s oběma knížkami
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ZŠ Dřevohostice
Výtvarný kroužek (19 dětí) pod vedením paní učitelky Evy Luljakové + 8. třída (25 žáků)  
pod vedením paní ředitelky Nataši Kučerové – práce dvou týmů různých věkových kategorií

Srdcová knížka pro Ríšu  
2. díl – 8. třída 

V  září nám paní učitelka Luljaková 
řekla o soutěži Srdce s láskou daro-
vané. Vede výtvarný kroužek a děti, 

které ho navštěvují, chtěly vytvořit pro 
našeho nemocného spolužáka Ríšu Mi-
kešku srdce – knížku. Vloni s námi seděl 
Ríša ve třídě a pak náhle onemocněl. Pta-
la se nás, jestli se chceme také do soutěže 
zapojit, jaký máme názor. Líbila se nám 
myšlenka potěšit a  pobavit kamaráda. 
Protože máme Ríšu rádi, rozhodli jsme 
se, že se pustíme do práce. Museli jsme 
vyřešit, jaký tvar bude srdce mít.  Běžný 
tvar srdíčka bude mít kdekdo, proto jsme 
zvolili tvar asymetrický. Všichni jsme se 
shodli, že takovéto srdce je zvláštní a je-
dinečné. Protože jsme chtěli naše srdce 
zalaminovat, museli jsme se držet roz-
měrů laminovačky. Zvolili jsme formát 
A3, z něhož jsme vystřihli šablonu o roz-
měrech cca 45 cm x 33 cm. Nejhorší bylo 
vymyslet, jak každou stránku nazdobíme, 
zaplníme, abychom se neopakovali. 

Paní ředitelka Nataša Kučerová nás třetím 
rokem učí češtinu. Stala se vedoucí toho-

to projektu. Radila nám, povzbuzovala 
nás, když se něco nedařilo, a  vnesla do 
našeho kolektivního snažení řád. Sama 
vytvořila dvě strany, na nichž humorně 
vylíčila svůj zážitek z cestování, a text do-
plnila obrázky a  vlastními kresbami. To 
nás nastartovalo a pak už se nápady jen 
rojily. Paní ředitelka nechávala rozhodnu-
tí na nás, ale vždy nás vedla k tomu, aby 
práce byla čistá, nápaditá, pestrá. Tvořili 
jsme pak převážně doma, ve škole jsme 

se s paní ředitelkou radili a řešili jsme, co 
bylo třeba. Když už byly některé stránky 
hotové, tak jsme se radovali, jak pěkně 
vypadají. Bylo to zároveň povzbuzení pro 
ty, kteří potřebovali více času na dokon-
čení. Když jsme srdce kompletovali, vždy 
dvě strany k  sobě, abychom je částečně 
slepili a  přichystali k  laminování, zjistilo 
se, že někomu chybí autor opačné stra-
ny, tak nezbývalo nic jiného, než druhou 
stranu dodělat. 

kategorie 3.–9. ročníky ZŠ
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Srdcová knížka  
pro Ríšu, 1. a 2. díl
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Paní učitelka angličtiny Petra Bartůšková 
vypracovala pro Ríšu stránky s fotografie-
mi Londýna, pan třídní učitel Marek Fou-
kal zase zajímavosti z fyziky.

Titulní a  druhá strana srdcové knížky 
představuje autory, jejich fotografie jsou 
zastřiženy do srdíček. Při fotografování 
jsme se nasmáli, asi i proto, že knížka byla 
hotová. Čekalo nás laminování stránek, 
potom odstříhávání přebytečné fólie. To 
byla také fuška, protože práce vyžadova-
la přesnost, abychom mohli delší stranu 
srdce vložit do strojku a  vyřezat dírky 
na kroužkování vazby. Potom jsme tu 
srdíčkovou knížku jenom zavázali mašlí, 
aby to vypadalo ještě lépe – jako dárek – 
a bylo to. Teď už zbývalo to nejhlavnější, 
předat srdce Ríšovi. Předávání srdcové 
knížky nebylo jednoduché, protože Ríša 
ležel opět v nemocnici. Jménem naší tří-
dy jela do olomoucké fakultní nemocnice 
Nikola Josieková a Naďa Klvaňová, za vý-
tvarný kroužek Monika Rohanová a paní 
učitelka Luljaková. Vše bylo domluveno 
s paní doktorkou, která Ríšu léčí.

Jaké bylo naše rozčarování, když nám se-
střička přišla říci, že Ríša spí po lécích, že 
se necítil dobře. Tolik jsme mu toho chtě-
ly povědět, vyřídit pozdravy od celé třídy 

soutěžní text a foto

a učitelů. Sestřička mu potom obě srdco-
vé knihy předala a  pověděla mu o  naší 
nevydařené návštěvě. Ríša byl rád a hned 
rozvázal mašle a knížky si prohlížel. Snad 
se mu budou líbit a potěší ho.

Kolektiv 8. třídy ZŠ Dřevohostice
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ZŠ Aleše Hrdličky, Ostrava
8. A (15 žáků) pod vedením paní učitelky Andrey Mezihorákové

Hasicské auto s horícím srdcem

Málokdo pořádně ocení jejich práci, 
a  přitom pro nás dělají tak moc; 
někteří z  nich dokonce riskují 

své životy, aby zachránili životy ostatních. 
Denně jsou nasazováni do akcí, které 
slýcháme ve zprávách – naši hasiči. Sa-
motné hašení požárů prý dokonce tvoří 
asi jen 5 % jejich celkové práce. Zbytek 
zabírá zachraňování zvířat ze stromů, vy-
prošťování lidí z aut, odstraňování včelích, 
vosích a sršních hnízd, pomáhají při živel-
ních pohromách a  dělají spoustu dalších 
věcí, které si jen těžko představíme. 

Proč jejich práci bereme jako samozřej-
most? Je pravý čas na to, abychom si jich 
prostřednictvím této soutěže všimli a oce-
nili je. Proto bychom vás chtěli seznámit 
s příběhem našeho „srdce“.

Celý příběh odstartoval v hlavě naší paní 
učitelky výtvarné výchovy – Andrey Me-
zihorákové. Paní učitelce se tato soutěž 
velmi líbila, nejen proto, že spojuje ko-
lektiv a zapojuje celou třídu, ale také že je 

pro dobrou věc. Když nám o ní řekla, hned 
jsme věděli, jaká je to skvělá příležitost, jak 
někomu poděkovat.

Zprvu jsme přemýšleli, komu srdce daru-
jeme. Padla spousta návrhů, jak by mělo 
srdce vypadat a  komu by mělo být da-
rováno. Návrhy jako například darování 
srdce Ostravě, lidem, kteří jsou postiženi 
Alzheimerovou chorobou, nebo zdravot-
ním sestrám jsme podrobili hlasování. Na-
konec jsme si tedy demokraticky vybrali 
hasiče.

Den po zvolení se nám stala zvláštní věc. 
V  první hodině jsme dopisovali učivo, 
když vtom se ozval školní rozhlas a  paní 
ředitelka v  něm řekla dvě slova: „Požární 
poplach.“ Hned jsme věděli, že to nemůže 
být cvičení, protože je vždycky na konci 
školního roku. Když jsme stáli venku a če-
kali, až zase budeme moct jít dovnitř, ně-
koho z naší třídy napadlo, že je to možná 
znamení, že jsme si vybrali správně. A jako 
bonus jsme přišli i o první hodinu.

Nejprve jsme se snažili a  úpěnlivě uva-
žovali, jak bude to srdce vypadat. V další 
fázi výroby jsme se konečně do tvorby 
pustili. Dohodli jsme se, že vytvoříme 
hasičské auto. Sehnali jsme dvě krabice 
a  nabarvili je tmavě červenou a  světle 
červenou temperou. Problém byl ten, že 
originální potisk prosvítal a vypadalo to 
tak, že by to nevyhrálo ani cenu útěchy. 
Proto kluci sehnali červený sprej a další 
hodinu krabice přestříkali. Museli jsme 
dokonce otevřít okna, protože to zrovna 
nevonělo…

V  tu dobu se taky začal vymýšlet tento 
text. Vůbec jsme nevěděli, jak začít, sepi-
sovali jsme různé nápady, co by tam mělo 
být, různé úvody, úvahy apod. Po nějaké 
době jsme došli až k této verzi. Ale přesuň-
me se zpátky k autu.

Obě dvě krabice se slepily k sobě. K první 
krabici (k přední části auta) se přilepily oči 
a pusa z kartonu, nakreslené naší výtvar-
nicí Klárkou. Nahoře se potom připevnila 
houkačka, vyrobená Martinem, elektriká-
řem. Zabralo mu to asi tři hodiny. A vyrobil 
i funkční světla! 

Druhá část je „tělo“ auta, kde se převážejí 
všechny důležité věci pro hasiče (hadice, 
ochranné přilby atd.). Nahoře je upevněn 
žebřík, který je sestaven ze dvou větších 
dřevěných tyčí, a na šprušle nám poslou-
žilo několik menších tyček. Samotné srdce 
je vyřezáno z polystyrenu a polepeno tvr-
dým červeným papírem a je vklíněné mezi 
šprušlemi žebříku. A protože srdce dáváme 

kategorie 3.–9. ročníky ZŠ 3. místo
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hasičům, rozhodlo se, že bude v  plame-
nech. Samozřejmě, že jenom v papírových. 
Kola jsou vyrobena z kartonu a nabarvena, 
stejně jako celé auto, červeně.

Pak stačilo pár drobných úprav a  srdce, 
no tedy hasičské auto, bylo připraveno 
k „odjezdu“. Auto jsme se rozhodli věnovat 
hasičské stanici, na které pracuje tatínek 
jedné z našich spolužaček, Elišky.

Ale vyskytl se problém. Stanici, kam jsme 
chtěli darovat naše srdce, už darovala srd-
ce jiná třída z naší školy. Byli jsme docela 
zklamaní, ale paní učitelka vyhledala ješ-
tě jiné stanice v  Ostravě, kontaktovala je 
a  domluvila nám návštěvu u  Hasičského 
záchranného sboru v Ostravě-Fifejdách.

Den před předáním nám paní učitelka 
řekla, ať přineseme trochu cukroví, když 
jsou ty svátky a pánům hasičům to určitě 
udělá radost. Cukroví nakonec přinesli jen 
někteří, včetně paní učitelky, ale i  tak to 
stačilo na tři krabice.

Předání jsme naplánovali na čtvrtek  
15. 12. odpoledne místo vyučování. Všich-
ni přišli včas a už už jsme si mysleli, že bez 
problému všechno zvládneme a že bude 
všechno v  pořádku. Ale naše třída snad 
přitahuje problémy jako magnet. Kousek 

od školy žebřík i  se srdcem spadl. Kluci 
rychle zaběhli pro vteřinové lepidlo do 
obchodu, protože už nebyl čas se vracet 
a lepit to ve škole. 

Nastoupili jsme do tramvaje. Terka, naše 
řečnice, napsala úvodní řeč, kterou spo-
lu s  další spolužačkou Eliškou v  tramvaji 
zkoušely a dělaly finální úpravy. Taky ještě 
Kuba přilepil žebřík a srdce k autu a bylo 
všechno hotovo.

Vystoupili jsme na náměstí Republiky 
a  pěšky došli až ke stanici. Před stanicí 
jsme měli trochu obavy. Bude se jim to 
vůbec líbit? Ale už jsme byli tak daleko 
a dali jsme si s tím takovou práci, že jsme 
nemohli couvnout.

Vstoupili jsme tedy dovnitř, kde nás za-
vedli do místnosti plné hasičů. Stoupli 
jsme si všichni před ně a Terka s Eliškou 
začaly přednášet svou řeč. Muselo to být 
určitě nepříjemné, když se na ně díva-
lo asi 30 párů očí. A k  tomu se všechno 
natáčelo. Ale nakonec to holky skvěle 
zvládly.

Potom jsme si udělali společnou fotku 
s  plně vyzbrojenými hasiči před velkým 
hasičským autem s  naším malým červe-
ným hasičským autem.

Jako odměnu jsme dostali malou exkurzi. 
Zahrnovala ukázku všech hasičských aut 
včetně vybavení a taky stručný popis živo-
ta hasiče, a co všechno se musí zvládnout, 
aby se stal člověk hasičem.

Tento projekt nám trval několik týdnů 
a  bylo hezké sledovat, jak všichni spolu-
pracovali a  dřeli na tom. Samozřejmě to 
nebylo vždy bez hádek, ale nakonec jsme 
se vždycky domluvili a moc nás to bavilo. 

Už nám zbývá jen jedno – poděkovat tvůr-
cům tohoto projektu z celého srdce. Děku-
jeme a v příštím ročníku určitě na viděnou!

Třída 8. A ze ZŠ A. Hrdličky  
v Ostravě-Porubě

soutěžní text a foto

soutěžní video: 
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ZŠ Porubská 832, Ostrava-Poruba
1. C (19 dětí) pod vedením paní učitelky Petry Řehové

PŘÍBĚH MALÝCH BOJOVNÍKŮ

Každý máme v  životě naloženo růz-
nou měrou. Někdo má život dláž-
děný zlatými cihličkami a  ještě mu 

cestičku druzí umetají. Jiný má život slo-
žitější a nic nedostane zadarmo.

V životě každého člověka je mnoho oka-
mžiků, které jsou zlomové. Pro děti je 
takovýmto zlomovým okamžikem vstup 
do školy. Přijetí role žáka je pro ně velice 
důležité a vnímají ji jako svou první život-
ní zodpovědnost. 

Každý prvňáček zvládá vstup do školy jinak. 
Umíme si představit, že je to pro ně těžké. 

V  letošním školním roce k  nám v  rámci 
inkluze přišli do první třídy dva sluchově 
postižení chlapci.

František se středně těžkým sluchovým 
postižením a jeho dvojče Štěpánek s těž-
kým sluchovým postižením. Chlapci mají 
sluchadla a  hlavně Štěpánek potřebuje 
pomoc asistentky, která je mu oporou 
a  v  případě neporozumění mu pomáhá 
znakováním. Jak těžký je vstup do běžné 
základní školy pro chlapce, kteří mají ta-
kovýto handicap, si lze pouze domýšlet. 

Oba chlapci si však i přes svůj handicap 
okamžitě získali srdce všech spolužáků. 

Přes mé počáteční obavy panuje ve třídě 
opravdu přátelské klima a  třída funguje 
jako skutečný tým.

Děti ve třídě sice vnímají odlišnost Fandy 
a Štěpánka, ale spíš v pozitivním smyslu. 
Ví, že to mají kluci těžší než oni, a snaží se 
jim pomáhat a být vůči nim ohleduplní. 

Práce na srdci děti ještě více stmelila 
a všichni měli radost, že jsme touto cestou 
mohli kluky podpořit v jejich snaze zvlád-
nout vše stejně jako zcela zdravé děti. 

Inspirací pro nás je také pohnutý životní 
příběh kluků, o  který se s  námi podělila 
maminka.

PŘÍBĚH MALÝCH BOJOVNÍKŮ  
OČIMA MAMINKY

„Naše dvojčata František a Štěpán se nám 
měla narodit v  prosinci 2009. Narodili se 
však už v  září, jelikož Štěpánkovi se nedo-
stávalo živin a už delší dobu strádal, lékaři 
tedy rozhodli, že se kluci musí narodit před-
časně, abychom o ně nepřišli. 

Kluci se nám narodili na konci 27. týdne 
a  jejich porodní váha byla velmi nízká. 
František váhově odpovídal týdnu, ve kte-
rém se narodil, měl 970 gramů. Štěpánkovi 
nešly do placenty už delší dobu živiny a na-

1. místo
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kategorie MŠ + 1. a 2. ročníky ZŠ

rodil se s váhou 520 gramů. Váhový rozdíl 
mezi Fandou a Štěpánem byl znát. Franti-
šek potřeboval po porodu jen lehčí decho-
vou podporu, ale u  Štěpánka šlo doslova 
o boj o život. Nezvládal dýchat sám a mu-
sel být dlouhou dobu zaintubován. Čekala 
nás dlouhá cesta k tomu, než jsme si mohli 
kluky odnést domů. Františka nám dali 
domů po dvou měsících, ale Štěpánka až  
25. 1. 2010, tedy po více než 4 měsících od 
porodu. Pro celou rodinu bylo náročné mít 
jedno miminko doma a za druhým dochá-
zet někdy i  dvakrát denně do nemocnice.  
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Štěpán byl ale velký bojovník, když jsme si 
ho přivezli, měl necelá dvě kila. Bylo před 
námi období rehabilitací, během jednoho 
týdne i  několik návštěv u  různých lékařů 
a specialistů, ale konečně jsme byli spolu. 

Kluci, i když byli oproti jiným dětem drobní, 
byli moc šikovní a  začali svoje vrstevníky 
dohánět. Přesto jsme bohužel začali zazna-
menávat, že oproti Fandovi se Štěpánek 
přestal vyvíjet v řeči. Čekala nás řada vyšet-
ření, která bohužel po téměř roce potvrdila, 
že Štěpán má těžkou nedoslýchavost a  že 
musí nosit sluchadla. Na konci roku 2013 
sluchadla dostal a  za krátký čas byl vidět 
ohromný skok ve vývoji řeči, bylo to i  zá-
sluhou paní učitelek ve školce pro sluchově 
postižené na ul. Spartakovců v Ostravě-Po-
rubě. 

Naneštěstí nás stejný kolotoč vyšetření 
čekal za rok s Františkem. Pozorovali jsme 
na něm, že se neustále na něco doptává, 
a  naše nejhorší obavy se opět potvrdily. 
I  Františkovi diagnostikovali nedoslýcha-
vost, ne tak těžkou jako Štěpánkovi, ale 
sluchadla potřebuje také. Jako rodiče jsme 
se s  tím jen těžko smiřovali, ale nezbývalo 
nám nic jiného než se situaci přizpůsobit 
a udělat vše pro to, aby byli kluci co nejspo-
kojenější. 

Během tří let ve školce na ul. Spartakovců 
se toho kluci moc naučili, měli skvělé záze-
mí a my oporu v učitelském sboru. A proto-
že se nám zdálo, že by snad zvládli navště-
vovat běžnou základní školu, začali jsme 
se o tuto možnost zajímat. Ne snad proto, 
že bychom byli nespokojení s  péčí, kterou 
jsme měli na Spartakovců, ale proto, že 
kluci jsou zvídaví, snaží se a už v pěti letech 
uměli číst. I z těchto důvodů jsme nabyli do-
jmu, že prostředí dětí bez handicapu by pro 
ně mohlo být motivující a mohlo by je hnát 
více dopředu. Nyní s  odstupem tří měsíců, 
kdy ZŠ Porubskou kluci navštěvují, jsme 
za naše rozhodnutí velmi rádi. Prozatím 
vše nasvědčuje tomu, že jsme se rozhodli 
správně. 

Kluci chodí do školy rádi, mezi spolužáky 
si udělali brzy kamarády, kteří je berou od 
začátku takové, jací jsou, a že mají na uších 
sluchadla, je pro ostatní naprosto běžná 
věc. Štěpán má rád holčičí společnost a  je 
miláčkem spolužaček, asi pro svou bezpro-

střednost a  divadelní vlohy – Fanda na-
opak velmi odpovědně přistupuje k  učení 
a baví ho každá sportovní aktivita. 

I když jsme na začátku našeho rozhodová-
ní nevěděli, zda jsme se rozhodli správně, 
zda budou kluci spokojení a zda jsme toho 
na ně nenaložili moc, ukazuje se, že vše 
funguje tak, jak má. To vše především s vel-
kým přičiněním naší paní třídní učitelky Ře-
hové a  paní asistentky Janečkové. Jsme si 
vědomi, že jsme teprve na začátku a že jistě 
určité problémy nastanou, ale se zázemím, 
které máme v  našem okolí, se budou jistě 
zvládat lépe. Přes všechny nepřízně osudu, 
které nás potkaly, máme naopak obrovské 
štěstí na lidi kolem nás.“

Lenka Janošová, maminka

Proto nazýváme kluky našimi malými bo-
jovníky, kteří se perou s  nepřízní osudu 
a ukazují nám, jak být lepšími lidmi a ja-
kou cenu má přátelství a pomoc druhým.

Mgr. Petra Řehová, třídní učitelka

soutěžní text a foto

soutěžní video: 
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ZŠ a MŠ Hvozdná
MŠ třída Kapitáni pod vedením učitelů MŠ

Když jsme letos na podzim s  dětmi 
vymýšleli, komu uděláme naším 
srdcem radost, nějak se nám tam 

pořád objevovaly vánoční návrhy. Děti 
pak vymyslely, že bychom mohli potě-
šit někoho, kdo nemůže být na Vánoce 
doma. Po dlouhém přemýšlení a v těžké 
konkurenci policistů a záchranářů nako-
nec zcela jasně vyhráli hasiči. Rozhodli 
jsme se jim vyrobit perníkový advent-
ní kalendář. Na každý den od prvního 
prosince až do Štědrého dne budou 

mít sloužící hasiči jednu krabici cukroví. 
Mluvčí Hasičského sboru Zlínského kraje 
byl naším nápadem zcela nadšený, sou-
hlasil a domluvil i natočení našeho peče-
ní do televize. Stejné nadšení a ochotu se 
zapojit projevili i  rodiče našich dětí, což 
bylo vzhledem k množství cukroví oprav-
du důležité. Do dvaceti čtyř krabic jsme 
napekli a nazdobili něco kolem osmi set 
perníčků a vanilkových rohlíčků. Každou 
naplněnou krabici jsme pak označili čís-
lem a dovnitř nalepili fotografii jednoho 

2. místo

Srdce pro hasice
kategorie MŠ + 1. a 2. ročníky ZŠ

z dětí. Krabice poskládané na sobě podle 
čísel pak vytvoří jedno velké srdce. Kalen-
dář jsme slavnostně předali 30. listopadu. 
Hasiči pak dětem ukázali stanici, auta i to, 
jak sjíždějí po tyči, na což se děti těšily asi 
nejvíc. Hasiči pomáhají lidem po celý rok, 
a tak jim naše Srdce s láskou darované pl-
ným právem náleží.

Děti a učitelé MŠ Hvozdná, třída Kapitáni

VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ 2016/2017
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ZŠ A MŠ HVOZDNÁ

soutěžní video: 



2–3/2017

Církevní ZŠ ve Veselí nad Moravou
1. A (19 dětí) pod vedením paní učitelky Štěpánky Tomčalové

Srdce školácké

Každou základní školu tvoří devět 
postupných ročníků. Deváťáci, jak 
známo, jsou ti nejstarší, my – prv-

ňáčci jsme vlastně školními benjamínky. 
Každý z nás se na školu moc těšil, s obdi-
vem jsme ji mnozí míjeli ráno cestou do 
mateřinky, odpoledne zase z  mateřinky 
domů. 

Mohutná dřevěná školní vrata jako by 
svým úctyhodným rozměrem dávala 
znát: „Pozor, pozor, já jen tak někoho 
dovnitř nepustím! Beru kamarádské hol-
ky a kluky. Beru natěšené holky a kluky. 
Beru ohleduplné holky a kluky. Beru zví-
davé holky a kluky. Beru děti odhodlané 
k  práci, takové děti, jež se nezaleknou 
drobných neúspěchů, děti, co se pustí 
i do zdánlivě náročných úkolů, děti, kte-
ré ví, že právě ty náročné úkoly se dají 
zvládnout prostřednictvím spolupráce.“ 

Milá školo, takových dětí je přece plno 
v našem městě. Ty sama jim za svými těž-
kými vraty poskytuješ báječný prostor 
k žádanému rozvoji. Najdeš vůbec něja-
kou skulinku pro nás malé, kteří bychom 
rádi dovnitř? Škola to má dobře promy-
šlené, aby mohla přijmout nedočkavé 
budoucí prvňáčky, loučí se vždy před 
letními prázdninami s nejzkušenějšími – 
s deváťáky. Těm chlapákům my tedy vdě-
číme za své pyšné žákovské pozice. 

Onu pomyslnou žákovskou štafetu jsme 
přebrali také od Haničky. Ovšem v době, 
kdy se měla těšit z letních prázdninových 
aktivit, utrpěla těžké zranění při doprav-
ní nehodě. Její léčení je zdlouhavé. Rádi 
bychom Haničku povzbudili, přestože 
jsme ji osobně neznali, uvědomujeme si, 
že i tak patříme do totožného společen-
ství – společenství dětí sdílejících budo-

vu naší církevní základní školy – budovu, 
která vzdělává, utváří, vychovává, posilu-
je „velká srdce malých školáků“ k potěše 
všem, kteří ji potřebují. Námi vyrobené 
školácké srdce patří Haničce Botkové, 
neboť my věříme, že z ní opět bude prv-
ňačka – středoškolačka, že si opět nasadí 
aktovku a otevřou se jí vrata její vysněné 
školy. 

Kluci a holky z 1. A

3. místo
kategorie MŠ + 1. a 2. ročníky ZŠ
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Labyrint srdce 
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ZŠ a MŠ Bořitov
3. třída (15 dětí) pod vedením paní učitelky Anety Kolínkové

Jsme veselí, zvídaví, hraví a občas taky 
trochu nezbední žáci třetí třídy Zá-
kladní školy Bořitov, ale pravdou je, 

že pokud na něčem pracujeme, táhne-
me za jeden provaz. Podobně tomu bylo 
i  poté, co jsme se dozvěděli o  projektu 
Srdce s  láskou darované, jenž přináší ra-
dost obdarovaným jedincům a  také sa-
motným tvůrcům srdíček. Ty hřeje dobrý 
pocit nejen z  jejich odvedené práce, ale 
také z  pohledu na rozzářené tváře těch, 
jimž byla srdce určena. 

O  tom, kdo si nejvíce zaslouží naše srd-
ce, jsme se nerozhodovali nijak dlouho. 
Shodli jsme se, že potěšíme babičky a dě-
dečky z nedalekého Domova pro seniory 
v Černé Hoře. 

Náš výtvor jsme pojali jako lidské srdce. 
Srdce člověka, který ve svém životě leccos 
prožil a nese si v srdci mnoho vzpomínek. 
Představili jsme si lidské srdce rozčleněné 
do různých chodeb a  komůrek, zkrátka 
něco jako spleť cest podobnou labyrintu. 
Od toho vyplynul i  název Labyrint srd-
ce. Během tvorby jsme se zamýšleli, jaké 
emoce a pocity se mohou v srdci člověka 
vyskytovat. Každý ví, že ne všechno je v ži-
votě vždy příjemné a člověku není pokaž-
dé do smíchu. Proto se nám vybavily poci-
ty smutku, strachu nebo bolesti, které se 
ovšem nachází ve slepých uličkách srdeč-
ního bludiště. Směrem do středu srdíčka 
pak míří libé pocity, jako je láska, radost, 
víra či dobro. Ty nám veškeré trápení vy-
nahrazují a činí nás šťastnými.

Těší nás, že jsme vyrobené srdce mohli 
seniorům věnovat v adventním čase u pří-
ležitosti rozsvěcování vánočního stromu, 
neboť se ještě více umocnila celková at-
mosféra předávání. A  protože jsme děti 
hravé, také k  vytváření jsme přistoupily 
hravě. Naše srdce si mohou v domově ne-
jen vystavit, ale také využívat ve volném 
čase jako hru, což si k  radosti všech pří-
tomných dva dědečkové hned při přebírá-
ní dárku vyzkoušeli. A přemístit kuličku od 
kraje srdce až do samotného středu se jim 
dařilo skvěle!

Za žáky 3. třídy Aneta Kolínková

1. místo
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ZŠ s RVMPP Buzulucká, Teplice
8. D a 5. A (3 děti) pod vedením paní učitelky Lenky Soukupové

Tento výtvor je věnován pražskému 
Kardiocentru IKEM, panu profeso-
ru MUDr. Janu Pirkovi, DrSc., a jeho 

týmu a  zároveň slouží jako poděkování 
za jejich úžasné dovednosti, které člově-
ku dokáží spravit pochroumané srdce, či 
je dokonce nahradit srdcem novým.

Náš projekt znázorňuje strom života, kte-
rý vysadil dobrý anděl, aby rodil srdce 
pro nemocné lidi, a  proměnil je tak ve 
šťastné a zdravé. Srdce se ovšem vytvo-
ří jen tehdy, pokud člověk žije poctivý 
a dobrý život. Pro děti se ale vždy srdce 
urodí, protože jejich mysl a duše jsou čis-
té a nevinné.

Na našem operačním stole leží malá os-
miletá holčička, která bohužel měla smů-
lu a narodila se se srdeční vadou. Ta se jí 

v  poslední době zhoršila a  nyní jí hrozí 
celkové selhání srdce. Operace je pro ni 
nevyhnutelná. Anděl pro ni tedy vypěs-
toval nové srdce, dostatečně silné, aby 
mohla žít ještě dlouhý život plný radostí, 
tak jak ho žijí ostatní zdravé děti. 

Naši šikovní chirurgové převezmou od 
anděla toto zdravé srdce a  vloží ho do 
hrudníčku, zapojí vše potřebné a  srdce 
začne opět plnou silou pumpovat krev 
do celého těla.  

Dílo je vytvořeno a  darováno s  velkou 
lidskou láskou, protože víme, že musí být 
těžké se s  těmito zdravotními problémy 
vyrovnávat. Lidé se často trápí a zabýva-
jí zbytečnými problémy, ale měli by být 
šťastní, že jsou zdraví a mohou si užívat 
každodenní život naplno. Kolikrát by-

chom chtěli těmto nemocným lidem 
pomoci, snažíme se více vcítit do jejich 
situace, ale ne vždy jim pomoci dokáže-
me. Tak chceme alespoň ukázat, že s nimi 
soucítíme. 

Poslání i práci pana profesora Pirka velmi 
obdivujeme a  jsme rádi, že se můžeme 
na tohoto výjimečného člověka spoleh-
nout, on je totiž vždy připravený pomoci. 

Pro své dílo jsme si vybrali přírodní mate-
riály, jako je lýko, dřevo, ale sáhli jsme i po 
alobalu, protože symbolizuje lesklé chi-
rurgické nástroje, a drátky pomyslné šicí 
nitě, které spojily dohromady celý objekt 
a vytvarovaly ho. I když práce byla časově 
dost náročná, přesto nás velmi bavila. Vě-
děli jsme, že to děláme pro dobrou věc, 
a tak jsme svůj volný čas rádi obětovali.

Tento projekt byl pro nás velice inspi-
rativní a  pomohl nám více si vážit toho, 
že jsme zdraví, a přiměl nás zamyslet se 
nad tím, že bychom měli být rádi za to, co 
máme, ale i za to, co nemáme. Zajímavé 
téma, dobrý pocit a  potřeba povzbudit 
lékaře v jejich náročné profesi nám dáva-
ly další chuť do práce. Jsme velmi rádi, že 
jsme se do soutěže zapojili, protože nám 
toho mnoho přinesla.

Viktorie Vágnerová (8. D), Michaela 
Kováříková (8. D) a Václav Vágner (5. A)
pod vedením MgA. Bc. Lenky Soukupové

VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ 2016/2017

2. místo

Srdce darované andely
veřejné hlasování na internetu | 9332 hlasů



2–3/2017

37

so
ut

ěž
ní

 te
xt

 a
 fo

to

ZŠ S RVMPP BUZULUCKÁ, TEPLICE

soutěžní video: 



2–3/2017

ZŠ Štefánikova, Hradec Králové
5. B (24 dětí) pod vedením paní učitelky Jany Jiškové

Srdce pro GrandPark

Jsme žáci pátého ročníku Základní 
školy Štefánikova v  Hradci Králové. 
Rozhodnout se, komu věnovat srd-

ce, nebylo těžké. Naše škola je sídlištní. 
V blízkosti paneláků, v nichž většina z nás 
žije, vybudovalo město zařízení pro se-
niory GrandPark. Rozpoutala se v  nás 
vlna otázek: „A kam budeme chodit s pej-
skem? Proč na tomto místě není raději 
něco jiného?“ Mluvili jsme o tom ve škole 
a s paní učitelkou jsme si začali zodpoví-
dat různé otázky: „Proč mít úctu ke stáří? 
Proč poděkovat rodičům za život? Čeho 
si máme v životě vážit?“  

Přišli jsme na to, že jsou to vlastně sebe-
záchovné věty. Nemůžeme ovlivnit své 
dětství, nemůžeme si vybrat své rodiče. 
Podobně téměř mimo naši kontrolu bude 
tedy i naše stáří. Zkrátka obě tato období 
na krajích našeho života jsou definována 

bezmocností, kdy jsme zcela odkázáni na 
druhé.

Nám dětem udělá vždy velkou radost, 
když si na nás udělají rodiče a kamarádi 
čas. Což teprve ti staříčci, za kterými mož-
ná nechodí návštěvy každý den? 

Aby se naše předání srdíčka nestalo 
pouhou jednorázovou návštěvou zaří-
zení pro seniory, domluvila paní učitelka 
dlouhodobou spolupráci s  pracovníky 
GrandParku. Naše první setkání s dědeč-
ky a babičkami proběhlo formou dílnič-
ky. Seniory, kteří chtěli s  námi vyrábět, 
jsme si mezi sebe rozdělili a vše už mělo 
správný spád. Staříčci při práci vzpomí-
nali na své mládí, bylo to moc milé. Při 
cestě do školy jsme se předháněli, kdo 
z  nás má milejšího či šikovnějšího dě-
dečka, babičku.

Anička: „Moje babička byla milá a  měla 
radost.“
Míša: „Ta moje babička byla super.“
Marek: „Všimli jste si, jak byl ten můj děda 
šikovný?“
Fanda: „Ale ten můj děda se hodně snažil.“
Gabča: „Moje babička se tak mile chovala.“

Předání srdíčka proběhlo 14. 12. 2016. Při-
pravili jsme si pásmo o narození broučka, 
zazpívali koledy a  symbolicky rozdali se-
niorům napečená perníková srdíčka. Sr-
díčko jsme tedy věnovali těm, kteří poctivě 
vychovávali svoje děti, pracovali a  také si 
zaslouží kousek radosti a potěšení v životě.

Se srdečným pozdravem 

třída 5. B s třídní učitelkou Janou Jiškovou 
a asistentkou Annou Kadeřávkovou

3. místo
veřejné hlasování na internetu | 6801 hlasů
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soutěžní video: 
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ZŠ a MŠ Habry 
III. oddělení školní družiny (27 dětí) pod vedením paní vychovatelky Dany Machotové

Srdce prátelství

Ahoj,

jsme žáci 3. až 5. třídy a  navštěvujeme 
III. oddělení školní družiny při Základní 
a Mateřské škole v Habrech.

Komu darovat Srdce přátelství jsme měli 
hned vymyšleno. Naše škola už několik let 
spolupracuje s dětským oddělením a od-
dělením ARO havlíčkobrodské nemocni-
ce, kde mají vždy radost z našich obrázků 
a výrobků. Proto byla naše volba tak jasná.

Název „Srdce přátelství“ jsme vybrali pro-
to, že každý z nás obkreslil své ruce, a pře-
nesl tak své přátelství na nemocné děti. 
Jsou to takové pomocné ruce, které mají 
pomoci dětem překonat každou nemoc. 
Ruce, které jim dodají optimismus a víru 
v brzké uzdravení.

Při výrobě nás napadlo darovat ještě jed-
no Srdce přátelství. Během roku chodíme 
na tematické výstavy, které pořádá náš 
Městský úřad v Habrech. Tady mimo jiné 
vystavují a prodávají své výrobky klienti 
Domova se sociální péčí ve Zboží. Jejich 
výrobky pokaždé obdivujeme a jen těžko 
si vybíráme, který si máme koupit. Na-
padlo nás tedy vyrobit ještě jedno Srdce 
přátelství pro tyto pány, abychom jim 
oplatili jejich snahu potěšit druhé.

Na obě naše srdce jsme použili 341 ob-
kreslených a vyzdobených rukou a jejich 
výroba nám zabrala mnoho hodin. Vystří-
hali jsme z papíru srdce a s paní vychova-
telkou jsme sestrojili konstrukci, aby nám 

srdce držela. Nalepení rukou na srdce už 
byla hračka. Poté jsme se mohli připravo-
vat na samotné předání. K tomu prvnímu 
došlo 26. 9. 2016 v  havlíčkobrodské ne-
mocnici. Čekalo nás velmi milé a dojem-
né přivítání a moc nás potěšilo, že se srd-
ce tolik líbilo a všichni z něj měli velikou 
radost. Srdce si od nás převzala primářka 
dětského oddělení MUDr. Mgr. Magdalé-
na Chvílová Weberová a  společně jsme 
ho pověsili na chodbě dětského oddě-
lení. Od nemocnice jsme dostali drobné 
dárečky, které nás opravdu potěšily.

K druhému milému předání došlo 10. 10. 
2016 v keramické dílně při Domově se so-
ciální péčí ve Zboží. Srdce si od nás pře-

vzali klienti spolu s panem ředitelem Ing. 
Bc. Josefem Procházkou. Klienti domova 
nás vřele přivítali ve své dílně, ukázali 
nám práci s  keramickou hlínou a  umož-
nili nám vše si vyzkoušet. Za to jim moc 
děkujeme. I  na nás čekalo překvapení 
v podobě krásného dárku, který pro nás 
klienti vyrobili jako poděkování za Srdce 
přátelství.

Při fotografování jsme se bohužel nikdy 
nesešli všichni najednou, ale každý při-
ložil ruku k dílu, aby vznikla krásná Srdce 
přátelství.

 Děti III. oddělení školní družiny s paní 
vychovatelkou Danou Machotovou

Zvláštní cena Mírového běhu
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ZŠ Vrdy 
Výtvarně dramatický kroužek (9 dětí) pod vedením paní učitelky Jindry Chejnové

Srdce prátelství

Už druhým rokem se každý týden 
scházíme v  našem výtvarně dra-
matickém kroužku. Tvoříme rádi 

a  tvoříme ze všeho. Naplno zapojujeme 
svoji fantazii, zkoušíme různé techniky 
a využíváme nejrůznější materiály. Navíc 
si u toho užíváme i hodně legrace. 

I  letos jsme se rozhodli zapojit do sou-
těže Srdce s  láskou darované. Loni jsme 
pro tuto soutěž vyzkoušeli metodu „iris 
folding“, letos jsme se rozhodli pro vý-
tvarnou techniku nazvanou quilling 
nebo také papírový filigrán. Hlavním ma-
teriálem jsou zde papírové proužky, ty se 
quillingovým perem stáčejí do spirálek, 
které se pak pomocí prstů formují do růz-
ných tvarů (lístek, kapka, kytička). Tyto 
tvary se následně pomocí lepidla fixují na 
různý podklad a vytvářejí se z nich origi-
nální obrazce. Už dříve jsme touto meto-
dou zkusili vyrobit velikonoční přáníčka, 
a protože se nám moc povedla, rozhodli 
jsme se pro soutěž vytvořit jedno velké 
společné quillingové srdce. Než jsme za-
čali stříhat proužky, stáčet spirálky a for-
movat tvary, museli jsme se rozhodnout, 
komu naše srdce věnujeme. Padaly různé 
návrhy – maminkám, babičkám, dědeč-
kům, kamarádům… A  pak nás napadlo: 
„Pojďme naše srdce věnovat všem oprav-
dovým přátelům.“

Na internetu jsme si našli několik citátů 
slavných osobností o přátelství, poslechli 
jsme si několik písniček (Přátelství od Pet-
ra Rezka, Pouto přátelství od Pavla Callty, 
Přátelství na n-tou od Petra Nováka, Pár 

přátel stačí mít od Michala Davida a ne-
chyběli ani Přátelé Zeleného údolí) a pak 
jsme se společně pokusili zodpovědět 
otázky: Kdo je opravdový přítel? Co si 
představuji pod pojmem přátelství?

Svatý Ambrož řekl: „Je opravdovou úle-
vou, jestliže máme někoho, s kým může-
me sdílet své nitro, komu můžeme otevřít 
srdce a svěřit mu svá tajemství.“

Kdo je tedy pro nás přítel? Člověk, který 
nás nikdy nepodrazí, nezklame, nezra-
dí. Člověk, který nám pomůže, když ho 
nejvíc potřebujeme. Člověk, kterému 
můžeme důvěřovat a vždy se na něj spo-
lehnout. Člověk, který nás pokaždé vy-
slechne a snaží se nám poradit co nejlépe 
a co nejupřímněji. Opravdový přítel nám 
nelže, opravdový přítel nás nepomlouvá. 
Přítel je člověk, který nám rozumí, chce 
pro nás to nejlepší a chová se k nám ohle-
duplně. Opravdovému příteli se můžeme 

bez obav svěřit se svými pocity a názory. 
Kamarádů má člověk mnoho, ale přátel, 
kterým se dá opravdu věřit, je jen pár. 
Každý by měl mít nějaké přátele, protože 
být bez přátel je jako být bez srdce. 

I William Shakespeare se vyjádřil k přá-
telství: „Přátel si važ, a kdo se osvědčili, 
ty hákem z oceli si připni k srdci.“ A Ci-
cero se přidává: „Být sám a  bez přátel 
znamená vést život plný nebezpečí 
a strachu.“

Co říct na závěr? Mít dobré přátele, kte-
rým se dá věřit, znamená velké štěstí. Bez 
přátelství je život smutný a prázdný.

Proto si naši přátelé zaslouží naše SRDCE.

 Bára, Tereza, Pavlína, Katka, Kristýna, 
Štěpánka, Tereza, Kačka a Michal  
z výtvarně dramatického kroužku

Zvláštní cena Mírového běhu
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Základní škola a materská škola 
Koprivnice, 17. listopadu

Srdce pro Martina
9. A (19 žáků) pod vedením paní učitelky  
Lucie Benišové

Mnoho lidí neuspěje, protože sami sobě nevěří. Nevěří 
svým kladným stránkám, úspěchům, dokonce nevěří 
ani svým dovednostem.

Co kdyby nebylo žádné: „Co kdyby?“ 
Jak byste reagovali? 
Co byste dělali? 

Ve všech přece něco je, ale jen to nestačí. Všechno doplňuje je-
jich důvěra v sebe sama a cesta, kterou jdou za svým cílem, aby 
byli tím, kým chtějí být. Není třeba se bát a stydět se. Mezi námi 
jsou lidé, kteří jsou naším vzorem, a když něco chceme, jdeme 
si za tím. 

Martin Rota je člověk, který toho v  životě dokázal spoustu. 
Mohli bychom začít třeba tím, že se kvůli špatně odoperované-
mu tukovému nádoru dokázal pohybovat o berlích. I přes tento 
handicap se stal v  roce 2009 prvním tělesně postiženým Če-
chem, který zdolal nejvyšší africkou horu Kilimandžáro. V roce 
2015 také zdolal na třetí pokus kavkazskou horu Elbrus. Doká-
zal tím, že ho nic nezastaví před jeho cíli.

Nebál se začít natáčet videa na YouTube a ukázat světu, jak to 
vlastně s jeho handicapem vypadá. Začal rozebírat témata, o kte-
rých si lidé říkají: „Jak k těmto tématům přišel?“ Martin se prostě 
nebál říct svůj názor k věci. Začínal se stávat slavnějším a slav-
nějším. Na YouTube si vytvořil ne jeden, ale hned několik kanálů, 
každý byl na jiné téma. Celkový počet jeho odběratelů již přesáhl 
hranici čtyř set tisíc. 

Martin je opravdu statečný muž, který se nebojí zakročit v rizi-
kové situaci. Odjakživa nosí při sobě pouta, což se mu vyplatilo, 
když chytil zloděje, který vyběhl z obchodu hned vedle něj.

Má prostě srdíčko na správném místě a zaslouží si i to naše. Kaž-
dý člen naší třídy vytvořil malé srdíčko z kartonu, které si podle 
svých představ namaloval. Každý si přál udělat na Martina Rotu 
svým výtvorem dojem, a tak jsou srdíčka různě barevná. Dále 
jsme vytvořili jedno veliké srdce z  pletiva, do kterého každý 
vložil své srdce. Jako podstavec jsme si zvolili ruce odlévané ze 
sádry, do kterých jsme velké srdce umístili. Ruce jsou symbo-
lem toho, že každý přiložil ruku k dílu, a jedna ruka by přece tak 
velké srdce neunesla. 

Martine, nikdy se nevzdávej svých snů a jdi si svou cestou, my 
ti fandíme!

Žáci 9. A s paní učitelkou Lucií Benišovou

Ocenění školy za školní kolo
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Naše škola se rozhodla zapojit do letošního ročníku soutěže 
Srdce s láskou darované s žáky šestých až devátých tříd. Před-
stavili jsme jim tento projekt a byli hned nadšení, a to nejen ze 
samotného tvoření, ale i z výběru obdarovaných a z představy 
darování. V hodinách slohu se tvořila textová část a v hodinách 
výtvarné výchovy se srdce vyráběla. 

A  nádherným zážitkem bylo samotné předávání: Srdce  
7. A jsme předávali starouškům na LDN v době adventu, takže 
se zpívaly i koledy. 8. B předávala srdce Hasičskému sboru měs-
ta Kopřivnice jako poděkování za jejich namáhavou práci. Hasiči 
měli obrovskou radost! 8. A bude teprve své srdce předávat – 
Eliška Hoďáková je nemocná. A srdce 9. A se povedlo asi nejvíce, 
takže si ho škola ponechá a vystaví ho na čestném místě. 

Ostatní třídy si zkusily zajímavou týmovou práci a jsou bohaté 
o spoustu nových zážitků. 

Za ZŠ Kopřivnice Vladimíra Iklová
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Srdce pro bezdomovce
9. B (15 dětí) 

^ Srdce s láskou darované Emičce 
8. A (15 dětí) 

^

Srdce s láskou darované hasičům Kopřivnice 
8. B (14 dětí) 

^ SNLP je v jednom srdci
7. A (20 dětí) 

^

Srdce Daně Zátopkové 
7. B (18 dětí) 

^

 
17. listopad
6. A (22 dětí) 

^

Ostatní práce ZŠ a MŠ Kopřivnice, 17. listopadu,
pod vedením paní učitelky Lucie Benišové
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Originální design – Světlo na cestu

46

ZŠ Mozartova, Jablonec nad Nisou 
Třeťáci ze školní družiny pod vedením paní učitelky Marcely Vaníčkové

Srdce pro otce Michala
ZŠ Porubská 832, Ostrava-Poruba 
9. B (4 žáci) pod vedením paní učitelky Andrey Mičíkové

Maják

Více o vítězných pracích 
Světlo na cestu se 
dozvíte na stránkách 
TECH EDU 2/2017.
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Cestné uznání

soutěžní video: 
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LED
PRO ŠKOLY A VEŘEJNÝ SEKTOR

úspora nákladů

Filák, s.r.o., Skopalova 20, 750 02 Přerov, Czech Republic, Tel.: +420 581 225 736-9, Mob.: +420 778 488 140, E-mail: led@fi lak.cz
www.led-fi lak.cz

Certifi kováno společností Vyrobeno společností

5 LET
Z Á R U K A

ZÁRUKA

PODHLEDY Z LED OSVĚTLENÍ
Jednoduchá montáž a demontáž. 

Výměna kus za kus.

INTERIÉROVÁ LED SVĚTLA
Učebny, kanceláře, veřejné prostory, 

tělocvičny…

VYMĚŇTE ZÁŘIVKY ZA LED OSVĚTLENÍ
Úspora 50% nákladů, větší svítivost.

Životnost 50–70 tis. hodin. 

Bez názvu-1   1 17.8.2016   10:13:04

Hlavní partner
celostátní soutěže  

a vyhlašovatel Zvláštní 
ceny Světlo na cestu
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Zajímá vás, jak souvisí vamberecká krajka a soutěž Srdce s láskou 
darované? Když se v Muzeu krajky Vamberk před dvěma roky o naší 
soutěži pro děti dozvěděli, natolik je to nadchlo, že se rozhodli 
tuto myšlenku podpořit ruku v ruce i s městem Vamberk. A tak už 
v loňském ročníku darovali vítězům ručně paličkovaná srdce. Chtěli 
jsme na vlastní oči vidět, jak taková krajková srdíčka pro vítězné 
týmy vznikají, a tak jsme se do Vamberka na jaře vypravili.

O srdcích z krajky

48 REPORTÁŽ
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Tradice dlouhá čtyři stovky let
Některé věci v životě získáváme časem, některé 
dostaneme do vínku a pro některé jsme předur-
čeni už tím, kde se narodíme. Nevěříte? Pojďte 
se tedy ponořit spolu s námi do vyprávění Mar-
tiny Rejzlové, vamberecké rodačky a etnoložky 
Muzea a galerie Orlických hor, pod které vam-
berecké Muzeum krajky spadá. Umění ručně 
paličkované krajky bylo v jejich rodině předává-
no z generace na generaci a nebude tomu jinak. 
„Naší Kačence zatím není ani rok, ale i na ni za 
pár let malá herdulka čeká,“ usmívá se s dcerkou 
v náručí a přitom nám ukazuje krajková srdíč-
ka, která pro letošní vítěze naší soutěže navrhla. 
Paličkovaly je Václava Suchomelová a Šárka Le-
žáková.

Tradice paličkované krajky na Podorlicku ne-
přetržitě žije již čtyři sta let. Kdysi se tady tomu-
to uměleckému řemeslu věnovali téměř všich-
ni, nejen ženy, ale i muži a děti. Přibližuje nám 
to spousta nádherných exponátů muzea, ale 
hlavně povídání Martiny Rejzlové: „Pocházím 
z rodiny, kde se paličkuje jak z matčiny, tak z ot-
covy strany. Od roku 1926 žije naše rodina zde 
ve Vamberku v části Merklovice. Z maminčiny 
strany kromě ní paličkovala prababička a všech-
ny její děti, také syn Rudolf, maminčin dědeček  
a ještě další generace před nimi. Praděda Rudolf 
byl vyučený tkadlec, takže buď tkal, nebo palič-
koval.“ 

Sama Martina Rejzlová paličkuje od pěti let, což 
je věk, kdy už děti paličkování zvládnou a obvyk-
le v tomto čase začínají. Svou maminku sledova-
ly denně u herdule, a tím se jako děti s paličkami 
sžívaly od malinka. „Když jsme nemohli já nebo 
bráška usnout, maminka nás brávala k  herduli 
a  klapot paliček fungoval jako ukolébavka. Je 
běžné, že předškolní děti paličkují vedle mámy. 
Když jsem byla větší a maminka měla třeba 150, 
200 paliček na herduli a já si s ní chtěla hrát, tak 
jsme si hrály tak, že mi připevnila šest párů pali-
ček na herdulku, naučila mě základní vzor a řek-
la: ,Kdo bude první kolem herdule?‘ No a pro-
tože ona měla herduli obrovskou a já malinkou, 
samozřejmě jsem vyhrála, a tím mě motivovala 
a k paličkování přirozeně vedla.“

Láska na celý život
Maminka Martiny, Jana Štefková, současná 
krajkářka známá svou tvorbou nejen u nás, ale 
i v zahraničí, spolupracovala se známými osob-
nostmi, například s  Elenou Holéczyovou,  pro-

fesorkou Marií Vaňkovou nebo akademickou 
malířkou Evou Fialovou. Martina vypráví, že 
od realizace krajky Eleny Holéczyové Mladucha 
z Moravského Lieskového  odvezli maminku do 
porodnice, nebo jak například vznikala kraj-
ka nazvaná Mír z roku 1983, která putovala po 
mnoha výstavách a  nyní je majetkem Muzea 
krajky ve Vamberku. „Na krajce je zajímavé to, 
že ji stále vidíte z rubové strany a až teprve po 
odšpendlení, sundání z herdule se ukáže v plné 
kráse a pro krajkářku je to ta největší odměna. 
Tak to bylo i  s  krajkou Mír, kterou maminka 
musela upaličkovat za dvacet dnů, a  tak někdy 
pracovala až dvacet hodin denně.“ Zdá se nám, 
že paličkovat dvacet dnů tolik hodin denně snad 
ani není možné vydržet... Pokud to není láska. 
A paní Martina tvrdí, že kdo paličkované krajce 
propadne, je to velká láska na celý život.

^
O tom, jak ve vamberecké 
Krajkářské škole pečují o tradici 
dlouhou čtyři staletí, jsme se 
přesvědčili na vlastní oči 
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Krajkářská škola ve Vamberku

V  době, kdy Martina jako dítě školou povinné 
navštěvovala Krajkářskou školu, spadala tato in-
stituce pod Školský ústav umělecké výroby Praha 
(ŠÚUV), a  tak byla více propojená se základní 
školní docházkou. Výuka probíhala od 5. do 8. 

třídy, a kdo měl zájem, mohl pokračovat ještě při 
střední škole. Existovaly klasické osnovy, v nichž 
bylo předepsáno, co všechno se musí za jeden rok 
stihnout: páskové krajky, speciální vazby, okolek 
a dvě dečky. V 6. a 7. třídě se mohly dělat obrázky 
nebo okraje k ubrusům – co se komu líbilo. Než 
se vyšlo z 8. třídy a ukončila se Krajkářská škola, 
bylo potřeba podle osnov udělat vzorníky, které 
se zaadjustovaly do desek a poslaly do Prahy, kde 
byly ve Školském ústavu oznámkovány. Tak se 
získalo osvědčení krajkářky.

„V  roce 1999 byl Školský ústav zrušen, ale na-
štěstí tradice krajkářské školy u  nás nezanikla, 
a  to díky městu Vamberk, které ji všemi silami 
podporuje,“ uvádí nás do současné situace naše 
průvodkyně po cestě přes náměstí k  nedaleké 
budově Krajkářské školy, kde právě probíhaly 
odpolední kurzy dětí ve dvou skupinách rozdě-
lených podle věku. V té mladší jsme našli i prv-
ňáčky.

„O výuku u nás je dnes velký zájem, v pololetí 
naši školu navštěvovalo 50 dětí a 88 dospělých,“ 
říká zkušená krajkářka Miroslava Šustrová, která 
zde vede zájmové kurzy už od roku 1999. Děti 
i  dospělí sem docházejí až třikrát týdně. Vybí-
rat se dá z bohaté místní nabídky vzorů, i když 
je možné si přinést také vlastní vzor, se kterým 
zdejší pedagogové rádi pomohou. „V  dnešní 
době není hlavní motivací si paličkováním něco 
vydělat, ale relaxace, protože na práci je potřeba 
se plně soustředit, a tak se myšlenky zaměstnají 
něčím jiným než všedními starostmi. A může se 
začít klidně i  v  důchodu,“ přibližuje nám sou-

Co nám řekli malí krajkáři

Vojta (13 let) 

„Tyto kytky dělám asi půl 
roku, protože nechodím 
tak často jako holky, a jak 
je to malý, tak to dá zabrat. 
Paličkuju ze lnu, který se mi 
líbí, i když je to s ním těžší, 
protože se snadněji přetrhne 
než perlovka.“

Anežka (12 let)
„Paličkuju už skoro pět let, 
od první třídy. Navedla mě 
k tomu mamka, která taky 
dřív paličkovala, ale teď 
už na to nemá tolik času. 
Tento tulipánek paličkuju 
od února. Strašně mě na 
krajkách baví, že si můžeme 
vybrat, co budeme dělat, 
a paní učitelky jsou hrozně 
fajn, že nás nenechají se 
v tom plácat a řeknou 
i ukážou, jak to správně 
paličkovat. Když to zkazím 
a je to hodně velký kus a ta 
chyba není moc vidět, tak 
nám to paní učitelky odpustí, 
jinak musíme párat a to mě 
nebaví. Jsem ráda, že mám 
možnost se tohle řemeslo 
naučit, protože spousta lidí 
to už nezná. A taky tu máme 
fajn kolektiv.“

^
Děti při paličkování  
ve vamberecké Krajkářské 
škole; nahoře ve žlutém tričku 
Vojta, v bílé mikině Valentýna
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časnou motivaci většiny dospělých návštěvníků 
paní učitelka.

Při pohledu na nadšené malé krajkářky a kraj-
káře nemáme o pokračování tradice vamberecké 
krajky obavy. Tím spíš, že muzeum ve spoluprá-
ci s městem pořádá na její podporu další akce, 
letos to bude například Muzejní noc, Meziná-
rodní krajkářské slavnosti nebo Bienále české 
krajky, které se koná jednou za dva roky.

Text: Katka Jelínková a Jana Jenšíková
Foto: Monika Severyn Faltylová a Marek Jenšík

Víte, že...

 » Na Vamberecko se krajka dostala v polovině 17. století po skončení třicetileté války díky 
Magdaleně Grambové, ženě císařského plukovníka Kašpara Gramba. Jedná se o jedinou 
lokalitu na území České republiky, kde její tradice v průběhu téměř čtyřistaleté historie 
nebyla nikdy přerušena a udržela se díky generačnímu předávání.

 » V 19. století poskytovalo krajkářství na Vamberecku obživu několika tisícům lidem; 
výrobě krajek se věnovaly celé rodiny. A i když druhá polovina 19. století s masovou 
strojní produkcí mnohá textilní rukodělná řemesla fakticky zlikvidovala, ruční krajkářství 
si díky vysoké umělecké hodnotě dokázalo najít svou cestu, a tím se udrželo dodnes. 

 » V roce 1889 byla ve Vamberku zřízena Krajkářská škola, která zde působí 
s nepřerušovanou tradicí dodnes. 

 » Družstvo Vamberecká krajka, které vzniklo ve 20. století, v době svého největšího 
rozkvětu zaměstnávalo až 400 krajkářek. 

 » Na samotném způsobu práce a používaném vybavení pro paličkování krajek se 
nezměnilo za staletí prakticky nic – stále se používá herdule, válcovitá nebo kulatá 
poduška umístěná na stojánku nebo v košíku, na které se krajka tvoří, paličky obyčejné 
dřevěné nebo s pláštíkem, na Vamberecku bambulkové, a k tomu příze z bavlny, lnu, 
perlovky nebo oblíbeného dracounu, což je obvykle lněný nebo bavlněný základ 
opředený efektní kovovou přízí.

Co nám řekli malí krajkáři

Valentýna (13 let)
„Paličkuju šestým rokem, 
teď už čtyři týdny tohoto 
páva. Teď jsem skončila, 
protože nevím, jak dál, 
a potřebuju do toho korálky, 
a ty nám dává paní učitelka 
a většinou nám i poradí, jaké 
vybrat. Když je dílo úplně 
hotové, tak je zažehlíme, 
sundáme špendlíky a pak 
se přelakuje. Je to vlastně 
propletené, podobně jako 
když se háčkuje. Tužidlo 
je zásadní, bez něj by se 
to asi trochu rozjelo. Taky 
záleží na typu nitek, když je 
pružnější nebo s drátky, drží 
krajka víc u sebe. Vyrábíme 
i prostorové věci, třeba 
kytičku nebo králíčka jako 
zápich do květináče.“

^
Martina Rejzlová (vlevo) 
a paní učitelka Miroslava 
Šustrová (zcela vpravo) při 
hodině výuky ve škole

< 
Paličkuje se v každém věku



Paní učitelky vítězných týmů  
si i ve třetím ročníku soutěže  

Srdce s láskou darované  
s Magickou Helenou zahrají  

na „pretty woman“.

Hrdý partner
celostátní soutěže
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Hrdí partneři
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edno z předních českých divadel
je tu s námi už 52 let! 
A zůstává také patronem naší soutěže.

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 SynkováMarkéta Plánková Petr Vršek

Srdce
 s  láskou darované
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Již čtvrtý ročník soutěže bude vyhlášen v příštím  
vydání časopisu AGE, které vyjde v červnu 2017. 

Podrobné informace najdete také  
na www.srdceslaskou.cz.

2017/2018
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Květen – měsíc vysvědčení
Nevěříte?
V těchto májových dnech odměňujeme vítězné týmy třetího 
ročníku naší soutěže Srdce s láskou darované, na konci června 
však čeká odměna na všechny školáky. A to nejen na ty, kteří se 
do naší soutěže zapojili. Blíží se den D, den vysvědčení. Jedni se 
těší, druzí zoufají, to podle toho, kolik energie vložili během roku 
do příprav a učení. Ve společnosti Optys však mají dny D spojené 
s vysvědčením už nyní.

Zeptám se slovy klasika: Jak je to možné?
Měsíc květen je obdobím, kdy školy vysvědčení 
masivně objednávají a my jim je zasíláme. Naše 
společnost zařadila do svého výrobního pro-
gramu tisk vysvědčení a  školních tiskopisů pro 
základní školy už v roce 2010 a o dva roky poz-
ději jsme začali tisknout i vysvědčení pro střední 
školy včetně maturitních vysvědčení a výučních 
listů. Do letošní nabídky jsme zařadili i nové typy 
vysvědčení pro tisk QR kódů. Všechna odpoví-
dají vyhláškám ministerstva školství a jejich ná-
sledným novelizacím. Splňují vysoké nároky na 
zabezpečení takového tiskopisu i  barevnou stá-
lost. Dosud jsme na ně neměli jedinou reklama-

ci. Jsme totiž ceninová tiskárna, která už dlouho 
tiskne ceninové tiskopisy s  ochrannými prvky 
pro státní správu a jiné partnery, jejichž požadav-
ky jsou velice specifické. 

Dnes se asi už vysvědčení nevypisují ručně, 
nebo ano?
Pokud vím, tak většinou ne. Na naše vysvědčení 
mohou učitelé bez problému tisknout z počíta-
čového softwaru Bakaláři a  ze školního infor-
mačního systému Škola OnLine, takže je už ruka 
nebolí.

Co školy ve vaší aktuální nabídce potěšilo?
Nabízíme speciální obaly – složky s kreativním 
výřezem. Školy si mohou vybrat z naší nabídky 
různých druhů nebo barev, můžeme na složky 
doplnit název školy včetně loga. Dnes ve většině 
z  nich probíhá například slavnostní rozloučení 
s deváťáky a tato originální složka na vysvědčení 

^
Složka na vysvědčení může mít 
design na přání

> Obaly na čokoládu děti potěší

Společnost Optys 
je generálním 
partnerem časopisu 
AGE, organizátorem 
soutěže Srdce  
s láskou darované
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se k této příležitosti opravdu hodí, zůstává jako 
hezká vzpomínka na školní léta.

Co u vás touto dobou školy ještě nejvíc 
objednávají?
Chystají se na nový školní rok, takže jsou to 
nejrůznější sešity, kreslicí kartony, náčrtníkové 
a barevné papíry, školní tiskopisy… Těší nás vel-
ký zájem o kreativní obálky sešitů, které vytvá-
řejí učitelé s dětmi. Máme velkou poptávku také 
na balíčky školních potřeb pro prvňáčky a před-
školáky. Kromě klasické nabídky několika druhů 
využívají paní učitelky možnosti vytvořit balíčky 
podle svých představ. A navíc ke každému do-
stanou od nás zdarma i drobné dárky, například 
sešit, pamětní list, dřevěný výřez zvířátka nebo 
arch samolepek smajlíků.

Optys, spol. s r. o.
Tradice polygrafické 
a obchodní společnosti 
Optys sahá až do 18. století. 
Původní budova tiskárny 
na opavské Masarykově 
třídě je stále v majetku 
firmy a patří mezi známé 
místní kulturní památky. 
Dnešní firma vznikla v roce 
1992 privatizací výrobního 
provozu opavského závodu 
Moravských tiskařských 
závodů Olomouc. Tehdy 
měla 46 pracovníků,  
dnes jich má téměř  
400. Klasickou tiskařskou 
produkci brzy po vzniku 
obohatila o výrobu 
samopropisovacích bloků 
a speciálních tiskopisů. 
Společnost má tři 
expediční sklady a osm 
kamenných prodejen 
po celé ČR. Od roku 
2012 sídlí v moderním 
výrobním a logistickém 
areálu v Dolních Životicích 
u Opavy.

Ing. Jan Vícha,  
spoluzakladatel a jednatel 
společnosti Optys, spol. s r. o.Máte nějakou specialitku?

Třeba obal na čokoládu s výřezem na přání. Paní 
učitelky děti rády odměňují a tímto originálním 
obalem získá sladká pozornost na větší atrakti-
vitě. V nabídce máme také pestrý výběr diplomů 
a pamětních listů, které můžeme personalizovat. 
A pokud by paní učitelky měly ještě nějaké zcela 
speciální přání, naše děvčata v oddělení Služeb 
školám jim ráda poradí a vymyslí pro ně to nej-
vhodnější řešení.

S Janem Víchou si povídala Jana Jenšíková. 
Foto: archiv Optysu
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Z bílého kartonu vystřihněte obdélník nebo oválek cca 7 x 3 cm, orazít-
kujte nebo dopište věnování a přilepte jej na přání pomocí oboustran-
ných samolepicích čtverečků. Čtverečky přilepte tak, aby uprostřed 
zůstal volný tunýlek, kterým pak protáhnete stužku na zavazování.

Dovnitř přání nalepte kapsičky na peníze nebo vstupenky, výseky 
kytiček a lístků ze zbytků samolepicího papíru s ubrouskem. Pomocí 
tenkého � xu můžete také přání dozdobit efektním „falešným štepo-
váním“.

5 6

Tip: Chcete–li přání vložit do obálky, můžete si zakoupit 
na našem e–shopu rýhovací destičku, s jejíž  
pomocí lze vyrábět obálky různých velikostí.
Vaše redakce AGE a kreativní Optys

Na www.youtube.com/c/optysspolsro 
se můžete podívat na inspirativní videa 
pro své tvoření.

TVOŘENÍ PRO RADOST

Skládané přání 
Ukážeme vám, jak se dá využít ubrousková technika i při výrobě přání. Tentokrát netradičně 
s oboustranným samolepicím papírem. Vyrobte si spolu s námi originální skládané přání 
k narozeninám, které může být zároveň i obalem na peníze, vstupenky aj. 
Tak všechno nejlepší!

Co budete potřebovat: kartony A4, oboustranný samolepicí papír, 
třívrstvý ubrousek s motivem, výsekové strojky, stužku 50 cm, razítko 
a podušku, oboustranné samolepicí čtverečky, lepidlo PVA, nůžky.

1

Z oboustranného samolepicího papíru odstraňte krycí fólii a přilepte 
na něj pouze potištěnou vrstvu ubrousku. Ten pokládejte postupně 
a uhlaďte, ať nemáte na ploše sklady. Protože ubrousek nelepíme teku-
tým lepidlem, ale tzv. suchou cestou, nebude se krabatit.

Z kartonu A4 si ustřihněte čtverec 21 x 21 cm a přeložte na obdél-
níky oběma směry. Papír opět rozložte na původní čtverec, obraťte, 
složte na trojúhelník a přání poskládejte podle obrázku.

2

Z oboustranného samolepicího papíru s nalepeným ubrouskem 
vystřihněte dva čtverce 10 x 10 cm, odstraňte druhou stranu krycí 
fólie a vzniklé samolepky přilepte z obou stran na připravené složené 
přání.

3 4
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Z bílého kartonu vystřihněte obdélník nebo oválek cca 7 x 3 cm, orazít-
kujte nebo dopište věnování a přilepte jej na přání pomocí oboustran-
ných samolepicích čtverečků. Čtverečky přilepte tak, aby uprostřed 
zůstal volný tunýlek, kterým pak protáhnete stužku na zavazování.

Dovnitř přání nalepte kapsičky na peníze nebo vstupenky, výseky 
kytiček a lístků ze zbytků samolepicího papíru s ubrouskem. Pomocí 
tenkého � xu můžete také přání dozdobit efektním „falešným štepo-
váním“.

5 6

Tip: Chcete–li přání vložit do obálky, můžete si zakoupit 
na našem e–shopu rýhovací destičku, s jejíž  
pomocí lze vyrábět obálky různých velikostí.
Vaše redakce AGE a kreativní Optys

Na www.youtube.com/c/optysspolsro 
se můžete podívat na inspirativní videa 
pro své tvoření.
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Hrdí partneři
celostátní soutěže
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Peace Run – Mírový běh 
Jde o nejdelší štafetový běh s hořící pochodní přes více než 140 zemí světa. Posláním je vytvářet a šířit atmosféru přátelství, míru, 
porozumění. Současně překonávat hranice mezi lidmi nejrůznějších národů, přesvědčení a hranice v nás samotných. Je inspirací 
k hledání toho, co ve skutečnosti vyjadřuje slovo mír, jak jej může každý z nás v běžném životě naplňovat a co nás spojuje. Peace 
Run nepropaguje ani nepodporuje žádné konkrétní náboženství nebo politický názor. Snaží se podporovat svobodu, toleranci 
a porozumění ve společnosti. www.peacerun.cz

Mírovou pochodeň už drželi 
v ruce například prezidenti 
Nelson Mandela, Michail 
Gorbačov, Václav Havel nebo 
britská královna Alžběta. 
Mezi dalšími významnými 
osobnostmi Matka Tereza, 
papež Jan Pavel II. či 
současný papež František. 
Z vynikajících sportovců 
Carl Lewis, Dana Zátopková, 
Martina Navrátilová, Radek 
Jaroš, Eva Samková, Roman 
Šebrle, Pavel Maslák, Zuzana 
Hejnová, Mirka Knapková, 
Jiří Prskavec a mnoho 
dalších.

„Chtěl bych velmi poděkovat redakci časopisu AGE a všem 
organizátorům za uspořádání soutěže Srdce s láskou darované. 

Moc se mi líbí, že soutěž inspiruje děti i dospělé objevit, co se 
skrývá v našem srdci a co nás vlastně všechny spojuje. Není 
lehký úkol To kreativně vyjádřit a někomu věnovat... 

Myslím, že soutěž má hodně společného s Mírovým během, 
který organizujeme. Proto jsme se rozhodli letos vyhlásit 
speciální cenu Mírového běhu. Jsme velmi rádi, že máme 
příležitost se zúčastnit vyhlášení vítězů i s pochodní.“

Ondřej Veselý, hlavní koordinátor Mírového běhu

MÍROVÝ BĚH
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obálek školních sešitů 
Vytvořte si vlastní návrh

Chcete více zviditelnit svou školu?
Líbily by se vám různé obálky sešitů 
do jednotlivých předmětů?
Nabízíme vám možnost vytvoření  
vlastního návrhu na našem kreativním 
webu Tvoříme s Optysem.

www.tvorime-s-optysem.cz

Pro více informací volejte: 
553 777 392, 553 777 327
nebo pište na e-mail: skola@optys.cz

TECHNICKÉ 
VZDĚLÁVÁNÍ  
NOVÝM  
POHLEDEM

VYCHÁZÍ JAKO PŘÍLOHA
ČASOPISU AGE A TRADE NEWS
nákladem 8300 výtisků 
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obálek školních sešitů 
Vytvořte si vlastní návrh

Chcete více zviditelnit svou školu?
Líbily by se vám různé obálky sešitů 
do jednotlivých předmětů?
Nabízíme vám možnost vytvoření  
vlastního návrhu na našem kreativním 
webu Tvoříme s Optysem.

www.tvorime-s-optysem.cz

Pro více informací volejte: 
553 777 392, 553 777 327
nebo pište na e-mail: skola@optys.cz
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Celou nabídku šablon na krabičky naleznete na

www.optys.cz
v sekci Výtvarné potřeby

•  pomůcka k jednoduché a rychlé  
výrobě dárkových krabiček

•  pro opakované použití
•  šablony jsou vyrobeny z průhledného 

a pružného plastu
Fotopostup najdete na 
www.vytvarny-kurz.cz v sekci návodyŠablony

na skládané krabičky

Obj. č. 6702 Krabička mini 
Cena 30 Kč

Obj. č. 6694 Čtverec/velká 
Cena 48 Kč

Obj. č. 6693 Obdélník/velká 
Cena 48 Kč


